
Gemlîk’in ünlü markası Rıfat Minare Çiftliği Özdilek Holdinge satıldı

Üzdilek Gemlikle geliyor 
temdarlar, Kafoğlu gibi Gemlik adının markası olan üçüncü kuruluş, “Rıfat Miriare”de tarih oluyor. Gemlik ve Umurbey 
belediyesi sınırlarında bulunan, bir bölümüne Zeytin Üreticileri kooperatifine satılan Rıfat Minare ÇiftUği’ni Özdilek 
kflding'in 17 trilyon liraya satın aldığı öğrenildi. Satış işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Özdilek Holding tarafın
sın satın atanan arazide, Bursa, Afyon, İzmir ve İzmit’teki gibi dev süper market açılacağı öğrenildi.

İzciler Cumhuriyet 
için yürüdü

Gemlikli izciler Cumhuriyetin 81. 
yıldönümü nedeniyle Umurbey’e 
yürüdü. İzcileri Umurbey’de Belediye 
Başkanıkarşıladı. Haberi sayfa 12’de
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Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü Gemlik’e girişi kısaltmak istiyor

Köprülü kavsak için ödenek istendi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlçe Merkezine çevre yoluna altarnetif giriş 
olarak düşünülen Umurbey Köprülü Kavşağı 
için Karayolları Genel Müdürlüğünden 611 
milyar lira kamulaştırma bedeli istendi.

Özdilek geliyor
Gemlik büyük bir değişim yaşıyor.
Gemlik’i Cumhuriyetten sonra marka 

olarak tanıtan üç isim vardı.
Kafoğlu Sabunlan, Alemdar Sabunları ve 

Rıfat Minare Konserveleri.
I önce Alemdar Sabun Fabrikası kapandı.
I Birkaç yıl önce Kafoğlu Fabrikası’nın 
kapısına kilit vuruldu ve arazisi satıldı, 
[önceki gün aldığım bir habere göre, ünlü 
Rıfat Minare Konserveleri’nin yapıldığı Rıfat 
Minare Çiftliği de bir başka ünlü firma olan 
^zdilek’e satılmış.
[işlemler bitmiş, Minare Çiftliği’nin 
Mirasçıları paralarını almış.
özdilek Havlularıyla önce tanındı.
Sonra Bursa’ya açtığı ilk süpermarket ile 

famı ülkeye duyurdu.
[özdilek süpermarketleri bir kompleks. 
[Gemlik Orhangazi yolunda, trafik açısın» 
lan mükemmel bir yerde, yakında yeni bir 
bzdilek Kompleksi kurulacak.
[özdilek Mağazalar Zinciri Genel Müdürü 
»ayın Kaşif Özkan'ı aradık, ama bir türlü 
[ulamadık.
Haberi genişletelim istedik, bulamayınca 

le olur, ne olmaz diye bekletmedik.
Gemlik kalıbına sığmıyor.
Ticari potansiyeli gün geçtikçe büyüyor. 
Ünlversite'nin açılmasıyla bu potansiyel 

Mıha da artacak.
Kendini yenileyen ayakta kalacak, yenile
din ise gidecek.
oşgeldin özdilek.

Tıpkı Kafoğlu, Alemdar ve Rıfat Minare

Gemlik girişinde mey
dana gelen trafik 
kazaları nedeniyle ilçe 
girişinin güzergahı 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğünce hazır
lanan plan gereği, 
Umurbey girişinden 
yolun karşısına yapıla
cak köhprülü kavşak ile 
sağlanacak.
Bunun için Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nden 
kamulaştırma ödeneği 
istendi.
SeyfettinŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlikli Balıkçılar CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’e dert yandı

“Balık Hali kalkmasın”
Gemlikli balıkçıların 
sorunları görüşmek üzere 
ilçemize gelen ÇHP Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, 
Balıkçılar Derneği Başkanı 
Süreyya Güney ve diğer 
balıkçılarla görüştü.
Güney, Demirci’den 
Gemlik Balık Hali’nin

Bursa’ya kaldırılacağı yol
unda duyumlar aldıklarını, 
bunun engellenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik’in zeytini ve ham
sisinin ünlü olduğunu 
söyleyen Süreyya Güney, 
Demirelden desetek istedi.

Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Gökkuşağı bahçesi..
Yenibir gün yeni bir 

başlangıç
Her gün yeni umutların başlangıcı..
Geleceğe açılan pencere..
Karamsarlık gerileme sinyali..
Türkiye’de ve dünyada yaşanan son 

olaylar tam da karamsarlığa kapılmanın 
tetikleyicisi..
Ama kapılmak yok.
Çünkü sürekli gelişim var.
Yenilik var.
Önemli olan gelişim grafiğini sürekli 

yükseltmek.
Doğayla dost olmak.
Doğayı .doğadaki canlı cansız tüm 

varlıkları sevmek umutları artırır.
Doğayı sevmenin yolu korumak,sahip 

çıkmaktır.
Teknolojiye kurban etmemektin
Teknoloji;
Evet.
Karşı durmak olanaksız.
Ancak;
Doğadaki tüm güzellikleri harcamasına 

da izin vermemek gerek.
Ale olmamak gerek.
Doğayla dost teknolojik gelişim.
Doğadan beslenen doğayla paylaşım 

İçinde olan teknolojik evrim.
Savaşlar..
Güç için.
Azalan kaynakları başkalarıyla paylaş

mamak için.
Petrol için.
Su için. ‘
Oysa;
Savaşlar sırasında verilen tahribat 

doğayı,doğanın güzelliklerini yok ediyor
Daha da önemlisi kaynakları a 

tüketiyor.
Uğruna savaş verilen kaynaklar savaş 

sırasında tank paletlerinin altında eziliy
or.

Değer mi?
Yaşam dediğin ne ki?
Duru bir nefes alabilmek.
Bir yudum su içebilmek.
Yeşili, maviyi, sarıyı görebilmek.
Toprağın kokusunu alabilmek.
Güzellikler içinde yürüyebilmek.
Leziz bir zeytin tanesinin tadına vara

bilmek.
Gerisi boş.
Hırs, öfke,ihtiras..
İnsanı da insanlığı da yiyip bitiriyor.
Değerleri alt üst ediyor.
Eritiyor.
Ağız tadını kaçırıyor.
Yaşamı bilinmezlik koridorlarının sır 

dolu labirentlerinde kaybediyor.
Olsun..
Bir gün doğa galip gelecek, 
insanı dize getirecek.
Umutlarımızı yitirmeden bekliyoruz.

Renklerin bu kadar güzel olduğunu unut
muşum!..
Yeşilin binbir rengini...
Bu bahçeyi görmeni isterdim..
Güneşin yapraklar arasından sızmasını..
Karlı dağlar...
Unutmuşum.■■
Ağustos ayında da kar vardır, benim dağ 
köylerimde oysa..
Dağları karlı, bahçeleri yeşilin her rengini 
taşıyan meyve ağaçları..
Kırmızı İncili ağaçlar... Sarı küpeli fidan
lar...
Yorgun köyler gördüm..
Yorgun köylüler..
41 yaşındaki çiftçi Musa’nın 80 yaşın çizgi
lerinde buluştuk, derin sohbetlerde..
İcralık olan yorgun köyler
Banka kredisini ödeyemeyince...
Apartman ile ahşap ve tuğlah evlerin 
tezathğında, mor plastik boyalı kahve... 700 
yıllık Osmanh köyleri.,.
Çınar sandım...Etrafını çitlemişlen.Köy 
meydanında en az yedi kişi elele tutunarak 
gövdesini saran o muhteşem ağaç kavak
mış..Gövdesi kırış kırış...Sığmayan 
bedeninden meydan okuyor!! Heybetli, 
sayamadığım dalları ile sarıyor meydanı . 
Büyükdeliller köyü.
Köylünün varhklısı, yokluklusu...Kentin 
çirkin yapılaşmasından nasibini alan 
köyler..
Adım attığın anda, mutlaka karşılıyor yöre
sel giysili kadınlar...
Köpekler bağırmıyor, dolanıveriyor 
bacağınıza..
Anlamadan bir sincap görüntüsü ile göz 
göze geliveriyorsun..
Çocuklar bakıyor kocaman kara gözlerle 
ürkek.. Okşarsan, gamzeler çıkıyor 
ortaya..
Kahvelerde, iftar saatini bekleyen erkekler.. 
Evinin bahçesine serdiği hasırda, fasulyeyi 
tane tane ayıklayan nasırlı büyük-küçük- 
kınalı parmaklar ...

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

Hayvancılığın yoğun olduğu köylerde, 
kadınlar çalışıyorlar, erkekler kahvede.. 
Utanç kalesi gibi Bursa’nın merkez 
köyüne zeytinliğin bahçesine kurulan 
Termik Santral’i , ‘kirli santral’ diye 
adlandıran köylüler, ürünlerinin yok 
edilmesinden dertliler.
Santralin kurulması için Ova köylülerin 
verdiği mücadeleden bihaber..
Bursa’nın her tarafından görünen ikiz 
kaleler!!!...
İşte o santralden dağ köylerine gelen 
radyasyonun, elmaları yok etmesini 
anlatıyorlar ... Kirazdan, eriğe, çileğe 
kadar tüm meyvelerin ve de sebzelerin 
yapraklarının delik deşik , siyah lekelerle 
kaplı olduğunu anlatıyorlar. Yaralı elmalar 
elimde kayboluyor.
Rengi kırmızı, minicik kalmış, büyüyemiş... 
Çürüyor ağaçlar, birör birer;
Sanki yangın olmuş gibi...
Alman hastalığı diyorlar.. Devlet tarafından 
köylere çuvallar dolusu gübre verilmiş, çok 
ucuzmuş, çook..
İşte o Alman gübresi tüm sebzelere kurt 
sardırmış; toprak hastalanmış.. Eskiden 
toplamaya yetiştiremedikleri elma ve kira
zlar kurumuş, patlıcanlar, salatalar .. ürün
ler helak olmuş!
Dağın suyunu kullanamayan köylüler.. 
Temiz suyu fabrikalar kapmış...
Artık köyler de pet şişe içilecek... 
Madensuyu üreten fabrikaların çektiği 
sulara dokunamayan köylüler, şanslı 
olduklarını da söylüyorlar.
Burunlarının dibine gelen bahçelerde kök 1 
salan fabrikalarda çalışıyorlar...Köylü 
asgari ücret almanın sevincini de taşıyor!. 
Hiç olmazsa, üretemediği sütü, tereyağını, j 
peyniri alıyor..
Köylerde, pazarcılar var...
Kariyer İlan Açıldı ! Doğru iş için doğru 
platformda yerinizi alın!
CV’mi oluşturmak istiyorum!
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Karayolları Bursa Bölge Müdürlüğü Gemlik’e girişi kısaltmak istiyorI

Köprülü kavşak
Erol GÜRÇAY

için ödenek İstendi Bursaspor Kıpırdadı

İlçe Merkezine çevre yoluna altarnetif giriş 
olarak düşünülen Umurbey Köprülü Kavşağı 
için Karayolları Genel Müdürlüğünden 611 
milyar lira kamulaştırma bedeli istendi
Seyfetin SEKERSÖZ

Yıllardır çeşitli alter
natiflerin ortaya 
atıldığı ancak hiçbir 
netice alınamayan 
Köprülü Kavşak 
yapımı için 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü tarafın
dan Karayolları 
Genel Müdürlüğü'ne 
yazı gönderildiği 
öğrenildi.
Bir süre önce AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin'in de 
Ankara'da Bursa 
Milletvekilleri ile 
görüşerek destek 
istediği Umurbey 
yolu altında 
düşünülen Köprülü 
Kavşak yapımı için 
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü ilk girişi
mi başlattı.
Yıllarca ilçeye girişte 
yaşanan trafik 
kazalarını önlemek 
amacıyla proje
lendirilen, ancak

Dörtyol kavşağında kazaların meydana gelmesi Gemlik’e altar- 
natif köprülü kaşağı gündeme getirdi. Umurbey yolundan ilçeye 
doğru kurulacak köprü girişi güvnli kolacak yolu kısaltacak.

devamlı ertelenen 
Köprülü Kavşak proje
si, nihayet hayata 
geçiriliyor.
Gemlik Belediyesi'nin 
ışıklı kavşakta

TAŞI 
GEDİĞİNE \

İnan Tamer

I

Dövüş
DYP’li Belediye Başkanı 
Kaymakamı dövüyor.
AKP’li İlçe Başkam doktoru 
dövüyor..
Polis göstericileri dövüyor. 
Böyle bir Türkiye, AB yol
unda havanda su dövüyor..

yaşanan sorunların 
aşılması ve trafik 
güvenliğinin sağlan
ması amacıyla 
Karayollarına yaptığı 
Köprülü Kavşak 
isteğine olumlu yanıt 
verildiği öğrenildi. 
Köprülü Kavşak'ın 
yapımı halinde 
Dörtyol girişinin iptal 
edilerek Gemlik’e 
girişin güvenli hale 
getirileceği 
düşünülüyor.
BELEDİYE 
KAMULAŞTIRMA 
YAPACAK
Köprülü Kavşak'ın 
bulunduğu bölgede 
kamulaştırmaların 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılması 
için gerekli görülen 
616 milyar TL'nin ek 
ödenek olarak gön
derilmesi halinde 
Köprülü Kavşak 
yapım işinin ihale 
edilebileceği vurgu
lanırken projenin 
aksatılmadan yürüme
si için çalışmaların 
devam ettiği öğrenildi.

Konu hakkında görüş
lerini aldığımız AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, ilçe 
girişi için düşünülen 
Köprülü Kavşak 
projesine destek 

verdiklerini ve 
girişimlerinin de 
bu yönde devam 
ettiğini 
söyledi.
Enver Şahin, AK 
Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu'nun da 
büyük desteğiyle 
Gemlik’e güvenli bir 
giriş kazandırmak 
için çalıştıklarını 
belirterek "Daha 
önce Karayolları 
Bölge Müdürü ile 
projelendirilen 
yerde incelemede 
bulunduk. Hem .
Belediye Başkanımız, 
hem de sayın 
Altan Karapaşaoğlu 
projeye destek 
veriyor, inşallah 
yakın zamanda 
sonuca ulaşılır" 
dedi.

Gençlerden kurulu Bursaspor, 
Sakaryaspor’u eledi.

Haftalardır süperlig baskısı altın
daydı.

Bu stres altında, futbol oynamayı 
unutmuştu.

Hele kazanmaya aylardır hasrettti.
Bir gerçeği kabul etmemiz lazım.
Bursaspor bu sene süperlige 

çıkamaz.
Bu seneyi bir fırsat olarak görmek 

lazım ve alt yapıya, gençlere dön
memiz lazım.

Son Sakaryaspor kadrosunu, bir 
kaç tecrübeli ile takviye etmek 
gerekir.

Bu kadronun bu sene neler 
yapacağını izlemek gerekir.

Artık Bursa medyası olarak, 
ateşkes yapmak lazım.

Ölay TV ve As TV, spor program
larındaki eleştiri bombardımanına 
son vermeleri lazım.

Tüm Bursa olarak, yeni bir 
döneme girmemiz lazım.

Belki de küme düşme
Bursaspor’un hayrına olacaktır:

Borç.batağına düşen kulüp, kendi 
kaynaklarına dönecektir.

Çevre illerden ve ilçelerden, fut
bolcu avına çıkacaktır.

. Taraftarın da kendine çeki düzen 
vermesi gerekmektedir.

Bursaspor’un bu hale 
düşmesinde taraftarın da büyük 
suçu vardır.

Bursaspor’u kendi sahasından 
koparan, psikopat taraftarı olmuştur.

Bu psikopat azınlık, Bursa seyir- 
cisininde adını kötüye çıkartmıştır.

Şimdi. Biraz Bursaspor’u rahat 
bırakalım.

Ve gaddar eleştirilere biraz ara 
verelim.

GÜNÜN SOZU
Yemine bakıp, 
İnsana inanılmaz, 
İnsana bakıp, 
Yemine inanılır.

“Aeshylos

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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Gemlikli Balıkçılar ilçemizi ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’e dert yandılar

‘Balık Halj kaldınlmaşın ”
Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik'in sorunlarını 
yerinde inceleyen ve 
çözüm için giri çim
lerde bulunan CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel'in 
Gemlikli Balıkçıları 
dinlediği ziyarette 
ortak istek "Balık 
Hali'nin kaldırılma
ması" oldu.
Gemlik Balık Hali'nin 
Büyükşehir kap
samında Bursa'ya 
taşınacağı söylenti
lerinden rahatsız lık 
duyduklarını belirten 
balıkçılar, Kemal 
Demirci'den yardımcı 
olmasını istediler. 
Gemlik Balıkçılar 
Derneği Başkanı 
Süreyya Güney ve 
.balıkçıları dernek 
lokali bahçesinde 
ziyaret eden Kemal 
Demirci. "Balıkçılar 
yalnız bırakılmış, 
dertler < ÇÖZÜlfl 

bulunamamış, onlara 
ihanet edilmiştir." 
dedi.
SÖZLERİNİ 
TUTMADILAR 
Seçimlerden önce 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
kendilerine çeşitli 
vaatlerde bulunduk^ 
larını hatırlatan 
Dernek Başkanı 
Süreyya Güney, "En 
büyük derdimiz 
Bahkhane'nin 
Bursa'ya kaldırılma 
isteği. Sayın 
başkanın her yaptığı 
balıkçılara zarar 
veriyor. Bize verdiği 
sözlerin hiçbirisini ; 
yerine getirmedi. . 
Sunğipek önündeki 
mendireğin 350 metre 
olması gerekiyor 
Ahcak 125 nıetrede 
bırakıldığı için 
balıkçılar mız yeter''''

ince faydalanamıyor
lar. Ayrıca Belediye । 
Balıkhaneyi 
ticarethane gibi kul
lanıyor. Balıkçıya öcü 
gibi bakmaya başladı, 
bize hiç değer ver- 
miyor. Balıkhaneyi 
Bursa'ya taşıyacağı-: ~ 
na daha mo dern 
yapması gerekir. 
Bizler balıkçı olarak 
ekmeğini yoktan var 
eden insanlarız" şek
linde konuştu.
.Balıkhanede bazı 
kişilerin kira 

ödemedikleri, ancak 
Ödeyenlerinde 
Belediye tarafından / 
icraya verildiğini öne 
süren balıkçılar, 
"Nasıl dışarıda 
Gemlik zeytini diye 
söz ediliyorsa aynı 
şekilde Gemlik ham
sisi diye de söz 
edili yor. Balık, 
Gemlik’in iki milli 
mahsulümüzden biri
sidir." dediler. 
ÖNERGE 
VBRDİM
CHP Bursa

Milletvekili Kemal 
Demirci, balıkçıların 
bitmeyen sorunlarını 
Meclise verdiği 
önerge ile açıklığa 
kavuşturmak istediği
ni ifade ederek 
"Sorunlar çok ciddi 
ve aynı şekilde cid
diyetle üzerine 
gidilmesi gerekiyor. 
Evimize giren balığın 
ne şartlarda 
avlandığını iyi 
bilmemiz lazım.
Gemlik'te liman çalış
ması için ilgili bakan
lığa verdiğim 
önergede bana 'böyle 
bir çalışmanın 
olmadığı' yönünde 
yanıt verildi. 
Gezdiğim sahil köy
lerinde de sorunlar 
hep balıkçılıkla ilgili, 
herkes modern bir 
balıkhane istiyorlar. 
Elimizdeki Balık 
Hali'nin 30 kilometre 
uzağa götürülmek 
istenmesine anlam 

veremiyorum. Bu 
yapılan balıkçılara 
ihanettir" şeklinde 
yorumladı.
Milletvekili Kemal 
Demirci, Dernek 
Başkanı Süreyya 
Güney ve balıkçılar!; 
birlikte Kayıkhane 
mendireğinde 
inceleme yaptı. 
Kısa barınağı kendi 
imkanlarıyla düzenle 
meye çalıştıklarını 
söyleyen balıkçılar, 
ağlarını indirdikleri 
beton yerin belediye 
başkanı tarafından 
yıkılmak istendiğine 
dikkat çekerek 
"Buraya inen 10 
metrelik yolu dani 
yapmıyor, bizlere 
kızdığı için 
Balıkhaneyi Bursa'yi 
taşımak istiyo.
Biz balık halinin 
kaldırılmasını değil 
modern hale getir
ilmesini istiyoruz" 
dediler.

Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r RÖmâzâİH 
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

PİMAS
PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ BBBB Kapı ve Pencere

: 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGiXKZİ
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@s uperposta.com

uperposta.com
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ÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL İLKELERİMİZ 
□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına eri çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

pihhr
Yaşam

Dezenfekte  işlemine tabi tutulan 
। damacanaların dolumu, tamamen 

Hijyenik bir ortamda ve ^meden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

p^e

A? G XS'S'/ 'Sy ^z. Lijfc

%
<5 Q

.. ..»K, Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır. <

PiHân "k ^ez m^§ter’*erırn,zce aç'<ima garant,sl 
I HıHlt o|an ve pmar logosunu taşıyan 

‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

V'%

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 ■ 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

1 KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
I Sodyum 2.0 mg /1
1 Kalsiyum 2.2 mg /1
| Magnezyum 1.2 mg /1
1 Sülfat ______ 8.0 mg /1
| Klorür_______ 3.9 mg /1
1 Nitrat________ YOK

PirıâR Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücret
M frî. 2MM TL

PINAR 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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Partillerden Şav§atlılara Plaket
AK Parti İlçe yönetimi 
tarafından Gemlik 
Şavşathlar Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği'ne teşekkür 
plaketi verildi.
Siyasi parti 
gözetmeksizin her 
istenilen yere giderek 
folklor gösterisi 
yapan tek dernek 
özelliğini taşıyan 
Şavşathlar Derneği'ni 
ziyaret eden AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, dernek 
başkanı Cemalettin 
Kuş'a teşekkür 
plaketi verdi.
Gemlik'te bulunan 
yöresel dernekler 
arasında folklor ekip 
çalışmalarını devam 
ettiren derneklerin 
başında yer alan 
Şavşathlar Der.neği,

ilçede yapılan tüm 
etkinliklere katılarak 
beğeni ile izleniyorlar. 
Dernek Lokalinde Ak 
Parti ilçe Başkanı 
Enver Şahin ve yöne
tim kurulu üyelerini 
ağırlayan Şavşathlar, 
ilçe sorunları hakkın
da sohbet etme 
imkanı buldular. 
Dernek Başkanı 
Cemalettin Kuş'a 
teşekkür plaketi 
veren Enver Şahin, 
Şavşathlar 
Derneği'nin, diğer 
dernekler arasında 
ayrı bir yeri olduğunu 
söyledi.
Şahin, "Dernekler 
arasında ayrıcalıklı 
yeri olan bu dernek 
Gemlik gençliğine 
çok güzel örnekler 
veriyor. Bu nedenle

tÎhRfv
Başkanına plaketi verirken görülüyı

Zeytin sepetleri , 
piyasan çık

sizleri takdir ediy
oruz. Diğer dernek
lere örnek olması için 
partimiz adına 
Şavşathlar Derneğini 
plaketle onurlandır
mak istiyoruz" şek
linde konuştu.
Dernek Başkanı 
Cemalettin Kuş 
derneklerine gösteri 
ilen sıcak ilgiden 
mutlu olduklarını 
belirterek üyeleri;’ 
adına teşekkür etti. 
Cemalettin Kuş,

"Üyelerimizin 
desteğiyle güzel işler 
yapmaya çalışıyoruz. 
Gelecekte çocuk
larımıza daha iyi 
kültürel izler bırak
mak görevimizdir. 
Çeşitli okullarda folk
lor çalışmaları 
yaparak gençliğe 
yardımcı oluyoruz. 
Çalışmalarımızı 
siyasi parti 
gözetmeksizin 
devam ettiriyoruz" 
dedi.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

BELEDİYE

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

513 14 25

(212)
(226)

256 77 84
544 30 60
516 12 12
811 13 23

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet. 
İtfaiye

513 45 21 -111
Yalnız 185

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25

513 80 00
514 88 70
513 10 79
513 30 33

Bütünler Likitgaz 
Akçagaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

Zeytin sezonunun 
başlamasıyla birlik
te ihtiyaç duyulan 
sepetler de 
piyasaya çıkt.
Cumartesi pazarına 
Keleş'ten sepet 
getiren Mustafa 
Korkmaz, 
sepetlerin tanesini 
5 milyon liradan 
satıyor.
Keleş'ten 3 vasıta 
değiştirerek sepet
leri Gemlik'e 
getirdiğini söyleyen 
Mustafa Korkmaz,

para kazanmanın 
zorluğundan dert 
yanıyor.
Sepetleri Keleş'teki 
evlerinde 73 yaşın
daki babası İzzet 
Korkmaz'ın yap
tığını söyleyen 
Oğul Mustafa, 
"Kazandığımız 
paranın büyük 
bölümü yol 
parasına gidiyor, 
seneye bu işi yap
mayacağım" 
şeklinde 
konuştu.

K/l

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

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

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

TEK Arız?
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37

. Ergaz 513 88 43
513 22 59Ipragaz

Habaşgaz / 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz. 514 59 81

RAMAZAN SOFRASI
İFTARİYE 

ÇOBBA.
NA YEMEK 

PİLAV 
SALATA 

TATLI

g çeş/t

6.000.000 TL
ÇORBA 
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV 

SALATA 
CİPS

5 ÇEŞİT

l» TL
PİZZA (Öze!) 3 ÇEŞİT

İÇECEK 7.500.000 TL
ÇORBA 4 ÇEŞİT

DÖNER TABAĞI _ ■

İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL. j
SEÇMELİ MÖNÜLERDE GRUP 
YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67 j
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n Safi stratejisi Cep telefonunuz
kaybolursa ne yapmalısınız

CHP Genel 
Başkanlığı'na 
adaylığını açık
layan ve par
tisi tarafından 
oluşturulan 
komisyonla 
hakkındaki 
yolsuzluk iddi
aları bir rapor 
haline getirilen 
Şişli Belediye
Başkanı Mustafa 
Sarıgül'ün geleceği
ni belirleyecek "yol 
haritası" belli oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, CHP Merkez 
Yürütme Kurulu 
(MYK), hukukçu mil
letvekilleri Mehmet 
Ali Özpolat, Sırrı 
Özbek ve İsmet 
Atalay'dan oluşan 
"Sarıgül 
Komisyonu" tarafın
dan hazırlanan 
raporun kendilerine 
ulaştırılmasını bek-

liyor. MYK, raporu 
incelemesini 
tamamlamasının 
ardından, Sarıgül'le 
ilgili kararını vere- 
cek.
Komisyon'un hazır
ladığı raporda, 
Sarıgül'ün çeşitli 
yerlerde düzenlediği 
mitinglerin mali kay
nağından, Şişli 
Belediye Başkan 
Yardımcısı'nın 
vurulması ve telefon 
dinleme olayına 
kadar her konuda 
iddialara yer veriliy-

or. Raporda ayrı
ca, Genel 
Sekreter Önder 
Sav'ın 2000 yılın
da yayınladığı 
"Temiz toplum 
için, ahlaklı ve 
erdemli yönetim" 
başlıklı genelge
sine de atıf 
yapılıyor.
PARTİ ÜYELİĞİ

ASKIYA ALINABİLİR 
edililen bilgiye göre 
parti yönetimi, 
Gaziantep 
Büyükşehir eski 
Belediye Başkanı 
Celal Doğan'da 
olduğu gibi 
Sarıgül'ün öncelikle 
parti üyeliğini 
askıya alacak veya 
üyeliğini dondura
cak, daha sonra 
Yüksek Disiplin 
Kurulu’na (YDK) 
sevk edecek.

Cep telefo
nunuzu kay
bettiğinizde 
kendinizi 
çaresiz his
setmemeniz 
için size bir 
yöntem 
sunuyoruz. 
Bu yöntemle, 
telefonunuzu eline 
geçirenlerin kul
lanımını engelleye
bilirsiniz. Şayet 
yeniden bulursanız 
da çözümü kolay. 
Cep telefonunuzu 
kaybettiğinizde 
sıkıntı çekmemeniz 
için öncelikle, tele
fonunuz sizde iken

İMKB 100
SON : 22,899

US DOLAR EURO
SATIŞ : 1,475,000 SATIŞ : 1,877,000

yapmanız gereken
ler var.
Cebinizin seri 
numarasını kontrol 
etmek için (*#06# 
) tuşlayın.
Ekranınızda 15 
numaralı bir kod 
belirecektir. Bu 
numara cebinizin 
kendine has (İP)

PİYASALAR 

numarasıdır. Bunu 
bir yere yazın ve 
emin bir yerde sak- 
layın.
Cebinizin çalınması 
durumunda 
cebinizin hattını 
sağlayan servise 
telefon edip bu 
kodu verin.

Böylece cebinizi 
bloke edilecek. 
Hırsız sim kartını 
değiştirse bile tele
fonunuz asla çalış
mayacak. Her kim 
çaldıysa cebinizi 
kullanamayacak 
veya satamayacak.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

AĞACINDAN SATILIK ZEKİN
Orhangazi - Bursa yolu üzerinde 
(Fabrikamız yanında) bulunan 
1300 ağaçtaki zeytin mahsulü, 
dalında kapalı zarf usulü ile satılacaktır.

te

Izgara Köfte 
yre Sulu Yemek 

Çeşitleri 

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

«W

M
a

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.

SVVEDISH MATCH KİBRİT VE
ÇAKMAK ENDÜSTRİ AŞ

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

Tel : (0.224) 513 69 50

Çeltikçi köyü civarı ORHANGAZİ 
Tel: 0.224. 573 22 00
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Ölümleri ünlerini gölgelemedi
Dahilerin değerinin ölümlerinden 

sonra anlaşılacağı tezi, sayısız 
Hollyvvood filmiyle kanıtlanmış 
gibi görünüyor. Sinema, müzik, 
politika ve edebiyatın pek çok 
Önemli isminin yaşamı ölüm
lerinden sonra beyazperdeye 
aktarıldı.
internetteki "msnbc” sitesi, biyo
grafi filmlerini günahlarıyla sevap
larıyla ele aldı. Buna göre, yaşamı 
beyazperdeye aktarılmaya hazır
lanan son isim soul müziğin babası 
Ray Charles. Haziran ayında yaşa
ma veda eden efsane sanatçının 
yaşam öyküsünü işleyecek filmde, 
Ray Charles'ı gözde aktörlerden 
Jamie Foxx'un canlandırması 
planlanıyor.
Rock müziğin efsanelerinden Janis 
Joplin'in Vaşamı da beyazperdeye 
aktarılacak. Yapımcılar, filmdeki 
Joplin rolü için "Bridget Jones'un 
Günlüğü"nun yıldızı Rehee 
Zelhveger'de karar kıldı.
Senaryoyu okumak için hazır
landığın :fade eden Zelhveger, 
vtsaıiı ııuş bir kişiyi çanlaııdıı- 

maktan mutluluk duracağını so> İv
di.
(.vııç yaşta hayata veda eden

Joplin'in yakasını film yapımcıları 
bırakacak gibi gözükmüyor. Bir 
başka projede de şarkıcı Pink, 
Janis Joplin rolünde seyirci 
karşısına çıkacak.
Küba devriminin kahramanı
Efnesto "ChÇ" Guevera'nın genç
lik günlerine giderek bir 
arkadaşıyla yaptığı motosiklet yol
culuğunu işleyen "Motorcyle

, Diaries", Che'nin bilinmedik bir 
yönünü beyazperdeye getiriyor. 
Seyirciyle 1 hafta sonra buluşacak 
olan filmde Che’yi Gael Garcia 
Bernal canlandırdı.
İSA AŞKINA
Hollyvvood yapımcılarının film 
yapma sevdasından Hazreti İsa „ 
bile nasibini aldı. Oscarlı Mel 
Gibson'ın yönetmenliğini 
üstlendiği "Tutku: İsa'nın Çilesi", 
önce Vatikan'ın izni olup olmadığı, 
daha sonra da Hazreti İsa'nın çar
mıha gerilişini işlediği kanlı sah
neleriyle gündeme oturdu.
Arjantin tarihinde büyük bir yeri 
olan Ev.a Peron "Evita" adlı filmle 
•beva/perdeye geldi. Filmde, 
F.vita'vı M.adoıına. Çhe.'vi Antoniö 

Bandtras canlandırdı.
larihi kişilikler de Hollyvvood'un 
ilgi alanından kurtulamıyor.

Büyük İskender (Alexander 
the Great), Colin Farrel ile 
Angelina Jolie'nin rol aldığı 
filmle sinema perdesine getir
ilirken, Kral Arthur sine
manın en sevdiği konulardan. 
Arthur'u anlatan ve Clive 
Ovven'ın başrolünü üstlendiği 
son film geçen hafta gösterime 
girdi.
HIZLI YAŞA, GENÇ ÖL 
Sinema dünyasının bir ünlünün 
yaşamını beyazperdeye getirmesi 
için genç ölmesi önem taşıyor. Aşırı 
dozdan 29 yaşında ölen "The 
Doors"un solisti Jim Morrison, Val 
Kilmer'ın canlandırdığı filmle sine
ma perdesine taşındı.
İntihar ederek sırlarıyla birlikte 
gömülen şair Sylvia Plath'm biyo
grafisini anlatan "Sylvia" adlı 
filmde OScarlı oyuncu Gvvyneth 
Paltrovy kamera karşısına geçti;
"Saatler" adlı filmde yazar 
Virginia VVoolf u canlandıran 
Nicole Kidman, bu film şayesinde 
Oscar'ı kucakladı.
Ressam Frida Kahlo'nun hikayesi
ni anlatan "Frida" filminde Salma 

Hayek sanatçı)a can serdi. Filmde 
Kahlo'nun fırtınalı yaşamının öne 
çıkıp sanatçı yönünün geride

kalması eleştirildi. 
Elvis Presley, Mariiyn Monroe, 
James Dean ve Nathalie Wood'un 
yaşamları da defalarca sinema 
filmleri ve televizyon dizileriyle 
seyirci karşısına çıktı.
"Man on the Moon" adlı filmde 
Andy Kaufman'ı canlandıran Jim 
Carrey oyunculuğuyla alkışlansa 
da film, Kaufman'ın asıl kimliğini 
iyi aktaramadığı için sınıfta kaldı. 
Russel Crovve'un canlandırdığı 
matematikçi John Nash, Ben 
Kingsley'nin canlandırdığı 
Mahatma Ghandi, Anthony 
Hopkins'in canlandırdığı Pablo 
Picasso, Johnny Depp'in can
landırdığı Ed VVood da yaşamı 
beyazperdeye getirilen isimler 

arasında ver aldı.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

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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dlP milletvekili muhalefet istedi
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Zonguldak 
Milletvekili Polat 
Türkmen, kendiler
ine yönelik muhale
fetin yeterli 
olmadığını söyledi. 
Milletvekili Polat 
Türkmen, özellikle 
Zonguldak'ta kendi
lerinin iyi eleştir- 
ilmediğini ve iyi 
muhalefetle 
karşılaşmadıklarını 
ifade etti. 
Muhalefetin olma
masından dolayı 
hizmetin 
gelmesinde 
aksamalar 
yaşandığını belirten 
Polat Türkmen 
eleştiri yapılmasını 
istedi. Türkiye'de 
demokrasinin 
olduğunu ve 
herkesin 
düşündüğünü 
söylemesi gerek
tiğini belirten 
Türkmen, "Eleştiri 
olacak ki sonuca 
varalım. Eleştiri 
olmadığında, 
muhalefet 
yeteri kadar iyi 
yapılamadığında 
bizim isteklerimiz 
de askıda kalıyor. 
Eleştirilerin iyi 
yapılması durumun
da Ankara'ya

rahat alabiliyoruz" ifade eden
dedi. Türkmen, "Lavuar

kesin kaldırılmalı. 
Hantal yapısıyla 
kuruma da zarar

Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'nun (TTK) 
Merkez Lavuarı'nın
rantabl olmadığını 
ve özel sektöre 
kömürün yıkatıl- 
masıyla kurumun 
karlı çıkıp daha 
kaliteli kömürün 
üretileceğini 
belirten Milletvekili 
Türkmen, "Bu 
gibi ekonomik 
olaylarda matem

atiksel hesaplarda 
tek doğru olmasına 
rağmen işlemine 
göre doğrular sap
tırılıyor. İşine gelen 
çarpma, işine gelen 
toplama, işine gelen 
ise bölme yaparak 
gerçekler çarptırılıy
or. Doğru tek 
olmasına rağmen 
işine gelen işine 
geldiği işlemi kul
lanıyor" diye
konuştu. Lavuar

veriyor şehrin 
gelişimini de engel
liyor. Çok daha 
ucuz maliyetlerle 
mobil lavuarlarla 
kömürü yıkayabili
riz. Diğer mil
letvekilleri de böyle 
düşünüyor" dedi. 
Bürokrat konusun
da takıntılarının 
olmadığını da 
söyleyen Türkmen, 
"Kurum için 
düşündüklerimizi 
yerine getiren 
düşüncesi ne olur
sa olsun kalır" diy
erek TTK Genel 
Müdürü'nün kalıp 
kalmamasını 
özelleştirme süreci
ni gerçekleştirip 
gerçekleştirmemek- 
le aynı orantılı 
olduğunu vurguladı.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12 R 22.5 

KAMYON LASTİĞİ 
liııı

2 LASTİK ALANA ANTİFİRİZ HEDİYE 
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT 

™“raL0K««r KAMPANYAMIZ
yS&EHSK» sro“lA SINIRLIDIR
ÖZKAYA OTOMOTİV
I. -.....  GEMLİK B AY Iİ

■ n c Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
1 ” E Te| . |0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Barbaros BALMUMCU

Barburosca

Gemlikspor
Sayın Belediye Başkanımızın 

Gemlikspor yönetim kurulunda 
“her Gemlikliye spor yapabilme 
imkanını vermek için her şeyi 
yaparım.” diye yönetimdeki 
üyelere söylediğini sözü iyi hatır
lıyorum.

Su sporları, mesela yelkencilik. 
Gemlik'te olması gereken bir 
spordur. Çünkü su sporları için 
yapılmış Kayıkhane adıyla bilinen 
bir lokalimiz var. Henüz açılmadı 
ama ileride açılacağına inanıyo- 
rüm.

Sayın Başkan, güreşten bahset
ti, güreşin özelliklerini bildiğim 
kadar sizlere ileteyim;

Güreş sporlar içinde en ağır 
olan, güce dayanan, devamlı 
idman isteyen ve idmandan sonra 
muhakkak duş alınması icap eden 
bir spor dalı.

Sayın Başkan'ımın güreş için 
düşündüğü yer ise bu spora yap
maya hiç uygun değil. Nedenlerine 
gelince, güreş minderinin 6x6 
çapında olması gerekir. Başkanın 
güreş için sporculara yaptırdığı 
binada bu genişlikte yer 
olmadığını zannediyorum. 
Düşünülmesi dahi çok güzel bir 
olay, istenilse yer bulmak 
mümkün.

Su sporları için, bu sporu 
yönetecek şube başkanı seçilmiş 
değil. Eğer seçilirse, Ankara Su 
Sporları Federasyonumla temasa 
geçmesi gerekmektedir.

Bugün Gemlikspor Kuhıbü'nün 
tek faal olan şubeşi futbol, bu 
branşta da ne futboldan sorumlu 
başkanı, ne de Genel Kaptanı var. 
Bence bu bir sorumsuzluk.

16-18 yaş grubunun maçlarına 
yirmi gün kaldı. İkibuçuk ay 
sonra lig maçları başlayacak ve 
henüz takımı kimin çalıştıracağı, 
nereden transfer yapılacağı, 
idmanların hangi tarihte başlaya
cağı belli değil. Şimdiden bu 
hususların bir an evvel karara 
bağlanmaları gerekiyor.

Sayın başkanım, futbol genel 
kaptanı seçerseniz, daha iyi ve 
müstakil çalışır.

Bana Gemlik'te kaç tane 
antranör var diye sorarsanız, 
kursa gitmiş sekiz tane hoca var 
derim.

İmdat Camdevirir, Aykut 
İlhan, Ömer Erdem Cengiz, . 
İsmail Tutum. Yücel. Şiriasi Kuzu 
ve Turgut Akcan.

İmdat Hoca Zeytinspor'da.
Yücel Hoca Kumla'da, 
Şinasi Hoca Asilçelik'de, 
Aykut çalışıyor, 
Cengiz çalışıyor, 
Turgut Akçan L’murbey’de, 
İsmail Tutum boş, 
Ömer Erdem Gemlik’de; 
Zamanı geldi Başkamm, hoca 

bulmanın, genel kaptan atan
masının, transferlerin yapıl
masının, sezonu açma tarihinin 
bildirilmesinin zamanı geldi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 3130

ABONE
OLDUNUZ MU?

G0M

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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'"Yök reformu rafa kalkmalı”
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Yüksek Öğretim 
Kurumu (YÖK) refor
munun rafa kalk
madığını, nadasa 
bırakıldığını, zamanı 
geldiğinde konsen
süs ile problemin 
çözüleceğini söyledi. 
Yalova yolunda 
yapılan Kimlik 
Alışveriş Merkezi'nin 
açılışı için Bursa'ya 
gelen Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 
ilk olarak Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Bursa İl Teşkilatı'nı 
ziyaret etti.
İl Başkanhğı'nda, 
gazetecilerin Avrupa 
anayasası ile alakalı 
sorularını cevap
landıran Bakan Çelik, 
"AB anayasasında 
Milli Eğitim ile alakalı 
bir şey yok. 
Anayasalar genel 
prensipleri belirler. 
Bana, son AB İler
leme Raporları'nda 
Milli Eğitim ile alakalı 
neler var diye 
sorarsanız, Avrupa 
Birliği bizim yap
tığımız reformları 
destekliyor.
Yapılanları takdir 
ediyor. Gerek Eğitime 
Yüzde Yüz Destek, 
gerek Haydi Kızlar 
Okula kampanyaları, 
gerek yaptığımız 
müfredat değişikliği, 
gerek okullara inter
net bağlantısı sefer
berliği, öğretmen

AB’nin hibe yardımları artacak
Avrupa Birliği'nin 
(AB), Türkiye'ye 
yapacağı hibe 
yardımları yıllar 
itibarıyla artış 
gösterecek. Türkiye, 
gelecek yıl AB'den 
300 milyon euro, 
2006 yılında da 500 
milyon euro hibe

kalitesinin arttırıl
ması, rehberlik sis
temlerimin düzenlen
mesi, okullaşma 
oranını dezavantajlı 
gruplar lehine 
geliştirilmesi, fiziki 
mekanların geliştir
ilmesi çalışmalarımız 
AB tarafından takdirle 
izleniyor. Önemli bir 
kısmı raporda dile 
getiriliyor. AB İler
leme Raporu'nda iki 
eleştiri var. Birisi 
YÖK Kanunu'dur. Bu 
merkeziyetçi yapı ile 
devam edilmemesini 
söylüyor. Bunu biz de 
yıllardır söylüyoruz. 
İkincisi meslek 
liseleri aleyhine olan 
durumdan söz ediliy
or. Bu durum bizimde 
şikayetimiz olan 
konudur. Geçen 
dönem hep birlikte . 
olan bitenleri izledik. 
Avrupa Birliği'ne 
uyum süreçinde en 
büyük gayreti 
gösteren, en çok 
çaba içinde olanların 
arasında Milli Eğitim 
Bakanlığı gelir. Bir de 
AB de 2 çarpı 2 eşittir 
4 diye bir an dardı 

alacak. Yetkililer, 
uyum çalışmalarının 
hızlanmasıyla, 
2006'da hibe mik
tarının 1 milyar 
euroya çıkabileceği 
belirtiliyor.
Türkiye'nin uyum 
çalışmaları sonucu 
ihtiyacının artış 

yok. Eğitim denince 
temel prensiplerde 
bir Avrupa eğitim 
vizyonu var. 
Uygulamalar diğer 
vergi mevzuatı gibi 
birliktelik içinde 
değil. Avrupa çapında 
29-30 ülkede belki biri 
biri ile çelişen uygu
lamalar var. Biz 
Avrupa Birliği'ni 
gözönünde bulun- 
dururarak, ileride 
Avrupa vatandaşı 
olma özelliğine sahip 
nesiller yetiştirmek 
için gayret gösteriy
oruz. Mesleki eğitimi 
bu çerçevede ele alıy
oruz. Süreç olması 
gerektiği şekilde 
•devam ediyor" diye, 
konuştu.
Gazetecilerin YÖK 
meselesi rafa mı 
kaldırıldı sorusuna 
Bakan Çelik, "YÖK ile 
alakalı meseleler rafa 
kaldırılmadı. Nadasa 
bırakıldı. Nadas iyidir. 
Bunları konsüsle, 
bunları uzlaşmayla 
kavgaya gürültüye 
patırtıya meydan ver
meden Türkiye'nin 
ihtiyaçları, kamunun 

göstermesi 
nedeniyle, AB’nin 
Türkiye'ye yapacağı 
hibe yardımlarının, 
2007'ğen itibaren en 
az dört katına çıka
cağı ve bu rakamın 
en az iki milyar euro 
olacağı kaydediliyor. 
Yetkililer, hibelerin 

yararı çerçevesinde 
günü geldiği zaman, 
sırası geldiği zaman 
yapmak zorundayız. 
Hükümetleri görevi 
problemleri çözmek
tir. Diğer anayasal 
kuruluşlarla, mese
lenin tarafı ve pay
daşı olan kuluşlarla 
görüşürek çözeceğiz. ‘ 
Bir süreç içerisinde 
çözülecek. Ben 
hükümetin bir üyesiy
im. Başbakanım, 
hükümetim bana ne 
zaman talimat verirse 
ben hazırlar getiririm. 
Ama bugün için acil 
gündemde değir cev
abını verdi.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Bursa'da depremde 
riski bulunan 11 okul 
ile alakalı soruya da, 
"Okullardaki risk, 
diğer binalarda olan 
risk kadardır.
Binlerce okulların 
tahkiki yapıldı. Bunlar 
bir plan program 
çerçevesinde ele alı
nacak. Güçlendirme 
yapmak, yıkıp 
yeniden yapmak gibi 
olmuyor. 20 gün 
içinde birçok okulla 
ilgili ihale yapılıyor. 
İhale yasası yavaş 
işliyor. Bu yasanın 
değişmesi gerekiyor. t 
Kamunun eli kolu 
bağlanmıştır.
Bunun revize edilme
si, yeni yasama 
yılında gündeme 
gelecektir"dedi.

yanı sıra AB’nin 
Türkiye'deki pro
jelere de finansman 
desteğinde bulu
nacağını belirtirken, 
ihtiyaç duyulan tüm 
projelerin AB 
tarafından finanse 
edileceği ifade 
ediyorlar.

Ersümer ve 
(ab yargıda

Eski Enerji ve Tabii 
Kaynaklar bakanları 
Cumhur Ersümer 
ile Zeki Çakan'ın, 
Yüce Divan'da 
yargılanmalarına 2 
Kasım Salı günü 
başlanacak.
Anayasa 
Mahkemesi 
Heyeti'nin Yüce 
Divan olarak görev 
yapacağı davanın 
duruşması, saat 
10.00'da başlaya
cak. Sanıklar 
Ersümer ve Çakan 
ile avukatlarının 
katılacağı duruşma
da, iddia makamın

* BURSA HAKİMİYET VE , 
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■ 
1 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)

da Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Nuri Ok 
yer alacak.
Yargılamada, Ceza 
Muhakemeleri 
Usulü Kanunu 
hükümleri uygu
lanacak. İlk duruş
mada, sanıklar ve 
avukatlarının usule 
ilişkin itirazları olur- ı 
sa karara 
bağlanacak. 
Duruşmada, daha 
sonra, sanıklar 
Ersümer ve 
Çakan'ın savun
maları alınacak.

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

SATILIK
Umurbey’de Satılık Celal Bay ar Evi 

3 odalı full manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK

513 42 36
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Şişmanlık gelişmiş Kataraktın
olucum Mriülkelerin baş sorunu

Dünya ülkelerinin 
korkulu rüyası 
haline gelen ve 
mücadele edilmesi 
gereken bir alana 
dönüşen 'şişman
lık' konusunda 
tehlike çanları 
çalıyor.
Şişmanlığı, enerji 
aliminin enerji tüke
timinden daha fazla 
olduğu durumlarda, 
yağ dokusunun 
artışıyla ortaya 
çıkan sosyal, 
psikolojik ve ciddi 
tıbbi sorunlar 
yaratabilen önemli 
bir sağlık problemi 
olduğunu belirten 
hekimler, şişmanlık 
insidansının 

jjelişmiş ülkelerde 
yüksek oranlarda 
görüldüğü gibi 
özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde de 
yaşam koşullarının 
değişmesine bağlı 
olarak giderek art
tığına dikkat çekiy
orlar.
Kalıtım, yanlış 
beslenme alışkan
lıkları, hareketsizlik 
gibi nedenlerden

kaynaklanan ve 
modern toplumların 
problemi olan şiş
manlık, 
beraberinde bir çok 
sağlık problemine 
yol açıyor.
Şişmanlığın neden
leri araştırılarak 
bugün çeşitli fak
törlerin şişmanlığı 

meydana getirdiği 
ortaya konuldu. 
Kalıtım, beslenme 
alışkanlıkları, 
hareket azlığı, 
endokrin veya 
metabolizma 
hastalıkları ve 
psikolojik neden
lere bağlı faktörler, 
şişmanlığa sebep 
olan nedenleri 
oluşturduğu kanısı

na varıldı.
İŞTE ALTIN 
KURALLAR 
Gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerde artık ciddi 
bir hastalık kate
gorisinde ele alh 
narak tedavi edilme 
yoluna gidilen şiş
manlığın önünün 

alınabilmesi için 
çeşitli araştırmalar 
yapılıyor.
Diyetisyenler, yap
tıkları çalışmalar 
sonucunda şişman
ların başta çok 
fazla yemek 
alışkanlığından kur
tulmaları gerektiği
ni belirtiyorlar. 
'Şişmanlıktan kur
tulmak istiyorum' 

diyenlerin yapma
maları ve uyma
maları gereken 
kurallar şöyle: 
- Hızlı yemek, 
büyük lokmalar 
almak, az çiğne
mek, yemekte 
çatalı, kaşığı hiç 
bırakmamak.
- Öğün atlamak, 
öğün aralarında 
sürekli bir şeyler 
atıştırmak.
- Yemek yerken 
başka aktivitelerle 
uğraşmak.
- Sıkıntılı veya 
stresli durumlarda 
aşın yemek.
- Ziyaret ve dav
etlere sık sık katıl
mak ve ikramları 
reddetmemek.
- Akşam yemeğin
den sonra yatın- 
caya kadar sürekli 
yemek, 
- Su içmemek veya 
az içmek.
- Özellikle çalışan 
kişilerde, akşam 
eve geldikten sonra 
yemek zamanına 
kadar atıştırmak ve 
sonra tekrar yemek 
yemek.

Göze gelen görüntünün, 
görme merkezine odak
lanabilmesi için gözün 
önündeki korneada ve 
göz bebeğinin gerisinde
ki mercekte kırılması 
gerekir. Normalde bu 
yapılar saydam ve 
pürüzsüzdür. Göz mer
ceğinin saydamlığının 
bozulmasına katarakt 
denir.
Yaşlılarda kornea 
çevresinde oluşan beyaz 
halka yanlışlıkla 
katarakt olarak 
zannedilir. Katarakt 
genellikle 'dışarıdan fark 
edilmez, ancak çok iler
lemişse göz bebeği 
aralığında bir beyazlık ■ 
olarak dışarıdan fark 
edilebilir.
Kataraktın bir çok tipi » 
olmakla birlikte genel 
olarak 3 ana grup altına 
toplanabilirler:
1. Yaşa bağlı katarakt

lar: Katarakt en sık yaşa, 
bağlı olarak ortaya 
çıkar. Bilinen bir sebebi 
olmamakla birlikte, 
ultra viole ışınlarının ve 
kötü beslenmenin önem
li etkileri olduğu 
savunulmaktadır.
2. İkincil 
kataraktlar: Bazı 
ilaçların (kortizon) sık 
kullanımı, bazı rnetabo- 
lik hastalıklar (diyabet), 

NÖBETÇİ ECZANE

göze gelen darbeler, ya 
da göz içi hastalıkları 
sonucunda katarakt 
gelişebilir.
3. Doğumsal katarakt
ların nadir tiptir. 
Çoğunlukla tanıyı çocuk 
doktoru koyar.
Kataraktın görmeyi 
engellediği düşünülürse, 
hemen ameliyat edilir. 
Doğumsal katarakttı 
çocuklarda başka 
doğumsal bozukluklar 
da bulunabilir.
Belirtiler

Kataraktın mercekteki 
konumu ve tipine göre 
şikayetler değişkenlik 
gösterir. Daha çok 
yaşlılarda gözlenen 
çekirdek kataraktında, 

. yavaş seyirli bir görme 
azalması ve görün- ' A 
tüterde soluklaşma 
vardır. Bazen merceğin 
çok sertleşmesi hastayı 
miyop hale getirebilir. 
Daha çok ikincil 
kataraktlarda gözlenen 
arka kapsül altı 
kataraktımda nispeten 
hızlı bir görme azalması 
gözlenir. Bu tip katarak
tlarda yakın görme de 
hızla azalabilir.
Katarakt ilerledikçe, 

görme azalır ve sosyal 
yaşantı olumsuz 
etkilenir.

Uzmanlardan kış 
depresyonu uyarısı

1 Kasım 2004 Pazartesi 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Osmaniye Mah.Pazar Cad. No:23 
Tel : 513 35 52

Uzmanlar, yaklaşan 
kış mevsimi öncesi 
insanları kış depresy
onuna karşı uyarıyor. 
SSK Erzurum Bölge 
Hastanesi Asabiye 
Servisi Şefi Dr. 
Mehmet Yavuz, güneş 
ışığının azalmasıntn 
insan psikolojisi 
üzerinde negatif bir 
etkisi olduğunu 
belirterek, kış ayların
da günlerin kısalması, 
güneş ışığının azal
ması, insanların 
sürekli kapalı ortam

larda kalmasının 
psikolojiyi olumsuz 
etkilediğini söyledi. 
Her insanın mevsim 
değişiklikleriyle birlik
te temel vücut ritim ve 
fonksiyonlarında 
değişimler yaşadığını 
anlatan Dr. Yavuz, 
"örneğin birçok 
kişide kış aylarında 
uyku ihtiyacı ve iştah 
artıyor, enerji ve keyif 
ise azalıyor. Ancak bu 
değişimler, bazı kişil
erde klinik anlamda 
depresyon sayılabile

cek boyutlarda oluy
or" dedi.
Kış depresyonundan 
korunmak için soğuk 
olsa bile güneşli gün
lerden yararlanmanın, 
açık havada spor yap
manın önemine işaret 
eden Dr. Yavuz, den
geli beslenmeye özen 
gösterilmesi ve kişinin 
sevdiği uğraşlara 
zaman ayırması gerek
tiğini ifade etti. Kış 
depresyonunun sonba
harla birlikte kendini 
gösterdiğini dile

getiren Dr. Yavuz, 
"Hastalığın ortaya 
çıkış mekanizması tam 
olarak bilinmese de, 
genel olarak duygu 
durum dengelen
mesinde önemli rolü 
olan serofonin hormo
nunun ve özellikle sal
gılanması ışık ritmine 
bağlı olan melatonin 
hormonunun etkisi 
olduğu düşünülüyor. 
Kış depresyonu 
herkeste ve her yaşta 
görülebiliyor" diye 
konuştu

gemlyk

■■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1971 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İzciler Cumhuriyet için yürüdü
Scyfctin SEKERSÖZ

Cumhuriyetin 81. yılı 
etkinlikleri 
çerçevesinde İlçe 
İzci Kurulunun orga- 
nizas yonuyla öğren
ciler Umurbey'e 
yürüdüler.
İlçe İzci Kurulu 
Başkanı Tuncay 
Özkan'ın önder
liğinde yapılan 
yürüyüşte öğrenci
leri Umurbey gir
işinde Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim okulu izci 
grubu çiçeklerle 
karşıladılar.
İzciler, Umurbey 
Celal Bayar Anıtına 
"Atatürk'ün izindey
iz" adlı izci 
yürüyüşünü gerçek
leştirdiler.
Bu yıl dördüncüsü 
yapılan yürüyüş, 
Atatürk anıtı önünde 

başladı.
Yürüyüşe Gemlik 
Lisesi, Endüstri 
Meslek Lisesi, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu, Gazi İlköğre
tim Okulu izci ve li 
derleri katıldılar. 
Yürüyüş öncesi 
izcilere seslenen izci 
Kurulu Başkanı 
Tuncay Özkan, "Bu 
tür yürüyüşlerin 
sembolik değerinin 
olduğunu, 
amaçlarının 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunda ve iler
lemesinde büyük 
emeği olan Celal 
Bayar'ın mezarını 
ziyaretle genç beyin
lere Cumhuriyet 
gerçeğini göstermek 
olduğunu vurguladı. 
Yaklaşık bir saatlik 
yürüyüşten sonra 
Umurbey girişinde 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler,

Gemlikli izciler bu yıl dördüncü kez Umurbey’e Cumhuriyet için 
yürüdüler. İzcileri Umurbey’de Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler 
ve Mmurbeyli izciler bayrak ve çiçeklerle karşıladılar.

Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
izcileri, Okul Müdürü 
ve Umurbeyliler 
tarafından çiçeklerle 
karşılanan izciler, 
bayraklar ve birlikte 
söylenen marşlar 
eşliğinde Umurbey'e 
girdiler.
İzci Kurulu Başkanı 
Tuncay Özkan 
önderliğinde Celal 
Bayar Anıt Mezarı ile 
Müzeyi ziyaret eden 
izciler tekrar yürüy
erek İlçeye geri 
döndüler.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 

Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık 
& Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri 

ve Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDİN KARAR VERMEYİN

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIL.IK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

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



İki ay süren çahşmalardana sonra Internet sitesi kuruldu www.gtso.org.tr adresine girenler Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile karşılaşacak -

Ticaret ye Sanayi Odası internette
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesi faaliyete geçti. Sitede, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tanıtılırken, 
zeytin ve zeytincilik konuları He Gemlik’in fotoğrafları yer aldı. Oda Gene! Sekreteri Agah Arda, Gemlik zeytini

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2rde

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
hakkmdaki haksız suçlamalara da sitede cevap verdiklerini söyledi.

“SSK Hastaneleri 
işçilerindir”

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü yaptığı yazılı açıklamada, SSK 
Hastanelerinin devredilmesine karşı 
olduğunu açıkladı. Haberi sayfa 12’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
2 Kasım 2004 Sah FİYATI : 250.000- TL.

02 KASIM 2004 SALI 
İMSAK: 05:00 İFTAR: 17:09

3 kişilik şebeke tehditle 4 taksitle 5O’şer bin dolarlık haraç istedi

Haraç çetesi yakalandı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güzellikler ve çirkinlikler
Gemlik’te güzelliklerin yanında zaman 

zaman da çirkinliklerin yaşandığını hepimiz 
biliyoruz.

Hızla büyüyen, iki ay sonra Büyükşehir 
Yasalarıyla yürütülecek olan Gemlik, böl
genin dev ekonomik gelişmelerine tanık 
oluyor.

Bursa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’te 
olması, başta nakliye işini canlandırdı.

Bir ithalat ve ihracat kapısı olan 
limanımızdan milyonlarca dolarlık giriş 
çıkış yapılmakta.

Limanın ilçemizde olması, birçok kereste 
depolarının -çirkinde olsa- Bursa yolu 
çevresine yer almasına neden oldu.

Bir yanda antrepolar, kömür depoları, 
nakliyeci firmaları, alışveriş mağazaları..

Bu büyümenin yanında zaman zaman 
yaşadığımız tatsız olaylar da olmuyor değil.

Nedir bunlar..
Birkaç tinercinin çıkardığı çirkinlikler..
Birkaç sabıkalının yarattığı gerginlikler..
işte dün haber ajanslarına ve basın büro

larını gelen yeni bîr haber yine bir çirkinliği 
ortaya koyduu.

Birkaç kendini bilmez bir işadamından 
haraç İstemiş.

Polis bunları yakalamış..
Bundan sonrası mahkemelerin işi..
Bu konularda kanıtlar yeterliyse suçlu 

cezasını çekmeli. Yoksa suçlar bitmez 
çoğalır. Bu tür çirkinlikler, Gemlik’in adını 
kirletiyor.

Not: Dünkü yazımın son satırı İle bir üst 
satırı yanlışlıkla yer değiştirmiş.

Manşet haberimizdeki Rıfat Minare Çiftliği 
satış fiyatı 1.7 trilyon Hra yerine, 17 trilyon 
Ura yasılmış. Düzeltirim. 

Gemlik’li bir petrolcüden tehditle 200 bin dolar haraç 
isteyen şebeke, polisin devreye girmesi sonucu yakayı 
ele verdi. Bursa Organize Suçlar Bürosu’nca yakalanan 3 
kişilik şebeke dün Savcılığa sorguya çıkarıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'te bir işadamın

dan 200 bin dolar haraç 
almak isteyen 3 kişi 
polisin yaptığı operasyon 
sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 

yaklaşık 1.5 ay önce iş 
adamı H. A. 'ya mektup 
göndererek, 50'şer bin 
dolar bölümler halinde 
200 bin dolar istenmesiyle

başlayan haraç isteme 
olayı daha sonra telefon
larla devam etmeye 
başladı.

H.A. 'dan 200 bin dolar 
parayı mutlaka vermesini 
isteyen haraççılar, iş 
adamını çocuklarına zarar 
vermekle tehdit ettiler.
Geçtiğimiz hafta durumu 

polise bildiren H.A. yardım 
istedi. Bursa Organize

Kemal Demirel 
balıkçılara sahip çıktı 
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, Ulaştırma Bakanı Binalı 
Yıldırım'a Gemlik'te Balıkçı Umanı yapıl
ması için çalışmaların olup olmadığını 
cevaplaması İçin önerge verdi. Sayfa 4’de

Ziraat Mühendisleri ve veteriner hekimler de gıda kontrolü yapabilecekler 

İlçe Tarım Müdürlüğü yetki bekliyor 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gıda üreten İşyerlerinin denetim ve kontrol görevi verildiğini hatır
latan İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, işyerlerinin denetimlere hazırlıklı olmasını istedi. Syf 3’de

Suçlar Bürosu’nun başlat
tığı operasyonla telefon
ları dinlenen şahıslar, yer
leri de belirlenince yakayı 
ele verdiler.

T. D. İle R. A. Ş. Ve S. P. 
adlı haraç çetesi polisin 
yaptığı operasyonla göz 
altına alınırken, olayla 
ilgili soruşturma Cum 
huriyet Savcılığı tarafın
dan yürütülmeye başlandı.

Türkiye İş Kurumu 
eleman alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 
merkez teşkilatında uzman olarak 
yetiştirmek üzere açık bulunan 9. dere
celi 30 kadroya istihdam ve meslek 
uzman yardımcısı alacak. Sayfa 8’de

http://www.gtso.org.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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tel ve Sanayi Odası internette
Ekonomi toplumsal 

değerleri öldürüyor...

Ekonomiye kilitlendik.
İnsanın paradan başka gereksinim

leri olduğunu unuttuk.
Başbakan çıkıyor ekonomi diyor.
Bakanlar çıkıyor ekonomi diyor.
İşveren çıkıyor ekonomi diyor.
Emekçi çıkıyor yandım allah diyor.
Oysa ;
Paradan daha önemli değerler de 

var.
Onların tümünü gözardı ettik.
Sağlık...
Eğitim...
Sosyal güvence...
Sanat...
Kültür...
Saygı...
Sevgi...
Çok güvendiğimiz gençlik ne yazık 

ki “küreselleşme”nin Türkiye’ye yan
sıyan uygulamaları sonucunda “bizi 
ayakta” tutan değerlerden uzak 
yetişiyor.

Örneğin toplu taşıt araçlarında yer 
vermiyor.

Saygı göstermiyor.
Bu onun suçu değil.
Ailesinin hiç değil.
Tümüyle sistemin dayatması...
Bir an önce işe kavuşma ve köşe 

dönme mantığı tüm enerjiyi “sınav” 
kazanmaya yöneltti.

Dolayısıyla eğitim eksik kald>.
Şimdi asıl çözüm bekleyen sorun 

bu.
Çünkü “biz Türklerde” duygusal 

hasletler çok önemlidir.
Yıkılmadan ayak durma nedenlerim

iz arasında çok anlamlı yer tutar.
Saygıya sevgiye dayalı yardımlaş

ma, ekonomik gelirlerine bakılırsa 
açlık sınırında yaşayan yurt
taşlarımızın “karınlarını doyurabilme” 
nedenidir.

Çağdaş uygarlık düzeyine erişme 
yolunda çabalayan ülkemizde duygu
lardan arınık “mekanik” insan profili 
biçimleniyor.

Oysa;
Çağdaşlaşma demek insanlıktan 

uzaklaşma demek değil ki...
Uygarlık demek robotluk demek 

I değil ki...
İşte bizi yönetenlerin balıklama 

atladığı “küreselleşme” denizinde 
ülkenin geleceği, değerleri boğuluyor.

İşin kötüsü yüzne bilmek yetmiyor. 
Çünkü deniz çok kirli...I--------------------

Scyfctin SEKERSÖZ 

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, kuru
lu şundan bu yana 
tüm çalışmalarını 
internet Aracılığıyla , 
yayınlıyor.

t. Yaklaşık iki aydan 
* bu yana sürdürülen 
*’• çalışmalardan sonra 

özellikle Gemlik 
zeytini sanal' alemde 
tanıtılıyor.
www.gtso.Org.tr 
sitesine girildiğinde 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın yaptığı 
tüm faaliyetler 
anlatılıyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
Sekreteri Agah, 
Arda, yaptığı açıkla
mada, Oda'nın 
yaptırdığı Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu ile Odalar 
Birliği tarafından 
yapılan yardımlar,

özellikle zeytinle 
ilgili haberlerin 
sitede yer aldığını 
söyledi.
Gemlik'i tanıtan 
fotoğrafların da 
bulunduğu sitede, 
Gemlik zeytinine 
yönelik haksız 
suçlamaların asılsız 
ve gerçeği yansıt
madığı belirtiliyor.
Gemlik zeytini 
konusunda açıkla
malı bilgilerin sitede 
yer aldığına dikkat

çeken Agah Arda, 
Gemlik zeytininin 
özelliklerinin 
anlatılarak haksız 
suçlamaların 
aydınlığa çıkmasını 
sağladıklarını 
ifade ediyor.
Bir derginin 
"zeytin yeşildir, 
siyah zeytin 
doğal olarak yok" 
ifadelerinin yanlış 
bilgilendirmeden 
kaynaklandığı için 
haberin çıktığı

dergiye düzeltme 
yaptırdıklarını 
bildiren Agah 
Arda, sitede 
yaptıkları açıklama
da 2001 yılından 
bugüne kadar 
"Gıda terörü 
içine sokulmak 
istenen zeytin, 
Gemlik zeytini 
değildir" açıkla
masında bulunarak I 
tüketicileri 
aydınlattıklarını 
söyledi.

GEMLİK KANBEROöLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel : 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

KATALOĞLARIMİZİ 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

http://www.gtso.Org.tr
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Ziraat Mühendisleri ve veteriner hekimler de gıda kontrolü yapabilecekler

İlçe Tarım Müdürlüğü
yetki bekliyor

II ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gıda üreten işyerlerinin denetim 
ye kontrol görevi verildiğini hatırlatan İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, işyerlerinin denetimlere hazırlıklı olmasını istedi.
Seyfetin SEKERSÖZ
Son çıkan gıda 
yasaya göre 
seyyar ve pazar 
denetimlerinin 
Belediyelere 
verildiğini bildiren 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
diğer üretim ve 
tüketim yerlerinin 
denetim ve kontrol 
yetkilerinin Tarım 
Bakanlığına bağlı 
İl ve İlçe Tarım 
Müdürlüklerine ait 
olduğunu açıkladı. 
Önümüzdeki 
Cuma gününden 
itibaren İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
yetki geleceğini 
bildiren Çetin, 
gelecek haftadan 
itibaren ilçede 
faaliyet gösteren 
gıda üreten 
firmalara yönelik 
denetimlerinin 
başlayacağını 
duyurdu.

TAŞI 
GEDİĞİNE I

İnan Tamer

Hata....
DSP Onursal Başkanı 
Sn. Bülent Ecevit; 
“Kemal Derviş en 
büyük hatam” demiş. 
Büyük hatanın sonucu 
Hitaml 
Hitam : Bitiş

Çetin, daha önce, 
Sağlık Grup 
Başkanlığı 
bünyesinde görev 
yapan iki adet 
Çevre Sağlığı 
Teknisyeni 
kadrosunun 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
bağlandığını ve 
ilgili teknisyenlerin 

bundan sonra 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
kadrosunda görev 
yapacaklarını 
söyledi.
ÖNCE EĞİTİM
Yeni çıkan yasaya 
göre cezaların 
çok ağır olduğuna 
dikkat çeken İlçe 
Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
doğrudan 
işyeri kapatma 
cezasına 
uygulayabilecek
ledir! söyledi. 
Hafta içinde 
Gemlik Belediyesi, 
Esnaf Odası, 
Ticaret Borsası ve 
Ticaret Odası ile 
Zeytin Hali 
yönetimleriyle 
temasa geçileceğini 
bildiren Çetin', 
denetimlerin 
nasıl yapılacağının 
görüşülerek 
ortak hareket 
edileceğini söyledi, 
öncelikle zeytin 
üreticisi ve gıda 
üreten esnaf 
üzerinde eğitim 
amaçlı toplantıların 
düzenleneceğini

duyuran Çetin, 
“esnafı cezalandırıl-' 
madan önce 
bilgilendirileceğiz.” 
dedi.
Zeytincilik 
yapan esnafın 
gerekli olan gıda 
sicili ile üretim 
izninin mutlaka 
almaları gerektiğine 
ibelirten 
İlçe Tarım Müdürü 
Çetin, aksi halde 
işyerlerinin 
kapatılacağını 
hatırlattı.
Üretim ve satış 
yapan işyerlerinde 
çalışan personelin 
sağlık karnelerinin 
bulunması ve temiz- 
likiçin düzenli 
olarak bulaşıcı 
hastalıklarla ilgili 
kontrollerinin yapıl
ması gerektiğini 
hatırlatan Çetin, 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
bünyesinde 
görev yapan Ziraat 
Mühendisleri ve 
Veteriner Hekimlerin 
de gıda kontrolörü 
olarak görev 
yapacaklarını 
söyledi.

Fransa neden karşı
Cumhuriyet’i kutladığımız gün, 

(AB) anayasasını da imzaladık.
Ama. Fransa yine çatlak ses 

çıkarıyor.
- Neden çıkarıyor?
- Çünkü;
Amerika'nın Türkiye’yi destek

lemesinden rahatsız oluyor.
Hatırlarsınız.
Fransa NATO üyesidir.
Ama. NATO’nun askeri kanadında 

değildir.
Amerika ile Fransa arasındaki 

soğukluk, çok eskidir.
Son Irak savaşında bu gerginlik, 

yeniden su üstüne çıkmıştır.
Aslında Fransa, Türkiye’nin 

dostluğuna mecburdur.
Çünkü Franşa, Ortadoğu 

petrolüne mecburdur.
Türkiye’nir^AB’den dışlanması, 

bizi prestij olarak yıpratır.
Ama. AB’yi stratejik olarak zayıf 

düşürür.
Amerika’nın tabiriyle, “yaşlı 

Fransa’nın” bu gerçeği iyi görmesi 
gerekir.

AB’nin; Türkiye’nin stratejik konu 
muna ihtiyacı vardır.

Dinamik nufusuna ihtiyacı vardır.
Artık çıkan çatlak seslere, kulak 

asmayın.
Türkiye, batıya doğru hızla iler

lemektedir.
Ve. Atatürk’ün muasır medeniyet 

emrini, yerine getirmektedir.

GÜNÜN SÖZÜ
İlimle geçen,
Bir gece,
İbadetle geçen, 
Bin geceden hayırlıdır.

“Hz. Muhammed”

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?
C3öE3| ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



2 Kasım 2004 Sah

U Dert Mçılara şıhil gÜ Cihath yolu asfaltlandı
Seyfetin SEKERSOZ.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gemlik'in 
sorunlarını 
Ankara'ya 
taşımaya 
devam ediyor. 
Kemal Demirel, 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'a 
cevaplaması için 
verdiği soru öner
gesinde Gemlik'te 
Balıkçı Limanı 
yapılması için 
çalışmaların olup 
olmadığını sordu. 
Bursa'nın nadide 
ilçelerinden biri 
olan Gemlik'in 
güzel bir körfeze 
sahip olduğunu 
belirten Demirel, 
doğal yapısı ve 
jeolojik özellikleri 
sebebiyle de her 
zaman göz önünde 
bulunduğuna 
dikkât çekti.

Gemlik limam'nın 
özellikle ihracat 
alanında etkin bir 
şekilde kullanıldığı
na işaret eden 
Kemal Demirel, 
"Bu ilçemizde 
balıkçılık ta 
oldukça 
gelişmiştir.
Ülkemizin en 
büyük balıkçı hal
lerinden birinin 
bulunduğu Gemlik 
ilçemizde ne yazık 
ki balıkçı limanı 
bulunmamaktadır. 
Balıkçı limanının 
bulunmaması 
balıkçılarımızın 
güçlüklerle karşı 
karşıya kalmasına 
sebep olmaktadır." 
görüşünde 
bulundu.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'a 
yanıtlaması için

verdiği yazılı 
soru önergesi 
şöyle:
1- Bakanlığı 
nızın, Bursa ili 
Gemlik ilçesinde 
Balıkçı Limanı 
yapılmasıyla ilgili 
planlanmış çalış
ması var mıdır?
2- Varsa bu çalış
ma hangi aşa
madadır?
3- Eğer yoksa bu 
sorunun çözülmesi 
için Gemlik'te 
Balıkçı Limanı 
yapmayı planlıyor 

musunuz?
4- Gemlik ilçe 
mizde balıkçılığın 
daha iyi bir 
düzeye getirilmesi 
ve balıkçıların 
soranlarının çözül 
mesi aşamasında, 
Balıkçı Limanı 
açılmasına çok 
büyük ihtiyaç 
vardır. Bunun 
çok önemli bir 
çalışma olduğunu 
düşünüyoruz, 
bu konudaki 
görüşleriniz 
nelerdir?

Gemlik'ten Cihath ve 
Şahinyurdu köylerine 
ulaşımı yakınlaştıracak 
olan toprak yol mıcırlı 
asfalt yapıldı.
Cihath ve Şahinyurdu 
köylerinin anayola çık
madan Gemlik'e güvenli 
olarak ulaşımlarını 
sağlayacak yaklaşık 1 
kilometrelik toprak yolda 
dolgu ve düzeltme çalış
maları bir süre önce 
tamamlanmıştı.
Sıcak asfalt üzerine 
mıçırla kaplanan yolda 
inceleme yapan AK Parti

İlçe Başkanı Enver Şahin 
ile Belediye Meclis üyesi 
Ali Okuroğlu, planlı 
çalışmalarının meyveleri
ni vermekte olduğunu 
görmekten mutluluk 
duyduklarını belirttiler. 
Bu arada taşımalı sis
temde Engürücük Kö 
yü’ne götürülen öğrenci
leri taşıyan servislerin 
güzergahı olan İslamköy- 
Engürücük yolunun da 
aynı şekilde sıcak asfalt 
üzerine mıcırla kapla
narak güvenli duruma 
getirildiğini söyledi.

METZkPERI
Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri 
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

r TîömöÜtfH 
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

PİMA5
PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ Kapı ve Pencere

Adres : Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 -| o 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@ s uperposta.com

uperposta.com
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ÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
/EMELİLKELERİMİZ 
□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına en çok 30 dk. cevap vermek 

*îvı<etici şikayetlerine

Jezenfekte işlemine tabi tutulan 
damacanaların dolumu, tamamen 

hijyenik bir ortamda ve w ^eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı 1 
Şerifiniz

Mübarek Olsun

jük sodyum oran/ say 

’^Uk yapmaz, 
"detilir

O
>O^

% v*

%

, %
v%%-

DINân dünyada kabul görmüş PlnflR özel polikarbon ambalajındadır. w
DİN âl) ^ez müşterîlerimizce açılma garantisi

olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

\r

‘V5*

KİMYASAL ANAL İ7 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

Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marki damama ile ücretsiz değiştirilir.
2.5M00TL

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 v 
PAZAR GÜNÜ IO.00 - 19.oo’da

HİZMETİNİZDEYİZ
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Çocuklar ‘tırnak yemekten’nasıl vazgeçirilir?
Tırnak yeme alışkan
lığına çoğunlukla 3-4 
yaslarından önce 
başlamaz. (Çok ender 
olarak 5 aylık gibi 
erken bir dönemde 
görülebilir). Çocuk
ların %33 de tırnak 
yeme davranışı 
görülür. Bu oran 
erken ergenlik çağına 
kadar sürer. Ergenlik 
çağında tırnak yiyen 
çocukların sayısı 
%40-45'e yükselir. 
Yani ergenlik çağına 
doğru çocukların 
hemen hemen yarısı 
tırnak yeme davranışı 
gösterir. Bunun 
nedeni olarak genç
lerin çevreden onay 
görmemeleri olarak 
değerlendirilir. Ayrıca 
tırnak yiyen çocuk
ların ailelerinin 
çoğunda tırnak yiyen
lere rastlanmaktadır. 
Bunun içinde tırnak 
yemenin bir taklit 
olduğu ve büyükleri 
taklit etmek suretiyle 
öğrenildiği ileri 
sürülmektedir.

ı Ergenlik çağında 
sosyal onay gören
lerin çoğu bu alışkan
lığı terletmektedir. 
Tırnak yemek bazen 
ayak parmaklarını 
ısırmakla ve ayak tır
naklarını el parmak
larıyla yakalama ile 

ilişkili görülmektedir. 
Ayak parmağı tır
nağının yenilmesi ve 
ısırılması hemen 
hemen sadece kızlar
da görülmektedir.
TIRMAK YEME 
DAVRANIŞLARININ 
NEDENLER 
Tırnak yeme 
davranışından çok bu 
davranışa neden olan 
olayları saptamak 
gerekir. Bu davranışın 
altında yatan sebe
pler parmak emmede 
olduğu gibi çoğunluk
la psikolojik rahatsı
zlıklardır. Alışkanlık 
daha çok baskı altına 
alınmış heyecanların 
ilgilendiği durumlarla 
olup, çocuk bunun 
arzu edilmeyen bir 
davranış ve alışkanlık 
olduğunu anlayınca 
kökleşmekte olduğu 
görülmektedir.
Tırnak yeme bir 
güvensizlik belirtisi 
olarak kabul edilir. 
Aile içinde aşırı bakili 
ve otoriter bir 
eğitimin uygulanması, 
çocuğun sürekli 
azarlanarak eleştir
ilmesi, kıskançlık, 
yeterli ilgi ve sevgi 
görememe sıkıntı ve 
gerginlik başlıca 
nedenlerdir.
Anne babanın yaşan
tısı da önemli bir etk

endir. Anne baba 
geçimsizlikleri anne 
babanın sık sık kavga 
etmesi ailedeki 
sorunlar çocuklarda 
tırnak yeme gibi 
davranışlara neden 
olur. Bunun yani sıra 
anne babanın aşırı 
kaygılı olması çocuğu 
aşırı derecede 
koruyup kollaması 
ayrıca anne babanın 
çocuklar arasında 
ayrım yapması çocuk
lar arasında 
kıskançlığa yol açar. 
Bu da dolaylı şekilde 
kendini tırnak yeme 
olarak gösterir.
Tırnak yeme daha 
önce belirttiğimiz gibi 
taklit yoluyla da 
edinilebilen bir 
davranıştır. Ailede 
herhangi bir bireyin 
tırnak yeme davranışı 
göstermesi doğal 
olarak çocuğun ilgisi» 
ni çekecektir. Ayrıca 
tırnak yeme davranışı 
olaylara bağlı olarak 
gelişebilmektedir. 
Çocuğu tedirgin eden 
herhangi bir olay 
veya çevrede onun 
için hoşnutsuzluk 
yaratacak herhangi 
bir durum bu 
davranışı gösterme
sine yol açar.
TEDAVİ VE 
ALINABİLECEK

ÖNLEMLER 
En etkili yöntem 3-4 
yaslarına kadar bu 
alışkanlığın anne 
baba tarafından 
görmezlikten gelin
mesidir.
Daha sonra bu 
alışkanlık devam 
ederse; çocuğun 
gerginlik ve uyumsu
zluk nedenleri iyice 
araştırılmalı ve bunlar 
saptanarak çözüm 
getirilmeli.
Çocuğu azarlamak, 
korkutmak, ceza ver
mek gibi zorlayıcı 
yöntemlerin uygulan
ması yararlı olma
maktadır. Hatta kimi 
zaman daha ağır duy
gusal problemlerin 
çıkmasına neden ola
bilir.
Çocukları korku kaygı 
yaratacak durumlar
dan uzak tutmak 
gerekir.
Küçük çocukların 
kaygı korku verici 
televizyon filmlerini 
izlemeleri, kavgalı 
olaylarda bulunmaları 
çocuğu heyecan
landıracağı için sakın
calıdır.
Tırnak yiyen çocuk
lara geceleri yatarken 
eski hafif eldivenleri 
giydirmek. Çocuk 
gece tırnaklarını 
yemek veya ısırmak

istediğinde hatırlatıcı 
olması bakımından 
yararlı olabilir.
Parmak ve tırnağa acı 
fakat zararsız bir sıvı 
sürülebilir. Bu hem 
hatırlatıcı ve hem de 
tırnağını ağzına 
götürdüğü zaman acı 
ile birleştiğinde terk 
etmeye yardımcı 
olabilir.
Çocukların ilgisi 
başka yöne çek-, 
ilebilir. Sinema, tele
vizyon izlerken veya 
radyo dinlerken onun 
ağzını çiğneyecek bir 
şeyle meşğul etmek 
tırnak yemenin ve 
ısırmanın yerine gele
cek bir etkinlik 
olabilir.
Çocukları ara sıra 
başarılarından dolayı 
ödüllendirme bazı 
durumlarda yarar 
sağlayabilir. Ancak 
bunun kısıtlı ve 
uygun şekilde kul
lanılması gerekir. 
Aksi takdirde çocuk 
yeni ödüller almak 

için bunu kullanabilir. 
Tırnak derin 
kesilebilir. Çocuğun 
kendi tırnak bakımıyla 
uğraşması da yararlı 
olabilir. Bunun içinde 
çocuğa manikür ve 
pedikür malzemeleri 
alınabilir.
Son söz ve bir önlem 
olarak tırnak yemenin 
ve ısırmanın çok kötü 
bir alışkanlık olmadığı 
ve bunu isteyenlerin 
kolaylıkla terk ede
bilecekleri çocuklara 
anlatılmalıdır.
Çocuk buna 
inandırıldığı zaman 
bu alışkanlıktan 
vazgeçmek için çaba 
gösterecektir. Çünkü 
dış etkenler çocuğun 
bu alışkanlıktan 
vazgeçmesine fazla 
etkili olmamakla bazı 
hallerde alışkanlığın 
kökleşmesine ve 
başkalarını kızdırmak 
ve huzursuz etmek 
için bir araç olarak 
kullanılmasına neden 
olmaktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
AskerlikŞb. 5131057
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. 51314 14 
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92 
ilçe Tarım Müd. 513 1186 
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) Ş16 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

î
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
Ç.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 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_____________ 514 88 70

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 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
IFwâ ©afe

RAMAZAN SOFRASI
İFTARİYE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

ÇORBA
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV

SALATA 
CİPS

g çeşît

mı TL

7,1,1TL
PİZZA! (Özet) 3 ÇEŞİT

İÇECEK 7.500.000 TL
ÇORBA <4 ÇEŞİT

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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SSK’lıya eczane müjdesi
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
SSK'lılara serbest 
eczanelerden ilaç 
alabilecekleri 
müjdesi verdi.
Akdağ, SSK'lıların 
serbest eczaneler
den ilaç alabilmesi 
için başlatılan çalış
maların son aşa
maya geldiğini 
söyledi.
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
SSK'lıların serbest 
eczanelerden ilaç 
alabilmesi için 
başlatılan çalış
maların son aşa
maya geldiğini 
belirterek, "Bu 
konuda yerli ilaç fir
maları, eczaneler ve 
depolar ile sorunlar 
halledildi, ulus
lararası ilaç fir
malarıyla da anlaş
mak üzereyiz" dedi. 
Bakan Akdağ,

gazetecilerle yaptığı 
söyleşide, 
SSK'lıların ilaçlarını 
tedarik etme 
konusunda 
yaşadıkları sıkıntıya 
neşter vurduklarını 
ve 1-2 ay içinde 
sorunu çözecekleri
ni söyledi. Akdağ, 
SSK'lıların serbest 
eczanelerden ilaç 
alabilmeleri için 
Çalışma Bakanlığı, 
Hazine Müsteşarlığı 
ve Sağlık Bakanlığı 
arasındaki 
görüşmelerde 
sonuca yaklaştık
larını kaydetti. 
"Çalışma Bakanı

Murat Başesgioğlu 
ile yaptığımız çalış
malarda önemli 
mesafeler kaydet
tik" diyen Akdağ, 
yerli ilaç firmaları, 
eczaneler ve depo
lar ile sorunların 
halledildiğini, 
uluslararası 
ilaç firmaları ile de 
anlaşmak üzere 
olduklarını 
kaydetti. Akdağ, 
SSK'lıların da 
Emekli Sandığı ve 
Bağ Kurlular gibi 
ilaçlarını diledikleri 
eczanelerden ala
bileceklerini f : V'( 
bildirdi. .

İhracat yıllık 60 
milyar doları aştı
İhracattaki hızlı artış 
sürüyor. Ekim ayın
da ihracat, 5.9 mil
yar dolara ulaştı. 
12 aylık ihracat ise 
60 milyar doları 
buldu. İşte, 
ihracatta yüz 
güldüren 
rakamlar
Türkiye İhracatçılar 

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.

SVVEDISH MATCH KİBRİT VE 
ÇAKMAK ENDÜSTRİ A.Ş.

Çeltikçi köyü civarı ORHANGAZİ 
Tel: 0.224. 573 22 00

Meclisi, ekim ayı 
ihracat rakamlarını 
Elazığ'da açıkladı. 
TİM Başkanı 
Oğuz Satıcı, 
Ekim ayı ihracatının 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 20.4 artarak 
5.9 milyar dolara 
ulaştığını duyurdu.

Ocak-ekim 
dönemini 
kapsayan 10 aylık . 
ihracat ise yüzde 
32.3 artış kaydetti 
ve 50 milyar 
dolar sınırını aştı: 
51.5 milyar dolar. 
Ekim'den Ekim'e 
12 aylık ihracat ise 
60 milyar dolar.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Türkiye 1$ Kumu eleman âjâçâk
Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 
merkez teşkilatında 
uzman olarak 
yetiştirmek üzere açık 
bulunan 9. dereceli 
30 kadroya istihdam 
ve meslek uzman 
yardımcısı alacak. 
Adayların yazılı ve 
sözlü yeterlilik sınavı
na tabi tutulacakları 
bildirildi. Türkiye İş 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü resmi 
sitesinde yer alan 
duyuruda, 27 Kasım 
günü yapılacak olan 
yazılı sınavın, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü 
Ölçme ve 
Değerlendirme Daire 
Başkanlığı’nca 
yapılacağı belir
tilirken, sınavı 
kazananların katıla
bileceği sözlü sınavın 
ise İşçi Kurumu 
(İŞKl R) Sınav 
Kurulu tarafından 
yapılacağı bildirildi. 
Sınava katılacak olan 
adaylarda 2004 yılın

da açılan Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavına (KPSS) 
katılmış olma şartı 
aranırken, adayların 
sınav tarihi itibariyle 
30 yaşını doldur
mamış olma, askerlik
le ilişkisi bulunmama 
şartlarını da taşıması 
gerektiği 
bildirildi. Türkiye İşçi 
Kurumu, istihdam 
edilecek adayların 
alanlara dağılımı 
olarak Üniversitelerin 
Hukuk Fakültesi, 
Siyasal Bilgiler, 
İşletme, İktisat, 
Maliye, Kamu 
Yönetimi, Çalışma 
Ekonomisi ve 
Endüstri ilişkileri dal
larında yer alan aday
lardan KPSSP'den 
113 puan türünden en 
az 75 puan almış 
olmak, Eğitim 
Fakültelerinin 
Eğitim Bilimleri 
Eğitim Yönetimi, 
Planlaması, 
Ekon om isi, Den etim i 
KPSSP 10 puan 
türünden en az 80 

puan almış olmak ve 
İletişim 
Fakültelerinin Halkla 
İlişkiler, ve Tanıtım 
bölümlerinde KPSSP 
3 puan türünden en 
az 75 puan almış 
olmaları gerekiyor. 
Adayların belirtilen 
alanlarda en az dört 
yıllık lisans eğitimi 
veren fakülte ve yük
sek okulların ilgili 
bölümlerinden mezun 
olması gerektiği 
kaydedildi. Sınava 
başvurular 26 
Ekim 'de başlayıp, 
9 Kasım 
saat 17.30 da sona 
ereceği bildirilirken, 
sınava girecek 
adaylara yazılı sınav
da, belirtilen alanlar
la ilgili sorular 
yöneltilecek. Yazılı 
sınav sonuçları, 
İŞKUR, web sayfası ile 
İŞKUR Genel 
Müdürlüğü ve 
İl-Şube 
Müdürlükleri 
binalarının giriş
lerinde ilan edileceği 
bildirildi.

Trafiğe 8 ayda 500 bin araç ç/M
Devlet İstatistik 

Enstitüsü 'nün (DİE) 
Motorlu Kara 
Taşıtları istatistikler
ine göre 2004 yılı 
Ocak-Ağustos döne
minde trafiğe ilk kez 
kaydı yapılan araç 
sayısı, geçen.yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 216 artarak 
500 bin 489 'a ulaştı. 
Bu artışta hurda 
araç indiriminin de 
etkisinin olduğu 
belirtiliyor, DİE'nin 
internet sitesinde yer 
alan verilere göre, 
bu yıl trafikten kaydı 
silinen araç sayısı 
geçen yıla göre 16 
kat artarak 219 bin 
180 oldu.
Motorlu kara taşıt
ları istatistiklerinin 
veri kaynağını 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün II 
ve İlçe Trafik Kayıt 
ve Tescil Büro 
A mirliklerince 
düzenlenen ye 

düzenli aralıklarla 
DİE'ye gönderilen 
araç trafik tescil 
başvuru ve işlem 
formları oluşturuy
or. Bu formların bir 
örneği, veri girişi 
DİE tarafından 
yapılarak sonuçları 
kamuoyuna duyuru
luyordu.
15 Nisan 2004’de iki 
kurum arasında 
imzalanan protokol 
gereğince bundan 
böyle taşıt istatistik
lerinin doğrudan 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü kayıtları 
kullanılarak yayın
layacağı ifade edildi. 
Buna göre Ağustos 
ayı sonu itibariyle 
kara taşıtlarının 
toplam sayısı 9 mily
on 977bin 505 
olarak gerçekleşti. 5 
milyon 280 bin 
454'lük en büyük 
bölümü otomobiller 
oluşturdu. Trafikteki 
araçların 1 milyon 

187 bin 378'i 
kamyonet, 1 milyon 
184 bin 116'sı moto
siklet, 1 milyon 199 
bin 813 ’ü traktör, 
638 bin 164'ü kamy
on, 311 bin 478'i 
minibüs, 148 bin 
733 ’ü otobüs, 27 bin 
369'u özel amaçlı 
taşıtlardan oluştu. 
Ağustos ayında 
trafiğe ilk kez kaydı 
yapılan araç sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
143.8 artarak 67 bin 
111 'e çıktı. Trafikten 
kaydı silinen araç 
sayısı da yüzde 210 
artarak 8 bin 320 
oldu, ilk sekiz ay 
itibariyle trafiğe ilk 
kez çıkan araç sayısı 
yüzde 215.6'hk hızlı 
bir artış göstererek 
500 bin 489'a ulaştı. 
Trafikten kaydı sili
nen araç sayısı da 
16 kat artarak 219 
bin J 80 oldu

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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Uluslararası yatırını 
bankası Morgan 
Stanley, 
Türkiye'nin, son 10 
çeyrekte yüksek 
ekonomik büyüme 
yakaladığını, ancak 
bu büyümenin, daha 
önceki krizlerde 
ortaya çıkmış olan

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlikspor’da Antrenör

işsizlik açığını ise 
kapatamadığını 
bildirdi.
Morgan Stanley'in, 
'Türkiye’deki istih
dam ' konulu 
raporuna göre, 
ekonomik büyüme 
çerçevesinde istih
damda bir toparlan
ma oldu, ancak bu 
henüz yeterli 
düzeyde değil. Bu 
yılın ikinci çeyreğine 
kadar olan son bir 
yılda, 492 bin kişiye 
iş imkanı sağlandı.

Ancak 
sürdürülebilir 
istihdam için, 
bu rakamın 
daha yüksek 
olması 
gerekiyor.
Türkiye'deki 
ekonomik krizler 
sonucu oluşan dur
gunluk, işsizliğin 
derinleşm esine 
neden oldu.
Raporda, resmi 
kayıtlara göre, 
daha önce yüzde 
12.3 düzeyinde olan

işsizliğin, bu yılın 
ikinci çeyreğinde 
yüzde 9.3 'e ger
ilediği kaydedildi. 
Raporda, yaklaşık 
1.1 milyon kişi 
olarak tahmin edilen 
potansiyel iş arayan
ların da gözönünde 
bulundurulması 
durumunda, 
Türkiye'de 
gayrıresmi işsiz 
oranının yüzde 
19.5 düzeyinde 
olduğu ifade 
edildi.

Doğru oturup doğru konuş
mak gerekirse, Gemlikspor 
sıradan bir kulüp olmadığı 
aşikardır.

Bunun için Gemlikspor’u 
çalıştıracak hocanın tecrübeli ve 
kariyerli olması gerekir.

Bugün Gemlik’te 7 lisanslı 
antrenör var.

K.Kumla, Umurbey ve 
Zeytinspor’u çalıştıranlar 3 kişi. 
İş gücü olan 3 hoca . Bir hoca da 
Gemlik genç takımları, bir hoca
da bildiğim kadar boşta.

Kariyer denildiği zaman 
meslek hayatında çalışıp 
kazanılmış başarıları olması 
gerekir. Başta tecrübenin önemi 
benim için başta gelen bin husus
tur. Hiç bir antrenörü hor 
görmek düşüncesinde değilim.

Ömer Hoca Özmettin Hoca ile 
bir sezon çalıştı. Ondan birşeslçr 
kaptığı aşikar)anhz

Ömer hocanın avantajı yok 
gibi yanhz iyi niyetle, azimli 
çalışması takdir edilir.

Ömer Hoca’nın yanındaki 
Sönmez Hoca’ya gelince onun 
genç takımlarla Ömer Hoca’nın 
altında çalıştığıdır.

Kendimden örnek vermek 
isterim, bende Linyitspor’da 
hocalık yaptım.

Kadroda 24 futbolcu vardı bu 
futbolculardan Beşiktaş’la 
Altay’da Ankara büyük takım
larla oynayan futbolculardı.

Gündüz ve hergün idman yap
mak form düşüklüğü görülen fut
bolcuları teker teker çalıştırma 
imkanına sahiptim.

İdmanları takıp eden idareci
lerimiz ve çok iyi danışma grubu
muz vardı benim için büyük 
avantajdı.

Buradan Turgut Hoca’ya , 
seslenmek istiyorum.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12 R 22.5 

KAMYON LASTİĞİ 
M»

2 LASTİI ALANA ANTİFİRİZ HEDİYE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

?| I- Ömer hoca hu gün tam gun 
mesai yapan bir öğretmen.'

2- Gece idmanı birinci ligde 
oynayan bir takıma ne verir 
düşünmek lazım.

Defalarca milli olmuş futbol 
oynadığı zaman içinde en az 10 
hocayla milli takımda da 4 hoca 
ile çalıştığını düşünürsek işte 
Rıdvan, Oğuz ve daha niceleri.

Antranör’lükte zaman tecrübe 
ye ihtiyaç vardır.

Dışarıdaki (>emlik'lilerin 
nabzını yokladın mı sevgili 
kardeşim bu şu demektir. 
Görüşürüz. Evet çalışmak 
hakkınız, Umurspor, 
K.Kumlaspor'da destekleyenler
denim. Bu takımmların ana 
menüsü Gemlik’ten yetişmiş 
gençler olduklarını unutmasınlar. 
Gönül isterdiki Ömer Hoca’ya 
transfer yapılmış çok iyi bir 
takım verelim.

»“.«LDKAKT UMMNMZ

ÖZKAYA OTOMOTİV
_  GEMLİK BAYİİ

11 D F I [~| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
“1 W C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

ABONE OLDUNUZ MU?
PlArr7!TTl ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

ÇAT// IK Küçük Kumla Hizmet ija aa aa 
OM / ILIr\ Caddesinde dükkan fcl / flk ö7
GARAJ olarak kullanılabilecek y | J V V Uv 

. SATILIK GARAJ

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 
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MU?
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OLUN 

OKUYUN 
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Bir PC’de ortalama 26 casus rar
EarthLink tarafın
dan yapılan bir 
araştırmanın sonu
cuna göre, Internet 
bağlantılı ortalama 
bir bilgisayarda 26 
casus program 
bulunuyor.
Araştırma Ocak 04 
ile Eylül 04 arasında 
3 milyondan fazla 
PC taranarak 
yapıldı, incelemede 
83 milyon casus pro
gram örneği bulun
du. Bu durum 
herkesin bilgisa
yarının bilgi çalan 
kötü amaçlı yazılım
ların bombardımanı 
altında olduğunu 
gösteriyor.

Sete re şefete iiretede artış
Konya Şekerciler ve 
Helvacılar Odası 
Başkanı Ahmet 
Solmaz, Ramazan 
ayının girmesiyle bir
likte şeker ve şeker
leme üretiminin 
yüzde 170 oranında 
arttığını söyledi. 
Şeker ve şekerleme 
üretimindeki artışı 
Ramazan ayına 
bağlayan Solmaz, en 
çok tahin ve helvanın 
bu ay içerisinde 
üretildiğini kayded
erek, "200 civarında 
şeker ve şekerleme 
üreten küçük büyük 
işletmemiz var. Bu 
işletmelerimiz şu

Bu tür programların 
bazıları yalnızca 
reklamcılara 
satılacak bilgilere 
el atıyor, bazıları 
kişisel bilgileri 
şantaj amaçlı 
kullanmak ya da 
kullanacak kişlere 
satmak amacıyla 
alıyor, bazıları da 
kredi kartı şifresi vb. 
hassas bilgileri alıp 
hesaplarınızdan 
para çekiyor. Bu son 
işlem minik miktar
lar şeklinde ilerlerse 
farkına varılması 
geç de olabiliyor. 
Önlem olarak bu tür 
yazılımları saptayıp 
yok eden, en azın

anda işlerinden 
memnun ama geçmiş 
yıllardaki gibi bekle
nen artış yok. 
Ramazan ayı girme
den bir hafta önce 
işlerimizde 
hareketlilik başladı. 
Şu anda en çok talep 
edilen şekerleme 
ürünlerinden 1. sıra
da tahin, ardından 
da helva geliyor. 
Diğer şeker ve lokum 
türü ürünlerin sipar
işleri dehyüzde 70 
oranında arttı. 
Ramazan ayı ve 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle işlerimizin 
iyi gitmesi hepimizin

dan çalışmalarını 
engeleyen yazılını 
ürünleri kullanmak 
gerekiyor. Bu tür 
ı ardını cı program - 
Idrın basit 
sürümleri ücretsiz, 
daha geniş 
olanaklar sağlayan 
biçimleri ücretli 
oluyor. Örneğin 

yüzünü güldürdü " 
dedi.
Ramazan Bayramı 
öncesinde siparişleri 
aldıklarını ifade eden 
Solmaz, üretimlerin 
tam kapasite devam 
ettiğini vurgulayarak 
şöyle devam etti: 
"Bu Ramazan 
Bayramı için en çok 
çikolatalı şekerlere 
talep var. Üreticiler
imizin çoğunluğu 1. 
planda çikolatalı 
şeker üretimine ağır
lık verirken, 2. plan
da da yumuşak şek
erlere ağırlık veriyor. 
Lokumda ise talepler 
değişmiyor. Çünkü

Cnet.com 'da 
Spyvvare Çenter 
bölümünde yardımcı 
ücretsiz programlar 
var. Earthlink 
SpyAudit, Spyvvare 
Blocker ve Spy 
Sweeper gibi 
korıuyucu program
ları müşterilerine 
ücretsiz veriyor.

her çeşit lokum için 
sipariş geliyor " şek
linde konuştu.
Konya 'da bulunan 
200 şeker ve şeker
leme üreten fir
madan 10'a 
yakınının yurt 
dışına ihracat yap
tığını kaydeden 
Solmaz, 
"Türkiye'nin her 
yerinde tüm fir
maların pazarı var ve 
hepsi şu anda 
durumlarından mem
nun. Yeter ki şekere 
zam gelmesin, biz de 
zam yapmak zorunda 
kalmayalım " diye 
konuştu.

yumurta, Ekim 
ayı zam 

şampiyonu oldu
İstanbul'da geçen 

. ayın zam şampiyonu, 
fiyatı yüzde 40.5 
artan yumurta oldu. 
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), Ekim 
ayı ve yıllık bazda 
fiyatları en fazla 
artan madde ve 
hizmetleri açıkladı. 
Ekim ayında en 
fazla artış yüzde 40.5 
ile yumurtada 
olurken, patlıcan 
yüzde 25.4 artış ile 
ikinci, kadın 
ayakkabısı yüzde 
22.7 artış ile üçüncü 
olarak belirlendi. 
Yıllık bazda ise [ 
sağlık ve kişisel 
bakım harcamaları 
arasında yer alan 
devlet hastanesi 
enjeksiyon ücreti 
yüzde 110 artış ile 
birinci oldu.
Enjeksiyon ücretini 

bÛrsaTakİmÎyetve
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) 513 96 83

yüzde 75.5 ile fındık, 
yüzde 63.2 ile 
yumurta izledi.
İTO açıklamasında, 
özellikle okulların 
açılması ile artan 
talebi karşılayacak 
arzın sağlanama
ması sonucu 
yumurtanın, Ekim 
ayında fiyatı 
en fazla artan 
madde olduğu 
vurgulandı. 
Açıklamada, 
kamu sektörünün 
akaryakıt ürünlerine 
yönelik uyguladığı 
aylık yüzde 10'luk 
fiyat artışlarının 
piyasalarda yarata
cağı etkilerin, yıl 
sonu enflasyon 
hedeflerine ulaşıl
maya çalışılan bu 
dönemde dikkatle 
izlenmesi gerektiği 
belirtildi

ELEMAN ARANIYOR
✓ Windows ve Excel programlarını kullanabilen

* On Muhasebe bilgisi olan
BAYAN ELEMAN aranıyor

EKİN ZEYTİNCİLİK LTD.ŞTİ. Tel: (0.224) 514 04 38
Osman Şarışen şjj jg

Büyüyünce ruh ve beden sağlığı 
yerinde, bireyler istiyorsanız, 

bebeğinizden, anne sütünü 
esirgem ey in iz- 

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

’sâtîlîk 
Umurbey’deSatılık CelalBayarEvi 

3 odalı full manzaralı (Temiz) 
FORUM EMLAK 

513 42 36

Cnet.com
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Çocukların dişleri neden çüriir?
Süt dişleri normal 
dişlere oranla daha 
çok organik madde 
içerdikleri için daha 
kolay ve hızlı çürüy
or. Bu nedenle ağız 
bakımına yetişkinler 

I kadar dikkat 
etmeyen çocukların 
süt dişleri çok çabuk 
çürümeye 
yüz tutuyor.

| Türk Dişhekimleri 
| Birliği'nden (TDB) 

alınan bilgiye göre, 
çocuklar, çürüğün 
erken döneminde 
görülebilen soğuk 
sıcak hassasiyeti ve 
hafif ağrı gibi 
sinyalleri zamanında 
yorumlayamazlar.

‘Utangaçlık’ sorunu ve çözüm önerisi
Her 10 kişiden 
birinde utangaçlık 
sorununa rast
lanıldığı, utan
gaçların yüzde otuzu
nun hiç evlenmediği 
ve tek başına yaşadı 
belirlendi.
Utangaçlık sorunu 
olanların önemli bir 
bölümü korkuların
dan kurtulmak için 
kendini ya alkole ya 
da uyuşturucu 
maddeye veriyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, utangaçlık 
sorunu olanların en 
sık başvurduğu yol
lardan birisi alkol 
kullanımı. Bir çok 
kişi, utangaçlığını 
alkolle eritmeye 
çalışıyor. Yapılan 
araştırmalar, aşırı 
utangaç kişilerde, 
böyle olmayanlara 
göre en az iki kat 
daha yüksek bir 
oranda alkolizme ve 
alkol kullanımının 
yol açtığı diğer 
sorunlara rast
landığını gösteriyor.

Öğle uykusunu ihmal etmeyin
Gün içinde 60 ile 90 
dakika arasında uyu
manın beyni 8 saatlik 
bir gece uykusu kadar 
dinlendirdiği 
belirtiliyor.
Bilim adamları, öğle 
uykularının beyni

Olayı ancak 
dayanılamayacak 
kadar ağrı olmasın
da fark ederler ki bu 
durumda çok geç 
kalınmış olabilir. 
Çocukların ağız 
bakımına yetişkinler 
kadar dikkat 
edemediğini belirten 
uzmanlar, çocuğun 
el becerisi, merakı 
ve ebeveynin tutu
munun diş fırçala
ma alışkanlığını 
belirlediğini söyledi. 
Özellikle annelerin 
emzik ya da 
biberonu şeker, reçel 
gibi gıdalara 
batırarak çocuklara 
vermelerinin çocuk-

Sık başvurulan bir 
diğer çözüm yolu, 
topluluk karşısında 
duyulan sıkıntıyı 
azaltacak uyuşturucu 
maddelerin kullanıl
ması olarak göster
iliyor. Bu kişilerin 
yaklaşık yüzde onbeşi 
yaşamlarında en az 
bir kez bir uyuşturu
cu maddeye bağımlı 
duruma geliyorlar. 
Üçüncü bir yöntem, 
utangaçlık krizine yol 
açabilecek toplumsal 
etkinlikleri tümüyle 
dışlayan bir yaşam 
tarzı geliştirmek. İş ve 
okul ortamında ön 
plana çıkmayı ve ken
dini göstermeyi 
gerektiren durumlar
dan uzak durmak, 
basit ve göze batmay
acak işlere yönelmek 
bu yaşam tarzının 
temel taktikleri 
arasında sayılabilir. 
Uzmanlar, her üç 
yöntemin de küçüm
senmeyecek bireysel 
kayıplara yol açtığını 
belirterek, şu bilgileri

dinlendirmesinin 
yanında öğrenme 
yeteneğini de 
artırdığını vurguluyor. 
Gündüz uykusunun 
etkilerini araştıran 
bilim adamları seçtik
leri denekler üzerinde 

lardaki diş çürük
lerinin nedenleri 
arasında yer aldığını 
belirten uzmanlar, 
bununla birlikte 
uyku aralarında şek
erli süt, meyve suyu 
gibi gıdaların içir- 
il'mesinin de çürüğü 
tetiklediğinin altını 
çizdiler. Çürüğü 
tamamen engelleye
bilecek bir aşı ya da 
ilaç henüz geliştir
ilemediğini vurgu
layan uzmanlar, 
"Ancak, çürük 
sayısını azaltmaya 
yönelik bazı 
malzemeler 
günümüzde kullanıl
maktadır. Bunlardan 

verdi: "Alkolizmin ve 
madde bağımlılığının 
neden olduğu sorun
lar herkes tarafından 
biliniyor. Çok sayıda 
toplumsal etkinlikten 
uzak durmaya dayalı 
bir yaşam tarzının 
sonucuysa, düşük 
toplumsal ve mesleki 
başarı ve yalnızlık. 
Aşırı utangaç kişiler, 
içinde bulundukları 
toplumun ortalaması
na göre, daha düşük 
bir eğitim görüyor, 
daha az para 
kazanıyor ve karşı 
cinse uzak durmaları
na bağlı olarak, eş 
bulmakta daha fazla 
güçlük çekiyorlar. Bu 
kişilerin yüzde otuza 
yakın bir bölümü hiç 
evlenmiyor ve tek 
başına yaşıyor. Eğer 
sorun yalnızca toplu
luk önünde konuş
makla sınırlıysa, 
genellikle, kişiyi üç 
dört saatliğine aşırı 
utangaçlığın bedensel 
belirtilerinden kur
taran ilaçlar kul-

testler uyguladılar. 
A raştırmalardan 
çıkan sonuçlara göre, 
gündüz 60 ila 90 
dakika uyuyanların 
test sonuçları, 
uyumayanlara 
kıyasla 

birisi; ’fissür örtücü’ 
dediğimiz 
malzemedir. Diş 
çürükleri genellikle 
azı ve küçükazı diş
lerinin, çiğneyici 
yüzlerinde bulunan 
’fissür' adı verilen 
oluklarda başlar.
Bahsettiğimiz malze
meyle olukların 
üzeri kapatılıp, o 
bölgeye mikrop, 
yemek artığının sız
ması engellenerek 
çürük başlaması 
önlenir. Bu işlem, 6 
yaşından itibaren 
çıkan kalıcı azı ve 
küçükazı dişlerine 
de uygulanabilir" 
diye konuştular.

lanılıyor. Beta bloker 
adı verilen bu ilaçlar, 
yaşanan içsel kar
maşayı kalp çarpın
tısı, soluk soluğa 
kalına, ses titremesi 
ve yüz kızarması gibi 
yollarla dışa vuran 
sinirsel ileti sistemini 
bloke ediyor. Beta 
blokerlerin sahne 
sanatçıları arasında 
yaygın bir kullanımı 
olduğu bilmiyor.
Daha uzun süreli bir 
rahatlama içinse, 
beyindeki sinirsel ile
timi sağlayan mad
deler üzerinde etkili 
bazı ilaçlar kul
lanılıyor. Yapılan 
çalışmalar, söz 
konusu ilaçların, 
aşırı utangaçlık 
hastalığı olan kişi
lerin yüzde yet
mişinde önemli bir 
düzelme sağlaya
bildiğini gösteriyor, 
ilacın yanısıra bazı 
psikoterapi teknikleri 
de uygulandığında, 
bu oran daha da 
yükseliyor".

çok daha başarılı. 
Buna göre, gündüz 
uyuyanların 24 saat 
önce öğrendiklerini 
uyumayanlara 
kıyasla çok daha kolay 
hatırlayabildiği 
görüldü.

ıfcpta ita 
lırçı U ıriıjtı

Tıp dünyası, 
mikropların 
ilaçlara gösterdiği 
direncin artmasın
dan kaygı 
duyuyor.
Uzmanlar, bakteri
lerin antibiyotik
lere direncinin 
yaygınlaştığını, 
AIDS ve sıtma 
patojenlerinin de 
ilaçlara direnç 
gösterdiğini belirt
tiler ve bu kaygı 
verici duruma 
çare bulabilmek 
için dünya çapın
da eşgüdüm 
gerektiğini vurgu
ladılar 
Dr. Stuart Levy,

NÖBETÇİ ECZANE
2 Kasım 2004 Sah
İNCİ ECZANESİ 

Hamidiye Mh. İstiklal Cd.No : 5 
Tel: 513 07 64 GEMLİK

■■i GÜNLÜK SYYASY GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 1972 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

"Eşgüdüm ve 
işbirliği yaparak 
çabalarımızı 
yoğunlaştır
mazsak, hastalık
ların insan 
ömrünü kısalttığı 
eski zamanlara 
döneriz" diyerek 
uyarıda bulundu. 
Uzmanlar, 4O'lı 
yılların ürünii 
antibiyotiklerin 
sanayi ülkelerinde 
gereğinden fazla 
kullanılmasının, 
mikropların 
direncinin art
masında başrolü 
oynadığını 
düşünüyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Yönetim Kurulunca yapılan yazalı basın açıklamasında SSK’lı işçilerin desteklendiği bildirildi :

"SSK hastaneleri işçilerindir
Sevfetin SEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü yaptığı yazılı 
açıklamada, SSK 
Hastanelerinin 
devredilmesine karşı 
olduğunu açıkladı. 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
sağlık birimlerinin 
Sağlık Bakanhğı'na 
devredilmesine 
dair kanun Tasarı 
Taslağı'nın Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açıldığını hatırlatan 
CHP İlçe Örgütü, 
SSK'nın 1946'da 
kurulduktan birkaç 
yıl sonra, bir sosyal 

güvenlik kuruluşu 
olarak üyeleri için 
sağlık hizmeti alacak 
Kamu ve özel sek
törde yeterli kuruluş 
olmadığından, kendi 
sağlık işletmeciliğine 
zorunlu olarak 
başlamış, işçi ve 
işveren primleri ile 
bu günlere gelmiş 
bir kurum olduğuna 
dikkat çeken CHP 
İlçe Başkanlığı, şu 
görüşlere yer verdi 
"AKP iktidarı en kısa 
zamanda bu yasa 
tasarısını Meclis'ten 
geçirerek, asil görevi 
hastane işletmeciliği 
olmayan, ancak ülke 
va tandaşlarının

genel anlamda 
sağlıklarının korun
ması ve tedavilerinin 
yapılmasına yönelik 
tedbirleri almak olma 
olan Sağlık 
Bakanhğı'na devret
mek suretiyle 
SSK'nın hastane ve 
sağlık kuruluşlarını 
işçilerin elinden 
almak istemektedir. 
Hazırlanan tasarı 
taslağında 'bütün 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
hastaneler, sağlık 
evleri, sağlık ocak
ları, sağlık merkezleri 
ve sağlık hizmeti 
sunan birimler' ifade
si kullanılmak

suretiyle kamu oyu 
yanıltılmak istenmek
tedir. Çünkü SSK'nın 
dışında bütün bu 
kuruluşlar sağlık 
bakanlığına zaten 
bağlıdır. SSK has
tanelerinin bedeli 
karşılığı devredile
ceği demeci ise AKP 
iktidarının, kamuoyu 
tepkisini azaltmak 
için ikinci 
yanıltmasıdır. 
Taslakta sağlık 
hizmetlerinin tek 
elden yürütülmesinin 
kaynak israfını 
önleyeceği uygulama 
birliğinin 
sağlanacağı 
belirtiliyor. Oysa

AKP iktidarının, 
TBMM'den geçirdiği 
ancak 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından veto 
edilen Kamu yöneti
mi temel kanunu'na 
göre Sağlık 
Bakanhğı'na bağlı 
eğitim hastaneleri 
dışında bütün sağlık 
kurumlan İl Özel 
İdareleri'ne 
devredilecek, has
tane dışındaki diğer 
sağlık kurumlan da 
Belediyelere 
devredilecektir.
AKP iktidarı 
burada bir çelişki 
içerisindedir,

amaç kamu oyunu 
yanıltmak.
Sonuç olarak 
CHP Gemlik ilçe 
örgütü, AKP 
iktidarının, İşçi, 
Emekli primleri ile 
kurulmuş çalışan
ların ortak malı olan 
bir kurumun 
hastanelerine 
kendilerine danışıl
ma gereği duyul
madan el koyarak 
sağlık reformu iddi
asını ciddiye alması 
mümkün değildir. 
CHP her zaman 
olduğu gibi bu 
davasında da 
emekçi kardeşlerinin 
yanındadır."

Zabıta seyyar peşinde
Scyfctin SEKERSÖZ

Bir süredir 
kaldırımlarda 
yaşanan seyyar 
rezaletine son 
vermek isteyen 
zabıta ekipleri dün 
zor anlar yaşadı.

İstiklal caddesi 
üzerinde çalışan 
cep telefonu 
seyyarlarından 
bazılarının mallarına 
el konulurken 
kaldırımlardaki 
tabelalarda toplandı. 
Buldukları terazilerle

kaldırım kenarların
da satış yapan 
kişiler ise zabıtanın 
terazilerini 
toplamasıyla ne 
olduğunu 
anlayamadılar. 
Ramazan ayını 
fırsat bilerek 
cadde üzerinde 
araçlarıyla tatlı 
satan seyyarlar ise, 
zabıtayı görünce 
araçlarını bırakıp 
gözden kayboldular. 
Vatandaşların 
yoğun şekilde 
şikayetlerine 
sebep olan esnafın 
işyeri önüne 
çıkardığı malzemeler 
zabıta ekipleri

tarafından içeri 
alınırken seyyar 
balıkçılık yapanlar 
ise çareyi

direnmekte buldular. 
Malları toplanan 
seyyarcılara 
zabıta ekipleri

tarafından tutulan 
zabıtların 
encümene havale 
edileceği öğrenildi.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 

Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık 
& Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri 

ve Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEIVILİK

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



Dün de Gemlik Yardımsevenler Derneği-yoksullara gıda yardımında bulundu.

Yoksullara yardım yağıyor
Ramazan ayı nedeniyle başta Kızılay, Yardımsevenler Derneği, siyasi partiler, Gemlik Belediyesi, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Gemlik Ticaret Borsası ve isimlerini açıklamayan onlarca işadamı yoksul ailelere sıcak aş, çeşitli
gıdalardan oluşan gıda paketleri dağıtımlarını sürdürüyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı da yardımlarını arttırdı. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Binlerce insan 

organ nakli bekliyor 
Denizli Devlet Hastanesi (DDH) Başheki 
mi Dr. Mithat Ekici, Türkiye'de binlerce 
insanın organ ve doku nakli beklediğini 
belirterek, vatandaşlardan organ bağışında 
bulunmalarını istedi. Haberi syf 10’da

03 KASIM 2004 ÇARŞAMBA 
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İşçi Emeklileri, SSK Hastanelerin devrinin engellenmesi için Emek Platformu kararlarına uyacak

SSK Hastanelerinin devrine
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bir düzeltme, bir özür..
Önceki günkü Gemlik KÖRFEZ’in 

manşetindeki haberimiz “Özdilek 
Gemlik’e geliyor” idi.

Özdilek Marketler grubu, rahmetli 
Rıfat Minare’nin varislerinden yer satın 
aldığı haberini verirken, bize ulaşan 
kaynaklardaki bilgilerin eksikliği 
nedeniyle, ünlü Rıfat Minare 
Konservelerinin yapıldığı “Çitflik” diye 
adlandırılan arazinin de satıldığını 
duyurmuştuk.

Bu ise, Gemlik’in tanınmış bir 
markasının, -Kafoğlu ve Alemdarlar 
gibi- yok olması anlamına geliyordu.

Dün, büromuzu Adem Minare ile rah
metli Ayhan Minare’nin çocukları, yani 
rahmetli Rıfat Minare’nin torunları, 
ziyaret etti.

Haberi okuduklarında üzülmüşler.
Haberin yanlış olduğunu, Özdilek’e 

satılan arazinin çevre yoluna çıkışın 
sağında bulunan kavşaktan öner 
Zeytinleri Tesislerinin bitişiğine kadar 
olan 20 bin 800 metrekarelik dolgu arsa 
olduğunu söylediler.

Haberimizle Rıfat Minare markasına 
haksızlık yaptığımızı anladım ve bunun 
düzeltileceğini söyledim.

Gemlik’in ünlü bir markasının satıl
madığını ve kaybolmadığını öğren 
diğimde sevindim.

Gazetecilikte bazı eksik bilgilenme 
sonucu hatalarda yapabiliyoruz.

Ancak hatayı anlayıp düzeltmek de bir 
gazetecilik görevi olduğunu bilenler 
deniz.

Minare ailesinden özür diliyorum.

işçi emeklilerinden tepki
Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin 
Yener, “SSK Hastaneleri işçilerindir” dedi.
Gemlik İşçi Emeklileri 

Derneği Başkanı Hüseyin 
Yener, hükümetin aldığı 
kararla SSK Hastanelerini 
Sağlık Bakanlığı’na bağla
masını “Kabul edilmez bir 
hükümet tasarrufu” olarak 
niteledi.

Yener, Emek Platformunun 
aldığı kararları desteklediği

ni ve 12 İl’de SSK 
Hastanelerinin önünde 
kitlesel basın toplantıları 
düzenleyeceklerini söyledi.

Yener, İşçi Emeklileri 
Derneklerinin SSK 
Hastaneleri konusunda 
taraf olduğunu da belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

"Satılan arazi Rıfat Minare çiftliği değil"
İlçemizin eski sanayi kuruluşlarından Rıfat 
Minare Konserveleri'ne ait arazilerin Özdilek
Holding’e satıldığı şeklinde gazetemizde çıkan 
haber üzerine, Minare Varisleri, açıklama 
yaparak satılan yerin Minare Çiftliği ve 
Konserve Fabrikası olmadığını söylediler.
Yapılan açıklamada, özdilek Holding’e satılan 
yerin, çevre yolundan Bursa’ya çıkışta bulu
nan ve moloz dökülen 20 bin 800 metrekarelik

L7

Rıfat Minare varislerisatılan*arazinin yol kenarındaki^ 
20800 m’-llk rrtoloz dökülen arsa olduğunu söylediler

B ! i Hû
dere ile yol arasındaki alan olduğu belirtildi. '
Rıfat Minare Konservelerinin ticari faaliyetine ' &
devam ettiği bildirilen açıklamada, satılan
arazinin 4 parselden biri olduğu vurgulandı.

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

Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun ...
Cumhuriyet bayramı kutlu 

olsun... Tam 81 yıl bu sözlerle 
kutladığımız bu büyük bayramı 
bundan sonra “Hayırlara 
vesile olsun” diye kutlamaya 
hazırlanın..

Tam 81 yıl önce Türkiye 
Cumhuriyeti kuruldu.

Ülkemiz ve devletimiz 
zayıftı -güçsüzdü.

Savaştan yeni çıkmıştık. 
Anadolu fakirdi.

Yolumuz - okulumuz -fab
rikamız - doktorumuz öğretmeni
miz - mühendisimiz yoktu.

Yoktu ama ; başımız da 
Mustafa Kemal Atatürk gibi dev 
gibi bir adam ve arkadaşları 
vardı...

Bu neslin içerde - dışarıda 
saygınlığı vardı.

Yıllar geçtikçe Cumhuriyet 
kavramı iyice yerleşti. 
OsmanlIdan aldığımız bozuk 
yapı değiştiriliyor, iyileştiriliyor
du.

Devrimler art arda yapılıyor 
genç Cumhuriyet büyüyor, 
kuvvet: .ııyordu.

Türkiye Cumhuriyeti bu 81 
yıl içinde bazenyanhşhklar da , 
yaptı, ama hiç bir zaman bu 
günkü durumlara düşürülme
di...!

Saygınlığını - ağırlığını 
boylesine yitirmedi laçkalaş
madı.

2004 yılında düştüğümüz 
duruma bakın :

Birileri Başbakanlık başlık
lı dosyalar da “Türk değiliz , 
Türkiyeliyiz” diye utanmadan 
sıkılmadan raporlar hazırlaya
biliyor.

Türkiye Cumhuriyetinin 
başındakiler Avrupa Birliği 
ülkelerinin kapısında yalvarıyor 
- takla atıyor, her türlü ödünü 
sıkılmadan veriyor.

Ülkeyi bölmek, din kurallarıy
la yönetmek için çaba harca
mak “fikir- ifade özgürlüğü” 
kapsamına alınıyor.

Şeriatçısı - Kürtçüsü - bazı 
enteller bir arada Avrupa bir
liği çığlığı atıyor. Çünkü' her 
biri Avrupa birliğine girmek
ten kendi çıkarına bir şeyler 
bekliyor.

Hortum - torpil - hırsızlık 
aklınıza gelen her kötü şey 
aynen devam ediyor. Söyleyin - 
yazın umursayan yok.,.

Fransızlara şirin görünmek, 
36 Airbus almak için milyarlar 
dolar ödeyeceğiz.

Kısaca Fransız ve Almanlara 
rüşvet veriyoruz.

Ekonomi İMF'nin , iç 
siyaset AB ‘nin, dış siyaset 
Amerika'nın güdümünde.

Küçücük Kıbrıs Rum kesimi 
bile “Türkiyeye veto ederim” 
diye posta koyuyor.

Türkiye Cumhuriyetini biz 
değil dışarısı yönetip - yön
lendiriyor. Yasaları dahi onlar 
hazırlıyor; bize mecliste el 
kaldırmak düşüyor.

Avrupa birliği adı altında akıl 
almaz istekler isteniyor, bizim 
başımız hep eğik. <

İçimizdeki yaralar kaşınıyor, 
ihanetçile^kışkırtılıyor.^.!

Türkiye Cumhuriyeti 81 yıl 
boyunca ağır koşullar yaşadı. 
Kürt isyanları - İrtica ayaklan
maları - İkinci Dünya savaşı - 
sağ, sol çatışmaları Asala - 
PKK terörü, ekonomik krizler, 
kıtlıklar yaşamadık mı.?

Bunların hangisi karşısın
da yabancı ülkelerin karşısında 
el pençe olduk, ulusal onuru
muzdan tavizler verdik. ?

Kıbrıs Ambargosunda 
Amerika Başkanı Jonhson‘uh 
tehditkar mektubuna o zaman

Başbakan olan büyük insan 
İsmet İnönü “Yeni bir dünya 
kurulur, Türkiye de bunun içinde 
yeni yerini alır” diye elinin ter
siyle itmiş ambargo da zorluk
lar çekmiş ama başı dimdik 
kalmış, sonra da Kıbrıs’a çıktık. 
O tehdit eden dış güçler hiç 
bir şey yapamadan ağızları 
açık bizim Kıbrıs’a çıkışımızı 
seyretmişlerdi.

Cumhuriyet kavramı bilinçli 
olarak yozlaştırılıyor, 
Cumhuriyeti kuranların 
çoşkusunu belleklerden silin
mesi için her türlü canbazhk - 
aşağılanma - yalan geçerli 
kılınıyor.

Cumhuriyetçi görünüp bu 
ulu ağaçın dibini oymak 
isteyenler şunu iyi bilmelerini 
her zaman söylüyoruz ama 
bunu O küçük içi boş - 
hurafelerle dolu kafaları almıyor.

Bir gün bir yer çarpıp yere 
yuvarlanacak ayağa dahi kalka
mayacaksınız...!

İşte bu koşullar altında , 
kendi ulusal onurunu hiç sayıp 
ham hayal fikirler peşinde 
koşanların gittikçe çoğaldığını 
görmekten, Büyük Atatürk’ün 
ve Türkiye Cumhuriyetini 
kuran büyük idealist - yiğit - 
onurlu insanların eminim ki 
kabirlerinde kemikleri sızlıyor
dun

Bu düşünceler altında 
üzüntü içinde olmama rağmen 
yine de heyecanla -gururla 
korkusuz, Atatürk gençliğiyle 
beraber bütün dünyaya bağın 
yorum. “Hepimizin Cumhuriyet 
Bayramı kutlu olsun”.

Zabıta denetimleri sürüyor
Seyfettin SEKERSÖZ 

Kaldırımlarda 
başlayan zabı
ta denetimleri 
Pazar yerlerin 
de devam etti. 
Dün ilçe paza 
rında denetim 
yapan ekipler 
orta yerde mâl 
satan sey
yarların mal
larına el koya 
rak ceza zaptı 
tuttular. Vatan 
daşların Pazar 
içinde gezme 
lerini enge 
leyecek yer
lere mal koyan 
pazarcı esnafı 
ise uyarıldı. 
Uzun süredir
denetim 
yapılamayan 
Pazar yerinde 
esnafın kendi 
yerinden fazla

yolu işgal 
ettiği görü 
lürken daralan 
yol sıkıntı 
yaratmaya 
devam ediyor. 
Durdukları 
yerin kaç 
numara

çok yola 
girmesi ise 
vatandaşların 
yürümelerine 
engelliyor.
Pazar yerinde 
yaşanan kar
gaşanın ise 
pazarcıların

öne sürülüyor. 
Her esnafın 
bulunduğu 
yerin çizilerek 
numaralan
ması gerektiği* 
ni söyleyen 
pazarcı esnafı 
ise kendi

olduğunu dahi 
bilemeyen 
pazarcı 
esnafının 
kendi yerinden

bulundukları 
yerlerin 
işaretlen
memesinden 
kaynaklandığı

yerinden 
fazlasını işgal 
etmeye devam 
ettiği 
gözleniyor.

Yardımsevenler sevindiriyor
Yardımsevenler 
Derneği Gemlik 
Şubesi yönetim 
kurulu üyeleri, 
belirledikleri 56 fakir 
aileye erzak yardı 
mında bulundu. 
Hazırlanan erzak 
torbalarını alan 
yönetim kurulu 
üyeleri, evlere 
giderek fakir ailelere 
teslim ediyorlar. 
Yardımsevenler 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı Dr. 
Nimet Ataoğuz, 
yaptıkları yardım 

| torbalarında gıda

maddelerinin yanı 
sıra deterjan tür
lerinin de bulun
duğunu belirterek 
"Bizim 
belirlediğimiz fakir 
aileler var. Biz bu 
ailelere her yıl

yardımda bulunu 
yoruz. Hazırladığı 
mız torbaları yöne
tim kurulu arkadaş 
tarımız evlere gide 
rek kendi elleriyle 
fakir ailelere 
veriyorlar" dedi.

fflLİK KANBEROĞLV TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM ı 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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İşçe Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin Yener, ‘SSK Hastaneleri işçilerindir* dedi

SSK Hastanelerinin devrine 
İşçi Emeklilerinden tepki geldi

Seyfetin SEKERSÖZ

SSK Hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devri konusunda 
görüşlerini belirten 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, 
"Alınan kararı des 
teklemiyoruz. SSK 
Hastaneleri işçi
lerindir" dedi.
İşçi Emeklileri Genel 
Merkezi'nin de üyesi 
bulunduğu Emek 
Platformu Başkanlar 
Kurulu'nun 
25 Ekim'de Türk-İş 
Genel Merkezinde 
toplanarak yapılan 
değerlendirmelerde, 
"SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devri konusu kabul 
edilemez bir

hükümet tasarrufu 
olarak değer
lendirilmiştir.
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açılarak 
TBMM'ne 
gönderilen yasa 
tasarısının geri çek
ilmesi için Emek 
Platformu Başkanlar

Kurulunca bir dizi 
eylem kararı alınmış 
ve ilk adım olarak da 
12 ilde SSK has
tanelerinin önünde 
kitlesel basın açıkla
maları gerçekleş
tirildiğini söyleyen 
Hüseyin Yener, 
"Söz konusu

eylemlere şube 
başkanlarımızca 
gerekli katılım 
sağlanmış
ve teşkilatımız SSK 
hastaneleri konusun
da gerçek taraflardan 
birisi olduğunu 
açıkça 
göstermiştir" dedi.

Kaymakam^ “Hoş geldinÇCdedik
TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Nasıl sistem ise...
Bir değil, iki değil, her 
maaş ödeme günlerinde 
Ziraat Bankası’nda 
sistem kilitleniveriyor. 
Nasıl sistem ise...
Yaşlı başlı emekliler 
saatlerce ayakta 
bekleyip duruyor. 
Yazıktır, günahtır! 
Kitlenme ara namesi 
Para yok, para! 
Diyemiyorlar, dedikleri 
sistem kitlendi....

Gazetesi hakkında 
bilgiler verirken, 
yazarlarım da çeşitli 
konularda fikir 
alışverişinde 
bulundular.
Gemlik’teki basından 
övgüyle sözeden 
Kaymakam Baygül, 
"Çalıştığım her yerde 
basın ile iyi ilişkiler 
kurdum. Gemlik’in 
daha güzel bir yere 
gelebilmesi için 
basınla birlikte 
hareket edilirse 
olumlu sonuçlar 
alanabilir” dedi.

Genelkurmay Başkanından 
önemli sözler

Asker milletiz.
Diye övünürüz.
Kişi başına milli gelirimiz 4 bin 

doların altında bile olsa, yine de 
böyle övünürüz.

İşte. Bu yüzden diplomasiyi de 
asker gözlüğü ile görürüz.

Her tarafı, kırmızı çizgilerle 
boyarız.

Ve. Bir gün gelir, kendimizi de 
bağlarız.

Ama. Son yıllarda askerin görüşü 
de değişti.

Özellikle Genelkurmay 
Başkanımızın görüşleri, çağdaş 
çizgileri yanstıyor.

Sayın Genelkurmay Başkanı bakın 
neler söylüyor:

- Asker - Savaşçı yerini, Asker - 
Devlet adamına bırakıyor.

Daha da önemlisi, Asker - diplo
mata bırakıyor.

Çağımızda artık, süngü - tak 
savaşı bitti.

Bir devlet ile, savaş ihtimali de 
kalmadı.

Eğer süper - güç değilseniz, bir 
ülkeye savaş da açamazsınız.

Bakın hala K. Irak’ta giremedik.
Kerkük’e, müdahale edemedik.
O zaman, masada güçlü olmalıyız
Lisan bilen diplomat yapılı, asker

lere sahip olmalıyız.
Bu Genelkurmay Başkanı, hem 

silahlı kuvvetler için, hem de Türk 
halkı için bir şanstır.

Ülkemizin giderek sivilleşmesi, ve 
diplomasiye ağırlık vermesi şarttır.

■ ■ 11 ■■ ........  ■■ II" “

GUNUN SOZU

Gemlik Körfez 
Gazetesi sahibi Kadri 
Güler ve gazetenin 
yazı kadrosunda 
bulunan Erol Gürçay, 
İnan Tamer ve Haber 
Müdürümüz Seyfettin 
Şekersöz, ilçemize 
Çeşme’den atanan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ü makamında 
ziyaret ederek, 
“Hoş geldiniz” 
dediler. Gazetemiz 
sahibi Kadri Güler, 
Kaymakamımız 
Mehmet Baygül’e 
Gemlik Körfez

Dün,
Bugünün projektörü, 
Yarının aynasıdır.

"Baraccio”

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?
r^aiı^M
mm GÜNLÜK SİYAHI a Air Ti

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, yalan haberlere ateş püskürdü

“Karalama yapmasınlar”
Seyfetin SEKERSOZ

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi yönetim 
kurulu seçimleri 
sonrasında hakkın
da çeşitli karalama 
kampanyası 
sürdürüldüğüne 
iddia eden Ahmet 
Şahin, “Karalama 
yapmasınlar” dedi. 
Marmarabirlik ortak
lığından çıkarılan
lara "Sizi Ahmet 
Şahin ortaklıktan 
çıkardı" şeklinde 
asılsız iddiaların 
olduğunu söyleyen 
Şahin, "Karalamalar 
asılsızdır, herkes 
biliyor ki ortaklıktan 
çıkarmalar Genel 
Merkezin yetki 
sindedir. Benim bu 

konuda yetkim 
olmamıştır. Bu 
kararlarda yönetim 
olarak imzamız 
vardır. Marmarabirlik 
ortak çıkarma 
işleminde doğru 
karar almıştır" 
şeklinde konuştu. 
Marmarabirlik'in 
yeniden yapılanma 
dönemine 
girmesiyle değişim
lerin yaşanacağına 
dikkat çeken 
Ahmet Şahin, 
bunun en bariz 
örneğini ise bir
birinin ağırlığını 
tutmayan ve üreti
ciye zarar veren 
zeytin selelerinin 
standart olması 
için değiştirilme 
aşaması olduğunu 
.söyledi.

50 yıllık 
kuruluş olan 
Marmarabirlik'in 
25 bin ortağını çıkar
ma kararı aldığını 
hatırlatan Ahmet 
Şahin, bunun 
nedenini ise yak
laşık 15 bin ortağın 
hayatta olmadığını, 
5 bin ortağında 15 
senedir bulunduğu 
kooperatiflere hiç 

uğramamış olmasını 
gösterdi.
Ölen kişilerin 
varisleri tarafından 
verilmesi gereken 
"veraset ilamının" 
kooperatiflere 
verilmediği için 
üyeliklerde şişme 
yaşandığına dikkat 
çeken Şahin, "Bu 
nedenle karışıklık 
yaşanıyor.

Marmarabirlik’in kaç 
ortağının bulun
duğunu bilmesi 
gerekir, Genel 
Merkezin aldığı 
karara 7 kooperatif 
yönetimleri de 
uydular." şeklinde 
konuştu.
Birlik tüzüğü gereği, 
ortaklıktan çıkarıl
ması istenilen kişi
lerin 3 ay içinde 
bulundukları koo 
peratifiere dilekçe 
ile müracaat 
etmeleri gerektiğini 
hatırlatan Ahmet 
Şahin, "Verilmediği 
takdirde ortaklık 
biter, kimin ölü, 
kimin yaşadığını 
birlik bilmesi 
gerekir, ortağını 
tanıması gerekir" 
dedi.

KARALA 
KAMPANYASI 
BAŞLATTILAR 
Kendisi hakkında 
özellikle köylerde 
yapılan karalama 
kampanyalarının 
haksızlığına değinen 
Şahin, "Bu karala
maları yapanlara 
iade ediyorum" 
dedi.
Şahin, ayrıca 25 
Kasım'a kadar 
kooperatiflere itiraz 
dilekçesi vermeyen
lerin ortaklıklarının 
sona ereceğine 
dikkat çekerek "Bu 
kişilerin mağdur 
olmamaları için 
mutlaka kooperatife 
dilekçe vermeleri 
lazım. Aksi halde 
ortaklıkları bitecek" 
uyarısında bulundu.
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SiSSr ^^KA CM A □ Müşterilerin ihtiyacına J Fen çok 30 dk. cevap vermek F |

’"^*tici şikayetlerine
Yaşam

Dezenfekte işlemine tabi tu* DlN^n damacanaların dolumu, tamar 

PIlıHlt ı^ıjyen||ç bir ortamda ve el değmeden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı 1 
Şerifiniz

MübarekOlsun^

Düşük sodyum oranv sayesinde 

'»skinlik yapmaz, 
'■Ma tüketilir

G

<$>♦
<$> Cx 7

BiN^n -Ün? dünVada kabul görmüş 
özel polikarbon ambalajındadır.

PIHÖR kez müşterilerîmizce açılma garantisi 
®!an ve Pınar logosunu taşıyan 
özel güvenlik bandı’ mevcuttur

% %

MA-

%

KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
Sodyum____ 2.0 mg /1
Kalsiyum 2.2 mg Z1
Magnezyum 1.2 mg ZI
Sülfat 8.0 mg ZI
Klorür 3.9 mg ZI
Nitrat YOK

PlrtHR
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 ■ 19.oo’da

HİZMETİNİZDEYİZ

PINAR
2M0N 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



3 Kasım 2004 Çarşamba

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

Sayfa 6

Mutlu evlilik için 13 altın kural
Bazı temel evlilik 
kuralları ve mutluluk 
reçetelerini bazı 
vakalarla göz atalım. 
Bunlar hayali değil, 
belki kendimizde, 
etrafta, arkadaş ve 
tanıdıklarınızda da 
görüp müşahede 
ettiğiniz vakalardır. 
Bunlar isimsiz 
realitelerdir. Dikkatli 
okumakta ve bunlar
dan, akılda kalacak, 
neticeler çıkartmakta 
yarar vardır. Erkekler 
genellikle eşlerini 
neşeli, bakımlı, güler 
yüzlü görmek isterler. 
Güzel kokular 
sürmüş, kendisini 
karşılayan bir kadın, 
onun nazarında 
ancak sevgilisidir. 
Dolayısı ile daima 
flört etmek ve her 
vesile ile okşamak, 
sarılmak, öpmek en 
önemli evlilik kural
larından biridir. Hiçbir 
erkek, bakımsız, 
pejmürde, asık 
suratlı, hele hele 
devamlı gagalayan 
kadından '’oşlanmaz. 
Tabii, bı adınlar 
içinde geçerlidir. 
Kadın bütün gün 
çalışıyor, o sıralarda 
işi olmayan kocası 
ise evde traşsız, 
sabah bıraktığı kılık
ta; ev toplanmamış; 
bulaşıklar yıkan
mamış; TV seyreden, 

içki içen bir durumda. 
Tabii yorgun, belki aç, 
bunalmış kadın bu 
durumda içinden diş 
bileyerek başlıyor 
ortalığı düzeltmeye, 
yemek yapmaya. 
Derken eşi geliyor, 
belki merhaba diye
cek, yardım etmeye 
çalışacak. Bu seferde 
aç, yorgun ve sinirli 
kadın, patlayacak bir 
nokta bulup; ya ter
sliyor ya da şimdiye 
kadar niye yapmayıp 
her şeyi ona bırak
tığını bağırarak, 
kızarak soruyor. İşte 
böyle karşılıklı 
atışarak yemek yeniy
or. Ta ki açlık yatışıp, 
çift TV seyretmeye 
geçene kadar. Bu 
seferde bir tane TV 
(veya diğeri öbür 
odada) paylaşılmıy
or; senin programın, 
benim kanalım... 
Haydi tekrar ağız 
dalaşı veya itişme 
kakışmalar. Yüze 
vurulan kapılar, son 
söylenecek lafları ilk 
söyleyerek karşılıklı 
hakaretler; eski 
vakaları tekrar tekrar 
ısıtıp birbirini 
incitmeler...
Yukarıdaki durumda 
olan bir çift vardı. 
Bana geldiklerinde 
erkekte empotans; , 
kadında depresyon 
başlangıcı vardı.

Kadın beğenilip arzu 
edilmediğini; erkek 
ise karısının ona kötü 
davranması, devamlı 
aşağılaması, azarla
ması, nedeniyle hiçbir 
şey yapmak 
istemediğini söylüy
ordu. Yatakları ayırıp 
seks cezası verildiği 
için, zaten bu konu 
aralarında çıban başı 
olarak hep mevcuttu. 
Birbirlerine dokunup 
sevgi sözleri söyle
mek gibi yumuşatıcı 
davranışlar zaten 
olmadığı için, taraflar 
iyice katılaşmışlardı. 
Öyle ki birbirlerinin 
her şeyinden sinir 
alıp birbirlerini 
devamlı karşılıklı 
eleştiriyorlardı. Porno 
seyredip, içki içmeye 
ve dolayısı ile uyuma
maya; kadın ise işe 
gideceği için erken 
yatmaya mecburdu. 
Taraflar, kırıcı konuş
malar (erkeğin işe 
yaramamasıpara 
getirmemesi), kadının 
ise dominantlığı, çok 
dırdırcı olması, 
başkalarının yanında 
kocasını arka planda 
bırakıp ön plana çık
ması şeklindeki diğer 
şikayetlerle terapi 
almaya başladılar. 
Aslında tüm bu 
sorunlar aşılıp mutlu 
bir evlilik yaratılabilir. 
Nasıl mı?

İşte kuralları... 
MUTLU EVLİLİĞİN 
13 KURALI 
1- Daima neşeli, 
bakımlı, pozitif 
görünün. Güzel 
kokun, temiz olun ve 
en baştan çıkarıcı 
kıyafetleri kocanız 
için giyin.
2- Münakaşalarınızda 
yapıcı, ara bulucu, 
şahsiyetli fakat ısrarcı 
olmayın. Şakın 
aşağılamayın, erkek
lik veya kazanç ite 
ilgili bir şey söyle
meyin.
3- Cinselliği asla bir 
ceza olarak uygula
mayın. Yatak ayırmak 
yapılacak en büyük 
hatadır.
4- Birbirinizle daima 
flört edin. Elinize 
geçen her anı doku
narak, öperek, el ete 
tutuşarak veya uzak
tan dahi olsa göz 
göze bakışarak 
değerlendirin.
5- Münakaşalarda, 1-2 
dakika sonra başka 
odaya geçin ve daha 
iteri gitmesini 
önleyin. Kızgınlık 
veya küfürleripjzi 
kendinize saklayın. 
Karşı taraf bunları 
duymasın. İleride yal
nız bu laflan hatırlar.
6- Tenkitlerinizde 
önce iyi tarafları ön 
plana çıkarın. Sonra 
değişmesini iste-

diğiniz konuları 
zarifçe belirtin.
7- Açken; yorgunken; 
kızgınken; regli iken 
ve arabada, yemek 
sofrasında, 
başkalarının yanında 
münakaşa yaratabile
cek konulara 
girmeyin.
8- Alttan alırken ken
dinizi ezilen, taviz 
veren, kendisine hak
sızlık yapılan taraf 
diye görmeyin. Siz 
aslında "huzurunuzu 
satın alıyorsunuz". 
Birkaç gün sonra her 
şey yolunda iken 
kırgınlığınızı yumuşak 
ifadelerle dile getirin 
ve bir daha olma
masını dileyin, 
isteyin.
9- Romantik atmosfer 
yaratın; çocuklar 
olmadan baş başa 
kalma yolları arayın. 
10- İletişim evlilikte 
esastır. Aranızda 
halledemeyeceğiniz 
hiçbir şey olmamalı, 
ruhsal olarak aranız

dan bir parşömen 
kağıdını bile geçirt* 
meyecek kadar 
kenetlenmelisiniz. 
11- Tabii sevgi 
esastır. Birbirini 
sevmeyen kişiler 
belki çocuktan için 
dayanırlar. Ancak 
giden gençlikleri, 
huzurları ve sıhhat
leridir. Panik, ataklar; 
korkular; psikoso- 
matik rahatsızlıklar 
hep böyle evliliklerin 
bize seneler içinde 
getirdikleridir.
12- İyi bir evlilik orta
da ne kadar bir- 
leştiğimizdir. DNA ve 
yetiştirilme farklılık
ları değişmez. Ama 
hangi konularda ne 
kadar eğitebiliyor, bir
birimize ne kadar 
deyebiliyorsak, o 
kadar başarılı bir 
evliliğimiz var 
demektir.
13- Birlikte hareket 
ederek; çocuğunuza 
karşı tek ses olun ve 
tek terbiye verin.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoğlu-Esadaş 514

12
20
10

12

Anıtur

72
49

514

HASTANELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

Gı'fe
RAMAZAN SOFRASI

6.000.000 TL
IZGARA

CİPS 7.500.000 TL.

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

BELEDİYE

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

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

513 45 21 -111 
Yalnız 185

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

PİZ.Z.A (Özel) 
SALATA 
İÇECEK 7.500.000 TL.

ÇORBA 4 ÇEŞİT
DÖNER TABAĞI

1İÇECEK + 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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Memur maaşları 
8 Kasım’da ödenecek

Dikkat! Kış yüzünü 
gösterecek

Başbakan Erdoğan, 
memur maaşlarının 
Ramazan Bayramı 
öncesinde 
ödeneceğini 
açıkladı.
Erdoğan, memur 
maaşlarının 
bayramdan 
1 hafta önce, 
8 Kasım 
Pazartesi günü 
ödeneceğini 
kaydetti.
Erdoğan, partisinin 
TBMM grup 
toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
"Önümüzde bayram 
var. İnşallah sağ

ABONE OLDUNUZ MU? 
abone olun 

OKUYUN OKUTUN

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

ol I

7—7"”"^—'------ |Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA 
DOYAMAYACAKSINIZ 

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

salim milletimizle 
bu sevinci 
paylaşacağız. 
Milletimizin bayram 
sevincini bir nebze 
artırabilmek için

bayramdan 
1 hafta önce 
memurlarımızın 
maaşlarını 
bu ayın 8'inde 
veriyoruz" dedi.

Yurdun kuzey ve 
doğu bölgeleri 
bugün yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisi altına girecek. 
Hava sıcaklıkları da 
hafta ortasından 
itibaren yağış alan 
yerlerde 4-6 derece 
azalacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan "Meteorolojik 
Değerlendirmeye" 
göre, hafta sonunda 
yurdun Doğu böl
gelerinde etkili olan

Mutfak bütçesi Ekim 
ayında tavan yaptı

İzmit Ticaret 
Odası'ndan (İTO) 
yapılan açıklamada, 
Ekim ayında mutfak 
bütçesinin yüzde 
1.44 oranında arttığı 
bildirildi.
Aylık fiyat hareket
lerini inceleyen İTO 
yetkilileri, mutfak 
bütçesinin bir önce
ki aya göre yüzde 
1.44, 2003 yılının 
Ekim ayına göre ise 
yüzde 11.3 oranında 
arttığını belirledi.
ITO'nun araştırması
na göre, 4 kişilik bir 
ailenin dengeli ve 
ekonomik 
beslenebilmesi için 
gerekli mutfak 
gideri Eylül ayında 
334 milyon 711 bin 
161 lira iken, bu 
rakam Ekim ayında 
339 milyon 522 bin 
706 liraya yükseldi. 

yağışlı hava, dün 
yurdu terketti. 
Ancak bugün yur
dun kuzey ve doğu 
bölgeleri yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisi altına girecek. 
Buna göre bugün 
Karadeniz kıyıların
da başlayacak 
sağanak yağışlar, 
bugün Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz 
ile Doğu 
Anadolu'nun 
doğusunda devam 
edecek.
Yağışlı hava

Diğer taraftan 
kuruyemiş fiyat
larında yüzde 8, 
sebze ve meyve fiy
atlarında yüzde 2.9, 
temel gıda mad
deleri grubunda 0.9, 
doğalgaz fiyatların
da yüzde 5, benzin 
fiyatlarında yüzde 
10.3, odun fiyatında 
yüzde 3 artış mey
dana geldiği 
kaydedildi. Döviz 
piyasasında ise 
euro yüzde 0.8 
oranında değer 
kazanırken, dolar 
yüzde 1.5 oranında 

perşembe günü 
Doğu Karadeniz 
ile Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'nun 
doğusunda etkili 
olacak.
Halen mevsim 
normalleri 
civarında 
seyreden hava 
sıcaklıkları da 
bugün günü kuzey 
bölgelerinde, 
Perşembe günü de 
yurdun Doğu kesim
lerinde 4-6 derece 
azalacak.

değer kaybetti. 
Cumhuriyet altının
da ise yüzde 1.5 
oranında artış tespit 
edildi.
Fakirlik sınırına 
yakın 4 kişilik bir 
ailenin dengeli ve 
ekonomik 
beslenebilmesi için 
gerekli olan mutfak 
bütçesi geçtiğimizin 
yılın Ekim ayında 
305 milyon 107 bin 
780 lira iken bir yıl 
içinde yüzde 11.3 
oranında artarak 
339 milyon 522 bin 
706 lira oldu.

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

Tel : (0.224) 513 69 50

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Liselerin pansiyonları 
boş kaldı

Sanayi sektöründe ücret ve kazançlar

Anadolu liseleri ile 
genel liselerin pan
siyonlarında 3 bin 
766 öğrencilik boş 
kontenjan kaldı. 
Anadolu liselerinin 
pansiyonlarında 
1199'u erkek 
446 'sı kız toplam 
1645, genel 
liselerin konten
janlarında da 
1489'u erkek, 
632'si kız toplam 2 
bin 121 kontenjan 
açığı tespit edildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, pansiy
onlarda boş kalan 
kontenjanlara 
öğrenci alınmasını 
kararlaştırdı.
Konuya ilişkin 
yayımlanan 
genelgede, milli 
eğitim müdürlük
lerine açıl konten
janların «tddurul- 
ması için talimat 
verildi.

Herhangi bir 
lisede parasız yatılı 
olarak öğrenim 
görmek isteyen 
yatılı ilköğretim 
bölge okulları 
(YIBO) ve pansiy
onlu ilköğretim 
okulları (YİO) 
mezunları, 
valiliklerce belir
lenecek bir tarihte 
başarı dereceleri 
ve tercihlerine 
göre pansiyonlara 
yerleştirilecek. 
Bu yerleştirmeden 
sonra yine açık 
kontenjan kalması 

halinde, valilik
lerce, parasız 
yatılılık şartlarını 
taşıyan ilköğretim 
okulu mezunu 
öğrenciler ile 
ortaöğretim 
kuramlarında 
halen öğrenim 
gören öğrencilerin 
katılacağı bir 
sınav yapılacak.

Sınavlar, 22 
Kasım 2004 
tarihini aşmayacak 
şekilde belir j. 

lenecek 
tak vime göre 
gerçekleştirilecek 

Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Türkiye'de 2004 
yılının ikinci 
(Nisan-Mayıs- 
Haziran) döne
minde kişi 
başına aylık 
ortalama brüt 
kazancın l 
milyar 124 
milyon lira, 
kişi başına aylık 
ortalama brüt 
ücretin ise 1 
milyar 4 milyon 
lira olarak 
tahmin edildiğini 
bildirdi.
DİE, İmalat 
Sanayiinde Ücret 
ve Kazanç Geçici 
Sonuçları 2004 
yılı ikinci dönem 
sonuçlarını 
açıkladı.
Fazla mesai 
dahil haftalık 
fiili çalışma 
süresi toplamda 
yılın ilk 
çeyreğindi' 46.3 
saat iken ikinci

dönemde 46. 5 
saate çıktı. Aynı 
dönemde kamu 
sektöründe çalış
ma saati süresi 
44 saat ile 
değişmez iken 
özel sektörde 
çalışma süresi 
46.5 saatten 46.7 
saate yükseldi, 
imalat sanayi
inde kişi başına 
aylık ortalama 
brüt ücret 
toplamda 2004 
yılının ikinci 
çeyreğinde 1 mil
yar 3 milyon 
liradan / milyar 
4 milyon liraya 

çıkarken, aynı 
dönemde kamu 
da çalışanların 
ücreti 1 milyar 
581 milyon 
liradan 1 milyar 
575 milyon 
liraya indi. Aynı 
dönemde 945 
milyon lira olan 
özel sektörde 
çalışanların brüt 
ücretinde bir 
değişim olmadı. 
Kişi başına aylık 
ortalama brüt 
kazanç toplam
da, 2004 yılının 
ilk çeyreğinde 
1 milyar 154 
milyon Hra iken 

ikinci dönemde 
1 milyar 124 
milyon liraya 
indi Aynı 
dönemde kamu 
da çalışanların 
brüt kazancı 
1 milyar 830 
milyon liradan 
1 milyar 877 
milyon liraya 
çıkarken, özel 
sektördekilerin 
brüt kazancı 
1 milyar 87 
milyon liradan 
1 milyar 46 
milyon liraya 
geriledi.
Ekonomik 
faaliyet kolları 
itibarıyla, 
en yüksek 
ortalama brüt 
kazanç, 
3 milyar 222 
milyon lira ile 
kok kömürü, 
rajine edilmiş 
petrol ürünleri 
ekonomik 
faaliyet kolunda 
görüldü.

MILTON 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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Otomobilde ÖTV şoku
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
binek otomobillerin 
ÖTV’lerinin 
artırıldığını açıkladı. 
Bakan Unakıtan, 
1600 CC otomobil
lerin yüzde 30 olan 
ÖTV oranının yüzde 
37, 2000 CC'ye 
kadar olan otomobil
lerin yüzde 52 olan 
ÖTV'sinin yüzde 60 
ve 2000 CC ve daha 
üzeri olan otomobil
lerin yüzde 75 olan 
OTV'lerinin ise 
yüzde 84'e yük
seltildiğini açıkladı. 
Unakıtan, "Cari 
açıkta herhangi bir 
sıkıntı yok" dedi. 
Bakan Unakıtan, 
TBMM'de gazete
cilere yaptığı açıkla
mada otomobillerin 
ÖTV oranlarında 
artış olduğunu söyle
di. Unakıtan, bunun 
ortalama yüzde 5'lik 
bir artışa tekabül 
ettiğini belirterek, 
otomobil satan fir
maların bunu 
satışlarına yansıtıp 
yansıtmayacaklarına 
kendilerinin karar 
vereceğine işaret etti.

Ekonomide sağlanan 
istikrar ve güven 
ortamının devam 
etmesi için böyle bir 
kararı aldıklarına 
işaret eden Bakan 
Unakıtan, "2004 yılı 
içinde otomobil itha
latı yüzde 143 art
mıştır. Hangi derece 
artış olursa olsun bu 
derece artış, cari 
açık itibariyle bizleri 
fevkalade bir nok
taya getirecektir" 
dedi.
Otomobil ithalatında 
7.5 milyar dolarlık' 
artış olduğuna işaret 
eden Unakıtan, 
"Bundan dolayı hu 
tedbiri aldık " dedi. 
Basın mensuplarının 
sorularını da cevap
landıran Unakıtan, 
"Başka artışlar ola
cak mı?" sorusuna, 
"Otomobille sınırlı,

diğer otomobiller 
diye henüz bir şey 
yoktur" karşılığını 
verdi.
Unakıtan, bir soru 
üzerine "Cari açıkta 
herhangi bir sıkıntı 
yok. 2004 yılı cari 
açığıyla ilgili olarak 
hiçbir sıkıntı yok " 
ifadelerini kullandı. 
Bakın Unakıtan 
açıklamalarında, 
cari açıkla ilgili her-' 
hangi bir sıkıntı 
olmadığı görüşünü 
yinelerken, OTV 
artışının diğer başka 
alanlarda olmaya
cağı mesajını verdi. 
Unakıtan, cari 
açığın tehlikeli boyu
ta oluşmaması için 
ekonomide güven 
unsurunun ve 
istikrarın kayıtsız 
şartsız sürdüğüne de 
dikkat çekti.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12 R 22.5 

KAMYON LASTİĞİ

ÎUSrilMİAÂNTİFİRİZBEDffl
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

uhanyamiz
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
k... - GEMLİK BAYİİ
11 U fT"M Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
" 1C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GENÇLER
Yenişehir stadının bakıma 

alınması nedeni ile, Güngören 
Köyünün sahasında oynanan 
maçı Gemlik 2-0 kaybetti.
' Yenişehir maça hızlı başladı ve 

daha dördüncü dakikasında 1-0 
öne geçti. Gençlerimiz bir türlü 
toparlanmıyordu. Yenişehir o 
kadar da iyi bir takım değil. İlk 
dakikada attıkları golle moral 
buldular. Kalemiz ilk devre zor 
dakikalar geçirdi. İlk devre bu 
neticeyle bitti.

İkinci yarı gençlerimiz iste
nilen futbolu oynamaya başladı. 
Sıra Gemlik’te idi gol üzerine gol 
kaçıyor bir türlü skoru 
değiştiremiyorlardı. Maç bu şe 
kilde bitti diye düşündüğümüz 
sırada kalemiz de ikinci golü 
gördük.

Salim, İbrahim, Fatih, Sercan, 
Ahmet, Mustafa, Lütfü, Burak, 
Hakan, Muharrem,

Gemlikspor mutlu şeklinde 
sahada yer aldı.

Fatih, Hakan, Muarrem, Lütfü 
göz dolduran oyuncuyardu

Salim evladım eğer kaleci 
olmayı kafana koyduysan çok çok 
ama çok çalışacaksın.

Kadro dışı kalan genç kaleci 
evladım gideceksin iki hocandan 
özür dileyeceksin ve idmanlara 
devam edeceksin senden bu bek
liyorum sana bu yakışır.

SİSTEM
Her futbol takımının kendine 

has oyun şekli vardır bu şekile 
sistem denir. Bu kitabın içinde 
değişik parçalar ve fasüküller 
vardır.

Değişik sistemler değişik kita
plar olarak yorumlanır, birer 
fasüküller birer taktiktir.

Küçük yaştan bugüne kadar 
değişik sistem duydum, gördüm, 
oynadım. O zamanlar İngilizleri 
olan siteleri bütün kulüpler 
tarafından benimseyin oynanıyor
du, oynamayan takımlar vardı. 
Bunlardan 1 nci kümede oynayan

Fenerbahçe yan paslarla orta 
sahasında sağ içi sol içi çekerek 
futbol oynuyor. GS, BJK ise uzun 
pas ve İngiliz sistemini tatbik 
ediyorlarıd.

Gelin görün ki elektrik futbol 
takımını Macar hoca çalıştırıyor 
ve oynattığı oyun tarzı tamamen 
değişikti.

Neydi ve nasıl oynuyordu. 
Oynadığımız oyun bugünkü 3-3-4 
şeklinde diziliş idi. İleri uçtan 
duruma göre sağ veya sol içi geri 
çekip orta saha top toplatıp sağa 
ve sola (açıklara) atılan toplarım
la gol aranırdı. Bu sonradan o 
oyun klasik bir macar sistemi idi.

Bu sistemde yapılan varyosyo 
na taktik denir, tabiiki. Taktik 
sadece bu şekil değil. İki kişi 
kendi aralarında anlaşıp yaptık
ları hareketede basıtıyla taktik 
denir. Sonrada Brezilyalıların 
oynadıkları 4-2-4 bir sistemdi, 
sonra Yugoslavyaların kendi 
takımları için sihirli kare dedik
leri sistemi oynadılar sonra randı
man başarılı olamadılar bırak
tılar.

Bugünkü dizilişe göre 3-5-2, 4- 
4-2, 4-3-1-2, 5-3-2 gibi karşı 
takımın oyun şekil ne göre diziliş 
le oynanıyor.

Basketbol oyununda her oyun
cu dönerli şekilde hareket ederler. 
Uzun zamandan beri futbolda da 
oynamaya çalışılan oyun tarzı bu. 
Bu futbol oyununa, tabirse döner
li futbol oluyor. Oyun içinde 
konuşmalara kimin ne yapacağı 
ve versiyonuna taktik deniyor.

Eski futbolpn düz oyununa 
bugünkü çok paslı göz hoş 
gözüküyor.

Fenerbahçenin güzüde futbol- 
cuyanndan K. Halil, Selahattin. 
K. Fikret, Lefteri, seyrederler 
bugün oynanan oyunu bu değerli 
daha iyi anlatır.

Eğer seyredenler varsa bir lef
teri selahatini anlatsınlar. Geçmiş 
zaman olur ki hayal cihan değer.

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

GÜNLÜK SVYASV GAZETE MHI 

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Binlerce inşan organ nakli bekliyor
Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Başhekimi Dr.
Mithat Ekici, 
Türkiye'de binlerce 
insanın organ ve 
doku nakli bek
lediğini belirterek, 
vatandaşlardan 
organ bağışında 
bulunmalarını 
istedi.

DDH Başhekimi Dr. 
Mithat Ekici, organ 
ve doku nakli 
bekleyen hastaların 
sayısının her geçen 
gün arttığını ifade 
ederek, Türkiye'de 
2003 yılı itibariyle 
11 bin 932 hastanın 
organ ve doku nakli 
beklediğini söyledi. 
Başhekim Ekici, » 
"Tedavisi sadece 
organ ve doku nakli 
ile mümkün olan 
hastalıklar, tüm 
dünyanın olduğu 
gibi ülkemizin de 

İLANDIR 
GEMLİK SULH HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2004 / 561
Davacı Murat Yeşildağ tarafından davalılar 

Hazine ve Cihattı Köyü Tüzel kişiliği aleyhine 
mahkememizde açılan senetsizden tescil 
davasının yapılan tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa ili Gemlik ilçesi Cihattı 
köyü yeni bağlar mevkii doğusu yol ve çalılık 
batısı: Davacı Murat Yeşildağ’a ait 44 nolu 
parsel kuzeyi : Tüfekçi İbrahim’e ait zeytinlik 
ve çalılık güneyi : yol ile çevrili ve ekli krokide 
A harfi ile hudutları gösterilen yaklaş.k 5132 
m2 miktarındaki taşınmazın davacı adına 
senetsizden tescili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 
son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkememizin 2004/561 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri, aksi halde davacı Murat 
Yeşildağ adına tescil kararı verileceği ilan 
olunur. 01.11.2004 B - 6249

önemli sağlık mese
lelerinden biridir. 
Kalp ve karaciğer 
nakli bekleyen 
hastalar, uygun 
organ bulunamadığı 
takdirde hayatlarını 
kısa sürede kaybet
mektedir. Ülkemizde 
organ nakli yapıla
bilen organlar ve 
dokular ise böbrek, 
karaciğer, kalp, 
akciğer, pankreas ve 
ince bağırsak, kalp 
kapağı, kornea, 
kemik, kemik iliği 
ve deridir" dedi.
2238 sayılı Organ 
ve Doku Alınması, 
Saklanması ve 
Nakli Kanunu 'na 
göre 18 yaşından 
büyük ve akli den
gesi yerinde olan 
herkesin organ
larının tamamını 
veya bir bölümünü 
bağışlay ah ilce eğin i 
kaydeden Ekici, 

"Organ bağışında 
bulunabilmek için 
organ bağışı kartını 
2 tanık huzurunda 
doldurup 
imzalamak 
yeterlidir. Organ 
bağışı yapanların, 
hu durumdan 
ailelerini de haber
dar etmeleri daha 
sonra çıkabilecek 
problemleri önle
mek açısından 
yararlı olacaktır. 
Organ bağışında 
bulunan kişilerin 
organ bağış kartını 
daima yanında taşı
ması, organ 
bağışının karışıklık 
ve gecikme olmak
sızın yerine getir
ilin esin i sağlayacak
tır. Kişi organ 
bağışından 
vazgeçtiği anda 
organ bağış kartını 
taşımaktan 
vazgeçmeli ve bu 
kararını ailesine 
bildirmelidir " diye 
konuştu.
TARİHTE 
ORGAN NAKLİ 
İnsanda canlıdan 
ilk böbrek nakli, 
1947yılında ABD 
Boston 'da gerçek
leştirildi. ilk başarılı 
kalp nakli ise, 
1967yılında Dr. 
Christian 
Barnard tarafından 
gerçekleştirildi. 
Türkiye'de ilk 
kez 22 Kasım 
1968 'de A nkara 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde Dr. 
Kemal Beyazıt 

tarafindan kalp 
nakli yapılmış; 
ancak hasta kaybe
dilmiştir. İlk başarılı 
organ nakli ise, 
3 Kasım 1975 
yılında Dr. Mehmet 
Haber al ve 
ekibince Hacettepe 
Üniversitesi 
Hastanesi'nde bir 
anneden oğluna 
yapılan böbrek 
nakli oldu. Bunu 
1978 yılında aynı 
ekibin kadavradan 
yaptığı ilk böbrek 
nakli izledi.
2004 yılı itibariyle 
Türkiye'de 12 Kalp 
Nakli Merkezi, 17 
Karaciğer Nakli 
Merkezi, 25 Böbrek 
Nakli Merkezi, 21 
Kemik İliği Nakli 
Merkezi ve II Göz 
Bankası mevcuttur. 
2003 yılında 605 
böbrek. K4 
karaciğer, 23 kalp, 
24 kalp kapağı, 
hin 807 kornea, 
498 kemik iliği, 
9 pankreas nakli 
gerçekleştirildi. 
Türkiye'de 2003 
yıl sonu itibariyle 
organ nakli 
merkezlerinde 
sıraya girip organ 
ve doku nakli 
bekleyen 6 bin 60 
böbrek, 430 
karaciğer, 146 kalp, 
9 kalp kapağı, 4 
akciğer, 27 
kalp-akciğer, 16 
pankreas, 4 bin 
958 kornea, 
282 kemik iliği 
hastası bulunuyor.

Taşıt sayısı 
10 milyona 

ulaştı

Türkiye'de trafiğe 
kayıtlı taşıt sayısı 
Ağustos ayında ilk 
kez 9 milyonu 
aşarak, 9 milyon 977 
hin 505'eyükseldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ver
ilerine göre. Ağustos 
ayı itibarıyla taşıt
ların 5 milyon 280 
bin 454 adedini oto
mobiller oluşturdu. 
Taşıt sayısı açısın

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

Büyüyünce ruh ve beden sağlığı 
yerinde, bireyler istiyorsanız, 

bebeğinizden, anne sütünü 
esirgem ey in iz-

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

SY177Z./K
Umurbey’de Satılık Celal Bay ar Evi 

3 odalı full manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK 

513 42 36

dan otomobilleri 1 
milyon 187 bin 
3 79 adetle kamyo
netler (arazi taşıtı 
dahil), 1 milyon 
184 bin 116 adetle 
motosikletler, 638 
hin 164 adetle 
xkamyonlar, 311 bin 
479 ile minibüsler, 
143 hin 733 adetle 
otobüsler, 27 bin 369 
adetle özel amaçlı 
taşıtlar takip etti.

ELEMAN ARANIYOR
✓ Windows ve Excel programlarını kullanabilen

* Ön Muhasebe bilgisi olan
BA YAN ELEMAN aranıyor

EKİN ZEYTİNCİLİK LTD.ŞTİ. Tel: (0.224) 514 04 38
Osman Şarışen şjj ()4 jp
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Gereksiz röntgen ve tomografi çektirmeyin 
akciğer röntgeni' .doktorlarımız da, 

r.ıstalarımız da 
*: ıtgen çektirmeye 
z meraklıdır. Her 
2; dn hastanede, 

layenehanemde 
>rreksiz yere rönt- 
2 jn ya da tomografi 
. ■> ktirmiş hastalarla 
karşılaşıyorum. 
Özellikle de bir 
tomar akciğer rönt
geni ile tomografil
erle gelen hastalar 
v e hele, o küçük 
astımlı çocuk- 
lar&#8230; 
Hepsinin en az 4-5 
akciğer röntgeni 
oluyor ellerinde. 
Çocuk öksürdü rönt
gen, nefesi tıkandı 
röntgen, ateşi çıktı 
röntgen & #8230; 
Bunların bazıları 

i doktorlar tarafından 
i istenirken, bazen 

hastalar da doktor
ları kendilerine 
röntgen ya da tomo
grafi çektirtmesi için 
zorluyorlar. Hatta, 

l kendiliklerinden 
gidip tomografi,

Uzun boylu olmak en ideali
Bilim adamları; 
vücut şekli, boy ve 
yağ dağılımının 
"eskiye oranla " 
sağlık üzerinde daha 
çok etkisinin 
olduğunu ortaya 
çıkardı. İngiltere'den 
elde edilen veriler, 
sağlık riskleri göz 
önünde bulundurul
duğunda, en ideal 
boyun uzun 
olduğunu gösterdi. 
Ancak uzun boylu 
olmanın da; göğüs 
kanseri, prostat, 
kolorektal, lösemi ve 
lenf kanserine 
yakalanma gibi 
kendine özgü riskleri 
bulunuyor. Bilim 
adamları, uzun boylu 
insanların daha çok 
yaşaması ile kanserin 
yaşlılık hastalığı 
olması arasında bir 
bağ olduğunu 
düşünüyor.
Diğer taraftan, 
Bristol Üniversitesi 
Epidemioloji 
Profesörü David 
Gunnell'a göre kısa 

çektirmiş pek çok 
hasta gördüğümü de 
söylemeliyim." 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet rasim 
Küçükusta, bu rady
olojik incelemelerin 
elbette doktorun en 
büyük yardımcısı 
olduğunu ve bir çok 
hastalığın tanısının 
da bu sayede konul
duğunu belirtiyor. 
Ancak, küçükusta, 
her hastalık için 
röntgen çek
ilmesinin gerekli 
olmadığının altını 
çiziyor. Bir hastadan 
radyolojik bir 
inceleme istenirken, 
bunun tanıya ve 
tedaviye katkısının 
ne olacağı mutlaka 
hesaplanmalıdır. 
İngiltere 'de yapılan 
bir araştırmada, 
radyolojik

' incelemelerin %30'a 
yakın kısmının 

insanlar kalp 
hastalıkları ile felce 
yakalanma riskine 
sahipler. Gunnell, 
"Bu yıl yayınlanan ve 
4 kadını inceleyen
lerin de dahil olduğu 
birçok çalışma, kısa 
bacaklı insanların 
uzun bacaklı insan
lara oranla kalp 
rahatsızlıklarına 
yakalanma riskinin 
daha fazla olduğunu 
gösteriyor. Kısa boylu 
erkeklerin de aynı 
riskle karşı karşıya 
olduklarını biliyoruz" 
dedi. Bu ay başında 
New England 
Journal of Medicine 
(Nevv England Tıp 
Dergisi), doğarken 
fazla kilolu ve 14 
yaşında daha uzun 
olan kızların ileriki 
yaşlarda göğüs 
kanserine yakalanma 
riskinin çok daha 
fazla olduğunu öne 
sürdü. Vücut şekli ve 
sağlık riskleri arasın
daki bağlantı, uzun 
bif süredir

gereksiz olduğu 
sonucuna 
varılmıştır.
Gereksiz çekilen 
röntgenler ekonomik 
kayba neden 
olmaları dışında, bu 
sırada kullanılan X- 
ışınları hastaları 
radyasyona maruz 
bırakmaktadır. X- 
ışınları, özellikle 
daha çok bölünen 
hücrelere sahip olan 
çocuklarda ve 
gençlerde çok daha 
zararlı olabilir. Gebe 
olan hanımlarda da 
mutlaka gerekli 
değilse röntgen çek
tir ilm em elidir. 
CHE CK UP İÇİN 
TOMOGRAFİ 
DOĞRU DEĞİL 
Son yıllarda bazı 
gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi ülkem
izde de hiçbir 
şikayeti olmayan 
insanlara kanser 
erken tanısı için her 
yıl tüm vücut tomo
grafisi önerilmekte
dir. Bu şekilde bazı 

inceleniyordu. 
Örneğin, yağların 
kalçalarda ve yanlar
da yoğunlaştığı armut 
şeklinde vücudun 
yağların belde yoğun
laştığı elma şeklinde
ki vücuda göre daha 
sağlıklı olduğunu 
biliyoruz.
20 yıldan fazla 
süredir devam eden 
araştırmalar, elma 
şeklinde bedene sahip 
olan insanların kalp 
ve şeker hastalığına 
daha çok yaka
landığını doğruladı.
2 hafta önce İngiltere 
Ulusal Obezite 
Forumu 'nda açık
lanan yeni rapor, bel 
genişliği 89 cm 'den 
fazla olan kadınlar 
ile 101 cm'den fazla 
olan erkeklerin şeker 
ile kalp rahatsızlık
larına yakalanma 
riskinin 4 kat art
tığını gösteriyor. 
Ancak kilo alımı, 
diyet ve egzersizle 
kontrol edilebilir.
Uzmanlara göre, kilo 

kanserlerin, tümör 
henüz çok küçükken 
ve hiçbir belirtiye de 
neden olmamışken 
tanınması 
amaçlanmaktadır. 
Oysa, sağlıklı 
insanlar için erken 
tanı amaçlı tüm 
vücut tomografisi 
yapılmasının bir 
yararı olduğunu 
gösteren hiçbir 
bilimsel kanıt 
yoktur. Hatta, 
1981 yılında yapılan 
bir araştırmada, 
tüm kanser ölüm
lerin in %0.5 'in in 
tanı amacıyla 
kllanılan X-ışınları- 
na bağlı olduğu 
hesaplanmıştır. O 
zamandan heri 
tanış al radyolojik 
yöntemlerin kul
lanımında büyük 
artış olduğu dikkate 
alınacak olursa, 
günümüzde bu 
oranın çok 
daha yüksek bulu
nacağı kolayca 
tahmin edilebilir.

verin sağlık sorun
larınız azalsın; boy 
ise, doğmadan önce 
belirleniyor. Avust 
ralya'da yapılan bir 
araştırma, boy ile 
beslenme arasındaki 
güçlü ilişkiyi ortaya 
çıkararak, kısa ve 
geniş bir nesil büyüt
tüğümüz hakkındaki 
endişeleri açığa 
çıkardı. Sidney 
Üniversitesi okut
manlarından Dr Jen 
ny O'Dea, Avustral 
ya'nın birçok fakir 
bölgesinde yetişen 
çocuk ve yetişkinlerin 
boylarının 2 cm uza
masını engelleyen bir 
çeşit yetersiz beslen
me ile karşı karşıya 
olduğuna inanıyor 
O'Dea; bu çocukların 
çikolata, şeker, cips 
ve hafif içecekler gibi 
kendilerini şişmanla
tan besinler tükettik
lerini; protein, demir 
ve kalsiyum gibi po 
tansiyel boylarına 
eriştirici besinler ye 
mediklerini söylüyor.

‘Utangaçlık’ sorunuH II II • • ve çozum onmsı
Her 10 kişiden 
birinde utangaçlık 
sorununa rast
lanıldığı, utan
gaçların yüzde 
otuzunun hiç 
evlenmediği ve tek 
başına yaşadı belir
lendi. Ütangaçlık 
sorunu olanların 
önemli bir bölümü 
korkularından kur
tulmak için kendini 
ya alkole ya da 
uyuşturucu madd
eye veriyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, utangaçlık 
sorunu olanların 
en sık başvurduğu 
yollardan birisi 
alkol kullanımı.
Bir çok kişi, utan
gaçlığını alkolle 
eritmeye çalışıyor. 
Yapılan araştır
malar, aşırı utan
gaç kişilerde, böyle 
olmayanlara göre 
en az iki kat daha 
yüksek bir oranda 
alkolizme ve alkol 
kullanımının yol 
açtığı diğer sorun
lara rastlandığını

gösteriyor. Sık 
başvurulan bir 
diğer çözüm yolu, 
topluluk karşısında 
duyulan sıkıntıyı 
azaltacak uyuştu
rucu maddelerin 
kullanılması olarak 
gösteriliyor. Bu 
kişilerin yaklaşık 
yüzde onbeşi 
yaşamlarında en az 
bir kez bir uyuştu
rucu maddeye 
bağımlı duruma 
geliyorlar. Üçüncü 
bir yöntem, utan
gaçlık krizine yol 
açabilecek toplum
sal etkinlikleri 
tümüyle dışlayan 
bir yaşam tarzı 
geliştirmek. İş ve 
oku! ortamında ön 
plana çıkmayı ve 
kendini göster mey i 
gerektiren durum
lardan uzak dur
mak, basit ve göze . 
batmayacak işlere 
yönelmek bu 
yaşam tarzının 
temel taktikleri 
arasında sayıla
bilir.
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Seyfetin ŞEKERSÖZ

Önceki akşam 
Şavşatlılar 
Derneği’ni ziyaret 
ederek başarıların
dan dolayı plaketle 
ödüllendiren 
AK Parti İlçe yöne
timi Giresunlular 
Derneği'ne de 
ziyarette bulunarak 
teşekkür plaketi 
verdi.
Gençlere yönelik 
folklor çalış
malarıyla ön plana

I çıkan dernekleri 
onore etmek 
amacıyla plaketle 
ödüllendirdiklerini 
söyleyen AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Bu gibi 
derneklerin yaptığı 
çalışmaları diğer 
derneklerinde 
devam ettirmelerini 
umuyoruz" dedi.

Partinin yaptığı 
etkinliklere 
katılarak destek 
veren Giresunlular 
Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği'ne yaptık
ları ziyarette 
Dernek Başkanı 
Dursun Yiğit ve 
dernek üyeleriyle 
bir süre sohbet 
eden AKP yöneti
mi, ilçenin 
sorunlarını da 
birlikte tartıştılar. 
Derneğin sosyal 
faaliyetlere verdiği 
desteklerinden 
dolayı AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Dernek 
Başkanı Dursun 
Yiğit'e teşekkür 
plaketi vererek 
çalışmalarının 
devam etmesini 
istedi.

şahın, ayrıca, 
ileriki zamanda 
ilçede bulunan

anlaşarak ortak 
kültürel faaliyetlere
başlamalarını 

yöresel derneklerin beklediklerini
aralarında söyledi.

İşçi Emeklileri 
Gemlik Şubesi, 
Ramazan 
dolayısıyla 
verdiği iftar 
yemeğinde bir 
araya geldi. 
Yönetim 
Kurulları'nın 
katıldığı iftar 
yemeğine 
Doğru Yol 
Partisi İlçe

Başkanı 
Peyami Çağlar 
ile iş adamı 
Faruk Güzel'de 
katıldı.
Marmara Izgara 
Salonu'nda 
verilen iftar 
yemeğinde, 
işleri nedeniyle 
bir araya gele
meyenler bol 
bol sohbet

ettiler. 
Her yıl 
düzenlenen 
iftar yemeği 
davetine 
katılarak, onur
landıran 
misafirlere İşçi 
Emeklileri 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener 
teşekkür etti.

BALARlSı
BİLGİSAYAR OYUN 
JETONU :250.000 TL

BİR JETON: 1.000.000 TL

BAYRAM GELİYOR
HAYDİ ÇOCUKLAR 

EĞLENMEK İÇİN

BALARISI EĞLENCE MERKEZİ NE ADRES: GEMLİK MIGROS KARŞISI



Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Hindistan Halk Dansları Topluluğu’nun yapacağı gösteriye Gemliklileri de davet etti.

Umurbeyde Hint rüzgarı esecek
Türkiye içinde gösteriler yapmak üzere, İstanbul'a gelen Hindistan Halk Dansları Topluluğu Umurbey'de de gelecek. 6'sı bayan 4'ü erkek 10 
kişiden oluşan Hindistan Dans Grubu’nun pazar günü akşamı Umurbey Celal Bayar Kütüphane Salonu’nda gösteri yapacağı açıklandı. Geç 
tiğimiz ay, Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Umurbey’e gelerek, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile görüşmüştü. Haberi syf 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

4 Kasım 2004 Perşembe FİYATI : 250.000- TL.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve 
Kuzey Ege'de bu akşam saatlerinden 
itibaren şiddetli poyraz fırtınası beklendiğini 
belirterek, vatandaşlar uyarıldı. Sayfa 8’de

Meteorolojiden 
fırtına uyarışı

4 KASIM 2004 PERŞEMBE 
İMSAK: 05: 02 İFTAR: 17: 07

180 - 200 taneli zeytin, üreticinin aracında 4 milyon liradan kapışılıyor

Tüccar taneli zeytinin peşinde
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

zeytine iyi para
Bu yıl zeytin bölgemizde baskın değil.
Marmarabirlik, beklenen rekoltenin 

yetersiz olduğunu söylüyor.
Zeytini peşin para ile alacağını da 

baştan ilan etti.
Zeytin üreticisi kararan zeytinin ucun

dan ucundan toplamaya başladı.
Zeytin kış mahsulüdür.
Havaların nasıl gideceği belli olmaz.
Geçtiğimiz yıl, siyah altın üç kez karın 

altında kaldı.
Üretici ürününü kabına koyamadığı 

gibi, piyasaya veya kooperatiflere de 
satamadı.

Büyük çoğunluğunu yağlığa ayırdı.
O’nun için üretici havalar güzelken, 

zeytinlerini topluyor.
Önceki gün, Zeytin Hali’ine uğradım.

Taze zeytin Hal piyasasına hiç 
gelmemişti.

Hal’de daha çok pazarcı esnafının 
işine yarayacak küçük taneli zeytin 
vardı.

Yol boyu yürüyerek işyerime gelirken, 
Orhangazi Caddesi’ndeki taze ürün 
zeytin alımlarını izledim.

Gelen zeytin çok değildi. Ama, 180- 
200 taneli zeytin karşıdan kapılıyordu.

Hem de Marmarabirlik’in verdiği 3 
milyon 650 bin lira yerine, 4 milyon 
liradan.

Bu yıl Marmarabirlik beklediği ürünü 
yine alamayacak.

Ekonomik durumu iyi olan üretici, 
ürününü kabına atacak, sıkıntıda olan 
İse, İyi parayla malını tüccara verecek.

Görülen o..

Zeytinin ağacında tam kararmaması nedeniyle, piyasaya ve 
kooperatiflere yeterli zeytin gelmiyor. Orhangazi Caddesi’nde 
bu yıl da tüccar üreticiden aldığı taneli zeytine iyi para veriyor.
2004-2005 zeytin 
alım sezonunun 
başlamasına karşın 
piyasalara yeterli 
zeytin gelmiyor.
Zeytinin kararmaması 
ve seyrek olması 
kaliteyi artırırken, 
düşük rekolte 
nedeniyle, yüksek 
Marmarabirlik 
baremli zeytini 3 
milyon 650 bin liradan 
alırken, tüccar 4 milyon 
lira fiyat veriyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Özürlü ailelerine sivil savunma dersi
Sivil Savunma 
Müdürlüğü tarafın
dan Özürlü Çocuk
ların ailelerine 
“Sivil Savunma" 
dersi veriliyor. 
İlçe Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya, sivil 
savunmanın sağlıklı

olduğu kadar özürlü 
insanlar için de 
ihtiyaç olduğunu 
belirterek, 
özürlülerin, deprem, 
yangın, su baskını 
gibi durumlarında 
nasıl davranmalarını 
bilmeleri gerektiğini 
söyledi. Sayfa 4'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■HaüNLUK BİYABİ OAZBTC

| Buluşma
]&■ Gürhan ÇETİNKAYA

Hediye diplomasisi...
Şimdi diplomaside yeni moda çıktı. Ziyaret edilen ülkeden hediye 

isteme. Diplomasi literatüründe yeni bir kavram..
Limuzin, kamyon, otobüs derken şimdi de uçak istemişler.
Onlar da uçak veremiyoruz ama Mercedes’in en özel üretimi olan 

Maybach hediye edelim demişler.
Hani bir reklam sloganı vardı.
"Pantolon uyduramadık bari gömlek verelim" diye..
Almanların ki de o hesap.
Hediye istemek herhalde eski bir alışkanlık olmalı.
Öyle ya.. Beş dakkada Beşiktaş. Bir parti kuruldu.
Yüksek maliyetli propaganda gezileri yaparak hooop iktidara 

kondu.
Neyse..
Biz yine dönelim hediye diplomasisine
Elin gavuru kendisinden hediye istenildiğini duyunca şaşkına 

dönüyordun
Ama ne yapsın veriyordun
Kim bilir belki de onlar da razıdır.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi? Altı üstü bir limuzin.
Karşılığında kim bilir neler alıyorlardır.
Duyumlara göre ahyorlarmışlar da..
Bir koy beş al.
Hani Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Cumhurbaşkanı vardı.
Birinci Körfez Savaşı sırasında “ülkeyi uçuruma sürüklerken” 

gerekçesini de koymuştu.
“Bir koyup beş alacağız.”
Aldık Uçun birini.
Bırak almayı adamlar bize savaş tazminatı bile ödettiler yanılmıyor 

sam. Şimdiki Başbakan da her defada Cumhurbaşkanım” örnek 
aldığı >oylemiyor mu?

Oh he ala..
Al gülüm ver gülüm.
Eskiden uluslararası ziyaretlerde “gidilen ülkeyi” sembolize eden 

armağanlar sunulurdu.
Bu ülkede cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, dış işleri bakanlığı yap

mış insanların makamlarını yabancı ülkelerden alınan anı armağanları 
süslerdi.

Sonra da bunlar devletin denetimindeki müzelere bağışlanırdı.
Şimdi isteniyor.
Bu istemeler insanın aklına kötü kötü şeyler getiriyor. Yok canım.
Bizimki de art niyet.
En iyisi aklımdan silip olumlu düşünmek.
Ne de olsa ülkemin “yüksek”onuru söz konusu.
Ben böyle düşünüyorum ama
Muhalif milletvekilleri rahat du.muyorlar ki.
CHP Antalya Milletvekili Feridun Baloğlu, Türkiye Büyük Millet

Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi vermiş ve başbakana sormuş:
“Yurt içi ya da yurt dışındaki temaslarınız sırasında bağış yoluyla 

Başbakanhk’a araç toplama çalışmalarının ulusal onurumuzu 
zedelediğine ilişkin eleştiriler karşısında benzer pazarlıkların yapılma
ması için gerekli önlemleri alacak mısınız? Yoksa seyirci mi kalacak
sınız?”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ise Başbakanın devlet 
geleneklerini hiçe saydığını öne sürerek ;

“Her gittiğiniz yerden talep üzerine hediye verilmesi sizce devlet 
geleneği açısından rahatsız edici değil mi? Bu kadar pahalı hediye 
talepleri kamu erkini kullanan diğer kamu görevlileri için iyi bir örnek 
teşkil etmekte midir?”diye sormuş.

Sayın Milletvekili, sayın Genel Başkan Yardımcısı sizin işiniz yok 
mu?

Ne ortalığı karıştırıyorsunuz? Üzerinize vazife mi?
Al gülüm ver gülüm düzeni kurulmuş.
örnek mi:
.Hyundai Başbakan’a hediye ettiği 100 bin dolarlık iki Centennial 

limuzine karşılık, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi’nin yüzde 51 
hissesini 49 yıllığına kontrol altına almış.

Yoksa tesadüf mü?
Hani bir laf vardır:
“Tesadüfleri insan kendisi yaratır “ diye
Yaa..
işte böyle..
Bir alıyoruz..
Beş veriyoruz.

Kaymakam Baygüljden 
Özürlüler Okulu’na ziyaret
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik ve çevresine 
tanıma gezilerini 
sürdüren 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Okulu'nu ziyaret 
ederek Müdür 
Tamer Sivri'den 
bilgi aldı.
Özürlüler Okulu'nu 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Kaymakam Baygül, 
okulun 
sorunlarını 
gidermek 
için yardımcı ola
cağını söyledi. 
37 zihinsel özürlü 
çocuğun eğitildiği 
kurs Merkezinde 
bir süre kalan 
Kaymakam 
Baygül, okulu çok 
beğendiğini söyledi 
KAPALI HAVUZ. 
Okulun bahçesine 
özürlü ve engelliler 
için kapalı havuz 
yaptırmak 
istediklerini ancak 
bürokratik engeller 
nedeniyle başarılı 
olamadıklarını 
söyledi.

Okul Müdürü Tamer anlatamadıkları
Sivri ayrıca, 
3 Kasım Dünya 
Özürlüler Günü 
nedeniyle İlçe 
genelindeki okullar
da "Bir özürlü 
kardeşiniz 
olsaydı" konulu 
kompozisyon 
yarışması açtıklarını 
duyurdu.
Okuldaki Özürlü 
çocukların 
rahatsızlıklarını

için sağlık sorunu 
yaşadıklarına 
dikkat çeken 
Tamer Sivri, Bur«« 
Tabipler Odası 
tarafından Sağlı* 
Müdürlüğü nce 
görevlendirilen 
Mehmet Çakılkaya 
ve Mesut Kısalar 
çocukları ücretsiz 
olarak sağlık tara
masından geçirdik
lerini söyledi.

Yaş/ı kadın Kaymakamdan 
evi için yardım istedi |

Ata Mahallesinde 
Özürlüler Okulu 
karşısında oturan 
Gülhatun Özkök 
isimli bayan, 
okulu ziyaret eden 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'den hasar 
gören evi için 
yardım isteminde 
bulundu.
Evinin depremde 
zarar görmemesine 
karaşın Belediye 
tarafından yolların 
asfaltlanma sırasın
da hp'-ır gördüğünü 
belirterek, "Oturma 
ya korkuyorum, 
evim yan yatmaya 
başladı, bana 
yardımcı olun" dedi. 
Hayatını evlere ve 
işyerlerine temizliğe

giderek kazandığını 
söyleyen yaşlı 
kadın, evinde girme 
ye korktuğunu 
söyledi.
Evin halini gören 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, durumun 
ciddi olduğunu 
belirterek, önce 
Belediye Fen 
işlerine, daha sonra 
da Bayındırlık

Müdürlüğü'ne evin 
durumu hakkında 
bilgi verilerek, 
inceleme yapıl
masını isteyecekleri
ni söyledi. Bu halde
ki evde kesinlikle 
oturulamayacağını 
söyleyen Kayma
kam Baygül, 
Belediyenin ev 
için yıkım kararı * 
alabileceğini belirtti.
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180 - 200 taneli zeytin, üreticinin aracında 4 milyon liradan kapışılıyor

Tüccar taneli zeytimn peşinde 
Zeytinin ağacında tam kararmaması nedeniyle, piyasaya ve 
kooperatiflere yeterli zeytin gelmiyor. Orhangazi Caddesi’nde 
bu yıl da tüccar üreticiden aldığı taneli zeytine iyi para veriyor. 
Seyfetin SEKERSOZ

Yeni zeytin 
sezonunun baş
lamasıyla tüccar 
alımlara hız verdi. 
Orhangazi 
Caddesi’nde eskiden 
olduğu gibi peşin 
alımlarda başladı. 
Yaklaşık 2 ay boyun
ca zeytin alışverişi 
yapılan caddede 
sabahın erken saat
lerinden itibaren 
canlılık yaşanıyor. 
Zeytini,. Halin dışında 
pazarlamak isteyen
lerin uğrak yeri
olan Orhangazi 
Caddesi’nde her 
keseye uygun 
perakende zeytin 
bulmak mümkün. 
Bu yıl zeytin 
ağaçlarında görülen 
seyrek ürüne karşın, 
karar zeytinler

toplanarak 
satışa sunuluyor.
Marmarabirlik'in 
açıkladığı tavan 
3 milyon 650 bin 
liranın ardından 
fiyatlara yüzde 15 
zam yapılabileceği . 
sözleri ise, zeytinde

fiyat yükselmesine 
neden oluyor.
Orhangazi Caddesi 
ne getirilen zeytin- * 
lerin daha çok yük
sek baremi ileri tüc
carların komisyoncu
ları tarafından 
adeta kapışılıyor

Üreticinin Caddeye 
girmesiyle, korniş 
yoncular araçların 
peşinden koşarak, 
iyi zeytini almak için 
fiyattan çekinmiyor
lar. 180 taneli zeytin 
4 milyonlaradan 
alıcı bulabiliyor.

Gemlik okullarına İngilizce ve 
Bilgisayar Öğretmeni alınacak

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer|

'Soyan’ telefon...
Bir Japon firması 
insanı, 'soyan’ 

cep telefonu yapmış. 
Soyulmak insanın kaderi... 
Soy da nasıl soyarsan soy 
İster malen, ister manen....

Milli Eğitim Bakanlığı, 
personel Genel Müdür 
lüğü'nün yayınladığı 
genelge ile sözleşmeli 
olarak İngilizce ve 
Bilgisayar öğretmen
leri alınacağı açık
landı. Müracaatların 
30 Kasım'a kadar il 
Milli Eğitim ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlük 
lerine yapılması 
gerekiyor.
Sözleşmeli olarak alı
nacak İngilizce ve 
Bilgisayar öğretmen
lerinin yurt içinde 
görev yapacakları 
duyurulurken Gemlik 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü'nün yetkisine 5 
İngilizce öğretmeni ile 
4 Bilgisayar öğret
meni alma yetkisinin 
verildiği öğrenildi. 
Alınacak kişilerin 4 
yıllık İngilizce öğret
menliği ile 4 yıllık 
Bilgisayar öğretmen

liği bölümü mezunu 
olmaları aranıyor. 
Gemlik'e atanacak 
olan 5 İngilizce öğret
meninden 3'ünün 
İlköğretim okulların
da, 2'sinin ise Orta 
öğretim Genel Müdür 
lüğüne bağlı okullara 
alınacakları duyurul
du. Gemlik'e alınacak 
Bilgisayar öğretmen
lerinden 3'ünün llköğ 
retim, 1 'inin ise aynı 
şekilde orta öğretim 
okullarına alınacağı 
bildirildi. Gemlik'te 
Orta öğretim Okulları 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı olarak eğitim 
veren okullar arasın
da sadece Gemlik 
Lisesi ile Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
bulunurken kadroların 
diğer okul larda boş 
kadrolara aktarılması 
için çalışmalar 
yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Cumhuriyeti

Cumhuriyetimizin 81. yılını kut
ladık.

Hanedan yönetimini, bitirdik.
Kuralların yönetimini; getirdik.
Kurumların yönetimini, getirdik.
Cumhuriyetimizin kıymetini bile

lim.
Saygısızlık etmeyelim, sulandır

mayalım.
Bir süredir Fenerbahçe stadında, 

bir pankart var.
“Re publıc of Fenerbahçe”
Yani. Manası Fenerbahçe 

Cumhuriyeti,
Bir Fenerbahçe taraftarı olarak 

bu pankartı hatalı buluyorum.
Cumhuriyete saygısızlık olarak 

görüyorum.
Kardeşim. Fenerbahçe’yi yücelte 

cek başka bir deyim bulunamadı 
mı?

Cumhuriyeti Türkiye’nin yanın
dan ayırmayalım.

Fenerbahçe Cumhuriyeti, Sedat 
Peker Cumhuriyeti gibi tanımla
malar yakışıksız oluyor.

Aslında, bu konuda en güzel ce 
vabı Beşiktaş taraftarı yerdi.

Fenerbahçe-Beşiktay derby 
maçındaki pankart anlamlıydı.

Fenerbahçe’ye, “Türkiye 
Cumhuriyetine hoşgeldiniz” şek
linde bir pankartla cevap verildi.

Sporu, spor olarak yapalım.
Siyaseti, Cumhuriyeti, sporun 

içine katmayalım.

GUNUN SOZU
Akıllı bir insanın, 
Dünyası, 
Bütün dünyadır 

“Arıstofanes”

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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Özürlü ailelere sivil savunma dersi
Seyfctin SEKERSÖZ 

İçişleri Bakanlığı, 
Sivil Savunma 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
hazırladığı CD'li 
deprem uyarıları, 
Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde 
özürlü ailelere 
yapıldı.
Gemlik Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa 
Emirkaya'nın 
anlatımıyla yapılan 
toplantıda "Tüm 
engelliler için 
deprem uyarılan" 
konusunda 
bilgiler verildi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de bir 
süre takip ettiği 
toplantıda, Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya,

"çevremizdeki 
tehlikeler" 
konusunda özürlü 
ailelere açıklayıcı 
bilgiler verdi. 
Kapalı bir alanda 
özürlü çocuklarıyla 
depreme yakalanan 
bireylerin neler 

yapması gerektiğini 
anlatan Emirkaya, 
öncelikli olarak 
tehlikeli olabilecek 
toksik maddeleri 
güvenli, iyi hava 
alan bir depoya 
ısı kaynaklarından 
uzakta olmak üzere, 

yerleştirilmesi 
gerektiğini anlattı. 
Emirkaya, "Bu mad
delerin kesinlikle 
kırılmayan, güvenli 
bir biçimde kap
atılmış kaplarda 
saklayın; su depo
sundan uzak tutun, 

çocukların, evcil 
hayvanların ulaşa
mayacağı bir yere 
yerleştirin" 
uyarısında bulundu. 
İHMAL ETMEYİN 
Her insanın deprem 
anında bilmesi 
gerekenleri iyice 
öğrenmesinin 
faydalı olacağına 
söyleyen Emirkaya, 
Bilgisayar görüntü
leriyle yaptığı açıkla
mada, deprem ânın
da evin içindeki 
tehlikelere dikkat 
çekerek, "Uzun ağır 
parçaları duvara 
sabitlemek için L 
kelepçeleri kullanın. 
Aynaları, çerçeveli 
resimleri emniyetli 
biçimde sabitleyin. 
Resim çerçeveleri 
gibi duvarda asılı 
küçük parçaları 
duvara kanca uçlu 

vida ile tutturun. 
Cam ya da keskin 
çerçeveli resimleri 
kancalı vidalarla 
asın. Bilgisayar, 
televizyon gibi masa 
üstü eşyalarını bu 
amaç için yapılmış 
cırt cırt bantlarla 
sabitleyin. Dolap 
kapaklarını kapalı 
tutmak için mandal
layın. Yatak tekerlek
lerini kilitleyin. 
Geçiş yolunu aydın
latmak için emniyet 
lambaları yerleştirin. 
Mobilya ve diğer ev 
eşyalarını çok 
seçenekli geçişler 
açmak için düzen
leyin. Evin temelleri
ni sağlamlaştırın. 
Çatı ve bacadaki 
oynayan kiremit ve 
tuğlaları yerleştirin" 
açıklamasında 
bulundu.
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Sürücüler, Cumartesi günlerine fikatl
Trafik kazalarıyla ilgili 
kişisel, çevresel ve 
araçla ilgili faktörleri 
değerlendirildiği bir 
anketten önemli 
sonuçlar çıktı.
Kazalar daha çok 
cumartesi günleri ve 
17.00-24.00 saatleri 
arasında meydana 
geliyor.
Erciyes Üniversitesi 
(EÜ) Halil Bayraktar 
Sağlık Yüksek Okulu 
öğretim görevlisi Dr. 
Vesile Şenol, yaptığı 
açıklamada, trafik 
kazalarını kişisel, 
çevresel ve araçla 
ilgili faktörler açısın
dan değerlendirmek 
ve böylece trafik 
kazalarında etkili 
olan faktörleri belir
lemek için bir grup 
öğretim üyesi ile bir
likte araştırma yaptık
larını belirtti.
Araştırma kapsamın
da 3 ay süreyle EÜ 
Tıp Fakültesi İlk ve 
Acil Yardım
Anabilimdalı'na trafik 
kazası nedeniyle 
gelen kazazedeleri 24 
saat süreyle değer
lendirdiklerini ifade 
eden Şenol, araştır
ma süresince bin 62 
travmanın servise 
geldiğini, bunların

yüzde 40'nın trafik 
kazası kaynaklı 
olduğunu, trafik 
kazaları ile ilgili 219 
bulgu elde ettiklerini 
kaydetti.
Araştırma sonuçları
na göre, trafik 
kazalarının yüzde 
97.6*sının motorlu 
araçlar ile, yüzde 
61;6'sının şehir 
içinde, yüzde 
38.4'ünün ise şehir 
dışı yollarda mey
dana geldiğini 
bildiren Şenol, şu 
bilgileri verdi: 
"Araştırma sonucuna 
göre trafik kazaların
dan en fazla etkile
nen grup, yüzde 
45.7'lik oranla yolcu
lar oluyor.
Kazazedelerin yüzde 
28.7'sini sürücüler 
oluşturuyor. Yaş 
dağılımına göre de

kazazedelerin yüzde 
37.4'ünü 25-44, yüzde 
23.3'ünü ise 15-24 
yaş arasındaki insan
lar oluşturuyor.
Kazazedeler arasında 
emniyet kemeri kul
lanmayanların oranı 
yüzde 72.4, alkol kul
lananların oranı 
yüzde 21.8 ve sigara 
kullananların oranı 
ise yüzde 39.7. , 
Kazaya karışan 
araçların yüzde 17.1'i 
hız sınırına uyuyor, 
araçların yüzde 
58.3'ünün ise hız 
durumu tespit 
edilemiyor." 
EVLİ VE ERKEK 
SÜRÜCÜLER DAHA 
ÇOK KAZA YAPIYOR 
Trafik kazalarına 
maruz kalan insan
ların eğitim 
seviyeleri, çinsiyetleri 
ve medeni durum

larının da kaza sebe
plerinde etkili 
olduğunu vurgulayan 
Şenol, evli ve erkek 
sürücülerin daha çok 
trafik kazası yaptığını 
belirlediklerini 
söyledi:
Şenol, şöyle devam 
etti: "Araştırma 
grubunu oluşturan 
219 sürücünün 165'i 
erkek, 54'ü kadın ve 
42'si 0-14 yaş 
grubunda idi.
Yani kazazede 
sürücülerin yüzde 
75.3'üpü erkekler 
oluşturuyor.
Kazazedelerin 
yüzde 68.5'i de evli 
insanlardan oluşuyor. 
Kaza sebeplerini 
insanların eğitim 
durumları da etkili 
yor. Kazazedelerin 
yüzde 59.4'ü ilkokul 
mezunu veya okuma- 
yazma bilmiyor.
Kazaların oluş 
zamanlarına göre de 
şu sonuçları elde

nın yüzde 30'u 
cumartesi günü mey
dana geliyor. En fazla 
trafik kazası 17.00- 
24.00 saatleri arasın
da, daha sonra 12.00- 
17.00 saatleri arasın
da yaşanıyor."

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 543 45 q3
Ştatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86.
Milli Eğt. Md. 513 n 74
HalkKütüphaı 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 51,3 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 >3

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (2İ2) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 1

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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd, 51310 28

1
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 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 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

YAZIK BU AŞKA

Seni sana bıraktım 
Mutlulukla baş başa 
Bana hiç inanmadın 
Yazık yazık bu aşka

Bütün gece dolaştım 
Dertlerimle baş başa 
İkimizi düşündüm 
Yazık yazık bu aşka 

Gecemdedir gündüzüm 
Artık gülmüyor yüzüm 
Yaşla dolu iki gözüm 
Yazık yazık bu aşka

Ali Der ki aşkım divana 
Yanar gönlüm sevdana 
Özür dilerim ne olur dön bana 
Yazık olacak bu aşka

r BURSA HAKİMİYET VE ' 
I KENT GAZETELERİNE I 
* İLAN ve REKLAM ALINIR 
| KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224)513 96 83

mm.»___ IFasii. (Mâ I
RAMAZAN SOFRASI

İFTARİYE 1ÇORBA G

6.000.000 TL |
s__— 1

I.MÎL.
PİZZA (Özel) 3 I

7.500.000 TL. 1
ÇORBA 4 ÇEŞİT 1

DÖNER TABAĞI

t^I 7.500.000 TL. 1
SEÇMELİ MÖNÜLERDE GRUP 1
YEMEKLERİNDE0/.20 İNDİRİM !

şyeri ve evlere paket servisimiz vardır 1
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 1

Tel: (0.224) 513 53 67 |î
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Öğretmen ihtiyacı 
alarm veriyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın öğret
men ihtiyacı sayısı
na ilişkin açıklanan 
birbirinden tutarsız 
rakamları, MEB 
APK'nın yaptığı 
çalışmalar sonucun
da kesinlik kazandı. 
Çalışmaya göre, 
öğretmen ihtiyacı 
137 bin 717. Bazı 
branşlara göre 4 bin 
099 öğretmen 
fazlalığı bulunuyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilgi 
Edinme Masası'na 
APK tarafından 
öğretmen ihtiyacına 
ilişkin verilen 
cevapta, MEB'in 
öğretmen eksiği 137 
bin 717 iken Döküm, 
Fen Bilgisi, 
Fransızca, İHL 
Meslek Dersi,

işletme Bilgisi, 
Kuaförlük-Cilt Bak 
Güzellik, Kurs 
öğretmenliği, 
Makine Tasviye, 
Kalıp Metal işleri, 
Motor, Özel Eğitim 
Öğretmenliği, 
Ticaret Grubu, 
Ticaret Lisesi 
Meslek Dersleri, 
Türk
Dili ve Edebiyatı ve 
Yapı/Yapı 
Resim/Harita 
Kadastro gibi branş 
öğretmenliklerinde 
fazlalık bulunuyor.

APK verilerine göre, 
en fazla öğretmen 
ihtiyacı duyulan* 
branşlar, 19 bin 383 
ile İngilizce, 10 bin 
765 ile Sınıf Öğret
menliği, 10 bin 100 
ile İş Eğitimi (İş ve 
Teknk.Eğt), 9 bin 
776 ile Okul Öncesi, 
9 bin 646 ile Türkçe, 
7 bin 584 ile 
Bilgisayar, 7 bin 476 
ile Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi ve 7 
bin 151 ile 
Beden Eğitimi 
öğretmenliği.

Öğretmenler teknolojiyi 
yakından izleyecek

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın her 
öğretmene bilgisa
yar kampanyasında 
son aşamaya gelin
di. Proje ile öğret
menler, çok uygun 
ödeme şartlarıyla 
dizüstü bilgisayar 
sahibi yapılacak! 
Öğretmene 700 $'a 
dizüstü 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğret
menleri piyasadaki 
satış fiyatından 
yüzde 35 indirimle 
dizüstü bilgisayar 
sahibi yapacak. 
Bilgisayar fir
malarıyla yapılan 
pazarlıkta son aşa
maya gelen Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
öğretmenlere 
piyasadaki satış fiy
atına oranla çok 
daha ucuza dizüstü 
bilgisayar verecek. 
Öğretmenlere ve 
rilecek dizüstü bil
gisayar modelini 
belirleyen bakanlık, 
uzun pazarlıklar 
sonucunda bilgisa-. 
yarın fiyatını 700 $'a 
indirdi. 650 bin 
öğretmenden 
isteyen herkes bu 
uygulamadan yarar
lanabilecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğret
menlerin yeni eğitim 
teknolojilerini yakın
dan izlemelerini 
sağlamak için "ucuz 
dizüstü bilgisayar" 
projesini hayata 
geçiriyor. Proje 
koordinatörlüğünü 
üstlenen İdari ve

Mali İşler Dairesi, 
öğretmenlere satıla
cak standart dizüstü 
bilgisayar modelini 
tespit etti. Piyasa 
değeri 1100 $*dan 
başlayan dizüstü 
bilgisayarların fiyatı 
pazarlıkla 700 $'a 
düşürüldü.
Bakanlığın aracılık 
edeceği dizüstü bil
gisayarların fiyatı, 
bugünkü döviz 
kuruna göre hesap
landığında yaklaşık 
1 milyar 100 milyon 
liraya denk geliyor. 
Hemen al, üç ya da 
beş yılda öde 
650 bin öğretmeni 
ilgilendiren dev pro
jeye uluslararası 5 
firma talip oldu. 
Bakanlık belirlenen 
dizüstü bilgisayar 
modelini üretmesi 
için bu firmalara 
teklif götürecek ve 
şartları kabul eden 
firmalarla anlaşma 
imzalanacak.
Bilgisayarlar, öğret
menlere Windows 
XP'nin yanısıra 
interaktif eğitim pro
gramları yazılımları 
yüklenmiş bir 
şekilde teslim edile-' 
cek. Öğretmenler bu 
yazılımlar için para 
ödemeyecek.
Bilgisayarların 
ödeme planı ile ilgili

2 farklı seçenek 
üzerinde duruluyor. 
Buna göre 700 $'ın 
36 ay ya da 60 ay 
vadeye bölünmesi 
planlanıyor. Yani 
öğretmenler dizüstü 
bilgisayarlar için 
aylık 17 ya da 30 
milyon lira taksit 
ödeyecek. Öğret
menler taksit 
ödemelerini kamu 
bankaları aracılığıy
la yapacak. Satılan 
dizüstü bilgisa
yarların garanti 
süresinin de 3 yıl 
olduğu bildirildi. 
Maliye, KDV indirimi 
yapacak 
Öte yandan öğret
menlere satılan bil
gisayarlardan KDV 
alınmayacak. Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ile 
görüşen Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, yüzde 18'lik 
KDV bedelinin alın
mamasını istedi. 
Unakıtan'ın Çelik'in 
bu teklifine olumlu 
baktığı, KDV ile ilgili 
kanunda öğretmen
ler için istisnai bir 
değişiklik yapılacağı 
öğrenildi. "Ucuz 
dizüstü bilgisa
yarların" projesin
den emekli öğret
menler faydalana
mayacak.

Umurbey Polatkan Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma haz,ır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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AvrupalI tüketici otomobili 
10 milyar ucuza alıyor

Meteorolojiden 
fırtına uyarışı

Türkiye'de otomo- 
bilin üzerindeki vergi 
yükü her geçen gün 
artırılıyor. Son ÖTV 
artışı ile Avrupa ile 
aramızdaki makas 
daha açıldı. AvrupalI 
tüketici aynı otomo
bile bizden 10 milyar 
daha ucuza biniyor! 
İşte aradaki fark: 
Türk halkı, fabrika 
çıkış fiyatı 14 milyar 
lira olan bir otomo
bile, ÖTV artışıyla 
birlikte 24 milyar lira 
ödeyecek. AB'de ise 
aynı araç 10 milyar 
lira daha ucuza 
satılıyor.
Binek otomobile 
gelen yeni vergi, sek
tör ve tüketicilerde 
şok etkisi yaptı. Özel 
Tüketim Vergisi'ne 
(ÖTV} getirilen 7 ile 
9 puan arasındaki 
artış, ohanobillerin 
fi vatını yaklaşık 
20 milyar lira arasın- 

I da artırdı. Yeni

vergilerle fabrika 
çıkış fiyatı 17.8 mil
yar lira olan Fiat 
Palio 1.3 Multijet'e 
Türk halkı artık 29.2 
milyar liraya sahip 
olacak. Avrupa 
Birliği (AB) yolunda 
ilerleyen Türkiye'de 
otomobil vergileri 
yeni rekorlar kırmaya 
da devam ediyor. 
Binek otomobillerde 
ÖTV oranları, 1600 
cc 'ye kadar yüzde 
37'ye. 2000cc'ye 
kadar yüzde 60'aS 
21 >00 ec'ııin üzerinde
ki otomobillerde t\c. 
ynzde .84 'e 5 ıkarıldı. _ 
II»sini Gaz,ete'nin 

dünkü sayısında 
yayımlanan konuyla 
ilgili Bakanlar 
Kurulu Kararı, 
yayınımı izleyen 
ikinci günden 
itibaren geçerli 
olmak üzere yürür
lüğe girdi.
Otomobillerde 
ÖTVhin yanı sıra, 
ÖTV'li matrahtan 
yüzde 18 oranında 
KD V de alındığı için 
vergi yükü 8.3-10.6 
puan daha artış 
göstermiş oldu. 
Buna göre 
otomobil fiyatlarına. 
yaklaşık yıızde 5 
oranında zam geldi.

Özellikle de lüks 
araçlara gelecek artış 
20 milyarı bulacak. 
Türk halkı AB orta- 
lamalasının üzerinde 
vergi 
ödüyor. ÂB'de 1.600 
cc'nin altındaki 
otomobillerde ortala
ma vergi yükü yüzde 
18 iken, Türkiye'de 
bu rakam yüzde 60. 
Örneğin Fransa'da 
Fiat Panda 1.2, 14.7 
milyara satılırken, 
Türk tüketiciler aynı 
modele 24.7 milyar 
liraya sahip oluyor.
Türkiye'de 17.6 
milyar fabrika çıkış 
fiyatına sahip 
Ford Focus,ÖTV, 
KD K bandrol, 
igörta, plaka, ruhsat 

masrafı ile 29 
milyara satılıyor. 
Bir başka deyişle 
Focus 'un üzerindeki 
yergi yükü 12 
milyar liraya 
varıyor.,, ■„

Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, 
Marmara ve 
Kuzey Ege 'de bu 
akşam saatlerinden 
itibaren şiddetli 
poyraz fırtınası 
beklendiğini 
belirterek, vatan
daşları ikaz etti.
Dün akşam 
saatlerinden itibaren 
Batı Karadeniz 'in 
güneyi ile Marmara 
ve Ege'de etkili 
olmaya başlayan 
olan poyrazın saatte
ki hızının zaman 
zaman 60 kilome

SATILIK \Sİl_l_A

Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 
Kayıkhane mevkii üstünde 
J katlı lriplex satılık villa

(0.535) 886 47 74

treyi bulacağı, 
fırtınanın gece M 
Kuzey Ege'de 
etkisini arttıracağı 
ve yarın öğle 
saatlerinden 
itibaren de 
rüzgarın hızının 
Marmara 'da 
80 kilometreye 
kadar ulaşacağı 
tahmin ediliyor. 
Vatandaşların 
dikkatli olmaları 
istenirken, kuvvetli 
rüzgar ve fırtınanın 
cuma sabahı 
etkisini kaybedeceği 
belirtildi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MÎLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZTel: lt.224) 5f3 M 7f ■ SM « «
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Emlak sekimde ‘Mortgage’ heyecanı
Gelişmiş ülkelerde 
yaklaşık 50 yıldır 
uygulanan ipotekli 
Konut Finansmanı 
Sistemi'nin 
(Mortgage) altyapısı 
hazırlanarak 2005 yılı 
başında Türkiye'de 
faaliyete girecek 
olması, hem emlak 
piyasasını hem de 
inşaat sektörünü tatlı 
bir heyecanın içine 
sürükledi. Konuyla 
ilgili basın topldntısı 
düzenleyen İzmir 
Emlakçılar ve Emlak 
Müşavirleri Derneği 
Başkanı Rıdvan 
Akgün, Mortgage sis
temini Türkiye için 
bir devrim olarak 
nitelendirdi.
Kaya Prestij Otel'de 
bir basın toplantısı 
düzenleyen İzmir 
Emlakçılar ve Emlak 
Müşavirleri Derneği 
(İZEMDER) Başkanı 
Rıdvan Akgün, 
Mortgage adı ile bili
nen ipotekli Konut 
Finansmanı 
Sistemi’nin gelişmiş 
ülkelerde yaklaşık 50 
yıldır uygulandığını 
ve insanların kolay 
bir şekilde konut 
sahibi olduğunu 
söyledi Sisteminin 
2005 yılında

Türkiye’de uygu
lanacak olmasının 
sektöre büyük bir ■ 
heyecan getirdiğini 
belirten Akgün, 
"Mortgage sistemi, 
Türkiye için konut 
alanında bir devrim 
dir. Vatandaşlarımız 
bugün ödedikleri 200, 
250 milyonluk 
kiraları ile bu sistem 
sayesinde konut sahi 
bi olacaklar. O za 
man insanlarımız 
emekli olduklarında 
ikramiyelerini bir 
konut almak için har
camayacaklar. Çünkü 
zaten emekli oluncaya 
kadar konut sahibi 
olacaklar ve emeklilik 
ikramiyelerini de 
başka sosyal 
ihtiyaçları için har
cayacaklar" dedi. 
Türkiye'de istihdamın 
ciddi bir sorun olarak 
tartışıldığı bir 
dönemde Mortgage 
sisteminin inşaat sek
töründe de ciddi bir 
hareketlenmeye 
neden olacağını belir 
ten Akgün, "Sistem 
ile Türkiye'de loko
motif sektör olan 
inşaat sektöründe pat
lama olacak ve çok 
ciddi bir istihdam 
sağlanacaktır" diye .

konuştu. Mort gage 
sisteminin 2005 yılın
da Türkiye'de işlerlik 
kazanfnası için 
hükümetin gerekli alt 
yapıyı hazırladığını 
da ifade eden Akgün, 
"Hükümet bu konuda 
bütün altyapı çalış
malarını yapniış 
durumda ve ayrıca • 
Bankacılık Denetle 
me ve Düzenleme 
Kurulu bu sisteme 
göre bankalara gerek
li uyarı ve tebliğleri 
gönderdi. Mortgage 
bir keşiftir. Konut 
ihtiyacı olan, sabit 
gelirli her vatandaşın 
istifade edebileceği 
kaçınılmaz bir fırsat
tır. Bu şistemi keşfe
den bir çok holding 
ve özel teşebbüs bu 

.mekaniz mada yer, 
alabilmek için gerekli 
tüm imkan ve 
çabalan seferber 
etmektedirler.
Mortgage sistemi, 
bireyi mutlu eden 
konut edinimini yak
laşık 30 yıl önceye 
alan ve gelişmiş 
ülkelerde yaklaşık 50 
yıldır uygulanan ve.- 
hükümetimizce yeni ‘ 
keşfedilmiş bir sis
temdir" şeklinde 
konuştu.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Barselona Milon 2 - 1

ÖZKAYA OTOMOTİVDEKAMPANYA
İ2R22.5

KAMYON LASTİĞİ

lUSriK ALANA ANTİFİRİZHEDİyE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

IAMFANYAMIZ
iş bankasi - maximum kart STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Dün akşam Barselona- Milan 
maçını izlerken bugünkü 
Fenerbahçüe -Lyon Maçını da 
düşünmeden edemedim, acaba 
biz Fenerbahçelilerde bu arzuyla 
oynayabilecekmiyiz.

Bir sanatkar eserini yaparken 
ne kadar özeniyorsa dün akşam
ki oynanan oyun o kadar güzel 
işlenmiş bir eserdi.

Barselona mehri sahasında 
seyircisi karşısında oynuyordu, 
karşısında onyan rakip yabana 
atılır bir ekip değildi.

Şampiyonlar liginde kendi 
grubunda 9 puanla birinci bir 
takımdı.

Barselona maça hırslı ve hızlı 
başladı. İLk gol girişimi Oto’o . 
dan kaçan gol.

İLk köşe yuruşunu Milan kul
lanıldı fakat neticesiz. Milan 
uzun toplarla kontrak yapıp gol 
bulmaktı istekleri. Nitekim 17 
ncidakikada aynı istekle yapılan 
atakla Milan’ın Ukranyalı futbol
cusu ile öne geçti 1-0.

Barsenola ataklarını daha çok 
' sıklaştırdı 33. ncü dakikada 

Deco’nun kaçırdığı golden 2 
dakika sonra Oto’o nun golegeldi 
durum 1-1 Dakka 40 Oto’onun 
kaçırdığı var.

Devre bu şekilde kapandı.
İkinci devre Milan başladı. 

Birinci devreye nazaran maç

SATILIK 
GARAJ

hızın kaybetmiş.
Hre zaman sahnede Roldınya 

vardı. 54. nci dakkida frikikten 
kaçan gol var. 56. ncı dakikada 
maç gene hızlandı. Maçın mutlak 
hakimi Barselona 60 nci dakika
da Milan’ın kaçırdığı gol var. 
Milan’ın gayesi 1-1 Tik neticeyi 
korumak eğer 1 puanda alırsa 
şimpoyinlor liginin ikinci aşağına 
geçecek 64 ncü dakka 
Barseleno’nun basıksı var. 70 hci 
dakika Milan canlanır gibi oldu.

Her zaman sahnede olan 
SERGINIHÖ yaptığı hareketler
le. Nökamp stadını dolduran 7 
seyircilerden alkış alıyordu. Bu 
ara Lorsan oyuna girdi. 85 nci 
dakika EYÖ’O kaçırdığı gol. 
Milan’dan Temesson oyuna girdi.

Sevgili okurlar, dakika 89. 
Ronaldırıyor topla orta sahadan 
topla içeriye girdi. Vücut çalımı 
kademede olan Milanınm yanın- * 
da topu kaçırdı ve Müthiş sol 
ayakta skoru belli etti. 2-1

Her iki tarafın oyun içinde 
kaçırdıkları gol pozisyonları, 
güzel hareketler vardı futbolu bir 
bütün olarak düşünürse hata 
yapmayan makina gibiydi 
Barsonola.

Fenerbahçe’deki oynayan 
Brezilyalılar vatandaşı olan 
Ronaldinyo’yu seyretmişlerdir 
herhalde.

Küçük Kumla Hizmet 
Caddesinde dükkan 

olarak kullandabilecek
SATILIK GARAJ

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez temin edilin

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

5«MJ
ABONE 

OLDUNUZ 
MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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74 sağlık personeli alınacak
Sağlık Bakanlığı, 
açıktan 24 hemşire, 
24 ebe ve 24 sağlık 
memuru olmak 
üzere toplam 72 
adet personel ala
cak, Sağlık 
Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü, 
"İki defadan fazla 
olmamak üzere 
memurluktan kendi 
istekleriyle çekilen
lerden veya kanun 
hükümlerine göre 
çekilmiş sayılanlar
dan tekrar 
memurluğa dönmek 
isteyenler, ayrıldık
ları sınıfta boş 
kadro bulunmak ve 
bu sınıfın nitelik
lerini taşımak 
şartıyla ayrıldıkları 
tarihte almakta 
oldukları aylık dere
cesine eşit bir 
derecenin aynı 
kademesine veya

diğer bir sınıfta eşit 
derecedeki kadro
lara atanabilirler" 
hükmü çerçevesinde 
açıktan 24 hemşire, 
24 ebe ve 24 sağlık 
memuru olmak 
üzere toplam 72 
adet personel alı
nacak. Söz konusu 
kadrolara açıktan 
atanmak için müra
caat edenlerin talep
leri Sağlık Bakan 
lığı tarafından 
herkesin katılımına 
açık olarak bilgisa
yar kurasıyla sonuç
landırılacak.
Başvuruların 13 
Eylül-28 Eylül 2004 
tarihleri arasında İl 
Sağlık Müdürlükle 
rine yapılması 
gerekiyor. Müracaat 
edenlerin atanmak 
istedikleri kadro 
unvanında daha 
önce çalışıyor

olması ve 65 7 Sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu 'nun 48'. 
maddesindeki şart
ları taşımaları 
isteniyor. Bu arada 
2004 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu 'nun 
32. maddesi 
gereğince herhangi 
bir sosyal güvenlik 
kurumandan emekli 
olanların, belgeleri 
eksik olanların, 
belirtilen süre 
içinde başvur
mayanlar ile yanlış 
müracaatta bulu
nanların müracaat 
evrakları değer
lendirmeye alınmay
acağı bildirildi. 
2004 yılı 2. dönem 
istifa sonrası 
yeniden atama 
kurası ise 23 Aralık 
2004 tarihine erte
lendi. Kura sonucu 
yerleştirilenler

kazanılmış hak 
aylık derecelerine 
uygun olarak ilan 
edilen kadrolara 
atanacaklar. 
Kadroları daha 
üstte olanlar ise 
kazanılmış hak 
aylık derecelerine 
uygun bir kadroya 
atanıncaya kadar 
daha alt kadrolara 
atanabilecekler. 
Atamalar, söz 
konusu kadrolarla 
ilgili açıktan atama 
izin prosedürünün 
tamamlanması 
halinde mümkün 
olabilecek. Öte yan
dan, sağlık memur 
luğuna yalnızca top 
lum sağlığı branşı 
değil sağlık memuru 
unvanının kapsadığı 
tüm branşların 
müracaat hakkına 
sahip oldukları 
belirtildi.

Piyasalarda 
ramazan 
bereketi

“Âdımızı şğörü duyuracağız^
Devlet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin, Türkiye'nin 2005 yılın
da spor alanındaki başarılar 
ve organizasyonlarla dünya 
gündemine taşınacağını açık
ladı. TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu toplantısında 
Başbakanlık bütçesinin 
görüşmelerinde açıklamalarda 
bulunan Bakan Şahin, 
Türkiye, son yıllarda spor 
alanında son derece önemli 
başarıların altına imza attığını 
belirtti "Önümüzdeki yıl spor
da Türkiye'nin dünya gün
demine taşınacağı bir yıl ola

cak " diyen Şahin, Ağustos ayı 
içinde Üniversitelerarası 
Akdeniz Oyunları ve Formula- 
1 yarışlarının en önemli ve .iki 
büyük dünya organizasyonu 
olduğunu belirtti. Bunlar için 
gerekli bütün hazırlıkların 
şimdiden başladığını bildiren 
Şahin, Üniversitelerarası 
Akdeniz oyunları ile ilgili 
gerekli yasal düzenlemelerin 
de tamamlanmakta oludğunun 
altını çizdi. Şahin, açıkla
malarında Şampiyonlar Ligi 
finalinin de yine İstanbul'da 
yapılacağını belirterek, bu

organizasyonun da son derççe 
önemli ve ilgi çeken bir orga
nizasyon oludğunun altını, 
çizdi-. Bakan Şahin, aynı şek
ilde Avrupa Voleybol bayanlar 
şampiyonasının da Türkiye'de 
yapılacağına dikkat çekti.
Bakan Şahin, Pekin olimpiyat
ları ile ilgili de iddialı konuştu. 
Türkiye'nin bu olimpiyatlarda 
önemli bir başarı elde ede
ceğine inandığını kaydeden 
Şahin, "Pekin
Olimpiyatları 'nda madalya 
olarak ilk 10 sırada Türkiye'yi' 
görmeyi düşünüyoruz" dedi.

Bursa 'da aylık 
toplam 450 trilyon 
lirayı bulan temel 
ihtiyaç maddeleri 
tüketiminin, 
ramazan ve bayram 
dolayısıyla 50 trilyon 
liralık artışla 500 tri
lyon liraya ulaştığı 
bildirildi.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Etüd- 
Arge birimi tarafın
dan yapılan araştır
maya göre, ramazan 
ve bayram alışveriş
leri dolayısıyla 
Bursa'da 1 ay 
içerisinde piyasaya 
fazladan 50 trilyon 
lira girmiş olacak. 
Ramazan ve bayram 
alışverişleri ve tüke
timin artması sebe
biyle piyasada can
lılık yaşandığı, özel
likle Bursa'da 
Kapalıçarşı başta 
olmak üzere 
Cumhuriyet Caddesi, 
Altıparmak Caddesi 
üzerindeki 
ticarethaneler ile 
büyük alışveriş 
merkezlerinde 
hareketlilik

görüldüğü belirtildi 
Bursa genelinde 
yapılan ve Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
ile T.C. Merkez 
Bankası verilerinden 
faydalanılarak 
gerçekleştirilen 
araştırmada, 
ramazan sebebiyle 
özellikle gıda harca
malarında diğer 
aylara göre önemli 
bir artış olduğu 
tespit edilirken, gıda 
harcamalarında 
yüzde 25-30, bayram 
dolayısıyla giyim 
alışverişlerinin ise 
yüzde 20-25 oranın
da attığı belirlendi 
Bursa'da 50 triyon 
lirayı bulan ramazan 
ve bayram alışverişi 
artışının 34,5 trilyon 
liralık bölümünü 
gıda harcamaları, % 
trilyon liralık kıs
mını giyim harca
maları, 6,5 trilyon 
liralık kısmını 
ulaşım harcamaları, 
1.8 trilyonluk 
bölümünü haber
leşme harcamaları 
oluşturuyor.

ŞOFÖR
Kamyon kullanacak 
ağır vasıta ehliyetli, 
ticari taşıt kullanma

belgesi olan 
ŞOFÖR aranıyor.

Müracaat: 514 46 30

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 

TEL:51326 10

Askerlik cüzdanımı ve İznik 
Endüstri Meslek Lisesi’nden 

aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
ERSOY ERSOY

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı, sağlık karnemi ve 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

NERİMAN BULAÇ

Umurbey’de Satılık Celal Bayat Evi 
3 odalı full manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK

513 42 36
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Bd fıtığından korunma yöntemleri
Bel fıtığından korun
mak veya ağrılarını 
en aza indirmek için 
bazı hareketlere 
dikkat edilmesi 
gerekiyor. Op. Dr. 
Aybars Akkor dikkat 
edilmesi gereken ve 
yapılmaması gereken 
hareketleri şöyle 
sıralıyor: 
Kilo vermek: 
Fazla kilolar, 
omurlar, dolayısıyla 
diskler üzerine olan 
yükü arttırır.
Sonuçta diskin için
deki yumuşak çekird
eğin dışarı kaçmasını 
yani fıtıklaşmayı 
kolaylaştırır. Şişman 
bir bel fıtığı has
tasının kilo vermesi 
kadar iyi bir tedavi 
yoktur. Bu her reçet
eden daha değerlidir. 
Spor yapmak: 
Bel ağrıları olan 
kişinin yapmasında 
yaran olan sporlar; 
yüzme, yürüme, hafif 
koşular (jogging) ve 
bisiklete binmek (dik 

durumda yapılmalı 
ve kıvrık gidonlu 
bisikletle yapılma
malı) olarak sayıla
bilir.
Futbol, basketbol, 
voleybol, güreş, hal- 
terf golfgibi sporlar 
sakıncalıdır. Jogging 
20 dakika süreyle 
yapılmalıdır. Diğer 
aktivitelerin süresi 
30-40 dakikaya 
çıkarılabilir. Ancak 
bu sırada nabız sayıl
malı ve 120-130 
dakikanın üzerine 
çıkarılmamalıdır. (40 
yaşın altında 130 
dakika, 40 yaşın 
üzerinde 
120 dakika).

üzerindeki etkisini 
dikkate almamak
tadırlar. İyi bir yatak 
vücudun gömülmesi
ni engelleyecek 
kadar sert, sırt eğri
lerini koruyacak 
kadar yumuşak 
olmalıdır. Büyük 
yataklar tercih 
edilmelidir. Bu 
yataklar gece boyun
ca rahat hareketi 
sağlar, eklem ve 
kaslar üzerindeki 
yükü azaltır ve sabah 
tutukluğunu önler. 
Yastık ensenize 
destek olmalı ve den
geli bir durumda 
dinlenme olanağı 
sağlanmalıdır. Kuş 
.tüyü veya fiber 
yastıklar sünger 
yastıklara tercih 
edilmelidir. Enseyi 
destekleyecek 
biçimde yapıldığı 
takdirde sünger 
yastıklar da kul-

edilmez. Dizlerinizi 
büküp bileklerin 
arasına bir yastık 
yerleştirilmesi doğru 
olacaktır.
Yatak yapmak zorun
da kalırsanız tek 
tarafta durup öne 
doğru eğilmeyin. 
Öne doğru eğilme 
hareketi diz çökerek 
veya yatağın üzerine 
çıkarak en aza 
indirilebilir.
Böylelikle belin den
geli pozisyonu 
korunmuş olur.
Ayakta yapacaksanız 
yatağın etrafında 
dönerek yapmaya 
çalışın.

Ağırlık kaldırırken 
dikkat edilecek 
hususlar:
Herhangi bir yük 
kaldırmadan önce 
bunun gerekliliğini 
ve sınırlarını belir
leyiniz.

İyileşmenin erken 
dönemlerindeki kısıt
lamalardan sonra 
durum düzeldikçe 
yavaş yavaş yük 
kaldırmaya başlaya
bilirsiniz.
Herhangi bir yükü 
kaldırırken dikkat 
edilmesi gereken 
ilkeler aşağıda 
sıralanmıştır: 
- Kaldıracağınız 
ağırlığı hesaplayın. 
- Kaldırmadan önce 
ağırlığı deneyin.
- Gerektiğinde 
yardım isteyin. 
- Kaldırırken belinizi 
daima dengeli 
durumda tutun.
- Mümkün olduğun
ca ayaklarınızı kul
lanın.
- Kullanacağınız 
yükü mümkün

Toprak 
saldırganlığı 

engelliyor

Sağlıklı uyumak ve 
dinlenmek:
Bel ağrısından yakı
nan hastalar birçok 
hareketten kaçınmak 
zorundadır. Günlük 
yaşamdaki hareketler 

I kolay görünmesine 
rağmen dikkat 
edilmediği takdirde 
bel ağrısının art
masına neden 
olurlar. Bu nedenle 
yaptığınız tüm 

। hareketlerde bel den- 
I geli bir durumda 
I tutulmalıdır.
I insanlar yaşamının 
| üçte birini uykuda 

geçirmelerine rağ- 
}men bu sürenin bel

lanılabilir. ı
Vücudumuzun uyku- ı 
daki şekli iyileşme 
sürecini etkiler.
Uyumadan önce 
vücudumuzu rahat 
ettirecek bir şekil 
almak doğru olacak
tır. Sırt üstü uyuma 
veya dinlenmede ens
enize desteksiz bir 
biçimde yastık koy
mayın. Dizlerin 
arasında yastık koy
mak sizi daha da 
rahatlatır. Ancak 
büyük bir yastık kul
lanmayın. Dizleri 
göğsünüze doğru 
çekerek yan yatmak 
da sizi geçici süre 
rahatlatabilir. Ancak 
sürekli yatmak için 
doğru bir şekil 
değildir. Alttaki 
bacağınızı düz tutun, 
diğer bacağınızı 
bükün. Sert bir 
yatakta yüzü koyun 
yatmak da sizi rahat
latabilir. Bu durum
da başınızın altına 
yastık konması 
genellikle tavsiye

Hekiminizden size 
uygun özel kaldırma 
tekniklerini mutlaka 
öğreniniz. Belinize 
zarar vermemek için, 
iyileşmenin erken 
dönemlerinde yük 
kaldırmamak ya da 
yardım istemek daha 
doğru olacaktır. 
Güvenli bir biçimde 
kaldırmak sadece 
ağırlığın miktarı ile 
değil, kaldırma biçi
mi ile de ilgilidir. 
Sanılanın aksine bel 
kasları kaldırma 
faaliyeti için elverişli 
değildir. Bel 
kaslarının başlıca, 
amacı, dengeli bir 
duruş sağlamak için 
karın kasları ile iş 
birliği halinde çalış-

olduğunca kendinize 
yakın tutun.
- Kaldırırken karın 
kaslarınızı gergin 
tutun, nefesinizi tut
mayın.
- Kaldırırken dön
mek gerekirse belini
zle değil, ayaklarını
zla dönün.
- Hızlı, çabuk ve 
yumuşak hareketler
le yer değiştirin. 
- Eğilme ve uzanma 
hareketlerini en aza 
indirin.
Mutfak işleri: 
Mutfakta çalışırken 
dengeli bir durum 
imkanı vermeyen 
hareket ve duruşlar
dan kaçınmak 
gerekir. Yukarıya 
doğru uzanmamak 
için mutfak gereç
lerinin omuz ve bel 
arasında bir yüksek
likte dizilmiş 
olmasını sağlayın. 
Daha aşağı seviyeler
den bir şey almak 
gerektiği takdirde 
dizinizi yere dayayın, 
cismi alın, tezgaha 
koyun, masanın 
desteğinden yarar
lanın. Ayağa kalka-

Aydın Anadolu ;
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi 
Çocuk Gelişimi 
Bölümü Başkanı 
Şengül Kızılırmak, 
toprakla oynayan 
çocukların, elek
tronik oyuncaklar
la oynayan çocuk
lara oranla daha 
sakin olduğunu 
belirtti. Kızılırmak, 
çocukların ruhsal 
ve bedensel açıdan 
gelişimlerine 
yardımcı olduğunu 
söylediği toprağın, 
strese neden olan 
vücuttaki elektriği 
çektiğini ve kişiyi 
deşarj ettiğini 
kaydetti.
Çocukların deşarj 
olmaları için 
günün belli saat
lerinde az da olsa 
toprakla oynatıl
masını isteyen 
Çocuk Gelişimi 
Öğretmeni Şengül 
Kızılırmak 
"Toprak, çocuklar
da ruhsal, fiziksel 
ve psikolojik

gelişmeyi olumlu 
katkı sağlıyor” 
dedi. Özellikle 
apartman 
dairelerinde 
yaşayan çocukların 
topraktan ve 
doğadan uzak 
kaldığı için fiziksel 
hareketlerinin 
kısıtlı kaldığını 
belirten Kızılırmak, 
bütün çocukların 
en gelişmiş oyun
caklardan bile kısa 
süre sonra bık
tığını; ancak 
toprakla oyunu her 
çocuğun çok 
sevdiğini kaydetti. 
Çocukların sağlıklı 
gelişmesi için 
doğal ortamlarda 
bulunmasının şart 
olduğunu vurgu
layan Kızılırmak, 
anne-babanın 
çocuğunu günün 
belli saatlerinde, 
buna imkanı yoksa 
haftada bir gün 
doğal bir ortamda 
toprakla oyun 
oynatmasını istedi.

NÖBETÇİ ECZANE
4 Kasım 2004 Perşembe 

MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No : 82

Tel: 514 37 63 GEMLİK

GÜNLÜK SYYASY GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI: 1974

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

maktadır. Bu nedenle 
kaldırma hareketini 
belinize değil, bacak 
ve uyluktaki büyük 
kasları kullanarak 
yapmalısınız.
Günlük faaliyetlerde
ki tüm kaldırma 
hareketlerine son 
vermek kolay 
değildir.

cağınız zaman 
iskemle ya da 
tezgahtan yararlanın. 
Bu destekler belin 
normal eğiminin 
korunmasını 
sağlayacaktır.
Uygun bir destek 
bulamazsanız 
ellerinizi 
kalçanıza koyun ve 
kollarınızla itin.
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Umurbey’de Hint rüzgarı esecek
Seyfetin ŞEKERSOZ

Türkiye içinde 
gösteriler yapmak 
üzere, İstanbul'a 
gelen Hindistan 
Halk Dansları 
Topluluğu 
Umurbey’de de

gösteri yapacak. 
6'sı bayan 4'ü 
erkek 10 kişiden 
oluşan Hindistan 
Dans grubu 
Pazar günü 
akşamı Umurbey 
Celal Bayar

Kütüphane 
Salonu’nda 
gösteri yapacağı 
açıklandı.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
yaptığı açıklamada 
Türk-Hindistan 
ilişkileri 
kapsamında 
Türkiye’ye gelen 
Hindistan Halk 
Dansları gösteri 
grubunun, 
İstanbul Yeditepe 
Üniversitesinde 
yapacakları 
gösterinin ardından 
Umurbey'e

geleceklerini 
duyurdu.
Tüm halkımızın

ücretsiz olarak 
izleyebilecekleri 
Dans gösterisi

Pazar günü akşamı 
saat 20.00 de 
başlayacak.

«EH WKW6W TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49 
TAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

Mutlu doğum
Gemlik SSK Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

11 -manı Dr. Ömer Artar ’ın ikiz bebekleri dünyaya geldi. 
İkiz bebeklere Zeynep ve Alp isimleri verildi

Gemlik SSK 
Hastanesi 
Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Uzmanı 
Dr. Ömer Artar 
ile Hastane 
Eczacısı Yeşim

Artar’ın 
ikiz bebekleri 
dünyaya geldi. 
Geçtiğimiz 
günlerde, 
dünyaya gelen 
ikiz bebeklere, 
Zeynep ve

Alp isimleri 
verilirken, 
Artar çifti, 
ilk bebeklerinin 
ikiz olmasından 
dolayı mutluluk 
duyduklarını 
belirttiler.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ? 

Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık 
& Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri 

ve Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri

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



tileri arasında yapabilecekleAdaylar tercihleri 8-12 Kasım 2004 tao
KPSS adaylarına ek yerleştirme formları 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınabilecek 
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yeni kadrolar He Kamu Personeli Seçme Sınavı’na göre gerçek
leştirmede boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme için formlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geldi. 2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
5 Kasım 2004 Cuma FİYATI : 250.000- TL.

Sokak çoşuklan 
40 bini aştı

TBMM’nin komisyon kurarak yaptırdığı 
inceleme sonucunda, sokak çocuklarının 
sayısı 40 bin 2005’e yükseldiği belirtildi.
____________ .______ Haberi sayfa 7’de

5 KASIM 2004 CUMA 
İMSAK: 05: 03 İFTAR: 17:06

Ramazan ayı süresince yoksullara sıcak aş dağıtımı devam ediyor.

Kızılay destek bekliyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijguler@hotmail.com

Aşevi
Ramazan ayı süresince yardımse ver- 

lik duygularımız kabarıyor.
Birçok kurum, bu ayın kutsallığı 

nedeniyle, yoksulları hatırlayarak, onlara 
maddi destek sağlıyorlar.

Ne yapıyorlar..
Sıcak yemek dağıtıyorlar..
Kuru gıda maddeleri veriyorlar..
Zekat dağıtıyorlar..
Ramazan bitince, bu insanlar da unutu

luyor.
Kimisi birkaç yerden kuru erzak 

yardımı alırsa, kursaklarına girecek 
yemek çeşidi çoğalıyor ve birkaç ay bu 
ihtiyaçları giderilebiliyor.

Asıl olan yoksulluğun yokedilmesidir...
Herkese iş ve aş olanağı sağlanmasıdır.
Bu da devletin sosyal devlet olmasın

dan geçer..
İş böyle olunca, razaman aylarında uza- 

i yıp giden sıcak aş kuyrukları yok olur.
Sosyal devlet veya sosyal belediye 

olmanın yolu da bazı kurumların oluştu
rulmasından geçer..

örneğin, Belediye Başkanlarımızın 
seçim zamanlarında söz verip yapmadık
tan aşevleri gibi..

Birçok belediye, kurduğu aşevi 
sayesinde muhtaç olanlara, birkaç kapta 
olsa sıcak aş vererek hiç olmazsa karın
larını doyurabiliyorlar.

> Ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahip
leri olduğunu unutmayalım.

Aşevinİ yapalım.

Kızılay Derneği Gemlik 
Şubesi’nin ramazan ayı sıcak 
gıda yardımları devam ediyor. 
Dernek Başkanı Gökhan Özler, 
pazar günü dışında hergün 
yoksullara sıcak yemek 
verdiklerini, bunun için 
Gemliklilerden bekledikleri 
yardımı alamadıklarını söyledi. 
Özler, daha çok sıcak aş dağıta
bilmek için çiğ gıda ve parasal 
yardım beklediklerini tekrarla
yarak “Zor koşullarda yoksullara 
yardıma çalışıyoruz” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
habari sayfa 3’de

■ran fen ortaklara ■
Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, ortak
lıktan çıkarılanlara 
uyarıda bulunarak, 
Noter kanalıyla 
itiraz dilekçesi 
vermelerini istedi. 
Üç yıl üst üste 
zeytin vermedik
leri gerekçesiyle

ortaklıktan 
çıkarılan ortakların 
Kasım ayı sonuna 
kadar mutlaka 
Noter kanalıyla 
itiraz etmelerini 
duyurarak, 
'itiraz dilekçelerini 
birliğe gönderdik
leri taktirde, ilk 
yapılacak genel 
kurula kadar

ortaklıkları devam 
edecek ve genel 
kurulun vereceği 
karara göre 
ortaklıklarının 
devam edip 
etmeyeceğine 
karar verileceği" 
bildirildi.
Marmarabirlik’e 
bağlı yedi koope 
ratiften ortaklık

şartlarını yerine 
getirmedikleri için 
çıkarılanlar 
nedeniyle, birlik 
içinde sert tartış
malar yaşandığına 
dikkat çekenler, 
ortaklıktan 
çıkarılanlara 
yeni bir imkan 
yaratıldığını 
belirttiler.

mailto:kadrijguler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ne Mutlu Türküm Diyene

KPSS adaylarına ek yerleştirme 
formlan /içe Milli Eğitim 

Müdürlüğüjnden alınabilecek
Günlerdir tartışılıyor.
Azınlıklar sorunu ..
Dünyada hiçbir ülke yoktur ki azınlıklar olmasın .
Demografik oluşumlar, coğrafik koşullar, sosyal neden

ler mutlak ve mutlak ülkelerde azınlıkların yaşamasına 
zemin hazırlamıştır.

önemli olan bir ve birlik içinde “ tahakküm ” koymadan 
yaşayabilmektir.

Bugün için aslında Türkiye’nin bir azınlık sorunu yok
tur.

Çeşitli kültürlere ve geleneklere sahip çok sayıda insan 
Anadolu’nun sevgi ve kardeşlik kokan toprağında 
yaşamını sürdürmektedir.

Anadolu bir kültürler mozağidir.
Bu topraklarda insanların yaşamına yön veren gelenek

ler ve kültürler geçmişten geleceğe bir köprü işlevi oluş
turmaktadır .

Bu yapı Mustafa Kemal’in “Ne Mutlu Türküm 
Diyene”saptamasında da somut olarak ortaya çıkmak
tadır.

Cumhuriyet’ in ilanından ve Lozan Antlaşması’ndan bu 
yana -dönemsel olarak azınlıklara dönük baskılar oldu ise 
de - genel olarak çok da önemli bir sorun yaşanmamıştır.

Onun için ;
Bu azınlıklar meselesini durup dururken kaşımanın çok 

da bir anlamı yoktur.
Çünkü bu ülkenin yurttaşları birbirlerini etnik kökenle 

rine göre sınıflandırmamaktadır.
Ortak alanlarda ortak yaşamlar kurabilmekte , sevgi . 

barış, dostluk çerçevesinde ilişkilerini sürdürebilmekte
dirler.

Ancak ;
Bu azınlıklar meselesinin ortaya atılması durup 

dururken olan bir şey değildir.
Bu bir tasarımdır.
Geleceğe projeksiyon tutmaktır.
ABD ve AB’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakları ile 

hesabı vardır.
Kimi petrole uzanan bir köprü olarak görmekte,
Kimi atalarından kalma tapuları olduğunu söylemekte

dir.
Kimi de potansiyel nüfusu göz önünde bulundurarak 

Türkiye’yi “pazar olarak ” düşünmektedir.
Bu ülkeyi sağ-sol diye ikiye ayıran dış ve iç güçler, 

dönem içinde bu senaryonun fos çıktığını anlamışlar , 
ülkeyi iki ayrı uçtan kurtarmaya çalışan ulusalcı 
düşüncelerin birbirlerine yaklaştığını gözlemişlerdir.

Dün birbirine silah çekenler bugün barış çiçeklerini 
elden ele uzatmaktadırlar.

Ulusun birlik ve bütünlüğünün hiç bozulmaması için 
ortak toplantılar düzenlemekte, sağduyuyla hareket 
etmektedirler.

Bu durum ulusla ilgili hesabı olanların keyfini kaçır
makta, hatta tüketmektedir.

O halde ne yapmalı..
Ekonomik açıdan eller kollar bağlanmış zaten .
Şimdi;
Azınlıklar diye bir sorun yaratıp dünyanın çeşitli 

ülkelerinde yaşayan azınlıkların dikkatlerini Türkiye 
Cumhuriyeti üzerine çekmek .

Çekilecek ki ;
Kin ve düşmanlık güdüleri yeniden hareketlensin .
Hareketlensin ki;
Ulus bin bir parçaya bölünerek zayıflasın .
Evet bu ülkede 72.5 milletten insan yaşamaktadır .
Ve birbirlerinden rahatsız olmamaktadır .
Ortaklaşa seçimlere girmekte , bir uyum içinde ülke 

yönetmektedirler.
Ve kulaklarında , Ulu önderlerinin “Ne Mutlu Türküm 

Diyene” sözleri çınlamakta ve birbirlerine daha çok yak
laşmaktadırlar.

Kamu kurum ve kuru
luşlarındaki yeni 
kadrolar ile Kamu 
Personeli'Seçme 
Sınavı'na göre gerçek
leştirilen yerleştirmede 
boş kalan kontenjan
lara ek yerleştirme 
yapılacak.
KPSS adaylarına ek 
yerleştirme formları, 
dün ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne geldi. 
Formlar, bugünden 
itibaren adaylara 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
verilmeye başlanacak. 
Adaylar tercihlerini 
8-12 Kasım'da 
yapabilecekler.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM) 

I konuya ilişkin 
| duyurusu. Resmi 

I Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Kamu 
Görevlerine ilk defa 
atanacaklar için yapıla
cak sınavlar hakkında 
Genel Yönetmelik 
hükümleri uyarınca, 
bazı yeni kadrolar ile 
daha önce yapılan 
yerleştirmeler veya 
atamalar sonucunda 
boş kalan kadrolara 
yerleştirme yapmak 
amacıyla yeni 
tercih alınacak.
Tercihlerin toplanması 
işlemi, ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilikleri

aracılığıyla yapılacak. 
Tercih işlemleri 
8-12 Kasım günleri 
arasında 
gerçekleştirilecek. 
Adaylar, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
KPSS 2004-2 ve 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu ile tercih 
formunu 3 milyon 
lira karşılığında temin 
edebilecekler.
Adaylar, doldurdukları 
tercih formlarını, 
bankaya 5 milyon lira 
yerleştirme ücreti 
ödedikten sonra ala
cakları dekont ile 
birlikte yine • 
İlçe Milli Eğitim. 
Müdürlüğü’ne teslim 
edecekler.
KPSS 2004-2 ve Ek 
Yerleştirme Tercih 

Kılavuzu'nda yer alan 
kadro ve pozisyonlara, 
lisans mezunları 
2004-KPSSP3, ön 
lisans mezunları 
2Ö04-KPSSP93 
veya 2002-KPSS-SB, 
ortaöğretim mezunları 
2004-KPSSP94 
veya 2002-KPSS-SB 
puanları ile 
başvurabilecekler. 
Yerleştirme işlemlerine 
ilişkin açıklamaların 
yer aldığı kılavuzda 
üç grup kadro ve 
pozisyon bulunuyor. 
Bu kadro ve

pozisyonlar şöyle:
-1. Grup (Ek 
Yerleştirme): 1-10 
Eylül 2004 tarihleri 
arasında alınan 
tercihlere göre yapılan 
genel yerleştirme veya 
atamalar sonucunda 
boş kalan kamu kurum 
ve kuruluşlarının 
kadro ve pozisyonları 
- 2. Grup: (5-9 Nisan 
2004 kadroları): 5-9 
Nisan 2004 tarihleri 
arasında adaylardan 
alınan tercihler ile 
yapılan yerleştirme ve 
atamalar sonucunda 
boş kalan kamu kurum 
ve.kuruluşlarının

- kadroları,
- 3. Grup (Yeni kadro
lar) : 1-10 Eylül 2004 
ve 5-9 Nisan 2004 
tercih kılavuzlarında 
yer almayan, 

açıktan atama 
izni alınmış 
yeni kadrolar ve 
pozisyonlar. 
Adayların, kamu 
kurum ve kuru
luşlarının kadro ve 
pozisyonları ile bun
ların koşul ve 
kontenjanlarının yer 
aldığı kılavuzu 
dikkatli incelemeleri 
gerekiyor.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
550 adet formun 
geldiği belirtildi.

GEM MEMâU W
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM ■ 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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Ramazan ayı süresince yoksullara sıcak aş dağıtımı devam ediyor.

Kızılay destek bekliyor
Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik Kızılay 
Şubesi, Ramazan ayı 
sıcak yemek yardım
larına devam 
ederken, Dernek 
Başkanı Gökhan 
özler, vatandaşların 
Kızılay'a karşı 
duyarsız kaldıklarını 
söyledi.
Orhangazi Cadde - 
si’ndeki arsada kuru
lan çadırda, pazar 
günleri dışında her 
gün sıcak yemek 
dağıtıldığını söyleyen 
Özler, "Yardım için 
afişler asmamıza 
karşın, vatandaşları 
mızın ilgisizliği 
bizi üzüyor" 
şeklinde konuştu. 
400 fakir aileye iftar 
için sıcak yemek 
dağıtılan çadır önüne 
gelen vatandaşlar,

Gemlik Kızılay Derneği 
yemeklerini alarak, 
evlerine mutlu 
dönüyorlar.
Öte yandan, siyasi 
partilerin verdikleri 
iftar yemeklerine de 
değinen Kızılay 
Gemlik Şube Başkanı

ramazanda sıcak yemek 
Gökhan Özler, 
"Siyasi partilerin 
verdikleri iftar yemek 
lerine durumu iyi 
olanlar gidiyor, yapa 
cakları masrafı Kızıl 
ay'a verseler onların 
adına yüzlerce aileye

dağıtımını sürdürüyor, 
sıcak yemek yardı 
mında bulunuruz. 
Göstermelik düzenle
nen iftar yemek
lerinin kimleri 
memnun ettiğini 
merak ediyoruz" 
şeklinde konuştu.

Emek Platformu eyleme başlıyor
Emek Platformu'nun 
eylem ve uyarılarına 
rağmen, Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
hastanelerinin Sağlık 
Bakanhğı'na devrini 
öngören kanun 
tasarısı ile Köy 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün kap

atılmasına ilişkin 
kanun tasarısının 
Hükümet tarafından 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk 
edildiğini bildiren 
Türkiye İşçi Emek 
lileri Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, başkanlar

MEB sınavı...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
açtığı Okul Müdür 
Yardımcılığı sınavında 
binlerce öğretmen 
sınıfta kalmış...
Hep öğrenci kalacak değil ya... 
Bu işler sırayla...

kurulunda alınan ka 
rar gereği eylemle 
rin başlayacağını 
duyurdu.
2 Kasım 2004 Salı 
günü Türk-İş Genel 
Merkezi'nde topla 
nan Emek Platformu 
Başkanlar Kurulu 
nun "Acil Eylem 
Planı" uygulaması
na geçeceğini 
bildirdi. 9 Kasım'da 
Ankara Güven 
Park'ta kurulacak 
Koordinasyon 
Merkezinden 
yönlendirilecek.
11 Kasım Perşembe 
günü Türkiye'de SSK 
Hastanelerinin bulun 
duğu tüm illerde 
"hastanelere sahip 
çıkma" ziyaretinin 
yapılacağını duyuran 
Hüseyin YenerZ 
Emek Platformu 
başkanlar kurulunun, 
Başbakanlığa siyah 
çelenk bırakarak, 
TBMM'ne yapacakları 
yürüyüşle grup 
başkanvekillerinin 
ziyaret edilerek açık
lamalarda bulunula
cağını söyledi.

Yapılacak olan bu 
eylemler sürecinde 
söz konusu Kanun 
Tasarılarının TBMM 
Komisyonlarında 
görüşülmeye başlan
ması halinde Türkiye 
genelinde bir saat 
süreyle iş bırakma 
eylemi yapılacağını 
hatırlatan İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube Başkanı 
Hüseyin Yener 
"Görüşmelere devam 
edilmesi halinde ise 
ülke genelinde 
üretimden gelen 
gücün kullanılmasına 
ve tasarılar geri 
çekilene kadar 
eylemlerin devam 
ettirilmesine karar 
verilmiştir" açıkla
masında bulundu.

Tanışma
Geçen Salı günü Kaymakam 

Mehmet Baygül’ü ziyaret ettik.
Kadri Güler, inan Tamer ve 

Seyfettin Şekersöz tam kadro oraday
dık.

Kaymakam’ımız İzmir’in Çeşme 
ilçesinden geldi.

Çevre kirliliği konusunda çok 
duyarlı.

Deniz kirliliği konusunda da öyle.
Gürültü kirliliği konusunda da 

öyle.
Şimdi yönettiği ilçenin özelliklerini 

araştırıyor.
Gemlik Çeşme’den daha küçük.
Nufusu daha az.
Ama. Çok sektörün barındığı bir 

ilçe.
- Turizm var.
- Tarım var.
- Ticaret var.
- Liman var.
- Ve. Dünyaca ünlü zeytini var.
İnan Tamer’in zeytin konusundaki 

bilgilerinden hem Kaymakam Bey, 
hem de biz yararlandık.,

İlk tanışma çok önemlidir.
Bırakılan intiba ömür boyu sürer.
Kaymakam Bey, pozitif bir intiba 

bıraktı.
Önyargısız göründü.
En önemlisi, uzlaşmacı göründü.
Hem, sanayinin gelişmesinden 

yana.
Hem de, çevrenin korunmasından 

yana.
Yani. Sadece bir tarafı destekleyen, 

fanatik bir yapıda değil.
Umarız, Gemlik’e hayırlı hizmetler 

verir.
Bir gün vakit gelir ayrılırken, iz 

bırakarak ayrılır.

GÜNÜN SÖZÜ
Bize öyle bir güç verin ki, 
Kendimizi, 
Başkalarının gördüğü, 
Gibi görelim.

“Burns”

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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Ülkü ocaklarından azınlık raporuna tepki
Seyfctin SEKERSÖZ 

Ülkü Ocakları Genel 
Merkezi tarafından 
tüm yurtta basına 
dağıtılan ortak açıkla
ma, Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu 
tarafından yapıldı. 
"Avrupa birliğine 
adım adım teslim 
olduğumuz şu 
günlerde, siyasi 
iktidar AKP kendi 
emrinde işlettiği 
kurumlan ve kurulları 
ile birlikte Türk 
milli kimliğinin yok 
edilmesi sürecine hız 
vermiştir" denildi. 
Yapılan açıklamada, 
Avrupa Birliğinin 
dayattığı yasalar 
karşısında milli kim
liğimizi ve onu 
koruyan zırhları yok 
eden teslimiyetçi 
politikalar, günümüz 
Türkiye'sinin en 

büyük meselesi 
olduğu vurgulandı. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu, şunları 
söyledi: 
"Cumhuriyeti'nin 
kuruluş yeri olan 
TBMM'de 
Başbakanlık insan 
hakları danışma kuru
lu adı altında çalışan 
Türklüğe düşman 
zihniyet, hazırladığı 
"azınlık raporu" ile 
Türk milletinin kim
liğini sorgulayarak, 
varlığını tehlikeye 
sokacak kararları 
resmiyete bağlamaya 
çalışmaktadır.
Yıllardır Yüce Türk. 
milletinin bölünmesi 
için silahlı ve siyasal 
mücadele veren 
güçler, bu gün hem 
siyasi iktidar 
AKP, hem de onun 
emrindeki kurumlar 
sayesinde TBMM'de

hayat bulmaktadır. 
TBMM çatısı altında 
'Başbakanlık İnsan 
Hakları Danışma 
Kurulu' sıfatı ile 
çalışan ve çoğunluğu 
'Türk' kimliği 
karşısında krize 
giren üyelerden 
oluşan gurup, Türk 
milletinin egemen
liğine ve milli kim
liğine karşı meydan 
okumaktadırlar.
Başbakan Recep

Tayip Erdoğan ve 
bölücülerin sürekli 
dillendirdiği 
'Türkiyelilik' kimliği 
adı altında etnik 
unsurları 
güçlendirme ve milli 
kimliği yıpratıcı 
girişimler, hazırlanan 
'azınlık raporu' 
gibi ihanet yüklü 
çalışmalarla 
filizlendirilmek 
istenmektedir. 
'Başbakanlık İnsan 

Hakları Danışma 
Kurulu' denen gurup, 
Türkiye'nin parçalan
ması gibi düşünceler 
karşısında önlem 
almayı, 'Sevr 
sendromu yaşamak 
ve paranoyaklık' 
olarak algılamaktadır. 
Türk milletinin bölün
mez bütünlüğü dili, 
bayrağı, kültürü 
'azınlık raporu' adı 
altında, Türk 
milletinin milli 
iradesini temsil 
etmesi gereken 
TBMM'de emperyalist 
güçlerin iştahını 
kabartacak şekilde 
tartışmaya açılmak
tadır. Türk devletinin 
imkanını kullanan 
güçler 'etnik 
temelde bir intikam' 
çığlığı atmaktadır. 
Bu çığlıklar ne 
yazıktır ki, TBBM 
koridorlarında 
yankılanmaktadır.

Azınlık raporunu 
hazırlatan, onlara 
bu imkanı veren 
siyasi iktidara ve 
bu Azınlık Raporu'nu 
destekleyen çevrelere 
baktığımızda, Türk 
Milletine karşı nasıl 
bir şer ittifakının 
kurulduğu 
görülecektir. " 
Durdu açıkılamasını 
söyle sürdürdü : 
“Türk' kimliğini 
Türkiyelilik gibi 
kavramlarla baltala
maya ve 'azınlık 
raporu' altında 
sinsi düşüncelerini 
eyleme dönüş 
türmeye çalışanlara, 
Türk Milleti adına 
uyarıda bulunuyoruz. 
Bu millet, tarihte 
'Türklüğünü 
korumak için' her 
türlü bedeli ödedi, 
bundan sonrası 
içinde aynı azim ve 
kararlılıktadır."

METAPEN
Duşakabin ve Küvet sistemleri

4Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik- Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)

‘ Giydirme Cephe Sistemleri
, Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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
PVC PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ
Kapı 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
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G0Z^ÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL İLKELERİMİZ 
□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

PlflHR
Yaşa/n

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
। damacanaların dolumu, tamamen 

^■'ivenik bir ortamda ve * ^eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

.s*»6

% %

s. X
A V>X

Tüm dünyada kabul görmüş 
PIHflR özel polikarbon ambalajındadır. W* A.

Plfİ^R ^ez müşterilerimize 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
I Sodyum 2.0 mg /1
| Kalsiyum_____ 2.2 mg /1
I Magnezyum 1.2 mg /1
1 Sülfat. ______ 8.0 mg /1
İKlorür_______ 3.9 mg /1
| Nitrat________ YOK

PltlAR yı
Kulpsuz olması sayesinde her 

kamada hijyeni garanti eder.
Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2.5M00 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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Bebeğinizin zekasını ölçün
Anne ve babalar 
bebeklerinin fiziksel 
gelişimini gözle göre
bilir ama zeka 
düzeyini anlamakta 
zorlanır ve kaygı 
duyar. İşte 1 yaşa 
kadar bebeğin zeka 
gelişimini ölçebile
ceğiniz bir test 
İngiliz psikologlar 
anne babaların v 
çocukların zihinsel 
gelişimini yakından 
takip edebilmeleri 
için yeni bir test 
geliştirdi.
Araştırmalar ailelerin 
yüzde 75'inin 
çocuklarının ne 
zaman 
yüzleri ne zaman 
renkleri ayırt 
edebiliyor olması 
gerektiğini bilmediği
ni gösteriyor₺ 
Ailelerin çoğu çocuk
larının zekasının 
i normal çelişip 
gelişrr. jini anla- «J 
mak iç<n Konuşmaya 
başlamasını 
bekleyecek sabrı 
gösteremiyor, 'Acaba 
gelişimi normal mi" 
diye kaygılanıyor. 
Londra Üniversitesi 
doktoru Dorothy

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye J HP
■Polis İmdat y .>455 
Jandarma İmdat ^>x156 
Jandarma K. §43 10<55
Polis Karakolu<^l|,18 79 

Gar. Kom. 513 12 06

TEK^rızş? 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum . \ 514 00 95
^rm.Böl.Şef. .513 12 86
♦Milli Eğt. Md. ^3 n 74

i laik Kütüphane 513 î 3 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. , 513 15 07
Tapu Sicl. Müd.1 513 1414

Müftülük nvŞ13 1,3 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42

, Ver. Dairesi Md. 513 10 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
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_______
Şehfrldraraşj/ 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12,12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm' tS1d2 10 72
Kanberoğlu-Esadaş -514 45 49
Anıtur l 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
'Ptobüs 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 . .51318^1
Çıpar 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

Einöri’un hazırladığı 
bu test bebeğinizin 
en çok tekrarladığı 
hareketi seçtiğinizde 
zeka gelişimini 
gösterecek.
1. Bebeğiniz 
a- Verdiğiniz yemeği 
istemediğinde başını 
diğer yöne çeviriyor, 
b- Kucağa alınmak 
için kollarını 
kaldırıyor.
c- "Şîöle güle" demek 
için el sallıyor.
2. Bebeğiniz 
a- Ona verdiğiniz 
oyuncağı 
kavrayabiliyor. 
b- Oyuncağını bilerek 
yere bırakıyor. 
c-Jjkı oyüncağı üst 
uste^koyabiliyor.

3. Bebeğiniz kapıları 
olan bit oyuncakla 
oynarken
a- Kapıyı bulmakta 
çok zorlanıyor.
b- Parmağıyla ya da 
eliyle kapıyı 
açabiliyor.
c- Kapıyı kolaylıkla 
açıp kapatabiliyor.
4. Bebeğiniz 
a- Sizin tarafınızdan 
besleniyor.
b- Bezelye gibi 
parçaları almaya 
çalışıyor. X
c- Bezelye gibi 
parçaları eline alıyor.
5. Bebeğiniz şarki 
dinlerken
a- Hoşlanıyor.
b- Ellerini hareket 
ettirip eşlik ediyor. 

c- El hareketleri olan 
oyunlu şarkılara 
doğru hareketleri 
yaparak eşlik ediyor.
6. Bebeğiniz oyuncak 
ayısı yere 
düştüğünde 
a- Fark etmiyor.
b- Etrafına bakıp 
ayıyı arıyor.
c- Bilerek yere atıp 
nereye gittiğine 
bakıyor.
7. Bebeğiniz , 
a- Sözcük kullana
masa bile sizinle 
konuşmaya Çalışıyor, 
b- Sizin baktığınız 
yöne bakıyor.
ç- Sizin yaptığınız 
su içme gibi 
hareketleri taklit ‘ 
etmeye 
çalışıyor.
8. Bebeğiniz 
oyuncak telefonu 
eline aldığında 
a- Herhangi bir > 
oyuncak gibi 
oynuyor.
b- Özelliklerine 
dikkat ediyor.
c- Düğmelerine basıp 
kulağına koyuyor.
9. Bebeğinizin çok 
sevdiği oyuncağını 
örtünün altına sak
ladığında 

a- Fark etmiyor. ; 
b- Oyuncağın 
örtünün altından 
gözüküp 
gözükmediğini 
görmeye çalışıyor, 
c- Örtüyü kaldırıp 
oyuncağa bakıyor., 
10. Bebeğinizin ismi
ni söylediğinde 
a- Fark etmiyor, 
b- Dönüp size 
bakıyor.
c- İsmini biliyor, 
"Anne nerede?"yİ de 
anlıyor.
Değerlendirme 
Seçtiğiniz her a 
içip 1, b için 2, c için 
de 3 puan alıyor
sunuz. A'lar bebeğin 
6-8 ay içifıde yapa
biliyor olrpası 
gereken eylemleri 
gösterir. C ise 12-14

RAMAZAN SOFRASI

ÇORBA 1

ÇORBA 
IZGARA

CİPS

PİZZA (Özel) 
SALATA 

BİÇECEK 

aylık bir bebeğin nor- 
mal hareketleridir.
6 Aylık
6 aylık bir bebek list
edeki her şeyi yapa- 
maz ama a'lann 
çoğunu başarabiliyor 
olması gerekir.
Beklenen puan: 
8-9 puandır.

9 Aylık 
Bu yaştaki bir 
bebek testteki 
sorularda birçok 
a ve birkaç 
adet de b almalı. 
Beklenen puan: 
13-15 puandır.
12 Aylık 
1 yaşına gelen 
bebeğin b ve a ile 
beraber birkaç da c | 
almış olması gerekir. 
Beklenen puan: 24-26 
puandır^

6.000.000 TL

15MBTL.
7.500.000 TL

ÇORBA 
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 I

Tel: (0.224) 513 53 67 J
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Sokak çocukları 40 bini aştı
I TBMM'nin de bir 
komisyon kurarak 
incelemeye aldığı 
sokak çocuklarının 
sayısı 40 bin 205'e 
yükseldi.
Sokağa çocuğunu i 
bırakan 692 aileden 
85'i ceza aldı. Devlet 
Bakanı Güldal Akşit, 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu verilerine 
göre sokak çocuk
larının sayısının 40 
bin 205 olduğunq ‘ 
açıkladı1.
Bakan Akşit'in açıklar 
malarına göre, bu 
çocukların bin 165'i 
okula, 5 bin 978'i 
eğitime kazandırıldı. 
Bunun yanı sıra 11 
bin 268 çocuk; aileye 
kavuşturulurkun, 
334'ü de bir işe yer
leştirildi. Bu çocuklar 
arasında 56 bin 20'si 
sosyal yardım fon
larından fayda
landırılırken, 841ine 
ayni ve nakdi yardım

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kömürde Piliç
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA
DOYAMAYACAKSINIZ

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

1L_

teİlli
EV VE İŞYERLERİNE SERVİS YAPILIR 

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

lar yapılıyor. Sokağa 
bırakılan 40 bini 
aşkın çocuktan 177'si 
koruma altına 
alınırken madde 
bağımlısı olan 3 bin 
57'siyle ilgili tedbir 
alınarak tedavilerine 
başlandı.' Sokakta '>'• ’ 
çocukları bulunan 
aileler de takip altına 
alınıyor: Çödüğünu 
sokağa bırkâtığı 
tespit edilen 692 ail
eye dâva açıldı ve bu 
ailelerden 85'i.neceza 
verİİdı.TBMM'nin de 
bir komisyon kurarak 
incelemeye aldığı 
sokak çocuklarının 
sayısı 40 t?in 205'e 
yükseldi. Sokağa , 
çocuğunu bırakan 
692 aileden 85'i ceza 
aldı. Devlet Bakanı 
Güldal Akşit, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kürümü 
verilerine göre sokak 
çocuklarının 
sayısının 40 bin 205 
olduğunu açıkladı.

Bakan Akşîfîn açıkla
malarına göre, bu 
çocukların bin 165Ti ■. 
okula, 5 binv978'i 
eğitime kazandırıldı. * 
Bunun yanı sıra 11 
bin 268 çobuk aileye 
kavuşturulurkun, 
334'ü de bil* i^eyer^' 
■eştirildi. Bu çocüklâr 
arâ^iYıVla 56 bin 20'si'1 
sosyal yardım foVl- 
larındân fayda
landırılırken, 841'ine 
ayni ve nakdi yardım
lar yapılıyor. Sokağa , 
bırakılan 40 bini 
aşkın, çocuktan 177'si 
koruma altına 
alınırken madde , 
bağımlısı olan 3. bin 
57'siyle ilgili tedbiRA? 
alınarak tedavilerine /. 
başlandı. Sokakta 
çocukları bulunan 
aileler de takip altına 
alınıyor. Çocuğunu 
sokağa birkâti’ği' ’ 
tespit edilen 692 ail
eye dava açıldı ye bir’ 
ailelerden 85'ine ceza 
verildi1.;

Alkollü sürücünün !
ehliyetini polis alacak
Anayasa 
Mahkemesi, alkollü 
araç kullanılması 
halinde sürücü bel
gelerini geçici n v 
olarak.geri alma/ 
yetkisini trafik Av 
görevlilerine"' 
bırakan yasahük- 
münü Anayasâ'ya 
uygun buldu 
Vezirköprü Sulh 
Ceza Mahkemesi, 
2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 4550 
sayılı Kanun',ün 2.\, 
maddesi ile 
değiştirilen 112. 
maddesinin birinci 
fıkrası i|^aynı 
Kanun'un 3. madde
siyle ekle.nenek / 
13. maddesinin*’, , 
Anayaşa'mnbazı 
maddelerine aykırı 
olduğunu ileri 
sürerek, iptalini

l^sted^H
Yere I’ mahkeme' ipta I 
başvurusunda, 
yargı sürecimin 
Uzuri^olmâsrjUpri / 
makamların derhal 
olaya el koyarak, 
sonuca çabuk 
ulaşılması cezanın I 
amaçlanan cay
dırıcılık özelliği 
yönünden ve bir 
anlamda trafik 
terörünün önlen
mesi açısından, ter
cihe şayan 
görülebilirse efe, ’ 
kamu hürriyetini^ 
yargı kararı olmak
sızın kısıtlanması 
sonucunu doğuran' 
olayda, hukukun 

! feda edilmesinin 
düşünülmemesi.

: gerektiğine işaret 
i etti. Anayasa

Mahkemesi'nin iptal 
। isteminin reddine 
i ilişkin gerekçeli 

kararı, Resmi
i Gazete'de yayım

landı.
Kararda, 
YasakoyucununA / 
ceza hukuku alanfn,- 
da toplumsal 
gereksinmelerim p 
zorunlu kıldığı1'yasal 
düzenlemeleri h 
yaparken^' '■ 
Anayasa'nm ve 
ceza hukukunun 
temel ilkelerine 
bağlı kalmak 'kö'^ü- 
lûyla hangi eylem- 
lerin suç sayılacağı, 
bunlara uygu
lanacak yaptırım-, 
I a rı n t ü rü İle nefer i n 
ağırlaştırîçı veya , 
hafifletici neden ; 
ol arak kabul edile-. 
ceği ya da önceden 
adlisuçkapşamın-, 
daki bjr<eylemin,;nl 
ortaya çıkan yenüA’ 
olgular karşısıhdanA 

-idari yâptmma >'t 
bâğl an â rak ceza " 
landtrmayetkisrtiin 
trafik zabıtasına ver- 
iîhesl gibi könular- 
da takdir'yetkisin’^ / 
sahip olduğu belir
tildi. karârda,'şöyle 
denildi/'Toplumsal 
sonuçları bakımın
dan doğurduğu^

^tehli kenifiağırlığına 
göre, kimi eylemlere 
idarenin bizzat 
müeyyide uygula
ması bir 
zorunluluk olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
BÜ durumlarda, 
yargı lamanın '. 
generusüPküraflârı- 

;na göre yapılmadı,, 
yargı organlarının 
mevcut iş_
yükünü daha da 
artıracağı gibi bu 
suçları işleyenlerin, 
çoğu kez daha 
ağır suçlar işlediği 
iddiasıyla hakların
da soruşturma 
yürütülen 
sanıklarla birlikte 

mahkeme huzuruna 
çıkarılarak kimin; 
olumsuzluklarla . 
karşılaşmalarına da\ ; 
neden olabilecektir;* | 
Öte yandan, hukuka < 
aykırı yfarklı'nitelikte-1 
ki eylemlerin / 
aralarında < 
hiçbir* ayırım yâpil^1’ 
madan aynî tur yap- 
tırıma bağlı tutul- J 
ması cezadan 
beklenen önleme ve 
caydırıcılık gibi 
amaçlara ulaşıI- 
masını da 
engelleyebilecektir. 
Nlte^irn^bu sakın- 
çaları önlempk 
amecıy la.birçok;, 
çağdaş,\ülk&W 
hukukunda önemşiz 
görülen bâ'zrfiiller \ 
cezahukukü 
alanından ı 
çıkarılarak idari yap- 
tırımlarâ'konu - 
edilmektedir." 
Kararda,yasakoyU-v 
dünün takdir yetken A 
feihî külfetiarak, iti- \ 
raz konusu 
KuraJTana’önceden 
adliy^.
mahkemelerinin 
görevinde olan bir
inci defa
alkollü araç kullan
mak eylemini idari 
bir suç haline getir
erek, bu
görevi trafik zabı- 
tasıpücfevrettiği

J belirtildi. Kararda, 
. "İğareye 

yasayla hürriyeti 
bağlayıcı cezalar 
dışında para cezası, 
disiplin 
cezası ya da belli 1 
bir haktan geçici i 
olarak yoksun kılma 
gibi 
yaptırımlar uygula
ma yetkisi verilme
sine Anayasal engel İ 
bulunmamaktadır" 
denildi.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkcm Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli

H $^bibincten bk 1 lûT

*513 96 83
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Yeşil kartlılara Ramazan müjdesi
Müdürlüğü 'nün SağlıkSağlık Bakanı Recep 

Akdağ, yeşil kartlı 
vatandaşların 
muayene, tetkik, tahlil, 
pansuman, diş çekimi, 
diş protez, gözlük 
hizmetleri ve ildç bedel
lerinin devlet tarafın
dan karşılanmaya baş
landığını belirterek, 
”2004 yılında üç pilot 
ilde başlanan uygula
ma 2005 yılından 
itibaren tüm illerde 
yaygınlaştırılacak " 
dedi.
Bakan Akdağ, il sağlık 
müdürlüklerine gön
derdiği genelgede, 3816 
sayılı 'Ödeme Gücü 
Olmayan Vatandaşların 
Tedavi Giderlerinin 
Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tara fından 
Karşılanması 
Hakkında Kanun 'un 
bazı maddelerini 
değiştiren 5222 sayılı 
kanunun 21 Temmuz 
2004 tarihinde Resmi 
Gazete 'de yayımla
nın ak VÜriıılüğe 
gır ılığı (lirdi.
Akdağ, konusu 
geneigt5222 \ayılı. 
kanuna ^>re yeşil kart 
lunııilı kimselerin ayak

ta tedavi kapsamında 
görecekleri muayene, 
tetkik, tahlil, pan
suman, diş çekimi, diş 
protez, gözlük hizmet
leri ve ilaç bedellerinin 
de kanun kapsamına 
alındığını kaydetti. 
Akdağ, aynı kanunun 
geçici birinci maddesi 
ile belirtilen hizmet
lerin 2004 yılında 
azami üç ilde pilot 
uygulanacağı, 1 Ocak 
2005 tarihi itibariyle de 
ülke geneline yaygın
laştırılacağı hükmünün 
bulunduğunu ifade etti. 
Akdağ, 5222 sayılı 
kanun gereğince yeşil 
kartlıların ilaç bedel
lerinin de kanun kap
samında değerlendirile
ceğini ve usulüne 
uygun olarak yazılan 
reçetelerin serbest 
eczanelerden temin 
edilebileceğini belirtti. 
Ancak bu uygulamanın 
eksiksiz yapılmasının 
bazı denetim 
unsurlarının oluşturul
ması ile mümkün ola
cağını anlatan Akdağ, 
şunları kaydetti: 
"Bu kapsamda Emekli 
Sandığı Genel

Harcamaları Denetim 
Projesi'nden fay
dalanılması planlan
maktadır. Bu nedenle 
halen otokopili yeşil 
kart sahibi olan kimsel
er ile bundan sonra 
alacak kimselerin 
kayıtlarının tek bir 
merkezde tutulması, 
yine bu kimselerin 
sağlık yardımlarından 
tam yararlanabilmeleri 
için Yeşil Kart Sistemi 
Uygulamasına 
geçilmiştir. Bu sisteme 
kayıt girişleri, Yeşil 
Kart başvurularını 
alan,> diğer bir ifadeyle 
Yeşil Kart Kayıt Defteri 
bulunduran tüm Yeşil 
Kart Bürolarınca 
yapılacaktır" 
Bakan Akdağ, bir yıl 
içerisinde otokopili 
Yeşil Kart sağlık cüz
danına geçiş sürecinin 
13 Haziran 2004 tari
hinde sona ermesine 
rağmen gelen bilgilerin 
halen bitirilmediğinin 
tespit edildiğini 
belirterek, yeşil 
kartlılara ilişkin şu 
düzen İçmelerin yapıl
ması talimatını verdi

"- Yapılan ve yapılacak 
başvuruların kısa 
sürede sonuç
landırılarak değiştirme 
işlemlerinin süratle 
sonuçlandırılmasını 
gerekmektedir.
- Mevcut Yeşil Kart 
Büroları; sisteme giriş 
yapabilecek personel ve 
makine (bilgisayar, 
telefon hattı, internet 
vb.) imkanlarına 
kavuşturulacaktır. 
Büroların personel ve 
makine noksanlıkları il 
ve ilçelerin tüm kamu 
kuramlarının imkan
ları kullanılarak geçici 
süreli olsa dahi 
karşılanacaktır.
- Sistem kullanıcıları 
05.11.2004 tarihinden 
itibaren ( 
http://yesil.saglik.gov.tr 
/yeşil) sitesinden, ya da 
( www.sag
lik.gov.tr/yesil) 
adresinde yer alacak 
linkten sisteme erişe
bileceklerdir. Bu uygu
lama konusunda hazır
lanan Yeşil Kart Siste 
mi Kullanma Kılavuzu 
dan>ww.saglik.gov.tr/yes 
il adresinde yer alacak
tır., - Yeşil Kart Merkez 

ve ilçe bürolarında, bu 
uygulamada görev ala
cak kişiler için, ilk aşa
mada belirlenen kul
lanıcı ve şifre bilgileri 
Ek-1 'de yer almaktadır. 
Burada yer alan kul
lanıcı ve şifreler tek 
kişi tarafından kul
lanılacaktır. Şifreler 
gizli tutulacak, kul
lanıcının dışında . 
başkası tarafından bil- 
inmeyecektir. Resmi 
yazının kendilerine 
ulaşmasını beklemeden 
sisteme giriş yapmak 
isteyen idarelerin, kul
lanıcı ye şifre talebi 
Bilgi işlem Daire 
Başkanlığı 'ndan Esin 
Şeker tarafından 
karşılanacaktır. Bu 

. sayede, kullanıcı bilgi
lerinin resmi yazı ile 
Bakanlığa ulaşmasın
dan önce de Yeşil Kart 
Sistemini kullan
abilmeleri mümkün 
olacaktır.
- Gönderilen kullanıcı 
ve şifrelerin en kısa 
sürede Yeşil Kart 
Bürolarına ulaştırıl
ması ve gönderilen 
şifrelerin yeterli olma
ması durumunda tele

fonla ek kullanıcı ve 
şifre; Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığından Esin 
Şeker'den istenecektir. 
- İl/İlçe idarelerince 
görevlendirilecek kul
lanıcılara ait bilgilerin 
Ek-2'de belirtilen for- 
mata uygun bir şekilde 
en geç 22.11.2004 tari
hine kadar Tedavi 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 'ne 
bildirilmesi gerekmek
tedir.
- İl/İlçe idareleri ya da 
Bakanlık taşra teşkilatı 
ite ilgili birimlerinin 
ellerinde yeşil kart 
kayıt defterinin bilgisa
yar ortamında tutul
masını sağlayan yerel 
çözümleri bulunan
ların, kayıt giriş 
tekrarını engellemek 
amacıyla bu yeni kul
lanılacak sisteme 
aktarılacak bilgilerin 
neler olacağı Ek-3'de 
belirtilmiştir. Bu bilgi
lerin nasıl aktarılabile
ceği konusunda da Ba i 
kanlığımız Bilgi işlem 
Daire Başkan lığı 'ndan_
Esin Şeker ile en kısa 
sürede iletişime geçil 
mesi gerekmektedir. I

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

http://yesil.saglik.gov.tr
http://www.saglik.gov.tr/yesil
ww.saglik.gov.tr/yes
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ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA pP Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

LYON - FENERBAHÇE

HASfflALâNâÂNIİFİfflHEÖHE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

UMMNYAM1Z
İŞ BANKASI-MAMMUM KART ' STOKLARLA'SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
_ GEMLİK BAYİİ

ll R E LLI Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

TC.
GEMLİK 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
Dosya No :20047 3533 ESAS

MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı üzerinde hacizli bulunan 
aşağıda cins miktar ve değeri yazılı mallar 
satışa çıkartılmıştır.

Birinci artırma günü 23.11.2004 saat 10.oo’- 
dan 10.40’a kadar aşağıda yazılı saatlerde 
Yenipazar Cad. Menzil Düğün Salonu yanı 
Gemlik adresinde yapılacak ve satış günü 
kıymetinin % 60’ını istekli bulunmadığı takdirde 
29.11.2004 günü aynı saatte ve yerde 2. artırma 
yapılarak satılacağı şu kadar ki artırma bedeli 
nin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bul
masının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve 
bundan başka paraya çevirme payların pay
laştırılması masraflarını geçmesinin şart 
olduğu, satış şartnamesinin icra dosyasına 
görülebileceği masrafı verildiği takdirde şartna
menin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği 
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 
dosya numarası ile dairemize başvurmaları rica 
olunur. 19.10.2004

GEMLİK İCRA MÜD.YRD 
41548

MUHAMMEN KIYMETİ: 
Ura Adedi Cinsi 

(mahiyeti ve önemli* özellikleri)
24.000.000.000 1 Mercedes marka, 1999 model,

i ^5.500.000.000

kırmızı, gri, siyah 
renkli kamyon 
Satış saati: 10.oo -10.10 

1 Fargo marka, 1986 model,
s , kırmızı renkli eski

damperli kamyon 
Satış saati: 10.15 -10.25

1 BMC marka Levend L-80 tipi

»B- mj»

2001 model 
BMC beyaz kamyonet 
Satış Saati: 10.30 -10.40

Balkanlardaki 
Osmanlı 
eserleri 

onarılacak
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Balkanlar 
daki bakımsızlıktan 
yıkılmaya yüz tutmuş 

w bazı Osmanlı 
eserlerine sahip 
çıkacak.
Bakanlık, Bulgaristan 
ve Koşova'daki 3 
cami, 1 hamam ve 
Osmanlı mezarlığı ile 
Sela nik'teki Atatürk 
Evi nin restorasyonu 
için 1 trilyon 214 mil
yar lira harcayacak. 
Bulgaristan ’ın Razg 
rad kentinde bulunan 
Maktul İbrahim Paşa 
Camii'nin, Osmanhla 
ra ait ayakta kalmış 
en büyük sanat 
eserlerinden biri 
olduğu 
belirtiliyor. Balkan 
lar'daki üçüncü 
büyük cami olduğu 
kaydedi len Maktul 
İbrahim Paşa Camii, 
UNESCO katalogun
da da kayıtlı 
bulunuyor. Prizren 'de 
bulunan ve çok kötü 
durumda bulunan 
Sinan Paşa Camii de 
dönemin önemli 
eserlerinden biri 
olarak kabul ediliyor.

İstanbul’da oynanan 
Fenerbahçe - Lyon maçından 
sonra, yazımda Fenerbahçe bu 
gruptan çıkamaz diye yazmıştım^

Sayın Daum İstanbul 
gazetelerinde; Fenerbahçe tele
vizyonda verdiği beyanatta, Sayın 
Aziz Yıldırım başkana doğum 
günü hediyesi vereceğini söyledi.

Maça Lyon’un vuruşuyla baş
landı. Fenerbahçe ilk dakikalarda 
netice almak ister gibiydi.

Dakika 9. Tuncay’ın getirip 
kaleciye teslim ettiği pozisyon. .

Dakikak 10. Lyon’un kaçırdığı 
pozisyon .. . •*

Dakika 12 Aleysın firikingi.
Dakika 13 Tuncay’ın dönerek 

■ vurdu ve az’ farkla dışarı attığı 
şutlar neticesiz kaldı.

Beklenen gol geldi; Lyon ceza 
içinde dolaştırılan topa Selçuk’un 
uzaktan vurduğu top golü getirdi. 
Fenerbahçe 1 - Lyon : 0

Fenerbahçe oyun düzenini 
bozmadı. îyiınnınör, orta saha
da. Selçuk- Alex. Sertan iyi 

mücadele ediyor. I akat l.yori yük
lenmeye başladı. Bu bastırışın . 
semeresini biraz Fenerbahçe 
müdafasmın biraz da Lyon’un 
şans faktörü 22. nci dikakada 
Essen’in golüne mani olamadı 
durum. 1-1.

Dakika 28. Lyon net go pozis 
yonundan istifade edemedi. 
Döner topla Alex ceza sahasına 
girdi.

Nedendir bilinmez topa vura
bilecek pozisyonundayken kendi
ni yeri bıraktı yazık oldu.

Dakika 43 Lyon’un atakların

SAT/L/K 
GARAJ

da Rüştü mükemmel bir refleksle 
kanepede kaldığı topu çıkardı.

Her iki takımda çok gol 
pozisyonu üretti ve devre bu ne 
ticeyle bitti.

Dakika 52. Lyon Molovda ile
Dakika 57. Fenerbahçe 

Alex’le.
Dakika 61 Tuncay.
Dakika 63. Lyon ve65. dakika

da Lyon müdafasinın yaptığı 
hatalardan her iki takımda isti- • • 
fade edemediler. ’ *

Lyon takımı oyuncu değişik
liğine gitti. Bu dakikada Eşsen’iA 
kaçırdığı gol var. . ..

Bu ara kalecileri sakatlanmak 
oyun dışı kaldı. .

Dakika 71 Fenerbahçe korner 
atışından Tuncay’ın ayağından 2 
ncı golüne kavuştu.

Dakika 76 Alex’in kullandığı 
fîriking barajda kaldı, 
Fenerbahçe’den Serhat çıktı. 
Mehmet Yozgath girdi. Server 2 
sarı kartla oyun dışında kaldı. 
AIex çıktı yerine Van Holodon.

Tuncay çıktı yerine Fadıona 
girdi..

Dakika 90. Lyon Milmar 
durum 3-2

Dakika 90+2 Lyon Hilimâr 
durumu 4-2 yaptı.

Fenerbahçe 2-2’den sonra ne 
yapacağını bilemedi.

Muhakkak ki rakibin üstüne- 
ğittiler ama müdafanında elden 
bırakılmaması gerekirdi.

Bu maçta her iki takımda çök 
gol pozisyon ürettiler her iki 
takımda açık oynadı.

İşte. Daumun başkana hediyesi

Küçük Kumla Hizmet ■ ja a a a a 
Caddesinde dükkan ki 7 Qh Q 7 

olarak kullandabilecek V ı V V V U V
SATILIK GARAJ

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
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İşle fci el otomobilde son iiyatlaf...
Kredi faizlerinde 
düşüş beklentisinin 
artması yüzünden 
durma noktasına 
gelen 'ikinci el' oto
mobil piyasasında, 
'0' otomobillere 
yapılan ÖTV zam- 
mıyla hareketlilik 
bekleniyor. İşte 
'ikinci el otomobilde 
son fiyatlar...
Bursa Oto-Koop 
Başkanı Rasim 
Hazar, yaptığı açık
lamada, "ikinci el" 
piyasasının, sonba
harda son 20 yılın 
en durgun dönemini 
yaşadığına işaret 
ederek, bunun sıfır 
otomobillerle "ikin
ci el" otomobiller 
arasındaki fiyat 
farkının azalmasın
dan kaynaklandığı
na dikkati çekti. 
ÖT\ ’ zammının,

yeterli bulmamaları
na rağmen, dengesi
zliği giderme 
yönünde rol 
oynacacağını ifade 
eden Hazar, dur
gunluğun sona 
ermesini ve 
piyasanın bir hafta 
içinde hareketlen
mesini bekledikleri

ni söyledi.
Hazar, yaşanan 
durgunluk 
nedeniyle bir 
süredir yeni araç 
kabul edemedikleri
ni ve ikinci el oto
mobillerde yığılma 
olduğunu belirterek, 
"Şu anda ikinci el 
otomobil almanın

tam zamanı. 
Elimizde ucuza 
aldığımız araçlar 
var. Bu nedenle fiy
atlarda değişiklik 
olmayacak'' dedi. 
Bursa Oto-Koop'ta, 
bazı modellerde 
ikinci el otomobil 
fiyatları ise şöyle:

Doğu 
Anadolu’ya 
kar yağdı

Marka Model 
(Bin TL)

En düşük 
(Bin TL)

En yüksek

Broadvvay 1998 10.000.000 11.000.000
Doğan SLX 1999 10.000.000 11.000.000
Şahin 1999 9.500.000 10.000.000
Fiat Brava AC 2000 13.000.000 14.000.000
Megane 1.6 RTe 2000 18.000.000 19.000,000
Clio Symbol 1.4 2001 15.000.000 16.000.000
Clio 1.4 HB 2001 16.000.000 17.000.000
Hyundai GLS 1.5 2000 13.500.000 14.000.000
Honda Civic 1.6 2001 18.000.000 19.000.000
Peugeot 206 1.4 2000 16.000.000 17.000.000
Opel Astra 1.6 CD 2000 20.000.000 21.000.000
Ford Focus (Ambiente) 2000 18.000.000 18.500.000
Ford Fiesta (TDİ) 2002 20.000.000 21.000.000
Volksvvagen Polo 1.4 2000 18.000.000 19.000.000

Maliye’den YTL uyarısı
Maliye Bakanlığı, ödeme 
kaydedici cihaz kullanan 
mükelleflerin, 1 Ocak 2005'i 
beklemeden cihazlarını Yeni 
Türk Lirası'na (YTL) göre 
işlem yapacak tarzda düzen
letmeleri uyarısında bulun
du. Maliye Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 1 Ocak 
2005'den itibaren YTL uygu
lamasına geçileceği hatır
latılarak, ödeme kaydedici 
cihazların da üretici ya da 

, ithalatçı kuruluşların yetkili 
servislerince, YTL 'ye göre

işlem yapacak tarzda düzen
lenmesi gerektiği vurgu
landı. Bakanlığın bugüne 
kadar birçok ödeme kaydedi
ci cihaz modelinin YTL 'ye 
uyarlanması konusunda 
üretici veya ithalatçı kuru
luşlara gerekli izinlerin ve 
rildiği kaydedilen açıklama- 
u.., şöyle denildi: "Söz< 
konusu ödeme kaydedici 
cihazların birçoğunun 
bugünden 1 Ocak 2005 tari
hi itibariyle Yeni Türk 
Lirası 'na göre işlem yapacak

tarzda düzenlenmesi 
mümkün bulunmaktadır. 
Uygulamaya az bir zaman 
kalmış olması ve ileride her
hangi bir sıkışıklığın yaşan
maması bakımından, ödeme 
kaydedici cihaz kullanan 
mükelleflerin 1 Ocak 2005 
tarihini beklemeksizin bir an 
önce yetkili servislere başvu
ruda bulunarak, cihazlarını 
YTL 'ye göre (1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren) işlem 
yapacak tarzda düzenlet
tirmeleri gerekmektedir."

S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN T.S. KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

.. İLAN
Uç yıl iistüste zeytin vermediklerinden dolayı ortaklıktan 

çıkartılan Ortaklarımız Kasım ayının sonuna kadar 
Noterden çıkartılmalarına itiraz ettikleri takdirde, 

ilk Genel kurula kadar ortaklıkları devam edecek olup, 
Genel Kurulun vereceği karara göre ortaklıklarının 

devam edip etmeyeceği belirlenecektin
S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI

Doğu Anadolu'da 
önceki gece boyunca 
yağan yağmur, 
sabah saatlerinde 
kara dönüştü. 
Erzurum ve 
Ardahan kent 
merkezi ile Kars'ın 
Sarıkamış ilçesinde 
sabah saatlerinde 
kar yağışı etkili oldu 
Bölge halkı, kar 
yağışı nedeniyle 
okula ve işe gitmekte 
zorluk çekti 
Sarıkamış beyaza 
büründü 
Yoğun kar yağışı 
nedeniyle, Sarıkamış 
ilçesi adeta beyaza 
büründü. İlgar dağı 
ye Palandöken 
dağlarında ise kar

kalınlığı 10 santime
treye kadar ulaştı.
Yağış, haftasonuna 
kadar etkili olacak 
Meteoroloji bölge 
müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, yağışlar hafta 
sonuna kadar devam 
edecek.
Bölgede en düşük 
hava sıcaklıkları, 
Kars ve Ardahan 'da 
3, Erzurum 'da 4, 
Ağrı'da 5, Erzincan 
ve İğdır'da 8 derece 
olarak ölçüldü.
Meteoroloji 
yetkilileri, hava 
sıcaklıklarının 
önümüzdeki haf
tadan itibaren arta
cağını bildirdi

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAM 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 

TEL: 513 26 10 
sâtîlİk lüks dâîre
Manastır’da denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü,
2 . kat 3+1 Lüx daire

(L535. 308 41 53

~sât7lîk
Umurbey’de Satılık Celal Boyar Evi

3 odalı fiili manzaralı (Temiz)

FORUM EMLAK 
513 42 36
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Uzmanlardan kansızlık uyarısı
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
Eskişehir Bölge 
Hastanesi 
Hematoloji Uzmanı 
Vahap Aslan, kansı- 

' zhğın unutkanlık, 
I aşırı sinirlilik, el ve 

ayaklarda uyuşma, ' 
denge kaybı, bazen 
de şuur bulanıklığı 
ile kendini göster
diğini söyledi.
Vahap Aslan, yaptığı 
açıklamada, halsiz
lik, yorgunluk, 
çarpıntı, nefes dar
lığı, baş ağrısı, baş . 
dönmesi, kulak çıkı
laması, saç 
dökülmeleri ve tır- . 
haklarda çabuk kirili 
ma ve düzleşmenin 
kansızlığın en önemli 
belirtileri olduğunu 
belirterek,' "Hastanın 
yüzü, avuç içi ve göz 
kapağının içyüzü 
soluk görünümdedir. 
Kansızlık doğurgan
lık çağındaki kadın
larda daha sık 
görülür. Ülkemizdeki. 
kadınların yaklaşık 

i üçte birinde denıir 
eksikliğine bağlı 

» i 'kansızlık görülmek- 
| tedir. Bunun nedeni, 
Iadet kanamaları ve- 

sık yapılan doğum
lardır. Ayrıca, gebe 
ve emzikli kadınlarda

da kansızlık 
görülmektedir. Bu 

. durumdaki kadın- 
• tara, kansızlık 

gelişmemesi için 
demir içeren ilaçlar 
verilmelidir. Çünkü, 
annede kansızlık 
varsa bebeğin anne 
karnındaki fiziksel ve 
zihinsel gelişimi 
olumsuz olarak etk- 
ilenebilriiektedir". 
dedi.
Doğurganlık çağın
daki kadınların yılda, 
biy ke.z demir eksik
liğine bağlı kansızlık ’ 
açısından incelen
meleri gerektiğini 
kaydeden Aslan, "Bu ’ 
tür hastalara ağızdan 
dethir içeren ilaçlar 
verilmçlidir.
Kansızlığın 
tedavisinde çök Özel 
durumlar dışında •. 

’ kan naklinin yeri 
yoktur. Enjeksiyon* . 
şeklinde' uygulanan 

. denıir çeşitlerinin de.. * 
yan etkileri 
görülebildiğinden 
tercih. edilmekler" •. 
diye kon üştü. *.
Hematoloji l ’zmani 

I âhap 1 dan, jaııı si
zliğin bazen kanser- 

- lerin ilk bulgusu da 
olabildiğini ifade 
ederek, şunları 

.söyledi; -*

"Bu sebeple kansı
zlığı olan hastalarda 
bunun sebebi.hıutla-' 
ka araştırılmalıdır. 
Bunun yanında 
henıoroidler ve mide 
ülserleri başta olmak 
üzere her türlü kana
ma kansızlıkla . 
sonuçlanabilmekte- ■ 
dir. Bu durumlarda 
kaybedilen kan pıik- 
tarı fazla olduğunda, 
hastaya acil olarak 

, •müdahale edilmesi 
gereklidir. Kansızlık 
gelişiminde beslen.- . 
menin önemi

* oldukça fazladır. 
Başta kırmızı et 
olmak üzere yeter
ince hayvansal gıda 
alamayanlarda şık 
gelişmektedir. Özel-, 
likle gelişme çağın
daki çocuklara bu 
tür gıdaları tüket
meleri önerilir. En 
Önemli demir kay- 
nakrarından biri de 
anne sütüdür. Bu 
sebeple yeni doğan - 

,'çovuklarln, en az.6 ay 
. siiye 'jle emzirilmeleri 
önerilmektedir. . 
Erken- sütten kesilen

' Ç'ocUklara ise acınır 
.desteği verilmelidir". 
.Aspirin ve anti-röm- 

. a tizin a! ilaçların. da 
'uzun, süre kullanıl
ması ..sonucu demir-

eksikliğine bağlı 
kansızlıkların 
görüldüğünü kayde
den Aslan, "Bunun 
sebebi, bu ilaçların 
mide-bağırsak 
mukozasını tahriş 
ederek küçük küçük ~ 
kanamalar oluştur
masıdır. Bu ilâçları. 
üzün süre kullanan 
hastaların periyodik 
olarak kan sayım
larının .yaptırmaları 
gerekir. Kansızlığın 
bir diğer nedeni de 
vitamin B12 eksik
liğidir. Gıdalarla alı
nan vitamin B12'uin 

yeterince emile- 
mernesi sonucu 
oluşur. Halsizlik, * 
yorgunluk, nefes 
darlığı, çarpıntı gibi 
bulguların yanında 
unutkanlık, aşırı 
sinirlilik, el ye 
ayaklarda uyuşma, 
denge kaybı, 
bazende şuur 
bulanıklığı ile kendi
ni gösterebilir. Bu 
hastalara erken 
dönemlerde, vitamin 
Bl 2 verilmesi teda
vide başarı şansını 
artırmaktadır. Bu . 
durum daha çoK 
40 yaş üzerinde 
kişilerde görülmekte- . 
dir" şeklinde 
konuştu.

Çocuklarda astım alerjik kökenli
Çocukluk çağının 

f önemli hastalıkların-, 
dan 'Astım 'ın belirti
lerinin ve bronşlarda- 

| ki aşırı duyarlılığın, 
alınacak çevre tedbir
leri ile belirgin dere- 

ı cede azalmasının 
mümkün olduğu, 
çevre tedbirlerinin 
yetersiz kaldığı 
durumlarda ise 
hastalarda havayolu 
ile akciğerlere çekilip 

^bronşları tedavi eden 
sprey ilaçlar kul
lanıldığı bildiriliyor.

I Uzmanlar, astımı, 
"Hava yollarının 
çeşitli uyaranlara art- 

> mış cevabının söz 
konusu olduğu, 

• tekrarlayan, kendil
in iğinden veya tedavi 
İt ile tamamen veya kıs- 

men geri dönüşümlü 
4 öksürük, hırıltı, nefes

darlığı gibi, belirti
lerinin yer aldığı, bir - 
hastalık" olarak tarif 
ediyor. •
Astımın, çocukluk 
çağında yüzde 901 * 
oranında alerjik ■, ‘ 
kökenli olduğunu 
vurgulayan uzman
ların belirttiğine göre, 
yıl boyu maruz kah- • 
nan ev içi alerjen- 
lerin bronşlarda yol 
açtığı alerjik iltihabi 
durum, soğuk hava, 
egzersiz, viral sol
unum yolu enfeksiy
onları, kimyasal 
buharlar, hava kirlil
iği ve sigara dumanı 
gibi nonspesifik 
uyaranlarla temas 
sonucu astım belirti
leri ortaya çıkıyor. 
Astım teşhisi alan 
çocukların çoğunun, 
hayatın ilk 2 yılında

.■belirti verdiğinin 
tespjt edildiğini, ilk 
yıllarda -öksürük ve 
hırıltının apa . ; \ 
uyaranının viral sol-. '

, unum yolu enfeksiy-r. 
onları olduğunu1 ifade.

■’eden, uzmanlar, bir.i 
yaşlarda akciğerlerin y. 
gelişiminin henü^. 
tamamlanmamış.ve :■ 
küçük'hava yolu ■

■ çaplarının dar, kıkır
dak dokunun az. 
olmasının, tekrar
layım bronş daral-. 
masına katkıda 
bulunduğuna dikkat 
çekiyor. Uzmanlar, 4- 
5 yaşlarında akciğer
lerin gelişiminin 
tamamlanması ile 
erken yaşlarda astım 
belirtileri gösteren 
birçok çocukta klinik 
olarak düzelme 
gözlendiğini,

düzelmeyen bir grup 
' hasta ve daha geç- 
astım teşhisi almış 

‘ çocukların bir kıs- . 
mıhın da ergenlik.. 
çağında klinik bir iyi
lik dönemine girdik-: 
lerin i kaydediyor. 
NASÎb TEŞHİS 
EDİLİR?.
Öksürük, hırıltı veya 
nefes darlığı'belirti
lerin in ve gece 
kötüleşmesinin şidde
tle astımı düşündür 
düğünü vurgulayan 
uzmanlar, yattıktan 
sonra veya sabaha 
karşı yaklaşık 30 
dakika süreyle devam 
eden ve bronş geniş 
letici ilaçlara olumlu 
cevap veren öksürü 
ğün, aksi ispat edi
lene kadar astım ka 
bul edilmesi gerek
tiğini bildiriyor.

Sayfa 11

Gebelik, yaraları daha 
hırtı iyileştiriyor

Gebeliğin farelerde 
yaraların daha 
hızlı iyileşmesini 
sağladığı ortaya 
çıktı.
Amerikalı bilim 
adamları, doğ
mamış bebeğin 
hücrelerinin 
annehin yarasının 
iyileşme sürecini 
desteklediğini tespit
ettiler.
Bilim adamları, 
bebeğin anndye 
sağladığı bu olum
lu etkinin, doğum
dan sonra 3 hafta 
süreyle de ' , ■ ■ 
görülebildiğini 
kaydettiler. ’ 
Boston'daki Tufts 
Üniversitesi 'nde

olduğunun henüz 
bilinmediği ifade 

. edildi.
Bianchi ve.' 
ekibinin daha 
önce yaptığı 
araştırmaya göre,' 
embriyonun 
hücreleri annede 
tiroit, bağırsak, • 

. rahim ağzı vd safra 
kesesi dokusundaki 
çeşitli hücrelere 
dönüşebiliyor.
Yaptıkları yeni 
araştırmayla bu 
hücrelerin 
yaraların iyileşme 
sürecinde de rol 
oynadığını ortaya 
çıkaran bilim 
adamları, normal 
dişi fareleri genetik 
olarak değişime ;görevli Diana ' _ ......

Bianchi ve ekibinin uğrattıkları erkek
kortuyla ilgili 
araştırması' New

tfarelerle
. çiftleştirdiler..

Scientist dergisinde Erkek, farelerin
yayımlandı. h ücreleri iE (• Z R.
Dergideki haberde, geni devreye
insanlarda, , 
embriyonun 
hücrelerinin 
doğumdan yıllar 
sonra hile annenip 
kan dolaşımında ve 
kemik iliğinde 
buhinduğu, fakat 
işlevlerinin ne

girdiğinde parla
maya başlıyor. Bu 
gen de yaraların 
iyileşme sürecinde 
ya da büyüme 
evrelerinde yeni 
.kan damarlarının

. oluşumunda 
devreye giriyor.

ı
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Vn Savaş Demeçi’ndeo Marn baym yardımı
fcvfetin SEKKRSÖ7 - <  \Seyfetin SEKERSÖZ

I Gemlik Verem Savaş 
Derneği, Orhangazi 
ilçesinde bulunan 
kayıtlı hastalarına 
bayram öncesi gıda 
ve giysi yardımı 
yaptı. Derneğin 
Orhangazi'deki 20 
hastası için yaptığı 
devamlı yardımların 
yanı sıra bayram 
öncesi başlattığı gıda 
ve giysi yardımlarının 
önümüzdeki gün
lerde Gemlik'teki 
hastalara da

I yapılacağı açıklandı. 
Dernek Başkanı 
Rafet Tetik ile Sosyal 
İşler Başkanı Sevgin 
Arseven, dernekler
ine yapılan yardım
lardan dolayı hayır
severlere hastaları 
adına teşekkür ettiler. 
FARUK GÜZEL'DEN 
DERİN 
DONDURUCU 
Gemlik Verem Savaş 
Derneği Başkanı

Rafet tetik, iş adamı 
Faruk Güzel'in 
derneklerine bir adet 
derin döndürücü 
hediye ettiğini söyle
di. Derneğe bağış 
yapılan tavuk, et ve 
kıyma gibi bozulacak 
ürünlerin muhafaza 
edilmesi için kul
landıkları derin don
durucu bağışlayan iş 
adamı Faruk Güzel'e 
teşekkür ederken. 
"Her zaman bizlere 
destek veren sayın 
Güzel'in hasta
larımıza yaptığı 
yardımların devamını 
diliyoruz" dedi.
YARDIMLAR 
BÜYÜYOR
Son zamanlarda 
kurum ve kuru
luşların yanı sıra 
hayırsever vatan
daşların da Verem 
Savaş Derneği'ne 
olan ilgilerinin 
çoğaldığına dikkat 
çeken Dernek

Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu güzelleşiyor

ile Sevgin Arseven, 
"Bu ilgi yönetim 
kurulumuzu ayakta 
tutuyor" dediler. 
Ramazan ayı için 
erzak yardımında 
bulunan kuruluşlar
dan Baktat firmasının 
konserve ve reçel, 
Borusan'ın ise 5 
milyar liralık erzak 
yardımında bulun
duğu açıklanırken, 
Uludağ Süthanesi'nin
30 kavanoz bal, 
BP şirketinden 450 
milyon liralık kıyma, 
Pelin Butik'ten 50 
adet pantolon ve

etek, Emine Özkan'
dan 32 adet kazak ve 
eşofman ile Sedat 
Aktaş'ın 38 adet 
kazak bağışında 
bulundukları 
bildirildi.
Duyarlı ve yardım
sever vatandaşların 
Verem Savaş 
Derneği'ne yaptıkları 
yardımların hasta ve 
çalışamaz vatan
daşlara yapılan en 
büyük iyilik 
olduğunu hatırlatan 
Dernek üyeleri, 
yardımda bulunan 
tüm hayırseverlere 
teşekkür ettiler.

Yeni öğretim yılına 
onarım nedeniyle 
bir hafta geç 
başlayan 
Cumhuriyet 
İlköğretim okulun
da çalışmalar 
son aşamaya geldi. 
Çatı dahil tuvalet 
ve sınıflarda 
büyük çapta 
onanma başlanılan 
okulda dış cephe 
boyama işlemi 
bitirilmek üzere. 
Öğretmenlerin

öğretmenlerine 
zor şartlar altında 
eğitim vermeye 
çalıştıkları 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu'nun tüm 
tuvaletleri tamamen 
değişiyor.
Çatıdaki onarımın 
bitirildiği 
öğrenilirken 
çalışmaların 
15 gün içinde 
tamamen 
bitirileceği bildirildi.

BALARlSf 
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Üst kattaki depoda bulunan kimyasalların da yanması, tehlikeyi büyüttü.

Turşu imalathanesi yandı
Orhangazi Caddesi’nde bulunan Selçuk Tangün’e ait turşu imalathanesinin üst katında elektrik kon
tağından çıktığı sanılan yangın çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Geçtiğimiz ay içinde tüm okullarda 
yapılan Okul Meclis Başkanlığı seçim 
lerini kazananlar kendi aralarında 
ile gönderecekleri arkadaşlarını 
belirlediler. Haberi sayfa 12’de

Öğrenci Meclis
Başkanlar/ seçildi

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
6 Kasım 2004 Cumartesi FİYATI : 250.000- TL.
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Endüstri Meslek Lisesi ile Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri okul çıkışında birbirine girdiler

Okul cıvamdaki kavaaiar bitmiyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Demokratik Devlet kavramı
Son günlerde Başbakanlık’a sonular» 

“Azınlıklar raporu” bir bardak suda fırtı
naların kopmasına neden oldu.

Dün sabaha karşı saat O4.oo dek, Ali 
Kırca’nın “Siyaset Meydam”m, bir yandan 
da Fatih Altayiı’nın “TekeTek” program
larını izledim. Sanki kamuoyuna okunan 
“Azınlıklar raporu” Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin temellerine dinamit koyacak
mışçasına fevayanlar koparıldı.

Bu feveyanları çıkaranların kimlikleri 
belli.

Okunan raporu yırtan Kamu Sen Genel 
Sekreteri..

Gençliğinde Susurluk kahramanı Çatlı 
ile ülküdaşlık yapmış biri.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurtuluş 

Savaşı sonrası kuruldu.
Bu savaş, misaki milli sınırları içinde 

yaşayan tüm halkların topyekün savaşı 
İdi. Lazıyla, kürdüyle, alevisiyle, pomağıy- 
la, Türküyle., kazsanılmış biri savaştı.

82 yıldır, ülkenin yönetimi baskıcı, bir 
Cumhuriyet şeklinde geçmiştir.

Artık, demokratik Cumhuriyet dönemi
nin başlaması gerekmektedir.

AB normları bizi buraya götürüyor..
Bu Cumhuriyet devfetinin özgür insan

ları, kimliklerini, benliklerini eşitlik ilkesi 
İçinde ifade edebileceklerdir.

Demokratik Cumhuriyet bizi buraya 
götürecektir.

Bu topraklarda kardeşçe yaşam ise 
devam edecektir.

Orta dereceli okulların çıkış 
larında öğrenciler arasında 
zaman zaman görülen kav
galar korkutuyor.
Dün, Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencileri ile Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencileri arasında başlayan 
sözlü tartışma, bir anda kavgaya 
dönüştü. İki grubun birbirine girdiği 
kavgada, bir öğrenci yüzünden 
aldığı yumruklarla yaralanırken, 
okul yöneticileri okul dışındaki olay
lara müdahale edemediklerini, kav
gaların üzücü sonuçlar vermeden 
önlem alınmasını istediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Mipenatai 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 100 
bine yakın öğretmen adayının merakla 
beklediği öğretmen alımı konusuna açık
lık getirdi. 20 bin öğretmenin yansı yıl
başında göreve başlayacak. Sayfa 7’de

Abdullah Kaptan 
vefat etti

Trafik canavarı 
1 haftada 95 çan aldı 
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ramazan 
Er, bir hafta içinde trafik kazalarında 95 
kişinin hayatını kaybettiğini 198 kişinin de 
yaralandığını bildirdi. Haberi sayfa 8’de

Gemlik futbolunun 
duayenlerinden 
Abdullah Kaptan 
(özçelik) 93 yaşında 
evinde yaşama 
gözlerini yumdu. 
Gemlik’te gençlere 
futbol sporunu 
sevdiren oyuncu ve 
çalıştırıcı olarak uzun 
yıllar hizmet eden 
Özçelik dün 
toprağa verildi.
Haberi sayfa 2’de Abdullah özçelik

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Geldi
Gürhan ÇETİNKAYA İnan TAMER

Abdullah Kaptan (ÖZÇELİK)
Günün anlam ve önemi

Yıllardır kutlama törenlerinde 
günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yapılır.

O konuşmaların tümünde de birlik 
beraberlik duyguları işlenir, dış 
mihrakların ulusu bölme ve parçala
ma emelleri anımsatılır ve şöyle 
bağlanır :

" Türkiye Cumhuriyetinin bekaası 
için bugün her zamankinden daha 
fazla kenetlenmemiz gerekir

Böyle denir ama aradan yıllar 
geçer..

Yönetenlerin tümü "nesil " boyu
tunda değişir.

Ama tehlike hep devam eder .
Çünkü ;
Genellikle günün anlam ve önemini 

belirten konuşmaların taşıdığı içerik 
ile konuşmayı yapanın içeriği arasın
da uyumsuzluk vardır.

Ağzından çıkanla beyninde 
dolaşan arasında farklılık vardır.

Elinde hazır bir "metin" bulunmak
tadır.

Ve j metinin yazılı olduğu kağıt 
artık sararmıştır.

Yaklaşım böyle olunca, uygula
malarla da örtüşüyor.

Günler günleri, aylar ayları, yıllar 
yılları kovalıyor.

Dere tepe düz gidiliyor .
Ancak bir arpa boyu yol bile alı

namıyor
Eğer alınabilseydi ;
Bugün Cumhuriyet tartışılmazdı .
Halkın yaşam düzeyi yükselirdi . 
Sağlık sorun olmaktan çıkmıştı .
Eğitimin gerçekten "milli" bir poli

tikası olurdu .
Avrupa Birliği’ne "gerek duyulduğu 

takdirde" çoktan girilmişti .
Avrupa’da "kendisine medeni" 

diyen ülkelerle ya aynı düzeye gelin
mişti ya da geçilmişti.

Üç otuz para için Avrupa ve ABD 
kapıları aşındırılmazdı.

Kendi otomobilimiz üretilmişti .
Kendi uçağımız yapılmıştı .
Turizmde dünya liginin ilk sıralarda 

yerleşilmişti.
Dünya deniz ticaretinin önemli bir 

bölümü ülkemiz tarafından kontrol 
ediliyordu.

Yabancılar ülkemizin içişlerine 
karışma cesaretini gösteremezlerdi .

Demek ki bir yerlerde sorun var 
ama nerede.

Ancak ;
Kulağımızın üzerine yatmamak 

sorunu bulup çözmek zorundayız .
Ama nasıl ?
İşte asıl yanıtlanması gereken soru 

da bu ..
Yanıtını verebildiğimiz gün ulusal 

şahlanış yeniden başlamıştır.

Her canlı ölümü mutlak 
tadacaktır.

Az yaşa, çok yaşa, ölüm 
mukadder, gelecek başa.

93 yaşında Türk sporuna, 
Gemlik sporuna ve 
gençliğine hizmet vermiş bir 
büyük sporcumuz Abdullah 
Kaptan (Özçelik)’i yitirdik.

Büyük değer verdiği 
ATATÜRK’ün “Ben sporcu
nun ahlaklısını severim" 
özdeyişini rehber almıştı 
kendisine.

Ahlaki değerlere önem 
verdi.

Ahlaklı bir yaşam sürdü.
Kimsenin ırzına, 

namusuna göz dikmedi.
Milletin malına, parasına 

göz dikmedi, el uzatmadı, 
yemedi, yedirmemek için 
büyük uğraş verdi 
memuriyet süresince.

Genç çocukları, kumar, 
içki, masalarından işret

Abdullah Kaptan vefat etti
Gemlik futbolunun 
duayeni olarak 
bilinen Abdullah 
Özçelik (93) 
vefat etti.
Uzun yıllar Gemlik'te 
futbol oynayan ve 
futbol camiasında 
Abdullah Kaptan 
olarak isim yapan 
Abdullah Özçelik, 
uzun yıllar Gemlik 
Belediyesi'nde 
iskele Memurluğu 
yaptı.

alemlerinden, ahlaksız bir 
yaşamdan ırz ve namuslarını 
kötülerin şerrinden koruya
bilmek için didindi durdu.

Gemlikspor’u kurdu.
Gençleri yeşil alanlara 
yöneltti.

Sağlam bedenli, sağlam 
kafalı olmalarında büyük 
emeği vardır Abdullah 
Kaptan’ın.

Güvenspor, Acaridman, 
Bursa Uludağspor, 
Beşiktaş’da top koşturdu.

52 yıl spor sahaları 
nrıeşguliyet makamı oldu for
malarda şeref nişanesi.

Abdullah Kaptan’ın bir 
diğer lakabı da “Kara Kartal” 
dı.

Koyu Beşiktaş’h idi.
“Bu tanım ona ayrıca çok 

yakışıyordu. Çünkü o 
gençliği kanatları altında 
koruyan babaç bir kartaldı.

Gelin görün ne acıdır ki;

Yaşı ellinin üzerinde 
olanların yakından 
tanıdığı Abdullah 
Kaptan, Gemlik 
futbolunun duayeni 
olarak isim yapmıştı. 
Çevresinde çok 
sevilen ve sayılan 
Abdullah Özçelik, 
4 çocuk ve 7 
torun sahibiydi. 
Abdullah Kaptan’ın 
cenazesi dün 
Çarşı Camiinde 
kılınan öğlen

namazından sonra 
dostlarının 
omuzlarında

taşınarak, ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi,

onun son yolculuğunda ne 
Gemlikspor’un çelengini ve 
genç sporcularını, çok 
sevdiği Gemlik Beşiktaşlılar 
derneğinin bir çelengini 
görebildik. Abdullah Kaptan 
sanırım. Türkiye’nin en yaşlı 
bir Beşiktaşhsıydı. Tabunun 
Beşiktaş’ın Kara Kartallı 
bayrağına sarih olması ona 
yakışan anlamlı bir davranış 
olurdu.

Böylesi bir davranış ona 
olan vefa borcumuzun ödülü 
olurdu. Maalesef esirgedik.

Dürüst, ahlaklı, manevi 
değerlere saygılı bir yaşam 
süren bir değerli 
büyüğümüzden dilerim ve 
umarım Allah af ve mağfireti
ni esirgemez.

Işıklar içinde yatsın.
Gemlikspor camiasının 

başı sağolsun.
Özçelik ailesinin acısını 

paylaşırım.

GEMLİK KANBEROSLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik'ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS ‘ 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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Turşu imalathanesi yandı
Orhangazi Caddesi’nde bulunan Selçuk Tangül’e ait turşu 
imalathanesinin üst katında elektrik kontağından çıktığı 
sanılan yangın çevrede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu
Sevfetin SEKERSÖZ

Önceki akşam mey
dana gelen yangında 
Tangün ait turşu 
imalathanesinin 
deposu tamamen 
yandı.
Orhangazi Caddesi 
üzerinde Selçuk 
Tangün'e ait iki katlı 
binada saat 23.oo 
sıralarında elektrik 
kontağından çıktığı 
sanılan yangın bir 
anda binayı sardı. 
İmalathanesinin üst 
katında bulunan ve 
depo olarak kul
lanılan kısım tama

men yandı.
Gemlik İtfaiyesinin 
hemen müdahale 
ettiği yangına, Bursa 
ve çevre ilçelerden 
de takviye araçlar 
gönderildi. 
Turşu imalathane 
sinin üst katındaki 
depoda, zeytin ve 
turşu imalatında kul
lanılan kimyasal 
maddelerle, yanıcı 
özelliği bulunan ben
zol bulunması ise 
yangına müdahale

eden itfajye ekipleri 
ne zor anlar yaşattı^. 
Depodaki çok miktar
da plastik bidonun 
da yanması sonudu 
çevre duman ve 
kokuyla kaplanırken, 
itfaiye ekipleri 
yangının yandaki 
binalara sıçramasına 
engel oldular. 
İlk araştırmalardan 
sonra elektrik kon
tağından çıktığı 
belinlenen yangında 1 
zararın büyük olduğu 
açıklandı.

Okul çıkışlarındaki 
kavgalar bitmiyor

Ortaöğrenim kurum- 
larında okuyan öğren
cilerin okul çıkışların
da yaptığı kavgalar 
bitmiyor. *’ 
Ne amaçla yapılırsa 
yapılsın, sahipsiz 
bırakılan gençler, bir
birlerine olan düş
manlıklarını sokaklar
da fırsatını bulduk
larında gözler önüne 
sermeye devam edi 
yorlar.
Gruplar halinde gezen 
ve önlenmesi için 
hiçbir önlem alın
madığı gözlenen okul 
çıkışı kavgalarında, 
dün yine kan aktı, 
özellikle Endüstri 
Meslek Lisesi ile Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
çevresinde yaşanan 
öğrenci kavgaları,

çevredeki esnaflar 
önlemede zorluk 
çekiyorlar.
Yolda yürürken sataş
malarla başlayan 
tartışmalar, gençliğin 
de verdiği enerjiyle, 
bir anda kavgaya 
dönüşüyor.
Gençler arasında 
tartışmalar kız 
arkadaşlarına sataş
malar yüzünden çık
tığı tahmin edilirken, 
kavgaların daha sonra 
vahim olaylara neden 
olabileceği belirtiliyor. 
Okul yöneticileri, okul 
çıkış sonrası sokak
lara hakim olamadık
larını üzülerek dile 
getirlerken, güvenlik 
önlemlerini 
Sürdürülmesini 
istediler.

İnsan Hala Keşfedilmedi

Düşünür La Rocrefou Cauld, 
“Bütün insanlığı tanımak, insanları 
teker teker tanımaktan daha kolay
dır” demiş.

Aslında, koca evrende 
keşfedilmeyen yer kalmadı.

Ama. İnsan hala keşfedilmedi.
Beden olarak belki keşfedildi.
Ama. Duygu olarak keşfedilmedi.
Ruh olarak keşfedilmedi.
Doğarken bize, 100 milyar beyin 

hücresi veriliyormuş.
Her saat 500 tanesini kaybedi 

yormuşuz.
Ve. İnsan örrırü yaklaşık 650 bin 

saat olarak hesap edilmiş.
Gelişen teknoloji her şeyi keşfet

miş.
Ama. Beyinin içinden geçeri 

türlü, çeşitli düşünceleri bula
mamış.

Kafanın içinde gezen tilkileri 
henüz keşfedememiş.

İnsan kalbi ile çoçuk oyum ağı 
gibi oynamış.

Değiştirmiş.
Pil takmış.
Bazen damarları yenilemiş.
Ama. Kalpteki aşk kıpırtılarını 

görememiş.
Kalpteki merhamet duygularını 

bulamamış.
Kalpteki kin ve öfke duygularını 

önleyememiş;
İşte. İnsan böyle bir varlık.
Dünyanın var olduğundan beri 

var.
Ama. Hala çok gizemli tarafları 

var.

GÜNÜN SÖZÜ
Şövalyelik çağı geçti. 
İnsanlık çağı geldi.

“Charles Summer”

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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Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, Genel Başkan söylentilerine açıklık getirdi:

“Liderimiz Erbakan ’dır”
Saadet Partisi’nde Genel Başkan tartışmaları sürerken, İlçe Başkanı Recep Aygün düzenlediği basın toplantısında SP’nin Genel 

Başkanın Prof. Dr. Necmettin Erbakan olduğunu, dünyadaki Milli Görüşçülerin liderinin de Erbakan olduğunu söyledi.
Sevfetin SEKERSOZ

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Yönetimi, son 
zamanlarda sıkça 
gündeme getirilen 
konuşmalara açıklık 
getirdi.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, parti binasın
da yaptığı basın 
açıklamasında, 
kendileri ne en fazla 
yöneltilen sorular
dan biri olan "Genel 
Başkanın kim ola
cağı” sorusuna yap
tığı açıklamada, 
dedi.
Dünyanın en güçle 
teşkilat yapısına 
sahip olduklarını < 
hatırlatan Aygün,

"Milli Görüş'ün başı
na geçecek kişi kim 
olursa olsun, bu 
hareket en az 
geçmiş 35 yılda 
olduğu kadar inançlı, 
güçlü ve çizgisinden 
en Ufak bir sapma 
göstermeden iyinin, 
doğrunun, güzelin, 
faydanın ve adaletin 
yeryüzüne hakim 
olması için çalış
maya devam edecek
tir" dedi.
Dünyadaki tüm teşk
ilat birimlerinde 
olduğu gibi Gemlik 
teşkilatında da bir 
genel başkan 
arayışı, beklentisi, 
merakının 
olmadığının altını , 
çizen Recep Aygün,

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında 
partilerinin Milli Görüşçülerin liderinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.

"Seçimle iş başına 
gelecek olan yeni 
başkan ve yönetim 
altında çalış
malarımızı sürdüre

ceğiz. Kaldı ki, bizim 
teşkilat yapımızda 
silsile halinde devam 
edegelen hiyerarşi 
içerisinde İlçe

Teşkilatı olarak 
üstümüzde il yöne
timimiz vardır ve 
genel merkez ile 
bağlantımızı il teşki

latı sağlamaktadu. 
Tıpkı il yönetiminUni 
genel idare kurulu
nun, GİK'inkini de 
genel merkezin 
sağladığı gibi.
Tüm bu söyledikler
imizin ışığında bilin
mesini istediğimiz 
bir diğer konu ise bu 
hareketin lideri 
hakkındadır. İster 
genel başkan olarak, 
ister başka bir 
kademede, aktif 
siyaset içerisinde 
yada değil, Milli 
Görüşün lideri Prof. 
Dr. Necmettin 
Efbakan'dır.
Dünyadaki tüm Milli 
Görüşçüler, bu konu 
üzerinde hemfikirdir" 
şeklinde konuştu.

METZLPEM
Duşdkabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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

PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

MİÂİESTROİ
Kapı ve PencereKapı ve Pencere

Adres : Turist Yolu İM o : 41 Gizem Blokları yanı /
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 1O 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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gözünüzden kaçman.'
JIEL İLKt,ı_<_.. Tüketici ile iletişimde 
aygıtı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap ver1" 

""••Matici şikayetlerine
:* PIHAR

Yaşam
Dezenfekte işlemine tabi 
। damacanaların dolumu, 

hijyenik bir ortamda ve 
w -»eden gerçekleş*

Pınarım
'v^*" A---- ■

Düşük sodyum orarw 

"•skinlik yapmaz, 
' v'a tüketilir

PINân IÜI? dünyada kabul
IHhR zel pohkarbon ambalajındadır.

görmüş

Ramazan-ı 1 
Şerifiniz

Mübarek Olşun^

G

<S> '<>*'& V5
Vvv

G V

*£%t. X*. O w 

ir ?• *<.K
PlflâR ^ez rn^§terı*erırnızce aç**1113 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 /1
Sülfat,___________ 8.0 mg /1
Klorür___________ 3.9 mg /1
Nitrat YOK

Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2.5NM TL.
™â£ AYYILDIZ SU ve GIDA

0
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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Çocuğunu: hangi mesleğe yatkın?
Son yıllarda 
eğitimde başarının 
artırılması için çok 
fazla araştırmalar 
yapılarak, öğrenmeyi 
etkileyen faktörler 
üzerinde durulup, 
iyileştirme sağlaya* 
cak çözümler 
üretilmeye ve 
meslek gruplarıyla 
bağlantılar kurul
maya çalışılıyor. 
Araştırmacılar, 
öğrenmeyi etkileyen 
faktörlere geçmeden 
önce insanoğlunun 
beyin yapısını ele 
alarak, sinir 
hücrelerini inceleme 
altına aldı. Uzun 
süren gözlem ve 
incelemeler sonu
cunda beyinde sinir 
hücrelerinin sayısın
dan ziyade önerrıli 
olanın sinir 
hücrele inin birbir- 
leriyle olan bağlan
tıları olduğu ortaya 
çıktı. Bu gelişmenin 
ardından uzmanlar, 
beyindeki sinir 
hücrelerinin birbir- 
leriyle olan bağlan

tılarını 0-12 yaş 
arasında kurmaları 
gerektiğini, son
rasında ise beynin 
elastikiyetini kay
betmesinden dolayı 
zayıf bağlantıların 
silinmeye 
başladığını tespit 
ettiler.
Uzmanlar elde 
ettikleri bu bilgiler 
ışığında şu önemli 
sonuca ulaştılar: 
"Öğretimde en 
önemli yaş 0-12 yaş 
dönemidir. Bunun 
yanında öğrenme 
öğelerinin özellikleri 
de çok önemlidir". 
Çoklu Zeka 
konusunda araştır
malar yapan 
Horvvard Garner, 
çoklu zeka uygula
maları ile bütün

öğrencilerin gelecek
te başarı ile ve sev
erek yapacakları 
mesleklere yön
lendirileceklerini 
savunuyor. Çoklu 
zeka uygulaması ile 
çocuğun tek düzelik
ten tek yönlü düşün
meden alıkonul

duğunu belirten 
Garner'e göre eğil
imler ve bu eğilimler 
ışığındaki meslek 
tablosu şöyle: 
"Eğer çocuğunuz 
veya öğrenciniz, 
- Hikayelerden 
hoşlanıyor, 
konuşmayı, ezber
lemeyi seviyorsa, 
"sözel-dil zekası" 
baskındır ve şair, 
yazar, gazeteci, 
hukukçu, öğretmen 
olmaya yaktındır. 
- Soyut 
düşünebiliyor ve for
müllerle, hesap

işlerini 
seviyorsa 'mantıksal 
zekası' baskındır ve 
matematikçi, bilim 
adamı, muhasebeci, 
bilgisayarcı olabilir.
- Şeşe, notalara, 
ritmlere karşı 
ilgiliyse "müziksel 
zekası" baskındır ve 
şarkıcı, besteci, 
müzisyen olmaya 
yatkındır.
- El becerileri 
gelişmişse, taklit 
yeteneği varsa 
'bedensel zekası' 
baskındır ve atlet, 
dansçı, heykeltraş, 
cerrah, aktör, 
pandomim 
sanatçısı 
olabilir.
- İnsanlarla kolay 
iletişim ve empati 
kurabiliyorsa ve 

insanlarla iletişi
minde daha duyarlı 
davranıyorsa 'sosyal 
zekası' baskın ve 
psikolog, rehberlik 
uzmanı, öğretmen, 
siyasetçi olabilir.
- Yoğun olarak 
içine kapanık

düşünmeyi seviyor 
ve duygulara önem 
veriyorsa, 'İçsel 
zekası* baskındır ve 
sanatçı, din adamı, 
psikoterapist olabilir. 
- Çevreyle ilgileniy
or, hayvanlara, bitk
ilere önem veriyor, 
toprakla oynamayı 
seviyorsa, 'doğa 
zekası' baskındır 
ve biyolog, jeolog, 
çiçekçi, arkeolog, 
meteorolog 
olabilir".

»
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ mm boa tefi ©afe Iİtfaiye 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

RAMAZAN SOFRASI
İFTARİYE G 1

ÇORBA <
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 OS—ar- . 1IZGARA ÇEŞİT

V 7.500.000 TL |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
PİZZA. (Özel) 3 I

İçecek 7.500.000 TL 1Ay 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 ÇORBA -4 1
DÖNER TABAĞI 1

7.500.000 TL. 1
SEÇMELİ MÖNÜLERDE GRUP 1
YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 1

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 1
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK î

Tel: (0.224) 513 53 67 |

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

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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Vergide
büyükşehir farkı

EsES

lb bin öğretmen elıneak
Sayfa 7

Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu 
ile bu yıl içinde 
büyükşehir 
belediyesi sınırlarına 
alınan ilçelerde 
basit usule tabi 
mükellefler, 
yılbaşından itibaren 
'gerçek usule' 
göre 
vergilendirilecek. 
Maliye Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 
Gelir Vergisi genel 
tebliği, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı. Basit usulde 
vergi verirken, - 
gerçek usule alı
nacaklar şu iş kol
larını kapsıyor:

■d»
IK

Her türlü emtia 
imalatı ile uğraşanlar, 
her türlü emtia ahm- 
satımı ile uğraşanlar, 
inşaat ile ilgili her 
türlü işlerle 
uğraşanlar, 
motorlu taşıtların 
her türlü bakım ve 
onarım işleriyle 
uğraşanlar, lokanta 
ve benzeri hizmet 

işletmelerini işleten
ler, eğlence ve 
istirahat yerlerini 
işletenler.
Büyükşehir 
statüsünde 
bulunan Erzurum, 
Diyarbakir ve 
Sakarya'daki 
mükellefler ise tebliğ 
kapsamı dışında . 
tutuldu

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 100 
bine yakın öğretmen 
adayının merakla 
beklediği öğretmen 
ahmı konusuna açık
lık getirdi. 20 bin 
öğretmenin yarısı yıl
başında göreve 
başlayacak!
2005’te 20 bin öğret
men alınacak 
Bakanlık önümüzde
ki yıl 10 bini şubat 
ayında olmak üzere 
20 bin yeni öğretmen 
alacak. Bakan Çelik, 
tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına memur 
alımı için toplam 48 
bin kadro kullanma 
izni verileceğini 
belirterek, "Bp 
kadrodan biz 20 bin 
öğretmen alacağız. 
Bunun yarısını şubat 
sonunda, yapsını da 
ağustos spnunda 
değerlendireceğiz." 
dedi.
Halen çok sayıda 
öğretmen adayının 
işsiz dolaştığını, bazı 
okullarda ise öğret
men ihtiyacı 
olduğunu kaydeden 
Çelik, "Kadronun 
tamamını kullanmak 
için Ağustös’a kadar 
beklersek, zaman 
kaybı olur." diye 
konuştu. Çelik 
üniversitelere ise 
yaklaşık 5 bin kadro 
tahsisi yapılacağını 
açıkladı. Bakan Çelik, 
Öğretmen ihtiyacının 
137 bin değil 50-60 
bin olduğunu 
söyledi.
Bazı öğretmenlerin 6- 
10 saat gibi çok az 
sayıda derse 
girdiğine işaret eden 
Çelik, haftalık 30 saat 
derse göre rakamın 
yarıya düştüğünü 
kaydetti. Şubatta 
yapılacak atama için 
adaylardan yeni' 
başvuru alınacak. 
Hangi branştan kaç 
kişinin kaç taban 
puana göre alınacağı . 
da şubat ayında belli 
olacak. Bakanlık bu 
yıl için 50 bin kadro 
isteyip 18 binini 
almış, 2005 yılı için 
ise 62 bin kadro 

talep etmişti. 
Öte yandan Maliye. 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim'e 5 bin vekil 
sınıf öğretmeni 
kadrosu tahsis etti. 
MEB Maliye'den 21 
Eylül 2004 tarihinde 
5 bin 500 vekil öğret
men kadrosu 
istemişti. Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ise MEB'e 2 
Kasım 2004 tarihinde 
‘eğitim öğretim 
hizmetlerinin daha 
etkin ve verimli bir 
şekilde 
yürütülebilmesi 
amacıyla 5 bin öğret
men kadrosuna açık
tan vekil ataması 
yapılmasının uygun 
bulunduğunu* bildir
di. Bunun üzerine 
harekete geçen 
Personel Genel 
Müdürlüğü dün 
kadroların illere göre 
kontenjanını belirley
erek, vekil sınıf 
öğretmenliği başvu
rularının bir an önce 
alınmasını ve öğret
menlerin göreve 
başlatılmasını istedi. 
Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
illerin özellikle kırsal 
kesimdeki 
ihtiyaçlarını tek tek 
tespit ederek konten
janları belirlediklerini 
kaydederek, “Bu 
kadrolar özellikle 
izinli, raporlu, öğret
meni olmayan kırsal 
kesimdeki okullar 
için kullanılacak." > 
dedi.
Vekil öğretmenlik 
için öncelikle puanı 
yetmediği için ata
ması yapılamayan 
sınıf öğretmenliği 
mezunları, sonrasın
da ise eğitim fakülte
si, fen edebiyat 
fakültesi ve diğer 
fakültelerin mezun
ları, bunlardan aday 
çıkmaması halinde 
de meslek yük
sekokulu mezunları 
müracaat edebilecek. 
Başvurular il milli 
eğitim müdürlükler
ine yapılacak. Vekil 
öğretmenler öğretim 
yılı sonuna kadar 

görev yapacak ve 
yaklaşık 600 milyon 
lira maaş alacak. 
Bazı illerin vekil 
öğretmen kontenjanı 
ise şöyle: İstanbul 
375; Ağrı, Diyarbakır, 
Mardin, Şanlıurfa ve 
Van 350; Muş 300; 
Şırnak 275; Bursa 
150; İzmir 100; Sivas 
ve Düzce 50.
Özür tayini başvuru
lan başladı 
Diğer taraftan özür 
grubundan (eş, 
sağlık ve öğrenim) 
iller arası tayin 
isteyecek öğretmen
lerin başvuruları 1 
Kasım'dan itibaren 
internet üzerinden 
kabul edilmeye baş
landı.
'http://ilsis.meb.gov.t 
r' internet adresinden 
yapılacak başvuru
ların atamalarrise 
yarıyıl tatilinde 
yapılacak. Bakanlık, 
özür grubu da olsa 
yarıyıl ve yaz tatili 
dışında iller arası 
tayın yapmıyor. Öte 
yandan Personel 
Genel Müdürü Remzt 
Kaya, 1 Kasım'da il 
milli eğitim müdür- 

. lüklerine bir yazı 
göndererek, öğret
menlerin idari işlerde 
çalıştırılmamasını 
istedi. Kaya yazısın
da, “Öğretmen
lerinizin asli görev
lerini aksatacak ve 
derslerin boş geçme
sine sebebiyet vere
cek gerek görev
lerinden kaynaklanan 
idari iş ve işlemler, 
gerekse özlük hak
larına yönelik talep
lerinin karşılanması 
kapsamında sayıla
cak işlemleri, ilk 
kademe yöneticile 
rimiz olan eğitim 
kurumu yöneticileri 
tarafından yürütüle
cek ve sonuç
landırılacaktır. öğret
menlerimizi dersten 
ve sınıftan alıkoya
cak bir yaklaşımla 
şahsi işlemlerini 
yürütmeye zorlama 
ya da bu anlamda 
yönlendirme yoluna 
gidilmeyecektir.

http://ilsis.meb.gov.t
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Trafik canavarı 
1 haftada 95 çan aldı

Türk UraşL 
Ekim ayında 

değer kazandı
Emniyet Genel Müdür 
Yardımcısı Ramazan 
Er, bir hafta içinde 
trafik kazalarında 94 
kişinin hayatını kay
bettiğini 198 kişinin 
de yaralandığını 
bildirdi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Sözcüsü Er, yazdı 
olarak yaptığı haftalık 
olağan açıklamasında, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 'nün 
Sosyal Tesisler 
Kuruluş ve Çalışma 
Yönetmeliği esasları 
doğrultusunda sosyal 
tesislerinin faaliyet
lerini sürdürdüğünü 
belirterek, halen ülke 
genelinde 6'sı moral 
eğitim merkezi, 9'u 
eğitim ve dinlenme 
tesisi. ' t polisevi, 

39'u misajirevi ve biri 
de termal tesis olmak 
üzere toplanı 115

sosyal tesisten, per
sonelin eğitim, sağlık 
ve konaklama gibi 
nedenlerle fayda
landığını bildirdi. 
Er, 02 Kasım 2004 
tarihinde bir günlük 
gazetede yayınlanan 
"190 bin polisin 
morali bozulacak" 
başlıklı haberin içer
iğinde yer alan polis 
moral eğitim merkez

lerinin satılacağı 
haberinin gerçekleri 
yansıtmadığını vurgu
layarak, "Ne Maliye 
Bakanlığı ne de diğer 
kamu kuramları 
tarafindan bu konuda 
yapılmakta olan 
hcilıau çi hı> ' .
çalışma bulunma 
maktadır" dedi. 
Er, geçen ha/fa ülke 
genelinde meydana 

gelen 85 ölümlü trafik 
kazasında 94 kişinin 
hayatını kaybettiğini 
198 kişinin ise yara
landığını açıkladı. Er, 
geçen hafta içerisinde 
polis sorumluluk böl
gesinde 96 asayiş 
alayı meydana 
çeldiğini << II kikinin 
hayatını kaybettiğini. 
13 4 kişinin de yara
landığını kaydetti.

Türk Lirası bu yılın 
Ekim ayında, bir 
önceki aya göre 
değer kazandı. 
Merkez Bankası ver
ilerine göre, 
1995=100 TÜFE 
bazlı reel efektif 
döviz kuru Ekim 
ayında, bir önceki 
aya göre yaklaşık 
yüzde 1.4 artarak 
138.1'den 140'a 
çıktı.
Aynı dönemde 
1995=100 TEFE 
bazlı reel efektif 
döviz kuru da, yüzde 
2.1 artarak 127'den 

SATILIK VİLLA
Unuırbey Polatkan 

Cadde-si'nde reytore edilmiş, 
kullanııııa hazıi'

2 katlı.'bahçeli, kat L/ılnrif^t-ı; 
Sahibinden Satılık

L İ KS I İLLA

Te! : 513 96 83

129.7'ye yükseldi. 
Bir başka deyişle 
Türk Lirası Ekim 
ayında TÜFE'de 
yüzde 1.4, TEFE'de 
ise yüzde 2.1 değer 
kazandı.
TÜFE bazında, bir 
yıllık süre içinde 
Türk Lirası yaklaşık 
yüzde 2, on ayda 
yaklaşık yüzde 4.8 
değer yitirdi TEFE 
bazında ise bir yıllık 
sürede yüzde 0.8 
değer kazanırken, 
on aylık sürede 
yüzde 3.2 değer 
kaybetti.

MÎLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZCW 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

MÎLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Soba ve şofben
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Kış ayı ile birlikte 
gündeme gelen 
soba ve şofben gazı 
zehirlenmelerine 
karşı uzmanlar 
vatandaşları uyardı. 
Makina 
Mühendisleri Odası 
(MMO) Tokatİl 
Temsilcisi 
Alparslan Akyüz, 
kış aylarında soba 
ve şofben kul
lanımında çok ciddi 
yanlışlıklar 
yapıldığını ve bu 
yanlışlıkların geri 
dönülmez kazalar 
ve ölümle sonuç
landığını ifade etti 
Akyüz, sobalarda 
yanma esnasında 
karbonmonoksit 
gazı açığa çıktığını 
ve bu gazın 
bacadan en iyi şek
ilde dışarıya atıl
ması için mutlaka 
baca temizliği 
yapılması gerektiği
ni belirterek, 

"Bacada dikkat 
edilmesi gereken 
bir diğer konu baca 
ağzının çatıdaki en 
yüksek mahyadan

en az 50 santimetre 
yukarıda olması 
temin edilmelidir. 
Baca ağzında mut
lak suretle baca 
şapkası olmalıdır. 
Gereken durumlar
da dilimli baca şap
kaları ile çekiş 
artırılabilir. 
Havaların ılık 
olması durumunda 
baca çekişi azala
cağı için 
mümkünse soba 
akşam saatlerinde 
yakılmahdır" dedi. 
Soba yanan yerde 
yatılmaması gerek
tiğini ifade eden 
Akyüz, soba 
içersindeki 
kömürün yanması 
bitmeden üstüne 
yeni kömür koyul
masının son derece 
yanlış olduğunu 
da belirterek, 
"Eğer soba yanan 

yerde mutlaka yat
mamız gerekiyorsa 

yatmadan önce 
soba içersinde 
bulunan kömürün 
tamamen yandığın
dan emin olmalıyız.

Öte yandan ısınma 
düşüncesi ile içinde 
köz olan soba 
talaşını oda 
içersinde bırakıl
mamalıdır" diye 
konuştu.
Şofben gazı 
zehirlenmelerine 
karşı da bilinçli 
olunması gerektiği
ni kaydeden Akyüz, 
şofben alırken TSE 
ve ISO belgeleri 
olmayan şofben
lerin tercih 
edilmemesi gerek
tiğini .söyledi.
Akyüz, şofben 
kazalarına karşı 
alınacak tedbirleri 
şu şekilde sıraladı: 
"Şofben bacasının 
bulunduğu baca 
mutlaka müstakil 
olmalı, şofben ile 
baca 35 santimetre 
mesafe ile bağlan
malıdır. Cihazın 
bulunduğu ortam 
6 metreküpten 

küçük olmamalı 
ve kesinlikle banyo. 
içersinde şofben 
yerleştirilmeme- 
lidir."

işte Beşiktaş 
3 - 1

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
İ2R22.5 

KAMYON LASTİĞİ 
aittim

2USIİUUNHNTİFİRİZBEÖİÎE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
»SKo».»™ iamfanyahiz
tş bankasi - maximum kart STOKLARLA SINIRLIDIR 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

I ■ prı ıj Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
"1 C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Grubun ilk maçında A. Bilbao 
ile oynayan Beşiktaş’ımız üç 
puanla tanıştı.

Bütün takımın çok iyi oynadığı 
hocanın yerinde ve zamanında 
akıllı değişikliği ile ne derece isa
betli olduğunu gördük.

Beşiktaş kontrollü ve hızlı 
başladı.

2. dakikadaki pozisyonu 
takımın nasıl oynayacağını gös
terir gibiydi.

6. dakikada Cargui kale 
içinde topa dokunmadı.

11. dakikada A.Bilbao ilk atak
larını yaptılar.

Sergen, Carev, İbrahim üçgeni 
Bilbao’ nun müdafaasını hırpala
maya başladı.

İbrahim soldan, Ali Güneş sağ
dan getirdikleri topları ile gol 
aramaya başladı.

20. dakikada Ali Güneş’in 
ortasına. Carev’ip vurduğu top 
kalecide kaldı.

Dakika 26. Orta sahadan 
Carev’in alıp getirdiği topu Ali 
Güneş-e çıkardı. Ali Güneş'in 
yapacağı tek iş vardı ve onu 
yaptı. Beşiktaş 1 - A.Bilbao 0

Dakika 30. Bilbao 
müdafaasının elle kestiği topu 
Sergen kullandı, top barajda 
kaldı.

Dakika 41. A. Bilbao serbest 
vuruştan netice alamadı.

İkinci devre A. Bilbao maça iyi 
başladı.

Dakika 47. Etkino Beşiktaş 
müdafaasının hatasından faydala
narak beraberliği sağladı. 1-1

Dakika 59. Sergen çıktı.

SA77L/K 
GARAJ

İbrahim Akın girdi;
Dakika 60. A. Bilbao’da Del 

Herno oyuna girdi.
Dikaka 62. Kafayla ceza 

sahasına indirilen topa Carev’in 
yaptığı akıllı hamle ile Beşiktaş’ın 
2 nci golünü attı. Durum 2-1

Dakika. 72. Hakemin ilk ve son 
hatası Beşiktaş’ın geliştirdiği ve 
gol olacak durumda, nedense 
ofsayt gerekçesiyle oyunu durdur
du.

Dakika 73. İbrahim Akın ceza 
sahası dışında faulle durduruldu. 
İbrahim Akın frikingi kendisi attı 
top üst direğe çarptı.

Bu sefer, A. Bilbao’nun atağın
da kazanılan frikik aut.

Dakika 81, Carev. A. Bilbao 
müdafaasını peşine taktı.

Kaleci ile karşı karşıya topu 
kaleciye çarptırdı.

Dakika 82. A. Yıldırım çıktı 
yerine Tayfun girdi.

Dakika 84. A. Bilbao oyuncu 
değiştirdi.

Dakika 85. Beşiktaş 
müdafaasının uzattığı topu 
İbrahim Akın alıp götürdü. 
Kaleciyi geçti ve golünü attı. 
Beşiktaş 3 - A. Bilbao 1

Dakika 89. Tekrar İbrahim 
Akın kaleci ile karşı karşıya 
dokundu dışarı.

Dakika 90. Carev çıktı yerine 
Pancu girdi.

Dakika 90+1 Pancu şansını 
denedi aut.

Dakika 90+4 maç bitti, 
İşte. Beşiktaş bu. Önün açık 

olsun.

Küçük Kumla Hizmet ** a a 
Caddesinde dükkan ki 7 V? 

olarak kullanılabilecek V 1 V v V VV 
SATILIK GARAJ

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?

■■■ GÜNLÜK SVYASV GAZETE ■■ 

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Şoförlere işe yarayacak bilgiler
Araba sahibi 
olmak, çoğu kişinin 
özlemidir. Bu 
sebeple, 
'Ayaklarımız yerden 
kesilsin de başka 
şey istemeyiz' 
diyenlere sağda 
solda sıkça rast
lamışsınızdır.
Ancak, direksiyon 
başına oturmakla iş 
bitmiyor. İyi bir 
sürücü olmanın 
yanı şıra aracın 
dilinden de anlamak 
gerekiyor. Araç kul
lanmada bazı kural
lar veya püf nokta
ları çok basit gibi 
görünse de, aslında 
çoğu kişi tarafından 
bilinmiyor, bilinse 
de doğru olarak 
uygulanamıyor.
I zmanlar, trafik 
ışıklarında durul
duğu ~ ııan vitesin 
ho\'î alınması ve 
ayağın debriyaj ped
alından çekilmesi 
gerektiğini belir
tirken, "Aracı 
sürerken veya boş 
viteste beklerken 
ayağınızı debriyaj 
pedalının üzerinde 
dinlendirmeniz, 
debriyaj balatasını 

1 aşındırır" diye 
uyarmayı da ihmal 
etmedi Daha 
ekonomik bir sürüş 
gerçekleştirebilmek 
için ardcın 90 km/s 
hızla sürülmesi 
gereğine işaret eden 
uzmanlar "Eğer 
aracınızda "cruise

control" varsa 
kullanın. Lastik 
basınçlarınızı 
zaman zaman 
kontrol edin ve 
uygun değerlerde 
olduğundan emin 
olun. Ani kalkışlar 
yapmayın, yavaş 
yavaş hızlanın. 
Klimayı sadece 
gerekli olduğu 
durumlarda 
çalıştırın " öneri
lerinde bulundu. 
Uzmanlar, makul 
bir akünün, 60 aylık 
garanti süresine 
sahip olduğunu 
hatırlatırken, 
muhtemel bir arıza- 
yla ilgili olarak ise 
şunları kaydetti: 
"Akü uyarı ışığı 
yandığı zaman ya 
alternatör çalışmıy- 
ordur ya da alter
natör kayışı 
gevşemiştir. Eğer 
hararet göstergesi.. 
kırmızı} gelmişse 
ve' klimanız çalışıy
orsa, klimayı hemen 
kapayın. Aracınızı 
kenara çekin.
Kaputu açarak 
motorun soğu
masını bekleyin. 
Her zaman baga

jınızda ufak boş bir 
benzin bidonu 
taşıyın. Bu bidonun 
dolu olmaması 
gerekir. Buna 
dikkat edin." 
Aracın motorunun 
ömrünü uzata
bilmek için yapıla
bilecek en önemli 
şeyin yağ değişimi 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar, yağ 
filtresinin her 5 bin 
kilometrede bir veya 
6 ayda bir

' değiştirilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
I 'zmanlar, yağ 
değişimi yapan bazı 
yerlerin, sürücülere, 
her yağ 
değiştirdiğinde bir 
hava filtresi de sat
maya çalıştıklarına 
dikkat çekerek, 
"Bunlara kan- 
mayın. Hava filtresi 
sadece 50 bin km 'de 
bir değiştirilmesi 
gereken bir 
parçadır” dedi. 
Uzmanlar, yağ 
seviyesinin kontrol 
edilmesiyle ilgili 
önerisi de şöyle: 
"Aracınızı düz 
zeminli bir bölgeye 
park edin. Motoru 

stop edin ve biraz 
soğumasını bek
leyin. Yağ kontrol 
çubuğunu sonuna 
kadar batırdıktan 
sonra çıkararak 
kontrol ede
bilirsiniz'', 
Araç için tavsiye 
edilen lastik basınç 
değerlerinin, genel
likle araç kapısı 
içinde bir etikette 
yhzılı olduğunu 
ifade eden uzman
lar, eğer böyle bir 
etiket yoksa uygun 
olanın, lastik 
basınçları 28-32 
PSİ arasında 
ayarlamak 
olduğunu 
kaydettiler. 
Uzmanlar, balans 
ayarının bozuk olup 
olmadığını test 
etmek içinse, aracı 
sürerken ellerin 
direksiyonun 
üzerine çok hafif 
şekilde konulmasını 
ve aracın şeritten 
kayıp kaymadığının 
kontrol edilmesini 
önerirken, eğer 
şeritten kayıyorsa 
aracın balans 
ayarının bozuk 
olduğu anlamına 
geldiğini vurgu
ladılar. Uzmanlar 
ayrıca fren uyarı 
ışığının da, fren 
hidroliğinin azaldığı 
ve el freninin 
indirilmesinin 
unutulması duru
munda yandığını da 
hatırlattılar.

Sınıf 
geçmek 

zorlaşacak
Ortaöğretim sınıf 
geçme sistemi 
değişiyor.
2'den fazla dersten 
başarısız öğrenci
lerin sınıf tekrarı 
yapmasını öngören 
değişikliğin, bu 
eğitim-öğretim 
yılında uygulamaya 
konulması 
öngörülüyor, 
Buna göre;
- Öğrencilerin sınıf 
geçmesini zor
laştıracak yönet
melik taslağı, 
başbakanlık'ta ince
leniyor.
- Taslağa göre, lise 
2 ve 3. sınıf öğren
cileri artık "devam
sızlığın" yanı sıra 

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 

TEL: 513 26 10
sâtîlîk lüks dâİre
Manastır’da denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü, 
2. kat 3+1 Lüx daire

0^535^ 308 41 53 

'sÂTÎLİK

Umurbey ’de Satılık Celal Bay ar Evi 
3 odalı fiili manzaralı (Temiz) 
FORUM EMLAK

513 42 36

derslerdeki başarısı
zlık nedeniyle de 
sınıf tekrarı 
yapacak.
- Doğrudan sınıf 
geçmek için 
gereken başarı orta
laması, okul türler
ine göre fark
lılaştırıldı.
- Okula, geç kalma, 
artık disiplin suçu 
olmayacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca 
hazırlanan 
Ortaöğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme ve Sınav 
Yönetmeliği 
Taslağı1 nı 
Başbakanlık da 
inceleniyor.

Hazine, 8 katrilyon 235 trilyon ödeyecek
Hazine, gelecek hafta 

Kasım ayının en büyük iç 
borç ödemesini gerçek
leştirecek. Hazine, gelecek 
hafta 8 katrilyon 16 trilyon 
lirası piyasaya olmak üzere 
toplam 8 katrilyon 235 tri
lyon lira iç borç ödemesi 
yapacak.
Bu çerçevede Hazine, 10 
Kasım Çarşamba günü 8 
katrilyon 6 trilyon lirası

piyasaya olmak üzere 8 
katrilyon 225 trilyon lira iç 
borç ödenecek. Aynı tari
hte, kamu kuramlarına 
yapılan satışların geri 
ödemesi çerçevesinde 219 
trilyon lira ödeme yerine 
getirilecek. Bu tarihte 
yapılacak ödemelerin 8 
katrilyon 220 trilyon lirası 
Türk LirasLcinsinden, 5 
trilyon lirası da dövize

endeksli cinsten olacak. 
Hazine, 12 Kasım Cuma 
günü tamamı piyasaya ve 
döviz cinsinden olmak 
üzere 10 trilyon lira ödeme 
yerine getirecek. Kasım 
ayında Hazine, 14 katrily
on 317 trilyon lirası 
piyasaya olmak üzere 
toplam 15 katrilyon 501 
trilyon lira iç borç ödemesi 
yerine getirecek.
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Diyet ile kolestrole meydan okuyun
Iç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
tlgün Yüksel, kanda 
kolestrol düzeyinin 
yüksek olmasının 
kalp krizi için risk 
faktörü taşıdığını 
belirterek, "Kolestrol 
sadece kalp sağlığını 
etkilemiyor. Beyni 
besleyen damarlarda 
tıkanma veya daral
ma, felç, konuşma 
bozukluğu, dengesiz 
yürüme ve bilinç 
kaybına sebep oluy
or" dedi 
Beslenme ve alınan 
gıdalara dikkat 
edilmesi durumunda, 
yüksek kolestrole son 
verileceğini açık
layan İç Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. 
İlgün Yüksel, hasta
ların bu tavsiyelere 
kulak vermesini iste
di. Prof. Yüksel, kalp 
ve beden sağlığının 
en büyük düşman
larından birisinin 
kolestrol olduğunu, 
yüksek kolesterolün 
kontrol altına alın
ması ile hayat süresi
ni uzatmak ve kalp- 
damar hastalıklarına 
bağlı ölümleri azalt
manın mümkün 
olduğunu kaydetti. 
•YÜKSEK KOLE
STROL DAMAR
LARI TIKIYOR' 
Kolestrolün hayat 
için gerekli olan 
mum kıvamında 
yağımsı bir madde 
olduğunu hatırlatan 
Yüksel, "Bu yağımsı 
madde, beyin, sinir
ler, kalp, barsaklar, 

, kaslar ve karaciğer 
başta olmak üzere 

Çocuklarda ishal ve gribe dikkat
Yozgat Doğum ve 
Çocuk Bakımevi'nde 
görevli Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ali Osman 
Koksal, bu mevsimde 
çocuklarda ishal ve 
grip vakalarının 
çoğaldığını belirterek, 
anne ve babalara 
dikkatli olmaları 
Uyarısında bulundu. 
Okul çağındaki 
çocukların çevre şart
lan ve sıhhi düzeneği 
iyi olmayan yerlerden 
yiyecek almalarından 
dolayı ishal 
vakalarında büyük 
artış gözlenmekte 

’ olduğunu ifade eden 
I Dr. Koksal, "İshalin

yanında özellikle 
Hepatit A vakalarına 
rastlanmaktadır.
Bunun dışında 
küçük yaş grupların
da aşırı derece 
sıvı kaybettirecek 
ishal görülüyor" 
dedi
Gribal enfeksiyonlar
da da artış 
gözlendiğini belirten 
Koksal, "özellikle 
okul çağındaki 
öğrenciler, sınıfta bir
birine hastalık 
bulaştırabildiği gibi, 
okuldaki hastalıkları 
evdeki kardeşine 
bulaştırabiliyorlar. 
Bu nedenle çok sayı- 

. da grip hastalarıyla

tüm vücutta yaygın 
olarak bulunuyor. 
Vücut kolesterolü 
kullanarak kortizon 
ve seks hormonu gibi 
hormonları, D vita
mini ve yağı sindiren 
safra asitlerinin 
yapımını sağlıyor. 
Tüm bu işlemler için 
kanda çok az miktar
da kolesterol bulun
ması yeterli. Ancak 
kanda kolesterol 
düzeyinin yüksek 
olması, kalp krizi 
için çok önemli bir 
risk faktörü. Kanda 
kolesterol yüksek 
bulununca bu yağ 
kıvamındaki madde 
tıpkı bir su borusu
nun pislik ve 
kireçlenmelerle 
tıkanıp suyun az 
akması gibi yıllar 
içinde yavaş yavaş 
damar duvarına 
birikir, kan damar
ları sertleşir, daralır 
hatta tıkanır" dedi. 
KOLESTROLÜN 
ETKİLERİ 
Kanda kolestrolün 
düzeyinin yüksek 
olmasının kalp krizi 
için önemli bir risk 
olduğunun altını 
çizen Yüksel şunları 
söyledi: "Kanda 
kolesterol düzeyinin 
yüksek olması, kalp 
krizi için çok önemli 
bir risk faktörü. 
Kolesterolün yüksek 
olması sadece kalp 
sağlığını etkilemiyor. 
Beyni besleyen 
damarlarda tıkanma 
veya daralma, felç, 
konuşma bozukluğu, 
dengesiz yürüme ve 
bilinç kaybına sebep 

oluyor. Kısacası 
hangi organın 
damarında ise ona 
bağlı şikayetler 
görülüyor. Bununla 
birlikte sanılanın 
aksine kolesterol ile 
yüksek tansiyon 
arasında doğrudan 
bir ilişki yok.
Kolesterol yüksekliği, 
yüksek tansiyona, 
yüksek tansiyonda 
kolesterol yüksek
liğine yol açmaz.
Ancak ikisi de kan 
damarlarının etkilen
mesine sebep olur. 
Yüksek tansiyon 
damarlardaki kan 
basıncını artırarak 
yırtılmalara ve aşın
malara sebep olur, 
yüksek kolesterolde 
damar cidarına 
birikerek aşınma ve 
daralma yapar. Ama 
her ikisi de kan 
damarına birbir
lerinin verdiği zararı 
artırırlar, ortaya çık
masını kolaylaştırır
lar".
KOLESTROLÜN 
REÇETESİ 
20 yaş üzeri tüm 
yetişkinlerin kole
strol ölçümü yaptır
ması gerektiğini 
anlatan Yüksel, 200 
mg altındaki kole
strolün normal, 200- 
239 ve 240'dan fazla 
kolestrolün yüksek 
olduğunu ifade 
ederek, alınması 
gereken gıdaları 
şöyle açıkladı: 
"Tavsiye edilen tahıl
lar: Kepekli buğday, 
makarna,pirinç,Bulg 
ur, mısır gevreği 
Kaçınılması geren

karışlaşıyoruz" diye 
konuştu.
Bu tür günde 20-25 
hastayla karşılaştık
larını söyleyen 
Koksal, "İshal 
vakalarının en büyük 
nedenlerinden birisi, 
el temizliğinin düzen
li olmaması, çocuk
ların açıkta satılan 
gıdaları almalarıdır. 
Bizim önerimiz anne 
ve babaların çocuk
ların el temizliğine 
çok dikkat etmeleri ve 
açıkta satılan gıdalar
dan uzaklaşmalarını 
sağlamaları" şeklinde 
konuştu.
Grip aşısına değinen 
Dr. Koksal, "Grip

ler: Açma, poğaça 
Tavsiye edilen süt 
ürünleri: Yağsız süt, 
yoğurt, az yağlı 
peynir 
Kaçınılması geren
ler: Tam yağlı süt, 
peynir, yoğurt, kay
mak 
Tavsiye edilen deniz 
ürünleri: Balık, 
istiridye 
Kaçınılması geren
ler: Karides, kala
mar, havyar v.s. 
Tavsiye edilen etler: 
Tavuk, hindi 
Kaçınılması geren
ler: Kırmızı et, 
salam, sosis, sucuk 
pastırma, ördek ve 
kaz eti 
Tavsiye edilen 
tatlılar: Yağsız sütle 
yapılan tatlılar,aşure 
Kaçınılması geren
ler: Baklava, kremalı 
pasta,dondurma, 
çikolatalı tatlılar 
Tavsiye edilen 
kuruyemişler: Ceviz, 
badem, kestane 
Kaçınılması geren
ler: Hindistan 
cevizi".
Bunların yanı sıra 
bütün taze ve don
durulmuş sebzeler, 
kuru baklagiller, 
haşlama patates, 
yumurta beyazı, çay 
kahve ve az kalorili 
meşrubat kolesterol 
hastalarına tavsiye 
ediliyor. Tuzlu kon
serve halinde sebze, 
cips, yumurta sarısı, 
mayonez, hazır sala
ta sosları, fazla tuz, 
tereyağı, iç ve kuyruk 
yağı, margarinlerden 
ise kesinlikle sakın
mak gerekiyor.

aşısı, koruyuculuğu 
yüzde 70 olan bir 
aşıdır. Grip aşısı, 
hastalığı tamamen 
ortadan kaldırmıyor, 
fakat hastalık 
sayısını ve 
hastalığın süresini 
azaltıyor. Hastalık 
süresi 8 gün ise 
aşıyla 3 güne düşe
biliyor" dedi.
Koksal, ishal ve 
grip hastalarının 
hastalık başlangıcın
da en yakın bir sağlık 
kuruluşuna 
giderek biran 
önce tedavi 
görmelerinin çok 
önemli olduğunu 
söyledi.

kurtulun
Günlük hayatın 
akışı içinde, 
farkında olmadan 
edindiğiniz ve 
zararlı olacağına 
ihtimal ver
mediğiniz alışkan
lıklar sağlığınızı 
tehdit edebilir. 
Pantolonunuz 
arkasında cüzdan 
taşımak, tuvalette 
gazete okumak 
tehlikeli!..
Gündelik yaşamda
ki bazı aktiviteler 
ciddi rahatsızlık
lara yol açabiliyor. 
Ingiliz Daily 
Mirror gazetesinin 
derlediği, hastalık 
nedeni aktiviteler- 
den bazıları şöyle: 
Tuvalette okumak 
hemoroit yapabilir: 
Uzmanlar, bu 
durumun tuvalette 
uzun süre otur
maktan kay
naklandığını belir
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tiyor.
Çin lokantasına 
gitmek romatiz
maya yol açabilir: 
Yemek yerken kul
lanılan çubuklar el 
eklemlerinde roma- 
tizmal rahatsızlık
lara yol açabilir. 
Arka cepte cüzdan 
taşımak ağrı yapar: 
Bunu alışkanlık 
haline getirenlerin 
sırt ağrısı çekme 
riski artıyor. 
Aldatmak kalbe 
zarar veriyor: Eşini 
aldatanlarda kalp 
atış hızı anormal 
şekilde artıyor. 
Sanat delirtebilir: 
Kısa sürede çok 
sayıda sanat eseri 
incelemek para
noyaya yol açabilir. 
Günlük tutmak 
uykusuzluğa yol 
açıyor: Günlük 
tutanlarda uyku 
suzluk görülüyor.
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Baktılar takıya meral sardı faa maske’ korkutuyor
Sevfetin SEKERSÖZ

Halk Eğitim 
Merkezi Müdür 
lüğü'nün açtığı 
takı kursuna 
bayanlardan 
büyük ilgi var. 
Geçtiğimiz yıl ilk 
kez açılan takı 
kurslarına 
bu yıl daha 
fazla ilgi 
gösteren 
bayanlar 
bundan sonra 
takılarını 
kendileri 
yapacak. 
Merkezde 
haftada iki 
gün olmak 
üzere Pazartesi 
ve Cuma 
günleri 
yürütülen 
takı kursunda 
bayanlar 
takılar ısıl 
yapıld J . ıi 
öğreniyorlar. 
Usta öğretici 
Sıdıka Gülsen 
Akıncı yöneti

minde Ekim 
ayında başlayan 
takı kursu 
Mayıs ayında 
sona erecek. 
40 bayan 
kursiyerin 
katıldığı takı 
kursunun 
Gemsaz'da usta 
öğretici Güler 
Karaca tarafın
dan da verildiği 
öğrenilirken 
buradaki takı 
kursuna 16 
bayanın devam 
ettiği bildirildi. 
Halk Eğitim 
Merkezi

Müdürlüğü 
tarafından açılan 
takı kurslarının 
en ilgi çekeni ise 
Özürlüler 
Okulunda 
yapılıyor. 
Her hafta Sah 
günleri usta

öğretici Sıdıka 
Gülşen Akıncı 
nezaretinde 8 
özürlü çocuk ile 
ailelerinden 7 
bayana aynı 
şekilde takı 
kursu verildiği 
açıklandı.

Manastır'da okul 
ve duvarlara 
yazılan yazılar 
öğrencileri 
korkutuyor. 
Özellikle 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu'na yürüye 
rek giden öğren
cilerin geçtikleri 
güzergahlarda 
görülen duvar 
yazıları, çevrede 
oturanları da 
tedirgin ediyor. 
Küçük öğren 
çilerin okula 
giderken okuduk
ları ve korkuya 
kapıldıkları duvar 
yazılarında, 
"Bu alemde 
2.nci kral kara 
maske" Var mı 
beni içinizde 
tanıyan" 
“Yaşanmadan 
çözülmeyen 
sır benim" Bu 
alemde kara 
maske" sözleri 
yer alıyor.
Yollarda görülen 
bu tip yazıların 
Okulun voleybol 
sahasında da

ALfcMe

duvarları süsleme
si dikkat çekiyor. 
Manastır’da 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
çevresinde yoğun
laşan bu yazıların 
çocuklarına yöne
lik yazıldığını one 
süren çevre sakin
leri suçlamaları 
daha da ileriye 
götürüyorlar,

"Bu yazılar, 
çocuklarımızın 
okula yayan git
melerini engelle
mek için yazılıyor, 
acaba çocuk
larımızı korkutup 
servislerle mi 
okula götürmemiz 
isteniyor." 
şeklinde 
yorum 
yapıyorlar.

Öğrenci Meçliş Ba§kanları seçildi
Sevfetin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz ay içinde 
tüm okullarda 
yapılan Okul Meclis 
Başkanlığı seçim
lerini kazananlar 
kendi aralarında 
ile gönderecekleri 
arkadaşlarını 
belirlediler. 
Okul Projesi ve 
Demokrasi anlayışı 

olarak adlandırılan 
ve Milli Eğitim 
Bakanhgı taraf' ıdan 
başlatıl. n Okul 
Meclis Başkanlığı 
seçimlerinin ardın
dan dün İl'e gidecek 
üç aday belirlendi. 
Celal Bayar An dolu 
Lisesi Salonu’nda 
yapılan seçimlerde, 
24 Okul Meclis

Başkanından 
12'si ilk üçe 
girebilmek için 
adaylığını açıkladı. 
Okul Müdürlerinin 
de gözlemci olarak 
katıldıkları seçim
lerde, 5 öğrenci 
üçer oy alarak 
eşitlik sağladılar. 
Seçim statüsüne 
göre eşit oy alan 
adayların arasında 
yapılan kura çeki
minde Umurbey 
Sağlık Meslek 
Lisesi'nden Nisan 
Çekiç, Endüstri 
Meslek Lisesi'nden 
Zekeriye Demir ile 
Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu’ndan 
Necati Erez Gemlik'i 
İl'de temsil edecek 
Meclis Başkanları 
oldular.

Büyükşehir 
statüsünde olan 
ilçelerden en 
çok oyu alan 3 
öğrenci ile il'de 
yapılacak 
seçim, 
sonucunda 
Ankara'ya 
TBMM'ne öğrenci 
temsilcisi olarak 
gidecek adayı 
seçecekler.



Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girenlerin 3. yerleştirmeleri İçin müracaatlar bugün başlıyor -

4 bin kişi yerleştirilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki yeni kadrolarına yerleştirme müracaatları 12 Kasım 2004 tarihinde 
sona eriyor. Yerleştirmelerde 950’i ek olmak üzere, 4 bin 150 kişi memur olarak görev yapacak.7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Şağjık karnesi 
tarih olacak

Dijital Sağlık Kartı üzerinde çalışmalar 
yaptıklarını kaydeden Sağlık Bakanı 
Akdağ, hedeflerini evrak eziyetini sona 
erdirmek olduğunu söyledi. Sayfa 7’de
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Genç kadın, elinde bıçakla 5. katın balkonundan atlamak istedi

Yine intihar girişimi
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yaprak dökümü
Sonbahar geldiğinde hep hüzün kaplar 

içimi.. Doğa yeşil örtüsünü kızıla çevirir 
yavaş yavaş bu mevsim..

Edebiyatımızda sonbaharın yaprak 
dökümü olduğunu, yani ölümlerin bu 
mevsimde arttığını anlatan birçok yapıt 
vardır.

Birçok ünlü sanatçı, birçok ünlü siyasetçi 
hep sonbaharda yaşamını yitirmiştir.

Ben de babamı ve küçük kardeşimi son
bahar mevsiminde kaybettim.

Yorgun kalpler dayanamaz iklimin 
değişimine..

Şair Muzaffer Budak’ı öğretmenliğe 
başladığım yıllarda, rahmetli gazete bayii 
Arif Ayar’ın dükkanında tanıdım. Onunla 
biraraya geldiğimizde edebiyattan, şiirden 
sanattan söz ederdik..

‘Sinema Eleştirileri’ adlı biri dergiye 
abone etmişti beni.

Yazdığı şiir kitaplarını imzalar verirdi.
Bir düşün, bir sanat adamıydı.
Prens Sabahattin’e hayrandı.
O’nun için de bir kitap yazmıştı..
‘Prens Sebahattin’i onun kitabından 

tanıdım. Son zamanlarda O’nu yine Ayar 
Kırtasiye de veya yolda görürdüm.

O, İstanbul beyefendisiydi.
Yaşlı kurt’un elinde kitap ve gazete hiç 

eksik olmadı. Gemlikliler onu pek tanımadı.
O, ömrünün sonbaharını sevdiği Gem 

lik’te geçirdi. Son yolculuğa uğurlanırken, 
geriye şiirleri ve kitapları kaldı.

Şehit Mehmetçik 
Sokakla eşinden 
boşanan ve 
bunalıma giren 
Nurcan Doğan 
adlı genç kadın, 
oturduğu apart
manın 5 nci 
katındaki balkon 
demirlerine çıka 
rak, elinde bıçak
la canına kıyma 
ya kalkıştı. Polis, 
genç kadını ikna 
etti. Sayfa 3’de

Gazeteci Şehnaz 
Pak toprağa verildi
Geçirdiği trafik 
kazasında yaşamı 
nı yitiren Radikal 
Gazetesi Tiyatro 
Eleştirmeni Kültür 
Sanat Sayfası Yaza 
rı Şehnaz Pak(29), 
önceki gün çalıştığı 
Doğan Medya 
Çenter önünde 
düzenlenen tören
den sonra, dün 
İkinci namazı 
sonrası Haydarlye 
Köyü'nde toprağa 
verildi. Sayfa 2'de

Şair Muzaffer 
Budak öldü
Şiir ve sanat dünya 
sı tanınmış Şair 
ve Yazar Muzaffer 
Budak’ı kaybetti. 
Emekli olduktan 
sonra Gemlik’e 
yerleşen Muzaffer 
Budak, önceki 
gün yemek yerken 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşama 
veda ederken, 
sevenlerince 
toprağa verildi. 
Haberi sayfa 2'de
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Buluşma
I Gürhan ÇETİNKAYA

Büyüklere Masallar
9 yaşında bir ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi..
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu 

gazetelerden ve televizyonlardan izleyerek 
algılayabilir mi ?

İlginç ama algılayabiliyor.
Ulusunda neler olup bittiğini kavrayabiliyor.
Nasıl mı ?
“19 Mayıs’da Samsuna çıkıp Kurtuluş 

Savaşı’nı başlatacağım.
Oradan Erzurum’a, Sivas’a, Amasya’ya gidip 

toplantılar yapacağım .
Türkiye’yi düşman işgalinden kurtaracağım.”
Kafayı yememek işten değil.
İnsan duyunca hayretler içinde kalıyor.
Kuşkusuz okulundaki derslerde Atatürk’ü , 

Cumhuriyet ’i, Kurtuluş Savaşı’nı, Devrimleri 
okuyor.

Okuduklarıyla ulusunun yaşadıklarını 
karşılaştırıyor.

Ters giden bir şeyler olduğunun farkına varı 
yor.

Ve yukarıda tırnak içinde okuduğunuz sapta
mayı yapıyor.

9 yaşındaki çocuk “bir durum tespitini” bu 
kadar m isabetli yapar ?

İste inin ister inanmayın, ister ciddiye ahn 
ister. ..ayın yapıyor işte...

İtirazı olan varsa bir adım öne çıksın.
O geleceğin büyüğü bunalımı net bir biçimde 

ortaya koyarken büyükler ne yapıyor?
Havanda su dövüyorlar.
Kara bulutlarla örtülü ülkesinde olan biteni 

saklamak için bir kısım basının da desteğiyle 
“pembe tablolar” çiziyorlar.

Ama ne yazık ki “güneşi balçıkla sıvayamıy- 
orlar.”

9 yaşındaki bir ilkokul çocuğu bile yemiyor.
O, Cumhuriyet’in ilanının 81 nci 

yıldönümünde;
Samsun diyor.
Kurtuluş Savaşı diyor.
Erzurum,
Sivas,
Amasya diyor.
Masal dünyasında yaşayan büyüklerin 

yüzüne gerçekleri sakin ama kararlı bir tavırla 
çarpıyor.

Çarpıyor da ne oluyor.
Onlar hala ne bahasına olursun Avrupa Birliği 

‘ne girme hayalleriyle avunuyor.’
ABD’de yeniden işbaşına gelen “Savaşçı 

Oğul Bush”u alkışlıyor.
Cumhuriyetin en tepedeki yılmaz 

savunucusu Cumhur‘un Başkanı ile “endi 
püften” nedenlerle itişiyor.

Ama ; Aklını başına toplamayı düşünmüyor ..
Ulusunun geleceğini karartmak bahasına “ 

kendi bildiğini “ okuyor.
Bir gün ;
Keser dönecek..
Sap dönecek ..
Takke düşecek..
Kel görünecek ..
Neyse ki okuyan okuduğunu algılayan 

Cumhuriyet çocukları yetişiyor da umutlanı 
yoruz.

Henüz dokuz yaşında bile olsalar .

Şair Muzaffer Budak öldü
İlçemizde yaşayan Şair, 
Yazar Muzaffer Budak, 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşamını yitirdi.
1934 yılında Diyarbakır’da 
doğan Şair Budak, ilk ve 
orta öğrenimini İstanbul’
da yaptı.
İstanbul Üniversitesi İkti
sat Fakültesi Sosyal 
Siyaset Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, 
uzun yıllar Sanat Dünyası, 
Yelken, Çağrı, Güney, 
Diriliş, Ankara Sanat, 
Sanat Çevresi, Anons ve 
değişik birçok dergi de 
şiir ve yazıları yayımlandı. 
Bankacılıktan emekli olan 
Budak, eşinin Gemlik’li 
olması nedeniyle, emeklili 
ğinde ilçemize yerleşti. 
Muzaffer Budak’ın, 
Haksız Acılar (1967), 
Özlem (1971), Sümer 
Menekşeleri (1985), Mavi 
Sözcükler (1996), Us ve

Kardelenler (2004) adlı 
şiir kitapları yayınlandı. 
Ayrıca, Sinema Eleştirileri, 
Tiyatro, Bale, Opera, 
Operet, Bale Yazıları 
(1985), Sinema Yazıları 
(1986), Opera ve Bale’de 
Diyalektik (1993), Toplum 
Bilimci Pres Sabahattin 
(1998) adlı kitapları

yayınlandı.
Önceki gün evinde yemek 
yerken kalp krizi geçiren 
Muzaffer Budak, yaşamını 
kaybetti. Budak’ın cenaze
si Cumartesi günü Çarşa 
Camii’nde kılınan ikinci 
namazından sonra, ilçe 
mezarlığında toprağa 
verildi.

Gazeteci Şehnaz Pak toprağa veM
Geçtiğimiz 
hafta sonunda 
İstanbul'da 
geçirdiği trafik 
kazasında 
hayatını kaybeden 
Şehnaz Pak (29) 
doğduğu köy 
olan Haydariye'de 
toprağa verildi. 
Marmara

Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
mezunu olan 
Şehnaz Pak, 
görev yaptığı 
Radikal gazetesinin 
aracıyla bir 
habere giderken, 
trafik kazası 
sonucu 
hayatını

kaybetmişti. 
Radikal 
Gazetesinde 
koordinatör 
olarak mesleğini 
sürdüren şehnaz 
Pak, Haydariye 
Köyü Muhtarı 
Halil İbrahim 
Pak'ın yeğeni idi. 
Talihsiz gazeteci

Şehnaz Pak, 
İstanbul ve 
Bursa'dan 
gelen gazeteci 
arkadaşlarının 
katıldığı ikindi 
namazından 
sonra 
Haydariye Köyü 
mezarlığında 
toprağa verildi.

6EMLİK MNBEROĞtU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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Genç kadın, elinde bıçakla 5. katın balkonundan atlamak istedi

Yine intihar girişimi
Şehit Mehmetçik Sokak’ta eşinden boşanan ve bunalı
ma giren genç kadın, oturduğu apartmanın 5 nci katın
da balkon demirlerine çıkarak, elinde bıçakla hayatına 
kıymaya kalkıştı. Polis, genç kadını ikna etti.
ilçemizde meydana 
gelen olayda, Nurcan 
Doğan (24) adlı genç 
kadın, annesi ile bir
likte yaşadığı evin 
balkonuna çıkarak, 
intihar etmek istedi. 
Olay, Cumartesi 
günü saat 15.oo 
sıralarında Şehit 
Mehmetçik Sokak’ın 
sonunda bulunan 
apartmanın 5 nci 
katına çıkan Nurcan 
Doğan adlı genç 
kadın, elinde bıçak 
olduğu halde balkon 
demirine çıkarak, 
canına kıymak istedi.

Genç kadını gören 
komşuları durumu 
emniyete ve 
itfaiyeye bildirdiler. 
Olay yerine gelen 
polis, genç kadını 
konuşarak yatıştır
maya çalışırken, 
Belediye İtfaiyesi de 
apartmanın altında 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
verdiği şişme botu 
açarak, önlem aldı. 
Bir yandan da itfaiye 
merdiveni ile genç 
kadına ulaşmaya 
çalıştı. Polisin genç 
kadını ikna etmesi

üzerine, intihar girişi
mi gerçekleşmedi. 
Nurcan Doğan, daha 
sonra Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak, gözetim 
altına aldığı 
belirtilirken,

genç kadının eşin
den ayrıldığı ve 
annesi ile sık sık 
tartıştığı ve bu yüz
den bunalıma girerek 
daha önce de intihar 
girişiminde bulun
duğu iddia edildi.

Erol GURÇAY

Qşmanh döneminde 
Türk^Ermenj ilişkileri 

konulu konferans
Celal Bayar Anadolu Lisesi ile Gemlik 
Lisesi'nin ortaklaşa hazırladıkları ‘OsmanlI 
Döneminden Günümüze Türk-Ermeni 
ilişkileri’ konulu konferans bugün 
yapılıyor. Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Toplantı Salonu’nda saat 11.oo de yapıla
cak konferansta açıklamalı bilgiler verile
cek. Konferans'ta ayrıca, "İşte gerçek 
ermeni dosyası" adı altında görüntülü ve 
sesli anlatım yapılacağı bildirildi.

11 Ey/ti/ Hköğretjm
Okûlu’nun baklava

kermeşj yarın

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

AB Anayasası
AB anayasası imzalandı. 
Üye olan da imzaladı, 
Bizim gibi üye olmayan da, 
Başka bir örneğini bilen 
gören varsa....

Bush yine görevde

Bush yeniden seçildi.
Amerika 4 yıl daha şahinlerin 

pençesinde.
Rakibine 3 milyon fark atan Bush’ u, 

muhafazakar kesim ve kırsal kesim 
destekledi.

Petrol şirketleri bayram ediyor.
Varili 20 Dolar, olan petrol, 55 Dolara 

çıktı.
10 petrol devinin geçen yılki karı 81 

milyar Dolardı.
Bu yılki karları, 138 milyar Dolar ola

cak.
Ortadoğu projesi devam edecek.
Iran’ a mutlak zarar verilecek.
İsrail ve Amerikan uçakları açık arı 

yor.
Açık bulunmasa da, İran mutlaka 

vurulacak.
Bugünlerde, Rusya İran’ın yanında 

görünüyor.
Ama. Amerika düğmeye bastığı 

anda, Rusya’nın sesi çıkmaz.
Amerika’ daki savaş karşıtı göste 

rilere fazla kanmayalım.
Amerikan halkı rahatını sever.
Menfaatlerini çok sever.
Bu savaşın işine yaradığını gördü.
Savunma sanayi, tıkır tıkır çalıştı.
Petrol devleri, büyük vurgun vurdu.
Irak’ ta 3 - 5 bin askerin ölümü, 

onları fazla etkilemez.
Onun için para önemlidir.
Konforlu hayatın devamı, önemlidir.

GÜNÜN SÖZÜ

11 Eylül İlköğretim 
Okulu, Okul Aile 
Birliği tarafından 
"3. Geleneksel Ev 
Baklavası Kermesi" 
yarın yapılacak. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
başlayacak baklava 
kermesi'nde 
birbirinden güzel 
ev baklavaları 
satışa sunulacak. 
Okul Aile Birliği 
üyelerinin evlerinde 
yaptıkları baklavalar 
kuru ve şerbeti 
dökülecek vaziyette 
hazırlanıyor. 
Kullanılan malze
menin iyi seçimin
den, evlerde en

temiz şartlarda 
yapılan ev 
baklavaları 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul 
Aile Birliğine 
mensup bayanların 
tecrübeleriyle 
birleşerek satışa 
sunulacak.
Evlerinde fırsat 
bulup baklava 
yapamayan 
vatandaşlar 
yarın Belediye 
Sergi Salonu’ndaki 
"Ev Baklavaları 
Kermesi"ne 
giderek istedikleri 
tepsiyi ücretini 
ödeyerek 
alabilecekler.

İnsanlar,
Sabırsız oldukları için, 
Cennetten kovuldular, 
Tembel oldukları için, 
Geri dönemiyorlar.

“Kafka”

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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AKP iftar yemeği verdi Ülkü Ocağı’ndan 
geleneksel iftar

Sevfetin SEKERSÖZ

AKP Gemlik İlçe 
yönetimi iftar 
yemeği verdi. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda verilen 
yemeye, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanı sıra 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, il Genel 
Meclis üyeleri, Bele 
diye Meclis üyeleri,

iş adamları, daire 
amirleri ile partili 
partisiz vatandaşlar 
katıldı.
Düzenledikleri iftar 
yemeğinde "Hasım 
lan hısım yaparak 
bir araya getirdik
lerini" ifade eden 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, iftar davetine 
katılanlara parti 
yönetimleri adına 
teşekkür etti. Gemlik Ülkü Ocağı 

temsilciliği tarafın
dan düzenlenen 
geleneksel iftar 
yemeği yapıldı.
Ülkü Ocağı temsil
ciliğindeki iftar 
yemeğine katılan 
davetliler, eski 
geleneklere uygun 
olarak yerde 
iftarlarını açtılar. 
Geleneksel hale 
dönüştürülen iftar

yemeğinde manevi 
duygularında 
pekişmesini 
sağladıklarını 
söyleyen Ülkü 
Ocağı Başkanı 
Osman Durdu, 
"Her yıl verdiğimiz 
iftar yemeğinde 
bir araya gelerek 
manevi duygu
larımızı yaşatma 
olanağı buluyoruz" 
dedi.

METAPEIU
□ Duşakabin ve Küvet sistemleri
□ Konfor Sineklik Sistemleri
□ Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
O Giydirme Cephe Sistemleri
O Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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
PVC PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ

MİÂİESTROİ
Kapı ve Pencere 4®Kapı ve Pencere

Adres : Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 d O 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com


GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
Tüketti».. aygı''ve kibar oın> □ Müşterilerin ihtiyacına en çok 30 dk. cevap vermek 

□ Tüketici şikayetlerine 

önem vermek

PIHflR
Yaşam

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
। damacanaların  dolumu, tamamen 

^»iyenik bir ortamda ve " ^eden gerçekleştirilir

Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

4
ir % /S

piblâ|> İ'k ^ez müşterilerimizce açılma garan ısı 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
'özel güvenlik bandı’ mevcuttur

w

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8. 30 ■ 20.30
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

t KİMYASAL ANALİZ TABLOSU
I Sodyum 2.0 mg /1
I Kalsiyum 2.2 mg /1
I Magnezyum 1.2 mg /1
ı Sülfat ______ 8.0 mg /1
İKlorür_______ 3.9 mg /1
[Nitrat________ YOK

Kulpsuz olması saye------yıkamada hijyeni garanti eder.
Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

* * A my

PİrıâR AYYILDIZ SU ve GIDA
»itfa Kava Mah. Orhangazi Cd.Dr. Ziya Kaya ____

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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Bakımlı saçlar için püf noktalar
Günümüzde başlı 
başına bir uzmanlık 
alanı olan ve önemli 
bir sektör haline 
gelen saç bakımının 
uygulanacak basit 
yöntemlerle evde de 
başarıyla yapılabile
ceği bildirildi. 
Uzmanlar, kuru, 
yağlı, kıvırcık, dal
galı, kahn ve sert 
saçlar için ayrı bakım 
formüllerinin uygu
lanması uyarısında 
bulundular. Saçın 
sağlığını yitirecek 
kadar kötüleşmesine 
izin verilmemesi 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, güneşten 
kaçınılmasını tavsiye 
ettiler. Saçlar için her 
zaman nazik şam
puanlar ya da krem
lerin kullanılmasını 
öneren uzmanlar, 
"Saç tipinize ya da 
saçını, durumuna 

| uygun ürünler seçin.
Saçınızı sert havlu- 

I larla kurulamak dal
gaları kıvırcık hale 
getirebilir. Saç tip
inizden emin değils
eniz kuaförünüze ya 
da uzman teşhisine 

| başvurun" dediler.

Saç bakımı konusun
da saç kesiminin de 
önemi işaret eden 
uzmanlar, "Saçınızı 
omuzlarınızdan 
aşağıya uzatmayın. 
Zekice kesilmiş kat
lar saçınızı daha 
kalın göstererek 
hareket kazandırır. 
Yüz şeklinize uygun 
bir perçem de iyi 
fikirdir" hatırlatması 
yaptı.
Derlenen bilgilere 
göre, yapısına göre 
saçlara uygulanması 
gereken bakım şekil
leri şöyle: 
"Kuru saçlar: Kuru 
saçların neme ihtiy
acı vardır, bu neden
le etkili bir saç kremi 
her şampuanın 
kesinlikle olmazsa 
olmazı. Saçınızın 
kökleri dışında her 
yanına boydan boya 

uygulayın. Yaklaşık 
üç dakika bekleyin, 
ardından kayganlığı 
gidinceye dek duru
layın. Saç maskeleri 
ışıltıyı artırmak için 
muhteşem bir 
çözüm, ancak saçta 
beş dakikadan uzun 
süre bekletildiği 
takdirde işe yarar. 
Kimyasal maddeler 
ve saç kurutma 
makinesiyle aşırı 
derecede kurutma en 
aza indirilmeli. Öte 
yandan, gölge ve 
renk, gereğince 
yapılırsa ışıltıyı ve 
saçın kalitesini 
artırabilir. Kullanılan 
ürünlerdeki peroksit 
düzeyinin de az 
olmasına dikkat 
edilmeli. Boyamadan 
sonra saç renginin 
korunması için, 
daima boyalı saçlar 

için geliştirilen ürün
ler kullanılmalı. Bu 
ürünler alkol içermez 
ve pH dengesini 
korur, böylece saçın 
fazla kurumasının 
önüne geçilir. 
İnce ve cansız 
saçlar: Saç serumları 
kırılan uçları 
düzleştirmede son 
derece işe yarar. 
Parmaklarınızın 
arasına bir damla 
alarak yıpranmış saç 
uçlarına uygulayın. 
Hacimsiz saçlar çoğu 
zaman fazla ürünün, 
özellikle de saç 
kremlerinin kullan
ması sonucu ortaya 
çıkar. Daha hafif bir 
ürüne geçin ya da 
birkaç gün boyunca 
hiç kullanmayın. 
Saçlara hacim ve 
hareket kazandırmak 
amacıyla, saç dipler
ine (geri kalan yer
lere değil) köpük 
sıkın. Saç kurutma 
makinesiyle kurutun. 
Yağlı saçlar: Saç 
derisinde biriken 
sebum adlı yağ 
hücrelerinin fazlalığı 
düzensiz şampuanla- 
ma, terleme ya da 

hormonal dengesiz
likten kaynaklanıyor 
olabilir. Saç derisin
deki bezlerden gelen 
salgılar saç tellerinin 
üzerini kaplar, toz ve 
kirler saçta toplanır, 
böylece saçınız yağlı, 
cansız ve donuk bir 
görünüme bürünür. 
Çaresi saçınızı her 
gün arındırıcı bir 
şampuanla yıkayın. 
Krem içermeyen 
şampuanlardan 
kullanın.

Dalgalı saç: 
Saç türleri arasında 
en yaygın olanı 
budur. Dünya 
nüfusunun yaklaşık 
yüzde 6O'ı değişen 
oranlarda dalgalı 
saça sahiptir. Dalgalı 
saç genellikle kuru 
olur, bu nedenle 
nemlendirici içeren 
şampuan ve krem
lere gerek vardır.
Islak saça uygulanan 
serumlar saç tellerini 
yumuşatır. Serum ve 
köpükler saçtaki 
kıvrımları vurgular. 
Saçın ıslakken 
düz taranması, 
jöle sürülmesi ve 
kendi kendine 

kurumaya bırakıl
ması da izlenebilecek 
başka bir yöntemdir. 
İnceden kalına doğru 
uzanır, bu yüzden 
kesim ve uzunluk 
tamamen yüz 
şekline bağlıdır.
Ne kadar 
uzatırsanız, dalgalan 
o kadar azalır.
Kalın ve sert saçlar: 
En kolay saç tipi, 
ama sürekli bakım ve 
kontrol gerektirir. 
Fazla kısa kesmeyin, 
yoksa çim adama 
benzersiniz.
Kıvırcık saçlar: 
Bu saçların yapısı 
büyük çeşitlilik 
önünüzdeki 
seçenekler sınırlıdır. 
Doğal haliyle bırakın, 
iyi bakın ve örme, 
topuz gibi stil 
tekniklerini öğrenin 
ya da düz hale 
getirin. Bu sonun
cusu kimyasal işlem 
gerektirdiğinden, 
saçınızı sağlıklı tut
mak için sürekli 
bakım uygulamanız 
gerekecek.
Düzleştirme işlemini 
profesyonellere 
bırakmanız en iyisi".

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
Ştatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. • 524 85 86 
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
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
Ariıtur_______________ 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Ayğaz 51312 95
Tekgaz 51316 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

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

RAMAZAN SOFRASI
İFTARİYE 
ÇORBA

SALATA 
TATLI 6.000.000 TL

ÇORBA 
IZGARA 

ÇEŞİTL ERİ

SALATA 
C/PS TINI

PİZZA (Öze!) 
SALATA 
İÇECEK 7.500.000 TL

ÇORBA
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



8 Kasım 2004 Pazartesi ES^KZS Sayfa 7

4 bin kişi yerleştirilecek
KPSS'ye girenlerin 3. 
yerleştirmelerine 
müracatlar bugün 
başlıyor. 12 Kasım'a 
kadar devam edile
cek yerleştirmelerde 
950'si ek olmak üzere 
4150 kişi memur 
olarak istihdam edile
cek. Peki, istihdam 
şartı neler? 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının memur 
ve sözleşmeli kadro
larına bu yıl sön kez 
atama 8-12 Kasım 
2004 tarihleri arasın
da yapılacak. ÖSYM 
temsilciliklerinden 
alınacak tercih formu 
ile yapılacak müra
caatlarda 3200 adet 
civarında yeni 
kadroya ilk yer
leştirme yapılacak. 
5-9 Nisan tarih
lerindeki yer
leştirmelerinde boş 
kalan 447 kadro ile 
1-10 Eylül yer

leştirmelerinde boş 
kalan 503 kadro 
olmak üzere toplam 
950 adet kadroya ek 
yerleştirme de yine 
bu dönemde yapıla
cak. Ek yerleştirmel
er sadece daha önce 
ilan edilmiş, tercih 
alınmış ancak çeşitli 
nedenlerden dolayı 
boş kalmış kadrolar 
için yapılacak. 
Kadroların 2024 
adedi ortaöğretim 
mezunlarına yönelik 
olurken, 723 adedi 
ise önlisans mezun
larına, 1407 adedi de 
lisans mezunlarına 
olacak.
Yeni kadrolara yöne

lik yerleştirmelerde 
taban puan sinin 
koyulmayacak. 2002 
KPSS-SB ve 2004 
KSS sınavına giren 
tüm adaylar tercihte 
bulunabilecekler. 
Ancak, çok sayıda 
aday sınava girmiş 
olduğundan dolayı 
sadece yüksek puan 
alanlar tercihte 
bulunabilecektir. Ek 
yerleştirmelerde ise 
her kadro için bir 
taban puan koyula
cak. Bu nedenle ek 
yerleştirme kadro
larını tercih adayların 
puanlarının taban 
puandan yüksek 
olması gerekecek.

Sağlık karnesi 
tarih olacak

Dijital Sağlık Kartı 
üzerinde çalışmalar 
yaptıklarını kaydeden 
Sağlık Bakanı Akdağ, 
hedeflerini evrak 
eziyetini sona 
erdirmek olarak açık
ladı. Yeni uygulama 
ile her hastanın takip 
edileceği sağlık 
nüfus cüzdanı olacak 
Yeni uygulama ile 
her hastanın takip 
edileceği bir 'sağlık 
nüfus cüzdanı' ola
cak.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, sağlık sis
temini daha işlevsel 
hale dönüştürecek 
yeni projelerini 
AKŞAM Ankara 
Temsilcisi Nuray 
Başaran'a anlattı. 
Vatandaş' hastaneye 
güvenmiyor, çünkü 
kuyrukta bekliyor. 
Sağlık için varsa 
altınını bozduruyor, 
özel hastaneye 
yatırıyor. Bunun 
önüne geçmek İçin 
neler yapılıyor?
Biz diyoruz ki, kamu
da bekletmeleri, 
kuyrukları kaldıra
cağız ama bunu özel 
sektörden hizmet 
alarak yapacağız. 
Mesela; MR ya da 
tomografi cihazını 
satın almıyoruz, 
'Getir MR ya da 
tomografi cihazını 
hastanemize kur, sen 
işlet' diyoruz. Çünkü 
özel sektör, onu 
dinamik bir şekilde 
çalıştırır. O cihaz da 
kolay kolay arıza 
yapmaz, yapsa da 
ikinci gün tamir 
edilir. Oysa kamuda 
onu tamir ettirmek 

bazen bir ayı alıyor. 
Bunu yaparak 
halkımıza süratli 
hizmet alanı açmış 
oluyoruz. Bu poli
tikalarımız özel sek
törün önünü kapat
mıyor, aksine açıyor., 
Bürokratik engelleri 
kaldırmak için başka 
çalışmalarınız var 
mı?
Genel sağlık sigor
tası uygulamalarıyla 
birlikte vatan
daşlarımızın dijital 
ortamda kayıtlarının 
saptanabildiği, 
dolayısıyla kendi
lerinin de elindeki 
elektronik kartlarla 
sisteme girebilecek
leri bir sistem için 
çalışıyoruz.
Elinizdeki bir kartla 
bütün bu işler 
gerçekleşebilecek. 
Çok gelişmiş Avrupa 
ülkelerinde bu uygu
lama var.
ELEKTRONİK 
İZLEME
Bu kartlarda tüm bu 
bilgiler yer alacak 
mı?
Evet, o kartta ya da 
elektronik sistemde 
tüm bu bilgiler yer 
alacak. Kart daha 
çok tanıtıcı bir kart 
olacak.
Mesela 6 ay önce 
kalp krizi geçiren 
biri, kan grubunu, 
aldığı ilaçları, dijital 
sistemde görebilecek 
mi?
Elbette ama bunun 
için de birkaç sene 
beklememiz gereke
cek. Bu hususta da 
ciddi bir proje 
yürütüyoruz. Bir 
tarafında sigortacılık, 

bir tarafında hasta 
kayıtları, bir tarafında 
da aile hekimleri ile 
hastane arasındaki 
bilgi alışverişini 
sağlayan 
entegrasyon olacak. 
Yani sağlık nüfus 
cüzdanı gibi bir şey? 
Güzel bir tabir. Bu 
şistem MERNİS 
numaralarıyla da irt- 
ibatlandırılacak. 
Bütün hastanelerin 
aynı çatı altında 
toplanması ne gibi 
avantaj ve dezavan
tajlar getirecek? 
Avantajlar; kay
naklarımızın daha 
verimli kullanılması 
ile başlıyor. Bizim de, 
SSK'nın da sağlık 
tesisleri ve yatırım
ları var. Dolayısıyla 
bazen mükerrer 
yatırım ortaya çıka
bilir. Böylece yatırım 
planlamaları, daha 
gerçekçi ve vatan
daşın parası daha iyi 
kullanılarak yapıla
bilecek. Hizmetlerin 
koordineli, entegre 
biçimde verilmesi 
kolaylaşacak.
Dezavantajları; ilk altı 
aylık dönem, ciddi 
bir entegrasyon, 
yeniden yapılanma 
çabasıyla geçecek. 
Bu arada muhalif 
olanların adeta bir 
hata aramak için 
bekleyeceklerini çok 
iyi biliyoruz. Bu 
nedenle çalış
malarımızda^ ay 
sonra, 
1 sene sonra gelinen 
noktanın resmini 
çekerek kamuoyu
nun önüne getire
ceğiz.

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Maun atılması itta Mırarf
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
Başkan Yardımcısı 
Şükrü Binay, 
paradan 6 sıfır atıl
masının TL'ye 
itibar kazandıra
cağını 
söyledi.
Türk Ekonomi 
Bankası (TEB) ’nın 
düzenlediği ve 
TCMB Başkan 
Yardımcısı Şükrü 
Binay'ın konuşmacı 
olarak katıldığı 
"YTL ve etkileri" 
konulu toplantı 
TEB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yavuz Canevi ve 
banka müşteri
lerinin katılımıyla 
Swissotel'de yapıldı. 
Toplantıya konuş
macı olarak katılan 
Şükrü Binay, 
paradan altı sıfır 
atılar ~ gerçek
leştiril cek Yeni 
Türk Lirası'na 
geçişin, paramızın 

itibarına olumlu 
etkisi olduğunu, 
uygulama 
sayesinde, vatan
daşların ulusal 
paraya olan güveni
ni de yenileneceğini 
ayrıca, fazla sayıda
ki sıfırların oluştur
duğu teknik ve 
operasyonel sorun
ların aşılabileceğini 
söyledi.
Binay, konuşmasın
da "Bugün 
dünyadaki en yük
sek kupürlü ban
knot ülkemizde 
bulunmaktadır. Bu 
durumun paramızın 
itibarını olumsuz 
şekilde etkilediği . 
aşikardır.
Diğer yandan, bol 
sıfırlı rakamlar 
muhasebe ve istatis
tik kayıtlarında, 
bilgi işlem program
larında ve ödeme 
sistemlerinde sorun
lar oluşturmaktadır. 
Elbette, Türkiye'de 

bu tür operasyon
lara duyulan ihtiyaç 
daha önce de pek 
çok kez gündeme 
gelmiştir. Ancak, 
doğru koşulların 
oluşması beklen
miştir. Son birkaç 
yılda enflasyon 
oranında meydana 
gelen düşüşler, 
ekonomik istikrarın 
sağlanması 
konusunda atılan 
önemli adımlar ve 
geleceğe ilişkin 
olumlu beklentiler, 
bu sorunun çözümü 
için uygun koşulları 
bir araya getir
miştir" dedi.
TCMB Başkan 
Yardımcısı Şükrü 
Binay sunumu son
rasında katılım
cıların sorularını da 
yanıtladı. Binay, 
"Yeni Türk Lirası, 
Türkiye 'hin enflasy
onu düşürmeye 
yönelik karar
lılığının bir ifadesi

ve sembolüdür. 
Ulusal bir proje 
olması bakımından 
YTL'ye geçiş 
sürecinde, herkese 
sorumluluk 
düşmektedir. 
Kampanyamızın 
başarıya ulaşmasın
da, medyanın ve 
kamu kurulularının 
verdiği desteğin 
yanı sıra, özel sek
tör, sivil toplum 
kuruluşları ve 
meslek örgütlerinin 
yürüttüğü bil
inçlendirme 
faaliyetleri de 
büyük önem taşı
maktadır. Söz 
konusu kurum ve 
kuruluşlar, YTL ile 
ilgili tanıtıcı 
materyal dağıtarak, 
geniş katılımlı 
toplantılar 
düzenleyerek kam
panyamıza çok 
önemli destek sağla
maktadırlar" diye 
konuştu.

2004 yılında 68 bin 
73 şirket kuruldu

Yılın ilk 10 aylık 
döneminde 
Türkiye'de 68 
bin 73 yeni şir
ket kurulurken, 
23 bin 91 şirket 
de kapandı.
Türkiye Odalar 
ve Borsalar
Birliği'nden (TOBB) 
yapılan açıklamaya 
göre, Ekim ayında yeni 
açılan şirket sayısı 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 12.24 
artarak 6 bin 292'ye 
yükselirken, kapanan 
şirket sayısı ise yüzde 
8. 94 oranında azalarak 
2 bin 77'ye düştü. 
Ocak-Ekim dönemini 
kapsayan 10 aylık süre 
zarfında yeni kurulan 
şirket sayısı ise geçen 
yılın aynı dönemine 
göre, yüzde 23.56 
artarak 68 bin 73, 
kapanan şirket sayısı 
yüzde 10.11 artarak 23

bin 91 oldu.
Yılın ilk 10 ayında 
açılan şirketlerin 
yüzde 33.4'ünü oluştu
ran 22 bin 704'ü İstan
bul'da kuruldu. İstan
bul 9 bin 201 şirketle 
birinci, Ankara 4 bin 
166 şirketle ikinci, 
sırada. Ankara’yı da 
3 bin 813 şirketle 
Antalya, bin 890 
şirketle Bursa takip 
etti. Adana bin 639,

Mersin bin 170, 
Gaziantep bin 125 ve 
Manisa bin 119 ve 
Aydın bin 95 şirketle en 
fazla şirket kuruluşu 
gerçekleşen ilk 10 il 
içerisinde yer aldı.

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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HU OUNLUK tYYAty oazkti

Türk-Iş,
Türk-Iş Yönetim 
Kurulu, işçi ve 
emeklilerinin kendi öz 
malı olan SSK sağlık 
tesislerinin çağdaş 
biçimde yönetilmesi 

I için devralmaya hazır 
olduğunu açıkladı. 
SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı’na 
devri ile ilgili değer
lendirmelerde bulun
mak üzere toplanan 
Türk-Iş Yönetim 
Kurulu, SSK has
tanelerine talip 
olduğunu açıkladı. 
Toplantı sonrası Türk- 
Iş Yönetim Kurulu 
tarafından yapılan 
açıklamada, herkese 
eşit ve adil sağlık 
hizmetini ücretsiz sun
manın sosyal devletin 
asli görevi olduğu 
ifade edildi. Devir 
problemi aşılması için 
Türk-Iş işçi ve 
emeklilerin kendi öz 
malı olan SSK sağlık 
tesislerinin çağdaş bir 
biçimde yönetilmesi 
için devralmaya hazır 
olunduğu kaydedilen 
açıklamada, "SSK 
sağlık tesislerini devir 
alıp kurum sağlık 
tesislerini akıllı ve

durumundaki aile fert
lerinin hizmetine sun
maya hazırdır" denil
di.
Türk-Iş Yönetim 
Kurulu, SSK sağlık 
tesislerini devralmak 
için istedikleri şartları 
ise şöyle açıkladı: 
Kısa vadeli sigorta kol
larından tahsil edilen 
primlerin tamamının 
öngörülecek süre 
içinde hastane yöne
tim fonuna aktarıl
ması,
Tahsil edilen primlerin 
öngörülen sürede 
yönetim fonuna 
aktarılmamasından 
doğacak zararların 
tümünün karşılan
ması, Sağlık hizmeti 
devletin asli görev
lerindendir. Bu neden
le devletin kamusal 
sağlık için ayırmak 
zorunda olduğu payın 
düzenli olarak fona 
aktarılması, 
Oluşturulacak fonun 
ve sağlık tesislerinin 
yönetimine asla müda
hale edilmemesi, 
Sağlık tesislerinin tüm 
araç, gereç ve sağlık, 
yardımcı sağlık, idari 
ve hizmetli personeli

provizyonla denetimi 
yapılacak şekilde sig
ortalı, emekli, dul ve 
yetimler.ile hak sahibi 
durumunda olanların 
kayıtlarının oluşturul
ması ve sürekli gün- . 
çeltiğinin sağlanması, 
Hak sahibi durumun
da olanların sağlık 
yardımlarından yarar
lanmalarına imkan 
sağlayacak sağlık kar
nelerinin kurum 
tarafından verilmesi 
konusundaki sorumlu
luğun küruma ait 
olması, 
Mevcut sağlık tesis
lerinin yönetiminin 
yeniden oluşturul
masına imkan sağlay
acak düzenlemenin 
yapılması, 
Bugüne kadar siyasi 
müdahalelerle kuru
mun ihtiyacı olan yer
ler dışında yaptırılan 
yatırımların ve kay
naklarının yanlış kul
lanılması nedeniyle 
uğradığı zararların 
güncel değerler 
üzerinden karşılan
ması, Kurum has
tanelerinde aynı sağlık 
hizmetlerinin 
üretilmesine rağmen

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

ABDULLAH KAPTAN
Abdullah Kaptan’ın futbol ha 

yatını hiç bilmem. Çünkü, ben 
Gemlik 'e geldiğimde İskele 
Memurluğu yaptığını iyi biliyorum.

Gemlik 'te oynadığımız bir 
maçımızı seyretmek için sahaya 
gelmiş, maç bitiminde giyinmek için, 
fabrikanın lojmanına giderken, 
‘Merhaba delikanlı, iyi oynadınız. 
Yalnız daha çok gol atabilirdiniz' 
demişti. Ben de, ‘Sağol abi' dedim 
ve selâmlaştık, ilk tanışmamız böyle 
olmuştu Abdulhah Kaptan ile.

Zaman zaman karşılaştığımızda 
kendisinden bahseder, Gemlik'te 
futbol oynayan kişiler üzerinde 
hakkı olduğunu söylerdi.

Balıkpazarı semtinde ayak üstü 
konuşmamız hayli uzun geçti. Bursa 
Acar İdmanın kaptanlığını senelerce 
yaptığını söylerdi.

Bir maçta Acar İdman da 
oynarken şu an ismini hatırlaya
madığını bir doktu aracılığıyla 
Beşiktaş 'a gittiğini söyledi.

Abdullah Kaptan, Gemlik'te 
oynadığı zaman meziyetlerinin yük
sek olduğunu ve kornerden defalar
ca gol attığını anlatırlar.

Değerli Kardeşim İnan Tamer'in 
yazısını pkurken, Abdullah 
Kaptan 'ın rahmetle yad etmesine 
teşekkür ederim. Aslında bu ilk 
olarak bizim vazifemizde

Bende üzüldüm, Abdullah 
Kaptan 'ın son yolculuğuna 
uğurlarken yetiştirdiği futbolcular
dan kimse yoktu. Sadece Şap 
İsmail'i gördüm. ‘Tanımadığım eski 
futbolcular varsa, özür dilerim'

' Gençlerin, Gemlikspor 
Kulübü 'nün ve dahası mensup 
olduğu Beşiktaşlılar Derneği'nin 
çelengini Sayın İnan Tamer gibi 
bende aradım.

93 yaş, bu dünya kimseye baki 
değil. Abdullah Kaptan sana 
Allah 'tan rahmet, aile efradına 
sabırlar dile rim.

etkin yöneterek verimli 
çalıştırıp daha kalite 
hizmet üretip sigortalı 
işçilerimizin emekli 
dul ve yetimlerimizin. 
ve bunların hak sahibi

ile devredilmesi, 
Yürütülmekte olan 
kurum hastanelerinin 
otomasyon un un 
tamamlanarak, bil
gisayar ortamında

dışardan da satın 
olmak zorunda 
bırakılması nedeniyle 
birikmiş olan 
borçların tasfiye 
edilmesi"

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12 R 22.5 

KAMYON LASTİĞİ

İLÂSİ ALANA ANTİFİRİZBEDİyE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
S"ooxa.t uMMmuız

.r smutlA
ÖZKAYA OTOMOTİV

m GEMLİK BAYİİ
■ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
"1" Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GÜZEL İZMİR
GEMLİK'TEN HER 
SABAH SAAT 8.30'da 

GEMLİK-İZMİR
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 1212 - 514 45 49

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?

^■1 GÜNLÜK SYTASV GAZETE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Çoçuklar için kitap seçimi
Çocuklarınıza kitap 
okuma alışkanlığı 
kazandırmak istiyor
sanız, onu küçük 
yaşlardan itibaren 
kitaplarla tanıştır
maksınız. Ancak 
doğru kitap seçimi 
bu noktada çok 
önemli.
Daha bebeklik
lerinden itibaren 
çocuklar kitaplara 
ilgi duyarlar. İlk 
başta renklerin cez- 
bettiği kitaplara 
bakıp, onları dişle
mekte kullanırken, 
zamanla ilgileri 
bunun ötesine 
geçer. Onların kita
plarla ilgilenmesi ve 
kitaplarla bir bağ 
kurabilmeleri, sizin 
yaklaşımına da 
bağlıdır. Bu noktada 
en önemli şeyse, 
kitap seçimidir. 
Yaşa göre kitap 

r için kitap 
/aparken

Çocul- 
seçil
mutlaka 
çocuğunuzun 
gelişim düzeyine 
uygun kitaplar 
seçmeye çalışın. 
Çocuk kitapları 
kendi içinde 
seviyelere ayrılır ve 
her seviye farklı yaş 
grubundaki çocuk
lara hitap eder. Eğer 
kitabın seviyesini 
anlamıyorsanız bu 
konu hakkında satış 
elemanından bilgi 
almaya çalışın, aksi 
takdirde aldığınız 
kitap çocuğunuzun 

gelişim seviyesine 
uygun olmadığı için 
onun ilgisini çek
meyebilir.
Çok küçük çocuklar 
için aldığınız kita
pların kalın 
materyallerden 1 
(kalın karton, tahta, , 
plastik...) yapılmış 
olmasına özen gös
terin. Çünkü bu 
yaşlarda çocuklar 
kitapları tanımak 
için ısırma, emme, 
yalama gibi 
davranışlar gösterir
ler. İnce kağıttan 
yapılmış kitaplar, bu 
davranışların 
sonunda yırtılır, 
kopar, erir ve 
çocuğun kağıt 
parçalarını yutması
na sebep olur.Böyle 
bir tehlikeyi önle
mek için kitap 
malzemesinin seçi
mini iyi bir şekilde 
yapmanız gereklidir. 
Kitabın diline dikkat 
Çocuk kitaplarının 
en önemli sorumlu
luklarından biri dilin 
en iyi şekilde kita
plarda kullanıl
masıdır. Çünkü 
çocuklar kitaplarla 
olan ilk deneyimleri
ni yaşarken onlar
dan birçok şey 
öğrenirler. Çocuklar 
için seçilmiş kita
plarda kesinlikle 
kelimek n yanlış 
kullanımları, anlatım 
bozuklukları ve argo 
sözcükler bulunma
malı, aksine söylen

mesi kolay ve 
anlaşılır 
kelimelerle 
yazılmış 
metinler bulun
malıdır. 
Çocukların 
gelişim 
seviyelerine 
göre de dili kul
lanma yetenek
leri değişmek
tedir. Küçük 
yaşlardaki 
çocuklar ses 
oyunları ile 
hazırlanmış 
metinleri dinlemeyi 
severler, bu nedenle 
onlara aldığınız kita
plarda tekerlemeler, 
maniler, kafiyeli 
anlatımlar bulun
masına özen gös
terin. Daha büyük 
çocuklar için zengin 
kelime haznesine 
sahip kitapları 
almaya çalışın, bu 
yaşlardaki çocuk
ların dil gelişimini 
desteklemek için 
onlara yeni kelimel
er ve sesler öğret
mek gereklidir.
Resimler çok önemli 
Çocuklarınıza kitap 
seçerken dikkat 
etmeniz özelliklerin 
en önemlilerinden 
biri kitabın bol res
imli olması. Çünkü 
çocuklar okuma- 
yazma bilmedikleri 
için kitaba olan ilgi
leri sadece resimler
le sınıflıdır.
Resimlerin anlaşılır 
olması ve ilgi çekici

öğeler taşıması (ren
klerin parlaklılığı, 
karakterlerin 
sevimliliği...) çocuk
ların o kitaplarla 
ilgilenmelerini 
sağlıyor.
Şiddet unsuru içer
memeli
Ne yazık ki çocuklar 
her geçen gün farklı 
şiddet unsurlarının 
etkisine maruz kalıy
orlar. Çocukların 
maruz kaldıkları şid
det seviyesini en 
aza indirmek hatta 
sıfırlamak biz 
yetişkinlere düşen 
bir görev. Kitap 
seçimi yaparken de 
bu konuyu düşünm
enizi ve şiddet kri- ■ 
tefine kitap seçimi 
yaparken dikkat 
etmeniz gerektiğini 
lütfen 
unutmayın.Çocuğun 
uza aldığınız kita
plarda bulunar^ res
imlerin şiddet unsu
ru içermediğine 
emin olun.

Çocuğunuza
oyun hamuru alın
Oyun hamuru, ister 
evde kendinizin yapa
bileceği, ister satın 
alabileceğiniz, 
çocuğunuzun 
yaratıcılığını teşvik 
eden mükemmel bir 
oyuncak."Hamuru 
mıncıklayınca ne ola
cak?" demeyin, 
önerdiğimiz oyunları 
çocuğunuzla 
deneyin.
Her gün yeni yeni 
oyuncaklar türüyor. 
Çocuklar bunca cicili 
bicili oyuncakla bir 
iki kez oynadıktan 
sonra kenara atıveriy- 
orlar. Onların tercihi 
basit olandan yana. 
Bu anlamda oyun 
hamuru eşsiz bir 
oyuncak. Bir kere 
çocuğun yaratıcılığını 
geliştiren oyun 
hamurunun kırılma, 
bozulma derdi yok. 
İstediğiniz renkte 
alıp, istediğiniz şekle 
sokabiliyorsunuz. 
Alabildiğince mıncık
lama olanağı sunan 
bu oyuncağı 
çocuğunuz 2 yaşın
dan itibaren kullan
abiliyor, tabii ağzına 
atıvermemesi için' 
dikkatli olmakta 
fayda var. Keni oyun 
hamurunuzu kendiniz 
hazırlayabileceğiniz

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL : 513 26 10
SATILIK LÜKS DAİRE
Manastır ’da denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü, 
2. kat 3+1 Lüx daire

0.535. 308 41 53

SATILIK

Umıırbey’de Satılık Celal Bay ar Evi 
3 odalı fail manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK

513 42 36

gibi, hazır olanları 
satın da alabilirsiniz. 
Oyun hamuruyla 
neler yapabilirsiniz? 
Kıvrıla kıvrıla giden 
bir yılan: Düz bir 
zemin üzerine oyun 
hamurunu parçalar 
halinde koyduktan 
sonra, bunları elin
izde yuvarlayarak 
uzun sosisler haline 
getirin. Yılanın göz
leri için bir uca iki 
parmağınızla bastırın 
ve daha sonra da 
hamuru eğip bükerek 
kıvrılıyormuş gibi bir 
görünüm yaratın. 
Baskı: Bir oklava ya 
da merdane yardımıy
la hamuru büyük ve 
düz bir yuvarlak 
haline getirdikten 
sonra, çocuğunuzun 
ellerini hamura 
bastırmasını 
sağlayın. Böylece el 
izi hamura çıkmış 
olur. Bunu tarak, 
çatal gibi eşyalarla da 
uygulayabilirsiniz. 
Oyun hamurunu ken
diniz de yapa
bilirsiniz. Nasıl mı? 
Gayet basit: 2 fincan 
unu bir fincan tuz, bir 
fincan su ve 2 çorba 
kaşığı yemeklik yağla 
karıştırdıktan sonra, 
gıda boyası ekleyin.

İlaç kullananlara "ramazan” uyarısı I
Uzmanlar, devamlı ilaç kul
lanmak zorunda olan kişi
lerin, Ramazan'da oruç 
ibadetini yerine getirmek 
için ilaç dozlarını aksat
malarının tehlikeli sonuçlar 
doğurabileceği uyarısında 
bulundular.
Ramazan boyunca düzenli 
ilaç kullanan hastaların 
özellikle dikkatli olmaları 
gerekiyor. Müslüman 
ülkelerde yapılan bir dizi 

araştırmada, ileri düzeyde 
kalp ve .mide rahatsızlığı 
gibi düzenli dozda ilaç

tedavisi görmesi gereken 
hastaların, Ramazan ayı 
boyunca eksik doz 
almalarının hayatlarını 
tehlikeye soktuğunu 
ortaya koydu.
Geçen yıl Ramazan ayında 
Fas'ta 81 hastanın yüzde 
58'inin, Kuveyt'te 325 has
tanın yüzde 75’inin ve İran'
da 127 epilepsi hastasının 
27'sinin kendisine önerilen 
dozu almadığı için ciddi 
sağlık sorunlarıyla karşı 
karşıya kaldığı saptandı. 
Uzmanlar, oruç tutarken

kendilerine önerilen ilaç 
programını doğru bir şek
ilde yerine getirmeleri 
konusunda doktorların 
hastalarına uyarıda bulun
masını, hatta durumu 
ciddi olan hastalara 
sağlıkları için oruç tutma
malarını önerr ?ri 
gerektiğinin altını çiziyor
lar. Bu yüzden Ramazan'da 
oruç tutmak isteyen hasta
ların sağlıklarını tehlikeye 
atıp atmadıklarından emin 
olmaları ve mutlaka dokto
ra danışmaları çok önemli.
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Kekemelik somlan
Kilo sorunu olan
ların en büyük düş
manı durumundaki 
yağ ve şekeri azalt
madan zayıf 
kalmanın mümkün 
olmadığı bildirildi. 
Uzmanlar, incele 
meye çalışan bir 
kişinin yaş ve şeker
le kıyasıya 
mücadele etmesi 
gerektiği uyarısında 
bulundu.
Yağ ve şeker sadece 
kilo aldırmakla 
kalmıyor, diş 
çürümesi, kalp 
hastalıkları başta 
olmak üzere bir çok 
önemli sağlık soru
nunu da 
beraberinde getiriy
or. Uzmanlar, şeker
den kurtulmaya 
karar verenlere, 
'isyana sürükle
meyecek' şekilde 
şu önerilerde 
bulunuyor:
Kola ve bu türdeki 
gazlı sodalı içecek
lerin bırakılması 
gerekir. Eğer illa da 
sodalı bir şeyler 
içmek isteniyorsa o 
zaman soda ve 
meyve suyu

Mevsimler ruh sağlığım etkiliyor
Mevsimlerin ruh 
sağlığına etkisiyle 
ilgili bilgilerin Antik 
Yunan Tıbbı'na 
kadar dayandığını 
belirten Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Ali Ayaş, 
"Ülser, migren gibi 
fiziksel hastalıkların 
yanı sıra ruhsal 
hastalıklar da 
mevsimlerle ilişki 
gösterir. Her fırsatta 
güneş ışığından 
yararlanmak için 
açık havada dolaşıp, 
spor yaparak duygu
larınızı hafifletin" 
dedi.
Ruhsal rahatsızlığı 
olan kişiler başta 
bütün insanların 
mevsim değişikliğin
den etkilendiğini 
anlatan Dr. Ali Ayaş,

karıştırılabilir. Tabii 
kullanılan meyve 
suyunda eklenmiş 
şeker olmaması da 
önemlidir. Doğal 
meyve sularını ter
cih edin. Fırın 
mamülleri ile 
dükkandan satın 
aldığınız kurabiye ve 
bisküvi tarzı besin
lerden kaçının. 
Bunları illa yemek 
istiyorsanız, evde 
kendiniz yapın. 
Çünkü tarifte belir
tilen miktarın 
tamamını bile kul
lansanız, inanın, 
dışarıdan aldığınıza 
oranla daha az 
şeker içerecektir.

bugünlerde 
yaşadığımız ve 
nedenini anlaya
madığımız; keyifsiz
lik, karamsarlık, içe 
kapanma isteğinin 
kışın habercisi 
olduğunu söyledi. 
Dr. Ayaş, sağlıklı 
insanların ruhsal 
durumunun mevsim 
değişikliğinden 
etkilendiğine işaret 
ederek, "Hepimiz 
biliriz ki hazan 

mevsimi biraz da 
hüzün mevsimidir. 
Oysa bahar ve yaz 
yeniden canlan
manın ruhsal 
enerjide artamanın 
başladığı mevsim
lerdir. Güney 
yarımkürede 
yaşayanlar için

Canınız tatlı çekince 
yapabileceğiniz bir 
iki şey de var: 
Mesela bu tatlı kriz
lerine öğünlerine 
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 
gibi lezzet veren 
otlarla, yemeğinizi 
daha da cekici hale 
getirebilirsiniz.
Yazın diyet dondur
ma seçeneklerinden 
faydalanabilirken, 
fırında ısıtıp, tarçınla 

depresyon kış 
aylarıyla ilişk- 
ilendirilmiştir. 
Ayrıca güneş ışığın
dan daha az yarar
lanan ve uzun kışları 
olan Kuzey Avrupa 
ülkelerinde 
depresyon sıklığı 
ve intihar oran
larının yüksek 
olduğunu bildiren 
çalışmalar vardır. 
Yine bir başka 
çalışmada sonba
harda depresyon 
geçirme sıklığı ve 
hastaneye yatma 
oranları yüksek 
bulunmuştur. Ayrıca, 
psikiyatrik hastalık
lar içinde "mevsim
sel duygu durum 
bozukluğu" adıyla 
İncelen bir grup 

süsleyeceğiniz elma 
ve armut harika 
birer kış tatlısıdır. 
Üstelik de eklenmiş 
şeker içermezler, 
yani her şey 
doğaldır. Artık 
hemen her yerde 
bulabileceğiniz diya- 
betik ürünler de bir 
başka alternatif. 
Bunlar sayesinde 
reçelden bisküviye 
kadar pek çok farklı 
ürünü bulabilirsiniz. 
Ancak önerimiz 
bunları mümkün 
olduğunca az tüket
mek. Nedeni de kul
lanılan şeker yerine 
geçen tatlandırıcılar. 
Bunlar kimyasal 
maddeler ve hala ne 
kadar yararlı olduk
ları tartışma 
konusudur. Bu 
nedenle sık kullan
mamakta fayda var. 
Kurabiye kutunuzu 
kek ve kurabiyelerle 
dolduracağınıza 
daha geniş bir 
çanağa her çeşit 
meyve koyun. 
Böylece acıktığınız
da bunları 
atıştırabilirsiniz.” 

hasta da vardır. Bu 
hastalar uzun yıllar 
boyunca hep aynı 
aylarda atak geçirir
ler. özellikle stresli 
yaşam olaylarından 
diğer insanlardan 
daha fazla etkilenen, 
morali çabuk bozu
lan ve alıngan kişi
lerin kış aylarında 
daha fazla depresy
ona girdiği bilinmek
tedir" dedi.
Ayaş, keyifsizlik 
yaşayan, karamsar
lık duyan ve içe 
kapanma isteği 
hissedenlerin 
açık havada dolaş
malarını ve spor 
yaparak bu duygu
ları hafifletmesini de 
tavsiye etti.

ve eğitimi
Genelde çocuk 
yaşlarda başlayan 
konuşma bozukluğu 
kekemeliğin baskıcı, 
katı kuralcı, mükem
meliyetçi, şiddetin 
bolca yaşandığı ailel
erde görüldüğü 
bildirildi.
Diyalog Eğitim 
Merkezi Özel Eğitim 
Uzmanı Metin 
Hanhoğlu, konuşma 
bozukluğunun 
genelde 3-7 yaşları 
arasında ortaya çık
tığını söyledi. 3 yaşı
na kadar süren 
kekemeliğin normal 
olduğunu belirten 
Hanhoğlu, "Gerçek 
konuşma bozukluğu, 
belli bir yaşa kadar 
düzgün konuşurken 
yavaş yavaş veya 
aniden ortaya çıkan 
bir durumdur.
Nedenleri ince
lendiğinde genellikle 
baskıcı, katı kuralcı, 
aşırı titiz, mükem
meliyetçi bir aileden 
geldiği görülür. 
Bunun yanısıra 
kıskançlık, korku, ani 
depresyonlar, aile içi 
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şiddet, boşanma,1 
ölüm gibi olaylar da 
konuşma bozuk
luğunu başlatan 
nedenlerdir. Önceleri 
belli hecelerde daha 
sonra kelimelerde 
takılmaya başlar, ilk 
heceleri çıkartmakta 
zorlanır, sıkılır, kızarır, 
el-kol, kaş-göz veya 
baş hareketleri yapar" 
açıklamasında 
bulundu.
Ebeveynlere tavsiyel
erde bulunan Metin 
Hanhoğlu şunları 
söyledi: 
"Anne-babaların 
kekeme olan çocuk
ların üzerine fazlaca 
düşmesi bir baskı 
unsuru oluşturur. Bu 
durum çocuğu düzel
teceği yerde ters 
etkiye neden olur. 
Konuşurken sürekli 
sözünün kesilmesi, 
bitirmesini bekle
memek yine aksi tesir 
yapar. Arkadaşlarının 
veya çevresindeki
lerin bu durumla 
alay etmesi de 
çocuğu baskı altına 
sokar” dedi.
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Se\fetin SEKERSÖZ
14-16 yaş gurubunda 
mücadele veren 
Zeytinspor takımı, 
konuk ettiği 
Yenişehir 
Belediyespor'la 
puanları paylaştı. 0-0 
İki takımında 
galibiyet amaçladığı 
maç orta saha 
mücadelesinde 
geçerken, taraflar 
ilk yarıda yakaladık
ları pozisyonları 
gole çeviremediler. 

ikinci yarıda 
konuk ekip Yenişehir 
Belediyespor'lu 
Uğur, gördüğü 
kırmızı kartla oyun 
dışı kalırken takımını 
da 10 kişi bıraktı. 
Rakibinin 10 kişi 
kalmasına rağmen, 
bir türlü üstünlük 
sağlayamayan 
Zeytinspor, maçın 
son dakikasında 
Sefa'nın kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalmasıyla bir puana

razı oldu.
Takımlar karşılaş
maya şu kadro 
ile çıktılar: 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Taner 
Yılmaz (***) Barış 
Hıdıroğlu (***) Serdar 
Köroğlu (***) 
Zeytinspor:
Servet (**) Engin (**) 
Ömer (**) Kenan (**) 
Sefa (**) Onur (**) 
Eray (**) Hakan (*) 
Ertuğrul (*) (Melih *) 
Serkan (**) 
Muharrem (*) 
Y. Belediyespor : 
Muhammet (**) Yusuf 
(**) Cihan (**) Murat 
(**) Ömer (**) Burkay 
(**) Önder (**) Uğur 
(**) Aydın (*) Mustafa 
(**) (Buğutay *) 
İbrahim (*) 
Kırmızı kart : Uğur 
(Y. Belediyespor) 
Sefa (Zeytinspor)

RALARISI EĞLENCE MERKEZİ NE ADRES: GEMLİK MIGROS KARŞISI
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KafogjuAŞ, Onur 
Belgesi ile ödüllendirildi 
İlçemizin en eski sanayi kuruluşlarından 
olan ve geçtiğimiz yıl Sollac A.Ş.’ye satılan 
Kafoğlu Yağ ve Sabun Sanayi A.Ş. Bursa 
Defterdarlığı tarafından Bursa genelinde 
ödediği kurumlar vergisi ile ilk 100’e 
girince onur belgesi ile ödüllendirildi. 2’de

Umurbey Celal Bayar Kütüphane Salonu’ndaki gösteri ilgi ile izlendi

Hindistan İt Man Mılııjıı ŞU
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kültürlerin dolaşımı
Dün akşam, Umurbey Celal Bayar 

Kütüphane Salonu’nda, Hindistan Halk 
Dansları Topluluğu’nun bir gösterisini 
izledik.

Ben, ilk kez bir Hint Halk Dansları 
Topluluğu’nu izliyordum.

Ulusal giysileri içinde dört bayan, bir 
erkek, bir de enstrümanları çalan ve solist
lik yapan gruptan oluşuyordu topluluk.

Hint kültürünü, ritim, mimik, dans, kostüm 
ve karografisiyle yaklaşık biri saat ilgiyle 
izledik.

Küçük salon doluydu ama, Umurbeyli 
erkekler kahvehanelerde oturmayı 
yeğlemişlerdi.

Gösteriyi izlemeye Gemlik’ten çok sınırlı 
kişi gelmişti.

Oyuncular, enstürüman çalanlar, solist 
hepsi birer harikaydı.

Kaymakamımız Mehmet Baygül’ün deyi 
miyle, “Gemlikliler bu gösteriyi izlememek
le çok şey kaybettiler."

Kaymakamımız doğruyu söyledi.
Şu bir gerçek ki, dünyanın.neresinde olur

sanız olun, insanlar yaşadıkları yerlerin 
kültürlerini, danslarıyla, müzikleriyle 
yayarak, dünyada barışın, dostluğun, 
kardeşliğin tohumlarını atıyorlar.

Hindistan nere, Türkiye nere demeyin..
Her yıl ilçemizde düzenlenen festivallere 

katılan yabancılar da aynı görevi üstlenmi 
yorlar mı?

Her biri birer kültür elçisi.

Hindistan Halk 
Dansları Topluluğu, 
ünlü Depika Reddy 
ve öğrencileri, Umur 
bey’de yaptıkları 
gösteride izleyenleri 
büyülediler.
Hindistan Halk 
Danslarının seçkin 
örneklerini sunan 
dansçılar, gösterilen 
ilgiye teşekkür ettiler. 
Haberi sayfa 12’de

ıı

Öğrencilere asılsız 
soykırım anlatıldı 
Gemlik Kaymakamlığı tarafından 
yapılan ve Gemlik Lisesi ile 
Anadolu Lisesi’nin birlikte hazır
ladığı “Osmanlı döneminden 
günümüze Türk Ermeni İlişkileri” 
adlı program, dün Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Salonu’nda yapıldı. 
Anadolu Lisesi Müdürü Idris Aka 
yaptığı konuşmada, "Ermeniler bu 
topluluklar tarafından oradan 
oraya sürülmüş, savaşlarda ön 
saflara itilmiş ve üçüncü sınıf bir 
vatandaş muamelesi gör
müşlerdir.” dedi. Haberi sayfa 4’de

Bu akşam 
Kadir Geçesi
Ramazan ayının 25. gecesine rastlayan 
bu gece, Kadir Gecesi, bütün İslam 
aleminde kutlanacak.
Kuran’ı Kerim ’in indirildiği gece olan 
Kadir Gecesi, Kur’an da 97. sure 
olarak yer alıyor. Ayet şöyledir: 
“Muhakkak ki, biz Kur’anı Kadir 
Gecesi indirdik. Sana Kadir Gecesi’nin 
ne olduğunu öğreten nedir? Kadir 
gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O 
gece, melekler ve ruh, Rablerinin 
izniyle ve her husustaki emirleriyle 
inerler. O gece şafak sökünceye kadar 
selamet ve barış hüküm sürer. ” 
Kadir Gecesi’nin kudsiyeti nedeniyle 
müslümanlar bu gece sabaha kadar 
dua ederek, kuran okuyarak ibadet 
ederek geçirecekler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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s. Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Muzaffer Budak....
Yaşam dolu bir insandı. Birikimliydi... 
Bankacıydı ama yanı sıra düşün ve sanat. 

adamıydı...
Adam gibi adamdı.
Bir tesadüf sonucunda tanıştığım Muzaffer 

Budak’la dönem dönem edebiyat, toplum, eğitim 
konusunda sohbetler ederdik.

Çok da keyif aldığım bu sohbetler , aynı 
zamanda bilgi dünyasında gezinti niteliği taşırdı

Türk Dili ve Edebiyatı, Muzaffer Budak’ın 
üzerinde en çok durduğu "toplumsal konuların'.’* 
başında geliyordu .

Eğitim sistemindeki çarpıklıklar ve kültürel 
yozlaşma onu çok yoruyor ve üzüyordu .

Yazdığı kitaplar ve çeşitli dergi ve gazetelerde 
yayınlanan makaleler onun düşüncelerini kuşak
tan kuşağa aktaracak .

Karanlıkları aydınlatacak..
Bu bir dilek. Ama gerçekleşmesi çok zor. 
Çünkü erozyon her alana hızla yayılıyor. 
Muzaffer Budak düşünceleriyle ve aktardık

larıyla hep yaşayacak.
Ailesinin, sevenlerinin, kültür ve edebiyat 

dünyasının başı sağ olsun.
Sevgili Edebiyat Öğretmenim İhsan 

Topçı: ı deyimiyle "Yaşamdaki tek gerçek
olan c n" sevenleri sevdiklerinden'ayırıyor.

Onun için yaşam süresinde çok üretken 
olmak, paylaşımcı olmak, katılımcı olmak, bir de 
dolu dolu coşkulu olmak gerekiyor .

Cumhuriyet’te Şahnaz Çakıralp yazmış . O da 
internetten alıntı yapmış.

Ben de Şahnaz Çakıralp’tan...
Emma Bombeck AvustralyalI..
Kanserden yaşamını yitirmiş .
Ölümünden hemen önce şunları yazmış : 
” Hayatımı yeniden yaşayabilseydim eğer; 

hastayken yatağa girer dinlenirdim.
Ben olmadığım zaman her şeı/ kötüye gide

cek diye düşünmezdim. Gül şeklideki pembe 
mumu saklamaz yakardım... Daha az konuşur , 
ama daha çok dinlerdim... Yerler kirlense , masa 
örtüm lekelense bile daha çok arkadaşın.) 
akşam yemeğine davet ederdim. Oturma odasın
da televizyon seyrederken patlamış mısır yer 
şömineyi yakmak isteyen birisi olduğunda ona 
engel olmazdım. Yerler leke olacak diye kork
mazdım . Bana gençliğini anlatmaya çalışan 
dedeme daha çok vakit ayırırdım. Televizyon 
seyrederken daha az , hayata bakarken daha 
çok ağlar ve gülerdim. Ömür boyu garantilidir 
denilen hiçbir şeyi satın almazdım .

Çocuklarıma daha çok ‘ seni seviyorum ’ 
derdim ... Ama başka bir hayat verilseydi en 
çok yapacağım şey ; har dakikasını değer
lendirmek olurdu ...

Dikkatle bak... Gerçekten gör ... Yaşa ...
Vazgeçme ... Küçük şeyler için şikayet etmek

ten vazgeç ... Bana benzemeyenler, benden 
daha çok şeye sahip olanlar ve kimin ne yaptığı 
beni ilgilendirmezdi...

Bunun yerine ilişkilerimi güçlendirmeye 
çalışırdım ... Sahip olduğunuz ruhsal, fiziksel ve 
duygusal her şey için Allah’a şükredin ...

Tek bir hayatınız var ve bir gün sona eriyor ... 
Umarım her gününüzü değerlendirirsiniz ... "

Kafoğlu A.Ş. Onur 1
Belgesi ile ödüllendirildi
İlçemizin en eski sanayi kuruluşlarından olan ve geçtiğimiz yıl 
Sollac A.Ş.’ye satılan Kafoğlu Yağ ve Sabun Sanayi A.Ş. Bursa 
Defterdarlığı tarafından Bursa genelinde ödediği kurumlar vergisi 
ile ilk 100’e girince onur belgesi ile ödüllendirildi.
Seyfetin SEKERSÖZ
Bursa
Defterdarlığı, 
Bursa genelinde 
ödediği kurumlar 
vergisiyle ilk 
100'e giren 
Kafoğlu A.Ş'ye 
Onur plaketi 
gönderdi.
Onur Plaketi,
Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcıları
Mithat Önalan ile
Nezihe Dönmez
Çelikkan tarafından 
Kafoğlu A.Ş.
adına yönetim 
kurulu üyesi İnan 
Tamer'e verildi.
Bursa Defterdarlığı 
tarafından yapılan 
uygulamadaki 
amacın vergi 
gelirlerini artırarak, 
toplumda vergi 
bilincinin 
oluşturulması, 
vatandaşların 
vergiye katılımı, 
kayıt dışı ekono
minin önlenmesini 
teşvik olarak onur 
plaketlerinin 
verildiği belirtildi. 
Kafoğlu A.Ş'nin 
ödediği 
kurumlar vergisi

sıralamasında 
ilçe bazında ikinci, 
Bursa genelinde 
87.nci sırayı 
almaşından 
dolayı Gemlik 
Vergi Dairesi olarak 
kıvanç duyduklarını 
dile getiren Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı 
Mithat Önalan, 
"Defterdarlığımızca 
düzenlenen onur 
belgesini şirke
tinize sunmaktan 
Gemlik Vergi 
Dairesi olarak

mutluluk 
duyuyoruz" dedi. 
Onur belgesini 
Kafoğlu A.Ş. adına 
alan yönetim 
kurulu üyesi 
İnan Tamer, 
gayri menkulün 
satış bedelinin 
getirisi ile 
kurumlar ver
gisinde Gemlik 
düzeyinde 
ikinci, Bursa 
genelinde 87.nci 
olmanın gururunu 
taşıdıklarını 
belirterek, "Bu

onur bizim için 
sevindirici olduğu 
kadar üzücüdür de. 
Türkiye'nin geliş 
miş ili Bursa 
genelinde ünü yurt 
dışına taşmış 
birçok işyerinin 
vergi ödemede biz
den gerilerde oluşu 
üzücü ve düşün 
dürücüdür. Vergi 
ödemek vatan
daşlık görevidir. 
Vergi ödemede 
dürüst davranıl
ma lıdır" şeklinde 
konuştu.

GEMLİK KANBEROĞLU TURİZM
GEMLİK GARA JI Tel: 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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Hizmet içi eğitim alan İlçe Tarım Müdürlüğü elemanları İşi sıkı tutuyor.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
denetimlere başladı

1
TATLI 
SERT

Seyfetin SEKERSÖZ 

Gıda denetimleri 
konusunda hizmet 
içi eğitimin alan İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
elemanları, ilk kez 
denetimlere çıktılar. 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin 
başkanlığında, gıda 
kontrolörlerinin de 
bulunduğu denetim
ler, büyük marketler
den başladı.
Yapılan denetim
lerde, öncelikle 
Tarım Bakanlığı 
tarafından üretimleri 
ve satışlarına izin 
verilen gıda mad
delerini kontrol eden 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri, "Satılan 
gıda ürünlerinin 
üzerinde Tarım 
Bakanhğı'nın izni 
olması gerekiyor.
Aksi taktirde 1 milyar 
liraya varan cezalar

. W

Tarım Müdürü İbrahim Çetin, 
gıda denetimlerine başladıklarını 
belirterek, “önce uyaracağız” dedi.

uygulanacak" 
diyerek işyerleri 
sahiplerini uyardılar. 
Denetimlerin önce 
bilgilendirme olarak 
yapıldığını bildiren 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
"Denetimler büyük 
marketlerden 
küçük esnafa doğru 
indirilecek. Tarım 
Bakanlığı izni 
olmayan hiçbir

gıda ürünü 
üretilemez ve 
satılamaz." dedi 
Yapılan denetim
lerde, başlangıçta 
satış yerlerine 
yönelik olduğunu 
hatırlatan Çetin, 
"Gelecek haftalardan 
itibaren üretim 
yapılan yerlere de 
giderek kontroller 
yapacağız.
Bu kontrollerde

çalışanların sağlık 
karneleri He portör 
muayenelerinin temiz 
olmasına dikkât 
ediliyor." dedi. 
İlçe farım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
vatandaşların bozuk 
gıdalarla ilgili 
şikayetlerini mutlaka 
İlçe Tarım Müdürlü- 
ğü'ne gelerek 
bildirmelerini de 
istedi.

Karacaali sulama suyu 
2005 yılında yapılacak
CHP Bursa bir süre önce cevap.
Milletvekili Kemal laması için Tarım ve
Demirel tarafından Köyişleri Bakan

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Devam, devam...
Otobüs, limuzin, uçak, 
oldu olacak 
bir de hızlı tren...
Devam, devam...
Gavurdan bir kıl kopsun da 
gerisini boş ver....

Sami Güçlü'ye 
verdiği soru önergesi 
cevaplandırıldı.
Karacaali Köyü’nün 
sorunlarını yerinde 
izleyen ve konuyu 
Meclise taşıma sözü 
veren Kemal 
Demirel'e verilen 
yanıt, CHP Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
tarafından açıklandı. 
Açıklamada, 
"Karacaali Köyü 
sulama suyu pro
jesinin ne zaman 
tamamlanıp hizmete 
açılacağı, köylülerin 
mağduriyetini 
ortadan kaldırmak 
için neler planlandığı 
"CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel tarafından 
Bakana sorulmuştu. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, ‘Bursa

Gemlik Karacaali 
Köyü için küçük 
çapta sulama tesisi 
planlanmış olup, 
söz konusu sulama 
projesi Özel İdare 
imkanları ile 2 kez 
ihale edilmiş olması
na karnşın, ihale 
süreci içinde 
ihaleleri iptal 
edilmiştir. Söz 
konusu proje 2005 
yılında yeniden ihale 
edilecektir’ 
denilmektedir.
Yazılı soru öner
gesinin Milletvekili 
Kemal Demirel 
tarafından ilçe 
örgütüne 
ulaştırıldığını ve 
Kemal Demirel'in 
konunun takipçisi 
olduğu ve bundan 
sonra da olacaktır." 
denildi.

M t Mİ Frnl aÜRÇ.AY

Fenerbahçe ve Beşiktaş
Fenerbahçe 4 kupa maçında, 13 gol 

yedi.
Demek ki defans delik deşik.
Geçen sene Tomas’ı, Galatasaray’ a 

kaptırdı.
Ali Güneş’ i de, Beşiktaş’ a kaptırdı.
Rüştü’nün de ne yapacağı belli 

olmaz.
Alex’e gelince,
Bu futbolcu oyuna ağırlığını koya

cak kabiliyette de değil.
Çalışmayı sevmiyor.
Oyuna katılmıyor.
Açık açık söylüyorum, Ortega daha 

girişkendi.
Daha dalıcıydı.
Pek yakında, yedek kulübesine yer

leşir.
Servet umduğumuz gibi çıkmadı.
Çok gedik veriyor.
Defansta, güven vermiyor.
Fenerbahçe’ yi sıkıntılı günler bekli, 

yor.
Gelelim Beşiktaş’ a.
Beşiktaş’ daki çöküş, durdu:
Kartal tırmanmaya bâşladî.
Aslında Beşiktaş için en büyük 

transfer, İbrahim Akın oldu.
Hele biraz daha tecrübe kazansın.
Türkiye, yeni bir yıldız kazandı.
Beşiktaş pres yapmaya başladı.
Yürekten oynamaya başladı.
Bu sene süperlig maçları, daha 

renk li geçecek.
Çünkü puan cetveli, çok sık değişe

cek.

GÜNÜN SÖZÜ
Kalp,
Kör olduktan sonra, 
Gözün görmesinde, 
Yarar yoktur.

“Hz. Ali”

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?

IHHHI UUNIUK SIVASI OAZRTr HBH

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Öğrencilere asılsız soykırım anlatıldı
Seyfetin SEKERSÖZ 

Gemlik
Kaymakamlığı 
tarafından yapılan 
Asılsız soykırım iddi
aları ile mücadele 
programı düzenle
nen slayt gösterisi 
ile anlatıldı.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Toplantı 
Salonu’ndakiprogra 
mda, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'de 
hazır bulundu.
Gemlik Lisesi ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi'nin birlikte 
hazırladığı "OsmanlI 
döneminden 
günümüze Türk 
Ermeni ilişkileri" 
konulu programda 
konuşan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka,

Türklerin Anadolu'ya 
gelmesinden önce 
eski sahiplerinin 
Romalılar, 
Persler, Araplar ve 
BizanslIlar olduğunu 
belirterek, 
"Ermeniler bu 
topluluklar tarafın
dan oradan oraya 
sürülmüş, savaşlar
da ön saflara itilmiş 
ve üçüncü sınıf bir 
vatandaş muamelesi 
görmüşlerdir.
XI. Yüzyıl başların
dan itibaren 
Türklerle karşılaşan 
Ermeniler, hiçbir 
milletten görmedik
leri yakınlık, hürriyet 
ve rahatlığa kavuş
muşlardır. Türkler, 
Anadolu'yu onlardan 
değil, onlara hakim 
olanlardan teslim 
almışlardır. Bu

sebeple Türklerin 
'Ermeni anayurdunu 
fgasp ettiği' iddiası 
tarihi olaylara ters 
düşmektedir" şek
linde konuştu.
Gemlik Lisesi Tarih 
Öğretmeni Şuayp 
Serdaroğlu'da yap
tığı açıklamada, 
"Batılı devletlerin 
OsmanlI'yı parçala
mak ve Türk düş
manlığını devam 
ettirmek için ortaya 
attıkları Ermeni 
sorunu ve soykırım 
iddiaları günümüze 
kadar geldiği gibi 
zaman zaman 
bugünde bazı 
Avrupa devletlerinin 
meclislerinde gün
deme alınabilmekte. 
Dün olduğu gbi bu 
günde istenen şey, 
Türkiye

Cumhuriyetinin 
gerçekleşmeyen bir 
soykırımı tanıması, 
toprak ve tazminat 
taleplerini kabul 
etmesidir. Aslı astarı 
olmayan ve hiçbir 
zaman tarihi 
belgelerle i s patlana
mayan ilmi ve 
hukuki delillere 
dayanmayan, aklı . 
selim sahibi bazı 
Ermeniler tarafından 

bile tutarsızlığı itiraf 
edilen ermeni 
soykırımı ifadeleri 
asılsız bir iddiadan 
öteye gidememiş ve 
gidemeyecektir" 
dedi.
OsmanlI döne
minden günümüze 
Türk Ermeni 
ilişkileri konusunda
ki sonucunda, 
"Ermeniler tarihte 
en büyük hoşgörü 

ve yakınlığı 
Türklerden gör
müştür. Satıhlar; 
'Ermeni meselesini' 
Türk düşmanlığı için 
kullanmıştır. Ermeni 
soykırım iddiaları 
ilmi ve hukuki açı
dan öteye gide
memiştir. Ermeni 
meselesinde 
hükmü tarafsız tari
hçiler vermelidir" 
denildi.

METAPEN
□ Duşakabin ve Küvet sistemleri
□ Konfor Sineklik Sistemleri
□ Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
n 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
P\/C PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ

MİÂİESTROİ
^■■■1 Kapı ve PencereKapı ve Pencere

Adres : Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / C3RHZ^NGZKZİ 
Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 10 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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HİZMETİNİZDEYİZ

jÇIMYASAL ANAL 17 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
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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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Bu yılın gömesi beyaz pardösü
Takvimlerin kışı, 
meteorolojinin 
henüz sonbaharı 
gösterdiği günlerde, 
yavaş yavaş kalın 
kıyafetlere, triko
lara, mont ve palto
lara gözümüz takıl
maya 
başladı.Taksitler, 
indirimler derken 
zor olan tek şey 
seçim yapmak gibi. 
Mağazalar kış sezo
nunu ortaladığından 
dolayı vitrinler kalın 
kışlık kıyafetler, 
palto, manto, 
pardösü, mont 
gibi dış giyim ürün
leri dolup taşıyor. 
Seçim yaparken 
dikkat edeceğimiz 
birkaç nokta var. 
Öne e ihtiy
acın net olarak Belirlemelisiniz. 
Kumaş paltolar 
kuru, ama soğuk 
günler

içindir. Yağmur, 
çamur zamanı kalın 
kaşe kum 
aştan bir palto 
yerine, dışı su 
geçirmeyen içi 
elyafh veya kaz 
tüyü bir montu 
tercih edebilirsiniz. 
Bu dur umda seçi
min zi elinizde bulu
nan dijeı rı >nt ve 
.paltolar göre yap
makta fayda var. 
Kilolu bayanların 
kesinlikle kaçınması 

gereken modeller 
bomber dediğimiz, 
puf kabanlar olmalı. 
Bu tip kabanların 
kalıpları dar ola
cağından içinde 
rahat edemeye
ceğiniz bir kaban 
kış günlerini size 
azap haline getire
bilir. Bu durum için 
tavsiyem juğmurlu 
günler için ’çı 
elyafh, kapüşonlu 
bir pardösü 
edinilmesi. Hem 

rahat hareket ede
bilir hem de şık 
gözükebilirsiniz. 
Gelelim bu yılın 
çeşit çeşit mont- 
kabanların 
modalarına. Yakın 
zamana kadar dış 
giyimde tercih 
edilmeyen bir renk 
olmasına rağmen 
beyaz özellikle 
çok revaçta. 
Beyaz ve tonlarını 
(artık beyazın ton
ları da var!) hem 
kumaş paltolarda 
hem bomber mont- 
larda hem de deri 
ceketlerde bulmak 
mümkün.Beyaz ve 
tonlarında bir dış 
giyim ürünü alacak
sanız temizleme 
talimatlarına, 
dikkat edin!
İkinci modamız, 
döşemelik kumaş 
trendi. Döşeme için 
kullanılan kalın 

çiçekli kumaşları 
kısa ceketler, yakası 
kürklü montlar şek
linde görünce şaşır
mayın. Desenli 
kumaşlar özellikle 
farklı kesimleri ile 
moda müptelalarını 
cezbedecek.Üzeri 
aplikeli modeller, 
geometrik desenli, 
çiçekli, çizgili, kad
ife mantolara elinizi 
uzatmadan geçe
meyeceksiniz. Bu 
ürünlerin tek deza
vantajı modasının 
çabuk geçmesi 
olacaktır.
Pardösü modası 
tüm yoğunluğu ile 
vitrinlerde. Zaten 
sokakta her 5 
bayanın 3'ünde 
farklı bir model 
pardösü görmeniz 
mümkün. Bu 
durumda en farklı 
renk veya en farklı 
model öne

çıkacaktır...
Bu modaların dışın
da kabanlar bu 
sezon renk renk. 
Turuncu, mavi ve 
yeşil tonlarının yanı 
sıra pembe ve sarı 
en çok göreceğiniz 
renkler. İçinizdeki 
renkleri dışa vura
bileceğiniz bir kış 
sizi bekliyor. Bu kış 
farklı bir renkte 
kaban-palto almaya 
çekinmeyin. 2005 
yılında da renkler, 
çok renkli olmak 
revaçta. Artık siyah- 
lacivert dönemi 
yavaş yavaş tarihe 
karışıyor. Ağır 
görünümü tercih 
edenler karanlık 
renkler yerine gri 
mavi, uçuk pembe, 
hardal gibi sakin 
ama şık tonlara 
yönelebilir.

Çikolata her derde deva feü
Evrensel bir tat olan 
çikolatanın, her 
derde deva olduğu 
bildirildi.
Araştırmalara göre, 
çikolata beyni rahat
latıp gevşetiyor, 
mutluluk veriyor. 
İnsan bedeni, 
çikolata yendiğinde 
aşık olunduğu 
zamanlardaki gibi 
hoş reaksiyonlar 
veriyor.
Çikolatanın kokusu 
bile insanı baştan 
çıkarıyor. Çikolata, 
beyni rahatlatıp 
gevşetiyor, mutluluk 
veriyor. Çikolatş, 
beynin "endorfin" 
salgılamasına neden 
oluyor. Bu salgı, 
mutluluk duygusu 
duymamızı sağlıyor. 
Çikolata, beyin gibi 
bedeni de gevşetip 
rahatlatıyor. Çikola
tanın içindeki 

"phenyltunylamine" 
adlı bileşim, 
endorfin gibi fiz
iğimize mutluluk 
veriyor. Yani insan 
bedeni, çikolata 
yendiğinde, aşık 
olunduğu zamanlar
daki gibi hoş reak
siyonlar veriyor. 
Çikolatanın aynı 
zamanda çok 
besleyici olduğu, 
içinde büyük oran
larda magnezyum, 
demir ve kalsiyum 
bulunduğu 
söyleniyor. Küçük 
bir parça çikolata, 
almamız gereken 
minerallerin en az 
beşte birini içeriyor. 
8 bin erkek üzerinde 
yapılan araştırma, 
çikolatanın ömrü 
Uzattığını da ortaya 
çıkarıyor. Çikolata 
yiyenlerin ömür
lerinin en az 1 yıl 

uzadığını belirten 
uzmanlar, bunu 
içindeki antidiyok- 
sidan maddelere 
bağlıyorlar.
Çikolatanın içinde
ki yağ, 3 kaynak
tan geliyor. Kakao 
yağı, bitki yağları ' 
ve süt içindeki , 
yağlar. Kakaonun 
içindeki "stearic 
asit" içeren yağ, 
bir çeşit doy
mamış yağ. 
Doymamış yağların 
da sağlığa ve özel
likle kalbe zararlı 
olduğu biliniyor. 
Ancak kakao içinde
ki stearic asit vücu
da girince "oleic 
asite" dönüşüyor. 
Aynen zeytinyağı 
içindeki oleic asit 
gibi. Bu yağ türü de 
kalp için çok faydalı. 
Çikolatanın dişleri 
çürüttüğü ön yargısı

olmasına rağmen, 
araştırmalar tam 
tersini gösteriyor. 
Kakao içinde bulu
nan bir bileşim, diş 
çürümelerini 
engelliyor. Kakao 
yağı içir ’ 'ki bu 
bileşim dişi kaplıyor 
ve dışarıdan gelecek 
bakterileri engelliy
or. Çikolata aynı 
zamanda uyarıcı bir 
madde olan kafeini 
de içeriyor.

■ _______ _____

RAMAZAN SOFRASI
İFTARİYE 
ÇORBA 

A NA YEMEK 
PİLAV 

SALATA 
TATLI

ÇORBA 
IZGARA 

ÇEŞİTL EFSİ 
PİLAV

SALATA 
CİPS

PİZZA (Özel) 
SALATA 
İÇECEK

ÇORBA ÇEŞİT
DÖNER TABAĞI

^İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL.
SEÇMELİ MÖNÜLERDE GRUP 
YEMEKLERİNDE % 20 İNDİRİM 

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

Tel : (0.224) 513 53 67

G ÇEŞİT

6.000.000 TL
»İTL
3 ÇE^İT

7.500.000 TL.
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İşte MEB’in sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 2005 yılında 
yapacağı sınavların 
takvimini belirledi. 
Peki, önümüzdeki yıl 
hangi sınavlar yapıla- 
cak?lşte 2005'te 
yapılması öngörülen 
sınavlar ve tarihleri... 
Açık İlköğretim 
Okulu 1. Dönem 
Sınavı: 8-9 Ocak 
Açıköğretim Lisesi 1. 
Dönem Sınavı: 
15-16 Ocak 
Özel Akşam Liseleri 
1. Dönem Sınavı: 15- 
16 Ocak
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı:
19 Şubat 
Açık ilköğretim 
Okulu 2. Dönem 
Sınavı: 16-17 Nisan 
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adaları Sınavı: 
24 Nisan ’ 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı (5, 6, 7. sınıflar 
ile 9,10 ve 11.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU 

HİZMETİNİZE AÇILDI

BOYAMAYACAKSINIZ

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

TADINA

Salonumuz iki katlı olup, 
aile yerimiz mevcuttur

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

Tel : (0.224) 513 69 50

21-22 Mayıs 
Özel Akşam 
Liseleri 2. 
Dönem
Sınavı
21-22 Mayıs 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(Liselere Giriş 
Sınavı): 12 Haziran 
Açık İlköğretim 
Okulu Not Yükseltme 
Sınavı: 25-26 Haziran 
Özel Akşam Liseleri 
Not Yükseltme

sınıflar için): 
7 Mayıs 
Açık öğretim 
Lisesi 2. Dö 
nem Sınavı:

M.E.B
l.i .Mil l î İJiİÎİM BAKANLIM

Sınavı: 25-26 Haziran 
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı:
2 Temmuz
Motorlu Taşıt Sürücü
Adayları Sınavı:
27 Ağustos
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı:
22 Ekim
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı: 10 
Aralık.

Nüfus artış 
hızı geriliyor

'Eğitim Reformu 
Projesi' kapsamında 
yapılan bilimsel sap
tamalar ve araştır
malar Türkiye'nin, 
toplumda, nüfusu
nun arttığıyla ilgili 
olarak yaygın olan 
kanatin tam tersi 
sonuçları ortaya 
çıkardı.
Türkiye'de nüfus 
artış hızı ile doğum 
oranları düşerken, 
ölüm oranları gerile
di. Eğitim Reformu 
Girişjmi'nce Prof. Dr. 
Can Fuat Gürlesel'in 
hazırladığı 
'Türkiye'nin 
Kapısındaki Fırsat, 
2025'e Doğru Nüfus, 
Eğitim ve Yeni 
Açılımlar' isimli 

. araştırma tamam- 
L landı ve ilgili kişi ve 

kuruluşların dikka
tine sunuldu.' 
Sabancı Üniversitesi, 
Anne Çocuk Eğitimi 
Vakfı, Özel Okullar 
Birliği Derneği ve 
Öpen Socıety İnstı- 
tute'nin desteklediği 
araştırmaya göre, 
Türkiye'nin nüfus 
artış hızı giderek, 
düşüyor. Ekonomik 
ve Sosyal nedenler 
sonucu doğurgan
lığın ve doğum 
hızının azaldığına 
dikkat çekiliyor. 
Araştırmada 
Türkiye'nin 1970 
yılındaki doğum hızı 
yüzde 3.5. 2003 yılın
daysa bu oran yüzde 
2.1'e indi. Aynı şek
ilde doğurganlık hızı 
da yarıdan fazla 
azalarak, 5.1'den 
2.4'e düştü. Profosör

Gürlesel, bu rakam
lar ışığında nüfus 
artış' hızının 2003 
yılında 1.53'e 
düştüğünü araştır
masında belirtirken 
şu sonuca ulaştığını 
belirliyor: "Artık 
daha uzun yaşıyoruz. 
Ölümlerinoranı 
yüzde 2.7'den yüzde 
0.7'ye geriledi". 
Öte yandan, 
Gürlesel, nüfus artış 
hızının azalmasının 
nüfusun azaldığı 
anlamına 
gelmediğinin de 
altını çizerek şu 
değerlendirmeyi not 
ediyor: "Türkiye 
nüfusu, 1970'te 35.6 
milyon iken 2000 
yılında 67.8 milyona 
ulaştı. Elbette arta- 
maya devam edecek, 
ancak artık eskisi 
kadar hızlı 
olmayacak". 
Araştırmada, 
nüfusun yapısında 
değişen tek olgunun 
artış hızının olmadığı 
sonucuna varıldı.
Farklı yaş gruplarının 

toplam nüfus içinde
ki oranlarına göre 
Türkiye'de çocuk
ların oranı düşerken, 
yetişkinlerin oranı 
artıyor. Araştırma 
savını şu istatistiki 
rakamlarla belirtiyor: 
"0-14 yaş grubu 
nüfus 1970 yılında 14 
milyon 88 milyon 
iken 2000 yılında 18 
milyon 65 milyona 
çıktı. Yani bu yaş 
grubunun toplam 
nüfusa oranı yüzde 
41.8'den 26.4'e 
geriledi.
0-24 yaş grubu 
1970 yılında 22 mily
on iken, 2000 yılında 
34.1 milyona 
yükseldi.
Bir diğer deyişle 
toplam içinde payı 
yüzde 62.85'ten 
yaklaşık yüzde 
5Ö'ye geriledi.

1970-2000'deki esas 
genişleme, nüfus 
içindeki payını 
yüzde 53.8'den yüzde 
65.6'ya çıkaran 
15-64 yaş grubunda 
oldu".

SATILIK VİLLA
Umurbey Polutkan CaddesVnde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel; 513 96 83
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‘Askerlik kısalacak’ 
dedikodularına son nokta

Türkiye’nin 
gelecek 10 yıh

Bir süredir basında 
yer alan, 
"Askerlikte 

profesyonel döneme 
geçilecek, askerlik 
kısalacak" haber
lerine açıklama 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül'den geldi. 
Gönül, askerlik 
dedikodularına son 
noktayı koydu.

Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, profesyonel 
orduya geçişin 
askerlik süresini 
kısaltacağı 
beklentisinin 
gerçekçi 
olmadığını söyledi.

Milli Savunma 
Bukhnhgı ’nın 
2ÛÜ2 >.cesi için 
baliiın Tevdi 
Gönül, plan 
bütçe

komisyonunda bir 
sunum yaptı.

Kamuoyunda 
profesyonel 
orduya geçişle 
askerlik süresinin 
kısaltılması 
beklentisinin oluş
tuğunu söclcıcn : . 
Gönül, bunun 
yanlış anlaşıldığını 
ifade etti.

Gönül, 
profesyonel ordu
dan kastın erbaş ve 
erlerin de dahil 
olduğu tüm TSK 
personelinin 
profesyonel olmadı 
anlamına 
gelmediğini, yakın 
geleı. ekte de 
böyle bir sisteme 
geçilmesinin

sözkonusu 
olmadığını söyledi

Gönül, bu 
konuda profesyonel 
askerlik sistemi 
ile mecburi 
aykertik sisteminden 
oluşan karma 
bir sistemin uygu- . j 

!unmasmı 
amaçladıklarını 
belirtti.

Avrupa 
Birliği'ne en 
erken 2014 
yılında gire
bileceği söyle
nen 
Türkiye'nin, 
bu tarihte 
nüfusu 80.8 
milyona, milli 
geliri 657.2 
milyar dolara 
çıkacak.
2005 pro
gramında yer 
alan verilerden 
yararlanılarak

yapılan sapta
malara göre, 
Türkiye'nin 
halen binde 
13.5 olan fiili 
nüfus artış hızı 
2014'te binde 
11.5'e, 293.3 
milyar dolar 
olan gayri safi 
milli hasılası 
657.2 milyar 
dolara, 4112 
dolar olan kişi 
başına milli 
geliri ise 8129 
dolara yüksele

cek.
Türkiye'nin 
halen 514.5 
milyar dolar 
düzeyinde 
bulunan satı- 
nalma gücü 
paritesiyle 
GSMH'si (S- 
GSMH) 858.1 
milyar dolara, 
aynı esastaki 
kişi başına 
seliri ise 7213 
dolardan 
10614 dolara 
çıkacak.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 5131011 ■ 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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işsizlik sigortası
12 katrilyonu aştı
İşsizlik Sigortası 
Fonu, geçen ay 
12 katrilyon 620 
trilyona ulaştı. 
Türkiye İş Kurumu 
tarafindan her ay 
yayımlanan 'İşsizlik 
Sigortası Fonu' veri
lerine göre, 1 
Haziran 2000 tari
hinden bu yana 
çalışanlardan zorun
lu olarak kesilen 
işsizlik sigortası 
primleri ile birkaç 
kalemde elde edilen 
ödeneklerle İşsizlik 
Sigortası Fonu 12 
katrilyon 620 trilyon 
Türk Lirası 'na 
ulaştı.
Buna göre, İşsizlik 
Sigortası Fonu için 
Ekim ayında işçi-işv- 
eren primlerinden 3 
katrilyon 927 trilyon 
677 milyar 15 mily
on, gecikme zum
larından 72 trilyon 
963 milyar 41 mily
on, devlet katkısı 
olarak 1 katrilyon 
387 trilyon 305 mil
yar 30 milyon, faiz

, gelirlerinden 7 katri
lyon 632 trilyon 683 
milyar 8 milyon ve 
idari para cezaların
dan 6 trilyon 100 
milyar 73 milyon 
Türk Lirası elde 
edilirken, işsizlik 
sigortası giderleri 
406 trilyon 429 mil
yar Türk Lirası 
oldu. Fon port
föyünün yatırım 
araçları itibariyle 
dağılımı ise, bono 
olarak yüzde 74.16, 
tahvil olarak yüzde 
16.48, dövize endek
sli tahvil olarak 
yüzde 5.36, mevduat 
olarak yüzde 2.21 ve 
döviz tevdiat hesabı 
olarak da yüzde 1. 79 
olarak gerçekleşti. 
Fonun yıllık getirisi

yüzde 32,5 olarak 
hesaplanırken, 
fonun ilk faiz geliri
ni elde etmeye 
başladığı ay plan 
Temmuz 2000'den 
itibaren 52 aylık 
getirisi ise toplam 
yüzde 707.7 olarak 
belirlendi.
Diğer yandan, bu yıl 
Ekim ayında işsizlik 
sigortasından 
yaralanan kişi 
sayısında geçen yılın 
aynı zamanına göre 
artış tespit edildi. 
Buna göre geçen yıl 
Ekim ayında işsizlik 
sigortasından yarar
lananların sayısı 56 
bin 664 kişi iken.hu 
yil.söz konusu 
rakam 73 bin 043 
olarak belirlendi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12 R 22.5

KAMYON LASTİĞİ■ atMML

nASÎİhUNUNTİFİRİZ HEDİIE 
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT 

iamfamyamiz
&S& STOn“lA 
ÖZKAYA OTOMOTİV

GEMLİK BAVİİ 
| | U F I |~| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İznik Deplasmanı Gençler

Genılikspor 14-16 yaş grubu 
futbol takımı, İznik deplasma 
nın da 3-1 mağlup oldu.

Salih, İbrahim, Fatih, 
Sere an, Ahmet, Mustafa, 
Mutlu, Murat, Burak, Furkan, 
Muharrem, Hakan tertibi ile 
sahaya çıkan onbirimiz istenilen 
futbolu sergileyemedi.

Iznikspor 10. dakikada öne 
geçti. Genılikspor ’ da canlanma 
görünmüyordu. 15. dakikada 
aynı oyuncu skoru 2-0’ a 
çıkardı.

İkinci devreye gene tutuk 
başladık. 55. dakikada İznikspor 
skoru 3-0 yaptı.

, Gemlikspor biraz canlanır

gibi oldu.
Pas ve pres uygulamaya 

başladı. Kaçırdığımız golden 
sonra Furkan özlenen golü 
getirdi, sağdan gelişen akut
larımızla etkili olmaya banladık.

Neticeyi geliştiremedik. 
Ahmet, Furkan, Fatih, 
Muharrem, Burak göze çarpan 
oyunculardı.

Kaleci Salih idmanda çalış
madığını etti. Topu ve oyunu iyi 
takıp edemedi.

Kolundaki kırmızı pospontun 
ne işe yaradığını iyi bildiğini 
zannediyorum.

O kolluğun kıymetini bil ve 
ona layık olmaya çalış derim.

GÜZEL İZMİR
GEMLİK’TEN HER 
SABAH SAAT 8.30’da 

GEMLİK-İZMİR
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 5131212-514 45 49

O A TU 11/ Küçük Kumla Hizmet . Â M A A A AOAİ / ILIK Caddesinde dükkan Cl 7 0 0
P21P21 / olarak kullanılabilecek V I V vV Uv 
UMHMJ SATILIK GARAJ

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

KAYIP
Liman 

Başkanlığından 
almış olduğum 

5 adet 
STVC 

belgelerimi 
zayi ettinri. 

Hükümsüzdür.
İSMET 

AYYILDIZ

iken.hu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Kadir Gecesi nedeniyle demeç verdi

Bardakoğlu; 'Bu gece banş Sosyal güvenlikte 
açık genişliyor

ve kardeşlik için dua edin1
Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu, Kadir 
Gecesi'nde edilen 
duanın önemine 
işaret ederek, 
"Bu mübarek 
gecede sadece 
kendimizi ve yakın
larımızı değil, bütün 
kardeşlerimiz için 
dua edelim” dedi 
Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu, 
Kadir Gecesi'nde 
edilen duanın 
önemini belirterek, 
"Bu mübarek 
geced dece 
kendimizi ve yakın
larımızı değil, bu 
güzel vatanda 
birlikte yaşadığımız 
bütün kardeşlerim
izi, dünyanın değişik 
ülkelerinde yaşayan 
bütün vatandaş, 
soydaş ve din 
kardeşlerimizi de 
hatırlayalım. Yakın 
ve uzak çevremizde 
savaş ve şiddetin 
yerini adalet 
ve sevginin, barış 
ve huzurun alması 
için de dua edelim" 
dedi.
Bardakoğlu, bu 
gece Kadir Gecesi 
olması nedeniyle 
bir mesaj yayınladı. 
Ferdi ve sosyal 
hayata canlılık 
kazandıran, pek 
çok güzelliği ve 
bereketi bünyesinde 
barındıran Ramazan 
ayının sonuna 
yaklaşırken, bin 
aydan daha hayırlı 
olduğu bildirilen 
Kadir Gecesi'ne 
ulaşmanın sevinç 
ve mutluluğunun 

yaşandığını belirten 
Bardakoğlu, 
Kadir Gecesi'nin, 
Kuran'ın indirilmeye 
başlandığı, esenlik 
ve güvenliğin her 
tarafa yayıldığı, 
sema kapılarının 
açıldığı, dua ve 
tövbelerin kabul 
edildiği kutlu bir 
gece olduğunu 
söyledi.
Değeri Kuran'a 
dayanan bu gecenin 
en güzel şekilde 
değerlendirilme 
sinin, ancak Kuran'a 
yönelmekle ye 
mesajını anlamakla 
mümkün olacağını 
vurgulayan 
Bardakoğlu, 
şöyle devam etti: 
"Çünkü, Kuran 
sonsuz bir 
hazinedir. Onun, 
insanlığın ufkunda 
bir ışık gibi yanan 
meşalesi her 
dönemde insanlığı 
aydınlatmaya devam 
edecek, sıdığı 
değer ve anlamlar, 
getiraiği ahlak ve 
erdem ^keleri 
hep taze c yem 
kalacak, yo ~m.ğı 
davet kıyan, te 
kadar sürece* tir. 
Kuran, aklın ve 
gönlün şifa kay
nağıdır. O, anlaşıl
mak ve insanlığa 
rehber olmak için 
gönderilmiştir.
Hayatı peygamber 
kılavuzluğuyla 
yaşamak, bütün 
zamanları Kadir 
gecesi bilmek, 
yaratılanı yaratan
dan ötürü sevme 
olgunluğuna 
erişmek, imanı bir 

güç, aşkı bir 
teslimiyet, 
ölümü bir diriliş 
kabul etmek, ancak 
Kuran'a muhatap 
olmakla, onun 
mana ikliminde 
yol almakla 
mümkün olur. 
Diğer kutlu zaman
lar gibi Kadir 
Gecesi de özümüze 
dönerek, gaflet 
içinde geçen 
günlerimizi sorgula
ma, unutarak ve 
bilmeyerek işledi 
ğimiz hatalara tövbe 
edip bağışlanma 
dileme, kendimizi ve 
irademizi yenileme 
zamanıdır. 
Mükafatların 
sınırsız olarak 
verildiği bu gece, 
kalplerimizin, duyğu 
ve davranışlarımızın 
her türlü kötülükten 
arınması, dinimiz 
hakkında sağlıklı 
ve doğru bilgimizin 
artması, aramızdaki 
sevgi ve bağışlan
manın hepimizi 
kucaklaması için 
yeni adımlar atma 
imkanıdır. ” 
-"DUA, İBADETİN 
ÖZÜDÜR"- 
Ali Bardakoğlu, 
tövbenin, günahla 
kirlenen ruhu 
yıkamanın ve 
yeniden dirilişin 
ifadesi, duanın ise 
yalnızlaşan insanın 
yaratıcısına 
yaklaştığı en 
vasıtasız an 
olduğunu hatırlattı. 
Duanın, sınırlı, 
sonlu ve aciz olan 
varlığın sınırsız ve 
sonsuz kudret 
sahibi ile kurduğu 

bir köprü olduğunu 
belirten Bardakoğlu, 
şunları kaydetti: 
"Hz. Peygamber'in 
ifadesiyle o ibadetin 
özüdür. Allah 
Resulü, 
faziletine inanarak 
ve sevabını da 
yalnız Allah'tan 
bekleyerek bu 
geceyi güzel 
amellerle geçiren
lerin geçmiş 
günahlarının 
bağışlanacağı 
müjdesini vermiştir. 
Bu mübarek 
gecenin rahmet 
ikliminde ellerimizi
ve gönlümüzü Yüce 
Mevla'ya açarken, 
sadece kendimizi ve 
yakınlarımızı değil, 
bu güzel 
vatanda birlikte 
yaşadığımız bütün 
kardeşlerimizi, 
dünyanın değişik 
ülkelerinde yaşayan 
bütün vatandaş, 
soydaş ve din 
kardeşlerimizi de 
hatırlayalım. Yakın 
ve uzak çevremizde 
savaş ve şiddetin 
yerini adalet 
ve sevginin, 
barış ve huzurun 
alması için de dua 
edelim.
Bu duygu ve 
düşüncelerle 
aziz milletimizin, 
soydaş ve 
dindaşları mızın 
Kadir Gecesi'ni 
tebrik ediyor ve 
bu gecenin, 
ülkemize, 
İslam alemine ve 
bütün insanlığa 
hayırlar “etirmesini 
Cenabı s-\nah'tan 
niyaz ediyorum."

Bütçede faiz 
ödemelerinin ardın
dan en fazla harca
ma kalemlerinden 
biri olan sosyal 
güvenlik açığı 
giderek 
büyüyor.
Bu yıl yaklaşık 19 
katrilyon lira olacağı 
öngörülen bütçeden 
yapılacak transfer
lerin, gelecek yıl 
21.5 katrilyona 
ulaşacağı 
öngörülüyor.
Bu yıl içinde sosyal 
güvenlik kuruluşları 
28.2 katrilyon lirası 
primlerden, 5.8 katri
lyon lirası da diğer 
gelir kalemlerinden 
olmak üzere 34.1 
katrilyon liralık gelir 
bekliyor.

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR’ 
TEL:51326 10

" BURSA HAKİMİYET VE "
KENT GAZETELERİNE 

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

SATILIK LÜKS DAİRE
Manastır9da denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü, 
2. kat 3+1 Lüx daire

0.535. 308 41 53

S/177L/K
Umıırbey’de Satılık Celal Bay ar Evi 

3 odalı full manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK 

573 42 36

Buna karşılık, 32.7 
katrilyon liralık sig
orta, 12.3 katrilyon 
liralık sağlık ve 4.8 
katrilyon liralık da 
diğer harcamalar 
olmak üzere toplam 
49.9 katrilyon liralık 
gider öngörülüyor. 
Bu yıl için 18 katrily
on 978 trilyon liralık 
transfer 
öngörülürken, 
bunun 7.8 katrilyonu 
Emekli Sandığı'na, 
5.6 katrilyon lirası 
SSK'ya, 5.3 katrilyon 
lirası da Bağ-Kur'a 
aktarılacak.
Önümüzdeki yıl için 
ise 39.4 katrilyon 
liralık gelir hedefine 
karşılık 57.5 katrily
on liralık gider ola
cağı hesaplanıyor.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
A&OISIE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Bal ve tarçınla tedavi
Bal ve Tarçın 
karışımının birçok 
hastalıklara iyi 
geldiği saptanmıştır. 
Eski Yunan tıbbında 
olduğu kadar 
Ayurvedik tıpta da 
Bal,asırlarca hayati 
ilaç olarak kul
lanılmıştır.
Bugünün bilim 
adamları birçok 
hastalıkların 
tedavisinde Balı çok 
etkili bir ilaç olarak 
kabul etmişlerdir. 
Bal hertürlü 
hastalıkta herhangi 
bir yan etkiye sebep 
olmaksızın kullanıla
bilmektedir.
Bugünün tıp ilmi, 
balın tatlı olmasına 
karşın doğru dozlar
da alındığında şeker 
hastaları için tehlike
li olmadığını kabul . 
etmektedir.
Kanada da yayım
lanan ünlü VVeekly 
VVorld Nevvs der
gisinde batılı araştır
macılar tarafından 
bal ve tarçınla tedavi 
edilen hastalıkların 
listesini yayın
lamıştır.
ARTRIT
Bir kısım Balı 2 
kısım ılık su içeri
sine koyup üzerine 
bir çay kaşığı toz 
Tarçın ilave ederek 
bir krem elde edilir. 
Bununla vücudun 
ağrıyan yerlerine 

masaj yapılır. 1-2 
dakika içerisinde 
ağrının azaldığını 
göreceksiniz. 
Artritli hastalar,bir 
bardak sıcak su 
içerisinde 2 kaşık 
Bal ve bir çay kaşığı 
toz Tarçını eritip 
sabah .akşam ala
bilirler. Eğer düzenli 
olarak alırlarsa 
Kronik Artriti olan 
hastalar bile tedavi 
olabilirler.
Kopenhag Üniver
sitesinde yapılan bir 
araştırmada ;kah
valtıdan önce Bir 
yemek kaşığı Bal ve 
% çay kaşığı toz 
Tarçını alan 200 has
tadan 73 ü bir hafta 
içerisinde şifa bul
muşlar, geri kalan 
yürüyemeyen ve 
hareket edemiyen 
hastalar da bir ay 
içerisinde şifa bul
muşlardır.
BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİ
Hergün kullanılan 

Bal ve Tarçın 
bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirir ve 
vücudu bakteri ve 
virüs saldırılarına 
karşı korur. 
Araştırmacılara göre 
Bal,birçok Vitamin 
ve büyük miktarda 
demir içermektedir. 
Balın düzenli kul
lanılması, 
Akyuvarlar içerisin

deki, bakteriler ve 
viruslarla savaşan, 
korpuskülleri de 
kuvvetlendirir.
DİŞ AĞRISI
Bir kaşık toz Tarçın 
ve 5 tatlı kaşığı Bal 
karışımı ağrıyan dişe 
tatbil edilir.
Ağrı kesilene kadar 
günde üç defa tatbik 
edilir.
HAZIMSIZLIK 
VE GRİP
Toz Tarçın 2 kaşık 
bal üzerine serpilip 
yemekten önce 
alındığında asit 
oluşumunu ve 
hazımsızlığı önler 
İspanya da yapılan 
bir araştırmada bal 
içerisindeki bir mad
denin grip mikro
plarını öldürdüğü ve 
hastaları gripten 
koruduğu 
saptanmıştır.
İDRAR KESESİ 
ENFEKSİYONLARI 
İki kaşık toz 
Tarçın,bir tatlı kaşığı 
Bal, ılık su 
içerisinde 
eritilip içilir.
İdrar kesesindeki 
mikroorganizmalar 
üzerinde etkilidir. 
KANSER 
Japonya ve 
Avustralya da 
yapılan bir araştır
mada ,mide ve 
kemik kanserleri 
üzerinde başarılı 
olunmuştur.

Bu tür kanserlere 
yakalanan hastalar 
günde bir kaşık bal 
ve bir kaşık Tarçını 
bir ay süreyle 
günde üç defa 
almalıdırlar.
KALP 
HASTALIKLARI 
Bal ve Tarçınla bir 
karışım yap ve bunu 
her sabah kahvaltıda 
reçel veya marmelat 
yerine ekmek 
üzerine sür.
Bu uygulama arter
lerdeki kolesterolleri 
eriterek hastaları 
kalp krizinden korur. 
Bu uygulama ile, 
daha önce kalp krizi 
geçirmiş kişiler, ikin
ci krizden kilome
trelerce uzakta ola
caklardır.
Bu uygulamayı 
düzenli olarak yapan 
kişilerde solunum 
güçlüğü ortadan 
kalkacak ve kalp 
atışları 
kuvvetlenecektir.
KISIRLIK
Eski Yunan ve 
Ayurvedikler Balı, 
yıllardır, erkeklerin 
spermalarını 
kuvvetlendirmek için 
kullanmışlardır.
Eğer kudretsiz bir 
erkek düzenli olarak 
uyumadan önce 2 
kaşık bal yerse 
problemleri 
çözülecektir.
Çin,Japon ve Uzak

doğu ülkelerinde 
,gebe kalamıyan ve 
uterusunu 
kuvvetlendirmek 
isteyen kadınlar 
asırlardır toz Tarçın 
kullanmaktadırlar 
Gebe kalamıyan 
kadınlar bir tutam 
toz Tarçın ve yarım 
tatlı kaşığı balı gün 
boyunca bir bir 
sakız üzerine koyup 
çiğnediklerinde 
tükürükle karışarak 
yavaş yavaş emil
erek etkili olmak
tadır.
Amerika Meryland 
da evli bir çiftin 14 
yıldır çocuğu 
olmamış ve ümitleri
ni de kaybet- 
mişlerdir.Bu uygula
malar kendilerine 
anlatılmış ve yukarı
da belirtilen kürün 
uygulamasına baş
landıktan birkaç ay 
sonra ikiz çocuk
larının olacağı tesbit 
edilmiştir.
KOLESTEROL
İki kaşık Bal, Üç tatlı 
kaşığı Toz 
Tarçın,450 gr.dem- 
lenmiş çay 
içerisinde eritilerek 
içildiğinde kan 
kolesterol seviyesi 2 

saat içerisinde % 10 
düşecektir.
Artrit hastalarına 
tavsiye edilen kür de 
günde 3 defa koles
terol hastaları i,çin 
uygulanabilir.
Adı geçen dergideki 
bilgilere göre günlük 
gıda ile alınan bal 
bile kolesterolün 
düşmesine yardımcı 
olabilir.
MİDE AĞRILARI 

Bal ve Tarçın kür
lerinin ,mide ağrıları 
için olduğu kadar 
mide ülserleri için 
de yararlı olduğu 
saptanmıştır.
GAZ
Hindistan ve 
Japonyada yapılan 
araştırmalar Bal ve 
Tarçının midedeki 
gazı giderdiğini 
göstermiştir.
SAÇ DÖKÜLMESİ 

Saçı dökülenlerle 
tepesi açılanlar 
sıcak zeytinyağı 
içerisine bir kaşık 
bal,bir tatlı kaşığı 
toz Tarçın ilacesiyle 
elde edilen krem 
banyodan önce 
başa sürülür ve tak- 
laşık 15 dakika 
bekledikten sonra 
yıkanır.

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 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

C. Savcı lığı 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 51310 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 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE
9 Kasım 2004 Salı 
SENA ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. Taksim Sok. 9/B 
Tel: 513 01 02 GEMLİK

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1978 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



9 Kasım 2004 Salı Sayfa 1

Hindistan Halk Dansları Topluluğu büyüledi
Seyfetin SEKERSÖZ

Önceki akşam 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in davetlisi 
olarak Umurbey'e 
gelen Hindistan Halk 
Dansları topluluğu 
yaptığı gösteriyle 
izleyenleri büyüledi. 
Hindistan'ın en 
popüler klasik 
danslarından biri 
olan Kuçipudi 
gösterisini, 
Hindistan'ın en ünlü 
dansçılarından bayan 
Deepika Reddy ve 
ekibi alkışlar 
arasında sergilediler. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un 
izlediği gösteride 
Celal Bayar'ın torunu 
Yeditepe Üniversitesi 
öğretim evlisi 
Akile G ov'da

I bulundu.
Celal Bayar 
Kütüphane 
Salonu’nu tamamen 

dolduran kalabalığa 
unutamayacakları 
güzel bir akşam 
geçiren Hintli dans 
çılara gösterileri so 
nunda Kaymakam 
Mehmet Baygül tara 
fından çiçek verildi. 
Gösterinin büyüleyici 
olduğunu söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
yaptığı konuşmada 
"Bu gösteriyi izle
meyenler neyi 
kaçırdıklarının farkın
da değiller" dedi. 
Ünlü Hint dansçısı 
Reepika Reddy, 
kendisi gibi dansçı 
olan annesi tarafın
dan küçük yaşta 
sanat dünyasına 
girdiğini ve Kuçipudi 
dansında uzman
laştığını söyledi. 
Dünyanın birçok. 
ülkesinde sergiledik
leri gösterilerle 
beğeni kazanan Hintli 
dansçıların, birçok 
ödülün de sahibi 
olduğubelirtildi. 
Hintli dansçılar 
şov gösterilerine

Mahadevasutam 
isimli dansla 
başladılar. Hindu 
mitolojisinde fil başlı 
tanrı olarak bilinen 
Lord Ganeşa'dan 
bahsedilen gösteride, 
dini ayinlerde ilk dua 
edilen bu tanrıya 
şükranlarını 
sergilediler. 
Gösterideki ikinci 
şovun adı ise 
Şivaştakam idi. Dans 
tanrısı olarak bilinen 
Lord Şiva'nın kafa
tası, yılanı ve 3 gözü 
tasvir edilerek ahn- 
larına taktıkları 
bildiğimiz süslerin 
aslında Lord Şiva'nın 
3 gözünü sembolize 
ettiği anlatılırken, 
3.ncü gözün insanın 
bilincinin, aklının 
gözü ve alnın tam 
ortasında olduğuna 
inanıldığı söyleniyor. 
Gösterideki bir başka 
şov ise Tandanana 
oldu. Sosyal eşitliği 
ana tema olan bu 
gösteride, tek bir 
kutsal güç olduğu ve 
bu gücün iyi-kötü- 
fakir-zengin ayırt 
etmeksizin her şeyi 
yönettiği 
vurgulanıyor.
Müziğin eşsiz ritmiyle 
bütünlük ve uyum 
içinde tabaklar 
üzerinde yaptığı 
Govardana Gridara 
şovuyla Deepika 
Reddy, öğrenci- .

terinden fazla 
alkış aldı.
Müzikle dansın 
ahengini vurgulayan 
Thillana'nın yanı sıra, 
klasik Hint 
Halk Danslarından 
örnekler verilen 
gösterilerin ardından 
sahnede toplanan 
gurubu izleyenler 
alkış yağmuruna 
tuttu.

UMURBEY'E 
HAYRAN OLDUK 
Bu kelimeleri s 
arfeden Dans 
gurubunun başı 
Deepika Reddy, 
iki ülke arasında 
Cumhurbaşkanları 
tarafından başlatılan 
dostluğun sürmesini 
arzu ettiklerini 
belirterek kendilerini 
davet eden Belediye

Başkam Fatih 
Mehmet Güter'e 
teşekkür etti. 
Dans gurubunun 
Umurbey'e gelmesine 
katkı sağlayan Celal 
Bayar'ın torunu 
Akile Gürsoy'da 
dedesinin doğduğu 
köyde böyle güzel 
bir gece geçirdiklerim 
için dans gurubuna |; 
teşekkür etti.

DYP’Iİ hanımlar bayram giysisi dağıtıyor
Seyfetin SEKERSOZ
Doğru Yol Partisi 
Kadın komisyonu 
üyeleri çeşitli 
mağazalardan 
yardım amaçlı 
verilen giyecekleri 
ihtiyacı olan 
kişilere dağıtıyorlar. 
Parti binasında 
dağıtılan 
giyeceklerin 
tamamının temiz 
ve giyiiebilecek 
durumda olduğunu 
söyleyen Kadın 
Komisyonu

Başkanı Nuray 
Ertem, elde kalan 
giysilerin
Kızılay'a verileceğini 
duyurdu.
İçlerinde ayakkabı, 
mont, pantolon, 
kazak, gömlek 
türündeki giyecekler 
ihtiyacı olanlar 
tarafından 
beğenilerek alınıyor. 
DYP Kadın 
Kollan Başkanı 
Nuray Ertem, 
geçtiğimiz hafta 
sonu düzenledikleri

Bursa gezisinde 
bayanlara 
Ulucami'de 
teravih namazına 
götürdüklerini, 
fesane gösterilerini 
izledikten sonra 
dönüşte Özdilek 
tesislerinde çay 
sohbeti yaptıklarını 
belirterek, "Elde 
edilen gelirle 
yardıma muhtaç 
ailelere 50 torba 
gıda yardımında 
bulunduk" 
açıklamasını yaptı.



Büyük önder ve kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 66. yılında anıyoruz

Atam, izinde yürüyoruz
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu büyük kurtarıcı, devrimlerin Önderi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ölümünün 66. yıldönümünde bir kez daha özlemle anıyoruz. Bugün saat 
O9.O5’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak saygı duruşundan sonra, İstiklal Marşı oku
nacak. Atatürk’ü anma törenlerine daha sonra Kültür Merkezi’nde devam edilecek.

HHHHBİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Kasım 2004 Çarşamba

Ali Okuroğlu

10 KASIM 2004 ÇARŞAMBA 
İMSAK: 05:08 İFTAR: 17:01

komisyon üyeleri Gemllk’l en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

A/nr Bügşehir komisyonlarında
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Mustafa Kemal’i anarken
Her Kasım’ın 10’unda bir hüzün kaplar 

benliğimi..
Atasını yitiren bir ulusun hüznüdür bu.
Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder 

ve devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 66. yılında bir kez daha saygı, 
minnet ve özlemle anarken, O’nun bizleri 
ulaştırmak istediği çağdaş medeniyet 
dünyasına girebilmek için neler verdikleri 
mizi görmesini isterdim.

Büyük önderi ünlü şairimiz Halim 
Yağcıoğlu’nun şiiri ile bir kez daha anıyo
rum.

Mustafa Kemal’ler tükenmez
Tükenir elbet
Gökte yıldız denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Türk analar Türk babalar cömert
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.

Ben de etten kemiktenim elbet 
iki Mustafa Kemal var iyi bilin 
Ben o işte ikinci sonsuzlukta 
Ruh gibi bir şey görünmez 
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda 
Bilimin yapıcılığının aydınlığında 
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben 
Evrensel yepyeni buluşlarla 
Geriliği kovmuşum ben dönmez 
İnanın Mustafa Kemaller tükenmez

Gemlik Belediye Meclis üyeleri Ali Okuroğlu, Cemal Aydın Ay bey, Refik Yılmaz ve Haşan 
İnce, Nurettin Bay Büyükşehir Belediye Meclis komisyonlarına seçildi. AKP Meclis Sözcüsü 
Ali Okuroğlu, yaptığı basın toplantısında, “Gemlik’in sorunlarını daha iyi savunabilmek, 
başarıyla sonuçlandırmak için arkadaşlarımızla birlikte üstün gayret sarfedeceğiz” dedi.
Büyükşehir Hukuk Komisyonuna Av. Refik Yılmaz, Ali Okuroğlu, Bütçe ve Plan 
Komisyonuna Dr. Haşan İnce, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu’na Nurettin Bay ile 
Dr. Haşan İnce, İmar Komisyonuna Mim. Cemal Aydın Aybey seçildiler. Haberi sayfa 3’de

Ali OKUROĞLU Cemal Aydın AYBEY Refik YILMAZ Haşan İNCE Nurettin BAY

CHP tamaMım
Cumhuriyet Halk Partisi, ramazan ayı 
nedeniyle Kızılay Derneği’nin ulaşa
madığı yoksul ailelere, gıda yardı 
mında bulundu. CHP İlçe Başkam 
Erdem Akyürek ve yönetim kurulu 
üyeleri, partililerden topladıkları 
yardımlarla hazırladıkları gıda 
paketlerini Kızılay Derneği Başkam 
Gökhan Özler’in de desteği He yok
sullara uluştırdılar. CHP’liler rama 
zandan sonra da yardımların süre
ceğini söylediler. Haberi syf 2’de

Bayram baklavaları 
kapışıldı

11 Eylül İlköğretim Okulu’nun “3. 
Geleneksel Ev Baklavası” kermesi 
büyük ilgi gördü. Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'un da katıldığı kermes, dün 
açıldı. Öğrenci velilerinin evlerinde 
hazırladıkları 250 tepsi baklava, okulun 
ihtiyaçlarını karşılamak için satışa 
sunuldu. Kaymakam ve Belediye 
Başkam’mn baklava satın almasıyla 
tepsiler bir anda tükendi. Sayfa 4’de

Artçınızı hırsızlardan koruyabilirsiniz
Emniyet Genel Müdürlüğü, otomobil hırsızlığının nedenlerini ortaya koyarak 
hırsızlara karşı alınacak önlemler konusunda vatandaşları uyardı. Sayfa 8 ’de U

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

Gemlik için şiirler.
Bursa’nın ilçeleri içinde 

hakkında en çok şiir yazılan 
ilçenin Gemlik olduğunu söyle
mem sizleri şaşırtmasın. İlçem
ize en yakın ilçeler ve hatta 
Yalova için bu kadar çok ve 
değerli şiirlerin yazılmadığını 
kolayca söyleyebiliriz.

Şair “ Orhan Veli Kanık”ın 
yazdığı ve Bursa yönünden 
gelirken her zaman görebile
ceğiniz ; “Gemlik ‘e denizi göre
ceksin. Sakın şaşırma .!” diye 
başlayan şiiri Orhan Veli’nin ' 
tanınmış bir şiirinin dizileridir.

Büyük şairlerimizden Cahit 
Külebi (1917-1997) Gemlikte 
yaşadığı tatil günleri için 
yazdığı

“Gemlikte DenizE. isimli şiiri:
Gelin yaklaşın dalgalar 

yanıma,
Bıktım insanlardan ,şehirler-4 

den bıktımJ
Sayın ki bir gemiciyim , 

gemim batmış,
YÜ7 jze bu kıyıya çıktım.!
De utangaç bir kadın gibi r 

sokuldu yanıma
Öptüm , okşadım mavi 

saçlarını, .
Tuttum , ince damarlı bilek-lV

terinden, günlerce tuttum. 
, Yüzümde gezdirdim 
avuçlarını.

Sen biricik; kadınımsın 
deniz,

mavi

Bir başka oluyorum her 
koynuna girdiğim zaman.

Serin sulahn da can verip , 
can alırken

Kuşlar bizi seyretti uçarak- 
tan.

Anladım ki boş değil yaşa
mamız .,

Her şeyin bir tadı var.
Sen biricik kadınımsın 

mavi deniz !
Kalbinde çarpan sevgi dal

galar...
Gemlik ‘te uzun seneler İç 

Hastalıklar Uzmanı olarâlT 
büyük hikmetler yeren, Bu gün 
kü ansiklopediler de yeri olan 
büyük şairlerden Abdullah 
Öztemiz HacıTahiroğlu (1929 
büyük bir gazetecin, açtığı şiir 
yarışmasın da derece alan şiiri 
Gemliği (Tabiidir ki eski 
Gemliği) çok güzel anlatıyor.

“GEMLİK KÖRFEZİN DE YAZ” 
Dalı gür bir ağacın kuytu 

dibi ; Dökülür gölgesi hk lık su 
gibi.

Bir havuz ,bir dere , bir yaşlı 
çınar, Balık aydınlığı renginde 
sular.

Eski bir ev ; solu yol, bahçe 
sağı; Sarı parmaklığın altun 
yasağı.

Denizin çın çın öter mavi 
tası Günlerin yazdan örülmüş 
kozası.

Konuşur şarkıların duygu 
dili, Ağacın yaprağa sığnîaz 
yeşili.

Göğün eh kırmızı akşam 
saati, Şarkı söyler suya bir saz 
demeti.

Yüce dallar erişilmez tüneği, 
Aldı mızrabı ağustos böceği.

Yel dağıttıkça yarım kaldı 
bugün .tepetaklak düşü salkım- 
söğütün.

Çeşmeler mavi eker ,mavi 
biçer,

Su eğilmiş oluğundan su 
içer.

İli yaz ülkesinin eski ili, 
Çağlayıştır suların tatlı dili.

Duru bir sesle çağıldar boyu
na Çeşmenin kendide kanmaz 
suyuna

Denizin aşkına gül mavi açar, 
Mavi yazdan söz açar mavi 
bahar.

Son bulur gökyüzünün hür 
yasağı, Boy verir maviliğin gür 
başağı.

Ak bulutlar suya sermiş kili
mi, Yere düşmüş iri bir gök dili- 
m i. /A

, Su köpük üstü köpük man
zaradır, Aklığından kuğular kap
karadır.

i Denizin tuz ,su yosundansa 
eti, Havadandır köpüğün 
iskeleti.

Martılar gökleri çığlıkla 
yener, Denizin ağrısı • sahil de 
diner.

. Mutluluk ülkesi gözlerde 
gülüş ,Düşe gerçek karışır 
gerçeğe düş.
_ La/jbalar sevgi yanar sevgi 
sönerrpönömeçler yeni bir aşka 
döner
s Yaz bulur bin konu birbir 
değinir.Dürmadarigök soyunur 
yer giyinir i

Dili sevda diTF,
Konuşur; Bursaların en yeşili.

Güğümünden güneşin yaz 
boşanır, Al tomurcukta yâtangül 
uyanır

Su değil özsu îaşır kay
nağımız/
/ Buğudan güller açar bar

dağımız.
Erimiş alturiy rengin ışığm , 

Deniz üstünde yüzer dar
madağın.

Küçülen bir gemi bir mavi 
kaçış , Kıyıdan engine özlemle 
bakış.

Camların titrek alevden 
oyunu, Günün titrek alevden 
oyunu ,

Günün akşamla mühürler 
sonunu.. ( 1966 - Gemlik)

Sosyal Yardımlaşma Vakfı
bayram parası dağıttı

Kaymakamlık 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı tarafın
dan fakir 
ailelere 
bayram 
öncesi para 
dağıtıldı.
Vakıf 
tarafından 
belirlenen 
yardıma 
muhtaç aileler 
Vakıfbank 
önünde

Bayram yar 
dimi azda olsa 
fakirleri sevin
dirmeye yetti.

hesabını da 
yaptılar.
Yaklaşık 1400 
kişiye verilen

oluşturdukları 
kuyrukta 
alacakları 50 
milyon liranın

ÇHPden erzak yardımı
Seyfetin SEKERSÖZ 

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
kadın 
Kolları, 
Ramazan ayı 
nedeniyle 
tespit ettiği 
150 aileye 
erzak 
yardımında 
bulundu.
Kızılay Gemlik
Q. ı hoci

i x
ÇUUuol
Başkanı CHP İlçe çalışmaları belirten
Gökhan Başkanı imkanları CHP İlçe
Özler'den Erdem dahilinde Kadın Kolları
aldıkları ve Akyürek'in de CHP'ye gönül Başkanı
Kızılay'ın <desteğiyle vermiş Münevver
maddi <evlerine insanların Çelik, "Yardım
olanaksızlıklar <gidilerek desteğiyle tarımız Bay
yüzünden <erzak torbaları geniş şekilde ram sonra
yardım verilmeye sürdürmeye sında da
edemediği 1başlandı. devam ede devam ede
fakir ailelere 1Bu tür ceklerini cektir" dedi.

GEMLİK kanberoglu türem
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

LZ AYIP Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanı 
rxA Tll mı kaybettim. Hükümsüzdür. MUALLA KORKUSUZ
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Ali Okuroğlu, komisyon üyeleri Gemlik’i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

AKPliler Büyükşehir 
komisyonlarında

Gemlik Belediye Meclis üyeleri Ali Okuroğlu, Cemal 
Aydın Aybey, Refik Yılmaz ve Haşan İnce 
Büyükşehir Belediye Meclis komisyonlarına seçildi.
Seyfctin SEKERSÖZ 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinde yapılan 
komisyon seçim
lerinde Gemlik 
Belediye Meclisi ve 
Büyükşehir Belediye 
Meclis üyeleri Ali 
Okuroğlu, Cemal 
Aydın Aybey, Refik 
Yılmaz ile Dr. Haşan 
İnce komisyonlara 
seçilerek Gemlik'i 
temsil edecekler. 
AKP Belediye Meclis 
Grup Başkanı ve 
sözcüsü Ali
Okuroğlu, yaptığı 
basın toplantısında, 
komisyonlara seçilen 
arkadaşlarının 
Gemlik'i
Büyükşehir'de 
başarıyla temsil ede
ceklerini söyledi. 
Büyükşehir yasasına 
göre her ayın ilk 
pazartesi günü 
olağan toplantı 
yapacak olan 
Büyükşehir Meclisi, 
ilk dönem toplan
tısında komisyonlara

girecek meclis 
üyelerinin seçimleri 
yapıldı.
İSTEDİĞİMİZ 
KOMİSYONLARA 
GİRDİK
Büyükşehir çalış
malarının komisyon
lar marifetiyle daha 
sağlıklı yapıya 
kavuştuğunu 
Söyleyen Ali 
Okuroğlu, Gemlik'in 
meselelerini daha iyi 
savunabilmek, meşe 
leleri başarıyla

TAŞI
GEDİĞİNE

İnan Tamer

“Ben ne dersem o olur”
Başbakan ve AKP Genel Başkanı 
Sn Recep Tayip Erdoğan, 
milletvekillerini ve Bakan 
Babacan’ ı azarlamış ve demiş. 
“Ben ne dersem o olur.” 
Uymazsanız imama 
İmam getirir imana...
Yaz. İşte böyle...
Yersiniz paparayı...

sonuçlandırmak için 
arkadaşlarıyla birlik
te üstün gayret sarf 
edeceklerini söyledi. 
Belediye çalış
malarının omurgasını 
oluşturan ve çok 
önemli görülen 
komisyonlarda 
temsil edilme adına 
girişimlerde 
bulunduklarını 
söyleyen Okuroğlu, 
"İstenilen neticeye 
varılmıştır" dedi. 
KOMİSYONLAR İYİ 
Bütçe Plan 
Komisyonunun 
önem ve özelliğinin 
bilindiğine dikkat 
çeken Ali Okuroğlu, 
"Bu denli önemli 
komisyonda Gemlik 
Dr. Haşan İnce 
tarafından temsil 
edilecek. Yine 
Belediye çalış
malarının temelini 
oluşturan İmar 
Komisyonu yer 
almak istenen ünite 
oldu. İmar 
Komisyonu üyeliğine 
seçilen Mimar Cemal 
Aydın Aybey Gemlik'i 
bu komisyonda 
başarıyla temsil ede
cektir. Yine her türlü 
icraatın hukuki boyu
tunun belirlenmesi, 
sonuçların tahlili ve 
anlaşmazlıklarda

çözümü sağlayan 
önemli Hukuk 
Komisyonu'nda 
Avukat Refik Yılmaz 
ile ben Ali Okuroğlu 
Gemlik'i temsil ede
ceğiz” şeklinde 
konuştu., 
önemli ve ısrarla 
üzerinde durdukları 
Sosyal İşler ve 
Turizm 
Komisyonu'na ise 
Nurettin Bay ile Dr. 
Haşan İnce'nin 
seçildiğini bildiren 
Ali Okuroğlu, 
"Komisyonlara giren 
arkadaşlarımızın 
Gemlik'i Bursa 
Büyükşehir 
Meclisinde başarıyla 
temsil edeceklerine 
olan inancımız 
tamdır" dedi.
Gemlik'i Büyükşehir 
Meclisinde Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da 
katılımıyla son 
derece ahenk 
ve uyum içinde 
temsil edeceklerini 
ifade eden Ali 
Okuroğlu, 
"Yapacağımız çalış
malarda birlik ve 
beraberlik içinde 
Gemlik'i ön plana 
çıkarma gayreti 
içinde olacağız" 
şeklinde konuştu.

Muhafazakar Amerika
Bush yeniden kazandı.
Demek ki, savaş devam edecek.
Bu yeni Amerika ile (AB) arasındaki 

çekişme hızlanacak.
(AB) hızla, 30 ülkelik topluluğa 

ulaşıyor.
Amerika’da büyüyen (AB)’ yi kuşat

maya çalışıyor.
Büyük Ortadoğu projesini, Kuzey 

Afrika’ya doğru genişletecek.
Bu şekilde, (AB)’ yi güneyden 

markaja alacak.
Bir kaç gün önce Mekadonya’yı 

tanıdı.
Ve. Bu şekilde Avrupa’ nın 

göbeğinde bir müttefik kazandı.
(AB)’ nin doğu sınırı olan Türkiye’yi, 

hiç ihmal etmiyor.
Zaman zaman (AB) ile ittifak yap

masını, önleyecek.
Tarafsız kalmasını sağlayacak.
Rusya’ nın Çeçenistan’ da yaptık

larını göremeyecek.
O da, rahatça Ortadoğu vahşetini 

sürdürecek.
Amerikan halkı muhafazakarlaştı.
Kıymetin din savaşları ile kopacağı

na inanmaya başladı.
Ve. Bush’ u “mesih” gibi görmeye 

başladı.
Sanki, ‘‘Amerika’ da irtica hortladı” 

demek geliyor.
Hürriyet heykelinin sahibi Amerika 

tam bir faşizm yaşıyor.
Parasının üzerinde, ‘‘tanrıya inanı 

yoruz” yazıyor.
Ama. Tanrının en çok değer verdiği 

insanların, kanına giriyor.

GÜNÜN SÖZÜ
Dünya,
Kötülüklerin, 
Cinayetlerin tutanağıdır. 

“Voltaire”

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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Dh Bayram baklavaları kapışıldı
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11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun "3. gele 
neksel Ev Baklavası 
Kermesi"nde 
tepsiler kapışıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, ilçede ilk 
kez katıldığı açılışta 
kurdeleyi Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'la birlikte 
kesti. Yaklaşık 250 
adet evlerde yapılan 
baklavalar açılış 
öncesinde adeta 
kapışıldı.
Okul Aile Birliği'nih 
denetiminde öğrenci 
ailelerinin evlerinde 
temiz, kaliteli ve 
lezzetli olarak elleriy 
le yaptıkları baklava 
lardan elde edilecek 
gelir yine okulun 
ihtiyaçlarına har
canacak.

Baklava Kermesi nin 
açılışını yapan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, tanesi 20 mil 
yon liradan satılan 
baklavalardan ikişer 
tepsi alarak katkıda 
bulundular.

İftar pideleri 
DYP’den

Doğru Yol Partisi 
İlçe yönetimi hem 
Ramazan hem de 
Kadir gecesi 
nedeniyle pide 
dağıttı.Yaptırılan 
500 adet pide 
kaldırımdan geçen
lere dağıtıldı.
Parti binası önünde 
yapılan dağıtımda 
zengin fakir 
aranmaksızın her 
geçene pide verildi.

Yaptıkları yardım
lara devam ederek 
insanları mutlu 
etmeye çalıştıklarını 
dile getiren DYP 
İlçe Başkanı Peya 
mi Çağlar, Kadın 
Komisyonumuzun 
da deste ğiyle 
vatandaşları mızın 
bu akşam bizim 
verdiğimiz pidelerle 
iftar yapmasını 
istedik" dedi.

METAPERI

Kapı ve Pencere

İÇ 
d< 
B 
g

Ç' 
b 
b 
a 
yİ 
a 
o 
K

Duşukabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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

PİRİ AŞ
PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

jrist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı/ ORHANGAZİ 
Tel i (0 224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 1O 29

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
PINAR

Faşam
Pınarım

Ramazan-ı
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

P|N ân ''k ^ez müşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur her

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
I Kalsiyum 2.2 mg /1
| Magnezyum 1.2 mg /1
I Sülfat ______ 8.0 mg /1
IKlorür_______ 3.9 mg /1
| Nitrat________ YOK

Kulpsuz olması say^-----yıkamada hijyeni garanti eder.
Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

mı PiHâR AYYILDIZ SU ve GIDA
> ıtâüâk Dr- Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd. 
F No : 132/A GEMLİK
* di Tel : (0.224) 513 49 41

(0.224) 513 49 42
Cep : (0.532) 277 51 10
Egemen AYYILDIZ



10 Kasım 2004 Çarşamba E2EŞ Sayfa 6

Büro işi ‘fıtık ’ ediyor
Büro ortamındaki 
uygun olmayan san
dalyelerde saatlerce 
oturarak çalışmak, 
bel fıtığı riskini art
tırıyor.
Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz, yaptığı 
açıklamada, bel 
fıtığının, beldeki 5 
omur kemiği arasın
da bulunan ve adeta 
bir amortisör gibi 
görev yapan disk
lerin (kıkırdakların) 
fıtıklaşması sonucu 
ortaya çıkan bir 
rahatsızlık olduğunu 
bildirdi..Fıtıklaşan, 
yani dışarıya doğru 
taşan diskin, omuri
lik kanalı içinden 
veya kendisinin arka- 
yan tarafından 
geçmekte olan sinir
leri sıkıştırdığını ve
hasta 
kend

1 böylelikle
11 belli ettiğini

anlatan Prof. Dr 
Akgündüz. "Ayrıca 
fıtıklaşmış diskten 
ortama salınan bazı 
kimyasal maddeler 
de sinir köklerini etk
ileyerek ağrıya neden

olurlar" dedi. 
Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz, birçok 
ülkede yapılan ista
tistiklere göre, dokto
ra müracaat sebebi 
olarak bel ağrısının, 
soğuk algınlığından 
sonra ikinci sırayı 
aldığını ve insanların 
yaklaşık yüzde 
80'ininV hayatları 
boyunca en az bîr 
defa bel ağrısı çek
tiğim söyledi.
Bel fıtığının orta 
yaşlarda daha sık 
görüldüğüne dikkat 
çeken Prof. Dr. 
Akgündüz, 
"Hareketsiz bir iş ve 

hayat tarzı, daha çok 
oturarak çalışmak, 
şişmanlık, ağır şeyler 
kaldırmak, mücadele 
sporları, bilinçsiz 
spor yapmak, yanlış 
oturuş ve duruş 
alışkanlığı, huzursuz 
bir ortamda ve stres 
içinde yaşama, 
sigara ve alkol kul
lanma, uzun süre 
otomobil kullanmak, 
bedensel, fâaliyetlere, 
ısınmadan başlamak 
birer. rı,ş,k faktörüdür" 
diye konuştu.
Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz, bu rişk 
faktörleri bir insanın 
günlük yaşantısında 

ne kadar çoksa o 
kişinin bel fıtığına 
yakalanma ihtimalin
in de o kadar yüksek 
olduğunu vurgula
yarak, "Hele bir de 
genetik olarak 
yatkınlık varsa bel 
fıtığıyla tanışmak 
sürpriz şayılmaz. 
Uygun olmayan san
dalyelerin üzerinde 
her gün saatlerce 
suren bir ofis hayatı
na mahkum insanlar 
bpl fıtığının müstak
bel adaylarıdır" dedi. 
RİSKLİ 
POZİSYONLAR 
Sandalyede destek
siz otururken bele 

binen yükün, ayakta 
dik olarak dururken 
bele binen yükten 
daha fazla olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Akgündüz, "Bu 
pozisyondan daha 
kötüsü, yani belde 
bulunan disklerdeki 
basıncı daha da art
tıran durum, sanda
lyede otururken öne 
doğru eğilerek yer
den bir cismi almak
tır. En kötüsü ise 
ayakta dururken öne 
doğru eğilerek, dizler 
düz konumda yerde
ki bir ağırlığı kaldır
maktır. Bu durumda 
kaldırılan ağırlığın 
miktarı arttıkça bel 
fıtığına yakalanma 
riski de giderek arta
caktır" diye konuştu. 
Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz, oturur 
pozisyonda iken kişi 
arkasına bir destek 
koyarsa veya otur
duğu sandalyenin 
arka kısmını geriye 
doğru tedrici olarak 
yatırmaya başlarsa, 
bele binen yükün de 

giderek azalacağını 
ve belin bu durumda 
çok daha rahatlamış 
olacağını belirterek, 
"Sağlıklı bir bele 
sahip olmak için 
günlük yaşantımızda 
riskli pozisyonlardan 
daima uzak dur
malıyız" dedi.
Genel sağlık açısın
dan olduğu gibi bel 
sağlığı için de 
sporun ve sağlıklı 
iken yapılacak egzer
sizlerin öneminin 
büyük olduğunu 
kaydeden 
Prof. Dr. Akgündüz, 
"Bel, sırt ve karın 
adalelerini 
güçlendirmek için 
gerekli spor ve 
hareketlere ömür 
boyu devam edilme
lidir. Ancak bel fıtığı 
gelişmesine zemin 
hazırlayabilecek veya 
bizzat sebep olabile
cek mücadele 
sporları yerine, 
yüzme, yürüme ve 
bisiklet sürme gibi 
sporlar tercih edilme
lidir" diye konuştu.

Sajnıııâ beslenmeye dikkat! İF©@(3] ©afe
RAMAZAN SOFRASI

Ramazan 
Bayramı'nda tatlı, 
tuzlu ve yağlı 
yiyeceklere dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirten uzman 
diyetisyen Zuhal 
Cihangiroğlu, 
"Bir ânda mideye 
yüklenmek yerine, 
arada sırada 
yemek yenilmesi 
gerekir" diye 
konuştu.
Fırat Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Diyetisyeni Zuhal 
Cihangiroğlu, 
bir ay boyunca 
boş olan mideyi 
fazla zorlamamak 
gerektiğini

belirterek, vücudun 
ihtiyacı kadar 
şeker ve yağ 
alınması gerektiğini 
söyledi.
Cihangiroğlu, 
"Gizli şeker ve 
gizli yağ içeren 
yiyeceklere 
özellikle dikkat 
edilmeli. Şeker 
oranı yüzde 30 
kaloriyi 
geçmemeli. 
Bayramda en 
çok çikolata ve 
tatlı türleri ikram 
edilir, bu ürünlerde 
hem şeker hem 
yağ oranı 
yüksektir. Yağlı 
ve şekerli yiyecekler

ÇORBA

C/PS

PİZZA (Özel) 
SALATA 
İÇECEK

yemesinler, yeteri kadar
demiyoruz, sadece alsınlar" dedi.

ÇORBA 
IZGARA

6.000.000 TL

7.500.000 TL.
7.500.000 TL.

ÇORBA *3 ÇEŞİT
DÖNER TABAĞI

1İÇECEK + 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

M
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Züz milyon çocuk eğitimsiz ‘Emeklilik yaşı 
55-56 olsun’

UNESCO uzmanların
ca hazırlanan rapor
da, dünyada okul 
çağındaki 103,5 mily
on çocuğun eğitim
den yoksun olduğu 
kaydedildi.
Raporda, dünyada 
160 ülkenin 
2015 yılına kadar 
kendi halklarına 
temel eğitim olanağı 
sağlamayı vaat ettiği 

hatırlatıldı ve bu 
ülkelerin dörtte 
birinde, öğrencilerin 
en fazla yüzde 
75'inin ilkokulu 
bitirebildiği belirtildi. 
Raporda, 
"Ulusal ve 
uluslararası planda 
değerlendirme 
yapıldığında, eğitim 
seviyesinin, yoksul 
ülkelerde ve sanayi 

ülkelerinin alt gelir 
grupları arasında 
çok düşük olduğu 
görülüyor" ifadesi 
kullanıldı.
Raporda, "herkese 
eğitim hedefine 
2015 yılında ulaşıla
bilmesi için 
eğitim kalitesinin 
yükseltilmesi 
gerektiği de" 
vurgulandı.

TÜSİAD, emeklilik 
yaşının "bugün için 
55-56 olması" 
önerisinde bulundu. 
TÜSİAD Başkanı 
Ömer Sabancı, 
sosyal güvenlik 
sisteminin mevcut 
yapısıyla sürdürüle- 
meyeceğini, 
belirterek, sistemin 
temel yapısını 
değiştirmeden kalıcı 
çözümler getirilmesi
ni istedi.
Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ömer Sabancı, 
hazırladıkları 
emeklilik sistemi 
reform raporunda 
önerilen çok ayaklı 
modelin, mevcut 
sistemin revizyonu 
ile devam eden, 
dağıtım esaslı finans
man metoduna göre 
çalışan ve asgari 
düzeyde emeklilik 
gelirini garantileyen 
birinci ayak ile 
zorunlu bireysel 
hesaplara dayanan 
ikinci ayak emeklilik 
kurumlarından oluş
tuğunu bildirdi. 
TÜSİAD’ın "Türk 
Emeklilik Sisteminde 
Reform: Mevcut 
Durum ve Alternatif 
Stratejiler" başlıklı 
raporu, İstanbul'da 
düzenlenen basın 
toplantısıyla tanıtıldı. 
Kardeşi Mehmet 
Sabancı'nın vefatı 
nederiiyle Londra'ya 
giden Ömer 
Sabancı'nın konuş
ma metnini, TÜSİAD 
Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı

Arzuhan Yalçındağ 
okudu.
Sabancı, son 5 yılda 
alınan bütün tedbir
lere rağmen kayıtdışı 
çalışmanın önlen
emediğini, sosyal 
sigorta kurumlarının 
finansman açık
larının büyüyerek 
sürmesinin durduru
lamadığını ve sosyal 
sigorta kurumlarının 
kurumsal yapısı ile 
ilgili düzenlemelerin 
yetersiz kaldığını 
belirtti.
Sabancı, mevcut 
durumda sosyal 
güvenlik sisteminin, 
kaynakların etkin ve 
doğru kullanımını 
sağlayamadığını ve 
yoksulluğu 
önlemede yetersiz 
kaldığını kaydetti. 
Sosyal güvenlik 
kurumlarına yapılan 
transferlerin, toplam 
transfer harcamaları 
içindeki payının 
yüzde 67.8 olduğunu 
kaydeden Sabancı, 
"Dolayısıyla dolar 
bazında 15 milyar 
dolarlık bir büyüklük
ten söz etmekteyiz 
ve bu büyüklük, milli 
gelirimizin yüzde 5'i 
kadar bir payı ifade 
etmektedir. AB 
ülkelerinde çok daha 
küçük boyuttaki açık
lar için çok daha 
radikal sosyal 
güvenlik reformları 

uygulamaya konul
makta" diye konuştu. 
Sabancı, doğru mod- 
ellendirilmiş bir 
emeklilik sisteminin 
hayata getirilmesi ile 
bir yandan uzun vad
ede sürdürülebilir bir 
sosyal güvenlik 
yapısının garantilen
mesi, diğer yandan 
da ekonomi ye 
sosyal yapı üzerinde 
birtakım olumlu etki
lerin ortaya çık
masının amaç
landığını ifade 
ederek, şöyle 
devam etti: 
"Bu çerçevede 
raporumuzda öner
ilen çok ayaklı model 
kısaca mevcut sis
temin revizyonu ile 
devam eden, dağıtım 
esaslı finansman 
metoduna göre 
çalışan ve asgari 
düzeyde emeklilik 
gelirini garantileyen 
birinci ayak ile 
zorunlu bireysel 
hesaplara dayanan 
ikinci ayak 
emeklilik kurumların- 
dan oluşmaktadır.
2001 yılında getirilen 
ve gönüllülük 
esasına dayanan 
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'nin de aynen 
devam etmesi ve 
üçüncü ayak kurum
lan oluşturması 
öngörülmektedir."

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Aracınızı hırsızlardan koruyabilirsiniz
Yapılan araştırmalar, 
otomobil sahiplerinin 
alacakları birkaç 
önlemle otomobil
lerinin çalınmasını 
önleyebileceklerine 
dikkat çekiyor. Peki 
aracınızın hırsızlardan 
koruyabilmek için 
neler yapabilirsiniz? 
işte cevaplar...
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, otomobil 
hırsızlığının nedenleri
ni ortaya koyarak 
hırsızlara karşı alı
nacak önlemler 
konusunda vatan
daşları uyardı.
İŞTE ALINMASI 
ÖNERİLEN 
ÖNLEMLER..
- Asla kontak 
anahtarını otonuzun 
üzerinde bırakmayın. 
Unutmayınız ki çalı
nan her 10 otodan 
dördünün üzerinde 
kontak a uhtarı vardır. 
Trafik , il belgenizi 
(ruhsat) asla otonuzda 

bırakmayın. Tescil bel
genizi mutlaka 
yanınızda taşıyın.

Torpido gözü, güneşlik 
gibi otonun muhtelif 
yerlerinde bırakılan 
trafik tescil belgesi oto 
çalındıktan sonra, 
güvenlik güçlerince 
uygulamaya tabi tutu
lursa çalıntı olmadığı 
izlenimi bırakır.
- Otonuzun anahtar
larını ve tescil belge
nizi asla tanımadığınız 
kimselerin ulaşabile
ceği yerlerde kısa bir . 
süre için de âlsa bırak
mayın. Bir anlık ihma
liniz neticesinde 
otonuzun kontak 
anahtarı yapılıp, tescil 
bilgileriniz alınarak 

tescil belgenizin sahte 
bir örneği tanzim 
edilebilir.

- Mutlaka direksiyon 
kilidi kullanın.
Otonuzun direksiyonu 
ile gaz pedalını bir
birine bağlayan 
anahtarlı bir kilit 
otonuzun size olan- 
malıyetiyle mukayese 
edildiğinde çok cüzi bir 
fiyatla temin edilebilir. 
Oto hırsızlarının işini 
zorlaştıran bu tür kilit 
sistemlerinin hırsızlar 
üzerinde caydırıcılık 
rolü fazladır.
- Eğer mümkünse 
otonuza ses ve sinyal
izasyon vasıtasıyla ikaz 
veren bir alarm sistemi 
taktırın.

- Aracınızı belirleyen 
en önemli özellik \a\i 
numarasıdır. I l.\ 

(Yellide Identification 
Number-Araç 
Tanımlama Numarası) 
olarak da tabir edilen 
şasi numarasını bir 
kağıda not ederek, 
mutlaka üzerinizde 
taşıdığınız cüz
danınızın, çantanızın 
bir köşesinde saklayın. 
- Cüzdan, çanta, kredi 
kartı, cep telefonu gibi 
değerli eşyalarınızı ya 
da değerli olmasalar 
bile paket veya poşet
leri görünmeyen bir 
yerde de olsa, asla 
otonuzda bırakmayın. 
Otonuzu çalıp 
çalmama kararsızlığın
da olan birisine, 
oto içerisinde 
bırakılan bu tür 
eşyalar cesaret 
verebilir.
OTOMOBİLİNİZ 
ÇALINDIĞINDA NE 
YAPMALISINIZ?
- Derhal otonuzun 
çalındığı bölgenin 
güvenliğinden sorumlu 
birimle (Polis veya 
Jandarma) irtibat 
kurunuz. Eğer otonuz 

polis bölgesinde 
çalımlıysa 155 Polis 
İmdat, Jandarma böl
gesinde çalımlıysa 156 
numaralı telefonu ara
yarak anında bilgi ver
meniz güvenlik güç
lerinin bir an evvel 
otonuzu bulmasını ve 
sizi mağdur eden şahıs 
ya da şahısları yargı 
önüne çıkarmalarını 
kolaylaştırır.
Unutmayın ki bu 
konuda ki ihmaliniz 
yalnızca oto hırsı
zlarının işini kolay
laştırır.
- ilgili güvenlik kuvve
tine telefonla bilgi 
verdikten sonra ilk iş 
olarak size en yakın 
Polis veya Jandarma 
karakoluna Trafik 
Tescil Belgenizi 
(Ruhsat) alarak gidin. 
Ülkemizde çalınan oto
ların durumu bölgesi 
itibariyle, Polis ve jan
darma sorumluluk böl
gesi olarak ikiye 
ayrılmıştır. Polis böl
gesinde çalınan otolar 
oto sahibinin müra

caatı üzerine İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü tarafından 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş 
Daire Başkanlığı 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Çalıntı Oto 
Projesine kaydedilmek
tedir. Bu sayede çalı
nan bir oto kayıt girilir 
girilmez ilk etapta tüm 
Türkiye ’de ve hemen 
akabinde Interpol bil
gisayar kayıtlarına 
girilerek tüm 
Dünya 'da 
arattırılmaktadır.
- Otonuzun çalındığını 
bildirdiğiniz karakolda 
müracaatınız alındık
tan başvuru evrakınızı 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık 
(Oto Hırsızlığı) Büro 
Amirliğine kendiniz de 
götürebilirsiniz 
- Otonuzun çalındığını 
fark ettiğinizde; 
size en yakın karakola 
müracaat ederseniz 
bu imkanlardan 
faydalanabilirsiniz

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZC.VU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yih 

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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Yüzyılın sonunda 
buzul kalmayacak

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

300’den fazla araştır
macının katkılarıyla 
hazırlanan bilimsel 
raporda, iklimin ısın
ması ve buzulların 
erimesi nedeniyle 
bölgede biyolojik 
çeşitliliğin büyük 
tehlike altında 
olduğu kaydedildi. 
Oslo'da yayınlanan 
rapora göre, başta 
karbondioksit olmak 
üzere sera etkisi 
yaratan gazların 
emisyonu nedeniyle, 
2100 yılına kadar 
bölgede ortalama 
sıcaklık 4 ila 7 
derece artacak.
Norveç iklim 
Değişiklikleri 
Araştırma 
Merkezi'nden Paal 
Prestrud, raporu 
açıklarken, "Bu 
konu çok önemli, 
zira orada olup 
bitenler gezegenin 
diğer bölgelerinde 
olacakların da 
habercisi" dedi. 
Raporda, atmosfer
deki ısınmanın, 

buzulların yazları 
nerdeyse tamamen 
erimesi sonucunu 
doğuracağı 
kaydedilerek, bu

yüzden buzullarda 
yaşayan kutup ayısı 
gibi canlıların yok 
olacağı, biyolojik 
çeşitliliğin ortadan 
kalkacağı uyarısında 
bulunuldu.
Rapora göre, 
buzulların erime
siyle okyanus 
seviyesi de 10-90 
cm yükselecek ve 
kıyı şeritlerinde 
yaşayan nüfus, 
buraları terk etmek 
zorunda kalacak. 
Uzmanlar, buzulların 
erimesinin "olumlu" 
bir sonuç doğura
cağına da işaret 
ettiler ve böylece 
Pasifik ve Atlantik 
okyanusları arasın
da deniz trafiâi için 
uzun vadede 
"kuzeyden geçiş" 
açılabileceğini ve bu 
müstakbel boğazın 
Süveyş kanalının 
işlevini üstlenebile-

ceğini vurguladılar. 
"Olumlu" yanlardan 
biri de, buzulların 
erimesiyle yeni 
balıkçılık alanları ve 
maden işletme 
sahalarının ortaya 
çıkacak olması. . 
Raporun hazırlan
masını sağlayan 
Arktika Konseyi’nin 
8 ülkesinin dışişleri 
bakanları (ABD, 
Kanada, Rusya, 
Japonya, Finlandiya, 
İsveç, İzlanda, 
Norveç) 24 Kasım'da 
Reykjavik'de bir 
araya gelerek raporu 
görüşecek, bundan 
sonra izlenmesi 
gereken politikaları 
tartışacaklar.
8 ülke, iklim deaisik- 
liğinin baş mimarı 
sayılan karbondiok
sit emisyonunun 
yüzde 30'undan tek 
başlarına sorumlu.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

Kumsas Futbol Sahası
Sene 1998 - 1999 Gemlikspor'un 

atılım yılı olarak kabul edilir., zira o 
sene çok iyi takım kurulmuş ve bu 
takımla da Yenisalihli* ye kadar 
gidilmişti.

Bu takımın idman yapacak sahası 
yoktu.

Bugünkü futbol sahamızın yanında 
yarısı belediyeye yarısı da şahsa ait 
olan büyükçe bir yer vardı, idnianlar 
bir ara Gemlik sahasında zor bela sayın 
Burhan Arıkan’dan (İlçe Spor 
Müdürü) izin alınırsa yapılıyordu. 
Zaman zaman da sürtüşmeler olmuyor 
değildi hani.

O günkü yönetim boş olan yere 
güzelce soyunma yeri, malzemeleri koy
acak, yıkayacak bir yer yaptılar.

İdmanlar buradayapılıyor fırsat 
bulundukça sahadan istifade ediliyor
du.

Gemlik’ e ait Kumsas denilen 
bugün mahalleye dönüşün şirin denizle 
iç içe güzelce bir yerimiz Var.

Bu yere beden terbiyesi tarafından, 
bugünki standartlara uygun lig 
maçlarının da oynanabileceği nizami 
bir futbol sahası yapıldı.

Sahanın etrafı tel örgülerle kapalı, 
betondan yapılmış, soyunma odaları ve 
duşları olan bana göre çok güzel olan 
bir tesis yapıldı.

O günlerden hu seneye kadar ne bir 
futbol müsabakası yapıldı ne de o tesis- 
den istifade edildi.

Bu sene iş başına gelen yönetim bu 
tesisden yararlanabilmek için sayın 
başkan Mehmet Turgut beni, hoca 
Ömer'i ve hoca Sönmez'i tesisi görmek, 
yapılabilecekler hakkında fikir almak' 
amacıyla Kumsas'a götürdü.

Kumsas'ı turistik hale sokan faal

olan ve eski Gemlikspor başkanlığı 
yapan, sayın Mecdi Nalcacı beyi ziyaret 
ettik.

Sayın Nalcacı bizi büyük nezaketle 
karşıladıktan sonra, "sizin isteklerinizi 
ben belediye başkanınım istekleri 
olarak kabul ederim" dedi. O gün 
tesiste gördüğümüz eksiklikleri 
söyledik.

Gençali köyü muhtarı Nalcacı, 
"bende grayder ve kepçe var eksiklik
leri tamamlarım" dedi.

Eksiklikler; soyunma odasının cam
larının, temizlenmesi, sahanın içindek 
otların temizlenmesi, ince grayder 
geçirilmesi ve sahanın çapraz 
köşelerinden yol açmak için, tel örgü
lerin onarılmasıydı.

Sayın Burhan Arıkan’la beraberce 
tekrar Kumsas'a gittik. Nalcacı eksik
lerin alınmasını istemişti ben bu eksik
lerle ilgilendim. 9 adet kazık ve yırtık 
olan yerleri örtmek için tel örgü aldık.

On gün sonra tekrar uğradım hiç 
birşeyin yapılmadığını gördüm, benden 
bir adam getirip yaptırmamı söylediler.

Yönetim kurulunda sahadan gece 
gece yararlanabilmek için Borusan’ 
dan sayın Mustafa Yurtseven bey 
işteğimizi kırmadı ve bize saha onarımı 
için vardımcı oldu.

Üzülerek yazıyorum tesisin bakımı 
İlçe Spor Müdürlüğüne ait. Yalnız eğer 
sayın Mecdi Nalcıcı bey tesise sahip . 
çıkarsa eğer ileride çok iyi yapar.

Hiç olmazsa yaz aylarında festi
valler düzenler, spor şenlikleri yapar, 
beldesi şenlernir.

Çalışmalarını takdir ettiğim eski 
klüp başkanım Nalçacıdan yardım bek
liyoruz.

1 LASTİK ALANA ANÎİFİlİZHEDİyE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

STOKLARLA

ÖZKAYA OTOMOTİV
m GEMLİK BAYİİ

■ I R ELLİ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
" B “ K "" Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GÜZEL İZİlffl?
GEMLİK’TEN HER 
SABAH SAAT 830’da

GEMLİK-İZMİR 
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 5131212 ■ 514 45 49
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‘Çiftçiye 46 trilyon lira ödenecek’
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
bayramdan önce 
74 ilde afetlerden 
zarar gören 135 bin 
18 çiftçi ailesine 
yapılacak 50 trilyon 
liralık yardımın 46 
trilyon lirasının 
bayramdan önce 
ödeneceğini 
söyledi.
Güçlü, "Kaynak 
transferi dünkü 
Bakanlar Kurulu'nda 
büyük ölçüde 
çözüldü. Bayramdan 
önce ödemelerin 
yapılmaması gibi bir 
sorunun olacağını 
sanmıyorum" dedi. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Güçlü, 
Dünya Ticaret 
Örgütü'nün (DTÖ) 
Türkiye Daimi 
Temsilciliğine 
atanan Büyükelçi 
Deniz Bölükbaşı'm 
makamında kabul 
etti. DTÖ üye 
ülkeleri ) yaptığı 
Çerçe anlaş
masının ihracat, 
pazar girişi ve tarım
sal destekler olmak 
üzere üç önemli 
ayağı olduğunu

‘Aile hekimliği' tasarısı kabul edildi
Aile Hekimliği Pilot 

Yasa Tasarısı, TBMM 
Plan Bütçe Komisyo 
nu'nda kabul edildi. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda önümüz 
deki günlerde 
yasalaşması bekle
nen Aile Hekimliği 
sistemine göre, birin
ci basamak sağlık 
hizmetleri ücretsiz 
olacak. Komisyonda 
yasa tasarısı 
üzerinde bazı teknik 
değişiklikler 
yapılırken, halkın 1. 
derece sağlık kuru
luşlarından alacağı 
sağlık hizmetleri 
arasına ağız ve diş 
sağlığı da dahil 
edildi. Aile Hekimliği 
Pilot Yasa Tasarı 
sı'nda, aile hekim
liğinin öncelikle bir 
ilde pilot olarak 
başlatılması 
öngörülüyor. Sağlık 
Bakanlığı da İstanbul 
ve Ankara'dan kolay 
ulaşılabilir ve orta 
ölçekli il olması 
nedeniyle Düzce'yi 

belirten Güçlü, 
anlaşmanın 
detaylarının gelecek 
yıl belirleneceğini 
söyledi.
Ancak bu detayların 
Türk tarımına tek 
kelimeyle 'olumsuz' 
ya da 'pozitif 
etkileyeceğini 
söylemenin yanlış 
olacağını ifade eden 
Güçlü, "Türk 
kamuoyunun Irak 
müzakereleri 
sırasında yakından 
tanıdığı ve sürecin 
pozitif geçmesinde 
önemli bir isim 
olarak bilinen 
Büyükelçi Deniz 
Bölükbaşı bundan 
sonra Türkiye'nin 
DTÖ müzakerelerini 
yapacak. Ticari 
konularda yapılacak 
müzakerelerde ken
disini çok önemli 
görevler düşecek. 
Kendisiyle birlik ve 
ahenk içinde 
çalışacağımıza 
inanıyorum" diye 
konuştu.
Büyükelçi Bölükbaşı 
ise DTÖ ile yürütüle
cek müzakerelerin 
en önemli konusu

sistemin pilot uygu
lamasının başlatıla
cağı il olarak seçti. 
Bakanlık, .asarının 
yasalaşmasıyla bir
likte aile hekimliği 
sistemini 2005'in ilk 
ayından itibaren 
Düzce'den başlat
mayı hedefliyor. 3-5 
ay sonra sistem 5-6 
ile yaygınlaştırılacak. 
Düzce'de birinci 
basamak sağlık 
hizmetleri ve koruyu
cu sağlık hizmetleri 
aile hekimleri tarafın
dan verilecek. Birinci 
basamak sağlık 
hizmetleri ücretsiz 
olacak, ancak aile 
hekimine gitmeden 
doğrudan hastaneye 
giden kişi cebinden 
katkı payı ödemek 
zorynda kalacak. 
Birinci basamakta 
sağlık güvencesi 
aranmayacak. 
Düzce'de aile heki 
mine giden hastalar 
cebinden ödeme 
yapmayacak.
Aile hekimliği siste- 

nun tarımsal alanda 
geçeceğini 
belirterek, 
"Türkiye'nin öncelik
lerini en iyi şekilde 
savunabilmek için 
Sayın Bakanın 
talimatlarını almak 
üzere buraya geldik. 
Bu sürecin her aşa
masında Tarım 
Bakanlığımız ile 
koordinasyon içinde 
çalışacağız" şek
linde konuştu.
Bir gazetecinin, 
bayramdan önce 
çiftçilere ödenecek 
toplam 50 trilyon 
liranın nasıl 
ödeneceğini sor
ması üzerine Bakan 
Güçlü, bununla ilgili 
hazırlıkların önce
den yapıldığını 
belirterek, bazı böl
gelerde afet yılın ilk 
aylarında olurken 
özellikle Karadeniz 
bölgesinde Ordu, 
Giresun ve 
Trabzon'da fındık 
üretiminin buyuk 
zarar gordugünü 
hatırlattı. Güçlü, 
çiftçilere ödenecek 
kaynak transferinin 
Bakanlar Kurulu 

minden yararlanan 
hastaların tedavi 
giderleri genel bütçe
den karşılanacak. 
Maliye Bakanlığı, 
genel bütçeden aile 
hekimliği için bütçe 
kalemi oluşturacak. 
Aile hekimleri, aile 
hekimliği uzmanı ya 
da eğitim görmüş 
pratisyen hekim veya 
uzman hekimlerden 
oluşacak- Pilot uygu
lamada kamu per
soneli olan hekimler
den gönüllü olanlarla 
aile hekimliği hizmeti 
verilecek. Kamu 
görevlisi hekim, ken 
di kadrolarındaki öz 
lük hakları koruna 
cak şekilde ücretsiz 
izinli sayılarak aile 
hekimi olarak 
sözleşmeli çalışacak. 
Bu kişiler başarısız 
olmaları ya da 
istemeleri durumun
da eski kadrolarına 
dönebilecekler. Her 
hekimin yanında ebe, 
hemşire ya da sağlık 
memuru gibi en az 

toplantısında büyük 
ölçüde halledildiğini 
ifade ederek, "Afet 
ödemesi yapılacak 
çiftçilerin listesi ve 
hesap numaraları 
önceden biliniyordu. 
Bankacılık sistemi 
de buna uygun 
teknolojiye sahip. 
Bayramdan önce 
ödemelerin yapılma
ması için bir sorun 
görmüyorum" dedi. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından 
edinilen bilgiye 
göre, Türkiye çapın
da afet gören çiftçi 
ailelerine Ramazan 
Bayramı'ndan önce 
ödenecek 46 trilyon 
liranın yanı sıra 
hesap numarasını 
bildirmeyen 
bin 142 çiftçiye de 
1 trilyon liralık 
yardımı hesap 
numaralarının 
bildirilmesinin 
ardından aktarıla
cak. Tarım Bakanlığı 
afet gören 42 ilde, 5 
bin 90 çiftçiye daha 
önce 2 trilyon 521 
milyar ödeme 
yapmıştı.

bir aile sağlığı ela
manı çalışacak. 
Aile hekimleri tam 
gün esasına göre 
çalışacak, çalışma 
saatleri haftada 40 
saatten az olmaya
cak. Ancak esnek 
çalışma saati uygu
lanacak, hekim çalış
ma saatini kendisi 
belirleyecek. Aile 

.hekimleri, prim 
usulüne göre kendi
lerine kayıt olan kişi 
başına ek bir ücret 
alacak. Mahrumiyet 
bölgesi ya da taşra
da çalışan aile heki
minin primi yüksek 
tutulacak. Aile 
hekimleri en az 1000 
en fazla 4 bin kişi 
kaydedebilecek. 
Binin altında hasta 
kaydedc bekim bu 
durum süreklilik gös
terirse görevi bırakıp 
eski işine dönecek. 
Bakanlık, 2005'in ilk 
yarısından sonra aile 
hekimliği sistemini 
yurt geneline yaygın
laştırmayı planlıyor.

M/s’n sıı iıışlîi 
MssyıM

Merkezi 
Hollanda'da bulu
nan Uluslararası 
Kuşları Koruma 
Kurumu tarafın
dan yürütülen 
küresel su kuşu 
sayımının Türkiye 
ayağının hazırlık
larına başlandığı 
bildirildi.
Doğa Derneği kuş 
gözlem ağı sorum
lusu Eray 
Çağlayan, 
Türkiye'de bulu
nan kuş gözlem 
toplulukları ile 
ortaklaşa gerçek
leştirecekleri pro

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL . 513 26 10
SATILIK LÜKS DAİRE
Manastır Ca denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü, 
2. kat 3+1 Lüx daire

0.535. 308 41 53

SATILIK
Umurbey’de Satılık Celal Bayar Evi 

3 odalı fiili manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK 

513 42 36

jede görev alacak 
sayımcıları belir
lemeye başladık
larını bildirdi.
Çağlayan, sayımın 
amacının, ülkeler 
ve türler bazında 
su kuşu popülasy- 
onlarının kısa ve 
uzun vadede gös
terdikleri eğilimleri 
ve türlerin kış 
aylarındaki 
dağılımını belir
lemek, bu veriler 
ışığında alanlar ve 
kuş türleri için 
koruma öncelik
lerini oluşturmak 
olduğunu belirtti.
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Dikkat! Lateks allerjiniz olabilir
Son yıllarda giderek 
yaygınlaşan ve daha 
çok kişide görülm
eye başlayan allerji- 
lerin yeni bir türü de 
lateks allerjisidir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta Lateks 
alleıjisinin, deride 
kızarma, kabarma ve 
kaşıntılardan burun 
akıntısı ve hapşır
malara, gözlerde 
sulanma, kızarma ve 
kaşıntılardan astım 
krizleri ve hatta 

ölüm riski yüksek 
olan anaflaksi gibi 
tablolara neden 
olduğunu açıklıyor. 
LLATEKS İÇEREN 
ÜRÜNLER 
Lateks, kauçuk 
ağacının süt 
kıvamındaki özsuyu
nun çeşitli kimyasal 
işlemlerden geçir
ilmesiyle elde edilir. 
Günlük yaşamımız
da sık sık 
karşılaştığımız bir 
çok maddenin 
yapımında lateks 
vardır.
Piyasada satılan 
40.000’ den fazla 

maddenin 
lateks 
içerdiği bil
inmektedir. 
İşte bunlar 
için sadece 
birkaç 
örnek: 
-Genel kul
lanım: 
Bulaşık 
eldivenleri, 
prezervatif, 
balon, 
oyuncaklar, 
emzik, 
biberon, 
silgi, 
kozmetik

ler, elektrik kabloları, 
tenis-basketbol- 
bovling topları, 
deniz yatağı, 
yapıştırıcılar, 
boyalar, ayakkabı... 
-Tıp alanında: Çeşitli | 
tüp ve maskeler, 
yanık bandajları, 
cerrahi eldivenler, 
tansiyon aleti, 
kateterler, idrar ve 
mide sondaları, lav
man şırıngaları, 
dişçilikte kullanılan > 
bazı ürünler...
LATEKS 
ALERJİSİNİN 
BELİRTİLERİ 
Yakın zamanlara 
kadar lateksin 
sadece cilde temas 
ettiği yerlerde 
kızarıklık, kabarıklık, 
kaşıntı gibi 
tahrişlere yol açtığı 
sanılırdı. Oysa, 
bugün lateksin aller- 
jik nezleden astıma 
kadar bir çok allerjik 
hastalığa neden ola
bileceğini biliyoruz. 
Bunlar içinde en 
tehlikelisi ise ölüme 
kadar giden 
sonuçları olan 
anaflaktik şoktur. 
Lateks nasıl allerji 
yapar ?

Lateks de diğer 
doğal ürünler gibi 
çeşitli maddelerin 
bir kompleksidir. 
Esas olarak poly- 
isoprene içerir; 
daha az'Yniktaflarda 
protein, karbon
hidrat Ve lipit de " 
bulunur.
Lateks ailevisinin 
ortaya çıkabilmesi 
için aİlerjiye yatkın
lığı olan kişinin 
belirli süre (ortalama 
3-5 yıl) lateksle 
temas etmesi 
gerekir. Bu temaslar 
sırasında latekse 
karşı Ig E sınıfından 
antikorlar meydana 
gelir. Bu antikorların 
miktarı belirli bir 
düzeye ulaştıktan 
sonra, lateks içeren 
bir maddeyle temas 
olduğunda (balon 
şişirmek, eldiven 
giymek...) allerjik 
belirtiler gelişir.
KİMLER RİSK 
ALTINDA
Lateks allerjisine 
normal insanların 
%1 kadarında rast
lanırken, astım, 
allerjik nezle gibi 
başka bir allerjik 
hastalığı olanların

%4’ ünde görülür. 
Doğuştan omurga 
yarığı (spina bifida) 
olanların pek çoğun
da lateks allerjisi 
vardır. Lateksle uzun 
süre ve yüksek 
dozlarda karşılaşan 
kauçuk endüstrisi 
işçileri ve sağlık per
sonelinde (doktor, 
hemşire, laborant, 
hastabakıcı...) %10 
oranında lateks 
allerjisi saptanır. Sık 
sık ameliyat olan 
hastalarda lateks 
allerjisi riski yüksek
tir. Kadınlar, erkek
lere göre latekse 
daha duyarhdırlar. 
Lateks allerjisi olan
larda muz, avokado, 
ananas, şeftali, erik, 
mango, badem, yer 
fısıtğı ve kestaneye 
karşı allerji olması 
ihtimali Çok fazladır.

BUNLARA DİKKAT !
-Latekse allerjisi 
olanların, bu 
maddeyle 
temasları önlen
melidir.
-Latekse anaflaktik 
tipte allerjisi olanlar 
bunu belirten bir 
kolye veya künye 
taşımalı, yanlarında 
otomatik adrenalin 
enjektörleri 
bulundurmalıdırlar.
-Latekse allerjisi 
olanlar muayene ya 
da ameliyat edilir- . , 
lerken lateks içer
meyen ürünler kul
lanılmalıdır.
-Latekse allerjik 
olanlar lateks 
içeren bir ürüne 
dokunmuşlarsa 
hemen ellerini bol 1 
suda yıkamalı, elle I 
rini asla gözlerine j 
sürmemeiidirler.

A
\

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 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 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 Teş. 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

B

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur T ; 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
Yeqi Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz Ş13 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 2325
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 2İ-*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

NÖBETÇİ ECZANE
10 Kasım 2004 Çarşamba 

OZAN ECZANESİ i
Dr. Ziya Kaya Mah. İstiklal Cad.

No: 121/3 GEMLİK

GĞMLİK

■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■i

YERELSÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 1979 

FİYATI : ZSO’.OOO 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 Fay : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayihcılık-Reklamcılık Tesisi $ 
İstiklal tad. Bora Sök. No:3/B GEMLİK

(Dini havranı Günleri ve Pazar^üııleri yayııUannıaî), J
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Seyfetin SEKERSÖZ

Acar Züccaciye ve 
Tefal Gemlik 
Bayii Ali Acar, bir 
süredir dekore 
ettiği 
yeni mağazasını 
hizmete açtı.
İstiklal Caddesi 
üzerindeki eski İmar 
Bankası'nın olduğu 
yerde bir süredir 
restore çalışması 
yapılan mağazanın 
açılış kurdelesini 
dün Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut kesti. • ’ 
Yapılan düzenle-, 
meyle Gemlikle 
yakışır bir alışveriş, 
yeri olan Tefal’ve 
Züccaciye 

mağazasında vatan
daşlar aradıklarını 
Bursa'ya gitmeden 
bulabilecekler.
Açılış kurdelesini 
kesen Başkan 
Turgut, Gemlik'in 
her geçen gün il 
olma özelliğine 
doğru hızlı adımlarla 
yaklaştığını söyledi. 
Başkan Mehmet 
Turgut, "Bütün 
isteğimiz ve 
dileğimiz 
Gemlik'te bunun 
gibi ve bundan 
daha büyük satış 
mağazalarının 
açılmasıdır.
Buradan alışveriş 
yapan vatan
daşlarımız aldıklarını 
sağlıklı günlerde kul

lansınlar" dedi.
Acar Züccaciye ve 
Gemlik Tefal 
Bayii Ali Acar'da, 
Gemlik'e yakışır 
bir mağaza 
açabildikleri için 
mutlu olduklarını 
belirtti. Açılıştan 
sonra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve davetliler 
iki katlı mağazayı 
gezdiler. Acar Tefal 
Mağazası’nda 
tefal ürünleri, 
bıçak, tabak takım
ları, kristaller, alman 
gümüşleri, biblolar, 
ütüler elekrikli 
süpürgeler, her çeşit 
mutfak gereci ile 
hediyelik eşya 
bulunuyor

Acar Züccaciye ve Tefal Gemlik Bayii 2. mağazasını İstiklal 
Caddesi’ndeki eski İmar Bankası’nın olduğu yerde açtı. Açılış kurde
lesini Belediye Başkanı Mehmet Turgut kesti.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRDÜNÜZ MÜ?

■ Mi» 4 Jfa Miibiİ i Gemici Miııfcri i .Ijııml» 4
Mril 4 Dw|, Suthi i ûhffl.4 Hiiiler 4 Kılım re

ÇtU Çefifci ıı fim Eşrıı Çeşitleri

GRUP AİLE I 
ÇAY BAHÇESİ | 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat,, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Ktirtez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

9: Yeşil kartımı kaybettim. 11
Hükümsüzdür,

, PERİŞAN GÜNEŞ

J" bürsa'hÂkMyetTe j 
J KENT GAZETELERİNE .] 
'İLAN ve REKLAM ALINIR [j 
1 KÖRFEZ REKLAM fi 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1



Kurşunlu Albatros Diskosu’nda öldürülen Özer Öğütçü’nün 
cinayet zanlıları, dün Gemlik Adliyesi’ne ifade vermeye getirildi 
Öğütçü’nün yakınları zanlıları taşıyan cezaevi aracına saldırdılar

Bağ-Kur’luların çilesi
Benim annem 1920 doğumlu.
Babamın esnaf olması nedeniyle, Bağ- 

Kurdan sağlık sigortası var.
Hergün onlarca ilaç alır annem.
Bunun için Sağlık Karnesi önemlidir.
Yıllarca bu karneleri vize ettirmek için 

Bursalara taşındık durduk.
Geçmiş dönemde ilgilenenler sağolsunlar, 

15 günde de olsa, Bursa Bağ-Kur İl 
Müdürlüğü’nden bir grup görevli Gemlik’e 
gelip, bu hizmeti S.S. Esnaf Kefalet 
Kooperatifi’nin tahsis ettiği bir odada veri 
yor.

Ama Gemlik’in nüfusu 80 bini aşmış, Bağ- 
Kur'lu sayısı bir hayli fazla.

Salt sağlık karnesine vize yaptırabilmek 
İçin sabahın saat 7.oo sinde vatandaş yaşı* 
na başına bakmadan sıraya giriyor.

Bizim yeğene 99. sırayı vermişler tabii 
vize işi 15 gün sonraya kaldı.

Bu işin Gemlik’te kalıcı çözmek için çalış
maların yürütüldüğünü duyuyorum.

Bir memurun Gemlik Bürosu’na ataması 
yapılmış. Stajını tamamlamış olduğunu da 
öğrendim.

İkinci memurun da ataması yapılırsa, 
Bağ-Kur’lunun çilesi biter.

85 yaşındaki bir vatandaş çile kuyrukları
na girmemeli.

Gemlik çok hızlı büyüyen bir kent.
Artık Büyükşehirll de olduğumuza göre, 

Sayın vekillerimiz bu işi çözmeli.
Bayramdan sonra bu iş bitmeli. 

18 Temmuz 2004 
Pazar gecesi 
Kurşunlu Albatros 
diskoda öldürülen 
Özer Öğütçü’nün 
(28) katil zanlılarına 
Adliye önünde 
öfke yağdı.
Bursa Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
yargılanan suçlu
ların ifade vermek 
için getirildikleri 
Gemlik Adliyesi’nde 
güvenlik güçleri 
tarafından sıkı 
önlem alındı. 
Cumhuriyet 
Savcılığı’nda 
ifadeleri alınan katil 
zanlılarının Adliye 
çıkışında bir anda 
cezaevi aracına 
saldıran özer 
Öğütçü’nün ailesi, 
polis tarafından 
zorlukla engellendi. 
Cezaevi aracının 
arkasından koşan 
bayanlar ise, aracın 
kapılarını yumrukla
yarak, katil zanlıları
na lanet yağdırdılar. 
Kurşunlu Albatros 
diskoda çıkan çatış
mada, özer öğütçü

Temmuz ayında Kurşunlu Albatros Disko’da çıkan olayda öldürülen 
özer öğütçü’nün yakınları dün Adliye’de ve önünde cinayet zanlıları
na saldırarak, lanetler okudular. Polis acılı aileyi sakinleştirdi, 
silahla öldürülürken 
arkadaşı Ümit' 
Kaptan ağır 
yaralanmıştı.
Cinayeti azmettirdiği 
öne sürülen İşyeri 
sahibi Rıfat 
Hacı oğlu İle cinayet 
sanığı Erdal Yılmaz 
tutuklanarak, ceza
evine konmuştu.
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Özür dilerim Atam...

Yıl 1938
Yıl 2004
Atatürk’ün ölümünün üzerinden tam 66 

yıl geçmiş.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah 

arkadaşları ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı 
kazananların bize devrettikleri 
Cumhuriyet’in üzerinden de tam 81 yıl 
geçmiş.

Atatürk ve arkadaşları 15 yılda genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanmasına çok 
önemli katkılar koymuş, bir ulusu yeniden 
yaratmışlar.

Sanayide, eğitimde, kültürde büyük ve 
inanılması güç atılımlar gerçekleştirerek 
toplumun önünü açmışlar.

Askeri başarıları Cumhuriyet’le, siyasal 
başarıları Lozan’la taçlandırmışlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını kanla 
irfanla çizmişler.

Yurdun dört bir yanını demir ağlarla 
örmüşler, “milli” kurumlan yaşama geçir
mişler

Ekonominin güçlenmesi için “devlet 
destekli” bir çok üretim tesisini faaliyete 
geçirmişler.

Tarımda, hayvancılıkta devrimler yap
mışlar, köylünün kalkınması için seferber
likler ilan etmişler.

Ya biz.. ।
Cumhuriyet’i devralanlar..
Kocaman bir hiç.
Bugün;
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ve ko 

numu tartışılıyor.
Ulusun doğal kaynakları tük tilmiş, 
Devrimler rafa kaldırılmış, 
Bağımsızlık, 
Milliyetçilik, 
Laiklik, 
Devrimcilik, 
Halkçılık ilkeleri küreselleşme ve globa - 

lizme yenik düşmüş.
Dün bizi bir avuç suda boğmak isteyip 

de azim, kararlılık, bağımsızlık denizinde 
I boğulan ;

AvrupalIsı,
Amerikalısı,
Soylusu,
Soysuzu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan’la çizilen 

“Misak-Milli” hudutları içinde cirit atıyor.
Bu durumda yapılacak bir tek şey var..
O da ;
Ulusal bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı’nı 

kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten, 
Silah arkadaşlarından

Adsız kahramanlardan
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlardan 

f Özür dilemek..
gj Ne işe yarayacaksa ..

Ozüriiiler takı yapmayı öğreniyoı
Ata Mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Kurs Merkezi’nde 
harıl harıl çalışan 
Özürlü çocuklar 
takı yapmayı 
öğreniyorlar.
Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü usta 
öğreticisi Sıdıka 
Gülşen Akıncı'nın 
gösterdiği 
yakınlıkla takı 
yapmasını 
öğrenmeye çalışan 
özürlü çocuklar 
mutluluktan 
uçuyorlar.
Verilen bir işi 
başarıyla 
yapabilmenin mut
luluğu gözlerinden 
okunan özürlü 
çocuklar, Salı 
günlerini bu- işe 
ayırarak takı 
yapmayı 
öğreniyorlar.

El becerilerinin 
çok iyi olduğunu 
söyleyen Kurs 
öğretmeni 
Sıdıka Gülşen 
Akıncı, özürlü 
çocukların 
algılamalarının 
üst seviyede 
olduğunu 
ifade ediyor. 
"Ne gösterirsem

aynısını 
yapabiliyorlar" 
dedikleri özürlü 
çocuklar gerçekten 
hiç ses çıkarmadan 
öğretmenlerinin 
gösterdiği takı yap
mayı büyük istekle 
öğreniyorlar.
Özürlü çocukların 
çeşitli renkte 
boncukları ipe

dizerek yapmaya 
çalıştıkları 
bilezikler, 
kolyeler, bel 
çantaları gibi 
süs eşyaları yıl 
sonunda 
düzenlenecek 
Kermes'te satışa 
sunularak Kurs 
Merkezi'ne 
gelir sağlanacak.

Kızılay yiyecek dağıttı
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi, her 
gün dağıttığı sıcak 
yemeğin yanı sıra 
kuru erzak 
dağıtarak 
fakirlere yardımı 
sürdürüyor. 
Ramazan ayı 
boyunca Pazar 
günleri dışında her 
gün ihtiyacı olan
lara sıcak yemek 
dağıtan Kızılay, 
Orhangazi 
Caddesindeki arsa
da kurduğu yardım 
çadırında

150 aileye kuru 
erzak ile 80 kişiye 
giysi yardımında 
bulundu.
İlçede yardıma 
ihtiyacı olan 
binlerce insanın 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
Kızılay Gemlik 
Şube başkanı 
Gökhan Özler, 
yapılan yardımların 
yetmediğini 
ifade etti.
Hayırsever 
vatandaşların 
yaptığı yardımlara

Gemlik halkının da 
katılmasını 
beklediklerini dile 
getiren 
Gökhan Özler, 
"Kızılay, yapılan

yardımlarla muh
taçların yanında 
olur. Bize yardım
ların devam 
ettirilmesini 
bekliyoruz" dedi.

GEMLİK KANBEROĞLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel : 514 45 49
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM J 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, Tarım Bakanına sordu :

"Çiftçiye ne zaman 
ödeme yapılacak"

TBMM Başkanlığına soru önergesi veren CHP Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık, çifçilerin doğrudan gelir destek paralarını 
neden alamadığını sondu. Bakan Sami Güçlü ise, 2004 yılı 
ödemelerinin belgelerinin tamamlanmadığını söyledi.
Sevfetin SEKERSÖZ 

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, yaptığı 
yazılı basın açıkla
masında çiftçilere 
ödenmesi gereken 
Doğrudan Gelir 
Desteği paralarının 
neden geciktirildiği 
konusunda 
CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık'ın 
TBBM’de sözlü 
soru önergesi 
verdiğini söyledi. 
Çiftçilere 2002 
yılında ödenmesi 
öngörülen, ancak 
Tarım ve Köyişİeri 
Bakanı Sami 
Güçlü'nün en son 
30 Haziran 2003 tari
hinde ödemelerin 
tamamlanacağı 
yönünde beyanlarına 
karşın ödemelerin 
yapılmadığına dikkat 
çekilen soru

önergesinde, tüm 
çiftçilerin şu anda 
tarlada oldukları ve 
masraflar için 
paraya ihtiyaçlarının 
bulunduğuna 
dikkat çekildi.
CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, çiftçileri 
bilgilendirmek 
amacıyla verdiği 
soru önergesinde 
2002 yılı itibariyle 
ödeme yapılmayan 
kaç çiftçinin 
bulunduğu, bunlara 
yapılacak ödemelerin 
ne kadar olduğu 
ve ne zaman ödeme 
yapılacağının sordu. 
Küçükaşık, 
dolu nedeniyle 
İnegöl, Yenişehir 
ve İznik ilçelerinde 
ödemelerin 
tamamlandığı, 
diğer 14 ilçede ise 
29 bin 326 çiftçinin 
10 trilyon 205

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Ürk Beyim, ürk!
Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı 
Claudia Roth, Güneydoğu’yu 
‘Kürt Bölgesi olarak nitelemiş. 
Türk, Kürt diye diye bölmek 
istiyorlar. 
Ürk Beyim, ürk!
Birlik, birlik diye diye 
bozulacak dirlik....

milyar lira alacağının 
bulunduğu, bu 
paraları ödemek 
için doğal afetin mi 
beklendiği sordu. 
BAKAN YANITLIYOR 
Meclis kürsüsünden 
sözlü olarak sorulan 
sorulara tarım ve 
Köyişİeri Bakanı 
Sami Güçlü, 
"2003 yılı doğrudan 
gelir ödemeleri 
tamamlandı. 2004 
yılıyla ilgili ödenecek 
duruma sistem 
henüz gelmiş değil, 
yani beyanlar 
alınıp, itirazlar 
değerlendirilip 
Hâzineye intikal 
ettirmedik. Yani şu 
anda 2004 yılıyla 
ilgili ödeme şartları 
doğmuş değil" 
yanıtını verdi.
CHP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık'ın 
Bursa ve çevresinde
ki durum hakkında 
sözlü sorusuna ise 
Bakan Sami 
Güçlü, "Buradaki 
ödemelerin miktarı 
7 trilyon lira 
civarında, bölgesel 
olarak zararın az 
olduğu yerler 
olduğu için miktar da 
az. Karadenizle 
ilgili özellikle doğuda 
fındık zararı için bize 
40 trilyon lira 
kaynak aktarıldı" 
açıklamasını yaptı.

Küçükaşık, Bursa'da 
450 trilyon lira 
zararın olduğunu 
belirterek, "Türkiye 
için ayrılan para ise 
400 trilyon lira " 
demesine ise Bakan 
Güçlü, "Ülke bir 
bütündür, biz bütün 
olarak bakıyoruz" 
yanıtını verdiği 
açıklandı.
Doğal afetlerden 
zarar gören çiftçilere 
bayram öncesi 
ödeme yapılacağının 
açıklandığını 
bildiren CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek "Genel 
merkezimiz bu 
sözlerin takipçisi 
olacaktır.
Görülüyor ki bütün 
Milletvekillerimiz, 
kentlisi'nin, 
köylüsü'nün, 
çiftçisi'nin, 
zeytin üreticisinin, 
esnafı’nın sorunlarını 
çözmek için, içine 
düştüğü dar boğaz 
lardan çıkarmak 
için uğraş veriyor. 
Oysa AKP 
milletvekilleri ise 
IMF'nin isteklerini 
ve buyruklarını yer
ine getirmek için 
canla başla 
çalışıyor. İşte 
CHP milletvekilleri 
ile AKP 
Milletvekillerinin 
en büyük farkı bu" 
açıklamasını yaptı.

Sayfa 3

Erol GÜRÇAY

Çarpıklıklar
Çarpıklıklar ülkesiyiz.
“Burası Türkiye, oluyor böyle” deriz.
Böyle olduğumuzu da teyit ederiz.
(KDV) deki çarpıklık, çarpıklığın en 

büyüğüdür.
Kalem, defter ve silgi alırız.
%18 (KDV) öderiz.
Pırlanta, elmas ve inci alırız.
Yüzde “sıfır” (KDV) öderiz.
Leblebi, fıstık ve çekirdek alırız.
Parekende alırsak, %18 (K.D.V.) öderiz.
Toptan alınsak, %1 (K.D.V.) öderiz.
Yani. Devlet eliyle, %17 (K.D.V.) ikram 

ederiz.
Ve. Vatandaşı da devlet eliyle, %17 

kazıklamış oluruz.
Ameliyat olmamız gerekir.
Mecburiyetten olduğumuz kalp ameli 

yatı için, %18 (KDV) öderiz.
Enflasyon hesap şekli de bir alemdir.
Etin, sütün ekmeğin arasına, patinaj 

zinciri de katarız.
Pinpon topunu da katarız.
Bilhassa katarız ki, enflasyonu 

sulandırırız.
Ve. Gerçek hayat pahalılığını gizlemiş 

oluruz.
Enflasyon rakamlarımız da entere

sandır.
TÜFE : % 9,86 dır.
TEFE : % 15,48 dir.
Aslında birbirlerine yakın olmaları 

gerekir.
Ama. Toptancılar ve iş dünyası henüz 

doymamıştır.
Ramazan mübarek derler.
Oruçlarını tutarlar.
Ama. Zammın alasıpı da yapmaktan 

geri durmazlar.
Bir çarpıklıkta, emeklilik maaşındadır.
Emekli sandığından en yüksek maaş 

alanda, SSK’dan en düşük maaş alan 
emekli arasında, 10 kat fark vardır.

İşte.Bu çarpıklık en adaletsiz ve 
tehlikeli çarpıklıktır.

GUNUN SOZU
Her kitaplık, 
Bir cezaevi kapatır.

“Seneca”

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?
rr2lB.Fr7allllll ABONE OLUNMOGvH OKUYUN

OUNlUK.lYA.la».T. BM OKUTUN
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Bağ-Kur’lunun çilesi bitmiyor

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kadir gecesine 
rastlayan Salı 
günü iftar yemeği 
verdi. .
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
de katıldığı 
iftar yemeğinde 
ilçenin tüm 
bürokratları 
ile iş adamları da 
bulundu.
Belediye Düğün 
Salonunda verilen

Sağlık karnelerinin 
vizelerinin ilçemiz 
de yapılmaya başla
masından beri 15 
günde bir Bursa 
Bağ-kur Bölge 
Müdürlüğü’nden 
Gemlik’e gelen 
görevlilerin başvu
rularının yoğun 
olması nedeniyle, 
işleri yetiştireme 
mesi yakınlara 
neden oluyor. 
Sağlık karnelerinin 
vize ettirmek 
isteyen Bağ-kurlu- 
lar, sabah saat 
O7.oo’de itibaren

kuyruklar oluştu 
rarak, Gazhane 
Caddesi’n de Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
binasındaki Bağ-kur 
İrtibat Bürosu’nda 
sıraya giriyorlar. 
Ancak, tek bilgisa
yar ile görev yapan 
memurlar, 
başvuruların çok 
olması nedeniyle 
yetiştiremedikleri 
sigortalıların vizesi
ni yapamayarak, 
15 gün sonraya gün 
veriyorlar. Bu ise, 
Bağ-kurluları çile
den çıkarıyor.

iftar yemeğinde 
salon katılanları 
almayınca konuklar 
dışarıya konulan 
masalarda oturarak 
iftarlarını açtılar. 
Düzenlediği iftar 
yemeğinin 
Kadir Gecesine 
rastlamasının da

sevindirici 
olduğuna dikkat 
çeken Başkan 
Mehmet Turgut, 
"Bu mübarek 
akşamda insan
larımızı bir
araya getirmenin 
mutluluğunu 
yaşıyorum "dedi.

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçlan 
bulunan 3060 m2 diiz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır)
GSM: (0.535) 280 94 00

—W«8»

METAPERI
Duşakabin ve Küvet sistemleri 
Konfor Sineklik Sistemleri 
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli) 
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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 MİÂİESTROİ
JBBBİ Kapı ve Pencere 

:41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ

PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 10 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ

8- 30 - 20.30 
PAZAR GÜNÜ 10.oo ■ 19.oo’da 

HİZMETİNİZDEYİZ

Magnezyum 1.2 mg /1
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.
2M000 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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Oyuncakların önemi ŞİİR KÖŞESİ

Oyunların 
vazgeçilmez öğeleri 
olan oyuncaklar, 
çocuğun zihinsel, 
bedensel ve psiko- 
sosyal gelişimine 
yardımcı olur. 
Bebeğiniz, doğar 
doğmaz dış dünyayı 
duyu organları 
aracılığı ile tanımaya 
başlar. Çevresinde 
bulunan her nesne 
onun için uyarıcı ve 
öğretici niteliktedir. 
Hızla büyüdüğü ve 
değiştiği ilk yıllarda; 
oyun ve oyuncaklar, 
bebeğinizin 
neredeyse tüm 
zamanını alır. Oyun; 
bebeğin hayal 
gücünü ve yaratıcılık 
yeteneğini geliştirir, 
düşünmeyi ve keşfet
meyi öğrenmesini, 
kendisine güven 
kazanmasını ve 
sosyalleşmesini 
sağlar. Oyunların 
vazgeçilmez öğeleri 
olan oyuncaklar; 
onun zihinsel, 
bedensel ve psiko- 
sosyal gelişimine 
yardımcı olur. Bir 
yandan bebek için 
eğlenceli anlar 
yaratırken, diğer yan

dan da etkili bir 
eğitimsel görev 
üstlenir. Pedagoglar, 
bebeğinizin ilk oyun
cakları arasında 
bulunması faydalı 
olanları şöyle 
sıralıyor.
YUMUŞACIK 
PELUŞLAR
Sarılıp uyuyabileceği 
yumuşacık bir pelüş 
oyuncak, bebeğinizin 
yatağında kendisini 
güvende hissetmesi
ni sağlayacaktır. Aynı 
zamanda onun için 
bir arkadaş görevi 
görecek ve belki de 
ileride ilk sohbetleri
ni onunla edecektir. 
Ayrıca, yumuşak bir 
oyuncağın 
bebeğinizin tenine 
değmesi, onu uyara
cak ve dokunma 
duyusunu geliştire

cektir.
EGZERSİZ 
AMAÇLILAR 
Yetişkinlerin olduğu 
gibi bebeklerin de 
sağlıklı bir bedene 
sahip olmak için bazı 
egzersizlere 
ihtiyaçları vardır. 
Egzersiz oyuncak
ları; bebeğinizin, 
sağlıklı bir şekilde 
kollarını, bacaklarını 
ya da tüm vücudunu 
hareket ettirmesini 
sağlar. Böylece 
bebeğiniz, eğlenirken 
bir yandan da fiziksel 
gelişimini destek 
leyici hareketler 
yapabilir.
ŞEKİLLİ KUTULAR 
Birbirinden farklı 
boyut ve şekillerdeki 
kutularla oynamak; 
çocuğunuzun el 
becerisini geliştirme, 

nesne-boşluk uydur
ma, ayırt edebilme 
yeteneklerini destek
leme açısından çok 
yararlıdır.
İÇ İÇE GEÇEBİLEN 
KAPLAR 
İç içe geçebilen 
kaplarla oynama, 
çocuğun birçok 
becerisini geliştirir. 
Kapları birbirine 
vurabilir, iç içe koya
bilir, kuleler oluştura
bilir, renklerine göre 
ayırabilir, altlarına bir 
şeyler saklayabilir. 
Böylece, çocuğun 
hem el becerileri, 
hem de hayal gücü 
gelişir.
MÜZİKLİ 
OYUNCAKLAR 
Bütün çocuklar 
müzik sever! Üstelik 
müzikli oyuncaklar 
dinleme ve belleğini 
kullanma 
yeteneklerini de 
oldukça geliştirir. İlk 
başlarda gelişigüzel 
basıp sesler çıkarta
bildiği düğmelere 
daha sonra bilinçli 
olarak basmaya 
başlayan çocuğun, 
yaratıcılığı da 
gelişecektir.

Demir Ali Baydar

Atalar Demiş ki

Yorganına göre uzat ayağı 
Derin su insanı yutar efendim. 
Düşünerek, görmek lazım uzağı 
Bilene kazancı yeter efendim.

Tedbir kulu ulaştırır ışığa 
Sabır vuslat yolu açar aşığa
Çanağa koyduğun gelir kaşığa 
Ocak yanar ise tüter efendim. 

Kaynağı olmadan güvenme borcu. 
Borç ile, harç ile çıkalmaz yola 
Ayarla, hesap et vaktinde harca, 
Horoz da vaktinde öter efendim.

İsraf, haram bundan elem duyulur. 

Keyfince, varlığa nasıl kıyılır? 
idare bilenler kaptan sayılır, 
Lafla gemi gitmez, batar efendim, 

idrak e, mana ver, bu israf niçin? 
Öyle bir yol bul ki, devamlı geçin. 
Düşün ki, ak akçe kara gün için. 
Zor günde kim kimi tutar efendim?

Q_ Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesinden aldığım tastiknamemi 

kaybettim.
Recep İNAN

The Simpsons beyazperdede
mm

IF(e)©(<0 (Câıfö
RAMAZAN SOFRASI

Televizyon 
dünyasının gelmiş 
geçmiş en ünlü 
çizgi ailesi 
"The Simpsons" bu 
kez de beyazperde
den sevenlerine 
göz kırpacak. 
Beş kişilik 
çılgın bir ailenin 
maceralarını anlatan 
çizgi film, 2008 
yılında sinema 
salonlarında 
olacak.
Yapımcılığını 
Mike Reiss ile Al 
Jean'in üstleneceği 
filmde, safdilliği 
ve fazla kilolarıyla 
''fenomen" olan

baba Homer, 
zekasıyla parmak 
ısırtan, diken 
saçlı Bart, saç 
modeliyle ünlü anne 
Marge, bilmiş 

kızkardeş Lisa ve 
bebek Maggie'den 
oluşan beş 
kişilik Simpson 
ailesi can bulacak. 
Ekranlarda 15

fFTA RİYE 
ÇORBA 

ANA YEMEK 
PİLAV 

SAL-ATA 
TATLI

g

6.000.000 TL
ÇORBA 
İZGARA 

ÇEŞİTL ERİ 
PİLAV 

SAEATA 
CİPS 7.500.000 TL

PİZZA (Öze!) 
SALATA 
İÇECEK

3 çeş/t

7.500.000 TL.
ÇORBA 

DÖNER TABAĞI 
(Kendi Garnitürü) 
İÇECEK + TATLI 7.500.000 TL.

sezondur aralıksız 
olarak gösterilen 
Simpson ailesinin 
maceraları 
Türkiye'de de 
ilgiyle izleniyor.

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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SSK hastanelerinin devri tâim
Bazı istisnalar hariç 
kamu kurum ve kuru
luşlarına ait sağlık 
birimlerinin Sağlık 
Bakanlığı'na devrini 
öngören tasarı, 
TBMM Sağlık ve 
Sosyal İşler 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
CHP'li milletvekil
lerinin kendilerine 
söz verilmediği 
gerekçesiyle terk 
ettiği toplantıda, 
TBMM ile Gençlik ve 
Spor Genel 
Müdürlüğü'nün 
sağlık tesisleri istis
na kapsamından 
çıkarılırken, 
başbakanın, tesis
lerin devri sırasında 
çıkan anlaşmazlık
ların çözümünde 
yetkili olduğuna 
ilişkin madde de 
tasarı metninden 
çıkarıldı.
Bazı Kamu Kurum ve

ıy 
İT |

îl

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

HİZMETİNİZE AÇILDI

Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
Devredilmesine Dair 
Yasa Tasarısı, 
Cumhurbaşkanlığı, 
yüksek mahkemeler, 
TSK, üniversiteler, 
mahalli idareler ile 
bazı vakıflara ait 
sağlık birimleri hariç 
olmak üzere, bakan
lıklar, bakanlıkların 
bağlı, ilgili ve ilişkin 
kuruluşlarını ve diğer 
kamu kurum ve kuru
luşlarını kapsıyor. 
Tasarı uyarınca, 
kamu kurum ve kuru
luşlarına ait tüm 
sağlık birimleri, bun
lara ilişkin her türlü 
görev, hak ve yüküm

lülükler, taşınırlar, 
taşınmazlar ve taşıt
larla birlikte bedelsiz 
olarak, SSK'ya ait 
olanlar ise rayiç 
bedeli karşılığında 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilecek.
Devredilen sağlık bir
imlerinde devir tari
hinde sürekli işçi 
kadrolarında çalışan 
personel, devir tarihi 
itibariyle kadroları ile 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilecek. Bu 
fıkra hükümlerine 
göre Sağlık 
Bakanlığı'na geçmek 
istemeyen işçilerin 
kanuni hakları 
ödenerek kurum ile 
ilişikleri /kesilecek.

Onrencf affına
i 7 Aralık’ ayan

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
'öğrenci affı'nı ortamı 
germemek amacıyla 
17 Aralık 20Û4 tari
hindeki kritik Avrupa 
Birliği (AB) Zirvesi 
sonrasına bırakma 
kararı aldı.
AK Parti, bu süreçte 
gündeme getirilecek 
öğrenci affı çalış
masının 'türban' 
tartışmalarına 
indirgenmesinden 
endişe duyuyor. 
Sözkonusu endişe 
AK Parti'yi öğrenci 
affına '17 Aralık' 
ayarı yapmasına 
neden oldu. AK Parti, 
çeşitli nedenlerle 
üniversitelerle ilişiği 
kesilen yaklaşık 80 
bin öğrenciyi 
ilgilendiren öğrenci 
affı konusunda yeni 
bir karar aldı.
Partide, öğrenci 
atfıyla ilgili çalış
maların 17 Arahk'taki 
tarihi AB Zirvesi son
rasına bırakılması 
görüşü ağır bastı. 
Türkiye'ye müzakere 
tarihinin verileceği 
17 Aralık Zirvesi 
öncesinde 
Türkiye'nin yeni bir 

.tartışmaya sürüklen
mesini istemeyen AK 
Parti, öğrenci affının 
türbana 
indirgenebileceği 
endişesini taşıyor. 
AB sürecinin 'türban' 
gölgesinde kalma
ması için yeni bir 
yöntem belirleyen 
AK Parti, bu süreçte 
CHP'ye de 'Bir an 
önce affı getir' 
baskısı yapmayacak. 
CHP'ye daha önce 
çıkarılan 6 öğrenci 
affı ile ilgili teklif 
metnini sunan AK 
Parti, çalışmanın 
CHP tarafından gün
deme getirilmesine

sıcak bakıyor. Ancak 
bu süreçte CHP'nin 
aceleci davranması 
talep edilmeyecek.
Parti yönetimi, 17 
Aralık'tân sonra 
netleşecek tabloya 
göre hareket etmenin 
daha doğru olacağını 
düşünüyor.
ÇELİK, YÖK'TEN 
YAZI BEKLİYOR 
TBMM'de öğrenci
lerin 'öğrenci affı'na 
ilişkin ısrarlı talep
leriyle karşılaşan 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, AK 
Parti iktidarının bu 
konuda 'popülikm' 
yapmadığını söyledi. 
Çıkarılacak bir 
öğrenci affının 
sağlam temellere 
oturtulmasını istedik
lerinin altını çizen 
Bakan Çelik, "Bu 
affın kapsamı ne ola
cak. 60 bin mi, 80 bin 
mi, 100 bin öğrenciyi 
mi kapsıyor, belli 
değil. Herkes farklı 
bir rakam söylüyor. 
Bu öğrencilerin' mağ
duriyet nedenleri nel
erdir? Bunlar bilin
miyor. Bu konuda 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK)'na bir 
yazı yazdım. Bu 
yazının cevabının 
gelmesini bekliyo
rum. Biz hükümet 
olarak öğrencilerim
izin mağduriyetlerimi 
gidermek istiyoruz 
ancak önce bir 
araştırma yapıl
masında fayda var" 
değerlendirmesini 
yaptı.

ERDOĞAN, REST 
ÇEKMİŞTİ 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da, 
80 bin öğrenciyi 
ilgilendiren 'af 
konusunda 
görüştüğü öğrenci 
temsilcilerine, 
CHP'nin 'öğrenci 
affı'nı türbana 
indirgeyebileceği 
endişesini taşıdığını 
söylemişti. CHP'nin 
sürekli olarak 'AK 
Parti öğrehci affına 
ekleme yapacak* 
iddiası ortaya attığını 
belirten Erdoğan, 
bunun doğru 
olmadığını kaydet
mişti!. CHP'nin bir 
teklif getirmesini 
beklediklerini, vurgu
layan Erdoğan, 
"CHP'nin teklifine 
kesinlikle en ufak bir 
ekleme veya değişik
lik yapmayacağız. 
Aynen Meclis'ten 
geçmesini sağlaya
cağız. Bu konuda 
çok samimiyim. 
Öğrenci affının çık
ması için tüm siyasi 
hayatımı ortaya 
koyarım" restini 
çekmişti.
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 da 
bildirmişti.

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

Tel : (0.224) 513 69 50

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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ontörlü ADŞUye ilgi büyüyor
I Türk Telekom, müş- 
I tenlerinden gelen tale- 
I pleri anında değer-.
I lendirmeye devam 
I ediyor. 2003 yılının 
I Temmuz ayında uygu

lamaya alınan hızlı ve
I kesintisiz internet 
I hizmeti ADSL 'nin en 
I düşük ücretinin 49 
I milyon lira olması, 
I internete seyrek 
I bağlananları 
I düşündürürken, yeni 

uygulamaya giren 29 
I milyonluk kontörlü 
I tarife büyük ilgi 

gördü.
| Türk Telekom Bursa 

II Müdürü Mustafa 
Öztürk, günde 1-2 saat 
internete bağlanıp, 
maillerine bakan,

\ banka ödemelerini 
yapan müşterilerin 
dial up bağlantı yerine 
29 milyonluk pakete 
geçebileceklerini 
söyledi. Dial up 
bağlan i ■ m üş terileri
ni tek tek arayarak 
ön ümiizdeki günlerde 
bilgilendirme 
yapacaklarını anlatan

Mustafa Öztürk şun
ları söyledi:
"ADSL'de bağlantı 
ücreti ve aylık tar
ifeleri ucuzlattık. 
Bütün hızlardaki 
bağlantı ücreti peşin 
59 milyon liraya 
inerken, tek seferde bu 
ücreti ödemekte Zorr 
lanan vatandaşlara 69 
milyon liradan 12 ay 
taksitlendirnıe tercihi
ni getirdik. Daha önce 
128 khlık bağlantıyı 
49 milyon liraya 
verirken, şimdi bu fiy
atla bütün abonelerin 
hızını en düşük 256 kb 
saniyeye çıkarttık. 
Hızdaki artışı bütün. 
abonelerimiz hissede

cekler. Bağlantı 
hızında sıkıntı olan 
müşterilerimiz 444 
03 75 numaralı 
teknik destek hattın
dan her türlü bilgiyi 
alabilirler. Bunun 
dışında günde sınır
lı miktarda internet 
kullanan, dolayısıy
la 49 milyon lira 
aylık ücreti Çok 

bulan abonelerimiz 
içinde aylık 29 milyon 
lira ücret ödenen ve 
ayda 3 gb 'lik bilgiyi 
dowland etme hakkı 
veren bir kullanım 
imkanını sağlıyoruz- 
Bu sistemle günde 1-2 
saat sörf yapan, mail 
gönderip, faturalarını 
ödeyen sınırlı kul
lanıcılar için, 3 gb 
yeterli bir seviyedir. 
Dial up bağlanan 
m üşterelirimiz zaten 
29 milyon lira civarın
da bir ücreti ödüyor
lar. Ancak ADSL ■!’(/ 
geçerek 25.6 kh saniye
lik şüper bir hıza . ■. 
ulaşacaklar.
Bilgisayar başında 

geçirecekleri süre 4'te 
1 daha kısalacak. 
İşlemlerini hızlı 
yapacaklar" diye 
konuştu. Bursa'da şu 
anda 58 santralde 13 
bin olan ADSLport 
sayısının 2004 yılı 
sonunda 18 bine çıka
cağı, 9 bin 800 olan 
kullanıcı sayısının ise 
14 bine çıkartıl
masının hedeflendiği 
belirtildi. Bu arada 
yeni indirimli ADSL 
tarifeleri ise şu şekilde 
oluştu: 256 kb'hk 
bağlantı 49 milyon, 
512 kb'hk bağlantı 99 
milyon, 1024 kb'hk 
bağlantı 169 milyon, 
2048 kb'hk bağlantı 
269 milyon lira. .29 
milyonluk tarifede 3 
gb kullanım imkanı 
verilirken 512 hızda 5 
gb'hk kullanım da'49 
milyon hra olarak 
ücretlendirileçek.
Kontürlü sistemde her 
fazla l nıb'lıkyeri 
indirme için ise 10 bin 
liralık bir ücretten 
dirine yapılacak.

Enflasyon beklentisi 
yüzde 10.2'ye çıktı
Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anke
tine göre, tüketici 
fiyatları (TÜFE) 
bazında yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
yüzde 10.2'ye çıktı. 
Merkez Bankası, 
Kasım ayının ilk 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 
Anket sonuçlarına 
göre, Ekim ayının 
ikinci anketinde 
TÜFE'de yüzde 9.5 
olan yıl sonu 
enflasyon beklen
tisi, 0.7 puan 
artarak yüzde 
10.2'ye yükseldi. 
Ekim ayının ikinci 
anketinde, 7-15 mil
yar dolar arasında 
öngörülen yıl sonu 
cari işlemler açığı 
beklentisi, Kasım 
ayının ilk anketinde 
6-16.5 milyar dolar

oldu.
Ekim ayının ikinci 
anketinde yüzde 8.7 
olarak öngörülen 
gayri safi milli 
hasıla (GSMH) 
uygun ortalama 
büyüme beklentisi, 
Kasım ayının ilk 
anketinde yüzde 
8.9'a çıktı.
Yıl sonu GSMH 
büyüme beklenti 
aralığı, Kasım 
ayının ilk anketinde 
Ekim ayının son 
anketinde olduğu 
gibi yüzde 5-11 
aralığında gerçek
leşti.
Cari ay sonu bileşik 
faiz beklentisi 
uygun ortalaması 
yüzde 20.9'dan 
yüzde 20.8'e 
inerken, yıl sonu 
bileşik faiz oranı 
uygun ortalaması 
yüzde 19'dan yüzde 
19.3'e yükseldi.

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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Borçlarınızı TL
cinsinden sıfırlayın Barbaros BALMÜMCU

Barbarosca
1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren Yeni 
Türk Lirası'n a 
geçilecek olması 
veresiye defteri 
tutan küçük 
esnafı tedbir almaya 
yöneltti.
TL'den YTL'ye 
geçişte hesap 
hatası yapmaktan 
korkan esnaf 
kendince çözüm 
buluyor
YTL 'ye geçiyoruz 
lütfen borçlarınızı 
TL cinsinden 
sıfırlayın...
Türkiye’de, 
1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
Yeni Türk Lirası’na 
(YTL) geçilecek 
olması veresiye 
defteri tutan küçük 
esnafı tedbir 
almaya yöneltti. 
TL'den YTL'ye 
geçişte hesap hatası 
yapmaktan korkan 
esnaf kendince 
çözüm bularak 
borcu olan 
müşterilerini

1 Ocak'tan önce 
borçlarını kapat
maları yönünde 
uyarıyor.
Adana'nın Yüreğir 
ilçesinde 4 yıldır 
bakkal işleten 
Osman Doğan, 
Yeni Türk Lirası ’na 
geçişle kafasının 
karışacağını 
düşünerek çareyi 
alacaklarını 
yılbaşından önce 
toplamakta bulmuş. 
Bakkalında müşteri
lerinin görebileceği 
bir yere astığı 
" Yeni TL 'ye geçiş 
nedeni ile 
borçlarınızı en

kısa zamanda 
ödeyiniz" 
yazışıyla alacak
larını toplamaya 
çalıştığını belirten 
Osman Doğan, ”41 
yaşındayım. Kuruşu 
bilmeme rağmen 
yine de hesapta 
zorlanıyorum. Bu 
nedenle de TL 
borcu olanların 
hesaplarını kapat
malarını istiyorum. 
Hem kabarık vere- ' 
siye defterinden kur
tulacağım hem de 
TL'yi YTL'ye 
çevimede zorlan
mamış olacağım " 
dedi.

ÖZKAYA OTOMOTİV’DE KAMPANYA

MİULBÂfflFfflZHEDİÎE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

KAMPANYAMIZ
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI * BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
. GEMLİK BAYİt
I1 nc| M Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

L®1" C Uİ"B Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Gelecek
Bu köşemde spor yazılarıma 

yeteri kadar günün yazılarını 
koyamıyorum.

Şansımız ilçe Gazetesi 
olması. Hadiseleri mahallinden 
takip etme imkanı bula
madığımdan yazılarımı, takip 
edebildiğim kadarıyla Bursa ve 
civarından yapmaya çalışıyo
rum.

16 - 18 yaş grubu gençler, 
idmanlara bayramdan sonra 
başlayacaklar. Gençler, idman
larını gece yaptıkları için izleme 
fırsatım olmadı. Geçen sene 
grubunda 2. olduğunu biliyo
rum. Bu gençlerin içinde A 
takım kadromuzun geçen şe 
neye nazaran daha güçlü ola
cağını umuyorum.

Geçen seneye nazaran eksik 
olan mevkilerin yerlerine 
kaliteli ve kariyerli 3 futbolcu 
transfer yapıldı. 2. futbolcu 
katıldığı zaman Gemlikspor 
kadrosunun güçlü olduğu 
aşikardır.

İlk sınavı 16 - 18 yaş grubu 
verecek, işte Gemlikspor'un alt

yapısının temelleri bu.
Gençler gece idmanı yapıyor

lar.
Gece yapılan idmanın ve 

terledikleri zaman duş yapama
malarının kendileri için faydalı 
olmayacağına inanıyorum.

İlçe Spor Müdürümüz 
Burhan Arıkan 'dan topla oyna
mak için bu gençlere haftada 2 
gün sahasını açmasını dilerim. 
Bunu da yapacağından eminim.

Sayın Belediye Başkanı 'mın 
bu hususda titiz davranacağın
dan eminim.

Sayın Başkınımın 
kayıkhanedeki lokalin açılması 
için emir verdiğini iyi biliyo
rum, nedendir bilinmez 
açılamıyor. Ben, yardımcı ola
cağıma buradan söz veriyorum, 
ben size olumlu yolu gösteririm.

Yağ var, un var, usta var peki 
neden bir işi kıvamına 
getiremiyoruz.

Sayın Kulüp Sekreterinin 
cesindeki anahtarları bu işi 
yapacak bir arkadaşa vermesini 
dilerim.

GÜZEL İZMİR 
GEMLİK’TEN HER 
SABAH SAAT 8.30’da 

GEMLİK-İZMİR
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 12 12 ■ 514 45 49

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?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İHALE İLANI
BURSA / GEMLİK TEKNİK LİSESİ VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

GENEL ONARIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İYE İHALE EDİLECEKTİR

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin :
a) Adresi

b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- ihale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü, miktarı
b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi
3- İhalenin

: 2004 /182294

: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü 
Dr. Ziya Kaya Mh. Atatürk Cad. 16600 Gemlik / BURSA

: Tel : (0.224) 513 30 37 Fax : (0.224) 514 22 49
: gemlikeml@hotmail.com

: Genel onarım
: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü 

Dr. Ziya Kaya Mh. Atatürk Cad. 16600 Gemlik I BURSA
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 
3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

İlk Türk uydusu 
2007’de uzaya gidiyor

a) Yapılacağı Yer

b) Tarihi ve saati

: Gemlik Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi 
Toplantı Salonu 16600 Gemlik / BURSA

: 26.11.2004 Cuma günü saat: 10.oo
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygu

lanacak kriterler:
4.1.. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat adresi için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya meslek odası bel

gesinin aslı
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 belgenin aslı
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri 
makamdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğunu gösterir belgenin ash veya noter tasdikli örneği.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı
4.1 ' 2 Tüzel kişi olması halinde, hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirkülerinin aslı

4.1.4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığı
na dair, son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı

4.1.5. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığını dair, son teklif 
verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı

4.1.6. İdari şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerde 
yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhüt
name.

4.1.7. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.8. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.9. İstekli adına vekalet ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı
4.1.10. isteklinin ortak girişim ■ 'ması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi
4.1.11. İhale dokümanının alındığına dair belge
4.1.12. isteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.4) (4.1.5) (4.1.6) (4.1.7) (4.1.8.) ve (4.1.9) 

da yer alan belgelerin her ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Bu ihalede benzer iş olarak
4.2.1. Teklif edilen bedelin en az %100 ü kadar benzer iş deneyimini gösteren bilgi ve bel

geleri benzer iş olarak her türlü yapım işi (her türlü.inşaat, imalat, tesisat, onarım, yıkma, 
değiştirme, iyileştirme, yenileştirme, boya, iskele ve montaj işleri) kabul edilecektir.

4.3. ihaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecektir.
4.4. İhale dokümanı Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Dr. Ziya Kaya Mah. 

Atatürk Cad. 16600 Gemlik BURSA adresinde görülebilir ve 50.000.000 TL (EllimilyonTL) 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.

4.5. Teklifler ihale saatine kadar Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Dr. Ziya 
Kaya Mah. Atatürk Cad. 16600 Gemlik -BURSA adresindeki ihale komisyonu başkanlığına ve 
rileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra teklifler 
açılmadan geri iade edilecektir.

4.6. istekliler tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

4.7. istekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği oranda 
geçici teminat vereceklerdir.

4.8. Bu işte fiyat farkı ödenmeyecektir.
4.9. Verilen tekliflerin geçerlilik süreşi, ihale tarihinden itibaren en az 50 (elli) takvim günü 

olmalıdır.
4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. B - 6437

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TÜBİTAK'ın 
ODTÜ'deki tesis
lerinde 40 kişinin 
geceli gündüzlü 
çalışmalarıyla 
üretilen yaklaşık 8 
milyon dolarlık 
Rasat'ın başarıyla 
tamamlanması 
halinde, Türkiye 
uzayda söz sahibi 
ülkeler arasına 
girebilecek. 
Türkiye, 2007 
yılında ilk yer 
gözlem uydusu 
'Rasat'ı uzaya 
göndermeyi 
planlıyor. 
TÜBİTAK-BİLTEN 
Müdür Vekili Dr. 
Uğur Leloğlu, 
Rasat'ın 
Türkiye'de 
üretilmiş ilk uydu 
olacağına dikkat 
çekerek, "Bugün 
bu teknolojiye 
sahip 20-30 ülke 
var. Türkiye, 
bunlardan biri 
olacak" diyor. 
Önemli olan 
ilk adım

Türkiye, projeyi

başarıyla tamam
lasa Rasattan 
ormancılık, tarım, 
çevre, afet yöneti
mi gibi alanlarda 
bilgi ve görüntü 
toplayacak. 
Ancak projeyi 
yürüten 
TÜBİTAK'a göre 
asıl önemli olan 
uzay çalışmaları 
konusunda 
teknoloji kazan
mak, yani ilk adımı 
atabilmek.
Eleştiriler de var 
Yüzde 80'i Türkiye 
tarafından yapılan 
Rasat ile ilgili 
eleştiriler de yok 
değil. Anadolu 
Üniversitesi Uydu 
ve Uzay Bilimleri 
Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Can Ayday, 
"TÜBİTAK bunu 
yapıyor, ama gele
cek görüntüleri 
kim değerlendire
cek? Türkiye'de 
böyle bilim 
adamları yok" 
diyor.

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL:51326 10
SATILIK LÜKS DAİRE
Manastır’da denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü, 
2. kat 3+1 Lüx daire

0.535. 303 41 53

SATILIK
Umurbey’de Satılık Celal Bay ar Evi

3 odalı full manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK

513 42 36

mailto:gemlikeml@hotmail.com
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GÜNLÜK BİYABİ

Bir aylık orucun 
ardından bayram
da aşırı beslenme 
gaz, hazımsızlık 
ve mide bulantısı
na yol açıyor.
Bir aylık Ramazan 
orucunun ardın
dan normal 
beslenme düze
nine geçenlerin, 
özellikle bayram 
günlerinde yiyip 
içtiklerine dikkat 
etmesi isteniyor. 
Günler boyunca 
aç kalmaya ve 
farklı öğüne 
uyum sağlayan 
mide ve sindirim 
sisteminde, ağır 
yiyecekler yüzün
den sıkıntılar 
ortaya çıkabile
ceği bildiriliyor. 
Beslenme uzmanı 
Aşkın Yüksel, 
bayramda ağır

tatlılardan 
uzak dur
mak gerek
tiğini 
belirterek, 
özellikle 
oruç tutan
ların birkaç 
gün daha 
kendisini 
frenlemesi 
gerektiğini 
işaret etti. 
Aşkın Yüksel, 
bayram ziyaret
lerinde gelenek
sel ikram alışkan
lığı yüzünden zor 
anlar yaşanabile
ceğini hatır
latarak, şu 
tavsiyelerde 
bulundu:
"Bayram ikram

larında şeker ve 
tatlı yerine, 
meyve tercih 
edilmelidir. İkram

edilen tatlıyı 
yemek istemeyen 
konuklara asla 
ısrar edilmeme
lidir. Yemekte 
mümkün olduğu 
kadar az 
yenilmeli, acık
tıkça atıştırılarak 
bayram günleri 
geçiştirilmelidir." 
Yüksel, oruç 
tutanların bayra
mda, güne hafif 
bir kahvaltı ile

başlamasını, ağır 
yiyeceklerden de 
kaçınmasını 
tavsiye etti. 
Bayram için 
hazırlanan besin
leri alırken dikkat 
edilmesi gerek
tiğini kaydeden 
Yüksel, "Mümkün 
olduğunca azar 
azar ve sık 
tüketme yoluna 
gidilmeli. Bayram 
için hazırlanan 

değişik türde ve 
tatta besinler 
karıştırılmadan 
tüketilmeli" diye 
konuştu. 
Düzensizce ve 
rastgele tüketilen 
besinlerin mide 
ve bağırsakta 
rahatsızlıklara yol 
açabileceğini 
anlatan Yüksel, 
şeker, yüksek 
tansiyon ve kalp 
rahatsızlıkları 
olanların, bayra
mın verdiği 
psikolojik 
rahatlıkla bu 
besinleri fazla 
tüketerek sağlık
larını tehlikeye 
atmamaları gerek
tiğine dikkat 
çekti.
Yüksel, kronik 
hastalığı olan
ların, bayramı,

"midelerinin 
bayram etmesi" 
olarak algılama
ması gerektiğini 
de sözlerine ekle
di. işte Yüksel'in 
hazırladığı 
bayram mönüsü: 
Kahvaltı: Bitkisel 
çay, beyaz peynir, 
yumurta, bir-iki 
dilim kepek 
ekmeği zeytin, 
meyve, salata, 
domates.
Öğle Yemeği: 
Çorba, etli veya 
kıymalı sebze 
yemeği, pilav ya 
da makarna. Hafif 
tatlı olabilir. 
Öğlenle akşam 
arası istenildiği 
kadar meyve 
yenilebilir 
Akşam: Balık ya 
da tavuk ızgara, 
salata

Domatesin kırmızısı şifa kaynağı
Domatese kırmızı 
rengini veren için
deki "likopen"in, 
çeşitli kanser risk
lerini önlediği ve 
sağlık sorunlarına 

karşı vücudun 
direncini artırdığı 
bildirildi.Uzmanlar, 
domatesin içeriğin
deki A, B1, B2, C 
ve K vitaminleri ve 

çeşitli minerallerle 
bir sağlık deposu 
olduğunu belirttiler. 
Domatesin, zengin 
vitamin ve minarel 
içeriğinin yanı sıra 

meyveye kırmızı 
rengini veren 
"likopen" nedeniyle 
bir şifa kaynağı 
olduğunu 
kaydeden

uzmanlar, bir 
antioksidan olan 
"likopen"in çeşitli 
kanser risklerini 
önlemekle beraber, 
sağlık sorununa 

karşı da 
vücudun mücadele 
gücünü artırdığını 
ifade ettiler.

k/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 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

1

■

i
KAYMAKAMLIK

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311

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
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 İŞİ. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
11 Kasım 2004 Perşembe 

GEMLİK ECZANESİ
Demirsubaşı Mah.

Şehit Cemal Sok.No. 2

GEMLİK

■■Orfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1980 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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hep birlikte 
İstiklal Marşı 
okunarak Türk
Bayrağı gön
dere çekildi. 
Saatlerin
09.05'i göster
diğinde çalan 
sirenlerle
Türk Bayrağı
yarıya 
indirilerek,
Ulu Önder
Atatürk'ü bir
kez daha
andık.
Törenlerin

Özlemle andık
Atatürk 66. ölüm yıldönümünde ulusça 

birkez daha ölümsüzleşti.

Ulu önder 
Atatürk'ü 
66. ölüm 
yılında 
düzenlenen 
törenlerle 
andık. 
Törenlerin 
ilki dün saat 
850 de Atatürk 
Anıtı’nda 
çelenk 
sunumuyla 
başladı.
Sunulan çelen- 
klerin ardından

İkincisi, ise 
Kültür 
Merkezinde 
yapıldı.
Saygı duruşu 
ve İstiklâl
Marşı'nın 
ardından
Öğrenciler 
Atatürk 
konulu 
şiirler 
okudular. 
Günün anlam 
ve önemini 
belirten konuş
manın ardın

dan Ticaret 
Meslek ve 
Anadolu 
Ticaret 
Meslek Lisesi 
öğrencileri 
seslendir
dikleri 
Oratorya'dan 
sonra Müzik 
öğretmenleri 
Elif Solmazlar 
eşliğinde 
Atatürk'ün 
sevdiği 
şarkıları 
okudular.

Borusan lojistikle resim yanşmaşı
Borusan Lojistik 
çalışanlarının çocuk
ları arasında ‘Babam 
Borusan Lojistik'te 
çalışıyor’ konulu 
resim yarışması 
düzenlendi.
Jlköğretim'te okuyan 
çocuklara yönelik 
düzenlenen etkinliğe 

106 öğrenci katıldı. 
Borusan 
Tesisleri’nde gerçek
leştirilen resim 
yarışmasına 
aileleriyle birlikte 
katılan çocuklara 
çeşitli hediyeler 
verildi.
Önceki gün,

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
oluşturulan ve 
resim öğretmen
lerinden kurulu 
komite 
2005 yılı 
Borusan 
takviminde 
kullanılacak 
ödüllü resimlerin 
seçimini yaptı. 
Seçilen 12 resmi 
yapan öğrencilerin 
bir yıllık okul 
masraflarının 
Borusan Lojistik 
tarafından 
karşılanacağı 
açıklandı.
Borusan Lojistik'in 
bu yarışmayı

dönüştürme kararı 
alırken yarışmaya 
katılan tüm

sonrasında
Tiyatro'ya 
götürüleceği ve

Belediye Sergi , 
Salonu’nda teşhir 
edileceği öğrenildi.



Umurbey Belediye Başkanı -Fatih Mehmet Güler, kararını erken açıkladı

Güler "Gelecek seçimlerde aday değilim”
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 5 yıl sonra yapılacak olan belediye başkanlığı seçim
lerinde aday olmayacağını açıkladı. Güler, Belediye Meclisi üyeleri He birlikte Umurbey’in kalkınması ve 
güzelleşmesi için görevlerinin son gününe kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Kasım 2004 Cuma

Demirci'de bir önerge daha 
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
TBMM Başkanlığı’na verdiği ve Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Sami Güçlü tarafından 
cevaplamasını istediği önergede, uzun
luğu 10 metreden küçük olan balıkçı, 
teknelerinden vizeleri iptal edilmiş olan
ların, teskerelerinin yenilenmesi için af 
çalışması yapılıp yapılmadığını sordu.

12 KASIM 2004 CUMA 
İMSAK: 05:10 İFTAR: 16:59

Isa'nın Kahvehanesl’nde yapılan huzur toplantısına vatandaşlar bu kez İlgi gösterdi

Huzur toplantısına ilgi
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, aylık huzur toplantılarını 
sürdürürken, Pazar Caddesi’nde İsa’nın Kahvehanesinde 
yapılan toplantıya halkın bu kez ilgi göstermesine sevindi.

Yasel Arafat
Filistin Kurtuluş örgütü’nün lideri Yasel 

Arafat dün sabaha karşı yaşama veda etti.
Arafat, Filistin halkının kurtuluş mücade

lesinin önderi ve yılmaz savaşçısı idi.
Ömrünü Filistin davasına adamış olan bu 

adam, Amerikan emperyalizminin 
Ortadoğu’daki uzantısı İsrail’e karşı verdiği 
mücadelede, zaman zaman yenik düştü, 
ama yılmadı.

Ülkesinden sürgüne gönderildi, yine 
direndi.

Karargahı İsrail askerleri tarafından 
yakıldı, yıkıldı ama haklı mücadelesinde 
hep halkının başında oldu.

Arafat, tıpkı Mustafa Kemal gibi mazlum 
ulusların kurtuluş sembolü oldu.

O, bu feyzi belki de Atatürk’ün Kurtuluş 
mücadelesinden aldı.

Yasel Arafat, Arap aleminde eşi az 
bulunur bir savaşımcı ve devlet adamıydı.

O halkının kahramanıdır.
Dünya kurtuluş ve direniş tarihinde 

başındaki pusası, yanık teni ile unutulma 
yacak.

Amerika’nın Ortadoğu’daki çıkarlarına 
göre Filistinliler belki yurt edinebilecek.

Filistin halkı yıllardır büyük acılar çekiyor.
Belki daha da çekecek.
Ama Yasel Arafat’ın başlattığı mücadele 

mutlaka bir gün zaferlb son bulacak.
Filistin halkı o’nu unutmayacak..
Bu mücadelede Yasel Arafat bir meşale 

gibi halkını aydınlatacak.

Emniyet Müdür 
lüğü’nün halkı bil
gilendirmek amacıy
la yaptığı aylık 
huzur toplantısı bu 
kez Pazar Caddesi 
İsa’nın kahve
hanesinde yapıldı. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kurt, ramazan ayın
da ilçeye suç işleye
cek insanların 
gelmesi nedeniyle, 
vatandaşların kendi
lerine destek 
olmalarını istedi. 
Haberi sayfa 3’de

İzciler THK’dan sertifikalarını aldılar
Türk Hava Kurumu Gemlik 
Şubesi’nin izcilere yönelik Model 
Uçak ve Model Roket kursunda 
başarılı olan 12 izciye Kurum 
Gemlik Şubesi Başkanı Mehmet 
Şekip Esen ile Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü Ercan Baş 
tarafından başarı belgeleri verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de



Sayfa 2
12 Kasım 2004 Cuma

Buluşma Güler "Gelecek seçimlerde aday değilim
Gürhan ÇETİNKAYA

Belediye... Sağlık...
Çöp Toplama...

Belediyecilik zor iş vesselam.
Ancak;
Kentin korunmasına ve bakımına talip olup 

halkın oylarıyla yönetime gelenler belediyeceğin 
tüm zorluklarını bilmek durumunda...

Plan, program, projeler yapılacak, ekonomik 
kaynaklar araştırılacak sonra iş başına 
gelinecek.

Sarhoştum aydım ben bu işten caydım 
demek yok.

Temizlikten, sağlığa, aydınlatmadan kültürel 
gelişime uzanan çizgide belediyenin görevleri 
çok.

Bugünlerde iki şey dikkatimi çekiyor.
* * * .

1* Temizlikçi özel sektör firmasının kamyon
ları dikkat çekiyor.

Çöp toplama saatleri ayrı bir dert. Önde 
onların kirli kamyonu ardında bir yığın araç hep 
birlikte çöpler toplanıyor.

Geceler çuvala mı girdi?
Trafiğin daha sakin olduğu, el ayağın çe 

kildiği saatlerde çöp toplanamıyor mu?
Sanırım basit bir planlama ile bu iş yoluna 

konur.
Ama önce istemek gerek.
Yurttaşın sağlığını ve görsel zevkini dikkate 

almak gerek.
Bir de Gemlik’in daracık yollarında yaptıkları 

hız denemeleri..
Adeta kamyon ralli alanına dönmüş sokaklar.
Anlatıyorlardı da ihtimal vermiyordum...
Veremiyordum.
Gözlerimle tanık olunca, bir de tehlike atlatın

ca hak verdim.
Olayın detayına girmeye gerek yok.
Ama bir gerçek.
O bir çöp toplama aracı... ' 
içinde, “tehlike madde” taşıyor 
Son derece dikkatli olmasında hem kendi 

hem de toplum açısından sayısız yararlar var.
İlgililerin bilgisine sunulur.

* * *
2- Fırın, lokanta, pastane vs. işyerlerinin 

denetimi..
Zabıta Müdürü’nün fırın, pastane lokanta 

dolaşması çok sevindirici...
Toplum sağlığının üç kuruş paraya değişti 

rildiği günümüzde belediyenin denetimleri
I sağlık koşullarına uygun üretim yapmayan iş 
I yerlerine gözdağı, yurttaşa ise güven veriyor.

Çünkü;
Para yüzünden vicdanlar körelmiş, halkın 

I sağlığı hiçe sayılır duruma gelmiştir.
Onun için; .
Güvenilir kurumların gıda maddesi satan ve 

I üreten iş yerlerini sıklıkta denetlemesi gereki
I y°r-

Belediye Zabıta Müdürlüğü çok önemli bir 
I işlevi halk adına, toplum sağlığı adına, iyi bir 
I gelecek adına yerine getiriyor.

Sağlıklı nesiller, temiz bir çevrede ve kaliteli 
I beslenerek yetişiyorlar.

Scyfetin SEKERSÖZ

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, yap
tığı açıklamada, 4 
yıl sonraki seçim
lerde aday olmaya
cağını söyledi.
Bu kararı çok önce
den aldığını ve 
şimdi açıklamak 
durumunda olduğu
na dikkat çeken 
Güler, "Umurbey'de 
2 dönemden fazla 
Belediye Başkanlığı 
yapmamayı 
düşünüyordum. Ne 
mutlu ki Belediye 
Başkanlığına 
aday olduğum 2 
dönemde de 
Umurbey'lilerin 
desteği ile başkan
lığa seçildim. 
Önümüzdeki 
dönemde ise 
kesinlikle Belediye 
Başkanlığı seçim
lerinde aday olma 
yacağım. Bu tür 
laflar bir çok siyasi 
tarafından söylenir 
fakat uygulanmaz. 
Bu açıklamayı

İbrahim Aksoy babasını kaybetti
Sanver Aksoy ile 
İbrahim Aksoy 
kardeşler babaları 
Mehmet Aksoy'u (82) 
kaybetmenin üzün
tüsünü yaşadılar. 
Eski Bursa 
Milletvekili Turan 
Tayan'ında 
katıldığı cenazede 
Marmarabirlik'e 
bağlı Kooperatiflerin 
yöneticileri de 

belge niteliğinde 
yapıyorum ve 
önümüzdeki 
seçimlerde 
Umurbey 
Belediye 
Başkanlığına 
aday olmaya
cağım" açıkla
masını yaptı.
Aldığı bu kararı 
Belediye 
Başkanlığından 
bıktığı, sorumlu
luğun altında 
kalkamadığı ve 
Umurbey'e verecek 
bir şeyi kalmadığı 
düşüncesine kim 
senin kapılma- 
masını isteyen 
Güler, "Aksine 
Umurbey'e hizmet 
heyecanım ilk 
Belediye Başkanı 
Olduğumdan daha 
fazla. Umurbey'e 
ilişkin hedeflerim 
var. Bu hedeflere 
ulaşmak için de 
önümüzdeki 4 yıl 
var gücümle 
çalışacağım ve 
Umurbey'de kalıcı 
hizmetlerin yapıl

bulundular.
Genç Parti İlçe 
Yönetim Kurulu 
üyesi Sanver Aksoy 
ile Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy'un 
babaları olan 
Mehmet Aksoy'un 
cenazesi Umurbey 
Çarşı Camiinden dün

masında öncü 
olacağım. Meclis 
üyesi ve Belediye 
çalışanlarıyla birlik
te Umurbey'in 
çehresini 
değiştirmeye 
devam edeceğiz" 
dedi.
Aday olmama 
kararına da açıklık 
getiren Başkan 
Güler, Ülkede 
siyaset yapan 
politikacıların 
altından koltuğu 
almanın zorluğuna 
değinerek, 
"Vatandaş olarak o 
giderse ne yaparız 
düşüncesi var.
Oysa herkesin yeri

öğlen namazından Umurbey mezarlığın-
sonra kaldırılarak da toprağa verildi.

doldurulur ve 
doldurulmalıdır. 
Bence başkanlık 
dahil bir çok 
yöneticilik 10 yıldan 
fazla yapılma
malıdır. Eğer 
başarılı bir yönetici 
iseniz üst mevkilere 
aday olmalısınız. 
Eğer sıradan 
bir yönetici iseniz 
koltuğu 
daha fazla işgal 
etmemelisiniz" 
açıklamasında 
bulunarak gelecek 
dönem siyaset ve 
yöneticiliği daha 
başka yerlerde 
yapacağının da 
sinyalini verdi.

GEMLİK KANBEROĞLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel : 514 45 49
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik'ten her gün saat 10. o o9da
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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Isa’nın Kahvehanesi’nde yapılan huzur toplantısına vatandaşlar bu kez ilgi gösterdi |

Huzur toplantısına ilgi
Seyfctin SEKERSÖZ
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un 
her ay yaptığı huzur 
toplantısına bu kez 
vatandaşlar ilgi 
gösterdi.
Geçtiğimiz ay yapılan 
huzur toplantısındaki 
ilgisizlikten rahatsız 
olduğunu dile getiren 
Kurt, eski Pazar 
Caddesi’ndeki Isa'nın 
Kahvehanesindeki 
toplantıdan 
mutlu ayrıldı.
İlçedeki muhtarların
da ilgiyle takip 
ettiği toplantıda gün
dem yine Bohçacılar 
ve mahalle aralarına 
park eden 
kamyonlar oldu. 
BAYRAM 
KALABALIĞINA 
DİKKAT
Ramazan Bayramı 
nedeniyle, ilçeye çok 
sayıda suç işleyecek 
insanların geldiğine 
dikkat çeken Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, "Yakaladığımız 
insanlar kadar her an 
suç işleyecek insan
lar var. Tanımadığımız 
insanların kim 
olduğunu 
bilemediğimiz için 
sıkıntı yaşıyoruz. 
Bu konuda vatan
daşlarımızın bize 
yardımcı olmalarını 
istiyoruz. Gördükleri

ve şüphelendikleri 
kişileri bize haber 
versinler. Bu konuda 
sizlerinde almanız 
gereken tedbirler var, 
yapacağınız otokon- 
trol ile oturduğunuz 
binalardaki olaylara 
sahip olabilirsiniz" 
şeklinde konuştu.
YİNE EĞİTİM 
İlçe genelinde 
başlatılan park 
yasağına uymayan 
ağır tonajlı kamyon
lardan 263 tanesine 
Ekim ayında toplam 
11 milyar lira ceza 
kestiklerini söyleyen 
Kurt, "Aracını 
mahalle arasına park 
etme dediğimiz halde 
ceza yemelerine rağ
men dinletemiyoruz. 
Ceza kesmeden 
eğitmek istiyoruz 
ama mümkün 
olmuyor. Kasım 
ayının ilk haftasında 
kestiğimiz cezalar 
3 milyar lira oldu" 
açıklamasını yaptı. 
Daha önceki huzur 
toplantılarında vatan
daşların şikayet
lerinden biri olan 
gürültü yapan 
Mobilet'lerle 
mücadele başlattık
larını bildiren Kurt, 
9 adet mobilete 677 
milyon lira ceza 
kestiklerini.
Sahiplerine de 
sürücü belgeleri

Atatürk’ü anarken

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Büyükşehir.. . .
Büyükşehir demek, 
Bil hemşerim.
Artan vergi, geciken hizmet, 
pahalı enerji demek.
Yani büyük kazık yemek...
Yedikçe bağıracağız 
ama ne çare...

olmadığından 2 
milyar liralık ceza 
uygulamasına 
gidildiğini söyledi. 
YİNE BOHÇACILAR 
Eline 3-5 çorap 
alanın sokaklarda 
gezindiğine dikkat 
çeken Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, "Ankara'dan 3-5 
çorap satmak için 
gelenler kazandık
larıyla nasıl hem 
karınlarını doyuracak
lar, hem de otelde 
kalacaklar. Kimin aklı 
buna yatar. Bu kişiler 
ilçeye kesinlikle 
hırsızlık için geliyor
lar. Yapılan hırsızlık 
olaylarının arkasın
dan bohçacılar 
çıkıyor" dedi.
Emniyet Teşkilatı 
olarak en fazla 
üzüntü duydukları 
olayların başında 
yaşlı insanların 
banka önlerinde 
dolandırıldıklarını 
söyleyen Kurt, 
"Bankamatik önünde 
yanınıza yaklaşan 
kişilerin size anlata
caklarına kesinlikle 
kdnmayın. Kartınızı 
tanımadığınız kişilere 
vermeyin. Kalabalıkta 
size çarparlarsa 
hemen ceplerinizi 
kontrol edin ve kesin
likle akşam saat
lerinde yanınıza yak
laşanlara dikkatli 
olun" uyarısında 
bulundu.
SAHTE PARAYA 
DİKKAT EDİN 
Bayram öncesi alış 
verişlerde özellikle 
esnafa verilecek 
sahte paralara da 
dikkat çeken Kurt, 
kötü maksatlı bu 
kişilerin kalabalık 
esnasında esnafa 
vereceği paralarla 
altınlara çok 
dikkat edilmesi 
gerektiğini hatırlattı.

CAMİ ÖNLERİNDE 
DİKKAT EDİN 
Özellikle cami 
önlerinde yaşanan ve 
adına "Muslukçuluk" 
denilen çalma olay
larına da değinen Ali 
Kemal Kurt, bu kişi
lerin abdest almak 
için ceketini yada 
montunu çıkanları 
takip ettiklerini ve 
anında cüzdanlarını 
çaldıklarını söyledi. 
KUMAR HORTLADI 
Ramazan ayı 
nedeniyle kahve
hanelerde kumar 
oynandığını bildiren 
Kurt, bu işyerlerine 
kesinlikle müsamaha 
göstermediklerini ve 
derhal işyerini kapat
ma yoluna gittiklerini 
hatırlatarak, "Birçok 
dedikodular 
kulağımıza geliyor. 
Bizim memurlarımızın 
kumar oynatan 
kişilerden haraç yada 
menfaat talep ettikleri 
konuşuluyor. Eğer 
bizim memurlarımız 
bunları yaparsa 
derhal bana gelin, 
hesabını ben 
göreyim. Bu 
dedikoduların 
çıkması 
bizi rahatsız ediyor." 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'te en ilginç 
gelişen olaylardan bir 
tanesinin de çalışkan 
ve dürüst memurlara 
atılan karalamalar 
olduğunu söyleyen 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
"Ben Emniyet 
teşkilatıma her 
konuda kefilim.
Sizlerde eğer 
yaşadığınız ilçeyi 
seviyorsanız çalışkan 
ve dürüst memurlara 
sahip çıkın.
Onların yaptıkları 
dürüst çalışmalara 
yardımcı olun" 
isteğinde bulundu.

Atatürk’ ü andık.
Aslında, bir çok vesile ile her gün 

anıyoruz.
Ama. Hala tam olarak anlayamadık.
Atatürk değişimden yanaydı.
Statükoya karşıydı.
Eğer, statükodan yana olsaydı, 
Padişahlık benzeri bir yapıya devam 

etmenin yollarını arardı.
Ama. O, en radikal kararı verdi.
Hakimiyeti, hanedanın elinden aldı.
Halka verdi.
Batıya dönüktü.
Devlet eli ile Avrupa’ ya eleman 

gönderdi.
Bu eğitimli insanlar, devlet çarkında 

önemli görevler aldı.
Aslında, bu gün sağ olsaydı.
Hem sevinirdi.
Hem de üzülürdü.
Muhafazakar kesimin, batı ile bütün

leşme çabalarını gördükçe sevinirdi.
Aydın geçinen kesimin, bu değişime 

direnmemesine üzülürdü.
Atatürk’ ü anmak güzel.
Ama. Onu iyi anlamak lazım.
Onu en çok anan bir kesim onu hiç 

anlamamıştır.
“Ordu göreve’’ pankartları açanlar, 

onu hiç anlamamamıştır.
Atatürk ordunun hep görevde 

kalmasını isteseydi, Büyük Millet 
Meclisini açmazdı.

“Hakimiyet Kayıtsız Şartsız 
Milletindir” demezdi.

Atatürk’ ü anarken;
- Onun devrimci karakterini,
- Değişimden yana olduğunu,
- Demokrat olduğunu,
- Her zaman batıya dönük dur

duğunu unutmayalım.

GÜNÜN SÖZÜ
Devrimler hiç gerilemez 

“Philips”

SATILIK TARLA
Orhangazi Giilyaka Köyü 'nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır)
GSM: (0.535) 280 94 00

ABONE OLDUNUZ MU?
r~r~2 m —ABONE OLUN
UJ2LİU3 OKUYUN

OKUTUN
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Bayram baklavaları velilerden izciler IHK’dan sertifikalarını aldılar
Scyfctin 
SEKERSÖZ

Okulların 
başlattığı 
Bayram 
öncesi ev 
baklavası 
satışları 
tüm hızıyla 
sürüyor. 
Okul Aile 
Birlikleri 
hin gelir 
elde etmek 
amacıyla 
velilere 
hazırlattık
ları ev
baklavası satışları 
Vatandaşlar tarafın
dan ilgi gördü.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Aile 
Birliğinin önceki 
gün satışını yaptığı 
ev baklavalarından 
sonra dün de

Anadolu Meslek 
Lisesi ve Kız 
Meslek Lisesi Okul 
Aile Birli kleri 
tarafından şerbeti 
dökülmüş ev 
baklavaları satışa 
sunuldu.
Dün, Belediye Sergi 
Salonu önünde

başlatılan 
satışlarda 
Ramazan 
Bayramında 
evlerinde baklava 
yapmada zorlanan- 
lar beğendikleri 
baklavaları ücretini 
ödeyerek evlerine 
götürdüler.

Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesinde 
gerçekleştirilen 
İzcilere yönelik 
Model Uçak ve 
Model Roket 
kursunda 
başarılı 
olanlara 
sertifikaları 
verildi.
Türk Hava 
Kurumu Gemlik 
Şubesinde 
düzenlenen 
törende 
Endüstri 
Meslek Lisesi 
izcilerinden 12 
öğrenciye serti
fikaları Türk 
Hava Kurumu 
Şube Başkanı 
Mehmet 
Şekip Esen 
ve Endüstri 
Meslek Lisesi

onayladığı 
sertifikaları 
alan izciler

Genel 
Başkanlığı 
Türkkuşu

Müdürü Ercan 
Baş tarafından 
verildi.
Ünite lideri 
öğretmen 
Abdullah 
Akpınaroğlu 
önderliğinde 
başlatılan 
model uçak 
kursunda
başarı gösteren 
izcilere Türk 
Hava Kurumu

Model Uçak 
Okul 
Müdürlüğü'nün

emeklerinin 
karşılığını 
aldılar.

METAPERI
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 a
Dilek Sok. No: 49 Kartal/İSTANBUL _ _ _  ■
Tel.O216387 2340/3 HatFax:O216387 2343 |1 f|B 41 B R1 TT” AlPiMAs _A IV|A|t o I n UJ

Kapı ve Pencere -^BBBPVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 10 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com


GG^^DEN KAÇMASIN!
PinâR

^e«"-e,We Yaşam
Dezenfekte işlemine tabi tutulan 

OIN^R damacanaların dolumu, tamamen 

PlılHlt hijyenik bir ortamda ve el değmeden gerçekleştirilir

Pınarım

Tîâmâzön^ı 
Şerifiniz 

Mübarek Olsun

n
I

z*

Düşük sodyum oranı sayesinde

PlflÂR »HMnHk yapmaz, rahatlıkla tüketilir

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır. "W

*

PIIİ&R ^ez rr|üşterilerimizce açılma garantisi 
olan ve Pınar logosunu taşıyan 
‘özel güvenlik bandı’ mevcuttur

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

Piliân Ku|Ps«z olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.

2MM TL
MİS* 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 ■ 19.oo'da 

HİZMETİNİZDEYİZ
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KM riskli gebelikler hangileridir?
Hamileliklerin pek
çoğu problemsiz 
seyreder ve hayal 
edilen sağlıklı bebek 
ve anne ile mutlu 
sona -veya başlangı
ca- ulaşır. Ancak 
bazı hamileliklerde 
ya baştan var olan 
veya ilerleyen gebe
lik haftalarında 
ortaya çıkan, bazen 
annenin bazen 
bebeğin ve çoğu 
zaman da her 
ikisinin sağlığını 
tehdit eden problem
ler ortaya çıkar. İşte 
bu hamileliklere 
doğum biliminde 
genel olarak “Riskli 
Gebelik” nitelemesi 
yapılmaktadır. 
Tanımında da belirt
tiğimiz gibi baştan 
çok normal görünen 
bir hamilelikte bile 
sonradan ciddi prob
lem yaşanabileceği 
için “riskli” olsun 
olmasın bütün gebe
liklerin uzman takibi 
altında olması büyük 
önem t.ışır. Doğum 
uzmar anne veya 
bebek açısından nor
malin dışına çıkan 
çoğu sorunu 
çözümleyebilir ancak 
oldukça karmaşık 
bazı durumlarda bu 
konularla öncelikle 
uğraşan Perinatoloji- 
Feta! Tıp merkez ve 
uzmanlarının 
yardımına başvu
rurlar.
Memorial Hastanesi 
FetalT ıp-Perinatoloji

J Ünitesi’nden, 
Op.Dr.N. Cihangir 
Yılanlıoğlu ile yük
sek riskli gebelikler 
hakkında konuştuk.

i Anne adayının yük
sek tansiyon, şeker, 
kalp, böbrek, 
karaciğer vs. gibi 
bazı hastalıkları 
hamilelik süresince 
ağırlaşma eğilimine 
girer. Bu nedenle 
bebek için plan 
yapıldığında genel 
sağlık sorunlarının 
varlığı veya derecesi 
belirlenmelidir. Bu 
hiçbir zaman genel 
sağlık problemleri 
olan bir kadının anne 
olamayacağı anlamı
na gelmez. Hatta 
şunu önemle belirt
mek gerekir ki 
toplumda bir çok 
çocuk sahibi olabile
cek kadın yersiz ve 
abartılmış uyarılar

yüzünden gebelikten 
kaçınmaktadır.
Kendini bu durumda 
bulan herkes mutla
ka birden fazla 
uzman görüşü almalı 
ve bebek sahibi 
olmaktan gereksiz 
yere mahrum olma
malıdır.
Bağışıklık sistemine 
ait hastalıklar gebe
likte değişik seyir 
gösterirler. Örnek 
olarak Lupus ağır
laşabilir, aynı kala
bilir veya iyiye 
doğru da gidebilir. 
Astım genellikle 
hamilelikte daha 
iyiye gitme eğili
mindedir.
Hamilelikte bir çok 
cilt problemi ortaya 
çıkar ama pek çoğu 
önemsizdir ve 
doğumla beraber 
geçer, sadece seyrek 
görülen bazı cilt 
hastalıkları ağır 
seyredebilir.
Hamilelik damarlar 
ve kan pıhtılaş
masında değişiklikler 
yaratır. Bu yüzden 
kanın zor veya kolay 
pıhtılaşmasına yol 
açan hastalıklar 
gebelikle yakından 
ilgilidir.
Anne adayının daha 
önce düşükler yap
mış olması sebebi 
bilinsin bilinmesin 
mevcut gebeliği de 
riskli kılar. Önceki 
düşüklerin haftası, 
nasıl olduğu gibi 
detaylar ve kan test
leri ile mevcut gebe
lik takibi yön
lendirilir. Çok erken 
düşüklerde kromo
zom anormallikleri , 
üç-altı ay arasında 
düşüklerde rahim 
boynu yetmezliği, 
daha sonraki fetal- 
doğum öncesi 
bebek- ölümü 
durumlarında 
annenin veya 
bebeğin hastalıkları 
araştırılır.

Tümörler genç 
kadınlarda hamilelik 
sırasında veya 
öncesinde ender 
olarak karşımıza çık
abilir. Serviks-rahim 
boynu veya rahim 
ağzı kanseri, meme 
kanseri ve Lösemi 
grubu hastalıklar bu 
alanda en çok rast- 
lananlardır.Gebelik 
öncesi veya 
başlangıcında 
memede kitle olup 
olmadığı yakın 
zamanda bir smear 
(rahim ağzından alı
nan sürüntü testi) 
yapılıp yapılmadığı 
konusu unutulma
malıdır. Tümörlerin 
değişik tip ve 
davranış biçimi 
olması nedeni ile 
gebeliğin devamı, 
sonlandırılması, veya 
gebelik sırasında 
operasyonu her biri 
için faklılık gösterir. 
Günümüzün bu alan
da en ileri teknoloji
lerinden biri de 
tümör dolayısı ile 
yumurtalıkların alın
ması veya yumur
talıkların hara- 
biyetine yol açacak 
radyoterapi-ışın 
tedavisi- öncesinde 
yumurtalığın bir kıs
mının alınarak don
durulması ve has
tanın bütün tedavi
leri yapıldıktan -yıl
lar sonra bile- tekrar 
vücuduna nakledil
erek çocuk sahibi 
olabilme imkanıdır. 
Bu teknik ülkemizde- 
merkezimizde- uygu
lanabilmektedir.

Genel olarak belirt
mek gerekirse 
annenin gebelik 
öncesi mevcut olan 
bazı hastalıkları 
hamilelik sürecini ve 
bebeği, hamilelik de 
mevcut hastalığın 
seyrini tedavisini ve 
sonucunu etkiler. 
Bebeğin gelişim 
anormallikleri ve 
hastalıklarının 
doğum öncesi 
teşhisi günümüzde 
oldukça ileri boyut
lara ulaşmıştır.
Bunun sonucu kabul 
edilmesi gereken en 
son gelişmelerle de 
artık anne rahmi için
deki bebeğin 
tedavisi gündeme 
gelmiştir.
Ultraosonografi altın
da izleyerek bebeğin 
sağlıklı doğmasını 
sağlamak için bir 
çok işlem ve 
operasyon -Fetal Tıp 
Ünitemizde olduğu 
gibi- ileri merke
zlerde yapılabilmek
tedir. Bu operasyon
lar çoğunlukla 
bebeğin doğum haf
tasına gelene kadar 
organların gelişmeye 
devam etmesi 
amacını taşır. Bu 
şekilde asıl tedavi 
veya operasyonla 
bebeğin sağlıklı bir 
yetişkin olmasının 
yolu açılmış olur. 
Birkaç örnek 
verirsek; bebeğin 
akciğerinde sıvı 
toplanması veya 
kistler akciğerlerin 
gelişimini engeller, 
bunu bir shunt 
(göğüse konan bir 
tüp) ile düzeltmek 
mümkündür. Aynı 
operasyon bebeğin 
idrar yolundaki 
tıkanıklığı gidermek 
için mesaneye 
yapılabilmektedir. Bu 
yapılmadığı takdirde 
sonucu böbrek ve 
akciğerlerinin 
gelişmemesi ve 
bebeğin kaybedilme
si kesin gibidir.

Bili kılın otolar 
ftta! I

Amerikan Kalp 
Vakfı'nın toplantısın
da sunulan araştır
malara göre, 
belin kalınlaşması, 
kalp hastalıklarının 
ve kalp krizinin en 
önemli 
habercisi olabiliyor, 
yapılan araştırmada, 
1967-1984 yılları 
arasında Fransa'da, 
ani kalp krizi 
nedeniyle ölen 7000 
orta yaşlı erkek ince
lendi.
Araştırma sonuçları
na göre, beli kalın 
kişilerde, kalp krizin
den ölüm oranının 
yüksek olduğunun 
belirlendiğini, araştır
manın sürekli kalp 
hastalığı olanları 
kapsamadığını kay
detti.
Erkekler için bel 
ölçüsünde tehlikeli 
üst sınırın 102 san- 

| timetre olduğu.

kadınların ise 76 
santimetrenin üstüne 
çıkmaması gerektiği 
belirtildi.
Amerika'da yapılan, 
45 yaş ve üstü 2000 
yetişkini kapsayan 
başka bir araştırma
da da doktorlar, kilo
ları bedeninin orta 
bölgesinde biriken 
kişilerde, çeşitli kalp 
problemlerine rast
lanma oranının yük
sek olduğunu belirle
di.
Doktorlar, sadece 
boy-kilo oranını 
ölçmek yerine, bel ve 
boyun ölçüsünü 
almanın kalp krizi 
riskini belirlemekte 
daha etkili olacağını 
vurguladı.
Kalp krizi riskini 
artıran diğer faktörler 
arasında sigara tüke
timi, kolesterol 
düzeyleri, tansiyon 
ve stres sayılıyor. |

CL Orhangazi Nufus Müdürlüğünden 
aldığım nufus cüzdanımı kaybettim 

hükümsüzdür.
Kartal GÜLMEZ

ra S i rüüd Cif M
RAMAZAN SOFRASI

İFTARİYE 
ÇORBA 

XX A/XX YEMEK 
F*İ1_AXS 

SALATA 
TATLI

çorba
IZGARA 

ÇEŞİTLERİ 
F*İ1_A\S

Salata 
CİPS

s ÇEŞİT

7.500.000 TL
PİZZA (Özel) 3 çeşİT

İÇECEK 7.500.000 TL,
ÇORBA 

DÖNER TABAĞI

t^İ 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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Nema ödemeleri başlıyor
Ziraat Bankası, 
Aralık ayında 
ödenmesi bekle
nen nema 
ödemelerine 
bayram sonrası 
başlanacağını 
açıkladı, ilk 
ödemeler kurum 
ve işyerlerinin toplu 
başvurularına yapıla
cak. Peki sıralama 
neye göre olacak? 
Ziraat Bankası'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, nema taksit 
ödemelerinin ise 
Hazine tarafından 
belirlenecek tarihte 
başlayacağı hatır
latıldı.
Açıklamaya göre, 
önceki taksit 
ödemelerinde olduğu 
gibi, kurumu ve işy
eri aracılığı ile 
talepte bulunan hak 
sahiplerinin 
ödemeleri, 4. taksit 
ödemelerinin başla

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

masını takiben 'en 
geç 3 gün' içinde 
yapılacak.
Bu arada Tasarrufu 
Teşvik işyeri sicil 
numarası olan ve 
elektronik posta 
uzantıları k12.tr, 
edu.tr, com.tr, gov.tr, 
mil.tr, pol.tr ve bel.tr 
olan özel kuruluşlar 
ile kamu kurum ve 
kuruluşları personeli, 
4. taksit nema 
ödemelerini işyerleri 
aracılığı ile alabile
cek.
Kurum aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri ise eskiden 
olduğu gibi bir aylık 

takvim içinde 
sıralarını bekleye
cek.
Kurum ve işyerleri, 
unvanlarını taşıyan 
elektronik posta 
adresi ile birlikte en 
son kesinti ve katkı 
tutarlarını yatırdık

ları Ziraat Bankası 
şubelerine başvura
caklar.
Kurum ve işyeri 
yetkililerine 4. 
taksit nema ödemesi 
yapılabilmesi 
için, resmi 
görevlendirme/yetki 
yazısı, diğer kuru
luşlar için noter tas
dikli yetki belgesi ve 
imza sirküleri, işyer
lerine ait tasarrufu 
teşvik işyeri şicil 
numarası, kurum 
veya işyeri irtibat 
telefonu ve geçerli e- 
posta adresi ile 
başvuru şartı 
aranacak.

Bayramda havalar 
nasıl olacak?

Türkiye, bayram
da Akdeniz'den 
gelen yağışlı 
havanın etkisi 
altına girecek. 
Batı böl
gelerinden 
başlayacak 
yağışlar tüm 
yurdu etkisi altı
na alacak. İstan
bul'da 3 gün yağ
mur ve fırtına var. 
Sıcaklık 10 derece 
kadar düşecek. 
Yarın yurtta yağış 
beklenmezken 
Türkiye bayramın 
birinci günü Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yeni bir yağışlı 
havanın etkisi altına 
girecek. Hava sıcak
lıkları ise bayramın 
ikinci gününden 
itibaren yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinden başlayarak 
8-10 derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan "Meteorolojik 
Değerlendirme"ye 
göre, bugün Güney 
ve Doğu bölgelerde 
devam eden yağışlar, 
yarın yurdu terk ede
cek. Bu nedenle 
yarın ve 14 Kasım 
Cumartesi yurtta 
yağış görülmeyecek. 
Yurdun kuzeydoğu 
kesimleri parçalı 
bulutlu, öteki yerler 
az bulutlu ve açık 
geçecek.
Türkiye Ramazan 
Bayramı'nın birinci 
gününden itibaren 
(14 Kasım Pazar 
günü) Orta Akdeniz 
üzerinden gelen yeni 
bir yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Buna göre; bayramın 
birinci günü yurdun 
Batı bölgeleri parçalı 
çok 
bulutlu; Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz ile 
akşam saatlerinden 
itibaren İç 
Anadolu'nun batısı 
ve Batı Karadeniz 
sağanak yağışlı 
geçecek.
Yağışlar, Marma 
ra'nın batısı ve Kıyı 
Ege'de etkili olurken, 
lodos Batı 
bölgelerde yağışla

birlikte kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek. 
Bayramın ikinci günü 
(15 Kasım Pazartesi); 
bütün bölgeler çok 
bulutlu, Doğu 
Anadolu'nun doğusu 
dışında tüm yurt 
yağışlı geçecek. Batı 
bölgelerde esen 
lodos şiddetini 
azaltacak.
Bayramın üçüncü 
günü (16 Kasım 
Sah); Trakya dışında 
tüm yurtta sağanak 
yağış bekleniyor. 
Rüzgar kuzeybatı 
kesimlerde yıldız ve 
poyrazdan kuvvetli 
esecek.
Halen mevsim nor
malleri civarında ve 
yer yer üzerinde 
seyreden hava sıcak
lıkları, önümüzdeki 
hafta başından 
(bayramın ikinci 
günü) itibaren yur
dun kuzeybatı kesim
lerinden başlayarak 
hissedilir derecede 
(8-10 derece) 
azalacak.
Bayramın birinci 
günü; Marmara'nın 
batısı ve Kıyı Ege'de 
beklenen etkili 
sağanak yağışlar ve 
yurdun batı kesim
lerinde esecek lodos 
fırtınası nedeniyle 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları istendi.
İSTANBUL'DA 
YAĞMUR VE FIRTINA 
VAR
İstanbul Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü, 
İstanbul'da Ramazan 
Bayramı süresince 
etkili sağanak yağış 
ve fırtına ile ani 
sıcaklık değişiklik
lerinin oluşturabile
ceği olumsuz hava 
şartlarına karşı uyan
da bulundu.

Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamada, 13 Kasım 
Cumartesi (Arife) 
günü havanın 
parçalı bulutlu 
olması ve lodosun 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına şek
linde esmesi, en 
düşük sıcaklığın 

12, en yüksek sıcak
lığın da 21 derece 
olmasının beklendiği 
belirtildi.
Bayramın 1. gününde 
(14 Kasım Pazar) 
havanın parçalı çok 
bulutlu, 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçeceği 
ifade edilen açıkla
mada, yağışın öğle 
saatlerinden itibaren 
etkisini artıracağı, 
lodosun fırtına şek
linde eseceği, en 
düşük sıcaklığın 13. 
en yüksek 
sıcaklığın da 20 
derece olacağı 
bildirildi.
Bayramın 2. gününde 
(15 Kasım Pazartesi) 
havanın etkili 
sağanak yağışlı 
geçeceği, rüzgarın 
yıldız ve poyrazdan 
kuvvetli olarak ese
ceği belirtilen açıkla
mada, en düşük 
sıcaklığın 14, en yük
sek sıcaklığın da 17 
derece olmasının 
tahmin edildiği 
kaydedildi.
Bayramın üçüncü 
gününde de (16 
Kasım Salı) havanın 
sağanak yağışlı 
geçeceği, rüzgarın 
poyrazdan kuvvetli 
esmeye devam ede
ceği vurgulanan 
açıklamada, en 
düşük sıcaklığın 8, 
en yüksek sıcaklığın 
da 9 derece bek
lendiği ifade edildi. 
Açıklamada, "etkili 
sağanak yağış, fırtına 
ve ani sıcaklık 
değişikliklerinin 
oluşturabileceği 
olumsuz hava şart
larına karşı, ilgililerin 
ve vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerekmek 
tedir" denildi.
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Kablosuz internet
erişimi artacak

Dı$ borçta zor dönem

Intel, Türk Telekonı 
ile Türkiye'de Intel 
tarafından teknik 
olarak test edilmiş 
kablosuz internet 
erişim noktalarının 
çoğaltılması ve bu 
hizmetin halka açık 
alanlarda yaygınlaş
ması amacıyla 
pazarlama işbirliği 
yaptı.
işbirliği doğrultusun
da, Türk Telekom'un 
bugüne kadar kur
duğu ve bundan 
sonra kuracağı 
toplam 400 kablosuz 
internet erişim alanı 
(Hotspot), Intel'in 
tüm dünyada geçerli 
Centrino ıııobil 
teknolojikine uyumlu
luk scrtıjikası ile 
donatılacak.
Intel Avrupa,

Ortadoğu ve Afrika 
Başkanı Brain 
Harrison, 2008 yılın
da tüm dünyada 300 
bin Hotspot noktası 
oluşturulacağını bek
lediklerini, Türk 
Telekonı 'un da 400 
yeni Hotspot nok
tasıyla bu rakama 
doğru önemli bir 
k atk ı .s ağlaya cağın ı 
bildirdi.

Mobil Internet erişi
minin bireylere 
özgürlük getirdiğini 
de anlatan Harrison, 
kablosuz iletişini ile 
küçük ve orta ölçekli 
fimiahırın ih 'tiş im 
maliyetlerinin ı ıi:d< 
20 oranında 
düştüğün u ve ver
imliliğin yii7.de 20 
oranında arttığını 
sözlerine ekledi.

Türk Telekonı 
Kablosuz 
Genişband Teknik 
Müdürü Turhan 
Muhik ise 400 
olarak planlanan bir
inci aşamanın ardın
dan Hotspot nokta
larının bu yıl sonun
da 600 ve 2005 yılı 
sonunda da 1000’e 
çıkarılacağını 
söyledi.

Hazine 2005 
yılından 
başlayarak 
2010 ve son
rası dahil, 
93.6 milyar 
dolar dış 
borç 
ödemesinde 
bulunacak. 
Bu arada 
önümüzdeki 3 yıl 
içinde "oldukça 
yoğun” bir dış borç 
ödemesi yapılacak. 
2005 yılı Bütçe 
Gerekçesi'nde yer 
alan konsolide 
bütçe devlet dış 
borç verilerine göre, 
Hazine 2005 yılın
dan itibaren 93 mil
yar 904 milyon 
dolar tutarında dış 
borç ödemesi 
gerçekleştirecek. 
Dış borç ödemeleri, 
özellikle 2005 ve 
2006 yıllarında 
yoğunlaşacak 
Önümüzdeki yıl 15 
milyar 479 milyon 
dolar, 2006'da da 20 

Imilyar 261 milyon

dolarlık dış borcun 
ödenmesi 
gerekecek.
2007 yılında da 10 
milyar 232 milyon 
dolarlık bir dış borç 
ödemesi yapacak 
olan Hazine, 
böylece 2005 son
rasına ait dış 
borçların yüzde 
49'unu önümüzdeki 
3 yıl içinde ödemiş 
olacak. 2008 yılında 
8 milyar 620 milyon 
dolar, 2009 yılında 
da 4 milyar 795 
milyon dolar 
tutarında dış borç 
ödenirken, 34 mil
yar 517 milyon 
dolar tutarındaki dış 
borç ise 2010 yılı ve 
takip eden yıllarda 
kapatılacak.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla h İzm etin izdeyiz.

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

yii7.de
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Cep telefonları sağlık 
problemleri yaratmıyor Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

zarar verdiği

Avustralya 'da cep 
telefonlarının ve 
telefon 
kulelerinin sağlık 
problemi yarata
cak kadar 
radyasyon yay
madıkları 
konusunda insan
lara doğru ve detaylı 
bilgiler verilmeye 
çalışılıyor. 
Avustralya 
Komünikasyon 
Dairesi (ACA) ve 
Avustralya 
Radyasyondan 
Korunma ve Nükleer 
Güvenlik Ajansı 
(ARPANSA) elektro
manyetik enerji 
(EME) hakkında en 
son araştırmaların 
yayınlandığı bir bilgi 
klavuzu ve bir web 
sitesi hazırlayarak 
bu konularda insan
ların daha doğru ve 
detaylı bilgi sağla
masını amaçlıyor. 
Hazırlanan kit, bil
imsel olarak, bölge
sel ve uluslararası 
cep telefonu kul
lanımlarının sağlığa

konusunda şimdiye 
kadar doğrulanmış 
herhangi bir kanıtın 
olmadığını vurgula
makta. Düşük 
seviyelerde, biyolojik 
olarak etkileri 
olduğuna dair pek 
çok çalışmalar ve bu 
çalışmalara ait 
raporlar olmasına 
rağmen, bu effekt- 
lerin insan sağlığına 
zarar verebileceğine 
dair hiç bir delil 
bulunmamakta.
ARPANSA cep tele
fonları ve haz istasyz 
onları ile ilgili pek 
çok ülkede düzenli 
testler yürüttü ve 
genellikle izin ver
ilen limitlerin çok 
fazla altında 
yayılımlarla 
karşılaştığın ı belirtti.

ARPANSA 
Avustralya 'da rady- 
ofrekans yayılımlara 
maruz kalma limit
lerinin standart
larını hazırlamakta. 
ARPANSA standart 
limitlerinin oldukça 
düşük olmasına rağ
men, yayılımların bu 
limitlerin hile çok 
altında olduğu belir
tiyor. Web site, 
»v »v>v. em r. aca.go v.au, 
ve kit ayrıca mohil 
telefon kulelerinin 
işleme ve yerleşim
leri hakkında ne gibi 
şikayetlerin olabile
ceği konusunda da 
detaylı bilgi veriyor. 
A CA yetkililerinden 
Dr Boh Horton, 
A CA 'nm, halkın 
telefonlar ve haz 
istasyonları hakkın
da şüphelerinin 
olduğunun farkında 
olduğun u belirt er ek, 
site ve kit yardımı ile 
insanların doğru pe 
detaylı bilgiler elde 
ederek bazı tered
dütlerden kurtula
bileceklerini belirtti

Altın Madalya
Türkiye' de ilk altın madalyalı 

futbolcuyu yazmak ve bugünkü 
gençlere tanıtmak isterim.

Benim zamanımda hayranlıkla 
seyrettiğim ve özel maçta bir kere 
karşısında oynadım.

Bu özel maçın özelliği her sene 
belli zamanlarda tekrarlanmasıydı, 
hu maçlar 4 takım halinde oynanır 
hiç bir zaman futbol ayakkabısı giy
ilmezdi, lastik ayakkabı giymek 
mecburiyeti vardı. O günlerde 
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 
ve Vefa 'a oynayan ünlü futbolcu
ların isimleri saymakla bitmez, 
Bunlardan biri varki adı, Lefter 
Küçükandanyadıa 'dır.

Aslı Rum olan Türk futfolcu 
1935 yılında İstanbul Büyükada da 
futbola haşladı 1941-1947yılların
da Taksim Beyoğhıspor 'da oynadı. 
Askerden sonra Fenerbahçe'ye 
geçti. Soliç mevkiinde olağanüstü 
çalım yeteneği, oyun kuruculuğu, 
pasörlüğü ve golcülüğü ile büyük 
beğeni kazandı. Futbolun ordinaus’ 
u lakabı ile, anılırdı.

1963 yılına kadar Fenerbahçe 
formasını giydi.

1953-1954 yılı Türkiye liglerinde 
gol kralı oldu.

50 kez milli formayı giydi. Milli 
takımda kaptanlık yaptı, 22 gol attı 
50 maç oynadığı için altın madalya 
kazandı.

1951-1953yılları arası İtalya' 
nm Fıorantina ve Fransa Nicce 
takımlarında yer aldı.

Fenerbahçe Sunderlant maçında 
İnönü stadının deniz tarafındaki 
kaleye Fenrhahçe’liler gol atacak
lardı. Fenerbahçe 'de topun başında 
Lefter vardı. Hakem düdüğünü 
çaldı. Lefter sol ayakla topu vurdu, 
top kalecinin sağ tarafına kaleci ise 
sol tarafa düştü.

Yatan kaleci topun gidişini ve 
auta çıkışını hizler gibi seyretti.

Bana göre bugüne kadar seyret
tiğim futbolcular içinde onun gibi 
kimse çıkmadı.

Atina'da oynan Türkiye 
Yunanistan maçında Yunan' a 
gazeteleri Lafter' i hainlikle 
suçladı.

Lefter takını kaptanı olarak çıktı 
ve oynadı. Türkiye ’ ye döndüğü 
zaman "ben Türküm " dedi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
11R 22.5

KAMYON LASTİĞİ 
ı tlIM 

İLÂSmOAÂNTİFİIİZHEÖİyE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
AKBANKAXESS KAMPANYAMIZYAPI KREDİ - W0RLD KART İKAMTAİT IAM1&
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONDS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
l_ _ GEMLİK BAYİİ
■"î"ğj"p"î""î^ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ I M E LLI Tı| _ (() 224)513 73 93 Fax : 514 40 44

GÜZEL İZMİR
GEMLİK’TEN HER 
SABAH SAAT 8.30’da

GEMLİK - İZMİR 
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 12 12 - 514 45 49
HAREKET YERİ; AHMET DURAL MEYDANI

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
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3 yılın enflasyonu
Devlet Bakanı 
Babacan, hükümetin 
2005, 2006 ve 2007 
yılı için öngördüğü 
enflasyon rakamlarını 
açıkladı. Bu yıl 'tek 
hane' bekleyen 
hükümet, rakamları 
2005'te yüzde 5'e 
kadar çekecek. 
İşte 3 yıl için 
öngörülen rakamlar.. 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, 2005 yılı 
için enflasyonun 
yüzde 8 olarak 
belirlendiğini ifade 
ederken, "enflasyon 
2006 yılı için yüzde 
5, 2007 yılı için ise 
yüzde 4. Yüzde 8 
resmi rakam, yüzde 5 
ve 4 varsayımdır" 
dedi.
"2007 yılında nasıl 
bir Türkiye bekliyor
sunuz" sorusu 
üzerine Babacan, şu 
yanıtı verdi: "2007 
sonunda net borç 
stokunun GSMH'ye 
oranı, yüzde 60'ın 
oldukça altına 
inecek Bütçe 
açığının GSMH'ye 
oranı da yüzde 3'e 
düşecek. Enflasyon 
2005 yılı için yüzde 8, 
2006 için yüzde 5, 
2007 için ise yüzde 4, 
2005-2006 ve 2007'de 
büyüme rakamları 
yüzde 5 olacak. Bu 
rakama pek çoğu, 
fazla muhafazakar 
diyecekler. Ama biz 
muhafazakar hedef 
koymaktan yanayız. 
Büyüme artık, özel 
sektörden gelen bir 
büyüme olacağı için, 
kim tahmin edebilir ki 

Türk inşaatçılarının başarısı

ilk 6 ayda 28 
katrilyon lira yatırım 
yapacak. 2007'nin 
sonunda Net borç 
stoku, yüzde 60'nın 
oldukça altına 
inecek. Bütçe 
açığının Gayri 
Safi Milli Hasıla'ya 
(GSMH) oranı 
yüzde 3'e iniyor." 
MASTRİCH 
KRİTERLERİ VE 
TAM ÜYELİK 
Mastrich kriterlerinin 
AB'ye girmek için 
gerekli kriterler 
olmadığını vurgu
layan Babacan, 
mastrich kriterlerinin 
Euro'ya girmek için 
gerekli kriterler 
olduğunu söyledi. 
Babacan, 2005 yılın
da bütçenin yüzde 
6 oranında açık 
vereceğini 
belirtirken, şöyle 
devam etti: "Faiz dışı 
fazla 2005 yılı için 
yüzde 6.5, 2006 ve 
2007 için yüksek 
oranda bir faiz dışı 
fazla olacak. 2005 yılı 
için faiz dışı 
fazlayı niye böyle 
belirledik?
Sadece borcun 
sürdürülebilirliği 
açısından 6.5, 
olmazsa olmaz bir 
rakam değil. Ama 
2005 yılının cari 
dengesi ile ilgili bir 
önlemdir. Yoksa borç 
dinamiğiyle ilgili bir 
karar değildir. 2005 
cari dengesinin ted
birleri nedir? Birinci 
tedbir 6.5 faiz dışı 
fazla. Program açık
landığında bu faiz 

dışı fazlayla ilgili 
projeksiyonlarda 
varsayımlar göre
bilirsiniz. Ancak bu 
demek değildi ki 
2006'da, 2007'de 
tekrar yüzde 6.5 ola
cak. O gün baka
cağız, borç stoku, 
cari açık nasıl? 
2006'nın bütçesi 
hazırlanırken 
verilecek bir karar 
bu." 
"BUGÜNÜN CARİ 
AÇIĞI, GELECEĞİN 
CARİ FAZLASIDIR" 
Cari açığa ilişkin bir 
başka soruya karşılık 
Babacan, şu yanıtı 
verdi: "Cari açık var 
mı var. Peki rez
ervlerde bir erime var 
mı? Rezervlerimiz 
artmış, cari açık 
fazlasıyla finanse 
ediyor ki rezervler 
artıyor. Hep sıcak 
para diyorlar, portföy 
şeklindeki olan 
finansman 3 milyar 
dolar civarında. Reel 
kesimin sağladığı 
finansman yaklaşık 8 
milyar dolar. Kamu 
kesimi ise borç 
ödeyicisidir.
Türkiye'de ithalat 
olmuş ama özel sek
tör finanse etmiş. 
Makine teçhizatında 
10 milyar dolarlık bir 
ithalat var. Bugünün 
cari açığı, gele
ceğinin cari 
fazlasıdır, cari 
dengede artı getire
cek. Cari açıkta 2004 
yılı için bir endişemiz 
yok. Ama 2005 ile 
ilgili kötü senaryo ne 
olabiliri iyi 

düşündüğümüzde, 
bazı tedbirler gereke
bilir."
"TERZİ GİBİ İKİ 
ÖLÇÜYORUZ, BİR 
BİÇİYORUZ"
Yüzde 6.5'lik faiz dışı 
fazla hedefinin, cari 
açık için en önemli, 
bir numaralı tedbir
leri olduğunu anlatan 
Babacan, şunları 
söyledi: "Başka 
hedefler daha küçük 
tedbirlerdir. Yani oto
mobil üzerindeki ÖTV 
gibi. 2004 bitti, 2 
ayda otomobil 
satışından bir şey 
olmaz. Bu tamamen 
2005'in cari denge
siyle ilgili bir 
rakamdır. Bunu 
yaparken 2 ölçüyoruz 
bir biçiyoruz.
Bununla sektör bat
maz. Tabi dikkat 
etmemiz gerekiyor." 
Babacan, ödemeler 
dengesi sebebiyle 
krize giren ülkelerle 
ilgili bir araştırma 
bulunduğunu da 
hatırlatırken, 
"ödemeler dengesi 
nedeniyle meydana 
gelen son 50 kriz 
incelenmiş. Bu 50 
ülkeden, 49'unda 
sabit kur rejimi uygu
lanmış. Dalgalı kur 
uygulanan ülkelerde, 
cari açık nedeniyle 
bir sıkıntı görülmüy
or. Ancak tek ülke 
Arjantin. O da 
sabit kurdayken kriz 
başlamış. Daha 
sonra dalgalı kurda 
da kriz 
olmuş" diye konuştu

Sürücülere 
bayram uyarısı
Ramazan Bayramı 
nedeniyle vatan
daşların bayramını 
kutlayan Türkiye 
Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu 
(TŞOF)Genel 
Başkanı Derviş 
Günday sürücüleri 
uyararak, 
"Paradan önce 
canınız önemlidir” 
dedi.
TŞOF Genel 
Başkanı Günday, 
yaptığı yazılı açık
lamada, her şeyin 
para olmadığını 
hatırlatarak, 
"Sîzler, 
araçlarınıza 
dünyaları yükle- 
seler 
götürürsünüz. 
Fakat, yine de 
dikkat edin. Araç 
dediğimiz şey 
insan yapısıdır ve 
her şey olabilir. En 
önemlisi yorgun 
olarak yola çık
mayın. Asla 
uykusuz kalmayın. 
TŞOF Dinlenme 
Tesisleri sîzlerin 
istirahati için 
yapılmıştır" dedi. 
Taşımacılığın 
yüzde 95'inin 
karayolu ile 
yapıldığını belirten 
ve 2004 yılının 
Trafik Yılı 
olduğunu hatırla
tan Günday, 
"Tüten her bacada 

ve kurulan her 
yeni yuvada 
taşıdığınız 
malzemeler vardır. 
Her nedense 
sürekli şoför 
esnafı suçlanır. 
Yetersiz alt yapıya 
bakmak hiç kims
enin aklına 
gelmez" ifadesini 
kullandı. Son 10 
yılda 100 bini 
aşkın insanının 
trafik kazalarında 
hayatını kaybet
tiğini hatırlatan 
TŞOF Başkanı 
Günday şunları 
kaydetti: 
"Bu sayısı mutla
ka azaltmalıyız. 
Kendi canınız 
kadar diğer insan
ların canları da 
size emanet 
edilmektedir.
Takdir Allah'tan 
ama tedbir ve 
dikkat sîzlerden 
gelecektir. En iyi 
sürücü hız yapan 
değil, kaza yap
mayan sürücüdür. 
İyi sürücü yol 
verir, yol gösterir 
ve araç kul
lanırken alkol 
almaz. Hatalı sol
lama yapmaz. 
Kuralları ihlal 
etmez. Yolunuz, 
zihniniz ve göz
leriniz açık, 
mübarek bayra
mınız kutlu ve 
mutlu olsun".

Türkiye, Avrupa, 
Ortadoğu Rusya ve 
Türki 
Cumhuriyetleri'de 
birçok proje gerçek
leştiren Sembol 
inşaat Ukrayna 
Devlet İnşaat ve 
Mimari Komitesi 
tarafından ödül
lendirildi.
Sembol inşaat’in 15 
ay gibi kısa bir 
sürede bitirdiği 
21.000 m2 lik alana 
sahip projede otel 
bölümünün yanında 
kapalı yan olimpik 
yüzme havuzlu spa 

kompleksi, güzellik 
salonları, saunalar ve 
Türk hamamı da 
bulunuyor.
Çeşitli ülke mutfak
larının sunulduğu 
restaurantların da 
bulunduğu eğlence 
merkezi, 6 kulvarlık 
bovling salonu, 300 
kişilik disco, internet 
cafe bar ve casin- 
odan oluşuyor. 5 
adet açık 2 adet 
kapalı ve açık tenis 
kortu ile 1000 kişilik 
konferans salonuna 
sahip otel ve spor 
kompleksinde ayrıca 

dükkanlar ve ofisler 
yapay gölet ve mini 
golf sahası da 
bulunuyor.
Hem mimari proje 
hem inşaat kalitesi 
ve hem de inşaat 
süresinin kısalığı 
dikkate alınarak ver
ilen 1. Dereceli 
Devlet Diplomasında 
"Donetsk kenti Mira 
caddesi adresinde 
bulunan otel-spor 
kompleksinin inşaati 
sırasında yüksek 
kaliteli inşaat çalış
maları gösterdiğiniz 
ve Ukrayna’da

kurulup işletmeye 
alınmış en iyi tesis 
ve binalar yarış
masında muzaffer 
olduğunuz için 
1.Dereceli 
Diploma’ya layık 
görüldünüz" den
mekte. Türkiye’deki 
tüm 5 yıldızlı Rixos 
otelleri inşaatlerini 
de gerçekleştiren 
Sembol İnşaat yetk
ilileri yurtiçi ve yurt- 
dışında yürüttükleri 
başarılı projelere 
sürekli yenilerini 
ekleyeceklerini dile 
getirdiler.

SATILIK LÜKS DAİRE
Manastır’da denize cephe 

merkezi kaloriferli, asansörlü, 
2. kat 3+1 Lüx daire

0.535. 303 41 53

SATILIK

Umurbey’de Satılık Celal Bayar Evi 
i odalı fail manzaralı (Temiz)
FORUM EMLAK 

513 42 36
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Saç bitim tarihli tarihi
Yüzyıllardır belirgin bir 
şekilde insanlarda 
sorun teşkil eden ve 
asalak canlılar olarak 
bilinen bitler, tra
jikomik bir tarihe 
sahip.
Dünyanın her 
köşesinde yaygın olan 
bitlerin, milyonlarca 
yıldır varolduğu 
biliniyor. Bitlerin 
geçmişinin insanlık 
tarihi kadar eskiye 
dayandığı tahmin 
edilirken, insanlarda 
yaşayan bitlerin 
bugüne kalan en eski 
örneklerinin 4 bin yıllık 
mumyalarda olduğu 
saptandı, insanlık tari
hinde de önemli bir 
yere sahip olan bitler, 
zaman zaman bir ilin 
belediye başkanını 
belirlerken, kimi 
zaman da prens ve 
leydilerin görgü 
dersleri arasında 
yer aldı.
Bitlerle ilgili derlenen 
ilgi çekici bilgiler 
arasında dikkat 
çekenler şöyle 
sıralanıyor: 
"- Bit, hem temiz saçta 
hem de kirli saçta ola
bilir. Kan emerek 
beslendiği için saçta 
kepek veya kir 
tabakası olmadığında

daha kolay kafa derisi
ni aşıp kan emebilir.
Bu yüzden temiz saçta 
yaşaması daha kolay
dır.
- insanlık tarihinde bit, 
pire ve uyuz zengin ve 
yoksul ayırmaksızın 
sorun oluşturmuştur, 
öyle ki 'toplum içinde 
kaşınmanın veya 
kaşınmaya neden olan 
haşerelerin yakalan
ması ve toplum içinde 
öldürülmesinin' ayıp 
olduğu prenseslerin 
temel görgü eğili
mindeydi.
- Ortaçağda bitlere 
'yoksulluğun incileri' 
dendiğinden, 
Canterbury 
Başpiskoposu Aziz 
Thomas öldüğünde 
üzerinde bit kaynaştığı 
için çok yüksek mer
tebeden bir aziz olarak 
tarihe geçti.
- İnsanlık birçok

hastalığın bitlerle 
bulaştığını çok geç 
öğrendi.
- Bit yoluyla geçen bit 
tifüsü Trablusgarp 
Harbi, Balkan Harbi ve 
1. Dünya Savaşı'nda 
Türk ordularına büyük 
zorluklar yaşatmıştı.
- Ortaçağ'da İsveç'in 
Hurdenburg kentinde 
belediye başkanı 
seçimlerinde adaylar 
bir masanın etrafına 
oturur, sakallarını 
masaya değdirirler, 
ortaya konan bitin 
yöneldiği sakalın 
sahibi aday, o yıl 
belediye başkanı 
seçilirdi.
- Orta çağda prenses 
ve leydilere topluluk 
içinde kaşınma ve 
kaşınmaya neden 
olan haşerelerin 
yakalanmasının ve 
öldürülmesinin ayıp 
olduğu öğretilirdi."

İdrar kaçırma her 
yaşta görülebilir

Fırat Üniversitesi Tıp 
Merkezi Başhekim 
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Rahmi Onur, kadınlarda 
fazla sayıda doğum yap
maya bağlı olarak mesane 
ve idrar kanalını 
destekleyen dokularda 
zayıflamayla ortaya çıkan 
idrar kaçırma rahatsı-, 
zlığının erkeklere nazaran 
daha çok görüldüğünü 
söyledi. Diyabet (şeker 
hastalığı), menopoz, damar 
ya da kalp hastalıkları, 
hipertansiyon, m'ulti- 
plskleroz, parkinson, inme, 
kas ya da sinirleri tutan 
çeşitli nörolojik hastalıklar 
ve radyoterapi gibi çeşitli 
tedaviler sonrasında da 
idrar kaçırmaya rast
landığını ifade eden Yrd. 
Doç. Dr. Onur, 
"Araştırmalar sonucunda 
30-60 yaş arası kadınların 
yüzde 14 ile yüzde 41*inde 
idrar kaçırma saptanırken, 
60 yaştan büyük hastaların 
hemen hemen yarısında

idrar kaçırma tespit 
edilmiştir. Batılı ülkelerde 
bir damla idrar kaçırdığında 
kişi hemen bir tabibe 
başvururken, Türkiye'de 
bu, yaşlılığın şartlarından 
görülüyor. İdrar kaçırma 
şikayeti olan hastalarımıza 
öncelikle bu şikayetlerini 
ciddiye almalarını, 
şikayetin kısa sürede 
geçmemesi ya da diyet, 
egzersizle veya ilaçla 
düzelme olmaması halinde 
mutlaka bir üroloji 
uzmanına başvurmalarını 
öneririm. Çoğu hasta en 
yakınına bile bu konuyu 
açmamakta, utanma ve 
sıkılma nedeniyle uzun yıl
lar çok olumsuz şartlarda 
yaşamaktadırlar. 
Günümüzde idrar kaçır
manın artık pek çok 
tedavisi mevcuttur ve 
ameliyat gereken durumlar
da bile küçük bir operasy
onla bu şikayetten kurtul
maları mümkündür" diye 
konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 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. 5.13 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 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 Işl. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

1

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
12 Kasım 2004 Cuma 
MELİS ECZANESİ 

Balıkpazarı Mahallesi 
Tel: 513 52 65

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1981 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaı)
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BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Kooperatif Başkanımız 

İbrahim AKSOY’un Muhterem Babası

Mehmet AKSOY’un
ani ve âcı kaybından derin üzüntü duyduk. 

Merhuma Yüce Tanrı’dan rahmet, 
tüm ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Adına 
Refi TAVİLOĞLU



Kaymakam Mehmet Baygül tarafından başlatılan yoksullara yardım kampanyası sürüyor.

20 aileye bayram yardımı yapıldı
İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın açtığı yardım kampanyasında, 20 yoksula 150 şer milyon lira para 
yardımı yapıldı. Ayrıca, 100 öğrenciye 50 milyon, 24 öğrenciye de 50 şer milyon Hra burs desteği verildi. Kumla 
ve Umurbey’de 10 ar öğrenciye 50 şer milyon lira yardım yapıldı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

13 Kasım 2004 Cumartesi

Şeker Bayramınız 
kutlu olsun.

Bugün ‘Bayram Özel Eki'ni almayı unutmayın

13 KASIM 2004 CUMARTESİ 
İMSAK: 05:11 İFTAR: 16:58

Bursa Valiliğince alınan karar gereği, her türlü patlayıcı maddenin satışı ve kullanımı yasaklandı.

Bayramda ‘çıtır pıtır' patlatmak yasak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yarın Bayram
Ramazan oruç ayıdır.
Dinler tarihinde oruç neredeyse tüm din

lerde vardır.
Ama, değişik şekillerde uygulanır.
Müslümanların kutsal ayında 30 gün tutu

lan oruçun ardından, bir ödüllendirmedir 
bayram..

Bayramların birleştirici ve barış özelliğini 
severim.

Toprağa bağımlı topluluktan, sanayi 
toplumuna geçtikçe, bayramlarda özellik
lerini koruyamıyor.

Aslında çağına uygun şekil alıyor.
Bizler bile, yarım asın geride bırakırken, 

çocukluğumuzun bayramlarını anarak nos
talji yapıyoruz.

Eski bayram yerlerini, motorcu Isa’nın 
bisikletlerini, Zeynel Amcamın elle salladığı 
salıncak ve dönme dolabını, Hastane 
Bahçesinde satılan gazozları, çıkıyor çıkı 
yortan, çata pataları, fayton gezilerini.. Ali 
Kadri’nin sinemasında oynayan Zeki Müren 
veya Ayhan Işık’lı filmlerini..

Daha nicelerini anımsayabiliriz.
Şimdiki çocuklar bayramlarını bilgisayar 

cafelerde veya evlerindeki bilgisayarların 
başında, uzaktan kumandalı oyüncaklarıyla 
geçirirlerken, anneler ve babalar bayramları 
birer dinlence günü sayıyor.

Antalya’nın, Bodrum’un yıldızlı otellerinde 
geçirilecek birkaç gün, bayramdan daha 
önemli sayılıyor. Ama büyük çoğunluk eski 
geleneklerini sürdürüyor.

Tüm okurlarımın bayramı kutlu olsun.

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, yann başlayacak olan 
Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı bildiride, 
Valilikçe alınan karar uyarınca her türlü patlayıcı mad
denin satışı ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Ramazan 
Bayramı nedeniyle 
yaptığı açıklamada, 
Bursa Valrliği'nce alı
nan karar gereği her 
tür patlayıcı mad
denin satışı ve 
kullanımının yasak
landığını duyurdu. 
Yanıcı, parlayıcı ve 
gaz çıkarıcı özelliği 
olan füze, torpil, çıtır- 
pıtır, sis bombası, 
mantar ve benzeri

maddelerin imali, 
satışı, taşınması ve 
kullanılmasının 
5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu 11. maddesi 
gereğince Bursa 
Valiliği’nce yasaklan
mış olduğuna dikkat 
çeken Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
bü yasağa uymayan
lar hakkında T.C. 
kanununa göre 
gerekli yasal işlemin 
yapılacağını duyurdu.

Son Cuma yollara taştı
Ramazan ayının son Cuma 
Namazında ibadet edenleri 
Çarşı Meydanı almadı. 
Dünkü son Cuma'da dini 
vecibelerini yerine 
getirmek isteyen 
Gemlikliler, Çarşı Cami’nin 
içine ve bahçesine 
sığmadılar.
Bunun üzerine, Cuma 
namazı vatandaşlarca 
Çarşı Meydanı’nda kılındı.
Kutsal Ramazan ayı 
süresince ibadet edenler, 
bilhassa Cuma namazlarını

büyük ilgi gösterdi çevresi ibadet edenlerce
ler. Ramazandaki 4 cuma dolup taşınca, trafikte de 
namazı da Çarşı Camii ve aksamalar oldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Bayram...
Adı bile insana mutluluk veriyor coşku 

I veriyor.
Bizim çocukluğumuzda bayramların ayrı 

I bir tadı vardı diye yazıya başlamayacağım.
Çünkü bayramın tadı her yaşta bir başka...
Çocuklar için şimde de bayram gelecekte 

I tatlı bir anı olarak anımsanacak.
Madem ki bugün arefe...
Bir gün kaldı bayrama...
Biz de fıkralarla ağzınızı tatlandıralım.

Dört kişilik avcı grubu, tecrübeli avcı 
I Temel’in önderliğinde ormanda ilerlemekte- 
I dirler. Karşılarına küçük bir delik çıkar.

Temel : - “Yatın yere, tavşan deliği!”
Bütün avcılar yere yatarlar. Gerçekten bir 

I müddet sonra delikten tavşan çıkar. Avcılar 
I hemen vururlar. Tekrar yürümeye başlarlar. 
I Bir süre sonra büyükçe bir delik çıkar 
I karşılarına.

Temel : “Yatın yere tilki deliği!”
Yatarlar. Biraz sonra tilki çıkar. Onu da

I vururlar. Tekrar yola düşerler. Bu defa daha 
I büyük bir delik çıkar.
I Temel : - “Yatın yere, ayı ini!'

Yere yatarlar ve çıkan ayıyı vururlar. İyice 
I keyiflenen avcılar yürümeye devam ederler. 
I Kısa bir zaman sonra kocaman bir deliğin 
I başında dururlar. Acemiler hep birden 
I Temel’e bakar.

Temel : - “Uşaklar ne çıkacağını bilrriiyo- 
I fum. Ama yatın yere, ne çıkarsa bahtımıza!”

Ertesi gün gazetelerde 9 sütuna manşetten 
I bir haber: -Dört avcı tren altında can verdi....”

Hoca bir ciğer almış eve gidiyormuş.
Yolda bir dostuyla karşılaşmış.
Adam : “Bak sana güzel bir ciğer yemeği 

I tarifi yapayım da, bunu ağız tadıyla ye” 
I demiş.

Hoca rica etmiş : “Benim aklımda kalmaz.
I Bir kağıda yazıver”

Adam yazıp vermiş.
Hoca biraz sonra lezzetli bir ciğer yemeği 

I yiyeceğini düşünerek, dalgın dalgın giderken, 
I bir çaylak elindeki Ciğeri kapıp kaçmış....

Hoca çaylağın ardından bir süre baktıktan 
I sonra elindeki kağıdı havaya kaldırarak;
I - “Ağız tadıyla yiyemeyeceksin. Çünkü tari- 
I fi bendedir!”

Delinin biri soluk soluğa kahveye girmiş.
I Boş bir masaya oturup ocağa seslenmiş: 
I - “Bana bir çay...”

Çay gelmiş şekerleri atıp karıştırmış.
I Garsondan bir şeker daha istemiş

Onlarıda atıp karıştırmış. Yine istemiş.
I Garson;

İL İ - “Çaya Sekiz tana şeker koydun hala mı
| I istiyorsun?

<- I Deli; “Koydum ama işte görüyorsun hepsi 
I eriyor.”

Sizin şekeriniz hiç erimesin.
Ağzınız hep tatlı kalsın.
Şeker tadında bir bayram diliyorum.

Orhangazi Caddesinde
zeytin satışı yasaklandı
Seyfotin SKKKRSÖZ 
Gemlik zeytin 
piyasasının 
"Tahtakale"si 
olarak bilinen 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
bundan sonra 
zeytin satışına 
müsaade 
edilmeyecek. 
Zeytin hali'nin uzak 
olması nedeniyle 
yıllardan beri 
zeytinini cadde 
üzerinde 
pazarlayan üretici 
artık zeytin haline 
gidecek.
Sabahın erken 
saatlerinden 
itibaren caddenin 
belirli yerini doldu
ran üretici ile tüc- 
car'dan şikayetçi

olan çevre sakinleri 
şikayette 
bulununca 
Emniyet Müdürlüğü 
caddede zeytin 
satışlarına 
son verdi.
Hem bölgedeki 
esnafın mağdur

edildiği, hem de 
trafiği aksattığı 
gerekçesiyle 
yasaklanan zeytin 
satışlarının bundan 
sonra Rıfat Minare 
Üretici Zeytin 
Hali'nde yapılacağı 
öğrenildi.

Evlerinde az 
miktarda zeytin 
tuzlamak için 
Orhangazi cadde
sine gelen vatan
daşlar artık oto
büse binerek 
zeytin haline 
gidecekler.

Baklavaya doyduk
Ramazan büyük ilgi gös tanıtımını
Bayramı terirlerken yapan
nedeniyle hem ucuz hem Şehit Cemal
okul aile de güvendik İlköğretim
birliklerinin leri için ev Okulu.
gelir amaçlı baklavalarını öğrencileri
başlattıkları tercih ettikleri okullarına
Ev Baklavaları gözleniyor. katkı
satışı Belediye sağlamaya
devam ediyor. Sergi Salonu çalışıyorlar.
Tatlıcı esnafın önünde Tepsisi 10
büyük ellerinde milyondan
tepkisini alan tepsilerle 25 milyona
baklava ailelerinin varan çeşitli
satışlarına yaptıkları ev Çatlıların
vatandaşlar baklavalarının bulunduğu

satıştan okulun
elde edilen ihtiyaçları için
gelirler yine harcanıyor.

GEMLİK KANBEROGLU TURİZM 
İyi bayramlar diler

GEMLİK GARAJI Tel 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik'ten her gün saat lO.oo'da 
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 

MUŞ - VAN - - F=>Z±TNOS
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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kaymakam Mehmet Baygül tarafından başlatılan yoksullara yardım kampanyası sürüyor.

20_aileye bayram 
yardımı yapıldı Çelişkiler

İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’nın açtığı yardım kampanyasında, 
20 yoksula 150 şer milyon lira para yardımı yapıldı. Ayrıca, 100 öğrenciye 50 
milyon, 24 öğrenciye de 50 şer milyon lira burs desteği verildi. Kumla ve 
Umurbey de 10 ar öğrenciye 50 şer milyon lira yardım yapıldı.
Seyfetin SEKERSÖZ 

Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
başlatılan 
"Yoksullara Yardım 
Kampanyası"nın 
sonuçları alındı. 
Kampanya kap
samında, yardıma 
muhtaç 20 aile 
belirlenerek, 
bayram öncesinde 
150'şer milyon lira 
para yardımında 
bulunuldu.
Belediye'de fahri 
olarak sosyal 
hizmetler görevlisi 
olarak çalışan 
Ümran Yıldız, fakir 
ailelerin evlerine 
kadar giderek, 
yardım parasını 
teslim etti.
Yardımların toplan
masından sonra 
belirlenen

Kaymakam Mehmet 
Baygül ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
ailelerin evlerine 
kadar giderek 
durumlarını tespit 
ettikleri öğrenildi. 
Kampanyaya 
katılan kuruluşlar 
ile yardımsever 
vatandaşların 
katkıları ise 
sürüyor.
Bayramdan sonra 
yardımlar için geniş 
çaplı toplantı yap
mayı düşündüğünü 
söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
"Toplanan paraların 
gerçek ihtiyaç 
sahiplerine gittiğini 
gördük. Parasal 
yardımlar Gemlik 
için az da olsa 
önümüzdeki gün-

TAŞI
gediğine ’

i

İnan Tamer 

Arafat....

Arafat öldü.
Bir ömür boyu savaşıp, 
İsrail’den alamadığı 
Filistin halkının hakkını, 
Arafat’ta alacaktır.
Mutlaka...
ilahi adalet orada...
Tüm okurlarımın Mübarek
Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık ve huzur dolu günler dilerim

lerde çoğalacağını 
umuyoruz." dedi. 
"Devlet olarak bu 
insanlarımıza sahip 
çıkmamız lazım " 
diyen Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"Çorbada bizimde 
tuzumuz olsun" 
diyerek, Ramazan 
fitresini fakirlere 
gönderdi.
Hayırsever 
vatandaşların 
yardımlarını gönül 
rahatlığı içersinde 
yapmalarını isteyen 
Baygül, fakir 
ailelere yaptığı 
gezide gördüğü 
yoksulluk karşısın
da herkes gibi 
kendisinin de 
ürperdiğini söyledi. 
Ümran Yıldız 
tarafından teslim 
alınan 3 milyar lira, 
20 fakir aileye 
dağıtılırken 
içlerinde durumu 
en acıklı olanı ise 
5 çocuklu ve 
yaşının 29 
olduğunu söyleyen 
Melike Kanbur oldu. 
Kocasının kendisini 
terk etmesiyle 
5 çocuğuyla 
yalnızlığa itilen 
genç kadına 
Kaymakamlık 
sahip çıktı.
Yardıma muhtaç 
kişilerden bir diğeri 
de ilik nakli için

hastanelerde bakıl
ması gereken yata
lak Mustafa Al’ın 
(39) olduğu 
görüldü.
Muhtaç vatan
daşlara verilen 150 
milyon liranın çare 
olmasa da bayram 
öncesi 
vatandaşlara 
destek oldu. 
Yardıma muhtaç 
ailelerin başında 
gelenlerden biri de 
43 yaşındaki 
Remzi Yolcu idi. 
Yoksullukları 
yaşadıkları hayat
tan belli olan bu 
kişilere yapılan 
yardımların devam 
edeceği öğrenildi. 
Kaymakamlık 
tarafından 
başlatılan yardım 
kampanyasında 
şimdiye kadar 
16.5 milyar lira top
landığını açıklayan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Bayram 
öncesi 100 öğren
ciye 50'şer milyon, 
Yardımsevenler 
Derneği'nin 24 
öğrenciye verdiği 
burs ücretine 50'şer 
milyon lira katkı, 
Kumla ve Umurbey 
Belediyelerinin 
tespit ettiği 10'ar 
aileye de 50'şer 
milyon lira yardım 
yapıldığını açıkladı.

Yolsuzluğun dört kaynağı var.
- Siyaset,
- Bürokrasi,
- İş dünyası,
- Ve. Birde mafya var.
Siyasetçi, kaynakların başındaki 

büroklatla anlaşıyor.
İhalelerden, kredilerden vurgun 

başlıyor.
İşte. Bu halkada devreye iş adamı 

giriyor.
İş adamına, hak etmediği bir imkan 

sağlanıyor.
Ve. Bu imkan, üç odak tarafından 

yağmalanıyor.
İşte. Hayali ihracat vurgunları böyle 

oldu.
Banka hortumları böyle oldu.
Büyük ihale vurgunları böyle oldu.
Soygun bellidir.
Ama. Hukukun eli 1^ ';' bağlıdır.
Nadiren hukuk da bu yağmanın İ içinde yer almıştır.
İşte. Bu dönemde mafyanın devreye 

girme zamanı gelmiştir.
Mafyanın da, kendine göre gerekçe

si vardır.
Devletten çalınanı, çalmaktadır.
Bazen tek başına, bazen devletin 

bazı odaklarının desteği ile tahsilat 
başlar.

Tahsilata bulaşan bazı devlet 
görevlileri, paylarını alırlar.

Yani. Artık bir devlete, bir de kendi
lerine çalışma dönemi başlamıştır.

Gelelim içinde yaşadığımız döneme.
Yolsuzlukla, kapkaçla mücadele 

açtığımızı ilan ediyoruz.
Ama. Medya da bu çeteleri öven 

dizilere, müsade ediyoruz.
işte. Esas çelişki budur. 

________________________ _________

GÜNÜN SÖZÜ

Bir suç, her şeydir, 
İki suç hiç bir şey.

“Peluzy”

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?
ET3 ABONE OLUN

okuyun
UUNUUK SİYASİ OA1ITB BHHİ OKUTUN
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Saadet Partisi ilçe yönetimi Büyükşehir’e girmekle esnafın zarar gördüğünü belirtti

AKP'den Gemlik esnafına defter sürprizi
Öğrenci kavgasına
Aka’dan açıklama geldi

. Seyfetin SEKERSOZ 

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Yöneti 
mi yaptığı haftalık 
basın açıkla
masında Gemlik 
in Büyükşehir’e 
dahil edilmesiyle 
esnafın gördüğü 
zararlara değindi. 
Açıklamada bulu
nan Saadet Partisi 
İlçe Başkanı Re 
cep Aygün, esna 
fin karşısına çıkan 
son konunun 
"Defter sürprizi" 
olduğunu söyledi. 
İlçe sınırları içinde 
hizmet sunan 
kü çük ölçekli 
esnaflar dışında 
kalan ve alım- 
satım alanında 
faaliyet gösteren 
(mal alan ve satan 
bir nevi aracı 
konumundaki 
sirkülasyonu fazla 

olan) esnafın, 
basit usul ve 
vergilendirme 
yöntemini kul
lanamayacak 
olmasının esnafa 
vurulan darbe 
olduğunu dile 
getiren Recep 
Aygün, bu 
esnafların 3 ayda 
bir yaptıkları, son 
zamanlarda ise 
tamamen kalkan 
KDV beyanlarını, 
bundan böyle her 
ay yapmak duru
munda kalacak
larını hatırlattı. 
Daha önce defter 
tastiği gibi bir 
konunun 
bulunmadığını 
hatırlatan Aygün, 
"Bundan sonra 
esnafımız Noter 
aracılığıyla defter 
tastiği yaparak 
ek külfet altına

sokulmuşlardır" 
dedi.
Gemlik esnafının 
önemli bir 
bölümünün, daha 
önceki yıllarda 
ödedikleri 
vergi'den fazlasını 
ödemek durumun
da bırakıldığına 
dikkat çeken 
Aygün, "Yıllardır 
yazar kasa 
bulundurma 
zorunluluğu 
olmayan esnaf, 
yaptıkları işe 

göre yazar kasa 
bulundurmak du 
rumunda olacak.
Yeni TL'ye 
uyumlu yazar 
kasaların da 1 
Milyar civarında 
olduğu göz 
önünde bulun
durulursa, bu da 
zaten sıkıntı 
içerisinde olan 
Gemlik esnafına 
sorun yaşatacak 
bir diğer konudur. 
Bugüne kadar 
esnaf odasının 

aylık cüz'i bir 
miktara 
karşıladığı 
(10 milyon) muha 
sebeci ihtiyacını, 
bundan böyle 
her esnaf kendisi 
karşılamak duru
munda kalacak. 
Bir diğer deyişle 
muhasebeci şartı 
getirilmiş olacak. 
Bu da esnaf için 
aylık 50-60 milyon 
lira arasında artı 
bir yük demektir" 
dedi.

Gazetemizde bir 
süre önce çıkan 
‘Okul çıkışların
daki kavgalar bit
miyor’ h^peri 
üzerine Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
Idris Aka, 
gazetemize açık
lama gönderdi. 
Aka’nın açıkla
masında kav
ganın iki okul 
arasında 
olmadığı, aynı 
okuldan iki 
öğrenci arasında 
olduğu belirti
lerek, ‘kız mese
lesi’ yüzünden 
değil, ‘kişisel’ 
mesele yüzünden 
çıktığı belirtildi 
Aka, açıklamasın
da şu görüşlere 
yer verdi : 
“Öğrenciler 
sahipsiz 
bırakılmamış tır. 
Her okul çıkışın

da öğrenciler, 
idarecilerin 
tamamı ve 
nöbetçi öğret
menleri tarafın
dan çarşıya 
kadar takip 
edilmektedir. 
Bizim okulda 
öğle çıkışları veli 
iznine göre düzen 
lenen kartlara 
bağlıdır. Kartı 
olmayan çıkamaz. 
Kavganın olduğu 
gün okulda, 
bütün okulların 
öğrenci meclis 
başkanlarının 
katılımı ile ilçe 
öğrenci meclis 
başkanlığı 
seçimleri yapıl
maktaydı. Basit 
öğrenci kavgası 
akşam velilere 
ulaşılmış ve 
öğrendiler için 
de disiplin 
uygulaması 
yapılmıştır. ”
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GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
Değerli Gemlik halkının Ramazan 
Bayramını Kutlar, sağlıklı günler dileriz.
pÎnğr

Yaşam w

TEMEL İLKELERİMİZ 

□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap vermek 
□ Tüketici şikayetlerine 
önem vermek

Pınarım
2

G

'S/ <>.<S> ZC< 7

% x> *

Tüm dünyada kabul görmüş 
PINAR özel polikarbon ambalajındadır.

OL?
V

4>

$

PlHân ^ez müşterilerimizce açdma garantisi I inH 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 /~T
Sülfat 8.0 mg / I
Klorür 3.9 mg / I
Nitrat YOK

Kulpsy? olm^>PINAR yıkamada hijyeni garanti ed .
__ I f z.z>/W»4/I il/I II

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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Evinizdeki eşyalar sizi kasta edebilir
Eşyalarınız da sızı 
hasta edebilir: 
Mobilyalar, dolaplar, 
yer döşemeleri, 
halılar, duvar kağıt
ları, temizlik 
malzemeleri, 
kozmetikler, boya ve 
cilalar, kumaş doku
malar, elbiseleriniz... 
Özellikle yeni bir eve 
taşındıktan ya da 
evinize yeni bir eşya 
aldıktan sonra 
öksürük, burun 
tıkanıklığı, baş 
ağrısı, kaşıntı, 
yorgunluk gibi anlam 
veremediğiniz rahat
sızlıklarınız oluyorsa, 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta'nın bu 
yazısını dikkatle 
okuyun.
Formaldehit nedir? 
Formaldehit, pek çok 
yapı malzemesi ve 

! ev eşyasmda bulu- 
। nan, insan sağlığı ve 

ekosisterh için çok 
zararlı kimyasal bir 
maddedir. Renksiz, 
keskin kokulu bir - 
gaz olan formaldehit 
insanları farklı şek
ilde etkiler. Bazı 
insanlar fazla bir 
rahatsızlık duy
mazken, bazıları ise 
düşük düzeyde 
formaldehitten bile 
ciddi şekilde etk
ilenebilirler. Hatta, 
allerji ya da astım 
tanısıyla tedavi 
gören ve bir türlü de 
iyi olamayan pek çok 
insanın şikayeti 
aslında soludukları 
formaldehitten kay
naklanır ve formalde
hit solunan ortamlar

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere scındıılye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

dan uzaklaştıklarında 
hiç bir sorunları 
kalmaz.
Formaldehitin neden 
olduğu rahatsızlıklar: 
Formaldehitin 
sağlığımız üzerine 
çok önemli etkileri 
vardır.
Bunların çoğu, göz, 
burun, boğaz irrita- 
syonu gibi 
mukozalarla ilgili 
belirtilerdir.
Öksürük, burun 
tıkanıklığı, boğazda 
gıcık hissi, gözlerde 
sulanma, kızarma, 
kaşıntı en çok rast
lanan şikayetlerdir. 
Ancak, formaldehit 
soluyan duyarlı kişil
erde yorgunluk, 
uyuklama, deri 
döküntüleri, baş 
ağrısı ve baş dön
mesi, konsantrasyon 
bozukluğu&#8230; 
gibi çok farklı 
şikayetler ve astım 
krizleri de meydana' 
gelebilmektedir.
Hayvanlar- üzerinde 
yapılan araştırmalar, 
formaldehitin kanser 
yapıcı etkilinin de 
bulunabileceğini 
göstermiştir.
Formaldehitin bulun
duğu malzeme ve 
eşyalar: 
Formaldehitin bulun
madığı bir ev 
düşünülemez. Sigara 
dumanından, 
borusuz katalitik ve 

gazyağı yakan 
sobalara, boyalardan 
tutkal ve kaplama 
ürünlerine, tutkal, 
yapıştırıcı ve boya 
soyuculara kadar 
sayısız malzemede 
formaldehit tek başı
na ya da diğer 
kimyasal maddelerle 
birlikte bulunur. 
Hatta, uzun süreli 
ütü kalitesi sağlamak 
için bazı giysi ve 
kumaşlara formalde
hit eklenmiş bulun
duğunu biliyor 
muydunuz?

Evlerimizdeki en 
önemli formaldehit 
kaynağı, yapıştırıcı 
olarak üre-formalde- 
hit içeren 
sıkıştırılmış tahtadan. 
yapılan yer 
döşemeleri, dolap, 
dolap rafları, duvar 
kaplamaları, 
mobilyalar; gibi 
eşyalardır. Bunların 
havaya formaldehit 
yaymaları eşyanın 
eskiliğine, evin ısı ve 
nemine göre değişir. 
Isı ve nem ne kadar 
yüksek ve eşya ne 
kadar yeni ise, 

BURSA HAKİMİYET VE ’ 

■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ■

TEL: (0.224) 513 96 83

formaldehit yayımı o 
kadar fazladır, 
formaldehitin 
evlerdeki miktarı, 
esas ç>larak evin 
eskiliğine ve evde 
bulunan preslenmiş 
tahtadan yapılan 
eşyaların çokluğuna 
göre değişir.
Formaldehitten daha 
az zarar görmek için 
neler yapılabilir?
-Formaldehitsiz 
ürünler tercih 
edilmelidir.
-Formaldehit içeren 
ürünler, içindeki 
resin'in cinsine göre 
farklı derecede 
formaldehit saçarlar. 
Üre resinli değil, 
fenol resmli 
kerestelerden 
yapılan eşyaların 
kullanılması insan
ların daha âz 
formaldehit 
solumasına 
neden olur.
-Air-condition ve 
nem giderici aletlerin ( 
kullanılarak evin ısısı I 
ve nemi.düşük tutul
malıdır 
-Evlerin çok iyi hava- 
landırılmalıdır (özel
likle eve yeni bir 
formaldehit içeren 
eşya girmişse).
-Uzun süre ütülü 
kalmalarını sağlamak 
için formaldehit 
eklenmiş elbiseler 
kullanmadan önce 
yıkanmalıdır.

Bayram tatlılarını 
fada kaçırmayın

Ramazan 
Bayramı'nda tatlı, 
tuzlu ve yağlı yiye
ceklere dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirten uzman 
diyetisyen Zuhal 
Çihangiroğlu, "Bir 
anda mideye yüklen
mek yerine, arada 
sırada yemek 
yenilmesi gerekir" 
diye konuştu.
Fırat Üniversitesi Tıp 

| Fakültesi Diyetisyeni 
I Zuhal Çihangiroğlu, 

bir ay boyunca boş 
olan mideyi fazla zor
lamamak gerektiğini 
belirterek, vücudun 
ihtiyacı kadar şeker 

MAMA MİA ?l22Af!IA 
8S râSî F@@!!İ &lfe 

iyi bayramlar diler
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BÂR 

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

ve yağ alınması 
gerektiğini söyledi. 
Çihangiroğlu, "Gizli 
şeker ve gizli yağ 
içeren yiyeceklere 
özellikle dikkat 
edilmeli.
Şeker oranı 
yüzde 30 kaloriyi 
geçmemeli.
Bayramda en çok 
çikolata ve tatlı 
türleri ikram edilir, 
bu ürünlerde hem 
şeker hem yağ 
oranı yüksektir.
Yağlı ve şekerli yiye
cekler yemesinler, 
demiyoruz, sadece 
yeteri kadar alsınlar" 
dedi



13 Kasım 2004 Cumartesi Sayfa 7

Akdağ; ‘Bıçak 
parasını bitireceğiz’

Bayramda hırsızlara dikkat!

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, halk arasında 
"bıçak parası" olarak 
tanımlanan, kamu 
çalışanı doktorların 
hastalardan para 
alma olaylarını 
bitirmekte kararlı 
olduklarını 
belirterek, 
"Bu konuda babamın 
oğlu olsa canına 
okurum. Yeter ki 
vatandaşlarımız bu 
konuda bize yardımcı 
olsunlar" dedi.
Akdağ, "Bir uzman 
hekimin, iyi yönetimi 
olan bir hastanede 
yaklaşık 5 milyar lira 
aylık geliri var.

Araç sayısı 10.2 
milyona ulaştı
Türkiye'de 2004'ün 
Eylül ayında 64 bin 
291 aracın trafiğe 
kaydolduğu 
bildirildi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
işbirliği ile hazır
ladığı Motorlu Kara 
Taştıları İstatistik 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 2004 yılı 
Eylül ayında 64 bin 
291 adet taşıt 
trafiğe kaydoldu. 
Trafiğe kaydı 
yapılan 64 bin 291 
adet taşıt içinde 
yüzde 43.8 ile oto
mobil ilk sırada yer 
alırken, bunu yüzde 
26.1 ile kamyonet, 
yüzde 15.3 ile moto
siklet ve yüzde 4.7 
ile kamyon takip 
etti. Eylül ayında

Umurbey Polatkan Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahihinden Satılık LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

Muayenehaneler 
yavaş yavaş kapanıy
or. Bu gidişle, 
önümüzdeki yılın ilk 
6 ayında muayene
hanelerin yüzde 
50'si kapanır” 
diye 
konuştu.
Yeşil kartlı hastaların 
ilaç atımlarında 
şimdiye kadar 

trafiğe kaydolan 
araçların yüzde 
10.1'ini ise traktör, 
minibüs, otobüs ile 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Öte yandan, 2004 
Ocak-Eylül döne
minde 564 bin 780 
adet taşıtın trafiğe 
kaydı yapılırken, 
232 bin 334 adet 
taşıtın da trafikten 
kaydı silindi. Yıllara 
göre motorlu kara 
^satış sayısında ise, 

zorluk yaşadıklarını, 
bu sorunun yeni 
yılda çözüleceğini 
kaydeden 
Akdağ, "Artık 
yeşil kartlı hasta
larımız, yeni yılda 
reçeteleri ile 
eczanelerden 
direkt olarak 
ilaçlarını 
alabilecekler" dedi.

1992 yılında toplam 
4 milyon 584 bin 
717 olan araç 
sayısı, geçen 12 yıl
lık sürede büyük bir 
artış göstererek 10 / 
milyon 28 bin 642 
oldu. Araç yoğunluk 
sırasına göre ilk on 
sırayı alan iller 
şöyle sıralanıyor: 
"İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya, 
Bursa, Adana, 
Gaziantep, Mersin, 
Manisa ve Muğla".

Ramazan Bayramı 
dolayısıyla Emniyet 
alarmda. Bayram 
dolayısıyla hırsızlık 
olaylarında artış 
olabileceğine dikkat 
çeken emniyet 
yetkilileri vatan
daşlara da şu 
uyarıları yapıyor. 
Yetkililer, bayram 
alışverişlerine 
yalnız çıkılmamasını, 
otomobillerde 
çanta Ve değerli eşya 
bırakılmamasını ve 
bayram namazında 
abdest almak için 
cami şadırvanlarına 
ceket asilmamasını 
istiyor.
Bayram tatillerinde 
vatandaşların artan 
hırsızlık olaylarına 
maruz kalmamaları 
için dikkatli olmaları 
gerektiğini hatırlatan 
emniyet yetkilileri, 
özellikle bayram 
alışverişlerinde 
yankesicilik, kapkaç 
ye hırsızlık olaylarına 
karşı dikkatli olun
masını istedi.
Yetkililere göre, alış
verişe çıkacak vatan
daşların ilk başta 
araçlarını korunaklı 
yerlere park etmeleri, 
kapıları kilitledik
lerinden emin 
olmaları ve zorunlu 
olmadıkça araçların
da çanta ve cüzdan 
bırakmamaları 
gerekiyor.
Alışverişe çıkan 
vatandaşların 
beraberlerinde çok 
miktarda para taşı
malarının ve girdik
leri ortamların kala-. 
balık olmasının 
hırsızları cezbettiğini 
belirten yetkililer, 
alış-verişe yalnız 
çıkılmaması gerek
tiğini ifade ettiler. 
Birden fazla kişi ile 
yapılan alışverişlerde 
ise bir kişi alışverişi 
yaparken diğerlerinin 
yanlarına yaklaşan 
kişilere karşı dikkat 
etmesi gerektiğine 
işaret ediyorlar.
-"ALIŞVERİŞE 
ÇIKARKEN 
DİKKAT EDİN"- 
Hırsızhk, Gasp, 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği yetkililerine 
göre, muhtemel hır 
sizlik olaylarına karşı

alınması gereken 
önlemler şu şekilde 
sıralanıyor: 
"-Ahş-vşriş sırasında 
büyük miktarlarda 
para taşınması 
gerekiyorsa, bunların 
bir kaç parça 
halinde, farklı 
ceplerde taşınmalı. 
-Mutlaka gerekmiyor
sa çanta taşınmamak 
ve değerli eşyaların 
ceplere konulmalı.

-Anahtarlıklara isim, 
adres ve telefon 
numaralarının kesin
likle yazılmamak. 
Ayrıca araba ve 
ev anahtarları ayrı 
ayrı anahtarlıklara 
takılmak.
-Torba, poşet, paket 
veya bir başka 
eşyayı taşırken çanta 
bunlarla vücut 
arasında kalacak 
şekilde tutulmak. 
Ahş-verişe çıkacak 
bayanları çantalarını 
nasıl taşımaları 
gerektiğini de tarif 
eden emniyet yetk
ilileri, çantanın elden 
kapılmasını zorlaştır
mak ve elverişli bir 
hedef olmamak için 
açılacak yerinin 
korunulması 
gerektiğini, varsa 
taşıma ucunun 
bileğe geçirilmesi 
gerektiğine işarete 
ediyorlar.
Yankesicilik ve 
dolandırıcılık 
olaylarının bayram 
namazı sırasında 
artabileceğini de 
kaydeden yetkililer, 
özellikle cami şadır
vanında abdest 
alırken çıkartılıp 
duvara takılan 
ceketlerin, 
hırsızların hedefi 
haline geldiğini 
bildirdiler. Bunun 
için Cami şadırvan
larında abdest 
alırken veya namaz 
kılarken asılan ceket 
ve benzeri giysilerde 
para veya cüzdan 
bırakılmaması

gerekiyor.
-"HIRSIZLAR 
TATİL YAPMAZ"- 
Ev, işyeri ve otomo
billerde gerçekleşe
bilecek hırsızlık 
olaylarına karşı da 
vatandaşları uyaran 
emniyet yetkilileri 
eve uzun bir süre 
gelinmemesi duru
munda perdeleri sıkı 
sıkı kapatmamanın 
veya evdeki bir ışığı 
açık bırakmanın 
hırsızı caydıracağını 
ifade ettiler.
Hırsızların tatil yap
mayacağını hatırla
tan yetkililere göre, 
uzun süre eve gelin
meyeceği durumlar
da komşuların haber
dar edilmesi ve 
ulaşabilecek telefon 
numaralarının bırakıl
ması gerekiyor.

"Böylece komşular 
posta kutusunda ev 
sahibi yokken biriken 
mektupları alabilir ya 
da evin içinden bir 
ses duyduğunda 
polise haber vere
bilir" deniliyor.
İşyeri sahiplerine de 
uyarılarda bulunan 
yetkililer, hırsızların 
çaldıkları malları 
satamadıkları 
takdirde hırsızlık 
yapmayacaklarını 
belirterek, kendiler
ine ucuz mal sat
maya çalışan kişileri 
muhakkak polise 
bildirmelerini 
istediler.
Vatandaşların huzuru 
ve hırsızlık olay
larının olmadan 
engellenmesi için 
bayramdan önce 
özellikle büyük 
işyerlerinde ve 
ahş-veriş merkez
lerinde önlem alı
nacağım kaydeden 
yetkililer, bayramda 
ise cami ve mezarlık
lar çevresinde 
emniyet ekiplerinin 
aralıksız devriye 
gezeceklerini 
bildirdiler.
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Pasaportlar yenileniyor Salıie toto ftfat!
İçişleri Bakanlığı, 
20 milyon yeni 
pasaport siparişi 
verdi Pasaportlar 
kullanım süresi 
dolunca imha 
edilecek. Bakanlık, 
nüfus cüzdaları 
için de bir çalışma 
başlattı. İşte yeni 
pasaportların 
taşıyacağı 
özellikler... 
içişleri Bakanlığı, 
Darphane ve 
Damga 
Matbaası 'na ilk 
etapta 20 milyon 
yeni pdsaport 
siparişi verdi. 
Pasaportlar 
kullanım süresi 
dolduktan sonra 
imha edilecek. 
Bakanlık ayrıca, 
nüfus cüzdalarının 
yenilenmesi için 
çalışma başlattı. 
AB üyesi ülkelerin 
pasaport! na 
benzeyı ı ek olan 
yeni pasaportlar şu 
tür özellikleri 
taşıyacak:

Sicil belgesi gibi 
gizli bilgilerle 
yüklenecek.
Kimlik bilgilerinin 
yanısıra ikinci 
sayfada "Türkiye 
Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığı 
bütün dost 
devletlerin mülki 
ve askeri 
görevlilerinden 
bu pasaport 
hamiline her türlü 
kolaylığın 
gösterilmesini ve 
icabında yardımda 
bulunulmasını rica 
eder'' ifadesi yer 
alacak.
Son sayfalarda, 
"Kayıp pasaportun 
bulunması halinde 
en yakın Türkiye 
Cumhuriyeti tem
silciliğine teslim 
edilmesi bütün 
dost ülkelerin ilgili 
makamlarından 

.rica olunur" ifade
si bulunacak.
Ciltli defter şek
linde olacak, 
zamanla sayfaları

azaltılacak.
Boyutları küçülen 
pasaportlar 
8.8x12.5 santi 
metre boyutunda 
olacak.
Fotoğraf yapıştırıl
mayacak, dijital 
fotoğraf makinesi 
aracılığıyla çekile
cek veya tarayıcı
dan taratılıp bil
gisayara aktarıla
cak ve pasaporta 
yazdırılacak.
Pasaportlar, 
barkodlarla oku
nacak, sahibinin 
ismi kodlanacak, 
sayfalara değerli 
kağıtlar gibi ultra- 
viyole ışınlarla 
okunabilihen gizli 
işaretler konula
cak. Pasaportta 
sahibinin parmak 
izi bulunacak.
Süre uzatımı 
olmayacak. Temdit 
kaldırılarak 10 yıl
lık sürelerle verile
cek yeni pasaport
lar, kullanım süre
si bittiğinde çöpe

atılacak.
Müşterek ve 
refakat kaydı 
yapılmayacak. 
Sınır polisleri özel 
senşörlü bir sis
temden geçirerek 
kontrol edecekler. 
Pasaportların 
verilmesinde 
istihbarat 
bilgileri esas 
alınmayacak.
Yeni pasaportlarda 
giriş-çıkış sayfaları 
olmayacak, tüm 
sayfalar 
kullanılabilecek. 
Kırmızı (diplo
matik) pas aport 
dışındaki pasaport
larda meslek bil
gisi olmayacak. 
Lacivert pasaport
lar şu anki gibi 60 
sayfa olurken, yeşil 
(hususi) ve gri 
(hizmet) paşapprt- 
lörınıjı sayfa sayısı 
52 'dert 28 'e inecek.
Kırınızı pasaport: 
hırın sayja sayısı 
mevcut halı gibi 
28 olacak.

Adana'da 
Ramazan 
Bayramı öncesi 
mezarlıklarda 
rant sağlamaya 
çalışan"sahte 
hocalar" yapılan 
operasyonlarla 
bir bir ayıklan
maya başlandı. 
Adana Asri 
Mezarlık'ta Cuma 
günü olması 
nedeniyle vatan
daşlar yakın
larının mezarları
na akın ederken, 
kalabalığıfırsat 
bilerek para 
karşılığı Kuran'ı 
Kerim okumaya 
çalışan sahte 
hocalara, 
Mezarlık 
Müdürlüğü ve 
özel güvenlik ele
manları fırsat 
vefmedi.

| Asri Mezarhk'taki
I yoğunluk 

nedeniyle Adana 
ve çevre illerden

gelen hocaları, 
müdürlük 
önünde topla
yarak yetkili 
imamlar 
nezaretinde bir 
bir imtihan eden 
Adana 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Mezarlıklar 
Müdürü Kamil 
Yiğenoğlu, 
Kuran'ı Kerim'i- 
doğru oku
mayanları özel 
güvenlik eleman
ları aracılığıyla 
dışan çıkardı. 
Mezarlık içinde 
su satıp, kürekle 
kabir temizliği 
yaparak vatan
daştan fahiş 
ücret isteyen 
çocuklar da özel 
güvenlik eleman
larınca uyarılarak 
uzaklaştırıldı. 
Asri Mezarlık 
Müdürü 
Yiğenoğlu, 

bayram öncesi 
kabir ziyaret
lerinin yoğunlaş
ması nedeniyle, 
Kuran'ı Kerim'i 
tam olarak 
okuyamadıkları 
halde para 
kazanmak için 
mezarlıklara 
gelen ehliyetsiz 
kişilerin hem 
vatandaşları 
kandırmamaları, 
hem de rahatsı
zlık vermemeleri 
için ayıklanarak 
dışarı atıldığını 
belirtti.
Yiğenoğlu, dene
timlerin arife 
günü ve bayram 
süresince de 
Adana 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Cankur Ekipleri 
ve polisin de 
yardımıyla daha 
sıkı tedbirler alı
narak yapıla
cağını ifade etti.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI
Sevdikleriniz ile birlikte mutlu bayramlar geçirmenizi dileriz.

Yeni düzent:,nı elerim İzle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla h izni etin iz.deyiz.-

—î —î----- !

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Ğz.el Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Serbest Kürsü
Bayramlarımız birlik ve sevinç günüdür

Yaratılanlar arasında eşsiz bir yere 
sahip olan ve yeryüzünün halifesi 
olarak yaratıldığı bildirilen insan; 
gayesiz ve başı boş yaratılmış bir 
varlık değildir. İnsan kendisine 
bahşedilen hayatı gelişi güzel ve 
sorumsuzca harcayıp yok olacak bir 
varlık değildir. Aksine dünyada var 
olan her şeyin insan için yaratılıp 
yine insanın hizmetine sunulmuş 
ilahi bir ikram olduğu yaratan 
tarafından bildirilmektedir. Bunun 
karşılığı olarakta Cenab-ı Allah 
insanın yaratanın tanımasını emret
tiği şekilde hayatını sürdürmesini, 
yasak olan haramlara yanaşma
masını, kendisine (Allah’a) kullukta 
bulunmasını istemiştir. Zira Kur’an-ı 
Kerim’de “Ben cinleri ve insanları 
ancak bana kullukta bulunsunlar 
diye yarattım."fermanı ilahisiyle 
insanın sorumsuz bir varlık 
olmadığının açık bir delili olup, 
insanın dünyada yapılan amellere 
(işlere) göre takdir edileceği vurgu
lanmaktadır.

Bu da gösteriyor ki; iman ve 
ibadetler manevi varlığın temel taşı, 
insanın dünya ve ahiret saadetini 
sağlayan en değerli iki önemli ser
mayedir. Bu sermayeyi en iyi şek
ilde değerlendirme gayesi ile 
Ramazan-ı Şerif-i ganimet bilen 
mü’min kendisine çeki düzen verip, 
büyük coşku ve heyecanla ramazan 
ayını ihyaya çalışıp, Hz. 
Peygamber’imizin evveli rahmet 
ortası mağfiret, sonu da cehennem
den kurtuluş beratının ve rileceği 
müjdesine mazhar olma arzusu 
gereği yapılan ibadetlerin verdiği 
huzur ve mutluluğun sevincini 
Ramazan Bayramı’nda hep birlikte 
yaşayabilmemiz için şu hususlar 
hiçbir zaman ihmal edilmemeli ve 
unutulmamalıdır.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

- Bugünün Ramazan ayının aydın
lığında nurlanmış kalplerimizle her 
zamankinden daha fazla bir coşkuy
la Allah’ın emirlerine bağlanma 
günü olduğunu, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (S.A.S.) ın gösterdiği 
nurlu yolda olmanın mutluluğunu 
tatma günü olduğunu,

- Bugünün bizleri Kur’an ayı olan 
Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimin
den bayrama uluştıran Yüce 
Rabbimize şükür etme günü 
olduğunu,

- Bu günlerimizin sevme, sevilme 
ve sevindirme günlerimiz olduğunu 
ve öyle devam etmesinin gerektiği 
için başta anne ve babalarımız 
olmak üzere büyüklerimizin, akraba 
ve komşularımızın, fakir, yetim ve 
kimsesizlerin sevindirilip gönüllerini 
alma günü olduğunu,

- Bu günlerimiz her türlü dargınlık
ların, kırgınlıkların, olumsuz yaşan
tıların, dinimizce yasaklanmış hal ve 
hareketlerinin terk edilip hem insan
ların, hem de Cenab-u Allah’ın 
memnun olacağı iki dünyasını 
kazanan mutlu insan olmak için 
gayret sarf etme günü olduğunu 
bilmemiz gerçek bayram yap
mamıza vesile olacağını unutma
malıyız.

Aziz kardeşlerim toplumların milli 
birlik ve beraberliklerinin pekiştiği, 
kaynaşma ve dayanışmanın daha 
yoğun yaşandığı, neşe ve sevinç
lerin yaygınlaştığı Ramazan Bayra 
mı’nın kendimiz, aile etrafımız, Aziz 
Gemlik’ li hemşehrilerimiz, Necip 
Milletimiz, şehit kanıyla yoğrulmuş 
vatanımız, Alem- i İslam ve tüm in 
sanlık için hayırlara vesile olması 
için Rabbimize çokça dua edelim 
temennisiyle bayramınızı kutlar 
mutlu ve esenlik içinde daha nice 
bayramlara kavuşmayı Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ederim.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Trabzon
Özmetin Hoca, Genılikspor'u 

bıraktığı zaman Gemlik grubunda bi 
rinci olmuştu, yerine yardımcısı 
geçmiş onun yardımcılığını bugünkü 
genç takını hocası Ömer kardeşimiz 
yapıyordu.

Umumi kaptanlığa Melih Kazanç 
bakıyordu. Takını hocasının her ne 
kadar takınım tek sorumlusu ise de 
umumi kaptanın hocaya bağlı olma
ması gerekir. Umumi kaptan futbolun 
içinden gelmelidir, eğer gelmediyse 
hocaya bağlı olur. Hocanın ufakta 
olsa hatasını göremez.

Sevgili Melih Kazanç kardeşim de 
futbolu bilenlerden değildi. Bir 
takınım hocası kendini göklerde 
zannediyorsa hatası da o kadar büyük 
olur.

İşte Trabzon macerası hu havada 
başladı. Kafili Trabzon 'un Sürmene 
kazasına 10 km. kala güzel bir otele 
yerleşti.

Ben kafileden bir gün sonra 
Sürmene'ye vardım. Anışanı yemeğin
den sonra iyi bir uyku çekip, ertesi 
gün temiz havayı koklayarak 
uyandım.

Rakibimiz Zonguldak takımıydı. 
İlk maçını bizle oynamak istemiyor
lardı. Maç saati gelmeden bizin 
takınım liberosu olan bir oyuncu
muzun kaburgasında problem 
olduğunu söylediler, muayene edildi.

Maç zamanı geldiğinde bizim 
liberomuz ilk onbirde sahadaydı, ne 
yazık ki umumi kaptan sahaya 
girmemişti.

Sayın Belediye Başkanı, arkadaşı,

Çağrı
Genıliksporda uzun yıllar futbol 

oynamış ve futbolu bırakmış olan 
arkadaşlara buradan çağrıda 
bulunuyorum.

Artık tenkitleri bir yana bırakıp hu 
sene çok sevdiğimiz kulübümüze sahip 
çıkıp sayın Belediye Başkanı 'miza 
destek verelim.

Bir soru soracaksanız nasıl diye? 
Her yerde ön sayfalarda yer alan 
Mustafa Malgil kardeşimin futbolu 
bırakmış ama gönlü Genılikspor 'da 
olan sizleri biraraya getireceğine

Gemlik ’ ten gelen nıinübüsün sahihi, 
şoförü, ben ve Melih Bey türibünde 
oturduk.

Parayla tutulmuş yirmi-yirmiheş 
genç Gemlik 'i destekliyordu. Bu 
Trabzon çocukları (uşakları) maç 
bitene kadar Genılikspor ’u destek
lediler. Karşı takımı parayla tuttukları 
gençler destekliyordu.

Ne yazıktır 45 dakika topu sol kul
varda oynadık yani karşı takımın en 
kuvvetli oldukları ve hücumlarını sağ 
taraftan yaptıkları yerden. Skor 0-0 
olarak bitti. Eğer topu bizim sağ 
tarafta çevirseydik, neticeyi ilk yarıda 
lehimize çevirirdik.

Bu devre oynanırken atamadıkları 
dört pozisyon var ki, inanılacak gibi 
değildi. Bu akınlar az da olsa sağ 
taraftan getirilen toplar oldu.

İkinci yarı orta sahamıza gelen bir 
topu zora sokarak çarptı ve penaltı 
alındı, beş dakika sonra frikikten iş 
bitmişti.

işte kulübede bulunma gerek
tiğinde müdahele yapmak hu durum
larda olur.

Kuhıbe de bunu konuşmak, hem 
fikir olmak gerekir.

Hoca, umumi kaptan işbirliği ve 
samimiyeti olmasa işin yürümesi 
mümkün olmaz.

Atamadıkları gollerin keyfini rakı 
partisi bira, fıstık, kavrulmuş Trabzon 
fındığı ile tadını çıkardılar.

Sayın Başkan geldiğinde ne kadar 
prim alacaklarının hesabını yapıyor
lardı.

İşte işin iç yüzü huydu.

inanıyorum.
Sayın Başkanımız belki futbolu 

sevmeyebilir ama işin içine Gemlik 
girince işin şeklinin değişeceğine 
inanıyorum. Sadece bir araya gelip, 
çok sesli düşünmek gerek.

Gönül bu sene Gemlikspor 'un 
geçen yıllarda mücadele ettiği yerlere 
çıkmasıdır.

Bütün okurlarımın Mübarek 
Ramazan Bayramını en içten 
dileklerimle kutlarım.

HASIİE ALANA ANTİFİRİZHEDİFE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
™”İ«u,ka.t KAMPANYAMIZ
SSSS. stoklarla smklimk

ÖZKAYA OTOMOTİV
Laa- -- GEMLİK BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ 1 c TeI. (0,224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GÜZEL İZMİR
Mutlu bayramlar ve iyi yolculuklar dileriz
GEMLİK’TEN HER
SABAH SAAT 8.30’da

GEMLİK - İZMİR 
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 12 12 - 514 45 49
Hareket yeri: Ahmet Dural Meydanı



Sayfa 1013 Kasım 2004 Cumartesi

Emniyet kemeri takmıyoruz
Türkiye'de karayolları 
trafik kanununa göre, 
her türlü araçta 
emniyet kemeri 
takma zorunluluğu 
bulunuyor. Ancak, 
uygulama ülke 
genelinde alınan tüm 
önlem ve uyarılara 
rağmen, tam 
anlamıyla hayata 
geçirilemiyor.
İnsan faktörünün ön 
plana çıktığı uygula
mada, emniyet 
kemeri takmadığı için 
trafik ekiplerine 
yakalanan sürücü
lerin verdiği ilginç 
cevap ve tepkilerden 
bazı örnekler:
- Unuttum. Aceleyle 
çıktığım için tak
madığımın farkında 
değilim.
- Direksiyon başında, 
aracımı sürüş keyfimi 
yok ediyor.
- Ben hakim kızıyım.

Nema başvuruları 17 Kasım’da
Ziraat Bankası, 
dördüncü taksit 
nema ödemeleriyle 
ilgili kurum ve işyeri 
toplu başvurularını 
17 Kasım 2004 tari
hinden itibaren 
kabul etmeye 
başlayacak
Ziraat Bankası'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 4853 
Sayılı Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik 
Hesabının Tasfiyesi 
ve Bu Hesaptan

HASTA BAKICI ARANIYOR
BAYAN HASTAYA BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI ARANIYOR 
TEL :513 26 10

Umurhey'de Satılık Celal Bay ar Evi 
3 odalı fiili manzaralı (Temiz)
FO1RUIVI EMLAK

513 42 36

Bebeğinizi; her istediğinde, 
istediği kadar entzı- u'z.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

Bana ceza kese
mezsiniz. Ehliyet ve 
ruhsatımı almaya 
hakkınız yok. 
- Şehir içinde 
emniyet kemeri takıl
ması gerektiğini 
bilmiyordum.
- Kendime güveniyo
rum. Bu yüzden 
emniyet kemeri tak
mıyorum.
- Can, benim canım. 
Bu yüzden para mı 
vereceğim.
- Sizin başka işiniz 
yok mu? Niye mil
letin canını yakıyor
sunuz?
- Daha yeni yola çık
tım. Gideceğim yer 
bir kilometre bile 
değil.
- Emniyet kemeri 
takınca ruhum 
daralıyor.
- Bu zamana kadar 
emniyet kemeri tak
madım, bundan

Yapılacak 
Ödemelere Dair 
Kanun hükümleri 
uyarınca Hazine 
tarafından belir
lenecek tarihte 
başlayacak olan 
dördüncü taksit 
nema öde» eleri 
ile ilgili kurum ve 
işyeri toplu 
başvuruları 17 
Kasım'dan dibaren 
alınmaya 
başlanacak.
Tasarrufu Teşvik 

sonra da takmam.
- Benim arabam iyi 
olduğu için mi beni 
durdurdunuz? Zaten 
herkes zenginlere 
gıcık oluyor.
- Tabi gücünüz bizim 
gibi Kartal'lara yetiy
or. Sıkıysa BMVV'leri 
durdursanıza. Biz 
zaten garibiz.
- Böyle uygulama 
olmaz. Beni yakalıy
orsunuz 10 dakika 
önce geçenleri gör
müyorsunuz. Adalet 
mi bu?
- Ben pazarla
macıyım. Kısa 
mesafede sürekli 
emniyet kemeri mi 
takacağım. Uzun 
yolda elbette 
takıyoruz.
- Şehir içinde zaten 
ne kadar hızlı gide
ceğiz ki emniyet 
kemeri takalım
- Ben İsfanb .,uın.

İşyeri Sicil 
Numarası olan ve 
elektronik posta 
adresi uzantıları; 
k12.tr, edu.tr, 
com.tr, gov.tr, mil.tr, 
pol.tr ve bel.tr olan 
özel kuruluşlar ile 
kamu kurum ve 
kuruluşları 
personeli, dördüncü 
taksit nema 
ödemelerini işyer
leri aracılığı 
ile alabilecekler. 
Kurumu ve işyeri

Şehir içinde hiç 
emniyet kemeri tak
madım ve ilk kez de 
ceza yiyorum.
- Ceza ile eğitim ola
cağını düşünmüyo
rum.
- Ben üniversitelere 
kitap satıyorum.
Böyle eğitim olmaz.
- Emniyet kemeri 
benim güvenliğim 
için, ister takarım, 
ister takmam, size 
ne! Avrupa devlet
lerinin hiçbirinde 
böyle bir uygulama 
yok!
- Devletin bizi 
sömürdüğü yeter, 
cezalarla bütçe 
açığını mı 
kapatacaklar?
- Kamyonet diye 
geçiyor bu. Emniyet 
kemeri zorunlu değil 
(Pegout Partner 

aracılığı ile talepte 
bulunan hak 
sahiplerinin 
ödemeleri, 
dördüncü taksit 
ödemelerinin başla
masını takiben en 
geç üç gün içinde 
yapılacak.
Kurum aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri ise 
eskiden olduğu gibi 
bir aylık takvim 
içinde sıralarını 
bekleyecek.

TISK'in asgari 
ücret araştırması

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye'de 
asgari ücretin, 
Avrupa Birliği 
(AB) üyesi Orta ve 
Doğu Avrupa 
ülkelerinden daha 
yüksek olduğunu 
açıkladı.
TİSK, her yıl hazır
ladığı ‘Çalışma 

î istatistikleri ve
İşgücü Maliyeti* 
araştırmasının 
2003 yılına ilişkin 
sonuçlarını açık
ladı. TİSK'ten 
yapılan açıklama
da, AB'nin resmi 
istatistik kuruluşu 
Eurotat'ın veriler
ine göre çoğu 
AB'ye katılan Orta 
ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde asgari 
ücretin Türkiye'ye 
göre düşük 
durumda olduğu 
bildirildi.
Açıklamada, 
Slovenya hariç 
Türkiye'nin en 
önemli ekonomik 
ve ticari rakipleri 
olan bu 10 ülkede 
Ocak 2004 
itibariyle Euro 
cinsinden aylık 
asgari ücret 
düzeyinin

Türkiye'den düşük 
olduğu belirtildi. 
Türkiye'de ayda 
240 Euro olan 
asgari ücretin 
Bulgaristan'dan 
yaklaşık 4 kat, 
Romanya'dan yak
laşık 3.5 kat fazla 
oluduğu ifade 
edilen açıklamada 
toplu iş sözleşme- , 
si uygulayan kes
imde asgari 
ücretin işverene 
maliyetinin yan 
ödemeler 
nedeniyle ikiye 
katlandığının 
görüldüğü bildiril
di. TİSK'in araştır
masına göre 
Temmuz 2004 tari
hi itibariyle 444 
milyon 150 bin lira 
olan yasal asgari 
ücretin toplu iş 
sözleşmesi uygu
layan işyerlerine 
ortalama maliyeti 
904 milyon 582 
bin lira düzeyine 
çıkıyor. TISK’e 
göre asgari 
ücretin toplu iş 
sözleşmesi uygu
layan ve uygula
mayan işyerleri 
için farklı 
düzeylerde tespit 
edilmesi 
gerekiyor.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM
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Parmaklarda yanma ve karıncalanma
Koldan gelen bir 
sinir ve kas bağları . 
el ayasının tabanın
da, bilek bölgesinde 
dar bir kanal ya da 
tünelden geçerek 
ele ulaşır. Bu dar 
kanala Karpal Tünel 
adı verilir, karpal 
tünelin içinden 
geçen sinir ise 
Median Sinir olarak 
adlandırılır.
Karpal tünel sadece 
median sinir ve kaş 
bağlarının sığabile
ceği kadar bir 
genişliğe sahiptir. 
Kanal içinde yer 
kaplayan herhangi 
bir oluşum ya da 
şişlik içindeki doku
ların sıkışmasına 
neden olur. Median 
sinirdeki bu sıkışma 
sinirin uyardığı böl
gelerde uyulma ve 
keçelenme şikayet
leri ile kendini belli 
eder. Median sinirin 
karpal tünelde sıkış
ması ile ortaya 
çıkan bu tablo 
Karpal Tünel 
Şendromu olarak 
adlandırılır.
Operatör Doktor 
Aybars Akkor, 
Karpal Tünel 
Şendromu hakkında 
şu bilgileri verdi.
Karpal Tünel 
Sendromunun 
nedenleri nelerdir?

Karpal Tünel içinde 
yada çevresinde 
irritasyona enfla- 
masyona sıvı 
birikimine ya da 
anormal doku 
büyümesine yol 
açan aşağıdakiler- 
den herhangi bir 
sebep Karpal Tünel 
Sendromunu oluş
turabilir.
Elin bileğin yada 
parmakların tekrar
layım hareketleri 
(Özellikle bilgisayar 
klavyesinin aşırı 
kullanımı, bazı 
müzikal enstrüman
lar veya el aletleri) 
-Titreşim yapan 
cihazların kullanımı^ 
-Yapısal olarak 

>Karpal Tünelin dar
lığı
-Bilek haşarı 
-Yanıklar
-Kemik kırıkları 
-Kazalar sonucunda 
ezilme
-Artritler 
-Diyabet
-Raynaud Hastalığı 
-Vücutta su tutul- _ 

masına yol açan 
gıdaların fazla tüke
timi
-Böbrek Hastalığı 
-Kalp Hastalığı 
-Hormonal sebepler 
-Gebelik
-Laktasyon 
(Emzirme)
-Menopoz 
-Hipotiroidizm
-Cushing Hastalığı 
-Yükselmiş Büyüme 
Hormonu 
İlaçlar
-Doğum Kohtrol 
Hapları
-Kortizon tedavisi 
-Bazı Hipertansiyon 
ilaçları
-Karpal Tünel için
deki tümörler yada 
kistler
Karpal Tünel 
Sendromunun belir

tileri nelerdir?
Karpal Tünel 
Şendromu bir ya da 
her iki elde l^ola da 
uzanabilen belir
tilere yol açar. 
Belirtiler tünel için
deki sinirin tıkış
masından kay

naklanır. Bu sinir 
başparmak, işaret 
orta ve yüzük par
mağının yarısının 
duyusunu sağlar. 
Aynı zamanda 
işaret parmağını 
küçük parmağa yak
laştıran ve işaret 
parmağını bir daire 
içinde hareket 
ettiren kas 
gurubunu uyarır. 
Belirtiler
-İlk üç parmak ve 
dördüncü parmağın 
yarısında karın
calanma, yanma ve 
hişşizlik
-Aşağıdaki durum
larda artan bilek, el 
ve parmak ağrısı 
-Bilek,^1 veya par
mak hareketi
-Uyku (Semptomlar 
sizi uyandırabilir) 
-Aşağıdaki durum
larda iyileşme 
gösteren el katılığı 
ya da krâmp
-Eli sallamak
-Sabah uyanmak 
-El hareketlerinde 
güçsüzlük ya da 
şakarhk
-Yakalama gücünde 
azalma
-Başparmakla 
küçük parmağa 
dokunmada güçlük 
-Eldeki şeyleri sık- . 
I ıkla düşürme 
-Kola doğru yayılan 
ağrı

Korkuteli Devlet 
Hastanesi 
Çocuk 
Hastalıkları 
Uzmanı Dr.
Halil Kıhnç, kış 
aylarında en 
çok 0-10' yaş 
grubundaki çocuk
ların hastalandığını, 
çocuklara bu 
mevsimde daha 
fazla dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Korkuteli Devlet 
Hastanesi Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Halil Kıhnç, her 
gün birçok çocuğun 
rahatsızlanarak has
tanelere getirildiğini 
ifade ederek, "Kış ■ 
mevsimi çocuk 
hastalıklarının 
yoğun olduğu bir 
dönemdir. Bu aylar
da 0-10 yaş arası x 
çocuklar gribal , 
enfeksiyon, zatürre 
ve bronşit hastalık
larına daha sıkj 
yakalanıyor.
Okulların açık 
olması ve kış mevsi; 
minde olmamızdan 
dolayı hastalıklar 
çok çabuk bulaşıy
or. Bu da çocukları v 
olumsuz etkiliyor. 
Hastalıklar yüksek 
ateş, boğaz ağrısı

ve öksürük şikayet-
lerinden sonra 
ortaya çıkıyor. 
Bunun için ailelerin 
daha dikkatli olması 
gerekiyor" dedi. 
Dr. Kıhnç, mümkün 
olduğu kadar 
çocukların 
hastalanacakları 
ortamlardan uzak 
tutulması gerektiğini 
belirterek, "Karın 
yağmasıyla birlikte 
çocuklar sokaklarda 
oynamak ister. 
Çocukları evden 
dışarı çıkartacağınız 
zamanlarda, kahn 
elbiseler giydirin. 
Çocukların beslen
melerinde sürekli 
sıvı tüketmelerini 
sağlayın.' 
Özellikle
C vitamini içeren 
gıdalar verilmesi 
gerekiyor. Birçok 
çocuğun aşısı f 
yok. Bu nedenle 
çocukların aşı 
problemlerini de 
giderin" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1
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VI

İtfaiye HO
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gâr. 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. 51310 95
Nüfus Md. ,513 37 42
Özel İd. Md. , 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 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 Yalova ı (226) 814 10 20

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

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

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
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 4521 -111
Su Arıza Yalnız 185

i

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gepılik 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

NÖBETÇİ ECZANE
13 Kasım 2004 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ
14 Kasım 2004 Pazar
OM R ECZANESİ

15 Kasım 2004 Pazartesi 
İNCİ ECZANESİ

16 Kasım 2004 Salı 
OZAN ECZANESİ
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Gemlik Ülkü Ocakları Derneği üyeleri cuma namazı çıkışı bildiri dağıttılar

Felluce katliamı kınandı
Kaymakam Baygül 

bayram mesajı yayınladı
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Seyfetin SEKERSÖZ

Irak'ın Felluce kenti* 
ni bombalayan 
ABD'yi protesto 
eden Ülkü Ocakları 
üyeleri Cuma namazı 
çıkışında bildiri 
dağıttı.
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman 
Durdu ile ocak 
yetkililerinin 
Gemiik'in tüm cami 
önlerinde dağıttıkları 
bildiride, dünyanın 
gözü önünde 
Müslümanlara karşı 
başlatılan soykırımın 
"Haçlı Ruhu" ile 
sürdürüldüğüne 
dikkat çekildi.
Suni Müslümanların 
yoğun olarak 
yaşadığı Felluce 
kentini, Irak'taki 
işbirlikçileri ile birlik
te saldırı altında 
tutan ABD ve koal
isyon r-'çierinin,

hiçbir ölçü tanı
madan, hiç kimseyi 
ayırt etmeden 
Müslümanların 
Mübarek Ramazan 
ayında ve tüm 
Müslüman 
dünyasının 
kayıtsızlığı içinde 
vahşetin her 
boyutunu uygula
makta olduğu 
belirtildi.
ABD seçimlerinde 
başkanlığı tekrar 
kazanan ve

Müslümanlar ve 
mazlum milletler 
üzerinde terör 
estiren, çağımızın 
yeni Hitler'i olarak 
adlandırılan 
Bush'un, zaferini 
Müslüman kanı akı
tarak kutlamasının 
acı bir gerçek 
olduğunun dile getir
ildiği açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Kör dünya, bu 
vahşet karşısında 
aynı zamanda

sağırdır.
Nerede İnsan Hakları 
nutukları atan ülkel
er, nerede vicdanı 
kan ağlaması 
gereken 
Müslümanlar?
Ne acıdır ki, bugün 
Türkiye'nin başında 
bulunan iktidar men
supları, yıllardır İslâ
mî söylemlerle Türk 
milletinin duy
gusunu sömürmüş, 
bunu siyasi ranta 
dönüştürerek, 
ABD'den aldıkları 
icazetle kurulan ikti
darları, Müslümanlar 
üzerinde bu vahşet
leri yapan Siyonist 
destekli Haçlı 
emperyalizmi ile her 
türlü işbirliğini yap
maktadırlar.
Türk milletini, 
yaşananlar karşısın- , 
da duyarlı olmaya 
davet;ediyoruz.”

L

Yarın başlayacak ve 
3 gün sürecek olan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle, resmi 
tatil bugün başladı. 
Kaymakamlıktan 
yapılan yazılı açık
lamada, bayram 
nedeniyle, 14 
Kasım 2004 Pazar 
günü saat H.oo’de 
Belediye Düğün 
Salonu’nda halk 
ve memurlar ile 
bayramlaşma 
yapılacağı bildirildi. 
Ayrıca saat 
12.oo’den itibaren 
protokol, İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü, 
Jandarma 
Komutanlığı, Devlet 
Hastanesi ve SSK 
Hastanesi’ni ziyaret 
ederek, buralarda 
görev yapan 
görevliler ile 
bayramlaşacak. 
İlçe Kaymakamı

Mehmet Baygül, 
ramazan bayramı 
nedeniyle yayın
ladığı bildiride, 
bayramın sağlık ve 
huzur içinde 
geçmesini diledi. 
Baygül’ün bayram 
mesajı ise şöyle: 
"Bayramlar, 
insanların manevi 
anlamda gelenek 
ve göreneklerini 
devam ettirdiği, 
dostluğun ve 
kardeşliğin toplum 
olarak daha 
güçlü olmasına 
neden olduğu, 
bu anlamda bütün 
hemşerilerimin ve 
arkadaşlarımın 
aileleri ile birlikte 
Şeker Bayramı’nı 
en iyi dileklerimle 
kutluyor, sağlık 
ve huzur içinde 
nice bayramlara 
ulaşmalarını 
diliyorum”
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BİR JETON: 1.000.000 TL

BİLGİSAYAR OYUN 
JETONU :250.000 TL

HAYDİ ÇOCUKLAR 
EĞLENMEK İÇİN

Bayramda gönlünüzden neşe ve sevgi eksik olmasın
BALANSI EĞLENCE MERKEZİNE ADRES: GEMLİK MIGROS KARŞISI

İr



Yağışlı geçen Şeker Bayramı’nda olay yaşanmaması sevindirdi -

Bayram sakin geçti
Üç gün süren Şeker Bayramı süresince ilçemiz belde ve köylerinde sakin geçerken, siyasiler bayramın birinci ve ikinci 
günü bayramlaştılar. Öte yandan, bayramın ikinci günü Dörtyol mevkiinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Deniz teknelerini 
maketlerde yaşatıyor 
Ünal Özbostanlar, emekli olunca tüm 
zamanını ağaçları oyarak maket 
tekne yapmaya ayırınca harika eser
ler ortaya çıktı. Ünsal Özbostanlar 
her tür deniz aracını ağaçlara 
elleriyle hayat vererek yapıyor. 12’de

Kapalı Spor Salonu’nun bitirilmesi yılan hikayesine döndü.

Kapafr Spor Satonu'na 1 frigon ödenehıfctı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Felluce
Yambaşımızda komşumuz Irak’ta yaşanan 

insanlık dramını bütün dünya film izler gibi 
izliyor.

Irak’taki Saddam yönetimini, kitle 
kimyasal silah ürettiği için suçlayan ve bu 
ülkeye özgürlük getireceğini belirterek 
savaş açan ABD yönetiminin Irak’ı ne hale 
getirdiği ortada.

Ortadoğuya göz dikmiş olan Amerikan ve 
Ingiliz emperyalizmi, güçlü silahlarıyla 
ramazan ayında ve ramazan bayramında 
bile kan kustu.

Amerika’nın oluşturmak istediği “Yeni 
Dünya Düzeni” demokrasiyle değil, vahşet 
ve kanla kurulmaya çalışılıyor.

Irak halkı Amerikan işgaline karşı kent 
kent direniyor.

Direnen her kentte olduğu gibi, ABD’nin 
ağır silahları o kenti yakıyor, yıkıyor.

Son olarak Felluce’de yaşanan insanlık 
dramına ses çıkaran yok..

Bizim eski İslamcılarımız ise, Buch yöneti
mini ürkütmekten korkarak, hafif yollu 
demeçlerle işi geçiştiriyorlar.

Bir yandan da ABD’ye lojistiki destek 
sağlamaya devam ediyorlar.

Batının demokrat geçinen ülkeleri, 
Birleşmiş Milletler, İslam ülkeleri, Irak’ta 
sanki hiçbirşey olmuyormuşcasına sessiz
liğini sürdürüyorlar.

Amerika ve Ingiltere Irak’a özgürlük ve 
demokrasi yerine kan ve gözyaşı getirdi.

Amerika belki Irak halkını dize getirecek 
ama, bu iş kendine de pahalıya mal olacak..

Yapımına 10 yıl önce başlanan Gemlik Kapalı Spor Salonu bir 
türlü bitirilemiyor. 2 trilyon 500 milyar liraya tamamlanacak 
olan Salon için, 2005 bütçesine 1 trilyon ödenek konduğu
öğrenildi. Kalan 1 trilyon 500 milyar lira ise 2006 yılına kaldı.
Bursa’nın ilçeleri içinde Kapalı Spor Salonu 
olmayan ve inşaatı en uzun süren Gemlik 
Kapalı Spor Salonu, 2005 yılında da tamam- 
lanamıyacak. Bitirilmesi için 2 trilyon 500 mil
yar liraya ihtiyaç bulunmasına karşın, 2005 
yılı bütçesinden Gemlik’e 1 trilyon ayrılınca, 
umutlar bir başka bahara kaldı. Haberi 3’de

Özgürlüğü 
2 gün sürdü
Cezaevinden tahliye 
olduktan iki gün 
sonra, bir TEKEL 
Bayii’nden 200 mil 
yon lira haraç 
isteyen 13 ayrı suç
tan sabıkası olan 
Şahap Güzel (32) 
adlı şahıs, polis 
tarafından suçüstü 
yakalanarak, 
yeniden cezaevini 
boyladı. Güzel, 
Osmaniye Mahallesi 
Eski Pazar 
Caddesi’ndeki 
A.G’ye ait TEKEL 
Bayii’ne uğrayarak 
“Gemlik’in haracını 
ben yiyeceğim” diye 
rek 200 milyon lira 
İstedi. İkinci kez 
rahatsız edilen A.G.

durumu polise 
bildirdi. Polis, para 
ların numaralarını 
aldı ve sabıkalıyı 
suçüstü yakaladı. 
Adliye’ye sevk 
edilen Şahap Güzel, 
iki gün süren özgür
lüğünden sonra 
yeniden cezaevine 
döndü.

Akkılıç’a ödül
TMMOB’na bağlı Şehir Plancıları 
Odası tarafından verilen ‘Kent 
Planlama Basın ödülü’nü 
Ankara’daki törene rahatsızlığı 
nedeniy le katılamadığı için ala
mayan Gazetemizin eski yazar 
larından Kent Gazetesi Köşe 
Yazarı Yılmaz Akkılıç’a ödülü 
adını taşıyan Kültürevi’nde 
verildi. Akkıhç, kent kültürünün 
oluşmasında tüm bireylerinin 
özellikle de sivil toplum örgüt
lerinin etkili olması gerektiğini 
söyledi. Akkılıç, hemşeri 
dernekçiliğine dikkat 
çekerek, bu derneklerin 
toplumdan soyutlanmayı pa | 
beraberinde getireceğini 
yaşayan kentin değerlerim*1® 
koruyarak örgütlerin oluş
masının önemine değindi. -W

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

Mustafa Kemal Atatürk ..
Atatürk döneminde 

yaşamış olan ve sayıları 
hızla tükenen bir 
nesil için Mustafa 
Kemal Atatürk 'ün 10 
Kasım ölüm yıldönümleri, 
yaşlı nesil için gerçek 
matem günleridir...

Genç nesillerin bu yıl 
dönümlerini yaşlı nesil 
kadar acı duymaları 
mümkün değildir.

Geçmişte bu günün 
matem havasına sokul
ması da doğru değildi... 
En azından bir şekilçilik 
oluyor , gerçek -içten 
gelen Mustafa Kemal 
Atatürk sevgisinin ,içini 
boşaltıyordu.

Çünkü Atatürk bey
lik sözlerle , yapmacık 
göz yaşlarıyla anılacak 
ve adet yerini bulsun 
diye yas tutulacak 
sıradan bir lider - önder 
değildi.

Bir devlet 
kurucu .. olarak anıl
ması gereken, tarihte 
çok az olarak görülen 
en büyük liderlerden- 
biridir.

Çünkü dönemin öbür 
büyük liderleri tarih say
falarına gömüldükleri ; 
bazıları tamamen 
unutuldukları halde : 
Bütün yanlış - taraflı, 
kötü niyetli soğutma 

i çabalarına rağmen mil
letinin özellikle 
Gençlerin - Ordusunun 
kalbinde her zaman 
büyüyerek yaşamasıdır.

Atatürk gençliğe 
I hitabesinde bunu gör- 
I müş ve gençlere gide- 
I çekleri yönü çizmiştir.

Mustafa Kemal 
I Atatürk Büyük nutku 
I içinde Türk ulusunun 
I nereden çıkarak Genç 
I Türk Cumhuriyetini kuru- 
I luşunu birer birer anlat- 
I mıştır.

Türk gençliğinin 
I Nutku okumaları ve 
I üzerinde düşünmeleri 
I gerekir.

Bu gün dahi 
I yabancıların ve içerde ki 
I düşmanlarının ( bunlar 
I daha tehlikeli) “meşum 
I gölgesi” dedikleri 
I Mustafa Kemal Atatürk ‘ 
I ün gölgesi hala genç 
I Türk Cumhuriyeti ni 
I koruyor.

Şimdi bizim görevimiz 
I gençlere Mustafa 
I Kemal'i ve onun 
I düşüncelerini doğru

olarak anlatmaktır.
Bazıları köşelerinde 

Mustafa Kemal ‘i doğru
dan eleştirmeye yürek
leri kafi gelmediği için 
,kurnazlık -takiyye yapıp 
Kemalizmi eleştiriyor 
görünerek aslında 
Atatürkü ve düşüncele 
rini eleştirmeye yelteni 
yorlar.

Bizler, ona yürekten 
bağlı olanlar. Onu sağcı 
veya solcu yorumlarıy
la tek bir Mustafa Kemal 
Atatürk olarak anlamalı - 
anlatmalı ve anmalıyız.

Şimdi daha iyi 
anlaşılıyor ki Atatürk 
kurduğu - tasarladığı ülke 
gibi bölünmez bir 
bütündür.

O dayandığı tek 
hakiki yolun Müsbet 
ilimler olduğu ilkesini 
daima söylemiştir.

Mustafa Kemal Türk - 
Kürt cumhuriyeti kur- 
mayıp : Üniter milli 
devleti kurmakla 
suçlayan bazı yazarlar, 
Atatürk’ün toplumun 
beyninden OsmanlI - 
İslam geçmişini çıkartıp 
attığını söylüyorlar...!

Mustafa Kemal Os 
manimin şanlı geçmişini 
inkar etmedi , İslama da 
karşı değildi. Ancak 
irtica - hurafe kanser 
hücrelerini yeni kurulan 
genç ^ürkiye Cumhuriye 
tinin nyesinden kesip 
attı.

Ama bugünler de 
göı . 'üyor ki kanser hüc 
releri metastaz yapıp 
genç Türkiye Cumhuriye 
tinin bünyesini sarıyor.

Bu durum da yeniden 
şua tedavisi - kemo te 
rabi gerekmezmi. ?

Yaşlı nesil Atatürk 
döneminde yaşayanlar 
onun ölümünün acısı 
bizim için hep taze 
kaldığından yas tutarız...

Ama genç kuşaklar 
“Ne mutlu ki 
Atatürkümüz var “diye 
kıvanç duymalı, onu iyi 
anlamaları, onun izinde 
sonsuza doğru 
yürümeleri gerekir...

Bu gün Mustafa 
Kemal Atatürk konusun
da ona karşı saygısızlık 
taslayan kendini bilme
zler Atatürk olmasaydı 
bu gün acaba nerede 
olurlardı .. ?

Babaları kimler olur
du....

Tarihin yapraklarına 
girmesine ne kaldı ki, 
2004’ün...

İki ay sonra Takvim 
2005’i gösterecek...Soluk 
alıp vermek kadar kısa 
zaman...

2005’in Bursa düşünü 
kurmaya bile zaman 
yok...

Bursa’nın geçmişini 
geleceğe taşıyacak 
değerler yitiriliyor gün ve 
gün..
“2005 derken, gelivere

cek 2006, 2007, 2009...
Türkiye’nin köyü 

Bursa’nın 2050 yılına 
taşıyacak projeleri oldu 
mu?

Yüz yıl sonrasında ne 
olacak...

Avrupa kenti unvanını 
almakla iş bitmiyor...

Ekonomi, kültür, sanat, 
siyaset ve spor da 
Bursa...

Uludağ yoluna çıkın da 
Bursa’nın 2005 
fotoğrafını görün...

İlk gözü çarpan, ikiz 
| kuleler dediğimiz Termik
Santral...

Yeşil Şehir denilen 
beton yığınları içler 
acısı... Hiç gitmedim, bu 
yeşil şehre, ağacı var 
mıdır?

Bırakın Uludağ’ın etek
lerinden, merkezden de 
görünmüyor da...

Tekstilin kalbi olacaktı, 
gökdelen BUTTİM...

DOSAB kurulduğunda 
alt yapısı olmayan bu 
sanayi bölgesinde, 
dünya pazarlarına ihracat 
yapacak firmaları gören 
bir yabancı heyet, 
“Smokin giymiş çıplak 
ayaklı damat ‘sözünü 
kullanmıştı.

Evet Bursa Smokin 
rjiymiş çıplak ayaklı 
damat, olmuş!

Yeşillikler dağlarda 
kalmış..

Kültürpark bir yeşil 
nokta...

Merinos’una oksijeni 
diyoruz ya, ağlıyor 
Merinos...

Makineler susmuş, 
meyve ağaçları dallardan 
yerlere dökülüyor...

Meyveleri toplayacak 
işçiler bile yok.. 
Sonbahar mevsimini 
yaşıyor, Merinos!...

Yeşil Cami görünmüyor, 
saklanmış çarpık 
yapışlaşmanın içine..

Ulucami de...
Emirsultanı da...

Çekirge gözyaşı kuru
muş: sıcak suları 
devletin kurumunun SİT 
alana yaptığı inşaat 

tarafından yutuldu.. 
Asfaltından günlerce 
aktı; sıcak suları unutul
du.

Hemen ilk anda akla 
gelenler..

Gitmiyorum, Bursa’nın 
kollarına... Sığmayan 
kabuğunda kurulan 
yavru kentlerine..

Uludağ yolundan görü
nen sadece gri binalar ve 
uğurböceği gibi nokta 
kalan birkaç yeşil görün
tü!..

Nilüfer Deresi: tüm 
Bursa’yı baştan başa 
dolaşan dere kirli vücu 
duna sığdıramadığı 
kanalizasyonları, sanayi 
atıklarını kusuyor, şeftal
inin, zeytinin yetiştiği 
toprağa!. ***

Dile kolay OsmanlI’nın 
başkentiydi... .

Bursa her geçen yıl 
dökülen sıvalarının 
çirkinliğinde kalan bir 
ev!

Bursa halıları ile nakış 
işli bir gelinin sehpa 
örtüsü bile gizleyemiyor, 
bu çirkin görüntüyü!

Ne çabuk yaşlandı, 
Bursa...

Üstelik Üniversite kenti 
olarak da anılırken...

Ne çok unvanı var 
Bursa’nın...

Hamam kentiydi, bir 
adı da su şehri..

Hani o sıcak suları ile 
ağırlıyordu konuklarını...

Kentimde su satıcıları 
köşe dönüyor...

Her eve pastörize su...
ALO, su bitti...
Şiirler yazılan şadırvan

lar ne oldu? Şeftali 
kokan bahçeler...

Oysa ki, 
Savaşlara tanık olmuş

tu, yokluğa, susuzluğa...
Yine de yaşama karşı 

direnmişti, bir esnafın 
gülüşünde, bir Bursa 
evinde...

Bu kez bir genç kızın 
gelinliğinde, bir damadın 
gömleğinde soluk alıyor
du.

Bursa’nın Kapalı 
Çarşısı’nda yaşıyan 
Aynalı Çarşı’ya uğrayın..

140 yıllık hamamın 
içinde kalmış, birkaç 
antikacı ...

Kurnalarından sıcak su 
yerine, Bursa’nın antik 
ürünleri yer alıyor.

Kapalı Çarşı’ya gidip de 
Aynalı Çarşı’dan 
geçmemek mümkün mü?

Köyden,kasabaya 
kadar her türlü müşterisi 
var(dı ), çarşının!

Bıyıkları yeni bitmiş 

delikanlı ile kırmızı 
yanaklı 16’lık gelin adayı 
ve aile büyükleri, cüm- 
bür cemaat, düğün 
alışve rişinde.

Düğünlük, sözlük ya da 
nişanhk alışverişi için 
uğranacak ilk ve tek 
durak Kapalı Çarşı’ydı.

Bursa ipeğinden gece
lik alınmadan o gelin 
gerdeğe giremezdi.

Gel de ipekböceği ken
tinin kozalarının satışa 
sunulduğu Kozahan da 
bile Bursa ipeğini bul. 
Hint ve Çin işi ise bol!

İyi de, yaşlı çarşının 
can çekişini anlatmak 
için önce anası olan 
Kapalı Çarşı’nın, eceli 
olan döviz ve kuyumcu
lar çarşısı konumuna 
geldiğini anımsatmakta 
yarar var. Anasından 
beslenen Çarşı’nın eceli 
genetik de!

Azraili ise çarpık 
kentleşmeye ödün veren
ler!

Bursa’nın meşhur 
ipekli kumaşları, çeyizlik
ler, her türlü giysinin 
satıldığı bu dükkanlar yıl
larca hizmet verdi, Bursa 
ve başka kentlerin müş
terilerine...

Ancak, alışveriş mekan
larının yerleri artık döviz^ 
büroları ile bayilere, 
kuyumculara dönüşüyor
du.

Aynalı Çarşı esnafı ise, 
onlara inat Bursa’nın 
nostaljik ürünlerini satan 
antik dükkanlar olarak 
hizmet veriyordu.
Ancak, anası Kapalı 

Çarşı esnafının, her 
geçen yıl dolarlarla 
mücadele etmeye gücü 
azalıyordu.

Anası ecelle yenik 
düşünce, o da hastalan
maya başladı...

“Silah çıktı, mertlik 
bozuldu” derler ya aynen 
öyle...

Plazaların kurulması ile 
bu küçük antik dükkan
larda yok olmaya yüz 
yutmuş, birer birer...

Her geçen gün hançeri 
yiyor, Aynalı Çarşı’nın 
antik dükkanları...

“Çarşıdaki esnaf, 
dükkanlarını yaşatmak 
uğruna birikimlerini 
yiyor. Üstelik buradaki 
esnaf, ‘ismi saklı’ kent 
gönüllüleridir. Orada 
Bursa’nın öteki yüzü 
yaşıyor!

Karagöz ve Hacivat'ın 
perdesi kapanmasın!

2005’de de kullanılacak 
bir yorum I
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Kapalı Spor Salonu’nun bitirilmesi yılan hikayesine döndü

Kapalı Spor Sa/onu’na
1 trilyon ödenek gıktı

Yapımına 10 yıl önce başlanan Gemlik Kapalı Spor Salonu bir 
türlü bitirilemiyor. 2 trilyon 500 milyar liraya tamamlanacak 
olan Salon için 2005 bütçesine 1 trilyon ödenek konduğu öğre
nildi. Kalan 1 trilyon 500 milyar lira ise 2006 yılına kaldı.
Sevfetin SEKERSÖZ
Bitirilmesi yılan 
hikayesine dönen 
Kapalı Spor Salonu 
için 2005 yılı 
bütçesinden 1 trilyon 
lira ödenek çıkarıldığı 
öğrenildi.
Kapalı Spor 
Salonu’nun tamamen 
bitirilmesi için 
gereken 2.5 trilyon 
liradan 1 trilyon 
liranın 2005 yılı 
içinde inşaatın 
tamamlanması için 
Gemlik’e aktarıla
cağını bildiren
AKP Bursa

Şükrü Erdem tarafın-Milletvekili Zafer
Hıdıroğlu, kalan
1.5 trilyon liranın

dan 1994 yılında
atılan, 1500 seyirci

2006 yılın bütçesine kapasiteli Kapalı
konacağını söyledi. Spor Salonu,
Temeli eski Gençlik aradan geçen 10
ve Spor Bakanı yılda hatalı alınan

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

İftar yemekleri...

İftar yemekleri, 
basımları hısım 
kıldı ama, 
gariban hısımları da hasım. 
Böyle biline...

siyasi kararlar 
nedeniyle bir türlü 
bitirilemedi.
6.850 metrekare 
inşaat alanına 
sahip kapalı Spor 
Salonu’nda 
antrenman Salonu, 
kondüsyon Salonu, 
soyunma odaları, 
antrenör Odası, 
hakem Odası, 
90 kişilik Eğitim 
Salonu, 32 kişilik 
Dinlenme Salonu, 
20 kişilik Kütüphane, 
sauna ve Sağlık

Merkezi bulunacak. 
2006 DA 
BİTİRİLECEK 
İhale gereği 2008 
yılında bitirilmesi 
projelendirilen Kapalı 
Salon inşaatının, 
yapılan girişimler 
sonucunda bitim 
tarihinin 2006 yılına 
indirildiğini 
bildiren AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, "iki yıl 
sonra Gemlik süper 
bir Kapalı Salona 
kavuşacak" dedi.

Kapalı Spor Salonu, eski Gençlik ve Spor 
Bakanlarından Şükrü Erdem tarafından temeli 

atılmasına karşın bitmek bilmiyor.

Bayram bereketli geçti

Bayram bereketli geçti
Ramazan boyunca, alışveriş hızlıydı 
İftar sonrası, Bursa Altıparmak

Caddesi insan seli gibiydi.
İnsanların elleri poşetlerle doluydu.
Dükkanların önleri, satış sonrası 

kalan çöp ve kartonlarla doluydu.
Buna rağmen esnaf memnun 

olmadığını söylüyor.
Aslında, doğru söylemiyor.
Zaten ekonomik göstergeler de 

piyasanın ısındığını kanıthyor.Büyüme 
hızı %10 demek, ekonomi ısındı 
demektir.

Üstelik bu büyüme hızı, yatırımlar
dan kaynaklanmıyor.

İthalat ve ticaret hacminden kay
naklanıyor.

Yani. Bunun anlamı piyasa canlı 
demek.

Peki. Esnaf neden memnun görün
müyor?

Bir kısmı,itiyatlı davranıyor.
Kazancını belli etmiyor.
Bir kısmı kazanıyor.

Ama, kar marjları, eskisi gibi yüksek 
değil.

Ama, artık bir gerçeği kabul etme 
miz lazım.

Artık, yüzde yüz kar devri bitti.
Büyük vurgun dönemi bitti.
Çünkü, enflasyon %10’lara indi.
Enflasyon lobilerinin beli kırıldı.
Dolar bile artmak bir yana, ha bire 

düşüyor.
Şimdi yine kar yapılacak.
Ama, ölçülü yapılacak.
Ölçüyü kaçıranlar, ya durgunluktan 

yakınacak.
Veya, kepenk kapatacak.

GUNUN SOZU
En yüceye ulaşmak istiyorsan, 
En aşağıdan başlamalısın.

“Syrus”

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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Bayramda kazalar korkuttu
Üç gün süren Şeker 
Bayramı süresince 
meydana gelen trafik 
kazaları toplamı 
korkuttu.
ilçemizde Bayramın 
ikinci günü saat 
16.oo sıralarında 
Bursa’dan Gemlik 
yönüne gelmekte 
olan araçların 
Dörtyol kavşağına 
yakın yerde kırmızı 
ışık yanınca fren 
yapması sonucu üç 
araç birbirine 
girince maddi zarar 
meydana geldi. 
Saat 17.oo sıraların
da meydana gelen 
kazada, Sedat 
Candaş(23) yöneti
minde 16 VJ 872 
plakalı özel otomo
bil, önde gitmekte 
olan 16 ZS 963 
plakalı araca çarp
ması ile zincirleme 

kaza oluştu. 
Kaza nedeniyle, 
araçlarda bulunan 
Selçuk Candaş, 
Bünyamin Torala, 
İsmail Candaş, 
Hatice Torala, Mürvet 
Candaş ve Beyzanur 
Torola hafif yarala
narak, Gemlik SSK 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Diğer araçlarda bulu
nan Şennur Kelleci, 
Fatma Kelleci, Ayşe 
Turunç Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak, ayakta 
tedavi gördüler.
Kaza sonucu, Bursa 
Yalova yolu bir 
saate yakın 
trafiğe kapandı.
Bu nedenle, Küçük 
Sanayi Sitesi’ne 
kadar kuyruklar 
oluştu.

Araçların kaldırıl
masından sonra, 
araçlar trafiğe 
kapanırken, Belediye 
itfaiyesi de araçların 
çarpıştığı yerdeki 
yolu temizledi. 
Olayla ilgili soruştur
maya başlandı.

Öte yandan yurdun 
değişik yerlerinde 
meydana gelen 
trafik kazaları bu 
bayramda yüzlerce 
kişinin yollarda 
yaşamını 
yitirmesine 
neden oldu.

Bayram safin jeçli 
Üç gün süren Şeker Bayramı 
süresince ilçemiz belde ve köy
lerinde sakin geçerken, siyasiler
bayramın birinci 
bayramlaştılar.
Şeker Bayramı, 
ilçemiz belde ve 
köylerinde 
sakin geçti.
Bayramın ikinci ve 
üçüncü günü 
yağışlar nedeniyle, 
Gemlikliler bayramı 
dinlenerek, evlerinde 
geçirdiler.
Bayramın birinci 
günü saat H.oo’de 
resmi bayramlaşma 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve diğer 
protokol ile siyasiler 
ve vatandaşlar 
bayramlaştılar.
Daha sonra, pro
tokol İlçe Emniyet

ve ikinci günü

Müdürlüğü’nü 
ziyaret ederek, 
görevli memurlar ile 
bayramlaştılar, 
öte yandan, siyasi 
partiler de Şeker 
Bayramı nedeniyle, 
parti binalarında 
partililerle biraraya 
gelerek, geleneksel 
bayramlaşma 
törenlerini yaptılar. 
Gemlikliler, bayra
mın birinci günü 
havanın açık olması 
nedeniyle büyükleri 
ve yakınlarıyla 
bayramlaşırken, ilçe 
kabristanı da bayra
mın birinci günü 
ziyaretçiler ile 
dolup taştı.

.1

PVC PENCERE SİSTEMİ

METZkPEMI
O Duşakabin ve Küvet sistemleri
O Konfor Sineklik Sistemleri
d Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
L > Giydirme Cephe Sistemleri
O Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

■ I

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

MİÂİESTR 0|
Kapı ve Pencere

: 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 10 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL İLKELERİMİZ 
□ Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap vermek 
□ Tüketici şikayetlerine 
önem vermek

F»iri£lR
Yaşam

O 
'Sz

s

Dezenfekte işlemine tabi tutulan 
. damacanaların dolumu, tamamr 

hijyenik bir ortamda ve *>ı değmeden gerçekleştirilir

Düşük sodyum oranı sayesinde 

PIHflR şişkinlik yapmaz, rahatlıkla tüketilir

wG z G

Tüm dünyada kabul görmüş 
PIHflR özel polikarbon ambalajındadır.

piNân İ'k kez mdşterilerimizce 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 /1
Sülfat 8.0 mg / I
Klorür _____ 3.9 mg /1
Nitrat YOK

Pİh^R Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her marka damacana ile ücretsiz değiştirilir.
2M0N TL

Plt&* 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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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ

Hastane bilgisayar sistemlerini işletecek vasıfsız personel alımı, hizmet alımı işi açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı

Katkı maddeleri

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
4- ihaleye katılabilme şartları 

kriterler :

: 2004/ 182091

: Cumhuriyet Mah. Gemlik - BURSA
: 224 513 92 00 - 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: 2005 yılı hastane bilgisayar otomasyon sistemini 
işletecek 26 vasıfsız personel alımı

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 01.01.2005 -31.12.2005 tarihleri arası 366 takvim günüdür.

hiperaktif yapıyor
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
.'15/ 12/2004 10:30

ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uuygulanacak

4.1.1 ihaleye 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 içinde 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 kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenei teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici'teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.F

Ingiltere'de yapılan 
araştırmalar, yiye
ceklerde kullanılan 
katkı maddelerinin 
çocuklarda dikkat 
eksikliği ve hiperak- 
tiviteye neden 
olduğunu ortaya 
koydu.
'Science' dergisinde 
yayınlanan habere 
göre, yarısı hiperakti- 
flik teşhisi konan 3 
yaşındaki 277 
çocuğu kapsayan 
araştırmada, içinde 
renklendirici boyalar 
ve sodyum benzoat 
gibi kimyasallar 
bulunan yiyecek ve

içecekler bir ay 
içinde haftada bir 
çocuklara verildi. 
Çocukların hangisine 
katkılı hangisine 
katkısız içecekler 
verildiği söylen
meyen annelerden, 
çocuklarının 
davranışlarını 
bildirmeleri istendi. 
Sonuçta, hem hiper- 
aktif, hem de normal 
olan çocukların 
deney sonrasında 
aşırı konuşkanlık, 
hareketlilik ve dikkat 
toplama güçlüğü 
sergilediği gözlendi.

de dokümanının satınalındığına dair belge.
4.1 _ oercek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ııe sermayesinin

yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1 .10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek 

GRUP AİLE 
ÇAV BAHÇESİ 

C ’<*/>/sandalye, 
m ct.scı, mbat, 

çere~ temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İsteklinin organizasyon yapısı, ihale konusu işi yerine getirebilecek, teknik şartnamede belirtilen

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

nitelikte en az 26 (yirmialtı) kişiyi çalıştırdığına dair belge veya çalıştıracağına dair taahhütname vere
cektir.

Ayrıca, istekli ihale tarihinden önceki 5 yıl içersinde ihale konusu iş veya benzer hizmetlerde en az 
10 (on) kişinin en az 120 (Yüzyirmi) n kesintisiz olarak çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bor
drosunu verecektir.

4.3.3. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler
İdari şartanamenin konusu ve benzeri hizmet işi ile ilgili tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldur

mamış TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecektir. Ortak girişim olması halinde bütün ortaklar bu bel
geyi ayrı ayrı vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi veya özel kurumlardan aldığı vasıfsız personel çalıştırma 
hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Cumhuriyet Mah. Gemlik / 

BURSA adresinde görülebilir ve 50.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 15/12/2004 saat 10:30’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adre
sine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için 
teklif verilecektir.

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden iitibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 6490

96 83

MA MA

w m ©afe 
GEILİR'IE İLE ULUSLARARASI SAUTÂMRI 

r PİZZAMIZIN
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

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

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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SSK prim yükü 
ücreti aşıyor

İşsizler saras ülkesine gidiyor
SSK prim yükünün, 
işveren tarafından 
işçiye ödenen net 
ücretin yarısından 
fazla olduğu 
bildirildi.
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK) tarafından 
yapılan "2003 Yıh 
Çalışma istatistikleri 
ve işgücü Maliyeti" 
araştırmasına göre, 
SSK prim yükü 1999 
yılında net ücretin 
yüzde 22.8'ni oluştu
rurken, bu oran 
2000'de yüzde 
40.7'ye, 2001'de 
yüzde 52.4'e, 2002'de 
ise yüzde 50.9'a çıktı. 
İşletmelerin SSK 
prim yükünün net 
ücrete oranı, geçen 
yıl ise yüzde 51.3'e 
yükseldi.
Araştırmaya göre, 
2003'de işverenin 
işçi çalıştırmak için 
ödediği her 100 
liranın sadece 53.8 
lirası işçinin cebine 
girerken, işçinin 
gelirine yansımayan 
46.2 liranın 38.4 lirası 
istihdam vergisi 
olarak alındı.
İşletmelerin işçi başı
na ödediği yıllık orta

ffl M W »
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49 
VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ ■ 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

lama sosyal güvenlik 
prim yükü 1999'da 
685 milyon lira iken, 
bu tutar 2000'de 1 
milyar 916 milyon 
liraya, 2001'de 3 mil
yar 33 milyon liraya, 
2002'de 4 milyar 234 
milyon liraya, geçen 
yıl ise 5 milyar 327 
milyon liraya yüksel
di.
TİSK araştırmasında, 
OECD verilerine göre 
Türkiye'nin, 30 OECD 
ülkesi içinde, istih
dam vergilerinin ağır
lığı bakımından, 2001 
ve 2002 yıllarında 
olduğu gibi, 2003 
yılında da ilk sırada 
yer aldığı belirtildi. 
Türkiye'de işsizlik 
sorunu devam 
ederken, işçi çalıştır
manın vergi ve SSK 
primiyle cezalandırıl
ması yönündeki poli
tikaların halen devam 
ettiği ifade edilen 
araştırmada, 

hükümetin istihdamı 
teşvik edici adımlar 
atması istendi. 
İŞVERENLERE 
KOLAYLIK 
Daha önce brüt 
asgari ücretin 
üzerinde olan SSK 
primine esas 
kazancın alt sınırı, 
geçen Temmuz ayın
da, asgari ücretin 
brütü düzeyine 
çekilerek, işveren 
maliyetlerinde 
düşüş sağlanmıştı. 
Prime esas 
kazancın alt sınırı 
halen günlük 14 
milyon 805 bin lira, 
aylık ise asgari 
ücretin brütü olan 
444 milyon 150 bin 
lira olarak 
uygulanıyor. Üst sınır 
ise günlük 96 milyon 
232 bin 500 lira, aylık 
2 milyar 886 milyon 
975 bin lira 
düzeyinde 
bulunuyor.

Türkiye-İş Kurumu 
tarafından son 2 yıl 
içerisinde yoğun 
savaşın ve çatış
maların yaşandığı 
Afganistan ve Irak'a 
2 bin 500'e yakın 
işsiz gönderildi. 
1961 yılından 2004 
yılı Haziran ayı 
sonuna kadar 
Türkiye-İş 
Kurulu'nun yurt dışı
na gönderdiği işçi 
sayısı 1 milyon 924 
bin 360 kişiye ulaştı. 
2003 yılında 10 bin 
816 kişi Rusya 
Federasyonu'na, 6 
bin 64 kişi Suudi 
Arabistan'a, 3 bin 
366 kişi Almanya'ya, 
2 bin 515 kişi 
Libya'ya, 4 bin 957 
kişi Türkiye 
Cumhuriyetlerine, 
bin 698 kişi

Geçim sınırı 1 milyar 717 milyon
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma Geliştirme 
Merkezi'nin yaptığı 
Ekim ayı asgari 
geçim endeksi 
sonuçları açıklandı. 
Kamu-Sen'den 
yapılan açıklamaya 
göre, DİE'den alınan 
Ekim 2004 fiyatlarına 
göre yapılan araştır
mada çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırı 837 milyon 
liraya ulaşırken, dört 
kişilik bir ailenin 
asgari geçini haddi 
ise 1 milyar 717 mily
on 726 bin liraya 
olarak belirlendi. 
Sonuçlar dört kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim haddinin bir 
önceki aya göre 
yüzde 2.76 oranında 
arttığını gösteriyor. 
Bu arada çalışan tek 
kişinin açlık sınırı ise 
bir önceki aya göre 
yüzde 2.29 artarak 
642 milyon 576 bin 
liraya ulaştı.
Geçtiğimiz ay, ailenin 
gıda harcamalarında 
bir önceki aya göre 
yüzde 1.47 artış 
görülürken, barınma 
giderlerinde de yüzde 
1.57 artış kaydedildi.

Afganistan'a ve 4 bin 
735 kişi de diğer 
ülkelere olmak üzere 
toplam 34 151 kişi 
yurt dışına 
gönderildi.
Yie DİE rakamlarına 
göre, 2003 yılında bir 
süre önce savaş 
alanı olan ve halen 
çatışmaların odağın
da bulunan 
Afganistan'a bin 698 
kişi olmak üzere 
1961-2004 yılında 
toplam 3 bin 40 kişi, 
aynı şekide halen 
dünyadaki en sıcak 
bölge olarak Irak'a 
da 2002 yılında 191, 
2003 yılında 601, 
2004 yılı Ocak- 
Haziran döneminde 
bin 812 olmak üzere 
1961-2004 yılları 
arasında toplam 44 
bin 852 kişi

Harcama kalem
lerinde en fazla artış 
ise yüzde 8.48 ile 
giyim ve yüzde 5.52 
ile barınma harca
malarında oldu. 
Türkiye'de 4 kişilik 
bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma har
camaları toplamı 
Eylül ayında 621 
milyon 203 bin 700 
lira iken, Ekim 2004 
itibarı ile yüzde 1.5 
artarak 630 milyon 
550 bin 890 liraya 
yükseldi.
Öte yandan, yapılan 
araştırmada 4 kişilik 
bir ailenin sağlık 
kuruluşlarının 
belirlediği şekilde 
sağlıklı bir biçimde 
beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın 
Ekim 2004 verilerine 
göre günlük 13 mily
on 24 bin 198 lira 
olduğu tespit edildi. 
Toplam tüketim har
camaları içinde gıda 
harcamalarının payı 

gönderildi. 2002 
yılında en çok işsiz 
Türkiye-İş Kurumu 
aracılığıyla 2003 
yılında 10 bin 160, 
2003 yılında 10 bin 
816, 2004 Ocak- 
Haziran aylarında da 
7 bin 3003 olmak 
üzere Rusya'ya gitti. 
Aynı verilere göre 
Türkiye-İş Kurumu 
tarafından Almanya, 
Fransa, Hollanda, 
Libya, S.
Arabistan, Rusya 
Federasyonu, 
Türk Cumhuriyetleri, 
Gürcistan, Ukrayna, 
Afganistan, 
Hırvatistan, Irak ve 
diğer ülkelere 1961 - 
2004 yıları arasında 
toplam 1 milyon 936 
bin 497 Türk işçisi 
gönderildi.

yüzde 22.75 ve 
ailenin aylık gıda har
caması toplamı ise 
390 milyon 725 bin 
940 lira olarak 
kaydedildi. Ekim 
2004 itibarı ile ortala
ma 683 milyon lira 
ücret alan bir memu
run ailesi için yaptığı 
gıda harcaması, 
maaşının yüzde 
57.20"ini oluşturuyor. 
Konut gideri ise DİE 
verilerine göre Ekim 
2004 ortalama 
maaşının yüzde 35'ini 
kapsarken, buna 
göre bir memur orta
lama maaşının yüzde 
92.31 'ini gıda ve 
barınma harcamaları
na ayırmak zorunda 
kalıyor. Memurun 
diğer ihtiyaçları için 
ise maaşının yüzde 
7.69'u bir kenara 
koyması gerekiyor. 
Ortalama ücretle 
geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, haber
leşme, giyim gibi 
diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşıla
ması için maaşından 
geriye yalnızca 52 
milyon 522 bin 700 
lira kalıyor.
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Sürücüler! Kara noktalara dikkat!I Ankara Emniyet I Müdürlüğü, trafik I kazalarını önlememek I amacıyla radar uygu
lama noktaları, kış 
aylarında riskli bölge 
ler ve en çok kaza olan 
kara noktaların yer 
aldığı broşür hazırladı. 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan "2004 Yılı 
Bilgi Broşürü " ile 
sürücülere genel 
kurallar, hız limitleri, 
kış aylarında yol risk 
bölgeleri, en çok kaza 
olan yerler, radar 
mevkileri ile trafik 
denetim ekiplerinin 
sorumluluk alanları 
konularında bilgi 
veriliyor. Yapılan ista
tistiklere göre hız kon
trolleri He kazaların 
son / yıl içinde yüzde 
12 onııı ıı azaldığı 
vurgu ın broşürde 
radarların konulduğu 
mevkiHer hakkında 
sürücüler uyarılıyor.

Buna göre, Eskişehir 
yolu 15. kilometre 
Ümitköy civarı ve 66. 
kilometre Ortadoğu 
Rulman Fabrikası 
civarı, İstanbul yolu 
16. kilometre Maliye 
Noktası civarı, 65. 
kilometre Incek Boğazı 
civarı ve 108. kilometre 
Akyarma mevkii civarı, 
Konya yolu 22, kilome
tre Güriş mevkii civarı, 
90. kilometre 
Karahamzuh mevkii 
civarı ve 152. kilometre 
Endüstri Meslek lisesi 
civarı, Samsun yolu 
22. kilometre 
Hasanoğlaıı mevkii 
civarı, Esenboğa yolu 
Pursaklar, Saruyköy-

Çan kırı kavşağı civarı 
ile otobanın değişik 
mevkilerinde radarla 
hız. kontrol uygulaması 
yapılıyor.
KARA NOKTALAR 
Eskişehir yolu 
Söğütözü mevkii, 
Maliye noktası civarı 
He 75. kilometre de 
bulunan Refik C estir 
İşıklı kavşağı civarı, 
İstanbul yolu Gimat 
köprüsü, Ayaş yol 
ayrımı arası, Konya 
yolu Ahlathbel hıcek 
girişi civarı ve Göl 
Petrol-Gölbaşı k a r.şağı 
arası, Samsun yolu 
Otoban çıkışı ( alış 
kanlar mevkii arası, 
Esenboğa yolu ( an kırı 

yol kavşağına kadar 
olan kesim, Ayaş yolu 
Ayaş Batıkçın- Çevre 
yolu kavşağı ile Çevre 
yolu Organize Sanayi 
Sitesi kavşağı arasının 
da kazaların yoğun 
olarak meydana 
geldiği "kara nokta
lar" olduğu tespit 
edildi.
KIŞ AYLARINDA 
BU BÖLGELERE 
DİKKAT
Kış aylarında 
yağışların artması ve 
bu zla n m a t eh tikelerine 
karşı sürücüleri 
uyaran emniyet 
yetkilileri, Eskişehir 
yolu Yapracık 
Rampası, Alagöz köyü

civarı, Temelli girişi, 
Karaboğaz mevkii, 
Sakarya kışlası, İstan
bul yolu Şeker 
Fabrikası-Sarayköy 
arası, Kurtboğazı iniş 
ve çıkışları, Efes Pilsen 
ka vşağı-A rtvin ka vşağı 
arası, Konya yolu 
Kepekli rampası, Bala 
yol kavşağı-Ahiboz 
arası, Bezirhane- 
Emirler köy arası, 
Karahanızalı mevkii, 
100-138. kilometreler 
arası, Mazgit Altı 
mevkii, Samsun yolu 
Hasanoğlan kavşağı- 
Kırıkkale İl Sınırına 
kadar olan kesim, İl 
çıkışı-Çankırı yol 
kaşağı arası, Acısu 
mevkii ile Otoban ’ın

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü, ’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç He girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli : 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM : (0.535) 280 94 00

Tuvaletler mevkii- 
Kabalak tesisleri, 
Tatlak rampası ve * 
Cankurtaran mevki
lerinde yolun karlı 
olması durumunda 
zincir takılmasını 
tavsiye ediyorlar. 
'Tatile giderken yavaş 
gidiyorum.
Çünkü görmeye 
değer çok yer var", 
"Araç kutlanmama 
kararını alkol almadan 
verin " denilen 
broşürde ayrıca, 
Trafik Denetim 
Ekipleri ve İstasyon 
A mirliklerinin 
yerleri, telefonları, ve 
hangi yolda kaç kilo
metre hız yapılabile
ceği de yer alıyor.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yen i düzen lem elerim iz, le 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla h izni etin iz.deyiz.-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Oz,el Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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En çok kaza Cumartesi
günleri oluyor

Trafik kazalarının 
daha çok cumartesi 
günleri ve 17.00- 
24.00 saatleri 
arasında meydana 
geldiği bildirildi.
Erciyes Üniversitesi 
(EÜ) Halil 
Bayraktar Sağlık 
Yüksek Okulu öğre
tim görevlisi Dr.
Vesile Şenol, yaptığı 
açıklamada, trafik 
kazalarını kişisel, 
çevresel ve araçla 
ilgili faktörler 
açısından değer
lendirmek ve böylece 
trafik kazalarında 
etkili olan faktörleri 
belirlemek için bir 
grup öğretim üyesi 
ile birlikte araştırma 
yaptıklarını belirtti. 
Araştırma kap
samında 3 ay süreyle 
EÜ Tıp Fakültesi İlk 
ve Acil Yardım 
Anabilinıdalı ’na 
trafik kazası 
nedeniyle gelen 
kazazedeleri 24 saat 
süreyle değer
len dirdik lerin i ifade 
eden Şenol, araştır
ma süresince bin 62

travmanın servise 
geldiğini, bunların 
yüzde 40'nın trafik 
kazası kaynaklı 
olduğunu, trafik 
kazaları ile ilgili 219 
bulgu elde ettiklerini 
kaydetti.
Araştırma sonuçları
na göre, trafik 
kazalarının yüzde 
97.6'sının motorlu 
araçlar ile, yüzde 
61.6'sınm şehir 
içinde, yüzde 
38.4'üniin ise şehir 
dışı yollarda mey
dana geldiğini 
bildiren Şenol, şu 
bilgileri verdi: 
''Araştırma sonucu
na göre trafik 
kazalarından en 
fazla etkilenen grup, 
yüzde 45.7'lik oranla 
yolcular oluyor.

Kazazedelerin yüzde 
28. "'sini sürücüler 
oluşturuyor. Yaş 
dağılımına göre de 
k a zazedelerin yü zde 
37.4'ünü 25-44, 
yüzde 23.3'ünü ise 
15-24 yaş arasındaki 
insanlar 
oluşturuyor.
Kazazedeler 
arasında emniyet 
kemeri kullan
mayanların oranı 
yüzde 72.4, alkol 
kullananların oranı 
yüzde 21.8 ve sigara 
kullananların oranı 
ise yüzde 39.7. 
Kazaya karışan 
araçların yüzde 
I". I 'i hız sınırına 
uyuyor, araçların 
yüzde 58.3'ünün ise 
hız durumu tespit 
edilemiyor."

20 yılda 1.2 trilyon 
borç ödedik

Türkiye son 20 yılda 
toplam 1 trilyon 236 
milyar dolar ana
para ve borç faizi 
ödedi.
Ankara Ticaret 
Odası'nm '20 Yıl, 20 
Bütçe Raporu 'na 
göre, Türkiye son 20 
yılda 257 milyar 
dolar dış, 979 milyar 
dolar iç borç olmak 
üzere toplam 1 trily
on 236 milyar dolar 
anapara ve borç 
faizi ödedi. Türkiye 
son 20 yılda 544 mil
yar dolar vergi 
gelirinin yanısıra, I 
trilyon 43 milyar 
dolarlık iç borçlan
ma, 194 milyar dolar 
da dış borçlanma 
yaparak toplam / 
trilyon "81 milyar 
dolar kaynak 
elde etti.

CATII11/ Küçük Kumla Hizmet - AA . 
0/41 ILIK Caddesinde dükkan M 9 Oh 0 
PADA / olarak kullanılabilecek V İV Vv v 
ÜMnMJ SATILIK GARAJ

Rapora ilişkin delik değil, kan
değerlen dirm ede emici yarasalar
bulunan İTO
Başkanı Sinan 
Aygün, / trilyon 
doları aşan rakam
ların ekonomik 
büyüklüğün bir 
göstergesi olmaktan 
ziyade, borçlanma 
ek on om isin in geldiği 
du rıı mu gösterin ek 
açısından ibret 
vesikası olduğunu 
belirtti. . iygiin, 
"Türkiye 
ek o n om isin de kara

var" dedi.
"Türkiye 'yi yedi 
tane yarasa yedi 
bitirdi" diyen 
Aygün, siyasi popül
izmi, faiz ve rant 
baronlarını, sıcak 
para tacirlerini, 
bankaları hortum- 
layan patronları, 
ihale sülüklerini, 
kayıt dişiliği, IMF 
politikalarını ve kötü 
yönetimi 'yarasa' 
olarak nitelendirdi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12 R 11.5 

KAMYON LASTİĞİ

nÂSIİUUNAANTİFİllİZHEDİyEÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
AKBANKAXESS KAMPANYAMIZ
YAPI KREDİ - W0RLD KART «MUnrnn IMUı
1$ BANKASI - MAXIMUM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
_ GEMLİK BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ ■n-E E Tel. (0 224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GÜZEL İZMİR
GEMLİK'TEN HER 
SABAH SAAT 8.30’da

GEMLİK - İZMİR 
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 12 12 - 514 45 49
HAREKET YERİ : 

AHMET DURAL MEYDANI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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■IHİOÜNL0K SİYASİ OAlITlBM

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

MALZEMELİ TEMİZLİK İŞİ hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası 
1- idarenin

: 2004 /180466 Hedef tek
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi
2- ihale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktan

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3* ihalenin

: Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesinin
34 kişi ile ve malzemeli olarak temizlik hizmet işi

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 01.01.2005 ■ 31.12.2005 tarihleri arası 366 takvim günü

a) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14/12/2004 -10:30
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartlan 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 içinde 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 yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişil i 

ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve(l) bentlerinde sayılan durumlarda olun
madığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciler yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısın

dan fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en 

az % 7C anında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyin..nı gösteren ve teklif bedelin % 40 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim bel
gesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İsteklinin organizasyon yapısı ihale konusu işi yerine getirebilecek, teknik şartnamede belirtilen nitelikte en 

az 34 (Otuzdört) kişiyi çalıştırdığına dair belge veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
Ayrıca istekli ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş veya benzer hizmetlerde en az 13 (onüç) 

kişinin en az 120 (Yüzyirmi) gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık Sigorta Prim Bordrosunu verecektir.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İşin teknik şartnamesi ekindeki listede cinsi ve miktarı ayrıntılı olarak bildirilen makine, ekipman ve sarf 

malzemelerine ilişkin;
MAKİNALAR
No CİNSİ MİKTARI ÖZELLİKLERİ
1 Buharlı vakumlu Tem. Sistemi 1 Adet Asgari 1200 W gücünde
2 Cila ve zemin temizleme mak. 1 adet Asgari 650 W gücünde
3 Elektrik süpürgesi 5 adet Asgari 1000 W gücünde
4 Merdiven tem. ve dar alan cila, bakım mak. 1 adet Asgari 120W gücünde
TEMİZLEME EKİPMANLARI
1 Pres kovalı paspas tem. arabası 10 adet Çift kovalı
2 Tıbbi atık toplama arabası 2 adet Krom çelik kaplama
3 Kürek 2 adet 130 cm saplı
4 Kapaklı çöp kovası (Açmalı) 15 adet 4 numara
5 Kapaklı çöp kovası 15 adet büyük boy
6 Çöp arabası 2 adet Kapaklı
7 Yük taşıma arabası 1 adet 500 litrelik
SARF MALZEME 
Temizlik sarf malzemeleri 25 kalem (TSE’li)
İsteklinin kendi mah olan makinalar için bu malların fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde 

kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
raporunun aslının, taahhüt edilerek temin edilecek makinalar için ise, noter onaylı taahütnamenin sunulması 
gerekir. Ayrıca, 25 kalem sarf malzemenin temin edileceğine dair noter onaylı taahhütname verilecektir, iş ortak
lıklarında pilot ya da diğer ortaklara ait makine, ekipman ve sarf malzeme, ortaklık oranına bakılmaksızın tam 
olarak değerlendirilir.

4.3.4. Kapasite, araştırma, geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler idari şartnamenin konusu ve ben 
zer hizmet işi ile ilgili ihale tarihi itibari ile geçerelilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik belgesi verile
cektir. Ortak girişim olması halinde bütün ortaklar bu belgeyi ayrı ayrı vereceklerdir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, resmi veya özel kurumlardan aldığı vasıfsız personel çalıştırma hizmet 
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi, Cumhuriyet Mah. Gemlik/BURSA 

adresinde görülebilir ve 50.000.000 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 14/12/ 2004 , saat 10.30’a kadar M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- istekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 

toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi

nat vereceklerdir.
11- Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Basın - 6491

hanelf enflasyon

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
Türk ekonomisin* 
deki olumlu 
gelişmelerin 
devam ettiğini ve 
ileriye umutla 
bakan bir ülke 
haline geldiklerini 
ifade ederek, 
"Enflasyonu tek 
haneli rakamlara 
çekerken, ihracatı 
da 3 haneli rakam
lara çıkartacağız, 
hedefimiz bu" 
dedi.
Tüzmen, 
Türkiye'nin son 
yıllarda ihracata 
dayalı sektörlerde 
önemli gelişmeler 
kaydettiğini, bu 
gelişmelerin 2005 
yılında da devam 
edeceğini söyledi.

Tüzmen, "ihracat 
ve ihracata dayalı 
sektörlerdeki 
gelişmeler, gayri 
safi hasılaya 
olumlu yönde etki 
ediyor. Gayri safi 
hasılanın yarısını 
dış ticaret oluştu
ruyor. Önümüzde
ki günlerde bu 
artarak devam 
edecek.
Enflasyonu tek 
haneli rakamlara 
çekerken, ihracatı 
da 3 haneli rakam
lara çıkartacağız, 
bunun için 
çalışıyoruz. Bu iki 
temel konuda 
2004 yılındaki 
başarıyı, 2005 
yılında da sürdür 
mek istiyoruz" 
dedi

r “ “ “ “ ı 
I BURSA HAKİMİYET VE ■ 
. KENT GAZETELERİNE .
J İLAN ve REKLAM ALINIR ' 
1 KÖRFEZ REKLAM J 
■ TEL:(0.224)513 96 83 ■

ounluk «o a» oAze ve mm

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Çocuklarda ‘tırnak yeme’ alışkanlığının nedenleri?
Tırnak yeme alışkan- 
lığına çoğunlukla 3-4 
yaslarından önce 
başlamaz. (Çok ender 
olarak 5 aylık gibi 
erken bir dönemde 
görülebilir). Çocuk
ların %33 de tırnak 
yeme davranışı 
görülür. Bu oran 
erken ergenlik çağına 
kadar sürer. Ergenlik 
çağında tırnak yiyen 
çocukların sayısı 
%40-45*e yükselir. 
Yani ergenlik çağına 
doğru çocukların 
hemen hemen yarısı 
tırnak yeme davranışı 
gösterir. Bunun 
nedeni olarak genç
lerin çevreden onay 
görmemeleri olarak 
değerlendirilir. Ayrıca 
tırnak yiyen çocuk
ların ailelerinin 
çoğunda tırnak yiyen
lere rastlanmaktadır. 
Bunun içinde tırnak 
yemenin bir taklit 
olduğu ve büyükleri 
taklit etmek suretiyle 
öğrenildiği ileri 
sürülmektedir.
Ergenlik çağında 
sosyal onay gören
lerin çoğu bu alışkan
lığı terletmektedir. 
Tırnak yemek bazen 
ayak parmaklarını 
ısırmakla ve ayak tır
naklarını el parmak
larıyla yakalama ile

ilişkili görülmektedir. 
Ayak parmağı tır
nağının yenilmesi ve 
ısırılması hemen 
hemen sadece kızlar
da görülmektedir.
TIRMAK YEME 
DAVRANIŞLARININ 
NEDENLERİ 
Tırnak yeme 
davranışından çok bu 
davranışa neden olan 
olayları saptamak 
gerekir. Bu 
davranışın altında 
yatan sebepler par
mak emmede olduğu 
gibi çoğunlukla 
psikolojik rahatsızlık
lardır. Alışkanlık daha 
çok baskı altına alın
mış heyecanların 
ilgilendiği durumlarla 
olup, çocuk bunun 
arzu edilmeyen bir 
davranış ve alışkanlık 
olduğunu anlayınca 
kökleşmekte olduğu 
görülmektedir.

Tırnak yeme bir 
güvensizlik belir
tisi olarak kabul 
edilir. Aile içinde 
aşırı bakili ve 
otoriter bir 
eğitimin uygu
lanması, 
çocuğun sürekli 
azarlanarak 
eleştirilmesi, 
kıskançlık, yeter
li ilgi ve sevgi 
görememe sıkın

tı ve gerginlik başlıca 
nedenlerdir.
Anne babanın yaşan
tısı da önemli bir etk
endir. Anne baba 
geçimsizlikleri anne 
babanın sık sık kavga 
etmesi ailedeki 
sorunlar çocuklarda 
tırnak yeme gibi 
davranışlara neden 
olur. Bunun yani sıra 
anne babanın aşırı 
kaygılı olması 
çocuğu aşırı dere
cede koruyup kolla
ması ayrıca anne 
babanın çocuklar 
arasında ayrım yap
ması çocuklar arasın
da kıskançlığa yol 
açar. Bu da dolaylı 
şekilde kendini tırnak 
yeme olarak gösterir. 
Tırnak yeme daha 
önce belirttiğimiz gibi 
taklit yoluyla da 
edinilebilen bir 
davranıştır. Ailede 

herhangi bir bireyin 
tırnak yeme davranışı 
göstermesi doğal 
olarak çocuğun ilgisi
ni çekecektir. Ayrıca 
tırnak yeme davranışı 
olaylara bağlı olarak 
gelişebilmektedir.
Çocuğu tedirgin eden 
herhangi bir olay 
veya çevrede onun 
için hoşnutsuzluk 
yaratacak herhangi 
bir durum bu 
davranışı gösterme
sine yol açar.
TEDAVİ VE ALIN
ABİLECEK 
ÖNLEMLER
En etkili yöntem 3-4 
yaslarına kadar bu 
alışkanlığın anne 
baba tarafından 
görmezlikten gelin
mesidir. Daha sonra 
bu alışkanlık devam 
ederse; çocuğun 
gerginlik ve uyumsu
zluk nedenleri iyice 
araştırılmalı ve bunlar 
saptanarak çözüm 
getirilmeli.
Çocuğu azarlamak, 
korkutmak, ceza ver
mek gibi zorlayıcı 
yöntemlerin uygulan
ması yararlı olma
maktadır. Hatta kimi 
zaman daha ağır duy
gusal problemlerin 
çıkmasına neden ola
bilir.
Çocukları korku 

kaygı yaratacak 
durumlardan uzak 
tutmak gerekir. 
Küçük çocukların 
kaygı korku verici 
televizyon filmlerini 
izlemeleri, kavgalı 
olaylarda bulunmaları 
çocuğu heyecan
landıracağı için 
sakıncalıdır.
Tırnak yiyen çocuk
lara geceleri yatarken 
eski hafif eldivenleri 
giydirmek. Çocuk 
gece tırnaklarını 
yemek veya ısırmak 
istediğinde hatırlatıcı 
olması bakımından 
yararlı olabilir.
Parmak ve tırnağa acı 
fakat zararsız bir sıvı 
sürülebilir. Bu hem 
hatırlatıcı ve hem de 
tırnağını ağzına - 
götürdüğü zaman acı 
ile birleştiğinde terk 
etmeye yardımcı ola
bilir.
Çocukların ilgisi 
başka yöne çek
ilebilir. Sinema, tele
vizyon izlerken veya 
radyo dinlerken onun 
ağzını çiğneyecek bir 
şeyle meşgul etmek 
tırnak yemenin ve 
ısırmanın yerine gele
cek bir etkinlik 
olabilir.
Çocukları ara sıra 
başarılarından dolayı 
ödüllendirme bazı 

durumlarda yarar 
sağlayabilir. Ancak 
bunun kısıtlı ve 
uygun şekilde kul
lanılması gerekir. 
Aksi takdirde çocuk 
yeni ödüller almak 
için bunu kullanabilir. 
Tırnak derin 
kesilebilir. Çocuğun 
kendi tırnak 
bakımıyla 
uğraşması da 
yararlı olabilir.
Bunun içinde çocuğa 
manikür ve pedikür 
malzemeleri alınabilir. 
Son söz ve bir önlem 
olarak tırnak yemenin 
ve ısırmanın çok 
kötü bir alışkanlık 
olmadığı ve bunu 
isteyenlerin 
kolaylıkla terk 
edebilecekleri 
çocuklara anlatıl
malıdır.
Çocuk buna 
inandırıldığı zaman 
bu alışkanlıktan 
vazgeçmek için çaba 
gösterecektir. Çünkü 
dış etkenler çocuğun 
bu alışkanlıktan 
vazgeçmesine fazla 
etkili olmamakla bazı 
hallerde alışkanlığın 
kökleşmesine ve 
başkalarını kızdırmak 
ve huzursuz etmek 
için bir araç olarak 
kullanılmasına neden 
olmaktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1'1®
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 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

C. Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

ABONE OLDUNUZ MU?

NÖBETÇİ ECZANE
17 Kasım 2004 Çarşamba 

ENGİN ECZANESİ 
Tel : 513 37 16 GEMLİK
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Ünal Özbostanlar, emekli olunca tüm zamanını ağaçları oyarak maket tekne yapmaya ayırınca harika eserler ortaya çıü|

Deniz teknelerini maketlerle yaşatıyor
Seyfetin SEKERSÖZ

1997 yılında çalıştığı 
fabrikadan emekli 
olduktan sonra 
küçük yaşlarda hobi 
olarak başladığı 
ağaç el sanatlarını 
yapmaya başlayan 
Ünsal Özbostanlar 
(58) her tür deniz 

aracını ağaçlara 
eleriyle hayat 
vererek yapıyor. 
Hamidiye Mahallesi 
İlıca Caddesindeki 
evinin karşısında 
açtığı küçük 
atölyesinde çevre 
mizde kullanılan 
deniz teknelerinin 

ağaçtan maketlerini 
yapmaya başlayan 
çalışmalar, zamanla 
Karadeniz takalarına, 
modern yatlara, 
büyük balıkçı 
teknelerine kadar 
uzamış.
AYNILARINI 
YAPIYOR 
"Hobisiz insan yarım 
insandır" felsefesiyle 
çalışmalarını 
sürdüren Ünsal 
Özbostanlar, duvara 
süslemek için yarım 
tekne ve balık 
kesitlerinin yanı 
sıra kullandığı tüm 
aksesuarları da 
kendi yapıyor. 
Tekneleri ağacı 
oyma tekniğiyle 
yaptığını söyleyen 
Özbostanlar, 
atölyesine gelen 
dostlarının çalış
malarını gördüğünde 
alaycı bakışlarına ve 
"Nasıl sıkılmadan 
yapıyorsun"

demelerine 
"Yapılırken heyecan 
duyulmayan işler 
başarılmaz" diyerek 
yanıt veriyor.
Gelecek yıllarda 
yaptığı tüm çalış
maları, evinin üst 
katında dekora ede
ceği atölyesinde 

sergilemek istediğini 
söyleyen 
Özbostanlar, yakında 
büyük römorkör 
ve şileplerin de 
maketlerini 
yapmayı planladığını 
söyledi.
Yaptığı tekne maket
lerinin beğenildiğini 

söyleyen Ünal Öz 
bostanlar, bazılarını 
özel sipariş üzerine 
yaptığını, Türki
ye’nin her yerinde 
maketlerin büyük 
beğeni kazandığını 
ve her siparişi 
yerine getirmediğini 
söyledi.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ
ĞC "'.DÜNÜZ MÜ?

Takvim i Mm î.'. > imi 1 Gemici IıbimU 4 Ajanda & 
Aıııtalık 4 dun Sııtlıri i Kalemlik 4 Hâkler h Um w 

Çakmak Çeşitleri ve Iû»ı Hediyelik Eşye Çeşitleri

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 Tel & Fax: (0.224) 513 35 95

FIÇI ŞARAP EVİ
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası

'Ucuz keyiflenmenin ve
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde1

“YAZGAN" ve “YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

FRAPAZl
KARASI

L8.500.00gj

fKALEC/Ki
KARASI

J4.000.000j
HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE AA aaa AAA 

5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR —► lU.UUU.UUU

J0.000.000 .

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ; 
BÖBREK TAŞI SUYU VE 

GUATR İÇİN SU BULUNUR

DOĞAL KAYNAK SULTAN SU 
19IT. 2.500.000 Tl.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 5131637
YENİ PAZAR CAD. NO: 18 TEL: 514 75 25 GEMLİK



Gemlik’in Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanması üzerine, beldelerde kolluk kuvvetleri değişiyor

Beldelere polis teşkilatı.
Gemlik’in Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde alınması üzerine, ilçeye bağlı Küçük Kumla, Umurbey ve Kurşunlu beldelerinde 
polis teşkilatı kurulması çalışmaları başladı. Çalışmaların Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü açıklayan ilgililer, 
beldelerde güvenlik hizmetlerini sağlayan jandarmanın kaldırılarak, yerine Emniyet Teşkilatı’nın görev yapacağını bildirdiler.

■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Kasım 2004 Perşembe

n------------------------------------

OSS yarışı başlıyor
Üniversite adaylarının maratonu haf
taya başlıyor. 2005-Öğrenci Seçme 
Sınavı’na (ÖSS) girmek veya mesleki 
ve teknik ortaöğretim kuramlarından 
meslek yüksekokulları ile Açıköğretim 
ön lisans programlarına sınavsız 
geçmek isteyen adaylar, 22 Kasım- 
6 Aralık 2004 tarihleri arasında 
başvurabilecekler. Haberi sayfa 7’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel bu kez balıkçının sorunlarına el attı

'Küçük balıkçılar vok edilmesin'
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Coşkun’lu dönem
İki yıldır kötü futbolu ile Bursa amatör liginde 

arzuladığı yere gelemeyen Gemlikspor, yeni 
sezona eski Sümersporlu ünlü futbolcu 
Coşkun ile girecek.

Spor yazarımız Barbaros Balmumcu, 
gazetemizin hazırlıkları tamamlandığı sırada, 
Gemlikspor yöneticilerinin Coşkun Çetintaş 
ile antrenör olarak anlaştığını bize duyurdu.

Bizim çocukluğumuzda, Bursa’da güçlü bir 
Sümerspor takımının hüküm sürdüğü yıllardı.

Sümerspor da top koşturan yıldızlar vardı.
Bunların başında Coşkun geliyordu.
Teknik futboluyla, beyefendiliğiyle, takımı 

sürükleyişiyle, kornerden gol atışlarıyla 
unutamadığımız isimdi Coşkun.

Sonra kardeşi Nehir, ağabeyim Erol, ve Ertan 
Doğru ile İstanbul’a gidişlerini ve herbirinin 
bir takımda yer alması büyük sükse yapmıştı o 
yıllar.

Eski Sümersporlular birkaç yıldır biraraya 
gelerek, eski dostluklarını pekiştirirken, nos
talji de yaşıyorlar.

Coşkun Çetintaş, Altınordu ve 
Antalyaspor’da oynadıktan sonra Yalova’ya 
yerleşti. Yalova’da, Yalovaspor’da oynadı ve 
Yalovaspor’un çalıştırıcılığını yaptı.

Eski beyefendi ve tecrübeli bir yıldızın yıllar 
sonra doğduğu kente dönerek, o kentin 
çocuklarına hocalık yapmasına sevindim.

Dilerim, Coşkun ve ekibi İyi transferler 
yaparak, Gemlikspor’u bugünkü durumundan 
kurtarırlar.

Hoş geldin Coşkun Hoca..
Başarılar seninle olsun.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal Demirel, TBMM 
Başkanhğı’na Gemlikli küçük balıkçıları 
da ilgilendiren ve Tarım Bakanının 
yanıtlamasını istediği bir önerge verdi. 
Demirel, önergesinde, 10 metreden 
küçük balıkçı teknelerinin iptal edilen 
vizelerinin yenilenmesi için af 
çıkarılmasını istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3’de

Gemlikspor Coşkun ile anlaştı
Altınordu, Antalyaspor da top koşturan eski Sumersporlu ünlü 
futbolcu Coşkun Çetintaş, Gemlikli gençleri çalıştıracak.
Bursa birinci 
amatör kümede 
oynayan ve 
geçtiğimiz yıl 
başarılı bir grafik 
çizemeyen 
Gemlikspor, dün' 
eski futbolcu 
Coşkun Çetintaş 
ile anlaştı. 
Gemlikspor 
Kulübü Başkanı ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
odasında kulüp

yönetim kurulu 
üyelerinden Faruk 
Güzel, Mustafa 
Margılıç ile 
biraraya gelen 
Coşkun Çetintaş, 
yapılan sıkı 
pazarlık sonucu 
Gemlikspor 
antrenörlüğünü 
kabul ettiği 
öğrenildi.
1960’lı yıllarda 
Gemlik Sümer 
spor’da futbol

oynadığı sırada, 
Galatasaray 
takımına 
çağrılan ve 
burada bir Süre 
oynadıktan 
sonra, İzmir 
Altınordu 
Kulübü’nde 
profesyonel 
futbolunu 
sürdüren 
Çetintaş, 
Yalova’ya yer
leştikten sonra,

Yalovaspor’da da 
top koşturdu ve 
gençleri çalıştırdı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik Körfez.

DYP’li hanımlar
Diş Hekimleri 

Haftası’nı kutluyor

Seyfetin SEKERSÖZ
Doğru Yol Partisi 
Kadın Komisyonu 
üyeleri 14 Kasım 
Dişçiler haftası 
başlangıcı nedeniyle 
ilçe başkanları 
Peyami Çağlar'a 
ziyarette bulundular. 
Dişçiler Haftası 
nedeniyle yarın ilçede 
bulunan Diş Hekimlerini 
ziyaret ederek, kutla
malarda bulunacaklarını 
söyleyen DYP Kadın

Komisyonu Başkanı 
Nuray Ertem, ilk olarak 
ilçe Başkanları Peyami 
Çağlar'ı ziyaret ederek 
kendisini kutladıklarını 
ifau 3 etti.
Dişçiler Haftası 
başlangıcı olan 14 
Kasım ziyaretinden 
çok mutlu olduğunu 
dile getiren Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, diş 
hekimleri adına kadın 
komisyonu üyelerine 
teşekkür etti.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE

| İLAN ve REKLAM ALINIR |
I KÖRFEZ REKLAM ।
1 TEL :(0.224) 5139683 1

Serbest Kürsü İbrahim Babür
Emekli PTT Müdürü

Girit’ te yaşanmış olaylar (1)
30 Eylül 2004 tarihinde NTV televiz 

yonunu seyrediyordum. Muhabir 
Yunanistan’da halka ‘Türkiye’nin AB’ye 
girsin mi, girmesin mi?’ diye soruyor. 
Büyük çoğunluk ‘Ohi (hayır)’ diyor. 
Zaman zaman süslü sözlerle barıştan, 
kardeşlikten bahseden çıksa da, sözde 
kalıyor, fiile dökülmüyor nedense.

İşte size Yunan’lılarda içiçe yaşamda 
geçmiş bir olay.

Siz Kir Manolis, (Kir eş anlamı bey, 
ağa) Girit’in Akriya Köyü’nde kapı 
komşusuymuşsunuz, Kayınpederim 
Hüseyin Çakın Ağa’nın.

Giritli hemşehrileriyle bir araya 
geldiklerinde eski hatıralarını taze 
lerken, senden birkaç kez bahsettiğini 
anımsıyorum.

Kardeş gibi yaşamışsınız, saygılı, 
huzurlu uzun seneler. Günün değişik 
saatlerine göre ‘Kalimera, kalispera’ 
(iyi günler, iyi akşamlar) dermişsiniz 
güler yüzle birbirinize. Bağ bahçeye 
giderken veya dönüşlerde hayvana yük 
yüklemeye veya indirmeye çağrıl
madan gider yardımlaşır mışsınız.

Babamların köyde yağhanesi varmış 
babasından kalma.

Zeytinlerinizi sıkıp yağ çıkarıldığında 
“EFHARİSTO POLİ” şeklinde memnun- 
niyetinizi bildirirmişsiniz. Yine bir yıl
başı günü yağhaneye zeytin 
götürülmek üzere, yardım amacıyla 
evinize ilk adım atan kayınpederim 
olmuş.

Bu, sizin inanışlarınıza göre, önemli 
bir olaymış. İnanışınıza göre, yılın ilk 
gününde evinize ilk giren veya ayak 
basan, iyi huylu çalışkan, dürüst bir 
kimse ise o yıl boyunca işleriniz 
düzenli, verimli, huzurlu devam eder
miş. Aksi, haylaz, geçimsiz biri gir
mişse işleriniz kötü gider aksilikler 
peşinizi bırakmaz şeklinde yorumlar
mışsınız.

Babamın ayak bastığı yıl çok güzel, 
bereketli, hayırlı günlerle dolu geçmiş. 
İki sene sonra dahi memnun ifadeyle 
hatırlatmışsınız kendisine bu olayı. Bu 
inanışınıza “PODARİKO” dermişsiniz.

Evet, OsmanlI Devletinin verdiği 
huzurlu günler, sizin üremenizi, göçler
le çoğalmanızı sağlamış. Azınlıktan 
çoğunluğa geçmişsiniz.

Türklerin varsıllığına göz dikmeler 
başlamış, hırsızlıklarınız alenileşmiş. p 
Adam öldürmeler, köy baskınları gün
cel olaylar haline gelmiş.

Günün birinde kayınpederimin 
köyüne baskın yapılmış. Hiçbir 
eşyasını alamadan, elindeki bir kaç 
altını ve yanlızca kısa zamanda köye 
dönme ümidini, yanına alıp ayrılmak 
mecburiyetinde kalmış.

Aradan günler geçmiş, her geçen gün 
bir evvelkini aratır olmuş.
Kahvehanede avare avare otururken, 
yoldan sen komşusu Manolis’in 
geçtiğini görmüş, sevinmiş. Köyden 
taze haber alıcam düşüncesiyle hızlı 
adımlarla peşine düşmüş. Arkandan 
yaklaşınca gördüğüne inanamamış. 
Gördüğüm düş mü yoksa gerçek mi ? 
diye geçirmiş içinden kendince.

Seslenip seni durdurunca, ne taze 
haber alma kalmış düşüncesinde ne 
de başka birşey. Yanlızca iradesi dışın
da ağzından şu kelimeler dökülmüş 
(MORASİ MANOL) Eş anlamı ulan 
Manol ayağındaki çizmeler benim. 
(Girit’in en iyi çizme yapan ustasına 
yaptırdığı ve bir defa giydiği yabanlık 
çizmeleriymiş onlar).

Senin gayet pişkin bir edayla “Senin 1 
köyde bir şeyin kaldı mı ki artık 
Hüseyin ağa?” cevabın yıkmıştı onu, | 
bütün hayal ve ümitleriyle beraber.

Evet Kır Manolis nerede kalmıştı ö 
eski kalimeralar, kalisperalar acaba.

HIK MNBEROfiLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR



18 Kasım 2004 Perşembe Sayfa 3
HABER

a Milletveki nın sorunlarına el attı

‘Küçük balıkçılar
yok edilmesin ’

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
TBMM Başkanlığına Gemlikli küçük balıkçıları da ilgilendiren 
ve Tarım Bakanının yanıtlamasını istediği bir önerge verdi. 
Demirel, önergesinde, 10 metreden küçük balıkçı teknelerinin 
iptal edilen vizelerinin yenilenmesi için af çıkarılmasını istedi.
Scyfctin SEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'ye 
cevaplandırması 
için bir önerge 
daha verdi.
Verdiği önergenin 
yazılı olarak 
cevaplandırılmasını 
isteyen Demirel, 
10 metreden küçük 
olan teknelerle 
balıkçılık yapanların 
vizelerinin iptal 
edilmeye 
başlanmasının 
sakıncalı olduğuna 
değinerek, bu işi 
yapanların zor 
duruma düşürüldük
lerini belirtti.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Bursa ilinde kıyısı 
olan ilçelerde 
geçimlerini balıkçılık
la sağlamaya çalışan 
yurttaşların, bu 
yönde sorunları 
olduğuna değinen 
Kemal Demirel, 
cevaplandırılmak 
üzere verdiği 
önergede "Uzunluğu 
10 metreden küçük 
olan teknelere ait 
balıkçılardan 
vizelerini yaptıra- 
mamış olanların 
tezkereleri iptal 
edilmektedir.
Buralarda balıkçılık 
yapan ya da yapmaya 
çalışan köylülerimizin 
durumu zaten 
kötüdür. Ekonomik 
güçlükler nedeniyle, 
küçük tekneleriyle

a Erol GÜRÇAY

Büsh ve Clinton

biraz gelir elde etmek 
için mücadele ver
mektedirler. Çeşitli 
sebeplerle yaptıra
madıkları vizeleri, 
onların durumunu 
daha da zorlaştırmak
tadır" diyerek yazılı 
olarak cevaplandırıl
mak üzere soru 
önergesi verdi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in Tarım ve 
Köyişleri Bakan Şami 
Güçlü tarafından yazı 
olarak cevaplamasını 
istediği önerge şöyle: 
"Uzunluğu 10 
metreden küçük olan 
balıkçı teknelerinden,

vizeleri iptal
edilmiş olanların, tez 
-kerelerinin yenilen
mesi için af çıkarma 
yönünde çalış- t 
malarınız var mıdır?" 
"Bu küçük teknelerin 
vizelerin yenilen
memesi yönündeki 
sebepler nelerdir?" 
"Bu durumdaki 
halkımızın profes
yonel anlamda 
balıkçılık yapa
bilmeleri için neler 
planlıyorsunuz?" 
"Balıkçılarımızın 
durumunun 
iyileştirilmesi 
yönündeki çalış
malarınız nelerdir?"

Amerikan Başkanı Clinton zamanın
da demokrattı.

İnsan haklarından yanaydı.
Amerika dışındaki insan haklarının 

bile, koruyucusuydu.
İşte. Bu yüzden, Clinton çok sevildi.
Sadece Amerika’da değil.
Tüm dünyada sevildi.
Irak petrolleri, onun zamanında da 

gündemdeydi.
Dosya Clinton’a sunulmuştu.
Ama. Clinton, dosyayı açmadı.
Rafta kaldı.
Belki Monika’yı bile, petrolcüler 

buldu,
Clinton’u başkanlıktan atmak için.
Ama. Clinton’a büyük bir sempati 

vardı.
Atamadılar.
Yerine Bush geldi
Dosya hemen raftan indirildi.
Bush güya tanrıya daha yakındı.
Makamına gelmeden önce, her gün 

1,5 saat İncil okuyordu.
Ama. Savaş yanlısıydı.
Kan akmasına fırsat veriyordu.
Kendisini kurtarıcı gibi görüyordu.
Kendinin ve ekibinin tanrı tarafından 

özel olarak, görevlendirildiğine inanı 
yordu.

Ama. Cana kıymanın, en büyük 
günah olduğunun farkında değildi.

Belki farkındaydı.
Ama. Menfaatler, inancı yenmişti.
Belki de çok dindar görünmeyen 

Clinton, tanrı katında Bush’dan daha 
itibarlı idi.

Allah Amerika’ yr irticadan korusun.

GÜNÜN SÖZÜ

Paylaşılmayan mutluluk, 
Mutluluk değildir.

“Pasternak”

Nasıl Müslümanlık sa...
Felluce’deki ABD 
katliamına Türk yetkililer ve 
kamuoyu duyarsız.
Bu davranış Müslümanlığa 
sığar mı?
Müslüman, müslümanın 
kardeşi değil mi?
Bizlerin ki nasıl müslümanlık sa...

, BURSA HAKİMİYET VE , 
■ KENT GAZETELERİNE 1
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM ı

TEL:(0.224) 5139683

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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/şyeri denetimleri devam ediyor
Gıda üretimi 
yapan ve gıda 
maddeleri satan 
işyerlerinin 
denetim yetkisinin 
Tarım Bakanhğı’na 
geçmesinden 
sonra, İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri, 
Ramazan ayı 
boyunca 
sürdürdükleri 
denetimlerini 
bayramdan 
sonra da devam 
ettiriyorlar. 
LOKANTALAR 
KONTROL 
ALTINDA 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin ve 
müdürlük teknik 
denetim görevli 
leri, dün istiklal 
Caddesi’nde bazı 
pide ve lokantaları 
denetlediler. 
İmalathaneleri

gezen yetkililer, 
buradaki kul
lanılan gereçlerin 
nasıl olması 
gerektiği 
konusunda işyeri 
sahiplerine bilgiler 
verirken, yemek 
tezgahlarının 
çevresinin mutlaka 
kapalı olması 
gerektiğini 
bildirdiler.

Ayrıca, pide 
yapımında 
hazır bekletilen 
hamurların sinek 
ve böceklerden 
korunması için 
üzerlerinin kapalı 
olmasını istediler. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
denetimlerde 
görülen

Sayfa 4

eksikliklerin 
giderilmesi için 
işyerlerinin 
uyarıldığını, ikinci 
denetimlerde 
noksanlıkların 
giderilmemesi 
halinde en az 1 
milyar lira para 
cezası veya kapat
ma cezası uygu
layacaklarını 
söylediler.

Kuyumcu Paşa Ağdemir tarafından Ziraat 
Bankası’ndan satın alınan İstiklal Caddesi’ndeki 
eski Emlak Kredi Bankası’nın onarım çalışmaları 
devam ediyor. Otel yapılacağı öğrenilen binanın, 
tüm kapı ve pencereleri söküldükten sonra iç 
duvarları yıkılarak, yeni proje uygulanırken, 
inşaatın çevreye zarar vermemesi için dış 
cephesinin tamamı Gemlik’te ilk kez tepeden I 
aşağıya özel bir örtü ile giydirildi*. İnşaat sahip
lerinin çevreye duyarlı olması çevre esnaf 
tarafından memnuniyetle karşılandı.

METZkPEN
Duşakabin ve Küvet sistemleri
Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İ§leri

■ 1ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi 
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL
Tel.Oİ16 387 23 40 / 3HatFax: 0 216 3

PİMAŞ
PVC PENCERE SİSTEMİ

ÜRETİCİ BAYİİ 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
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GÖZÜNÜZDEN KAÇMASIN!
TEMEL İLKELERİMİZ —__
O Tüketici ile iletişimde 
saygılı ve kibar olmak 
□ Müşterilerin ihtiyacına 
en çok 30 dk. cevap vermek 

>□ Tüketici şikayetlerine 
önem vermek

pimar
Ycışctm 

Pınarım
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niNÂn TÜT dÜnyada kabul görmüş 
PIHflR özel polikarbon ambaSdL.r,

0
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a

PIHflR olan62 Histerileri m izce açılma garantisi 
,nar Egosunu taşıyan 

güvenlik bandı’ mevcuttur

KIMYASALANALIZ TABLOSÎ7 
;odyum ZZZZZg^îTF 
-*als,yum £ZZZZ^2mj7T 
Magnezyum TTr^TF

^lo£ü£____ Z ~3^9~mqTT
lNitrat ~ YÖK

HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ
8- 30 - 20.30

PAZAR GÜNÜ lO.oo - 19.oo'da 
HİZMETİNİZDEYİZ

DInAd Kulpsuz olması sayesinde her 
yıkamada hijyeni garanti eder.

Her markı daıııacm ile ücretsiz deği^tiriliı
^4 2.500.000 TL.

AYYILDIZ SU ve GIDA
> nrî A Dr. Ziya Kaya Mah. Orhangazi Cd.<^39 t > No : 132/A GEMLİK'I Tel : (0.224) 513 49 41

W (0.224)513 49 42
İfctjS Cep : (0.532) 277 51 1.0

Egemen AYYILDIZ
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Kardeş kıskançlığı nasıl önlenir?
Kıskançlık, sevilen 
birinin başkası ile 
paylaşılmasına kat- 
lanamamaktır. 
Kıskançlığın 
içgüdüsel yani 
doğuştan 
getirdiğimiz genler
imize şifrelenmiş 
olduğu ileri 
sürülmektedir. 
Yaşamın her döne
minde görülebilir 
ancak çocuklukta 
biraz daha yoğun 
yaşanabilir. Bu 
duyguyla ilk tanışma 
iki yaş civarındadır. 
Doğal, evrensel ve 
insanı oldukça mut
suz eden bir 
duygudur. Önemli 
olan ne boyutta 
yaşandığıdır. Çocuk, 
herkesin kendisin
den daha iyi 
olduğunu ve ken
disinin herkesten 
daha az sevildiğini 
düşünmeye başlar.. 
Özellikle küçük 
çocuklarda yeni 
doğan kardeşi 
kıskanma kimi 
zaman yaşamı etk
ileyecek ve davranış 
bozukluğuna neden 
o acafc derecede 
yoğun yaşanabilen 
b:t duygu olabilmek
te ve yardım gerek
tiren bir hal ala
bilmektedir.
BELİRTİLER; 
‘Çocuk o güne 
kadar evde kendisi 
ilgi ve sevgi 
odağıyken birden 
ikinci plana itilmiş 
gibidir. Artık anne 
babasının ve diğer 
yakınlarının sevgi ve 
ilgisini kardeşiyle 
paylaşmak duru
mundadır.
Sevilmediği 
düşüncesiyle 
anneden tamamen 
uzaklaşır, içe 
kapanır, yemek 

^yememeye ve 
zayıflamaya 
başlayabilir.
* Kabus gördükleri-
ni, çişlerinin geldiği
ni bahane ederek 
ilgiyi kendi üzerler
ine çekmeye çalışır
lar. Altını ıslatma, 
•parmak emme gibi 
davranışlarla önceki 
gelişim evresine 
gerileme görülebilir. 
* Hem gün içinde 

. hem de geceleri 
aşırı sinirli olurlar. 
Huzursuz bir 
görünümleri vardır, 
sakinleşmekte zor
lanır ve kimi zaman 
çevrelerindeki 
insanlara öfkeli

davranabilirler. 
Kendine ya da 
eşyalara yönelik 
saldırgan 
davranışlarda bulun
abilirler.
*Evden ayrılmayı 
reddetmeyle birlikte 
(Örn: okula gitmek 
istememe) baş 
ağrısı, mide bulan
tısı gibi psikoso- 
matik belirtiler, 
(emin olmak için 
fiziki muayene yap
tırılmalıdır) huzursu
zluk, isteksizlik ve 
diğer stres belirtileri 
sık sık gözlenebilir. 
*Yeni bir kardeşin 
doğumu çocukta ilgi 
ve koruyuculuk, 
sıkıntı ve kıskançlık 
gibi çelişkili duygu
lar yaşanmasına 
neden olur. Artık 
eskisi, kadar 
sevilmeyeceği 
KorKusu aana anne 
hamileyken başlaya
bilir. Son aylarda 
annenin yorgun, 
isteksiz ve yeni 
gelecek kardeşin 
hazırlıkları ile 
uğraşıyor olması 
çocuğun huySu- 
zlaşıp, anneden 
ayrılmak istememe
sine neden olabilir. 
‘Bazrçocuklar 
kıskançlık duygu
larını açıkça ortaya 
koyarak kardeşine 
vurma, onun oyun
cağını kırma,, 
"ondan nefret ediyo
rum" deme gibi 
davranışlar gös
terirken bazıları da 
bu duygularını 
bastırır ve aşırı 
sevgi gösterir, bu 
davranışın altında 
çoğu zaman ana- 
babanın sevgisini 
kaybetme, tepki 
görme korkusu 
yatar.
*Anne babaya sık 
sık onu sevip 
sevmediklerini 
sorma ve sevgi
lerinden bir türlü 
emin olamama 
yaşanabilir. 
ÖNERİLER: 
‘Kardeşi doğmadan 
•önce ona anlayabile
ceği bir dilde aileye 
yeni bir üyenin gele
ceği, evdeki ortamın 
her zamankinden

daha heyecanlı ve 
karışık olabileceği, 
örneğin eve sık sık 
misafirlerin gelip 
gideceği, annenin 
hem yorgun olacağı 
hem de bebekle 
daha çok vakit 
geçirmek zorunda 
kalacağı, çünkü 
küçük bir bebeğin 
gereksinimleri 
olduğu ama aynı 
şeylerin o doğ
duğunda da 
yaşandığı ve her 
şeyin zamanla 
tekrar düzene gire
ceği anlatılabilir. 
Böylece çocuk 
psikolojik olarak 
daha hazırlıklı ola
caktır. Bunları anlat
mak için son ana 
kadar beklenmeme
lidir. .
* Öncelikle rahat
layın, çocuklar 
etrarıarınaaKi 
yetişkinlerin 
davranışlarından 
etkilenirler. 
‘Çocuğa somut- 
Jaştıramayacağı 
sözler söylemeyin. 
"Sakın endişelenme 
seni de bebek kadar 
seveceğiz" cümlesi 
iyi niyetli olsa da 
çocuğun anne 
babanın sevgisi için 
kardeşle yarışması
na yol açar. 
‘Hamilelik döne
minde babası ya da 
başka bir aile üyesi 
(anneanne, 
babaanne) büyük 
çocuğun bakımıyla 
ilgili yemek yedirme, 
banyo yaptırma, 
uyutma gibi işlere 
başlayabilir. Böylece 
anne hastanedeyken 
ya da bebekle 
meşgulken çocuk 
kendini ihmal 
edilmiş hissetmez 
ve yaşantısının 
değiştiği fikrine 
kapılmaz.
*Anne baba araların
da işbölümü 
yaparak, anne yeni 
bebekle ilgilenirken 
babanın diğer 
çocukla ilgilenmesi 
çocukta kendisiyle 
de ilgilenildiğini his
setmesini sağlar. 
*Anne babanın 
çocuğa kardeşin 
doğdu ama senin 

dünyanda değişen 
bir şey yok, sâna 
olan sevgimizde bir 
azalma yok mesajını 
şadece sözcüklerle 
değil davranışlarla 
da iletmelidirler. Bu 
da ancak çocuğa 
zaman ayırmaya 
devam ederek onun
la konuşarak, onun
la ortak faaliyetlere 
girerek ve ona 
sorumluluk vererek 
olur.
‘Kıskanan çocukla 
mümkün olduğunca 
nitelikli zaman geçir
ilmeye çalışılmalı, 
daha önce yapmak
tan hoşlandığı 
alışkanlıklarım 
gerçekleştirmesine 
olanak verilmelidir. 
Yeni gelen kardeşle 
birlikte önceden 
gerçekleşen oyun 
parkına gitme, 
akşam yemeğinden 
sonra hikaye okuma 
gibi etkinlikler bird
en bire son bulma
malıdır. Bu sayede 
çocuk statü kaybına 
uğramadığını 
farkederek 
özgüvenini 
yitirmeyecektir.
* Yeni doğan bebeğe 
aşırı sevgi göster
isinde bulunmak 
yerine, var olan 
sevgiyi ilk andan 
itibaren paylaştıra- 
bilmeyi hedeflemek 
daha doğru olacak
tır.
*En iyi niyetli mis
afirler bile sadece 
bebekle ilgilenip 
büyük çocuğu unut
ma eğilimi 
içindedirler.
Yakınların yalnızca 
bebekle ilgilen
memelerini, büyük 
çocuğa da alışık 
olduğu tarzda ilgi ve 
sevgi göstermelerini 
söylemek, 
"Kardeşin doğunca 
senin pabucun 
dama atıldı” gibi 
sözler söyle
memeleri konusun
da uyarmak işe 
yarayacaktır.
* Bebek için*söyle
nen "Ne kadar yara
maz, sürekli ağlıyor 

■ ve beni yoruyor 
oysa ben seni daha 
çok seviyorum" gibi 
bir cümle çocuk 
tarafından inandırıcı 
bulunmayıp, tam ter
sine onu kandırmayı 
istediğiniz inancı 
verebilir. Bu da en 
başta çocuğun size 
olan güvenini 
zedeleyecektir.

Işkoliklik modern 
çağın hastalığı

Uzmanlar, modern 
çağın hastalığı 
olarak ifade edilen 
işkolikliği; işe aşırı 
bağımlılık, gelecek
ten kaygı duyma ve ( 
eve döndükten 
sonra kişinin eşi 
yada çocuklarıyla 
sohbet etmeyip 
gazete okuması 
olarak 
nitelendiriyor. 
Uzmanlara göre, bu 
hastalığa yani işko- 
likliğe daha çok 
erkeklerde rast
lanıyor. Çünkü onlar 
asırlardır, üstelik de 
neredeyse her 
toplumda 'eve . 
ekmek getiren kişil
er' olarak kabul 
ediliyorlar. İşkoİik- 
liğe yakalanma 
riskinin en yüksek 
olduğu meslek 
grubunun beyin 
gücü ve zihin kul- 

| lanılarak yapılan 
işler olduğunu 
belirten Uzmanlar, 
"Çünkü fiziksel 
enerji harcanarak 
yapılan işler, vücud
un enerjisi tük
endiğinde bitiyor.

MÂ B
B M W Öfe
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

Diğer işler gibi çok ( 
da uzun sürmüyor" i 
dedi. Uzmanlar, 
günümüz işkolik- . | 
liğinin en çok 
yaşandığı tipik 
örneği olarak bil- 1 
gisayar program
cılığını gösteriyor. 
Yeni çağın 
hastalığını araştıran 
doktorlara göre 
işkolikliğin tedavisi - 
mümkün. Ancak kişi 
kendini bir işkolik 
olarak kabul ederse 
tedavi tam 
anlamıyla amacına 
ulaşıyor.
Uzmanlar, bu tip 
kişilerde aşırı 
sinirlilik durumunun 
hakim olduğunu 
ifade ederek, "Aşırı t 
sinirliliğin yanısıra j 
işkolikler görevleri-1 
ni bir başkasına 
devretmeye yada bir 
başkasından yardım 
istemeye kesinlikle 
yanaşmıyorlar. 
Ancak kendileri 
yaparsa her şeyi, 
kontrolleri altında 
tutabileceklerine 
inanıyorlar" diye 
konuştu.
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OSS yarışı başlıyor
Üniversite aday
larının maratonu haf
taya başlıyor.
2005-Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
girmek veya mesleki 
ve teknik ortaöğretim 
kuramlarından 
meslek yük
sekokulları ile 
Açıköğretim ön 
lisans programlarına 
sınavsız geçmek 
isteyen adaylar, 22 
Kaşım-6 Aralık 2004 
tarihleri arasında 
başvurabilecekler. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 19 
Haziran 2005 tari
hinde gerçekleştirile
cek ÖSS'ye, 2004- 
2005 eğitim-öğretim 
yılında ortaöğretim 
kurumlarının son 
sınıfında okumakta

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

olan öğrenciler, 
ortaöğretim kurulu
larının son sınıfların
da beklemeli olanlar, 
ortaöğretim kuram
larının dışarıdan 
bitirme sınavlarına 
girenler, ortaöğretim 
kurumlarından 
mezun olanlar ye . 
ortaöğrenimlerini 
yabancı ülkelerden 
yapanlar başvura
bilecek.
ÖSS kılavuzu ve 
başvuru formlarını 
halen okumakta 
olanlar kendi okul 

müdürlüklerinden, 
diğerleri ise herhangi 
bir lise müdürlüğün
den veya ÖSYM 
sınav merkezi yöneti
ciliklerinden 4 milyon 
lira karşılığında ala
bilecekler.
2005-Yabancı Dil 
Sınavı'na (YDS) katıl
mak isteyen adaylar 
ise 4-15 Nisan 2005 
tarihleri arasında 
bankaya 40 milyon 
lira daha yatıracaklar. 
YDS, 26 Haziran 
2005'te 
gerçekleştirilecek

Bilinci tüfetici şikayet ediyor
Sanayi Bakanlığı'mn 
merkez ve taşra 
teşkilatı ile tüketici 
sorunları hakem 
heyetlerine, bu yılın 
10 ayında toplam 67 
bin 307 kişi şikayette 
bulundu.
Bu şikayetlerin 46 
bin 486'sı sanayi 
bakanhğı'mn 
merkez ve taşra 
teşkilatlarına, 
geriye kalan 20 bin 
821 'i ise tüketici 
sorunları hakem 
heyetlerine yapıldı. 
Bakanlığın 
merkez ve taşra teşk
ilatlarına yapılan

Milli Eğitim 
Bakanlığı'mn 
(MEB) ilk ve . 
ortaöğretim kuram
larındaki toplam der- 

[ slik açığı;
91 bin 583. 
Bakanlık'verilerine 
göre, 8 yıllık zorunlu 
eğitimin hedefini 
oluşturan 30 kişilik 
sınıflar baz alındığın
da, ilköğretimde 78 
bin 750, genel lisel
erde 12 bin 813 ders
lik açığı bulunuyor. 
Yurt genelinde 36 bin 
116 ilköğretim oku
lunda, 10 milyon 171 
bin 354 öğrenci 
öğrenim görüyor. 
Toplam 279 bin 289 
dersliğin illere 
dağılımına bakıldığın
da en fazla derslik 
açığı bulunan il; 
İstanbul. İstanbul'da
ki okullarda ortalama 
sınıf mevcudu 58. Bu 
rakamın 30'a

indirilebilmesi için 
toplam 24 bin 197 
derslik gerekiyor. 
İstanbul'u sırasıyla, 
Ankara, İzmir, Adana, 
Gaziantep, Bursa, 
Şanlıurfa, Konya, 
Mersin ve Van izliyor. 
Bu illerdeki sınıf 
mevcudu sayısı da 
44-66 arasında 
değişiyor.
İlköğretimde ihtiyaç 
duyulan toplam 78 
bin 750 derslik için, 8 
katrilyon 200 milyar 
lira gerekiyor.
Genel liselerde 
toplam 1 milyon 605 
bin 178 öğrenci

şikayetlerden 11 bin 
896'sı
tüketici lehine, 3 bin 
238'i aleyhine sonuç
landı. Hakem heyet
leri ise kendilerine 
yapılan şikayetlerden 
13 bin 693'ünü olum
lu 2 bin 469'unu ise 
olumsuz sonuç

landırdı.
Tüketicinin ve 
Rekabetin 
Korunması 
Genel Müdürü Özcan 
Pektaş, "Hakem 
heyetleri, adli sis
temin yükünü yüzde 
20-25 azaltıyor" 
dedi.

öğrenim görüyor. 
Sınıf mevcutları 30 
üzerinden hesap
landığında ortaya 
çıkan derslik açığı 12 
bin 813. Bu açığın 
illere dağılımında ilk 
3'ün sıralaması 
değişmiyor.
İstanbul'da 2 
bin 496, 
Ankara'da 961, 
İzmir'de 840 dersliğe 
ihtiyaç duyuluyor. 
Genel liselerdeki 
açığın kapatılması 
için 1 katrilyon 330 
trilyon lira kaynak 
gerekiyor.

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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İş Kurumu 54 bin 
kişiye iş buldu

Yağışlar sürecek 
sıcaklıklar düşecek

Türkiye İş 
Kurumu ’na bu 
yılın ilk 8 ayın
da başvuruda 
bulunanlardan 
162 bin 466'sı 

‘ işverene takdim 
edilirken, 54 
bin 148 kişi ise 
işe yerleştirildi 
Kurumun 2004 
yılı ilk 8 aylık 
verilerine göre, 
geçen yılın aynı 
dönemine oran
la yüzde 5.98 
oranında azal
mayla 290 bin 
9'u erkek, 79 
bin 589'u da 
kadın olmak 
üzere toplam 
369 bin 598 kişi 
iş bulmak için 
Türkiye İş 
Kurumu 'na 

i başvurdu.
r 7>’z< dönemde 
I airıca ^57'si 
I kamuda, 10 bin

866'sı özel sek
törde olmak 
üzere toplam 
11 bin 623 
özürlü işe yer
leştirildi.
Kamuda işe 
yerleştirilen. 
özürlülerde 
yüzde 136.56, 
özel sektörde işe 
yerleştirilen
lerde de yüzde 
39.18 oranında 
artış oldu.
Halen Ku rum 'a 
kayıtlı işsiz 
sayısı ise 52.6 
bin 201'i erkek, 
151 bin 717'si

kadın olmak 
üzere toplam 
677 bin 
918 kişi.
Biı. arada 
Türkiye İş 
Kurumu'nâ

başvurular 
arasında eğitim 
durumlarına 
göre ilk sırayı 
yüzde 37.29 ite 
ilkokul mezun
ları aldı.

Yurdun kuzey, iç 
ve doğu kesim
lerinde yağışlar 
etkili olmaya 
devam edecek. 
Hava sıcaklığı 
ise poyrazla bir
likte kuzey ve iç 
kesimlerde 
hissedilir dere
cede azalacak. 
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü veri
lerine göre, 
bugünden 
itibaren yurdun 
kuzey, iç ve 
doğu kesimleri 
parçalı çok 
bülıitlu, 
Marmara'nın 
doğusu, 
Karadeniz, 
Doğu Akdeniz, 
İç. liüulitju, 
Doğı< b?
< m y fağu

■m lö u .

Bölgeleri ile 
sabah ilk 
saatlerde iç Ege 
ve Batı Akdeniz, 
yağışlı geçecek.
Yağışlar, Doğu 
Akdeniz, Orta ve 
Doğu Karadeniz 
ile Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu böl
gelerinde etkili' 
olmak üzere, 
yağmur ve 
sağanak, Doğu 
Akdeniz'de gök 
gürültülü 
sağanak, gece 
Batı Kara

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü ’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 

tarla satılıktır. Bedeli : 60 milyar TL ’ 
(Daire ile takas yapılır)

GSM : (0.535) 280 94 00

deniz'in İç kes
imleri ile Doğu 
Anadolu 'nun 
kuzeydoğusunun 
yükseklerinde 
karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacak.

Hava sıcaklığı; 
poyrazla birlikte 
kuzey ve iç 
kesimlerde hisse 
dil ir derecede (6 
ila 8 derece) 
olmak üzere tüm 
yurtta azalacak.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005-yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizm etin izdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yem ekierin iz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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^gice^arııtröt/eyen yok
2004 yılının ilk 10 
ayında tahakkuk 
eden yani kesinleşip 
ödenecek aşamaya 
gelen, vergi 
cezalarının tutarı 5 
katrilyon. Buna 
karşılık tahsil 
edilebilen vergi ceza
sı sadece 127 trilyon. 
Cezaların ancak 
yüzde 2’si ödeniyor 
2004 yılı genel bütçe 
gelirlerinin, ilk 10 
aylık sonuçları belli 
oldu. Gelirleri 
incelerken, ‘para 
cezaları ve cezalar ’ 
dikkatimizi çekti. 
Para cezaları denil
ince akla hemen 
‘trafik para cezaları’ 
ve ‘vergi cezaları’ 
geliyor. Bu arada, 
ceza niteliğinde olan 
‘gecikme zammı ’ ve 
benzeri geç ödeme 
zamları da var. 
Bunların 2004 
yılının ilk 10 ayında, 
tahakkuk eden

(kesinleşen) ve tahsil 
edilebilen tutarı, 
tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablodan da 

farkedildiği gibi, 
2004 yılının ilk 10

ayı itibariyle 
tahakkuk eden yani 
kesinleşip ödenecek 
aşamaya gelen, vergi 
cezalarının tutarı 5 
katrilyon 136 trilyon 
489 milyar TL. 
Buna karşılık tahsil 
edilebilen vergi ceza
sı sadece 127 trilyon 
605 TL.
Oranladığımızda, 
kesinleşmiş vergi 
cezalarının ilk 10 
ayda ancak yüzde 
2,487 tahsil 
edilebilmiş.
Oysa, aynı dönemde, 
kesinleşen trafik 
cezalarının yüzde 
62 ’si, gecikme zam
larının yüzde 76’sı, 
vergi barışı tefe 
tutarının yüzde 987, 
vergi barışı geç 
ödeme zammının 
yüzde 99 ’u tahsil 
edilmiş. Tahakkuk 
eden vergilerin ise, 
ilk 10 ayda yüzde 
87’si tahsil edilmiş.

Yukarıda belirt
tiğimiz gibi vergi 
cezasında durum 
farklı. Vergi 
cezalarının sadece 
yüzde 2 ’si tahsil 
edilebilmiş.

Buradan çıkan 
sonuç; mükellefler 
vergi cezalarını öde
meyi sevmiyorlar, 
vergi idaresi de vergi 
cezalarını tahsil 
edemiyor.
Vergi iadesinde pat
lama var 
VERGİ cezalarının 

yüzde 2 ’si ancak 
tahsil edilebilmiş 
ama vergi iadeleri 
ile mahalli idare 
payı ve fonlarının, 
red ve iadesinde pat
lama var.
2004 yılı bütçesinde
ki vergi, mahalli 
idare payı ve fon
larının;
- Yıllık red ve iade 
hedefi 10,3 katrilyon 
TL
-10 aylık red ve iade 
tutarı 15.9 katrilyon 
TL
Görüldüğü gibi, yıl 
sonuna iki ay kala, 
red ve iadelerde, yıl
lık hedef yaklaşık 
yüzde 60 aşılmış 
durumda. Yıl sonun
da ise, 2004 
hedefinin yüzde 90 
civarında aşılması 
sözkonusu...

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Gemlik - Zeytin maçı

Sezonun ilk maçında Gemlikspor 
2-0 skorla sezonun ilk devresini ka 
patmıştı.

ikinci maçta Zeytinspor’ da 
Gemlik’ i aynı skorla yendi.

Gemlikspor maça Salih, İbrahim, 
Fatih, Sercan, Ahmet, Mustafa, 
Mutlu, Burak, Furkan, Muharrem, 
Lütfü onbiriyle sahada yer aldılar.

Görünürde Gemlikspor daha 
baskın daha derli toplu idi, fakat 
Zeytinspor ’ un uç adamlarıyla, kon
tra atak toplarla golü düşünüşleri 
isabetli idi.

10. dakikada Gemlikspor adına

Furkan ’ ın kaçırdığı gol, 13. dakika
da Zeytinspor’ un kaçınrdığı goller 
vardı.

Devrenin sonuna doğru 
Zeytinspor 44. dakikada Serkan ’ la 
öne geçtiler. Devre bu netice ile bitti.

İkinci devre Gemlikspor 
baskısının arttırdığı sırada kontra 
topla, Zeytinspor Cihan’ la durumu 
2-0 yaptı.

Gemlik bütün riskleri alarak, 
hücüm gücünü arttırdı. Gol üzerine 
gol kaçırdılar.

Bu güzellikle Zeytinspor’ un ga 
libiyetiyle maç bitti.

0 ATI IIK küçük Kumla Hizmet 
On 1ILI A Caddesinde dükkan

PAPA I olarak kullanılabilecek 
w*™ SATILIK GARAJ

GİZE! İZMİR
GEMLİKTEN HER

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA SABAH SAAT 8.30’da
12 R 22.5 

KAMYON LASTİĞİ 
- - ııaıuım 

2 LfflALBBİFfflZ HEDİYE 
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİTKAMPANYAMIZSKSSL STO““SWIUJM 
ÖZKAYA OTOMOTİV 
—______ ~ GEMLİK BAYİİ
İIDE ■ l"| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK ■ İRE kLI Td ; 224) 5n 73 93 Fax . 514 4() 44

GEMLİK-İZMİR 
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 1212-5144549 
HAREKET YERİ : 

AHMET DURAL MEYDANI

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?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Açılan şifte! ne kooperatif sayısı art!
2004 Yılı Ocak- 

Ekim döneminde 
açılan şirket ve 
kooperatiflerin 
sayısı yüzde 25.9 
artışla 34 bin 177 
oldu. Geçen yıl 
aynı dönemde 
açılan şirket ve 
kooperatiflerin 
sayısı 27 bin 137 
olmuştu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden 
(DİE) yapılan açık

Antalya’ya gelen turist
sayısı 6 milyonu aştı

Antalya1'’^ yılbaşın
dan b> ıa havay- 
oluylr .en yolcu
sayısı 6 milyon 13 
bin 26’ya ulaştı. 
Antalya'ya gelen 
turist ve yolcu 
sayısında aylık 
yüzde 14, yıllık 
oranda da 
yüzde 20 oranında 

lamaya göre, aynı 
dönemde kapanan 
şirket sayısı yüzde 
35.0 artarak 5 bin 
744'e ulaştı. Geçen 
yıl kapanan şirket 
sayısı 4 bin 255'de 
kalmıştı. Aynı 
dönemde açılan 
ticaret unvanlı işy
erleri yüzde 18.5 
artışla 28 bin 
406'dan 33 bin 
665'e, kapanan 
ticaret unvanlı

artış sağlandı. 
Antalya Kültür 
ve Turizm İl 
Müdürlüğü'nden alı
nan istatiştiklere 
göre, 16 Kasım 
2004'da Antalya 
Dış Hatlar 
Terminali'ne 12 
bin 952 turist 
gelirken, 1-16 Kasım 

işyerleri ise yüzde 
20.3 artışla 10 bin 
965'den 13 bin 
194'e çıktı.
Ekim ayında ise 
açılan şirket ve 
kooperatifler yüzde 
7.3 artışla 3 bin 
123’e yükseldi. 
Geçen yıl Ekim 
ayında 2 bin 910 
yeni şirket ve 
kooperatif 
açılmıştı. Ekim 
ayında kapanan

tarihinlerinde 
bölgeye gelen turist 
sayısı
204 bin 439 
olarak gerçekleşti. 
İstatistiklere 
göre, 1 Ocak-16 
Kasım 2004 tarih
lerinde Antalya'ya 
havayoluyla gelen 
yolcu sayısı 6 

şirket sayısı ise 
yüzde 41.2 artışla 
405'ten 572'ye çıktı. 
Aynı ayda açılan 
ticaret unvanlı 
işyeri sayısı yüzde 
9.9 artışla 2 bin 
942'den 3 bin 
234'e yükselirken, 
kapanan ticaret 
unvanlı işyeri 
sayısı yüzde 
9.4 artışla bin 
68'den bin 168'e 
yükseldi.

milyon
13 bin 26'ya 
ulaşırken, 
Antalya'ya gelen 
turist ve yolcu 
sayısında aylık 
yüzde 14, yıllık 
oranda da yüzde 
20 oranında artış 
sağlandı.

Bayram bilançosu 
65 ölü

Yurt genelinde, 
bayram tatili 
süresince mey
dana gelen 66 
trafik kazasında 65 
kişi öldü, 257 kişi 
yaralandı.
Arife günü 
yaşanan 20 trafik 
kazasında 19 kişi 
öldü, 87 kişi yara
landı.
Bayramın birinci 
gününde 13 ölüm
lü ve yaralamalı 
trafik kazası mey
dana geldi. Bu 
kazalarda 6 kişi 
öldü, 56 kişi yara
landı.
İkinci günde 
yaşanan 17 trafik 
kazasında 23 kişi

o Ordu Nüfus müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanım ile ehliyetimi

<X kaybettim. Hükümsüzdür.
ÇAĞDAŞ YUVARLAK

öldü, 50 kişi yara
landı. Bayramın 
son gününde ise 
şu ana kadar 16 
ölümlü ve yarala
malı trafik kazası 
meydana geldi. Bu 
kazalarda 17 kişi 
öldü,'64 kişi yara
landı.Emniyet 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
verilerine göre, 
2003 yılı 9 günlük 
Ramazan Bayramı 
tatilinde 138 kişi 
ölmüş. 162 kişi 
yaralanmış, 2002 
yılının 4 günlük 
Ramazan Bayramı 
tatilinde ise 99 kişi 
ölmüş, 186 kişi de 
yaralanmıştı.

KONGRE İLANI
Petrol - İş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığından

Petröl - İş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nin 5 Aralık 2004 saat 13.oo’de Balıkpazarı 1 Nolu Cad. Sefa Sok. No : 1 
GEMLİK adresinde 4. olağan genel kurulu yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 12 Aralık 2004 günü aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur.

Petrol İş İşçileri Yardımlaşma Derneği
Yönetim kurulu adına

Başkan Haşan Vasif Kırılmaz
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi e saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek ibrası
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarım seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

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

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMM

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Uyku bozukluğunun 
84 değişik nedeni

Psikolojik nedenlerin 
yanı sıra 84 değişik 
hastalık, uyku bozuk
luğuna neden oluyor. 
İzmir Dr. Suat Seren 
Göğüs Hastalıkları ve 
Cerrahisi Eğitim, 
Araştırma Hastanesi 
Uyku Merkezi 
Sorumlusu Dr. 
Zeynep Zeren Uçar, 
uyku merkezlerinde, 
uykusuzluk, uykuda 
solunum yolu tıkan
ması (uyku apnesi), 
horlama, gündüz 
aşırı uyku hali ve pek 
çok uyku proble
minde, göğüs 
hastalıkları, nöroloji, 
psikiyatri ve kulak 
burun boğaz uzman
larından oluşan bir 
ekip tarafından ulus
lararası standartlara 
uygun hizmet sunul
duğunu söyledi. 
Uyku merkezlerinde, 
beyin dalgalan, göz 
hareketten, kas 
hareketleri, solunum

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. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92 
İlçe Tarım Müd. 513 11 86 
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 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 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

hareketleri, solunan 
hava miktarı, kandaki 
oksijen düzeyi, 
nabız, kalp grafisi, 
horlama ve nefes 
durması miktarının 
izlenğini belirten Dr. 
Uçar, şunları kaydet
ti: "En tehlikeli uyku 
bozukluk nedeni 
apne sendromu. 
Uykuda nefes dur
ması gece boyunca 
kanda oksijen 
düzeyini düşürüp, 
felç, kalp krizi, kon
trol edilemeyen 

hipertansiyon ve 
şeker hastalığına 
neden oluyor." 
Gece uykusuzluk 
çekenler, uykuya 
dalamayanlar, 
uykuyu sürdüre
meyen, sık uyanan
lar, gündüz aşırı 
uykululuk hali olan
lar, uyku atakları 
yaşayanlar, çok 
uyuduğu halde din- 
lenemeyen, horla
ması ve gece uykuda 
nefes durması olan
lar, bacaklarında tarif 

edemeyeceği huzur
suzluk, ağrı, uyuşma 
nedeniyle uykuya 
dalamayanlar, gece 
terlemesi olanlar ve 
gece sık tuvalete 
çıkanların bir uyku 
bozuklukları 
merkezine başvur
ması gerektiğini 
belirten Dr. Uçar, 
yüksek uyku bozuk
luğu riski taşıyan 
kişilerin uyku apnesi 
tehlikesiyle karşı 
karşıya olduklarını 
bildirdi.

kör ediyor
Araştırmalar, aşırı 
bilgisayar kul
lanımının, 'glokom' 
adı verilen ve tedavi 
edilmediği takdirde 
görme kaybına yol 
açabilen bir göz 
hastalığına neden 
olduğunu ortaya 
koydu.
Japonya'da bulunan 
Toho Üniversitesi 
Tıp Fakültesi tarafın
dan yapılan söz 
konusu araştırmalar, 
Epidemoloji ve Halk
Sağlığı Dergisi'nde 
yayınlandı.
Japonya'nın önde 
gelen 4 firmasından 
toplam 5 bin çalışanın 
üzerinde yürütülen 
araştırmada katılım
cılara, günde ne kadar 
zamanı bilgisayar 
başında geçirdikleri 
ve gözlerinde daha 
önce.herhangi bir 
rahatsızlık olup 
olmadığına yönelik 
sorular soruldu. Bu 
soruların ışığında 
denekler bilgisayar 
kullanımlarına göre 
gruplara ayrıldılar. 
Ardından yapılan göz 
muayenesi sonucun
da, 522'sinin göz
lerinde anormallikler 
saptandı. Sürekli bil
gisayar başında 
çalışan gruptakilerin 
büyük çoğunluğunda

hipermetrop ve miyop 
olduğu, 165 kişide de 
ilerlemiş glokom 
olduğu tespit edildi.
Glokom hastalığı, 
hiçbir belirti göster
meyen sinsi bir 
hastalık olarak tanım 
tanıyor. Sadece 
düzenli göz muayene
si ile anlaşılabilen 
hastalık, göz 
basıncının yükselmesi 
ve buna bağlı olarak 
görme sinirinin hasar- 
lanması olarak tarif 
ediliyor. Uzmanlar, 
olokom hastalığının 
zamanında müdahale 
edilmemesi halinde 
görme kayıplarına yol 
açtığına dikkat çek
erken, araştırma 
sonucunda sürekli 
bilgisayar başında 
çalışanlara dikkatli 
olmalan ve en kısa 
sürede bir göz dok
toruna başvurmaları 
konusunda uyarıda 
bulundular.

NÖBETÇİ ECZANE
18 Kasım 2004 Perşembe 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
Tel : 513 03 75 GEMLİK

GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1984 

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 Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yaymcılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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(IK RİYANI OAZC

Robert Bosch: 5 İnegöl Kafkaspor: O >
Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik dışındaki 
takımların aldığı 
cezalar nedeniyle, 
maçlarının ilçe 
stadına verilmesiyle 
özlem duydukları 
maçları izleme fırsatı 
yakalayan 
Gemlikliler, Robert 
Bosch ile İnegöl 
Kafkasspor arasın
daki maçta 5 
gol gördüler.
Kendi sahasında 

ntn 8. dakikasında 
ch’tan Do^an kafa gotüİh

-0 öne geçi

geçtiğimiz hafta 
çıkan olaylar 
nedeniyle ceza alan 
İnegöl Kafkasspor, 
güçlü rakibi Robert 
Bosch karşısında 
tutunamadı.
Süper lig A grubun
da düşmemek için 
mücadele veren 
Kafkasspor, az 
sayıdaki taraftarının 
tezahüratına rağmen 
maçtan 5-0 gibi 
farklı yenilgiyle 
ayrılarak durumunu 

zora soktu.
Takımlar karşılaş
maya şu kadro ile 
çıktılar.
Saha : Gemlik 
Hakemler: Elşan 
Sungur (***) Mehmet 
Kara (***) Akın 
Uzun (***) 
Robert Bosch : Arif 
(**) Haşan (**) Erol 
(***) Doğan (***) 
İsmail (***) Cengiz 
(**) Rıdvan (***) 
(Şenol **) Yılmaz (**) 
(Gafur **) Semih (***) 
(Emre **) Ilhan (**) 
Şükrü (***) 
İnegöl Kafkasspor: 
Serkan (*) Sabri (**) 
Volkan (**) Murat (*) 
Sabahattin (*) Recep 
(*) (Suat *) Aydın (**) 
(Mustafa *) Hakan 
(**) Fatih Can (*) 
(Ali *) İbrahim (**) 
Varol (**)
Goller : Dk. 8 Doğan 
Dk. 45-62 Semih Dk. 
65-82 Şükrü (R.
Bosch)

MRAOAĞ
HAU , 

MMStLYA

, J| karadı' 
KARAOAİ ILunnhİ. 

HALI ©MOBILY»

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖLDÜNÜZ MÜ?

Takvim 4 Masa Tabimi 4 Gemici Takvimleri 4 Ajanda 4 
Anahtarlık 4 Duvar Saatleri 4 Kalemlik 4 Küllükler 4 Kalem ve 

Çakmak Çeşitleri ve Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri

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 Tel & Fax: (0.224) 513 35 95

_ _______ I
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası

‘Ucuz keyiflenmenin ve 
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde’

FIÇI ŞAHAP EVİ

“YAZGAN” ve “YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

PAPAZ
KARASI

8.500.000,

KALECİK
KARASI

14.000.000

HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE 
5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR — 20.000.000

Ik DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ; 
1 BÖBREK TAŞI SUYU VE 
I GUATR İÇİN SU BULUNUR

_ _ _ F DOĞAL KAYNAK SULTAN SU 
19 LT. 2.500.000 TL.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 il

UMURBEY
10.000.000

YENİ PAZAR CAD. NO: 10 TEL :51U5 25 GEMLİK



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, okullara bilgisayar hibe edeenlerden edenlerden KDV alınmayacağını söyledi

‘internetsiz okul kalmayacak’
| Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, okullarda kara tahta ve tebeşir devrinin kapandığını belerterek, “Artık dijital devrime geçe

ceğiz. Bunun için gerekli adımları atıyoruz. 2005 yılında bilgisayarı ve interneti olmayan okul kalmayacak.” dedi. Haberi syf7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
19 Kasım 2004 Cuma

Balkanlardan 
kış geliyor

Türkiye bugün Balkanlar üzerinden 
gelen yeni bir soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine girecek. Bugün 
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de 
başlayan yağışlar, yarın Marmara, 
Ege, Akdeniz’de devam edecek. 7’de

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin et ve sütlü ürünlerin denetiminde bayanlardan destek istedi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

,WI kadri_guler@hotmail.com

Kış geliyor
Bursa Valiliği dün yeni bir fırtına uyarısı yaptı.
Şeker Bayramı’nda başlayan yağışlar ardın

dan dün açan havanın sonu gelmiyor. 
Balkanlardan gelen yeni bir soğuk hava akımı 
bölgemizi de etkileyecek.

Kasım ayının yarısı yaz, yarısı kış derler, 
doğru derler..

Bu havaların sonu kış..
Kış yaklaşmadan büyüklerimiz odununu 

kömürünü sağlar, kışa rahat ve sıcak girerlerdi.
Bu alışkanlık devam ediyor.
Gemlik bu kışa doğal gazla girecekti ama 

görünürlerde doğal gaz yok..
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Gemlik’in doğal- 

gaz ihalesi yapıldı.
Anadolu Gaz Dağıtım A.Ş. bu ihaleyi kazandı 

ama bürokratik işlemler sürdüğü için Gemlik’e 
bir kazma bile vurulamadı.

İnegöl’e doğalgaz geldi ve evsel bağlantılar 
yapılmaya başlandı. Orhangazi bu işi bizden 
önde götürüyor.

Biz, herşeyde olduğu gibi doğalgazda da geri
den gidiyoruz.

Kapalı Spor Salonu’muz buna benzemiyor 
mu?

İnegöl’de, Karacabey’de, Orhangazi’de, 
M.Kemalpaşa’da Kapalı Spor Salonu var. 
Gemlik’te ise 10 yıldır tamamlanamıyor.

2005 yılına yeterli ödenek konsaydı, bu iş 
yaza kadar biterdi.

Bizim işlerimizi takip edecek Gemlik’ten bir 
milletvekiline ihtiyaç var.

Gemlik’in miletvekili var mı yokmu bilemiyo
rum. Bilen varsa söylesin.

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, ba 
yanların gıda alırken erkeklere göre 
daha dikkatli olduğunu belirterek, 
“Gözümüzden kaçan aksaklıkları ba 
yanlar görebiliyor. Bunun için bayan
lardan yardım bekliyoruz” dedi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Kadro fazlası 
doktorlar Doğuya
Sağlık Bakanlığı, mahrumiyet 
bölgelerine personel gönder
meyi zorlaştıran standart kadro 
cetvellerini değiştiriyor. Böylece 
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Antalya'da kadro fazlası dok
torlar Doğu ve Güneydoğu 
Bölgesindeki illere gönderilecek.

Haberi sayfa 8’de

Öğretmenler masa tenisinde yarıştı 
öğretmenler Günü nedeniyle voleybol ve masa tenisi turnuvası düzenlendi. 100 öğret
menin katıldığı turnuvalarda öğretmenler 5 gün boyunca terleyecek. Haberi sayfa 12’de

Gemlik’in sorunları 
masaya yatırılacak 9 9
İlçemize yeni atanan Kaymakam 
Mehmet Baygül, kamu kurum ve 
kuruluşlarına gönderdiği bir 
yazıyla ilçenin genel sorunlarım 
ve ihtiyaçlarını belirlemek, 
görüş al işve rişinde bulunmak 
amacıyla toplantı düzenledi.

Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Serbest Kürsü İbrahim Babür
Emekli PTT Müdürü

Gürhan ÇETİNKAYA
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 

yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik Körfez.

Girit’te yaşanmış olaylar (2)

Esnaftan polis 
teşkilatına teşekkür

ziyareti

Seyfetin SEKERSÖZ 
Ramaznn Bayramı 
öncesinde alınan 
önlemlerden memnun 
kaldıklarını belirten 
esnaf temsilcileri, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt'u ziyaret 
ederek, teşekkür ettiler. 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan'ında 
bulunduğu eski 
Pazar Caddesi esnafının 
temsilcileri bayram 
öncesinde kendilerine 
polis tarafından 
gösterilen ilgiden 
mutlu olduklarını 
dile getirdiler.
Hem asayiş hem de 
trafik açısından 
Ramazan ayı dahil 
Bayram sonrasına 
kadar müşterilerine

rahat ve kolay hizmet 
verdiklerini dile getiren 
esnaf temsilcileri 
"Böyle geçirdiğimiz 
bayramları özlemiştik" 
dediler.
Görevlerinin öncelikle 
vatandaşa hizmet 
olduğunun altını 
çiz ı Emniyet Müdürü 
Ali mal Kurt, 
nolisın yaptığı uygula
maların vatandaşlara 
kohylık arr ıcını 
taşıd'ğını sı yledi. 
Gemlik'te kötü yönde 
olay yaratacak 
hareketlere kesinlikle 
müsaade edilmeyeceği
ni de bildire . Kurt, 
esnafında dükkanına 
giren müşterilerine 
çok dikkat etmesi 
gerektiğini hatırlattı.

Bu olayları Abdullah Baykan ve 
Mudanya Lisesi eski Müdürü Mehmet 
Demirtaş’dan dinlemiştim.
Girit’te, Rumlar o kadar azılmışlardı 

ki, Türk’lere ne yeni bir ticarethane ne 
de yeni bir dükkan açtırmaz olmuşlar. 
Baskı ve tehditlere aldırmayıp açan 
olursa kısa bir süre içinde işyeri 
basılır, kırılır, dökülür perişan edilir?/ 
miş. Açtığına açacağına pişman eder
lermiş Türk’leri. Tabi bu saldırılardan 
eski ticarethane sahiplerinden de 
nasiplerini alanlar varmış.

Günün birinde şehrin en işlek cad
desindeki dükkanlar yağmalanmış, 
kırılmış, dökülmüş. Dükkan sahip
lerinden bir kısmı namaz için camiye 
gitmişler. İşte bunlardan biri olan Ali 
Ağa da camiye giderken kapının 
önüne arkalığı caddeye doğru bir 
sandalye, üzerine de kantarlı tartıda, 
kantarın çengelini taktıkları manile 
denilen kalın ve düzgün olan bir odun 
koymuş. Bu dükkan sahibinin 
dükkanda olmadığını ve alışverişe 
kapalı olduğunu belirtiyormuş. 
Camiden çıkan halk işyerlerinin yağ
malandığını haber alınca, dükkanları
na koşuşturmuşlar. Ali Ağa’da, yol 
boyunca kırılmış, dökülmüş dükkanlar 
önünde bekleşen ne yapacağını şaşır
mış insanlar görmüş, tek kelime sora
cak vakti yok, dükkanına gelmiş. 
Fakat hayret! kendi kapısının önünde
ki sandalyeye dahi dokunulmamış. 
Kapı önüne dikilmiş eli pala bıyıkların

da, şaşkınlıktan irileşmiş gözlerini 
dükkanda gezdirmiş;

Duvarda asılı babasının resmi 
yerinde Yunan Başbakanı 
VeniZelos’un resmini görünce, yüreği 
burkularak hayretler içinde kalmış.

O araçla yanına gelen Yunan’lr 
dükkan komşusu.
“Ne yapayım Ali Ağa senelerin iyi 

komşuluğu var aramızda. Dükaritnrn > 
darmadağın edilmesini seyrede
mezdim” demiş.
Ali Ağa; “Ah komşu senin insan

lığının ve insan sevgisinin çok kez 
yakın şahidi oldum. Sağ olasın.

Amma; benim dükkanım da yerle bir 
edilseydi de Yunan yanlısı olmadığım 
şüphe taşımasaydı.”

Keşke dükkanım yıkılsaydı da 
Türk’lere Girit’i zindan eden 
“Thanatos to Turko” eş anlamı; 
Türk’lere ölüm bağırışlarıyla yeri göğü 
inleten bu adamın resmini, babamın 
resmi yerinde görmeseydim.” demiş.

Meğer Yunan’h komşu çapulcular 
gelmeden evvel dükkan yağmalan
masın diye kendi dükkanındaki 
Venizelos resmini Türk komşusunun 
dükkanına asmış.

Yağmacılar da bu bizden diyerek 
dokunmamışlar. İşte gerçek dostlukta, 
komşulukta söylenen sözleri hareket 
ve davranışlar teyid eder, doğrular.

Aksi davranışlar dostlukları lekeler, 
kirletirler.

6EMLİK «NMLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

r BURSA HAKİMİYET VE 1 

I KENT GAZETELERİNE I 
İLAN ve REKLAM ALINIR

| KÖRFEZ REKLAM |
TEL :(0.224) 513 96 83

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da 
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

ABONE OLDUNUZ MU?

J
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ITlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin et ve sütlü ürünlerin denetiminde bayanlardan destek istedi.

“Bayanlardan 
yardım bekliyoruz” 

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, bayanların gıda alırken 
erkeklere göre daha dikkatli olduğunu belirterek, 
“Gözümüzden kaçan aksaklıkları bayanlar görebiliyor. 
Bunun için bayanlardan yardım bekliyoruz” dedi.

Bol Sıfırlı Paralar

Scyfetin SEKERSÖZ

Gıda üreten 
işyerlerinin denetimi 
için ilçede tek yetkili 
Tarım Müdürlükleri 
olduğunu belirten 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, et ve 
sütlü mamullerin 
denetimlerinde 
özellikle bayanların 
yardımlarına 
ihtiyaçları olduğunu 
söyledi.
PAZARLARA 
DİKKAT 
Alışveriş yapan 
bayanların erkeklere

oranla daha dikkatli 
olduklarını belirten 
Çetin, "Sahve 
Cumartesi pazarına 
giden bayanların 
burada sa tış yapan 
Özellikle peynircilere 
çok dikkat etmelerini 
istiyoruz. Bu gibi 
yerlerin kesinlikle 
buzdolapları olması 
ve artı 4 derecenin 
üzerine çıkılmaması 
gerektiğini bilmelerin 
gerekiyor.
Gözlerinden kaç
mayan aksaklıkları 
lütfen bize bildirir

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Türkoğlu, Türküzl...
Fransa Cumhurbaşkanı Chırac, 
Türkiye’nin AB’ye alınması için 
destek kampanyasına başlarken, 
alınmamıza muhalif militanlara 
yaptığı konuşmada bakınız 
neler demiş
“Hepimiz Bizans çocuklarıyız.” 
Bu benzetmeye Başbakan, 
Dışişleri Bakanı sus pus.
Biz haykıralım, duyun, bilin. 
“Türkoğlu, Türküz”

lerse denetimleri 
daha rahat 
yapabiliriz." 
dedi.
İlçede bulunan et ve 
sütlü ürünü üreten 
ve satan işyerlerine 
yönelik denetimlerin 
aralıksız 
sürdürüldüğüne 
dikkat çeken İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
"Sağlıklı ürün yemek 
istiyorsak alacağımız 
yiyeceklere çok 
dikkat etmeliyiz.
Günü geçmiş ya da 
Tarım Bakanlığı izni 
bulunmayan gıda 
ürünlerini 
almayalım” 
uyarısında bulundu. 
DENETİMLER 
AĞIRLAŞACAK 
Gıda üreten ve satan 
işyerlerine yönelik 
denetimlerin 
sürdüğünü hatırlatan 
ilçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
yasalara her esnafın

uyması gerektiğini 
savunarak, ileriki 
günlerde uyarılara 
karşın yasalara 
uyum sağlayamayan 
işyerlerine ceza 
işleminin başlatıla
cağını 
duyurdu.
BAYANLARDAN 
YARDIM 
BEKLİYORUZ 
Bayanların gıda 
ürünü alırken daha 
dikkatli olduklarını 
söyleyen İbrahim 
Çetin, denetimlerde 
tek yetki İlçe Tarım 
Müdürlüğüne ait 
olduğunu hatır
latarak, "Yaptığımız 
denetimlerde bizim 
gözümüzden kaçan 
aksaklıkları bayanlar 
görebiliyorlar. Onlar 
daha titiz alışveriş 
yapıyorlar. Bunun 
için bayanlardan 
yardım bekliyoruz, 
lütfen bize gelerek 
şikayetlerini 
bildirsinler" dedi.

Bol sıfırlı paralardan kurtulmak 
üzereyiz.

Memuriyete Dış Ticaret servisinde 
başlamıştım.

O zamanlar Mark ile (TL) birbirine 
eşitti.

İtalyan liretinden çok daha kıymetli 
idik.

Liret ile gırgır geçerdik.
Herhalde memurlar maaşlarını bavu

la dolduruyorlar, diye gülüşürdük.
Aradan kırk yıl geçti.
Biz ayni duruma düştük.
Herkes bizi geçti.
Şimdi. Biraz durumu düzelttik.
Siyasetteki istikrar herkesi hizaya 

getirdi.
Ekonomiyi de, bürokrasiyi de 

düzene soktu.
Ama. Ben yıl sonundan kuşku

luyum.
Bu altı sıfır atma işi, bazı fırsat 

düşkünlerini uyandırabilir.
Küsüratları kullanarak, enflasyonu 

körükleyebilirler.
Hisse senetlerinde ve borsada bazı 

oyunlar oynanabilir.
Geçen gün Sabancı’dan bir grubun, 

260 milyon dolarlık hisse senedi 
satışını okudum.

Ardından, Koç grubundan 1 milyon 
drolarlık hisset satılacağını duydum.

Böyle iki önemli grubun satış karar
ları, Borsa açısından çok önemlidir.

Bu altı sıfır, ekonomide bir yeri mut
laka vuracak.

Sessiz sedasız geliyor.
Ama. Geldiği zaman büyük 

gürültüler kopacak.
Bekliyoruz. Ve. Neler olacağını hep 

birlikte göreceğiz.

GÜNÜN SÖZÜ
Akıl, kendine başına, 
Cenneti, cehennem, 
Cehennemi cennet yapabilir.

“Milton”

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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SP ilçe divan toplantısı yapıldı
Seyfetin SEKERSÖZ 

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı Kasım 
ayı İlçe 
divan toplan
tısını yaptı.
Parti lokalinde 
yapılan toplan
tıya İl Başkanı 
Hilmi Tanış ile İl 
müfettişlerinin 
yanı sıra partili 
üyeler katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını 
yapan Saadet 
Partisi İlçe 
Başkam 
Recep Aygün, 
geçtiğimiz ay 
yapılan toplantı
dan bugüne 
kadar yapılan 
çalışmalar 
hakkında 
bilgi verdi. 
Aygün, ilçe 
yönetimi olarak

Ramazan ayında 
yoksul ailelere 
yapılan yardım
lar ve verdikleri 
iftar yemeği ve 
düzenledikleri 
geziler konusun
da üyeleri 
bilgilendirdi. 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Divan 
Toplantısına 
katılan İl 
Başkanı Hilmi 
Tanış ise yaptığı 
konuşmada, 
AKP Hükümetini 
eleştirdi, 
Tanış, İncirlikten 
kalkan uçakların 
Irak'ı bombala
masından, 
Felluce'de 
yaşanan katlia
ma kadar birçok 
örnekler verdi. 
Saadet Partisi 
İl Başkanı Hilmi

ve köy 
delegelerinin

hazırladığı çalış
malar görüşüldü

Tanış, "Dün 
Irak'ın bombalan 
masına seyirci 
kalan zihniyet 
şimdi Fellu 
ce'deki katliama 
da seyirci 
kalmaktadır.
Göstermelik 
üzüntüsünü 
dile getiriyor.

Bu nasıl bir 
zihniyettir” 
diyerek, 
AKP hüküme
tini eleştirdi. 
Daha sonra 
basına kapalı 
yapılan 
İlçe Divan 
toplantısında 
mahalle

Gemlik’in 
sorunları 
masaya 
yatırılacak 
ilçemize yeni atanan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, kamu kurum 
ve kuruluşlarına 
gönderdiği bir yazıy
la ilçenin genel 
sorunlarını ve 
ihtiyaçlarını belir
lemek, görüş alışve 
rişinde bulunmak 
amacıyla toplantı 
düzenledi. 
Kaymakam Baygül, 
23 Kasım 2004 Sah 
günü saat lO.oo’de 
ilçemizdeki tüm 
daire müdürleri ile 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
biraraya gelerek, 
ilçenin sorunlarını 
masaya yatıracaklar. 
Kaymakam Baygül, 
müdürlerden 
ihtiyaç ve sorunları 
içeren rapor hazır
lanmasını istedi.

METAPERI
Duşakabin ve Küvet sistemleri
Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

ANLAYIŞIMIZ KALİTE VE PROFESYONEL HİZMET
Fabrika: Sanayi Cad. Topselvi Mahallesi F?*77
Dilek Sok. No: 49 Kartal / İSTANBUL J
Tel. O216387 2340/3 Hat Fax: O216 38723 43 İl fil A | F" "T F^ I
pİmaş A IVIıAltolnla
PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ Kapı ve Pencere

Adres : Turist Yolu No : 41 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ
Tel : (0.224) 573 10 28 Fax : (0.224) 573 10 29 

scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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Fotoğrafçılarda büyük rekabet
Vesikalık fotoğraf baskısında kıyasıya rekabet sürüyor. 40 vesikalık fotoğrafı 10 milyon liraya satanlar var.

Seyfettin SEKERSOZ

Vesikalık fotoğrafın 
hayatımızda çok 
önemli yeri 
olduğunu biliriz. 
İş için müracaat 
edildiğinde ve işe 
girişte ihtiyaç 
duyulan vesikalık 
fotoğrafa birde 
sürücü belgesi 
almak için 
başvurduysanız 
size ortalama 35-40 
adet vesikalık 
fotoğraf lazım.

Artık 10 adet 
vesikalık fotoğraf 
talepleri tarihe 
karışmak üzere. 
Durum böyle olunca 
da fotoğrafçılarda 
pastadan daha çok 
pay almak için reka
bete başladılar. 
Fotoğrafçıların 
camekanlarında 
değişik bunu 
görmek ise mümkün. 
10 adedi 10 
milyondan, 40 
adedi 10 milyona

kadar vesikalık 
fotoğraf basan 
fotoğrafçı dükkanları 
vatandaşlara hizmet

vermeye çalışıyor. 
Fiyatlar arasındaki 
farka bakıpta şaşma
mak elde değil.

Rekabet yapan 
fotoğrafçılar sürüm
den kazanmak iste.- 
diklerini söylüyorlar.

Diğerleri ise 
meslek etiğine 
yakışmadığını 
belirtiyorlar.

‘Simit Şofraşf hizmete açıldı
Şimitin kaşarlısını, 
pastırmalısını, 
sucuklusunu, 
zeytinlisini, 
patateslisini, 
sosislisini 
sevenler ‘Simit 
Sofrası’na 
buyursunlar, 
istiklal Caddesi’nde 
hizmete yeni açılan 
‘Simit Sofrası’ 

çocukluğumuzdan 
beri severek 
yediğimiz susamlı 
simitin 10 çeşidini 
yaparak, sıcak 
sıcak müşterilerine 
ikram ediyor.
Son yıllarda, başta 
büyük kentlerde 
olmak üzere, 
açılan Simit 
Sofralarının 

bir yenisi de 
ilçemizde çeşitlerini 
müşterilerinin 
beğenisine sundu. 
Emekli Trafik 
Başkomiseri, 
Sigortacı 
Nizamettin Şanlı, 
Alaattin Akcan ile 
birlikte Gemlik’e 
bir yeniliğe 
imza attılar.
Sokak aralarında 
minibüs 
duraklarında 
satıcıların 
‘gevrek’ diye 
sattıkları simitler 
artık değişik 
mekanlarda ve içler
ine çeşitli malzemel
er konarak, sıcak 
sıcak tüketicilerin 
beğenisine 
sunuluyor.
Kaşarlısını, pastır
malısını, sucuk
lusunu, zeytinlisini, 
patateslisini, 
sosislisini,

salamlısını, peynirli 
si ve sadesi odun 
ateşinde 10-15 daki
ka içinde pişirilerek, 
sıcak sıcak müşte 
rilere satılırken, Gem 
lik’te ilk kez böyle 
bir işyerinin açılması 
ilgi uyandırdı. 
Simit yemek isteyen
ler kuyruklarda 
sıra bekliyor.

SATILIK VİLLA
Unıurhey Polutkan 

Caddesi 'nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

SATILIK VİLLA
Manâstır Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 
3 katli triplex satılık villa

(0.535) 886 47 74

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü ’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 

araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli : 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM: (0.535) 280 94 00
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Çoklu zeka teorisiyle Türk bilim adamına 
ABD’denödül

Yapılan bir araştır
mada, matematik 
dersinde uygulanan 
çoklu zeka teorisi 
yönteminin, öğren
cilerdeki başarıyı 
önemli ölçüde 
artırdığı tespit edil
di.
Dokuz Eylül Üniver
sitesi Buca Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Sibel 
Yeşildere ve 
Hayrettin Köroğlu, 
"İlköğretim 7. sınıf 
matematik dersi 
tamsayılar 
ünitesinde çoklu 
zeka teorisi tabanlı 
öğretiminin öğrenci 
başarısına etkisi" 
konulu araştırma 
yaptı.
Deney ve kontrol 
grubu olmak üzere 
39'ar kişiden 
oluşan ve birbir- 
leriyle başarı 
düzeyi yakın iki ayrı 
sınıfta gerçekleştir
ilen araştırma 
sonucunda, çoklu 
zeka teorisi yön
temiyle ders 
anlatılan öğrenci- 
lerin^ düz anlatım 
yöntemiyle ders 
verilen öğrencilere 
göre önemli oranda 
başarılı oldukları 
saptandı.
Düz anlatım yön
temiyle ders verilen 
öğrencilerin başarı 
ortalamasının 
30.53, çoklu zeka 
teorisi yöntemiyle 
öğretim yapılan 
öğrencilerin ise 
35.25 olarak belir
lendiği araştırmada, 
ayrıca çoklu zeka 
teorisiyle öğretim 
gören öğrencilerin 
uygulama süresi

■(W

eğitimde başarı

boyunca tam 
sayılar ünitesinde 
kazanılması 
gereken 
davranışların 
çoğunluğunu 
edindikleri de 
saptandı.
"TEORİ, BİZDEKİ 
SİSTEME 
UYMUYOR" 
Teoriyle ilgili bilgi
sine başvurulan 
Cumhuriyet Üniver
sitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nevzat 
Battal, bu yöntemle 
ilgili halen araştır
maların sürdüğünü, 
bazı olgunlaş
mamış konuların da 
netleştirilebilmesi 
yönünde çalışmalar 
yapıldığını söyledi. 
Çoklu zeka teorisi . 
yöntemini gelişim 
ve öğrenme ders
lerinde öğrenciler
ine öğrettiklerini 
dile getiren Prof. 
Dr. Battal, şunları 
kaydetti: "Yalnız şu 
çelişki var. Bu 
teoriyle eğitim- 
öğretim yaptığınız 
zaman, amaç 
üniversiteye öğren
ci hazırlamakla 
sınırlıysa, ilköğre
tim okullarının 
temel amacı

Anadolu öğretmen 
liseleri, Anadolu ve 
fen liselerine 
öğrenci hazırlamak
sa, o zaman der
shaneler bu yön
teme göre eğitim, 
öğretim yapamıyor
lar. Onların yak
laşımı daha hızlı 
düşünen ve testiîfc 
daha hızlı cevap- 
landırabilen öğren
ciler yetiştirmek 
olduğu için, o 
kadar zaman 
ayıramıyorlar. 
Aslında kuram 
doğrudur ama 
maalesef bizim 
Anadolu liselerine, 
üniversitelere 
öğrenci hazırlama 
hedefimizle 
karşılaştırdığınız 
zaman çoklu zeka 
teorisi bu kalıba 
uymuyor." 
ÇOKLU ZEKA 
TEORİSİ NEDİR? 
Eğitime yeni bir 
yaklaşım getirdiği 
belirtilen çoklu 
zeka kuramı, 
Harward Üniversite
si öğretim 
üyelerinden 
Howard Gardner 
tarafından 1983 
yılında geliştirildi. 
Gardner'a göre, 
insanda yalnızca 
tek tip zeka bulun- 
mııyprA7 tip Zoka 
doğuştan her 
çocukta değişik 
düzeylerde 
bulunuyor ve

’ küçük yaşlardan 
başlayarak, yaşam 
boyu bütün zeka 
tipleri geliştir-

ilebiliyor.
Gardner, 7 tip 
zekayı, dilsel zeka, 
görsel zeka, 
matematik zekası, 
bedensel zeka, 
müzik zekası, kişil
er arası zeka ve 
kişinin kendine 
dönük zekası 
olarak adlandırıyor. 
Bu teorinin 
savunucuları, 7 tip 
zeka, ve değişik 
öğrenme yollarına 
hitap edecek

. öğrenme yolları 
* varken, tek tip 
zekaya hitap ede- 
cçk, tek tip öğren
me şekliyle çocuk
ları bir kalıp içine 
sokmaya çalış
manın, belki de 
toplum için yetişe
cek pek çok dahiye 
engel olunması gibi 
olumsuz etkilerinin 
olabileceği öne 
sürüyor.
Çoklu zeka 
teorisinin 
okullarda öğret
menler tarafından 
uygulanmasının 
çocukların üstün 
olan yönlerini 
ortaya çıkaracağı 
belirtilirken, bu 
yönlerini geliştirip 
kuvvetlendirmeleri
ni de sağlayacağı
na dikkat çekiliyor.
.Bu nedenle 
sınıflarda gelenek
sel öğretim metot
ları yerine, her 
zeka türüne hitap 
edecek 
yöntemlerin . 
kullanılması 
isteniyor.

Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Toprak Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Ruhi 
Mermut, ABD'de 
faaliyet gösteren 
Toprak Bilimleri 
Kurumu tarafından 
ödüle layık görüldü. 
Ödülü ABD'nin 
VVashington eyaleti 
Seattle şehrinde 
alan Mermutlu, 
Türkiye'ye döndü. 
ABD Toprak 
Bilimleri Kurumu 
tarafından Bilim 
Ödülü'ne ödüle 
layık görülen 
Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Toprak Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Ruhi ■ 
Mermut, 2 Kasım 
2004 tarihinde 
ABD'nin 
VVashington eyaleti 
Seattle kentinde 
ödülünü aidi.
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Prof. Dr. 
Ahmet Ruhi 
Mermut, "Toprak ve 
su kaynaklarını 
insanlık yararına 
kullanmak için yap
tığım bilimsel çalış
malarımdan dolayı, 
ABD Toprak Bilimi 
Kurumu tarafından 
ödüle layık 
görüldüm. Türk 
evladı olarak böyle

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI
PİZZAMIZIN

TADINA 
BAKTINIZ MI?

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİC TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
' ’MTT BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

gruplara
E MEĞ! VERİLİR.

ışye -Mera paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 53 67

bir ödüle layık 
görüldüğüm için 
gururluyum" dedi. 
30 yıllık meslek ha 
yatında dünyanın 80 
ülkesinde görev 
yaptığını belirten 
Prof. Dr. Ahmet 
Ruhi Mermut, "30 
yıllık meslek hay
atım var. Bunun 25 
yılını Kanada'da 
geçirdim. Dünyanın 
80 ülkesinde görev 
aldım. Bu ülkeler
den en çok Çin, 
Hindistan, Brezilya, 
Etiyopya, Kuzey 
Afrika ülkeleri ve 
Ortadoğu ülkeleri . 
yer almaktadır. 
Ülkemizde var olan 
potansiyelimizi kul
lanmamız lazım. IMF 
ve Dünya Bankası'n 
dan para dilenmek
ten, veya yatırımcı 
aramaktan çok, bu 
parayı burada üret
mek gerekir. Batı 
dünyası ülkelerinin 
yaptıkları ve 
başardıkları, kendi 
kaynaklarını en iyi 
şekilde kullan
masıdır. Biz bunu 
yapmak mecburiye 
tindeyiz. Özellikle 
Avrupa Birliği'rie 
girme arzusu 
içerisinde olduğu
muz bir dönemde 
bölgemiz, stabil 
olmayan bir bölge 
durumdadır." dedi.

K W»
afe
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Balkanlardan kış geliyor
Türkiye'nin, 
Balkanlar üzerinden 
gelen yeni bir soğuk 
ve yağışlı havanın 
etkisi altına gireceği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
işleri Genel
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Meteorolojik 
Uyarıya" göre, halen 
yurdun doğu böl
gelerinde görülen 
yağışlar, bugün 
yurdu terk edecek. 
Ancak Türkiye bugün 
Balkanlar üzerinden 
gelen yeni bir soğuk 
ve yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Buna göre bugün 
akşam saatlerinde 
Güney Ege ve Batı 
Akdeniz'de başlaya
cak yağışlar, yarın 
gece ve 20 Kasım 
Cumartesi günü 
Marmara, Ege 
Akdeniz, İç Anadolu,

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

Batı ve Orta 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun batısın
da devam edecek. 
Yağışlar, Marmara, 
Batı Karadeniz, İç 
Ege, İç Anadolu'nun 
kuzeybatısı ile 
Akdeniz'de etkili 
olmak üzere, 
yağmur ve sağanak, 
Cumartesi günü 
Marmara'nın kuzey 
ve doğusu, Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile akşam 
saatlerinde İç Ege ve 
İç Anadolu'nun 
kuzeybatısında karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacak.

Yağışlı hava 
21 Kasım Pazar 
günü; Batı Karadeniz 
kıyıları, Orta ve 
Doğu Karadeniz, 
İç Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Akdeniz ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu'da devam 
edecek. Yağışlar 
etkili olmak üzere 
yağmur ve sağanak, 
Batı Karadeniz 
kıyıları, Orta 
Karadeniz, Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile İç 
Anadolu'nun . 
doğusunda k,ar 
şeklinde olacak.

Intemetsiz okul kalmayacak
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, artık 
okullarda kara tahta, 
tebeşir devrinin 
kapandığını ve bu 
yüzden de 10 yıl 
öncesine göre Milli 
Eğitim'in 2.5 kat . 
pahalandığını 
belirterek, "Artık 
okullarımızda çağın 
gereği nedeniyle 
dijital devrime geçe
ceğiz. Bunun için 
gerekli adımları 
atıyoruz. 2005 yılında 
interneti ve bilgisa
yarı olmayan okul 
bırakmayacağız" 
dedi.
Kayserili hayırsever 
iş adamları ve 
Kayserililer Derneği 
tarafından satın 
alınıp Milli Eğitim 
okullarına hibe edile
cek.28 bilgisayar 
teknolojisi laboratu
arının açılışı ve bazı 
okulları ziyaret etmek 
için Kayseri'ye gelen 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Vali 
Nihat CanpolatT 
makamında ziyaret 
etti. Bakan Çelik, 
ziyarette Milli Eğitim 
okullarına yapılan 
hayırsever 
yardımlarından 
bahsederken, gerek 
devlet bütçesinden, 
gerekse hayırsever
lerin yaptığı yardım
lardan sağlanan 
bilgisayarlarla, 
Türkiye'de bilgisayar 
laboratuarı sayısını 
artıracaklarını ve 
2005 yılı içerisinde 
interneti olmayan 
okulun kalmaya
cağını bildirdi.
Kayserili iş 
adamlarının yüzde 
100 eğitime destek 
kampanyasına 
verdiği desteğin 
Türkiye'ye örnek 
olduğunu ifade eden 
Bakan Çelik, "Devlet 
olarak bizim kon
solide bütçeden 
ayırdığımızın 
neredeyle 4-5 katı 
Kayserili hayırsever
ler Milli Eğitim 
okullarına destek 
sağlamıştır. Bundan 
dolayı hayırseverlere 
şükranlarımı sunuyo
rum. Ayrıca Türkiye 
Tekstil İşverenleri '

Sendikası Yönetimi 
Kurulu aldığı kararla, 
eğitime Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
desteğini yapmıştır. 
Türkiye Tekstil İşv
erenleri Sendikası 
Halit Narin yöneti
minde, dijital devrim- 
inin farkında olarak 
30 milyon dolarlık 
bilgisayar alıp Milli 
Eğitim'e hibe etme 
kararı almıştır.
Bundan dolayı sayın 
Narin ve yönetim 
kuruluna teşekkür 
ediyorum" diye 
konuştu.
Milli Eğitim’e bağlı 
okullarda dijital 
devrim için 
hükümetin en son 
yaptığı hamleden de 
bahseden Bakan 
Çelik, "Bildiğiniz gibi 
eğitime yüzde 100 
destek kampanyası 
çerçevesinde 
hükümetin çıkarmış 
olduğu 4842 sayılı 
yasa gereği, hayırse
verlerin okullarda 
yaptığı bağışlar 
vergiden muaf tutu

luyordu. Maliye
Bakanlığı ile yap
tığımız bir görüşme 
sonrası okulların 
bilgi teknolojisi sınıfı 
ihtiyacını karşılamak 
için yeni bir hamle 
yaptık. Hazırladığımız 
yeni yasa Meclis'e 
gelecek, Aralık ayı 
bitmeden de 
TBMM'den geçmiş ' 
olacak. Bu yeni yasa 
gereği bilgisayar 
satın alıp Milli Eğitim 
okullarına da hibe 
edenler, KDV öde
meyecekler. KDV'den 
muaf tutulacaklar. 
Böylelikle okullarda 
dijital devrimin , 
gerçekleşmesi içi'-', 
son derece 
adım atılmış 
Telekom ile yar 
tığımız anlaşm 
gereği 2005 , 
içerisinde internet, 
bağlantısı olmayan 

okul bırakmayacağız. 
2005 yılı içerisinde 
bütün Türkiye'de 
okulları internete 
bağlayacağız. Ayrıca 
bilgisayarsız okul da 
bırakmayacağız" şek
linde konüştu.

Milli Eğitim'de artık 
kara tahta, tebeşir 
döneminin demode 
olduğunu kaydeden 
Bakan Çelik, "Milli 
Eğitim son 10 yıl 
öncesine nazaran 2.5 
kat daha pahalı hale- 
gelmiştir. Bü da 
çağın gerektirdiği 
gibi eğitim nedeniyle 
olmuştur. Dijital 
devrimin gereği 
nedeniyle, 
okullarımızda bunu 
yapmak zorundayız. 
Bilgisayar laboratu
arı ve interneti 
olmayan okul bırak
mamak ve eğitimi 
çağın gerektirdiği 
kriterlerde vermek 
zorundayız" diye 
konuştu.
Bakan Çelik'in 
açıklamalarının 
ardından başta 
Halit Narin olmak 
üzere Kayserili 
hayırseverlerin, 
Milli Eğitim'e 
yapıp bağışlayacağı 
okul ve ek derslikler 
ile ilgili protokol 
imza törenine 
geçildi. Bugünkü 
rakamlarla 7 
trilyonu bulan 
bağışlarla ilgili imza 
protokolünde ilginç 
espri de yaşandı. 
Bakan Çelik, 
"Kayserililer istikra 
vaat etmeyenleri 
okula gönderirmiş, 
bu doğru mu?" şek
lindeki sorusuna 
' 1 Teksti' İs-

ııtı'nin eri
' senin gibi . 

uluyor şeklinde 
esprili cevap verdi.



Sayfa 819 Kasım 2004 Cuma

Kadro fazlası doktorlar Doğu’ya
Sağlık Bakanlığı, 
mahrumiyet bölgeler
ine personel gönder
meyi zorlaştıran stan
dart kadro cetvellerini 
değiştiriyor.
B öylece Ankara, 
İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Antalya'da kadro 
fazlası doktorlar Doğu 
ve Güneydoğu 
Bölgesindeki illere 
gönderilecek. Sağlık 
Bakanı Akdağ, 
"Kadro fazlası olan 
hekimler hizmet puanı 
en düşükten başla
yarak ihtiyaç olan böl
gelere kaydırılacak" 
dedi s
Edinilen bilgiye göre, 
aylardır sürdürülen 
çalışmalarla bütün il 
ve. ilçelerin ihtiyaç 
duyduğu sağlık per
soneli sayısı yeniden 
belirleniyor. Yeni 
cetvellerin hazırlan
masıyla birlikte başta 
uzman hekimler

olmak üzere bütün 
standart kadro fazlası 
personel ihtiyaç duyu
lan bölgelere kay
dırılacak. Sağlık 
Bakanlığı hazırlanan 
yeni standart kadro 
cetvelleri ile özellikle 
Doğu ve Güneydoğu 
illeriyle küçük ilçel
erde yeterli sağlık per
soneli bulundurmanın 
önündeki en büyük 
engeli aşmış olacak. 
1996 yılında çıkarılan 
standart kadro cetvel
lerine göre Sağlık 
Bakanlığı 'nın yaklaşık 
1 milyon personel 

çalıştırması gerekiyor. 
Ancak Bakanlığın 
toplanı personel sayısı 
250. binler civarında 
seyrediyor. Standart 
kadro cetvelinde belir
tilen uzman hekim 
sayısı 75 bin, 
pratisyen hekim sayısı 
da 125 bin olarak 
belirlendi. Buna 
karşın Türkiye'deki 
uzman ve pratisyen 
hekim sayısının 
toplamı 100 bini bile 
bulmuyor. Cetvellerde 
ihtiyaçların çok 
üzerinde kadro belir
lenmesi nedeniyle 

özellikle büyük 
şehirlerde yatak sayısı 
kadar uzman ve 
pratisyen hekim 
çalıştıran hastanel
erde bile kağıt 
üzerinde açık 
bulunuyor. Bu neden
le Sağlık Bakanlığı, 
bütün şehirlerdeki 
fazla personeli ihtiyaç 
duyulan diğer böl
gelere göndermekte' 
sorun yaşıyor. 
Görevlendirmeler ve 
tayinler, standart 
kadro cetvelleri 
uyarınca çoğunlukla 
yargıdan dönüyor. 
GÖREVE YENİ 
BAŞLAYAN 
HEKİMLER DE 
DOGÜ'YA GİDECEK 
Öte yandan Sağlık - 
Bakanı Recep Akdağ 
ise Doğu ve 
Güneydoğun Anadolu 
başta olmak üzere 
birçok bölgede hekim 
sıkıntısı yaşandığını 

söyledi. Akdağ, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, illerin 
gerçek sağlık person
eli ihtiyacını belir
lemek için yeni bir 
standart kadro çalış
ması yaptıkların 
belirterek, ”1996 
yılında hazırlanan 
mevcut standart kadro 
cetvellerine göre 
Türkiye'de 75 bin 
uzman hekimin görev 
yapması gerekiyor. 
Ancak bu sayı toplam 
hekim sayısıyla 
karşılaştırıldığında hiç 
de gerçekçi değil" 
dedi. Bakanlığa bağlı 
16 bin uzman hekim 
çalıştığını hatırlatan 
Akdağ, 75.bin rakamı
na ulaşmak için 50 
yıllık bir süre gerek
tiğini aktardı.
Standart kadroları 
gerçekçi hale getire
ceklerini ifade eden 
Akdağ, "17-20 bin 

arasında uzman 
hekim standardını 
oluşturacak yeni bir 
kadro cetveli hazırlıy
oruz^ Buna göre stan
dart kadro fazlası olan 
hekimler hizmet puanı 
en düşükten başla
yarak ihtiyaç olan böl
gelere kaydırılacak" 
diye konuştu. Akdağ 
yeni kadro cetvel
lerinin Aralık ayı 
içinde tamam
lanacağını ve 2005 
yılından itibaren stan
dart fazlası hekimlerin 
hizmet puanı düşük 
olan illerden başla
narak ihtiyaç duyulan 
bölgelere kaydırıla
cağını kaydetti.
Akdağ, ayrıca bundan 
sonra kamuda çalış- \ 
nıak isteyen doktor ve 
uzman hekimlerin ilk 
olarak mahrumiyet 
bölgelerinde 
görevlendirileceğini 
sözlerine ekledi.

MILT0N AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI
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“2005’te ciddi yabancı 
sermaye gelecek”

Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
2005 yılında 
Türkiye 'ye ciddi bir 
sermaye akını ola
cağını bildirdi. 
Tüzmen, Suriye 

. sınırındaki mayınlı 
arazilerin temizlen
mesi için, 
önümüzdeki gün
lerde ihaleye çıkıla
cağını söyledi. 
Mayınlı arazilerin 
temizlenmesi için 
geç kalındığını^ 
ancak bu işlerin çok 
zor işler olduğunu 
belirten Tüzmen, 
"Bu konunun 
uzmanının, bu işi 
yapması lazım. Öyle 
sanıyorum ki ulus
lararası bir çalışma 
olacak" dedi.
Suriye sınırındaki 
mayınlı arazilerin 
temizlenmesi çalış
maları ile ilgili 
görevin
Genelkurmay 
Başkanlığı ’ndan 
tekrar Başbakanlığa

verildiğini, bu konu- 
da çalışmaları 
Başbakan 
Yardımcısı 
Ab dıı Hatif Şener'in 
koordine ettiğine 
işaret eden Tüzmen, 
Maliye
Bakanlığı 'nın 
mayınlı arazilerin 
temizlenmesi için 
önümüzdeki gün
lerde ihaleye çıka
cağını vurguladı. 
Avrupa Birliği'nden 
17 Aralık 'ta tarih 
aldıktan sonra, 
yabancı sermaye gir
işinde ciddi bir artış 
beklediklerini de 
anlatan Tüzmen, 
"Bürokrasi kendini 

yenileyip daha iyi

daha efektif bir hale 
getirdiği ve tarih de 
alındığı zaman, 
Türkiye yaptığı 
reformlarla, izlediği 
dış politikayla, özel
likle komşu ve çevre 
ülkelerle kurduğu 
ohımlu ilişkiler 
sayesinde çok ciddi 
yatırım imkânlarına 
kavuşacaktır. Çünkü 
yaban cı ser m ay en in 
yapacağı yatırım
ların çevre ve komşu 
ülkelere ihracat yap
maması anlamına 
geldiğini biliyoruz. 
Bu da, yeni istihdam 
alanlarının açılması, 
işsizliğin azalması 
anlamına gelecek" 
diye konuştu.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12 R 22,5

KAMYON LASTİĞİ 
»M

1 LASTİK OUNIİFİRİZHEDİÎE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
AKBANKAXESS
YAPI KREDİ-W0RLD KART 
İŞ BANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI ■ BONUS KART

KAMPANYAMIZSTOKLARLA SINIRLIDIR
OZKAYA OTOMOTİV

m GEMLİK BAYİİ
■'■'n’c'F'l-l Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
" 1 Tel: (0.224)513 7393 Fax : 514 4044

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
SÜPER LİG

İnegöl Kafkasspor 'un cezalı 
olması nedeniyle, Bosh ile oynaya
cağı maçı sahamızda oynadı.

Siiper lig maçını ilk defa 
seyrediyorum.

inanın şuna işaret etmeden 
geçmeyeceğim.

Herhalde Gemlik (Biz) geçen 
sene çok fena futbol oynadık yahut 
kazanmasını istemedik.

Scıhiı da müessese takımı olan 
Bosh vardı ve karşısında gelin bizi 
yenin dercesine bir İnegöl'ün takımı 
Kafkasspor vardı.

10 ncu dakikada Doğan ’ın çok

güzel yükselereek kafayla attığı gol 
alkışlanacak cinstendi.

44 nçü dakikada şerif ne tekrar 
65 nci dakikada Şerif kendisine ait 
ikinci golü firikikten attı.s

70 nci dakikada Şükrü 86 nci 
dakikada kutman skoru 5-0 getirdi.

Kafkasspor 45.46- 80. 82 nci 
dakikalarda kaçırdığı gollere acıma
mak elde değil.

Belki bu maçlarda Gemlikspor ’u 
kantara koymak doğru olmaz ama 
şu anda Gemlik 'e acımadan geçe
meyeceğim.

OATIIIK Küçük Kumla Hizmet ■ <> .
Oh I ILIR Caddesinde dükkan M ( öh 8 
HA DA I olarak kullanılabilecek VIV V V U' 
UMHMJ SATILIK GARAJ

GÜZEL İZMİR
GEMLİK’TEN HER 
SABAH SAAT 8.30’da 

GEMLİK - İZMİR 
SEFERLERİNE BAŞLAMIŞTIR 

Tel: 513 12 12 - 514 45 49
HAREKET YERİ : 
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Çakıcı yargı önünde
Hakkında "cürüm 
işlemek amacıyla 
teşekkül oluşturmak" 
ve "Türkbank ihale
sine fesat karıştır
mak" suçlarından 4 
yıla kadar hapis ceza
sı istemiyle dava 
açılan Alaattin 
Çakıcı'nın İstanbul 
Adliyesi'nde yargılan
masına başlandı.
Yasadışı yollardan 
yurtdışına çıktığı 
öne sürülen, 
Avusturya'da yakala
narak Türkiye’ye 
iade edilen ve hakkın
da "cürüm işlemek 
amacıyla teşekkül 
oluşturmak" ve 
"Türkbank ihalesine 
fesat karıştırmak" 
suçlarından 4 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle dava açılan 
Alaattin Çakıcı, dün 
hakim karşısına çıktı. 
İstanbul Ğ. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
duruşmaya, Tekirdağ 
F Tipi Cezaevi’nde

Mye yaşamaya değer 50. iife
İngiltere'nin haftalık 

ekonomi ve siyaset 
dergisi The 
Economist'in 
'dünyanın yaşamaya 
değer ülkeleri' 
anketinde Türkiye, 
hayat kalitesi endek
sine göre 111 ülke 
arasında 50. oldu. 
Listenin ilk sırasında 
ise Manda 
Cumhuriyeti yer aldı. 
Economist'in çeşitli 
kriterlere göre yaşa
maya değer ülkeleri 
sıraladığı lis
telerinden '.yaşam 
kalitesi kriterlerine' 
göre 6286 puan 
alarak 50. sıraya 
yerleşen Türkiye'ye 
karşılık, birinci 
sıradaki İrlanda 
Cumhuriyeti'nin 
puanı 8333 oldu. 
Listede yaşam kalite
si endeksine göre 
ikinci sırada İsviçre 
yer alırken, Norveç 
üçüncü, Lüksemburg 
dördüncü, İsveç

tutuklu bulunan 
Alaattin Çakıcı, 
kardeşi Gencây 
Çakıcı ve avukatları 
katıldı. Kimlik 
tespitinin ardından 
duruşmanın görülme
sine başlandı.
İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
hazırlanan iddiana 
mede, işadamı 
Korkmaz Yiğit'in, 
Türkbank ihalesinin 
lehine sonuçlanması 
için ihaleye giren 
kişi ve şirketlerle ir 
tibata geçtiği, bunun 
yanında ihaleyle 
ilgilenen Çakıcı ile 
işbirliği yaptığı belir
tilerek, Çakıcı'nın 

beşinci, Avustralya 
altıncı, İzlanda yedin
ci, İtalya sekizinci, 
Danimarka dokuzun
cu ve İspanya da 
onuncu sıraya yer
leşti. Dünyanın en 
rahat yaşanan 
ülkelerinden biri 
olarak bilinen ABD 
hayat kalitesi 
endeksinde ancak 
13. sırada yer bula
bilirken, Kanada 14., 
Yeni Zelanda 15., 
Avusturya 20., 
Yunaniştan 22., 
Kıbrıs Rum kesimi 
23. olabildi. Belçika, 
Fransa ve Almanya 
24, 25 ve 26. sıraları 
paylaşırken, Ingiltere 

ihaleye girmek 
isteyen kişileri silahlı 
teşekkülün korkutucu 
tehdit gücünü kul
lanıp, ihaleden 
çekilmeye zorladığı 
belirtildi.
İddianamede ayrıca, 
Çakıcı'nın telefonla 
ulaşamadığı kişilere 
mesaj gönderdiği, 
Hayyam .
Garipöğlu'nun yüksek 
pey sürmesini 
engellediği, tehdit
lerinin etkili Olmadığı 
kişi ya da kurumlara 
karşı silahlı saldırılar 
düzenlettiği, bir 
şirkete karşı düzenle
meyi planladığı lav 
silahlı saldırının, 

ise ancak 29. sırada 
yer buldu. 111 
ülkenin yer aldığı lis
tenin en son beş 
sırasını ise, 
Tacikistan, Nijerya, 
Botswana, Haiti ve 
Zimbabwe paylaştı. 
Economist, listeyi bir 
de ülkelerin satınal- 
ma gücü paritesiyle 
kişi başına düşen 
milli gelirlerini esas 
alarak düzenledi. Bu 
sıralamaya göre lis
tenin birinci sırasına 
kişi başına 54 bin 
690 dolar düşen 
Lüksemburg otu
rurken, ikinciliği 
adam başına 41 bin 
529 dolar milli gelire 

yapacak kişinin başka 
bir suçtan yakalan
ması nedeniyle 
gerçekleşmediği öne 
sürüldü. Türkbank'ın 
4 Ağustos 1998 
tarihindeki ihalesinin 
600 milyon dolar 
veren Yiğit tarafından 
kazanıldığı, ancak 
Çakıcı ile olan i 
lişkisinin ortaya 
çıktığının anlatıldığı 
iddianamede, zaman 
aşımını kesen 
unsurlar olduğu da 
dikkate alınarak, 
Çakıcı'nın "cürüm 
işlemek amacıyla 
teşekkül oluşturmak" 
ve "ihaleye fesat 
karıştırmak" suçların
dan 4 yıla kadar 
hapis cezâsıpa çarp
tırılması istendi. 
Türkbank soruştur
ması kapsamında, 
Fransız adli makam
ları izin vermediğin
den Alaattin Çakıcı 
için "takipsizlik"^’■ 
kararı verilmişti.

sahip ABD aldı. 
Hayat kalitesi 
endeksinin birincisi 
olan İrlanda bu 
sıralamada dördüncü 
ve İkincisi İsviçre 
yedinci olurken lis
tenin üçüncüşü 
Norveç GSHM'ye 
göre de üçüncülük 
şırasını korumayı 
başardı. Satınalma 
gücü paritesiyle kişi 
başına düşen milli 
gelir sıralamasına 
göre de listenin son 
sırasında 672 dolarlık 
geliriyle Tanzanya 
yer âldı.
Tanzanya'nın 
üzerinde ise Nijerya, 
Tacikistan, Uganda 
ve Haiti sıralandı. 
Türkiye GSHM sırala
masına göre yaşam 
kalitesi endeksinde 
ilk 50'de olan yerini 
koruyamadı ve kişi 
başına düşen 8 bin 
209 dolarlık geliriyle 
ancak 61. sırada 
yer alabildi.

15 binden fazla 
canlı yok olmayla 

karşı karşıya

Dünyada 15 bin 589 
canlı türü yok olma 
tehlikesiyle karşı 
karşıya... Son 20 
yılda 15 canlı 
türünün nesli 
tükenirkeh, 12 canlı 
türü de sadece 
sınırlı sayıdaki tem
silcileriyle yaşam 
mücadelesi veriyor. 
Dünya Koruma 
Birliği'nin yıllık 
raporuna göre, fosil 
kalıntılardan elde 
edilen bilgiler 
ışığında bugün 
dünyada canlıların 
soylarının tükenme 
hızının geçmişe 
göre 100 ila 1000 
kat daha yüksek 
olduğuna dikkat 
çekildi.
Birçok canlı 
türünün soyunun 
tükenmesinin temel 
sorumlusunun 
insanlar olduğuna 
işaret edilen rapor; 
da, türlerin yok 
olmasında başlıca 
nedenler arasında 
çevre tahribatı veya 
kalitesinin bozul
ması, aşırı kaynak 
kullanımı, kirlilik, 
hastalık ve iklim 
değişikliği sıralandı. 
7.266'sı hayvan, 
8.323'ü bitki olmak 
üzere toplam 15 bin 
589 canlı türünün 
yok olma tehlike

Kız Meslek Lisesi’nden aldığım 
taştiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
NESLİHAN NEGİŞ

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM

siyle karşı karşıya 
bulunduğu ifade 
edilen raporda, 
3.330 canlı türünün 
ise 2003 yılından bu 
yana "Kırmızı 
Liste"de yer aldığı 
kaydedildi.
Raporda, hem kara
da hem de denizde 
yaşayabilen türlerin 
üçte birinin, 
kaplumbağa tür
lerinin yansının, 
memeli türlerin 
dörtte birinin, 
köpek balığı tür
lerinin beşte birinin 
ve kuş türlerinin 
sekizde birinin yok 
olma riskiyle karşı 
karşıya olduğuna 
dikkat çekildi.
Raporda soyları 
tehlikede olan canlı 
türlerinin toplam 
sayısının 15 bin 589 
olarak zikredilme
sine rağmen bu 
rakamın sadece 
değerlendirmeye 
alınan canlılar 
arasında ortaya çık
mış bir rakam 
olduğu belirtildi. 
Canlı türlerinin 
özellikle Asya ve 
Afrika'nın büyük 
bölümünde olduğu 
gibi, yüksek nüfus
lu yoksul bölgel
erde tehlikede 
olduğu kaydedildi.
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toto Mto iriyor
Dünyada neredeyse 
adı bile unutulan 
bazı hastalıklar, 
gelişmekte olan 
ülkeler için tehlike 
arz etmeyi sürdürüy
or. Her yıl ortalama 
15 milyon insan; 
sıtma, veba, kolera, 
dizanteri ve difteri 
gibi hastalıklar 
yüzünden ölüyor. 
Meksika'da düzenle
nen bir konferansta 
uzmanlar, unutulan 
bu hastalıkları gün
deme getirdi.
76 ülkeden sağlık 
uzmanlan, BM Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
Meksika'da düzen
lediği bir konferans
ta, unutulan hastalık
larla nasıl etkin bir 
şekilde mücadele 
edilebileceğini 
tartışıyor. 
Konferansta bir 
Konuşma yapan BM 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) Genel 
Direktörü Tim Evans, 
"Unutulmaya yüz 
tutan ya da ihmal 
edilen salgın 
hastalıklardan dolayı 
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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 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 51314 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
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. Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311 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 51310 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

1

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

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

meydana gelen ölüm
lerin en az üçte ikisi, 
mevcut tekniklerle 
aslında önlenebilirdi" 
şeklinde çarpıcı bir 
gerçeğe dikkat çekti. 
Orta Amerika 
ülkelerinden 
Meksika'nın başkenti 
Mexico City'deki 
5 gün sürecek 
Unutulan Hastalıklar 
Konferansı'nın 
açılışında konuşan 
Evans, tıbbi 
araştırmaların 
sadece sanayi 
ülkelerinin gereksin
imleri dikkate 
alınarak 
yürütülmemesi 
gerektiğini söyledi. 
Evans, Afrika'daki 
hasta çocuklar için 
bedava tıbbi araç- 
gereç dağıtılması 
yönündeki çağrıları
na, dünyanın büyük 
ilaç firmaları tarafın
dan pek ilgi göster
ilmediğinden yakındı. 
Sınır Tanımayan 
Doktorlar Örgütü'n- 
den Bernard Pecoul 
ise; ilaç 
endüstrisinin, fakir 

ülkelerdeki sıtma 
vakalarının tedavisi 
için ilaç üretmek- 
tense, Batı 
toplumundaki fast- 
food kültüründen 
kaynaklanan kole- 
strolü düşürücü 
ilaçlar geliştirmeyi 
tercih ettiğini vurgu
ladı.
Angola'da hemşire 
olarak çalışan 
Virginia Morrison 
tarafından verilen 
çarpıcı bir örnek de, 
Batı toplumları için 
bazı hastalıkların ne 
kadar da önemsiz 
olsa da 80 bin insanı 
öldürdüğüne dikkat 
çekiyor.
Bu hastalığın tedavisi 
için 55 yıl önce 
geliştirilen ve ciddi 
yan etkileri olan 
Melarasopol adlı ilaç 
kullanılıyor. Öyle ki 
her 20 hastadan biri, 
sözkonusu ilacın yan 
etkileri nedeniyle 
ölüyor. Ama ilaç fir
maları ve doktorlar, 
her nedense son 
yarım yüzyılda uyku 
hastalığı ile ilgili yeni 

tedavi yöntemleri 
geliştirme konusunda 
hiçbir çalışma yap
mıyor. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine 
göre 1975 ile 2000 
yılları arasında çeşitli 
hastalıkların 
tedavisinde kullanıl
mak üzere toplam bin 
393 yeni ilaç piyasa 
sürüldü. Ancak bun
ların sadece 16'sı, 
unutulan ya da ihmal 
edilen hastalıkların 
tedavisine yönelik. 
İlaç üreticileri ise, 
ayakta kalmak ve 
yeni araştırma 
olanakları oluşturmak 
için, sadece ödeme 
gücü yüksek hedef 
kitleye yönelip 
onların taleplerini 
karşılamak zorunda 
olduklarını belirterek 
kendilerini savunuy
or. Sınır Tanımayan 
Doktorlar Örgütü, 
BM'e çağrıda bulu
narak, ticari kazanç 
elde edilmeyen 
ilaçların geliştirilmesi 
yönünde 
hükümetlere baskı 
yapılmasını istiyor.

UımanMın 
grip ııymı

Uzmanlar, kalabalık 
yerlerden ve 
öpüşme gibi durum
lardan uzak durul
ması gerektiğini 
söylediler.
Son günlerde artış 
gösteren gribal 
enfeksiyonlarla ilgili 
bilgi veren uzman
lar, hastaneye grib
al enfeksiyondan 
dolayı gelen hasta 
sayısının son gün
lerde yüzde 30 
civarında arttığını 
belirterek, 
"Grip, daha çok 
çocuk ve yaşlılarda 
görülüyor. Çünkü 
bunların vücut 
direnci düşüktür" 
dediler.
Vatandaşların 
gribal enfeksiyona 

yakalanmaması için 
öncelikle C vitamini 
veren sebze ve 
meyveleri daha çok 
tüketmelerini 
öneren uzman 
doktorlar, zaman 
zaman gribal enfek
siyona yakalanan 
kişilerin grip aşısı 
yaptırmalarını 
gerektiğini ifade 
ettiler.
Gribe yakalanılma- 
ması için vatan
daşların kalabalık 
yerlerden ve 
öpüşme gibi durum
lardan uzak dur
malarını isteyen 
doktorlar, bu 
hastalığa 
yakalananlara bol C 
vitamini alıp, istira
hat önerdi.

NÖBETÇİ ECZANE
19 Kasım 2004 Cuma 

VEZİROĞLU ECZANESİ 
Tel : 513 03 75 GEMLİK
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1986 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Öğretmenler masa tenisinde yarıştı
Seyfetin SEKERSÖZ

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
nedeniyle, 
ilçemizde 
görev yapan 
öğretmenler 
arasında Voleybol 
ve Masa Tenisi 
turnuvası 
düzenlendi.
100 öğretmenin 
okulları adına 
katıldığı ve 5 
gün sürecek olan 
Voleybol turnuvası 
Gemlik Lisesi 
Salonunda start 
alırken, ilk gün 
yapılan maçlarda 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu takımları 
karşı karşıya 
geldiler.
11 Eyl" köğretim 
Okul .u geçen 
maçı .Kİbi

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ni yenerken 
ikinci maçta 
Şehit Cemal 
İlköğretim takımı 
Endüstri Meslek 
Lisesi takımını 
yenerek turnuvaya 
iyi başlangıç 
yaptılar.
MASA TENİSİ 
SONUÇLANDI 
40 öğretmenin 
katıldığı ve bir gün 
süren Masa Tenisi 
müsabakaları 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Salonu’nda 
yapıldı.
Bayanlar arasında 
yapılan müs
abakalarda ilk 
sırayı Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğretmeni Ayfer 
Sezen alırken, 
Cumhuriyet İlköğre
tim okulundan 
Resmiye Çetin

ikinci, Kız Meslek 
Lisesi’nden 
Fatma Gümüş 
üçüncü oldular. 
Erkekler masa tenisi 
müsabakasında ise, 
ilk sırayı Endüstri 
Meslek Lisesi

Öğretmeni Hakan 
Osmanoğlu alırken, 
ikinciliği Gemlik 
Lisesi’nden Yalçın 
Siper, üçüncülüğü 
ise Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Hakan Tiryaki aldı.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GC '.DÜNÜZ MÜ?Mrinı h Masa Brimi {Gemici Takvimleri 4 Ajanda 4 

Anahtarlık Atım SuU A kaimlik A kiilliikkr A Kalem w 
Çıtak Çeşitleri ve ı im Mıye/ik £})’« Çeşitleri

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 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası 
‘t/cwz keyiflenmenin ve

Sağlıklı yaşamanın adresi bizde ’

FIÇI ŞARAP EVİ

“YAZGAN” ve “YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE /)/)/) /)/)/)
5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR —► tU.UUU.UUU

T KALECİK" 
KARASI 

U4.000.000j

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ;!
BÖBREK TAŞI SUYU VE

GUATR İÇİN SU BULUNUR

DOĞAL KAYNAK SULTAN SU
19 LT. 2.500.000 TL.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 37

UMURBEY
10.000,000.

YENİ PAZAR CAD. NO: 18 TEL: 514 75 25 GEMLİK



Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, Oda’da 250 esnafın basit usulde vergi verdiğini, bu işyerlerinin normal vergiye geçeceklerini bildirdi.

'fenOyykşehifden m görmeyecek"
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, esnafın Gemlik’in Büyükşehir e girmesinden zarar görmeyeceğini, 
yasanın tamamının incelendiğini ve mağduriyetin doğmayacağını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 2’de
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Uludağ Üniversitesi Gemlik Kampüsü Müdürü Prof. Abdürrahim Korukçu, çalışmalarını anlattı

toto, M ttı üırote toşı duyafsız’’
Esnaf ve Büyükşehir

Gemlik’in Büyükşehir sınırlarına alınmasın
dan önce, siyasilerimiz ve bazı odaların 
başkanlan bu katılıma karşı çıkmışlardı.

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan’da bu düşüncede olanlardandı.

Talan’a göre, küçük esnaf Büyükşehir’e 
girmekle daha çok vergi verecek sanılıyordu.

Bugünkü gazetemizde Seyfettin Şekersöz’ün 
haberini okuyunca durumun böyle olmadığı 
gördüm.

Sevgili İbrahim Talan, yaptığı açıklamada, 250 
esnafın basit usulden, gerçek usulde vergi 
ödeyeceğini söyledi.

Büyükşehir yasasıyla ilgili hiçbir kurum 
Gemliklileri doğru dürüst bir anlatımda bulun
madı.

Yasa, Meclisten geçtikten sonra uygulamaya 
girdi.

Büyükşehir yasasıyla yerel basın da kapsam 
içine alındı.

Bizler resmi ilanları Kaymakamlık yerine 
Basın İlan Kurumu’ndan alıyoruz.

Her sabah saat 9.oo Körfez Gazetesi, kuru
mun Şube Müdürlüğü’ne götürmek zorundayız.

Ayrıca Kuruma komisyon ödeyerek, maddi 
kayba da uğradık.

Ama yine de şikayetçi değiliz.
Büyükşehirll olmanın yararlarını gelecekte 

göreceğimizi sananlardanız.
Büyükşehirler güçlendikçe bizlere düşecek 

payda artacak.
Yeter ki, Büyükşehir Meclisl’nde haklarımızı 

İyi koruyalım ve savunalım.

Gemlik’te üniversite kurulması için çaba harcayan Gemlikliler, Gemlik Yerleş
keşi hakkında bilgi almak için Müdür Prof. Abdürrahim Korukçu ziyaret etti.
Korukçu, Gemliklilerin üniversite konusunda duyarsız kaldığını söyledi.
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Kampüsü 
Müdürü Pro f.
Abdürrahim Korukçu, 
Gemliklilerin kendini 
ziyaretinde, açılacak 
Üniversite konusunda 
çalışmalar hakkında 
bilgi verirken, 2005 
bütçesinden gerekli 
ödenek çıktığında 
gelecek yıl yüksek 
okulların açılacağını 
söyledi. Korukçu, 
Gemlik halkıyla 
“Sunğipek’ten Üniver
siteye" konulu bir 
toplantı yapmak 
istediklerini bildirdi. 
Haberi sayfa 3’de
-------n--------------------------- ------------------

OSS’ye başvurular 
pazartesi günü başlıyor 
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, 2005 ÖSS için başvuruların 
22 Kasım 2004 tarihinde başlayacağını 
belirterek, adayları TC kimlik 
numalarını öğrenmeleri konusunda 
uyardı. Haberi sayfa 8’d e

tpor,

zeyunspor voıeyooı ı anımı, anırv- 
mantarını Orhangazi'de yapıyor.

Haberi sayfa 12’do
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik Körfez.

Okul alanları 
incelendi

İl Milli Eğitim Müdürü Reşat Kumbasar ile 
Müdür Yardımcısı Necdet Demir ilçemize 
gelerek, Sunğipek Fabrikası’ndaki Milli 
Eğitime ayrılan binada inceleme yaptılar.
Seyfetin SEKERSÖZ
II Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar ile 
Müdür Yardımcısı 
Necdet Demir, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'le 
birlikte Sunğipek 
Fabrikası içinde 
İlçe Milli Eğitim'e 
ayrılan binada 
incelemede 
bulundular.
İlçede bulunan teknik 
liseleri bir arada topla
yarak ilköğretim okulları 
için yeni imkanlar 
yaratılma çalışmalarının

sürdüğü öğrenildi. 
Binanın büyük olması 
nedeniyle Endüstri 
Meslek Lisesi, 
Ticaret ve Kız Meslek 
Liseleri’nin buraya 
kaydırılarak sıkıntısı 
çekilen derslik 
sayılarının artışı 
hedefleniyor.
İl Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar'ın 
Gemlik'in Büyükşehir'e 
dahil edilmesinin 
ardından yaptığı 
ziyaret sonrasında 
gezdiği binanın yakın 
zamanda onarımının 
yapılması için proje 
çalışmasının başlatıldığı 
öğrenildi.

KAJV ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlikken hergiin saat İDMa 
KAYSERİ ■ MALATYA ■ ELAZIĞ ■ 
MUŞ ■ VAN ■ AHLAT ■ PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, odaya 250 esnafın bası? । ^ılde vergi 
verdiğini, bu işyerlerinin normal vergiye geçeceklerim bildi"'

“Esnaf Büyükşehir den
zarar görmeyecek”

Seyfetin SEKERSÖZ

Gemlik'in 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesiyle 
esnaf arasında 
basit usulde 
verginin kalkacağı 
endişesinin yersiz 
olduğu anlaşıldı. 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, yaptığı 
açıklamada, 
odaya kayıtlı bulu
nan yaklaşık 250 
esnafın basit 
usulde vergi 
verdiğini, bu iş 
yerlerinin normal 
vergiye geçecek
lerini bildirdi.
İlçe genelinde 
2500 civarında 
basit usulde vergi 
veren esnafın 
bulunduğu göz 
önüne alınırken, 
şu anda basit 
usulde vergi 
veren esnafın 
mesleklerine 
göre ayrılacakları 
ifade edildi.
ESNAF 
KORKMASIN 
Yeni çıkan 
Büyükşehir 
yasasını en ince 
ayrıntısına kadar 
incelediklerini 
söyleyen İbrahim 
Talan, kimsenin 
korkmasına gerek 
olmadığını belirtti. 
Büyükşehir 
Belediye sınırları

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

KAYIP Gemlik Lisesi’nden almış olduğum diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. FİLİZ ASLAN

içinde kalan bazı 
işyerlerinin eskisi 
gibi basit usulde 
kalacaklarını 
bildiren Talan, bu 
işyerlerini şöyle 
tanımladı:
"Hah, kilim, şap 
ka, elbise, kun
dura alet ve eda- 
vat, silah, baston, 
şemsiye, ziraat 
aletleri, madeni 
eşya, mobilya, 
elektrikli ev 
aletleri, bisiklet, 
gözlük, çakmak, 
kalem, kasa, 
müzik aletleri ve 
benzeri nitelikteki 
aletlerin veya 
eşyanın tamir işini 
yapanlar; değir
menci ve seten 
çiler, örgücüler, 
empirme ve 
yazma baskıcıları 
ve boyacıları;
sipariş üzerine iş 
yapan terziler, 
gömlekçi, 

ayakkabıcı ve 
şapkacılar; ağaç 
cilacıları, doğra 
macılar, kalıpçılar, 
kalaycılar, kay
nakçılar, nalbant
lar, soğuk demir
ci, tefsiye, torna 
ve frezeciler, dül
gerler ve 
marangozlar, hal
laçlar, bacacılar, 
su tesisat tamirci
leri, halı 
yıkayıcılar, kuru 
temizleyiciler, 
ütücüler, berber
ler, il sınırları 
içinde her türlü 
nakliye işini 
yapanlar, fotoğ 
rafçılar, ayakkabı 
boyacıları ve çay 
ocağı işletenler ve 
benzeri işleri 
yapanlar" 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e 
dahil edilmesin
den sonra ilçede 
esnaflık yapan

la r Bursa'daki 
ke- terini 

lendiren 
laf odalarına 

ye olarak kayıt 
labilecekleri 

belirtilirken 
Orhangazi'den 
Gemlık'e 
bağlanan Karsak, 
Gemiç. Yeni 
Gürle ve Gürle 
Köylerinde' iş 
yapan esnafında 
Gemlik
Esnaf Odasına 
kayıt yaptırmaları 
gerektiği hatırla
tan Oda Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Odamıza kayıtlı 
çok az esnafımız 
basit usulde 
vergi vermekte. 
Bunların gerçek 
vergiye dönmeleri 
ise kendilerine 
çok fazla yük 
ge tırmeyecektir" 
şeklinde 
konuştu.
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Korukçu, ‘Gemlik halkı 
üniversiteye karşı duyarsız’

Scvfetin SEKERSÖZ

Sunğipek arazisinin 
Uludağ Üniversite
sine tahsis 
edilmesi için çalışan 
Gemlikliler, Yerleşke 
Müdürü Profesör 
Abdürrahim 
Korukçu'yu ziyaret 
ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Müdürü Prof.
Korukçu, TEKEL ile 
olan tüm ilişkilerin 
kesildiği bildirerek, 
geçici olarak 
kurdukları güvenlik 
sisteminin ardından- 
arazi içinde temizliğe 
giriştiklerini söyledi. 
CUMHURİYET 
DÖNEMİNİN 
EN BÜYÜK PROJESİ 
Sunğipek 
Fabrikasının 
Üniversite’ye 
tahsis edilmesiyle, 
Üniversite sürecinin

başladığına dikkat 
çeken Prof. Korukçu, 
bu projenin Gemlik 
için OsmanlI 
döneminin ardından 
kurulan Cumhuriyet 
döneminin en 
büyük projesi 
olduğunun bilinmesi 
gerektiğini söyledi. 
"Bir üniversitenin 
başlangıcı olan 
bu projeye tüm 
Gemliklilerin destek 
vermeleri gerekiyor" 
diyen Korukçu, 
konuklarına yapa . 
cakları çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 
Yerleşke'nin şu 
anda Yüksek Okul 
Müdürlüğü olduğunu 
hatırlatan Korukçu, 
en hızlı çalışmanın 
yataklı hastane 
olarak kullanılabile
cek sağlık alanında 
olduğunu söyledi. 
Yüksek Okulların 
Gemlik'te

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Fazla yol alırsan

Şişli Belediye Başkanı 
Sn. Mustafa Sarıgül’e 
CHP’de yol göründü.
Fazla yol alırsan, 
Yol verirler...
Yollarlar...
Derler; Hadi yavrum!
Atta...

açılmasının artık 
konuşulmaması 
gerektiğini savunan 
Korukçu, açılacak 
yüksek okulların 
birçok branşta 
öğrenci yetiştire
ceğini söyledi. 
Hukuk Fakülteşi'nin 
kurulmuş olduğuna 
dikkat çeken 
Korukçu, bu okulda 
görev yapacak 8 
öğretim görevlisinin 
Gemlik'e gelerek, 
ayrılan binada 
inceleme yaptıklarını 
ve yapılacak 
tadilatları belirledik
lerini söyledi. 
Korukçu, ayrıca 
4 yıllık olan 
Denizcilik Okulu’nuri 
da Fakülte kapsamın 
da bulunduğundan 
açılması için 
Bakanlar Kurulu’nda 
beklediğini söyledi. 
HEDEFİMİZ 
GELECEK 
SONBAHAR 
2005 yılında bek
ledikleri ödeneklerin 
çıkması durumunda 
2005-2006 öğretim 
yılı için bazı 
yüksek okulların 
açılacağını söyleyen 
Korukçu, "Yapıla 
mayacak işler önce
den söz vermek 
işlemiyoruz. Bekleye 
Hm ve görelim" dedi. 
Soyutlanmış bir 
üniversite yerine 
halkla bütünleşmiş 
bir üniversite 
kurulması için

çaba harcadıklarını 
belirten Prof. 
Korukçu, ilçeye 
okumak için gelecek 
gençler içinde 
şimdiden çalışmalar 
başlatıldığını şöyledi. 
Bölgede bulunan 
kuruluşların arazi 
içindeki binalarda 
öğrenci yurtlarr 
kurmak için 
girişimlerde bulun
malarının yararlı 
olacağını da hatırla
tan Körükçü, 
"Bu teklifimize 
kuruluşların bakış 
açısı önemli" dedi. 
SUNĞİPEK'TEN 
ÜNİVERSİTE’YE 
Müdür Prof.
Abdürrahim 
Korukçu, çalışmalar
dan birinin de 
Gemlik halkı ile 
toplantı yapmak 
olduğunu söyledi. 
Sunğipek 
Fabrikası’nda 
çalışıp emekli 
olduktan sonra 
hala hayatta olan
larında katılacağı ve 
üniversite için 
değişik fikirlerin 
ortaya konacağı 
geniş katılımlı 
"Sunğipek'ten 
Üniversite’ye" 
konulu panel 
düzenlemek 
istediklerini belirten 
Korukçu, 
Gemlik halkının 
hala Üniversite için 
duyarsız olduğunu 
da belirtti.

Türkiye’nin Omurgası
Türkiye’de bir ‘omurga’ kesim var.
Bu kesim, belki de nufuşun üçte- 

ikisini ifade ediyor.
- Bu omurga kesim, milliyetçidir.
Ama. Milliyetçilik anlayışı MHP’den 

farklıdır.
Yani. Farklılıklar içine sindirilmiştir.
- Bu omurga kesim, dindardır.
Ama. Din anlayışı AK Partiden fark

lıdır.
Baş örtüsü konusuna odaklanmaz.
Çünkü Allah’a yakınlaşmanın, daha 

önemli yolları olduğunu bilir.
Zaman zaman, ibadetini de yapar.
Yeri geldi mi, kafayı da çeker.
Ama. Esas günahın, kul hakkı 

yemek olduğuna inanmıştır.
- Bu omurga kesim zaman zaman 

solcu da olmuştur.
Ama. Solun ideoloji kısmı, onu 

ilgilendirmez.
O solu, çalışana daha fazla destek 

olduğu için sever.
- Bu omurga kesim yeri geldiği 

zaman, devletçidir.
Ama. Hantal devletten hoşlanmaz.
Vatandaşa yol gösteren devleti 

sever.
Ezen devleti, hiç sevmez.
İşte. Türkiye’nin ‘omurga kesimi’ 

böyledir.
Bazen, sessizce bir partide buluşur.
O partiyi ihya eder.
Ama. Umduğunu bulamaz ise, bir 

anda yerin dibine sokar.

GÜNÜN SÖZÜ
Ne kadar, bilirsen bil, 
Söyledikleri, 
Karşıdakinin anlayabildiği 

kadardır.
“Mevtana”

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83

KAYIP
Kız Meslek Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
ÇİĞDEM KÖKÇE



20 Kasım 2004 Cumartesi Sayfa 4
■■■ailNLÜK SİYAHİ OAZCTgBH|

SP’li/er iktidara çattı
Seyfetin SEKERSÖZ 

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, haftalık 
basın toplantısında 
yine AKP hüküme
tine yüklendi.
Aygün, "Asgari 
ücrete zam yapa
mayan hükümetin 
belediye başkanları 
maaşlarını 10 
dakikada yükselti 
yorlar, yiyin beyler 
yiyin, aksırıncaya, 
tıksırıncaya kadar 
yiyin” dedi.
Aygün, Amerikan 
emperyalizminin 
dünyanın her 
yerinde olduğu gibi 
Irak'ta da kendini 
gösterdiğine dikkat 
çekerek "Demokrasi 
getireceğiz diye 
Irak’a girenler bugün 
sivil katliamın yanı 
sıra adeta haçlı 
seferi başlatarak, Hz. 

Haşan, Hz. Hüseyin 
ve Imam-ı Azam'ın 
türbelerini, ayrıca 
müminlerin ibadet 
hanelerini bombalı 
yor. Irak yanıyor. 
Orada insanlar öz 
yurtlarında kan 
kusarken, bombalar, 
füzeler, mermiler 
altında aç susuz bu 
mezalime direnen 
insanlar aklımıza 
gelip te, yediğimiz 
yemekler boğazımıza 
düğümlenmiyorsa, 
bundan başka ne 
anlam çıkar ki!" 
dedi.
AB'ye girme uğruna 
sirk cambazlarını 
aratmayacak şekilde 
bütün ödünleri vere 
rek takla atanların 
sadece gözlemci 
raporlarına imza 
attıklarım dile 
getiren Recep 
Aygün, şöyle 
konuştu:.

"Irak'ı yerle bir eden 
uçakların 
Türkiye'den kalk
tığımı halkından 
gizleyenler, Irak'ta 
dinini, vatanını, ırzını 
korumak için düş
mana karşı düşmana 
mücadele edenleri 
hiç düşünmeden 
terörist ilan edip 
ABD için asker
lerinin evlerine sağ 
salim dönmeleri için 
dua eden ey 
AKP'liler! Dökülen 
Müslüman kanı 
üzerinize 
oynadığınız oyunlar 
karşılığında Allah'ın 
da bir oyunu vardır 
muhakkak. Dikkat 
edin! Akıtılmasında 
yarenlik ettiğiniz 
Müslüman kanı bizi 
de boğmasın!" 
Ardı arkası 
kesilmeyen vaatlerle 
geldikten sonra 
memurlara yüzde 5

zammı bile çok 
gören AKP hüküme
tinin emekli, dul ve 
yetimleri açlığa, 
esnafı siftahsız 
dükkan açmaya 
sürüklediğini dile 
getiren Recep 
Aygün, "Evine bir 
somun ekmek 
götürme hesapları 
yapanları perişanlığa 
itiyorsunuz. 
Sokaklar protesto, 
sesleriyle inliyor. 
Kendinize gelin! 
Bu zulüm içinde 
boğulup gide
ceksiniz" Suçlaması 
yaptı.
Asgari ücretliyi 318 

milyona mahkum 
eden AKP'lilerin, 
Başbakan, Bakan ye 

. Milletvekillerinin * 
aylık maaşlarının bi 
■inmesini isteyen 
Aygün, "Asgari ücret 
komisyonu aylar 
süren görüşmeler 
sonunda 15 milyon 

«zam verirken sîzlerin 
maaşları nasıl 10 
dakikada meclisten 
geçer. Ya belediye 
başkanlarının 
maaşlar. Meclis 
üyelerinin parmak 
hareketleriyle 
saniyede zam görür. 
Yiyin beyler yiyin; 
aksırıncaya, tıksırın- 

' caya kadar yiyin! 
Ancak şunu unut
mayın; açlığa 
mahkum ettiğiniz bu 
ülke insanının ahi 
sizi sonsuza dek 
hem dünyada hem 
ahirette zelil 
etmesin.
Ülkemiz insanı 
sizlere görev 
verirken, amaçları 
âçlık, yokluk ve 
insan hakları meza 
limlerinden kurtul
maktı.
Oysa, bu seferki 
sonuç püsküllü 
cinsinden!.." 
şeklinde 
konuştu.

METZLPEN
Duşakabin ve Küvet sistemleri
Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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

PİNIAŞ
PVC PENCERE SİSTEMİ
ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No

MİÂİESTROİ
jhH Kapı ve Pencere

: 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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‘Iddaa’ oyunu 
velileri korkutuyor

Başsavcı’ya tam yetki

I un MKERSÖZ

Son zamanlarda
I büyük oranda 

vinteri çeken 
ıddaa oyununun 

। yaşları küçük 
öğrenciler tarafından

' d.ı oynandığına
Kkat çekilirken 

celilerin endişeleri 
büyüyor.
Az bir parayla 
oynanabilen ve

öğrencilerin ilgisini 
çeken İddaa oyunu 
birçok kişinin 
merakını çekiyor. 
Çocuklarının 
harçlıklarını 
harcayarak bu 
oyuna yönelmelerini 
hoş karşılamayan 
veliler ise yaşları 
küçük olmalarına 
karşın oyun 
oynatılan yerlerin

önünde kuponlarını 
büyüklere 
vererek, oynatmaları 
dikkat çekiyor.
Öğrenci velileri, 
İnternet kafelere 
getirilen düzen
lemelerin bu tür 
şans oyunu 
oynatan işyerlerini de 
kapsamasını 
isteyerek önlem 
alınmasını istiyorlar.

Adli kolluk, 
bulunduğu yerin 
Cumhuriyet 
başsavcısının 
gözetim ve dene
timine tabi ola
cak. İçişleri ve 
Adalet bakanlık
ları arasında 
tartışma konusu 
olduğu ifade 
edilen adli kolluk, 
Ceza Muhake 
meleri Usulü 
Kanunu (CMUK) 
Tasarısı'nda 
yeniden 
düzenlendi.. 
Soruşturma 
işlemleri, 
Cumhuriyet

savcısının emir 
ve talimatları 
doğrultusunda 
öncelikle adli 
kolluğa yaptırıla
cak. Cumhuriyet 
savcısının verm
eye yetkili olduğu 
arama ve tutukla
ma kararını içeren 
yazılı emir, adli 
kolluk amirleri 
tarafından da 
verilebilecek. 
Adalet Bakanlığı, 
adli kolluğun sicil 
amiri olmayacak. 
Başsavcılar, her 
yılın sonunda adli 
kolluğun sorum
luları hakkında

değerlendirme 
raporları 
düzenleyerek, 
mülki idare 
amirlerine 
gönderecek. 
Cumhuriyet 
savcısı, doğrudan 
doğruya veya 
emrindeki adli 
kolluk görevlileri 
aracılığıyla 
her türlü 
araştırmayı yapa
bilecek. 
Cumhuriyet 
savcısı, 
bütün kamu 
görevlilerinden 
her türlü bilgiyi 
isteyebilecek.

Soba zehirlenmelerine dikkat!
Uzmanlar, soğuk 
h. mâların başla
masıyla birlikte 
gerçekleşebilecek 
sobadan sızan gaz 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşları 
uyararak, kış 
öncesinde bacaların 
bakımının yapılması 
gerektiğini belirtti. 
Denizli Devlet 
Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr. 
Mithat Ekici, kış 
aylarında sobadan 
sızan karbonmonok- 
sit gazı zehirlen
melerine sık rast
landığını belirterek, 
zehirlenmelere karşı 
vatandaşların bir
takım önlemler 
alması gerektiğini 
söyledi. Başhekim 
Ekici, "Vatandaşların 
kış öncesi mevcut 

bacaların bakımını 
yapması, kullandık
ları soba ve boru
ların uygun özellik
lerde ve çürümüş 
olmamasına dikkat 
etmeleri, odalarında 
mangal kullanma
maları, tüp gaz kul
lanılıyorsa yatarken 
kapatmaları ve dışarı 
çıkmaları, yatmadan 
önce yanan sobaya 
kömür atmamaları, 
yatmadan önce 
atılan kömürün 
yandığından emin 
olmaları gerekir. 
Mümkünse yatak 
odasında soba kul
lanılmaması gerekir. 
Kapalı garajlarda 
arabalarını çalışır 
vaziyette tutarak 
aynı ortamda bulun
mamaları gerekir" 
dedi.

Karbonmönoksit 
gazının zemine 
yakın bölümlerde 
daha yoğun bulun
ması nedeniyle yer 
yatağında yatanların 
daha erken 
zehirlendiğini kayde
den Başhekim Ekici, 
"Zehirlenen hastada 
baş ağrısı, baş dön
mesi, bulantı, 
kusma, kulak çınla
ması, yüzün 
kızarması erken 
belirtilerdendir. 
Beyin anoksisine 
bağlı nörolojik kom
plikasyonlar görülür 
ve derin komaya 
kadar giden bulgular 
oluşur. Solunum 
merkezi uyarılarak 
solunum hızlanır, 
akciğer ödemi 
gelişebilir. Yüzde 0.1 
yoğunluktaki gaz, 2-

3 saatte ölüme 
neden olabilmekte
dir" diye konuştu. 
Zehirlenen kişilerin 
derhal bulunduğu 
ortamdan uzak
laştırılarak 
temiz havaya 
çıkartılması gerek
tiğini ifade eden Op. 
Dr. Ekici, "Sıkı elbise 
ve iç giysiler 
gevşetilmeli, 

mümkün olan en 
kısa sürede hastan
eye ulaştırılmalı, 
yeterli solunum 
sağlanmalıdır. 
Solunum 
düzensizliği ve 
durması varsa 
ağızdaki 
kusmuk ve yabancı 
maddeler temi-' 
zlendikten sonra 
yapay solunum 

uygulanmalı, 
hasta battaniyeyle 
sarılarak vücut 
ısısı korunmalı, 
hastane ortamında 
bir an önce oksijen 
verilmelidir. Beyin 
ödemine yönelik 
tedavi uygulanmalı, 
ağır komalarda 
kan transfüzyonu da 
yapılabilir" şeklinde 
konuştu.

SATILIK VİLLA
. Umurbey Polatkcın 

Caddesi’nde 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

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü ’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM: (0.535) 280 94 00
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Türk halkı marka tutkunu
Ege Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği 
Bölümü tarafından 
gerçekleştirilen 
"Tüketicilerin 
marka tercihini 
etkileyen etkenler" 
konulu araştırma, 
tüketicilerin artık 
bir ürünü seçme
den önce, markayı 
seçtiğini ortaya 
çıkardı. 
Ürünlerin kalitesi, 
tüketici mem
nuniyeti, tüketicide 
oluşturduğu imajın 
çeşitli etkenlere 
bağlı olduğunu 
açıklayan Ege 
Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Ziynet Öndoğan, 
"Bu etkenler 
arasında rekabet ve 
yapılan satış 
çabaları önem taşı
maktadır. Ancak 
tüketici gözünde en 
önemli olan bir krit
er vardır ki bu da 
ürünün üzerine 
konulan isim ya da 
simge, yani 
markadır" dedi. 
Üreticilerin

markayı, ürün
lerinin pazardaki 
diğer ürünlerden 
ayrılması amacıyla 
kullandığını açık
layan Doç. Dr. 
Öndoğan, şöyle 
devam etti: 
"Marka; bir işletme 
tarafından üretil
erek pazara 
sunulan, ürün veya 
hizmetlere bir kim
lik kazandıran, ilgili 
ürün veya hizmeti 
rakiplerinden farklı 
kılan bir isim, 
spmbol ya da 
bunların kombi
nasyonudur.
Böylece pazarda 
kendi ürünlerinin 
tercihini arttırmayı 
hedeflemektedirler. 
Bunu sağlaya
bilmek için de 
tüketici üzerinde 
en etkili olan 
markayı bulmak 
için sürekli çaba 
göstermektedirler." 
Markanın diğer

sektörlerde olduğu 
gibi konfeksiyon 
sektöründe de çok 
büyük önem 
taşıdığını açıklayan 
Doç. Dr. Öndoğan, 
"Bunu bilerek kon
feksiyon işletmeleri 
pazarda 
markalarının kalıcı 
olması amacıyla 
ürün, dağıtım, satış 
ve fiyat poli
tikalarını sürekli 
olarak düzenlemek
tedirler. Marka ter
cihi, tüketicinin 
satın almasını etk
ileyen davranış 
boyutlarından 
biridir. Tüketicinin 
bir markayı tercih 

edip etmemesinde 
birçok faktör rol 
oynamaktadır.
Bunu seçerken de 
kendilerine en 
yüksek faydayı 
sağlayacak 
markanın ürünleri 
dikkate alınmak
tadır" diye konuştu. 
Markanın rafta bir 
ürünün satılabilir- 
liğini kolaylaştıran 
en büyük etkenler
den biri olduğunu 
dile getiren 
Doç. Dr. Öndoğan, 
"Bu nedenle de 
işletmeler marka 
yaratma 
konusunda çok 
titiz davranmak
tadırlar. Çünkü 
seçtikleri marka 
ürünlerinin ve 
işletmenin aynası, 
kimliği olmaktadır. 
Marka imajı 
pazarda, stratejik 
bir önem taşımak
tadır" dedi.

olmayı ertelemeyin
Uzmanlar, özellikle 
çalışan kadınlar 
arasında ileri yaşta 
anne olma isteğinin 
yaygınlaştığını belir
tirken, 35 yaşından 
sonra anne olmanın 
da bazı dezavanta
jlarının olduğuna 
dikkat çekiyorlar. 
Kadın ve Doğum 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Tolga 
Ergin, kadınlarda 
doğum için en 
uygun dönemin 20- 
35 yaş arası 
olduğunu belirterek, 
"Özellikle çalışan 
kadınlar arasında 
ileri yaşta anne 
olmak giderek 
yaygınlaşıyor.
Ancak yaş 
ilerledikçe risklerin 
arttığı da bilinen bir 
gerçek. Zaten riskli 
gebelik dendiğinde 
ilk akla gelen risk 
faktörlerinden birisi 
ileri yaş. Bu hamile
liklerde down 
sendromu(mon- 
goiizm) başta olmak 
üzere bazı kromo
zoma! bozuklukların 
görülme sıklığında 
önemli artışlar 
gözleniyor" dedi. 
Artan yaş ile 
birlikte anne 
adaylarında hiper

tansiyon, şeker 
hastalıkları gibi sis
tematik hastalıkların 
görülme sıklığında 
da bir artış 
yaşandığının altını 
çizen Ergin, "İşte bu 
nedenlerden dolayı 
ileri yaş gebelikleri 
yüksek riskli gebe
likler olarak kabul 
ediliyor. Anne 
olmak için 20 ile 
35 yaşlar arası 
en uygun 
dönem gibi 
görünmektedir. 
Gebeliğinde 35 yaş 
ve üstünde olan 
anne adayları, ileri 
anne yaşı grubuna 
girmektedirler” 
diye konuştu.
ANNEYİ BEKLEYEN 
RİSKLER 
Bilim alanında 
yaşanan gelişmeler 
sonucu yardımcı 
üreme teknikleri ile 
hamile kalan kadın 
sayısında artış 
olduğunu kaydeden 
Ergin, "Yıllarca 
hamile kalmamış 
pek çok kadın bu 
yolla hamile 
kalmanın mutlu
luğunu yaşıyor. 
Bunun doğal 
sonucu olarak ileri £ 
yaş gebelikleri 
daha çok görülüyor

Cildiniz kışa hazır mı?
Tıpkı mevsimlerin 
değiştiği gibi, 
cildimizin de mevsim
lere göre ihtiyaçları 
değişir. Soğuk 
havalarda cildin pul 
pul dökülmesi ve 
nemini kaybetmesi 
kaçınılmaz. Özel bir 
bakımla, kışın da- 
canlı bir cilde 
kavuşabilirsiniz. 
Soğuk hava, azalan 
nem ve hava kirliliği, 
cildimizi kış aylarında 
yıpratır ve has
saslaştırır. Bu neden
le özel bir bakıma 
ihtiyaç duyarız. Kış 
aylarında daha yoğun 
nemlendiricili kremler 
kullanmalı ve 
cildimize daha sık 
bakîm uygulamalıyız. 
Peki bunun için neler 
yapabiliriz? _____ 

Buhar banyosu yapın 
Kışın nem kaybeden 
cildinize buhar 
banyosuyla takviye 
yapabilirsiniz. Sauna 
veya hamama gide
cek vaktiniz yoksa, 
evde de kendinize 
buhar banyosu uygu
layabilirsiniz. Bunun 
için bir miktar kuru 
papatya ve 1 kase 
kaynar su yeterli. 
Ocakta kaynattığınız 
suyu geniş bir kas
eye dökün ve içine 
papatyaları ilave edin. 
Yüzünüzü kasenin 
üzerine eğin ve 
buharın cildinize 
temas etmesini 
sağlayın. 10 dakika 
bekledikten sonra, 
yüzünüzü havluyla 
kurulayın ve bakım 
kreminizi sürün.

Saçlarınız parıldasın 
Yağmur, kar veya 
hava kirliliği saç dip
lerine kadar işley
erek, saçın canlılığını 
kaybetmesine neden 
olur. Böyle bir 
durumda saç mat
laşır, uçları da çatal
laşır. Panthenol, buğ
day tohumu ve jojoba 
yağı saça parlaklık 
kazandırır. Saçlar 
aminoasit, E vitamini 
ve kalsiyum 
sayesinde güçlenir. 
Saçlarınız için doğal 
yöntemlere de 
başvurabilirsiniz. 3 
yemek kaşığı kre
mayı, 1'er çay kaşığı 
buğday tohumu yağı 
ve badem yağı ile 
karıştırın. Tüm 
karışımı saçınıza 
uygulayın ve

10 dakika kadar 
sonra durulayıp 
yıkayın.
Işıl ışıl gözler 
Soğuk havalarda 
gözaltında morluklar 
daha çok belirmeye 
başlıyor. Işıl ışıl 
gözlere sahip olmak 
istiyorsanız, uygun 
temizleme ürünleriyle 
temizlediğiniz göz 
çevresine, papatya 
çayı ile kompres 
yapabilirsiniz.
Pamuğu ılık papatya 
çayıyla ıslatın ve 
gözlerinize yer
leştirin. " mpresi 5 
dakika uygulayın ve 
göz çevrenizi kuru
layın. Daha sonra, 
hem yaşınıza hem de 
cilt tipinize uygun bir 
göz bakım kremi 
sürün.

GEMLİK'TEjLK 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

Tel : (0.224) 513 53 67
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B, öğretmen ate/ri
Milli I gıiun Bakanlığı 
(MEB geçen Eylül 
ayında ıvrçekleştir- 
ilen atama sonrasın* 
da boş kalan öğret
men kadroları için 
gele» ek ıy atama
yapa.
Eylm ayında
48 br. mşa yapılan
9 bin . ’ öğretmen
3t31 ’ .iıs sonrasında,
•’gorr «i başlamama,
bas^ ı r । bilgilerinde
yanl^ tık veya
eksik ı>> gibi
neden •erle boş
kalaı kadrolar için
atam.. yapılacak.
Bos ıdro sayısı,
illerde • gelen
venı. • göre
beL . > < ek. Atama

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

da Aralık ayı içinde 
gerçekleştirilecek. 
Atamalar için 18-27 
Ağustos 2004 tarih
leri arasında yapılan 
başvurular esas alı
nacak. Yeni başvuru 
kabul edilmeyecek. 
2005 Şubat ayında 10 
bin kadroya yapıl
ması planlanan ata
malar için ise yeni 
başvuru alınacak.
Atama takvimi, Bütçe 

Yasası'nda yeni 
kadro sayısının belir
lenmesinin ardından 
yapılacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığından 62 
bin öğretmen kadro
su talep etmişti, 
ancak Bütçe 
Yasası'ndan yaklaşık 
20 bin kadro çıkması 
öngörülüyor.

Öğretmenler, uzaktan 
eğitim sistemi ile 
okulda, evde veya 
tatilde bilgisayar 
okur-yazarı olabile
cekler.
Yeni yazılım 'Eğitim 
Portalı' sayesinde 
öğretmenler, kursa 
dahi gitmeden, para 
ödemeden yön
lendirmeli portalla 
bakanlığın takibi 
altında bilgisayar 
kullanımını 
öğrenecekler. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
'Uzaktan Eğitim 
Sistemi Eğitim 
Portalı' projesi Aralık 
2004 tarihinde hayata 
geçiyor. 45 bin ilk ve 
orta dereceli okulu 
ADSL sistemiyle 
2005 yılı sonuna 
kadar internet ağıyla 
örmeye çalışan 
bakanlık, diğer yan
dan da personelini 
en azından 'bilgisiyar 
okur yazarı* yapmayı 
hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl bu 
yönde eğitimlere 
başlayan bakanlık, 
bilişim sektörünün 
önemli isimleri 
arasında yer alan 
INTEL Firması ile 
anlaşma imzalamıştı. 
Bu kurslarda öğret
menler, bilgisiyar 
konusunda eğitim
den geçirilip diğer 
öğretmenleri 
eğitmesi amaçlanmış 
ve bu yönde for- 
matör öğretmenler 
yetiştirilmişti. Ancak 
personel sayısının 
650 bini aşan ve çok 
fazla sayıda öğret
meni kısa zamanda 
eğitmenin güçlüğü 
nedeniyle yeni bir 
eğitim portalı hazır
landı. Uzaktan eğitim 
adı verilen ve 
Microsoft tarafından 
yazılımı hazırlanan 
eğitim portalı bakan
lığın imdadına yetişti. 
Bu sistem ile öğret
menlere birer şifre 
verilecek. Şifrelenen 
öğretmen, internet
ten bakanlığın 
'meb.gov.tr' adresli 
ve daha sonra ismi 
belirlenecek olan 
uzaktan eğitim por- 

tahnın yer alacağı 
uzantılı web adresine 
girecekler. 
Öğretmenler, boş. 
saatlerinde veya ders 
aralarında odalarında 
ya da laboratuvarlar- 
da bulunan Bilgi 
Teknoloji sınıfların
dan internete gire
bilecekleri gibi bil
gisayar sahibi 
öğretmenler 
evlerinde, olmayan
lar ise herhangi bir 
internet cafeden 
şifrelerini girmek 
suretiyle sisteme 
girebilecekler. Eğitim 
portalında bilgisiyar 
okur yazarlığı pro
gramı kursiyerin 
kolay öğrenmesini 
dikkat alarak, oklarla 
yönlendirmeli bir 
şekilde hazırlandı. 
Aşama aşama maus- 
la (fare) ok işaretleri 
ile öğretmenler, bil
gisayarı öğrenecek
ler. Her öğretmenin 
en az bilgisayar-okur 
yazan olması hede
flenen bu projede 
öğretmenin şifresiyle 
girip söz konusu 
eğitimi bitirmesinin 
ardından bakanlık 
tarafından oluşturu
lacak komisyonlarda 
sınava tabi tutulacak
lar. Sınavlar yüz yüze 
uygulamalı olacak ve 
imtihanı geçenlere 
bilgisayar sertifikası 
verilecek. Eğitim por- 
tahnda oluşabilecek 
suistimallerin önüne 
geçilmesiyle ilgili 
tüm önlemleri alan 
bakanlık, öğretmen
lerin bilgisayarda 
eğitim portalına girip 
hangi saatte çalış
maya başladığını, 
kaç saat bilgisayarda 
kaldığını merkezden 
takip edecek, 
örneğin bilgisayarı 
olan bir öğretmen 
evinde gece saat 
22.00'dan 24.00'e 
kadar iki saat ders 
çalışması MEB'in 
Eğitim Teknolojileri 
Genel 
Müdürlüğü'nde bulu
nan server'den takip 
edilecek. Şifresi 
bulunan öğretmenin 
şifresini bir başkası
na vermek suretiyle 
girmesi ise eğitim 
sonrasında yüz yüze 

kurslarda aleyhine 
olacak ve kursu 
geçemeyecek.
Yetkililer, bu tip gir
işimlerde bulunacak 
olan öğretmenlerin 
zaten kursları geçe
meyeceklerini 
dolayısı ile kendi
lerinin zararlı olacak
larını vurguluyorlar. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
geçtiğimiz yıl 
TBMM'den geçirerek, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından da onay
lanan öğretmenlere 
kariyer sistemi 
getiren stajyer, öğret
men, uzman ve 
başöğretmen gibi 
statüler kazandırıl
masıyla ilgili yapıla
cak sınavlarda ve 
değerlendirmelerde 
öğretmenlerin aldığı 
bu kurslar dikkate 
alınacak. 1 Ocak 
2005 tarihinde söz 
konusu kanunun 
yürürlüğe gireceğini 
hatırlatan yetkililer, 
kariyer basamakları
na göre öğretmen
lerin kendilerini 
yetiştirmelerinin yanı 
sıra maaş yönünden 
de iyileştirmelerin 
olacağını vurguluyor
lar. Bu sistem 
içerisinde Yüksek 
lisans, takdir, 
teşekkür, gidilen 
panel ve hizmetiçi 
eğitim kurslan, maaş 
ödüllendirmeleri, 
personel sicil notlan 
ve kurslar gibi özel
liklerin öğretmenin 
bir üst sisteme 
geçişinde puan 
olarak yansıyacağını, 
kariyer basamakları 
arasında 
50-100 milyon lira 
arasında maaş 
farklıhklannın 
oluşacağını kaydetti, 
öğretmenlerin kendi
lerini günün gelişen 
koşullarına göre 
yenilemesinin, nicel- 
liğin artmasıyla 
eğitimde kalitenin 
yakalanmasında 
önemli etkenlerin biri 
haline geleceğini 
belirten yetkililer, 
bundan sonra geçen 
her boş zamanın per
sonelin aleyhine ola
cağını vurguluyorlar
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Suç işleme yaşı 13’e düştü
İstanbul'da, ergen
lik çağındaki 
öğrenciler arasında 
yapılan araştırma, 
ilk suç işleme 
yaşının ağırlıklı 
olarak 13-15 
olduğunu, suç 
işleyenlerin 5'te 
l'inin de "ilk 
suçlarını 7-9 
yaşları arasında 
işlediğini" ortaya 
çıkardı.
"Ergenler Arasında 
Suç İşleme Riski" 
konulu araştırma, 
İstanbul'da 15-18 
yaş grubundaki 3 
hin 500 öğrenci 
arasında gerçek
leştirildi.
Araştırmada, 
katılımcı öğrenci-* 
lerin yüzde)' 
14,8'inin, "hayat
ları boyunca en az 
bir kere herhangi 
bir suç işlediği" 
belirlendi.

Araştırmaya göre, 
ilk suç işleme yaşı 
ağırlıklı olarak 
(yüzde 42.6) 13-15 
yaş arasında 
gerçekleşirken, suç 
işleyen lerin öğren - 
çilerin yüzde 20'si 
de "ilk suçlarını 
işlediklerinde 7-9 
yaşları arasında 
olduklarını" 
bildirdi.
Katılımcı' öğrenci
lerin yüzde 10.8'i' 
de, "polisle en az 
bir kere başlarının 
belaya girdiğini" „ 

kaydetti. 'Öğretici
lerin yarıdan 
fazlası (yüzde 59.1) 
"sadece bir kez", 
yüzde 23'ü l’2-3 
kez ", yüzde 4.4 ’ü 
"4-5 kez", yüzde 
13.5’i ise "5 
defadan fazla 
polisle başının -■ 
helaya girdiğini" 
ifade etti.
Öğren çilerin yü zde 
3 ’ii "en az bir kez 
nezarethanede 
kaldığını" ifade 
ederken, suç işleyen 
öğrencilerin yüzde 

6.7'sinin anne ya 
da bahasının da 
herhangi bir suç 
nedeniyle en az bir 
kere cezaevine 
girdiği ortaya 
çıktı.
Erkeklerde "her
hangi bir suç 
işleme" oranı 
kızlara göre 2. 6 
kat, "polisle başı 

belaya girme" 
oranı 4 kat, "bir 
şey çalma " oranı 3 
kat, ' 'ıslahevinde 
kalma" oranı da 
yaklaşık 6.5 kat 
fazla çıktı. 
A raştırma veriler
ine göre, zararlı 
madde kullan an hır
da ' 'polisle başı 
helaya girme" 
oranının kullan
mayanlara. göre 
5.43, suç işleme 
uranının 4.35 kat 
fa zla olduğu tespit 
edildi.

OSS’ye başvurular 
pazartesi günü başlıyor
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan, 2005 
ÖSS için başvuruların 
22 Kasım 2004 tarihinde 
başlayacağını belirterek, 
adayları TC kimlik 
numalarını öğrenmeleri 
konusunda uyardı.
ÖSYM'den yapılan açık
lamaya göre, 2005 
Öğrenci Seçme - 
Sınavına sınavsız geçiş 
yapacaklar da dahil 
olmak üzere başvurular 
22 Kasım 2004 tarihinde 
başlayacak ve 6 Aralık 
2004 tarihinde mesai 
bitiminde sona erecek. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr.Ünal Yarımağan 
imzalı açıklamada aday
lara yönelik şu bilgiler 
özetlendi: .
"2005 ÖSS'ye başvur
mak isteyen adaylardan 
lise ve dengi okulların 
son sınıf düzeyinde 
olanlar kendi müdürlük

lerinden mezun durum
da olanlar ise istedikleri 
okul müdürlüklerinden 
veya ÖSYM Sınav 
Merkezi 
Yöneticilikleri'nden 4 
milyon karşılığında 22 
Kasım 2004 tarihindim 
itibaren 2005 ÖSS 
Kılavuzu ve Başvurma 
Belgesini alabilecekler 
Lise dengi okulların son 
sınıf düzeyinde olanlar 
kılavuzdaki kurallara 
uygun olarak doldur 
dukları Başvurma 
Belgesi ile 40 milyon TL 
olan sınav ücretim 
bankaya yatırdıklarım 
gösteren banka dek on 
tunu kendi okul müdür
lüklerine, mezun adaylar 
ise başvurma belgesi 
aldıkları okul mildin > 
lerine veya ÖSYM 
merkezi Yönetir * • ' ne 
onaylatarak teslîy 
edecekler".

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetiniz,deyiz,.

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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Çocukları ilaçla 
uyuşturmaya dikkat!
Bilim ad m la rı, 
Avrupa <«• 
. Imrnk </ da yaşayan 
çocuk/utla gençlere 
giderek daha fazla 
depresyon ilacı 
ı azılılığını ifade 
ettiler.
Ingiliz araştırnıa- 
< dara göre; yetişkin
li r için geliştirilen 
hu ilaçların çocuklar 
d, gençler üzerinde- 
kı etkisi henüz tanı 
. i n lamıyla bitin
in ediği için, kullanıl
maları kaygı verici. 
I ondra Üniversite- 
' ı nin yaptırdığı 
.a astırma, araların
da İngiltere, 
t tansa, 11manya. 
Kanada ve 
Ih < rilva'nın da 
bulunduğu 9 ülkeyi 
kapsıyor. Ihına 
göre fl-T yaş 
grubuna depresyon, 
anksıyete, hiperak- 
tıvite ve benzer 
sıH-ıınlar için yazılan 
antidepresan.

reçetelerinin sayısı 
hızla artma eğili
minde. Örneğin 
İngiltere 'de sadece 
2000-2002 döne
mindeki artış, yüzde 
68 civarında. Çocuk 
Hastalıkları Arşivi 
adlı bir dergide 
yayımlanan makal
eye göre diğerülkel- 
erde de benzer oran
lar görülürken, 
sadece Kanada ve 
Almanya'da artış 
yüzde 13 civarında 
kaldı.
İngiltere 'de geçen 
yıl bazı depresyon 
ilaçlarının çocuklara 
verilmesi yasaklan
mıştı. Ancak araştır
macılar, doktorların

bunların yerine 
başka Haçlar yazma 
eğiliminde 
olduğunu söylüyor. 
Londra Üniversite
si'ne bağlı Eczacılık 
Fakültesi 'nden 
Doktor lan IVong'a 
göre; "Hükümetler, 
yasak getirerek bu 
ilaçların kullanımını 
azaltabilir ama tama
men engelleyemez" 
Doktor Wong, bu 
nedenle de depresyon 
ilaçlarının gençler 
ve çocuklar 
Üzerindeki etkis inin 
daha iyi araştırıl
masının 
şart olduğunu 
söyledi.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

1LASTİE ALANA ANTİFİRİZ HEDİFE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİTKAMPANYAMIZ
ÖZKAYA OTOMOTİV

; GEMLİK BAYİİ
| l| R c III Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Sporun içinde yaşayan kişilerin 
içinde, çoğumuz faal olarak bir klüp 
yönetiminde vazife almıştır.

Benim şansım yönetimde çok 
kısa olarak hulunmamdır. Nedense - 
benim bulunduğum camiada kimse 
futboldan anlamaz ama vazifeye 
gelince hepsi birer bilgi uleması 
kesilirler.

Bu sene klüp seçimlerinde yöne
tim kuruluna seçildim. İlk toplantı
da hu işin nasıl yapıldığını bildik
lerini zannederek, kenarda durmayı 
yeğledim.

Seçimlerde başkan bir muhasip 
bir de sekreter seçti. Bir kulübün 
sıhhatli çahşahilmeşi için gerekli 
birimlerin çalışması gerekir.

Gemlikspor olarak bunu hiç yap
madık, yapamadık. Spor dallarında 
her branşın başkanı ve onun altında 
bir genel kaptan seçilir ( bu ya 
seçimle yada Şube Başkanı tarafın
dan atanır). Her kulübün bir lokal 
amiri olur, ki hu amirlik kulübün en 
önemli mevkisidir. Muhasip 
(veznedar) gibi.

5 kasım 20//4 tarihinde o gün 
yapılması gereken hususları yazıp 
klüp başkanma onüç maddelik öneri 
sundum. 13. Maddede “ben istifa 
ediyorum” ibaresini kullandım. 
Aradan fazla vakit geçmeden 
Başkan Bey beni aradı. “hu 13. 
Madde ne ” diye sordu. Ben gerekini 
söyledim. “ Toplanıp görüşelim ” 
dedi. Bu arada 5 Kasım 'da alınmış 
karara imza atmam istendi.Doğaldır 
alınan kararlar Yönetim Kurulu 
tarafından imzalanır.

E!bette ki hu 13 .maddelik istekleri 
sıraladıktan sonra, alınan bir karar 
olduğunu iyi biliyordum. Tabi bu 
kararlar alınırken ben yönetime 
çağrıtmamıştım.

Bu karasızlıkfar devam ederken 
benim istifam söz konusu olunca, 
idare heyetinde olan 2 arkadaş; 
“Hayır senin istifan kabul edilme- 
di”dedi!er.

A ntranör yok, sezonun açılması 
gerekli. Her işe karışan Sefahattin 
Bakırcı 'ya söyledim. Hoca olarak 
yok evvelden görüşme sağlanan 
Gündüz Özcehe ile tekrar görüşmek 
için sen Sefahattin Bakırcı başkanla

Gemlikspor
görüştükten sonra cuma günü
buluşalım dedi. Ben öyle anladım, 
telefonla Gündüz hocaya randevu • 
verildi. Meğer randevü perşembe 
günüymüş. Tabi konuşma o gün 
olmadı.

Sefahattin Bakırcı cuma günü 
“çağır ben sizi görüştürürüm ” dedi.

Cuma günü hoca epey bekledik
ten sonra gitti. Zira klüp ikinci 
başkanı Sefahattin Bakırcıymış 
kendi ifadesinden anladım.

İki saat sonra başkanı gördüm. 
Başkan randevümüz yok dedi. 
Bende durumu kısaca anlattım.

12 Kasını 2004 tarihinde, yardım
cı hoca ile eski klüp lokalini çok ■ 
arzu ettiğim kayıkhanedeki binaya 
taşıdık ve yerleştirdik.

1 ~ Kasım 2004 tarihinde Sekreter 
Mustafa Bey i görüp daha evvel alı
nan lokalin anahtarlarını teslim 
ettim ve yapılması gereken hususları 
not ettirdim. Hususlar şunlardı; 
Sezonun açılması, hocanın tespiti, 
umumi kaptanın seçilmesi ve trans
fer yapılması.

Gündüz, hocayla anlaşma olmadı. 
Mustafa Tezcan Bey'le özel- 
görüşmede eski Sümerspor 'lıı 
Gemlik 'li Coşkun 'dan bahsettim. 1 7 
kasım günü hu mevzuyu görüşmek 
üzere yönetim kurulu toplanmış. 
Haberim yoktu zaten beni çağır
madılar. İstifa ettiğimi başkan açık
lamış.

İstediğim kararı vermişlerdi, 
Faruk Güze! umumi kaptan, 
Coşkun Çetintaş Gemlikspor 2004- 
2005 sezonu için hoca.

Geriye trasfer edilecek 2 oyuncu 
kaldı. Bende kabul ederim, 
Gemlik 'li. olsunlar. Dışarıda 
oynayanlar gelirini bilmem ama ne 
Körfezsporda, ne K.Kumfa'da ne de 
Vmurbey'de düşünülen futbolcu 
var. Sevinerek belirteyim ki, başkan 
dahil Gemlikspor 'un dört idarecisi 
var.

20 gün evvel vermiş olduğum 
istifanın nedeni; Spordan anla
mayan kişilerin, çok uzun zaman 
sporla uğraşmış kişiyi kullan
malarından Heri gitmez-

Bu sene süper lige çıkma ümidi 
ile.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyi’t/ere sandalye, 
masa, meşruhat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

■■■ OUNLÜK OAnW

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Hazine, 500 milyon dolar borçlandı
Hazine, 2015 vadeli 
tahvil yeniden 
ihracında 500 
milyon dolar borç* 
landı.
Hazine'den yapılan 
açıklamada, 7 Ekim 
2004 tarihinde 
ihraç edilen Mart 
2015 vadeli dolar 
cinsinden ulus
lararası tahvilin 
artırımı için 
Citigroup ve 
Morgan Stanley 
yatırım bankalarına 
yetki verildiği hatır
latıldı. Açıklamada, 
artırımın 18 Kasım 
2004 tarihinde 
tamamlandığı ve 
artırım miktarının 
500 milyon

YURT-KUR alacaklarının peşinde
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü (YURT- 
KUR), kurumun 
öğrencilere verdiği 
geri ödemeli 
bursları almada 
kararlı.
Yıllardır geri alına
mayan öğrenim ve 
katkı kredilerinde 
YURT-KUR'un ala
cağı toplam 265 tri- - 
İyon olarak tespit 
edildi. YURT-KUR 
geçtiğimiz aylarda 
alacaklarına ilişkin 
haciz işlemi başlata
cağını duyurması ve 
'Öğrenim Kredinizi 
ödeyiniz ki bir 
öğrenciye daha 
kredi verelim* slo
ganı başlatması, 
burs ve kredilerin 
geri döşleri açısın
dan meyvelerini ver
meyi başladı.
Kurumun öğren
cilere eğitimlerinde 
destek vermek 
amacıyla verdiği 261 
trilyonun peşine 
düşmesi sonucu altı 
ayda 51 trilyonluk 
hedef aşılarak 58 tri
lyonu buldu. YURT- 
KUR Genel Müdürü 

dolar olarak 
gerçekleştirildiği 
ifade edildi.
Tahvilin faiz oranı 
(yatırımcıya 
getirisi) yüzde 6.97, 
aynı vadedeki ABD 
Hazine tahvillerine 
göre getiri farkı 
(spread) 286 baz 
püan oldu. Tahvil 
artırımına ilişkin 
tutar 24 Kasım 
2004 tarihinde 
Hazine hesabına 
girecek.
Hazine açıkla
masında söz 
konusu tahvil 
artırımının, birçok 
açıdan başarılı 
olduğu belirtildi ve 
bunlar şu şekilde

Haşan Albayrak, 
öğrencilere verilen 
öğrenim ve katkı 
kredilerinin şartlar 
doğrultusunda 4 yıl 
süreli ola k ver
ildiğini, öğrenim bit
tikten sonra öğren
cilerden iş bul
malarına imkan tanı
mak için 2 yıl sonra 
burslarda geri 
ödemeleri başlattık
larını söyledi'. 
Albayrak, geri 
dönüşü yapılan par
alarla bir fazla 
öğrenciye daha 
burs verebilme 
imkanlarının doğa
cağını söyleyerek, 
ödeme yapmayan 
bursiyerle şu şek
ilde seslendi: 
"öğrenim kredinizi 
ödeyiniz ki bir 
öğrenciye daha 
kredi verelim".

sıralandı: 
"Tahvilin faiz oranı, 
uluslararası ser
maye piyasalarında 
bugüne kadar ihraç 
ettiğimiz ABD 
Dolan cinsinden 
tahviller içinde en 
düşük orana tek
abül etmektedir. Bu 
en düşük faiz 
oranı, 10 yıl gibi 
önemli bir vadeye 
sahip tahvilin 
ihracında elde 
edilmiştir 
Tahvilin ihraç ânın
daki getiri farkı, 
bugüne kadar 
gerçekleştirilen 
Global Dolar tahvil 
ihraçları içinde en 
düşük değere

ALACAKLARDA 
HEDEF AŞILDI 
YURT-KUR, 265 tri
lyonluk alacağından 
bu sene 58 trilyonu 
geri almayı başardı. 
Yetkililere göre 
bunda en büyük 
faktörün başlatılan 
haciz işlemleri ile 
bursiyerlere yönelik 
yapılan kampanya 
ve açıklamalar. 30 
Eylül 2004 tarihi 
rakamlarına göre 
YURT-KUR, öğrenim 
ve katkı kredisi ala
cağı 265 trilyon. Bu 
zamana kadar kuru
ma hiç ödeme yap
mayan kişi sayısı 
ise 285 bin 452 kişi. 
Buradan gelecek 
para 97 trilyon.. 
Kuruma aksatarak 
belli dönemlerde 
ödeme yapan kişi 
sayısı ise 371 bin

sahiptir.
Tahvil, mevcut 
2015 vadeli tahvil
imizin ikincil 
piyasa faiz oran
larına yakın bir 
seviyeden ihraç 
edilmiş, fiyatlaması 
mevcut tahvilimizin 
ikincil piyasa fiyatı
na düz bir nok
tadan 
gerçekleştirilmiştir. 
Tahvile artırım 
tutarının 5 katından 
fazla talep gelmiş 
olması, yatırım
cıların ülkemiz 
ekonomisine ilişkin 
olumlu beklenti
lerinin önemli bir 
göstergesidir”

668 kişi. Buradan 
gelmesi beklenen 
para ise 168 trilyon. 
ÖĞRENİM 
BURSLARI 110 
MİLYON
Bu sene 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren öğrenim 
kredisi ile burs 

ücretleri 90 milyon 
liradan 110 milyon 
lira olacak. YURT- 
KUR bu sene 2004- 
2005 öğrenim yılın
da toplam 60 bin 
kişiye burs 160 bin 
öğrenciye de öğren
im kredisi verecek. 
Geçen yıl 54 bin 728 
öğrenciye verilmişti. 
Burs ücretlerinin 
artışına ilişkin kesin 
karar 1 Ocak 2005'te 
alınacağı belir
tilirken, Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan'ın geçtiğimiz 
haftalarda Ulusa 
Sesleniş programın
da burs oranlarında, 
artışların yapıla
cağını müjdelemişti. 
Yetkililer, bu oranın 
yüzde 24'lük bir 
atışla yal '/şık 110 
milyon lira olacağını 
kaydettiler.

Kapkaça karşı tedbirleri 
geliştiriyoruz

Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
ve Sözcüsü 
Ramazan Er, artan 
kapkaç olaylarına 
karşı önleyici 
tedbirlerin gelişti 
rildiğini belirterek, 
bu tür suçların 
terör örgütü 
tarafından 
yapıldığına dair bir 
bulgunun bulun
madığını bildirdi. 
Haftalık bil
gilendirme toplan
tısında, Ramazan 
Bayramı'nda mey
dana gelen trafik 
kazalarında 89 
kişinin öldüğünü 
136 kişinin de 
yaralandığını 
kaydeden Er, 
ölümlü kazaların 
büyük bölümünün 
şehirlerarası yol
larda gerçek
leştiğini, kazalara 
en çok Otomobil
lerin karıştığım 
söyledi.
Bir gazetecinin, 
"Bazı gazetelerde 
önümüzdeki gün
lerde Türkiye'de 
huzurun bozul
ması için bazı kişi
lerin öldürüle
ceğine dair haber
ler var. Bunu nasıl 
değerlendiyor- 

ACELE SATILIK DAİRE
KÖKÇAMLAR E BLOK 

16 nolu daire 
ACELE SATILIKTIR 

0.532.292 95 27 |

r BURSA HAKİMİYET VE '

KENT GAZETELERİNE | 
İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM I » 

_ TEL : (0.224) 513 96 83 _

sunuz?" sorusu 
üzerine Er, Türk 
polisinin iç ve dış 
odaklardan 
gelebilecek 
saldırılara karşı 
istihbarat çalış
malarını 
sürdürdüğünü 
belirtti. Er, "Biz 
olası her türlü 
olaylara karşı ted
birimizi alırız" 
dedi.
Kapkaç olaylarının 
artışıyla ilgili bir 
soru üzerine Er, 
bu tür olaylara 
karşı önleyici 
hizmet çalış
malarını 
sürdürdüklerini 
söyledi. Banliyö 
trenlerinde kap
kaça karşı polis 
görevlendirdikleri
ni ifade eden Er, 
gerek görülen 
noktalarda önlem
lerin sürdürüle
ceğini anlattı.
Bir başka soru 
Üzerine de Er, 
kapkaç olaylarının 
terör örgütü 
tarafından 
organize edildi 
ğine dair bugüne 
kadar herhangi bir 
tespitlerinin 
bulunmadığını 
ifade etti.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM
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/$te Türkiyelin kalp haritası
Türkiye’de kalp 
sağlığını tehdit ede
cek risk faktörleri 
giderek artıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 
15 bin kişinin 
katılımıyla gerçek
leştirdiği araştırma, 
Türkiye’nin kalp hari
tasını ortaya çıkardı. 
İşte sonuç...
Sağlık Bakanlığı. 
"Sağlıklı Beslenelim, 
Kalbimizi Koruyalım 
Projesi" kapsamında,

I Türkiye'nin yedi
I coğrafi bölgesini 
I temsil eden illerden 
I seçilen 15 bin 468 

kişinin katılımıyla bir 
araştırma yaptı 
Araştırma sonuçları 
Türkiye’nin kalp hari
tasını ortaya çıkardı. 
İki yıl süren araştır
mada Balıkesir 
Erzincan, Gaziantep, 
İçel, Muğla. Ordu ve 
Aksaray şehir merke
zlerinden ve kırsal 
yerleşim bol 
gelerinden toplam 15 
bin 468 kişiyle 
yuzyuze görüşüldü. 
Seçilen 14 sağlık 
ocağına kayıtlı 30 yaş 
ve üzeri bu bireylerin

ayrıca kan basıncı, 
kan lipit değerleri, 
boy uzunlukları ve 
vücut ağırlıkları 
ölçüldü. Mayıs 
2002’te tamamlanan 
araştırmayla, Türk 
toplumundaki 30 yaş 
üstü bireylerde 
"koroner kalp 
hastalığı" risk faktör
lerinin görülme sık
lığı saptandı. 
Araştırmanın 
sonuçları kita
plaştırarak üniver
sitelere ve konuyla 
ilgili sağlık kurumlan* 
na gönderildi.
YAŞ ARTTIKÇA 
KALP HASTALIĞI DA 
ARTIYOR 
Araştırmaya katılan- 
lara kalp hastası olup 
olmadıkları soru

lurken, verilen yanıt
lar kalp hastalığı sık
lığının yaşa paralel 
olarak arttığı görüldü. 
Araştırma sonuçları, 
aynı yaş grubundaki 
kadın ve erkekler 
arasında kalp 
hastalığı açısından 
önemli bir farklılık 
olmadığını gösterdi. 
Erkeklerde kalp has
tası sayısı yüzde 
23’lük oranla en fazla 
80 ve üstü yaş 
grubunda olurken, 
kadınlarda kalp 
hastalığının en sık 
görüldüğü yaş grubu 
yüzde 21 ile 70-79 
yaş grubu çıktı. Her 
iki cins için de kalp 
hastalığının en düşük 
sayıda yüzde 2’lik 
oran ile 30-39 yaş 

grubunda çıktı. 
HİPERTANSİYON 
RİSKİ ŞEHİRLİ 
KADINLARDA FAZLA 
Türk toplumunda 
hipertansiyon 
hastalığı kadınlarda 
erkeklerden daha 
fazla görülüyor.
Çalışmaya katılan 
bireylerin kan basıncı 
ölçümleri sonucunda 
toplumun genelinde 
hipertansiyon 
görülme sıklığı yüzde 
21 çıktı. Erkeklerde 
hipertansiyon 
görülme sıklığı yüzde 
19’ken, kadınlarda bu 
oran yüzde 22’ye 
ulaştı.
Araştırma sonuçları, 
Türk toplumunda 
şehirleşmenin hiper
tansiyon görülme 
sıklığını artıran 
önemli bir etken 
olduğunu ortaya 
koydu. Şehir merkez
lerinde hipertansiy- 
onlu oranı yüzde 23 
iken, kırsal kesimde 
yüzde 19’a kadar 
düştü. Fark şehirli 
kadınlar ile kırsal 
kesimdekiler arasın
da çok daha belirgin

leşirken, kırsal kes
imde hipertansiyonlu 
kadınların oranı 
yüzde 41, şehirli 
kadınlarda ise yüzde 
58 çıktı.
SPOR ALIŞKANLIĞI 
YOK
Futbol taraftarlığının 
en vahşi yaşandığı 
töplumlardan ülkeler
den biri olan 
Türkiye’de toplumun 
yüzde 96’hk ezici 
çoğunluğu düzenli 
spor yapmıyor.
Haftada en az 3 gün 
ve 30 dakika olarak 
yapılan egzersizi 
düzenli fiziksel 
aktivite olarak 
değerlendiren 
ankette, düzenli 
spor yapanların 
oranı yüzde 3.5 çıktı. 
HER 100 KİŞİDEN 
10’U İLAÇ 
KULLANIYOR
Türk toplumundaki 
her yüz kişiden 10’u 
sürekli olarak ilaç 
kullanıyor.
Araştırmaya katman
ların yüzde 10’u 
en az bir ilacı 
sürekli kullandığını 
söylerken, 

kullanılan bu ilaçların 
büyük çoğunluğunu 
hipertansiyon ve 
diyabet ilaçları 
oluşturdu. Şehir 
merkezinde 
yaşayanlardan 
beslenme bilgisi 
olanların sayısı kır- 
saldakilerden 
fazla çıktı.
Buna karşılık 
kırsalda yaşayanlar 
arasında diyet uygu
layanların oranının 
şehir merkezindek
ilere göre daha fazla 
olduğu görüldü. 
Beslenme bilgisi 
olanların illere 
göre dağılımı 
incelendiğinde ise, 
en yüksek oran 
yüzde 44 ile 
Muğla’da, en düşük 
oranı ise yüzde 
8.7 ile İçel’de çıktı. 
Katılımcıların 
büyük çoğunluğu 
beslenme bilgisini 
doktorlardan 
aldığını beyan 
ederken, basın- 
yayın organlarından 
yararlananların 
sayısı da ikinci 
sırada oldu
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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 Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311
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F
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E 
E 
F 
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OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanbcroğlu-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 işi. 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

NÖBETÇİ ECZANE
20 Kasım 2004 Cumartesi 

Çamlıca ECZANESİ 
Tel: 513 11 45 GEMLİK

21 Kasım 2004 Pazar 
Ozan ECZANESİ 

Dr. Ziya Kaya Mh. İstiklal 
Cd. No: 121/3 GEMLİK
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Zeytinspor lige hazırlanıyor
Sevfetin SEKERSÖZ

Profesyonel 3. lig 
Bayanlar Voleybol 
şampiyonasına 
hazırlanan 
Zeytinspor, 
çalışmalarını 
aralıksız 
sürdürüyor. 
Bir süre önce 
dağılan Bursaspor 
Voleybol takımından 
4, İstanbul Yeşilyurt 
ve Eczacıbaşı'ndan 
6 bayan voleybol
cuyu takıma 
kazandıran Kulüp 
Başkanı İhsan Ünlü, 
alt yapıdan kazanılan 
6 elemanla ligde 
iddialı olduklarını 
söyledi.
Gemlik'te salon 
olmaması nedeniyle 
antrenmanlarını 
Orhangazi'de yapan 
Zeytinspor'lu bayan 
voleybol takımını

Ömer Turhan 
çalıştırıyor. 
Şubat ayında 
başlayacak olan 
Bayanlar 3. liginin 
K gurubunda 
mücadele verecek 
olan Zeytinspor'un 
rakipleri 
Karamürsel 
İdmanyurdu, 
Sakarya Meşeli Spor, 
Bilecik Anadolu 
Gençlerbirliği, 
Eskişehir Köy 
Hizmetleri ile 
Zonguldak 
Karaelmas 
Üniversitesi.
12 grupta oynanacak 
maçlar sonunda 
1. ve 2. sırayı alan 
takımların yarı final 
müsabakalarına 
katılacaklarını 
bildiren İhsan Ünlü, 
ilk kez katılacakları 
Bayanlar 3. ligine

Antremanlannın Orhangazi'de yapan Zeytinspor Voleybol fakımı, 
profesyonel 3. lig bayanlar voleybol şampiyonasına hazırlanıyor.

iddialı olarak 
hazırlandıklarını 
söyledi.
Ünlü, Gemlik'teki 
okullarda yaptıkları

araştırmalarda 
gençlerin spora 
olan isteklerini 
gördüklerini 
belirterek.

"Amacımız Gemlik'in 
sesini tüm 
branşlarda duyur
maktır. Zeytinspor 
adı altında faaliyet

lerimizi çoğaltarak 
Gemlik gençliğine 
spor yapabilme 
imkanı yaratmak 
istiyoruz" dedi.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖLDÜNÜZ MÜ?

Takvim 4 Masa Takvimi 4 Gemici Takvimleri 4 rijaaıia 4 
Anahtarlık 4 Duvar Saatleri 4 Kalemlik 4 Küllükler 4 Um ve 

Çakmak Çeşitleri ve l imi Hediyelik Eşya Çeşitleri

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 Tel & Fax: (0.224) 513 35 95

SAN

FIÇI ŞARAP EVİ
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası 

‘Ucuz keyiflenmenin ve
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde ’

“YAZGAN” ve “YETKİN” Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

PAPAZ
KARASI
8.500.000 1

KALECİK 
KARASI 

14.000,080.
HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE 

5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR —

UMURBEY
10.000.000,

20.000.000

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ; 
BÖBREK TAŞI SUYU VE. 

GUATR İÇİN SU BULUNUR

DOĞAL KAYNAK SULTAN SU
19 LT. 2.500.000 TL.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 37

YENİ PAZAR CAD. N0:18 TEL: 514 75 25 GEMLİK



Ani düşen hava ısısıyla sağnak yağışlar ve kar yurdun genelini etkisi altına aldı

Türkiye soğukların etkisine girdi
Beklenen soğuk hava ile birlikte yağmurlar ve kar yağışları da yurdu etkisi altına aldı. 8 ve 10 derece düşen hava sıcaklıkları sonu- 
cu başta Ankara olmak üzere, Doğu Anadolu’nun tamamı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışları sürecek. 7’de

RFMI İK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

22 Kasım 2004 Pazartesi

10 milyon işçi 
kayıt dışı çalışıyor 
4 milyon asgari ücretli yeni 
asgari ücreti beklerken, sigor
tasız ve güvencesiz çalışanların 
sayısı 10 milyonu geçiyor.

Haberi sayfa 5’de

15 günde bir Gemliklilere hizmet veren Bağ-Kur Bürosu, yeni atama ile haftaboyu hizmet verecek

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik-Orhangazi ve İznikli Bağ-Kur sigortalılarının 15 günde bir 
yapılan vize işlemleri, büroda devamlı çalışacak ikinci memurun 
atamasıyla çalışma günlerinde her gün hizmet verecek.

Bağ-Kur’da güzel son
Geçtiğimi» günlerde ilçemizdeki Bağ-Kur 

Büro’sunun çalışmaları konusunda yazdığım 
yazıdan sonra, yürütülen çalışmaların sona 
erdiğini öğrendim.

Bilindiği gibi, Bağ-Kur sigortalıları basit bir 
sağlık karnesi vizesi için Bursa’ya gitmek 
zorunda kalıyordu.

Bu konuda yıllar süren çalışmalar geçtiğimiz 
yıllarda sonuç verdi.

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan sorunun çözülmesi için büyük 
çaba harcadı.

Dönemine göre, siyasi parti ilçe yöneticileri 
de çaba harcadılar. Böylece, 15 günde bir 
Bursa’dan gelen Bağ-Kur elemanları vize 
İşlemlerini yapmaya başladılar.

Yani sizin anlaşacağınız, acil olaylar dışında 
isteyen vizesini Gemlik’te 15 günde bir yaptırır 
duruma geldi.

Ancak, Gemlik, Orhangazi ve iznikli sigor
talılar da Büro’ya başvurunca işler yine sorun 
olmaya başladı.

Bunun çözümü ise, Bağ-Kur dan iki memurun 
Gemlik Büro’sunda devamlı hizmet vermesiyle 
çözüleceğiydi.

Bir memur, daha önce atandı ve eğitim aldı. 
İkinci için özelleşen TÜGSAŞ’tan ayrılan bir 
memurun Bağ-Kur’a ataması yapılınca, sorun 
çözüldü.

Halka eziyet olan devlet hizmetlerini kolay
laştırmak için yapılan güzel işleri alkışlamak 
gerekir.

I Bu konuda çaba harcayanlara teşekkürler.

Bağ-Kur sigorta- 
lalılarının vize işlem 
lerini yapan büro 
ya, ikinci memurun 
da atamasının 
yapılmasının sonu
cu, Bağ-Kur’lular 
bir süre sonra bek
lemeden işlemlerini 
yaptırabilecekler. 
Özelleştirilen 
TÜĞSAŞ A.Ş.’den 
bir memurun Bağ- 
Kur’a atanmasıyla 
sorun çözüldü.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Okul müdürlüğü suresine 
sınırlama getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurum 
lan Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliği'nde değişik
liğe giderek, okul müdürlüğü süresine 
sınırlama getirdi. Buna göre, okul 
müdürleri görev yaptıkları okulda 5 
yıldan fazla görev yapamayacak. 9’da

AK Parti İlçe Başkanı Enver 
Şahin, 2. memurun atanmasında 
çaba harcayan Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu’na teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, Bağkur 
bürosunun Gemlik’e gelmesinde 
büyük çaba harcadı.

Yılbaşı heyecanı 
yaklaşıyor

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı biletlerin 
dağıtımına başlıyor. Büyük ikramiyenin 
15 trilyon lira olduğu özel çekilişte, 1 
adet 5 trilyon, 1 adet 3 trilyon, 5 adet 
1’er trilyon lira dağıtılacak. Biletler, 
9 Aralık 2004 tarihinden itibaren 
satışa sunulacak. Haberi sayfa 7’de
................ ................... .............................

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Onlar vuruyor... 
Müslümanlar bakıyor...

Sırası Geldikçe
İnan Tamer

Gemlik gelişiyor....

Müslüman mahallesinde salyangoz 
satılmaz..

Ancak salyangozu satanlarla müslü- 
manların kol kola yapmadıkları yok gibi.

Siyasetten ticarete, savaştan arayışa 
kadar bir çok şeyi birlikte yapıyorlar.

Küreselleşme olgusu ne hikmetse müs- 
iümanları hristiyanlara yaklaştırıyor.

Hristiyanlar ise olması gereken yerden . 
kımıldamıyor.

Doğrusunu da o yapıyor.
Barışsa barış..
Savaşsa savaş..
Ama önce toplumsal çıkarlar var.
Her şey ona göre planlanıyor, ona göre 

tasarlanıyor.
Ama biz BOP(Büyük Ortadoğu Projesi) 

diye diye AB diye diye burnumuzun 
dibinde müslümanlara yapılan “zulüm”e 
seyirci kalıyoruz.

Hem de ülkenin dış ve iç politikasını 
kendisine İslamcılar diyenlerce yönetildiği 
döner

Şı ırençli insanların yaşadığı “ 
Felluce’de müslümanların kutsal ayı ve 
bayramı olan Ramazan’da başına gelen
ler.

Elin gavurunun “kinini”makinah tüfek 
şarjöri nden alabildiğine kustuğu , 

Birleşmiş Milletler ‘in, Kızıl Haç’ın koy
duğu kuralları alt üst ettiği görüntüler 
ekranlardan dünyaya yansıdıkça tüm 
“insanlar” şiddetle tepki gösteriyor.

Birleşmiş Milletler isyan ediyor.
Kızıl Haç örgütü olanlar karşısında 

sesini yükseltiyor.
Biz hala ne bekliyorı bil
Ben bilmem de bilen .
Biliyor ki bekliyor.
Gık demiyor.
O bekleyedursun..
Elin gavuru hedefine ulaşırı. < için 

kurşunlarla füzeleri sakınmadan ağdırıy
or.

Bu işe bir dur demek gerek.
Kendinde güç hisseden ülkelerin 

gözünü bürüyen kan dünyayı boğuyor.
Küresel egemenlik savaşları kişisel ve 

ulusal değerleri bir bir yok ediyor.
Umutları söndürüyor.
Geleceğe dönük kaygıların taşınmasına 

yol açıyor.
Daha da kötüsü dine olar ~aygıyı zedeli 

yor.
Din savaşlarını körüklüyoı.
Hele dinin amaçlara ulaşmak için” araç 

“haline gelmesi insanı çileden çıkarıyor.
Hem içeride hem dışarıda..
Allah olmayanlara akıl, fikir, insanlık, 

duygu ihsan eylesin.
Dini emellerine alet edenleri de çarpsın. 
Amin.

Bilmem farkında 
misiniz?

Sunğipek’in Uludağ 
Üniversitesi’ne devrinin 
gerçekleştirilmesinden 
sonra, Gemlik ticaret 
hayatında bir canlanma 
başladı. Her hususta caz
ibe merkezi oldu.

Eski Pazar 
Caddesi’nde, yeni Pazar 
yerinde, İstiklal ve 
Orhangazi Caddesi’nde 
dükkanlar vitrin değişik
liği yapıyor, yeni, yeni 
işyerleri açılıyor.

Bursa -Yalova yolu 
üzerinde zeytin- 
zeytinyağı işyerleri açılıy
or, çevre yolu üzerinde 
de fırınında tutun da her 
türlü ticari işyerleri 
hizmete konuldu. Sebze- 
meyve ve her türlü 
eşyanın satıldığı açık 
hava pazarı sağlı sollu 
Çevre Yolu’na kadar 
uzanır oldu.

Her geçen gün ekmek 
fabrikalarında, sıcak 
yemek lokantaları, börek 
ve simit fırınları, kebap 
salonları, pastahaneler, 
gençlerin büyük ilgi gös
terdiği bilgisayar, bilardo 
salonlarında büyük artış 
var. Çamaşır ve halı yıka
ma tesisleri kuruldu.

Restaurantlarda tadilat 
ve möble değişiklikleri 
yapılıyor.

Fotoğraf sanatına 
gönül vermişlerin 
fotoğraf stüdyoları, vitrin
leri en son moda, altın ve 

ı it eşyası He süslü ve 
zengin kuyu nen dükkan
ları, erkek ve bayan 
kua. ..-r ve güzellik salon
ları ik 'deler, işyer
lerinin ışıklı vitrinleri ile

ışıl ışıl.
Konaklama tesisleri de 

kendilerini yeniliyor.
İş adamı Sayın Paşa 

Ağdemir, satınaldığı Eski 
Emlak Bankasını, 
Gemlik’te görülmemiş bir 
şekilde çevreye zarar ver
meyecek önlemlerle 
mezkûr yeri otele 
dönüştürüyor.

İstanbul’u Bursa’yı 
aratmayacak şekilde 
optik mağazalarının 
sayısı bir hayli oldu.

Eczanelerde kendileri
ni yeniliyor, tertemiz, pırıl 
pırıl hepsi. Şimdi bakkal 
dükkanı gibi değil, 
eczane gibi.

Uzmanlar Tıp Merkezi, 
Gemlik Sağlık Polikliniği, 
Körfez Polikliniği araç, 
gereçlerinfyeniliyor, 
takviye ediyor.

İstiklal Caddesi’nde 
doktor tabelaları artmış 
bulunuyor. Ünlü Mobilya 
markaları pazarlayan işy
erlerinin sayısı artıyor.

Seval Çeyiz, Perdeci 
Latif gibi ev tekstili işyer
leri, Doğan Kristal, Ali 
Acar’ın sahibi olduğu 
züccaciye mağazaları, 
Mıgros, Özhan Market, 
BİM, Demirler, BEM, 
Diasa, İnan Market gibi 
büyük mağazalar yaşama 
bir canlılık getirdiler. Her 
biri dolup taşıyor. Özdilek 
yer aldı. Ticari ve kom
pleks kurma hazırlığında.

Tansaş araştırma 
yapıyor.

Yıllardan beri, Gemlik 
zeytinini Türkiye’ye ve 
nihayi tüketiciye tanıtma 
uğraşı veren Zeytinci 
Mustafa, Başaran 
Zeytincilik, Esen

Zeytincilik, Çakarlar 
Zeytincilik, İstiklal 
Caddemizin ilk işyerleri. 
Onlarda tertemiz.

Marmarabirlik, satış 
reoyunu özel sektöre 
devrettikten »sonra işyeri
ni kiralayan Sayın Güven ’• 
Ünlü de Gemlik zeytinini^ 7 
doğal üretilen TEMA 
ürünlerini vitrinlerde 
halkın beğenisine sunuy
or.

Sahil gazinoları mis 
gibi oldu. Hem yaz-hem 
kış Gemlik insanına 
yakışır hizmet yarışında.

Konutlar boyanıp, 
pencere ve camları pvc 
doğramalarla yenileniyor.

Kapatılan Garanti 
Bankası Gemlik Şubesi 
yeniden açıldı.

Gemlik ilçe olmaktan 
ziyade bir il 
görünümünde.

Üniversitenin gele
ceğinin belirlenmesi her 
yönden geliştirdi 
Gemlik’i.

Eğitim, öğretim 
başladıktan sonra, 
kültürel gelişmeler görüp, f 
yaşayacağız.

Gemlik’i yalnız zeytini 1 
ile değil, yetişmiş insan 
gücü, kaliteli eğitim kuru- f 
luşu, kültürel gelişmişliği, | 
sporda atılımı ile de tanı- u 
tacağız.

Gemlikli olmakla gurur i 
duyup, onurlanacağız. JM

Eğitim için gelecek 
yavrularımız da 
Gemlik’te, feyz almakla 
gururlanıp, onurlanacak- 1 
lar.

Az mutluluk mu bu.
Yaşatanlar, yaşatacak- ! 

lar sağ olsun!

7 BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE ।
1 İLAN ve REKLAM ALINIR '
1 KÖRFEZ REKLAM TEL:(0.224)5139683 J
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15 günde bir Gemliklilere hizmet veren Bağ-Kur Bürosu, yeni atama ile haftaboyu hizmet verecek

Bağ-Kur Bürosu’na
2. atama yapıldı

Gemlik-Orhangazi ve İznikli Bağ-Kur sigortalılarının 15 günde bir 
yapılan vize işlemleri, büroda devamlı çalışacak ikinci memurun 
atamasıyla çalışma günlerinde her gün hizmet verecek.
Sevfetin SEKERSÖZ

Gemlik'te bulunan 
yaklaşık 7 bin civa 
rında Bağ-Kur 
çalışanı ve ailesine 
müjdeli haber çıktı. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yaptığı 
açıklamada Bağ- 
Kur'un Gemlik büro
suna ikinci eleman 
ataması yapıldığını 
ve önümüzdeki 
günlerde büronun 
devamlı açık 
Olacağı söyledi.
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan'ın da 
uzun uğraşlar 
vererek, Gemlik'te 
açılmasını sağladığı 
Bağ-Kur Bürosu, 
ayda iki kez 
Çarşamba günleri 
Bursa’dan gelen 
elemanlarca açılarak 
hizmet veriliyordu. 
TÜĞSAŞ tesislerinin 
özelleştirilmesinin 
ardından 'havuz' ismi 
verilen boştaki 
memurlardan birinin 
ataması yapılan 
Gemlik Bağ-Kur

Bürosu’na, ikinci ele
manın da atandığını 
bildiren Enver Şahin, 
bu atamanın yapıl
ması için büyük 
çaba gösteren AKP 
Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu'na 
teşekkür etti. 
HER GÜN 
AÇIK OLACAK 
Özelleştirme İdaresi 
tarafından havuza 
alınan memurlardan 
Haşan Göçer'in de 
Gemlik Bürosunda 
görevlendirilmek 
üzere Bursa 
Bağ-Kur

Müdürlüğü'ne 
tayininin çıktığını 
bildiren Şahin, 
Gemlik'teki Bağ-Kur 
sigortalılarının yanı 
sıra, Orhangazi ve 
İznik'ti Bağ-Kur'lulara 
da hizmet ver.en 
Gemlik Bağ-Kur 
bürosunun iki 
elamanla birlikte 
her gün hizmet 
verecek olmasının 
hızla gelişen Gemlik 
için yararlı olacağını 
belirten AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Büyük 
sıkıntı yaratan

man kısa süre Bursa 
Bağ-Kur bürosunda 
eğitim görecek ve 
Gemlik'e gelecek. Bu 
sürenin çok kısa ola
cağını söyleyebilirim. 
Önümüzdeki hafta 
içinde bu sorun 
tamamen çözülecek
tir" dedi. • 
ESNAFIMIZA 
SAHİP ÇIKIYORUZ 
Öte yandan Bağ-kur 
bürosunun Gemlik'te 
açılmasında büyük 
emeği geçen Gemlik 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, geliş 
melerden memnun

Milli Maç
Ukranya’ya evimizde 3-0 yenildik.
Ve. Şunu anladık.
Türkiye bu grubun birincisi olamaz.
Daha herşey bitmedi.
Önümüzdeki maça bakıyoruz, diyenler 

oluyor.
Ama. Siz onlara bakmayın.
Bir yerde inat varsa.
Bir yerde önyargı varsa.
O yerde başarı olamaz.
Ukrayna maçını hatırlayın.
Türkiye tek hava topunu yakalamadı.
Rakip kaleye, 51 hava topu geldi.
Kimse topa dokunamadı.
Rakip kaleye, 14 korner atıldı.
Hiç birimiz kafa vuramadık.
Aslında 6 ay daha,
Hakan Şükür’e şans verebilirdik.
2006 kupasında oynamasa bile, onu 6 

ay daha kullanabilirdik.
Onun vurduğu kafalarla kaç maçı 

aldığımızı hatırlayalım.
Yerden kısa paslarla oynamak, kötü 

değil.
Ama. Göbekten hücumlarda, rakip geçit 

vermedi.
Kanatlardan hücumu ise, unuttuk.
Çoğu zaman, bir kör döğüşü yarattık.
Biz kör döğüşü ile uğraşırken, rakip 

takım kontratak yaptı.
Ve. 3 gol buldu.
Savunma hatamız çok gedik verdi.
Servet kazma gibi.
Hareket kalibiyeti yok.
Ya. Heykel gibi duruyor.
Gol yiyoruz.
Ya da adama giydiriyor.
Kırmızı kart görüyor.
Deniz tutuk.
Ümit Özat ise yorgun.
Bir Emre vardı.
Gerisi yoktu.

GÜNÜN SÖZÜ
TAŞI 
GEDİĞİNE

I İnan Tamer

I Nargileye Türk Tütünü

- I Nargiliye Türk tütünü, 
. I Sigaraya ise
I Amerikan tütünü...
I Tüttür. Tüttür Allah tüttür.
1 Tüttür ki, dumanın çıksın.

eleman ataması 
için yardımcı olan 
Milletvekilimiz Sayın 
Zafer Hıdıroğlu'na 
Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'in pilot ilçe 
olarak belirlen
mesinin ardından 
önce SSK'lıların 
Gemlik Hastanesinde 
sağlık karnelerinin 
verilmeye baş
landığını hatırlatan 
Şahin, "Şimdi de 
Bağ-Kur çalışanları
na aynı hizmet 
Gemlik'ten 
devamlı verilmeye 
başlanacak. Yeni 
tayini çıkarılan e/e-

olduklarını belirtti. 
Talan, Gemlik Esnaf 
Odası olarak Bağ- 
Kur Bürosu’nun 
Gemlik'te açılması 
için büyük uğraşlar 
verdiklerini de 
hatırlatarak, 
"Esnafımıza 
her zaman oda 
olarak sahip çık
ın ışızdır. Büro’nun 
gelmesi ve yerinin 
dekora edilmesini 
Oda olarak sağladık. 
Büronun her gün 
açık kalacak şekilde 
esnafımıza yardımcı 
olan tüm siyasile
rimize teşekkür 
ediyorum." 
şeklinde konuştu.

Tatlı dil,
Her kapıyı açan, 
Bir anahtardır.

“Montagnie”

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 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde açılan kantin ve açık hava işletmeciliği kursuna 18 kursiyer katıldı

Kantin işletenler belgeli olacak
Seyfetin SEKERSÖZ 

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından Kantin 
ve Açıkhava İşlet
meciliği kursu 
açıldı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
bağlı okul ve 
kurumlardaki kan

tin, açık alan 
ve salonlarda 
istihdam edilecek 
edileceklerden 
alanlarıyla ilgili 
öğrenim belgesi 
veya kurs bitirme, 
kalfalık, ustalık 
belgesi olmayanlar 
için Gemlik 
Halk Eğitimi 
Merkezi'nde 

açılan kurs 
30 saati kapsıyor. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
okul ve kurumlarda 
istihdam edilecek 
personelin mutlaka 
kurs belgesine 
sahip olması 
gerektiğini bildiren 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
aksi halde bu 
tür işyerlerinde 
belgesi olmayan 
kişilerin 
çalışamayacaklarını 
duyurdu.
Açılan kursa 
18 kursiyerin 
katıldığını 
bildiren Çetinoğlu, 
17 Kasım 2004 tari

hinde başlayan kur 
sun 26 Kasım 2004 
tarihinde sona ere
ceğini söyledi.
Yapılacak sınavla 
belgelerine 
kavuşacak 

kursiyerlere 
Ticaret Lisesi 
Muhasebe Öğret
meni Sevgül 
Çakmak, Mesleki 
Eğitim Merkezi 
öğretmeni

Süleyman Sarı 
ile Halk Eğitim 
Merkezi kadrolu 
öğreticisi Nilgün 
Atasayar konuların 
da eğitmenlik 
yapıyorlar.

METAPEN
Duşakabin ve Küvet sistemleri
Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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

PİMA5
ÜRETİCİ BAYİİ

Adres : Turist Yolu No

MİÂİESTROİ
Kapı ve Pencere 

: 4*1 Gizem Blokları yanı / ORHANGAZİ

PVC PENCERE SİSTEMİ

Tel : (0.224) 573 1O 28 Fax : (0.224) 573 10 29 
scelikten@superposta.com

mailto:scelikten@superposta.com
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İstiklal Caddesi’ndeki 
kaldırımlar ilgi bekliyor

Karsak Deresi kokuyor
Havaların soğuması 
ile başlayan 
yağışlarda, 
ilçemizin en işlek 
caddesi olan istiklal 
Caddesi kaldırımları 
su içinde kalıyor. 
Eski Belediye 
Başkanlarından 
Nurettin Avcı 
tarafından istiklal 
Caddesi kaldırım
larına döşenen 
kırmızı parke 
taşlarının bozul
ması nedeniyle, 
uzun süredir onarıl
mayan kaldırımlar, 
yağışlı havalarda 
bu birikintilerine

neden oluyor. 
Bilhassa, Vakıflar 
Bankası çevresinde 
oluşan su kümecik
leri vatandaşların 
zor anlar 
yaşamasına 
neden oluyor.

İstiklal Caddesi 
esnafı belediyenin 
bozuk olan kaldırım . 
lan onarmaması 
halinde, bu kış 
vatandaşların 
sıkıntı çekeceklerini 
söylüyorlar.

İznik Gölü sularını 
Gemlik Körfezine 
akıtan ve ilçemiz 
girişinden geçen 
Karsak Deresi, son 
günlerde çevreye 
saldığı pis kokular 
nedeniyle, şikayet 
konusu oluyor.
Yaklaşık 1 haftadır 
simsiyah akan Kar 
sak Deresi’nde zey 
tin salamura suları 
nın bırakıldığı sanı 
lirken, çevreye yayı 
lan pis koku SSK 
Hastanesi’nde 
yatan hastaları da 
rahatsız ediyor.
Çevre sağlığı 
teknisyenlerinin . 
konu ile ilgilenmesi 
isteniyor

Mlfek Deresi’nin 1 haftadır simsiyah 
aR^pı ve çevreye pis kokular salma; 
şikayetlere neden oluyor

W milyon işçi 
kayıt dışı çalışıyor

2011 yılına kadar
4 milyon asgari 
ücretli yeni asgari 
ücreti beklerken, 
sigortasız ve 
güvencesiz 
çalışanların 
‘sayısı 10 milyonu 
geçiyor.
Devletin kayıtdışı 
istihdamdan kaybı 
ise yıllık 14 katril 
yon lirayı buluyor. 
Yapılan araştır
malara göre 
Türkiye'de her 
2 çalışandan biri 
sigortasız ve 
güvencesiz.
Kayıtdışı istihdamın 
en yoğun olduğu 
sektörlerin başında 
ise tarım, turizm,

inşaat, ticaret ve 
tekstil geliyor. 
Konuya ilişkin 
konuşan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 
Danışmanı Mehmet 
Tekinarslan, 
"Kayıtdışı çalışma, 
yoksullukla ilintili * 
gelir dağılımındaki 

adaletsizlikle 
ilintili, bilinç 
yetersizliğiyle 
doğrudan ilintili" ' 
dedi.
Tekinarslan,.bu 
konuda çözüm için 
bürokratik engel-, 
lerin azaltılması 
gerektiğini ifade 
etti.

Elektrikte yeni rota: 
Nükleer enerji

santraller
üç nükleer enerji 
santrali kurulması 
planlanıyor. 
Türkiye 2010'lu 
yıllardaki elektrik 
ihtiyacının önemli 
bir bölümünü 
nükleer enerjiyle 
karşılamaya 
hazırlanıyor.
2011 yılına kadar 
üç nükleer enerji 
santrali kurulması 
planlanıyor.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, İstan
bul'da Çekmece 
Nükleer Araştırma 
ve Eğitim 
Merkezi'ndeki 
incelemeleri sırasın

da, Türkiye'nin 
önlem alınmadığı 
takdirde yerli 
kaynaklarının 
tamarnını kullansa 
bile 2010 yılında 
elektrik darbo 
ğazıyla karşılaşa
cağını bildirdi.
Hilmi Güler: "3 adet 
nükleer santrali kur
mayı planlıyoruz ye 
bu nükleer

2011 'den itiba 
ren devreye 
girecek ve 
peşpeşe kurula
cak... bizim 
öncelikli 
kullanacağımız 
yakıt türü 
uranyum olacak, 

ama toryumu da 
birlikte veya ayrı 
olarak düşünü 
yoruz, bununla 
ilgili çalışmalarımız 
da sürüyor" 
Güler, nükleer 
santrallerin 
yapılacağı yerlerin 
ve ihale tarihlerinin 
henüz belli 
olmadığını da 
belirtti.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ACELE SATILIK DAİRE
KÖKÇAMLAR E BLOK 

16 nolu daire 
ACELE SATILIKTIR 

0.532. 292 95 27

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü, ’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM: (0.535) 280 94 00
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‘Dikkat Eksikliği Sendromu’ nedir?
Dikkat Eksikliği 
Sendromu 
çocuğun, 
yaşamının her 
anını etkileyen 
nörobiyolojik bir 
bozukluktur. 
Kimlerde görülür? 
Çocukların %5 
inde. Erkek çocuk
larda kız çocuklara 
oranla 3 kez daha 
fazla. Her sınıfta 
ortalama bir ya da 
iki öğrencide 
Yeni bir buluş 
mudur?
Hayır. Değişik isim
lerle anılmakla bir
likte, 1900 lü yıl
ların başlarından 
beri tanınan bir 
sendromdur.
Günümüzde yaygın 
olan adları, Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
ve Dikkat Eksikliği 
Sendromu ile 
Hiperaktivite 
Sendromudur. 
Sorun nedir?
Dikkati, tek bir nok
taya o ' Mayama- 
mak ganize 
olar ak.
Bu sendromun 
tıbbi bir açıklaması. 
var mıdır?
Evet. Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
olan ve olmayan 
bireylerin beyin

Karlı ve buzlu yollarda yapılması gerekenler
Kış mevsiminin ken
dini hissettirmeye ve 
kar yağışının da etkili 
olduğu şu günlerde, 
mecbur kalmadıkça 
araçla yola çıkılma- 
ması öneriliyor. 
Karlı ve buzlu hava 
larda istenmeyen 
kazaların ve sorun
ların yaşanabileceğini 
ifade eden uzmanlar, 
zincirsiz yola çıkılma- 
masına özen göster
ilmesini istiyor. 
Uzmanlar, karlı ve 
buzlu havalarda yola 
çıkılması halinde şu 
önerilerde bulunuyor: 
"Radyatör suyuna 
mutlaka antifriz koy
durun ya da var olan 
antifrizin değerini 
ölçtürüp ilave yap
tırın. Meteorolojiden 
alınan hava-tahmin 
raporlarını kış ayların

lerinin kimyasal 
metabolizmaları 
arasında farklılıklar 
saptanmıştır.
Nedeni nedir? 
Tek bir nedeni 
yoktur.
Konsantrasyonu 
sağlamak için mily
onlarca beyin 
hücresi birarada 
çalışırlar.
Neden olmayan 
nedir?
Şeker ve diğer 
gıdalar Alerjiler 
Anne babaların 
yetiştirme tarzları. 
Çocuğumda Dikkât 
Eksikliği Sendromu 
varsa bunu nasıl 
ânlarım?
Dikkat Eksikliği 
Sendromu, her 
çocukta kendisini 
değişik olarak gös
terir. Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
olan bütün çocuk
lar, dikkatlerini 
yoğunlaştırmakta 
ve başladıkları 

da daha jk dikkate 
alın Hon tehlikesi 
veya kar yağma ihti
mali var a silecek 
suyuna ( . ımay 
önleyici kiı vâsal 
maddelerde ilave 
edin. Böylecc silecek 
suyu depolandığı 
yerin dışında borular
da da donmaz.
Silecekleri yukarı 
kaldırarak cama 
yapışmasını önleyin. 
Mümkünse aracınızı 
kapalı garaja alın. 
Yoğun kar yağışı 
veya don ihtimali . 
varsa patinaj zincirini 
bir an önce alın, 
yoksa zinciri karabor
sadan almak zorunda 
kalırsınız. GSM telefo
nunuzun araç şarj 
cihazını yarımıza 
almayı ihmal etmeyin. 
Ya da yedek batar 

işleri bitirmekte 
zorlanırlar. Bu zor
luğun yoğunluğu 
çocuklar arası 
değişiklik gösterir. 
Ders dinlemenin ve 
yazıları tamamla
manın gerekli 
olduğu okul hay
atında sorunlar 
başgösterir. Okul 
ödevleri yapılmaz 
ya da tamamlan
maz. Dinlemekte ya 
da direktiflere 
uymakta zorluk 
yaşanır. Çevredeki 
en ufak olaylarla ya 
da kendi 
düşünceleri ile 
kolayca dikkati 
dağılır. /* 
Nasıl emin 
olabilirim?
Bu sehdröm için 
ne tıbbi, ne nörolo
jik, ne de psikolojik 
tek bir teşt vardır. 
Dikkat Eksikliği 
Sehromu olan 
çocukların %30 
unda hiperaktivite 

yanız varsa yanınıza 
alın. Mecbur 
kalmadıkça aracınızla 
bu tür hava şartların
da yola çıkmayın. Siz 
ne kadar tedbir alır
sanız alın, sizden 
başka sürücüler aynı 
duyarlılığı göster
meyebilir. Eğer 
aracınızla çıkmanız 
şartsa, geceden 
uygun bir yere park 
edin. Park ettiğiniz 
yer bir rampanın biti
mi olmasın, sabah 
rampa buz tutmuş 
olabilir ve zorlan
abilirsiniz. Aracınızın 
camlarını ve dış dikiz 
aynalarını mutlaka 
kardan ve buzdan 
arındırın. Kar ve buz 
görüşünüzü engelle 
yeceği gibi özellikle 
ön camda sileceğin 
hareketlerini engeller 

yoktur. Onların ana 
sorunu dikkatlerini 
toplayamamak ve 
konsantre olama
maktır. Genellikle 
"uyurgezer" 
görünümünde, 
sessiz, uyuşuk 
ve aşırı duy
gusaldırlar.
Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan 
çocukların çoğu 
ise hiperaktif, 
düşüncesizce 
davranan ve 
organize olamayan 
bireylerdir.
Genellikle, 
sürekli kıpırdanırlar 
ve vücutlerinin 
bir.parçâsı sürekli 
hareket halindedir. 
Bir yerde 
oturamazlar.
Eşyalarını 
unuturlar ve 
kaybederler.
Başladıkları işi 
bitirmeden bir 
diğerine-başlarlar. 
Müdaheleci ve 
rahatsız edicidirler. 
Sıra bekleyemezler. 
Cevapları soruları 
beklemeden 
ağızlarından 
kaçırırlar.
Düşünmeden 
tehlikeye atılırlar. 
Normal faaliyetleri 
"sıkıcı" bulurlar.

ve dikkatinizin dağıl
masına neden olur. 
Motoru çalıştırdıktan 
sonra tam olarak ısın
masını bekleyin. Kış 
şartlarında soğuk 
motor problem oluş
turabilir. Aracın 
kaloriferini açarak iç 
mekanın ısınmasını 
sağlayın. Aracın iç 
ısısı uygun sıcaklığa 
gelince aracınızı 
hareket ettirin. Yeterli 
sıcaklık sağlanmadan 
yola çıktığınızda 
mont, manto benzeri 
kalın giysilerinizi 
çıkartmak istemeye
bilirsiniz. Kalın 
kıyafc« nanevra 
kabiliyetinizi azalta
cağından, tehlikeye 
yolaçabilir. Camları 
da kalorifer yardımı 
ile ısıtarak buğu yap
masını engelleyin."

ilk süt bebekleri 
enfeksiyondan tajor

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Sevgi 
Canbaz, doğumdan 
hemen sonra anne 
kendine gelir 
gelmez bebeğe ver
ilmesi gereken ağız 
sütünün (ilk süt) 
enfeksiyonlara karşı 
koruyucu kalkan 
vazifesi gördüğünü 
belirtti.
Ağız sütünün enfek
siyonlara karşı 
koruyucu maddeler 
yönüyle çok zengin 
bir besin olduğuna 
dikkat çeken 
Canbaz, "Bebekler 
doğumdan hemen 
sonra ilk yarım saat 
içinde emzirilmeye 
başlanmalıdır. İlk 
birkaç beslenmede 
bebeklerin ağız 
sütünü almalan çok 
önemlidir. Bebek 
doğduğunda ağız 
sütü göğüslerde 
hazırdır.
Olgunlaşmış süt 
salgılanana kadar, 
ağız sütü bebeğin 

M M
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BAR

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.SOO.OOO 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

tüm besin gereksin
imlerini karşılar" 
dedi.
Özellikle ilk 6 ay 
bebeklerin sadece 
anne sütüyle 
beslenmesi gerek
tiğini ifade eden 
Sevgi Canbaz, ek 
besine gerek 
olmadığını dile 
getirdi. Cânbaz, 
"Anne sütü ilaç 
gibidir. İshal ve 
zatürree gibi enfek
siyonlar anne 
sütüyle beslenen 
bebeklerde daha az 
görülür. Bebeğe ilk 
besin olarak ve 
emzirdikleri sürece 
su veya şekerli su 
verilmemeli, anne 
sütünün bol ve 
devamlı olması için 
hiç bir kısıtlama 
yapılmaksızın . 
bebekler her iste
diğinde emzirilme
lidir. Anne sütü; 
içerdiği protein, kar
bonhidrat, mineral 
antikrobik özel- 
ligiyle bağırsaklarda 
mikropların üreme- ' 
sine engel olur" 
diye konuştu.
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Soğuk ve yağışlar sürecek
iç Anadolu'nun 

doğusu, Doğu 
Anadolu'nun 
tamamı, Orta ve 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
önümüzdeki iki gün 
yoğun kar yağışı 
görülecek. 
Bazı merkezlerde 
son 24 saat 
içerisinde 
metrekarede 
Adana'da 64, 
Mersin'de 63, 
Samsun'da 55, 
İzmir'de 53, 
Muğla'da 47, 
Amasya’da 46, 
Manisa ve 
Zonguldak'ta 39, 
Bursa'da 33, 
Sakarya ve 
Yalova'da 30, İstan- 
bul-Sarıyer'de 23, 
Ankara'da 22, 
Düzce ve Konya'da 
20, Afyon'da 17,

Bolu'da 14 kilogram 
yağış kaydedildi. 
Dün sabah ölçülen 
kar kalınlıkları ise 
Uludağ'da 24, 
Kartalkaya'da 22, 
İlgaz'da 15, 
Ankara'da 6, Afyon 
ve Bolu'da 4, Bilecik 
ve Kırşehir'de 1 
santimetre oldu. 
Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz, 
İç Ege, iç Anadolu, 
Doğu Akdeniz ile 
Güneydoğu 
Anadolu yağışlı 
geçecek. Yağışlar, 
Doğu bölgelerde 
etkili olmak üzere

Doğu Akdeniz 
ve Güneydoğu. 
Anadolu'da yağ* 
mur ve sağanak, 
diğer yerlerde 
karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacak. 
Kuzey ve iç böl

gelerde hafif şekilde 
görülecek kar 
yağışı, özellikle 
bugün ve yarın iç 
Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Anadolu'nun 
tamamı, Orta ve 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
yoğun olarak süre
cek. Soğuk hava 
nedeniyle yurdun 
kuzey, iç ve batı 
bölgelerinde gece 
ve sabah saat
lerinde kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor.

yfcşı heyecanı yaklaşıyor
Milli Piyango'nun yıl
başı heyecanı yak
laşıyor. Milli Piyango 
İdaresi, büyük 
ikramiyenin 15 
trilyon lira olduğu 
yılbaşı biletlerinin 
dağıtımına başlıyor. 
Milli Piyango İdaresi- 
Genel Müdürü İhya 
Balak, yılbaşı özel 
çekiliş biletlerinin 
ana bayilere dağıtıl
masına bugünlerde 
başlanacağını söyle
di. Yılbaşı biletlerine 
ana bayiler ve 
bayilerden büyük 
talep geldiğini 
belirten Balak, 
aralarında Gima'nın 
da bulunduğu 
bazı büyük.süper
marketlerin de, 
kendilerinden çok 
sayıda bilet istediğini 
söyledi.
Milli Piyango Genel 
Müdürü, "Duruma

göre yılbaşı biletleri
ni bir hafta, 10 gün 
içinde tamamen 
elden çıkarabiliriz" 
dedi.
Bu arada, önümüzde
ki birkaç gün içinde 
bayilere dağıtılacak, 
9 Aralık'tan itibaren 
de satışa sunulacak 
olan yılbaşı özel 
çekilişine ait tam 
biletler 20 milyon, 
yarım biletler 10 
milyon, çeyrek 
biletler de 5 milyon 
liradan 
satılacak.
Büyük ikramiyenin 

15 trilyon lira olduğu 
özel çekilişte, 1 adet 
5 trilyon, 1 adet 3 tri
lyon, 5 adet de 1*er 
trilyon lira dağıtıla
cak. 200 trilyon liralık 
35 milyon adet 
biletin basıldığı 
özel çekilişte, 
2 milyon amorti ile 
birlikte 2 milyon 
656 bin 861 adet 
ikramiye dağıtılacak. 
Bu ikramiyeler 
karşılığı vatan
daşlara, 
117 trilyon 945 
milyar lira ödeme 
yapılacak.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Mâliyeden ‘ödeme 
kaydedici cihaz’ uyarısı
Maliye Bakanlığı, 
ödeme kaydedici 
cihazların, 1 Ocak 
2005 tarihi itibariyle 
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenleneceğihi 
açıkladı.
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürl.üğü'nden 
yapılan açıklamada, 
1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren YTL'ye 
geçileceği hatır
latılarak buna göre, 
mükelleflerce kul
lanılan ödeme

kaydedici cihazların, 
üretici veya ithalatçı 
kuruluşların yetkili 
servislerinde 60 seri 
numaralı ödeme 
kaydedici cihaz 
tebliğindeki açıkla
malar çerçevesinde 
YTL'ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenlenmesi gerek
tiğini belirtildi. 
Bakanlık tarafından 
bugüne kadar bir çok 
ödeme kaydedici 
cihaz modellerinin 
YTL uyarlanması 
konusunda ilgili 
üretici veya ithalatçı

kuruluşlara gerekli 
izinlerin verildiği vur
gulanan açıklamada, 
söz konusu ödeme 
kaydedici cihazların 
birçoğunun düzen
lenmesinin mümkün 
olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, 
uygulamaya az bir 
zaman kalması ve 
ileride bir sıkışıklık 
yaşanmaması açısın
dan, mükelleflerin 
1 Ocak 2005' i 
beklemeksizin 
cihazlarını 
düzenlettirmeleri 
istendi.

Bebeğinizi; doğumdan sonra, 
ilk yarım saat içinde emzirin, 

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)

ABONE OLDUNUZ MU?
Tel : (0.224) 513 69 50 ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Çocuklarla ilgili korkunç gerçekler
TBMM, uyuşturucu, 
alkol ve sigara yaşının 
12-13'e düşmesi 
gerçeği karşısında 
harekete geçiyor. 
Alınan bilgilere göre, 
TBMM Sokak Çocuk
larını Aratırına 
Komisyonu, bu konu
da da Türkiye 
genelinde bir değer
lendirme çalışması 
yapacak. Konuyla 
ilgili emniyet yetk
ilileri dinlenecek ve 
Türk-Eğitim Sen 
tarafından bir süre 
önce TBMM Dilekçe 
Komisyonu'na 
sunulan çocuklarla 
ilgili korkunç raporda
ki bilgiler doğrul
tusunda da çalışma 
yapacak.
42 ilde 13 bin 950 ilk 
ve ortaöğretim öğren
cisi üzerinde bir 
araştırma yapıldı. Bu 
çarpıçı araştırmaya 
göre, öğrencilerin 
yüzde 13'ü sigara, 
yüzde 7'sialkol ve

yüzde 1.29'u uyuştu
rucu madde kullanıy
or. Tin e BM 
Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi'nin Adana, 
Samsun, Diyarbakır, 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'deki bazı devlet 
özel ve meslek 
okullarında toplam 6 
bin 149 lise ikinci sınıf 
öğrencisi üzerinde 
yaptığı araştırma 
sonuçları da şöyle: 
"Sigara kullanımında 
Diyarbakır birinci 
sırada yer. alıyor. 
Gençlerin yüzde 
5 7'sinin sigara kul
landığı Diyarbakır'ı 
Ankara ve İzmir 
izliyor”.

Araştırmaya göre, 
gençlerin Ankara'da 
53.7'si, İzmir'de 50.1 'i, 
İstanbul'da 48.3 'ü, 
Adana'da 41.9'u 
sigara kullanıyor. 
Gençler arasında > 
uçucu madde kul
lanım oranı en yüksek 
il ise İstanbul. İstan
bul'da gençlerin yüzde 
5.2fsi madde bağımlısı. 
TBMM, Türkiye'nin 
yeni bir kanayan 
yarası haline gelen 
kapkaç, sokak çocuk
ları, çocukların uyuş
turucu alkol Ve sigara 
kullanmaları ile ilgili: 
yeni bir adım atacak. 
TBMM Dilekçe 
Konısiyonu'na bir süre 

önce sunulan Türk 
Eğitim-Sen raporunda 
yeralan bilgiler ışığın
da konu masaya 
yatırılacak ve yeni ted
birler alınması için 
çalışma yapacak. 
BM UYUŞTURUCU 
RAPORUNA GÖRE 
DE TÜRKİYE 
TEHLİKE 
SINIRINDA 
Yine bir süre önce 
açıklanan Birleşmiş 
Milletler Uyuşturucu 
ve Suç Ofisi raporun
da da Türkiye gençleri 
açısından uyuşturucu 
kıskacında. BM 
Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi Adana, Samsun, 

. Diyarbakır, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'deki 
bazı devlet özel ve 
meslek okullarında 
toplam 6 bin 149 lise 
ikinci sınıf öğrencisi 

1 üzerinde yaptığı 
araştırmanın 1 
sonuçları da şöyle: 
"Sigara kullanımında 
Diyarbakır birinci?■ 

sırada yerahyor. 
Gençlerin yüzde 
5 7'sinin sigqra kul
landığı Diyarbakır'ı 
Ankara ve İzmir 
izliyor".
Araştırmaya göre, 
gençlerin Ankara'da 
53.7'si, İzmir'de 50.1'i, 
İstanbul'da 48.3lü, 
Adana'da 41.9'u 
sigara kullanıyor.
Alkol kullanımında ise 
İzmir başı çekiyor. 
İzmir'de gençlerin 
yüzde 58'i alkol kul
lanırken ikinci sırada 
İstanbul yerahyor.
Sigara kullanımında 
birinci sırada olan- 
Diyarbakır'da ise alkol 
kullanım oranı yüzde 
22 civarında.
Esrar ve marihuana 
kullanımında yine 
İzmir listenin başında 
yerahyor. İzmir’i

- İstanbul ve Diyarbakır 
izliyor. Gençlerin 
İzmir'de 6.1 'i, İstan
bul'da: 5. I 'i.
Diyarbakır'da 5.1.

Adana'da 3.3'ü, 
Ankara'da ise 2.9'u 
uyuşturucu kullanıyor. 

-Ayrıca İstanbul'da 
Ecstasy kullanımı da 
ydygın. Gençler 
arasında uçucu madde 
kullanım oranı en 
yüksek il ise İstanbul. 
İstanbul'da gençlerin 
yüzde 5.2'si madde 
bağımlısı.
TBMM'de bir süre 
önce kurulan ve çalış
malarına başlayan 
Sokak Çocukları 
Araştırma Komisyonu, 
alınan bilgilere göre, 
sokak çocukları ve bu 
merkezde genelde ço 
cuklarm sorunları, 
kap-kaç, uyuşturucu,, 
sigara, alkol konu- . 
larını da inceleyecek. ; 
Önümüzdeki günlerde 
konu Genel Kurul 
gündeminde de 
ele alınacak. 
Komisyonun bu konu
da yasal koruyucu 
tedbirler önermesi 
bekleniyor.

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 - 
Oz.el Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Okul müdürlüğü süresine 
sınırlama getirildi

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Saltanat haline 
dönüşen ve 
kamuoyunda eleştiri 
alan okul müdürlüğü 
süresine sınirlama 
getirildi. Artık bir 
okul müdürü, görev 
yaptığı okulda 5 yıl
dan fazla görev 
yapamayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Kurumlan 
Yöneticilerinin 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliğinde 
değişikliğe gidildi. 
Buna göre, okul 
müdürlerinin görev 
süreleri 5 yılla sınır
landırıldı. Okul 
müdürlerinin uzun 
yıllar aynı okulda 
görev yapmaları 
sonucu esnaf ve 
velilerle sıkı ilişki
lerin kurulması ve 

lilmMii seferleri yapılamyor
ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 

12 R 22,5 
KAMYON LASTİĞİ 
İ1M

istenmeyen dediko
duların ortaya çık
ması sonucu 
değişikliğe gidildiği 
tahmin edilen bu 
uygulama ile bu 
dedikoduların 
önünün alınması ve 
uzun yıllar aynı okul
da görev yaparak 
durağanlaşan ve 
pasifleşen müdür
lerin başka bir okul
da çalışmalarına 
ivme kazandırılması 
düşünülüyor. 
Böylece bir okulda 
toplam 5 yılını doldu
ran okul müdürler
ine, il içi veya ilçeler- 
arası rotasyon uygu
lanacak. Rotasyonda 
başarı, hizmet süresi 
ve hizmet puanı gibi 
kriterler okul tercih
lerinde önemli kıstas 
olacak.

Söz konusu yönet
melikte yapılan bir 
başka değişiklikle 
de, Türk Eğitim-Sen 
tarafından bir süre 
önce 'yandaş kayır
macılığına yol aça
cağı* gerekçesiyle 
dava açılarak 
Danıştay tarafından 
yürütmenin durdu
rulması kararı ver
ilen okul müdürlüğü 
seçimindeki mülakat 
sistemi uygulaması
na son verilmiş oldu. 
Okul müdürü seçi
minde daha önce 
mahkemelik olan 
sistemde, illerde 
kurulan komisyon
larca puanlama gibi 
çeşitli kriterler 
ölçüsünde belirleniy
or ve 5 adaydan en 
yüksek puan alan, 
komisyon tarafından 

okul müdürlüğüne 
atanıyordu.Başbaka 
nhk ve ardından 
yayınlanmak üzere 
Resmi Gazeteye 
basımı için gönder
ilen yönetmelik 
değişikliğine göre, 
okul müdürlüğü için 
yine komisyonlarca 
en yüksek puan olan 
5 aday belirlenecek. 
Ancak bu 5 adaydan 
birinin komisyonca 
okul müdürü olarak 
ataması yapılamaya
cak. Yapılan değişik
likle komisyonun 
belirlediği 5 kişinin 
ismini doğrudan 
bakanlığa bildirile
cek ve bakan tarafın
dan veya yetkili 
atama amiri tarafın
dan bu 5 kişiden biri 
okul müdürü olarak 
atanacak.

Fırtına, Yalova'da 
deniz ulaşımını 
olumsuz etkiliyor. 
Fırtına sebebiyle 
İDO'ya ait hızlı ara
balı feribotların 
Yalova-Pendik 
seferlerini yapa
madığı bildirildi. 
Öte yandan, 
Yalova-Yenikapı 
hızlı feribot seferleri 
ile Yalova-Kartal 
deniz otobüsü 
seferlerinde de 
aksamalar meydana 
geliyor.

Eksilen arkadaşlar 
Sümer ATASOY

Doğum Tarihi : 
1943

Ölüm Tarihi : 1997
54 yıla sığan kısa 

bir ömür ün, askere 
gidene kadar kısacık 
hikayesi.

Gemlik 
Güverspor’da futbol 
hayatını sürdürdü.

1962 askerlek bitimi 
1963 Sümersporda fut
bol hayatını devam 
ettirdi.

1967yılı İzmir 
Altınordu ’ya transfer 
oldu.

1969 yılına kadar 
İzmir’de ve 1971 
Bursaspor’a geçti.

1971 yılında 
Tekirdağspor ’a hobisi
ni yenmek için transfer 
oldu.

Bu arada ayçıçek 
yağı üzerine fabrika 
açtı. Uzun ve yorucu

Eksilen arkadaşlar 
Ömer ÖZEL

Doğum Tarihi : 
1934

Ölüm Tarihi : 2002
1934 yılında 

Gemlik ’te doğdu. 
Gemlik Güvenspor’da 
futbol hayatına başladı.

1958 yılında Gemlik 
Sümer spor’a tranfer 
oldu.

Uzun süre 
Sümerspor ’da futbol 
hayatını sürdürdü.

Suğnipek fab

çalışmadan sonra, 
piyasanın şartları 
nedeniyle fabrikasını 
devretmek zorunda 
kaldı ve Gemlik’e geldi.

Babadan miras 
olarak kalan fırıncılığa 
başladı.

Gemlikspor’a genel 
kaptan olarak hizmet 
etti.

Zamansız ve aman
sız bir hastalığa yaka
landı.

Uzun süren 
tedavisinin ardından 
kurtulamayarak, 1997 
yılında aramızdan 
ayrıldı.

Sümer Atasoy’un 
cenaze namazından 
sonra, eski futbolcular 
kendi aramızda, 6 
ayda bir toplanma 
kararı aldık.

Sümer ’e Allah 'dan 
. rahmet dilerim.

rikasında çalıştı.
Emeklilik hayatım 

dinlenerek geçirdi
2002 yılının soğuk 

bir gününde odun 
kesmek üzere, 
K.Kumla civarına gitti.

Soğuğun etkisiyle 
kalp krizi geçirdi

Futbolda her 
mevkinin adamı olan 
Ömer seni rahmetle 
anıyoruz..

Ruhun şad olsun.

2LASTIKALANA ÂNÎIFIRIZ HEDİYE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT

UMMHYAMIÎ
iş BANKASI - MAXIMUM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİt
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

P?/ Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

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?

■MI GÜNLÜK $N*Sİ GAZETE MH

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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H/îlSHııta'M iopi
Türkiye'deki tüm 
belediyelerin İller 
Bankası'na toplam 
6 katrilyon lira 
borcu olduğu 
bildirildi. İller 
Bankası'na en fazla 
borcu olan 
büyükşehir 
belediyesi sırala
masında İzmit ve 
Mersin yer alırken, 
Ankara ve İzmir en 
az borcu olan il 
oldu. Her yılı zarar
la kapatan İller 
Bankası, son 2 
yılda kara geçti. 
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
İller Bankası'ndan 
sorumlu Müsteşar 
Yardımcısı Yaşar 
Karayel, 
belediyelerin 
Maliye Bakanlığı, 
iller Bankası, 
Emekli Sandığı ve 
SSK gibi kurumlara 
olan toplum borcu
nun 10.5 katrilyona 
ulaştığını söyledi. 
Karayel, 
belediyelerin 
sadece İller 
Bankası'na 6 
katrilyon lira borçlu 
durumda olduğunu 
belirtti.
Bayındırlık ve 
Iskan Bakanı Zeki 
Ergezen'le birlikte 
Erzurum gezisine 
katılmak üzere 
bindiği uçakta 

gazetecilerle soh
bet eden Karayel, 
İller Bankası'na 
ilişkin çarpıcı bil
giler verdi. Karayel, 
geçmiş yıllarda 
sürekli açıklar 
veren ve 2002 yılın
da 50 trilyon zarar
la kapatan İller 
Bankası'nın 2004 
yılının ilk on bir ayı 
itibariyle 325 milyar 
lira kar ettiğini kay
detti. Önceki 
dönemlerde 'siyasi
lerin para kasası' 
olarak adlandırılan 
İller Bankası'nın 
köklü bir vizyon 
değişikliğine git
tiğini ifade eden 
Karayel, "İhale 
yapan ve finans 
bankacılığı değil, 
proje bankacılığı 
yapacağız" dedi. 
Belediyelerden ala
caklarını tahsil 
etmek için yeni for
müller geliştirdik
lerini anlatan Yaşar 
Karayel, borçların 
iptaline yönelik 
herhangi bir 
düşüncelerinin 
olmadığının altını 
çizdi. Alacakları 
olan belediyelere 
ek krediler vererek 
bu kurumların 
yaşamasını, daha 
sonra da borçlarını 
ödeme fırsatı 
verdiklerini vurgu

layan Karayel, "Biz 
borçlu 
belediyelerin elini 
kolunu bağlayarak, 
onları yok etmek 
istemiyoruz.
Kazanç elde ede
cekleri projelere 
kredi verip yaşa
malarını sağlıyoruz. 
Çünkü sadece 
yaşayan ve ayakta 
durabilen 
belediyeler 
borçlarını ödeye
bilir" diye konuştu. 
Karayel, demirbaş 
alımı için . 
belediyelere yıllık 
yüzde 24, kanaliza
syon, yol gibi 
altyapı projelerini 
getiren 
belediyelere yıllık 
yüzde 16 faizle 
kredi verdiklerini 
belirterek, "Bu 
orjanı yüzde 10'lara 
çekmek için çalış
malar yapıyoruz. 
Böylece 
belediyeleri altyapı 
sorunlarını çözmek 
için teşvik ede
ceğiz" şeklinde 
konuştu.
Yaşar Karayel, 
bununla birlikte 
belediyelerin yap
tığı arıtma tesis
lerinde harcanan 
elektriğin yüzde 
50'sini İller Bankası 
olarak kendilerinin 
karşıladığını ifade 

ederek, 
"Belediyelerin 
ortak sorunu 
altyapı eksikliğidir. 
Görüşme yap- ■ 
tığımız hemen 
hemen tüm 
belediye başkanları 
her fırsatta arıtma 
tesisi yaptırsalar 
bile kullanılan elek
triğin çok fazla ola
cağından yakınıy
orlardı. Biz bu 
soruna çözüm bul
duk. Arıtma tesis
lerinin resmi elek
trik faturalarının 
yarısını karşılı 
yoruz. Yeter ki 
belediyeler arıtma 
tesisi yapsınlar" 
diye konuştu. 
Karayel, İller 
Bankası'nın. > 
belediyelerin göl ve 
diğer su kay
naklandın kirlen
mesini önlemek 
için hazırladıkları 
projelere de uygun 
koşullarda kredi 
verdiğini belirterek, 
bu konuya ilişkin 
70 trilyon lira kay
nak ayırdıklarını 
söyledi. Karayel, 
Şanlıurfa ve 
Adıyaman'daki . 
Atatürk Barajı'nın 
kirlenmemesi 
için hazırlanan pro
jeyi kredilendirdik- 
lerini de sözlerine 
ekledi.

ÖSS başvuruları 
6 Aralık’ta sona erecek

Üniversitelere 
öğrenci yer
leştirmek amacıyla 
düzenlenen 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
başvurular, bugün 
başlıyor.
Halen öğrenim 
gören adaylar, 
başvurma belgesi 
ve kılavuzu 
öğrenim gördük
leri okul müdür
lüklerinden, 
mezun adaylar ise 
herhangi bir lise 
müdürlüğünden 
veya ÖSYM Sınav 
Merkezi yönetici
liklerinden 4 
milyon lira 
karşılığında ala
bilecekler.
Sadece ÖSS'ye 
girecek adaylar 
sınav ücreti olarak 
40 milyon lirayı, 
bankaya yatıra
caklar. Yalnız 
sınavsız geçiş için 
başvuracak aday
lar ise 6 milyon 
lira ödeyecekler. 
Adaylar, ücretleri
ni, Yapı ve Kredi 
Bankası, Türkiye 
Halk Bankası, 
Ziraat Bankası ve 
Türkiye Vakıflar

Bankası 
şubelerinden 
birine T.C kimlik 
numaralarını 
söyleyerek 
yatırabilecekler. 
Sadece sınavsız 
geçiş ücreti 
yatıran adaylar 
başvuru süresi 
içinde ÖSS'ye 
girmeye karar 
verirlerse, 
bankaya 34 
milyon lira fark 
yatırabilecekler. 
Bu arada, üniver
sitelerin yabancı 
dil ile ilgili bölüm
lerinde okumak 
isteyen adayların' 
Yabancı Dil
Sinâvı'ndan (YDS) 
önce, 19 Haziran 
2005 Pazar günü 
yapılacak ÖSS'ye 
girmesi gerekiyor. 
Bu yüzden YDS'ye 
girecek adaylar, 
Nisan 2005'te 40 
milyon lira daha 
ödeme yapacaklar. 
YDS, 26 Haziran 
2005 Pazar günü 
yapılacak.
Başvurma süresi, 
6 Aralık Pazartesi 
günü mesai saati 
bitiminde sona 
erecek.

Memur bu kış da üşüyecek
Türkiye Kamu-Sen, 
bir ailenin kış 
aylarında ortalama 
aylık harcamasını 
460 milyon 963 bin 
lira, 6 aylık harca
masını ise 2 milyar 
768 milyon 963 bin 
lira olarak açıkladı. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamada, "Yıllar 
dan beri hayat şart
larının ağır yükü 
altında ezilen 
memur, bu kış da 

üşümeye mahkum 
oldu" denildi.
Havaların soğu
maya başlamasıyla 
birlikte, evlerde kış 
hazırlıklarının da 
son aşamasına 
geldiği hatırlatıla 
rak, özellikle me 
murların ve düşük 
ücretle çalışanlar 
için bu kışın biraz 
daha çetin geçe
ceğinin göründüğü 
ifade edildi.
Türkiye Kamu-Sen

Araştır ma Geliştir 
me Merkezi'nin 
araştırmasında, 2 
çocuklu bir ailenin 
yalnızca çocuk
larının kış boyunca 
ihtiyacı olan kaban 
ve kışlık ayakkabı 
alabilmesi ve ısın
ması ile kira gider
lerini ödeyebilmesi 
için acilen 2 milyar 
769 milyon liraya 
ihtiyacının olduğu 
vurgulanarak, 
Kasım-Nisan 

aylarında yapılması 
zorunlu olan bu har 
camaların taksitlen 
dirildiğinde ise ay 
lık 461 milyon lira 
gerektiği kaydedil 
di. Asgari ücretinin 
318 milyon lira, en 
düşük me mur 
maaşının ise 481 
milyon lira olduğu 
hatırlatılan araştır
mada, halkın bu kış 
da (sınamayacağı 
ve ısınma harca
malarından kıstığı 

parayı hayatta kala
bilmek için zorunlu 
gıda harcamalarına 
ayıracağı iddia edil
erek, "Sonuçta 
yetersiz bir ücretle 
hayatta kalmaya 
çalışan dar gelirli/ 
lerin bu kış, soğuk
tan donmakla açlık
tan ölmek arasında 
bir seçim yap
maları gerekecek" 
denildi. Araştırma 
da kışlık araştırma 
lar ise şöyle açık

landı: "1 ton odun 
213 milyon 428 bin 
lira, 2 ton kömür 
500 milyon 508 bin 
lira, 12 adet tüp (6 
aylık için ayda 2 
adet) 246 milyon 
384 bin lira, 2 ço 
cuk için birer adet 
kaban 369 milyon 
776 bin lira, 2 
çocuk için bir adet 
kışlık ayak kabı 210 
milyon 168 bin lira, 
kira 1 milyar 438 
milyon 944 bin ira.''<|
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Ihlamurun faydalarını biliyor musunuz?
özellikle soğuk kış 
günlerinde sıcak içe
cek olarak tüketilen 
ıhlamurun insan 
sağlığına birçok fay
dasının bulunduğu 
bildirildi.
Yurdumuzda 
Marmara ve Doğu 
Karadeniz 
Bölgeleri'nde bol 
miktarda yetişen 
ıhlamurun çiçek, 
yaprak, kabuk ve 
ağacından fay
dalanılıyor. Hoş 
kokulu bir bitki olan 
ıhlamurun aynı 
zamanda iyi bir ev 
ilacı olduğunu vurgu
layan uzmanlar, 
"Kurutulmuş ıhlamur 
yaprakları, çiçek
leriyle birlikte kay
natılarak hoş kokulu 
bir içecek elde edilir. 
Bu içecek sinirleri 
yatıştırır, bağırsak 
kurdunu düşürür, 
bağırsak sancısını 
giderir, öksürüğü 
keser, damar tıkanık
lığını açar, gribi 
iyileştirir, hazımsı
zlığa karşı kullanılır, 
mide üşütmesini ve 
uykusuzluğu giderir. 
Ihlamur ayrıca idrar 
söktürücü, terletici, 
yatıştırıcı, göğüs

yumuşatıcı özelliğe 
de sahiptir. Ihlamur 
çiçeği balla 
karıştırılıp içilirse 
mide ülserine fay
dalıdır. Kan 
dolaşımını düzenler" 
dedi.
Ihlamurun içinde 
uçucu yağ, tanen, 
şeker, C ve P vitami
ni, reçine ve enzimler 
bulunduğunu açık
layan uzmanlar, ıhla
murla ilgili şu bilgi
leri verdi: "Mide 
şikayeti olanlar ıhla
muru tek başına kay
natıp içerse hazmı 
kolaylaştırır. Bunun 
yanısıra ıhlamurun 
içine biraz kekik, 
nane ve rezene katıp 
kaynatıp içerseniz 
hem mide yanmaları
na, hem de kusma 
türü rahatsızlıklara 
iyi gelir. Cildinizde 
leke mi var? Hemen 
ıhlamuru suda kay

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

natıp sıvı sümüksü 
bir hal alıncaya kadar 
bekletin. Sonra bu 
sıvıyı lekelere sürün 
faydasını göre
ceksiniz. Yine aynı 
şekilde elde ede
ceğiniz ıhlamurla 
kırışıklıklara masaj 
yaparsanız iyi sonuç 
alacaksınız. Strese 
karşı ıhlamur çayı iyi 
gelir. İçine çok az 
karanfil atarsanız 
hem güzel bir tat 
elde etmiş olur
sunuz, hem de sizi 
sakinleştiren etkisini 
arttırırsınız. Grip ve 
nezle olunca ıhlamu
ru hiç eksik etmeyin. 
Bilinmelidir ki, bu tür 
hastalıklarda ıhlamur 
sadece terlemeyi 
sağlayarak değil, 
aynı zamanda vücud
un direncini de 
artırarak tedaviye 
yardımcı olur.
Göz çapaklan- 

malarında ıhlamuru 
kaynatın ve süzün. 
Pamuk yardımı ile 
gözlerinize kompres 
yapın. Hem çapak- 
lanmaları önleyecek
tir, hem de gözünüzü 
dinlendirecektir.
Gözlerinize kompres 
yaparken gözünüzü 
kapatmayı unut
mayın. Ihlamuru kay
natıp elde ettiğiniz su 
ile ara sıra saçlarınızı 
yıkayarak 
saçlarınızın beslenip 
kuvvetlenmesini 
sağlayabilirsiniz. Bu 
işlemden sonra 
saçınızı durulamayı 
ihmal etmeyin.
Bunların yanında 
ıhlamur kan 
dolaşımını düzenler. 
Kabızlıkta da ıhla
murdan yararlan
abilirsiniz.
Kramplar için de 
ıhlamurun iyi bir 
ilaç olduğunu unut
mamalısınız.
Sabah aç karnına 
içilmeye devam 
edilen ıhlamur 
zayıflamak isteyen
lere bu hususta 
yardımcı olacaktır. 
Ihlamurun migren 
için de birebir 
olduğu bilinir.

Karbonhidratsız 
diyet olmaz

ABD'li diyetisyenler, 
zayıflamak için uygu
lanan diyet formül
lerinin çoğunluğunun 
'çok protein az kar
bonhidrat' tavsiyesi 
sunduğunu, ancak 
karbonhidratın az 
olduğu bir diyetin 
sağlıksız olduğunu 
açıkladılar. Uzmanlar, 
karbonhidratın, sinir 
sisteminin adeta 
'yakıtı' olduğunu ve 
karbonhidratsız bir 
beslenmenin sinir sis
teminin sağlıklı 
işlemesini engelleye
ceğini belirtiyorlar. 
Amerikan 'CBS' tele
vizyonunda yer alan 
habere göre, 
Amerikan 
Diyetisyenler 
Birliği'nde görevli 
uzmanlar, amacına 
uygun ve profesyonel 
olan diyetlerde mutla
ka karbonhidratın da 
önemli yer tutması 
gerektiğinin altını 
çiziyorlar. Dengeli bir 
öğünün diyetin 
anahtarı olması 
gerektiğine dikkat 
çeken uzmanlar, 
sadece protein alarak 
vücudun yeterli dere
cede beslenmediğini, 
gerek sinir, gerekse 
sindirim sistemi için 
karbonhidrat içeren 
yiyeceklerin de ölçülü 
bir şekilde 
tüketilmesinin şart 
olduğuna değiniyor
lar. Uzmanlar, aşırı 
miktarda tüketilen 
karbonhidratın da, 

aşırı olarak tüketilen 
her şey gibi vücuda 
zararı olduğunu ifade 
ederken, sağlıklı bir 
insanın günde en az 2 
bin kaloriye ihtiyacı 
olduğunu ve bunun 
en az yarısının kar
bonhidratlı besinler
den elde edilmesi 
gerektiğini vurguluy
or. Günde en fazla 
250 gram karbon
hidratın yeterli ola
bileceğini vurgulayan 
uzmanların, dengeli 
ve 250 gram karbon
hidrat içeren bir 
diyete verdikleri 
örnek ise şöyle: 
"KAHVALTI 
1/2 bardak portakal 
suyu 
1/2 tabak mısır 
gevreği
4 yemek kaşığı yoğurt 
1 bardak az yağlı süt 
17 tane yeşil üzüm 
ÖĞLE YEMEĞİ
2 dilim kepek ekmeği 
3 parça haşlanmış 
hindi göğsü 
Bir çay tabağı dilim
lenmiş havuç 
2-3 adet marul 
yaprağı
Bir çay tabağı dilim
lenmiş salatalık 
ARA ÖĞÜN 
10 parça az yağlı 
kraker
Orta boy bir elma 
AKŞAM YEMEĞİ 
1/2 oranında 
kızartılmış piliç göğsü 
Bir tutam haşlanmış 
brokoli Yarım fincan 
domates sosu 
Bir dilim kek."

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

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 Kasım 2004 Pazartesi 

Yasemin ECZANESİ 
Hamidiye Mh.

İstiklal Cad. No. 40

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 1987 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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‘Simit Sofrası’ açıldı
Seyfetin SEKERSÖZ

İşadamı Alaattin 
Akcan ile Emekli 
Başkomiser 
Nizamettin Şanlı 
tarafından kurulan 
‘Simit Sofrası’ 
açıldı.
istiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
‘Simit Sofrası’, 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut'un 
kurdeleyi 
kesmesiyle 
simit severlerin 
hizmetine girdi. 
Açılışa AK Parti 
ilçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra, 
çok sayıda 
simitsever 

müşteri katıldı. 
Gemlik'te bir ilke 
imza atan Alaattin 
Akcan ile Nizamettin 
Şanlı'nın dekore 
ederek, hizmete 
açtıkları ‘Simit 
Sofrası'nda 10 çeşit 
simit müşterinin 
damak tadına 
sunuluyor.
Açılış kurdelesini 
kesen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ‘Simit 
Sofrası'nın açıl
masında en çok 
sevinenlerden 
birinin kendisi 
olduğunu belirterek, 
"Beni tanıyanlar 
simiti ne kadar 
çok sevdiğimi 
bilirler. Simit en 
çok sevdiğim 
yiyeceklerin 
başında geliyor.
Gemlik'te

|H W

bu tür yerleri 
açanları kutluyorum. 
Hızla büyüyen 
Gemlik'te her 
alanda yeni işyer
lerinin açılmasını 
destekliyorum" 
şeklinde konuştu.

ET URU

ELEMAN 
ARANIYOR
Hizmete girecek olan Petrol 

istasyonumuzda çalışmak üzere,
Y Markette çalışacak:

Kasiyer Bayan elemanlar 
y Pompada çalışacak: 

Bay ve Bayan elemanlar 
y Resmi ve ön muhasebe elemanları 

y Restaurantta çalışacak:
Usta, usta yardımcısı, garson ve 

servis elemanları
Y Yıkama, yağlamada çalışacak 

ELEMANLAR ARANMAKTADIR.
Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir

ARKAN 
PETROL

Gemlik Orhangazi yolu 2. Km. GEMLİK 
(Deniz Zeytinleri yanı)

YILBAŞI YAKLAŞIYOR.... 
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRDÜNÜZ MÜ?

Takvim & Masa Takvimi &
Gemici Takvimleri & Ajanda & 
Anahtarlık & Duvar Saatleri & 

Kalemlik & Küllükler & Kalem ve 
Çakmak Çeşitleri ve 

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
KATALOĞLARIIIIIZICÖRNEDENKARARVERHEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

FIÇI ŞARAP EVİ
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası

‘Ucuz keyiflenmenin ve 
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde’

“YAZGAN" ve “YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLAfERAKENDE SATIŞLAR

rÖKÛZ' 
GÖZÜ

13.500.000

KALECİK 
KARASI 

14.000.000,r

UMURBEY 
10.000.000,

HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE AA A A A /)/)/) 
5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR —► ZV.I/I/I/.I/VV

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ;
BÖBREK TAŞI SUYU VE 

GUATR İÇİN SU BULUNUR
DOĞAL KAYNAK SULTAN SU

19 LT. 2.500.000 TL.
BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 37
YENİ PAZAR CAD. NO: 18 TEL: 514 75 25 GENLİK



CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, Felluce’deki katliamların Hiroşima mantığını hatırlattığı söyledi.

CHP ‘Felluce katliamı’nı kınadı
CHP İlçe Başkan Erdem Akyürek, ABD ordusunun Irak Felluce de yaptıkları katliamın insanlık dışı olduğunu söyledi. Erdem, 
Irak’a demokrasi ve huzur getirmek için giren ABD’nin ramazan ayında bile katliam yaptığına dikkat çekti. Haberi sayfa 4 ‘de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
23 Kasım 2004 Salı

■■II j I Uf*Türkiye nüfusu 
966 bin kişi arttı 
Türkiye'nin 2003 yılı sonunda 70 mil - 
yon 847 bin olan nüfusunun, bir yılda 
966 bin artışla yılsonunda 71 milyon 
813 bine yükseleceği tahmin ediliyor

Haberi sayfa 7’de

Birlik’e taahhüt ettikleri ürünü vermeyenlerin Noter’den itirazlarını gecikmeden yapmaları istendi.

Marmarabirlik hedef büyüttü
|ı

Kadri GÜLER
kadri_guter@hotmail.com

Güne Bakış

Hedefe ulaşmak
Zeytin zahmetli bir ürün..
Herşeyden önce kış aylarında toplandığı için 

başına bin bir turlu bela geliyor.
Geçtiğimiz yılı hatırlayın.
Rekolte iyiydi. Ama, ürün kararmadı..
Üretici bekledi. Tam üç kez kar vurdu zeytini.
Sonunda kaba girip iyi para edecek ürün, 

yağlık olup çıktı.
Kilosu 2-3 milyon liradan satılacak zeytinler, 

750 bin liraya yağhanelere verildi.
Bu yıl rekolte az ama, ürün tanesi kaliteli..
Ancak, lodosu seven zeytin bir türlü karar» 

mıyor.
Üreticinin geçen yıl ağzı yandığından kararan 

zeytini topladı.
Dün sabah başlayan soğuklar, yine üreticiyi 

korkutmaya başladı.
Aslında biraz yağmur, biraz sert rüzgar zey» 

tinin olgunlaşması ve kıvırcık olması için iyi.
Bunu gören Marmarabirlik yöneticileri, ortak» 

lannın kampanya başında verdikleri rekolte 
beyannamelerini dikkate almayıp, tüzüğün 
açıklarından yararlanarak, ilk beyanda verdik
leri taahhütleri dikkate alma karan almış.

Bunun anlamı, kooperatife daha fazla ürün 
gelmesini sağlamaktır.

Marmarabirlik depolarında eskisi gibi stok 
mal yok.

Satış ve pazarlama düzgün olunca, planlanan 
oranda ürün almak gerekir.

Hedeflenen rekolteyi bu yıl da yakalamak 
biraz hayal görülüyor.

Onun İçin ortaklardan geleni almak en 
doğrusu.

Marmarabirlik ortaklarının her yıl kooperatiflere verdikleri ürün rekolte 
beyannamesi yerine, bundan böyle ana taahhütleri olan miktara göre 
ürün verebilecekleri açıklandı. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, bin ton yerine 2 bin 500 ton ürün alacaklarım bildirdi.
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri, 
yağışlar nedeniyle 
alımlara ara verir 
ken, ortakların, 
rekolte beyan
namelerinde belirt
menden daha fazla 
zeytin verebilmesi 
için kooperatife 
girerken imza 
ladıkları ana taah
hütleri üzerinden 
zeytin verebileceği 
açıklandı. Ortaklara 
ödenmek üzere, 
Ziraat Bankası’na 
200 milyar lira 
ödenek geldi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Esnaf kefalet Kooeratifi ve Avcılar Derneği Kurucu üyeliği yaptı.

Nurettin Özer vefat etti
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar kredi Kefalet Kooperatifi 
ile avcılar Kulübü kurucularından olan Nurettin Özel, 
vefat etti. Özer’in cenazesi sevenleri tarafından Küçük
Kum la’da toprağa verildi. Haberi sayfa 2‘de

aırtttiB '''

mailto:kadri_guter@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

Ziraat Bankası 
141 yaşında...

Ziraat Bankası 141 yaşında...
141 kere maşallah....
Ülke ekonomisine 141 yıl boyunca 

hizmet.
Dile kolay.
Çiftçiyi destekle...
Kooperatiflere kaynak yarat...
Sanayiinin önünü aç...
Emekli maaşlarını öde...
Şimdi ki deyimle bireysel bankacılık 

hizmetlerini yerine getir.
Telefon parası topla..
Elektrik parası al....
Gemlik’te şubesi olmayan bankalara 

muhabirlik vap....
Ve de 14i yıldır dimdik ayakta oi..
Pes doğrusu.
Seni kutlamayalım da ne yapalım.
Bankacılık çağın gelişimlerine koşut 

olarak çok değişti...
Eskiden bono vardı....
Çek vardı...
Tah ' vardı...
B> mudilerin hesaplarının tutul

duğu kalamozalar vardı.
Karteks dolaplarında muhafaza edilen 

kalamozalar müşterinin talebi olduğun
da ortaya çıkarılırdı.

Ekmek kadayıfı kalınlığında kalam
ozalar taşıyanın belini bükerdi.

Ya şimdi...
Tel kadayıf inceliğinde bilgisayarlarla 

yapılıyor işlemler...
Ama ne işlemler...
Bir de bankacılık da kullanılan enstrü

manlar çok değişiklikler gösterdi.
Tüm yenilikleri birden izlemek, 

tümünü müşterilerinin hizmetine sun
mak az buz bir şey değil.

Yüksek teknoloji ve hız gerekiyor.
Ziraat Bankası da bu teknolojiye ve 

hıza sahip.
Gemlik’te yenilikleri uygulamakta ve 

müşterilerine yansıtmakta gecikmiyor.
Bu arada ikinci bir ATM’yi de yani 

otomatik para çekme makinasını da 
Gemliklilerin hizmetine sunmasını isti - 
yoruz.

Bayrağı 141 yıldır dalgalanan Ziraat 
Bankası’na teknoloji yarışında başarılar 
diliyoruz.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

Esnaf Kefalet Kooeratifi ve Avcılar Derneği Kurucu üyeliği yaptı.

Nurettin Özer vefat etti
Söyletin SEKERSÖZ

Gemlik'te faaliyet 
gösteren birçok 
dernek ile 
kooperatifin 
kurucu üyesi 
olan Nurettin 
Özer (78) vefat etti. 
Esnaflığının yanı 
sır,a yaptığı sosyal 
çalışmalarla da 
kendini sevdiren 
Nurettin Özer, 
1945 yılında 
kurulan 
Gemlik Avcılar 
Kulübünün 
1 Nolu kurucu 
üyeliği görevinde 
bulunurken, 
1954 yılında 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi'nin 
kurulmasında da 
kurucu üye 
olarak yer aldı.
Yıllarca Çarşı 
Meydanı’nda 
şimdiki Üçel 
Pastanesinin 
olduğu yerde 
esnaflık yaparak

hayatını 
sürdüren 
Nurettin Özer, 
Marmarabirlik 
Kooperatifi’nde 
denetleme kurulu 
üyeliği de yaptı. 
3 çocuk babası 
ve 5 torun 
sahibi olan 
Nurettin 
Özer, dün 
Balıkpazarı 
Camiinde 
kılınan öğle

namazının ardın- Küçük Kumla
dan sevenleri mezarlığında
tarafından toprağa verildi.

GEMLİK K4NBER0ĞLU TURİZM 
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da 
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ -
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE .
1 İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAMjEL :J0.224)513 96 83J
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Birlik e taahhüt ettikleri ürünü vermeyenlerin Noter’den itirazlarını gecikmeden yapmalan istendi.

Erol GÜRÇAY

Antrenörlük
Marmarabirlik ortaklarının her yıl kooperatiflere verdikleri ürün rekolte 
beyannamesi yerine, bundan böyle ana taahhütleri olan miktara göre 
ürün verebilecekleri açıklandı. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, bin ton yerine 2 bin 500 ton ürün alacaklarını bildirdi.
Sevfetin SEKERSÖZ

Kurulduğundan beri 
sadece rekolte 
beyannamesine 
göre, zeytin a 
yapan Marmarabirlik, 
ortakların ana 
taahhütleri olan mik
tara göre alım yap
maya başlıyor. 
Marmarabirlik'e 
ortaklık için müra
caat edenlerden 
alınan malına göre, 
taahhütnamenin yanı 
sıra, her yıl verilen
rekolte beyan
namesinde 
öngörülen miktarın 
alımı yapılıyordu. 
Bir ortak
Marmarabirlik'e ortak 
olurken verdiği 
taahhüdün dışında 
rekolteye göre 
alımların yapıldığını 
belirten Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, "Bir ortak

taahhüdünde 5 ton 
yazdıysa, rekolte 
beyanında 1 ton 
yazsa dahi kendisin
den 5 ton zeytin 
alınacak. Bu da 
üreticimize büyük 
kolaylık getirecek. 
Rekolteyi aşan zey
tinini bundan sonra 
rahatlıkla Birlik’e 
verebilecek." dedi. 
Aksoy, ayrıca ortağın

TAŞI 
GEDİĞİNE

inan Tamer

Dokun ki....
Milletvekiline dokunma 
ama, vali, kaymakam, 
emniyet müdürü, emniyet 
amirlerine dokun..
Dokun ki; devletin 
görevlileri yerine siyasal 
iktidarın adamı olsunlar... 
Sonra?
Bir dokun, bin ah işit...

getireceği fazla 
ürününde parasının 
haftalık olarak 
ödeneceğini söyledi. 
HEDEF 
BÜYÜTTÜK 
Marmarabirlik 
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Genel Merkeze 
bildirdikleri 
kampanya dönemi 
için alacakları zeytin 
miktarını bu yıl 
aşmak istediklerini 
söyledi.
Aksoy, 1000 ton 
olarak bildirdikleri 
zeytin alimini 2500 
tona çıkaracaklarını 
ifade etti. 
Bayramdan sonra, 
havaların iki gün iyi 
gitmesi ile üreticinin 
bir günde kooperati 
fe yaklaşık 50 ton 
zeytin getirdiğini 
belirten Aksoy, 
yarın itibariyle 
Ziraat Bankası’na 
ödenmek kaydıyla 
200 milyar Hra 
yatırıldığını söyledi. 
Kooperatif 
ortaklarının 
Bankada bulunan 
küçük hesaplarının 
işletilmemesi

nedeniyle sorunlar 
yaşandığına da 
dikkat çeken Aksoy, 
"Üreticimiz 
bankadaki hesabını 
kontrol etsin. Biz ala
caklarını hesaplarına 
yatırıyo ruz ancak, 
cüzdanlar 
işletilmediğinden 
sorunlar çıkıyor" 
şeklinde konuştu. 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi’nin 
günün koşullarına 
göre ortaklarının 
yanında yer alarak 
onları mağdur 
etmeyecek çalış
malar yürüttüklerini 
bildiren İbrahim 
Aksoy, ortakların da 
Birliğe sahip 
çıkmalarını istedi. 
DİLEKÇELERİ 
VERSİNLER 
Bir süre önce 
tüzük gereği 
ortaklık 
şartlarını yerine 
getirmedikleri için 
çıkarılma tebligatları 
yapılanlar içinde 
açıklık getiren 
Aksoy, bu kişilerin 
vakit geçirmeden 
Noter kanalıyla 
itirazlarını 
Kooperatife 
göndermeleri gerek
tiğini tekrar hatırlattı.

Antrenörlük deyince, hemen futbol 
akla geliyor.

Ama. Antrenörlük artık çalışma ha 
yatına da girecek.

AB ile müzakere sürecinde çok 
antrenöre ihtiyaç olacak.

- Tarım konusunda olacak.
- Sosyal politikalarda olacak.
Bölgesel politikalarda olacak.

Bu antrenörler ana müzakere 
heyetine yardımcı olacak.

Mesela;
- Zeytincilik konusunda uzman insan

lar bu heyetlere çağrılacak.
- Balıkçılık konlısunda da öyle.
Bu işi sadece müzakere heyetine 

sıraksanız.
Bu heyet ana noktaları bilemez.
Tarım Bakanhğı’na bıraksanız, 

bürokratlar yeterli olamaz.
O zaman;
- Lisan bilen,
- Toplantı kültürüne uyan,
- Teknoloji ile barışık, 
donanımlı gençlere ihtiyaç duyula

caktır.
Üniversitelerimizinde, bu süreç 

dikkate alınmak suretiyle, yeni yapılan
maya girmeleri gerekmektedir.

- İster AB’ye girin.
- İsterseniz Amerika ile ortak olun
- isterseniz yalnız kalın...
Mutlaka lisan bilmek zorundasınız.
İletişim çağında buna mecbursunuz.
Bilgisayarla uğraşmak zorundasınız.
Bu donanımlara sahip olan herkesi 

bulunduğu yerden öne çıkması gerekir.
Bu bir devlet projesidir.
AK Parti tesadüfen bu sürece rast

lamıştır.
Ve. İşini yapmaktadır.
AB antrenörleri sakladığınız yerden 

çıkın. Görüşmeler başlamadan önce 
hazırlık yapın.

8-10 sene içinde AB ye giren ülkeler 
neler yapmış, bir gözden geçirin.

Çünkü. Sıkı bir müzakere dönemi 
başlıyor.

GUNUN SOZU
Zaman bir öğretmendir
Ne yazık ki,
Bütün öğrencilerini öldürür.

“Goeta”

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■I GÜNLÜK SİYASİ CAlİTİ HHH

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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CHP ‘Felluce katliamı’nı kınadı
Seyfetin SEKERSÖZ 
"ABD askerlerinin 
Felluce operasyonu 
nun ardından geriye 
bir insanlık ayıbı 
kaldı” diyen CHP 
Gemlik İlçe başkanı 
Erdem Akyürek, 
"Saldırı bitse de 
korku baki" dedi. 
Felluce'de birçok 
İraklının korkudan 
evlerinden çıkamada 
ğım belirten Erdem 
Akyürek, yaptığı 
yazılı basın açıkla
masında Felluce'de 
yaşayan Iraklı Fadıl El 
Badrani'nin içler acısı 
izlenimlerinden 
örnekler verdi.
Badrani'nin "Son 
günlerde epey tuhaf 
şey gördüm" sözle 
riyle başlayan açıkla
malarında sokak 
köpeklerinin cadde 
lerde yatan insan 
cesetlerini ısırdığını 
dile getiren Akyürek, 

devamında olanları 
şöyle aktarıyor: 
"Ya da insanların 
kendi bahçelerinde 
yiyecek bir şeyler 
bulmaya çalıştığını. 
Hayatta kalmayı 
başaranlar deyim 
yerindeyse bir. deri 
bir kemik. Sokaklar 
şişmiş ve çürümeye 
yüz tutmuş cesetlerle 
dolu. Eğer beş gün 
içersinde şehirden 
ayrılmayı ya da su ve 
gıda bulmayı başara
mazsam, yan komşu
mun evini yağmala
mak zorunda kala
bilirim. Ama buradaki 
pek çok kişi hastan
eye kadar giden yolu 
katetmeye hazır değil, 
hatta çoğu evlerinden 
çıkmaya bile korku 
yor. Felluce'den çıka
bilmeyi isterdim ama 
bunu denersem son
umun ölüm olmasın
dan korkuyorum.

Felluce'ye baktığımda 
Beyrut ve Saraybos 
na'dan farkı kalma 
dığını hissediyorum" 
Aynı Felluce'nin 
işgalci Amerika eliyle 
ve karşısında hiçbir 
düzenli ordu bulun
madığı halde, yerle 
bir edildiğini hatırla
tan Erdem Akyürek, 
"Temizleme Operas 
yonu" çerçevesinde 
camide ağır yaralı ve 
silahsız bir İraklıyı 
televizyon karne 
ralarının önünde 
başından vurularak 
öldürüldüğüne 
dikkat çekti.
Ramazan bayramında 
ibadethaneler, has
taneler, sivil yerleşim 
yerlerinin bombala
narak insanların 
kurşunlandığını 
söyleyen Akyürek, 
"Ama ABD yetkilileri 
Irak'a istikrar 
getirmek için bölgeye 

geldiklerini söylemek
tedirler. İnsanlık dışı 
ye savaş hukukuna 
aykırı davranışlarla 
bölgeye istikrar 
gelmez. Yani Hiroşi 
ma'daki korkunç 
mantık yine devrede. 
Felluce'yi iyi bilme 
miz lazım. Meclis'te 
CHP'nin, meclis 
dışında sivil toplum 
örgütlerinin tutarlı ve 
karalı muhalefeti 
sonucunda, tezkere 
rededilmeseydi, Türk 
askerinin görev yapa 
cağı yerdi. O zamanın 
Başbakanı şimdiki 
Dışişleri Bakanı 'Biz 
koalisyonun bir 
parçasıyız? diyerek 
geçmeyen tezkereden 
ötürü ABD'den özür 
dilemiştir. Sonuçta 
hükümet sevk ettiği 
tezkere CHP'nin 
muhalefetiyle kabul 
edilmedikten sonra 
Türk askerinin

Felluce'de görev 
yapması için bir 
tezkere daha çıkarmış 
ama bunda da 
hükümeti kuzey 
Irak'ta bulunan 
Kürtler ABD'ye 
baskı yaparak Türk 
askerini istememesi 
sonucunda kötü 
durumdan 
kurtarmıştır.
Şimdi milyonlarca 
dolarlık iş uğruna her 
gün kamyon şoför? 
terini bir cehenneme 
sürerken ve onların 
65 kadarının kanı, 
kimin vahşeti olursa 
olsun, Irak'ın kan 
gölüne karışırken ne 
gibi önlemler alı 
yoruz. Biz koalis 
yonun parçasıyız ya." 
Kamu oyunun tele
vizyonlarda gelin-kay- 
nana programlarını 
izlemekten başka elle 
tutulur bilgiye sahip 
olamadığını da

sözlerine ekleyen 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "Elle 
tutulur bir yoruma 
rastlamıyoruz, 
çevrilen dolapları, 
Türkmenlerin içinde 
bulunduğu tehlikeyi 1 
bilmiyoruz. Biz yal
nızca 'Gelin-kaynana 
yarışmaları' ile medya 
starlarını biliyoruz. 
Mafya dizilerini bili 
yoruz. "şeklinde 
konuştu.
Sonuç olarak, CHP 
Gemlik İlçe Örgütü . _ 
olarak Savaş Hukuku 
ile bile bağdaşması 
mümkün, olmayan 
Felluce'deki şiddet 
olaylarının kınandığı 
açıklandı.

n

METAPEltl
Duşakabin ve Küvet sistemleri
Konfor Sineklik Sistemleri
Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
Giydirme Cephe Sistemleri
Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi İşleri

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 |1 f|H A I "I" 1Piı«iA5 A IVIlAlt o I n Ul
PVC PENCERE SİSTEMİ'
ÜRETİCİ BAYİİ

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
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Deprem sırasında nasıl davranmalıyız?
Türkiye bir deprem 
ülkesi ve sık sık 
depremlere maruz 
kalınıyor...
Marmara'da da olası 
bir deprem bekleniy
or. Deprem sırasında 
bulunduğunuz orta
ma göre alınması 
gereken önemler de 
değişiyor. İşte 
bulunduğunuz yere 
göre almanız 
gereken önlemler: 
1-2 KATLİ BİR 
EVDEYSENİZ 
Uykuda deprem 
olursa ve yataktan 
kalkmak güç olursa 
şiltenin altına girin. 
Masanın altına girin 
ve başınızı iki elini
zle örtün.Üzerinize 
düşen eşyadan 
korunursunuz.
Kapı ve pencereler 
açık tutulmalıdır. 
Kapı ve pencereler 
depremde sıkışabilir 
ve dışarı çıkmak 
güçleşebilir. 
İkinci kattan ya da 
üst katlardan zemin 
kata girmeyin. 
Çünkü en çok 
hasar zemin 
katta olur.
Gazla ve elektrikle 
çalışan ev aletleri 
(soba, ve ocak gibi) 
Kapatın.
Kapatamıyorsanız 
bunlara yakın olan
lara kapatmaya 
çalışmalarını 
söyleyin.
Fişleri prizden çekin, 
ocakları söndürün, 
eğer olanak varsa 
ana musluğu kapatın 
ve ana sigortayı 
gevşetin.
Çıplak ayakla dolaş
mayın yerdeki cam 
kırıkları ayağınızı 
yaralayabilir.

Bebek ve yaşlıların 
güvenliklerinin 
sağlamaya çalışın. 
Evinizi terk ederken 
eşyalardan çok 
canınızı düşünün. 
Herşeyi bırakın 
çıkın.
Tuvalet ya da 
banyoda iseniz ken
dinizi aynadan ya da 
raflardan düşebile
cek eşyalardan 
koruyun.Genellikle 
tuvalet ve banyo 
küçük hacimli 
olduğu için daha 
dayanıklı olabilir. 
Banyoda iken 
başınızı yumuşak 
bir şeyle korumaya 
çalışın.
Banyoda genellikle 
çıplak olunur.
Banyo ve tuvalet 
küçük olduğu için 
daha güvenlidir ve 
orada kalınması 
daha doğru olur. 
Eğer eviniz 
yıkılmıyorsa hemen 
dışarı çıkmayın. 
Çünkü dışarıda 
kırılan pencere 
camlarından düşen 
cam parçaları, çatı 
ya da duvarlardan 
düşen kiremit, 
tuğla, ve sıva 
parçaları 
olabilir.

APARTMAN 
İÇİNDEYSENİZ, 
Ortak tehlike 
çıkışının (koridorda
ki) kapısını açık 
tutun.
Binayı boşaltırken 
asansörü kullan
mayın.
Asansörde iseniz 
bütün düğmelere 
basın ve durduğu ilk 
katta asansörden 
inin.
Birinci katta iseniz, 
kapıyı açamıyor- 
sanız ve de zemin 
katta yangın çık
mışsa zemin kata 

yatak vb.gibi 
yumuşak birşeyler 
attıktan sonra 
üştüne atlayın.Bu - 
davranış çok katlı 
yapıların üst katları 
için .geçerli değildir. 
BÜYÜK MARKET 
VEYA MAĞAZADA 
İSENİZ, 
Büyük kolonların 
yanında durmaya 
çalışın.Raflardan ve 
dolaplardan uzak 
durun.
Yangın çıkışlarına, 
merdivenlere ve • 
yürüyen merdiven
lere koşmayın.

Anonsları 
dinleyin.Mağaza 
güvenlik personelin
in uyarı ve önerileri
ni yerine getirin, 
onlara uyun dedik
lerini yapın.
Satın aldığınız şey
leri bırakın ve dışarı 
çıkarken elleriniz * 
boş olsun.
PLAZALAR- 

DAYSANIZ 
Üst katlar alt katlara 
göre çok daha fazla 
sallanır.Daha çok 
dikkatli olmak 
gerekir.
Başınızı çanta, min
der, kitap, klasör 
gibi şeylerle 
koruyun.Dolap, 
kahve makinası ve 
sebil gibi şeylerden 
uzak, kolonlara 
yakın durun.
Masaya yakınsanız 
altına girin.
Asansörde iseniz 
.bütün düğmelere 
basın durduğu ilk 
katta asansörden 
inin, eğer kapısı 
sıkışmamış ise. 
DEPREM 
SIRASINDA 
SOKAKTAYSANIZ 
En tehlikeli şeyler 
dökülen, kırılmış 
cam parçaları, ilan 
levhalarıdır. Bunlar 
düşebilir. Açıkta 
duran kahve, hafif 
içki satan (parayla 
çalışan) makinalar, 
ilan levhaları ve 
direkleri devrilebilir. 
Buralardan uzak- 
laşın.Başınızı • 
koruyun.Geniş açık 
alanlara gidin ya da 
güvenliğinden kuşku 
duymadığınız yapı 
varsa içeri girin.
Geniş bir yol varsa 

ve trafik yoğun

değilse yolun 
ortasındaki refuje 
kaçın ve orada 
durun.
Satış makinalann- 
dan, reklam lev
halarından ve bahçe 
duvarlarından uzak 
durun.
Elleriniz boşsa 
başınıza koyun ve 
koruyun Eğer çanta, 
paket ve torba varsa 
başınıza koyun.Hiç 
bir şey yoksa 
ellerinizi kullanın. 
Yolun kenarında 
ağaçlar varsa altına 
girip durun. 
ARABANIN 
İÇİNDEYŞENİZ 
Yavaşlayın, sağa 
yanaşıp durun, 
motoru durdurun. 
Kontak anahtarı 
yerinde kalsın, 
pencereleri kapatın 
ve kapıları kilitleme
den çıkın.
Eğer otoyoldaiseniz 
yolun kenarındaki 
aydınlatma direkler
ine ve eğer varsa 
ses yalıtım duvarları
na dikkat edin 
devrilebilir. 
Tünel giriş ve çıkış 
yakınlarında dur- - 
mayın buralarda 
yamaç kaymaları ve 
kaya düşmeleri ola
bilir.
Radyodan yoldaki 

hasar ve diğer 
durumlar hakkında 
bilgi almaya çalışın. 
Büyük kamyon ve 
tankerlerden uzak 
durun. Otoyolda 
araç sürerken yolda
ki anormal durumları 
ve yangınları cep 
telefonu ya da yol 
kenarındaki acil tele
fon ile ilgililere 
haber verin.

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

ACELE SATILIK DAİRE
KÖKÇAMLAR E BLOK 

16 nolu daire 
ACELE SATILIKTIR 

0.532. 292 95 27

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 

araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM: (0.535) 280 94 00
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Kış hastalıklarına dikkat edin!
Kış mevsimi ile bir
likte ülkemizde 
soğuk havaya bağlı 
olarak nezle, grip, 
faranjit, larenjit, 
sinüzit, orta kulak 
iltihabı, bronşit, 
zatürre gibi 
hastalıkların 
görülme sıklığının 
arttığı belirtildi. 
Derlenen bilgilere 
göre, kış mevsi
minde soğuk 
havaya uyum 
sağlamak için 
vücudun daha fazla 
enerji harcadığına 
dikkat çekiliyor. Bu 
enerji ihtiyacı 
karşılanmadığında 
da vücut direnci 
düşüyor ve enfek
siyonlara davetiye* 
çıkartılıyor. Soğuk 
kış iklimde 
yaşayan ve yıllarını 
geçiren insanların 
soğuk havaya uyu
muyla ıhman 
iklimde ve zaman 
zaman " ğukta 
yaşa\ ısanların 
uyum ıiun farklı 
olduğu belirtiliyor. 
Soğuk, özellikle 
akciğerin akut veya 
kronik tüm 
hastalıklarını tetik- 
liyor. Bronşit, astım 
gibi sağlık sorun
ları daha sik 
görülür. Ayrıca kro
nik böbrek ve diya

m» B BO
1 M tel üafe

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 
PİZZAMIZIN 

TADINA
BAKTINIZ MI?

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
I HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

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

Tel : (0.224) 513 53 67

bet hastaları, kalp 
hastaları, by-pass 
geçiren kişiler aşırı 
soğuklardan çok 
daha fazla etk
ileniyor. Kışın 
ortaya çıkan hava 
kirliliği de soğukla 
birleştiğinde sorun 
büyüyor. Kış 
mevsiminde artış 
gösteren ve iyi 
tedavi 
edilmediğinde 
ölümlere yol aşa
bilen hastalıkların 
başında zatürre 
geliyor.
Akciğerlerin iltihabi 
bir hastalığı olan 
zatürre ile birlikte' 
akciğerlerin görevi 
olan oksijen alış 
veriş fonksiyonu 
bozuluyor ve 
kanda oksijen 
düzeyi azalıyor. 
Amerika'da 
bile halen ölüme 
yol açan 
hastalıklar arasın

da zatürre altıncı 
sırada yer alıyor. 
Kış mevsiminde 
enfeksiyonlar ağır 
geçtiği için korun
ma tedbirlerine 
özen gösterilmesi 
gerekiyor.
Yaşlıların, çocuk
ların, kalp, astım, 
diyabet gibi sağlık 
sorunları olan 
kişilere havanın 
çok soğuk olduğu 
günlerde mecbur 
kalmadıkça sokağa 
çıkmamaları 
gerekiyor. Kış 
hastalıklarından 
korunmak için 
uzmanlar şu öneril
erde bulunuyor: 
"Giyime özen gös
terilmeli, soğuktan 
koruyacak biçimde 
giyinilmesinin 
yanısıra aşırı ter- 
lememeye dikkat 
edilmelidir.
- Kış ve soğuk diye 
fazla enerji almak 

Az uyu, kilo alma
Sidney'de düzenlenen ve konusu uyku 
olan bir sağlık konferansında konuşan 
diyet uzmanları, uyku süresi ile obez olma 
riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu 
belirttiler.
Konferansta konuşan bilim adamları, 
gecede 4 saatten az uyuyanların 7 ile 9 
saat uyuyanlara göre daha yüksek bir risk 
altında olduğunu kaydettiler.
Konferansta 5 saat uyuyanların obez olma 
riskinin yüzde 50 iken, altı saat uyuyan
ların riskinin yüzde 23 oranında olduğu 
bildirildi
Columbia Üniversitesi St Luke's-Roosevelt 
Hastanesi'nden Dr. Steven Heymsfield, 
"Belki insanların daha fazla uyumasını 
sağlayarak kilo vermelerini kolaylaştırabili- 
riz" derken, Kolombiya Salgın Hastalıklar 
Uzmanı James Gangvvisch ile 
Heymsfield'ın birlikte yürüttükleri bu 
araştırma, bu hafta Kuzey Amerikan Birliği 
Obezite Çalışmaları toplantısında sunula
cak İkili, 1980'lerde ABD Hükümeti'nin yap
tığı Ulusal Sağlık ve Beslenme Inceleme- 
si'nden aldıkları verileri kullandı.

iyi olur. Ancak aşırı 
yağlı yemek ve az 
hareket, kilo 
almaya neden olur. 
Bu yüzden öğünler 
muntazam 
yenilmeli. Sabah 
kahvaltılarına ve 
enerji verecek 
mevsim meyve ve 
sebzelerine de 
ağırlık verilmeli.
- Soğukta özelikle 
hamileler, mevsim 
hastalıklarına 
yakalanmamaya 
özen göstermeli, 
toplu yerlerden 
uzak durmalı, 
maske ile korun
malı.
- Astımı olanların 
ilaçlarını düzenli 
almaları, mecbur 
kalmadıkça dışarı 
çıkmamaları, hava 
kirliliğinden, 
soba ve kömür etk
isinden sakınmaları 
gerekiyor.
- Kalp hastalığı 
olanların çok 
soğukta 
yürümemelerini 
öneriyoruz.
- Yüksek tansiyonu 
olanların da 
ilaçlarını titizlikle 
kullanmaları, 
direnç artsın diye 
diyeti bozmamaları, 
tuzlu yememeleri 
büyük önem 
taşıyor."

Raf ömrünüzü 
uzatın

Yiyeceklerin raf 
ömrünü uzatan 
transyağlar, insan
ların raf ömrünü 
kızaltıyor. Yapılan 
araştırmalar, hay
vansal yağ tüketi
minin hafızada ciddi 
sorunlara yol 
açtığını ortaya 
koyuyor.
Ülkemizde de gös
terimi yapılan 'Şişir 
Beni' adlı filmde, bir 
ay boyunca fast- 
food ile beslen
menin bedensel 
sağlığı nasıl olum
suz yönde etkilediği 
gösteriliyor.
Filmin en önemli 
özelliği, konusunun 
kurmaca değil 
gerçek yaşamdan 
alınmış olması.
Ancak, aburcubur 
ile beslenmemek 
için, kilo almak 
yada bedensel 
sağlığı kaybetmek
ten başka gerçek
lerde var.
Araştırmacılar, bu 
tür yiyeceklerin 
zihinsel becerilerde 
de düşüşe neden 
olabileceği uyarısını 
yapıyorlar.
Bu, yeni bir 
düşünce değil. 
Hayvanlar üzerinde 
yapılan araştırmalar, 
kayvansal yağ tüke
timi arttıkç.a, öğren
me ve bellek işlev
lerinde azalma 
olduğunu göster
miş. Aburcubu yiye
ceklerle beslenen 
farelerin ve sıçan
ların, bir labirentte 
yollarını bulmakta 
ve kısa bir süre 
önce çözümünü 
öğrendikleri bir 
problemle yeniden 
karşılşatıklarında 

çözümü hatırlamak
ta güçlük çektikleri 
gözlenmiş.
Araştırmacılar, bil
işsel işlevlerdeki bu 
düşüşün sorum
lusunun 'trigliserit' 
olduğunu düşünüy
orlar. Trigliserit, 
yüksek oranda hay
vansal yağ içeren 
yiyeceklerle besele- 
nen farelerde 
yüskes düzeyde 
bulunan, kolşetrol 
benzeri bir madde. 
Araştırmacılar, 
farelerie trigliserit 
düzeylerienin 
düşmesini 
sağlayan, ama kilo 
almalarını 
engelleyemeyen bir 
ilaç verdiklerinde 
farierin bellek test
lerinde daha başırılı 
olduklarını gör
müşler.
Ancak bu bulguların 
insanlar içinde 
geçerli olup 
olmadığının anlaşıl
ması için, yeni 
araştırmalara 
gereksinim duyu
luyor. İnsanlarda 
'transyağlar' olarak 
adlandırılan yağ 
asitlerinin!, trigliser
it ve kolestrol 
düzeylerini arttırdığı 
biliniyor.
Transyağların kul
lanımıysa çok 
yaygın. Hazır 
yiyeceklerin raf 
ömürünü uzattığı 
için bu tür yiyecek
lerin üretiminde 
hep transyağlar 
kullanılıyor. 
Ancak, öyle görü 
nüyor ki, yiyecek
lerin raf ömürünün 
azaltılması biz 
insanların raf 
ömürünü uzatabilir. I
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TUBTAK burslanm arterdi
Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), 
yeni yılda lisans, 
lisansüstü ve dokto
ra öğrencilerine ver
ilecek burs miktar
larını önemli miktar
larda artırıldı 
TÜBİTAK, "Üniver
site ödül Burs 
Programı" adı altın
da, verilen 180 mily
on liralık bursu yeni 
yılda 250 YTL'ye 
çıkardı. Üniversite 
öğrencilerinin yur
tiçi ya da yurtdışı 
araştırma pro
jelerinin desteklen
mesi amacıyla proje 
başına verilen 600 
milyon lira da 750 
YTL'ye yükseltildi. 
"Lisansüstü öğren

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

cilerine Yönelik 
Program"da ise yur 
tiçinde yüksek 
lisans yapan ve 
ücretli görevi 
olmayanlara verilen 
400 milyon liralık

burs 1250 YTL'ye, 
ücretli görevi olan
lara 75 milyon lira 
olarak verilen aylık 
burs da 300 YTL’ye 
çıkartıldı.

Türkiye nüfusu 
966 bin kişi arttı
Türkiye'nin 2003 yılı 
sonunda 70 milyon 
847 bin olan 
nüfusunun, bir 
yılda 966 bin artışla 
yılsonunda 71 
milyon 813 bine yük
seleceği tahmin 
ediliyor. İşte son 
verilerden çıkan 
tahmini bilgiler... 
2005 Programı'nda 
yer alan 2003 Türkiye 
Nüfus ve Sağlık 
Araştırmasının 
(TNSA) ilk sonuçları
na göre, Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
(DİE), Devlet 
Planlama Teşkilatı 
(DPT) ve Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü 
tarafından hazırlanan 
geçici projeksiyon
larda ve bu 
projeksiyonlardan 
yapılan hesapla
malarda, 2004 yılında 
Türkiye'de 1 milyon 
370 bin bebeğin 
dünyaya geleceği, 
456 bin kişinin de 
hayatını kaybedeceği 
tahmin ediliyor. 
2023'DE NÜFUS 
89 MİLYON...
Yılsonu itibarıyla 
2002 yılında 69 
milyon 875 bin olan 
Türkiye nüfusu, 2003 
yılı sonunda 70 
milyon 847 bine 
ulaştı. Nüfus 2004 
yılı sonunda 71 
milyon 813 bine, 
2005 yılı sonunda ise 
72 milyon 774 bine 
yükselecek. Mevcut 
eğilimle Türkiye 
nüfusunun, yıl ortası 
olarak AB'ye en 
erken gireceği tarih 
olan 2014 yılında 80 
milyon 847 bin, 
Cumhuriyet'in 100. 
yıh olan 2023 yılında 
ise 88 milyon 974 
bine yükselmesi 
bekleniyor.
2002 yılında yüzde 
1,41 olan fiili nüfus 
artış hızı (göçleri de

kapsayan artış) 2003 
yılında yüzde 1,38'e 
indi. Bu oranın, 2004 
yılında yüzde 1,35'e, 
2005 yılında ise 
yüzde 1,33'e, 2014 
yılında yüzde 1,15'e, 
2023 yılında ise 
yüzde 0,97'ye ineceği 
tahmin ediliyor. 
2023’E KADAR 1 
MİLYON 162 BİN NET 
GÖÇ...
Türkiye'de halen 
2,5 milyon dolayında 
yabancı uyruklu kişi 
olduğu tahmin 
ediliyor. 2004-2014 
döneminde Türkiye 
nüfusunun göçlerle 
557 bin, 2004-2023 
döneminde ise 1 
milyon 162 bin 
kişi artması 
bekleniyor. Göçler 
hem yurtdışındaki 
Türkleri hem de 
diğer ulusları ve net 
rakamı (dışarıya göç 
düştükten sonra 
kalan rakam) 
kapsıyor.
Gelecekte 
Türkiye'de genç 
nüfusun daha da 
azalması, yaşlı 
nüfusun ise artması 
bekleniyor. Yıl ortası 
itibarıyla Türkiye 
nüfusunun yüzde 
28,8'ini (20 milyon 
544 bin) 0-14 yaş 
grubu,yüzde 
65,5'ini (46 milyon 
722 bin) 15-64 yaş 
grubu, yüzde 5,7'sini 
(4 milyon 66 bin) ise 
65 yaş ve üzeri 
nüfus oluşturdu. 
Mevcut eğilimle 
2014 yılında 
0-14 yaş grubunun 
494 bin kişi azalarak

20 
milyon 50 bin (yüzde 
24,8), 15-64 yaş 
grubunun 7 milyon 
850 bin kişi artarak 
54 milyon 572 bine 
(yüzde 67,5), 65 yaş 
ve üzeri nüfusun ise 
2 milyon 159 bin kişi 
artarak 6 milyon 225 
bine (yüzde 7,7) yük
selmesi bekleniyor. 
KADINLARDA 
YAŞAM SÜRESİ 
73'Ü AŞTI...
Bu arada 2002 yılın
da erkekte 68,1, 
kadında 72,8, ortala
ma olarak 70,4 olan 
doğuşta hayatta 
kalma ümidi (yaşam 
süresi), 2004 yılında 
erkekte 68,3, kadında 
73,1, toplamda 70,7 
yıla çıktı. 
Kadın başına çocuk 
sayısı (toplam 
doğurganlık oranı) 
2002 yılında 2,25 
iken, 2004 yılında 
2,22'ye indi. 
Türkiye'nin önemli 
yaralarından biri 
olmaya devam eden 
bebek ölümlerinde 
batıya göre hala 
yüksek oran devam 
ediyor. 2002 yılında 
bebek (0-1 yaş) ölüm 
hızı binde 28,5 iken, 
2004 yılında bu 
rakam binde 26,9'a 
indi. Türkiye, bebek 
ölüm oranını her ne 
kadar binde 
120'lerden binde 
27'nin 
altına da indirse 
batıda binde 
5-6'lara düştüğü 
dikkate alındığında 
yine de yetersiz 
kalındığı görülüyor.
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Yurdun büyük bir bölümü kışa teslim oldu
Bir kişi donarak 
öldii. Eğitim ve 
ulaşımda aksamalar 
yaşanıyor.
Kar yağışı ve soğuk 
hava yurdun büyük 
bölümünde hayatı 
olumsuz etkiliyor. 
Adanandın Feke 
ilçesinde, Tortulu 
köyündeki yakın
larını ziyarete giden 
Ali Gü ler, Feke'ye 
dönerken Karagediği 
mevkiinde donardk 
öldü.
Kar yüzünden, 
ilköğre tim okulları 
ve liseler, Ordu 'nıın 
Kabadüz ilçesinde 3 
gün, Mesu diye ve- 
Akkuş ile Kır şehir'in 
Çiçekdağı ilçesinde 2 
gün, Sam sun'un 
Kavak ve Asarcık, 
Trabzon'un Çaykara, 
Van'ın Gevaş ve “ 
Ordu'nun 
Gürgentepe, Gölköy, 
Ulubey ve Korgan 
ilçeler 1 gün tatil 
edildi jırum-

Bingöl, İkizdere-İspir 
Karayolu ve Giresun.- 
Dereli- 
Şebinkarahisar 
karoyallarıyla yurt 
genelinde çok sayıda - 
köy yolu ulaşıma 
kapandı.
Bolu Daği'nda kar 
yağışı aralıklarla 
devam ediyor.
Yetkililer, sürücüleri 
araçlarına zincir ve 
çekme halatı 
almadan yola çıkma
maları yönünde 
uyarıyor.
Şiddetli rüzgar 
yüzünden elektrik 
direkleri nin 
devrilmesi itede niyle 
Van'ın Gevpş, ~ \ 
Kayseri 'nin Pınarbaşı 

ve Sarız ilçeleriyle, 
Dbğıı Karadeniz 
Bölgesi'ndeki bazı 
yerleşim birimlerine 
elektrik verilemiyor. 
Şiddetli yağmur 
nedeniyle Sanı 
sun 'un Bafra ilçe 
sindeki 50 bin 
dönüm ekili arazi 

su altında kaldı. 
Erzurum ve Hatay'ın 
Erzin ilçesinde fırtı
nadan çok sayıda işy
erinin çatısı uçtu. 
Mersin 'in Silifke 
Jlçesi Taşucıı Lima 
nı'n dan KKTC'ye 
düzenlenen deniz oto
büsü. ve feribot sefer
leri de iki gündür 
yapılamıyor. 
İstanbul'da da 
mevsimin ilk karı dün 
sabah yağmaya 
başladı. Kar yağışı 
özellikle kent içi 
ulaşımında aksama 
lara neden oluyor. 
Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet 
Köprü lerh ide ırzım 

araç kuyrukları oluş
tu. Bir ara doluya 
dönüşen yağış, araç 
trafiğinin kilitlenme
sine yolaçarken, 
çoğu İstanbullu 
işlerine geç kaldı. 
Kar, İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsaşı 'nda ilk 
seansı da geciktirdi. 
Borsa'da ilk seans 
«lün saat 10.30'da 
başladı. Ankara'da 
da kar yağışı ve 
buzlanma özellikle 
yüksek kesimlerde 
etkisini sürdürüyor. 
Meteoroloji yet 
kılileri, karla karışık 
yağmur ve kar 
yağışının bugün 

. süreceğini belirterek, 
don ve buzlanmaya 
karşı sürücüleri 
mecbur kalmadıkça 
trafiğe çıkmamaları 
ve dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Hava sıcaklığının 
yarından itibaren - 

■.artması bekleniyor.'

Satın alma gücünün 
artacağına inanılıyor
Gelecek 6 ay içinde 
satın alma gücünün 
"Biraz Daha İyi" ‘ 
olacağını 
düşünenlerin oranı 
Eylül ayındaki - 
yüzde 16.9’dan 
Ekim aynıda 
yüzde 17.5'e çıktı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve 
Merkez Bankası 
tarafından ortak 
düzenlenen 
"Tüketici Eğilim 
Anketi" Ekim ayı 
sonuçlarına göre, 
gelecek 6 ayda 
satın alma gücünün 
"Çok Daha İyi" 
olacağını düşünen
ler Eylül ayındaki 
yüzde 1.6'dan, 
Ekim ayında yüzde 
1.9'ya yükseldi. 
Ankette 

önümüzdeki 6 ayda 
satın alma gücünün 
"Biraz Daha Kötü" 
olacağını söyleyen
lerin oranı 
yüzde 22.7'den 
yüzde 22.4'ye 
inerken, "Çok 
Daha Kötü" ola
cağını söyleyenler 
yüzde 2.7'den 
yüzde 2.8'e çıktı. 
Ankete katılanların 
yüzde 52.3'ü 
önümüzdeki 6 
ayda da satın alma 
gücünün aynı 
kalacağını, belir- _ 
tirken, yüzde 
3.1'lik kesim fikir 
belirtmedi. Eylül 
ayında aynı 
kaldığını söyleyen- ; 
ler yüzde 53.1, 
fikri olmayanlar 
yüzde 3.1 olmuştu. I

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizde 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 • 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

öz,el yemekleriniz için 
/ ezervasy onlar imiz başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Emi’j Eışa dikkatli ta'ifljııı
Uzmanlar, evleri ısıt
mak için kullanılan 
kaloriferlerin oda 
ortamındaki nemi 
azalttığını belirterek, 
kişilerde kış 
hastalıklarının 
kronikleşmesine 
neden olduğunu 
bildirdi.
Uzun süre 
kalorifer kul
lanımının 
havadaki nemi 
azalttığına dikkat 
çeken uzmanlar, 
bunun özellikle 
gelişim çağındaki 
çocuklarda ciddi 
rahatsızlıkların 
oluşmasına, var olan 
hastalıkların ise 
ağırlaşmasına ya da 
kronikleşmesine yol 
açtığını kaydetti.
Kış aylarında sürekli 
yanan kaloriferlerin, 

M ı

OZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA

İLASÎ ALANA ANÎİFİRİZHEDnE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
iSfiKu.™ lAMfANYAMIZ
İŞ BANKASI - MAXIMLM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

]Tp|ETÎ_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
"|F* K B,Uİ Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

V nnn 0L,VETTİCRF *2608T marka 038110 sicil nolu 
KAYIP yazar kasamın ruhsatını ve ödeme kaydedici 

cihaz belgelerimi kaybettim. EYÜP ELÜSTÜ

ortamın hava- 
landırılmaması 
nedeniyle nemi 
aldığı ve 
havayı kuruttuğuna 
vurguladılar.
Havanın kuru
masının çocuklarda 
beyin uyuşması gibi 
ileriye dönük 
ciddi hastalıklara 
neden olabildiğini 
belirten uzmanlar, 
kapalı ortamlarda 
kuru hava solun
masının burun ve 
ağızda kurumaya 
yol açtığı için, 
burun, geniz ve 
gırtlak ile 
bronşlarda 
hasara neden 
olabileceği 
yönünde 
uyarılarda bulundu. 
Uzmanlar, nemsiz 
ortamların astım, 

sinüzit gibi hastalık
ları olan kişileri 
olumsuz etkileye
ceğini belirterek, 
kuru havanın 
hastalarda astım 
krizlerine neden 
olabileceği bildirildi. 
Uzmanlar, kış 
mevsiminde kuru 
havanın, akciğerden 
vücuda yayılan oksi
jenin azalmasına ve 
önemli organların 
oksijensiz kalmasına 
neden olduğunu 
belirtirken, bundan 
da en çok henüz 
damarları tam 
gelişmemiş . 
çocuklar ile 
bağışıklık sistemi 
zayıflamış yaşlıların 
etkilendiğini 
vurguladılar.
Uzmanlar, 
normal şartlarda 

havadaki nemin 
yüzde 50 civarında 
olması gerektiğini 
vurgulayarak, 
alınması gereken 
ön lemieri şöyle 
sıraladılar:

Kalorifer üzerine 
ıslak bez konulabilir. 
- Kalorifer petekler
ine petek suluğu 
takılabilir.
- Evlerinde 
katalitik 
kullananlar, 
bunların üzerine 
çaydanlık 
ya da benzeri 
kaplar koyabilir. 
Elektrikli su 
ısıtıcıları odada 
kullanılabilir.
- İyi durulanmış 
çamaşırlar oda 
içinde bırakılarak 
odanın nemlenmesi 
sağlanabilir.-'

SATILIK 
GARAJ

Küçük 
Kumla Hizmet 

Caddesinde 
dükkan 
olarak 

kullanılabilecek 
SATILIK
GARAJ 

513 96 83

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

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

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlik Zeytinspor Faaliyetlerinde de
takımlar oluşturmaya başladı.

İlçemiz takınılandan 
Gemlik Zeytinspor Ku, 
lüp olarak sürdürür 
ken, 2004-2005faaliyet 
sezonundan başlayarak 
Gemlik ilçesi ilköğretim 
okullarından ve Gem 
lik gençliğinden oluşan 
çocuklardan bay ve 
bayan voleybol, basket
bol, hentbol, masa 
tenisi, atletizm ve yüz 
me branşlarından 
takımlar oluşturulmaya 
başlandı.

Basketbol erkek
lerde 1. amatör küme 
de, genç erkeklerde 
1.amatör kümede müca 
deleler başladı. Amaç 
bu branş da 2005-2006 
faaliyet sezonunda 
Türkiye 2. Lig'ine 
katılabilme. Basketbol 
branşında bayanlar 
katagorisinde 
mücadelelere hazır
lanan Zeytinspor 
Basketbol Takımı ’nın 
grubunda Bursa D.S.I. 
Nilüferspor, Bursa 
Mimarsinan Yeşilspor 
ve Nilüfer Belediye 
spor takımları bulun
maktadır. Deplasmanlı 
olarak oynayacak mü 
sabakaların ilki 15 
Aralık 2004 Çarşamba 
günü saat: 19.00’da 
Orhangazi salonunda 
yapılacaktır.
Gemlik ’imizde salonun 
olmaması nedeniyle 
antreinanlarını ve 
maçlarını ev sahibi 
olarak Organgazi salo
nunda yapmakta olan 
Zeytinspor Kulüp ’ü 
olarak durumu üzüntü 
ile karşılamaktadırlar.

Voleybol branşında 
Bursa ’da yerel lig 
erkekler kategorisinde 
olmamasından dolayı, 
erkek takımı kurmayan 
Zeytinspor Kulüp ’ü 
bayanlarda da ilçemiz 
okullarından oluşan 24 
genç kızımız haftada iki 
gün antreman ile aralık 

ayında 10 takımın 
oluşumundan kurulu 
Bursa Yerel Lig’de 
müsabakalara hazırlan- 
maktadır. Büyük 
bayanlarda Türkiye 3. 
Lig’ine giren Zeytin 
spor Voleybol Takımı 
Bursaspor’un deneyim
li antranörü Ömer 
Turhan önderliğinde, 
Bursaspor’dan 4, İstan
bul’dan da çeşitli 
takımlardan bayan 
sporcular transfer 
ederek lige hazırlan- 
m aktadır. Şubat 2005 
de haşlayacak olan 
müsabakalar için 
Sakarya, Kocaeli, 
Bilecik, Zonguldak ve 
Eskişehir takımları ile 
karşılşacak olan 
Zeytinspor takımının 
amacı 2. Türkiye 
Lig 'ine yükselmektir.

Hentbol branşında 
da örgütlenmeye 
başlayan Zeytinspor, 
şimdi de yüzme, atle
tizm, masa tenisi ve 
güreş branşlarında 
takımlar kurmak için 
araştırmalar sürmekte
dir.

Gemlik Zeytinspor 
Kulübü olarak şimdi de 
internet sitesi oluşumu 

. ve Gemlik Zeytinspor 
dergisi yayınlanması 
gibi soşyal çalışmalara 
yönetimce 
sürdürülmektedir.

Kulüp olma yolunda 
çalışmalarını sürdüren 
Zeytinspor ’da hedef, 
kitle kulübü olmak. 
Çalışmalar bu yönde 
sürdürülmektedir.

Lokal açılması 
içinde çalışmalar yapan 
Yönetim Kurulu sporun 
içinde bulunan tüm 
tüzel, özel kurum ve 
kuruluşları 
Zeytinspor ’a destek 
vermeye davet ediyoruz.

Gönül ister ki, 
Zeytinspor yanında 
Gemlikspor’un süper 
lige çıkması.

Buradaki çalış
maları için Zeytinspor 
Kulüb ’ünün malzeme 
ve maddi yönden sıkıntı 
çekmesine rağmen 
desteğini esirgemeyen 
Kulüp Başkanı İhsan 
Ünlü ’ye spor adına 
teşşekkür ederim.

Sayın Bursa Bölgesi 
Müdürü ’ümüzün 
Zeytinspor Kulübüne 
yardımcı olacağına 
şimdiden inanıyor ve 
teşekkürler sunuyorum.
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Akaryakıt ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası 
1- İdarenin

: 2004/186566

a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2* İhale konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Teslim (yeri/yerleri)
c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3- İhalenin

: Cumhuriyet Mah. Gemlik - BURSA
: 224 513 92 00 -513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: Akaryakıt ihalesi 2.500 Lt. Süper Benzin 12.750 Lt Motorin
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra 10 gün içinde başlanacak 

olup, 31.12.2005 tarihinde sona erecektir.

a) Yapılacağı yer : Hastane Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.12.2004 - 10.30’da
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 içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge.

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

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

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılı durumlar
da olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1. r cek veva tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin 

yansır fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerler
4.2.1. istenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 

verilen sertifikalar teklif edilen ürünler yerli ise TSE ve TSEK belgesini vereceklerdir.
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 

kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Formu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal 
akreditasyon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi 
zorunludur.

4.3.1.1. Üretim imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler 
ihaleye teklif verecek istekliler halen akaryakıt bayii olduklarını kanıtlayıcı belgeleri vereceklerdir.

4.3.1.2. Akaryakıt istasyonunun Gemlik Belediye hudutları içerisinde ve M. Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi arasındaki azami mesafe olan (gidiş-geliş dahil) 10 (on) km. içinde olduğuna dair istasyon 
mevkisini gösteren yazılı taahhütna: ? vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, isteklinin ihale konusu iş alanında yaptığı resmi ve özel işler, ben
zer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satmalına birimi, Cumhuriyet Mah. 

Gemlik/BURSA adresinde görülebilir ve 25.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 03.12.2004 saat 10.30’a kadar Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adresine ve 
(ilebileceği 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 iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B -6621

BURSA HAKİMİYET VE " 
_ KENT GAZETELERİNE - 

İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM 1

TEL : (0.224) 513 96 83 _

ABONE 
OLDUNUZ 

’U?

Bjjı«
ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Tüketici güven 
endeksi arttı

Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Tüketici Güven 
Endeksi'nin Eylül 
ayında yüzde 0.83 
oranında arttığını 
bildirdi.
DİE'den yapılan 
açıklamada, 
Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi'yle tüketici
lerin harcama, 
davranış ve bek
lentilerini değer
lendirildiği vurgu
landı. Bu anketin 
sorularının bir kıs
mından Tüketici 
Güven 
Endeksi'nin hesa
plandığı belirtilen 
açıklamada, 
endeksin 100'den 
büyük olmasının 
tüketici güveninde 
iyimser durum, 
100'den küçük 
olmasının tüketici 
güveninde 
kötümser durum, 
100 olmasının ise

tüketici güveninde 
ne iyimser ne de 
kötümser durum 
olduğunu göster
ildiği bildirildi. 
Buna göre; 2004 
yılı Eylül ayında 
102.8 olan Tüketici 
Güven Endeksi, 
Ekim ayında Eylül 
ayına göre yüzde 
0.83 oranında 
artarak 103.7 
değerine yükseldi. 
Açıklamada, 
güven endeksin
deki artışın, tüketi
cilerin mevcut ve 
gelecek dönem 
satın alma güçler
ine, gelecek 
dönem genel 
ekonomik duruma, 
iş bulma 
olanaklarına ve 
mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim 
mah satın almak,_
için uygunluğuna 
dair değer
lendirmelerinin 
iyileşmesinden 
kaynaklandığı vur
gulandı.

110 milyon yıllık dinozo: 
fosili bulundu

Çin'in kuzey
batısında 110-120 
milyon yıl önce
sine ait dinozor 
kemiği fosilleri 
bulundu. Söz 
konusu dinozor 
Çin Bilimler 
Akademisi'nden 
uzmanların 
bölgede bulduğu 
fosiller arasında 
türünün en 
büyüğü...
Çin basınında yer 
alan haberlere 
göre, Gansu 
eyaletindeki 
Mazong dağların
da paleontologlar, 
Kretase (Tebeşir) 
döneminin 
başlarında 
yaşamış 13 metre 
boyundaki 
Lguanadon türü 
dinozora ait omur

ga, kuyruk, 
kaburga ve ayak 
kemikleri dahil 28 
kemik fosili 
çıkardılar.
Söz konusu 
dinozorun Çin 
Bilimler 
Akademisi'nden 
uzmanların 
bölgede bulduğu 
fosiller arasında 
türünün en 
büyüğü olduğu 
ileri sürüldü. 
Gansu eyaletinde 
daha önce 
Psittacosaurus 
türü dinozorlara 
ait fosiller bulun
muştu. 100-132 
milyon yıl önce 
yaşayan boynuzlu 
Lguanadonlar ilk 
geviş getiren dino
zorlar olarak 
biliniyor.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com


23 Kasım 2004 Sah Sayfa 11

Elma dişleri koruyor mu? Doğum sonrası 
depresyonu

Elma yemenin diş 
çürüklerini önlediği 
yolundaki inanışın 
gerçeği yansıt
madığı, aksine 
şekerli ve asitli 
yiyecekler arasında 
yer alan elmanın 
kalıntılarının diş 
çürüklerine yol 
açtığı bildirildi. 
Selçuk Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Pedodonti 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Alparslan Gökalp, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de diş 
çürüğü oranının, 
yüzde 80'in üzerinde 
olduğunu söyledi. 
Bunun başlıca 
nedenleri arasında, 
dişlerin fırçalanma
masına bağlı olarak 
ağız sağlığına özen 
gösterilmemesi ve 
bilinçsiz beslen
menin geldiğini 
vurgulayan Gökalp, 
halk arasındaki yan
lış inanışların da diş 
çürüklerinin hızlan
masında önemli rol 
oynadığını anlattı. 
Özellikle elma 
yemenin diş çürük
lerini önlediği yolun

GEREKLİ TELEFONLAR

daki inanışın gerçeği 
yansıtmadığını dile 
getiren Doç. Dr. 
Gökalp, şunları 
kaydetti: 
"Şekerli ve asitli 

yiyecekler arasında 
yer alan elmanın 
ağızdaki kalıntıları, 
diş çürüklerine yol 
açıyor. Elma ağızda 
sadece mekanik, 
yani fizyolojik temiz
lik sağlar.
Nötrleştirici özelliği 
yoktur. Ağzı, yiyecek 
kalıntılarından 
arındıran elmanın 
ağızda kalan suyu 
asitliği artıracağın
dan, çürümeyi hız
landırır." 
Alparslan Gökalp, 
bu konuda yapılan 
bir araştırmanın, 
elmanın diş 
çürükleri üzerindeki 
etkisini daha da 
net ortaya 
koyduğunu

RESMİ DAİRELER

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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 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 1414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C. Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21 -122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

belirterek, 
"Ingiltere'de elma 
toplayıcıları arasında 
yapılan bir araştırma
da, diş çürüklerinin 
fazla olduğu tespit 
edildi. Toplayıcıların 
elma tüketim 
sıklığına bağlı olarak 
diş sağlığının bozuk
luğu dikkati 
çekti" dedi.

Bu nedenle özellikle 
şekerli yiyeceklerin 
arkasından elma 
yerine havuç, 
salatalık gibi şekeri 
az olan gıdaların 
tüketilebileceğini 
belirten Gökalp, 
"Elmadan hemen 
sonra da ağız 
bol suyla 
temizlenmelidir. 
Kısa süreli de olsa 
şekersiz sakız 
çiğnemek, 
ağızda mekanik 
kadar asit temizliğini 
de sağlayarak, 
ağızdaki ortamı 
nötrleştirebilir" diye 
konuştu.

DENİZ OTOBÜSÜ 

Yeni doğum 
yapmış 
annelerin 
yaklaşık % 
80 ni hafif 
derecede 
çökünlük, 
anksiyete ve 
gerginlik 
hissederler. 
Ayrıca çok 
yorgun ve 
bitkin 
olmalarına rağmen 
uyuma ve dinlenme 
zorluğu çe kerler. Bu 
tür depresyon duru
mu sadece birkaç 
saat veya birkaç gün 
sürer ve daha sonra 
kendiliğinden geçer. 
Ancak bu annelerin 
yaklaşık %10'nunda 
bu üzüntülü hal daha 
ağır ve ciddi bir 
durum alır ki buna da 
Post-Natal Depresyon 
(PND) denir. PND ilk 
haftalarda ya da aylar
da başlar ancak ilk 12 
ay içerisinde yaşan
ması mümkündür. 
Memorial 
Hastanesi'nden Klinik 
Psikolog Ashhan 
Tokgöz PND hakkında 
şu bilgileri verdi: PND 
nun şiddeti hafif ve 
kısa süreliden çok 
ağır ve uzun süreliye 
kadar değişiklik gös
terir. Bir çok kadın 
için bu durum geçici 
olabilirken bazı kadın
lar profesyonel yardı
ma ihtiyaç duyabilir
ler. PND ilk hamilelik 
ve ilk doğumdan 
sonra daha sık

görülür.
Her on anneden biri 
PND geçirmektedir. 
PND nun belirtileri 
şiddetine bağlıdır. 
Bu durumdaki kişi 
günlük yaşamın 
getirileriyle başa çık
makta her geçen gün 
biraz daha zorlan
abilir. Bu anneler 
anksiyete, korku ve 
umutsuzluk hissede
bilirler. Bazı anneler 
ise panik atak geçire
bilirler veya çok ger
gin ve alıngan olabilir
ler. Ayrıca iştahların
da ve uyku düzen
lerinde de değişiklik 
olabilir.
Nadir de olsa çok ağır 
durumlarda psikotik 
bozukluklar ortaya 
çıkabilir. Böyle bir 
durumdaki anne 
günlük yaşamını 
sürdürmekte zorlanır, 
düşüncelerinde ve 
davranışlarında 
anormallikler 
görülebilir. Çok ağır 
durumlarda kendi
sine, bebeğine ya da 
başkalarına zarar 
verme düşüncelerine 
sahip olabilir.

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
23 Kasım 2004 Salı 
Demiriz Eczanesi

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 1988 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Öğretmenler
Günü yarın
kutlanacak

24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü kutla 
maları yarın 
yapılacak. 
Yarın saat 
O9.oo’da 
Atatürk 
Anıtı önünde 
çelenk sun 
ma töreni ile 
başlayacak
olan Öğretmenler 
Günü 
kutlamalarına, saat 
lO.oo’de Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Merkezi’nde 
devam edilecek. 
Cumhuriyetin 
kurulmasından 
sonra, Atatürk 
harf d li ile
birlikt .ün yurtta

aydınların yeni 
Türk alfabesini 
Türk halkına 
öğretme seferber
liği başlatılmıştı. 
24 Kasım 1928 tari
hinde ise : -: 
millet mektepleri 
açılmıştı.Bu tarih 
daha sonra 1981 
yılında Öğretmenler 
Günü olarak kutlan
maya başlandı.

GemUk’in 
sorunları
masaya 

yatırılıyor
İlçemize 
yeni atanan 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül, 
kamu kurum 
ve kuru
luşlarına 
gönderdiği 
bir yazıyla 
ilçenin 
genel sorun
larını ve 
ihtiyaçlarını 
belirlemek,
görüş alışverişinde 
bulunmak 
amacıyla toplantı 
düzenledi. 
Kaymakam 
Baygül, bugün 
saat lO.oo’de 
ilçemizdeki tüm 
daire müdürleri 
ile Kaymakamlık 
Toplantı

Salonu’nda 
biraraya gelerek, 
ilçenin sorunlarını 
masaya 
yatıracaklar.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, müdürler
den ihtiyaç ve 
sorunları içeren 
rapor hazırlan
masını da istedi.

ELE AA A ISI
i- W*ARANIVO®

FIÇI ŞARAP EVİ
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası

‘Ucuz keyiflenmenin ve
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde ’ j

"Y4ZGA/V" ve “YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

Föküzi 
GÖZÜ 

k13.500.000j

PAPAZ 
KARASI 

,8.500.000

Fkalec/kT
KARASI

k14.000.000j
HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE aa a a a aaa 

5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR —► ZU.VUU.UVV

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ;
BÖBREK TAŞI SUYU VE 

GUATR İÇİN SU BULUNUR

DOĞAL KAYNAK SULTAN SU
19 LT. 2.500.000 Tl.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 37

W/?BET 
.10.000.000.

YENİ PAZAR CAD. NO :1! TEL: 514 75 25 GEMLİK

Hizmete girecek olan Petrol 
istasyonumuzda çalışmak üzere, 

/ Markette çalışacak:
Kasiyer Bayan elamanlar
* Pompada çalışmak:
Bay ve Bayan elemanlar

Resmi ve ön muhasebe elemanları 
* Restaurantta çalışacak:

Usta, usta yardımcısı, garson ve 
servis elemanları

Yıkama, yağlamada çalışacak 
ELEMANLAR ARANMAKTADIR.

w

YILBAŞI YAKLAŞIYOR.... 
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRDÜNÜZ MÜ?

Takvim & Masa Takvimi &
Gemici Takvimleri & Ajanda & 
Anahtarlık & Duvar Saatleri & 

Kalemlik & Küllükler & Kalem ve 
Çakmak Çeşitleri ve 

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir

ARHAN
Petrol Ofisi PETROL
Gemlik Orhangazi yolu 2. Km. GEMLİK 

(Deniz Zeytinleri yanı)

KAOSLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
KKjffez Of sel

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK ı
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95 J
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Bugün Atatürk'ün millet mekteplerinde yeni Türk alfabesini öğretmeye başladığı günün yıldönümü

Öğretmenler Günü kutlanıyor 
1981 yılından beri kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü nedeniyle, bugün saat O9.oo’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören
den sonra, saat lO.oo’da Belediye Kültür Merkezi’nde hazırlanan özel program protokol ve öğretmenler tarafından izlenecek.

Mye’de erezyon gerçeği
Türkiye, her yıl erozyon nedeniyle 
bir milyar 400 milyon ton toprak 
kaybediyor. Bu kayıp, 25 santi 
metre kalınlığında 400 bin hektar 
arazi veya 20 ton ağırlığındaki 70 
milyon kamyonun taşıyacağı 
toprak miktarına eşit oluyor.

Haberi sayfa 7’de

Kaymakam Mehmet Baygül daire müdürleriyle ilçe sorunlarını görüştü.

Ganlikln sorunları masaya yatırıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İlçemize yeni atanan Kaymakam Mehmet Baygül, daire müdürleriyle yaptığı 
toplantıda ilçenin sorunlarını dinledi. Çalışma prensiplerini anlatan Kaymakam, 
müdürlerden kamu hizmetlerinin vatandaşlara eşit dağıtılmasını istedi.

Öğretmenlik
Bugün 24 Kasım 2004.
24 Kasımlar 1981 yılından beri Öğretmenler 

Günü olarak kutlanıyor.
12 Eylül’ün paşaları lütfedip tabiplerin, 

hemşirelerin, annelerin, babaların günleri olduğu 
gibi öğretmenlerin de bir günü olmasını istediler 
ve 24 Kasım’ı öğretmenler Günü ilan ettiler.

işte o günden beri, öğretmenler Günü resmi 
olarak kutlanıyor.

24 Kasım 1928 tarihi, Cumhuriyetimizin kuru
cusu Mustafa Kemal’in, çağdaş Türkiye’yi kur
mak için başlattığı devrimlerinin bir adımı olan 
arap alfabesi yerine, Latin Alfabesinin Büyük 
Millet Meclisi'nde kabul edildiği gündür.

Yeni alfabe ile okur yazar sayısını arttırmak için 
ulus çapında seferberlik ilan edildiği gündür. 
Atatürk’ün başöğretmenliği kabul ettiği gündür.

Böyle güzel bir günü, öğretmenler Günü olarak 
kutluyoruz.

Yaklaşık 7 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış bir 
kişiyim.

öğretmenlik de diğer meslekler gibi bir meslek
tir.

Ancak, onu diğerlerinden ayıran en büyük özel
lik, öğretmenlerin uğraşısının bireyin ve 
toplumun gelişmesini sağlamasıdır.

öğretmenlerin yetiştirdiği öğrenciler, o ulusun 
geleceğini çizen, geleceğe taşıyan kişilerdir.

öğretmenler onun İçin ulusların mimarlarıdır, 
öğretmenlerin sosyal, ekonomik ve mesleki 

sorunlarının çözülmesiyle, öğretmenler gerçek
ten, 24 Kasımlarda mutlu olacaklardır.

Gününüz kutlu olsun.

Göreve başladık
tan sonra, ilk kez 
daire müdürleri ile 
toplanan İlçe 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
birimlerin 
sorunlarını dinledi. 
Daire müdürleri 
Kaymakam 
Baygül’e çalış
malar konusunda 
rapor sundular. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi syf 3’de

Di; Hekimliği Haftası tatlanıyor
22 Kasım 1908 günü, İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesine bağlı olarak kurulan Diş 
Hekimliği'nin 96. yıldönümü kutlanıyor. 
Diş Hekimliği Haftası nedeniyle, Bursa Diş 
Hekimleri Odası Gemlik Temsilcisi Doğan 
Alkaya tarafından yazılı açıklama yapıldı. 
Alkaya, “İlçemizde 5 i kamu hastanelerinde 
olmak üzere 20 Diş hekiminin görev
yaptığını belirtti. Haberi sayfa 4’de

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

Mafya bizim - Bizim çeteler

Köylere parte laşı atacal
Seyfettin SEKERSöz gönderilen 

paranın Köylere

Son günlerde ki olaylar mafyayı 
yine ön plana çıkardı. Türkiye’de 
zaman zaman Amerikan filmlerinde 
gördüğümüz, çoğunlukla Italyan 
kökenli mafya babası benzerleri Tv. 
ekranlarında görünmeye başladı. 
Dünya mafyasında Sicilya ‘nın köken 
kabul edildiği gibi bizde de bu 
çetelerin merkezi İstanbul...

Hareket - para neredeyse mafya
da orada faaliyet gösterir. Bu 
kuraldır...

İstanbul’dan Türkiye’ye uzanan 
çeteleşme Türk toplumun da ciddi 
bir kirlenme yarattı. Türkiye’nin son 
30 yılına bakıldığı zaman önemli 
bir gerçeğin öne çıktığı görülür. 12 
Eylül 1980 askeri darbesiyle 
başlayan bu süreç sonunda Çete 
yaratma denilen bir gerçekle yüz 
yüze kaldık.

Bazı sorunlarını normal - hukuki 
yollarla çözemeyen ozamanki devleti 
yöneten bazı güçler, hukuk dışı yol
larla çare aramaya başladılar. (Bu 
arayış bir zorunluluktur. Karşınızda 
ki düşmana göre metotlar bulacak, 
bunu yapacaksınız.)

O gün için çok haklı olan bu 
arayış bu gün kirlenme - çeteleşme 
ile ödüyor. Her toplumda olduğu 
gibi bizde de kuşkusuz yasa dışı 
güçler o'acaktır.

(Bugün Amerika - İtalya -hatta 
Rusya’da mafya vardır.)

Ancak devletle bu kadar iç içe 
geçen, Toplumu tehdit etmeye 
başlayan bu mafya grubunun 
büyümesinin bir sebebi var. O da 
bu çetelerin başlarının çoğu devlet 
eliyle yaratılmıştır.

Yani devletten İzinli - Ruhsatlı 
idiler..! Türkiyede iki tip mafya 
babası vardır.

Devlet içinde büyümüş, devletin 
gücünü kimliğini kullanarak yer altı 
dünyasın da kabadayılık yapan bu 
mafya babaları etrafına eski eylem
ci - İş arkadaşlarını toplayarak bu 
kazançlı işe, devletten de izinli 
soyunmuşlardır.

İkinci grup ise, sokaktan 
yasadışı güçlerin içinden gelerek 
veya kader kurbanı olarak girdikleri 
ceza evlerin de ünlenerek “Mafya 
babalığı” yapmaya başladılar. 
Başlangıçta güç-kazanç onlar da idi. 
Ama daha sonra karşılarına çıkan
ların izinli oluşu işlerini büyütmeleri 
hayallerini engelledi. Bu gruba 
yanaşma ortaklık kurma girişimleri 
bile onları kurtarmadı. Etkinlikleri 
gittikçe azaldı.

Birinci gurubun ise gittikçe 
arttı... Paralandılar - güçleri arttı - 
korkusuz hatta pervasız oldular.

Bu nedenle son 15 yıla bu 
grup damgasını vurdu. Bunlardan 
kimi Mitten - kimi Jitem’den - kimi

Özel tim, kimi Emniyetten ruhsatlı 
idiler. Bu Ruhsatla mafya babalığı 
yapı yor, Racon kesiyor, haraç alı 
yor, isterse adam öldürüyordu.

Bu yeni yetme kabadayılar palaz
landı daha büyük noktalara hükme 
der oldu.

Şatolarda yaşayan, milyon 
dolarlarla geliri olan bu çetelerin 
asıl gücü, bu paraları kendilerine bu 
gücü verenlerle paylaşmaları idi. 
Kendilerine verilen bu izni öylesine 
iyi değerlendirerek, bugün 
toplumuzun önemli kuramlarını tehdit 
eder bir noktaya geldiler...

Devlet istemeden eliyle bir 
Canavar - Frankeştayn yararttı...! 
Bir yarar için düşünülen yaratık, 
sahibini tehdit etmeye başladı.

Bir milyonluk ordusu , büyük 
Emniyet gücü olan bu ülke de bun
lar polise de karşı gelmeye 
başladılar. Çizmeyi aşmış her gücün 
ellerin de olduğu varsayımına 
kapılmışlar, aynalar da kendilerini 
yıkılmaz görüyorlardı.

İzinsiz mafya babaları ile 
mücadele etmek zor değil. Çünkü 
onlar da silahta olsa-para da olsa 
üzerlerine polis giderse yok edilirler. 
Ama ötekiler öyle değil. Onları 
halen koruyan devletin yüksek 
mevkilerinde kişiler olursa bu kişileri 
tam olarak ortadan kaldıramazsınız. 
Polisin yaptığı cesurca mücadele 
sonunda yakalananlar bir bağlantı 
kuruyor, sonra da Polisle - Toplumla 
alay eder gibi gülerek sıyrılmayı 
beceriyor.

Canını ortaya koyan bu Emniyet 
güçlerine yazık değil mi. ? Onların 
da çalışma hevesleri -onurları kınlı 
yor bir daha ciddi bir iş yapmak 
istemiyor.

Hukuk deniyor, yasaların boşluk
larından yararlanma -para güçleri 
onları kolayca Adliye kapılarından 
çıkarıyor. Bu gücün ardında söyle
nen “Daha önce devlete hizmet 
etmeleri” lafları oluyor...!

Hiç kimse devlet için yaptık
larının karşılığını isteyemez. Hele 
bunu paraya yağmaya çevirerek 
isteyemez. Vatanseverlik - yiğitlik - 
insanlık böyle der. Yapılanlar tarihin 
içinde kaldıkça da kıymetlenir, 
ortaya dökülürse değeri kalmaz. 
Unutulmamalıdır ki bu vatan için 
onlardan daha çok hizmet edenler, 
canını - vücudunu verenler bir sis 
perdesinin ardında yaşıyorlar.

Bu işlerin bittiğini, o devrin ka 
patıldığını yaptıkları hizmetlerin 
karşılığının çoktan verilip hesabın 
kapandığını söylediğiniz anda geriye 
kağıttan kaplanlar kalacaktır.

Bu hikayeler - masallar da bite
cek; Bir dönem tarihte kapanacak
tır...

İl Daimi 
Encümeni tarafın
dan Özel İdare 
Müdürlüklerine 
gönderilen 
ödenek ile 
Gemlik'in 10 köyü 
için kilitli parke 
taşı alınacak. 
Valilik kanalıyla 
Özel İdare 
Müdürlüklerine

Hizmet Götürme 
Birliği'ne aktarıl
masıyla 11 bin 
metrekare kilitli 
beton parke taşı 
alınacak.
Yarın saat 11.00 
de Kaymakamlık 
toplantı salonun
da yapılacak ihale 
sonucunda

Gemlik'in 10 
köyüne ihtiyacı 
olan kilitli parke 
taşı alımı gerçek
leştirilecek. Alına 
cak parke taşla 
rımn köyler de 
meydan düzen
lemesi ile ara 
sokakların çamur
dan arın dırılması 
için kullanılacağı 
bildirildi.

Öğretmenler yemekte buluşacak
Seyfettin SEKERSÖZ

24 Kasım Öğret
menler Günü 
nedeniyle düzen
lenen Voleybol ve 
Masa Tenisi turnu 
valarına katılan 
öğretmenlere 
yemek verilecek. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
toplantı salonun
da verilecek

öğle yemeğinde 
100 öğretmen 
bir araya gelecek. 
İlçe Lig Heyeti. 
tarafından ilk 
kez düzenlenen 
yemekte 100 
öğretmenin bir 
araya gelmesi 
düzenlenen 
turnuvanın ne 
kadar anlamlı 
olduğunun 
göstergesi olarak

kabul ediliyor. 
Yemekte ayrıca 
Masa Tenisinde 
derece alan 
öğretmenler ile 
Gemlik Lisesi 
salonunda 5 gün 
süren Voleybol 
turnuvasında 
derece alan 
oküHarıntakım- 
larına çeşitli 
hediyeler 
verilecek.

ıı

SP’liler‘Öğretmenler Günü’nü kutladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe 
Teşkilatı tüm 
öğretmenlerin 
"Öğretmenler 
Günü"nü 
tebrik etti.
"Allah (C.C.) 
buyuruyor ki; 
'Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir 
olur mu!." 
Sözlerine yer 
veren Saadet 
Partisi İlçe 
Teşkilatı adına 
Başkan Recep 
Aygün, Allah 
Resulu (S.A.V.) 
de; "Ya öğreten 
ol, ya öğrenci ol, 
ya da dinleyici ol. 
r '"in dördüncüsü 
u....u, helak olur
sun" diyerek yol 
gösterdiğini hatır
latarak, Hz. Ali'nin 
(R.A.) "Bana bir 
harf öğretenin kırk

sıcak, sadece 
lafla değil, 
icraatine de

yıl kölesi olurum" 
sözlerini örnek 
gösterdi.
Bu övgüleri hak 
eden değerli 
öğretmenlerin 
"Öğretmenler 
Günü"nü 
kutlayarak 
esenlik dolu 
başarılı çalışmalar 
dileyen Recep 
Aygün şu 
açıklamayı yaptı: 
"Biz, Milli Görüş 
camiası olarak 
içi boşaltılmış 
kuru sıkı donuk 
kutlamalardan 
ziyade, içten,

yansıyan, öğret
menlerimizin
refah payını 
düşünen ve 
sosyal dengeyi
göz ardı etmeden 
memnun 
etmesini bilen 
bir teşkilatız. 
Öğretmenleri asil 
görevlerinin dışın
da işportacılığa 
iten yöneticilerin 
sizler hakkında 
beyanat vermeye 
yetkileri yoktur."
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aymakam Mehmet Baygül daire ırîüdurîeriyî^iîç^sorûnîârîn^görüştür

Gemlik’in sorunları
masaya yatırıldı

ilçemize yeni atanan Kaymakam Mehmet Baygül, daire müdürleriyle yaptığı 
toplantıda ilçenin sorunlarını dinledi. Çalışma prensiplerini anlatan Kaymakam, 
müdürlerden kamu hizmetlerinin vatandaşlara eşit dağıtılmasını istedi.

fvun bUKERSOZ

Kaymakam Mehmet 
Baygül. kamu 
kurum ve 
kuruluşlarının 
yöneticileriyle 
yaptığı toplantıda 
uemlik’in sorunları 
hakkında bilgi aldı. 
Gemlik'e atandıktan 
sonra ilk kez 
kamu yöneticileriyle 
bir araya gelen 
Kaymakam 
Baygül, ilgili birim 
yöneticilerinden 
bağlı olduktan 
kısımlar hakkında 
ayrıntılı bilgiler 
alırken, sorunları 

ve. ihtiyaçlarını da 
dinledi.
Kaymakamlık

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Toplantı Salonu’nda 
toplanan 
daire müdürleri,

Yok mu?
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca yaptırılan 
inceleme sonucunda 
fay hatlındaki kamu 
binaları ile okulların 
% 92 si kullanılmayacak 
derecede hasarlı.. 
Bu binaların müteahhütle- 
rine, işbirlikçe sorunlularına 
hesabını soracak bir baba 
yiğit yok mu, yok mu! 
çıkmayacak mı?

anlattı.- 
Kamu hizmetlerinin • 
vatandaşlara ; 
sürekli ve eşit 
dağıtılması için 
daire müdürlerine 
bilgi ve görev veren 
Kaymakam 
Baygül, çalışan 
personelin 
mesai saatlerine 
uymalarını da istedi. 
Baygül, memurların 
kılık kıyafet 
konusunda yönet
menliklere uymaları 
gerektiğini hatır
latarak, bu konada 
daire müdürlerinin 
objektif ve tarafsız 
davranmasını istedi.

Sayfa 3

birimlerinin 
personel, araç gereç 
mevcudu ve 
eksiklikleri hakkında 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
rapor sundular. 
Daire müdürleri 
ayrıca, hazırladıkları 
raporlar hakkında da 
sözölü bilgi 
verdiler.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, toplantıya 
katılan müdürlere 
kendi çalışma siste
ndi ile ilgili bilgiler de 
varerken, daire 
müdürlerinden ve 
personellerinden 
neler beklediğini

CHP halka açılmalıdır
İş hayatında (KİT) ler hep eleştirildi.
Hantallaştı denildi.
Verimliliği düştü, denildi.
Artık bu kurumların devri kapandı, 

denildi.
Ve. Dünyadaki özelleştirme modası

na uyuldu.
(KİT)lerin bir çoğu, özelleştirildi 
(CHP) de zaman içinde (KİT)leşti. 
Statükocu oldu.
Hep bürokrasi ile, dirsek temasında 

oldu.
Verimliliği düştü.
Halktan koptu.
Yani. Artık (CHP) nin de özelleşti 

rilme zamanı geldi.
Bir başka deyişle, halka açılma 

dönemi geldi.
Atilla Sav gibi, Onur Öymen gibi 

bürokrasi de nasırlaşmış kişiler, (CHP) 
nin halk ile bağlarını kopardı.

Aslında (CHP) nin her kanadı, halk
tan kopmuş idarecilerle doldu, taştı.

Belki Deniz Baykal bile, bu gibiler 
tarafindan kuşatıldı.

BaykaTın “Anadolu solü” projesi 
de, statükocular tarafından doğmadan 
öldürüldü.

İşte. Şimdi ortaya, bir Mustafa 
Sarıgül çıktı.

İlişkilere, sıradan halk ile başladı.
Bu hareket, doğru anlaşılmalıdır.
Bu hareket, statükonun özelleşti 

rilmesi hareketidir.
Belki bu hareketi, siyasetten ayrı 

kaldığı dönemde, Deniz Baykal’da 
düşünmüştü.

Ama. Başaramadı.

GÜNÜN SÖZÜ
Düşüncelerini 
değiştirmeyenler, 
Yalnız ölülerle, aptallardır.

Lowell

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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Diş Hekimliği Haftası kutlanıyor
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Scyfet in SEK E RS( )Z 
22 Kasım 1908 günü, 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne bağlı 
olarak kurulan 
Diş Hekimliği'nin 
96. yılı kutlanıyor.
Diş Hekimliği 
Haftası nedeniyle 
açıklamada bulunan 
Bursa Diş Hekimleri 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Doğan 
Alkaya, "Diş 
Hekimleri 
Hastası"nöa 
amacının Diş 
hekimliğinin 
bugünkü duruma 
nasıl geldiğini ve 
sorunların kamu 
oyuna iletilmesi 
olduğunu ifâde etti. 
Gemlik'te şu anda 
5'i Kamu 
hastanelerinde 

olmak üzere 20 
Diş Hekimi’nin görev 
yaptığını bildiren 
Doğan Alkaya, 
tüm diş hekimi 
arkadaşlarının 
müşterilerine en iyi 
hizmeti vermek için 
çaba harcadıklarım 
söyledi.
Emekli Sandığı ve 
Bağ-kur'a bağlı 
kurumlardan 
alacakları sevk ile 
tüm ihtiyaçlarını 
Gemlik'teki diş 
hekimlerine rahatlıkla 
yaptırabileceklerini 
hatırlatan Doğan 
Alkaya, Türkiye'de 
yaklaşık 4 bini4 
Sağlık Bâkanhğı'nda 
olmak üzere SSK ve 
Üniversitelerde 
görev alan yirmin 
diş hekiminin

bulunduğunu 
söyledi.
Bursa Diş Hekimleri 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Doğan 
Alkaya, yaptığı açık
lamada, "Kamuda ve 
serbest çalışan diş 
hekimlerinin batıda 
ve metropolleşen 
kentlerde yoğun
laştığı görülmektedir. 
Örneğin, İstanbül'da 
2bin kişiye bir diş 

hekimi, hatta Şişli’de 
523 kişiye bir diş 
hekimi düşerken, 
Bingöl'de 20 bin 
kişiye bir diş hekimi 
oranı söz konusudur. 
Böylesine dramatik 
bir dengesiz dağılım, 
monopol meslek 
durumundaki sağlık 
mesleklerinin ülkem
izde bırakın geçsin
ler, bırakın yapsınlar 
derecesinde, dene

timsiz bir şekilde 
serbest piyasa 
koşullarına terk 
edilmesinin sonu
cudur." şeklinde 
konuştu.
Bursa Diş Hekimleri 
Odası’nın yaptığı 
yazılı açıklamayı 
okuyan Doğan 
Alkaya, "Bir kamu 
hizmeti olan sağlığın 
1980'1i yıllardan 
itibaren sistematik 
bir şekilde uygu
lanan, sağlığı 
temel insan hakkı 
olmaktan çıkararak 
tüketim malı haline 
getirmeye çalışan 
ve zaten sınırlı olan 
sağlık kaynaklarını 
uygulanan bu 
politikalarla 
sermayeye aktarmayı 
hedefleyen yaklaşım

lar, bu olumsuz 
tablonun gerçek i 
yüzü olarak algılan* ’ 
malıdır. Hükümet 
başka şeyler yanında 
sağlık alanında da 
"Sağlıkta Dönüşüm 1 
Prögramı"nı 
uygulamaktadır.
Sağlıkta dönüşüm j 
programı, halkın 
sağlık ve sosyal 
güvenlik hakkını yok 
etmenin adıdır.
Bu programın hazır
layıcısı ve baş 
destekçileri, Dünya 
Bankası ve IMF gibi 
uluslararası kuru- M 
luşlar. ABD ve AB 
gibi emperyalistler 1 
ile Türkiye'de 
TÜSİAD gibi 
kapitalist tekellerdir." 
açıklamasında 
bulundu.

i

K;

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. O 216 387 23 40 / 3 Hat Fax : Ö 216 387 23 43

PİMAŞ
PVC PENCERE SİSTEMİ'
ÜRETİCİ BAYİİ

MİÂ|ESTR Ol
Kapı ve Pencere
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C^gnhuriyet Halk Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Öğretmen, “Geleceği şekillendiren ustadır11
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, 24 
Kasım öğretmenler 
günü nedeniyle, 
yayınladığı yazılı 
açıklamada 
"öğretmenler 

■ Günü"nü kutladı. 
V Akyürek, yaptığı 
t açıklamada, 
j ülkenin ayakta 

durmasında başlıca 
rolü oynayan iki 
büyük kuvvetten 
birisinin öğretmenler 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Birisi 
ateş gücünü elinde 
tutan Türk Silahlı 
Kuvvetleri. Kara, 
Hava ve Deniz 
kadroları ile bir 
birlikten oluşan 

ÇTürk Ordusu. 
^Bündiği gibi Türk 
ordusunun varlığını 
bir savaş gücü

olarak değil, bir 
barışgücü olarak 
değerlendiriyoruz. 
Diğer kuvvet ise, 
eğitim gücünü 
elinde bulunduran 
öğretmenler ordusu, 
ilk, orta ve yüksek 
öğrenimi ile bir 
bütün oluşturan 
beşeri kuvvet ilk ve 
orta öğretimde 512 
bin ve yüksek öğre
timde 63 bin 
mevcudu İle mutlu 
ve huzurlu bir 
toplumun güvencesi 
olan toplam 575 bin 
kişilik yine bir barış 
gücü.
GELECEĞİ 
ŞEKİLLENDİREN 
USTA
Öğretmen... Çocuk 
ve gencin geleceğini 
şekillendiren usta7 
Milletlerin geleceği 
ona bağlı. O yalnızca 
bilginin öğretilmesi

ta kalıcı olmasını 
sağlayarak 'eğitim' 
veriyor.
Cumhuriyetimizin ve 

, partimizin kurucusu
Atatürk 'Ulusları kur
taranlar yalnız ve 
ancak öğretmen
lerdir. öğretmenler 
yeni nesil bizin 
eseriniz olacaktır.
TooUımun en 

’Tiüyük düşmanı

ni sağlamıyor, aynı cehalet, cehaletin de 
zamanda istediğimiz düşmanı öğretmen- 
davranışların çocuk- terdir. Öğretmen

geçmişin öğreticisi, 
geleceğin kuru
cusudur. Gelecek 
gençlerin, gençlerin 
gençler öğretmenin 
eseridir' şeklindeki 
veciz ifadesiyle 
öğretmenin 
önemine vurgu 
yapmıştır.
Öğretmenin kendisi
ni normal ve insan- 
ca, hatta müreffeh 

şekilde yaşatacak 
bir ücrete hakkı 
vardır. O yiyip, iyi 
giyinebilmeli, kitap, 
gazete alabilmeli, 
öğretmene maddi 
olanaklar sağlanırsa 
meslek yetenekli 
kişileri çeker, güç ve 
prestij kazanır. Ama 
öğretmen maaşı ile 

’aç kalırsa garsonluk, 
inşaat işçiliği yapar 
ve görevinden 
soğuduğu gibi 
zamanını mesleğine 
aykırı işlerde çarçur 
ettiği için verimi de 
düşer. Toplumda 
mesleğe karşı olum
suz değerler oluşur 
veya kökleşir, 
yetenekliler girmez, 
girenler ayrılır. 
Elinden hiçbir iş 
gelmeyen herhangi 
bir ücrete razı kişiler 
mesleği doldurur. 
Öğretmenler yıllar

dan bu yana 
iktidarlardan hep 
cilalı sözler duydu. 
Verilen sözlerin 
yerine getirilmemesi 
onları derinden 
yaraladı, onlar artık 
24 Kasımlarda boş 
sözler değil, somut 
adım bekliyor. 
24 Kasım 2004 
öğretmenler günü 
dolayısıyla haklarını 
aradıkları için 
çeşitli sebeplerden 
ceza almış 
öğretmenlerin 
cezalarının 
affedilmesini canı 
gönülden isteyen 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü tüm 
öğretmenlerimizin 
gününü kutlar, 
soruşturmasız,. 
sürgünsüz ve ceza
sız günler temenni 
ederiz."

Dikkat! Yeni soğuk ve kar geliyor
Yurdun batı kesim
leri bugün yeni bir 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisi altına 
girecek.
Kuzey ve iç bölge 
lerde perşembe ve 
cuma günü etkili kar 
yağışı bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
''Meteorolojik 
Uyarıya'* göre, 
bugün yurdun 
kuzey ve doğu kes

imlerinde etkili olan 
yağışlı hava, bugün 
yurdu terk edecek. 
Ancak yurdun batı 
kesimleri yarıı^yeni 
bir soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Sabah saatlerinde 
Marmara'da yağmur 
ve sağanak şeklinde 
başlayacak yağışlar, 
yurdun batı kesim
lerinde devam 
edecek.
Hava sıcaklıklarında 
beklenen hissedilir

derecede azalmayla 
birlikte, çarşamba 
gece saatlerinden 
itibaren kuzey ve iç 
bölgelerde yağış 
ların karla karışık 
yağmur ve kar şek

line dönüşmesi 
bekleniyor.

25 Kasım Perşembe 
günü; Marmara'nın 
batısı ile Kuzey Ege 
kıyıları dışında tüm 
yurtta yağış

görünecek. Yağışlar, 
yurdun güney 
kesimlerinde yağ
mur ve sağanak, 
öteki yerlerde kar 
şeklinde olacak. 
Yağışlar, 26 Kasım 
Cuma günü; yurdun 
kuzey, iç ve doğu 
bölgelerinde etkisini 
sürdürecek.
Kar yağışlarının 
çarşamba gecesi ve 
perşembe günü, 
Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz, İç Ege, iç

Anadolu'nun kuzeyi 
ile orta Karadeniz'in 
iç kesimlerinde 
etkili olması 
bekleniyor.
Yarın yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde, sabah 
saatlerinde 
lodos, öğleden 
sonra karayel, 
perşembe günü; 
batı bölgelerde 
poyraz kuvvetli 
ve kısa süreli 
fırtına şeklinde 
esecek.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ACELE SATILIK DAİRE
KÖKÇAMLAR E BLOK 

16 nolu daire 
ACELE SATILIKTIR 

0.532. 292 95 27

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü’nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçlan 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM: (0.535) 280 94 00

. _ , ................................. I HLl I I ' - "l—
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Son moda bebek isimleri
Son yıllarda farklı 
olmak tutkusu 
bebek isimlerine de 
yansıdı. Yeni doğan 
bebeklerine isim 
arayışında olan 
aileler, kimsenin 
sahip olmadıkları 
farklı adları tercih 
ediyor. Son zaman
larda piyasaya 
çıkan bebek isim
lerini konu alan 
kitaplar, dergiler ve 
internet siteleri, 
yeni bebek sahibi 
olan ailelerin farklı 
isim arayışlarını da 
gözönüne alarak, 
değişik anlamları 
olan gelen isimlere 
yer veriyor. 
Ebeveynler, yeni 
doğan bebeklerine 
artık Ahmet, 
Mehmet, Ayşe, 
Fatma gibi dede ve 
anneannelerinin 

[ isimleri yerine iki 
anlamlı kelimenin 
birleşmesinden

J oluşan Canel, Akay 
| veya İngilizce 
I Delfin. Jerfi, Arapça

Laçin. yahut
Yağmur, Keyhan 
Uzay gibi cansız 
varlık adlarını veriy
or
Ada, Ahsen, Bilhan, 
Cevher, Cihan, 
Deniz, Derman, 
Destan, Doğa, 
Doruk, Evren, 
Eylem, Ilgın, İlter, 
İnal, Kamuran, 
Kayra, Meftun,

MAMA MİA ?1WJA 
| Fîis! rüüd

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 

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

Tel : (0.224) 513 53 67

Nisan, Nüzhet, 
Oğan, Omay, Ömür, 
Önay, Özgü, 
Saygın, Sezgi, Tan, 
Ural, üytun, Ümür, 
Vurgun gibi yeni 
isimlerin diğer bir 
özelliği ise "uni- 
sex" olarak, yani 
hem kız hem de 
erkekler tarafından 
kullanılması şek
linde göze 
çarpıyor.
Bebek isimlerini 
konu alan çeşitli 
yayınlardan 
derlediği son moda 
isimler ve anlamları 
şöyle:
Erkek isimleri: 
"Abayr Sezgi, 
anlayış. Acun 
Dünya. Ah sent En 
güzel. Andaç: 
hatıra, Armağan: 
Hediye, Asutay: • 
Hırçın tay, Aytunç: 
Güzel, sağlam, 
Baran: Yağmur 
mevsimi, Bars: 
Yırtıcı hayvan, 
Bayhan: Zengin ve 
güçlü, Berke: 
Cengiz Han’ın toru

nunun adı, Canel: 
Dostluk eli, Çelen: 
Akıllı, Darcan: 
Sıkıntılı, Ener: En 
yiğit, Erem: 
Kavuşmak için 
çaba gösteren, 
Girgin: Kolay 
yakınlık kuran, 
Güçhan: Çetin, 
güçlü han, Güntan: 
Güneşin doğuşun
dan az önceki 
zaman, İşçan: 
Çalışkan, Jerfi: 
Derinlik, Keyhan: 
Dünya, Laçin: Bir 
cins şahin, sapr, 
yalçın, Merih: 
Dokuz gezegenden 
biri Mars, Oflaz: 
Eksiksiz, tam, 
Pamir: Herşeye 
gücü yeten, Pars: 
Yırtıcı hayvan, 
Pozan: Cana yakın, 
Renan: Kızıl kan, 
Ruşen: Aydınlık, 
Saner: Ünlü, Sazak: 
Kuvvetli ve soğuk 
rüzgar, Serter: Sert 
erkek, Songur: 
Şahin, ağır, hantal, 
Tan: Şafak Vakti, 
Dekan: Allah'ın
Kcdu Utku: Zafer 
kazanmak, Ulaç: 
Cennette ölümsü
zlüğe kavuşan, 
Utkan: Din uğruna 
çalışan, Uzay: 
Sonsuz boşluk, 
Ülker: Boğa 
burvunda yedi 
yıldızdan biri, 
Ünkan: Tanınmış 
şoydan gelen, 
Ünverdi: Tanınan, 
Varol:.Var olmakla 
ilgili, Yıldıray: ayla 
ilgili, Zirve: Doruk, 
Zorlu: Tuttuğunu 
koparan."
Kız isimleri: "Akay: 
Dolunay, Alara: 
Kırmızı süs, Alçin: 
Küçük bir kuş, 
Asena: Dişi bir 
kurt, Asya: Bir kıta, 
Aygen: Gönül 
Dostu, Ayşan: 
Şanlı, Azra: El 
değmemiş, Balcâ: 
Bal gibi, Belin: 
Şaşkınlık, Bike: 
Hanım, Bilun: 
Yarımay, Çağla: 
Badem, Çilay: Ayın 
üzerindeki açık ren
kli lekeler, Dalan: 
Zarif, Delfin: Yunus 
Balığı, Derin: 
Yüzeyi tabanına 
uzak olan, Durul: 
Suyun durulması, 
Ela: Sarıya çalar 

kestane rengi,en 
kahraman, Evşen: 
Hafif, Fidan: 
Ağaçların genç ve 
yeni yetişeni, 
Gazal: Güzel, iri 
göz, Gökşin: Gök 
gibi mavi gözlü, 
Güliz: Güzel iz 
bırakan, Harika: 
Eşyanın tabiatı 
dışında, doğa üstü, 
garip şey, Hazer: 
Deniz, büyük su, 
İldir: Parıltı, par
layış, Işıtan: 
Aydınlatan, ışık 
veren, İlgi: İlişki, 
yakınlık kurma, 
İlkyaz: Bahar sonu, 
yaz başlangıcı, 
Kaimen: Parlak kır
mızı, Kayra: Büyük 
birinden gelen iyi-~ 
lik, Karmen: Parlak 
kırmızı, Kumru: 
Güvercinden küçük 
boz renkli kuş, 
Melda: İnce ve taze 
vücutlu, Miray: . 
Yılın ilk aylarında 
doğan, Nisa: Kadın. 
Perçem: Mızrak gibi 
şeylerin üzerine 
konulan püskül 
Püren: Sarı kırmız 
brehkli bir tür öt 
Rüya: Düş, Sanay:' 
Ay gibi güzel, 
Semin: Değerli, 
pahalı, Serra: 
Rahatlık kolaylık, 
Serva: Masal, 
Sezai: Sezgili, 
Sonat: 3-4 bölümlü. 
müzik eseri, Su: 
Rengi ve kokusu 
olmayan sıvı, Şiir: 
Edebi anttım biçimi, 
Şelale: Büyük 
çağlyan, Taçnur: 
Mutluluk, Tamay: 
Sabırlı, Tennur: 
Yüksek ulu, Tutku: 
İhtiras, Umay: 
Üzerinden geçtiği 
kişilere mutluluk 
verdiği inanılan 
kuş, Umur: 
görgü, deneyim, 
Uzel: Usta, becerik
li, Ülfer: Irmak, 
büyük su, Ünseli: 
Ünü sellere ben
zeyen, Vicdan: 
İyiyi kötüden ayır
maya yarayan şuur, 
ahlak, Vuslat: 
Kavuşma, yetişme, 
Yağmur:
Yeryüzüne düşün 
sıvı yağış, 
Yeliz: Rüzgar ve 
izi, Zeren: 
Anlayışlı, zeki."
________________

Buzda yürüme 
teknikleri

Türkiye’nin 
birçok böl
gesini etkisi
ni altına alan 
kar yağışının 
ardından 
görülen 
buzlanma 
olaylarına 
karşı uzman
lar vatan
daşları uyardı 
Özellikle 
buzlu yolda 
yürürken dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
küçük bir düşme 
sonucu büyük 
yaralanmalar mey
dana gelebileceğini 
kaydetti. Samsun 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 

hjjıp Fakültesi
Ortopedi ve 

' Travmatoloji Ana
Bilim Dalı Öğretim 
Uy eşi Prof. Dr.
Nedim 
Karaismailoğlu, 
"Halkımız buzlu 
yolda yürürken 
ellerini cebine sok
mamak Adımlarını 
kısa ve yere yakın 
atmalı. Yere 
bakarak yürümeli 
ve lastik tabanlı 
ayakkabı giymeli. 
Ayrıca, gözünü yer
den ayırmamalı" 
dem.
Buzlu ve karlı yol
larda yürüme 
tekniklerinin öğre
nilmesi gerektiğine 
değinen Prof. Dr. 
Karaismailoğlu, 
"Bu aylarda dikkat
sizlik, Türkiye 
genelinde Ortopedi 
Servisleri'ndeki 
yoğunluğu artır
maktadır. Ülkemizi 
etkisi altına alan 
soğuk hava şartları,

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır.
0.536. 558 99 41

donmalar 
insanımızın canına 
mal olurken, 
buzlanma sonrası 
yürürken uygulan
ması gereken ince
likler bilinmeyince 
de kırık ve çıkıklar 
meydana geliyor"’ 
diye konuştu.

Prof. Dr 
Karaismailoğlu, kar 
yağışı sonrası , . 
yaşanan buzlanma 
durumlarında 
yaşlıların sokağa 
çıkmamaları gerek
tiğini de hatır
latarak, "Yaşlılarda 
kırık tedavisi 
ameliyatla oluyor 
ve tedavisi çok 
uzun sürüyor.
Buzlu yollarda 
dikkatsizlik hata 
affetmez.
Düşmelerden sonra 
kişiler mutlaka bir 
uzmana gösterilme
lidir. Zira, kol ve 
bacaklardaki kırık
lar sonrası parmak
ların oynaması, 
kırık olmadığı 
düşüncesiyle kişiyi 
rahatlatıyor.
Tedaviye başvur
muyor. Halbuki, 
durumu ağırlaşınca 
düşündüğü gibi 
olmadığı 
görülebiliyor" şek
linde konuştu.
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Jiletli yankesicilere dikkat 
oldu. Üç kişi olan 
zanlıları görse 
tanıyabileceğini 
belirten yaşlı 
kadın, sabıka 
dosyalarını 
incelemek üzere 
polis merkezine 
götürüldü. Yakla

Aydın'da Salı 
Pazarı'na kamp 
kuran jiletli 
yankesiciler, can 
yakıyor. Yaşlı 
kadınların çanta
larını keserek 
içerisindeki cüz
danları çalan 
yankesiciler, bugün 
10 dakika içerisinde 
2 yaşlı kadının çan
tasını kesti. Polise 
müracaat eden 
kadınlar, hırsızların 
yakalanarak ceza
landırılmasını istedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay Sah 
Pazan'nın en yoğun 
olduğu Zafer

I Meydam'nda bugün 
| saat 11.30 sıraların

da meydana geldi.
i İsminin Zehra 
olduğunu belirten

| ve soy ismini açıkla- 
I mayan 65 yaşındaki 
i gurbetçi kadını ta

| AYDIN IZGARA VE | 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

kibe alan yankesicil
er, içerisinde çok 
miktarda döviz bulu
nan el çantasını jile
tle keserek içindeki 
para kesesini 
almaya çalıştı. 3 kişi 
olduğu belirlenen 
yankesiciler, yaşlı 
kadının durumu fark 
etmesi üzerine kala
balıktan da faydala
narak olay yerinden 
kaçmayı başardı. 
Polise sığınan yaşlı 
kadın, daha önce de 
aynı yöntemle 300 
dolarının çalındığını 
belirterek, yan kesi
cilerden şikayetçi 

şık 10 dakika ara 
dan sonra çantası 
kesilerek içerisinde
ki cüzdanı çalınan 
Nurten Kiremitçi 
(56) de polise 
başvurdu. Biber 
aldığı sırada alışver
iş yapma süsü ile 
yaşlı kadının yanına 
yaklaşan grup, çan
tayı keserek 
içerisinde 120 mily
on lira para ve 
kıymetli evrakların 
bulunduğu cüzdanı 
çalarak kaçtı. Her iki 
olayla ilgili çalış
maların sürdü 
rüldüğü bildirildi.

Türkiye, her yıl 
erozyon nedeniyle 
bir milyar 400 
milyon ton toprak 
kaybediyor.
Bu kayıp, 25 san
timetre kalınlığında 
400 bin hektar araii 
veya 20 ton ağırlığın
daki 70 milyon 
kamyonun taşıyacağı 
toprak miktarına 
eşit.
TEMA Vâkfı'nın inter
net sitesinden elde 
edilen verilere göre, 
Türkiye'de bitki 
örtüsü ve özellikle 
ormanların tahrip 
edilmesi sonucunda 
her yıl tarım alan
larında 500 milyon 
ton, ülke genelinde 
bir milyar 400 milyon 
ton toprak

ı kaybediliyor. Denize, 
göllere ve baraj gol
lerinin zeminine 
taşınması ile 
kaybedilen bu mik
tarın ölçütleri ise 
son derece dikkat 
çekici. Kaybedilen 
topraklar 20 ton 
ağırlığında 70 milyon 
kamyonu tamamen 
doldurabilirken, bu 
topraktan 10 metre 
yüksekliğinde ve 6 
metre kalınlığında 11 
bin 200 kilometre 
uzunluğunda bir 
duvar yapılabileceği, 
bu uzunluğun Kars- 
Edirne arasındaki 
karayolunun yaklaşık 
6,5 katı olduğu ifade 
ediliyor. Ülke toprak

larının yüzde 90'ında 
yaşanan toprak 
erozyonu Avrupa'nın 
17, Amerika'nın 
6 katı, akarsularla 
birlikte taşınan 
toprak ise 
ABD'nin 7, 
Avrupa'nın 17 ve 
Afrika'nın 22 katı 
daha fazla düzeyinde 
olduğu belirtiliyor. 
Fırat Nehri, yılda 
108 milyon ton, 
Yeşihrmak ise 
55 milyon ton 
toprak taşıyor.
Diğer yandşn her yıl 
Keban Barajı'na 32 
milyon, Karakaya 
Barajı'na ise 31 mily
on ton toprak birik
mekte. Sahip olduğu 
toprakların sadece 
yüzde 15'i üstün ver
imli olan Türkiye'de 
Cumhuriyetin ilanın
dan bu yana 44 
milyon hektar mera 
alanı, günümüzde 
12,4 milyon hektara 
kadar geriledi.

Uzmanlara göre, 
toprak erozyonunu 
önlemenin tek yolu 
ise ağaçlandırma 
olarak ifade ediliyor. 
Toprak erozyonu 
artışı her yıhgerek 
plansız ağaç kesimi. ' 
gerekse yaz ayların-, 
da meydana gelen 
büyük yangınlar 
sebebiyle ormanların 
kaybedilmesi ile 
paralellik gösteriyor. 
50 yit ömürlü bir 
ağacın ekonomiye 
katkısı ise hava kirlil
iğini önlemede 64 
bin 750 dolar, nem 
kontrolünde 32 bin 
530 dolar, oksijen 
üretiminde 32 bin 
240 dolar, toprağın 
verimlendirmesinde 
32 bin 240 dolar, 
doğanın korunmasın
da 32 bin 240 dolar 
ve protein üretiminde 
2 bin 250 dolar 
olmak üzere toplam 
196 bin 250 dolar 
olarak hesaplanmış.

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
i KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83
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İşte eğitimdeki son durum
Eğitim sendikaları, 
hükümeti 24 Kasım 
öğretmenler Günü'nde 
izlediği eğitim poli
tikalarında başarısız 
bularak, sınıfta bırak
tıklarını açıkladılar. 
Ortak görüş olarak 
sendikalar, hükümet
lerin ve siyasilerin 
öğretmenleri yılda bir 
kez hatırlayarak, sorun
larına çözüm bulmadan 
çeşitli anma toplan- 
tılarıyla ve verilen 
plaketlerle hatırlandığı 
m, sonra gündemden 
düşerek, sorunlarla bir
likte tekrar unutulduk
larını belirttiler.
Eğitim sendikaları, 
çözüm bekleyen sorun
lar ile hükümetin eğitim 
alanındaki başarısı 
konusunda ortak görüş 
belirterek zayıf not 
verirken, acil çözüm 
bekleyen üç önemli 
konuda değişik fikirlere 
sahipler, işte öğretmen
lerin ve eğitimin sorun
larının hatırlandığı 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü'nde eğitim 
sendikalarının görüş
leri: Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, hükümeti ve

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in şuana 
kadar sorunlara ilişkin 
çözüm ürettiğini 
görmediklerini 
belirterek, "Laf çok, 
koşuşturmaca çok, yur
tiçi ve yurtdışı geziler 
çok. Ancak kalıcı icraat 
yok. Bakanı başarısız 
buluyor ve zayıf not 
veriyoruz" dedi.
Genel Başkan Dinçer, 
acilen çözülmesi 
gereken eğitim sorun
larının başında kaynak 
yetersizliğinin gider
ilmesi, sivil toplum ve 
ilgili diğer kesimlerin 
katılımının sağlanması 
ve eğitimde kalitenin 
artırılması gerektiğini 
vurgulayarak, 
hükümetin 2 yıllık 
süreçte eğitimin hiçbir 
konuya çözüm ürettiği 
görüşünde olmadık
larını söyledi. Dinçer, 
bu iddiasıyla ilgili 
olarak "Çözüm nok
tasında adımlar atıldığı 
söyleniyor. Halen 40'ar, 
50'şer kişiden oluşan 
kalabalık sınıflar, işsiz 
öğretmenler, İOÖ bin 
öğretmen ihtiyacının 
sürmesi, nitelikli 
eğitime geçilememiş

olması ve öğretim siste
mindeki sorunlar 
devam ediyor. Asıl biz 
soruyoruz neyin 
çözüldüğünü?" dedi 
Dinçer ayrıca, 
hükümetin bu iki yıllık 
süreçte çözdüğü veya 
çözüm bulmaya çalıştığı 
sorunlar konusunda ise 
ücretsiz ders kita
plarının gösterilebile
ceğini, ancak ondan da 
sorunların yaşandığını 
hala okullarda dergi ve 
kaynak kitaplardan der
slerin verilmeye devam 
ettiğini belirterek, "Bir 
yandan ücretsiz ders'' 
kitabı veriyorsunuz. İyi, 
güzel ama diğer yandan 
velilerden dergi ve 
kaynak kitabı parası 
isteniyor. Bir yandan 
kaşıkla verecekseniz, 
diğer yandan 
verdiğinizi kepçeyle 
geri alacaksınız" 
diye konuştu.
Türk Eğitim-Sen ise 
hükümeti ve Milli 
Eğitim Bakanlığı'nı 
eğitim sorunlarının 
çözümü noktasında 
başarısız kıldı. 'fLafla 
bir işimiz yok, sorun
lara çözül bulmalıyız" 
diyen Türk Eğitim-Sen

Genel Başkanı Şuayip 
özcan, öğretmenlerin 
bir günde anılmasını 
doğru bulmadıklarını, 
ayrıca öğretmenler 
Günü kutlamalarıyla 
ilgili olarak herhangi 
bir telaş içinde olmadık
larını bildirdi. 24 Kasım 
öğretmenler Günü 'nü 
Mustafa Kemal 
Atatürk'e Başöğretmen 
lik unvanının verilmesi 
ve ilke ve inkılaplarına 
bağlılık anlamında 
önemsediklerini 
söyleyen Özcan, 
MEB'de üç önemli 
sorunun başında öğret
menlere yetersiz ücret 
verilmesi, MEB'in 
içinde bulunduğu 
mevzuat ve kavram kar
gaşası ile eğitime 
ayrılan paydaki azlığın 
olduğunu belirtti. 
Eğitim-Sen 'in de dile 
getirdiği öğretmen 
açığının 100 binlerde 
olduğunu, derslik 
açığının 45 binlerde 
seyrettiğini ve 
Türkiye'de 85 öğrenci 
başına bir bilgisayar 
düştüğü acı gerçeğini 
dile getirerek, bu prob
lemlerin olduğu bir 
yerde çözümden bahset-

menin zor olduğunu 
vurguladı. Eğitime 
Yüzde Yüz Destek, 
Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası ile Ücretsiz 
Ders Kitabı gibi pro
jelerinin istenilen tarz
da gerçekleşmemesine 
rağmen bu konularda 
hükümeti ve Bakan 
Çelik'i başarılı bulduk- 
larını ifade eden Özcan, göne bakıp değer-
hükümetin karnesini 
açıklamayı da ihmal 
etmedi özcan, Çelik'e 
güzel konuşmada kar
nesine 10 verirken, 
eğitimle ilgili diğer 
konularda sınıfta 
kaldığını söyledi 
Eğitim-BirSen Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, hükümeti ve 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'i YÖK ve 
Meslek Liseleriyle ilgili 
konularda izlenen poli
tik ve atılan adımların 
geri çekilmesinden 
dolayı kırık not vererek, 
sınıfta bıraktı.
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet S ezer'in

hükümetin gönderdiği 
YÖK Kanunu'nu veto 
etmesini hatırlatarak, 
"Cumhurbaşkanı 
gojik değil, ideolojik 
olarak yasayı veto jğ 
etmiştir" diyen 
Gündoğdu, 
hükümetlerin başarı 
lannı ideolojilerine 
göre değil, projelerine 

lendirdiklerini söyledi. 
Bu anlamda hükümeti 
YÖK ve Meslek liseleri 
konusunda sınıfta 
bıraktıklarını açıklayan 
Gündoğdu, Bakan 
Çelik'i Ücretsiz Ders 
Kitapları, Eğitime 
Yüzde Yüz Destek 
Programı ile Haydi 
Kızlar Okula 
Kampanyası isimli pro
jelerde başardı buluyor. 
Eğitimde acilen çözüm 
bulunması gereken üç 
temel sorun konusunda 
ise Gündoğdu, 
Müfredat, Alt Yapı Be 
öğretmenlerin vekalet
lerinden kurtarmak 
olarak açıkladı.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğiin - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
. ^zervasy onlar imiz başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Bağta W daha çok harcıyor Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Alaylı - Mektepli
Bağ-Kur’lünun sağlık 
harcamasının, 
SSK’İılara göre daha 
yüksek olduğu 
bildirildi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Dcmirel’in soru 
önergesini yanıtladı. 
Başesgioğlu.
2003 yılı sonu 
itibariyle SSK’ya 
toplam 6 milyon 894 
bin 652 kişinin prim 
ödediğini, 
Bağykur'a kayıtlı 
aktif sigortalı 
sayısının ise 30
I-\lül 2004 tarihi 

itibariyle 3 milyon 
474 bin 22 kişi 
olduğunu kaydetti. 
SSK kapsamında 
bulunan kişi sayısının

T

İlli tensiz ameliyat gerçekleşti®
\kdeniz Üniversitesi 

Hastanesi'nde by- 
pass olan iki hasta 
ile kalp kapakçıkları 
değişen bir hasta, 
"kansız ameliyat" 
ile sağlıklarına 
kavıışdıılar
. Ikdeniz Üniversitesi 
Hastanesi 'nde 
by-pass olan iki 
hasta ile kalp 
kapakçıkları 
değişen bir hasta, 
"kansız ameliyat" 
ile sağlıklarına 

kavuştu. "Kansız

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

34 milyon
558 bin 641 
olduğuna işaret 
eden Başesgioğlu, 
Bağ-Kur kapsamın

ameliyat" ile kan 
bulunamadığı için 
anı eliyat e dile m em e, 
ölüm riskiyle 

karşılaşma ya da 
kan ve kan ürün

lerinden çeşitli 

daki 16 milyon 518 
bin 974 kişiden 
aktif-pasif sigortalı 
ve hak sahipleriyle 
birlikte 10 milyon

hastalıklar geçme 
risk inin önlenebile
ceğini vurgulayan 
Akden iz Ün iversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kalp Damar >.

Cerrahisi Anabilim

SATILIK 
GARAJ

Küçük 
Kumla Hizmet 

Caddesinde 
dükkan 
olarak 

kullanılabilecek
SATILIK 
GARAJ

513 96 83 

505 bin 36 kişiye 
sağlık ve sigorta 
hizmetiverildiğini 
belirtti.
SSK'nın sağlık har
camasının, dışarıdan 
satın alınan 
sağlık harcamaları 
dahil olmak üzere, 
2003 yılı sonu 
itibariyle 
4 katrilyon 981 
trilyon 193 milyar 
lira olduğuna dikkati 
çeken Başesgioğlu, 
yıllık ortalama kişi 
başına 144 milyon 
137 bin 430 lira 
sağlık harcaması 
yapıldığını bildirdi. 
Başesgioğlu, Bağ- 
Kur’ün.2'004 yılında 
sağlık harcamasının 
ise.kişi başına 
tahmini 391 milyon 
77 bin 437 lira >* 
olduğunu ifade etti.

Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ömer Bayezid 
şunları söyledi: 
"Kalp ameliyatların
da asgari 4 
ile 7 ünite kan 

kullanılırken, 
kansız yapılan 
a m eliyatlarda, 
kan arama derdi 
sona erdi. Kansız 
ameliyatlar ile hasta
lar, kanla buluna
bilen İıepatit, AIDS 
gibi hastalıklardan 
korunmuş 
oluyorlar."

GEMLİK

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN 

Hu yatının konuşu !' 
okumuş bir yere kişilerle 
ilgili değil, muhakkak ki 
tahsil ve onun sağladığı 
menfaat değil. Hu tur 
kişilere lafımı:, yok.

Ren şpor yazarı 
olarak doğal olarak spor 
ile ilgili konnhır yazıyo- " 
rıım.

Sporid ilgili yük
sekokullar, akademiler 
var hu yüksekokulların 
amacı eğitime öğretmen 
yetiştirmek.

Konumuz futbol 
Oynamış, oynamamış 
kişiler.

Beden terbiyesi, 
ASFK tarafından 5 

''.senede, bir-.açılan 
antrenör kursundan ve 
oradan kursu bitirip 
diploma âlân kişilerden 
bahsetmek istedim.

İlk zamanlar futbol 
oynamamış, okuma 
yazma bilmeyen kişilerde 
hır kursa katılıp diploma
larım aldılar. Bu kişiler 
hugiin hiç futbol oyna
mamış- kişiler takını 
< alıştırıyorlar ve menfaat 
sağlıyorlar.

Bu gün pisayasada hu 
tür spor adamları çok.

Şöyle bir spor cami- 
asına bakın, şu ana 
kadar bir tek kişi .Milli 
Takımı, 1. lig profesyonel 
takıntı çalıştırmış mı 
dünyada bir örneği var 
mi?

Hiç futbol topuna 
ayağı değmemiş, sahaya 
çıkıp soğuk havada tit
reyerek, sıcak havada 
baygınlık geçirerek, 
yediği tekmenin acısını 
dahi hissederek, açılan 
futbol adamı kursundan 
alacağı belge ne işe ne işe 
yarar maalesef 
günümüzde geçerli.

Biraz psikoloji, anato
mi, beslenme, taktiksel 
oluşumlar (okuma yazma . 
bilmeyenleri alakadar 
etmez) ile bu işi bitirirler, 
(taktikleri sahada değil 
dama taşında gösterirler).

Çok şükür tahsili 
olmayanları şimdi almı
yorlar. ,

Binlerce kişinin gönül 
verdiği takımı çalıştırır
sanız, gördüğünü, duy
duğunu yaptırırsanız tabi 
ücretinizin 50 mislini 
almış olursunuz. Birkaç 
maç başarılı olur veya 
olmazsınız. Mazeretiniz 
olmadan yarıda 
ayrılırsınız.

Hiç kimse size soru 
. soramaz çünkü; sizin 

gönliinüz öyle arzu etti. O 
takım 1. sene zor topar
lar, Bu kişiler kendilerini

efkarı. umumiyete karşı 
çok rahat hıüdafa ederler, 
Bunların meziyetleri fut
bol, futbol adamlığı değil. 
Laf salatalarının hol 
oluşudur. Bu tipler daima 
Su üzerine çıkarlar.

Si;.e yakın zamanda 
yaşanan bir olaydan bir 
örnek;

İki sene evvel 
Döktaş ’ı çalıştıran, hu 
sene Gürsuspör ’ıı 
çalıştırırken yanda 
bırakan kişinin hiç mi 
vicdanı sızlamıyor. Zira 
■transferi kendisi yapmış, 
takıma kendi adamlarım 
almış. Kim hesabını sora
cak ?■

Futbol 
Federasyonu ’nun . 
kitapçığında 21 yaşını 
doldurmiiş kişilerin 
transfer sorunları yok.' 
Seneye yönetmelikte gös
terilen meblağı yatırırlar, 
başka takıma geçerler._Hü 
futbolcular kale ağzında 
topa vuramazlar, hatalı - 
h ar ek et yaptıklarında ik i 
ellerini başlarına 
kovanlar, höyiece • 
üzüldüklerini ifade eder
ler.Acaba samimi mi? ', .

. 1 layhlar futhohın - 
içinden gelmişlerdir. 
Bunlar kursa gidip, fut
bol adamı olurlar belgesi
ni alırlar. Bugün piyasa
da dürüst çalışanlar hu 
piyasadan nafakasını 
temin ederler.

Çok değerli 
arkadaşımın kulakları - 
çınlasın, İstanbulspor'da, 
Ar kar a Şekerspor’da ve 
bir ara İtalya’da top 
oynayan, tahiri Caizse 
arap Güngör, "futboldan 
çok para kazanamadım 
uma futbol hocası 
olduğumda paradan yana 
yüzüm güldü’’demişti.

Diploması olanlar, 
diploması Olmayan biz 
alaylılara tepeden bakar
lar.

Hiç bir zaman öğün- 
medim, belki iiç-beş kişi 
bilir, 1965 yılında 
Türkiye 'de ilk olarak 
açılan antrenör semine 
rine kulübüm Tavşanlı 
Linyitspor ’dan gönde 
rildim. Bir hafta içinde 
kurs haşladı ve bitti. 
Maalesef kursun sonunu 
getiremedim. Sebebini 
merak edene anlatırını.

Kimler yoktu ki; 
zamaıim en değerli fut
bolcuları isimlerin say
makla bitmez.

Mesela ha ha Gündüz, 
Ali İhsan, Lef ter.

Amatör takımdan 
toplam 10 kişiyi 
geçmeyen hizler.
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H ta öğretmenler Gn 
23 yıldır kutaıyor

İnsan, dünyaya mahkûmdurlar. fon, kart veya mek-

81 ilde 9 bin 790 öğretmen 
arasında araştırma yapıldı

geldiğinde, daha 
bebek iken gözlerini 
açar açmaz 
çevresindekilerin! 
hissetmeye çalışır.
Yemeği, içmeyi, 
emeklemeyi, 
yürümeyi, koşmayı 
ve konuşmayı 
Öğrenir. Kendisini 
ve çevreyi algıla
maya çalışır. Tüm 
bunlara karşın yine 
de yardıma muh
taçtır.
İnsanıp yaşamdaki 
ilk yardımcıları 
anne, baba, abla, 
ağabey, nine ve 
dedesidir. Büyüyüp 
gelişen çocuk bil
gilenme sürecine 
girer. Bu nedenle 
aile içi eğitim ve 
öğretim yetersiz 
kâlır. Çocuğun bu 
döneminde ihtiyaç 
duyduğu bilgileri, 
ancak okulda öğret
men klavuzluğuda 
sistemli bir eğitimle 
olacağı ve yön
lendirileceği somut 
olarak ortaya çık
mıştır.
Okulun ve öğret
menin devreye 
girmesiyle ailenin 
de bu konuda 
sorunu çözülür. 
Bir ulusun Çağdaş 
ülkeler düzeyine 
erişebilmesi; eğitim 
ve öğretimin kaliteli 
ve bilimsel 
yöntemlere 
yürütülmesi ile 
ancak mümkün 
olabilir.
Eğitim sorunlarını 
çözen uluslar;
kültür, sanat, bilim, 
teknoloji, sosyo
ekonomik alapında 
da kalkınmış ve 
ilerlemiştir. Eğitime 
gereken önefn ve 
ilgiyi göstermeyen 
uluslar, başka ulus
ların kölesi olmaya 

Kalkınmanın temel 
şartı eğitim ve 
öğretimdir.
Öğretmen; insanları 
eğitmeyi ve öğret
meyi meslek edinen, 
eğitim kurumlarında 
çocuk ve gençlerin 
eğitim öğretimlerine 
rehberlik eden, yön 
veren ve yaşam 
hazırlayan kimsedir. 
Öğretmenler 
gününün amacı 
öğretmenin toplum
daki yeri ve rolü 
önemi ve değen’ < 
nedir, sorunlarını 
belirlemek ve öğret
meni olması gerekli 
yüce oruna 
oturtmaktır. 
Öğretmenlerin kendi 
aralarında bağı 
kuvvetlendirmek, 
öğrencileri ile 
aralarındaki sevgi, 
saygı ve dayanış
mayı güçlendirmek- 
tir. Emekli olan 
öğretmenleri 
saygıyla anmak ve 
yeni atanmış öğret
menlere eslek
lerinin kutsal bil
incine varmalarını 
sağlamaktır. İşte, 
Öğretmenler Günü, 
bu fedakar öğret
menlerimizin 
kıymetini bir kez 
daha düşünüp anla
mamızı sağlayan 
önemli bir gündür. 
Öğretmenlerimize 
duyduğumuz saygı, 
sevgi ve şükran
larımızı dile 
getirmek için bu 
günü fırsat bilmeli 
ve bu duygularla, 
onların ellerini 
öpmeliyiz. Okulu 
bitirip hayata 
atıldığımız zaman, 
bizi bu günlere 
hazırlayan 
öğretmenlerimizi 
hatırlamak, ziyaret 
etmek ya da bir tele 

tupla hatırlarını sor
mak onlar için en 
büyük ve en değerli 
armağan olacaktır. 
ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ’NÜN 
KISACA 
TARİHÇESİ
Türkler, ilk önceleri 
Göktürk ve Uygur 
alfabelerini 
kullanmışlardır.
8. Yüzyıldan 
itibaren, İslamiyetin 
kabul edilmesiyle 
birlikte Uygur 
alfabesi bırakılarak
Arap alfabesine 
geçilmiştir.
Kurtuluş Savaşı'hı 
kazandıktan sonra 
29 Ekim 1923'te 
Cumhuriyeti kuran 
Ulu Önder Atatürk, 
askeri ekonomik, 
sosyal ve kültürel 
alanlarda birçok 
yeniliği başlatmıştır? 
Bu yeniliklerden biri 
de, 1 Kasım 1928 
tarihinde çıkarılan 
1353 sayılı kanunla, 
Arap alfabesi yerine 
Latin alfabesinin 
kabulü olmuştur. 
Bu târihten itibaren 
yeni harflerin öğre
nilmesi ve okur 
yazar sayısının 
artırılması konusun
da büyük bir sefer
berlik başlatılmıştır.
24 Kasım 1928 
tarihinde açılan, 
Millet 
Mektepleri'nde, 
yaşlı, genç, çocuk, 
kadın... herkese yen 
harflerle okuma 
yazma öğretilmiştir. 
Millet Mektepleri'nin 
açılışı ve 
Atatürk'ün 
Başöğretmenliği 
kabul tarihi olan 
24 Kasım günü, 
1981 yılından 
beri Öğretmenler 
Günü olarak 
kutlanmaktadır.

Yapılan araştırma, 
öğretmenlerin bu 
mesleği seçtiğine 
bin pişman 
olduğunu göster
di. Öğretmenlerin 
yarısı yeni bir 
şansı olsa bu 
mesleği tekrar 
seçmemeyi, diğer 
yarısı çocuğuna 
Öğretmenliği öner- 
memeyi düşünüyor. 
Eğitim-Bir-Sen, 81 
ilden 9 bin 790 
öğretmen arasında 
"öğretmen 
sorunlarına" ilişkin 
araştırma yaptı. 
Sendika Genel 
Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Başkent 
Öğretmenevi'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında 
araştırma sonuçları
na’ilişkin bilgi verdi. 
Gündoğdu, öğret
menlerin sorunlarını 
çözebilmek için 
"doğru tespit" yap
mak gerektiğini 
ifade ederek, elde 
ettikleri verileri 
Şubat 2005'te 
yapacakları şurada 
masaya yatıracak
larını söyledi.
Araştırma sonuçları
na göre, öğretmen
lerin yüzde 88.7'si, 
elde ettiği gelirin 
ailesinin ihtiyacını 
karşılamaya 
yetmediğini belirtti. 
Öğretmenlerin 
yüzde 89.9'u 
toplumun, yüzde 
90.7'si Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, yüzde 
87.5'in kitle iletişim 
araçlarının 
mesleklerine 
gereken değeri 
vermediğine 
inanıyor.
Öğretmenlerin 
mesleklerine ilişkin 
görüşleri şöyle: 
-Yüzde 43.9'u yeni 
bir şansı olsa bu 
mesleği tekrar 
seçmeyecek.
-Yüzde 64.3'ü 
çocu^ ...ıa 
öğretmenliği 
önermeyecek. ’ 

। -Yüzde 74.9’u,' 
i' meşlekte beklediği 

tfoyumu yâkalaya 
«ıhlıyor.

-Yüzde 37.9'u daha 
çok çalışmakla 
durumunu 
düzeltebileceğine 
inanmıyor.
-Yüzde 48'i gelecek 
yıl durumunun daha 
iyi olacağına 
inanmıyor." 
Araştırmaya göre, 
yüzde 80.2'si 
öğretmenliğin 
kendi içinde 
kademeli bir yapıya 
kavuşturulmasına 
sıcak 
bakıyor, yüzde 77'sî 
de performans 
değerlendirme siste
mi olması gerektiği
ni düşünüyor.
"SUÇLULAR 
YETERİNCE CEZA
LANDIRILMIYOR" 
Öğretmenlerin ülke 
sorunlarına ilişkin 
yorumları ise şöyle: 
-Yüzde 43'ü gelecek 
aylarda ülkenin 
durumunda 
"değişiklik olmaya
cağını", yüzde 16.4'ü 
"kötüye gideceğini" 
düşünüyor. Yüzde - 
40.6'sı da olumlu 
şeyler yaşanacağını 
umuyor.
-Yüzde 97'si, 
"ülkenin alenen 
^soyulduğuna" 
inanıyor.
-Yaklaşık yarısı 
ülkenin tam 
demokratik bir 
yapıya kavuşacağı- 

rna inanmıyor.
-Yüzde 93.3'ü 
devletin suçluları 
yeterince ceza
landırmadığını 
düşünüyor.
-Yüzde 85.4'ü 
"düşünce ve düşün 
ceyi açıklamanın 
suç olmaması 
gerektiğini" 
düşü nüyor.
-AB ÜYELİĞİNE 
İNANMIYORLAR- 
-Öğretmenlerin 
yüzde 74.5'i, 
Türkiye'nin AB'ye 
girmek için üzerine 

düşen görevi 
yaptığını belirtiyor 
-Yüzde Ş5.9'u 
ülkenin AB üyesi 
olamayacağına 
inanıyor.
-Yüzde 45.5'i, AB'ye 
girmenin "ülkenin 
egemenlik hakların 

dan taviz" anlamına 
geldiğini savunuyor. 
-Yüzde 70.8*1 
Türkiye'nin gelişmek 
için Avrupa'yı değil, 
Japonya'yı model 
almasını istiyor.
-Ülke önceliklerinin 
sıralamasında yüzde 
52.4'ü "demokratik 
bir yönetim", yüzde 
45.8'i "güçlü ekono
mi", yüzde 1.8'i 
"güçlü bir orduya" 
sahip olmak gerek
tiğini düşünüyor. 
YARISINA YAKINI 
DIŞARIDA 
YAŞAMAK İSTİYOR 
Araştırmaya göre, 

l öğretmenlerin yüzde 
I 53.9'u Türkiye için 

en tehlikeli ülkenin ■ 
ABD olduğuna 
inanıyor. Bunu 
yüzde 27.9 ile İsrail, 
yüzde 5.4 ile Erme . 
nistan, yüzde 4.4 ile 
İran, yüzde 4.2 ile 
Yunanistan izliyör. 
Seçme şansı verilse 
öğretmenlerin yak
laşık yarısı başta 
Avrupa ülkeleri

? olmak üzere başka 
ülkelerde yaşamayı J

I istiyor. Öğretmen
lerin yüzde 53.3'ü 
Türkiye'yi seçeceği
ni belirtirken, yüzde 
9.3'ü İsviçre, yüzde 
5.7'si Almanya 
olmak üzere değişik i 
dağılımlarda Avrupa 
ülkeleri ve ABD'de 
yaşamayı istiyor. 
Öğretmenlerin yak
laşık üçte biri kendi
ni demokrat olarak 
tanımlıyor. Yüzde 
23.9'u muhafazakar, 
yüzde 19'u mil
liyetçi, yüzde 15.6'sı 
sosyal demokrat 
olarak görüyor.
Öğretmenlerin 
yüzde 2'si kendini 
"dinci", yüzde 3.4'ü 
de "sosyalist", 
yüzde 3.4'ü de 
"ülkücü" olduğunu 
belirtiyor.
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Gözünüzle ilgili çjddjye ahnmaşı gerekenejer
Göz sağlığı ihmale 
gelmez. Gözümüzde 
bir sorun olmasına 
rağmen bazen ihmalci 
davranabiliyoruz. Op. 
Dr. Aysan Bayram, 
göz sağlığında ihmal 
edilmemesi gereken 
rahatsızları sizler için 
sıraladı.
1. Sürekli kırmızılık: 
Kızarıklık ciddi veya 
önemsiz bir göz 
problemine bağlı ola* 
bilir. Nasıl ayırt edile 
bi lir? Genellikle ciddi 
bir hastalıkta diğer 
belirtiler de mevcuttur. 
Ancak, başka bir 
semptom yoksa bile 
olağan dışı bir kızarık
lık devam ediyorsa 
doktorunuz tarafından 
görülmelidir.
2. Devam eden ağrı 
veya gözde veya 
çevresinde rahatsızlık 
hissi: Sağlıklı bir göz 
ağrı yapmaz. 
Hepimizde vücudu
muzun orasında 
burasında hafif ve 
gelip geçici ağrılarımız 
olur. Göz de buna 
dahildir, belki yorul
duğumuz zaman. 
Ancak sürekli ağrı 
normal değildir. Özel
likle göz kızarıksa 
veya diğer tehlike 
sinyalleri de varsa.
3. Görme bozuk
luğu: Göz görmek 
içindir ve en önemli 
tehlike sinyallerinden 
biri görme prob
lemidir. Görme

bozukluğu birçok 
şekilde olabilir. 
Örneğin yakın veya 
uzakta detaylar 
bulanıklaşabilir. Böyle 
bulanıklaşma sıklıkla 
basit bir gözlük 
gereksinimidir. Ciddi 
değildir ve tabii kör
lüğe neden olmaz. 
Ancak bulanık görme 
diabete, hipertansiy
ona, zehirlenmeye ve 
daha birçok ciddi 
probleme bağlı ola
bilir.
Periferik görme kaybı 
gözde veya beyinde 
önemli bir hastalığa 
bağlı özellikle kötü bir 
sinyaldir. Bildiğiniz 
gibi normalde yalnız
ca düz karşınızı değil, 
iki tarafınızı da 
görürsünüz. Aynı anda 
görebildiğiniz bütün 

bu alana görme âlânı 
denir. Şayet bu alanın 
bir kısmı görülüyorsa 
nedeni hemen her 
zaman retina, optik 
sinir veya beyin 
hastalığıdır.
Çift Görme diğer bir 
kötü semptomdur. Her 
şeyi iki tane görmek 

gözlerin düzgün 
pozisyonda 
olmadığını ifade 
eder. Genellikle beyin 
tarafından gözlerin 
kontrol edilmesinde 
bir probleme bağlıdır. 
Şarhoşken olduğu gibi 
geçici olabilir.
Persistan çift görme 
kötü bir belirtidir.
Bazen bir gözün 

önünde aniden 
uçuşan noktalar 
belirir. Parlak, beyaz 
bir yüzeye veya 
gökyüzüne baktığınız
da gördüğünüz birkaç 
çizgi veya noktayı 
kastetmiyorum. Küçük 
sinekler gibi 
önünüzde dans eden 
yüz veya bin noktayı 
kastediyorum. Bu nok
talar, gözün gerisinde
ki jel olan vitre sıvısı ■ 

içine dağılmış hücrel
erdir. Bu hücreler, . 
kanamaya bağlı kır
mızı kan hücreleri 
veya enfeksiyona 
bağlı beyaz kan 
hücreleri olabilir. Ne 
kanama ne de enfek
siyon göz içinde iste
nen bir şey değildir!

4. Şaşı Gözler: 
Çocuklukta veya 
erişkinde sonradan 
bir gözün içine veya 
dışına dönmesi 
beyinde gözlerin 
kontrolünün kay
bolduğunu gösterir. 
Bu durum göz 
görmediği için ve 
beyne hangi doğrul
tuya baktığını anlata
madığı için gelişebilir. 
Veya beyin kontrol 
sistemlerinin kendisi 
bozulmuş olabilir.
5. Büyüyen kitleler: 
Göz üzerinde veya 
kapaklar üzerinde 
şişlikler ve kitleler 
kanser, infeksiyon 
veya görmeyi bozan 
diğer anormal durum
lara bağlı gelişebilir. 
Birçok küçük et beni 
ve siyah benler kapak
lar üzerinde zararsızca 
gelişebilir. Benim 
kastettiğim bu küçük 
problemler değil, git
tikçe büyüyen anor
mal kitlelerdir.
Spontan olarak 
kanayanlar hemen 
kesin olarak kötü 
huyludur. Kanserlerin 
ağrı yapması şart 
değildir.
6. Sürekli 
Kabuklanma ve 
Sekresyon: Gözün 
yüzeysel enfeksiyon
ları irritasyona neden 
olarak gözden veya 
kapak kenarlarından 
yapışkan, iltihabi akın
tıya yol açar.

Mikropların düşmanı 
“kekik”

Uzmanlar, kekiğin, 
içerdiği özel maddeler 
sayesinde kişilerde 
rahatlatıcı ve idrar 
söktürücü özelliğinin 
yanında, çeşitli mikro
plardan temizleyen 
'antimikrobiyal' bir 
özellik taşıdığını 
belirttiler.
Uzmanlar, Türkiye'nin, 
zengin kekik rez
erviyle, dünya kekik 
pazarının yaklaşık 
yüzde 70'ini elinde 
bulundurduğuna 
dikkati çekerek, kek
iğin içerdiği özel mad
deler nedeniyle rahat
latıcı, idrar söktürücü 
olarak eczalıkta da 
kullanıldığını bildirdil
er. Kekiğin soğuk 
algınlığı başta olmak 
üzere birçok hastalığa 
şifa olduğunu belirten 
uzmanlar, kekiğin 
farklı bir özelliğini 
daha keşfettiler.
Uzmanlar, kekiğin

'antimikrobiyal' özel
liğe sahip olduğunu 
tespit ederken, 
bitkinin içerdiği 
kimyasal maddeler 
sayesinde, mikroplara 
karşı doğal bir koru
ma taşıdığını belirtiy
orlar. Uzmanlar, kek
iğin diğer bir özel
liğinin de gıda mad
delerinin saklan
masında rahatlıkla 
kullanılabildiği 
olduğunu belirtirken, 
kekikte bulunan 
antioksidan mad
delerin belli bir süre 
saklanmaşı gereken 
besinlerde acılaşmayı 
ve bozulmayı 
önlediğini bildiriyor
lar.
Ayrıca kekiğin, gıda 
maddelerine 
karıştırılarak ya da 
bulunduğu kabın 
içine konularak raf 
ömrünü de uzata
bildiği ifade ediliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 <|<| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

1

T ’

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 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 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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Kasım 2004 Çarşamba 

Serim Eczanesi

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez

GEMLİK

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■i

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI: 1989

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



24 Kasım 2004 Çarşamba r^örn^ı

Başöğretmen Atatürk’ün 
gösterdiği yolda ilerleyen 

çağdaş Türkiye’nin 
mimarları 

Öğretmenlerimizin günleri 
kutlu olsun....

DOĞUŞ FEN DERSHANESİ
istiklal Cad. No: 30 GEMLİK Tel: (0.224) 514 45 15 ■ 513 70 80

ELEMAN 
ABANIYOR
Hizmete girecek olan Petrol 

İstasyonumuzda çalışmak üzere,
<e Markette çalışacak.

Kasiyer Bayan elemanlar
* Pompada çalışacak:
Bay ve Bayan elemanlar

* Resmi ve ön muhasebe elemanları
Restaurantta çalışacak:

Usta, usta yardımcısı, garson ve 
servis elemanları

* Yıkama, yağlamada çalışacak 
ELEMANLAR ARANMAKTADIR.

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir

D®) ARHAN 
Lsü. petrol
Gemlik Orhangazi yolu 2. Km. GEMLİK 

(Deniz Zeytinleri yanı)

YILBAŞI YAKLAŞiyOR.... 
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRDÜNÜZ MÜ?

Takvim & Masa Takvimi &
Gemici Takvimleri & Ajanda & 
Anahtarlık & Duvar Saatleri & 

Kalemlik & Küllükler & Kalem ve 
Çakmak Çeşitleri ve 

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri

Körfez 0L:t
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

FIÇI ŞARAP EVİ
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası 

‘Ucuz keyiflenmenin ve
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde’ j
“YAZGAN” ve “YETKİN” Şarapçılık 

Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

PAPAZ
KARASI 

8.500.000,

KALECİK 
KARASI 

14.000.000j
HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE 

5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR — 20.000.000
’UMURBEY 

J0.000.000.

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ; 
BÖBREK TAŞI SUYU VE . 

GUATR İÇİN SU BULUNUR

DOĞAL KAYNAK SULTAN SU
19 LT. 2.500.000 TL.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 37
YENİ PAZAR CAD. NO: 18 TEL: 514 7525 GEMLİK



Gerçek usulden vergi verecek esnafın Aralık ayında defter onaylatması gerektiği hatırlatıldı

Mali Müşavirler Odası Gemlik Temsilciliği'nde yapılan toplantıda, odaya kayıtlı muhasebeci ve mali müşavirlere Temmuz ayında çıkarılan 
Büyükşehir Yasası ile ilgili bilgiler verildi. Basit Usulden vergi veren bazı esnafın gerçek usule geçtiği de hatırlatıldı. Haberi sayfa 3'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Sokak çocukları 
okullu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yürütülen bir proje ile 6 ilde eğitim
lerini aksatan öğrenciler tespit edi 
lerek, eğitimlerine devam etmeleri 
sağlanacak. Proje kapsamında 
Bursa’daki sokak çocuklarına da 
yardım eli uzatılacak. Sayfa 7’de

24 Kasım Öğretmenler Günü, ulus genelinde resmi törenlerle kutlandı

Öğretmenler Günü kutlandı
W ........ .... 1

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

24 Kasım Öğretmenler Günü dün tüm yurtta düzenlenen törenler
le kutlandı. Gemlik’te ilk tören Atatürk Anıtında yapıldı. Daha 
sonra Belediye Kültür Merkezi’ndeki program ilgiyle izlendi.

Basit usulden, gerçek usule
Türkiye entresan bir ülke.
Siyasetçilerimizin popülist davranışları 

nedeniyle, hiçbir şey birbiriyle örtüşmez.
Bunlardan biri de vergi yasalarımızdır.
Geçmiş iktidarlar neredeyse bir işle 

uğraşanların büyük çoğunluğunu vergiden 
muaf tutmuşlardır.

Bu yıllardır böyledir.
Aynı işi yapan bir esnaf, basit usulle vergi 

öderken, bir başkası gerçek usulden öder.
Adamın birkaç aracı vardır taşımacılık 

yapar, ama basit usulden vergi öder!
Büyükşehir Yasası kapsamında bu 

vergilerde de bir düzelme geliyor.
Kimine göre bu durum esnafın canını 

yakacak..
Bana göre değil.
Basit usul ile vergi verecek olanlar bel

lidir.
El emeğiyle, kendi başına bir işyerini 

çalıştıranlar bu sınıfa giriyor.
Bir terzi, bir ayakkabı tamircisi, bir berber, 

bir semerci, bir mahalle bakkalı...
Eleştirilecek konu, geçim standardı ola

bilir. Vergi oranları olabilir..
Nelerin vergi kapsamına girip girmeye

ceğinin, bu konudaki kısıtlamaların 
değiştirilmesi olabilir.

Bir de kişi kazandığının vergisini vere- 
bilmelidir.

Yani vergide adalet. Kazanan verecek, 
kazanmayan ise vermeyecek.. Mesele bu.

1981 yılından 
beri kutlanmaya 
başlanan Öğret
menler Günü 
nedeniyle resmi 
kutlama yapıldı. 
Öğretmenler Gü 
nü’nde, öğrenciler 
öğretmenlerini 
unutmadı. Kimi 
bir gül verdi, kimi 
bir öpücük. Kimi 
de yanak larından 
öptü öğretmen
lerinin.
Seyfettin ŞEKERSÇZ'ün 

haberi Sayfa 3’de

Sürücülere feş tavsiyeleri
Trafikten sorumlu Emniyet 
Genel Müdür Yardımcısı 
Abdullah Bolcu, kar 
yağışının yurdun bir çok 
yerinde etkili olduğunu 
belirterek, sürücülere 
uyarılarda bulundu.
Yağışlı havanın etkisini

göstermesiyle sürücülerin, 
araçlarını kış koşullarına 
hazırlamaları gerektiği 
belirtildi. Öte yandan, 
trafik kazalarının azalması 
için sürücülerin yağışlı 
gecelerde araç kullanma
maları istendi. Sayfa 6'da

İnan TAM ER’in 
‘Sırası Geldikçe' 
adlı köşesinde 

yazdı.
‘Şimdi sıra 
camide'

2. sayfamızda...

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Sırası Geldikçe
jh.fl İnan TAMER

Öğretmenim
Canım benim

Milli Eğitim Bakanı buyurmuş.
Öğretmenler Günü'nde paradan özlük 

haklarından söz edilmesin.
Emredersiniz bakanım.
Nasıl isterseniz öyle olsun.
Durduk yerde huzursuzluk çıkar

manın ne anlamı var?
Ah bu sesini çıkaranlar...
Onların derdi ülkemizin huzur 

ortamını bozmak.
Oysa;
Ülkemizde ekonomi tıkırında..
Asayiş berkemal.
Dış ilişkiler fevkalade.
Yurttaş aşına, işine kavuşmuş.
Çocuklar sıcacık yuvasında..
Öğretmen günde en az iki gazeteyi, 

haftada bir dergiyi, ayda bir kitabı 
rahatlıkla alıyor ve okuyor.

Böyle bir ortamda ses çıkarmak, nifak 
tohumları ekmek değil de nedir?

Ah bakanım ah...
Ya sen bu ülkede yaşamıyorsun?
Ya da?...
Kimse keyfinden sesini çıkarmıyor.
Kimse keyfinden sokaklara çıkmıyor.
O bağıran çağıran herkesin bir derdi 

sıkıntısı var.
Geçim sıkıntısı toplumun yüzde 

85'inin olduğu gibi öğretmenlerin de 
derdi.

Hem de ana derdi.
Çünkü;
Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğret

men ne yazık ki;
Akşam eve giderken götüreceği 

ekmeğin, çocuğunun üzerine alacağı 
elbisenin hesabını yapıyor.

Yapmıyor diyen var mı?
Diyorsa da içten değil.
Öyle bir döneme geldik ki;
Dışarıdan ve içeriden pompalanan 

eğitimsizleştirme operasyonundan 
öğretmen de öğrenci de payını aldı.

Nitelik bozuldu...
Artık;
Sevgili öğretmenlerim kusura bak

masın ama, işin eğitim bölümü askıya 
alındı.

Saygı, sevgi, güven kalmadı.
Bunda öğretmenimin suçu kesinlikle 

yok.
Yurttaşımın da yok.
Vebal,
Üç otuz paraya ülkemin geleceğini 

satanların omuzunda...
Onlar iki dünya da bunun hesabını 

veremeyecekler...
Veremiyorlar da zaten...
Can çekişiyorlar...
Sevgili öğretmenlerim;
Doğuş Fen Dershanesi’nin sizlerle 

ilgili duygu ve düşüncelerini ben de 
paylaşıyorum.

“Başöğretmen Atatürk’ün gösterdiği 
yolda ilerleyen çağdaş Türkiye’nin 
mimarları öğretmenlerimin günlerini kut
luyorum. ”

Geçen günkü, yazımda, 
Sunğipek Fabrikası’nın 
Uludağ Üniversitpsi’ne 
devri sonrası, Gemlik 
ticari hayatına bir canlılık 
geldiğini djle getirmiş, 
Üniversitenin öğretime 
başlaması ile ilçede 
kültürel ve sportif 
gelişmelerin olacağını, 
sosyal yaşamda canlılık 
yaşanacağını, Gemlikliler 
olarak mutluluğumuzun 
artacağını, öğretim gören
lerin de ve bizlerin de 
onur ve gurur duya
cağımızı belirtmiştim.

İnsan, yaradılmışların 
en şereflisidir. Yaradan 
Allah, insanı bütün çirkin
liklerden arınmış, tertemiz 
olarak yaratmış, akıl 
nimeti ile ödüllendirmiştir.

Yaşam süresi, içinde^ iyi 
eğitim almadı ise; niçin 
yaradılışının bilincinde 
değil ise, yaradanın 
verdiği bunca nimete 
şükrünü eda etmez, 
nankörlüğü devam eder
se, o kişi sapkınlığa 
düşmüş demektir.

İnsanı yücelten 
düşünebilme yeteneği ile 
iyi bir eğitim sonrası bil
gili olması, iyi bir inanç ve 
imana sahip olmasıdır.

Eğitim Kurumlan 
müspet ilim bilgilerini, 
camiler de dini bilgilerle 
inancı kuvvetlendirir, 
insanı merhametli ye ■ 
erdemli kılar.

Sevmeyi, saymayı, 
bölüşmeyi ve toplumsal 
dayanışmayı sağlar. 
Sevecen ağır başlı olmayı; 
cami kürsülerinin aydın 
din adamlarının öğüt
lerinden edinir insan.

Müspet ilimlerle dolu 
beyin, inançlı tertemiz bir 
ruh ve yürek, insanı olgun 
kılarak, başarıdan, 
başarıya götürür. Bu . 
amaçladır ki, müspet ilim 
verecek Üniversitemiz 
yakında göreve başlaya- 
çak. Gelişen Gemlik’e ve 
insana manevi 
gelişmişliğini de kanıtla
nacak merkezi bir yerde

Şimdi sıra camide ...

en az bir iki bin kişinin 
rahatlıkla ibadet edebile
ceği, mana pınarlarından 
yudum, yudum içilebile- 
ceği mimarı özellik 
taşıyan görkemli bir 
camiyi kazandırmakta 
sıra.

Şu anda, Gemlik’in en 
büyük camiisi Çarşı 
Meydam’ndaki 
Solaksubaşı Camii. Göç 
alarak her gün artan 
nüfusu ile yeterli değil 
artık. Hiç bir mimari özel
liği yok. Harap olmuş bir 
durumda. Kubbesi akıyor, 
pencerelerinden yağmur 
suları giriyor. Uzun lafın 
kısası, bu camii yetmiyor, 
Gemlik’e yakışmıyor.

Peki ne yapmalıyız?
Büyük bir mimari özel

lik ve güzellik taşıyan bir 
cami yapmalıyız.

Böyle bir cami nerede 
yapılabilir?

Mevcut cami yıkılıp, 
yerine yenisinin yapılması 
neticeyi bence 
değiştirmez. İhtiyaca 
cevap vermez. Cami şu 
anda vakit namazlarına 
bile cevap veremiyor. 
Cuma ve bayramlarda, 
cenaze namazlarında yol
lara taşıyor cemaat. Trafik 
aksıyor. Hiç te iyi bir 
görüntü vermiyor. O halde 
nerede kurulabilir büyük 
cami?

Belediye Sarayı yıkılıp, 
hamam bayırı ile mevcut 
Kapalı Çarşı’nın hamam 
bayırına bitişik bir sıra 
dükkanın ilavesi ile Şehit 
Mehmetçik Sokak başın
dan alınacak kotla oluşa
cak zemin katta Belediye 
hizmetleri görülebilir, iş
yerleri açılabilir.

Parkı Gazino Sokak, 
Kütüphane ile birleştirip 
cami bu oluşacak alana 
yapılabilir.

Hükümet ve PTT çevre 
yolu güzergahına çe - 
kilebilir. İtfaiyenin bulun
duğu alana ahnabilinir. 
Bunada gerek kalmaz. 
SSK Hastanaleri devlete 
geçiyor. İlçe Tarım

Müdürlüğü Vergi Dairesi, ,| 
Sağlık Grubu, Emniyet, 
Kriz Merkezi, SSK 
Hastanesi civarında.
Mevcut SSK Hastanesi 
binası, Kaymakamlık, 
Tapu, Milli Eğitim ve özel? 
idariye tahsis edilerek, 
göreve bu SSK- Hastanesi41 
binasında devam edebilir. 
Hükümet binası ve PTT, 
Belediye Sarayı veya “Üç 
yıldızlı” bir otele 
dönüştürülebilinir.

Böylece, bir ihtiyaçta 
giderilmiş olur 
kanaatindeyim.

Mevcut binalar yıkılıp, 
park bu alana alınabilir. I 
Mevcut cami yeri de park 
olabilir.

Minübüs garajına camii I 
inşaatının düşünüldüğü 
ifade edilmekte. Mümkün I 
değil. Garajın altı dere. İl . ’ | 
Bayındırlık Müdürlüğü izin I 
vermez. Böyle bir inşaatta I 
sağlıklı olmaz. I

Yazdıklarım aklıma I 
gelen düşünceler. I

Bu hususta başka I 
düşünceleri olanlar da I 
bulunabilir. I

Müftümüz Sayın Yusuf i 
Şahin de 2-3 bin kişilik bir I 
camiinin Gemlik’e I
kazandırabilirle gayreti > I 
içinde. Bunu vaazlarında I 
beyan etmekteler. Halkın | 
bu konuda görüşlerini ala- I 
bilmek için geniş katılımlı 1 
bir toplantı düzenlesinler, j 
Hep birlikte gerçek- I 
leştirmek için kafa 
yoralım, gayret göstere- I 
lim. I

Düşünmek, başlamak; 
başlamak, bitirmek 
demektir.

Gayret bizlerden, 
yardım Allah sevgisi ile 
dolu gönüllerden.

Bismillah, deyip sıvay- 1 
alım kolları.

Başlasın bu hayırlı iş. 1
Dünyamızda mamur, I

ahiretimiz de mamur 
olsun. I

İnsanımızın, 
gençliğimizin beyinleri 
müspet ilimlerle, gönülleri I 
imanla dolsun.
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Gerçek usulden vergi verecek esnafın Aralık ayında defter onaylatması gerektiği hatırlatıldı

Muhasebecilere Büyü Mir 
Yasası’ndaki değiştt anlatıldı

Mali Müşavirler Odası Gemlik Temsilciliği’nde yapılan toplantıda, odaya kayıtlı muhase
beci ve mali müşavirlere Temmuz ayında çıkarılan Büyükşehir Yasası ile ilgili bilgiler 
verildi. Basit Usulden vergi veren bazı esnafın gerçek usule geçtiği de hatırlatıldı.
Seyfctin SEKERSÖZ

Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler 
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
tarafından ilçede 
faaliyet gösteren 
meslek grubu 
muhasebecilere 
yeni Büyükşehir 
yasaları hakkında 
bilgiler verildi. 
Gazhane 
Caddesi’nde bulunan 
Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler 
Odası Gemlik 
Temsilciliğinde ilçe 
Temsilcisi İbrahim 
Koç ile Yardımcısı Ali 
Tekeş ve Sayman 
Merve Bol, Oda’ya 
kayıtlı serbest 
muhasebeci ve 
mali müşavirlere, 
büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içinde faaliyette 
bulunan esnaftan, 
her türlü emtia ile 
uğraşanlar, her türlü 
emtia alım satımı 
yapanlar, İnşaat ile 
ilgili her türlü işlerle 
uğraşanlar, motorlu

MMO Gemlik Temsilcisi İbrahim Koç, yönetim kurulu üyeleri 
meslekdaşlarına Büyükşehir Yasasıyla ilgili bilgiler verdi.

taşıtların her türlü 
bakım ve onarım 
işleriyle uğraşanlar, 
lokanta ve benzeri 
hizmet işletmelerini 
işletenler ile eğlence 
ve dinlence yerlerini 
işletenlerin Gerçek 
Usulde vergilendirile
ceği bildirilidi.
Gemlik'in 10 Temmuz 
2004 tarih ve 5216 
sayılı kanunla, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları

içine alındığını 
hatırlatan İbrahim 
Koç, açıklanan işlerle 
uğraşan esnafın 1 
Ocak 2005 tarihinden 
itibaren basit usul 
mükellefliğinden 
çıkıp, gerçek usulde 
gelir vergisi mükellefi 
olacaklarını söyledi. 
2005 yılı defterlerini 
Aralık ayı içerisinde 
tastik ettirmek 
gerektiğini de 
hatırlatan Koç, bu 
işlerle uğraşan 
basit usuldeki 
mükelleflerin defter
lerini İşletme Defteri 
olarak onaylatmaları

gerektiğini bildirdi. 
ESNAF 
MUHASEBECİSİNE 
BAŞVURSUN 
Esnafların cezai 
müeyyide ile 
karşılaşmamaları için 
konu ile ilgili meslek 
mensuplarından 
gerekli bilgileri 
almaları gerektiğini 
söyleyen İbrahim 
Koç, gerçek usulde 
gelir vergisine gire
cek mükelleflerin 
yasanın yürürlüğe 
girmesinden en geç 
bir ay içinde yazar 
kasaya geçeceklerini 
de hatırlattı.

Yok Birbirimizden Farkımız
Otuz yıl önce Bin Ladin ile Amerika 

arasında su sızmazdı.
Bin Ladin iş adamıydı. ~
Ama. Esasında Amerikan yandaşıydı.
Afganistan’a giren Sovyetler’i yok 

etmek için, Bin Ladin ve Amerika el eley- 
di.

O tarihlerde Amerika’nın en büyük 
silahı neydi.

Kıyamet topu mu?
Hayır. Değildi.
DindLDin.
Yıllar geçti.
Amerika kendi çıkarı için kullandığı

İslam dinini, düşman ilan etti.
Artık tek süperdi.
Ama.. Bir türlü sağa sola pasta atamı 

yordu.
Onu bunu gasp edemiyordu.
Allahtan, ikiz kuleler vuruldu.
Ve. Amerika işgalci politikalarını uygu

lamak için, firsat buldu.
Bin Ladin de dinci.
Bush da dinçi.
Bin Ladin cihat adı altında, masum 

insanları öldürdü.
İslamiyeti, baskı aracı olarak kullandı.
İslamiyet için yapılacak, en kötü 

reklamı vantı

sayılırdı.
Ç üne 1,5 saat, İncil okuyarak başlardı.
Kendini ve ekibini kurtarıcı olarak , 

Allah’ın görderdiğine inanırdı.
Bir rahibin kızını, Dış İşleri 

Bakanlığına atadı.
Aslında, Bin Ladin’de Bush’da, 

inançlarını kötüye kullandılar.
Bin Ladin’e gerici ve irticacı diyoruz.
Peki Bush’a ne diyelim.

GÜNÜN SÖZÜ
Kutsal şeylere, 
Yanlız ellerle değil, 
Düşüncelerle bile, 
Dokunulmamahdrr.

“Cicero”

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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Öğretmenler Günü kutlandı
SvdvHıı SEkERSÖZ
24 Kasım Öğretmen
ler Günü tüm 
yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de 
düzenlenen törenler
le kutlandı.
Dün, saat 09.00 da 
Atatürk Anıtına 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan sunulan, çelenkle 
başlayan törenler, 
Kültür Merkezi'nde 
devam etti.
Kültür Merkezi’ndeki 
törenler saygı duruşu 
ve hep birlikte 
okunan İstiklal 
Marşıyla başladı.
Emekli öğretmen 
İbrahim Ünal, 
emekli öğretmenler 
adına yaptığı konuş
mada. öğretmenin 
verdiği hizmetleri 
anlattı.

Öğretmenlerin 
yaşadıkları sıkıntıları 
dile getiren Ünal, 
öğretmenin toplumda 
örnek ihsan olduğu 
nu belirterek.
"Kendisini 
yenilemeyen kişilerin 
çağdışı kalmaya 
mahkum olduklarını" 
söyledi.
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’de 
yaptığı konuşmada, 
sınırlı ve zor şartlar
da özveriyle görev 
yapan öğretmenlere 
saygı duyulmasını 
ifade ederek, 
yüz kızartıcı bataktan 
öğretmenin bilgisiyle 
çıkılacağını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
yaptığı konuşmada, 
7 yaşında ailesinden 
koparak, okula 
başlayan çocuğun 

öğretmen terbiye
siyle büyüdüğüne 
dikkat çekerek, 
yaşamında yaptığı 
2 yıllık öğretmenlik 
görevini asla unuta- 
mayacağını söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de konuş
masında, yaşadğımız 
çağda haklı olmak 
için güçlü olmak 
gerektiğine 
değinerek, "Çağdaş 
dünyamızda insan ne 
kadar bilinçli hareket 
edebiliyorsa o kadar 
güçlüdür. Türk öğret
meni fedakarlığının 
karşılığını alamamak
tadır, ancak ülkenin 
refah payı yük
seldiğinde bu pas
tadan layık olduğu 
şekilde desteği 
alacaklardır" 
şeklinde konuştu.
24 Kasım 

öğretmenler Günü 
nedeniyle düzenle
nen şiir, resim ve 
kompo
zisyon yarışmaların
da derece alan 
öğrenciler eserlerini 
seslendirerek, 
salonu dolduran 
öğretmenlerinden bol 
bol alkış aldılar.
Daha sonra mesleğe 
yeni başlayan ve 
ilçede görev yapan 
genç öğretmenler 
yemin ettiler.
Gemlik’te görev 
yaparken emekli 
olan 19 öğretmene 
teşekkür belgeleri 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından verildi. 
Törende ayrıca, 
şiir dalında derece 
alan öğrencilere 
ödüllerini Kaymakam 
Mehmet Baygül

verirken, Resim 
dalında derece 
alanlara'
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, kom
pozisyon dalında 
derece alan öğren
cilere de Garnizon 
Komutanı Tank

Kurmay
Albay Selami 
Sarohan verdi.
Öğretmenler 
Günü törenleri, 
Gemlik Lisesi 
Öğrenci Korosu’nun 
seslendirdiği 
eserlerle sona erdi.

Sportmen öğretmenler yemekte buluştu
Gemlik lig heyeti 
tarafından öğret
menler arasında 
düzenlenen voley
bol ve masa tenisi 
turnuvalarına 
katılan sportmen 
öğretmenler , 
yemekte.buluştu. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ' 
toplantı salonun
da, biraraya gelen 

yaklaşık 100 
öğretmen Çakırlar 
Yerfıek Sanayi'nin 
hazırladığı 
pilav üstü 
döner yediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 

ile Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura İle 
Veysel Özmen'in 
de katıldığı 
yemekte, Celal 
Bayaf Anadolu 
Lisesi Müdürü 
İdris Aka'ya lig 
heyetine verdiği 
desteklerinden 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi..

Düzenlenen voley 
bol turnuvasında 
birinci olan tadım
lar adına kaplam
larına plaketleri 
verilirken masa 
tenisi yarış
malarında derece 
alan bayan ve 
erkek sporcu 
öğretmenler 
de plaketlerle 
ödüllendirildi,
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te fen M» röretateMama
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğuş Fen Dersha 
nesi idarecileri 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu'na ziyarette 
bulundu.
Dershane sahipleri 
Zeki Zeybekçi ile 
Ercan Çizmeci, 
alışılmış ziyaretlerin 
dışında okul 
ziyaretini çiçek 
yerine öğrencilere 
kırtasiye yardımında 
bulundular.
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare ile 
öğretmenlere 
yapılan ziyarette, 
eski anılar tazelendi. 

Neşe içinde 
geçen Kİıtlamada, 
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
yapılan ziyaretin 
kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi. 
Doğuş Fen »• 
Dershanesi 
sahipleri Zeki 
Zeybekçi ile Ercan. 
Çizmeci, 
okulda ihtiyacı olan 
öğrencilere sırt 
çantası, kaişfm, 
silgi, kalemtfaş, 
boyalı kalım, 
pastel boya, öykü 
kitapları, resim def
teri, 6-7-8 sınıflar 
için LGS kitapları 
armağan ettiler.
Öte yandan, okulun 
ihtiyacı olan bazı 
malzemeleri de 
hediye ettiler.

AKP’li gençler Öğretmenler Günü’nü kutladı
"Öğretmenlik 
mesleğinin en

Yılmaz, öğretmen
lerin sanatkar

önemli mesleklerin - olduğunu savundu.
başında geldiğini' AKP Gençlik
vurgulayan 
AKP Gemlik

ıJ * i * Kolları Başkanı

İlçe Gençlik Koll/arr 
başkanı Gencay 
Yılmaz, yayınladığı 
açıklama ile öğret
menler Günü'nü 
kutladı.
"İnsan sevgisi, 
çocuk sevgisi, 
insanlara bilgi 
aktarmak, onları 
bilinçlendirmek, 
çok başka bir 
duygudur" diyen

Gencay Yılmaz’, 
’ "Öğretmen bir 
• ressamdır, , * 
eserinde hat# r<f 
olsa rekrar yapıla-'3 
bilir. Bir heykeltıraş 
eserini beğenmezse 
bozar, bir öğret
menin ise hata 
yapma lüksü ola
maz. öğretmenlik 
kutsal bir meslektir, 
öğretmenlik insan
ları sevme, toplum-

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkcın 

Caddesi9nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

sal olaylara yakınlık 
ve izleme, sevecen
lik ve kişisel özellik
lerine uyum

sağladığını anlamak
tır. İnsanlara okü-

■ >n?.ayt düşünmeyi ve 
öğretmeyi, öğren

meyi sevenler için 
öğretmenlik tercih. 
edilen kutsal bir 
meslektir.
Öğretmenler 
halka en yakın 
en açık bir şekilde 
ve en ileri bir uçta 
hizmet veren bir 
mesleğin üyesidir. 
Toplumun kalkın
masına, halk sağlığı
na, manevi ve 
kültürel değerlerinin 
korunması ile" 
geliştirilmesine 
hizmet etme gibi 
önemli rolleri ' ‘ 
üstlenir öğretmenler.

Yunus Emre'nin de 
belirttiği gibihim 
ilimi bilmektir, ilim 
kendini bilmektir. 
Eğer İlim bilmezsen 
nice okumakdur. 
Başöğretmen 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün de 
belirttiği gibi 
'Öğretmenler yeni 
nesil eseriniz sizin 
olacaktır' sözü de 
öğretmenlik 
mesleğinin ne k 
adar önemli olduğu
nun açık bir 
göstergesidir." 
dedi.

ACELE SATILIK DAİRE
KÖKÇAMLAR E BLOK 

16 nolu daire 
ACELE SATILIKTIR 

0.532.292 95 27

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü 'nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçları 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM : (0.535) 280 94 00
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Sürücülere kış tavsiyeleri
Trafikten sorumlu 
Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
Abdullah Bolcu, kar 
yağışının yurdun bir 
çok yerinde etkili 
olduğunu belirterek, 
sürücülere çeşitli 
uyarılarda bulundu. 
İşte sürücülere çok 
önemli kış 
tavsiyeleri... 
Bolcu, yağışlı 
havanın etkisini 
göstermesiyle 
sürücülerin, 
araçlarını kış 
koşullarına hazırla
maları gerektiğini 
söyledi.
Sürücülerin 
araçlarında takoz, 
zincir ve çekme 
halatı bulundur
maları ve mümkünse 
kış tipi lastik kul
lanılması gerektiğini 
vurgulayan Bolcu, 
kar tipi lastiklerin 
yeterli olmadığı 
durumlarda sürücü
lerin zincir tak
malarının yararlı ola
cağını belirtti. Çivili 
lastiklerin buzda, 
vakumlu lastiklerin 
ise kar kalınlığı 10 
santimetreyi,

İB » M W W
GEMLİK'TE İLK UlIKMfeSI^AlATA î® 

r PİZZAMIZIN
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

şyeriveevlerepaketservisimizvardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 53 67

geçmeyen yollarda 
etkili olacağını 
söyleyen Bolcu şun
ları kaydetti: 
"Sürücü karlı alanı 
vakumlu lastikle 
geçebilirse mesele 
yok. Ancak onun da 
kapasitesi bellidir. 
Kar kalınlığı 10 san
timetreyi aşan 
yollan vakumlu 
lastikle geçe
mezsiniz, muhakkak 
zincir takılması 
gerekmektedir. 
Vakumlu lastikler, 
daha çok gizli 
buzlanma ve 
zeminde kar bulun
madığı yollarda fay
dalıdır. Şayet 
zeminde kar varsa 
vakumlu lastikler 
aracı zorlar." 
Sürücüleri kışın 
yağışlı gecelerde 

gerekmedikçe araç 
kullanmamalarını 
tavsiye eden Bolcu, 
"Özellikle yüksek 
kesimlerde kar 
yağışı ve gizli 
buzlanma olacağı 
için sürücüler gece 
araç kullanmamalı" 
dedi.
"DONAN CAMA 
SICAK SU 
DÖKMEYİN" 
Araçların kış 
mevsimine hazır
lanırken radyatörün 
donma ihtimâline 
karşı antifriz ilave 
edilmesi, motor yağı 
seviyesine bakıl
ması, frenler, sile
cekler, 
kalorifer, klima, 
havalandırma ve 
rezistansın iyi 
durumda olduğunun 
kontrol edilmesi 
gerekiyor.
Ayrıca kışın daha 
fazla çalışacağı için 
otomobilin aküsü, 
elektrik şarj ve marş 
dinamolarının da 
kontrolden geçir
ilmesi önem tâşıyor. 
Havaların soğu
masıyla camların 
zaman zaman buz 
tutacağını anımsatan 
yetkililer, çözülmesi 
için camlara sıcak 
su dökmek yerine, 
musluk suyu Öneriy
orlar. Musluk suyu

nun "iyi bir buz 
çözücü" olduğunu 
ifade eden yetkililer, 
sıcak su kullanıl
ması halinde camın 
kırılabileceğine 
dikkati çekiyorlar. 
Otomobillerin kapı 
kilitlerinin donması 
da kış aylarında 
sıkça karşılaşılan 
sorunların başında 
geliyor. Bu durumda 
sürücünün buz 
çözücü sprey kullan
ması ya da anahtarı 
çakmak kullanarak 
ısıtması öneriliyor. 
Camların antifriz ile 
silinmesi de 
camın dışının 
donmasını 
engelliyor.
Aracın içerisindeki 
buğulanmayı önle
mek için yine sprey 
kullanılmasını 
tavsiye eden yetkilil
er, camın içeriden 
sıvı deterjanla silin
mesinin de işe 
yarayabileceğini 
belirtiyorlar. 
Kış aylarının 
özellikle aşırı 
soğuk günlerinde 
aracın el freninin 
kesinlikle çek
ilmemesi gerekiyor. 
Fren çekili unutulur 
ve donarsa aracı 
arkadan ve önden 
iterek sıkışan 
frenin açılması, 
bununda işe yara
madığı durumlarda 
fren sistemine 
sıcak su dökülmesi 
yeterli oluyor. 
KIŞ AYLARINDA 
LASTİK KULLANIMI 
Karlı havalarda 
lastiklerin, aracın 
kontrolü ve 
kazaların önlenmesi 

bakımından hayati 
önem taşıdığını 
belirten yetkililere 
göre,öncelikle lastik 
diş derinliği 1.5 
milimetrenin altında
ki lastiklerin kullanıl
maması gerekiyor. 
Yeni takılan lastik
lerin ise "yolu daha 
çok tutacağı" yanlış 
inancıyla kesinlikle 
hava basınçları 
düşürülmemesi 
gerektiği ifade 
ediliyor.
Lastik havalarının 
düşürülmesinin 
aracın daha 
fazla kaymasına 
neden olacağını 
belirten uzmanlar, 
şayet kış lastikleri 
yoksa, karlı 
havalarda aracın 
çeker akslarına zin
cir takarak çekişinin 
arttırılabileceğini 
belirtiyor. Ancak 
arabaya zarar ver
memesi için kar 
olmayan zeminde 
zincirin sökülmesi 
gerekiyor.
Buzlu zeminde kış 
lastiklerinin bile 
aracı kaydırabileceği 
belirtilirken, bu 
durumda çivili kış 
lastiklerinin kul
lanımının buzlu 
zeminde daha iyi yol 
tutuşu vereceği 
ifade ediliyor.
Ayrıca lastiklerin 15* 
günde bir doğru 
ölçen bir hava saati 
ile ölçülmesinin, 
lastiklerden en iyi 
performansın alın
masında yardımcı 
olacağı belirtiliyor. 
Otomobillerde 
yapılacak kış şartları 
değişikliklerinin yanı 

sıra sürücülerin 
dikkat etmesi 
gereken noktaların 
başında rahat oto
mobil kullanımı 
geliyor. Yetkililer, kış 
aylarında sürücü
lerin soğuktan 
korunmak için kat 
kat giyindiğini ve 
araç içerisinde rahat 
hareket edemedikleri 
belirterek, hareketi 
etkilemeyecek 
kıyafet giyilmesini 
öneriyor. Ayrıca altı 
ıslak, kalın ve geniş 
ayakkabılarla araba 
kullanılmasının 
gaz-frerr senkroniza
syonu bozabile
ceğine işaret 
ediliyor.
Kış aylarında 
otomobillerde 
zincir, takoz, 
çekme halatı, 
ilk yardım 
malzemelerinin 
yanı sıra, yedek su 
bulundurulması, 
ilave paspas veya 
gazete serilmesi 
(ayak altında 
toplanmaması için 
gazete ve 
paspasın sabitlen
mesi) ve farların 
sürüş esnasında 
açık bırakılması da 
tavsiye edilen konu
lar arasında yer 
alıyor. Trafik 
uzmanları, kazaları 
önlemeye yönelik 
bütün 
bu tedbirlerin başın
da yavaş gidilmesini 
ve hız kurallarına 
uyulmasını, özellikle 
karlı havalarda takip 
mesafesinin her 
zamankinden daha 
uzun tutulmasını 
öneriyorlar.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sanda iye, 

masa, meşruhat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

SATILIK GARAJ
Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
513 96 83

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41
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Eski lira iki bankada
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) geçiş 
nedeniyle 
tedavülden 
kaldırılacak 
madeni paraları, 
2006 yılı sonuna 
kadar sadece 
Ziraat Bankası ve 
Merkez Bankası 
şubeleri kabul 
edip değiştirecek. 
Yeni Türk Lirasına 
(YTL) Geçiş 
Nedeniyle Madeni 
Ufaklık Paraların 
Tedavülden 
Kaldırılmasına Dair 
Tebliğ'de yapılan 
değişiklikle, mal 
sandıkları, 
tedavülden kaldırıla
cak madeni paraları 
31 Aralık 2005'den 
31 Aralık 2006'ya 
kadar kabul edip

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

değiştirecek kurum
lar arasından 
çıkarıldı. Bu par
aları, söz konusu 
tarihler arasında 
sadece Ziraat 
Bankası ve Merkez 
Bankası şubeleri 
kabul edip 
değiştirecek.
YTL’ye geçiş ile 
ilgili kanun uyarın
ca, halen tedavülde 
bulunan 50 

bin, 100 bin, 250 bin 
liralık madeni ufak
lık paralar, 31 Aralık 
2005'ten itibaren 
tedavülden 
kaldırılacak.
Tebliğ, 31 Aralık 
2005'te yürürlüğe 
girecek ve Hazine 
Müsteşarlığı'nın 
bağlı bulunduğu 
devlet bakanı 
tarafından 
yürütülecek.

Sokak çocukları 
okullu olacak

Türkiye ve 
Avrupa 
Birliği 
tarafından 
ortaklaşa 
yürütülen 
projeyle, 6 
ilde sokak
larda gez
erek veya 
çalışarak 
okullarını 
aksatan öğrenciler 
tespit edilerek, 
eğitimlerine devam 
etmeleri sağlanacak. 
AB'nin desteğiyle 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yürütülen projede, 
çalışan çocuk 
nüfusunun çok
luğundan dolayı 
eğitimde devamsı
zlık oranı en yüksek 
şehirlerin İstanbul, 
Diyarbakır, Adana, 
Antalya, Mersin ve 
Bursa olduğu 
ortaya çıktı. Bu 6 
şehirde, okullardaki 
rehber öğretmenler 
eğitilerek, sokaklar
da yaşayan ve 
çalışan çocuklara 
yardım eli uzatıla
cak. Proje 
çerçevesinde 
Bursa'da en fazla 
devamsızlık olan

okullarda görevli 25 
psikolojik danışman' 
ve rehber öğretmen 
ile Bursa İl Sosyal 
Hizmetler 
Müdürlüğü 
bünyesinde konuyla 
ilgili çalışmalar 
yapan 4 sosyal 
hizmet ve çocuk 
gelişimcisi uzmanı 
eğitimden geçiriliy
or. 22-26 Kasım 
arasında gerçek
leştirilecek seminere 
katılan öğretmen
lere, Hacattepe 
Üniversitesi Sosyal 
Hizmetler 
Yüksekokulu öğre
tim üyesi Doç. Dr. 
Kasım Karataş 
tarafından sokak 
çocukları hakkında 
temel bilgiler, bu 
meselenin sosyo
ekonomik sebepleri, 
sokak çocuklarının 

karşılaştıkları risk
lerin analizi, bu . 
problemin 
çözümünde eğitim 
kurumlarındaki 
psikolojik danışman 
ve rehber öğretmen
lerin rolü, Bursa'da 
sokak çocuklarının 
durumu, proje plan
laması ve yönetimi 
ve şehir bazında bu 
problemin çözümü 
için gerekenler 
anlatılıyor.
Eğitimini tamam
layan 29 personel, 
meslektaşlarının ve 
öğretmenlerinin 
eğitiminde rol ala
caklar. Daha sonra 
bu kadro, okullarını 
aksatan sokak 
çocuklarının eğitim
lerine devam 
etmelerini sağlamak 
için çalışmalar 
yapacak.

I BURSA HAKİMİYET VE । 
. KENT GAZETELERİNE . 
' İLAN ve REKLAM ALINIR J 
! KÖRFEZ REKLAM !
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Çocuk yapana teşvik primi
Avrupa nüfusu 50 yılda 30 
milyon azalacak. AB 
ülkeleri meydana gelecek 
işgücü kaybını engellemek 
ve bebek yapmaya teşvik 
etmek için birbirinden 
ilginç fırsatlar sunuyor, 
işte Avrupalı 'mit çocuk 
kampanyaları...
Avrupalı çiftlerin kendi 
hayatlarını kısıtladığı 
gerekçesiyle çocuk sahihi 
olmaktan geri durması 
hükümetlerin üzerine 
kâbus gibi çöktü.
Avrupalılar'ın hu seçimleri 
nedeniyle AB nüfusu 2050 
yılında 30 milyon'azala
cak, işgücü de yüzde 18 
kayba uğrayacak. Bu 
durum AB liderlerini 
vatandaşlarına "daha 
fazla çocuk yapın " çağrısı
na itiyor. Almanya 
Başbakanı Schröder, 
Fransa Cumhurbaşkanı 
Chirac ve İspanya lideri 
Zapatero'nun AB 
Komisyonu ’na konuyla ilgi 
gönderdiği mektubu da 
işin ciddiyetini anlatıyor. 
Hükümetler doğurganlığı 
iırtırmak için birbirinden 
ilginç fırsatlar sunuyor.

11 manya: iB'niıı en 
I büyük- krizi yaşayan ülkesi. 
I Doğurganlık oranı art

mazsa hu yüzyılın sonunda 
nüfusu 82 milyondan 24 
milyona düşecek. 
Hükümet doğan çocuk 
başına aylık 100 euro 
ödüyor. Kadınların hem 
çocuk sahihi olup hem de 
çalışabilmesi için 
yuvaların çoğu ücretsiz.
İtalya: Yüzde 0.8lik doğur
ganlık oranıyla Avrupa ’nın 
en kötü durumdaki ülkesi. 
2050 yılına kadar nüfusu 
57 milyondan 41 milyona 
düşecek. Uzmanlar bu 
durumu Roma İmparator
luğu 'nun çöküşüne ben
zetiyor. Çocuk doğuran 
her kadına 1000 euro, 2 ve 
daha fazla çocuk sahibi 
olan ailelere ise -5 yıl 
içerisinde .10 hin euro 
-"honus” veriliyor.
Ispanya: Çocuk sahibi- 
olan aileler, yılda çocuk 
başına 1000 euro daha az 

vergi ödüyor. Hükümet, 
"Bir kendiniz, bir eşiniz* 
bir de ülkenizin geleceği 
için 3 çocuk yapın! " slo
ganıyla çiftlere çocuk başı» 
na yılda 3 hin dolar öde
meyi taahhüt ediyor.
Fransa: Çocuk sahihi 
kadınlar 4 ay "tam maaşlı 
bebek izni" alabiliyor. 
Çocuklu ailelere ulaşım, 
konut, eğitim alanlarında 
büyük fırsatlar sunuluyor. 
Hükümet, "3 çocuk sahibi 
olun otomobiliniz 
bedavaya gelsin 'l çağrısı 
yapıyor.
İsveç bebek doğuran kadı
na 15 ay maaşlı izin veriy
or
AB ülkeleri içerisinde 
hükümet teşviklerini en iyi. 
uygulayım ülke İsveç, ■' 
1999 yılında 1.5 olan 
doğurganlık oranı 
hükümetin aldığı "rüya 

gibi" önlemlerle 1.71 'e 
kadar yükseldi. İsveç 
hükümeti çocuk sahihi 
olan annelere 15 ay maaşlı 
izin imkanı tanıyor. Bu 
süre içinde ayrıldıkları 
işlerinden aldıkları maaşın 
yüzde 80'i ödeniyor. 
Bahalar ise çocuklarıyla 
vakit geçirmek için hafta 
içi bir gün yine maaşlı izin 
yapabiliyor. Ayrıca doğan 
her çocuk için aileler 105 
eıırodan haşlayan devlet 
yardımı alıyor.
AB'ye 159 milyon 
göçmen gerek 
•Çocuk hasta olduğunda da 
annenin 4 ay hoyunca 
maaşlı izin kullanma 
hakkı mevcut. Aslında tüm 
hu önlemler ülkelerin gele
cekteki ekonomik durum
larını etkilenıesİMçısmdan 
büyük önem taşıyor.
Çünkü genç işgücünün tek 
alternatifi ülkeye'büyük 
sayılarda göçmen girişini 
kabul etmek. Birleşmiş 
Milletler tarafindan 
yapılan araştırmaya göre 
A B genelinde doğurganlık 
ordhıüda değişme olmazsa, 
çahşan-emekli oranının 
korunabilmesi için 25 yıl 
içerisinde 159 milyon göç
men alınması gerekecek.

İstanbulda 
kar var
İstanbul Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü ’nden yapılan açık
lamaya göre, kentte bugün 
çok bulutlu ve yağmurlu 
seyreden hava, akşam saat
lerinden itibaren karla karışık 
yağmur ve kar yağışlı hale 
dönüşecek.
Bugün de parçalı çok bulutlu 
ve aralıklı kar yağışı görüle
cek kentte, kar yağışı öğle 
saatlerinde etkisini artıracak 
ve özellikle Boğaz hattı ile 
Anadolu Yakası'nda etkili ola
cak. Rüzgar ise karayelden 
kuvvetli ve kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek.
İstanbul'da 26 Kasım Cuma 
günü de, çok bulutlu ve kar 
yağışlı geçecek. Yine Boğaz 
hattı ve Anadolu Yakası'nda 
etkili olması beklenen 
yağışların akşam saatlerine 
doğru etkisini kaybetmesi tah
min ediliyor. Kentte 27 Kasını 
Cumartesi günü ise havanın 
parçalı bulutlu olması ve 
sabah saatlerinde yer yer 
yoğun olmak üzere sis 
görülmesi bekleniyor.
Açıklamada, "İstanbul'da 

bugün. Cuma günleri don ve . ,* 
buzlanma görüleceği" 
vurgulandı.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla lı izin etiri izdeyiz»

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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Barbarosca

Yorumsuz
Uluslararası bir bili- 
madamı grubu 
tarafından yayın- . 
lanan araştırma 
sonuçlarına göre, 
geçen yıl dünya 
denizlerinde 'yak
laşık 13 bin' yeni 
canlı türü keşfedildi. 
The Census of 
Marine Life 
(Denizlerin Nüfûs 
Sayımı) adlı bilimsel 
örgüt, ton balıkları ya 
da köpekbalıkları 
tarafından kullanılan 
ve bugüne değin 
farkına varılmamış 
yeni göç güzer
gahları da buldu.*70'i 
aşkın ülkeden 
araştırmacının 
katıldığı bir milyar 
dolarlık proje, 
önümüzdeki on yıl 
içerisinde deni
zlerdeki hayatın veri 
tabanını çıkaracak. 
Ekibin Amerikalı 
üyelerinden Doktor 
Ron O'Dor, "Daha 
henüz okyanusların

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
12 R 22,5 
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yüzeyini anlamaya 
çalışıyoruz" dedi. 
"Şu an ilk 100 metre 
hakkında birşeyler 
biliyoruz ama derin
lerde ne var ne yok 
hiçbir bilgimiz yok" 
diyen Doktor O'Dor, 
"Yaptığımız araştır
malara göre 2 bin 
metrenin altında bir 
balıkla karşılaşır
sanız, yeni bir tür 
olma ihtimali 
50 kat artıyor" diye 
konuştu.
Denizleri tarayan 
araştırmacıların pro
jesi her deniz 
türünün nerede, ne 
zaman, hangi derin
likte bulunduğunun 

not edildiği bir listeyi 
hedefliyor. Şimdiye 
kadar 5 milyon 200 
bin deniz canlısı 
kayıtlara geçirildi. 
Bilimadamları, plank
tonlardan balinalara 
değin 38 bin türürji,/ 
denizlerde dağılımını 
gösteren bir harita 
çıkardı. Fakat dünya 
okyanuslarının geniş 
bölgeleri halen 
araştırma yapılmayı 
bekliyor. Şu an 
sadece balık tür
lerinde varılan sayı 
15 bin 482. 
Denizlerin 'nüfus 
sayımının' 2010 yılın
da tamamlanışında 
bu sayının 20 bin 

civarında olması 
bekleniyor. Ama 
balıklar, denizlerdeki 
nüfusun ufak bir 
bölümü.
Veri tabanında yer 
alan zooplankton- 
ların -akıntılar 
boyunca sürüklenen 
küçük deniz hay
vancıklarının- tür 
sayısı 7 bine yakın. 
Tek'hücreli canlılar 
ise yarii mikroplar, 
dünya denizlerindeki 
canlı Varlığının yüzde 
90'ını oluşturuyor. 
Bifimaaâmları deniz 
hayatını daha yakın- 
darlHanımanın iklim 
değişikliğini anla
makta faydalı olacağı 
inancında, çünkü bu 
organizmalar atmos
ferdeki karbondiok
sitin emilmesinde 
kritik bir rol oynuyor. 
İngiltere'de bulunan 
Southampton 
Denizbilimleri 
Merkezi'nden Doktor 
Chris German, deni
zlerde karbonu emen 
canlı türlerinin yüzde 
90'ının mikroplar 
olduğunu öğren
menin çok önemli bir 
keşif olduğunu 
söyledi. Doktor 
German'a göre, bu 
tek hücreli organiz
maların kayda değer 
bir kısmı henüz 
ulaşılmamış okyanus 
yataklarında 
bulunuyor olabilir.

Galatasaray 
Malatya maçını tele
vizyonda seyrediyo
rum.

Bir takımı seven 
olur, taraftarı ohır ve 
ohnahdırda

Bu sevgiyi bu 
bağlılığı göstermek 
kadar doğal hiç bir şey 
olamaz.

Eskiden sadece 
İnönü stadı varken, 
takımlar su stad da 
hirbirleriyle maçlar 
yaparlardı.

Dolmabahçe İnönü 
Stad'mın kapalı 
tribününün gazhane 
tarafı Beşiktaş, ortası 
Galatasaray, açık 
türühüne yakın tarafı 
ise Fenerbahçe 'ye ait 
yerlerdi. Dördüncü 
büyük takım Vefa ’nın 
taraftarları ise, numar
alı türübünün açık 

' türübünle birleştiği 
yerdeydi.

Kavga şanı a ta . 
olm azmiydi? Tahiki 
olurdu ama nedense 
çok kısa sürerdi.

Beşiktaş-Vefa maçı 
oynanıyor. Vefa 
takımının bulunduğu 
yerde Vefa 'lı sol beg 
Rahmi için kafilenini 
içindanjağır bir küfür 
sesi duyuldu.

, Vefa 'hlar dona 
kalmıştı. Birden hepsi 
bir olup, küfür eden 
taraftarı tel örgülerin 
altında bir yre attılar. 
Böylece olay büyüme- • 
den kapanmış oldu.

İşin en enteran 
yani, Vefa'li 
Rahnıi'nin büyük abisi

Haşan abi de oradaydı. 
Ama olaya hiç karış
madı.

Yazımın başında 
bahsettiğim 
Galatasaray maçında,' 
GalatasaraylI forvet 
oyuncu bir gol kaçırdı.

İnanın orada bulu
nan 30-40 kadar kişi, 
sanki koroda şarkı 
söyler gibi hep bir 
ağızdan küfür ettiler.

Düşünüyorum da 
bu sporcunun yakın 
akrabası, kardeşi yoktu 
peki ya orada olsaydı?

Her stadda, her 
yerde hu tür olaylar 
olabilir. Ama Ölüm 
olması ne kadar 
doğrudur bilemiyorum.

Bunlar nasıl 
taraftardır?

Biraz hoşgörülü 
olahilriz.

Gol kaçırılahilir, 
hatta oyuncu kendi 
kalesine gol atabilir ve 
takım mağhıp olabilir. 
Küfür etmek gerekir
ini? Bu ne kadar 
doğrudur?

Peki o bıçaklanan 
gence yazık olmadı 
mı? Bu spora sürdülen 
kara bir leke 
değilmidir?

Eğer Fenerbahçe- 
Beşiktaş taraftarları 
yan yana oturmuş 
olsaylardışimdi merak 
ediyorum.

lyiki her takınım 
bir stadı var.

Eğer flütün kapılar
da de/antör sistemi 
olsaydı belki de bu 
genç kurtulurdu!

Kolesterol İlaçlarının hepsi zararlı değil

ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT
KAMPANYAMIZ

İŞ BANKASI - MAXIMUM KART STOKLARLA SINIRLIDIR
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
K GEMLİK BAYİİ

Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ I W K I.LI Td ; (()J24) 5n 73 93 Fax , 514 40 44

Yapılan araştırmalar, temel mad
desi "statin" olan ve kolesterolü 
düşürmekte kullanılan ilaçlarının 
tümünün zararlı olmadığını gös
teriyor
Kandaki kolesterol seviyesini 
düşüren "statin" adlı madde, ilk 
keşfedildiğinde "mucizevi" 
olarak görülüyordu. Kandaki yağ 
seviyesini düşüren bu ilacın, 
kalp krizini önlediği; hatta 
Alzheimers ya da multiple sclero- 
sis gibi hastalıkların ilerlemesini 
yavaşlattığına ilişkin kanıtlar 
bulunmuştu. Ancak kolesterol 
düşürücü statin'den türetilen 
ilaçlardan biri, ciddi yan etki
lerinden ötürü piyasadan çekildi.

Yeni yapılan bir araştırma, temel 
maddesi statin olan diğer 
ilaçların güvenli olduğunu ortaya 
koydu. Kolesterol düşüren 
ilaçlar, dünya çapında birçok 
doktor tarafından hastalara ver
iliyor. Ancak 3 yıl önce, 
Amerika'da ilaçlardan sorumlu 
olan daire, "cerivastatin" adlı 
ilacı yasakladı. İlaç kaslara zarar 
veriyordu. Tedavi edilmemesi 
durumunda, bu rahatsızlık 
böbreklerin ölmesine neden 
oluyordu. Doktorlar, içindeki 
temel madde statin olan diğer üç 
ilacı, atorvastatin, pravastatin ve 
simvastin'i kolesterolü düşürmek 
için yazmaya devam ettiler.
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Çocuk yetiştirirken disipline dikkat
Pskiyatrist Sabri 
Yurdakul, çocuk
ların yetiştir
ilmesinde disiplinin 
önemli bir yeri 
olduğunu belirterek, 
"Çocuklarımızın 
hayatının bir sınırı 
olmalıdır. Ama bu 
sınır sizin o günkü 
ruh halinize göre 
değişmesin" dedi. 
Yurdakul, yaptığı 
açıklamada, ülkem
izde çocuklara disi
plin konulamadığını 
savunarak, "Çocuk
larının arkasından 
koşup, bağırarak 
seslenen bir Alman 
anne göremezsiniz. 
İş tamamen disi
plinde. Ağladığı için 
ölen çocuk yok ama

bizim içimiz el ver
mediğinden ağlayan 
çocuk karşısında 
hemen onun isteğini 
yerine getirip koy
duğumuz kuralları 
çiğniyoruz. Bunu 
yaptıktan.sonra 
çocuğa bir disiplin 
kazandıramazsınız. 
Çocuklar bizden 
akıllı değiller sadece 
bizden daha karar
lılar" diye konuştu.

Yurdakul, deneme 
yanılma yoluyla 
çocuk yetiştirildiği 
için anne ve 
babaların daha 
sonra işin içinden 
çıkamadığını bu 
yüzden çocuk 
yetiştirirken uzman 
desteği almalarının 
kaçınılmaz 
olduğunu ifade etti. 
2 yaşından sonra 
çocukların mutlaka 

anaokuluna gönder
ilmelerini isteyen 
Yurdakul, 
anaokullarında 
askeri bir disiplin 
olmamasına karşın 
çocukların kurallara 
uyarak disiplin 
kazandığını 
söyledi.
Çocukların 
anne ve 
babalarını 
kendilerine 
model olarak 
aldığına dikkat 
çeken 
Yurdakul, şun
ları söyledi: 
"Çocuklar diy
oruz ama önce
likle kendimize 
bakmalıyız. 
Belirli bir

yemek yeme, belirli 
bir yatma saatimiz 
yok. Biz maalesef 
uykusu gelince 
uyuyan, acıkınca 
yemek yiyen, her 
şeyi olması gerek
tiği zamanda değil, 

canı istediğinde 
yapan insanlarız. 
Hayatımızın belli bir 
disiplini yok. Çocuk
lara söylediğimiz 
şeyleri öncelikle 
bizler yaparak 
çocuklarımıza iyi 
model olmalıyız. 
Bizim kazandır 
dığımız şeylerin 
çocuğun hayatında
ki önemini unutma
mamız gerekiyor. 
Davranışlarınızı hiç 
bir zaman o gün 
için düşünmeyin 
çocuğunuzun tüm 
hayatını düşünün. 
Bu şekilde, çocuk
larımıza iyilik yap
mıyor, onlara zarar 
veriyoruz" şeklinde 
konuştu. -
_________________

İLAN
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı yazılı mükellefler biilinen adreslerinde aranmışlarsa da buluna
mamış olup kendilerine bu ilan listesinde yazılı Vergi Ceza İhbarnameleri ile Ödeme 
Emirleri tebliğ edilememiştir.

İşbu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale 
müracaat etmeleri veyahut tahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri 
halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.

İlan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairemize müracaat etmeyen veya adresini 
bildiirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı VUK’un 103, 
104, 105, ve 106 ncı maddeleri uyarınca Hanen tebliğ olunur.

FİŞİ ŞARAP EVİ
Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası 

‘4 çıız keyiflenmenin ve 
Sağlıklı yaşamanın adresi bizde ’

MÜKELLEFİN AMME ALACAĞININ
Sicil No. su Adı Soyadı (unvanı) Yflı Nev’i Miktarı
171 009 1369 Yılmaz BİLEN 2000-2001 GA-G.Geç V.KDV.V.Z.Cz 99.999.700.000
314 005 1958 Ali DUR 1999 GA.Fon EGV.V.Z. CEZ 6.365.040.000
309 000 1560 Rıfat DOĞRU 1996-2001 GA.Fon.K.Çz EGV.V.Z.Cz.' 4.007.700.000
329 011 3686 Leyla EKİZ 1998-1999 GA EGV.V.Z.Cz. 1.704.180.000
120 012 8306 Salim AYGÜL 2000 GA.Fon. V.Z. Cz. 1.423.400.000
228 004 3060 Cahit ÇAMLIBEL 1999 GA 1.039.190.000
470 009 1030 İksa İhtiyaç Mad. Ltd.Şti 1999 Ka.K. Geç. V. 1.671.300.000
2003 7 5 Şaban Kasap 2001 Para Cz. V.İ.V 1.071.450.000
2003/ 12 Ahmet Ali Sertkaya 2001 Para Cez. 1.135.700.000
2000 / 411 Remzi TOPAL 2000 Para Cez V.İ.V. 3.652.100.000
2001 / 94 Bülent TÜRE 2001 Para Cez. V.İ.V. 5.938.173.000
2002 /1 Zafer OFLUOĞLU 2000 Para Cezası 1.071.450.000
16 ZB 098 Azizoğulları Kum Çakıl A.Ş. 1999 MTV 2.608.600.000
16 ZB 622 Getaş Kuyumculuk Ltd.Şti. 1999 MTV 1.632.050.000
16 ZH 139 Haşan GÜNER 1998 MTV 1.246.800.000
785 002 0380 Halit SEVGEN 2001 - 2063 GA.Fon. V. Ziyai Cezası 1.208.050.000
627 002 9654 Nacar İnşaat Ltd.Şti 2002 Vergi Ziyai Cezası 3.945.950.000
971 001 7616 İsmil YILMAZ 1998 Gelir Vergisi 1.034.800.000
972 005 5753 Mehmet YILMAZ 1998-2000 EGV STR Gelir Vergisi 1.386.400.000

B - 6666

YAZGAN" ve “YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR
rÖKÜZ^ 

GÖZÜ

13.500.000F

PAPAZ 
KARASI 

.8.500.000,

KALECİK 
KARASI 

14.000.000,

HOROZ KARASI VE SULTANİYE SERİSİNDE 
5+1 KAMPANYAMIZ BAŞLAMIŞTIR —î

UMURBEY
10.000.000

20.000.000

DOĞAL VE YÖRESEL GIDA REYONUMUZ; 
BÖBREK TAŞI SUYU VE 

GUATR İÇİN SU BULUNUR
F DOĞAL KAYNAK SULTAN SU

19 LT. 2.500.000 TL.

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316.37
YENİ PAZAR CAD. NO: 18 TEL: 514 75 25 GEMLİK

Reno 12 Steşin vagon marka ■ 
16 P 7822 nolu plakalı aracımın 

ruhsatını kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 

■yoktur. AHMET ZEYBEK

Gemlik İmam Hatip Lisesi’nden 
1993 yılında aldığım diplomamı 

kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.

HARUN FİDAN

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur.

ALİ FUAT AYYILDIZ

V.KDV.V.Z.Cz
EGV.V.Z.Cz
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Çocuklar zatürre kıskacında
Türkiye'de çocuk
ların yüzde 29'unun, 
çoğunluğunu zatür
reenin oluşturduğu 
Akut Solunum Yolu 
Enfeksiyonu 
geçirdiği bildirildi. 
Uzmanların yaptığı 
açıklamada, yüksek 
yaşam standartları
na, etkin antibiyotik
lere, gelişmiş yoğun 
bakım ve destek 
tedavilerine 
rağmen bir çok 
enfeksiyon 
hastalığının 
aksine, zatürreelerin 
görülme sıklığı 
ve zatürreeden 
ölümlerin giderek 
arttığına dikkat 
çekti. Sağlık 
Bakanlığı ile işbirliği 
içinde Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü 
tarafından gerçek
leştirilen 2003 
Türkive
Nüfus ve Sağlık 
Araştırmasına 
göre, araştırmadan 
önceki 2 hafta 
içinde çocukların 
yüzde 29'unun, 
çoğunluğunu zatür
reenin oluşturduğu

Akut Solunum Yolu 
Enfeksiyonu 
geçirdiğinin tespit 
edildiğini kaydeden 
Kocabaş, 2 yaşın 
altındakilerde özel
likle 6-11 ve 12-23 
aylık çocuklarda, 
daha büyük yaştaki 
çocuklara göre bu 
oranın daha yüksek 
olduğunu vurguladı. 
Bebek ve çocuklar 
yanında, yaşlı ve 
müzmin bir hastalığı 
olan erişkinlerde de 
zatürreelerin hem 
daha sık 
görüldüğünü hem 
de ağır ve ölümcül 
seyredebildiğini 
ifade eden Kocabaş, 
"Şeker, kalp, 
akciğer, böbrek, 
beyin, kas ve bazı 
kan hastalıkları gibi 
müzmin bir rahatsı
zlığı olanlar ile 
bağışıklık sistemi 

baskılanmış kişilerin 
zatürree bakımından 
risk grubunda 
olduğuna dikkat 
çekti.
Grip salgınlarının da 
zatürree oluşumuna 
zemin hazırladığına 
işaret eden 
Kocabaş, "Gripten 
ölümlerin asıl 
nedeni grip sonrası 
gelişen zatürreedir. 
Alkol ve sigara kul
lananlarda ve uza
mış ameliyatlar 
sonunda zatürree 
gelişme sıklığı 
artmaktadır.
Zatürreeler kış 
aylarında daha sık 
görülmektedir" dedi.' 
Hastaların gecikme
den hekime başvur
malarını isteyen 
Kocabaş, erken 
teşhis ve uygun 
antibiyotikler ile 
zamanında yapılan 

tedaviyle zatürree 
kaynaklı-ölümlerin 
büyük bir 
bölümünün 
önlenebileceğini 
belirterek, "Ne var 
ki aileler öksürükle 

başlayan basit 
gribal enfeksiyonlar
da evde uygu
lanacak olan 
tedavi yöntemlerini 
bilmemektedir.
Beslenme bozukluk
ları ve kötü çevre 
koşulları nedeniyle 
basit enfeksiyonlar 
kolaylıkla zatürreeye 
dönüşmektedir. 
Ailelerin zatürree 
belirtilerini 
bilmemelerinden 
dolayı, çocuğun 
sağlık kuruluşuna 
götürülmesi gecik
mekte, ancak kalp 
yetmezliği gibi 
ağır komplikasyon
lar geliştiğinde dok
tora başvurulmak
tadır. Ailelerin sağlık 
kuruluşlarından 
yeterince yararlan
mamaları nedeniyle 
zatürreeye bağlı 
ölümler yüksek 
olmaktadır" 
diye konuştu.

5 milyon kişi 
sigaradan öldü

ABD'de yapılan bir 
araştırma, 2000 yılın
da 5 milyon insanın 
sigara yüzünden 
hayatını kaybettiği 
ortaya çıkararak, 
sigaranın küresel bir 
sağlık felaketi 
olduğunu gösterdi. 
Bu konuda araştırma 
yapan Harvard 
Üniversitesi Kamu 
Sağlığı 
Fakültesinden Dr. 
Mecid İzzeti ve 
Avustralya'nın 
Oueensland Üniver
sitesinden Dr. Alan 
Lopez ilginç 
sonuçlara ulaştı. 
Bilinenin aksine 
sigarayla bağlantılı 
ölüme yol açan 
hastalıkların başında 

akciğer kanserinin 
değil, kalp hastalık
larının geldiğini 
ortaya çıkaran 
araştırmacılar, . 
gelişmiş ülkelerde 
sigaraya bağlı ölüm
lerde kalp hastalık
larının hem erkek, 
hem de kadınlar için 
yüzde 43'lük bir 
oranı bulduğunu 
ifade ettiler. 
Araştırmacılar aynı 
ülkelerde sigaraya 
bağlı akciğer 
kanserinden ölüm
lerin ise erkekler 
arasında yüzde 22 ve 
kadınlar arasında 
yüzde 19 oranlarında 
olduğunu kaydettiler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoglu-Esadaş
Anıtur

513 12 12

512 10 72
514 45 49

HASTANELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

NÖBETÇİ ECZANE

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

BELEDİYE

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

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

513 45 21 -111
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60 

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS_______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

25 Kasım 2004 Perşembe 
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Ahmet Dural Meydanı No:18 
Tel: 513 86 82
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Tl : 250.000 TL. (KDV Dahil)
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B

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

Matbaachk-Yayıncılık-Rcklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. \o:3/B GEMLİK
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Gemlikspor’lular antrenörleriyle tanıştı
Gemlikspor’un çalıştırıcılığına getirilen eski Sümersporlu ünlü futbolcu Coş
kun Çetintaş, takımda birlikte top koşturacak öğrencileri ile dün biraraya geldi
Seslettin ŞEKERSOZ

Gemlikspor'lu 
futbolcular yeni 
hocaları Coşkun 
Çetintaş'la 
tanıştılar.
Fenerbahçeliler 
Derneği’nde yapılan 
tanışma toplantısın
da, Gemlikspor'da 
top koşturan 
tüm futbolcular 
hazır bulundu.
Bir zamanlar 
Sümerspor for
masıyla gönüllerde 
taht kuran Coşkun

Çetintaş, 
futbolculuk hayatını 
Sümerspor'dan 
so.nra İzmir 
Altınordu takımında 
devam ettirmişti. 
Yeni takımıyla 
tanışan Coşkun 
Çetintaş, 
Gemlikspor'u eski 
başarılı günlerine 
döndürmek için 
hep birlikte çaba 
göstereceklerini 
söyledj..^
Genç futbolculara 
yönelik yaptığı

konuşmada vaat 
vermekten kaçınan 
Coşkun Hoca, "Bir 
gemi düşünün, bu 
gemiden inenlerde 
olacaktır, devam 
edenler de. Biz 
devam edenlerle 
yola çıkarak, 
Gemlikspor'u layık 
olduğu yere taşı
mak için çalışa
cağız. Toplantımızın 
amacı birbirimizi 
tanımaktır. İnşallah 
başarılı oluruz" 
şeklinde konuştu.

Vo/eybol Immiii şsmpiyonu taft lisesi olılıı
SıA İçilin Sİ Kİ RŞİ)Z

24 Kasım 
Öğretmenler 
Günü(nedeniyle, 
.düzenlenen voleybol 
turnuvasında 
Gemlik •...
Lisesi takımı 
şampiyon oldu.
•Gemlik Lisesi

spor salonunda
5 gün süren 
maçlarda rakiplerine 
üstünlük sağlayan 
Şehit Etem 
İlköğretim
Voleybol takımı 
ile Endüstri
Meslek Lisesi 
takımı üçüncülük

maçında 
mücadele ettiler. 
Nefesleri kesen ve 
mücadele içinde 
geçen maçta , 
Endüstri Meslek. 
Lisesi takımı . 
Şehit Etem 
takımını 25452^* 
26-24 15-10’lıİfe ‘' 
setlerle 
2-1 yenerek 
turnuvanın 
üçüncüsü oldu. 
Turnuvanın 
şampiyonluk 
finalinde ise 
Gemlik Lisesi ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu voleybol**' 
takımları karşı 
karşıya geldiler. 
3 set üzerinden

L__ :-- —



Balkondan düşen Diş Heklml’nin kullanılmayan araç ve gereçleri Devlet Hastanesi’ne verildi

Anlamlı bağış
4 yıl önce evinin balkonundan düşen Diş Hekimi Mehmet Başaran’a ait diş hekimliğinde kullanılan araç ve gereçler, Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne Babası ve İkiz kardeşi tarafından bağışlandı. Yeni düzenlenen Diş Hekimi Odası’na Mehmet Başaran’ın adı verilecek. Sayfa 2’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Kasım 2004 Cuma

Doktorlara doğu 
yolu göründü

Türkiye'deki hekim ve sağlık person
eli sayısı dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmeler sonucu 17 ile 20 bin 
uzman kadrosuyla belirlenecek yeni 
kadro cetvelleri, Aralık ayı içerisinde 
hazır olacak. Haberi sayfa 7’de

Gemlik, Orhangazi ve Iznikll Bağ-Kurİulara tam gün hizmet başlayacak

Bağ Mrosu MMyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bağ-Kur Gemlik Bürosu için ikinci atamanın yapılmasından sonra, 
göreve getirilen Haşan Göçer, bugün Bursa Bağ-Kur Bölge 
Müdürlüğü’nde Gemlik Bürosu açılasıya kadar görev yapacak.

Bağ-Kur Bürosu
Yıllırdır süren Bağ-Kur Gemlik 

Bürosu’nun açılışında son raunt yaşanıyor.
Bu büronun açılması için dünden bugüne 

birçok kişi ve kurumun emeği geçti.
Kimi geçmiş iktidarların ilçe siyasi 

başkanlarıydı, kimi bugünkü..
Kimi Esnaf Odası Başkanı, kimi Esnaf 

Kefalet Kooperatifi Başkanı ve yöneticileri..
Tümüne teşekkür ediyoruz.
Çünkü Bağ-Kur’lular esnaf ve sanatkarlar 

ile onların çoluk çocuğundan oluşuyor.
Bir de emekliler ile ölenlerin çocukları 

veya eşleri..
Önceleri Bağ-Kur’lular|n sağlık karneleri 

Bursa’ya Oda tarafından toplu götürülüp 
onaylatılmasıyla başladı bu girişimler.

Sonra bir Büro düşüncesi doğdu.
Araya siyasetçiler sokuldu..
Adnan Tekin ANAP İlçe Başkanı olduğu 

sıralarda, Sağlık Bakanı ile yaptığı 
görüşmeler ile bir adım atıldı.

Büro Hizmete girdi ama, 15 günde bir 
geliş gidişler, yoğunluk oluşturuyor.

Devamlı açık bir büro, Gemlik gibi nüfusu 
100 bine yaklaşan bir ilçede gerekli.

Bu konudaki son noktayı ise, AKP ilçe 
Başkanı Enver Şahin ve Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu’nun koyduğunu öğrendik.

Hepsi sağolsunlar..
13 Aralık 2004 günü Gemlik Bağ-Kur 

Bürosu’nun açılışını dört gözle bekliyoruz.

Tam gün açık olacak Bağ-Kur Gemlik 
Bürosu’na atanan ikinci memur 
sorunu çözülünce, Ankara’dan 
beklenen kararname geldi.
12 Aralık 2004’e kadar Bursa’da 
görevlerini sürdürecek olan Gemlik’te 
hizmet verecek Bağ-Kur’lu memurlar, 
13 Aralık 2004’den sonra Gemlik 
Bürosu’nda çalışacaklar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Turizmciler yılbaşına 
hazırlık yapıyor

Turistik Otelciler, İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı 
Timur Bayındır, tu rizm sektörünün 
bu yıl çok iyi bir yıl geçirdiğini 
söyledi. Bayındır’a göre; yılbaşında 
Türkiye’ye turist yağacak. Syfü’da

Parke taşı için kıran kırana ihale
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce satın alanacak 11 bin metrekare kilitli 
beton parlçe taşı alımı ihalesi kıran kırana geçti. Haberi sayfa 4’de

SSK’lıya yurt 
dışında tedavi 
Aktif olarak çalışan sigortalının yalnız 
kendisinin yararlandığı yurt dışı tedavi 
olanağından eş, çocuk, anne ve babası ile 
emekliliğinde kendisi ve yakınları ile dul 
ve yetimlerine de yararlanma olanağı 
getiren yasa tasarısı, TBMM Sağlık 
Komisyonu'nda kabul edildi. Sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Satılan mal geri 
alınmazmış...

Ne kadar da sığ bir laf...
“Satılan mal geri alınmaz” 
Neden alınmaz?
Sen sattığın malla müşteriyi mem

nun etmeyeceksin.
Onun isteklerini karşılamayacaksın.
Sonra da satılan malı geri almam 

diyeceksin.
Yok canım.
Şimdi bu anlayışı yansıtan tabelalar 

tozlu dükkanların duvarlarında toz 
içinde kalmış durumda....

Çünkü;
Alışveriş yaşamına “koşulsuz müş

teri memnuniyeti” diye bir kavram yer
leşti artık.

Üretici de satıcı da çok iyi biliyor ki;
Süreyi aşmamak koşuluyla sattığı 

malı geri alabilir.
Bunu yapmayanlar “insana saygısı 

olmayan” çağdışı tüccarlardır.
Günümüzde perakende sektörü çok 

ciddi aşamalara geldi.
Paralel olarak “tüketici haklan” 

yeniden düzenlendi.
Alanı da satanı da mağdur etmeye

cek uygulamalar hukuksal alanda yerini 
aldı.

Şimdi yapılacak iş;
Müşteri taleplerine uygun, araştırma 

geliştirme süzgecinden geçmiş gerçek
ten kaliteli ürünleri piyasaya sunmak.

Kaliteli üretim konfeksiyondan 
gıdaya, dayanıklı tüketim ürünlerinden 
otomotive dek tüm alanlarda olması 
gereken.

Tüketiciyi, sırtından para kazanılan 
malzeme olarak görme düşüncesi tari
he gömüldü, gömülmek zorunda.

İnsan sağlığını korumakla görevli 
tüm kurum ve kuruluşlara düşen;

Piyasalarda sıkça denetim yaparak 
aksaklıkları düzeltmek, gidermek, mağ
duriyetleri önlemek.

Doğru tanımlanmış standartları 
ortaya koymak ve uygulamak.

Ürün kalitesini düşünerek, fiyatları 
aşağı çekenleri uyarmak.

Haksız rekabete yol açan uygula
maları ortadan kaldırmak.

Manavda domates satan vergi 
yükümlüsü esnafla, sokakta elma satan 
uyanığı aynı kefeye koymamak.

Bu işler çok önemli...
Hele hele Avrupa Birliği’ne gire

ceğim diyorsan daha da önemli.
Bunları yazdıktan sonra;
Gemlik’te tamamen “insana güvene 

dayalı” ticaret yapan Ali Rıza Gündü’yü 
anmamak olmaz.

O; koşulsuz müşteri mutluluğu ve 
insana güven yüzünden canından oldu.

Allah nur içinde yatırsın.

Anlamlı bağış 
4 yıl önce evinin balkonundan düşen Diş Hekimi Mehmet 
Başaran’a ait diş hekimliğinde kullanılan araç ve gereçler, 
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne Babası ve 
İkiz kardeşi tarafından bağışlandı. Yeni düzenlenen Diş 
Hekimi Odası’na Mehmet Başaran’ın adı verilecek.
Seyfettin SEKERSOZ

4 yıl önce 
Manastır'daki evinin 
balkonundan 
düşerek, yaralanan 
Diş Hekimi
Mehmet Başaran’ın 
muayenehanesinde 
bulunan tüm 
malzemeleri
Devlet Hastanesi’ne 
bağışlandı.
18 Ocak 2001 günü 
evinin balkonundan 
düşerek, ağır 
yaralanan ve 
çalışamayacak 
duruma gelen 
evli ve 2 çocuk 
babası talihsiz 
Diş Hekimi Mehmet 
Başaran’ın 
Semerciler
Yokuşu Mutman 
Apartmam’nda 
bulunan muayene
hanesinde bulunan 
ve bugüne kadar 
kullanılmayan Dişçi 
koltuğu, röntgen 
cihazı, kompresör, 
sterilize cihazı, ışınlı 
dolgu cihazı ve 
dolaplarla bazı 
malzemeler Baba 
Aygün Başaran ve 
İkiz kardeşi Mustafa 
Başaran tarafından

Diş Hekimi Mehmet Başaran’ın diş hekimliğinde kullandığı araç ve ge • 
reçler, Babası Aygün Başaran ve ikiz kardeşi Mustafa Başaran tarafın
dan dün Devlet Hastanesi Başhekimi Küçükkeçe’ye teslim edildi. *

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
bağışlandı.
10 yıl süreyle 
Gemlik'te diş 
hekimliği yapan 
Mehmet Başaran’ın 
bağışladığı 
malzemelerin 
35-40 milyar lira 
civarında olduğu 
öğrenildi.
Yaklaşık 3 yıldan 
bu yana

malzemeleri bağışla
mak için 
girişimlerde 
bulunduklarını 
söyleyen Baba 
Aygün Başaran, 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'in yaptığı 
girişimler sonucun
da Devlet Hastane 
si’ne bağışlanmasın
dan dolayı 
mutluluk duyduk

larını belirtti.
Dişçi malzemelerini 
teslim alan 
Muammer
Ağım Devlet 
Hastanesi Başhe . 
kimi Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, 
hazırlayacakları | 
odaya Mehmet ı 
Başaran’ın ismini 
vermekten gurur i 
duyacaklarını 
bildirdi.

GEMLİK KANBEROĞLU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM J| 
Gemlik ’ten her giin saat 10. oo ’da 

KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - j | 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS J

SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR
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emlik, Orhangazi ve Iznlkll Bağ-Kurlulara tam gün hizmet başlayacak

Bağ4(ur Bürosu 
13 Aralık’ta açılıyor

Bağ-Kur Gemlik Bürosu için ikinci atamanın yapılmasından sonra, 
göreve getirilen Haşan Göçer, bugün Bursa Bağ-Kur Bölge 
Müdürlüğü’nde Gemlik Bürosu açılasıya kadar görev yapacak.
Seyfettin SEKERSÖZ

Özelleştirme 
İdaresi tarafından 
havuza alınan 
TÜGSAŞ 
personelinden ikinci 
atamanında yapıl
masıyla Bağ-kur 
Gemlik Bürosu’nun 
13 Aralık 2004 
Pazartesi günü 
açılışının yapılacağı 
öğrenildi.
Haşan Göçer isimli 
kişinin görev 
yazısını alarak 
Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü’nden 
Bursa'ya atama 
yazısının geldiği 
öğrenildi.
Bağ-kur Bürosu’nun 
devamlı açık olması 
için AK Parti 
Bursa Milletvekili

Zafer Hıdıroğlu'nun 
büyük katkılarının 
olduğunu söyleyen 
AK Parti İlçe Başkanı

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 13 Ara 
lık 2004 günü Gemlik Bağ-Kur Bürosu’nun 
törenle hizmete açılacağını, söyledi.

Enver Şahin, 
Haşan Göçer'in 
bugün itibariyle 
Bursa Bağ-kur 
Bürosu’nda göreve 
başlayacağını 
bildirdi.
Daha önceleri ayda 
iki kez Bursâ'dan 
getirilen elemanlarca 
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik'ti 
Bağ-kur'lu 
vatandaşlara hizmet 
veren Gemlik bürosu, 
13 Aralık 2004 
tarihinden itibaren 
devamlı olarak 
hizmet vermeye 
başlayacak. 
DEDİKODU 
ÜRETİLMESİN 
Bağ-Kur Bürosu 
için Bursa 
Müdürlüğü'ne 
eleman atanmadığı 
dedikodularına da 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

açıklık getiren 
Enver Şahin, ..
"Gemlik Bağ-Kur 
Bürosu’na atanan 
Haşan Göçer 
adlı kişinin 
zaman kazanmak 
açısından işleri 
elden takip edildi. 
Milletvekilimiz 
Zafer Hıdıroğlu'da 
bu konu He 
yakından ilgilenerek 
destek verdi.
Haşan Göçer’in 
■bugün' itibariyle 
Bursa'da 
işe başlama yazısı 
kendisine verildi." 
şeklinde konuştu. .
Yeni görevlendirilen 
ikinci.elemanla 
bundan sonra, 

Bağ-Kur'lüların 
sağlık Karnelerini 
her gün Gemlik'ten 
alabileceklerini 
ifade eden 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nun da 
katılımıyla büronun 
13 Aralık’ta dçvamlı 
açılışını yapacaklarını 
müjdeledi.
Özelleştirilen 
Tügsaş'tan 
Bursa Bağ-kur 
Müdürlüğü'ne 
atanan ilk elemanın 
yeterli bilgiyi aldığını 
hatırlatan Şahin, 
yeni atanan 
elemanın da 
13 Aralık 2004 tari
hine kadar Bursa 
Bağ-Kur Bürosu’nda 
çalışmalarını 
sürdürecekler.

Kahramanmaraş 
SSK Hastanesi'nde, 
fıtık ameliyatı için 
hasta yakınından 
"bıçak parası" adı 
altında 150 milyon 
lira isteyen doktor, 
"yapılması gereken 
işi yapmak için 
rüşvet almak" 
suçundan 
4 ay 13 gün hapis, 
memuriyetten men 
ve 69 milyon 444 
bin lira para 
cezasına çarptırıldı. 
Kahramanmaraş 
Ağır Ceza 
MahkemeSi'nde 
görülen duruşmada 
tutuklu sanık Dr. 
Fehmi Uçankale ile 
müşteki Abdullah 
CeritJnazır bulundu. 
Savcı, 6 yıllık Genel 
Cerrahi Uzmanı Dr. 
Fehmi Uçankale 
için, TCK ’nın 212/1 
maddesine göre 4 
yıl, 219. maddeye 
göre de memuriyet
ten men cezası 
verilmesini talep 
etti. Durüşmada, '• 
Dr. Fehmi Uçankale, 
rüşvet olarak 
değerlendirilen 150 
milyon lirayı bıçak 
parası olarak 
almadığını, hastanın 
daha önceki 
muayeneleri için 
kendisine olan bor
cunu getirdiklerini 
ve tam fatura 
kesilmesi için 
muhasebeye 
giderken yaka
landığını ifade 
ederek, "Hastayı 
ikinci kez ameliyat 
edecektim. Birinci 
ameliyatta benj . 
başarısızlıkla

suçladıkları için 
bana kotnplo 
yapmışlardır. 
Suçsusuzum" dedi.

- Kahramanmaraş 
Ağır Ceza Mahkeme 
si, müşteki Yeter 
Cerit'in ameliyatı 
için görev gereği 
yapılması gereken 
işi yapmak için 
rüşvet.almak 
suçunu işlediği 
gerekçesiyle 
Dr. Uçankale'nin 
4 ay 13 gün hapis 
ve 69 milyon 444 
milyon para ite 
memuriyetten 
men cezasına 
çarptırılmasını . 
kararlaştırıldı. » 
Dr. Uçankâle 
cezaevinde yattığı 
süre dikkate alh 
narak tahliye edildi. 
21 Ekim 2004 günü 
Kahramanmaraş 
Valiliği'ne dilekçe 
ile şikayette bulu- 
nan Abdullah 
Cerit, SSK'da fıtık 
ameliyatı olacak 
olan eşi Yeter Cerit’ 
için Dr. Fehmi 
Uçankale’nin 200 
milyon bıçak 
parası İstediğini, 
parayı almadan bu 
cerrahi operasyonu 
yapmayacağını 
söylediğini 
belirterek doktor
dan şikayetçi oldu. 
Valilik tarafından 
gönderilen dilekçeyi 
savcılığın işleme 
koymasından sonra 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Bürosu görevlileri, 
doktoru suçüstü 
yaparak 
yakalamıştı.
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Parke taşı için kıran kırana ihale
Scyfetin SEKERSÖZ 

Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’nce 
satın atanacak 
11 bin metrekare 
kilitli beton parke 
taşı alımı ihalesi 
kıran kırana geçti. 
Kaymakamlık toplan
tı Salonu’nda dün 
yapılan ihaleye 5 
firma katılırken, İhale 
Komisyonu üyeleri 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 

Ay, Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Özel İdare 
Müdürü Ahmet 
Keçeci ile Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği Encümen 
üyeleri Hamidiye 
Köyü Muhtarı 
Ayhan Gündoğdu ve 
Karacaali Köyü 
Muhtarı İbrahim Mert 
zorlu anlar yaşadılar. 
10 KÖYE PARKE 
Gemlik'e bağlı 10 

köyün ihtiyacı olan 
11 bin metrekare ki 
litli beton parke taşı 
alımı için ihaleye 
katılan firmalardan 
Gamsız Ticaret 9 
milyon 322 bin, 7 
Kardeş Ticaret, 9 
Milyon 263 bin, Fere 
Beton Parke 8 milyon 
378 bin lira teklif 
verirken, Cenk Parke 
İnşaat ile Akça Parke 
İnşaat firmaları 8 
milyon 260 bin lira 
teklif verdiler.
iki firmanın aynı fi 
yatı önermesi sonu
cu verilen fiyattan 
aşağıya doğru açık 
artırma usulüne 
başvuran komisyon, 
diğer firmaların 
yeterli indirimde 
bulunmamaları üzer
ine, en çok indirim 
yapan Gamsız 
Firmasının verdiği 8

İlçenin 10 köyünün ihtiyacı olan 11 bin metrekare kilitli parke taşı ihalesi kıran 
kırana geçti. İhaleyi, Gamsız firması 8 bin 200 lira teklif ile kazandı. İhale 
Komisyonu ilk tekliflerde iki firmanın aynı fiyatı vermesi üzerine zor anlar yaşadı.
milyon 200 bin lirada 
karar kıldı.
İhalede kapalı zarf 
usulüne göre en 
yüksek fiyatı veren 
Gamsız Ticaret, açık 

artırmada ise en 
düşük ücrete inerek, 
ihaleyi aladı.
Komisyon üyeleri 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği

Başkanı olan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün de 
olurunun alınmasıyla 
kararını açıklayacağı 
öğrenildi.

METZkPERI
O Duşakabin ve Küvet sistemleri
O Konfor Sineklik Sistemleri
O Çelik Kapı (Merkezi Kilit Sistemli)
□I Giydirme Cephe Sistemleri
O Çelik Konstrüksiyon ve Kanopi işleri
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DYP kongreye hazırlanıyor 
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Örgütü’nün 5 Ocak 2004 tarihinde yapılması beklenen Genel Kurulu nede
niyle, 23 Kasım günü askıya çıkarılacak olan üye listeleri 3 Aralık 2004 tarihinde askıdan indirilecek.
Seyfettin SEKERSOZ 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik ilçe 
Teşkilatı'nda 
kongre heyecanı 
başladı.
5 Ocak 2005 
Çarşamba günü 
yapılması beklenen 
İlçe Kongresi 
için üye listeleri 
askıya çıkarıldı. 
Parti içi tartışmalar, 
görevden almalarla 
seçim öncesinde 
başlayan hareketli 
günleri geride 
bırakan DYP 
İlçe Teşkilatında 
23 Kasım 2004 
günü askıya 
çıkarılan üye lis
telerinin 3 Aralık'ta 
askıdan indirileceği

bildirildi. 
ÇALIŞMALAR 
DEĞERLENDİRİLDİ 
Önceki akşam 
toplanan 
DYP ilçe yönetim 
kurulu, yapılacak 
çalışmaları 
değerlendirdi. 
Askıda kalacak 
listelere itiraz 
süresinin
5 Aralık 2004 sona 
ereceğini bildiren 
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
6 Aralık 2004 
tarihinden 
itibaren de köylerde 
başlamak üzere, 
belde ve merkezde 
delege seçimleri 
yapılacağını 
duyurdu.

kesinleşmiş 
listelerin
21 Aralık 2004 
tarihinde 
İlçe Seçim 
Kurülu'na 
teslim edileceğini -ı. 
bildiren Çağlar, 
5 Ocak 2005 
Çarşamba 
günü de İlçe 
kongresini yapacak
larını söyledi.
İlçe seçiminden 
sonra Asil Han'da 
bulunan yeni 
merkezine taşı
nacak olan DYP 
Gemlik İlçe yöneti
minde mevcut 
başkan Peyami 
Çağlar'ın yeniden 
aday gösterilmesi* T 
bekleniyor.

Doğru Yol Partisi önceki gün yaptığı toplantıda, Ocak ayında yapıla
cak olan kongre konusunu ele aldı. Yönetim Kurulu, üye listelerini 
askıya çıkarma hazırlıklarını başlattı.

SSK’lıya yurt dışında tedavi
Aktif olarak çalışan 
sigortalının yalnız 
kendisinin yararlandığı 
yurt dışı tedavi olanağın
dan eş, çocuk, anne 
ve babası ile 
emekliliğinde kendisi 
ve yakınları ile dul ve 
yetimlerine de yararlan
ma olanağı getiren yasa 
tasarısı, TBMM 
Sağlık Komisyonu'nda 
kabul edildi.
SSK Başkan Vekili 
Sait Ersoy, tasarının, 
standart ve norm birliği 
sağlamak açısından 
Emekli Sandığı'nda 
var olan bir haktan

SSK'lıların da 
yararlanmasına 
olanak sağlan
ması amacıyla 
hazırlandığını 
söyledi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nda 
konu üzerinde 
uzun süredir 
çalışma 
yürütüldüğünü 
belirten Ersoy, 
ancak Kocaeli'nde 
kanser tedavisi 
gören ve ilik nakli 
için yurtdışına çıkması 
gereken Esin adlı

çocuğun durumu 
dolayısıyla yasayı 
öncelikle Meclis

gündemine 
getirdiklerini bildirdi. 
Komisyonda kabul 
edilen tasarıya göre, 
yabancı ülkeye 
gönderilenlerin 
tedavi süresi 2 yılı 
geçemeyecek. Bu 
Sürede acil haller hariç 
olmak üzere, raporda 
belirtilen hastalığın 
seyriyle bağlantılı 
olmayan hastalıktan 
başka yapılan tedavi 
giderleri ödenmeyecek 
ve bu tedavi için süre 
uzatılamayacak.

Tedavi süresi 6 ayı 
geçtiği takdirde ilgili 

yabancı sağlık kurumun- 
dan alınan ve tedavinin 
devamının zorunlu 
olduğunu gösteren 
rapor, dış temsilciliklerce 
Kuruma gönderilecek. 
Kurum Sağlık 
Tesisleri Sağlık 
Kurulu'nca 
verilen rapora karşı 
Kurum veya ilgili 
sigortalıca yapılacak 
itiraz, Sosyal Sigorta 
Yüksek Sağlık 
Kurulu'nca karara 
bağlanacak. Sosyal 
Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulu'nca verilen 
karar kesin olacak.

SATILIK \/ÎLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ACELE SATILIK DAİRE
KÖKÇAMLAR E BLOK 

16 nolu daire 
ACELE SATILIKTIR 

0.532. 292 95 27

SATILIK TARLA
Orhangazi Gölyaka Köyü'nde 

Zeytin fidanı ve muhtelif meyve ağaçlan 
bulunan 3060 m2 düz arazi olup içine 
araç ile girilebilir, küçük çiftlik olmaya 
tarla satılıktır. Bedeli: 60 milyar TL 

(Daire ile takas yapılır) 
GSM: (0.535) 280 94 00
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Çocukları soğan modeli giydirin
• Uzmanlar, kış 

aylarında çocukları 
tek katlı ve kalın 
giydirmek yerine, 
ince ve kat kat 
giydirmenin faydalı 
olduğunu belirtiyor. 
Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr Nebi! 
Öztürk, bir kat 
giyinmenin ısı kay
bını yüzde 10, iki kat 
giyinmenin ise 
yüzde 40 önlediğini 
Söyledi. 
Dr. Öztürk, soğuk 
havalarda vücut 
direncini sağlaya» 
bilmek için vücut 
ısısının korunması 
gerektiğini ifâde 
ederek, özellikle 
çocukların bu

En önemli çocuk hastalığı kızamık
Birleşmiş Milletler 
Yardım Fonu'nun 
(UNIÇEF) dünya 
genelinde yaptığı 
araştırmaya göre, 
hastalanan çocuk
ların yüzde 45'inin 
kızamıktan öldüğü 
tespit edildi.
UNİCEF'in resmi 

mı m n
fiEIILİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATALARI 

PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY

2.500.000 TL ,İ *
HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

. HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere! sandalye, 
maşa, meşruhat, 
çerez temin edilir

CEMİVETOftGANtZASYONL' YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 05 70
GSM : (0.537) 491 31 30

havalarda mevsim
sel şartlara uyguh 
g iy Indirl Imeleri 
gerektiğine 
İşaret etti.
Soğuk havalarda 
vücut ısısının 
kaybedilmesi 
durumunda 
vücudun direncinin 
de azalacağını anla
tan Öztürk, bunun 
da hastalıklara 
yakalanma riskini 
artırdığını söyledi. 
Nebil öztürk, bir 
kat giyinmenin, ısı 
kaybını yüzde 10, 
iki kat giyinmenin 
ise yüzde 40 
önlediğini İfade 
ederek, "Soğan 
modeli" denilen

Internet sitesinde 
1996-2004 tarihleri 
arasında 45 ülke 
arasında yaptığı 
ankette, kızamığın 
çocuk Ölümlerinin 
başında geldiğini 
ortaya çıkardı.
Ankette şu İfadelere 
yer verildi: 

ince ve kat kat 
'giyinme, soğuk 
havalarda en doğru 
giyinme tarzıdır. 
Vücut ısısının 
korunması için, İki 
giysi arasında hava 
boşluğu oluşması 
gerekiyor. Kat kat 
giyihildiği için hava 
barikatlarla 
karşılaşıyor, bu 
sebeple ısı kaybı 
olmuyor" dedi. 
Nebil Öztürk, soğuk 
havalarda çocuk
ların terlememeleri 
gerektiğine dikkat 
çekerek, "Özellikle 
pamuklu ve yünlü 
giysiler giydirilmeli. 
Dar giysilerden İse 
kan dolaşımını

"Sadece 2000 yılında 
tahmini olarak 30 ila 
40 milyon kızamık . 
vakası yaşanmış ve 
yaklaşık 777 bin 
çocuğun ölümüne 
neden olmuştur.
2004 yılında hasta
lanan 1 Milyon 700 
bin çocuktan hemen 
hemen yarısı kıza» - 
mıktan ölmüştür. 
Diğer çocuklar ise, 
polio, boğmaca, 
hepatlt B ve sarı 
humma gibi 
hastalıklardan 
dolayı hayatını 
kaybetmiştir.
Kızamık hastalığının 
ve ölümlerinin yük
sek olmasının birinci 
nedeni, halen bütün 
bebeklere en azından 
bir.doz kızamık 
aşısının yapılma- 
masıdır. Kızamık 

engellediği İçin uzak 
durulması gerekir. 
Kış'aylarında oda 
ısısının kuru ve 
gereğinden sıcak 
olması, solunum 
yollarının kurumâsı- 
na sebep olur. 
Bu da vücudun 
doğal dengesini 
bozduğu için 
virüslerin solünüm 
yollarına kolayca 
yerleşmesi sonucu 
solunum yolu 
hastalıklarına neden 
oluyor. Bunun için 
kalorifer peteklerine 
veya sobanın 
üzerine su konul
ması gerekir" diye 
konuştu.

aşısının ucuz olması
na karşın İhmal 
edildiği bildirildi. 
Kızamıkta son 
yıllarda çok önemli, 
ilerlemeler 
kaydedilmiştir.
Kızamık ölümleri 
2000 - 2003 yıları 
arasında oldukça 
azalmıştır. 
Ama bunu 
maksimuma 
indirmek oldukça 
kolaydır. Ayrıca 
kızamık aşısı körlük, 
sağırlık ve zatürree 
gibi hastalıklara 
karşı korunma 
açısından da 
yararlıdır."
UNIÖEF yöneticileri 
aileleri uyararak, 
her yıl düzenli 
olarak kızamık 
aşısının vurulmasını 
istediler.

Şiir Köşesi “»
TOMURCUK

Parlayan sevgin o yeşil gözlerde, 
Güzellik serpilmiş tomurcuk gülde, 
Semada uçuşun güzel sözlerde 
Güzellik serpilmiş tomurcuk gülde.

Hayat fışkırıyor, gören göz şaşar, 
Bendine sığmaz aşk kalbe taşan 
Ömrümüz ne ki toz pembe günler yaşar, 
Güzellik serpilmiş tomurcuk gülde.

Neşeden şakıyan bülbül dilinde, 
Vuslatın badesi senin elinde. 
Özlenen baharlar, gönlüm seninle 
Güzellik serpilmiş tomurcuk gülde.

Hava kirliliğinin inşan 
sağlığına etkileri

Hâva kirliliğinin 
günümüzde bölgesel 
olmaktan çıkarak, 

. global hale geldiğini 
belirten Ege Üniver
sitesi Ödemiş Sâğhk 
Yüksekokulu Müdürü 
Prof. Dr. Fethi Doğan, 
hava kirliliğinin özel
likle 55 yaş ve üstünü 
etkilediğini söyledi. 
Ege Üniversitesi 
Kampus Kültür 
MerkeZİ’ndâ düzenle
nen toplantıya konuş
macı olarak katılan 
Prof. Dr. Döğân, 
"Özellikle bronşit, 
âstlm, akciğer, kalp 
yetmezliği gibi rahat
sızlıkları ölâhlâr tehdit

-altında. Bu yüzden 
risk altında öiâhland 
hava kirliliğinden 
uzak durması 
gerekiyor" dedi, 
iki türlü hava kirliliği 
bulunduğunu açık
layan Prof. Dr. Fethi 
Doğan, "Durgun hava 
kirliliği çök tehlike
lidir. ölüme dahi yol 
açar. Kimyasal hava - 
kirliliği ise ölüme yol 
açmaz. Ancak insan
lar üzerinde psikolojik, 
etki yapar. Rahatsız 
edicidir, boğucudur" 
diye konuştu.
Dünya Sağlık.. 
Örgütü'nün halk 

sağlığı için sigara 
dumanı,, nitrojen diok- 
sit, kârbonmonöksit 
gibi kirlilik yaratan 
Zararlı gazların Sinir 
değerlerini belirlediği
ni açıklayan Prof. Dr.

' Döğân, "Avrupa’da 
hâVa kirliliği - 
seviyeleri çok düşük- , 
tür. Buna rağmen bu ' 
alanda çalışmalar 
yoğun bir şekilde 
yürütülüyor” dedi , II 
Türkiye'de hâVâ 
kirliliğine gereken 
önemin verilmediğini 
belirten Prof.
Dr. Döğân, "HâVâ 
kirliliği ölüm 
nedeni ölarak 
gösterilmiyor. Bu yüz- 
den ihsanlar kiril 
havanın ölüme yol 
açtığının farkıhdâ 
değiller. Özellikle * 
duman halk sağlığı 
açısından büyük 
tehlike yaratıyor^ 
Duman yoğunlaştıkça . 
hastalıkların görülme 
sıklığı da artar" diye 
konuştu.
İzmir'in hava kirliliği 
açısından tehlikeli 
sınırlarda olduğunu 
belirten Prof. Dr.
Doğan, bu konuda 
gerekli önlemlerin 
alınmadığının altını 
çizdi.

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferi^ lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 09 41
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DevfetdeSSKprinıterinefcafa
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), devletin 
SSK primlerine 
katılması sonucun* 
da, ekonominin 
uluslararası reka
bet gücünün, istih
dam imkanlarının 
ve sosyal güvenlik- 

I te hizmet kalitesinin 
' kazançlı çıkacağını 
belirtti.
TISK'ten yapılan 

। açıklamada, 
, Çalışma ve Sosyal 
; Güvenlik Bakanı
Murat
Başesgioğlu'nun bu 
yöndeki girişiminin, 
sosyal güvenlik 
sistemi açısından 
son derece olumlu 
bulunduğu ve 
"devrim niteliğinde" 
olduğu ifade edildi. 
Devletin SSK'da

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

primlere katılması 
halinde, kurumun 
açıklarının ortadan 
kalkacağı, uzun 
vadede sistemin 
rasyonel şekilde ve 
sigortacılık kural
larına uygun olarak 
yönetilmesinin 
mümkün olacağı 
belirtilen açıklama
da, böylece sosyal 
güvenliğin 
ekonomiye 
maliyetinin azaltıl
ması ve işletmelerin 
prim yükünün ha 

fifletilmesinin imkan 
dahiline gireceği 
vurgulandı.
Sonuçta ekono
minin uluslararası 
rekabet gücü, istih
dam imkanları ve 
sosyal güvenlikte 
hizmet kalitesinin 
kazançlı çıkacağı 
dile getirilen 
açıklamada, bu 
yaklaşımın, 
uluslararası örnek
lerle de örtüştü 
ğünün görüldüğü 
ifâde edildi

Doktorlara doğu 
yolu göründü

Sağlık Bakanlığı 
standart kadro 
cetvellerinin belir
lemesi için çalış
malarını sürdürüyor. 
Türkiye'deki hekim 
ve sağlık personeli 
sayısı dikkate 
alınarak yapılan 
değerlendirmeler 
sonucu 17 ile 
20 bin uzman 
kadrosuyla belir
lenecek yeni 
kadro cetvelleri, 
Aralık ayı içerisinde 
hazır olacak.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, yeni-standart 
kadroların belirlen
mesi için çalış
malarını tüm hizıvla 
sürdürdüklerini 
belirterek, çalış
maların son aşa
masına geldiğini ve 
kadro cetvellerinin 
Aralık ayı içerisinde 
tamamlanacağım 
söyledi. Akdâğ, 
geçmiş dönemlerde 
ortaya konulan 
standart kadroların 
çok geniş 
tutulduğunu ve 
belki de olması 
gereken en geniş 
kadrolar olarak 
konmuş öldüğünü 
ifade ederek, 
bunun başlangıçta 
mantıklı 
gelebileceğini, 
ancak pratikte 
bazı sıkıntılarla 
karşılaşıldığını 
belirtti. Doktor 
sayısı en yoğun 
olan yerlerde bile 
hala çok sayıda 
hekime ihtiyaç 
olduğu gibi bir 
görünümün bulun
duğunu vurgulayan 
Bakan Akdağ, 
"Dolayısıyla hukuk 
önünde şöyle bir 
şey oluyor. Bir has
tanede aslında 
ihtiyaç noktasında 
fazla olan hekimler

veya diğer sağlık 
çalışanları bu has
tanede fazla değiller
miş gibi görünüyor 
ve biz onları başka 
bir yere göndermek 
istediğimizde de 
hukuki problemlerle 
karşılaşıyoruz. Onun 
İçin Türkiye’deki 
hekim sayısı ve per
sonel sayısını göz 
önüne alarak 
gerçekçi bir değer
lendirme yaptık; 
Bu değerlendirme 
dinamik bir 
biçimde yenilenerek 
devam edecek" 
diye konuştü;
Şu anda bakanlığın 
standart kadroların-' 
da 75 bin uzman 
hekim kadrosu 
göründüğünü kayd
eden Akdâğ, buna , 
karşın Sağlık 
Bakanlığı'nda 
çalışan uzman dok
torların sayısının 15- 
16 bin civarında 
olduğunu da hatır
lattı. Akdağ, sözleri
ni şöyle sürdürdü: 
"Bu 75 bin 
sayısının gerçekçi 
olmadığı açık. 
Şimdi biz yaklaşık\ 
olarak 17 bin ile 
20 bin kişi arasında 
değişen bir 
uzman sayısıyla 
yeni kadro 
cetvelleri 
hazırlıyoruz.
Kadro cetvelleri 
tamamlandığında, 
eğer bir şehir 
merkezinde çok 
sayıda uzman, 

pratisyen hekim 
ya da diğer sağlık 
çalışanı 
bulunuyorsa, 
bunların bir 
kısmına o şehrin 1 
ihtiyaçtı olan 
bölgelerinde 
çalışmaları için 
yer göstereceğiz; 
Bunu da bütün 
çalışanlarımız 
için belirlediğimiz 
hizmet puanlarına 
bakarak yapacağız; 
Kimin hizmet puanı 
en düşükse onları 
orada fazla ölârâk 
göreceğiz;
Bunda dâ tamâmıyla 
hakkaniyetli 
bir yöntem 
İzlİyörüz. Yâni biz 
kendimiz seçmeye
ceğiz; Kurallara 
göre uygulama 
yapacağız." 
Uygulama sırasında 
çok fazla yerde 
fazlalıkla 
karşılaşmayı 
beklemediklerini 
söyleyen Akdağ, 
"Çünkü her ne 
kadar bir 
dengesizlik varsa 
da, hekim veya 
sağlık personeli 
fazlalığımız olan 
hastanemiz ya da 
sağlık kuruluşumuz 
çok fazla değil. Bu 
konuda çalış
malarımız devam 
ediyor. Hizmet puan
ları belirlendi, kadro 
cetvellerimizde 
Atalık ayı içerisinde 
belirlenmiş olacak" 
diye konuştu.
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Karda araç kullanma teknikleri
Türkiye’yi etkisi altına 
alan ağır kış şartların
dan en fada etkilenen
lerden birinin sürü 
cüler olduğu ve sürü 
cülerin otomobil kul
lanırken dikkat etme 
leri gereken hususların 
başında gaz ve fren 
pedalına yumuşak has- 
malan 've sert direksiy
on hareketlerinden 
kaçınmalarının geldiği 
belirtildi.
Sürücülere, karda 
emniyetli ve rahat oto
mobil kullanmanın 
incelikleri ve yöntem
lerinin anlatıldığı 
arabam.com adlı 
internet sitesinde,- 
kışın araçlarda bulun
durulması gereken 
malzemeler ve nasıl 
kullanılacakları da 
bildirildi. Sitede, karlı 
ve buzlu havada trafiğe 
çıkacak sürücülere 
sürüş- stilini yol ve 
hava şartlarına 
uydurmanın ve her 
zamankinden daha 
dikkatli araç kullan
manın önemi İfade 
edilerek Şu bilgiler 
verildi:
"- Bir kazadan kaçın
manın en iyi yolu 

önceden tahmin etmek
tir. Bu nedenle önünüz 
deki araçla aranızdaki 
takip mesafesini nor
malin iki katına çıka 
rın. Manuel şanzımanlı 
araç kullananlar debri 
yaj pedalını dikkatli 
kullanmalı, pedalı 
sertçe bırakmamalı.
Otomatik şanzımanlı 
araç kullananlarsa 
hızlanmalarda asla gaz 
pedalına sonuna kadar 
basmamalıl
- Buzluya da karla 
kaplı bir yokuş inerken 
mümkün olduğunca 
motorun frenleme 
gücünden faydalanıl
mak, belirli aralıklarla 
fren pedalına hafifçe 
basıl m ah.
- Cam ve silecek 
süpürgeleri arasına 
karton koyarak soğuk 
gecelerde sileceklerin 
donup cama yapış
masını önlemeye 
çalışın,
- Camlar buğu- 
landiğında ise yan 
camlardan birini 
hafifçe aralayın, hava
landırmayı en sıcak 
konuma getirin, fanı 
en yüksek hıza getirip 
ön cama yönlendirin.

- Sağlam bir çekme 
halatı, takoz, yedek 
ampuller, eldiven ve 
sizi sıcak tutacak yedek 
giysiler acil durumlar
dan kurtulmanızı 
kolaylaştıracaktır.
- Öndeki aracın izin
den giderek patinaj 
riskini azaltabilirsiniz, i 
- Kar küreği, buz 1 
kazıyıcısı ve huğu 
çözücü spreyler otomo
bilini açık havaya park 
eden sürücüler için en 
gerekli ekipmanlar 
arasında yer alıyor, 
- Yolda kaldığınızda 
açlığınız bastıracak ve 
enerji verecek hirjıaket 
çikolata da otomobilde 
bulunmalı." 
ARAÇTA BULUN
MASI GEREKLİ 
MALZEMELER 
Sitede, karlı havalarda 
emniyetli sürüş için 
araçlarda bulundurul
ması gereken 
malzemelerle ilgili şu 
uyarılarda bulunuldu: 
"- Zincir, takoz, ve. y 
çekme halatını mutlaka 
aracınızda bulun
durun: Kar üzerinde 
tu tıın m ayı sağlayan 
zincir, kış günlerinin 
.en önemli yardım

cılarında birisidir. 
Ancak zincirin takıl
masında dikkat edilme-

Ksi gereken noktalar 
mevcuttur. Eski tip zin
cirleri takmak zaman 
ve araç gereç açısından 
yeni tiplerle 
karşılaştırıldığında 
oldukça zahmetlidir. 
Eski tip zinciri teker
leğe takabilmek için 
önce üracı krikoyla 
kaldırmak, ya da zin
ciri yola sererek aracı 
üzerine çıkarmak 
gerekir. Lastik tam 
olarak zincirin üzerine 
çıktığında dışta kalan 
baklalara üstteki hal
kaları takmak ve 
gergilerle sabitlenıek 
gerekiyor. Zincir takma 
sırasında dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli konuysa zin
cirdeki baklaların 
tamamının aynı yönde 
durması ve herhangi 
bir dönmenin olma
ması. Aksi halde zincir 
birkaç metre sonra 
kopabiliyor. Takmatik 
zincirleri takmak için 
zincirin kasnak görevi
ni üstlenen çelik tel ya 
da halatın lastiğin üst 
tarafından geçirilmesi, 

bağlantı kancalarının 
takılması ye gergi 
lastiğiyle sabitlenmesi 
yeterli oluyor. Dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli konuysa, zincir 
takılı haldeyken 100- 
200 metre kadar gidip 
sonra durarak, zincirin 
yerleşmesiyle oluşan 
hoşlukları, gergileri 
yeniden ayarlayarak 
ortadan kaldırmak.
Böylece zincir tekerleği 
tam olarak saracağı 
için maksimum güven
lik sağlanmış olacaktır. 
- Buz kazıma aleti ve 
buz çözücü: Isıtıcınız 
ve buz çözüğünüz cam
larınızı'buzdan ve kar
dan arındırmak için 
yeterli olmayabilir. İyi 
bir buz kazıyıcı ve ön 
cam için buz çözücü, 
kalın buz tabakasını 
temizleyerek camınız
dan uzak tutmaya. 
yardımcı olabilir.
- Yedek silecek lastiği: 
Kar ve buz, silecek 
lastiğinin camla temas 
eden yüzünü kolaylıkla 
tahrip ederek hasara 
uğratabilir. Yanınızda 
bir takını yedek silecek 
lastiği bulundurmanız 
ve lastiklerinizi altı 

ayda bir değiştirmeniz 
gerekli.
-Akü güçlendirme 
paketi: Akünüz soğuğa 
dayanamaz ya da 
kazara akünüzü 
boşaltacak olursanız; 
taşınabilir akü 
güçlendirme paketi 
yola devam etmeniz 
yardımcı olabilir.
- Yakıt sistemi antifrizi: 
Otomobilinizin yakıt 
kanallarında biriken 
nem, soğuk havada 
donarak sizi zor 
durumda bırakabilir.
Yakıt deponuza düzenli 
aralıklarla yakıt sistemi 
antifrizi dökerek nemi 
otomobilinizin yakıt 
sisteminden uzak 
tutun.
- Battaniye ve öbür 
temel gereçler: Ne 
kadar çok önlem alır
sanız alın, yine de 
kış mevsiminin hava 
koşullarında yolda 
kalabilirsiniz.- 
Otomobilinize eski 
battaniyeler koyarak 
kendinizi koruyun. 
Ayrıca sizi sıcak 
tutacak giysiler, cep 
fenerleri ve işaret 
fişeklerini de unut
mayın "

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

arabam.com
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Turizmciler yılbaşına hazırlanıyor
Turistik Otelciler, 
İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Birliği 
(TUROB) Başkanı 
Timur Bayındır, tu 
rizm sektörünün bu 
yıl çok iyi bir yıl 
geçirdiğini söyledi. 
Bayındır'a göre yıl
başında da Türki 
ye'ye turist yağacak. 
Turistik Otelciler, 
İşletmeciler ve 
Yatırımcılar Birliği 
(TUROB) Başkanı 
Timur Bayındır, tu 
rizm sektörünün bu 
yıl çok iyi bir yıl 
geçirdiğini söyledi. 
Kış turizminden de 
çok ümitli olduklarını 
anlatan Bayındır, 
“Yabancıların Noel 
ve Yılbaşı olmak 
üzere 2 bayramları 
var. Yılbaşı tatilleri 
bizde olduğu gibi 1.5 
gün olmayıp, aralık 
ayının 20’sinden 
itibaren başlıyor

önümüzdeki ay 
İstanbul ile Uludağ, 
Kartaltepe, İlgaz, 
Erciyes ve Palan 
döken’in de araların
da bulunduğu kış 
merkezlerimize turist 
yağacak” dedi.
Geçtiğimiz ay 
Selanik’teki turizm 
fuarına katıldıklarını 
hatırlatan TUROB 
Başkanı Bayındır, 
Yunanlıların İstan
bul’a yoğun ilgi gös
terdiğini, Noel, Yıl 
başı ve önümüzdeki

yıl 2005 yılında, 
İstanbul’a gelen 
Yunanlı turist 
sayısında rekor 
kırılacağını söyledi. 
TUROB Başkanı 
Bayındır, Noel ile 
birlikte otellerin 
Yunanistan, 
Bulgaristan, 
Romanya, Almanya, 
Fransa, İspanya, 
İtalya, Rusya’nın da 
aralarında bulun
duğu ülkelerden 
gelen turistlerle dola
cağını belirtti.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA 
12R22.5

KAMYON LASTİĞİ

2 LASTİK ALANA ANTİFİRİZ HEDİYE 
ÜSTELİK KREDİ KARTINA 8 AY TAKSİT 
ÎS&— UMHNYAMU 
ısı»«K*sı.M»a»«u«T STOKLAMA SIRIMIM 
GARANTİ BANKASI - BOMS KART

ÖZKAYA OTOMOTİV
E.» , GEMLİK BAYİİ
11 B C l_l_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■■ ■< Te|. (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

SATILIK 
GARAJ

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
513 96 33

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Aramızdan ayrılarilar 

Salih
Doğum Tarihi: 1942 

. Ölüm Tarihi : 1992
Kibar, kibar olduğu kadar da 

hisli bir insandı.
İstanbul'dan transfer etmiştik. 

Oynadığı mevki santrafordu. 
Kıvrak bel ve hava hakimiyeti 
vardı. Rahmetli ismet Kaptan 
Hocamız, bütün antreman ■ 
maçlarında Salih 'i benim 
karşımda oynatırdı.

İsmet Kaptan, ‘Hava topların
da Salih 'e yüklen ’ derdi. Zaman 
zaman kızar, maç bitimi hana; 
“Ağabey seni Hoca yönlendiriy
or, bak bir dahaki maçta ne 
yapacağını ” derdi.

Ben ne yapacağını merak 
etmiştim. Perşembe günü yapılan 
idmanda, hocaya.seslenerek; 
“Barbaros abinin yerine sen 
oyna da görelim ” dedi.

Rahmetli ismet Kaptan, 
Ankaragücü 'nde libero 
oynamıştı. Hoca da, “Ben paray
la adam tutum, o oynayacak ” 
dedi ve gülüştük.

Hava gücü maçı oynanırken 
yanıma gelerek; “Ahi, ben senin 
yerine oynayayım, sen santrafor 
oyna " dedi. Ben de kendisine 
“Sen onu yersin ” dedim. Ve 
dediğini oldu.

Salih, o maçta harikalar

yaratarak, 2 gol birden attı.
Salih, o sene Göztepe 'ye 

geçmişti. Güzel oyunuyla 
Göztepe 'de isim yaptı.

Futbolu kısa zamanda bıraktı 
ve evlendi, iki çocuk babası oldu. 
Çok uzun bir süre göremedim.

Büyııkada 'dd inşaat işiyle 
uğraşırken, Ytong tuğla almamız 
gerekti. Ytong İstanbul Satış 
Bürosu ’nu aradım. Sekreter 
“Satış müdürümüz şu an dışarı
da ben gelince sizi aratırını" 
dedi.

Akşani üzeri, telefondaki ses 
“Buyurun ben Ytong Satış Müdü 
rü Salih ” dedi. Bende, kendimi 
tanıttım, karşıdaki ses birden 
kesildi. “Alo"dedim. Telefondaki 
kişi; “Afedersiniz benim 
Gemlik 'te Barbaros isminde bir 
ağabeyim vardı. Onun için dur
dum ''dedi.

Ben, güzel bir kahkaha attım. 
Salih ile,tekrar buluştuk, konuş
tuk. Her ikimizde çok duygulan
mıştık.

Bir iki gün sonra, pazar 
tatilinde hah sahada top 
oynadıktan sonra, eve gidip, yat
mış ve bir daha uyanamamış.

Zarif ve kibar kardeşim, bu 
yazımla seni yad ediyorum. Seni 
çok az Gemlik 'H tanır. Ama ben!

Gülnihar Vıldızeli (Börekçi)
Doğum Tarihi: 1940
Ölüm Tarihi : 2000
Gemlikspor 'da sağ tarafımda 

Gülnihal (Börekçi) sol tarafım
da, hu gün Gemlikspor Hocası 
olan Coşkun (Toto-Aslı tekaüt) 
Çetin taş 'tı.

Benim takımların en zor

maya başladı. Oradan emekli 
olduktan sonra, kırtasiye 
dükkanı açtı.

İkinci kızı dünyaya 
geldiğinde, bana ismi ne olsun 
diye sordu. “Zerrin ” olsun 
dedim. İstediğim ismi koydu.

Güzel insana, Allah 'tan rah-
mevkii olan bu mevkide 
hayatımın en rahat 
futbojpnu oynadım.

Zira sol tarafa git
sem arka kademede 
Börekçi vardı.

Bu diziliş, 4 sene . 
sürdü. Boşluklara 
attığım topun en 
yakınında Börekçi 
vardı.

1966 yılında benim 
aracılığımla Tavşanlı 
Linyitspor 'a geçti, 
güzel futbolu ile ken
dini beğenildi.

Tavşanlı linyit 
kömürleri muhasebe 
servisinde çalıştı. . 
Masa arkadaşı ile 
Bursa 'da yeni kurulan 
Coşkunöz 
Fabrikası 'nda çalış-

met eylesin.
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Kapkaça karşı çanta sigortası DûMadejeriayhiyor
Bir sigorta şirketi, 
artan kapkaç olay
larına karşı "çanta" 
sigortası yapmaya 
başladı. Sigorta kap
samında verilen 
teminatlar arasında 
ambulans ve tedavi 
giderleri de 
bulunuyor.
Sigorta şirketinin 
genel müdürü 
Haşan Güller, sigor
ta çalışmalarına son 
olarak "Çantam 
Garantide" adı altın
da bir hizmet daha 
eklediklerini, bu 
hizmetin Türkiye'de 
özellikle son 
dönemlerde artan 
kapkaç olaylarına 
karşı önlem olarak 
düşünüldüğünü 
söyledi.
Güller, şunları 
söyledi:
"Yeni ürünümüz 
Çantam Garantide, 
kapkaç ve çalın
malara karşı sigor
talının çantasını 
korurken, sigortalıyı

bu sırada oluşabile
cek kazalara ve son
rasında ortaya çıka
bilecek istenmeyen 
durumlara karşı 
teminat altına alıyor. 
Bugüne kadar 25 
bin adet çanta sigor
ta kapsamına alındı. 
Bu hizmetimiz, özel
likle İstanbul başta 
olmak üzere, kap- 
kaçın yoğunlukla 
yaşandığı büyük 
kentlerden ve 
bayanlardan büyük 
talep görüyor."
Kapkaç olayıyla 
karşılaşan kişinin, 
yaşadığı olaydan 
dolayı başına pek 

çok olumsuz şey 
gelebileceğini 
belirten Güller, 
"Kapkaççıların 
saldırısına uğrayan 
kişi, yaralanabilir, 
sakat kalabilir ve 
hatta ölebilir. 
Çantasında 
bulunan anahtarlar, 
kimlikler, kredi 
kartları çalındığında 
kişi büyük 
sorunlarla 
karşılaşabilir" 
diye konuştu.
Bu durumda, çan
tasını 48 milyon 
veya 72 milyon lira 
karşılığında sigorta 
yaptıran kişinin, 

kapkaçın ardından 
ambulans hizmeti 
başta olmak üzere 
pek çok avantajdan 
yararlanabileceğini 
anlatan Güller, 
şöyle devam etti: 
"Sigorta yaptıran 
kapkaç mağduru 
kimselerin tedavi 
masraflarını 
karşılıyoruz.
Bunun yanı sıra 
çalınan kredi kart
larından doğabile
cek zararların 
karşılanması için 
belli miktarlarda 
ödeme yapılıyor. 
Anahtarlar, kimlik 
kartlarının yeniden 
edinilmesi için 
gerekli teminatı da 
sigortalıya 
veriyoruz.
Uygulama, tüm bu 
risklere karşı kişiyi 
belirli limitler 
dahilinde koruyor. 
Olum veva sakat 
kalma durumunda 
da gereken ödeme 
ler yapılıyor."

Euro, dolar karşısın
da 1.3201 seviyesi 
ile yeni bir tarihi 
zirve yaptı.
Londra piyasasında 
hızla yükselişe 
geçen euro, 1.32 
seviyesini kolay 
geçti ve 1.3201 
değerini gördü. Kar 
satışlarıyla yeniden 
İ.32 seviyelerinin 
altına dönen euro- 
dolar paritesi şu 
anda 1.3190'lı 
seviyelerde hareket 
ediyor. Dolardaki 
düşüşün dün 
Michigan Üniver
sitesi tarafından 
hazırlanan ABD 
Tüketici Güveni 
açıklamasının ardın
dan düşüşe geçtiği 
bildirildi. Tüketici 
Güven Endeksi'nin 
Kasım ayında son 
rakamlara göre bek
lentilerin altında 
92.8 puan olarak 
gelmişti. Piyasalar 
ise endeksi 96.0 
olarak bekliyordu. 
Diğer yandan 
euronun değer 
kazanmasında

Almanya'da IFO 
Enstitüsü’nün hazır
ladığı iş dünyasının 
ekonomiye bakışını 
yansıtan endeksin 
Kasım ayında 94.1 
puana gerilemesinin 
de etkili olduğu 
belirtiliyor. 
Ekonomistler Ekim 
ayında 95.3 puan 
olan endeksin 
Kasım ayında 95 
puana gerilemesini 
bekliyordu. Verilerin 
açıklanmasından 
sonra euro-dolar 
paritesi 1.32 
seviyesini aşarak 
1.3201 ile yeni bir 
rekor kırdı daha 
sonra 1.32'nin altın
da dengelendi 
Bazı uzmanlar ise 
doların değer kay
betmesinde sürekli 
artan ABD cari 
açığı, ABD’li yetk
ililerin düşüşe karşı 
kayıtsız kalmaları ve 
Rusya Merkez Ban 
kası'nın euro 
rezervlerini artıra
cağına dair açıkla
maların sebep oldu 
ğunu ileri sürüyor.

Eğitimli erkeklerde eşini dövüyor
Başbakanlık tarafın
dan yapılan araştır
malarda, kadınların 
yüzde 34'ünün fiziki 
şiddete maruz kaldı 
ğı tespit edilirken; 
uzmanlar, doktor, 
mühendis, avukat 
gibi eğitimli kişilerin 
eşlerine şiddet 
uyguladığını ifade 
ediyor. Aile içi şid
det, ekonomik sıkın
tılar, kişilerin yetiş 
me tarzı ve mizaçla 
rından kaynaklanı 
yor. Uzmanlara göre, 
eğitimsiz kadınlar 
dayağı saklarken, 
eğitimli kadınlar 
üzerine yürünse, 
'dayak yedim' 
diyerek şikayetçi 
oluyor.
Avrupa Birliği'ne 
giriş sürecinde 
Medeni Kanun'da 
yapılan değişiklikle 
dayakçı kocaya 
verilen 6 ay evden

uzaklaştırma ceza
sının da caydırıcı 
olduğu görülüyor. 
Başbakanlık Kadının 
Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlü 
ğü'nün araştırması
na göre, kadınlar, 
şiddeti çoğunlukla 
eşi, erkek arkadaşı 
ya da diğer aile fert
lerinden görüyor. 
Kadınların yüzde 
34'ü fiziki şiddete 
maruz kalıyor. Aile 
Mahkemeleri 
Bilirkişisi Sosyal 
Hizmet Uzmanı 
Avukat Ahmet Köse, 
halk arasında, 
'Kadının karnından 

bebeği, sırtından 
sopayı eksik 
etmeyeceksin' 
şeklinde bir yak
laşım olduğunu 
hatırlatarak, 
"Halen daha, 
kadın dayakla 
idare edilir 

anlayışında 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 karısı
na tokat atıyor. En 
temel nedenler 
arasında yetişilen 
ortam ve töreler 
bulunuyor. Babasm 
dan ağabeyinden 
dayak atmayı gören 
erkek, karısına bir 
tokat atmakta beis 
görmüyor" diye 
konuştu.
'DAYAKÇI EŞE 
6 AY EVDEN 
UZAKLAŞTIRMA' 
Avukat Ahmet Köse, 
toplumda kocasını 
döven kadınlar da 
bulunduğunu, ancak 
dayak yiyen erkek
lerin bunu sak
ladığını ya da bu 
olayın aile içinde 
kaldığını vurgula
yarak, "Dayak yiyen 
kadınların eğitimsiz
leri, 'boşanıp da ne 
yapacağım' dedikleri 
için saklıyorlar.

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 şek
ilde cezalandırıyor. 
En modern cezalar
dan birisi, erkeğin 6 
ay evden uzak
laştırılması. Bu 
durum, erkeğin 
aklını başına getiriy
or. Bu davranışın 
dayağı caydırıcı etk
isi 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 sak
ladıklarını söyledi. 
Dayak, eziyet, itip 
kakma, küfür ve 
cinsel taciz gibi 
davranışların 
birer şiddet olduğu
na işaret eden 
Prof. Dr. Taneli, 
"Özellikle kadın 
ve çocuklar şiddete 
maruz kalıyor. 
Önce küfürle başla 
yan §iddet, 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” dedi.
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An ürünleri her derde deva
Türkiye’nin arıcılık 
ve arı ürünleri üreti
mi açısından büyük 
olanaklara sahip 
olmasına karşın, bal 
dışındaki arı ürün
lerinin fazla bilin
mediğini belirten 
Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Banu 
Yücel, "Arıcılığı 
gelişmiş ülkelerde 
ise arı sütü, polen, 
bal, balmumu, arı 
zehri, propolis gibi 
arı ürünleri; tıp, 
kozmetik, ilaç sek
törlerinde kullanıl
makta ve her geçen 
gün daha fazla 
önem kazanmak
tadır” dedi.
Bal arısının ürünleri 
olan arı sütü, polen, 
bal, arı ekmeği, arı 
zehrinin değişik 
oran ve bileşimlerle 
hazırlanarak 
hastalıkların 
tedavisinde ilaç 
olarak kullanılması
na tıp dilinde "apit- 
erapi" adı verildiğini 
açıklayan Yrd. Doç. 
Dr. Yücel, "Çin ve 
bazı Doğu Avrupa 
ülkelerinde, 
hastalıkları sadece 
arı ürünleriyle tedavi 
eden apiterapi 

merkezleri bulun
maktadır. Ülkemizde 
ise henüz arı ürün
leri ile tedavi merke
zleri bulunmamak
tadır" diye konuştu. 
Balın, kan şekeri 
düzeyini yükseltmek 
için en uygun besin 
maddesi olduğunu 
dile getiren Yrd. 
Doç. Dr. Yücel, 
şöyle devam etti: 
"İçerdiği glukoz ve 
fruktoz basit şeker
ler olup, sindirim 
sırasında parçalan
madan kana karış
makta, dolayısıyla 
kan şekerini çabuk 
yükseltmektedir. Bu 
da balın çok iyi bir 
enerji kaynağı 
olarak kullanılabile
ceğini göstermekte
dir. Koyu renk bal
lar, açık renk ballara 
göre daha fazla min
eral madde içermek
tedir. Dolayısıyla 
kansızlık sorunu 
olan kişilerin bu tip 
balları tüketmesi 
önerilmektedir.
Yapılan araştırmalar, 
düzenli olarak bu 
balların 
tüketilmesinin kan
daki hemoglobin 
düzeyini yükselttiği
ni ortaya koymak
tadır. Balın yapısın
daki enzimler 

nedeniyle mikropları 
öldürücü özellik 
taşıdığı saptanmış 
ve ağız, boğaz ve 
bronş enfeksiyonları 
ile mide ülseri 
tedavisinde 
iyileştirici etkisi 
olduğu ortaya çık
mıştır. Bunun yanı 
sıra balın, yorgunluk 
giderici özellik 
taşıdığı, sinirleri 
teskin edici nitelikte 
olduğu da belir
tilmektedir. Bütün 
bunlara ek olarak 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği ve 
nekahat döneminde
ki hastaların çabuk 
toparlanmasına 
yardımcı olduğu da 
belirlenmiştir." 
ARI SÜTÜ ŞİFA 
KAYNAĞI 
Suda eriyebilme 
özelliğinde olan arı 
sütünün yapısında 
protein, lipid, kar
bonhidrat, kül, fos
for, sodyum, 
kalsiyum, mag
nezyum, polen ve 
birçok vitaminin 
bulunduğunu açık
layan Yrd. Doç. Dr. 
Yücel, şöyle konuş
tu: "Arı sütü, birçok 
ülkede onarıcı ve 
tedavi edici özellik
lerinden dolayı diyet 
ve kozmetik amaçlar 

için, ticari bir madde 
olarak üretilmekte 
ve kullanılmaktadır. 
Yapılan araştırmalar 
arı sütünün, atar 
damarların iltihabı, 
karaciğer yağlan
ması, iltihaplı eklem 
hastalıkları, yorgun
luk, zayıflık ve 
kuvvetsizlik hal
lerinde tedavi edici 
özelliği bulunduğu 
belirtilmektedir. Arı 
sütü biyolojik 
dayanıklılığı arttırıcı, 
iştah arttırıcı, zinde
lik kazandırıcı özel
liklere sahiptir.
Araştırmacılar arı 
sütünün kandaki 
kolesterol düzeyini 
düşürücü ve damar 
genişletici etkileri 
olduğunu bildirmek
tedirler. Arı sütü 
düzenli kul
lanıldığında, kanda 
total yağ ve koles
terol düzeylerini 
düşürmektedir. 
Yapılan araştır
malarda, arı 
sütünün şeker 
hastalarında kan 
şekerini düşürdüğü 
saptanmıştır. Ayrıca 
arı sütü görme 
bozukluklarında son 
derece olumlu 
sonuçlar vermekte 
ve görme yeteneğini 
arttırmaktadır."

Kanser tedavisinde
doğal yöntemler

Erciyes Üniversitesi 
arafından yapılan bir 
araştırmada, kanser 
hastalarının yüzde 
43’ünün ısırgan otu, 
papatya ve adaçayı 
gibi alternatif tedavi 
yöntemlerini kul
landığını ortaya 
koydu 
EÜ Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Özlem Er, kanser 
hastalarında alter
natif tedavi yöntem
lerinin kullanım sık
lığı ve bunu etk
ileyen faktörlerin 
değerlendirilmesi 
amacıyla bir araştır
ma yaptıklarını 
söyledi.
Yaşları 18-82 
arasında değişen 
katılımcılar 
üzerinde yapılan 

araştırma sonucunda 
Er,"En sık kullanılan 
yöntemin bitkisel 
tedavi olduğunu 
gördük. Kansere 
karşı en fazla 
ısırgan otu, papatya 
ve adaçayı 
kullanılıyor.
Bunların dışında 
çörek otu, bal, keçi 
boynuzu, ayrık otu, 
soya ve keten 
tohumuyla 
bunların karışımları 
da tercih ediliyor. 
Hastaların yüzde 
7’sinin bu yöntem
lere tıbbi tedavi 
öncesinde başladığı 
tespit edildi. 
Doktordan önce 
bu yöntemlere 
başvurulması 
oldukça kaygı 
verici" dedi.

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 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular. (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE

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

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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Onur Eczanesi 
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Tel : 513 73 94 GEMLİK
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tattojaMBta'teSsrtor
Cumhuriyet Mahallesi girişindeki Manastır Kavşağı’nda yağışlar nedeniyle, meydana 
gelen su göletleri Devlet Hastanesi yönünden gelen araçları tehlikeye sokuyor FIÇI ŞARAP EVİ
Bir süre önce 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
kavşak düzenle 
mesi yapılan 
Yeni Mahalle’den 
Cumhuriyet 
Mahallesi çıkış 
kavşağı yağışlı 
havalarda büyük 
tehlike yaratıyor. 
Soğuklar ile 
başlayan yağışlar 
nedeniyle, Demir 
Sitesi ve çevreden 
gelen yağmur suları 
kavşağı ikiye bölen 
yolda birikmesi 
sonucu, meydana 
gelen su göletleri 
araçların tehlikeli 

anlar 
yaşamasına 
neden oluyor. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
yönünden 
gelen araçlar, 
kendilerini su 
göleti içinde 
bulunca, 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybediyorlar. 
Bu da, sürücülerin 
ve araçlarda 
bulunanların 
zor anlar 
yaşamasına 
neden oluyor. 
DEMİR SİTESİ 
ŞİKAYETÇİ 
Kavşak

düzenlemesi 
sonucu, kavşağın 
yanında bulunan 
Demir Sitesi’nde 
oturan araç 
sahipleri, Gemlik’e 
gidebilmek için 
dönüş yapmakta 
zorluk çekiyorlar. 
Site sakinleri, kav

Şarap, Su, Zeytinyağ ve Sağlık Dünyası
'Lcıız keyiflenmenin ve 

Sağlıklı yaşamanın adresi bizde ’ |

YAZGAN” w •YETKİN” Şarapçılık 
Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA PERAKENDE SATIŞLAR

şak düzenlemesinin 
hatalı yapıldığını 
iddia ederek, 
bu durumun 
düzeltilmesini 
isterlerken, su 
birikintilerini kendi 
lerini daha da 
tehlikeye soktu 
ğunu belirtiyorlar.

19IT. 2.500.000 Tl.

İl Trafik Müdürlüğü’nden almış 
olduğum ehliyetimi kaybettim.

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur.

EMİR EGE

Orhangazi Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur.
KAMİL YILDIRIM

BAYİİMİZ; BALIKPAZARIGÖKER TİCARET 51316 37

YENİPAZARCAD.NO:18TEL:5147525GEMUK

ŞİMDİSİ C0U.ECTION
ISKİ KİM Vt KSİltltİMİl 
nkltlIuuliflMüt.

COŞKUN
kühkurIhMi mlıtnlfflılif 

VMM WIUl 90YMIH

MOMl/ MİlfTMUt
PAZAR GÜNÜ H.30 "DA AÇILIŞ 

DEFİLE VE KOKTEYLİMİZE DAVETLİSİNİZ

’ ımt
EsW Poza Cad. No: 11/ C GEMLİK Tel: 513 48 15



İstiklal Caddesl’nln bir bölümü İle Orhangazi Caddesi’ne park yasağı gel d

İstiklal Caddesi'nde park yasağı başladı
İlçe Trafik Komisyonu aldığı kararla, İstiklal Caddesi’nde, Ziraat Bankası’n’dan Minibüs Garajı’na kadar olan yol şeridine park yasağı uygulaması 
getirdi. Yapılan açıklamada, uygulamanın İstiklal Caddesi’ndeki trafik akışını kolaylaştıracağı bildirildi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2’de

MHHİ TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE ■HHMMKKİ
27 Kasım 2004 Cumartesi

IfiıytefaelGfaHji'ııiıı 
pte taşı itesi ipttM 

İlçe İhale Komisyonunca 11 köyün 
ihtiyacı olan parke taşı alımı için 
yapılan ihale iptal edildi. 
Açıklamada ihalenin 2 Aralık 2004 
günü yeniden yapılacağı bildirildi.

Haberi sayfa 12’de

Liradan 6 şifinin atılması nedeniyle, yeni uygulama önce mutemetler bilgilendirildi.

Kamu mutemetlerine YTL tanıtıldı
YTL toplantıları

Türkiye 30 yıldır içine girdiği bir enflasyon 
kabusuyla iç içe yaşadı.

57. hükümet döneminde, dış güçlerin öneri
leriyle uygulanan - bunların başında IMF 
geliyor- sıkı para politikaları, kamuda küçül 
me, özelleştirme ve savurgan, popülist 
ekonomik kararların terk edilmesi sonucu 
enflasyon canavarını aşağılara çekti.

Oysa dünyada İMF reçeteleriyle belini doğru- 
tan bir ülke görülmemişti.

57. hükümetin uygulamaya koyduğu 
ekonomik politikalar, dar gelirliyi, çiftçiyi, 
esnafı ve ücretlilerini bunaltmıştı.

Bu arada koalisyon hükümetinin iç anlaşmaz 
tıkları, ülkeyi seçime götürdü.

57. hükümet ekonomik sıkıntıya soktuğu ke 
simlerden oy alamayarak, parlemento dışında 
kaldı.

58. AK Parti hükümeti iyi bir mirasa kondu.
57. hükümetin uyguladığı ekonomik poli

tikaları da uygulayınca düşme gösteren 
enflasyon, giderek tek rakamlı hale geldi.

Enflasyonun düşmesi, başta ücretliye ve dar 
gelirliye yarar..

AK Parti’nin tek başına iktidarda olması, dış 
kaynakların bu iktidarı desteklemesi, ekono
mide bir halayının yaşanmasına neden oluyor. 
Ama, üretim artmıyor.

Bu ortamda liradan 6 sıfırın atılması zamanla
ma açısından uygun.

Yeni yılda tanışacağımız YTL'ye de alışacağız.

1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Lirası 
(YTL)’yi tanıtmak için kamuda görevli mutemetler biraraya geldi 
ler. Mal Müdürü İbrahim Bırnı, mutemetlere geniş açıklamalar yaptı.
Liradan altı şifinin atılması 
yasasının uygulamaya 1 Ocak 
2005 tarihinde gireceği için, 
Mal Müdürü İbrahim Bırnı, 
Kaymakamlık Toplantı 
Salonu’nda kamuda görevli 
mutemetlere YTL’yi tanıttı. 
Bırnı, YTL’ye geçerken 
karışıklık yaratılmaması için 
dikkatli olunmasını istedi.
S. Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

Vergi cezalarına 
2005 zammı

Maliye Bakanlığı, 2005 başından 
itibaren uygulanacak vergi cezalarını 
artırırken, fiş ve fatura almayan ve 
vermeyenlere uygulanacak ceza 
118 YTL’ye, yani 118 milyon 
liraya çıkarıldı. Haberi sayfa 7!de

SP’Hler gazetemizi ziyaret etti 
Saadet Partisi İlçe yöneticiler! dün gaze 
temizi ziyaret ederek, tarafsız yayıncılık 
yaptığımız için Gazetemiz Sahibi Kadri 
Güler'e teşekkür ettiler. Haberi syf 4’de

Eğitimciler Rotary 
Derneği'nin konuğu oldu 
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 
Gemlik Rotary Derneği üyeleri, eğitimcileri 
haftalık yemeklerine konuk ettiler. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, yaptığı 
konuşmada eğitim kelimesinin toplumda 
heyecan yaratan kelime olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 5’de

İlçe Tarım Müdürlüğü 
Veterinerlik binasına taşınıyor 
Haberini 4. sayfamızda okuyabilirsiniz.
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Salyangoz hristiyanlar 
kulübünde satılır

Bakalım daha ne sürprizlerle 
karşılaşacağız .

Bekleyelim .. Görelim .
Rıı Avrupa Birliği yolu bizim için çok 

engebe. .
Euiıuı 1'böyle olduğu belliydi de .. 
K;»nsp dile getiremiyordu .
Çunku AB iyi bir politika malzeme-

I siydi.
Umutları pompalayıp oyları toplamak 

I kolay bir yoldu .
Daha başka yararları da vardı . 
Hala kullananlar var.
AB’yi araç yapıp amaca doğru yol 

I alanlar var.
Ne var ki elin oğlu uyanık ..

I Yemiyor.
Aslında istemiyor da ..
Niye istesin ki..
Kendi kamburları yetmezmiş gibi.. 
Bir kamburu daha sırtına eklesin.
80 milyonluk hem de müslüman bir 

I ülkeyi arasına almak istemiyor.
İstemediğini de çeşitli platformlarda 

I dile getiriyor.
Eski başbakanlar,eski cumhur- 

I başkanları konuşuyor.
Biri almama gerekçesini dine 

I dayandırıyor ve diyor ki;
"Avrupa Birliği hristiyanlar

I kulübüdür
Diğeri ise daha objektif :
"Biz Türkiye’yi Gümrük Birliği için

I aldık .."
Avrupa Birliği’ni oluşturan süperlerin 

I bugünkü yöneticilerine kulak verelim.
"Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs

I Devleti’ni tanıması lazım. En azından
I müzakerelere başlanması için bu
I gerekli."

İstersen itiraz et.
I Duymamazlıktan gel.

Eğer bu yola çıktıysan ,0 yolu araç 
I olarak görüyorsan elin mahkum.
I Bence bu doğrultuda ki en doğru ve 

ülkesinin çıkarlarını ön plana alan yak
laşımı Bülent Ecevit gösterdi.

Ödün vermedi. Direndi.
Sonucunda iktidardan düştü.
Bizim Avrupa’yı taklit etmemize 

gerek yok.
Bizim AvrupalI gibi olmamıza da 

gerek yok.
Biz Türk’üz.
Dünyada yaşayan uygarlıklar 

sayıldığında ilk sıralarda yer alırız. ।
Biz toplumsal kalkınmayı ulu önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı 
yerden yeniden başlatalım.

Ama «dürüstçe..
Ama ,bireysel çıkar gözetmeksizin.
İşte o zaman AvrupalIlar ardımızdan 

koşar bizi aralarına almak için.
Biraz akıllı biraz da akılcı olalım 

yeter.

İstiklal Caddesinde 
park yasağı başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Trafik 
Komisyonu aldığı 
kararlarla şehir 
içi trafiğinde 
değişiklikler yaptı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
Başkanlığında 
toplanan 
İlçe Trafik 
Komisyonu'nun 
aldığı kararlar 
uygulanmaya 
konuldu.
Buna göre, 
İstiklal Caddesi 
üzerinde daha 
önce park yasağı 
bulunan kısma 
tamamen 
duraklama 
yasağı getirildi. 
Ziraat Bankası 
önünden Çarşı 
Meydanı’na giden 
yolda da park 
yasağı uygulaması 
başlatıldı.
İstiklal Caddesi 
üzerinde 
trafik akışının 
rahatlaması

açısından 
başlatılan 
yasaklarda 
Orhangazi 
Caddesi 
başlangıcı ile 
Ziraat 
Bankası 
arasında

GEMLİK KANBEROĞLU TURİZM 
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da 
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

" BURSA HAKİMİYET VE KENTGAZETELERİNE 

| İLAN ve REKLAM ALINIR J
. KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 513 96 83
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İradan 6Qsıfının atılması nedeniyle, yeni uygulama önce mutemetler bilgilendirildi.

Kamu mutemetlerine
YTL tanıtıldı

TATLI 
SERT
Erol GÜRÇAY

Yazarımız Erol Gürçay’ın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlaya- 
madık. Okuyucularımızdan özür-dileriz.

Gemlik KÖRFEZ.

1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Lirası 
(YTL)’yi tanıtmak için kamuda görevli mutemetler biraraya geldi 
ler. Mal Müdürü İbrahim Bırnı, mutemetlere geniş açıklamalar yaptı.

Soğuk ve yağışlı 
hava gidiyor

I kitin SEKERSÖZ

1 Ocak 2005 
tarihinde yürürlüğe 
girecek olan 
yeni YTL hakkında 
kamu sektörü 
mutemetleriyle 
bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda bir 
araya gelen 
mutemetlere, 
Gemlik Mal 
Müdürü 
İbrahim Bırnı 
tarafından 
YTL'ye tanıtıldı. 
Müdür İbrahim 
Bırnı, Gemlik'te 
bulunan tüm 
kamu dairelerinin 
mutemetlerinin 
katıldığı toplantıda,

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Aç insan....
Her il ve büyük 
ilçede psikiyatri 
üniteleri kurulacakmış.... 
Kafayı yiyen, 
yiyene de ondan...
Aç insan, kafayı yer, 
duvardeler....

Mal Müdürü İbrahim Bırnı, kamu mutemetlerine YTL hakkında geniş bil
giler verdi. Bırnı, TL. den atılacak sıfırların yaratacağı sıkıntıları anlattı.

ihale yasası*ve 
bütçe tertipleri ile 
Türk Lirası'ndan 
atılacak sıfırların 
yaratacağı sıkın
tıların aşılmasında 
nelere dikkat

edilmesi gerektiği 
anlatıldı.
Mal Müdürü 
İbrahim Bırnı, 
ayrıca toplantıya 
katılan kamu 
dairelerinde görev 

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

TEL : (0.224) 513 96 83

yapan 
mutemetlere, 
bulundukları 
dairelerin genel 
mevzuatları konu
larında geniş 
bilgiler verdi.

Soğuk ve 
yağışlı havanın 
yurdu terk 
edeceği, 
Marmara İle 
yurdun iç 
kesimlerinde sisin 
etkili olacağı 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan Meteorolojik 
Değerlendirme'ye 
göre, soğuk ve 
yağışlı, hava dün 
yurdun kuzey, iç ve . 
doğu kesimlerinde 
etkili olmaya devam 
etti. Özellikle; Kara 
deniz'in İç Kesim 
leri, İç Anadolu'nun 
Doğusu, Doğu 
Akdeniz'in İç 
Kesimleri ve Doğu 
Anadolu böl
gelerinde kar yağışı 
etkili oluyor.
Soğuk ve yağışlı 
hava bugün; Batı ve 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu'nun 
doğusunda 
yağışlara neden 
olduktan sonra 
yurdu terk edecek. 
Yağışlar; Karadeniz 
kıyılarında yağmur, 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacak. 
Yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı görüle
cek. Marmara ile 
yurdun iç kesim
lerinde sabah saat
lerinde yoğun

ABONE OLDUNUZ MU?
marndı

olmak üzere sis 
bekleniyor. Hava 
sıcaklığı; Yurdun 
batı kesimlerinden 
başlayarak artacak. 
Pazar günü; yurdun 
güneybatı kesimleri 
parçalı zamanla çok 
bulutlu, öğleden 
sonra Güney ve 
Kıyı Ege ile Batı 
Akdeniz kıyıları 
sağanak yağışlı, 
diğer yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek. Yurdun 
doğu kesimlerinde 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı görüle
cek. Marmara ile 
yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde sabah 
saatlerinde yoğun 
olmak üzere sis 
bekleniyor.
Hava sıcaklığı tüm 
yurtta artacak.
Yeni haftanın ilk 
günü; yurdun batı 
kesimleri parçalı ve 
çok bulutlu, Güney 
ve kıyı Ege ile Batı 
Akdeniz yağışlı, 
diğer yerler az 
bulutlu geçecek. 
Yağışlar Batı 
Akdeniz'de etkili 
olacak. Lodos yur
dun batı kesim
lerinde kuvvetli 
olarak esecek.
Yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde sabah 
saatlerinde yoğun 
olmak üzere sis 
bekleniyor.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

_____
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■■■ GÜNLÜK SİYASİ OAZETcHm

İlçe Tarım Müdürlüğü 
Veterinerlik Binası'na taşınıyor 
Seyfettin SEKERSÖZ 

Hükümet 
Binası'nda 
hizmet veren 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
SSK 
Hastanesi 
arka kısmında 
bulunan 
Veterinerlik 
binasına

SP’den nezaket ziyareti

taşınma 
kararı aldı. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
emrine 
verilen gıda 
teknisyen
lerinin de 
katılımıyla 
mevcut yere 
sığmadıklarını 
bildiren İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim 
Çetin, kendi

T.C.
lARIMrtKöYiSLERi BAKANLIĞI j

İUt ıMItâtiUUiMUL'U

istekleriyle 
taşınma kararı 
aldıklarını 
söyledi.
Veterinerlik 
binasının 
daha geniş 
ve kendi 
ihtiyaçlarına 
cevap 
verebilecek 
durumda 
olduğunu 
açıklayan

brahim Çetin, 
İçe Tarım 
Müdürlüğü 
elemanlarının 
yeni yer

lerinde hep 
birlikte daha 
iyi hizmet 
verebilecek
lerini söyledi

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
yönetimi 
Gemlik'te 
yayınlanan 
gazetelere 
nezaket 
ziyaretinde 
bulundular. 
Haftalık olarak 
yaptıkları 
basın açıkla
masını.bu 
hafta bu 
şekilde değer
lendirmek 
istediklerini 
söyleyen 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
yaptıkları 
çalışmalarda 
tarafsızlık 
ilkesiyle 
hareket eden 
Körfez 
Gazetesi 
sahibi Kadri

Güler'e parti
leri adına 
teşekkür etti. 
"Partimizin 
çalışmalarını 
yakından takip 
ederek gerçek
leri halkımıza 
aktaran 
Gemlik basını
na teşekkür 
etmek amacıy
la ziyarette 
bulunuyoruz." 
diyen Recep 
Aygün, Irak'ta

yaşanan 
insanlık 
dramına karşı 
sesimizi 
yükseltmek, 
mazlumların 
yalnız olma 
dığını dünyaya 
haykırmak 
amacıyla 
İstanbul'da 
miting düzen
lendiğini 
söyledi.
Tüm sivil 
toplum örgüt

leri ile vatan
daşların 
katılımıyla 
İstanbul 
Çağlayan'da 
Pazar günü 
saat 13.00 
gerçekleştirile
cek miting 
için Pazar 
günü sabah 
saat 09.00 da 
İskele 
Meydam’ndan 
otobüs kalka
cağı belirtildi.

NEW HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

İİNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kumpanyalarına devam ediyor!!!!

İN VER TRAKTÖR ITD. STİ.
Camikebir Mah. İbrahim Önal Cad. No: 26 ORHANGAZİ 

Tel: (0.224) 573 27 77 - GSM: (0.532) 312 22 39

GEMLİK VE KÖYLERİNDE TRAKTÖR PAZARLAMASINDA
ÇALIŞACAK ERKEK ELEMAN ARIYORUZ.
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Eğitimciler Rgtaryjıin konuğu oldu
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Gemlik Rotary Derneği üyeleri, eğitimcileri 
haftalık yemeklerine konuk ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, yaptığı 
konuşmada eğitimn kelimesinin toplumda heyecan yaratan kelime olduğunu söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Rotary 
Derneği, 
24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
nedeniyle eğitimci
leri konuk etti. 
Dernek lokalinde 
bir araya gelen ilçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura'nın 
yapı sıra, 
Uludağ Üniversitesi 
Sunğipek 
Kampusünden 
Sorumlu Rektör 
Danışmanı 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, Kız 
Meslek Lisesi 
Müdür Vekili Sevtap 
Kıran, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka, 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal,> Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Özer ile Endüstri

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle vaşavın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
tp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 

i/ İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

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

SATILIK VİLLA
Umur hey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Meslek Lisesi Ercümen,
Müdürü Ercan 
Baş Rotary Derneği 
Başkanı Mehmet 
Yaşar ve üyelerin 
konuğu oldular. 
Rotary Derneği'nin 
haftalık toplantısına 
konuk edilen 
eğitimcileri misafir 
etmekten mutlu 
olduklarını ifade 
eden Mehmet Yaşar, 
eğitimcilerin - 
toplumda ayrıcalıklı 
insanlar olduğunu 
vurguladı.
Rotary Derneği'nin 
eğitimcilere 
gösterdiği yakın 
ilgiden memnunluk 
duyduğunu belirten 
İlçe Milli Eğitim > 
*Müdürü Mehmet 
Ercümen, Eğitim 
kelimesinin toplum
da heyecan yaratan 
kelime olduğuna 
işaret ederek, bu 
nedenle toplumun 
her kesiminden 
yakınlık gördüklerini 
söyledi.

"Selamlaşmalar, 
yakınlık gösterme 
ler, kutlamalar 
bizim en büyük 
desteğimiz olduğu 
için bu mesleğin 

* kahrını çekiyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu'dâ 
gençlik yıllarından 
bu yana Rotary 
Derneği’ne ilgisinin 
olduğunu belirterek 
"Özel Bir günde 
burada olmaktan 
mutluluk 
duyuyorum. 
Nereden gelirsek 
gelelim, bu ülke 
için yapacaklarımız< 
olacaktır." dedi.
Korukçu, Sunğipek 
arazisinde yapılan 
çalışmalar içinde 
"Büyük mücadele 
sonucu alınan bu 
yerde, ilim irfan 
yuvası kurmak 
için ufakta olsa 
çabamız olursa 
mutlu oluruz."

Gemlik Rotary Derneği Dönem Başkanı Mehmet Yaşar, yaptığı konuşma
da eğitimcilerin toplumda ayrıcalıklı insanlar olduğunu söyledi.

şeklinde konuştu. 
Bir soru üzerine, 
açılacak olan Meslek 
Yüksek okulları için 
de açıklamalarda 
bulunan Prof.
Abdurrahim 
Korukçu, bu 
okulların açılmasın
da hayalcilikten 
öte gerçekten 
yöredeki ihtiyaçlar 
göz önüne alınarak 
hareket etmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
Gemlik'te günümüz 
koşullarına uygun 
iş kapasitesi olacak 
Yüksekokulların 
açılması için 
çalıştıklarını 
hatırlatan Korukçu, 
"Yaptığımız araştır
malarda şu anda 
en ciddi ihtiyacın 
güvenlik hizmetleri 
alanında olduğunu

söyleyebilirim. 
Bu sektörde 
deneyimli elemana 
ihtiyaç var, ayrıca 
harita teknikerliği 
ihtiyacının da 
büyük olduğunu 
görülüyor. Ama biz 
poğramıza ve gele
cek paraya göre 
hareket edeceğiz. 
İhtiyaca göre ileride 
başka yüksek

' okullar da 
açılabilir" dedi. 
Korukçu, 
önümüzdeki ders yılı 

«açılacak olan yüksek 
okullar konusunda, 
2005 bütçesinden 
yapım onarım için 
Üniversiteye 
gönderilecek 
ödeneklere göre 
karar verileceğini de 
söyledi.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Oyunlar canavarlaştırıyor
getiriyor 
Rapora göre başta 
ABD olmak üzere 
aileler, bilgisayar 
oyunlarındaki şiddet 

. konusunda ne kadar 
endişelenseler de, 
meselenin ciddiyeti
ni kavramaktan çok 
uzak.
Enstitünün her yıl 
düzenli olarak 
yayınladığı rapor, 
bilgisayar oyun
larının çocukları 
daha saldırgan, 
saygısız ve hantal 
hale getirdiğini 
ortaya koyuyor. 
Aileler, meselenin 
ciddiyetini kavra
maktan uzak 
Rapor, içerdikleri 
şiddet ve cinsellik 
nedeniyle 10 oyun 
konusunda aileleri 
ayrıca uyarıyor. 
Uzmanlar, oyunların

Aileler meselenin 
ciddiyetinden uzat. 
Çoğu zaman rahat 
bıraksınlar diye bil
gisayarlarının başın
da bırakıyoruz. 
Ancak o ekranın 
karşında unuttuğu
muz çocuklarımız 
ne tür bir ruh 
halinde karşımıza 
çıkıyor? 
İşte raporlar... 
Amerika Birleşik 
Devletlerinin 
başkenti 
VVashington’da 
bulunan “Ulusal 
Medya ve Aile 
Enstitüsü1’, bilgisa
yar oyunlarının 
çocuklar üzerindeki 
olumsuz etkileriyle 
ilgili çarpıcı bir 
rapor hazırladı. 
Oyunlar, çocukları 
Saldırgan hantal ve 
saygısız hale

üzerinde alıcıları 
uyaran yazılar 
bulunduğunu ancak 
ailelerin bunları çok 
fazla 
önemsemediğine 
dikkat çekiyor.
Satıcılar, satılması 

yasak ürünleri 
satıyor Fakat satıcı 
ların da, çocukların 
almaları yasaklan
mış oyunları satmak 
konu sunda 
özensiz davrandığı 
belirtiliyor.

MEB’den 
“Proje Bayramı”
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
yurt genelindeki 
okullarda 
uygulanan en 
iyi 20 projeyi 
belirledi.
Bu projelerin 
tüm okullara 
yaygınlaşmasını 
sağlamak için 
gelecek ay 
toplantı yapılarak, 
aralarında ' 
'Haydi Babalar 
Okula-Toplama 
Kampı Değil, 
Hoplama 
Kampı", "Evcil 
Hayvanların Okul 

ABONE OLDUNUZ MU?
..iBr-piM ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Bahçesinde 
B ulundurulması", 
"Babamı Evde 
İstiyorum" 
gibi ilginç 
örneklerin yer 
aldığı projeler, 
gelecek ay 
Ankara'da 
yapılacak 
konferansta 
İl Milli Eğitim 
Müdürlerine 
anlatılacak.
Bu etkinliğin, 
"proje bayramı"' 
şeklinde 
sürekli hale 
getirilmesi 
planlanıyor.

Piyasadan yapılan lens satışlarına Kısıtlama getirildi
Sağlık Bakanlığı, 
daha güzel görün
mek uğruna göz dok
toru önerisi olmadan 
piyasadan yapılan

lens.satışlarına 
kısıtlama getirdi.
Yeni uygulamaya 
göre, sadece 
doktorun onayladığı

B »B 
■ ‘-lâSÎ Fööd Ma 
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

PİZZAMIZIN 
TADINA 

So BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
(HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
işyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 Ş3 67

yani reçeteye 
yazılan lenslerin 
satışına izin 
verilecek. Bununla 
birlikte devlet, 
sağlık kurulu raporu 
ile belgelenmemiş 
kontakt lenslere 
ait bedelleri 
ödemeyecek. 
Sağlık Bakanlığı, 
standart olarak 

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

belirlenmiş bir 
kontakt lens 
reçetesi tanımı 
bulunmaması ve 
bu nedenle 
doğabilecek farklı 
uygulamalar ile 
yaşanabilecek 
sorunların 
önlenebilmesi için 
bir genelge 
yayınladı.

Genelgede 
her türlü kontakt 
lensin reçeteli satıl
masının gerektiği ile 
reçetelerin ne şek
ilde yazılmasının 
gerektiğinin yanısıra 
sağlık kurulu raporu 
ile belirtilmemiş kon
takt lenslere ait 
bedellerin hiçbir şek
ilde ödenmeyeceği 
belirtildi. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Uzm. Dr. 
Cihansel Erel imza
sıyla yayımlanan 
genelgede, 
Optisyenlik Hakkında 
Kanun'un Haziran 
2004 tarihinde 
yayımlanarak yürür
lüğe girdiği belirtil
erek, kanunun 4 ve 
6. maddelerinde 
optisyenlerin göz 
hastalıkları uzmanı 
tarafından reçete- 
lendirilmiş numaralı 
gözlük camlarını ve 

her türlü kontakt 
lens satışını 
yapabilmelerinin 
hükme bağlandığı 
hatırlatıldı. 
Genelgede, 
Türkiye'de 
tanımlanmış bir 
kontakt lens 
reçetesinin bulun
madığı, bu nedenle 
standart olarak 
belirlenmiş bir 
kontakt lens 
reçetesine ihtiyaç 
duyulduğu ifade 
edildi.
Genelgede ayrıca, 
standart bir 
reçetenin tanımlan
masıyla hekimler 
açısından muayene 
sonuçlarının 
düzgün bir şekilde 
ifade edilmesinin 
sağlanarak, farklı 
ve hatalı uygula
maların ortadan 
kaldırılmış olacağı 
kaydedildi.

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41
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Türkiye'de yardıma muhtaç 
6 milyon çocuk var

Vergi cezalarına
2005 zammı

Türkiye'de 0-18 yaş 
arasında korunmaya 
muhtaç 6 milyon 
çocuk bulunduğu 
bildirildi. Kapalı 
cezaevlerinde bin 
170, çocuk 
ıslahevlerinde 
ise 679 çocuk 
bulunuyor.
TBMM Çocukları 
Sokağa Düşüren 
Nedenlerle Sokak 
Çocuklarının 
Sorunlarının 
Araştırılarak 
Alınması Gereken 
Tedbirlerin 
Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması 
Komisyonu'na bilgi 
veren Adalet 
Bakanlrğı Kanunlar 

AYDIN IZGARA VE I 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Hakim Saadettin 
Yaman, çocuklar 
hakkında açılan 
davalarla ilgili da 
bilgi verdi.
Buna göre, 11 bin 
346 çocuk hakkında 
hırsızlık, 3 bin 682 
çocuk hakkında 
müessir fiil, bin 742 
çocuk hakkında 
trafik, bin 700 çocuk 
hakkında gasp, bin 
254 çocuk hakkında 
da ırza tasaddi, 
suçundan do.layı 
dava açıldı.
Yaman, suç işleyen 
çocukların ilkokul 
mezunu ya da 
ilkokuldan ayrılmış 
çocuklar olduğunu 

belirterek, eğitim 
seviyesi arttıkça 
suç oranının da 
düştüğünü bildirdi. 
Çocukların 
cezalandırılmasın
dan öte, koruyucu 
tedbirler alın
masının önemine 
işaret eden Yaman, 
bu amaçla Çocukları 
Koruma Kanunu 
hazırladıklarını 
söyledi.
Çocukların doğal 
aile ortamında 
korunmasının hedef 
lendiğini bildiren 
Yaman, çocukların 
ailelerinde barın
masının, yurtlarda 
barınmasından daha 
ucuza mal olduğunu 
vurguladı.

Maliye Bakanlığı, 
2005 başından 
itibaren uygu
lanacak vergi 
cezalarını artırırken, 
fiş Ve fatura al 
mayan ve vermeyen
lere uygulanacak 
ceza 118 YTL'ye, 
yani 118 milyon 
liraya çıkarıldı. En 
düşük ceza tutarı 
damga vergisinde 
5.5 YTL, diğer 
vergilerde ise 
11.80 YTL olarak 
belirlendi.
Maliye Bakanlığı, 
Vergi Usul 
Yasası'nda yer alan 
bazı maktu hadlerle 
ceza tutarlarını 1 
Ocak 2005'ten 
geçerli olmak üzere, 
2004 yılının yeniden 
değerleme oranı 
olan yüzde 11.2 
oranında artırararak, 
YTL cinsinden 
yeniden belirledi. 
Ancak Bakanlık, 
yüde 11.2 oranında 
artırılarak çıkan 
rakamların Yeni 
Kuruş cinsinden 
küsüratlarını aşağı 
yönlü yuvarladığı 
için cezalara yapılan 
zam oranı yüzde 
10'larda kaldı.
Vergi Usul Kanunu 
uyarınca birinci 
derecede usulsü
zlükler için uygu
lanan ceza tutarları, 
sermaye şirketleri 
için 66 YTL, birinci 
sınıf tüccar ve 
serbest meslek 
erbabı için 42 YTL, 
ikinci sınıf tüccarlar 
için 21 YTL, kazancı 
basit usulde 
belirlenenler için 

. 5.5 YTL, gelir 
vergisinden muaf 
esnaf için de 2.70 
YTL olarak uygu
lanacak. ikinci 
derecede usulsü
zlükler için 
sermaye şirketlerine 

■35, birinci sınıf

tüccar ve serbest 
meslek sahiplerine 
21, ikinci sınıf tüc
cara 10.80, basit 
usul mükelleflere 
2.70, gelir vergisin
den muaf esnafa ise 
1.50 YTL ceza 
verilecek. ■ 
FİŞ VE FATURA 
VERMEYENLER 
Fatura, gider pusu
lası, müstahsil mak
buzu, serbest 
meslek makbuzu 
vermeyen mükelle
flerle almayanlara 
uygulanan ceza 118 
YTL'ye çıkacak. Bu 
miktar bu yıl 107 
milyon lira olarak 
uygulanıyordu. 
Perakende fişi, 
yazar kasa fişi, giriş 
ve yolcu taşıma 
bileti, sevk irsaliye
si, taşıma irsaliyesi, 
yolcu listesi, günlük 
müşteri listesi ile 
Maliye Bakanlığı 
tarafından düzen
leme zorunluluğu 
getirilen belgeleri 
düzenlemeyen, kul
lanmayan ve bulun
durmayanlara ver
ilen ceza da 118 
YTL'ye yükseltildi. 
VERGİ NUMARASIZ 
İŞLEM YAPANLAR 
Kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla 
gerçek ve tüzel kişil
erce yapılacak 
işlemlerde kullanıl
ması zorunlu vergi 
numarasını kullan
madan işlem yapan
lara verilecek ceza 
da 140 YTL'ye yük- 
seldildi. Bu ceza 
halen 128.milyon 
lira. Vergi kimlik 
numarası kullanma 
zorunluluğu olan 

kuruluşlardan yap
tıkları işlemlere 
ilişkin bildirimleri, 
belirlenen standartta 
ve zamanında yerine 
getirmeyenlere 
uygulanan ceza ise 
550 YTL'ye çıkarıldı. 
BİLGİ VERMEYENE 
CEZA 
Maliye'ye istediği 
bilgileri vermekten 
çekinen 
mükelleflere verilen 
cezalar ise birinci 
sınıf tüccar ve 
serbest meslek 
sahipleri için hin 
180 YTL, ikinci 
sınıf tüccar, defter 
tutan çiftçilerle basit 
usul mükellefler için 
550 YTL, diğer 
mükellefler için de 
270 YTL olarak belir
lendi.
DEFTER TUTMA 
HADLERİ 
Mükelleflerin 
bilanço esasına 
göre defter tutmaya 
ilişkin yıllık alış 
tutarı 88 bin YTL, 
yıllık satış tutarı 
ise 120 bin YTL 
olarak uygulanacak. 
Bu yıl yıllık alış 
tutarı 80 milyar 
lirayı, yıllık satış 
tutarı da 109 milyar 
lirayı aşanlar 
bilanço esasına 
göre def ter tutmak 
zorunda kalmışlardı. 
Fatura kullanmaya 
ilişkin zorunluluk 
2005 yılında ise 
480 YTL olarak 
uygulanacak. 
Bu yıl 440 milyon 
liranın üzerindeki 
satışlarda fatura 
düzenleme 
zorunluluğu 
bulunuyor.
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Trafikte bir haftada 100 kişi öldü
Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ramazan Er, geçen 
hafta meydana gelen 
trafik kazalarında 
100 kişinin 
öldüğünü, 385 
kişinin ise yara
landığını bildirdi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
Er, yazılı olarak 
yaptığı haftalık 
olağan basın 
açıklamasında, 
Görevde Yükselme 
Eğitimi Sınavları 
ile ilgili bilgi 
verdi. Er, sınava 
katılacak 468 
personelinin görevde 
eğitimlerinin 7-23 t

Eylül 2004 tarihleri 
arasında gerçek
leştirildiğini 
hatırlattı. Er, 
eğitime katılarak 
başarılı olan toplam 
468 personelin, 
18 ayrı branşta yük
selebilmek için 28 
Kasım 2004 tari
hinde Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
belirlenen 
yerlerde sınava 
tabi tutulacaklarını 
ifade etti.
Er, Hatay, Kilis, 
Gaziantep, Şanlıurfa 
ve Mardin illerinde
ki vatandaşların 
Suriye’deki akra
baları ile hudut

kapılarında yüz 
yüze veya idari mek
tup sisteminden 
yararlanarak 
karşıhklrolarak bir
birlerini evlerinde 
ziyaret ederek, iki 
gün boyunca bu 
ülkede kalacak şek
ilde bayramlaş- , 
malarının sağ
landığını 
belirtti. Er, bu 
çerçevede toplam 16 
bin-290 Türk vatan- ' 
daşınm Suriye’ye 
giderek bu ülkedeki 
akrabaları ile, 
15 bin 998 Suriye 
vatandaşının ise . 
Türkiye’ye gelerek 
buradaki akrabaları

ile 48 saat süresince 
evlerinde yatılı 
olarak 
bayramlaştıklarını 

açıkladı.
Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Sözcüsü Er, 
geçen hafta ülke 
genelinde 88 
ölümlü trafik 
kazasının meydana 
geldiğini 
vurgulayarak^ 
bu kazalarda 100 

.kişinin öldüğünü, 
385 kişinin ise 
yaralandığını 
kaydetti. Er, 
meydana gelen asay
iş olaylarında ise 55 
kişinin öldüğünü, 65

kişinin yaralan larla ilgili adli
dığını kaydederek, 
109 kişinin bu oİay-

makamlara sevk 
edildiği belirtti.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

Tel: (0.224) 513 10 71-514 44 44 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

YÖK Genel 
Kurulu, "öğrenci 
affı"n a ilişkin 
kanun teklifleri 
konusunda olum
suz görüş bildirdi. 
YÖK'ten yapılan 

yazı açıklamada, 
yükseköğretim 
öğrenci affına 
ilişkin kanun 
teklifleri ile ilgili 
olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu ’ndan 
görüş istendiği 
anımsatıldı. 
Açıklamada, kanun 
teklifleriyle, 12 Eylül 
1980 tarihinden bu 
yana önlisans, lisans 
ve lisansüstü öğretim 
görmekteyken kaydı 
silinen öğrencilere 
sınav, bütünleme ve 
devanı hakkı tanın-

ması, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin 
yabancı dil sınavında 
100 üzerinden 50 
puanın yeterli 
görülmesi, yardımcı 
doçentlerde çalışma 
sürelerindeki sınırla
manın kaldırılması, 
2000-2001 yılından bu 
yana yükseköğretim 
öğrencilerine verilen 
disiplin cezalarının 
bütün sonuçlarıyla 
kaldırılması yönünde 
düzenleme yapıldığı 
anımsatıldı.
Açıklamada,

"Kanunun 
konusu, amacı, 
kapsamı ve süresi 
konusunda 
etraflı bir araştırma 
ve inceleme 
yapılmaksızın, 
başka bir anlatımla 
altyapısı oluşturul
madan hazırlanacak 
böyle bir kanun 
teklifinin kamu yararı
na uygunluğu tered
dütlere yol 
açacağından 
teklifin uygun 
olmadığına karar 
verildi" denildi.

Yerel gazetelerde bir gece 
önce yapılan müsabakaları 
hemen ertesi gün okuyucu
larımızın önüne getiremiyoruz-

Önceki akşam oynanan, 
Beşiktaş-S.Bükreş maçı bunlar
dan biri.

S.Bükreş maça çok hızlı 
başladı. Beşiktaş bu hızı durdu
ramadı.

Eğer topu bir iki taça ata- 
bilseydi, maç ister istemez 
yavaşlardı.

Bu hızın sonu da 2. dakikada 
S.Bükreş ’in golü geldi.

Beşiktaş toparlanamıyordu. 
Uzun toplarla çıkmayı düşünü 
yordu. Carev bu topları alamı
yordu.

Orta saha boşluğu yan paslar
daki isabetsizlikler Beşiktaş ’ın 
aleyhine oluyordu.

Sağ kulvarı iyi kullanan 
S.Bükreş ’li colocolo yapılan 
ortaya akyak koyarak ikinci golü 
attı.

Beşiktaş, Ali Güneş’in ayağın
dan kaçırdığı firi kikten sonra, 
İbrahim çıktı yerine Pancu girdi.

S.Bükreş - Beşiktaş
Beşiktaş ister istemez 3-5-2 ye 

dönük oynamaya başladı.
43. dakikada, Beşiktaş için 

şans bir şekilde gol kaçırdı ve 
devre bitti.

ikinci devre canlı başlayan 
taraf Beşiktaş’dı. İster istemez 
böyle oynaması gerekiyordu.

50. dakikada Carev, oyundan 
sakatlanarak ayrıldı. Yerine 
Ahmet Hassan girdi.

Ahmet Yıldırım 60. dakikada, 
İbrahim Akın ise 64. dakikada 
sarı kart gördü.

81. dakikada üst üste Pancu.
85. dakikada İbrahim Akın ’ın 

atamadığı gol.
90. dakikada İbrahim Akın ’ın 

attığı gol ile durum 2-1 oldu.
91. Dakikada Ali Güneş sarı 

kart gördü. Beşiktaş hızlandı 
ama zaman yetişmedi

Eğer Beşiktaş ilk devredeki 
S.Bükreşin hızlı oyununu dur- 
durabilseydi sahadan galip 
ayrılabilirdi.

Çok pas hatası yapmaları ve 
ikinci devre hatalı oynamaları, 
Beşiktaş için iyi olmadı.

Kulvar

ÜNİTENİN ADI........
İHALENİN KONUSU

İHALENİN ŞEKLİ 
İHALE TARİHİ....
İHALE YERİ........

: SSK GEMLİK HASTANESİ
: 5 KALEM
LABRATUVAR MALZEMESİ

.: AÇIK İHALE (KİK 19. MADDE) 
: 06.12.2004 SAAT 10.30

: SSK GEMLİK HASTANESİ 
BAŞTABİP YRD. ODASI

ÜRlİNLERİN ADI VE ADRESİ: Sedimantasyon Seti-Cihazh 20.000 Ad.
Gebelik Testi 
Brusella Lateks 
İdrar tüpü Plastik 
Gaita kabı kapaklı

2.000 Ad.
7 Ad.

20.000 Ad.
5.000 Ad.

Hastanemiz labratuvarının ihtiyacı olan yukarıda yazılı 5 kalem malzeme 
I Kik-Md 19 ih Açık İhale usulü ihale edilecektir.
i İhak 06.12.2004 günü saat 10.30’da hastanemizde yapılacaktır.

İhale ile ilgili olarak tüm bilgiler, idare ve teknik şartname ihale tarihine 
I kadar Hastanemiz Malzeme Servisinde ücretsiz görülebilir. İştirak etmek 
{ isteyeııiı r şartaneme almak zorundadır. Şartname bedeli 15.000.000 TL.dir.

Du tur ulur. B- 6761

SATILIK 
GARAJ

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bursa 1. futbol liginde bulu
nan Gemlikspor, Umurbey, 
K.Kumla aynı kulvarda yarışacak
lar.

Geçen sene süper ligden düşen 
Gemlik tekrar eski kulvarına dön
mek arzusunda.

Bütçesinde ayırdığı meblağı iyi 
niyetle yerinde kullanırsa ve 
transferi de, bu işi bilen etki altın
da kalmadan yaparsa zorlan
madan zorlanmadan yukarı çıkar
lar.

Transfer adam almak için 
yapılmaz takımın aksayan ve boş 
olan yerleri, Gemlik ’ten doldura
madığı yerlere dışarıdan transfer 
yapılır.

Transferin manası budur. 
Hasbjel kader Gemlik yönetiminde 
bulundum. Benim arzu ettiğim ve 
kadroda boş olan yere kaleciyle 
anlaştık.

Geçen sene bu takımı 
çalıştıranözmetin Hoca ’nın 
tavsiyesi üzerime profesyonelken 
amatörlüğe dönaen geri 
dörtlünün ortasında oynayan 
(istenirse her mevkiye konacak) 
Hikmet isimli bir futbolcuyla 
anlaşma sağlandı.

Derler ki; transferi Gemlik ’ten 
yapalım bende gönülden isterim.

Şunu söylüyorum; libero 
denilen mevkide, bir Kato Celal, 
santraforda bir emin gibi 
Gemlik ’te yetişen ve oynayan fut
bolcu bulun, böyle bir futbolcu

yok.
Sevirdirici haber lisansı bulu- 

■ nan Sertaç ve Coşkun ’un asker
den gelmiş olması.

İki transfer için 
Gemlikspor’un iki oyuncu daha 
alması gerekiyor.

En önemlisi eski Gemlik 
Sümerspor’lu Coşkun Çetintaş ’ın 
antranör olarak Gemlik’e 
gelişidir.

Umurbeyspor ise suskun
luğunu sürdürüyor.

Nedense bilinmez geçen sene 
Gemlikspor ’un Umumi Kaptan ’ı 
Melih Kazanç ve antranörü 
Turgut Akçan ’ı transfer etti.

Melih Kazanç Bey’in ne zaman 
profesyonel idareci olduğunu 
bilemiyorum.

Umurspor Yalova’dan 3, 
Gemlik ’ten 1 sporcuyla 
anlaştığını biliyorum. 
Duyumlarıma göre, boş olan 2 
mevki için araştırma içindelermiş. 
Galiba hazırlık Gemlik için değil, 
Sayın Mehmet Turgut için.

KKumla ’dan hiç haber çık
madı. Sahaları henüz tamamlan
madı eski hocaları ile anlaşma 
sağlanamadı.

Bir ara hoca Cabbar’la bir 
konuşma olmuş. Süper lige çıkma 
karşılığı istenen meblağı çok bul
muşlar, şimdilik beklemede.

Hiç bir takım şu ana kadar 
idmanlara başlamadı.

Kulvarda hangi takım kalacak!
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lort loşâ wjisi ffltaoi
Motorlu taşıtlar 
vergisi tutarları, 
2005 yılında 
yeniden değerleme 
oranı olan yüzde 
11.2 oranında zam- 
lanacak.
Buna göre motor 
hacmi 1300 cc'ye 
kadar olan 1-3 yaş 
arası araçlarda 
vergi 278 YTL'ye, 
1600 cc'ye kadar 
olan araçlarda ise 
444 YTL olacak. 
Maliye 
Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayınlanan Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
Genel Tebliği ile 1 
Ocak 2005'den 
itibaren motorlu 
taşıtlar vergisi 
tutarları Yeni Türk 
Lirası cinsinden 
düzenlendi.
Yeni tarifede 
kamyonet, kamy

on, çekici ve 
benzeri taşıtların 
vergi 
tutarları, 
1 Ocak 2005 
tarihinden 
geçerli olmak 
üzere "Azami 
Toplam Ağırlık" 
esasına göre 
belirlendiğinden, 
bunların vergiler
ine yeniden 
değerleme oranı 
uygulanmayacak.

Bu nedenle, (II) 
sayılı tarifenin 4 
numaralı bendinde 
yer alan kamyonet, 
kamyon, çekici ve 
benzeri taşıtların 
vergilendirilmesi, 
yılbaşından 
itibaren "Azami 
Toplam Ağırlık" 
esasına göre ve 
5035 sayılı 
Kanunun 24 üncü 
maddesi ile 
değiştirilen vergi 

tutarlarına göre 
yapılacak.
Yeni tarife ile 
1-3 yaş grubunda 
yeralan ve 
motor silindir 
hacmi 1601 ile 
1800 cm3 
arasında olan 
otomobiller için 
yeni yılda 700 
milyon lira 
yerine 778 
milyon lira, 
1801-2000 cm3 
arasında olan 
otomobiller için 
1 milyar 100 
milyon lira yerine 
1 milyar 223 mily
on lira ödenecek. 
Motor silindir 
hacmi 4001 cm3 ve 
üzerinde olan oto
mobillerin motorlu 
taşıtlar vergisi 
tutarı ise 9 milyar 
liradan 10 milyar 8 
milyon liraya yüks
elecek.

Kaplan nesli 
tükeniyor

Dünyadaki kaplan 
sayısının 20. 
yüzyılın başından 
bu yana yüzde 95 
azaldığı ve geriye 
kalan 5 bin 
kaplanın da deri 
ticareti nedeniyle 
yok olma tehdidi 
altında olduğu 
belirtildi 
Küresel Kaplan 
Forumu Genel 
Sekreteri S.C. Dey, 
"Kadınların kürk 
fantezisi ve göster
iş düşkünlüğünün 
neden olduğu 
kaplan derisi 
ticareti, kaplanlara 

yönelik en büyük 
tehlikeyi 
oluşturuyor" 
dedi.
14 ülkenin vahşi 
doğadaki kaplanları 
korumak için kur
duğu hükümetler- 
arası bir kurum 
olan Forum'un 
Genel Sekreteri 
Dey, "100 yıl kadar 
önce dünyada 100 
bin kadar kaplan 
olduğu sanılıyor. 
1960'da bu sayı 8 
bine düştü. Şimdi 
ise 5 bin ile 7 bin 
arasında" diye 
konuştu.

Çakıcı’nın ‘Ağansoy’ davası başladı
Bebek'te, 28 
Ağustos 1996 tari
hinde Deniz Taksi 
Çay Bahçesi'nde 
Nurullah Tevfik 
Ağansoy'un 
öldürülmesi tali
matını vererek, 
"Taammüden adam 
öldürme suçuna 
azmettirmek" 
süçunu işlediği 
gerekçesiyle hakkın
da daha önce 
yargılama sürecinde 
verilen gıyabi tutuk
lama kararı şart
name gereği geri alı
nan ve idam ceza
sının Türkiye'de 
kalkmasının ardın
dan iade talepname
sine göre tekrar 
yargılanması gün
deme gelen Alaattin 
Çakıcı’nın yargılan
masına dün 
başlandı. 
Daha önce Fransız 
adli makamları göz 

önünde bulunduru
larak yargtlana- 
mayan ve Avus 
turya'dan iadesinin 
ardından 2002 yılın
da sonuçlanan 
Tevfik Ağansoy 
cinayetinde ayrılan 
dosyasının yeniden 
gündeme gelmesiyle 
yargılanmasına 
karar verilen Çakıcı, 
tutuklu bulunduğu 
Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi'nden İstan
bul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
duruşmaya getir
ilmedi. Duruşmada 
hazır bulunan 
öldürülen Nurullah 
Tevfik Ağansoy'un 
karısı Hülya (Aynur) 
Ağansoy, "Sanık 
kocamı bilerek planlı 
bir şekilde öldürt
müştür. Türkiye'de 
suç işlenmiştir. 
Fransız adli makam
larını arkasına sığın

masın. En ağır şek
ilde cezalandırıl
masını istiyorum. 
Fransız adli makam
ları hakkında da 
gerekli maddi 
manevi tazminat 
talebinde bulu
nacağım" dedi. 
Duruşmaya avukatı 
olmadan katılan 
Ağansoy ayrıca, 
"Duruşmada kendim 
savunma 
yapacağım. 
Hakkımın gasp 
edilmesine Adalet 
Bakanlığı'nın asla 
izin vermeyeceğin
den eminim" şek
linde konuştu.
İstanbul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen duruşmaya, 
Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi'nde tutuklu 
bulunan Alaattin 
Çakıcı getirilmedi. 
Hakkında gıyabi 
tutuklama kararı 

bulunan sanık Kamil 
Özkılıç da duruş
maya katılmazken, 
aralarında Bozkurt 
Nuhoğlu ve 
Muammer 
Demirtaş'ın da 
bulunduğu 4 sanık 
avukatı ile müdahii 
olarak, öldürülen 
Tevfik Ağansoy'un 
eşi Hülya (Aynur) , 
Ağansoy hazır 
bulundu.
Duruşmada 
Mahkeme Başkanı, 
Alaattin Çakıcı’nın 
duruşmada bulun
durulması hususun
da yazılan yazıya 
yanıt verilmediğini 
tutanağa geçirdi. 
Söz alan sanık 
avukatları, müvekkil
lerinin rahatsızlığı 
nedeniyle duruş
maya getirilmemiş 
olabileceğini kaybet
ti. Duruşmada ayrı
ca, sanık avukat- .

larının mahkemeye 
yazmış oldukları 
dilekçe okundu. 
Çakıcı’nın, Ağansoy 
cinayetinden 
yargılanamayacağı 
belirtilen dilekçede, 
yargılamanın durdu
rulmasına karar 
verilmesi talep edildi 
Duruşmada konuşan 
sanık avukatı 
Bozkurt Nuhoğlu, 
"Anayasanın 138. 
maddesinde, hiçbir 
makam ve mercinin 
mahkemelere talimat 
veremeyeceği açık
tır. Ancak müvekkil
im ile ilgili bu dava
da Adalet Bakanlığı, 
müvekkilimin tutuk
lanması ile ilgili 
mahkemeye talimat 
vermiştir. Bakanlık, 
anayasal bir suç 

işlemiştir. İleriki 
savunmalarımızda, 
esas olmak üzere bu 
hususun Zapta 
geçirilmesini talep 
ediyorum” dedi. 
Duruşmaya tek başı
na katılan Tevfik 
Ağansoy'un eşi 
Hülya (Aynur) 
Ağansoy da, "Sanık 
kocamı planlı bir 
şekilde öldürmüştür. 
Fransız adli makam
larının arkasına 
sığınmasın. En ağır 
şekilde cezalandırıl
masını talep ediyo
rum. Fransız adli 
makamları hakkında 
da gerekli maddi 
manevi tazminat 
talebinde bulu
nacağım" şeklinde 
konuştu.
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E vitamini faydalı mı, zararlı mı?
Son yıllarda bir 'vita
min ve doğal 
beslenme ürünleri 

| modası* var. A, C, E 
ı vitaminleri, 
selenyum gibi 
antioksidanlar ile 
çoğu Çin ve 
Uzakdoğu kaynaklı 
bitkisel beslenme 
ürünleri en gözde 
olanlar.
İstatistiklere göre, 
Amerika'da erişkin
lerin %30* u, 55 
yaşın üzerindeki
lerin ise %50* si bu 
her gün bu ürünler
den kullanmaktadır. 
2003 yılında vitamin 
ve doğal beslenme 
ürünlerinin satışının 
18.8 milyar doları 
bulduğunu 
söylersek bunun ne 
kadar büyük bir 
pazar olduğunu 
daha fazla anlat
maya gerek 
kalmayacaktır.
[Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet rasim 
Küçükusta, 
Amerika'daki kadar 
olmamakla beraber, 
bizde de bu tür 
ürünlerin satışının 

hızla arttığına dikkat 
çekiyor. İnsanlar, 
açık ve gizli reklam
lar ile, yaşlanmayı 
ve hastalıkları 
önlediği iddia edilen 
bu maddeleri kullan
maya teşvik ediliyor. 
Oysa, vitaminler de 
antioksidanlar da 
diyetle düşük mik
tarlarda alındıkların
da gerçekten yararlı 
maddeler olmakla 
birlikte, öyle çarşıda 
pazarda satılan 
sebze ve meyveler 
gibi gelişigüzel 
tüketilecek şeyler 
değildir. Vitamin ve 
bitkisel ürünlerin bil
inçsiz kullanımının 
fayda yerine ciddi 
olumsuzluklara ve 
ölümlere neden ola
bileceklerinin bilin
mesi gerekir.
VİTAMİNLERİN 
FAZLASI ZARARLI 
Vitaminler de aslın
da birer ilaçtır ve 
asla gelişigüzel kul
lanılmamalıdır. 
Gerçek vitamin 
eksikliklerinde 
düşük dozların bir 
yararının olmadığı 
ve vücudun ihtiy
acından yüksek 
dozlarda alınan vita

minlerin ise çeşitli* - 
yan etkilere neden 
oldukları eskiden 
beri bilinir. Mesela, 
yüksek doz A vita
mini karaciğer için 
toksik olmasından 
başka kemik ve 
eklem ağrılarına, saç 
dökülmesine, iştah
sızlığa, deride kuru
luk ve kaşıntılara da 
neden olur, ihtiyaç
tan fazla alınan D 
vitamini de bulantı, 
kusma, yorgunluk, 
sinirlilik ve idrar 
sorunlarına yol açar. 
C vitaminin fazlası 
böbrek taşı, sindirim 
problemleri ve aşırı 
demir emilimine 
neden olur.
VİTAMİNLER 
KANSER RİSKİNİ 
ARTIYOR
Son yıllarda yapılan 
araştırmalar, vita
minlerin sanılanın 
aksine kanser riskini 
artırabileceklerini de 
ortaya çıkarmaya 
başladı. Beta 
karoten ve E vita
mininin sigara içen 
erkeklerde akciğer 
kanseri riskini %18 
ve kansere bağlı 
ölüm riskini de %8 
oranında artırdığı 

kanıtlandığından, 
artık sigara tiryaki
lerinin bu vitaminleri 
almaları kesinlikle 
sakıncalı bulunuyor. 
2 Ekim tarihli Lancet 
isimli tıp dergisinde 
yayınlanan bir 
metaanalize göre, 
170.000 kişi 
üzerinde yapılan 14 
büyük klinik çalış
mada A, C, E vita
minleri ve beta 
karoten kullananlar
da mide-bağırsak 
kanserlerinden 
ölümlerin daha fazla 
olduğu, sadece 14 
çalışmanın 4'ünde 
selenyumun kanser 
riskini azaltabileceği 
saptandı.
Bu verilere göre, 
düzenli olarak vita
min hapı kullanan 
her 1 milyon kişiden 
9.000'inin bu neden
le vaktinden önce 
yaşamlarını yitire
ceği hesaplanıyor.
E VİTAMİNİ 

GERÇEKTEN 
MUCİZELER Mİ 
YARATIYOR 
E vitamini, gelişmiş 
ülkelerde, daha 
uzun ve sağlıklı 
yaşamak isteyen 
milyonlarca insanın

gözdesi olan bir vit
amindir. istatistik
lere göre, 
Amerika'da erişkin
lerin %25' i düzenli 
olarak E vitamini 
kullanmaktadır ve 
bunların 2/3'ü yük
sek dozda, yani 
günde 400 Ünite'den 
fazla vitamin almak
tadır. E vitamini 
aslında bir antioksi- 
dandır ve vücudu
muzun sağlıklı ola
bilmesi için düşük 
miktarlarda alınması 
gerekir. Vücudumu 
zun günlük E 
vitamini 
ihtiyacı 3-4 mg'dır. 
E vitamini ve antiok
sidanlar, vücudu
muzda oluşan ve 
hücrelere zarar 
veren serbest 
radikaller ismi ver
ilen maddeleri 
ortadan kaldırarak 
kalp ve damar 
hastalıklarına, 
kansere karşı 
koruyucu etki gös
terirler.
E VİTAMİNİ

ÖLDÜRÜCÜ 
OLABİLİR 
Johns Hopkins 
Üniversitesi tarafın
dan yapılan ve yeni 
yayınlanan bir 
araştırma, E vita
mininin maksimum 
dozunun yarısını 
alanlarda bile ölüm 
riskinin artmış 
olduğu sonucunu 
verdi. Buna göre, bir 
yıldan uzun süre her 
gün 400 Ünite (=270 
mg) ya da üzerinde 
E vitamini alanlarda 
ölüm riski bu vitami
ni hiç kullanmayan
lara göre %10 
oranında yüksek 
bulundu. Alınan E 
vitamini miktarı art
tıkça ölüm riski de 
buna paralel olarak 
artıyordu. Amerika’ 
lıların %25' inin 
düzenli olarak yük
sek doz E vitamini 
kullandıkları hesaba 
katıldığında, riskteki 
küçük bir artışın bile 
ne kadar çok insanı 
etkileyebileceği 
daha iyi anlaşılır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 51310 51
C.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

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

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

TEK Arıza 
TEK işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel id. 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. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

513 45 21 -111
Yalnız 185

NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
261 54 00
(18 Hat)

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

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
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. 
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GEMLİK Eczanesi
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
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FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Sayfa 1227 Kasım 2004 Cumartesi

Köylere Hizmet Götürme Birligi’nin 
parke ta^ıtesi iptale®

Seyfettin 
SEKERSÖZ
Köylere 
Hizmet 
Götürme 
Birliği'nin 
köylerin 
ihtiyacı olan 
Parke taşı 
alımı ihalesi 
iptal edildi. 
Tekrar 
yapılacak 
ihalenin bu 
kez açık 
eksiltme 
usulüyle 
2 Aralık 2004 
Perşembe 
günü yine 
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda 
saat 11.00 de 
yapılacağı 
açıklandı.

Perşembe aynı fiyatı ver Gamsız fir
günü yapılan mesiyle açık ması, açık
ihalede eksiltme eksiltmede
5 firma usulüne en düşük
yetkilisi göre fiyat olan
arasında yapılmıştı. metrekarede
büyük çekişme Kapalı zarf 8 milyon
yaşanmıştı. usulüyle 200 bin
Önce kapalı başlayan liraya inince
zarf usulü ile ihalede en diğer
başlayan ihale yüksek ücreti katılımcılar I
iki firmanın veren çekilmişti.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR....
2005 YILI TAKVİM VE 

EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZİ
GÖRDÜNÜZ MÜ?

Takvim & Masa Takvimi & 
Gemici Takvimleri & Ajanda & 
Anahtarlık & Duvar Saatleri &

Kalemlik & Küllükler & Kalem ve 
Çakmak Çeşitleri ve

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
istiklal Cad. Bora Sok Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 

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



Gemlik'teki oku Hurda örgütlü İzci liderleri, İzci-Kurulu İçin sandık başına gittiler.

İzci liderleri seçildi
Gemlikli izci liderleri İzci Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri ile Küçük İzci, Oymak ve Ergin izci liderlerini belirledi. Küçük İzci 
Liderliği'ne Serap Genç, Oymak İzci liderliğine Ali Deliak, Ergin İzci liderliğine de İbrahim Yıldırım seçildiler. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Lise müdürlerini 
Bakan atayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürlerini 
mülakatla atamayı öngören Eğitim 
Kurumlan Yöneticilerinin Atama ve Yer 
Değiştirme Yönetmeliğimin ilgili mad
desinin Danıştay tarafından yürütmesinin 
durdurulması üzerine söz konusu yönet
melikte değişikliğe gitti Haberi sayfa 9’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nln 2005 yılı bütçesi 446 trilyon lira

2005 yılı Belediye bütçesi 
Büyükşehir MeçlişTnde onandı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni ilçe ve belde 
belediye meclis üyelerinin de katılımıyla yaptığı 
toplantıda, 2005 yılı belediye bütçelerini görüştü.

İşler tıkır tıkır..
2005 yılına şunun şurasında bir ay kaldı.
Günler, haftalar ve aylar su gibi akıp gidi 

yor.
2005 yılı yerel yönetimler açısından yeni bir 

dönemin başlangıcı..
Ekim ayı Belediye Meclislerinin olağan 

toplantılarının yapıldığı aylardır.
Ekim aylarında Belediye bütçeleri hazır

lanır.
Mecliste Bütçe ve Tarife Komisyonları 

bütçenin esasını oluşturacak doneleri hazır
lar, bunlar mecliste görüşülerek kesinleşir.

Gemlik’in Bursa Büyükşehir Belediye sınır
larına alınması nedeniyle, yasa gereği, 
belediye bütçeleri, Büyükşehir Belediye 
Meclisin de de görüşülüp kabul edildikten 
sonra yürürlüğe giriyor.

Geçtiğimiz günlerde bu gerçekleşti.
Sizin anlayacağınız, Büyükşehir’e katıl

manın sıkıntısı pek şimdilik yok..
İşler Büyükşehir Meclis’inde tıkır tıkır 

yürüyor.. 1 Ocak’tan itibaren Belediyelerin 
bazı yetkileri Büyükşehir’e devrediliyor.

Bunlar; su işletmeleri, kanalizasyon işlet
meleri, terminal ve ulaşım, büyük imar plan 
değişiklikleri...

Böylece belediye başkanlarına daha rahat 
bir çalışma ortamı kalacak..

Suyla, kanalizasyonla, ulaşımla uğraş- 
, mayan başkanlar, temizlikle ve diğer işlere 

daha çok zaman ayırabilecekler..

AKP Gemlik ve Büyükşehir Belediye 
Meclis Üyesi Ali Okuroğlu, düzenlediği 
basın toplantısında, Ekim ayında Belediye 
Meclislerinde ele alınarak, kabul edilen 
2005 yılı belediye bütçelerinin Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde de görüşülüp kabul 
edildiğini söyledi. Gemlik Belediye’si 
2005 yılı bütçesi, Osmangazi, Yıldırım ve 
Nilüfer Belediyelerinden sonra 22 trilyon 
938 milyar lira ile dördüncü sırada.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Özürlüler ÖÜ 
kutlamalara hazırlanıyor 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle 
Gemlik özürlüler Okulu öğrenci

leri özel program hazırlıyor..
3 Aralık 2004 günü kutlanacak 

, ‘Dünya Engelliler Günü” nedeniyle 
özürlüler Okulu öğrencileri, hazır
lıklara başladı. Öğrenciler, 2 Aralık 
günü Kaymakam ve Belediye 
Başkanını ziyaret edecekler. 3 
Aralık günü ise, Belediye Düğün 
Salonu’nda öğretmenlerinin gözeti
minde öğrendikleri oyunları sun
malarının ardından saz dinletisi ve 
folklör gösterileri yapılacak. 2’de

Liseliler Rock 
konserinde coştu 
Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Gemlik Lisesi 
Rockçuları, Gemlik Lisesi Saionu’nu dolduran 
arkadaşlarına müzik dolu anlar yaşattılar. 4’de

Gemlîkspor gençleri 
başaramadı: 2-2

Gemlîkspor gençleri, Yenişehir Belediye 
spor gençleri ile oynadığı karşılaşmadan 
2-2 berabere ayrıldı. Maça hızlı başlayan 
Gemlîkspor, aradığını bulamadı. Syf 12’de

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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SIS

Buluşma
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanacak..

Gürhan ÇETİNKAYA Özürlüler Okulu
Tacirler...

Rızkın onda dokuzunun bulunduğu 
ticareti yapanlara verilen ad .

Ancak tacirlik ne hikmetse özellikle 
bazı alanlarla daha bir özdeşleşir.

Örnek..
Esir tacirliği..
Bir başka örnek ..
Ölü tacirliği ..
Bir başka ve en tehlikeli örnek ..
Din tacirliği..
Kuşkusuz din alınıp satılan bir emtia 

değil.
Ama ;
Çok rahat suistimal edilebilen bir 

ön ek .
Tacirler kullanıyor..
Siyasetçiler hep kullanıyor ve hiç 

bırakmıyor.
Bir de bu işten ekmek yiyen,gelir 

sistemini ona göre organize etmiş olan 
bir kesim var ki onların keyfine hiç 
diyecek yok .

Her neyse bizim işimiz dini siyasete 
alet edenlerle ..

İşte onlar ;
Ülkeyi her geçen gün uçuruma 

sürüklediler.
Özellikle gelişmişlik açısından geride 

kalmış ya da özellikle geri bıraktırılmış 
bölgelerde " at oynattılar . ”

İnsanların dinsel eğilimlerini "kendi 
ikballeri"için kullandılar .

Çok kötü yaptılar .
Ülkeyi kamplara böldüler.
Oysa ;
Yüzde 99’u müslüman olan,daha da 

ötesi islamiyetin yayılışında çok önemli 
katkıları olan ülkemizde çok hassas 
olan bu "dengeyi " bozmaya çabal
adılar .

Gereksiz " takıntılar " yaratarak 
üniversitelerde, toplumsal alanlarda 
kurutulması güç bataklıklar oluşturdu
lar .

Dinsel vecibelerini "demokrasinin " 
erdemleriyle bütünleştirerek özgürce 
yaşayan insanları tedirgin ettiler .

Kara cübbelerle,koyu renkli çember 
sakallarla,bir de ellerinde sırıklarla 
ortalığa çıkarak "gözdağı" vermeye 
kalkışanlara sessiz kaldılar.

Bunları yapanlar çok ilginçtir ve 
dahi esef vericidir ki..

Dibimizde, sınırımızda, insanlık 
adına, din adına olup bitenler karşısın
da sus pus olmuşlar.

Seslerini çıkaramıyorlar .
Çıkarana da çok sert tepki veriyorlar 
Ve lâkin " bu tepkisizliğin " ortaya 

çıkardığı çok çarpıcı bir gerçek vardır ..
O da ;
Bunların dini imanı paradır.
Gerisi " fasa fiso " dur.

kutlamalara hazırlanıyor
Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gemlik Özürlüler
Okulu öğrencileri özel program hazırlıyor..
Seyfettin SEKERSÖZ

"Dünya Engelliler 
Günü" nedeniyle 
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs 
Merkezi, kutlama 
hazırlıklarına 
başladı.
3 Aralık'ta kutlancak 
olan Dünya 
Engelliler Günü kut
lamaları, 2 Aralık 
Perşembe günü 
Gemlik Zihinsel 
Özürlüler Okulu 
öğrencilerinin 
Kaymakam ve 
Belediye Başkam'na 
yapacakları 
ziyaretlerle 
başlayacak.
3 Aralık Cuma 
günkü kutlamalar 
ise, Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak.
Saat 11.oo de 
başlayacak olan 
kutlamalar, saygı

duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın söylen- 
mesiyle başlayacak. 
Program, günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşmayla 
devam edecek.
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs Merkezi 
öğrencilerinin öğret
menleri nezaretinde 
öğrendikleri oyun

ların gösteriminden 
sonra Uludağ 
Üniversitesi'nden 
Doç. Dr. Ersin 
Altıntaş'ın "Kuşak 
Çatışması" konulu 
sunumu yer alacak. 
Daha sonra görme 
engelli bireyin saz 
dinletisinin ardın
dan, folklor gösteri
leri yapılacak.

Kurs Merkezi 
tarafından 
düzenlenen 
"Özürlü Bir 
Kardeşim Olsaydı" 
adlı kompozisyon 1 
yarışmasında 
dereceye 
girenlere ödüllerinin^ 
dağıtılmasından 
sonra tören 
sona erecek.

GEMLİK KANBER06LU TURİZM .
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49 '

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM | 
Gemlik’ten her gün saat lü.oo’da 
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ -
MUŞ - YAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

r BURSA HAKİMİYET VE KENTGAZETELERİNE 
I İLAN ve REKLAM ALINIR |

'körfez REKLAM TEL: (0.224) 513 96 83 -
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ursa Büyükşehlr Belediyesi'nin 2005 yılı bütçesi 446triîyoînira

Belediye bütçesi 
Büyükşehir 

MedişTnde onandı
Yazarımız Erol Gürçay’ın bugünkü 

yazısı elimize ulaşmadığından yayınlaya- 
madık. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Gemlik KÖRFEZ.

W vekillerde feıBursa Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni ilçe ve belde 
belediye meclis üyelerinin de katılımıyla yaptığı toplan
tıda, 2005 yılı belediye bütçelerini görüştü.
Şçj kitin SEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesi’nin 
2005 yılı Belediye 
bütçesi, Bursa 
Büyükşehir 
Meclisi'nde de 
görüşülerek, 
onaylandı.
AKP Gemlik 
Belediye Meclis 
üyesi ve Büyükşehir 
Meclis üyesi Ali 
Okuroğlu, yaptığı 
açıklamada, 
26 Kasım 2004 
günü toplanan 
Bursa Büyükşehir * 
Belediye Meclisi'nin 
aldığı kararlar 
hakkında yerel bası
na bilgi verdi. 
BELEDİYE 
BÜTÇELERİ 
GÖRÜŞÜLDÜ 
Genel Kurula

TAŞI , 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Hep Devlet için...
Eski EOKA’cı Adreas Dimitriu, 
“Kıbrıs’taki katliamı devletle yaptık” 
itirafında bulunmuş.
Biz de ki siyasi katliamı yapanlar da; 
'devlet için' yaptıklarını söylemiyor mu?. 
Sanki devletler can alma makinası, 
Caniler, 
Azrailin, yardımcıları.

Ar\r Gemiik ve Büşükşehir Belediye Meclis üyesi Ait Okur 
oğlu,-Büyükşehir Belediye Meclisi nin 2005 yılı belediye 
bütçelerinin görüşülerek, karara bağlandığını söyledi.

Gemlik'ti tüm 
üyelerle birlikte 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'unda 
katıldığını bildiren 
Ali Okuroğlu, 
toplantı 

gündeminin bütçe 
görüşmelerinden" 
oluştuğunu söyledi. 
İlk etapta 
Büyükşehir 
kapsamına giren 
birinci kademe 
belde belediye 
meclislerinin, kendi 
meclislerinde kabul 
edilen Belediye 
bütçeleri 
görüşülerek, 
onaylandığını 
bildiren Okuroğlu, 
Umurbey'in 
2005 yılı bütçesinin 
1 trilyon 800 milyar, 
Kurşunlu'nun 
2 trilyon 199 milyar 
ve Küçük Kumla 
Belediyesi'nin 
4 trilyon 500 
milyar lira olarak 
onaylandığını 
bildirdi»
Gemlik'in 2005 yılı 
bütçesinin
Ekim ayında yapılan 
Belediye Meclisi 
toplantısında, 
karara bağlandığı ' 
gibi 22 trilyon 
983 milyar 069 
milyon lira olarak 
onaylandığını • 

bildiren Ali 
Okuroğlu, 
Bursa Büyükşehir 
kapsamındaki 
diğer merkez 
ilçelerin 2005 yılı 
bütçelerinin 
sırasıyla Osmangazi 
75 trilyon 945 
milyar. Yıldırım 54 
trilyon. Nilüfer 
42 trilyon 850 
milyar lira olarak 
onaylandığını 
söyledi.
Bursa Büyükşehir . 
açiKianıada, 
diğer ilçelerden 
Mudanya'nın 
2005 yılı bütçesi 
16 trilyon 250 
milyar, Kestel'in 
11 trilyon 732 milyar 
827 milyon lira ve 
Gürsu'nun 11 
trilyon 526 milyar 
989 milyon lira 
olduğunu açıkladı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
2005 yılı mali 
bütçesinin 446 
trilyon lira olarak 
onaylandığını açık
layan Okuroğlu; 
bu bütçenin gelir 
ve giderlerinin 
orantılı olarak 
hesaplandığını 
söyledi.
AKP Grup Sözcüsü 
Ali Okuroğlu 
ayrıca, Gemlik'in 
Bursa Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesinin ardın
dan Gemlik'te başta 
ulaşım, terminal, 
su gölet ve kana 
lizasyon gibi önemli 
sorunların birer 
dosya halinde 
Büyükşehlr 
Belediyesi'ne 
sunulduğu bildirdi.

Af konusunda 
yapılan bir anketten 
çok çarpıcı 
sonuçlar çıktı. 
Milletvekillerinin de 
aralarında.bulun- 
duğu katılımcılar/ 
suçlann affedilme
siyle.ilgili 
düşüncelerini açık
ladılar. İşte anketten 
çıkan sonuçlar.. 
Türkiye Ortadoğu 
Amme İdaresi 
Enstitüsü'nde yük
sek lisans öğrenimi 
gören. Ankara 
Emniyet 
Mudurlüğü'nde

1 Fmn'yet Amiri olarak 
görev yapan İbrahim 
Hakkı Seydioğulları, 
"Türkiye'de Ceza 
Afları ve Afların 
Toplum Üzerindeki 
Etkileri: Ankara'da 
Af Konulu Anket 
Çalışması ve 
Analizi" adı altında* 
bir tez hazırladı. 
Ankete dayalı tezin 
danışmanlığını Prof. 
Dr. Mesut 
Gülmez yaptı. 
Ankete Ankara 
Emniyet Müdür 
lüğü'nde.görev 
yapan çeşitli rütbede 
polisler, Ankara 
Adliyesi'nde görev 
yapan savcı ve 
hakimler, Ankara 
Barosu'nda görev 
yapan avukatlar, 3 
Kasım 2002'de 
seçilen 22. dönem 
milletvekilleri, 
Ankara Ulucanlar 
Cezaevi'ndeki tutuk
lu ve hükümlüler 
ile vatandaşlardan 
oluşan bin 300 kişi 
katıldı. Ankete 
katılanların yüzde 
48'i yüksek öğrenim, 
yüzde 29.6'sı lise, 
yüzde 12'si orta ve 
yüzde 10.4'ü 
ilkokul mezunu 
kişilerden oluştu. 
Afla ilgili Sorulardan

■ önce ankete katılan- 
ların düşüncelerini 
irdelemek amacıyla 
bazı sorular

1 yöneltildi.
Bunlardan "Sokağa 
çıkarken, herhangi 
bir suçun mağduru 
olma endişesi yaşıy
or musunuz?" 
sorusuna katılım-, 
cıların yüzde 26.9'u 
"hiçbir zaman", 
yüzde 51.7'sv 
"nadiren", yüzde 
13.4'ü "genellikle", 
yüzde 8'i ise "her 
zaman" yanıtını 

v verdi. Polislerin ise 
yüzde 53.8'i 
"nadiren",.yüzde 
10.7'si "genellikle", 
yüzde 9.5'i "her 
zaman" sokağa 

x çıkarken suçun mağ
duru olmaktan 
endişe ettiklerini 
bildirdi.
"Bireylerin ekonomik 
güçlükler içerisinde 
yaşaması suça 
neden olur", 
varsayımına, ankete 
katılanların yüzde 
1.4'ü "hiç katılmıyo
rum", yüzde 6.5'i 
"katılmıyorum", 
yüzde 2.9'u "fikrim 
yok" derken, yüzde 
35.9'u "katılıyorum", 
yüzde 53.4'ü 
"tamamıyla katılıyo
rum" diye yanıt 
verdi. Ankete katılan 
208 tutuklu ve 
hükümlünün yüzde 
53.4'ü, "cezaevinden 
çıktıktan şonra iş 
bulup bulamaya
cağı" sorusuna 
"Evet" yanıtı 
verirken, yüzde 
46.6'sı ise iş bula
mayacağını bildirdi. 
Bu kişilerden yüzde 
36.2'si IŞKUR'un iş 

ı bulmada yardımcı 
olabileceğine

. inanırken, yüzde
63.8'i buna 
inanmıyor.



29 Kasım 2004 Pazartesi

Liseliler Rock
konserinde coştu

Celal Bayar Anadolu Lisesi ve 
Gemlik Lisesi Rockçu'ları arkadaş 
larına müzik dolu anlar yaşattılar. 

Seyfettin SEKERSÖZ

Sayfa 4

Lisesi Rock ve Gemlik Lisesi
Celal Bayar Grubu’nun öğrencileri,
Anadolu Lisesi 
ile Gemlik

sahne aldığı 
konserde, gençler

yaklaşık iki 
saat süren

Lisesi'nin yoğun geçen konserde,
organize ettiği derslerin orkestra
Lise son 
sınıflara yönelik 
Rock 
konserinde

stresini 
eğlenerek

arkadaşlarını 
alkış

üzerlerinden 
attılar.

yağmuruna 
tutarlarken,liseli gençler Gemlik Lisesi kendileri decoştu.

Celal Bayar 
Anadolu

Salonu'nu 
dolduran

müziğin etkisiyle 
yerlerinde

Celal Bayar duramadılar.

NEN HOLLAND TRAKTÖRLERİ 
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ 

ÜNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına devanı ediyor!!!!

İİHVER TRAKTÖR 1TB. Şİİ
Camikebir Mah. İbrahim Önal Cad. No: 26 ORHANGAZİ

Tel: (0.224) 573 27 77 ■ GSM: (0.532) 312 22 39

GEMLİK VE KÖYLERİNDE TRAKTÖR PAZARLAMASINDA 
ÇALIŞACAK ERKEK ELEMAN ARIYORUZ. J
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İzci liderleri seçildi
İlçemizdeki okullardaki izci liderleri "İlçe İzci Kurulu"na Ahmet Mutluer, 
Abdullah Akpınaroğlu ve H. Zeki Genç seçildiler.
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçemizdeki okulların 
bulunan izci lider
leri, İlçe İzci 
Kurulu yönetim 
kurulu için 
seçim yaptılar.
Hamidiye İlköğretim 
Okulu Salonu’nda 
yapılan seçimlerde, 
24 izci lideri, 
yeni yönetim için 
sandığa giderek, 
oy kullandı.
Toplantı, Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura ve İzci 
Kurulu Başkanı

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun

** İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa 

v Macun
Galvenizli çivi
TMO sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

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

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

Tuncay Özkan'ın 
açış konuşmasıyla 
başladı.
Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, 
İzcilik kampları ve 
çalışmalarının 
Milli Eğitimin 
yüz akı olduğunu 
belirterek, 
"İzciler tüm 
dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de 
birbirinin 
kardeşidir." dedi. 
Yaklaşık 4-5 yıldan 
bu yâna, Gemlik 
İzci Liderliği 

görevinde yürüten, 
Tuncay Özkan 
seçimlerde aday 
olmayacağını 
söyledi.
Özkan, "Görevim 
süresince izciliği 
iyi yerlere 
taşımaya çalıştım,, 
amacım izciliği 
tanıtmak ve 
öğrencilere 
sevdirmek oldu. 
Bunu bir ölçüde 
başardım. Yeni 
göreve seçilecek 
arkadaşlarımın da 
izciliği daha ilerilere 
taşıyacağını 
umut ediyorum." 
şeklinde konuştu. 
Konuşmaların 
ardından gelecek 
iki yıl için görev 
yapacak üç 
kişilik yönetim ve 
bir kişiden 
oluşan yedek üye 
seçimine geçildi.
Adaylardan 
Ahmât Mutluer 
ile Abdullah 
Akpınaroğlu

13'er oy alarak, 
ilk iki sırayı 
paylaşırken, 
adaylardan 
H. Zeki Genç ile 
Muhlis Aladağ 
1Ter oy aldılar. 
Muhlis Aladağ üç 
kişilik asil üyelik 
için hakkını 
H. Zeki Genç'e

verirken kendisi de 
yedek üye oldu. 
Ter kişiden 
oluşan Küçük İzci 
Liderliği'ne 
Serap Genç 
seçilirken, 
Oymak İzci 
Liderliğine Ali 
Deliak, Ergin İzci 
Liderliğine de

Hamidiye İlköğretim Okulu Salonu’nda yapılan seçimlerde, 24 izci 
lideri, yeni yönetim için sandığa giderek, oy kullandılar.

İbrahim Yıldırım 
seçildiler.
Ahmet Mutluer, 
Abdullah 
Akpınaroğlu ve 
H. Zeki Genç'ten 
oluşan İzci 
liderleri yönetim 
kurulu aralarında 
başkan seçimi 
gerçekleştirecekler.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

KErfez
■■i J GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Uyuma şekliniz kişiliğini yansıtıyor
Yapılan bir araştır
maya göre, insan
ların en sevdiği 
uyuma şekli, kişilik
leri hakkında 
ipuçları veriyor. 
Londra'daki İngiliz 
Uyku Değerlendirme 
ve Tavsiye 
Servİsi'nce yapılan 
binlerce gönüllünün 
katıldığı- araştırma 
sonucunda, altı 
temel uyuma 
pozisyonu ve bu 
pozisyonların kişilik 
hakkında ipuçlarını 
belirlendi.
İşte 6 ayrı uyuma 
pozisyonu ve kişi
lerin karakterleri: 
Cenin: Bu şekilde 
uyuyan kişiler 
dışarıya karşı güçlü, 
fakat içlerinde has
sas ve utangaçtır. 
Katılanların yüzde 
41'inin, kadınların

yüzde 51'inin bu 
şekilde uyudukları 
tespit edildi. 
Kütük (Ağaç 
Gövdesi): Bu 
pozisyonda uyuyan
lar uysaldır ve bir 
topluluğa ait olmak
tan hoşlanırlar. 
İstekli: Bu şekilde 
uyuyan çalışma 
katılımcıları samimi 
karakterli fakat 
şüphecidirler.
Sırtüstü: Bu şekilde 
uyuyanlar sessiz,

çekingen fakat ken
disi ve başkaları için

ilmekten hoşlan
mayan kişilerdir.

yüksek standartlar 
belirleyen kişilerdir. 
Yüzüstü: Bu şekilde 
uyuyanlar sosyal, 
cesur ve eleştir-

Deniz yıldızı: Den iz 
yıldızı şeklinde 
uyuyanlar iyi din
leyicilerdir ve kolay 
arkadaş olurlar.

Aileler obeziteye 
karşı duyarsız

- Amerika'da 
gerçekleştirilen bir 
araştırma, ailelerin, 
çocuklarının aşırı 
kilolu veya obez 
olmalarını genellikle 
'normal' karşıladık
larını ortaya koydu. 
Araştırmayla, 
ebeveynlerin kendi 
kilo sorunlarının da 
farkında olmadıkları 
tespit edildi. 
Derriford 
Hastanesi'nden bir 
ekibin yaptığı 
araştırmaya göre, 
kızı veya oğlu obez 
olan annelerin üçte 
biri ile babaların 
yüzde 57'si, çocuk
larının neredeyse 
normal kiloda oldu 
ğunu düşünüyor. 
Araştırmacılar, 
gözlemledikleri 277 
ailenin sadece 

dörtte birinin, evlat
larının şişman 
olduğunu farkettik- 
lerini belirtiyor. 
Araştırmaya göre, 
aileler, aşırı kilolu 
erkek çocukları 
kızlardan daha az 
farkediyorlar. Aşırı 
kilolu veya obez 
erkek çocukların 
sadece yüzde 27'si 
kilolu kabul ediliyor. 
Bu oran, kızlarda' 
yüzde 54'ü buluyor. 
Genel tabloda ise 
çocukların yüzde 
19'u, annelerin 
yüzde 52'si 
babaların da yüzde 
72’si fazla kilolu 
veya obez.
Araştırmayla, 
ebeveynlerin kendi 
kilo sorunlarının da 
farkında olmadıkları 
ortaya çıktı.

Bebeğinize bol bol kitao okuvun
W K

Bebeklere erken 
yaştan itibaren kitap 
okunmasının, zihin/ 
sel gelişimlerine 

■ İMİ

GEMLİK’TE İLK ULUSLABARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA 

£^> BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
_ HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

İstiklal Cad. No: 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

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

büyük katkı 
sağladığını belirtildi. 
İstanbul Tıp 
Fakültesi Çocuk

Sağlığı Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Gülbin Gökçay, 
bebeklere 6. aydan 
sonra kitap oku
manın faydalı 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Gökçay, 
bebeğe kitap 
okurken çeşitli şart
lara dikkat edilmesi 
gerektiğini kayded
erek, "Bebeğinizin aç 
olmadığı, uykusunun 
olmadığı, altının 
temiz ve rahat 
olduğu bir zamanı 
kitap okumak için 
seçin. Bebeğinize 
kitap okurken fiziksel 
ve düşünsel olarak 

başka işle ilgilen-* 
meyin. Ocaktaki 
yemeği düşünmeyin, 
çalan telefona cevap 
vermeyin, diğer ' 
çocuklarınız dikka
tinizi dağıtmasın. Her 
gün düzenli olarak 
en az bir kez, birkaç 
dakika kitap okuyun. 
Bebeğinizin "daha 
fazla" ve "yeter" 
işaretlerini diğer bir 
deyişle sıkılıp sıkıl- 
madığını takip edin" 
dedi.
Kitaptaki resimlerin 
isimlerinin söylen
mesi ve resimlerin 
kısa cümlelerle açık
lanması tavsiyesinde 
bulunan Gökçay,

"Resimleri açıklarken 
parmağınızla yada 
onun parmağı ile 
gösterin, yazıları par
mağınızla takip edin. 
Okurken vücudunuz 
ve sesinizi resimlere 
uygun kullanın. 
Bebeğiniz kitaba 
uzanabilir, tutabilir, 
ağzına alabilir, say
faları çevirmek 
isteyebilir, eli ile 
vurabilir; engelle
meyin. Kitabı tanı
masına, kontrol

etmesine izin verin. 
Dikkatle baktığı say
falarda daha uzun 
kalın, açıklayın. 
Bebeğinize sorular 
sorun ve göstermesi 
için zaman tanıyın. . 
Kitap sayısı arttıkça 
okunacak kitabı 
çocuğun tercihine 
bırakın. Kitapların 
kapağını gösterin, 
konusunu açıklayın, 
hangisini istiyorsa 
onu okuyun" diye < 
konuştu.

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41



Sayfa 729 Kasım 2004 Pazartesi

805 Woya onay çıktı
Bakanlar Kurulu, 
16 üniversiteye 805 

i öğretim elemanı 
I kadrosu verdi. 16 
| üniversiteye 805 
‘ öğretim elemanı 
। kadrosu verilmesine 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre 
kadrolardan aslan 
payını Kocaeli 
Üniversitesi 85 
kadro ile alacak. Bu 
üniversitenin birinci 
derecedeki 10 pro- 

l fesör kadrosu ile 
dördüncü derecede 
15, beşinci dere
cede 15, altıncı 
derecede 25 ve yed
inci derecede 20 
araştırma görevlisi

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

kadrosu serbest 
bırakıldı.
Bakanlar Kurulu, 
Dicle Üniversite- 
si'nin 2004 bütçesi 
kapsamında birinci 
dereceli 50 profesör 
kadrosu için onay 
verdi. Diğer üniver
sitelere verilen 
kadrolar ise şöyle: 
Gaziantep Üniver- 
sitesi'ne 65, 
Gaziosmanpaşa ve 
19 Mayıs üniver

sitelerine 60'ar,. 
Muğla Üniversite- 
si'ne 55, Trakya, 
Uludağ, Yüzüncü 
Yıl, Dokuz Eylül, 
Mersin, Dumlupınar 
ve Ege üniver
sitelerine 50'şer, 
Adnan Menderes ile 
Kahramanmaraş 
Sütçü İmam üniver
sitelerine 30'ar, 
Galatasaray Üniver- 
sitesi'ne de 20 öğre
tim görevlisi.

Açlık sınırı 496 
milyon lira oldu
Türkiye işçi 
Sendikaları Kon fed
erasyonumun (Türk: 
İş) yaptığı bir 
araştırmada, dört 
kişilik bir ailenin 
açlık sınırı 496 mil 
yon lira, yoksulluk 
sınırı ise 1 milyar 
509 milyon lira 
olarak belirlendi. 
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nce yapılan 
araştırmaya göre, 
dört kişilik bir. 
ailenin yapması 
gereken asgari gıda 
harcaması tutarı, 
Kasım 2004 
itibariyle 496 milyon 
472 bin liraya yük
seldi. "Açlık sınırı", 
olarak tanımlanan 
bu tutar, son bir 
yılda yaklaşık 42 
milyon lira artış 
gösterdi.
Araştırmada, dört 
kişilik bir ailenin 
gıdanın yanı sıra 
kira, ulaşım, yaka
cak, elektrik, su, 
haberleşme, giyim, 
eğitim, sağlık, 
iletişim ve kültür 
gibi temel ihtiyaçlar 
için yapması 
gereken harcama da 
dikkate alındığında, 
yapılması gereken 
toplam harcama 
tutarının Kasım 2004 
itibariyle 1 milyar 
509 milyon 33 bin 
lira olduğu tespit 
edildi.
"Yoksulluk sınırı"

olarak tespit edilen 
bu tutarın, insanca 
geçim şartlarının 
asgari düzeyi olarak 
nitelendirilerek yok
sulluk sınırının han
eye girmesi gereken 
toplam gelirin alt 
sınırı olduğu 
kaydedildi. Aile 
bütçesinde önemli 
bir payı oluşturan 
gıda harcaması . 
tutarındaki artışın 
son 12 ay itibariyle 
yüzde 9.7.düzeyinde 
gerçekleştiği vurgu
landı. Enflasyondaki 
gerileme ve düşük. 
enflasyon hedefi 
temel alınarak 
çalışanların ücret- 
maaş gelirlerinde 
yapılan artışın satın 
alma gücündeki 
aşınmanın sürme
sine neden olduğu 
kaydedilen araştır
mada, enflasyondaki 
gerilemeye rağmen 
çalışanlarının büyük 
çoğunluğunun 
yaşam koşullarının 
düşük gelir artışı 
nedeniyle 
iyileşmediği ve 
hatta daha da bozul
duğu bildirildi.

Son bir yıl içerisin
deki yoksulluk 
sınırındaki artışının 
126 milyon lirayı 
aştığı vurgulanarak, 
kamu çalışanlarının 
maaşlarının ortala
ma Ocak 2005 ayın
da 37 milyon lira ve 
Temmuz 2005 ayın
da 40 milyon lira 
artacağına dikkat 
çekildi. Araştırmada, 
en düşük devlet 
memuru maaşının 
yılbaşında 525 mily
on 250 bin lira ola- 
cağı, net asgari 
ücretinin ise sadece 
318 milyon lira 
olduğu hatırlatıldı. 
Araştırmada, 
"Çalışan kesim, 
emekli, esnaf, 
çiftçi, diğer bir 
ifadeyle milletin 
büyük bir çoğunluğu 
elde ettiği gelirle 
açlık ve yoksulluk 
şartlarına mahkum 
edilirken, belli bir 
azınlığın geçim şart
ları toplumsal 
adaletsizliğin 
ulaştığı boyutu yan
sıtması açısından 
dikkati çekmektedir" 
denildi.

Tel : (0.224) 513 69 50

BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
| KÖRFEZ REKLAM ■

TEL: (0.224) 513 96 83
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“Sıcak para ”ya dikkat
Ankara Ticaret Odası 
(A TO) 'nm 'Sıcak Para 
Raporu’, Türkiye’de 23.6 
milyar dolarlık sıcak 
paranın Türkiye’den hir 
yılda 73 milyar dolar 
para kazandığını ortaya 
koydu.
Hazine Müsteşarlığı ve 
DİE verilerinden yarar
lanılarak hazırlanan 
rapora göre, 23.6 milyar 
dolarlık sıcak paranın 
6.5 milyar doları hazine 
bonosunda, 12.3 milyar 
doları hisse senedinde, 
2.8 milyar doları mevdu
atta değerlendiriliyor. 
Her üç portföyün yıllık 
getirileri de değişiyor. 
Raporda, bu yıl borsan m 
yüzde 35.2, Hazine 
Bonosu ’nun yüzde 22.I, 
mevduat faizinin yüzde 
17.4 kazandırdığı 
belirtiliyor.
Bu dağılım dikkate alı
narak yapılan hesapla
malara göre, hazine 
bonosunda değer
lendirildiği Hazine 
Müsteşarlığı tarafından . 

açıklanan 8 milyar 544 
milyon doların Türkiye 
macerası raporda şu şek
ilde Özetleniyor:
"Bu paranın 22 Kasını 
2003 tarihinde dönemin 
dolar kuru olan I milyon 
480 hin liradan bozdu
rulup, ele geçen 12 katri
lyon 580 trilyon liranın 
hazine bonosunda değer
lendirildiği varsayıldığın
da, yüzde 22.1 ortalama 
faiz üzerinden yatırım
cıların parası, hir yılda 
15 katrilyon 360 trilyon . 
liraya ulaşıyor. Bu da, 1 
milyon 450 hin lira 
üzerinden dolara 
çevrildiğinde 10.6 milyar 
dolar tutuyor. Yani 8.5 
milyar dolar portföye 
sahip hazine bonoca 
spekülatörler 1 yılda 2 
milyar dolar net faiz 
geliri elde ediyor".;.
Aynı basit hesap 12 mil
yar 264 milyar dolarını 
hisse senedinde değer
lendiren spekülatörler 
için de geçerli.
Paralarını 22 Kasım >

2003 tarihinde dönemin 
dolar kuru olan I milyon 
480 hin liradan bozdu
rulup, ele geçen 18 katri
lyon 204 trilyon liranın 
borşada değerlendirildiği 
varsayıldığında, yüzde 
35.2 ortalama kazanç 
üzerinden yatırımcıların 
parası, hir yılda 24 katri
lyon 612 trilyon liraya 
ulaşıyor. Bu da, 1 milyon 
450 hin lira üzerinden 
dolara çevrildiğinde yak
laşık 17 milyar dolar 
tutuyor. Yani 12.3 milyar 
dolar portföye sahip 
hisse senetçi spekülatör
ler 1 yılda 4.6 milyar 
dolar net borsa geliri - 
elde ediyor.
TÜRKİYE, 
SPEKÜLATÖRLER 
İÇİN TATLI PARANIN 
CENNETİ
Bu yıl 2 milyar 760 mily
on dolarını mevduatta 
değerlendiren 
spekülatörler için de 
Türkiye tatlı paranın 
cenneti. Spekülatörlerin 
paralarını 22 Kasım 2003 

tarihinde dönemin dolar 
kuru olan 1 milyon 480 
hin liradan bozdurulup, 
ele geçen 4 katrilyon 84 
trilyon lirayı horsada 
değerlendirildiği 
varsayıldığında, yüzde 
I7.4 ortalama kazanç 
üzerinden yatırımcıların 
parası, bir yılda 4 katrily
on 796 trilyon liraya 
ulaşıyor. Bu da, 1 milyon 
450 hin lira üzerinden 
dolara çevrildiğinde 3 
milyar 306 milyon dolar 
tutuyor. Yani 2 milyar ( 
760 milyon dolar port

föye sahip riıevduatçı 
spekülatörler 1 yılda 546 
milyon dolar net mevdu! 
geliri elde ediyor. Rapora 
göre, her üç yatırım 
aracı toplandığında 23.7 
milyar dolarlık sıcak 
para 1 yılda Türkiye'de 7 
milyar 239 milyon dolar 
kazanıyor. Bir yıl K 
içerisinde paranın 
yatırım araçlarında şahit 

. Olarak değerlendirildiği.
varsayılıyor.
Spekülatörler hir yıl\ 1 •• ’ 

içerisinde zaman 
zaman horsaya, zaman 
zaman hazine bono
suna, zaman zaman 
mevduata kayabiliyor. 
Dolayısıyla elde edilen
kazançlar daha da arta
biliyor.
FAİZ l’E 3 VERİYOR 
Rapor, parasını Türk . 
mali piyasalarında değer
lendiren hir 
spekülatörün, elindeki 
parayı üç yılda üçe kat
layabileceğim de ortaya 
koydu. Rapora göre, 
2001yılı Aralık ayı 
başında bin dolar bozdu
rarak piyasaya giren bir 
spekülatör, bu parayı üç 
yıl içerisinde 3 bin 26 
dolara çıkardı.
Hesaplamaya göre, 2001 ’ 
yılının Aralık ayındaki, 
yabancı hiryatırnntt,\ 
elinde buluüatnbiıkzıyti:; - 
doları, -dönt’fniti 'dıdup A n 
kuru ıdan;;l 'O^İMaizf-OJ 
hin liı-ad^ıinfyifâilu^up^]- 
elint’ geçffî {uilfiar 
hin lirayı, baııialaiida|ı<|aı

sonra, Kasım 2004 tarihi 
sonunda bu parayı 4 mil
yar 389 bin liraya çıkara
biliyor. Bu para yaklaşık 
dolar kuru olarak 1 mily
on 450 hin liradan tekrar 
dolara çevrildiğinde, 
yatırımcının eline 3 bin 
26 dolar geçiyor. Yani 
yatırımcı bin dolarla 36 
ayda 2 bin 26 dolar 
kazanıyor. Dünyanın . 
hiçbir gelişmiş ülkesinde 
bu kadar kolay papa ' i' 
kazananılm'ıgor, Örneğin 
ABD'de halen faiz oran-

5 lan fiizıTe 95)5,' Jüpon 
ya'dtiyü'îdÇib!i4, örtti- 
lamılâ'Ne'yüzffî™. Bu 
durumda 'liiryutirTAicının

* hin dhtâr^il^yifda 3 bin 
26 dötunuçikarahilmesi 
için fflHYde.de ftögırf,'

.,lap(>nya'd<^.2~7 yıl ve AB 
a ülkel^çindedse 9 7 yıl 
. geçnıçfögçrekiyor.

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

fflHYde.de
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Lise müdürlerini 
Bakan atayacak

\ n/ aynı yerde okul 
müdürlüğü yapanların 
yerleri değiştirilebilecek. 
Okul müdürlüğü için 
mülakat yapılması 
muhkeme tarafından 
durdurulduğu için ata
malar bakan ve vali 
tarafından yapılacak. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
okul müdürlerini 
mülakatla atamayı 
öngören Eğitim 
Kurumlan
) öneticilerinin Atama

ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliği'niıı ilgili 
maddesinin Danıştay 
tarafından yürütmesinin 
durdurulması üzerine 
söz konusu yönetmelikte 
değişikliğe gitti Yeni 
düzenlemeye göre okul 
müdürleri 5 aday 
arasından birisinin 
doğrudan lise müdürleri 
için bakan, ilköğretim 
okulu müdürleri için 
vali tarafından atan
ması ile göreve gelecek.

2008 yılınde enerji
darboğazı yaşayacağız

Devlet Su İşleri (DSİ) 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. I ey sel Er oğlu, 
/ ürkiye'de 2008 yılı 
gibi yakın bir gelecekte 
enerji darboğazı 
yaşanacağını 
belirterek, "Bu nedenle 
elınıızı çabuk tutmamız 
Itrim " dedi.
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Enerji 
Enstitüsü tarafından 
düzenlenen 
"Türkiye'de Hidrolik 
Enerji Sorunları ve 
Çözümlen" konulu 
panelde konuşan 
Er oğlu, Türkiye'de 
hidroelektrik enerjinin 
toplam enerji içindeki 
payının yüzde 25 
olduğunu kaydetti 
Eroğlu, hidroelektrik 
santrallere özel sek
törün büyük ilgi gös
terdiğini belirterek, 22 
Kasım tarihi itibariyle 
özel sektörün 238 
civannda hidroelektrik 
santrali projesiyle 
ilgilendiğini ifade etti 
Eroğlu, şu görüşleri 
dile getirdi: 
"2008 yılı gibi yakın

SATILIK 
GARAJ

bir gelecekte enerji 
darboğazı olacaktır. Bu 
nedenle elimizi çabuk 
tutmamız lazım. 
Burada özel sektöre 
büyük rol düşüyor. 
Devletin herşeyi 
yapması doğru değildir. 
Devletin özel sektörün 
yapamayacağı büyük 
projelere el atması 
lazım. Ama nehir 
santrali gibi küçük 
projelerde özel sek
törün önünü mutlaka 
açmamız gerekiyor.
Bunun için de 
bürokratik engeller 
kaldırılmalı." 
TBMM Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Dr. Soner 
Aksoy da, Türkiye'deki

Atama yapılacak okul 
müdürlüklerine ihtiyaç 
duyulan zamanlarda, 
atama yetkisi bakanlığa 
ait olanlar için (lise, 
yatılı ve pansiyonlu 
ilköğretim okulu 
müdürleri) bakanlıkça 
ülke genelinde; atama 
yetkisi valiliklerde olan
lar için (ilköğretim 
okulu müdürlükleri) 
valiliklerce il genelinde 
duyuru yapılacak.

hidrolik enerji kay
naklarının sadece 
yüzde 30-35'inin kul
lanıldığına işaret 
ederek, "Geri kalan su 
akıp gidiyor.
Değerlendiremediğimiz 
için akıp giden suyun 
Türkiye 'ye yıllık 
maliyeti 4-5 milyar 
dolar" dedi.
Enerjinin siyaseti 
ilgilendiren stratejik 
bir kavram olduğunu 
kaydeden Aksoy, 
enerji konusunda 
daha Önce yapılan 
bazı hatalar nedeniyle 
Türkiye'nin köşeye 
sıkıştırıldığını, 
bunların Tükiye'nin 
ayağında bir 
pranga olarak 
durduğunu 
söyledi

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83
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ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

16 -1 8 Yaş Grubu

16-18 yaş grubu maçları 4 
Aralık 2004 Cumartesiigünü 
haşlıyor.

Gemlik 5 nci grupta, yer alı 
yor. . .

Zaferspor, Gemlikspor, 
Mudanya, B. Trakla, Y. 
Karaman, Bağlarbaşı, Fethiye, 
N. Kamal.

2003-2004 yılını Gemlik yaş 
grubunda yapılan maçlarda 2 
nci lig kazanmış iyi bir takımdı.

2004-2005 sezonu içinde 
geçen sene kazandığı başarısını 
bu yıl tekrarlayarak şampiyon 
olmasını dilerim.

Geçen seneden kadrosundan 
hiç kaybı yok. Bu şu demek olu 
yor ; bu takım iyi çalışırsa neden 
16-18 yaş grubunda Bursa 
şampiyonu olup, Türkiye 
şampiyonasına katılmasın.

Dikkat edilmesi gereken 
hususları burada yazıp ukelalık 
yapmak istemiyorum.

14-16 yaş grubu gibi çalışırsa

sonuç hüsran olur, zira geçen 
hafta hükmen mağlup oldu. K. 
Hizmetleri maçına hiç bir 
lisanslı idareci ve Hoca gitmedi 
bu duyarsızlıktır. Alınmış olan 
karar (karar defterine göre) 3 
idarecinin lisansı çıkarması 
gerekiyor. Bir idareci için lisans 
işlemi yapılmadı.

Hadi öyle, antrenör yardım
cısının lisansını çıkartabilirsiniz; 
takımın hükmet mağlubiyetine 
yazık değil mi?

Tekrar üzelerek yazıyorum; 
bu takıma çalışacak bu boşluk
ları görecek ve dolduracak bir 
futbol umumi kaptanı gerekmez 
mi?

14-16 yaş grubunun klasman
daki yeri sonunculuk.

Gençlerde gördüğüm kadar 
bir idman eksikliği ve kendile 
rine öğretimen hiç bir şeyin 
olmadığı.

İşte gece idmanının yetersiz 
Hği-

Bazı
Sayın Belediye Başkanımız 

Mehmet Turgut yanılmıyorsam, 
beşinci defa klüp başkanlığı 
yapıyor.

Sayın Başkan istediği zaman 
Gemlik için yapılması gerekeni 
yapıyor. Gemlikspor kongre seçi
mi konuşmasında; “Gemlispor'a 
kalıcı ve devanihğı olan bir gelir 
temin edemedim"diye konuş
tuğunu duydum.

Aslında doğru olan kulüplere 
ve derneklere kalıcı gelirler 
sağlamaktır. Bu yapılırsa, kulüp
leri ve dernekleri kimseye muh
taç olmadan idare edebiliriz.

Sayın Mehmet Turgut'a ilk 
başkan olduğu zaman, kürsüde 
yken kendilerine bir soru sor
muştum.

“-Bu yıl Gemlikspor'a yüz 
milyar lazım olursa bulacak 
mısınız?"

Cevap: “-Evef'ti.
Daha sonra bu parayı bul

muştu.
ikinci olarak ta kalıcı ve 

devamlı bir gelir sağlamak için 
vakıf sözü vermişti.

Beş seneden bu güne kadar 
tahakkuk etmedi.

Şimdi olur mu, olmaz mı? 
bilemiyorum.

Bir spor topluluğunun yaşa
ması için maddiyata devamlı 
ihtiyaç olduğu aşikardır.

Gemlikspor'da 100 genç spor 
yapıyor..

Bu kulüpün malzeme sorunu,

sözler
Hoca giderleri, elektrik, vasıta ve 
başka giderlerinin de olduğunu 
düşünürsek, Sayın Başkan 'a hak 
vermemek elde değil.

Bu vakıf işi hala yürürlükte 
mi?

Cemiyetler Kanununun 
değiştiğini zannediyorum.

Duyumlarıma göre, geçen 
seneler fabrikaların verdiği 
yardımları, giderlerine 
işlemediklerini söyleyerek dert 
yanarlardı.

Şimdi amatör kulüplere 
yapılan yardımları gider olarak 
işleyebildiklerini biliyorum.

Şuna inanıyorum ki, kalıcı 
gelir için, Belediye 'den başka 
kimse bunu yapamaz.

Sayın Başkan bu sizin İra 
denize kaldı. İsterseniz bunu da 
başaracağınıza inanıyorum.

Sayın Başkanım, kuracağınız 
güreş ve su sporları da bu 
görevlere eklenince, işiniz biraz 
daha ağırlaşaçak.

Bu spor harcamalarını 
devamlı gider hanesine kaydet
mekten başka çare yok.

Kişilerin sırtına yüklenmiş 
spor kulüpleri, zaman içerisinde 
sallanmaya mahkumdur.

Gemlik'lilerin, Gemlikspor'a 
sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Nasıl mı?
Gelin kulüp 'e üye olun.
Ayda 5-10 milyon lira verin.
'Damlaya damlaya göl olur' 

sözü benim değil.
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Körfez

Deprem sigortasına zam Çek-senetler 
geri dönüyor

Zorunlu 
deprem sigortası 
kapsamında, 1 
Ocak 2005 tarihin
den itibaren yürür
lüğe girecek olan 
düzenlemeye göre, 
bir mesken için 
verilebilecek azami 
teminat tutarı, tüm 
yapı tarzları için 75 
milyar liradan 85 
milyar liraya (85 
bin YTL) çıkartîldı. 
Hazine 
Müsteşarlığının 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlanan, 
"Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve 
Talimatı" ile 
sigorta bedeli 
hesabına esas 
metrekare 
bedelleri, 
ödenecek primin 
hesaplanmasına 
esas tarife ve 
azami teminat

tutarh yeniden 
tespit edildi.
Buna göre, sigorta 
bedeli hesabına 
esas metrekare 
bedeli çelik, beton

arme karkas 
yapılarda 350 
milyon liradan 
380 milyon liraya, 
yığma kagir 
yapılarda 250 

milyon liradan 270 
milyon liraya, diğer 
yapılarda ise 135 
milyon liradan 145 
milyon liraya yük
seltildi.

2004 yılının Ocak- 
Ekim döneminde 
protestolu senet 
sayısı yüzde 26.6 
artarak 464 bin 503 
adet oldu. Geçen 
yılın aynı döne
minde protestolu 
senet sayısı 366 bin 
941 adet olmuştu. 
Merkez Bankası 
tarafından açık
lanan verilerine 
göre, geçen yılın ilk 
10 ayında 685 trily
on 469 milyar 374 
milyon TL olan 
protestolu senet 
tutarı, bu yıl aynı 
dönemde 1 katrily
on 206 trilyon 341 
milyar 138 milyon 
TL olarak gerçek
leşti.Ekim ayında 
ise protestolu senet 
sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 13.0 artarak 
52 bin 721 adet 
oldu. Geçen yılın 
aynı ayında 46 bin 
648 adet senet

protesto olmuştu. 
Geçen yılın Ekim z 
ayında 88 trilyon 
973 milyar 66 mily
on lira olan 
protestolu senet 
tutarı, bu yıl aynı 
ayda 145 trilyon 
873 milyar 487, 
milyon liraya çıktı. 
Ekim ayında 1 mil- 
yar lira üstü 
protestolu senet 
sayısı 31 bin 693,1 
milyar lira altı senet 
sayısı ise 21 bin 28 
adet olarak 
belirlendi. 1 Milyar 
üstü protestolu 
senetlerin tutarı 136 
trilyon 616 milyar 

973 milyon lira, 1 
milyar altı senet
lerin tutarı ise y tri
lyon 256 milyar 514 
milyon lira oldu.

Türk halkı YTL’ye güveniyor
Türk Halkının Yeni 
Türk Lirası'na (YTL) 
geçiş konusundaki 
eğilimini araştıran 
Merkez Bankası, 
vatandaşın YTL'ye 
güven ve inancının 
hızla arttığını ve 
kaygılarının 
azaldığını belirledi. 
Merkez Bankası 
tarafından Yeni Türk’ 
Lirası (YTL) iletişim 
Kampanyası kap
samında yaptırılan . 
ikinci araştırmaya 
göre, Halkın yüzde 
93.6'sı yılbaşından 
itibaren yeni bir para 
birimi kullanacağı 
konusunda haberdar, 
yüzde 67.4'ü ise Yeni 
Türk Lirası'nın kul
lanımına kıSa sürede 
alışacağını 
düşünüyor.
Merkez Bankası 
adına Yeni Türk 
Lirası iletişim 
Kampanyasını üstle
nen Bersay iletişim 
Danışmanlığı tarafın

dan bağımsız bir 
araştırma şirketine 
yaptırılan ikinci 
kamuoyu araştırması 
tamamlandı.
Türkiye genelini tem
sil eden 12 ilde 20-30 
Ekim 2004 tarihleri 
arasında gerçek
leştirilen araştırma, 
toplumun YTL 
hakkında bilgi, tutum 
ve beklentileriyle 
ilgili önemli tespitler 
ortaya koyuyor 
Araştırma sonuçları
na göre, halkın 
tamamına yakın bir 
bölümü yeni bir para 
birimine geçileceğin
den haberdarken, 
Ağustos ayında. 
yapılan ilk araştır
maya kıyasla, ayrın
tılar konusunda bilgi 
düzeyinde ciddi 
artışlar gözleniyor. 
Ağustos ayında 
YTL'ye geçiş 
konusunda yüzde 80 
olan bilinirlik orşnı, 
yeni araştırma 

sonuçlarına göre 
yüzde 93.6'ya yük
selmiş durumda 
Araştırmanın Ekim 
ayı sonunda gerçek
leştirildiği ve Kasım 
ayındaki yoğun 
iletişim kampa
nyasının etkilerinin 
henüz olmadığı 
koşullarda elde 
edilen bu sonüç, 
kampanyada hedefe 
çok büyük ölçüde 
ulaşıldığını da ortaya 
koyuyor 
Araştırmaya göre, 
vatandaşların yüzde 
93.6'sı yeni bir para 
birimine geçileceğin
den haberdar. Yaş 
dağılımına göre hab
erdarlık düzeyi ince
lendiğinde, 15-54 yaş 
arasındakilerde 
yüzde 90'ın üzerinde 
iken, 55 ve üzeri yaş 
gruplarında bu oran 
biraz düşüyor (55-64: 
yüzde 87,5, 65 +: 
yüzde 80).
Yaşanılan yere göre 

incelendiğinde ise, 
metropol alanlardan 
kırsala doğru 
gidildikçe haberdar
lık düzeyi azalmakla 
birlikte, (Metropol: 
yüzde 98.2, Kent: 
yüzde
92.5, Kır: yüzde 86.2) 
kırsal alanda bile çok 
yüksek bir haberdar
lık düzeyi tespit 
ediliyor.
Türk halkının YTL ile 
ilgili bilgi düzeyi de 
Ağustos ayından bu 
yana yürütülen 
iletişim çalış
malarının etkisiyle 
önemli ölçüde yük
seldi. YTL'den haber
dar olanların yüzde 
83.6'sı paradan 6 
sıfır atılacağını 
(Ağustos: yüzde 
69.0), yüzde 92.6'sı 
yeni.para birimine ne 
zaman geçileceğini 
(Ağustos: yüzde 
83.8) ve yüzde 81.8'1 
ise yeni para biri 
minin adını

(Ağustos: 
yüzde 44) biliyor. 
Araştırmanın ortaya 
koyduğu bir başka 
çarpıcı bulgu, 
katılımcıların yüzde 
66.5'inin YTL'ye 
geçişin gerekli 
olduğunu belirtmesi 
(Ağustos: yüzde 
57.8). Gereksiz 
bulanların oranı ise 
sadece yüzde 20.6. 
Kırsal kesimden 
metropole gidildik 
çe, YTL'ye geçişin 
gerekliliğine olan 
inanç artıyor. 
Toplumun yüzde 
67.4'ü, YTL kul
lanımına kısa sürede 
alışacağını düşünüy
or (Ağustos: yüzde 
61.2). Yüzde 28.1'lik 
bir kesim ise o kadar 
iyimser değil.

Araştırmaya katman
ların yüzde 59.5’i ise 
YTL kullanımının 
kolay olacağı görü 
şüne sahip bulunuy
or. Paranın taşınması 
ve kullanımı kolay
laşacak, itibarı arta
cak. Araş tırma aynı 
zamanda, YTL'ye . 
geçişin yararları ve 
doğuracağı sorunlar
la ilgili halkın beklen
ti ve kaygılarını da 
ortaya koyuyor. 
Halkın yüzde 27.7'si 
para mızın prestijinin 
artacağını, yüzde 
24.9'u kullanımının 
ve yüz de 24.7'si ise 
paranın taşınmasının 
kolaylaşacağını 
düşünüyor. Ayrıca 
halkın yüz de 29.6'sı 
da para nın değerinin 
artacağına inanıyor.
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Sağlıklı dişler için önemli uyarılar
Denizli İl Sağlık 
Müdürü Dr. 
Erdoğan Taş, ağız 
ve diş sağlığının 
genel vücut 
sağlığını doğrudan 
etkileyen bir faktör 
olduğunu söyledi. 
İl Sağlık Müdürü 
Taş, 
"Müdürlüğümüz, 
ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini 
Denizli'de 11 sağlık 
ocağında, Ana 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Merkezi ve tüm 
devlet hastaneler
imizdeki diş polik
liniklerimizde 
halkımızın hizme
tine sunmaktadır. 
Günümüzde mod
ern diş hekimliğinin 
tüm imkanlarından 
yararlanılarak 
koruyucu ve tedavi 
edici diş hekimliği 
hizmetlerinin sağlık 
ocaklarımız ve has
tanelerimizdeki 
çalışmaları ile 
önlenebilir hastalık
lar grubuna giren 
diş ve diş eti 
hastalıklarının
azaltılması yoluna eğitim yoluyla ağız eti için önerilerini sı’nı" kutlarım
gidilmektedir. ve diş sağlığı bilgi- şöyle dile getirdi: şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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. 51310 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. Savcı lığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 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

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 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

İnsanlarımızda ağız 
ve diş bakımı ve 
hijyenine yeterince 
özen gösterilmeme
si, diş hekimine 
gitme alışkanlığının 
tam olarak yer
leşmemesi ve diş 
hekimliği hizmet
lerinin kullanır- 
hğının gelişmiş ülke 
standartlarının çok 
çok altında olması, 
diş ve diş eti 
hastalıklarının 
yüzde 85 gibi yük
sek oranda 
seyretmesinde 
neden olmaktadır. 
Toplumumuzda, 
bebek düşünen 
anne adayları başta 
olmak üzere bütün 
fertlerin, doğumdan 
itibaren düzenli diş 
hekimi kontrolü ve 

lerinin artırılması; 
ailedeki eğitim, okul 
öncesi ve okullar
daki eğitim çalış
maları ile doğru 
ağız ve diş bakımı 
davranış ve alışkan
lıkların oluşturul
ması temel sağlık 
hedefimizdir. Sağlık 
kuruluşlarımızda 
koruyucu diş 
hekimliği uygula
malarıyla hastalık
ların yaygınlık ve 
şiddetin azaltılması 
suretiyle hayat 
kalitesinin artırıl
ması; tedavi edici 
diş hekimliğine 
başlama yaşının 
yükseltilmesi 
amaçlanmaktadır" 
şeklinde konuştu. 
Sağlık Müdürü Taş, 
sağlıklı diş ve diş 

"Şeker ve nişasta 
içeren besinleri ve 
içecekleri öğün 
aralarında tüket
meyin. Eğer tüke
tirseniz dişlerinizi 
tüketim sonrası 
hemen fırçalayın. 
Dişlerinizi günde 
en az iki kez 
fırçalayın, 
her gün diş ipi kul
lanın. Florürlü diş 
macunu kullanın, 
içme sularının 
florür miktarını 
öğrenin, içme 
sularının 
litresinde 0,7-1,2 
miligram florür 
bulunmalıdır. 
Florür yetersiz 
liğinde diş 
hekimi tarafından 
çocuklara florür 
desteği yapılmalıdır. 
Sağlıklı ve mutlu 
gülüşlerle daha 
güzel yarınlara 
ulaşmak dileğimle, 
kamu ve özel sek
törde çalışan tüm 
diş hekimlerimizin 
"Diş Hekimliği 
Günü'nü ve 22-28 
Kasım Diş 
Hekimliği Hafta

Anne sütü zekayı 
olumlu etkiliyor
Anne sütünün, yeni 
doğan bebekler için 
aşı niteliğinde 
olduğu ve anne 
sütüyle beslenen 
bebeklerin daha 
zeki olduğu bildiril
di. Nizip Devlet 
Hastanesi Çocuk 
Hekimi Idris 
Yıldırım, yeni 
doğan bebeklerin 
mutlaka anne 
sütüyle beslenmesi 
gerektiğini belirtti. 
Bebeğin anneden 
aldığı ilk sütün, 
bebeğin aşısı 
olduğunu kayde
den Yıldırım, "Anne 
sütü ile beslenen 
bebeklerin sol
unum yolu, ishal ve 
alerjik hastalıklara 
yakalanma riskleri 
çok azdır. Anne 
sütünde bulunan 
demir sayesinde 
bebeğin sarılık 
hastalığına 
yakalanma riski de 
çok azdır. Ayrıca 
anne sütüyle besle
nen bebekler daha 
zeki olurlar. 
Emzirme, anne ile 
bebek arasındaki 
sevgi bağını

güçlendirerek, 
anne ile bebeğe 
manevi bir huzur 
kazandırır" dedi. 
Bebeği emziren 
annelerin loğusalık 
dönemlerini daha 
hızlı atlattığını, 
emzirmenin aynı 
zamanda annenin 
meme ve rahim 
kanserine yakalan
ma riskini azalttığı 
ifade eden Dr. Idris 
Yıldırım, bebeğiyle 
aynı odada kalan 
annelerin süt mik
tarının, ayrı kalan 
annelere oranla 
daha fazla oldu 
ğunu belirtti. Bebe 
ğin anne memesini 
emmesiyle anne 
vücuduna sal
gıladığı "prolaktin" 
hormonunun süt 
oluşumunu 
artırdığını dile 
getiren Yıldırım, 
annelerin bebek
lerini ilk yarım saat
te emzirmeye 
başlaması gerek-. 
tiğini belirterek, 
erken emzirilen 
bebeklerde emme 
güçlüğü görülme 
diğinin altını çizdi.
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Gemlikspor gençleri başaramadı: 2-2
Seyfettin SEKERSÖZ

14-16 yaş grubu 
maçlarını kendi 
sahasında oynadığı 
Yenişehir Belediye 
spor maçıyla nokta
layan Gemlikspor 
gençleri, galibiyeti 
koruyamayınca 
maçtan beraberlikle 
ayrıldılar.
Maça hızlı başlayan 
ve karşılaşmanın 
8'nci dakikasında 
Ergün'le 1-0 öne 
geçen Gemlikspor, 
19. dakikada 
Muharremin ayağın
dan durumu 2-0 
yaptı. Maçın ilk 
yarısı 2-0 kapandı. 
İkinci yarıya da 
iyi başlayan Gemlik 

spor, yakaladığı 
mutlak pozisyonları 
gole çeviremedi.
63. dakikada 
Serkan'ın kendi 
kalesine attığı golle 
şok oldu. 2-1 
Yediği gole cevap 
veremeyen ve 
ilerleyen dakikalarda 
büyük hatalar yapan 
Gemlikspor, 78. 
dakikada ani gelişen 
atakta beraberlik 
golünü kalesinde 
gördü. 2-2 
Beraberlik golünden 
sonra taraflar skoru 
değiştiremeyince, 
konuk Yenişehir 
Belediyespor, 
Zeytinspor beraber
liğinden sonra ikinci 

beraberliğini de 
Gemlikspor'dan 
alarak ilçesine 
mutlu döndü.
Takımlar, karşılaş
maya şu kadro ile 
çıktılar:
Saha : Gemlik 
Hakemler: Vedat 
Çelik (***) Hamdi 
Güngör (***) Ayhan 
Çalışkan (***) 
GEMLİKSPOR : Salih 
(**) İbrahim (**) (Tanju 
**) Fatih (***) Serkan 
(**) Ahmet (**) 
Mustafa (**) Mutlu (**) 
Burak (**) Ergün (***) 
Muharrem (***) Hakan 
(**) (Resul *) 
YENİŞEHİR 
BELEDİYESPOR : 
Muhammet (*) Yusuf 
(**) Hüseyin (*) (Fatih 
**) Cihan (**) Ömer 
(**) Aykut (***) Önder 
(**) Mustafa (***) 
İbrahim (*) (Aydın **) 
Uğur (**) Berkay (**) 
Goller : Dk. 8 Ergün 
Dk. 19 Muharrem Dk. 
63 Serkan K.K.
(Gemlikspor) Dk. 76 
Mustafa (Y.
Belediyespor)
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demlrol, bu kez MIHI Eğitim Bakanından İstekte bulundu

“Zeytincilik Meslek Lisesi” açılsın
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Milli Eğitim Bakanından Bursa ve çevresinde Zeytincilik Meslek Lisesi açılmasını istedi. 
Demirel, zeytinci çocuklarının iyi eğitim alarak baba işini daha iyi yapması için okulların şart olduğunu söyledi. Sayfa 3’de
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Vergiler 2005’de 
yüzde 11.2 artırılacak

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, 
2005 yılına ilişkin vergi artışlarında yüzde 
11.2'lik yeniden değerleme oranına bağlı 
kalmayı planlıyor. Yeni yılda uygulanacak 
diğer yergi ve harçlarda da bu oranda 
artışa gidiliyor. Haberi sayfa 10’da

Esnaf vo sanatkarın Büyükşehir yasalarına uyması İsteniyor

Esnafa BüyüWir yasaları tanıtılıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER

1 kadri guler@hotmail.com

Cenazeler
Ölüm yaşamın tam tersi bir kavram..
Yani, yaşamın bitmesi veya sona ermesidir 

ölüm..
İnsan, sevdiği birini kaybedince, büyük 

üzüntü yaşar..
Üzüntülerin, acıların en büyüğü sanırım 

ölümde tadılır.
Dün, sevdiğimiz bir insanın, mümtaz bir 

büyüğünü yitirdik.
Gemlik’in yetiştirdiği! genç bilim adamı, 

Prof. Dr. Müfit Parlak, babasını kaybetti.
Bu nedenle sevenleri akın akın Gemlik’teki 

cenaze törenine koştu..
Çarşı Camiinin avlusunu yüzlerce tanınmış 

kişi doldurdu.
Ben, uzun zamandır görmediğim birçok 

arkadaşımı cenaze nedeniyle gördüm.
Acılı günler birbirine yakın olan insanları 

istemese de biraraya getiriyor.
Hemen orada ayaküstü çok şey konuşulu 

yor.
Sanki cenaze töreninde değilmiş gibi soh

betler kuruluyor..
Bu omuzlarda taşınan tabutun ardından da 

mezar başına kadar sürüyor..
Neden diyorum kendi kendime neden?
Cevap alamıyorum..
Ama bu hep böyle oluyor.
Mezarlıklar ise bir sonun buluştuğu nokta..

Orada herkesin ders alacağı birşeyler var. 
Tabii almasını bilenleri.

Sevgili Müfit kardeşime sabırlar diliyorum.

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yapılan
toplantıda lokantacı ve pastane işleticileri 
biraraya geldi. Büyükşehir Belediye Yasası’nda 
yapılan değişiklikler esnafa anlatıldı.
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nda 
dün yapılan toplantıda 
Büyükşehir Yasası ile 
ilgili esnafa bilgi verildi. 
Lokantacı ve pastane işleti
cilerinin dertlerinin de 
dinlendiği toplantıda, bazı 
esnafların basit usul defter 
tutmadan gerçek usule 
geçtiği bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 5’de

Prof. Dr. Müfit Parlak’ın acı günü

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit Parlak, babasını 
kaybetti. İbrahim Parlak’ın cenazesi dün sevenleri tarafından Çarşı
Camii’nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildi. Haberi sayfa 4’de

mailto:guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sırası Geldikçe
İnan Tamer

Gemlik’te 
yaprak dökümü...

Gemlik’in değerli insanları bir bir 
yaşamş veda ediyor.

Dün de İbrahim Parlak geride güzel 
anılar ve izler bırakarak, sonsuzluğa 
uçtu .

Öyle sanıyorum ve biliyorum ki 
İbrahim Amca ile yaşı kırklar dolayın
da olan herkesin özel bir anısı mutlaka 
vardır.

İnsana ve insan sağlığına değer 
veren İbrahim Parlak için "para"hiç 
önemli olmamıştır.

Dün gerçekleştirilen cenaze bu 
soylu ve özlü "geçmişin" bir kanıtı idi

. Yaşamdaki tek bilinen gerçek ölüm .
Gerisi insanoğlunun yetenekleri, 

olanakları, genetik yapısı ile ilgili..
Onun için ;
İnsanoğlu dünyada geçirdiği zamanı 

çok iyi değerlendirmek durumunda .
, Üretmek ..
Katkı koymak ..
Yardım etmek ..
Doğru yaşamak ..
Gerçek bir yurttaş olmak .
Dolayısıyla geride yıkılmaz eserler 

bırakmak .
İnsanoğlu akıl fikirle donatılmış 

özel bir varlık .
Önemli olan bu aklı fikri toplumsal 

gelişmeye yansıtabilmek .
İşte İbrahim Amca’da böyle biriydi ..
İbrahim Amca’nın geride bıraktıkları 

arasında belki de en önemli olanı Müfit 
Parlak ..

Müfit Parlak Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Dekan .

O ;
Aydın bir yurttaş olarak topluma 

olağanüstü katkılar koyuyor.
Örnek çok ..
Ama biri çok önemli..
Üniversite ..
Uludağ Üniversitesi’nin Gemlik’te 

konuşlanmasında dünya durdukça 
anılacak çabası var.

Soyadı gibi Gemlik’te parlayacak .
Karanlıkları aydınlatacak .
Nur içinde yat İbrahim amca ..
Hiç gözün arkada kalmasın.
Sen bu dünyada üzerine düşeni 

fazlasıyla yaptın

O, ADAM GİBİ ADAMDI!

Yaşam nedir ki...
Göz açıp, kapayıncaya 

kadar bitiyor ömür
Ömür yaşamın birimi. 

Fani hayat bitiyor, baki 
hayat başlıyor.

Kısa yaşam süresi 
içinde önemli olan adam 
olmak.

Adam gibi adam olmak!
İyi bir adla yaşamak, iyi

liklerle anılmak, hayırlı 
evlatlar ve iyi bir ad bırak
mak.

Dün toprağa verdiğimiz 
İbrahim Parlak, adam gibi 
adamdı!

Bir ömür boyu insana 
hizmet için koştu, durdu. 
Köy köy, ev ev hasta 
insanın derdine deva 
olmak; ağrısını sızısını 
dindirebilmek için gece, 
gündüz demeden koştu 
durdu.

Parayla, pulla işi yoktu 
onun.

O, iman sahibi, inanç 
sahibî azın beremetini 
dileyen bir insandı.

Hastasından para 
almaz. Fakirin ilacını kendi 
cebinden alarak derdine 
devaya çalışırdı.

Devlet’te görev yap
mıştı. Bu süre içinde ve 
emekliliği süresince hakkı 
olan Deviet’in ilacını 
almadı, ilacını kendi parası 
ile alırdı. Bir sağlık ele

manı olması hasabi ile 
eczacılar iskonto yaptık
larında o Iskontoyu bile 
kabul etmedi. İlaçların 
bedelini kuruşuna kadar 
tamamen ödedi.

Ha, kaç kişi var böyle 
insan; bu zamanda.

Azın bereketi ile 
yaşamını sürdürdü.

Haram lokma yemedi, 
yedirmedi çocuklarına.

Pırlanta gibi bir oğul 
bıraktı kendisi gibi, insanı 
sağlıklı kılmak uğraşı 
veren.

Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı Sn. Prof. 
Dr. Müfit Parlak.

O’da insanlığın hayır 
duasını alıyor babası gibi.

Halim, selim, mütevazi, 
kalender, bulunduğu 
makam onu böbür
lendirmiyor. Onun makamı 
gönüller. Tıpkı babası 
İbrahim Amca gibi.

İbrahim Amca, gönül 
dostu idi.

Sevecen, güleç yüzlü, 
sempatik, hatırnaz bir 
insandı.

O nedenle sevildi, 
sayıldı toplumda.

Son göreve her kesim
den yüzlerce insan katıldı.

Son yolculuğunda Allah 
bile ona güleç yüzünü 
gösterdi. Pırıl pırıl bir 
hava, yazdan kalma bir 29

Kasım günü.
Pırıl, pırıl insana^ 

elbette Allah, pırıl pırıl bir 
günde; kimseyi üzmeden, 1 
sıkmadan son görevi yap
tırma imkanını verecekti, 
verdi.

Kimseye yorgunluk 
vermemek isteyen ve bu 
nedenle cenazeyi kabris
tana ambulansla naklini 
düşünen yakınına cemaat
ten bir ihtiyar ne dedi 
biliyormusunuz?

“O zaman ben gelmem. 
Bize hep o verdi. O’nu 
bırakında omuzlarımızda 
taşıyarak biz de kendisine 
olan borcumuzu eda ede
lim.” .

Kaç kişiye böylesi bir 
davranışa muhatap olmak 
nasip olmuştur. O Allâh’a 
olan kulluk görevini yap
maya çalışı yor, kul hâkkı ~ 
taşımıyordu üzerinde.

O’nün amel defteri de 
açık. Geride kendisi gibi 
pırıl pırıl, halkına hizmet 
veren, hayırlı evlat, evlat
lar bıraktı. Ne mutlu.

İbrahim Parlak 
Amca’mıza Allah’tan rah
met, kıymetli evlatları 
kardeşlerim Müfit ve 
Sıdıka Hanıma, saygıdeğer 
eşine, tüm akraba, dost ve 
arkadaşlarına başsağlığı 
dileklerimi saygıyla 
sunarım.

GEMLİK KANBEROĞLU TURİZM 
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten her gün saat lO.oo’da 
KAYSERİ - IVIZXEZXES'ZX - ELAZIĞ - 
MUŞ - \ZZXN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

BURSA HAKİMİYET VE KENTGAZETELERİNE  ̂

İLAN ve REKLAM ALINIR |
_ KÖRFEZ REKLAM TEL : (0.224) 513 96 83 J
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demîreî^î^e^Miîî^ğitin^akanîndâMstekt^bûîundû

Uyuşturucu kullanımında
acı gerçekler“Zeytincilik Meslek 

Lisesi” açılsın
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Milli Eğitim Bakanından 
Bursa ve çevresinde Zeytincilik Meslek Lisesi açılmasını istedi. 
Demirel, zeytinci çocuklarının iyi eğitim alarak baba işini daha
iyi yapması için okulların şart olduğunu söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Bursa ili 
ve çevresinin zeytin 
yetiştiriciliği 
konusunda dünya 
çapında ün yaptığını 
söyleyerek, bölgede 
"Zeytincilik Meslek 
Lisesi"nin açıl
masını istedi. 
"Bu haklı bir ündür. 
Üreticilerimiz büyük 
emekler harcayarak, 
bu noktaya 
ulaşmıştır" diyen 
Kemal Demirel, 
basın açıklaması 
yaptı.
Kemal Demirel CHP 
Bursa Milletvekili 
olarak mecliste 
Bursa'yı temsil eden 
milletvekillerinden

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer *

Boşuna mı elemişler ?
Başbakanlıkça yapılan 
bir araştırmaya göre; 
doktor, mühendis, avukat gibi 
eğitimli erkekler de eşini dövüyormuş. 
Boşuna mı demişler: 
“Tahsil cehaleti alır 
özbenlik baki kalır.” diye...

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, zeytinci çocuk
larının mesleklerini daha iyi yapabilmeleri için Bursa ve 
çevresinde Zeytincilik Meslek Lisesi açılmasını istedi.

biri olarak daha iyi 
bir Bursa, 
yaşayanlar için 
daha iyi imkanlar ve 
yapılabileceklerin en 
iyisinin yapılması

için bütün gayretiyle 
çalışmayı kendine 
görev edindiğini 
belirterek şunları 
söyledi:
"Zeytin üretiminin 
daha iyi bir düzeye 
getirilmesi ve 
karşılaşılan 
sorunların en iyi 
şekilde çözülmesi 
için bu konuda daha 
iyi bir eğitim almış 
kişilerin üretime 
katılması ve destek 
vermesi gerekmek
tedir. Zeytin üretimi 
yapan ailelerin 
çocukları zeytincilik 
konusunda iyi bir 
okulda eğitildik- 
lerinde, aile olarak 
bu konuda daha 
başarılı olacaklardır. 
Gelecek nesile 
modern eğitimin 
katkısı büyük ola
caktır. Bu sayede de 
zeytin, hem Bursa 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

için hem de ülkemiz 
için daha fazla gelir 
sağlayabilecektir. 
Bu konu ile ilgili 
olarak Bursa veya 
ilçelerinde "Zeytin 
Meslek Lisesi" açıl
masının gerekliliği 
konusunda Milli 
Eğitim Bakanı Sayın 
Hüseyin Çelik'e bir 
soru önergesi 
verdim.
Verilen cevapta 
olduğu gibi, bu 
okulun açılması 
Bursa'mız için 
büyük önem taşı
maktadır. Ben, 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
döneminde bu oku
lun mutlaka açılması 
İçin Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ilgili 
girişimlerimi 
sürdüreceğim.
Amacımız bu önemli 
konunun çözülme
sidir. Bu öğretim 
yılında gerekli alt 
yapı oluşturulup, ön 
çalışmalar tamam
lanırsa önümüzdeki 
yıl bu konuyla ilgili 
okul eğitime 
başlayabilecektir." 
Bu konunun önemi
nin tüm Bursa'lılar 
tarafından bilindiği 
düşüncesinde 
olduğunu vurgu
layan CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, aynı 
düşünceyle, ilgili 
kişilerinde konuya 
aynı titizliği 
göstermesini istedi.

Aydın İl Jandarma 
Komutanlığı 
Narkotik Şubesi 
tarafından yapılan 
açıklamada, ülke 
mizde uyuşturucu 
madde bağımlısı 
olan kişilerin yüzde 
78'nin,bu zararlı 
alışkanlığı 12-20 yaş 
arasında edindiği 
bildirildi.
Konuyla ilgili okul 
idarecileri ve lise 
öğretmenlerine bilgi 
yeren Aydın İl 
Jandarma 
Komutanlığı 
Narkotik 
Şubesi'nden 
Yüzbaşı Önder 
Ülger, uyuşturucu 
madde kullanım 
yaşının 15 yaşın 
altında yüzde 35, 16- 
20 yaşlarında ise 
yüzde 43 olmak 
üzere 20 yaşın altın
daki gençlerde 
yüzde 78 olduğunu 
belirtti. Gençlerin 
uyuşturucu madde 
lerden uzak tutul
ması için ,12 yaşın
dan 20 yaşına kadar 
daha dikkatli takip 
edilmesini isteyen 
Yüzbaşı Ülger, 
"Özellikle ergenlik 
döneminde aileler 
ve öğretmenler 
çocuklarını daha 
fazla ilgi göstersin. 
Uyuşturucu tacirleri, 
bu dönemlerdeki 
çocukları bağımlı 
yapıp ağlarına 
düşürünceye kadar 
ücretsiz uyuşturucu 
ikram ediyorlar" 
dedi.
Dünyada uyuşturu
cu madde bağımlısı 
kişi sayısının 185 
milyon olarak tah
min edildiğini ve bu 
sayının hızla art
tığını, ailesi tarafın
dan ilgilenilmeyen 
ve iyi nitelikli 
toplumlar tarafından 
kabullenilmeyen 
gençlerin bu guru
pların ağına 
düştüğünü belirten 
Aydın II Jandarma 
Komutanlığı 
Narkotik Şube 
Müdürlüğü görevlisi 
Yüzbaşı Önder 
Ülger, şöyle 
konuştu: "Dünyada 
madde kullanımına 
başlama yaşı 15 
yaşın altındaki 
gençlerde yüzde 35, 
16-20 yaş arasındaki 
gençlerde yüzde 43, 
21-25 yaş arasındaki 
gençlerde yüzde 12, 
26-30 yaş arasında 
kişilerde yüzde 6, 30 
yaşın üzerindeki 
kişilerde ise yüzde 

8'dir. Bu rakamlar
dan da anlaşılacağı 
gibi uyuşturucuya 
başlayanların büyük 
bir çoğunluğu 20 
yaşın altındaki 
gençlerdir. Ülkem
izde ise erkeklerin 
yüzde 52'si, kadın
ların yüzde 7'si 
sigara içmektedir. 
Kişi başına sigara 
tüketiminde Avrupa 
ülkeleri arasında ilk 
sırada yer almak
tayız. Lise öğrenci
lerinin yüzde 20'si 
sigara içmekte, 
uyuşturucu madde 
kullanım oranı ise 
yüzde 3.5 tir. Alkol • 
kullanım oranı 
yüzde 20, en az bir 
kere madde kul
lanım oranı yüzde 
2.6’dır. Türkiye'deki 
bağımlılıkların yüzde 
70'i ise maalesef 20 
yaş altı gençlerden 
oluşmaktadır.
Madde ile ilk tanış
ma genelde 12-17 
yaş arasıdır. Sürekli 
ve düzenli kullanım 
ise 18-25 arasında 
görülmektedir." 
Güvenlik güçleri 
olarak uyuşturucu 
ile mücadele kap
samında tedbirlerin 
her geçen artırılarak 
devam ettiğini ifade 
eden Yüzbaşı Önder 
Ülger, uyuşturucu 
ticaretinde, yasadışı 
yollarla doğal uyuş
turucuların doğuda 
üretilip batıda 
satıldığını, sentetik 
uyuşturucuların ise 
batıda üretilip doğu
da satıldığını kay
detti. Aydın ili geçiş 
güzergahı olma
masına rağmen 
Aydın'da da uyuştu
rucu kaçakçılığı 
olduğunu kaydeden 
Yüzbaşı Ülger, 
"Aydın'da son 4 yıl 
içinde sadece jan
darma bölgesinde; 
2001 yılında 13 adet 
uyuşturucu madde 
kaçakçılığı, 29 adet 
yasadışı hiritkeneviri 
ekimi, 2002 yılında 
26 adet uyuşturucu 
madde kaçakçılığı, 
54 adet yasadışı hin- 
tkeneviri ekimi, 2003 
yılında 38 adet 
yasadışı uyuşturucu 
madde kaçakçılığı, 
45 adet yasadışı 
kenevir ekimi, 2004 
yılında ise 43 adet 
uyuşturucu madde 
kaçakçılığı, 61 adet 
yasadışı hintkeneviri 
ekimi olmak üzere 
toplam 309 olay 
meydana gelmiştir, 
şeklinde konuştu.



30 Kasım 2004 Sah IT3öC?=^ - Say<a4
■NMGÜNLÜK RİYASI OAZETC ■■■

MMPatfMjB
Seyfettin SEKERSÖZSeyfettin SEKERSÖZ

Uludağ 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak’ın 
babası İbrahim 
Parlak (76) 
vefat etti. 
Gemlik’te uzun 
yıllar sağlık 
memuru olarak 
hizmet veren 
İbrahim Parlak, 
rahatsızlanarak, 
Bursa 
.Tıp Faküİtesi’ne 
kaldırılmıştı.
Burada hayata 
gözlerini yuman 
Parlak’ın cenazesi 
Çarşı Camii’nde 
kılınan öğle namazın
dan sonra, sevenleri 
tarafından omuzlarda 
taşınarak, ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müfit 
Parlak’ın babası İbrahim Parlak dün Çarşı Camii’nde kılı
nan cenaze namazından sonra topağa verildi

DEKAN AĞLADI 
İbrahim Parlak’ın 
cenazesine, U.Ü. 
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran, 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Üniversite senatosu

ve dekanları ve öğre
tim üyeleri, siyasi 
parti temsilcileri ile 
çok sayıda dost ve 
arkadaşı katıldı. 
Dekan Müfit Parlak, 
camii avlusunda, 
taziyeleri kabul 
ederken, gözyaşlarını 
tutamadı.

İtalyan stili 
yapımıyla halkın 
görünümüne 
sunulan Fiat 
Idea'lar ilçelerde 
tanıtılmaya 
başlandı.
Banoto Aktif 
Satış firmasının 
satış temsilcisi 
Fatih Bekar 
tarafından 
Gemlik'e getirilen 
Fiat Idea, 
Belediye Sergi 
Salonu önünde 
görücüye çıktı. 
Fiat'ın yeni ve 
kışkırtıcı İtalyan 
stili Idea'nın 
fiyatı ise sadece 
31 milyar lira. 
İtalya'da üretilen 
ve Fiat'ın en yeni 
modeli olarak 
piyasaya sunulan 
Idea'nın anlamının

isminde belirtildiği 
açıklandı.
"Idea" kelimesin
deki her harfin 
araç felzefesini 
tanımladığı 
açıklanırken, 
"Intelligence (akıl), 
design (tasarım), 
emotion (heyecan), 
ârchitecture 
(mimari), 
kelimelerinin 
baş harflerinin 
birleşmesinden 
"ldea"nın ortaya 

çıktığı açıklandı. 
Idea'nın sürüş 
rahatlığı, geniş 
bagaj hacmi, ferah 
iç mekan ve 
yumuşak hatlı 
tasarımı ile vatan
daşların ilgisini 
çekeceğinden 
umutlu olduklarını 
belirten Banoto 
satış elemanı Fatih 
Bekar, ilçelerde 
tanıtımlara 
başladıklarını 
söyledi.

NEUlf HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

UNVER TRAKTÖR
Çok Vygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

İİNVER TRAKTÖR ITO. Şİİ.
Camikebir Mah. İbrahim Önal Cad. No: 26 ORHANGAZİ

Tel: (0.224) 573 27 77 - GSM : (0.532) 312 22 39

GEMLİK VE KÖYLERİNDE TRAKTÖR PAZARLAMASINDA
ÇALIŞACAK ERKEK ELEMAN ARIYORUZ. İH
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Esnafa Büyükşehir yasaları tanıtılıyor
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yapılan toplantıda lokan
tacı ve pastane işleticileri biraraya geldi. Büyükşehir Belediye 
Yasası’nda yapılan değişiklikler esnafa anlatıldı.
Seyfettin SEKERSÖZ.

Gemlik Esnaf Odası, 
üyelerine yönelik 
Büyükşehir 
yasaları hakkında 
bilgilendirme 
toplantılarına 
başlandı.
Esnaf Odası’nın 
Lokalinde başlayan 
toplantıların 
ilk konuklan 
lokantacılar ile 
pastane 
işletmecileri oldu.

SENEN Salık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
İler çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

~ h> Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

*" Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
GalvenizJi çivi
TMG sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

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

SATILIK VİLLA
Um ur bey Polatkan ‘ 

Caddesi 'nde restore edilmiş^ 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA .

Tel: 513 96 83

Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ile Muhasebe 
Müdürü Ergun 
Şanlı’nın Büyükşehir 
yasasında esnaf 
ve sanatkarlarla 
ilgili bilgilerin 
verildiği toplantıda, 
meslek guruplarına 
bağlı işletmeciler 
karşılaştıkları 
sıkıntıları anlattılar. 
Gemlik'in
Büyükşehir'e 

bağlanmasından 
sonra basit usulde , 
vergi veren 
birçok esnafın 
gerçek usulde 
vergiye geçeceği 
bildirildi. BU 
işyerlerinin 
yazar kasa almaları 
gerektiği esnafa 
hatırlatıldı. 
BOSÂB’TA 
TOPLANTI 
Basit Usul'den 
gerçek gelire 
dönecek olan , 
esnafın daha 
önce yapıldığı gibi 
Muhasebe defter
lerinin Esnaf 
Odası’nda az bir 
ücretle tutulmaya 
devam edilmesi için 
Bursa'da (BOSAB) 
Bursa Odalar 
Esnaf Sanatkarlar 
Birliği’nde 
toplantı yapılacağını 
söyleyen İbrahim

Talan, toplantıda 
alınacak kararları

söyleyen İbrahim 
talan, "Yasa ne

Bunların denetim
lerini ise İlçe

esnafın uygulamak 
zorunda olduklarım 
söyledi.
Esnafın 1996 
yılından önce 
aldığı Yazar 
kasalarda tadilat 
yapılamadığı 
bildirilirken, 
1996 yılından 
sonra alınan 
kasaların 
ise yaklaşık 35 
milyon lira 
masrafla beyin
lerinin YTL'ye 
uyumlu hale 
dönüştürülebileceği 
anlatıldı.
Muhasebe 
defterlerinin her 
esnafa 45-50 
milyon lira 
arasında ek 
yük getireceğini

gerektiriyorsa onu 
V uygulayacağız." 

dedi.
Büyükşehir yasası 
gereğince 
Lokantacıların 
ellerinde bulunan
ruhsatlarıyla hizmet 
vermeye devam 
edecekleri 
bildirilirken, yemek 
sanayi olarak iş 
yapanların ise 
İl Tarım 
Müdürlüklerinden 
Üretim Belgesi 
almaları gerektiğini 
söyleyen Talan, 
"Yemek Sanayi ile 
Pastanelerde aynı 
statüde üretim 
belgesi için İl 
Tarım 
Müdürlüklerine 
müracaat edecekler.

Tarım Müdürlükleri 
yapacak, "dedi.
1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
Büyükşehir 
kapsamına 
gerçek olan 
işyerlerine yönelik 
esnaf 
bilgilendirme 
toplantılarına 
devam 
edeceklerini 
söyleyen Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
"İlçedeki tüm 
esnafımızı yeni 
yasalar hakkında* 
bilgilendirerek 
çalışmalarına 
destek vermeye 
devam edeceğiz" 
şeklinde konuştu.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

■■■ GÜNLÜK SIVASI GA2ETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Haftayı zinde geçirmek için yapılması gerekenler
Uzmanlar, sabahları 
yataktan zor kalkıp, 
günü gözlerinizi 
ovuştura ovuştura 
kafein takviyesiyle, 
geçirenlerin enerji 
seviyesini yükselt
meleri gerektiğini 
belirtiyor.
Yaşam tarzı ve işi 
kendisini yorup 
bitkin düşürenlerin 
beslenme düzen
lerinin de bozula- 
bileceğini vurgu
layan uzmanlar, 
"Oysa bu konuda 
yapabileceğiniz bir 
şeyler de yok değil. 
Eğer değişiklikleri 
hayatınıza uyarlaya- 
bilirseniz, enerjinizin 
geri gelmeye 
başladığını ve kendi
nizi daha iyi hisset-

fiğinizi göreceksiniz. 
Ancak 6 aydan uzun 
bir süredir kronik bir 
yorgunluktan 
şikayetçiyseniz, o 
zaman bir doktora' 
görünmeniz doğru 
olacaktır" 
tavsiyesinde 
bulunuyor.
Derlenen bilgilere 
göre haftayı zinde 
geçirmek ve daha 
sağlıklı bir yaşam 
için günlere göre 
yapılması gerekenler

şunlar:
Pazartesi: Haftaya B 
vitamini içeren 
besinler yiyerek 
başlayın. Nedeni, B 
vitaminlerinin enerji 
için gerekli 
olmasıdır. Ton balığı, 
somon, kılıçbalığı, 
tavuk, fasulye, mısır, 
arpa ve esmer buğ
day gibi kepekli 
gıdalar B vitaminleri 
açısından zengindir. 
Eğer stresli ve 
yorgun hissediyor
sanız B vitamini 
takviyesi de işe 
yarayabilir.
Sah: Enerji seviyesi 
için bir diğer önemli 
şey de uykudur. Bu 
nedenle, akşam 
yemeğinde, patates, 
makarna, pilav ya da 
ekmek gibi besinler 
tüketin. Bunlar 
nişâsta içerdiğinden 
vücutta açığa çık
maları daha yavaş 

olur ve bu da uyu
manıza yardımcı 
olur. Ayrıca her gün 
aynı saatte yatıp 
kalkmaya çalışın. 
Bu,vücudunuza 
enerji vererek onu 
ritme sokar.
Çarşamba: Öğlenleri 
evden ya da ofisten 
çıkıp kısa bir 
yürüyüş yapmak 
gibi bir alışkanlık 
geliştirmeye çalışın.

» Gün ışığı, enerji 
seviyelerini kontrol 
eden hormonlar 
üzerinde doğrudan 
etkiye sahiptir. Eğer 
gününüzün çoğunu 
kapalı mekanlarda 
geçiriyorsanız, fazla 
gün ışığı görmüyor
sunuz demektir. Bu 
da kendinizi tüken
miş hissetmenize 
yol açar.
Perşembe: Akşam 
20.00'dan sonra 
daha az alkol alın. 
Alkolü parçalayan 
karaciğer enzim
lerinin en etkili 
olduğu saatler 
akşamın erken saat
leridir. Bu nedenle 
bu saatlerden sonra 
içilen alkol kendinizi 
tembel ve yorgun

hissetmenize sebep 
olabilir.
Cuma: Bisküvi, kek 
ve tatlı gibi besinler
den uzak durun. Bu 
ürünlerde bulunan 
bol miktardaki 
şeker, kan şekeri 
seviyenizin birden 
zıplamasına neden 
olur. Ancak yük
seldiği gibi çabuk da 
düşer. Pankreasınız 
da buna karşılık 
olarak yüksek dozda 
insülin salgılar. Bu, 
kendinizi iyice bitkin 
hissetmenize yol 
açar.
Cumartesi: 
Diyetinize daha çok 
C vitamini, mag
nezyum, demir ve 
çinko dahil edin. 
Çünkü bunlar bol 
enerji verir. 
Turunçgiller, biber, 
patates, brokoli ve 
kivide bol miktarda 
C vitamini bulunur.

Yumurtanın sansı 
çinko açısından 
zengindir. Tahıllar ve 
mercimekse bol 
miktarda demir 
içerir. Yeşil sebzel
erde de magnezyum 
vardır.
Pazar: Uykuyu fazla 
kaçırmayın.
Araştırmalar, fazla 
uykunun kendinizi 
daha yorgun ve 
uykulu hissettire
ceğini gösteriyor. 
Bu nedenle kalkın 
ve egzersiz yapın. 
Her ne kadar kane
pede pineklemek 
çok çekici gibi 
görünse de, kendi
nizi daha yorgun 
hissettirmekten 
başka işe yaramaz. 
Egzersiz yapmak zor 
gelecektir ama, 
sonunda kendinizi 
ne kadar enerjik ve 
iyi hissedeceğinizi 
düşünmeye çalışın

Akraba evliliği uyarısı

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 

işyeri ve evlere paket stmsimizvardır 
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Gümüşhane 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Onur Aydın, akraba 
evliliği sonucu 
engelli, doğan on bin
lerce çocuk ve bun
ların ailelerinin acı 
çektiğini söyledi. 
Gümüşhane 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi Müdürü 
Onur Aydın, akraba 
evliliği konusunda

vatandaşları 
uyararak, "Bu hasta 
çocuklar içinde 
zihinsel engelli olan
lar hiç de az değildir. 
Toplum olarak bu tür 
evliliklerden kaçın
mamız gerekiyor. 
'Oldu bir kere, bize 
bir şey olmaz' zih
niyeti, doğacak 
çocuğu dünya içine 
hapsediyor, anne ve 
babayı da gardiyan

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

yapıyor" dedi. 
Akraba evliliğinin, 
aslında kardeş 
çocuklarının ve 
kardeş torunlarının 
evliliği olduğunu 
söyleyen Aydın, 
"Yapılan araştır
malarla akraba evli 
liğinin, doğacak 
çocukların normal 
olmama olasılığını 
artırdığı gözlenmiştir. 
Bunun en açık 
örneği ise zeka geril
iğidir. Yapılan 
gözlemlerde zeka 
geriliği olan çocuk
ların iletişim kurmak
ta güçlük çektiği, 
özbakım beceri

lerinin tam 
gelişmediği, sosyal 
ilişkilerde toplum 
kaynaklarını tam 
kullanamadığı, 
akademik beceri
lerinin normal 
seviyenin altında 
olduğu tespit 
edilmiştir. Bu 
nedenle tüm 
anne-babaların ve 
evlenme çağında 
olan gençlerin, mut
laka bilinçlendirilme
si gerekmektedir. 
Birbirine benzer 
eşler modelinden 
Türk toplumu olarak 
vazgeçmeliyiz" 
diye konuştu.

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41
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Marmara Denizi 
köpek balığı kaynıyor

Hekimlere beyan 
zorunluluğu getirildi

Marmara Denizi'nin 
Karacabey 
Boğazı'nda 
balıkçıların ağlarına 
yine köpek balığı 
takıldı.
Karacabey I i 
balıkçıların Imralı 
Adası civarında 
son bir ayda 
yakaladıkları 
köpek balıklarının 
sayısı beşe 
yükseldi.
Geçen hafta yarım 
tonluk bir köpek 

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

ABONE OLDUNUZ MU?
Höokuyun - okutun 

ABONE OLUN

balığı tutan 
"Yılmaz Kardeşler" 
isimli teknenin 
ağlarına yine dev 
balık takıldı, 
tik dört köpek 
balığının Imralı 
açıklarında 
11 ve 12. millerde 
yakalandığına 
dikkat çeken 
tekne sahibi Harun 
Yılmaz, "Bu 
defaki köpek 
balığını 9. milde 
ve Fener Adası 

yakınlarında 
yakaladık. Bu 
canavar balıklar git
tikçe kıyılarımıza 
yaklaşıyor. Bu son 
derere endişe verici 
bir durum. Son bir 
ayda beş köpek 
balığı yakalandı" 
dedi.
Yılmaz, balığın 
boyunun 3 metre 
90 santim, ağır
lığının ise 450 
kilo olduğunu 
söyledi.

Sağlık 
Bakanhğı'nca 
hazırlanan ve 
geçtiğimiz gün
lerde Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi'nde 
(TBMM) kabul 
edilen Aile 
Hekimliği Projesi 
bir çok önemli uygu
lamayı da 
beraberinde getiriy
or. "Aile Hekimliği 
Pilot Uygulaması 
Hakkında Kanun"a 
göre, aile hekimi ve 
aile sağlığı eleman
ları, 'Mal 
Bildiriminde 
Bulunulması, Rüşvet 
ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Kanunu' 
gereğince mal 
bildiriminde bulun
mak zorunda ola
caklar. Kanun; 
Hazine, belediye 
veya il özel idare
sine ait taşınmazlar
dan Aile Sağlığı 
Merkezi olarak kul
lanılması uygun 
görülenlerin doğru
dan aile hekimine 
kiraya verilmesinin 
önünü de açtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan, "Aile 
Hekimliği Pilot 
Uygulaması 
Hakkında Kanun", 
TBMM Sağlık 
Komisyonu, Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'ndan geçtikten 
sonra 24 Kasım 
Perşembe günü 
Genel Kurul'da 
kabul edildi. 2005 
yılında pilot il olarak 
belirlenen Düzce'de 
start alacak olan 
Aile Hekimliği Proje 
si ile, birinci basa 
mak sağlık hizmet
lerinin geliştirilmesi, 
birey ihtiyaçları 
doğrultusunda 
koruyucu sağlık 
hizmetlerine ağırlık 
verilmesi, kişisel 
sağlık kayıtlarının

tutulması ve bu 
hizmetlere eşit 
erişimin sağlanması 
amaçlanıyor. CHP 
milletvekillerinin iti
razlarına rağmen 
Meclis'te kabul 
edilen "Aile 
Hekimliği Pilot 
Uygulaması 
Hakkında Kanun"a 
göre; Hazine, 
belediye veya il özel 
idaresine ait taşın
mazlardan aile 
sağlığı merkezi 
olarak kullanılması 
uygun görülenler, 
Maliye Bakanlığı, 
belediye veya il özel 
idarelerince bu 
amaçla kullanılmak 
üzere doğrudan aile 
hekimine kiraya ver
ilebilecek. Aile 
hekimliği uygula
masına geçilen yer
lerde kişilerin aile 
hekimine kaydı 
yapılacak ve Sağlık 
Bakanhğı'nca belir
lenen süre sonunda 
kişiler aile hekimleri
ni değiştirebilecek. 
Her bir aile hekimi 
için kayıtlı kişi sayısı 
en az bin, en fazla 4 
bin olacak. Bakanlık, 
aralıksız iki ayı 
aşmayan süreyle 
kayıtlı kişi sayısının 
binden az olmasına 
tolerans tanıyacak. 
SAĞLIK 
KURULUŞLARINDA 
KATKI PAYI 
ALINACAK 
Aile hekimliği 
hizmetleri ücretsiz 
olacak. Aile hekim
leri tam gün esasına 
göre çalışacak, 
çalışma saatleri haf
tada 40 saatten az 
olmayacak. Ancak 

esnek çalışma 
saati uygu
lanacak, hekim 
çalışma saatini 
kendisi belirleye
cek. Aile hekim
leri, prim 
usulüne göre 
kendilerine kayıt 
olan kişi başına 

ek bir ücret alacak. 
Mahrumiyet bölgesi 
ya da taşrada 
çalışan aile heki
minin primi yüksek 
tutulacak. Acil haller 
ve zorlayıcı nedenler 
dışında, kişi hangi 
sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi 
olursa olsun, aile 
hekiminin şevki 
olmaksızın sağlık 
kurum ve kuru
luşlarına müracaat 
edenlerden katkı 
payı alınacak. 
Alınacak bu katkı 
payı tutarını Sağlık, 
Maliye ye Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı birlikte 
belirlenecek. Yasa 
gereğince aile 
hekimlerinin şahsi 
kayıtları ilgili il ve 
ilçe sağlık idare bir
imlerinde tutulacak. 
Aile hekimlerinin 
kullandığı basılı 
veya elektronik 
ortamda tutulan 
kayıtlar, kişilerin 
sağlık dosyaları ile 
raporlar, sevk belge
si ve reçete gibi bel
geler resmi kayıt ve 
evrak niteliğinde yer 
alacak. Bu kayıt ve 
belgeler, hekimin 
ayrılması veya 
kişinin hekim 
değiştirmesi halinde 
eksiksiz olarak 
devredilecek. Birinci 
basamak sağlık 
kuruluşları ve resmi 
tabiplerce düzenlen
mesi öngörülen her 
türlü rapor, sevk 
evrakı, reçete ve 
diğer belgeler aile 
hekimleri tarafından 
düzenlenecek.
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Ev sahibi olmak Igin^,
Kira öder gibi ev sahihi 
olmak artık hayal değil. 
Bunu sağlayan 
'Mortgage sistemi' Ocak 
2005'te Türkiye'de de 
uygulanmaya 
başlanacak. Peki, 
başınızı sokaciık eviniz 
olması için ne yap
malısınız? İşte bilmek 
istedikleriniz. . 
ipotekle ev sahibi olma 
sistemi Mortgage, 
Amerika ve AB'den 
sonra Türkiye'de. Ocak 
2005'te haşlayacak olan 
Mortgage sisteminde kira 
ödeyerek' ey sahihi ola- . 
caksıhız.
DÖRT YARARI VAR 
Mortgage şirketlerinin 
'deprem şartı' olduğu 
için artık evler depreme 
dayanıklı olacak. İnşaat 
kalitesi yükselecek, imar 
kaçağı önlenecek, sağlıklı 
kentleşme sağlanacak. 
'Kiralık evinizin' sahihi 
nasıl olacaksınız? 
Türkiye'de açılacak 
'Mortgage. kuruluları' 
istediğiniz evi sizin 
adınıza satın alacak.
A/\/‘ evin bedelinin dörtle 

birini kuruma ödeyecek. 
Geri kalan tutar 20-30 
yıla yayılacak.
Evinde oturmaya 
başlayan kişi, . 
'Mortgage'çılara kira 
gibi aylık taksitini yatıra
cak. Kişi istediği anda 
borcunu toplu parayla 
kapatabilecek ya da 20 
yıl sonunda 'kiralık. 
evi'nin sahihi olacak. 
DEPREM SİGORTASI 
ŞART
Ru sistem, vatandaşa 30 
yıla varan vadeyle ev 
sahibi olma imkanını 
getirirken, onu aynı 
zamanda deprem 
korkusu olmadan, sigor
talı, ruhsatlı ve güvenli 
bir binada yaşamaya da 
mecbur ediyor. Zira sis
tem, gayrimenkulun 
uzman ekspertiz şirketler 
tarafindan değer tespi
tinin yapılmasını ve satın 
alman daire için aynı 
zamanda Doğal Afet 
Sigortası yapılmasını 
zorunlu kılıyor. Yani, 
"Bu evi. uzun vadeli 
konut finansmanı sistemi 
ile ödeyebilmek için onun 

sağlamlığını bize garanti 
et" diyor. Siste ıh in en çok 
konuşulan özelliği uzun 
vadeli ödeme imkanı. 
Ancak sadece İstanbul'
daki konutların yüzde 
55'inin kaçak ve ruhsat
sız olduğu 
düşünüldüğünde, mort
gage ile birlikte sadece 
evsahipliği oranının. . 
değil, kayıtlı ve yaşan
abilir konut oranının da 
artması kaçınılmaz 
görülüyor. Yapı Kredi 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Genel Müdürü 
Hakan Kodal, "Şu anda 
İstanbul'daki mevcut 
stoğun yarısı bu 
sistemden 
yararlanamam Çünkü 
hepsi kayıtdışı ve stan
dart dışı konutlar" diyor. 
Kodal, tapusu ve iskanı 
bulunmayan hu evlere 
ipotekli k redi (mortgag'e) 
verilmeyeceği görüşünde. 
Kodal, 'r Bunun yerihe 
standardı yüksek yeni 
konutlar 
tercih edilirken, planlı 
şehirleşmenin de.Öııü 
açılacak.

MORTGAGE1 İN 3 
AVANTAJI...
Mevcut kira bedeli kadar 
aylık' taksitlerle 2 0-30 
yılda ev sahihi ohındcak. 
Sisteme dahil olacak 
konutta depreme 
dayanıklı olma şartı 
aranacak. Güven arta
cak. Sistemle emlak 
piyasası düzene-girecek. 
Ev fiyatları belli bir mar
jda artacak.
SİSTEM NASIL 
İŞLEYECEK 
Vatandaş önce ödeme 
gücüne göre bir daire 
bulacak. Dairenin 
değerinin yüzde 2 5'i 
cebinde olacak. Kalan 
tutar için kredi talep ede
cek. Ev kredisi talep 
eden, taksitleri ödeye
meme ihtimaline karşın 
sigorta 
yaptıracak. Aynı zaman- ' 
da hpyat'sigortası da 
yaptıracak.
Evin değeri belirlen dik
len sonriı banka verdiği 
uzun vadeli kredi ' 
karşılığında evi ipotek 
kılacak, latan duş,' 
Örneğin 100 milyarlık 

daire için müteahhide 25 
milyar ödeyecek, geri 
kalanı mortgage kuru
luşuna borçlanacak. 
Satın alınan daire için 
Doğa! Afet Sigortası yap
tırılacak. " 
Bankalar aldıkları, 
ipoteği, İpotek Finans , 
Kuruluşu'na (IFK) 
devredecek.
Bunun için IFK kurula
cak. IFK'nuı yüzde 49'u 
devlet (kamu bankaları 
ve TOKİ), yüzde 51'i özel 
sektöre (yerli ve yabancı 
bankalar ya da özel 
finans kuruluşları) ait 
olacak. IFK, stokunda 
yeralan ipoteklerinıenkııl 
kıymetedönüştürecek. 
Ipotekfon katılma belge
si, var lığa dayalı 
meııkıılkıymef veya ■ 
horçsenedi ihraç edecek. 
Bu yolla yeni fon- 
yaratarak yenikredilere 
kaynaksağlayacak.-.
500 MİLYON TAKSİTLE 
EV SAHİBİ OLMA 
İMHANI 
Büyükşehir Belediyesi 
iştiraklerinden İstanbul 
Konut İmar Plan Sânayi 
ve Ticaret Anonim 
Şirketi'nin (KİPTAŞ) 
İkitelli Bâşakşehir 'de 

yapacağı 5. Etap konut
larının başvuruları 
haşladı. Başakşehir'de 
inşa edilecek 5. Etap'taki 
siteler içinde; sosyal 
donatı alanları, çocuk 
parkları, kültür ve ticaret 
nıerkezL canıi ve okul da 
yapılacak. Konutların 
432'si 95, 592'si 115, 
1536'sı 135, 836'sı 150 ve 
329'si 193 metre kare 
olarak inşa edilecek. 95 
metre karelik konutlar 2 
oda bir salon, diğerleri 3 
oda bir salon olacak.
Kampanyanın başvuru- - 
lan 23 Kasım-17 Aralık 
tarihlerinde yapılabile
cek. Projeye sadece 
İstanbul'da en az 5 yıldır 
ikamet edenler ve sadece 
evi olmayanlar başvura
bilecek. Şu anha kadar 3 
bin 500 konut itfn 3 hin 
başvurunun yapıldığı 
belirtiliyor, k. 95 metre 
kare konutlar, 72 ay 
vadede ödenecek.
Bu tip dairelerin ilk 
24 aylık taksitleri, ara 
ödemesiz ortalama 500 
milyon Diğer konutların 
ödemesi 48 ayda 
tamamlanacak. Peşin 
ödemelerde yüzde 5-10; 
arası indirim sağlanacak.

MILTON AİLE 6AZINO5U
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - \işıın - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

iiz.el yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Sıfır atan 50 nci 
ülke Türkiye

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye, yılbaşından 
itibaren geçeceği YTL 
ile birlikte bugüne 
kadar parasından sıfır 
atan 50'nci iilke olacak. 
Sıfır atmada, İsrail, 
Bulgaristan ve Polonya 
başarılı olurken, 
Arjantin ve Brezilya 'da 
bekleneni veremedi. 
İsrail'de, 1985 yılında 
uygulamaya konulan 
istikrar programı 
kapsamında ulusal para 
Şekcl'den 3 sıfır atıldı. 
Bu durum, 
uygulanmakta olan 
istikrar programıyla 
birlikte yüzde 450 
seviyesindeki yıllık 
enflasyonun kontrol 
altına alınmasına 
önemli katkıda bulundu. 
Programın başarıyla 
sonuçlandırılmasında, 
alman önlemlerin yanı 
sıra kamuoyundan 
sağlanan destek ile dış 
finansmanın artması da 
etkili oldu. Ulusal

a paranın değeri, 1985 
'? yılında 3 sıfır atılmasın- 

dan itibaren yükseldi. 
BULGARİSTAN 
DENEYİMİ 
Bulgaristan 'da ise 
başarı ile uygulanan 
bir istikrar programı 
sonrasında yıllık 
enflasyon oranının 
yaklaşık yüzde 1'e, faiz 
oranlarının ise yaklaşık 
yüzde 5'e düşürülme 
sinin ardından 1999 
yılında ulusal para 
birimi Leva'dan 3 sıfır 
atıldı. Bunun sonucun
da Leva, 2000 ve 2001 
yıllarında önceki yıllara 
göre azalan oranda 
değer kaybetti, sonraki 
dönemde ise değer 
kazandı.
POLONYA VE 
BOLİVYA ÖRNEĞİ 
Polonyıı ve Bolivya'da 

SATILIK 
GARAJ

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83
CİM w.

■■■■ GÜNLÜK 8YYASY GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

da istikrar programının 
enflasyon üzerindeki 
olumlu etkileri 
görülmeye başlandıktan 
sonra para reformu 
gerçekleştirildi. 
Polonya 'da yıllık 
enflasyon oranı 
yüzde 30'lar düzeyine 
düşürüldükten sonra 
paradan sıfır atma 
uygulaması 
gerçekleştirilirken, 
Bolivya 'da enflasyon 
oranı yıllık yüzde 60 'lar 
düzeyindeyken ulusal 
paradan sıfır atıldı. . 
SIFIR ATMA 
İSTİKRAR 
PROGRAMI İLE 
BİRLİKTE 
Ülke örnekleri ince
lendiğinde ulusal 
paradan sıfır atılması 
uygulaması, genellikle 
bir istikrar programı 
ile birlikle gündeme 
geldiği görülüyor 
Farklı enflasyon 
oranında sıfır atılması
na rağmen, bu farklı 
ülkelerde uygulanmakta 
olan istikrar programı
na bağlı olarak 
enflasyonda da kalıcı 
düşüş sağlanabiliyor. 
ARJANTİN VE * 
BREZİLYA'DA 
TUTMADI
Diğer taraftan, Arjantin 
ve Brezilya'da 
hiperenflasyonld 
mücadele etmek için 
uygulanan programlar 
çerçevesinde ulusal 
paradan bir çok 
defa sıfır atıldı. Ancak 
mali ve parasal disiplin 
konusuna yeterince 
eğilmeyen bu program 
ların başarısızlıkla 
sonuçlanması ve 
enflasyonun kontrol 
altına alınamaması 
nedeniyle paradan bir 
çok kez sıfır atılması 

gerekliliği ortaya çıktı. 
Bu ülkelerde benzer 
sürecin tekrarlanj- 
masmın nedeni, "pro
gram uygulamasının 
kararlılıkla sürdürül 
memesi,: programın 
daha başlangıcında 
paradan sıfır atılması 
yoluna gidilmesi, 
operasyonun ekonomik 
programın sonucu değil 
bir aracı olarak uygu
lanması, çeşitli alanlar
da gerekli yapısal 
reformların yapılma
ması ve bu nedenle 
kamuoyunda olumlu 
beklentilerin oluşma
ması" olarak 
sıralanıyor.
TÜRKİYE'DEKİ 
OPERASYON LATİN 
AMERİKA'YA 
BENZEMİYOR 
Öte yandan, 
Türkiye'de 
gerçekleştirilmesi‘hede
flenen ulusal paradan 6 
sıfır atılması operasyo 
nu, özellikle Latin 
Amerika uygulaması ile 
benzerlik göstermiyor. 
Türkiye'de uygulan
makta olan ekonomik 
programda önemli aşa
malar kaydedil dikten, 
özellikle enflasyon ciddi 
ölçüde düşürüldükten 
sonra paradan altı sıfır 
atılması fikri geliştirildi. 
Bu arada, Latin 
Amerika örneklerinde, 
ekonomik programla 
birlikte sabit döviz kuru 
rejimi uygulanırken, 
Türkiye'de dalgalı döviz 
kuru rejimine geçildi. 
Bu ise cari âçıklar 
nedeniyle ekonomide 
oluşabilecek 
riskleri azaltıyor. Ayrıca, 
programda mali dişi- x

•H'ne azami önem 
* iliyor ve sıkı para 

politikası uygulanıyor.

Gençler
14-16 yaş grubu son maçında 

GemUkspor, Yenişehirspor ile 2-2 
berabere kaldı.

ilk defa derli toplu olarak fut
bol oynadılar.

ilk devre hızlı başladılar, orta 
sahayı ellerine geçirince, tek ve 
ayağa pas yapmaya çalıştılar.

Bu güzel futbolun ilk golü, 
Furkan 'la geldi.

Bilerek pres yapan orta saha, 
ikinci golüne Muharrem ile 
kavuştu.

Kaçırdığı golleri değer- 
lendirselerdi, skor daha fazla 
olurdu.

Nedendir bilinmez belki 
hocalarının uyarısıyla, belki de 
galibiyeti koruyalım düşünce
siyle, futbolun hızı kesildi.

Bu durumdan Yenişehirspor 
istifade etti.

Yenişehirspor 'un golü ve bun
dan on dakika sonra da ikinci 
golü geldi.

Orta sahanın en gerisinde 
oynayan genç markaj, hasmına 
fazla sokulunca, hata üzerine 
hata yaptı.

Gençlerin içinde bu sene ‘A- 
Genç’takıma geçen, Furkan - 
Muharrem - Ahmet’i, kutlarım.

Ne yazık ki, bu sezon oynadığı 
futbol, pek verimkar olmadı.

ilk yazımda; ‘sonuncuda 
olsanız hiç mühim değil’ dedim.

Soğukta, sıcakta takımınızı 
yalnız bırakmadınız, benden 
teşekkürler.

Gemlikspor’un sorumlusu
Adı: Coşkun Çetintaş 
Doğum Tarihi: 1945 
Oynadığı kulüpler 
Gemlik Sümerspor, 1963 

İzmirAltınordu, Yalova 
Aııtalyaspor'da profesyonel 
olarak oynadı.

Yüksek, bilgisi yanında karek- 
teri ve kişiliğinden taviz ver
meyen kişidir.

Dört sene yanyana oynadık. 
Raket gibi bir sol ayağa hakim. 
Oyıin yönlendirme ve top 
hakimiyetiyle, Üstün becerisi ile 
amatör kümeden direkt olarak

birinci ile ligde mücadele eden 
Altınordu’ya geçti.

Hiç bir zaman yedek soyun
madı.

Bursa karmasında aranılan 
bir kişiydi.

Senden arkadaşın olarak 
değil bir Gemlik ’li olarak istiyo
rum.

Gemlik 'i sevdiğini biliyorum. 
Doğduğun yer olarak benimse
meni istiyorum ve geçen sene " 
düşülen yanlışlığa düşmemeni 
istiyorum.

Başaracağına eminim.

Gemlik’te yetişen basketbol fidanı
. Adı: Gürsu

D. Tarihi: 1986
Yetiştiği Kulüp: Tofaş
Milli Olduğu: 7

1996 yılında Tofaş alt yapı - 
takımına girdi.

Çınar Lisesinde okudu ve bas
ketbol oynadı.

Çınar Lisesi Türkiye liseler
arası birincisi oldu. Sürekli 
takımındaki yerini korudu.

Liseler arası dünya şampi 
yonası için Brezilya ’ya gitti.

Grubunda Ispanya, .
Hırvatistan, Belçika, Brezilya

gibi kuvvetli takımlar vardı.
Bütün maçlarda yerini aldı.
Çınar Lisesi dünya şampi 

yonu olarak yurda döndü.
Laik oldukları şekilde karşı

landılar.
Tofaş Kulübünün ikinci 

takımı olan Uludağ takımına 
daha iyi yetişsin diye verildi

Uludağ Üniverste takımında 
oynuyor ve Spor Akademisini 
devam ediyor.

Şu anda Genç Milli Takım 
kampında.

Gemlik 'ten yetişen basketbol 
takımına başarılar dilerim.

BURSA HAKİMİYET VE KENT
| GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR | 

KÖRFEZ REKLAM TEL: ((1.224) 51J 96S3
• «» ■ *
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Yeni model ceplerde 
virüs tehlikesi

Bilgisayarları felç 
eden virüsler 
bu kez de cep 
telefonlarını 
pençesine 
düşürdü.
Yeni nesil 
modellerde etkili 
olan virüsler 
rehberdeki tüm 
numaralara mesaj 
gönderiyor, tele
fonu devre dışı 
bırakabiliyor. > 
Cep telefonu 
teknolojisi 
geliştikçe riskleri 
de artıyor. İşletim 
sistemine sahip 
yeni nesil 
telefonları, 
etkileyen, virüsler, 
rehberdeki tüm 
kişilere mesaj 
gönderimi ve 
arama yapmanın 
yamsıra telefonun 
.birçok fonksi 
yonunu da devre 
dışı bırakabiliyor. 
Bazı gelişmiş 
Virüsler ise 
telefonu tamamen 
kullanılmaz hale

getiriyor. Son 
dönemde blue- 
tooth denilen 
kablosuz ağ 
ulaşımı aracılığı ile 
Amerika'da 
yayılan "Skulls" 
(Kurukafalar) adlı 
virüs özellikle 
Nokia marka 
telefonların 
üst modellerinde 
etkili oluyor. 
Menüdeki 
simgelerin yerine 
kurukafa resmi 
koyan virüs, 
telefonu da 
kullanılmaz 
hale getiriyor. 
Bazı virüsler ve 
telefonu nasıl

bozdukları ise 
Şöyle:
Kendi kendine 
internete giriyor 
Japonya'da 
ortaya çıkan 
virüs telefonun 
internet bağlan
tısını kullanarak 
bir web Sitesine 
bağlanıp buradan 
indirdiği program 
ile telefonu 
çalışmaz hale 
getiriyor. Bir 
başka virüs ise 
telefonun kendi 
kendine adres , 
defterindeki 
herkesi aramasına 
yol açıyor.
Tabi ki sürekli 

yapılan bu 
aramaların 
sonunda 
faturayı da 
telefonun sahibi 
ödüyor.
Bir virüs de 
telefon 
konuşmalarını 
kaydettikten 
sonra yine raştgele 
telefon numar
alarını arayıp 
yapılan 
bü kaydı dinletiyor. 
Diğer virüsler 
cep telefonunun 
pilini ya da 
bluetooth'unu 
tamamen 
kullanılmaz hale 
getiriyor.

Vergiler 
2005’de 

yüzde 11.2 
artırılacak

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, 2005 
yılına ilişkin vergi. 
artışlarında yüzde 
11.2'lik yeniden 
değerleme oranına 
bağlı kalmayı 
planlıyor.
Yeniden değerleme 
oranının yüzde 11.2 
olaçak belirlenmesi, 
ve yeni yılda uygu
lanacak motorlu 
taşıtlar vergisi ’ 
tutarlarının da bu 
oranda artırıl
masının ardından 
gelir idaresi, yeni 
yılda uygulanacak 
diğer vergi ve 
harçlarda da bu 

oranda artışa 
gidiyor.
Harçların da 
yeniden değerleme 
oranı kadar artırıl
ması durumunda, 
6 aylık pasaport 
harcı 72 milyon 
700 bin liradan

80 milyon 
842 bin liraya/ 
1 yıllık pasaport 
harcı da Î03 
milyon 800 bin 
liradan 115 milyon 
426 bin liraya 
çıkacak. 3 yılın 
üzerindeki pasaport 
harcı ise 354 
milyon 700 bin lira 
yerine 394 milyon 
426 bin lira olacak.

BAŞSAfiHfil
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

Değerli Kardeşim Prof. Dr. Müfit Parlak ’ın 
muhterem bahaları, kendini halkın 

sağlığına adamış mümtaz insan

suy,„ İbrahim
PARLAK

amcamızı son yolculuğuna uğurladık. 
Merhuma Allah 'tan rahmet diler, 

Parlak ailesinin büyük acılarını paylaşır, 
taziyelerimi saygı ile sunarım.

İnan TAMER
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Şık doğum tadım yaşlandırıyor İnme tedavisinde
ijk 3 saat önemli

Sağlıklı bir yaşam 
ve sağlıklı bebekler 
için, iki doğum 
arasında mutlaka 3 
yıl ara verilmesi 
gerektiğini belirten 
Türkiye Aile 
Planlaması Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Hakan Şatıroğlu, 
çok sık doğum 
yapan kadınların 
yaşıtlarına oranla 
daha hızlı yaş
landıklarını söyledi. 
Türkiye'de "ikisi 
birden büyüsün" 
mantığı ile 
kardeşler arasında 
genelde 1 ya da 2 
yaş fark olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Şatıroğlu, bu yanlış 
uygulamanın 
anneyi bedensel 
olarak yıprattığını 
belirterek, "İki 
doğum arasında 3 
yıl ara veren anne 
adayları, vücutlarını 
hem doğuma, hem 
de bebeğe daha iyi 
hazırlar. Doğumlar 
arasındaki süreçte 
kadın vücudunun 
tıpkı nadasa 
bırakılan toprak gibi 
dinlenmesi ve ken
dini yeni bir doğu

ma hazırlaması 
gereklidir. Anne 
adayları, bu 3 yıllık 
dönemi modern 
korunma yöntem
lerini kullanarak 
güvenle geçirebilir
ler. Çok sık doğum 
yapan kadınların 
yaşıtlarına oranla 
çok daha hızlı yaş-.' 
(andıkları unutulma
malıdır" dedi.
En sağlıklı doğum 
yaşının 18-35 yaş 
arası dönem 
olduğunu vurgu
layan Prof. Dr. 
Şatıroğlu, "Kadınlar 
bunun dışındaki 
yaşlarda da elbette 
doğum yapabilir, 

ama bazı risk
leri olduğu 
unutulma
malıdır. 18
yaşından 
önce henüz
kendi çocuk 
olan beden, 
bebeği 
taşıyamaz.
Bu yüzden 18 
yaş öncesi 
yapılan 
doğumlarda 
sakatlık, anne 
ya da bebek 
ölümü

olasılığı çok daha 
fazladır.35 yaş son
rası yapılan doğum
larda ise, down 
sendromlu çocuk 
yüzdesi artmak
tadır. Annenin 
vücudu yıprandığı 
için damar sertliği, 
yüksek tansiyon, 
şeker gibi hastalık
lar artış göstere
bilir. Bu da hem 
bebek için hem de 
anne adayı için 
risklidir" diye 
konuştu.
Sağlıklı bir kadının 
ilk adet gördüğü 
günden menapoz 
dönemine kadar 
geçen süre boyun

ca yani yaklaşık 35- 
40 yıl boyunca 
hamile kalabileceği
ni belirten Prof.Dr. 
Şatıroğlu, "35-40 yıl 
'Acaba hamile 
miyim?' endişesiyle 
yaşamak için çok 
uzun bir süre. 
Günümüzde mod
ern korunma yön
temleri çok güve
nilir ve etkili bir 
korunma sağlarken 
istenmeyen gebelik 
korkusu ile yaşa
mak hiç de akıllıca 
değil. Bu nedenle 
Türkiye Aile 
Planlaması 
Derneği olarak, 
tüm kadınları 
modern korunma 
yöntemlerini . 
kullanarak bu 
süreyi daha 
güvenli ve özgür 
yaşamaya . 
çağırıyoruz. 
Kadınlar, 
doktorlara 
danışarak kendileri 
için en uygun 
doğum kontrol yön
temini öğrenmeli ve 
kullanmalı. Çünkü 
hayat endişelerle 
geçirilmeyecek 
kadar değerli" dedi

Sadece Türkiye'de 
değil dünyada da 
ölüm nedenleri 
arasında 2. sırada 
yer alan inme ve 
nörolojik hastalıklar 
arasında en sık 
görülen rahatsızlık
lardan biri epilepsi. 
Birçok insanın hay
atım etkileyen ve 
yaşam kalitesini 
bozan hastalıkların 
tanı ve tedavisindeki 
gelişmeler umut veri
ci.İnme hastalığı 
sebebiyle Türkiye'de 
her yıl 100.000 hasta 
hastanelere başvur
mak zorunda kalıyor. 
Ülkemizde 700 bin 
kişi ise epilepsi 
(sara) hastası.
Nörolojik hastalıklar 
arasında önemli yer 
tutan bu iki rahatsı
zlık Acıbadem Sağlık 
Grubu ve Harvard 
Medical International 
işbirliği sonucunda 
gerçekleşen 
"Acıbadem - Harvard 
Tıp Günleri 3" kap
samında tüm yön
leriyle tartışıldı. 
İnme Tedavisinde ilk 
3 saatin önemi 
Beyin Krizinde ilk 24 
saat içinde ölüme sık 
olarak rastlanıyor. 
Özellikle 96 saat 
içinde beynin şişme
sine bağlı ölümler 
görülüyor. Daha 

sonraki dönemde ise 
komplikasyonlar 
nedeniyle hasta 
kaybediliyor. Bu 
sonuçlarla karşılaş
mamak için inmede 
erken müdahale 
büyük önem taşıyor. 
Brigham & VVomen's 
Hospital inme, Beyin 
Hastalıkları ve 
Nöroloji Yoğun 
Bakım Ünitesi 
Sorumlusu Dr. Galen 
Henderson toplantı
da yaptığı konuşma
da ilk 3 saat içinde 
inme hastasına 
müdahale yapılması 
gerektiğinin altını 
çizerek şöyle konuş
tu: "Tıkanan damarın 
büyüklüğüne, yerine, 
hastaneye başvuru 
süresine, hastaya ait 
diğer faktörlere göre 
tedavi değişmektedir. 
Ancak ilk üç saat 
içinde kullanılan ve 
damar açıcı özelliği 
olan TPA inme teda 
visinde son derece 
başarılı sonuçlar ver
mektedir. Bu ilaç 
hem inmeye bağlı 
ölümleri hem de 
uzuv kayıplarım’önle
mektedir. İlk 3 saat 
sürelik süreyi 
kaçıran hastalar için 
ikinci kez inme 
geçirmeyi engelleyici 
başka ilaçlar kullanıl
maktadır."
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