
30 Kasım’da sona erecek olan toorç taksiti en d İrmesi bir ay ertelendi

îelekom borçları taksitlendirmesi uzatıldı 
'irk Telekom işletmesine borcu olan abonelerin ana paralan alınarak, faizlerin silinerek, ertelenmesini içeren yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 
)n başvuru tarihi olan 30 Kasım’da sistemlerin çalışmaması ve yoğun başvuru nedeniyle, taksitlendirmenin bir ay daha uzatıldığı öğrenildi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
Aralık 2004 Çarşamba

500 ton orkinos 
balığı geldi

Bursa Akçalar Beldesinde bulunan 
Kerevitaş firması tarafından Şeyşel 
adalarından ithal edilen donmuş 
orkinoslar, Belediye İskelesinden 
firmaya gönderiliyor. Sayfa 2’de

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener, SSK Hastanelerinin işçilerin olduğunu tekrarladı

içi eriliferi SSK tefeli taşırt Mı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Ay sonları
Ay sonlarını hiç sevmiyorum.
Bizler, her işte olduğu gibi ödemelerimizi hep 

son güne bırakırız.
I Bu neredeyse genlerimize işledi.
I Telefon borçun mu var, son gün öde..
I Su parası mı ödenecek son güne bırak..
I] Sigorta mı, senet mi, Bağ-Kur taksidi mi aklınıza 
ne gelirse gelsin mutlaka son anda öderiz.
1 Kimi bunu alışkanlıktan yapar, kimi de para 
bulma sıkıntısından..
| Büyükşehir’i savunduğumuz halde ilk kazığını 
siyen faizleriz..
( Gemlik yerel basınında yayınlanacak resmi ilan
lar, Bursa’da bulunan Basın İlan Kurumu 
Müdürlüğü’nce dağıtılıyor.
(Kurum Yönetmeliğine giren her türlü resmi ilan
lar Kurumun Heykeldeki Müdürlüğüne veriliyor.
Parası da yatıyor.
(Kurum ilgilileri bunları hangi gazetede yayın- 
I ınacaksa ona fakslıyor..
I Bu hizmetler karşılığı komisyon alıyor.
| ödemeler ise, bir ay sonra yapılıyor.
I Dün ödeme günüydü.
■Çekimizi aldık. Ziraat Bankası Heykel Şubesi’ne 

irilecek gibi değil.
| (Gemlik kalabalık değil diye alel acele Gemlik’e 

teldik.
[Ziraat Bankası’na gittiğimiz de bir sürprizle 

I terşılaştım. Sistem değiştiği için Kurumun hesabı
Klgisayara tanımlanmamış.

I [Neyse görevli arkadaşlara bir yolunu bulup işimi 
■ (illettiler. Oradan aldığım parayı Yapı Kredi’ye 
ş (itiştirmeye çalıştım.

(Hoppala bu kez sistem çalışmıyor.
I^Oradan Halk Bankası’na .. Orada da sistem kilitli.
I Mde kahrolma..

(Oradan Akbank'a, bankalar kapanmak üzere.
■ortaları yatırdım ama taksitlendirmeyi banka 
hpmadığı İçin kaldı.
(Kabahat ay sonunda mı yoksa bende mi diye 

I fendi kendime kızdım. Kızdım ama, biliyorum bu
■^kanlığımız bir ay sonra aynen sürecek..

Hükümetin SSK Hastanelerini Sağlık Bakanlığı’na devri konusunda 
yasa hazırlaması, işçilerin ve emeklilerin, tepkilerinin sürmesine neden 
oluyor. Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener, AK Parti 
İlçe Başkanı Enver Şahin’e bir dosyada SSK Hastaneleri raporu sundu.
AK Parti Hükümetinin 
SSK Hastanelerini Sağlık 
Bakanlığı’na bağlama giri 
şimine tepkiler sürüyor. 
Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin Yener, SSK 
Hastanelerinin işçilerden 
kesilen paralarla yapıldığını 
belirterek, hazırladıkları bir 
dosyayı AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin’e verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Yeni Türk Lirası 
çocuklara zararlı
Türkiye yeni yılla birlikte Yeni Türk 
Lirası ile tanışacak! Ancak piyasaya 
çıkacak yeni kuruşlar yepyeni bir 
sorunu da beraberinde getirecek. 
Çocukları yeni kuruştan nasıl koru
malı? Haberi sayfa 5’de

Nema ödemeleri 
başlıyor

Nemada dördüncü taksit ödemelerine 
Arahk'ın ikinci haftasından itibaren 
başlanması bekleniyor. Kurumu 
aracılığı ile talepte bulunan hak 
sahiplerinin ödemeleri, 4'üncü tak
sit ödemelerinin başlamasını tâki 
ben en geç 3 gün içinde yapılacak.

Haberi sayfa 10’da

mailto:kadrijguler@hotmail.com
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Haftada Bir
iş Hekimi Özcan VURAL

Fethullah Gülen hoca efendi... ?
Fethullah Gülen hoca akşamları 

kendine ait Samanyolu 
Televizyonunda Ramazan boyunca- 
banttan vaazlar veriyor...!

Gerdanım kıra kıra , ağlaya 
sızlaya konuşuyor...

Kim bu Fethullah Gülen... ?
Bir Nurcu...
Kendi cemaati içinde Fettullah 

Hoca efendimiz diye anılıyor. İsmi 
hergün şeriatçı medyanın günde
minde. Kendine övgüler yazılıyor.

Samanyolu Televizyonu - Zaman 
Gazetesi - Türkiyenin dört bir 
tarafında ilk öğretim okulu- 
Dershaneler - öğrenci yurtları - 
hastaneler - Finansman kurumlan 
var. Buralara inanılmaz paralar 
akıyor.

Fatih Üniversitesi, bu 
cemaatin kurduğu bir Üniversite...!

Ayrıca, dünyanın dört bir 
yanında - Ülkelerde okullar açıyor
lar.

Bu kadar büyük paralar nere
den geliyor belli değil. Bilinen bun-! 
lar bu alanda devletten daha zen
gin - daha güçtüler...

Devlet içinde devlet olmak 
istiyorlar.

En büyük amaçları sayın 
Körfez okurları belli doğrultuda 
yetiştirdikleri öğrencileri bu Laik 
Türkiye Cumhuriyeti içinde Subay - 
Polis - idareci yapmak!...

Bunun için de derinden yavaş 
yavaş gidiyor amaçlarına uygun 
ortamlar yaratmaya çalışıyor. Şunu 
unutmayın, başarılı da oluyorlar...

Fettullah Gülen Amerika’da. 
Orada yaşıyor.

Her nedense Türkiye ‘ye 
vatanına gelmiyor.

Ramazan ayı içinde hariçten 
gazel okuyarak din sömürüsü 
yapıyor.

Hoca efendi ağlamaklı şöyle 
söylüyor;

“Bulunduğum yerde hiç cami - 
mabed yok. Çevremdekilerde hep 
hiristiyan, Uhrevilik yanları itibariyle 
burada ki insanlar hayli donuk.

Buralar da minarelerin o 
büyülü sesini duyamazsınız. Bunun 
için binlerce kilometre uzakta göz
lerimi kapatıp duygularımı dinliyor, 
kendimi camide - kürsüde - 
mihrapta hayal ediyor, Türkiye’de 
olan bitenleri paylaşıyorum.”

Fettullah Gülen Hoca, bulun
duğu yerden mennun olmadığını 
söylüyor. Ama yıllardır Orada 
AMERİKA’da yaşıyor. Gelmeyi de

hiç düşünmüyor.
Cumhuriyet Gazetesinde 

yazar Ilhan Selçuk bir yazısında 
bu konuyu dile getirmiş, şöyle 
yazıyor.

“Hey Allahım sen büyüksün, 
bize sabır ver.

Çünkü, insan bu gibi durumlar 
da ister istemez patlıyor..

Ulan , ulan ,ulan.!
Bu ne iştir!
Bir buçuk milyar Müslüman 

yaşıyor dünya da.
Atlas Okyanusu'ndan Büyük 

Okyanus‘a dek camiden - minare
den, mihraptan, kürsüden geçilmi 
yor...

Sen kalk git, ne idüğü çok 
belli gerekçelerle AMERİKA’da 
yaşamayı canı gönülden ve 
siyaseten yeğle, sonra da otur 
buralarda ezan sesi dinlemeye 
hasretim de. Televizyonlar da tim
sah gözyaşları dök . !

Gülen Hoca !
Gel şu edebiyatı bırakalım da 

bana doğruyu söyle bakalım. 
Madem bu kadar Müslümansın 
madem bu kadar hasret çekiyor
sun, NİÇİN bir İslam ülkesinde söz 
gelimi İran - Mısır- Suudi 
Arabistan’da yaşamıyorsun da, 
niye Hıristiyan AMERİKA’ da postu 
sermişsin.. ?”

İlhan Selçuk ’un bu sorularına 
elbette yanıt gelmez, ne kadar 
tekrar etseniz de asla yanıt vermez 
ler.

Çünkü, Fettullah Bey Amerika’ya 
sığınmıştır.

Başka İslam ülkesinde olmak , 
Türkiye de olmak işine gelmez.

Çünkü AMERİKA “İlımlı İslam 
Kuşağı” adı altında Fettullahçı 
takımını kendi adına kullanır. 
Onların büyümesi, devleti sessiz 
derinden ele geçirmek için çalış
malarına göz yumar.. Onları gizli 
gizli destekler..

Sonra bunlar ortalığa çıkar, iş 
adamlarından topladıkları paralarla 
okullar - talabe yurdlârı- üniversite 
ler kurup genç beyinleri yıkayıp, 
Atatürk’ün kurduğu laik genç 
Cumhuriyeti yıkmayı hayal ederler.

Vergisinden kaçıranlar, bunlara 
Allah rızası (!) için para verir, 
sevap kazandık derler.

Bu para suyunun nerden 
geldiğini gördünüz..

Fettullah Gülen hoca televizyon 
da yalandan ağlıyor, paralar ona 
akıyor!...

tel oıfa balığı di
Bursa Akçalar Beldesinde bulunan Kerevitaş 

firması tarafından Şeyşel adalarından 
ithal edilen donmuş orkinoslar, Belediye 

İskelesi’nden firmaya gönderiliyor.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Limanına 
500 ton dondurul
muş orkinos 
balığı geldi.
Daha önce 
Bandırma 
limanından ithal 
edilen orkinos 
balıklarının 
Gemlik Belediye 
iskelesinden 
boşatma işlemleri 
sürüyor.

Mart ve Eylül 
Gemlik limanına 
gelen dondurulu- 
muş Orkinos 
balıkları kamyon
larla Bursadaki 
ithalatçı firma 
Kerevitaş’a 
gönderiliyor. 
Breiz Klıpper 
isimli soğuk 
hava depolu 
gemiyle Şeysel 
Adalarından

getirilen 500 ton 
Orkinos balığı 
Akçalar 
beldesinde 
bulunan Kerevitaş 
Konserve 
fabrikasına 
tarafından 
işlenerek kon
serve balık haline 
getiriliyor.
Orkinos ithalatı 
3 ayda bir 
tekrarlanıyor.

GEMLİK KANBER06LU TURİZM
GEMLİK GARAJI Tel: 514 45 49

VAN ERCİŞ SEMA TURİZM 
Gemlik’ten hergün saatlO.oo’da
KAYSERİ - MALATYA - ELAZIĞ - 
MUŞ - VAN - AHLAT - PATNOS 
SERVİSLERİNE BAŞLAMIŞTIR

dURSA hÂS İYETVE KENT GAZETE LERİNE>' 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |

KÖRFEZ REKLAM TEL:(1224]51ÎS88!
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meğl Başkanı Hüıeyln Yanar, SSK Hastanelerinin İşçilerin olduğunu tekrarladı

/$ç/ emeklilen ŞŞK
Hastaneleri konuşunda kararlı

Mrofomobito yöneldi

Hükümetin SSK Hastanelerini Sağlık Bakanlığı’na devri konusunda yasa 
hazırlaması, işçilerin ve emeklilerin tepkilerinin sürmesine neden olu 
yor. Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener, AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin’e bir dosyada SSK Hastaneleri raporu sundu.
Seyfettin SEKERSÖZ

SSK Hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı’na 
devri konusunda 
oluşturulan Emek 
Platformunda yer 
alan sivil toplum 
örgütlerinin görüş
lerini içeren dosyayı 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin’e veren 
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, "Ben 
yaptım, oldu.” zih
niyetinin ileride zarar 
getireceğini söyledi. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri 
Demeği'nin SSK 
Hastanelerinin Sağlık 

Bakanlığı’na devrini 
öngören düzenleme 
lerle ilgili görüşlerini 
içeren dosyayı Enver 
Şahin’e veren İşçi 
Emeklileri Demeği 
Gemlik Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, bazı 
kamu kurum ve kuru
luşlarına ait sağlık 
birimlerinin Sağlık 
Bakanlığı’na

TAŞI S
GEDİĞİNE I

İnan Tamer Fİ

Dipsiz kuyu...
17 Aralık öncesi Türkiye'nin 
önünde üç eşik varmış.
Ardında da beşik uyu yavrum uyu.
Sonuç? Güüüüüp!
Dipsiz kuyu....

İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin 
Yener, Ak Parti İlçe Başkanı Enver Şahin’le 
SSK Hastaneleri konusunda görüşürken 
devredilmesine dair 
kanun tasansı'nın 
işçi Emeklileri Genel 
Merkezi'nce ince
lenerek. kabul edile-

mez olarak değer
lendirildiğini bildirdi. 
Hüseyin Yener'in 
verdiği ve sakın
caların açıklandığı 
dosyada ayrıca, 
kurum personeli'nin 
"Döner sermayeden 
pay almak" gibi 
vaatlerle kandırılmak 
istendiği de öne 
sürülen görüşler 

arasında yer alıyor. 
Hazırlanan dosyada 
ayrıca söz konusu 
kanun tasarısının, 
SSK sağlık kuru

luşlarında çalışan 55 
bin sağlık çalışanının 
da önce Sağlık 
Bakanlığı’na ardından 
yerel yönetimlere 
devredilmesini doğu
racağı belirtiliyor. 
SSK BEZİM MALIMIZ 
SSK binalarının 
çalışanların malı 
olduğuna dikkat çeki 
len Genel Merkez 
görüşünde, SSK'nın 
çalışanın gururu 
olduğu belirtilerek, 
SSK Hastanelerinin 
sağlık hizmetlerini, 
Sağlık Bakanlığı’ndan 
daha ucuza temin 
ettiği görüşü de iddia 
edildi..
Genel Sağlık 
Sigortasının gelme
siyle, sorunların bite
ceği iddiasının 
kandırmacadan ileri 
gidemeyeceğinin de 
öne sürüldüğü 
dosyada, hedefin 
Sağlık Bakanlığı’na 
devredilecek SSK 
Hastanelerinin ileride 
özelleştirmeye gidile 
rek el değiştirebile
ceği ileri sürülüyor. 
"SSK batıyor" iddi
alarıyla kamu oyunu 
yanıltmaya çalışan 
Başbakan ve Sağlık 
Bakam'nın, bu tutum
larını bir yana 
bırakarak, kayıt dışı 

istihdamın kayıt içine 
alınması yönünde 
hiçbir gayret sarf 
etmemesinin de ayrı 
bir merak konusu 
olduğunun altı 
çizilirken hükümetin 
"ben yaptım, oldu" 
zihniyetinin kabul 
edilemez olduğu 
belirtildi.
DERNEKLER DE 
YAPIYOR 
İşçi Emeklileri'nin 
hazırladığı dosyayı 
alarak İl’de yapılan 
İlçe Başkanları 
toplantısında gerekli 
yerlere ileteceğini 
söyleyen AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, hükümetin 
uyguladıklarını mev
cut derneklerinde 
yapmakta olduğunu 
savundu.
Şahin, "Dernekler de 
üyelerinin 
düşüncelerini 
almadan karar veri 
yorlar. Hastanelerin 
tek çatı altında 
toplanıp daha iyi 
hizmet vermeleri için 
çaba gösteriliyor. 
Anayasaya göre 
insanlar nasıl eşit 
haklara sahipseler bu 
sağlık hizmetinde de 
öyle olmalıdır. Bir 
işçi, işçi olduğu için 
başka hastanelerde 
dışlanmamalıdır." 
şeklinde konuştu. 
İnsanların kamplara 
bölündüğünü 
hükümetin de bunu 
ortadan kaldırmak 
için çaba harcadığını 
söyleyen Şahin, 
“Hastanelerimizi biz 
de gezerek perso 
nelden bilgi alıyoruz. 
SSK'da tüm personel 
birleşmeden yana 
tavır sergiliyor.
Halkımıza zarar vere
cek kararlara ben de 
karşıyım .Bu konuda 
sivil toplum örgüt
lerinin her zaman 
yanında olurum." 
dedi.

Çeteler, cep telefon
larından son şimdi 
de, yasalar önünde 
'çocuk' muamelesi 
gören 18 yaşından 
küçük maşaları kul
lanarak otomobil 
hırsızlığına yöneldi. 
Polis, vatandaşı 
uyarıyor. Peki, nasıl 
koruyabilirsiniz?
Çalıntı cep telefon
larının IMEI 
numarasıyla tespit 
edilebilmesinin 
verdiği caydırıcılık 
nedeniyle hedef 
değiştiren hırsızlar, 
bu kez araçlara 
yöneldiler.
Hırsızların, çocukları 
"maşa" olarak kul
landıkları ve gündüz 
saatlerinde bile per
vasızca camların 
kırıldığına dikkati 
çeken emniyet 
görevlileri, araç 
içinde görünürde 
herhangi bir şey 
bırakılmaması 
konusunda vatan
daşı uyarıyorlar. 
Adana Emniyet 
Müdürlüğü veri
lerinden derlenilen 
bilgilere göre, hır 
sizlik başta metropol 
kentler ve buyukşe- 
hirler olmak üzere 
Türkiye'nin birçok 
yöresinde asayişin 
en önemli gündemini 
oluşturuyor.
Tırnakçılıktan, 
tantanacılığa, kap
kaççılığa ve oto 
hırsızlığına kadar 
çok sayıda çeşidi 
bulunan hırsızlık 
olayları, özellikle 
göçün yoğun olduğu 
yörelerde artış gös
teriyor.
Gündüz saatlerinde 
bile görünebilecek
lerine aldırmadan 
hırsızlık yapan bu 
kişilerin bir otomo
bilin kapısını sadece 
3 saniyede aşabildik
lerine dikkati çeken 
yetkililer, daha çok 
otobüs duraklarını, 
cami avlularını, otog
ar ve tren istasyon
larını, havayolu ter
minallerini, pazar 
yerlerini, kalabalık 
ortamları "iş sahası" 
olarak tercih ettik
lerini belirttiler.
Hırsızlık olaylarının 
ise yüzde 55-60'ı 18 
yaşından küçük olan 
ve yasalar önünde 
"çocuk" muamelesi 
görenler tarafından 
işleniyor. Yasalar 
önünde hırsızlık 
olayına karışan 
kişilere 11 yaşına 
kadar ceza ver
ilmemesi, 18 yaşına 
kadar çocuk muame

lesi yapılması, hırsı
zların, çocukları 
"maşa" olarak kul
lanmalarına neden 
oluyor.
Hırsızlık olaylarına 
karışanların yüzde 
30'u yakalanabiliyor. 
Ancak, eğer 
yakalanan sanık 
çocuk yaşta ise 
ifadesi Çocuk 
Şubesi'nce alınıp 
Adliye'ye sevk ediliy
or. Çocuğun 
ifadesinde çalıntı 
malı sattığını 
söylediği kişi "ben 
satın aldım" 
demediği sürece 
gözaltına alınamıyor. 
VATANDAŞA UYARI 
Emniyet müdürlüğü 
yetkilileri, konuya 
duyarlılık gösterilme
si beklendiğini 
belirterek, vatandaş
tan şu konularda 
dikkatli olmalarını 
istedi: "Aracınızı 
park edecek kapalı 
garajınız yoksa, 
mümkünse 
görülebilecek, iyi 
aydınlatılmış yerleri 
seçin. Aracınızdan 
indikten sonra kapı 
ve pencereleri kon
trol edin. İçinde, 
görünür bir yerde 
boş poşet bile bırak
mayın.
Kısa süreli parklarda 
da kontak anahtarını 
yanınıza almayı 
alışkanlık haline 
getirin. Değerli 
eşyalarınızı, ruhsat, 
ehliyet ve yedek 
anahtarınızı otonun 
içinde bulundur
mayın.
Oto pazarlarından, 
galerilerinden veya 
şahıslardan motorlu 
araç satın alırken, 
ruhsat sahibi ile yüz 
yüze görüşün.
Ruhsat üzerine yazılı 
olan bilgilerin doğru
luğunu kontrol edin. 
Araç satın alırken 
yedek anahtarlarını 
almayı unutmayınız 
veya kilidini 
değiştirin. Satın ala
cağınız aracın, şasi 
numarasını yazılı 
olduğu kısımları 
kontrol edin.
Herhangi bir tahrifat 
bulunduğu kanaati 
hasıl olduğunda 
aracı almaktan 
vazgeçin ve durumu 
polise bildirin.
Mümkünse elektron
ik alarm sistemi kul
lanın." Hırsızlık olay
larına karşı 2001’den 
itibaren sokak timi 
oluşturan Adana 
Emniyet Müdürlüğü, 
suç sayısında düşüş 
sağlamaya başladı.
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Hamsinin yüzüne bakan yok
Halit Zeki Genç seçildi

Seyfettin SEKERSÖZ
Geçtiğimiz 
Cumartesi 
günü 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu'nda 
yapılan izci 
kurulu seçi
minin ardından 
başkanlık 
seçimi yapıldı. 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulunda bir

H. Zeki Genç İzci liderliğine seçilirken,
Ahmet Mutluer saymanlığa, Abdullah Akpınaroğlu

Seyfettin SEKERSÖZ

araya gelen
liderlerden
Ahmet Mutluer, 
Abdullah 
Akpınaroğlu ve Halit 
Zeki Genç, aralarında 
izci başkanını 
seçtiler.

sekreterliğe getirildiler
İki yıl görev 
yapacak olan 
Gemlik İlçe İzci 
Kurulu Başkanlığına 
Halit Zeki Genç,

getirilirken Abdullah 
Akpınaroğlu Sekre 
terliğe, Ahmet 
Mutluer'de Sayman 
lığa getirildiler.

Balık yasağının 
olduğu dönem
lerde kilosu 
15 milyon liraya 
kadar yükselen 
Hamsi'nin fiyatı 
2 milyona 
inince müşterisi 
de azaldı.
Eylül ayında 
sona eren balık

avlama yasağının 
ardından ara sıra 
azalan ancak 
şimdilerde Lüfer 
ve Çinekop'un 
azalmasıyla tez
gahları süsleyen 
Hamsi balığı, 
fiyatının 2 milyona 
inmesiyle adeta 
vatandaşlar 
tarafından ilgi 
görmemeye

başladı. 
Sofrada vatan
daşın et ihtiyacını 
karşılayan, her 
kesim insanın 
damak zevkine 
hitap eden 
hamsi balığı, yine 
de sevenleri 
tarafından 
tercih edilen balık 
olma özelliğini 
koruyor.

NEM HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

UNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kumpanyalarına devam ediyor!!!!

ÜHVER TRAKTÖR LTD. ŞTİ.
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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Yeni W Lirası çocuklara zararlı
Türkiye yeni yılla 
birlikte Yeni Türk 
Lirası ile tanışacak! 
Ancak piyasaya 
çıkacak yeni 
kuruşlar yepyeni bir 
sorunu da 
beraberinde getire
cek. Çocukları 
yeni kuruştan 
nasıl korumalı? 
Çocuğunuzun para 
yutmaması için yeni 
madenî paralardan 
uzak tutun!
Birkaç hafta önce 
Edirne’de yaşanan 
bir olay da aslında 
işin boyutlarını 
gözler önüne seriy
or. Çavuşbey 
Mahallesi Eskipazar 
Sokak’ta oturan 
Gönül Kazancı (7), 
madeni 250 bin lira 
ile oynadığı sırada 
ablası Özlem 
Kazancı (12) parayı 
almak isteyince, 
madeni 250 bini 
ağzına saklamıştı. 
Parayı daha sonra 
yanlışlıkla yutan 
küçük kız, durumu 
fark eden anneanne 
Necla Kazancı 

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle vaşayın..

** Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

~ İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa
Macun

•r (ialvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

tarafından Edirne 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisi’ne 
götürülmüştü. Çek
ilen röntgende, 
küçük kızın yuttuğu 
madeni paranın 
midesinde olduğu 
belirlenmiş. Gönül, 
24 saat sonra parayı 
boşaltım yoluyla 
çıkarmıştı. Olayı 
hatırladığında o 
korkulu anları tekrar 
yaşayan baba 
Kazancı ise YTL’ye 
ilgili şu değer
lendirmede 
bulunuyor: “Anne 
ve babalar bu konu
da çok dikkatli 
olmalılar. Bozuk 
paraları çocukların 
ulaşamayacağı yer
lerde saklamalılar. 
Aksi takdirde bozuk 
paralar küçük 
çocuklar için potan
siyel bir tehlike.” 
Madeni para yutma 
vakalarında en 
büyük risk ise 
paranın nefes 
borusuna takılması. 
SSK Samatya 
Başhekimi Yiğit, 

böyle bir durumda 
annelere çocukları
na hiçbir şey 
yedirip içirmeden 
doktora götürmeleri 
telkininde bulunuy
or. Fakat çok acil bir 
durum söz konusu 
ise Yiğit şu 
tavsiyede bulunuy
or: “Çocuğunuzun 
göğüs kafesinin 
altından karnına 
doğru hızla 
bastırarak parayı 
çıkarmaya çalışın.” 
1 Ocak’tan itibaren 
kullanımda olacak 
madeni paralar 
içinde 1 YTL, 230 
milyon adet ile 
başta geliyor. Bunu, 
225 milyonla 50 
YKr, 204 milyon 
adetle 25 YKr takip 
ediyor. Yeni yılda 
150 milyon 1 YKr, 
183 milyon 5 YKr, 
208 milyon da 10 
YKr kullanıma 
geçecek.
Yüzükoyun yatırın 
ve sırtına vurun 
1. Çocuğunuzu 
yüzü yere dönük 
olarak kolunuzun

üzerine yatırın ve 
elinizle çenesini 
sıkıca kavrayın. 
Kolunuzu 
bacağınızın üzerine 
iyice yerleştirin. 
Diğer elinizin 
tabanıyla kürek 
kemiklerinin arasına 
5 sefer kuvvetli ve 
hızlı bir şekilde 
vurunuz.
2. Şayet boğazına 
kaçıp tıkanmaya 
sebep olan cisim 
çıkmazsa, aynı şek
ilde destekleyerek 
uyluklarınızın 
üzerinde sırtüstü 
yatırın. İşaret ve 
orta parmağınız 
çocuğunuzun 

göğüs kemiğinin 
(memelerin biraz 
üzeri) tam 
üzerindeyken 5 defa 
vurun. Çocuğunuz 
öksürünceye veya 
boğazına kaçan 
cisim çıkıp 
çocuk kendi 
kendine rahat 
nefes almaya 
başlayana kadar 
göğsünü bastırıp 
sırtına vurmaya 
devam edin.
3. Çocuğunuz bil
inçsiz ve hâlâ nefes 
alamıyorsa öncelik
le ambulans çağırın. 
Bu arada hemen 
çocuğun başını 
yumuşak bir şekilde 

arkaya yatırın ve 
çenesini 
aşağıya çekin.
Dudaklarınızı 
burun ve ağzını 
kapatacak şekilde 
yerleştirip 1,1,5 
saniyede 2 nefes 
verin.
4. Eğer verdiğiniz 
nefes içeri 
girmiyorsa, kafasını 
daha fazla 
arkaya yatırarak 
yeniden deneyin. 
Hâlâ nefes borusu 
tıkalıysa birinci 
adıma geçip bütün 
yaptıklarınızı 
ambulans gelinceye 
kadar tekrar 
edin.

P BURSA HAKİMİYET VE
I KENT GAZETELERİNE | 

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

® ortaıın
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

SATILIK VİLLA
Umıırbey Polatkan 

Cııddesi 'nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

■■i GÜNLÜK SİVASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Ücretsiz ‘aile hekimi’ dönemi başlıyor
Sağlık Bakanlığı'nca 
hazırlanan 'Aile 
Hekimliği Pilot 
Yasası' TBMM'de 
kabul edildi. Türkiye, 
yasanın yürürlüğe 
girmesinin ardından 
gelişmiş ülkelerde 
yıllardır uygulanan 
'Aile Hekimliği' sis
temiyle tanışacak. 
Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi, bireyin 
ihtiyaçları doğrul
tusunda koruyucu 
sağlık hizmetlerine 
ağırlık verilmesi, 
kişisel sağlık kayıt
larının tutulması ve 
bu hizmetlere eşit 
erişimin sağlan
masının amacıyla 
hazırlanan, 'Aile 
Hekimliği Pilot 
Uygulaması 
Hakkında Kanun' 
TBMM'de kabul 
edildi. Bakanlık, 
Aile Hekimliği uygu
lamasını ilk olarak 
Düzce'den başlata
cak. Kanun, Aile 
Hekimliği hizmet
lerinin yürütülebilme
si konusunda 
görevlendirilecek 
sağlık personelinin 
statüsü ve mali hak
ları ile hizmetin 
esaslarını düzenliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, söz 
konusu kanunda, Aile 
Hekimliği Uzmanı ve 
Sağlık Bakanlığı'nın 
öngördüğü eğitimleri 
alan uzman tabip 
veya tabipleri, kişiye 
yönelik koruyucu 
sağlık hizmetleri ile 
birinci basamak 
teşhis, tedavi ve 
rehabilite edici sağlık 
hizmetlerini yaş, cin
siyet ve hastalık 
ayrımı yapmaksızın, 
her kişiye kapsamlı 
ve devamlı olarak 
belli bir mekanda ver
mekle yükümlü 
olduğu belirtiliyor. 
Kanunda Aile Hekimi 
olarak görev yapacak 
tabiplerin, ihtiyaç 
durumunda gezici 
sağlık hizmeti ver
meleri ve tam gün 
esasına göre çalış
maları hükme 
bağlanıyor. Kanunun 

yürürlüğe girmesinin 
ardından, Sağlık 
Bakanlığı; Bakanlık 
veya diğer kamu 
kurum veya kuru
luşları personeli olan 
uzman tabip, tabip ve 
aile sağlığı elemanı 
olarak çalıştırılacak 
sağlık personelini 
Aile Hekimliği uygu
lamaları için 
görevlendirmeye 
yetkili oluyor. Kanun 
aile sağlığı eleman
larının, Aile Hekimi 
tarafından belirlenen 
ve Sağlık 
Bakanlığı'nca 
uygun görülen, 
kurumlarınca da 
onay verilen Bakanlık 
veya diğer kamu 
kurum ve kuruluşları 
personeli arasından 
seçilmesini ve 
sözleşmeli olarak 
çalıştırılmasını, bu 
suretle eleman temin 
edilememesi halinde 
bu hizmetler için

görevlendirebilirlesin! 
hükme bağlıyor.
Kanunun yürürlüğe 
girmesinin ardından, 
uygulamanın 
başladığı yerlerde 
kişilerin Aile 
Hekimine kaydı 
yapılacak. Sağlık 
Bakanlığı'nca belir
lenen süre sonunda 
kişiler Aile hekimleri
ni değiştirebilecek, 
her bir Aile Hekimi 
için kayıtlı kişi sayısı; 
asgari bin, azami 4 
bin kişi olacak. 
Uygulama ücretsiz 
olacak ve haftada 40 
saatten az olmamak 
kaydı ile ilgili Aile 
Hekimi'nin talebi ve o 
yerin sağlık 
idaresince onaylanan 
çalışma saatleri 
içinde yerine getirile
cek. Uygulamaya 
geçilen yerlerde, acil 
haller ve zorunlu 
sebepler dışında aile 
hekiminin şevki 
olmaksızın sağlık 
kurum ve kuruluşları
na müracaat eden 
kişilerden, tabi olduk
ları sosyal güvenlik 
kuruluşuna bakılmak
sızın, Sağlık, Maliye 
ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlıklarınca 

ortaklaşa belirlenen 
oranda katkı payı 
alınmasına imkan 
tanıyor. 'Aile 
Hekimliği Pilot 
Yasası'nın yürürlüğe 
girmesinin ardından, 
Aile Hekimlerinin 
şahsi kayıtları, ilgili 
il ve ilçe sağlık

idare birimlerinde 
tutulacak. Aile 
Hekimlerinin kul
landığı basılı veya 
elektronik ortamda 
tutulan kayıtlar, 
kişilerin sağlık

dosyaları ile raporlar, 
sevk belgesi ve 
reçete gibi belgeler 
resmi kayıt ve evrak 
niteliğinde olacak.
Yasa, bu 
kayıt ve belgelerin, 
hekimin ayrılması 
veya kişinin hekim 
değiştirmesi duru
munda eksiksiz 
olarak devredilmesi
ni, birinci basamak 
sağlık kuruluşları 
ve resmi tabiplerce 
düzenlenmesi 
öngörülen her 
türlü rapor, sevk 
evrakı, reçete ve 
diğer belgelerin, 
Aile Hekimliği uygu
lamasına geçilen yer
lerde aile hekimleri 
tarafından düzenlen

mesini hükme bağlıy
or. Aile hekimleri ve 
aile sağlığı eleman
ları, mevzuat ve 
sözleşme hükümler
ine uygunluk ile 
diğer konularda 
Bakanlık, ilgili mülki 
idare ve sağlık 
idaresinin denetimine 
tabi hale getiriliyor. 
Kişilerin ağız ve diş 
sağlığını korumak 
ve bu hizmetlerin 
daha etkili ve verimli 
yürütülmesini sağla
mak amacıyla, 
Sağlık Bakanlığı'nca 
tespit edilecek illerde 
pilot uygulama 
yapılmasını hükme 
bağlayan Aile 
Hekimliği Pilot 
Yasası, bu hizmetler 
karşılığında yapılacak 
ödemelerin, hizmet
ten yararlananların 
ilgisine göre bağlı 
bulundukları kurum 
bütçelerinden veya 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarından 
karşılanması ile diğer 
hususlara ilişkin usul 
ve esasların Maliye, 
Sağlık ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlıkları tarafın
dan müştereken 
belirlenmesini hükme 
bağlıyor.

Dünyada 175 milyon kişi göçüyor
M W ©afe

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 Çad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

C emiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez. temin edilir»
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Birleşmiş Milletler 
(BM), dünyada 175 
milyon insanın kendi 
ülkesinden uzakta 
göçmen durumunda 
bulunduğunu açık
ladı.
BM Ekonomik ve 
Sosyal İşler Bölümü 
tarafından hazırlanan 
"2004 Dünya 
Ekonomik ve Sosyal 
Araştırması'* 

raporunda, kontrollü 
ve düzenli şekildeki 
nüfus hareketlerinin 
hem göç veren hem 
de göç alan ülkelere 
önemli faydalar 
sağlayabileceği, 
bunun için yeni bir 
küresel yaklaşımın 
gerekli olduğu ifade 
edildi.
Göçmenlerin gittik
leri ülkelerde, 

ihtiyaç duyulan mal 
ve hizmetlere yönelik 
talepleri karşıladık
ları belirtilen rapor
da, "Gittikleri 
ülkelerin gayrı 
safi milli hasılalarına 
önemli katkılar
da bulunan 
göçmenler, bu 
ülkelere aldık
larından daha 
fazlasını ver
mektedirler" 
denildi.
Dünyanın en 
zengin ülkeler
ine yönelik 
göçün son 10 
yılda yüzde 3 
oranında art

tığının ortaya konul
duğu raporda, 
gelişmekte olan 
ülkelerde
ise göç oranının 

sabit kaldığı ifade 
edildi.

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41
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OECD’den borçlanma uyarısı
Ekonomik 
işbirliği ve 
Kalkınma 
Teşkilatı 
(OECD), 
Türkiye'nin 
önceliği borç 
yükünü ve 
cari açığını 
azaltmaya 
vermesi gerektiğini 
bildirdi.
OECD'nin bugün 
açıklanan altı aylık 
"Ekonomik 
Görünüm" 
raporunda, 
Türkiye'nin 
yakaladığı yüksek 
ekonomik büyüme

AYDIN IZGARA VE

hızından borçlarını 
azaltmak ve cari 
açığını denetim altı
na almak için yarar
lanması gerektiği 
belirtildi.
"Cari açığın 
büyümesinin yeni 
borçlanma kaynağı 
olmaya devam ettiği 
ve bu durumun, 

doğrudan 
yabancı yatırım 
girişinin zayıf 
kaldığı bir 
ortamda ülkenin 
borçlarının 
sürdürülebilir
liği konusunda 
kaygı yarattığı" 
kaydedilen 

raporda, hükümetin 
sıkı para ve maliye 
politikalarına bağlı 
kalmaya devam 
etmesi ve yapısal 
reformları 
sürdürmesinin 
yatırımcı güveninin 
korunması için şart 
olduğu kaydedildi.

Üniversiteler gelecekten 
endişeli

Türkiye'nin --------~
en büyük 
sorunların- ’HHK 
dan biri flH
olan işsiz- İH
lik, üniver
site öğren- 
çilerinin 
gelecek 
kaygısı taşı
malarına neden 
oluyor.
"Diplomalı işsizler" 
her geçen gün 
çoğalırken, pek çok 
üniversite mezunu, 
işsiz kalmamak 
adına okudukları 
bölümle ilgisi 
olmayan alanlarda 
çalışıyor. Öğrenci
lerin tercihlerinde; 
açıkta kalmamak, iş 
garantisi olan bir 
meslek sahibi 

olmak, popüler bir 
meslek edinmek 
etkili olurken, kendi 
istedikleri alanda 
çalışmak da hayal
lerinde yatıyor. 
Fakat gençlerin 
hemen hepsinin 
buluştuğu ortak 
payda gelecek
leriyle ilgili kaygı 
taşımaları. Kimi 
işsiz kalabileceği, 
istediklerini tam 
olarak gerçek
leştiremeyeceğine,

kimi ise eğiti* 
P mini aldıkları 

gaf bölümle ilgili 
■I sektörlerin 
I Türkiye'de 
I yeterince 
I gelişmemiş 
I olduğuna

inanıyor.
Öğrenciler, 

istedikleri bölümü 
seçmiş olsalar da, 
ülkemizde yeterli 
olanakların 
olmadığından 
yakmıyorlar. 
Gençlerin umutsu
zlukla okuması 
yada mezun olduk
tan sonra hayal 
kırıklığı yaşaması; 
mutsuz bireylerin 
toplumumuzda gün 
geçtikçe çoğala
cağını gösteriyor.

YEMEK SALONU
Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

|BWden uyarıcı sembolleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur
W

EV VE İŞYERLERİNE 

SERVİS YAPILIR

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

Televizyonlara 
"akıllı işaretler" 
geliyor. RTÜK, 
çocuk ve genç
lerin zararlı 
yayınlardan 
korunması 
amacıyla ekran
larda kullanıla
cak uyarıcı sem
bolleri belirledi. 
Siyah-beyaz ren
klerde ekrana gele
cek "akıllı işaretler", 
aileleri 
"şiddet/korku, cin
sellik ve olumsuz 
örnek oluşturabile
cek davranışlar" 
içeren yayınlara 
karşı uyaracak. 
Yayınların hangi yaş 
grubuna uygun 
olduğunu da 
gösterecek olan 
semboller, yayınları, 
7,13 ve 18 yaşa 
göre kategorize ede
cek.
RTÜK'ün, sistemin

Türkiye'de işler hale 
getirilmesine yöne
lik 325 bin Euro 
bütçeli proje başvu
rusu da Hollanda 
hükümetinin AB'ye 
aday ülkelere teknik 
destek sağlamak 
için açtığı fon 
tarafından kabul 
edildi.
2005 yılı sonunda 
uygulamaya konula
cak "koruyucu sem
bol sistemi", çocuk 
ve gençlerin bil
işsel, sosyal ve duy
gusal gelişimleri 
üzerinde olumsuz 
etkileri

olabilecek zararlı 
içeriğin, ana 
babaları ve 
çocukları 
uyarmak ve bil
gilendirmek 
amacıyla 
sınıflandırılması 
esasına dayanıy
or.

"Akıllı işaretler" 
adını taşıyan sis
temde, çocuklara 
sempatik gelecek 
"üzerinde bir göz 
bulunan TV ekranı 
görüntüsünde" 
"Tele" adlı bir 
logo kullanılacak. 
Sistemin oluşturul
ması için öncelikle 
yayın kuruluşlarında 
kodlayıcılar 
belirlenecek. RTÜK 
tarafından kod- 
layıcılara eğitim 
verilecek ve 
bir rehber 
kitapçık 
hazırlanacak.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

O m Diyarbakır Nufus Müdürlüğünden 
aldığım Nufus Cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür 

Mehmet PIÇAK
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Akıllara ziyan buluşlar
Bilim adamlarının 
kimi buluşları önceleri 
çok komik ya da 
saçma gelse de, günün 
birinde hayatı 
değiştirecek kadar 
etkili olabiliyor. İşte 
okuduğunuzda şaşıra
cağınız, hatta kahka
halara boğulacağınız 
çok ilginç buluşlar... 
Kimi bilim adamı 
ruhun ağırlığını ölçtü, 
kimi ölmek üzere olan 
çiçekleri Viagra'yla 
diriltti, kimi kur
bağanın havada asılı 
kalmasını sağladı. İşte 
bir demet tuhaf 
buluş...
Bilim adamlarının 
kimi buluşları önceleri 
çok komik ya da 
saçma gelse de, günün 
birinde hayatı 
değiştirecek kadar 
etkili olabiliyor. 
İndependent gazetesi 

de birçoğu anlaşıla
mayan 'tuhaf 
buluşları derledi: 
Ruhun ağırlığı teorisi 
Filozoflar uzun yıllar
ca eğer ruh varsa 
madde mi yoksa başka 
bir formda mı ola
cağını tartıştı. 
1900'lerin başında 
Amerikalı bir doktor 
olan Duncan 
MacDougall 
tüberkülozlu hasta
larını incelemeye • 
alarak, onlar ölür 
ölmez ağırlıklarında 
bir değişme meydana 
gelip gelmediğini 
ölçtü. Sonuçta ölüm 
anında altı hastadan 
dördünün ağırlığının 
21 gram azaldığı 
görüldü.
Bu buluşun zekice mi 
yoksa sadece tuhaf mı 
olduğu netlik kazan
madı ancak olağandışı 

önermelerin 
olağandışı kanıtları 
olması gerektiği man
tığıyla ortada kaldı. 
Henüz deneyi modern 
imkânlarla tekrar
layan çıkmadı.
Çiçek bir hafta fazla 
yaşadı
Adı açıklanmayan bir 
bilim adamı, iktidarsı
zlık ilacı Viagra'yı 
çiçeklerde denedi.
Viagra, peniste kan 
basıncını artırarak işe 
yaradığından ve çiçek
lerde kan olmadığın
dan bu deney anlam
sız görünse de sonuç 
verdi. Ölmek üzere 
olan çiçekler dirilerek 
normal yaşamlarından 
bir hafta fazla yaşadı.
Sudan bilgisayarlar 
1960'iarda suda 
çözülen moleküllerin 
zamanla suyun 
yapısını değiştireceği 

fikri ortaya atıldı. 
Tuhaf olmasına rağ
men deneyler bu fikri 
kanıtlıyordu. 1988'de 
Fransız bilim adamı 
Jacques Benveniste, 
suyun bu değişen 
yapıyı, içindeki 
moleküller 
seyreltildikten sonra 
bile 'hatırladığını' 
iddia etti. Bu iddianın 
doğruluğu halinde 
sudan bilgisayar 
hafızası yapılabilecek
ti. Ancak bu buluş da 
tekrar denenmeden 
bilim dünyasının 
'tuhaf rafına kalktı. 
İneklerin ısınmaya 
katkısı!
Einstein her sabah 
çorap giyip her akşam 
çıkarmanın kendisine 
bir yaşam boyu 
yüzlerce saat kaybet
tireceğini hesaplayıp 
çorap giymekten 

vazgeçmişti. 
Tıpkı bu saçma 
görünen hesap 
gibi son yıllar
da bilim 
adamları inek
lerin çıkardığı 
metan gazı 
miktarını 
hesaplayarak 
küresel ısın
maya olan katkısını 
ölçüyor. Ancak sorun 
öyle ciddi ki, 
AvustralyalI uzmanlar 
ineklerin gaz çıkar
masını engellemek için 
genetik değişiklikler 
üzerinde çalışıyor. 
Yıldırımı yakalamak 
1752 yılında Fransız 
Thomas Francois 
D'Alibard, yıldırımı 
yakalayıp bir şişeye 
koymak üzere bir 
deney yaptı.
Yardımcısı Coiffier'i 
fırtınalı bir günde üç

boş şarap şişesiyle 
desteklenmiş bir tah
tadan oluşan bir san
dalyenin üzerine 
oturttu. Coiffier elinde 
15 metrelik bir demir 
çubuk tutuyordu ve 
çubuğun alt ucu, 
alüminyum folyoyla 
sarılmış bir şişeye 
bağlıydı. Bu çılgın 
fikir işe yaradı, 
Coiffier hayatta kaldı 
ve Benjamin 
Franklin'in yıldırımın 
elektriğin bir formu 
olduğuna dair görüşü 
ilk kez kanıtlandı.

NGLTON 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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Barbarosca
Zamanımızın henüz 
çare bulamadığı 
korkunç hastalık olan 
AIDS'le ilgili ilk 
vakaların tıbbın gün
demine gelmesinin 
üzerinden neredeyse 
çeyrek yüzyıl geçiyor. 
'Kazanılmış Bağışıklık 
Yetersizliği' anlamına 
gelen kelimelerin baş 
harflerinden oluşan 
AIDS hastalığından 
bugüne kadar yaklaşık 
25 milyon insanın hay
atını kaybettiği tahmin 
ediliyor. Halen yüzde 
45 kadarı kadın olmak 
üzere 40 milyon 
civarında insanın, 
hastalığın etkeni virüs
leri ile infekte olduğu 
ve her yıl 5 milyon 
kişinin daha bu sayıya 
eklendiği de belirtiliyor. 
Orta ve Güney 
Afrika'nın başını çektiği 
dünyanın belli 
yörelerinde infekte 
olanların genel nüfusa 
oranı yüzde 25 ve üzer
ine kadar tırmanmış 
bulunuyor. Ancak, son 
yıllarda ilaçlı tedavi 
yöntemlerinde alınan 
sonuçlar yüz güldürüy
or. Bu kapsamda, ileri 
derecede etkin anti- 
retroviral tedavinin 
(İEART) -güncel üçlü 
ilaç kombinezonları- 
uygulanabildiği zengin 
toplumlarda, AIDS 
ölümlerinde yarı yarıya 
düşmeler gözleniyor. 
Halen İEART'ın, pek 
çok hastada, AIDS'e yol 
açan HIV enfeksiy
onunun ilerlemesini 
durdurduğu ve süreci 
"dondurduğu" bildiriliy
or. Çok basitleştirilmiş 
ilaç müdahaleleri ile 
anneden bebeğe 
virüs aktarımı riski 
neredeyse önemsiz 
oranlara kadar düşe
biliyor.
Baykent Tıp Merkezi İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Oğuz Önder, İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, kan ve cin
sel organ salgıları ile 
kişiden kişiye 
bulaşabilen HIV virüs

SATILIK 
GARAJ

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83
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ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

lerinin, ortalama 10 yıl 
kadar süren bir süreçte 
bedenin bağışıklık cev
abında merkezi rol 
oynayan bir tür hücreyi 
(CD 4(+) lenfositler) 
adeta soykırıma uğrat
tığını ve hastaların 
bağışıklık sistemini 
neredeyse tamamen 
çökerttiğini kaydediyor. 
AIDS ÖLÜMLERİNDE 
AZALMA
Hastalık etkeninin kısa 
sürede tanımlanması 
(1983-1985) ve toplanan 
epidemiolojik verilerin, 
korunma tedbirlerinin 
akılcı biçimde formüle 
edilmesine imkan 
sağladığını vurgulayan 
Dr. Önder, "1987'de ilk 
onaylanan ilaçtan 
(Zidovudine) sonra son 
13 yılda HIV virüslerine 
karşı geliştirilen etkin 
ilaçların yeni sınıfları, 
eldeki ilaç sayısının 
15'i geçmesini 
sağlarken, daha da 
önemlisi, "ileri dere
cede etkin anti-retrovi- 
ral tedavi" ("İEART") 
olarak nitelenen güncel 
üçlü ilaç kombinezon
larıyla tedavi strateji
sine yolu açtı. İEART 
protokollerinin uygu
lanabildiği zengin 
toplumlarda; 1993'den 
başlayarak yıllık AİDS 
tanılarında 5-6 yıllık bir 
zaman diliminde yarı 
yarıya azalmalar ve 
1996'daç bu yana da 
AIDS ölümlerinde 
benzer oranlarda 
azalmalar gözlenebil
di. Halen İEART'ın 
pek çok hastada HIV 
infeksiyonunun iler
lemesini durdurduğu 
ve süreci "dondur
duğu" 
söylenebilmekte. 
Çok basitleştirilmiş 

ilaç müdahaleleri ile 
anneden bebeğe virüs 
aktarımı riski 
neredeyse önemsiz 
oranlara kadar düşe
biliyor" dedi. 
Dr. Oğuz Önder, 

hastalığın özellikle het- 
eroseksüel cinsel 
etkinlikler sonucunda

Barbaros BALMUMCU

Aramızdan ayrılanlar 
Fahri YÜZÜCÜGİL

ve annelerden bebek
lere taşınmasının 
önlenmesinde yoksul
luk, eğitimsizlik ve 
sosyal baskıların sar
malındaki insanlar 
arasında pek başarılı 
olunamadığına dikkat 
çekerek, "Yoğun bilim
sel çabalara ve kul
lanılan büyük kay
naklara rağmen etkili 
bir aşının hala geliştir
ilememiş olması da sal
gının hızını kesmedeki 
başarısızlığımızın belki 
en önemli sebebi" diye 
konuştu.
Sonuçta dünya ve 
insanlığın, 1918 grip 
salgınınınkini aşmış ve 
tüm zamanların en 
yıkıcı savaşmınkilere 
yaklaşan kayıpları ile 
bu son salgınla hala 
yüz yüze olduğunu 
hatırlatan Dr. Önder. 
"Dolayısıyla toplum- 
ların ve kişilerin 
hastalık hakkında 
aydınlatılması, riskli 
ferdi davranışların 
azaltılmasını hede
fleyen eğitim, bu kap
samdaki öneri ve ted
birlerin kitlelerce ben
imsenmesine çalışıl- ; 
maşı ve nihayet aşı 
araştırmalarının 
sürdürülmesi, en 
ağırlık verilecek strate
jiler olarak ulusların 
ve uluslararası örgüt
lerin gündeminde yer 
almaktadır" ifadelerini 
kullandı.

Doğum: 1944
Ölüm : 2003
1969'da Gemlik'e geldiğim de 

Siimerspor 'da liboro (5.no) for
mayı giyiyordu.

Bursa'da futbolu ve efendiliği 
ile kendini kabul ettirmiş futbol
cuydu.

Yan yana oynadık. Mevki tanı
mazdı, takını okunduğunda, nerisi 
olursa olsun onun için değişen bir 
şey olmazdı. Çıkar futbolunu 
oynardı.

Her takımda, futbol oynayan 
her sporcunun bir lakabı vardır. 
Hatta malzeme, masör ve hocaya 
bile bir lekep takılır.

Rahmetli Fahri'ye bir lakap 
takılmıştı. Bu lakaput takılması 
sebebi şöyleydi; idman bitmişti duş 
almak için soyunma odalarına 
gidip duş alacaktır.

Fahri'nin gözleri hep yerdeydi. 
Sürekli eğilip yerden bir şey alıp 
eşofmanının cebine koyuyordu. 
Aynı olayı tekrar ederken , bugün 
Gemlikspor Hoca 'sı olan Coşkun, 
ne aldığını sordu. Söylemek 
istemedi, sıkıştırdık ve zorladık 
sonunda merakımızı yenmiştik.

Fahri yerden düğme bulmuş 
onları topluyordu.

O günden sonra adı düğme 
olarak kaldı.

1961 yılından sonra 
Almanya'ya çalışmak üzere gitti.

Eğer o zamanlar Almanca 
bilseydi, biraz da atak olsaydı kesin 
Alman takımlarının birinde 
oynardı.

Dünyalığını yapıp yurda döndü. 
Çıktığı bir maçta, havaya yük
selirken , rakibinin kanhura yat
ması ile tepe üstü düştü.

Dokturlar hemen ameliyata 
aldılar maalesef iyileşemedi.

Hayatını otel işletmeciliği ile 
geçirdi.

Hastalığının çaresini defalarca 
berbaher aradık.

Bu hastalığı ile uğraşırken 
başka bir hastalığa yakalandı.

Sekiz aylık bir tedaviden sonra 
kurtulamadı.

Kendisiyle istemeden kırgın 
ayrıldık ama hata onun değildi.

Ben cenazesini omuzumda 
taşıdım, fatihasını okuyup, mezarı
na toprak attım.

Benim hakkım helal olsun 
değerli arkadaşım.

Her yemekte ve toplantılarımız
da anılıyorsun.

Ruhun şad olsun.
Aramızdan ayrılanlar

Bilgin BAT1RAL
Doğum Tarihi: 1944
Ölüm Tarihi : 2003
Gemlik Siimerspor 'da oyna

madan önce Galatasaray gibi 
büyük bir takımın formasını 
giydi.

Gemlik Güvenspor 'da lisanslı 
futbolcu değildi. Zaman bul
dukça Siimerspor idmanlarına 
kaldırıldı.

Rahmetli İsmet Hoca 'tun, çok 
yakın arkadaşı olan, o zamanlar 
Galatasaray'ın Hoca'sı, bu 
günkü köşe yazarı olan Coşkun 
Özarı idi.

Samimi arkadaş olan Coşkun 
ve ismet bizim idmanda
beğendiği ve bir Beşiktaş- 
Sümerspor maçında yarım 
devre şans verdiği, Bilgin 'i 
Coşkun Özarı ’y« gönderdi ve 
Bilgin Galatasaray 'lı oldu.

Galatasaray 'da Baha 
Gündüz devri başlamıştı. 
Bilgin Galatasaray 'da zaman 
zaman forma şansını iyi kul
landı:

İki sene sonra Bilgin, o 
zamanlar iyi durumda olan 
Bohıspor 'a geçti.

Bolııspor 'daki başarısından 
sonra, Çorluspor 'da forma 
giydi.

Gemlik 'e döndükten sonra 
Siimerspor ve Gemlikspor 'ıı 
defalarca çalıştırdı.

Sitilini, efendiliğini . 
beğendiğim kadar, beğenmediğim 
bir tarafı vardı o da geçirdiği 
kalp rahatsızlığından kendini 
korıımamasıydı.

Karşılaştığımızda "çok iyiyim ” 
der, geçiştiril di.

İşte, O hastalık, güzel kalbini 
aldı.

Bu hastalık, onu aldı götürdü.
Her zaman anıyorum.Bak 

Gemlik 'li takımlar Hoca 
bulunuyorlar.

Yaşlılar sınıfında geldiğin 
yemekte her zaman seni anıy
oruz^

Rahmetler olsun.
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Nema ödemeleri başlıyor
Nemada dördüncü 
taksit ödemelerine 
Aralık'ın ikinci haf
tasından itibaren 
başlanması bek
leniyor.
Kasım enflasy
onunun eksi çık
maması durumun
da ödemeler 
yüzde 4.4 fazla 
olacak, bu rakama 
Kasım ayı enflasy
onu da eklenecek. 
Nemanın 4'üncü 
taksit ödemesi için 
kurumsal başvuru
lar, Ziraat Bankası 
tarafından 17 
Kasım tarihinden 
itibaren alınırken, 
nemanın ne zaman 
ödeneceği 
Hazine'nin açıkla
masıyla netleşe-

AK Parti hüküme
tinin, 2005-2007 
dönemini kap
sayan yeni 
ekonomik pro
gramı tamamlandı. 
Programın, 1 
Aralık'a kadar 
AB'ye sunulması 
gerekiyor.
AB'ye sunulacak 
program, son 
ekonomik 
gelişmeler, makro 
ekonomik çerçeve, 
kamu mâliyesi ve 
yapısal reformlar 
olmak üzere dört 
ana konudan 
oluşacak.
Taahhütlerin yer 
almayacağı pro
gramda, üç yılın 
sonunda reel 
faizlerin tek 
haneli rakamlara 
indirilmesi

TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

cek. Kurumu 
aracılığı ile talepte 
bulunan hak sahip
lerinin ödemeleri, 
4'üncü taksit 
ödemelerinin 
başlamasını tak
iben en geç 3 gün 
içinde yapılacak. 
Kurum aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri ise eski
den olduğu gibi bir 
aylık takvim içinde 

öngörüldü.
Son ekonomik 
gelişmeler başlığı 
altında, enflasyon, 
büyüme, makro 
çerçeve 
bölümünde ise, 
borçlanma poli
tikaları, borç stoku 
ve borçları 
düşürme hedefleri 
yer alacak. 
Kamu mâliyesi 
bölümünde bütçe 
ile ilgili 
gelişmelere, 
yapısal reformlar 

sıralarını bekleye
cek.
4. TAKSİT 
ŞİMDİDEN YÜZDE
4.4 ZAMLI
Eylül ve Ekim ayı 
enflasyon rakam
ları toplamı yüzde 
3.16 olurken, buna 
sabit rakam da 
eklendiğinde, 
(enflasyonun eksi 
çıkmaması duru
munda) 4'üncü tak 

bölümünde de, 
sosyal güvenlik 
reformu, bankacılık 
reformu, enerji ve 
tarım reformlarına 
yer verildi, 
AB'ye sunulacak 
ekonomik pro
gramda, takvim ya 
da taahhüt bulun
mayacak.
Program, üç yıllık 
dönemde uygu
lanacak ekonomik 
potikalar hakkında 
ana batlarıyla bil
giler içerecek. 

sit 
ödemesinin 
şimdiden bir 
önceki taksit 
ödemesine 
göre 4,36 
zamlı ola
cağı ortaya 
çıkıyor. Bu 
rakamın 
üzerine 3

Aralık tarihinde 
açıklanacak Kasım 
ayı enflasyon 
rakamı da 
eklenecek.
Nema tutarı, bir 
önceki taksitin 
üzerine 3 aylığa 
denk gelen yak
laşık yüzde 1.2'lik 
sabit rakam ve 3 
aylık enflasyonun 
eklenmesi ile 
bulunuyor.

Ekonomik pro
gramda, üç yıllık 
dönemde enflasy
onun yüzde 8, 
yüzde 6 ve yüzde 
4 olması, reel 
faizlerin ise tek 
haneye 
düşürülmesi 
hedeflendi.

Büyüme ise üç yıl 
içinde yüzde 5 
olarak öngörüldü. 
Halen yüzde 
70'ler seviyesinde 
olan kamu net 
borç stokunun 
GSMH'ye oranı 
2007 yılı sonunda 
yüzde 60'ın altına 
çekilecek.
açığının GSMH'ye 
oranı ise 2005'te 
yüzde 6'ya, 2007 
yılı sonunda ise 
yüzde 3'e 
düşürülecek.

İlaç fiyatları 
%20 ucuzluyor

Sağlık 
Bakanhğı'nca 
hazılanan İlaç 
Kararnamesi'nde 
yapılacak değişik
likle 2005 yılı Ocak 
ayından itibaren 
Türkiye'de üretilen 
12 çeşit ilaç yüzde 
20 oranında ucu
zlayacak.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Sebahattin 
Aydın, aralarında 
ağrı kesici ve 
antibiyotiklerin de 
bulunduğu yak
laşık 12 çeşit ilaçta 
yeni yıldan 
itibaren yüzde 20 
oranında indirim

Yargıda karalama 
kampanyası

Yargıtay Başkanı 
Eraslan Özkaya, son 
dönemde yargıya 
karşı ağır suçlama, 
itham ve karalama 
kampanyası 
başlatıldığını 
belirterek, "Yargının 
güvenilir olmayan 
kurum şeklinde 
tanıtılması fevkalade 
zararlı ve yanlıştır" 
dedi.
Yaş haddinden yarın 
emekliye ayrılacak 
olan Özkaya, yargının 
herkes için gerekli 
olduğu gerçeğinin 
unutulmaması gerek
tiğine işaret ederek, 
"Yargının güvenilir 
olmayan kurum şek
linde tanıtılması 
fevkalade zararlı ve 
yanlıştır. Bu yanlışı 
yapan bazı çevreler 
var" dedi. 

yapılacağını söyle
di.
Aydın, İlaç 
Kararnamesi'nde 
yapacakları 
değişiklik ile ham
maddesi 
Türkiye'de üretilen 
12 çeşit ilaçta yak
laşık yüzde 20 
indirimin gerçek
leşeceğini 
belirterek, "İndirim 
ilk fiyatlandırmada 
ilaç etiketlerine 
yansıyacak.
İlaç kararnamesi'n- 
deki değişiklik 
büyük bir ihtimalle 
2005 yılının 
ilk ayında gerçek
leşecek" diye 
konuştu.

Özkaya, hukuk bilinci 
yerleşmeyen toplum- 
larda hukuka bakışın 
farklı olduğunu ifade 
ederek, Türkiye'de 
yargıya gayri meşru 
yoldan ulaşma 
çabaları bulunduğunu 
kaydetti.
Bir adli yıl açılış 
konuşmasında dile 
getirdiği "Türkiye'de 
şeriat tehlikesi bulun- i 
duğu" yönündeki 
görüşlerinin devam 
edip etmediği 
sorusuna özkaya, 
"Son dönemde 
sürekli 'ılımlı İslam'- | 
dan bahsediliyor. 
Ilımlı olarak başlayan ı 
dini yönetim radikal 
yöne kayar.
Demokratik kurallar 
ılımlı İslam'la tarif 
edilemez. Bu tehlike
lidir" dedi.



betin damarlar 
»rinde yaptığı 
ri bat ile böbrekler 
göz hedef organ 
rumundadır.
ıbet, damar altı 
kulan tuttuğu için, 
zü de yakından 
ilendirir. Özellikle 
ıbet hastalarında
n şekerinin düzen- 
' olması ve dia- 
tin süresi gözün 
tina tabakası başta 
mak üzere diğer 
)kularını da fut
asına neden olur, 
özün retina 
bakasında (damar 
ıbaka-ağ tabaka) 
amar yapısında 
ozulmaya, damar 
ışına sıvı sızmasına 
e dokuda kana
maya sebep olur. Bu 
üreç içinde önlem 
ılınmaz ise ilerler, 
|örme merkezinde 
»dem dediğimiz 
makula ödemi) 
Maya sebep olur ve 
aöylece görme 
giderek azalır. 
Diabet, damar altı 
dokuları tuttuğu için, 
gözü de yakından 
ilgilendirir. Özellikle 
diabet hastalarında 
kan şekerinin düzen
siz olması ve dia- 
betin süresi gözün 
retina tabakası başta

olmak üzere diğer 
dokularını da tut
masına neden olur. 
Gözün retina 
tabakasında (damar 
tabaka-ağ tabaka) 
damar yapısında 
bozulmaya, damar 
dışına sıvı sızmasına 
ve dokuda kana
maya sebep olur. Bu 
süreç içinde önlem 
alınmaz ise ilerler, 
görme merkezinde 
ödem dediğimiz 
(makula ödemi) 
olaya sebep olur. 
Görme azalır, damar 
sistemindeki bozul
ma zamanla gözün 
tabakası olan retina
da beslenme bozuk
luğuna ve burada 
anormal damar 
yapısına neden olur. 
Bu damarlar normal 
damarlar gibi 
dirençli değildir.
Çabuk kanamaya ve 
bozulmaya eğilim
lidirler. Eğer tedavi 
edilmezler ise, 

gözün orta 
tabakasında (vit- 
reus) kanamaya ve 
görmemeye neden 
olurlar. Daha da ileri 
durumlarda gözün 
tabakalarında ayrıl
maya kadar gidiş 
olabilir.
Gözün gören 
tabakası olan reti
nanın diabet sonucu 
etkilenimi ve gör
menin azalması iki 
temel sebep ile olur; 
retina damarlarının 
tıkanması, retina 
damarlarının 
yapısının bozularak 
sıvı sızdırması. 
Diabet süresince 
zamanla gözün 
gören tabakası reti
nayı besleyen ince 
bazı damarlar tıkan
maya başlar. Bu 
tıkanık damarların 
miktarı arttıkça reti
na kendisini 
besleyebilmek için 
yeni damarlar üre- 
tir.Ancak bu yeni 

oluşan damarlar 
zayıf duvarlı olup 
kanam eğilimindedir 
ve günün birinde 
kanayarak görmeyi 
tümüyle engellerler. 
Eğer müdahale 
edilmez ve ilerleme 
devam ederse bu 
yeni damarlar gözün 
çeşitli alanlarında 
gelişerek retinayı 
yerinden ayrıştıra- 
bilir veya göz tansiy
onunu yükselterek 
artık önlenemez kör
lüklere yol açabilir
ler.
Retinanın bozulan 
bazı damarları kanda 
bulunan sıvıyı direkt 
retina içine sızdırır
lar ve burada birik
erek görmeyi son 
derece azaltırlar.
Diabetin kötü gidişi
ni engellemenin yol
ları nelerdir?
Hastalığın bu kötü 
gidişini engelle
menin elbette bazı 
yollan vardır. 
Diabetik bir hasta 
dünyada her yıl 
oluşan yeni körlük 
vakalarının yüzde 
10unun diabet sonu
cu olduğunu bilmeli 
ve olaya ciddi bir 
yaklaşım gösterme
lidir. zer nasıl kul
lanılır?

Sayfa 11

Hasta hasta işe gitmeyin

LONDRA (İHA) - 
İngiltere'de yaşayan 
10 bin memur 
üzerinde yapılan bir 
araştırmaya göre 
hastayken işbaşı 
yapmakta ısrar eden 
bazı memurların kalp 
krizi riski, iki katına 
çıkıyor.
Londra Üniversite- 
si'nin 10 yıllık çalış
masına göre basit bir 
grip geçirirken bile 
çalışmak tehlikeli 
olabiliyor. Araştırma 
ekibinin başkanı 
Profesör Sir Michael 
Marmot, insanların 
sağlıklarına verdik
leri zararın farkında 
olmadığını söyledi. 
Sir Michael, "Pek çok 
insan hastayken 
zorla ayağa kalkıp 
işe gidiyor. Ama 
bunun sonucu, şir
ketlerine yararlı 
olmanın, ya da tam 
tersine mikroplarını 
bir kaç iş arkadaşına 
daha bulaştırmanın 
ötesinde, yaşam 
sürelerini kısaltmak 
olabiliyor" dedi. 
Sendikalar 
Birliği'nden Paul

Sellers da, araştır
manın ortaya koy
duğu verilerin son 
derece ciddi 
olduğunu söyledi. 
Sellers, bazı işyer
lerinde çalışanların, 
özellikle de çalışma 
saatleri uzunsa, terfi 
alabilmek için hasta 
hasta işe gitmeye 
kendilerini mecbur 
hissettiğini, ama bu 
kültürü değiştir
menin zamanının 
geldiğini söyledi. 
Şirket Yöneticileri 
Derneği'nin bir 
sözcüsü ise, çalış
makla kalp hastalık
ları arasında bağlantı 
kurulmasına karşı 
çıktı. "Hastayken 
pekçok şey yaparak 
kendinizi riske atıyor 
olabilirsiniz, örneğin 
çocuk bakarak" 
diyen sözcü, insan
ların hasta hasta işe 
gelmeye mecbur 
bırakıldıkları iddi
asını da reddetti. 
Sözcüye göre hasta 
çalışanların dinlen
mesinin önemini, işv
erenler de artık çok 
iyi biliyor.

i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye 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.Şet. 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 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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 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

NÖBETÇİ ECZANE
1 Aralık 2004 Çarşamba 

KAHRAMAN ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. 
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Gençler, Gitar Kursu’na başladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin 
organize ettiği 
Gitar Öğrenme 
kursu başladı.
Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu Müzik 
Öğretmeni Erol 
Akbaş'ın yöneti
minde başlayan 
dersler, 19 Mayıs'ta 
verilecek 
Gençlik Konseriyle 
sona erecek. 
Hafta bir gün Salı 
akşamları verilen 
gitar kursları, saat 
18.30-20.30 arasında 

K
Kl

SIMDIŞIC0LLECTION
ESKİ KÜRK VE DERİLERİNİZ

YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR
COŞKUN

KÜRKLERİNİZİN, DERİLERİNİZİN 
TAMİRİ YAPILIR, BOYANIR, 

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
MODELİ DEĞİŞTİRİLİR

Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin 
Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
yerinde yapılıyor. 
10 ile 27 yaş 
grubunda 20 gencin 
başladığı Gitar 
öğrenme kursunu 
yakından izleyen 
ADD Gemlik 
Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
önümüzdeki 
günlerde İlköğretim 
beşinci sınıf 
öğrencilerine 
yönelik Matematik 
kurslarına 

başlayacaklarını 
duyurdu. 
Kızılkaya, 
“Okullardan 
gençlere yönelik 
gelecek çeşitli 
branşlarda kurs 
isteklerini de 
değerlendireceğiz” z 
dedi.
KONFERANS 
Halkımızı 
bilinçlendirme 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
belirten Mehmet 
Kızılkaya, 
18 Aralık 2004 
Cumartesi akşamı 
Esnaf Kefalet 
Kooperatif Toplantı 
Salonu’nda 
ADD Genel 
Başkanı Ertuğrul 
Kazancı'nın da 
katılımıyla 
konferans verecek
lerini bildirdi. 
Kızılkaya, Avrupa 
Birliği ve 
Türkiye konulu

bilgilendirme 
konferansına 
İstanbul Yeditepe 
Üniversitesi öğretim 
görevlisi Yardımcı 
Doçent Deniz 
Tansi'nin konuşmacı 
olarak katılacağını 
belirtti.

GEMLİKLİLERİN HİZMCTİNİZBEYİZ

KİRKl£BİMİZ-IERİLHlilİZP£Şİ)İFtY»TlM12JITTUSlnf
Eski Pazar Cad. No: 11/C GEMLİK Tel: 513 48 15



Bakan Başesgioğlu, Türkiye'de sosyal güvenl|k*slstemlnln birçok eksikleri bulunduğu belirtti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Başesgioğlu, Genel Sağlık Sigortası ile 18 yaşından küçük çocukların sağlık giderlerinin, anne 
ve babasının koruması altında olup olmadıklarına bakılmaksızın devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Haberi sayfa 3’de

2 Aralık 2004 Perşembe ___________

Mkezaları artıyor 
Trafik para cezaları 1 Ocak 2005 
tarihlinden itibaren yüzde 11.2 
oranında artacak. Yeni düzenle
meye göre; sürücü belgesiz araç 
kullananlar 188 milyon lira ceza 
ödeyecekler. Haberi sayfa 7’de

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Umurspor’un başarısının Gemlik’in başarısı olduğunu söyledi

Gfe > Kulüpleri Mrii Mr”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlik’te bulunan 
spor kulüplerinin başarısının Gemlik’in başarısı olduğunu belirterek, 
ilçedeki kulüplerin birbirinin rakibi olmadığını söyledi. Güler, her 
Gemliklinin gönlünde 3. lige çıkmış bir Gemlikspor yattığını belirtti.

Futbolda kardeşlik sorunu..
i Umurbey Belediye Başkanımız Fatih Mehmet 
Güler’in duyarlı bir kişiliği var.

Gemlik yerel basınını izilemesi ise sevindiri
ci..

Geçtiğimiz cumartesi günü sevgili Barbaros 
ağabeyimin köşesinde çıkan bir yazıdan sonra 
üzülmüş.

Barborosça Köşesinde çıkan yorumun yanlış 
anlaşılmalara neden olabileceği için, Umurspor 
konusunda ve Gemlik’teki spor külüplerinin 
birbi Heriyle olan ilişkileri konusunda bize açık
lama göndermiş..

Sevgili Güler, Gemlik’teki spor kulüplerinin 
birbirlerinin rakibi olmadığını söylerken, bura
da hassas olduğu konu sanırım Melih Kazanç 
ve Gemlikspor’un eski çalıştırıcısı Turgut 
Akben ile ilgili girişimlerinden kaynaklanıyor.

Melih Kazanç, maddi ve manevi olarak yıllar
ca Gemliksporu 3. lige taşımak için büyük çaba

I harcamış bir futbol sevdalısıdır.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 

Gemlikspor Kulüb Başkanı olduğu dönemde de 
kulüp yönetiminde görev alarak, en uzak 
karşılaşmalarda bile takımın yanında olmuştur.

Turgut Hoca da aynı Kazanç gibi futbol 
sporuna gönül vermiş bir sevdalıdır.

Bu kişilerin Gemlikspor'dan ayartmalarını 
Umurspor Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Güler 
sağlamadı.

Bunu Gemlik futbolunu izleyen herkes biliyor. 
Bazen insanlar küstkürülüyor olabilirler..
Bazıları da bunları yanına alıyorsa, bunda 

birşeyler aramak yerine, o insanların neden 
küstürüldüğünü araştırmak gerekir.

Güler iyi demiş, Gemlikteki külüpler rakip 
değil, birbirinin kardeşidir.

Çünkü, herbirinin hedefleri farklıdır.
Mmn İse Gemlik’indir._______________  

Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 4 Aralık 
2004 Cumartesi günü 
Umurspor’un yeni sezonu 
açacağını belirterek, Gemlik’teki 
tüm spor kulüplerinin birbirinin 
rakibi değil, kardeşi olduğunu 
söyledi. Güler, bunun dışında 
yapılan yorumların yanlış 
olduğunu belirterek, 
Umurspor’un yeni sezondaki 
çalışmaları konusunda 
açıklamalar yaptı.

Haberi sayfa 3’de

II

ÖSS için son lıata 
22 Kasım 2004 günü başlayan Öğren
ci Seçme Sınavı başvuruları, 6 Aralık 
2004 Pazartesi günü sona eriyor. 
26 Haziran 2005 tarihinde yapılacak 
olan öğrenci Seçme Sınavı’na girmek 
isteyenlerin, bankaya sınav ücreti 
olarak 40 milyon lira yatırmaları 
gerekiyor. Haberi sayfa 7’de

Kablo internet 
ücretlerine indirim
Türk Telekomünikasyon A.Ş, 
kablo internet ücretlerinde 
yüzde 50-59 oranında indirime 
gitti. İndirimli tarife bugünden 
itibaren uygulanmaya başlaya
cak. Haberi sayfa 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 22 Aralık 2004 Perşembe

Bu vatan hepimizin....

Olaya bak hizaya gel ..
Yurttaş ülkenin maarifle ilgili politikalarına yön vermekle 

görevli bir devlet kurumuna gider .
Yeterli formasyona sahip olduğunu ve öğretmen olarak 

atanmak istediğini bildirir.
Etkili olsun diye başarı dokümanlarını ve yeterlilik bel

gelerini de sunar.
Ancak aldığı yanıt çok ilginçtir .
" Her şey tamam güzel de başın açık . "
Dolayısıyla bu gerekçeye dayandırılarak çağdaş , 

demokratik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı öğretmenin atama 
isteği geri çevrilir.

Bu olay geri kalmış , bağnazlıktan kurtulamamış bir Arap 
ülkesinde geçse olağan

Balta girmemiş Afrika Ormanlarının kıyısındaki bir ülkede 
de geçse olağan ..

Ancak Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş,bağımsızlığı uğruna 
kanını canını vermiş 81 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nde 
geçince kan donduruyor .

Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları herhalde " bu saç
malıkların " yaşanması için Türk Milletini ümmet olmaktan 
kurtarmadı .

Ne söylenirse söylensin ; Örümcek ağıyla örtülmüş 
kafalardaki düşünceler ne denli saklanırsa saklansın, 
"gerçek" budur.

Bizim bu kafa yapısı ile gideceğimiz yer çok açıktır
Bilinmezlik labirentinin karanlık koridorlarında soluksuz 

ve ışıksız kalmak ..
Avrupa Birliği ne girme gayretleri filan koca bir masaldır .
Bu düşüncenin tohumları artık meyvelerini veriyor .
" Mütareke " basınının rüzgarıyla da yelkenlerini şişirerek 

ülkeyi bilinmezliğe doğru sürüklüyor .
Büyük fırtınalara doğru yol alıyor .
Hiç dolguya filan gelmeye gerek yok .
Avrupah’nın amacı bellidir .
Amerikalı’nın da hedefi bellidir.
Onlar günlük yaşamazlar..
Planlarını geleceğe dönük kurarlar.
Ülkesinin ve ülkesindeki yurttaşlarının çıkarları "her 

türlü" insanca değerin üzerindedir.
Bu yönde belirlenen hedefe doğru kararlı ve istikrarlı bir 

biçimde yol alırken;
AvrupalIların bize oynadığı oyunlar ortadadır ..
"Böl , parçala , yönet " stratejisi hiç gündemlerinden 

düşmemektedir .
Amerikalı’nın müslümanlara yaklaşımı gözler önündedir .
Petrol uğruna yakıp yıkmaktadırlar .
Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının alacakları 

önlemler nettir.
Sağduyuyla hareket etmek.
Ulusal değerlere sahip çıkmak .
Elin gavurunun oyununa gelmemek ..
Bu doğrultuda ilk adımlar atılmaktadır..
Saadet Partisi ‘ nin girişimleri düşündürücü olmakla bir

likte akılcıdır.
Ulusal güçleri ve sivil toplum örgütlerini ,ulusal çıkarlara 

sahip çıkmaya çağırmaları "bugün " için olması gerekendir.
Bu ülke hepimizindir.
Din bezirganlığı yapmanın bir anlamı yoktur .
Olmadığı da çok açıktır .
Saadet Partisi bu gerçeğin farkına varmıştır ..
AKP içindeki milletvekillerinin bazıları "ulusal çıkarlar" 

çerçevesinde seslerini yükseltmektedir .
Dansı aymaz " mütarekecilerin " başına ..

İnsanca yaşamak hakkımızdır
Uğruna nice can

ların verildiği, nice 
kanların döküldüğü ve 
özgürlüğün temeli 
olan İnsan Hakları nel
erdir?

Neden bu şartların 
temel noktası İnsan 
Haklarıdır?

Çünkü, insana 
insan gibi muamele 
edilmesi, insanın 
insanca yaşaması 
gerekir de ondan.

İnsan Hakları, bir 
ülkede yaşayan fert
lerin kanun karşısında 
eşit olmasıdır. Yani 
adaletin güçlü, 
güçlünün de adil 
olması gerekir.

İnsan Hakları, karnı 
tok, sırtı pek olanların, 
fakirlerin, açların 
üzüntüsünü yüreğinde 
hissetmeleridir.

Kısacası İnsan 
Hakları bir ülkede 
yaşayan bireylerin 
tamamının kayıtsız 
şartsız her konuda 
eşit olmasıdır, insana 
yakışır muamele 
görmesidir.

Bilindiği gibi, eski 
devletlerin yönetim 
anlayışı baskı idi. Bu 
gidişe dur diyebilmek 
için 1215 yılında 
İngiltere Kral’ına kabul 
ettirilen bildirge, 
Magna Kartta İnsan 
Hakları kavramının ilk 
belgesi sayılır. İnsan 
Hakları konusunda bir 
diğer önemli bildirge, 
Amerika’da yayınlanan 
bağımsızmık bildirge
sidir. Özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik gibi kavram
lar, 1789 yılında 
gerçekleşen Fransız 
ihtilalinden sonra 
yayınlanan ‘İnsan 
Hakları Bildirgesi’nde 
gerçek yerini almıştır.

İL Dünla 
Şavaşı’ından sonra 
devletler, bireylere 
tanınan hak ve özgür
lüklerin güvence altına 
alınması gerçeğinde 
birleştiler. İnsan özgür 
olmazsa savaşlar 
sürüp gidecek, bu da 
uygarlıkların sonunu 
getirecekti.

İnsanın değişimi ve 
gelişmesinin sonunda 
10 Aralık 1948 yılında 
yayınlanan ‘İnsan 
Hakları Evrensel 
Bildirgesi’ doğmuştur. 
Türkiye, Birleşmiş 
Milletlerin kurucu 
üyelerinden birisi 
olarak İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesini 
ilk onaylayan ülkeler 

arasında yer almış ve 
İnsan Hakları 
konusundaki önemli 
sözleşmelerin büyük 
bölümüne taraf olmuş
tur.

İnsanın bu noktaya 
varmak için verdiği 
mücadelenin 
temelinde 
düşünebilmesi yatıyor. 
İnsanı insan yapan en 
önemli değerlerden 
biridir düşünebilmek. 
Bu nedenle özgürce 
düşünebilmek hakkı, 
yaşama hakkından 
sonra gelen en önemli 
haklardan biridir. 
Böylesi hak ve özgür
lükleri yaşayan 
bireylerden oluşan bir 
toplumda haksızlıklar
dan, eşitsizliklerden, 
adaletsizlikten söz 
edilebilir mi? İnsan 
Hakları ihlallerinden 
de...

İnsanın en önemli 
hakkı yaşama 
hakkıdır. Yaşama 
hakkını düşünme, 
eğitim- öğretim, çalış
ma, iletişim... hakları 
desteklemektedir. Tüm 
bunlar da eğitim hakkı 
ile beslenir.
Anayasımızda: “Kimse 
eğitim-öğretim hakkın
dan mahrum bırakıla
maz” denilmektedir. 
Milli Eğitim Temel 
Kanunu’muz da bunu 
desteklemektedir. 
Eğitimciler olarak, 
İnsan Haklarının bi - 
linçine ve sorumlu
luğuna varmak da en 
önemli görevlerimiz 
arasındadır.

İnsan hakları ve 
temel özgürlükler 
alanında diğer 
demokrasilerle aynı 
değer ve amaçları pay
laşan Türkiye, İnsan 
Hakları Standardının 
en yüksek düzeye 
getirilmesi amacıyla 
son yıllarda bir çok 
önemli adımlar 
atılmıştır. Zaten tarih 
boyunca millet olarak 
İnsan Haklarına hep 
saygılı olmuşuz. 
Ancak kendimizi iyi 
anlatamadığımız için 
tersi gösterilmişiz. 
Halbuki İstanbul’un 
fethinden sonra Fatih 
Sultan Mehmet’in 
azınlıklara gösterdiği 
hoş görü ve tanınan 
imtiyazalar bile özgür
lüklere, İnsan 
Haklarına ne denli 
saygılı olduğumuzu 
ispata yeter.

Yunus Emre’nin:

“Yaratılanı hoş gör, 
yaratandan ötürü" 
Mevlana’nın: “Ne olur
san ol yine de gel" 
mısraları hep insan 
sevgisinin bir göster
gesi değil mi? Yine 
Büyük önderimiz 
Atatürk’ün: “Biz 
Türk’ler, bütün tari
himiz boyunca özgür
lüğe ve bağımsızlığa 
örnek olmuş bir mil
letiz ." vecizesi bunun 
ispatıdır.

Bütün bunlara rağ
men Fransa’sı, 
İngiltere’si Amerika’sı 
bizi diğer milletlerle 
bir mi tutuyor? AB 
için dayatmalar bunu 
kanıtıdır. Elbette tut
muyor. Biz kendimizi 
anlatsak, değerleri 
mize sahip çıksak bu 
değişebilir çünkü 
bizim dinimiz her türlü 
dayatmacılığı redde 
der. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in 
“Arap’ın Aceme, 
Acemin de Arap’a 
üstünlüğü yoktur. 
Hepiniz Adem’den 
siniz, Adem ise 
topraktandır." 
demiştir. Bundan iyi 
İnsan Haklarına saygı 
olur mu?

Son olarak şunu 
belirtmek istiyorum. 
Bir bütün olarak her 
yeni doğan günü 
umutla bakmayı, mut
lulukla karşılamayı 
öğrenmeliyiz. “Yurtta 
barış, dünya da barış" 
ilkesi tüm insanların 
sloganı olmalı. Sevgi, 
adalet, kardeşlik 
tohumları atılarak 
yeşertilen insan hak
ları, büyüdü, boy 
verdi. Biz de bunlara 
sahip çıkalım. Bir 
Japon atasözü “Bu 
dünya bizim değil, biz 
başkalarından emanet 
aldık, yarınlara emanet 
ediyoruz." demektir. 
Öyleyse emaneti en iyi 
şekilde korumamız ve 
gelecek kuşaklara bir 
öncekinden daha 
güçlü, kalkınmış, barış 
içinde bir dünya 
emanet etmemiz 
gerekiyor.

Çünkü; hiçbir değer 
ve gerekçe insan 
olmanın ve insanca 
yaşamanın önünde ve 
üstünde olamaz. 
Bütün bu haklarımıza 
saygı gösterilmesi, 
insanın insanca yaşa
ması, yaşatılması 
dileğiyle.
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Güler, “Spor Kulüpleri
birbirinin kardeşidir”

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gemlik’te bulunan 
spor kulüplerinin başarısının Gemlik’in başarısı olduğunu belirterek, 
ilçedeki kulüplerin birbirinin rakibi olmadığını söyledi. Güler, her 
Gemliklinin gönlünde 3. lige çıkmış bir Gemlikspor yattığını belirtti.

Bakan 
Başesgioğlu: 
‘Çocukların 

sağlık giderlerini 
devlet 

karşılayacak’
Umurbey Belediye 
Başkanı ve Umurspor 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
gazetemize gön
derdiği yazılı açıkla
mada, “Gemlik’teki 
spor kulüpleri 
birbirinin rakibi değil, 
kardeşidir” dedi. 
Güler, gazetemizde 
çıkan bir yazı 
üzerine, Umurspor ile 
ilgili yapılan yorum
lara açıklık getirmek 
istediğini belirterek, 
Umurspor’un 1953 
yılından beri bölge 
sporunun gelişmesi 
için çalışmalarını 
sürdürdüğünü ve bu 
amaç doğrultusunda 
çalışmalarına devam 
edeceğini söyledi. 
Güler, açıklamasında 
şunları söyledi : 
“Hiçbir sezon 
öncesinde, 
Umurspor çok fazla 
transfer yaparak, 
gündem yaratmaz. 
Suskunluğumuz bu

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Bir saygı lütfen. .
Bir Tv kanalında günlerce haber 
bülteninde yer alan haber konusu 
Dakikalarca süren yayın 
17 yaşındaki Zeynep’in kaçırılışı. 
Sanki Türkiye’nin hiçbir sorunu yok. 
Halk keçileri kaçırıyor, Devlet psikiyatri 
klinikleri açmayı tasarlıyor.
Hala kız kaçırılmış.
Pehlivan tefrikası gibi yayın 
Halka biraz saygı lütfen...

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Umurspor’un 4 Aralık 2004 Cumartesi 

günü yeni sezonu açacağını söyledi.
şekilde yorumlanıyor
sa, bu anlamda biz 
suskun kalacağız.
Çünkü, Umurspor’un 
oturmuş bir kadrosu 
var. Bu kadro, 
geçtiğimiz sezon 
playofflar sonunda 
süper lige çıkamadı. 
Mütevazi ama yürekli 
kadroya 4-5 futbolcu 
transfer ederek, 
süper lige çıkma 
hedefi ile sezona 
başlayacağız.” jj

Umurspor Kulübü 
Başkanı Güler, 
Kanalboyu 
Nilüferspor’dan 
Zekeriya, 
Yalovaspor’dan 
Serhat, Gemlikli 
Gökmen, 
Gemlikspor’dan 
Murat ile anlaştık
larını, iki transfer 
daha yapmak 
istediklerini söyledi. 
Umurspor’un 4 Aralık 
2004 Cumartesi günü 
yeni sezonu aça
cağını söyleyen 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlikspor’un eski 
Genel Kaptanı Melih 
Kazanç ve Turgut 
Akcan’ı kulüplerine 
transfer olduğunu 
belirterek, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü: 
“Kazanç ve Akcan, 
Gemlikspor’a önemli 
hizmetler vermiş 
kişilerdir. Sayın 
Kazanç’a Umurspor’a 
başkan olmasını ben 
teklif ettim. Kazanç, o 
zaman Gemlikspor 
yönetiminde değildi. 
Böyle bir kişinin 
spor dışında kalması 
Gemlik’te sporun 
kaybı demekti. 
Ayrıca, Melih 
Kazanç, Umurbey’de 
oturan Umurbey 
Sanayi Bölgesi’nde 
işyeri olan bir 
arkadaşımızdır. Bu 

şartlarda her halde 
onun transferinden 
söz etmek yanlış 
olur. Kazanç, işyerin 
de çalışan Gemlik 
spor’un Kaptanı Arif’i 
transfer etmenin 
Gemlikspor’a zarar 
vereceğini söyle 
yerek, iddia edilen 
girişimde bulunmadı. 
Turgut Akcan da, 
Gemlik’te spor için 
Gemlikspor için var 
gücüyle çalıştı, emek 
verdi. Biz, Gemlik 
spor yönetiminin 
kendisi ile çalışmaya
cağı düşüncesi 
sonrasında, kendisi 
ile görüştük ve 
antrenörlük teklifinde 
bulunduk. Turgut 
Hoca’nın fitbol 
dışında kalmasını 
Gemlik’te sporun 
kaybı olduğunu 
düşünmekteyiz. 
Gemlik’te sporun 
kaybetmesine de 
izin vermeyeceğiz.” 
Güler, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
kendilerinin 
faaliyetleri arasında 
kurulacak bir ilişki
lerin ise, şöyle 
olabileceğini söyledi: 
“Gemlikspor, 
Kumlaspor başarılı 
olduğunda bizler 
nasıl mutlu oluyor
sak, hiç şüphesiz 
Gemlik Belediye 
Başkanı da 
Umurspor’un 
başarısından 
mutluluk duyacaktır. 
Çünkü, bu başarı 
Gemlik’in 
başarısıdır.
Gemlik’teki 
spor kulüpleri 
birbirinin rakibi 
değil, kardeşidir. 
Spor ile ilgilenen 
büyük çoğunluğun 
gönlünde 3 
ligde mücadeleden 
bir Gemlikspor 
yatmaktadır.” ,

Bakan 
Başesgioğlu, Genel 
Sağlık Sigortası ile 
18 yaşından küçük 
çocukların sağlık 
giderlerinin, anne 
ve babasının koru
ması altında olup 
olmadıklarına bakıl
maksızın devlet 
tarafından 
karşılanacağını 
söyledi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Başesgioğlu, 
"Özürlü İstihdamı
na Yönelik Kaynak 
Kullanımında 
Verimliliğin 
Artırılması" adlı 
seminere gelişinde, 
gazetecilerin soru
larını yanıtlarken, 
Genel Sağlık 
Sigortası kap
samında 18 yaşın
dan küçük çocuk
ların sağlık gider
lerinin, anne ve 
babasının koru
masında olup 
olmadığına bakıl
maksızın devlet 
tarafından 
karşılanacağını vur
gulayarak, buna 
koruyucu hekimlik 
giderlerinin de 
dahil olduğunu 
kaydetti.
Başesgioğlu, 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel 1513 96 83

sosyal güvenlik 
reformu 
çerçevesinde 
emekliliğe ilişkin 
bir soruyu yanıt
larken de vatan
daşların ne kadar 
çalışmışsa o kadar 
emekli aylığı 
almalarının 
hedeflendiğini 
belirtti.
Kişinin memur, 
işçi veya
Bağ-Kur'lu olup 

olmamasının 
emeklilikte farklılık 
yaratmamasını 
amaçladıklarını 
kaydeden 
Başesgioğlu, ayrı
ca, Türkiye'de 
sosyal güvenlik 
sisteminin birçok 
eksikleri bulun
duğunu 
belirtti.
Başesgioğlu, 
2005 yılında sosyal 
güvenlik kuru
luşlarına 
Hazine'den 22 katri
lyon lira aktarıl
masının 
öngörüldüğünü 
belirterek, bu 22 
katrilyon liradan 
sadece belli 
konumda 
olanların yararlan
abileceklerini 
söyledi.
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Doğalgaza yüzde 5 
BOTAŞ zammı

Petrol fiyatlarında 
son dönemde 
yaşanan hızlı yük
selişe bağlı olarak 
maliyetlerde meydana 
gelen artışı doğalgaz 
fiyatlarına yüzde 5 
zam olarak yansıdı. 
BOTAŞ’ın yeni fiyat 
düzenlemesiyle, 
Bursa’da konutlar ve 
ticari işletmeler için 
doğalgazın metreküp 
fiyatı KDV hariç 
309.104 TL/m3 liradan 
324.668 TL/m3 liraya

yükseltildi.
BOTAŞ’ın yüzde 5’lik 
zammına bağlı fiyat 
artışı, diğer doğalgaz 
kullanıcılarına da aynı 
şekilde yansıtılacak. 
Fiyat artışı, Aralık ayı 
tüketimleri için geçer
li olacağından tüketi
cilere yansıması Ocak 
ayında yapılacak.
Bursa Doğalgaz 
Müdürü Ertuğrul 
Altın, yapılan fiyat 
düzenlemesinin 
BOTAŞ’ın fiyat

artışından kay
naklandığını belir
tirken, “Bursa Gaz, 
yalnızca BOTAŞ’ın 
yaptığı zammı 
fiyatlara yansıtmak
tadır. Bursa Gaz’ın 
doğalgaz satışından 
metreküp başına 
aldığı bedel, 
2,5 çent olarak sabit 
olup, bu artıştan 
Bursa Gaz’ın 
herhangi bir payı 
sözkonusu 
değildir" dedi.

BOTAŞ FİYATLARI Eski Fiyat Yeni Fiyat
Konut 250.770 TL/m3 (ÖTV hariç) 267.212 TL/m3 (ÖTV hariç)
Serbest 264.996 TL/m3 (ÖTV hariç) 279.454 TL/m3 (ÖTV hariç)
ÖTV 21.000 TL/m3 21.000 TL/m3
BURSAGAZ FİYATLARI
Serbest Tüketici(Kesintisiz) 294.944 TL/m3 309.692 TL/m3
Serbest Tüketici (Kesintili) 294.676 TL/m3 309.415 TUm3
Konut (Konût-Ticari-Resmi kurum) 309.104 TL/m3 324.668 TL/m3
Sanayi (Kesintisiz) 309.104 TL/m3 324.668 TL/m3
Sanayi (Kesintili) 307.984 TL/m3 323.574 TL/m3

Soğukların 
artmasıyla, 
odun ve kömür 
satışlarında 
artışlar gözleniyor. 
Geçtiğimiz 
günlerde, yılın ilk 
karının bölgemize 
düşmesi ile 
birlikte, yaz 
aylarında kışlık 
yakacak ihtiyacını 

karşılayamayanlar, 
odun ve kömür 
depolarının 
bulunduğu yerlere 
akın ettiler.
Yağışların ve 
soğukların 
devam etmesiyle, 
odun ve kömür 
satışlarının 
sürdüğünü 
söyleyen 

mahrukatçılar, bu 
yıl yakacak sıkın
tısı çekilmeyeceği
ni belirttiler.
ilçemizdeki odun 
depolarında, 
gürgen odununun 
tonu 160 milyon 
lira, meşe 
odununun tonu 
ise 180 milyon 
liradan satılmakta.

NEW HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

ÜN VER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

Şii.İİNIEH TRAKTÖR LTD.
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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Devlet posta giderlerinden kurtuluyor
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının kendi 
aralarında ve vatan
daşlarla olan yazış
malarına sürat 
kazandırmak 
amacıyla Başbakan 
lık tarafından hazır
lanan yönetmelik 
yürürlüğe girdi. 
Kamu kurumlan 
bundan böyle kendi 
aralarında internet 
üzerinden yazışa
cak. Başbakanlık 
tarafından koordine 
edilen yeniden 
yapılanma ve 
bürokrasinin azaltıl
ması çalışmaları 
çerçevesinde hazır
lanan 'Resmi 
Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas 
ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik' yürür
lüğe girdi.

I Başbakanlıksan 
i yapılan açıklamaya 
ı göre yönetmelikle 

devlet-vatandaş 
iletişiminin artırıl
ması ve bu iletişim 
sağlanırken modern 

çağın vazgeçilmezi 
olarak ortaya çıkan 
internetin kul
lanımının yaygın
laştırılması 
amaçlanıyor.
Açıklamada kamu 
kurumlarının 
bugüne kadar 
uyduğu Resmi 
Yazışma Kurallarının 
Belirleyen Esas 
lar'ın, devletin hızlı 
ve etkili çalışmasını 
sağlayamadığı ifade 
edilerek devletin 
resmi yazışmalar 
sırasında uyduğu 
bürokratik kural
ların, vatandaşların 
taleplerine hızlı 
cevap verilmesini 
zorlaştırdığı, uyul
ması gereken 
bürokratik süreç
lerin, bilgisayar 
teknolojisi kullanıl
madığı için aylarca 
sürdüğü, bu işler 
için gereğinden fazla 
memur çalıştırıl
masının zaman ve 
kaynak israfına 
neden olduğu vur

gulandı. Devlet 
kurumlan arasında 
yapılan yazışmalar 
sırasında internetin 
kullanılmamasının 
kağıt israfına da 
neden olduğu ifade 
edilen açıklamada 
kırtasiye ve posta 
giderlerinin arttığı 
kaydedildi. Harca 
nan kağıt miktarın
dan ve kırtasiye 
giderlerinden tasar
ruf edilebilmesinin 
ancak etkili bir 
yazışma sisteminin 
kurulması ve inter
net ortamında yazış
maya geçmekle 
mümkün olabileceği 
belirtilen açıklamada 
bu çerçevede hazır
lanan yönetmelikle 
Elektronik İmza 
Kanunu'nun yürür
lüğe girmesine para
lel olarak elektronik 
ortamda yazışmaya 
imkan sağlanmasif 
resmi kurumlar 
arasında bilgi ve 
belge alışverişinin 
sağlıklı, hızlı ve 

güvenli bir biçimde 
yürütülmesi, kırtasi 
yeciliğin ve bürok 
rasinin azaltılması, 
belge ve elektronik 
ortamda yapılacak 
yazışmaların düzene 
bağlanmasının 
amaçlandığı 
bildirildi.
Kamu yönetiminin 
karar alma, işlem 
yapma, yazışma ve 
resmi belge üretme 
sürecinin hızlandırıl
ması ve vatan
daşların doğrudan 
ve süratli bir şekilde 
hizmete ulaşmasını 
sağlayacak yazışma 
sisteminin uygula
maya konulmasının 
internet ortamında 
yazışmayı zorunlu 
kıldığı ifade edilen 
açıklamada şu 
ifadeler kullanıldı: 
"Internet ortamında 
yazışmaların başla
masıyla kamu 
kurumlan, vatan
daşlara daha etkili 
ve verimli hizmet 
sunacaklar, hizmet 

sunumları bir tuşa 
'tıklamak' kadar 
kolay olabilecek. 
Böylece devlet- 
vatandaş ilişkileri 
farklı bir düzeye 
taşınacak, halk için 
varolan devlet 
kavramı 
güçlenecektir." 
Bu anlayışla hazır
lanan yönetmelik ile, 
daha önce uygu
lanan 'Resmi 
Yazışma Kurallarını 
Belirleyen Esaslar'ın 
yürürlükten 
kaldırıldığı açıklandı. 
Yeni yönetmelikle e- 
devlet projesine 
geçiş yolunda 
önemli adımlar 
atıldığı, vatan
daşların başvuruları
na daha hızlı cevap 
verebilme yolu 
açılarak vatandaş 
memnuniyetinin art
masının hede
flendiği; her kuru
mun kendisi ve 
gerektiğinde kurum 
içindeki birimler 
adına resmi e-posta 

adresi belirlemesi ve 
resmi yazışmaların 
bu adresler adasın
da yapılması hükmü 
getirildiği, resmi 
yazışmalarda A4 
boyutundaki kağıdın 
yanı sıra A5 boyu
tundaki kağıdın da 
kullanımına imkan 
verilerek kağıt tasar
rufunun sağlandığı, 
yazıların dilbilgisi 
kurallarına göre, 
yaşayan Türkçe kul
lanılarak hazırlan
masının öngörül 
düğü, onaylarda im 
za sayısının azaltıl
ması ve resmi yazı 
larda paraf sayısının 
en fazla 5'le sınır
landırılması sonucu 
karar alma sürecinin 
hızlandırıldığı, yazı 
ya cevap verilmesi 
gereken durumlarda 
cevap tarihinin yazı
da belirtilmesinin 
öngörüldüğü, karar 
alma ve işlem yap 
ma sürecinin basit 
(eştirilerek hızlan 
dirildiği belirtildi.

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya

** Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sanda! Malzemeleri 
Kürek

s Çapa
Macun
(7a iven izi i çivi
TMC sintine pompası

ve rf/ger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fas : (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

ABONE 
OLDUNUZ

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Bilgisayar kullanırken, gözünüz zarar görmesin
Bilgisayar ekranı 
karşısında uzun süre 
çalışan kişilerde göz 
kuruluğu tehlikesi 
ortaya çıkıyor.
Kızarma veya kanlan
ma, göz yaşarması 
gibi belirtilerle ken
disini gösteren göz 
kuruluğu, damla ve 
jel preparatlarla 
tedavi edilebiliyor. 
Acıbadem Göz 
Sağlığı Merkezi 
uzmanlarından Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Opr. Dr. Yeşim Tasalı, 
günümüzde özellikle 
uzun süre bilgisayar 
karşısında iş yapan 
ve klimalı ortamlarda 
çalışan kişilerde 
gözyaşı salgılanama- 
ması sonucu göz 
kuruluğu meydana 
geldiğini belirtti.
Gözyaşını oluşturan 
bileşenlerin yeterli 
miktarda üretilmeme- 
si veya bir bileşenin 
eksik olmasının, göz 
yüzeyi üzerinde kuru 
noktaların oluşması
na sebep olduğunu 
vurgulayan Opr. Dr. 
Tasalı, "Bu durumda 
da göz ile göz kapağı 
arasında sürekli bir

sürtünme meydana 
gelir.
Örneğin gözyaşı 
kuruluğu olan hasta
larda, gözlerde sürek
li bir yanma ve göz 
içine kum dolmuş 
hissi yaşanır. Gözler 
batar, kaşınır, şişer, 
kızarır, daha kolay 
enfekte olur ve 
hastalığın ileri aşa
malarında korneadaki 
hasara bağlı olarak 
hasta gözünü kaybe
debilir" dedi.
Opr. Dr. Yeşim Tasalı, 
'batma, göz içinde 
yabancı cisim hissi, 
çapaklanma, akıntı, 
kapakların birbirine 
yapışması, kızarıklık, 
kaşınma, yanma, 
devamlı veya aralıklı 
gözyaşı akıntısı, ışığa 
hassasiyet, gözlerde 
ağrı veya hassasiyet, 
göz kapağı iltihabı, 

gözlerde yorgunluk 
hissi' gibi belirtileri 
bulunan göz kuru
luğunun ortaya çık
masını kolaylaştıran 
faktörleri ise şöyle 
sıraladı:
"Ortamın etkisi: 
Yüksek yerler, 
güneşli, kuru, rüzgar
lı havalar, ısıtıcı ve 
klimalar gözyaşının 
buharlaşmasını art
tırır ve göz yüzeyini 
kurutur.
Göz kırpma: 
Gözyaşının göz 
yüzeyine yayılarak 
kayganlığının sağlan
ması göz kırpma ile 
sağlanır. Göz kırpma 
ile gözyaşı, gözyaşını 
boşaltan kanallara 
doğru itilir, burun ve 
boğaza gider. Göz 
kırpmanın azaldığı 
bilgisayar kullanımı, 
televizyon izleme, 

kitap okuma gibi 
aktivitelerde kuruluk 
şikayetleri artar.
Yaşlanma: Gözyaşı 
üretimi yaşlanma ile 
azalır. Hatta, 65 
yaşında devamlı 
gözyaşı üretimi, 18 
yaşına göre yüzde 60 
azalır. Göz yüzeyini 
kaygan ve nemli tut
mak için devamlı 
salınması gereken 
gözyaşı üretiminin 
azalması, refleks 
gözyaşının artmasına 
sebep olur ve sulan
ma meydana gelir. 
Kontakt lens kul
lanımı: Gözyaşı 
buharlaşmasını çok 
arttırabilir. Bu da 
tahriş, enfeksiyon, 
kontakt lens üzerinde 
daha fazla protein 
birikimi ve ağrıya 
sebep olabilir. Kuru 
gözde kontakt lens 
intolçransı sık 
görülür.
İlaçlar: 
Dekonjestanlar, anti- 
histaminler, diüretik- 
ler, kalp ve ülser 
ilaçları, antidepresan- 
lar göz kuruluğuna 
sebep olabilirler." 
'Kuru göz' sorununda

çoğunlukla sebebin 
belli olmadığını ifade 
eden Opr. Dr. Tasalı, 
"Kuru gözle birlikte 
herhangi bir sistemik 
hastalık veya göz 
hastalığı bulunması 
şart değildir. Bunun 
yanında, gözyaşı 
salınımı yapan 
gözyaşı bezinde 
doğuştan yetersizlik, 
gözyaşı bezinin ilti
habı, birçok romatiz
ma! hastalığın 
gözyaşı bezinin çalış
masını olumsuz 
olarak etkilemesi 
(romatoid artrit, 
psöriyatik artrit, 
sarkoidoz gibi), kirpik 
diplerinde bulunan 
meibomius bezlerinin 
iltihabı gibi durum
lara bağlı olarak da 

kuru göz hastalığı 1 
ortaya çıkabilir" diye 
konuştu.
Opr. Dr. Yeşim Tasalı, 
söz konusu rahatsı
zlığın tedavisinde 
gözyaşı damlalarının, 
gözyaşı drenajının 
engellenmesini, 
doğal gözyaşının 
takviyesini ve 
birikmesini 
sağladığını kayded
erek, "Bunun için 
damla ve jel preparat- 
ları kullanılmaktadır. 
Özellikle şiddetli 
kuruluk durumlarında 
gözyaşını boşaltan 
kanalların tıkanması, 
'tıkaç kullanılması, 
cerrahi yöntemler, 
koterizasyon* gibi 
yöntemlerle olabilir" 
dedi.

Manik-Depresifin teşhisinde yenilik
rOi r 9üd Cîih

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.S00.000 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

Manik-depre- 
sif rahatsı
zlığı olanların 
beyinlerinin 
kimyasında 
değişiklik 
olduğu, yük
sek teknoloji 
ürünü 
tarayıcıyla bu 
rahatsızlık
ların ilerde 
kolayca

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere scındcılye, 
m usu, meşrubat, 

çerez. temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

teşhis 
edilebileceği 
bildirildi.
Amerikan 
Mayo Kliniği 
araştırma
cıları, 
manyetik 
rezonans 
(MR) kulla
narak manik- 
depresif 
olanlarla 
olmayanların

beyin 
kimyaları 
arasında 
belirgin fark
lar olduğunu 
saptadılar. 
Araştırma 
sonucu, 
Chicago'da 
başlayan 
radyoloji 
kongresine 
bildiri olarak 
sunuldu.

Uzmanlar, 
daha da 
geliştirilecek 
MR ciha
zlarıyla 
yapılacak 
tetkiklerin, 
manik-depre- 
sif hastalık
ların teşhisi
ni kolay
laştıracağını 
belirttiler.

SATILIK DÜKKAN
Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41
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Trafik para cezaları 
1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
yüzde 11.2 
oranında 
artacak.
Yeni düzenlemeye 
göre, sürücü 
belgesiz araç 
sürmenin cezası 
188.80 YTL’ye 
(188 milyon 
800 bin lira), 
kırmızı ışıkta 
geçmenin cezası 
92.40 YTL’ye (92 
milyon 400 bin 
lira, emniyet 
kemeri kullanma
manın cezası 
45.80 YTL’ye 
(45 milyon 800 bin 
lira) yükselecek.
Yeni yıldan

I AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

itibaren trafikte 
uygulanacak para 
cezalarının 
bazıları şöyle: 
Trafik işaret levha, 
cihaz ve 
işaretlere uymamak 
45.80 YTL 
(45 milyon 
800 bin lira), alkollü 
içki alarak araç 
kullanmak 
379 YTL

(379 milyon lira), 
uyuşturucu ve 
keyif verici mad
deleri alarak 
araç kullanmak 
760.90 YTL 
(760 milyon 
900 bin lira), 
hız sınırlarını yüzde 
30'a kadar aşmak 
92.40 YTL (92 
milyon 400 bin 
lira).

II

OSS için son hafta
Öğrenci 
Seçme 
Sınavı 
(ÖSS) için 
22 Kasım'da 
başlayan 
başvurular, 
6 Aralık 
Pazartesi 
günü sona 
erecek. 
Meslek yük
sekokulları
na sınavsız geçiş 
hakkından yararlan
mak isteyen meslek 
lisesi mezunu aday
lar da, ÖSS için 
hazırlanmış 
başvurma belge
siyle başvuru 
yapabilecek.
Halen öğrenim 
gören adaylar, 
başvurma belgesi 
ve kılavuzu öğrenim 
gördükleri okul 
müdürlüklerinden, 
mezun adaylar ise 
herhangi bir lise 
müdürlüğünden 
veya ÖSYM Sınav 
Merkezi yöneticilik-

lerinden 4 milyon 
lira karşılığında ala
bilecekler.
Sadece ÖSS'ye 
girecek adaylar 
sınav ücreti olarak 
40 milyon lirayı, 
bankaya yatıracak
lar. Yalnız sınavsız 
geçiş için başvura
cak adaylar ise 6 
milyon lira ödeye
cekler. Adaylar, 
ücretlerini, Yapı ve 
Kredi Bankası, 
Türkiye Halk 
Bankası. Ziraat 
Bankası ve Türkiye 
Vakıflar Bankası 
şubelerinden birine 
T.C kimlik numar- 

alarmı söyleyerek 
yatırabilecekler 
Bu arada,'üriiVef/' ;f! 
sitelerin yabâric^dil 
ile ilgili bölüm'-1' ■ 
terinde okumak|\iı 
isteyen adayların^ 
Yabancı Dil!
Sınavı'ndanönce,! 
ÖSS'ye girmesi b 
gerekiyor. Bu yüz---; 
den YDS'ye girecek 
adaylar, Nisan ....
2005*te 40 milyoj^H 
lira daha ödeme 
yapacaklar.
ÖSS. 19 Haziran^™ 
YDS de 26 Haziran 
2005 Pazar günü 
yapılacak.

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Sarayı ife!inyiz(le7.îrt
Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik,/; BURSA
Tel : (0.224) 513%9 50

Sanayi üreti
mi, bu yılın 
üçüncü 
çeyreğinde 
(Temmuz- 
Ağustos- 
Eylül), önceki 
yılın aynı 
dönemine 
göre yüzde 7.6 
artış gösterdi. 
Devlet İstatis
tik Enstitüsü, 
2005 önemli 
sanayi mad
desinin üretim 
bilgilerinden 
oluşan sanayi 
üretim endek-

si 2004 yılı 
üçüncü 
dönem 
sonuçlarını 
açıkladı. 
Buna göre, 
2004 yılının 3.

çeyreğinde 
üretim, 
madencilik 
sektöründe 
yüzde 6.9, 
imalat sanayi 
sektöründe

yüzde 7.6, 
elektrik, gaz 
ve su sek
töründe yüzde 
6.9 oranında 
arttı.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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Hafızanızı diri tutmak için 10 alıştırma
Unutkanlık kimi 
zaman, hele de en 
gerektiği anda çok 
sıradan bir kavramı 
ya da ismi hatır
lamadığınızda bir azap 
kaynağıdır. Ama 
hafızayı diri tutmak 
ve beynin devre dışı 
kalan yanını harekete 
geçirmek o kadar zor 
değil.
Dipdiri bir hafıza için 
10 alıştırma 
Ters el alıştırması 
Sağ eliniz yerine biraz 
da sol elinizi kullan
maya başlayın. 
Saçlarınızı sol elinizle 
tarayın, kalemi ters 
elinizle tutun gibi... 
Sonuç olarak, rutin 
alışkanlıklarınızı kırar 
ve beyninizin kullan
madığınız diğer 
yarısını da harekete • 
geçirmiş olursunuz. 
Polisiye alıştırması 
“Dün akşam şu saatte 

ne yaptım, neredey
dim^ iki saat önce ne 
yaptım?” gibi, genel
likle polisiye roman
larında sorulan soru
ları kendinize 
yöneltin. Ve tabii 
cevaplayın. Bu alıştır
ma sonucunda yaptık
larınıza karşı dikka
tinizi geliştire
bilirsiniz.
Ressam alıştırması 
Burnunuzun ucunda 
bir fırça olduğunu 
hayal edin. Bununla 
havaya en sevdiğiniz 
renkte yatay bir sekiz 
çizin. Bu çizim 
hareketleri, yorgun 
zihninizi hemen can
landırır. Aynı zaman
da beyni bloke eden 
stresi etkili biçimde 
yok eder.
Çocuk oyunu alıştır
ması
İşe veya alışverişe 
giderken, tıpkı bir 

çocuk gibi merak 
içinde bütün duyu
larınızı harekete 
geçirin. Bakın, doku
nun, dinleyin, kok
layın. Bu şekilde çok 
ender yaptığınız 
bağlantıları can
landırır, beyninizin 
kapasitesini 
artırırsınız. Duyu 
organlarınızın ne 
kadar fazlasını kul
lanırsanız, hafızanız 
her zaman canlı kalır. 
Harf alıştırması 
Elinize bir gazete ve 
bir fosforlu kalem 
ahn. Sırasıyla para
grafları okuyun ve çift 
yazılmış harflerin 
üzerini çizin. Mesela, 
çift ‘t" ve ‘m’lerin 
üzerini işaretleyin. 
Böylelikle kon
santrasyonunuzun ne 
kadar uyarıldığını 
hemen hissedeceksiniz. 
Bu, zihnin canlan

masını artırır.
Yürüyüş alıştırması 
Asker yürüyüşü gibi 
olduğunuz yerde 
hareket edin. Sol 
bacağınızı her 
kaldırdığınızda, önce 
sağ elinizle, sonra sol 
elinizle dizinize doku
nun. Böyle çaprazla
ma hareketlerle 
beyninizin her iki 
tarafını kullanmış; 
olursunuz.
Ajan alıştırması 
Bu alıştırmayı daha 
çok sokakta yapacak
sınız. Çevrenizde 
bulunan arabaların 
plakalarına bakın ve 
plakadaki harflerden 
kelimeler, hatta cüm
leler türetmeye çalışın. 
Böylece hem ketime 
hâzinenizi geliştirir 
hem de beyninizi can
landırırsınız.
Resim alıştırması 
Bu alıştırnunfa 

alışveriş listelerini 
çok kolay 
ezberleyebilir, 
hafızanızı 
güçlendire- 
bilirsiniz. Bunun 
için kalem kağıt 
alın ve kağıdın 
üzerine mum, 
kaktüs, yonca gibi 
semboller çizin.
İler resim bir sayıyı 
sembolize ediyor. 
Ardından sembolleri 
sayılara göre ezber
leyin. Bu alıştırmayla, 
zihninizde listeler 
oluşturmayı kolay 
başarırsınız.
Otobiyografi 
alıştırması 
Düşünün ki, hayat 
hikavenizi tekrar vaz- 
manız gerekiyor. 
Burada, işe. gittiğiniz 
ilkokuldan haşlaya
bilirsiniz. Bunun için 
en yakın arkadaşınızı.
tipini, sınıfınızın

düzenini hatırlamanız 
gerekiyor. Bu alıştır
mayla, kişilerle ilgili
hafızanızı harekete 
geçirirsiniz.
Hipnoz alıştırması 
Özellikle stresli 
anlarınızda olumlu 
kelimelerden destek 
almaya bakın.
Bunlarla olumsuz 
düşüncelerinizi yok 
edersiniz. Mesela, 
“Benim için gerekli 
olan her şeyi biliyo
rum ve çok sakinim” 
cümlesini tekrarlaya
bilirsiniz.

MİLÎON 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 

öz,el yem ek lerin iz, iÇİ'n 
rezervasyonhırımız, başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Elektriğe zam isteniyor
Hazine durumunda, ileride
Müsteşarlığının, 
elektrik fiyatlarına 
zam yapılması 
konusundaki ısrarı 
sürüyor.
Aralık ayında 
yüzde 8’lik zam 
yapılmasını isteyen 
Hazine, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'na aralık 
ayında yüzde 8 
oranında zam 
yapılmaması 
halinde, ileride daha 
yüksek bir zam 
yapılmak zorunda 
kalınacağını bildirdi. 
Enerji Bakanlığı'nın 
sanayide kullanılan 
elektrik fiyatlarında 
yüzde 5 oranında 
indirim yapılmasına 
ilişkin kararına karşı 
çıkan Hazine,

elektrik fiyatlarının 
arttırılması konusun
daki baskısını 
sürdürüyor.
Hazine'den sorumlu 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler ile görüşerek, 
elektrik fiyatlarına 
Aralık ayında 
yüzde 8 oranında 
zam yapılmasını 
istedi. Babacan, 
Güler'e, bu önerinin 
yerine getirilmemesi

elektrik fiyatlarına 
yüzde 18 oranında 
zam yapılmak 
zorunda kalınacağını 
öne sürdü.
Hazine Müsteşarlığı 
ayrıca, ocak ayında 
doğalgaz fiyatlarına 
en az yüzde 20 
oranında zam yapıl
masını istiyor. Ocak 
ayında, ithal edilen 
doğalgaz fiyatları 
yeniden belirlenecek. 
Türkiye'nin dışarıdan 
satın aldığı doğalgaz 
fiyatının en az yüzde 
19 oranında arta
cağını hesaplayan 
Enerji Bakanlığı, 
sözkonusu artışın 
kademeli olarak 
tüketiciye yansıtıl
masını düşünüyor.

Barbarosca
Barbaros BALMl’MCl

(>enılik A lakımı

Büyüme oranı yüzde 5
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
3 yıllık dönem için 
öngörülen yüzde 
5'lik büyüme 
oranının, 
Türkiye'nin potan
siyel büyüme oranı 
olduğunu ifade etti. 
Şener, Devlet 
Bakanı Ali Babacan 
ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'la 
birlikte yeni 
Başbakanlık 
Binası'nda bir 
toplantı düzenle 
yerek, hükümetin 
dün Avrupa 
Komisyonu'na sun
duğu 3 yıllık KEP 
hakkında bilgi verdi. 
Dönem boyunca 
büyümenin en 
önemli kaynaklarının 
özel yatırım ve ihra
cat artışları 
olmasının bek
lendiğini kaydeden 
Şener, bu dönemde 
toplam sabit ser
maye yatırımlarının 
yıllık ortalama yüzde 
8.9, özel yatırımların 
yüzde 9, kamu 
yatırımlarının ise 
yüzde 8.3 oranında 
artmasının hede
flendiğini söyledi. 
Aynı dönemde mal 
ve hizmet ihracatının 
yılda ortalama yüzde

12, mal ve hizmet 
ithalatının ise yüzde 
8.5 oranında arta
cağının tahmin 
edildiğini kaydeden 
Şener, özel tüketim 
harcamalarının yıllık 
ortalama yüzde 3.3, 
kamu tüketim harca
malarının ise yüzde 
1.3 oranında art
masının beklendiğini 
dile getirdi. 
Büyümeyi 
destekleyen önemli 
unsurlardan biri olan 
yabancı sermaye 
yatırımları konusun
da yapılan reform
ların etkilerinin 2004 
yılında gözlenmeye 
başlandığına işaret 
eden Şener, 2003 
yılında 1.6 milyar 
oolar olalarak 
gerçekleşen yurt 
içinde doğrudan 
yabancı yatırımların 
2004 yılında 2.9 
milyar dolara ulaş
masının beklendiğini 
söyledi. Şener, 2005- 
2007 döneminde ise 
yaklaşık 15 milyar 
dolarlık yabancı 
sermaye yatırımı 
gerçekleşeceğinin 
öngörüldüğünü 
açıkladı.
Son iki yılda uygu
lanan sıkı maliye 
politikaları sonucun
da devlet borçlanma

gereğinin Gayri 
Safi Yurtiçi 
Hasıla'ya oranının 
2004 yılında 6.3'e 
gerilediğini kayde
den Şener, bu oranın 
2007 yılında 0.5'e 
düşmesinin bek
lendiğini bildirdi. 
Şener, genel devlet 
faiz harcamalarının 
ise 2004 yılında 
yüzde 14.Te, 2007 
yılında ise yüzde 
7.5'e gerilemesinin 
öngörüldüğünü dile 
getirdi.
Son iki yılda 
uygulanan ve 
KEP döneminde de 
uygulanacak sıkı 
maliye politikaları 
sonucunda borç 
sürdürülebilirliği 
konusundaki tartış
maların artık geride 
kaldığını vurgulayan 
Şener, 2004 yılı KEP 
kapsamında yapılan 
analizlerin de bunu 
teyid ettiğini söyledi. 
Çok yönlü ve çok 
boyutlu analizler ve 
tahlillerin yapıldığını 
açıklayan Şener, bu 
analizler sonucunda 
makro ekonomik 
hedeflerin gerçek
leşmesinde önemli 
bir değişimin ortaya 
çıkmayacağının 
anlaşıldığını ifade 
etti.

İd m an t ura başlayan 
Gemlikspor 'hı fübolculara, bu 
yazımda futbolcu ağabeyleri 
olarak bir nasihat vermek ve 
yaşadıklarımı anlatmak istedim.

Hu sene Gemlik ’i temsil ede
cek olan siz gençler, ilk defa 
mahalli ligde top koşturacaksınız-

Bunu gurur yapıp hu sezonu 
şampiyon olarak bitirmenizi isti 
yorum.

İçinizde bir kişi hariç hiç 
yabancı yok.

Geçmiş dönemlerde dışarıdan 
tanık transfer edilip, muaffak 
olu n m uyordıı.

Ne kadar değerli olduğunuzu 
ispat edin. Bu sizin elinizde.

15 Ocak 2005 tarihinde sizin 
sezonunuz başlıyor.

Bütün takımlar iddialı çalışı 
yor, her bir takımın bir gayesi var 
fakat bizim gayemiz çok daha 
başka.

Konuştuğum bütün
Gemlik 'tiler ağız birliği etmişçe
sine, 'hu takımın alt yapısı yok' 
diyorlar.

Ben cevap veriyorum;
"Gemlik 'in alt yapısı var, işte 
karşınızda. ” 1

Arkadan gelen genç takım 
oyuncuları var. Sizinle iftihar 
ediyoruz.

Neden geçmiş zamanın 
Gemlikspor 'unu yazıyorum?

Arkadaşlık en üst seviyede, 
m ağl ıı biyeti h azm edem ey en, 
kazanma ruhu en üst düzeydeydi.

Siz onurlu Gemlik 'i 
gençlersiniz.

Çarşamba günündeki idmana 
şevk ve hevesle başlayın.

Sizin yeriniz burası değildir, 
siz Gemlikspor 'lu onurlu 
gençlersiniz.

Orhangazi’nin altın yılı
Orhangazi altın yılını yaşıyor. 

Orhangazi Döktaşspor, üçüncü 
yıla çıkmış ve haşarılı da olmuş
tur.

Nedense teknik kadronun, 
hana göre lahualiliği, koordi
nasyonunun olmayışı, daha 
doğrusu teknik kadronun 
içerisinde, işini iyi yapamayan 
kişinin kurbanı olmuş. Bu hayak 
hata takımın Süper Lig 'e düşme
sine neden olmuştu

Bu gün için kendini toparla
yarak Birinci Lig 'de iyi bir duru
ma geldi.

ikinci yarı bu haşarıyı devam 
ettireceğine inaniyorum.

En büyük avantajları ise fab

rika takımı oluşu, maddi sıkın
tıları olmayışı.

Orhangazi 'nin diğer grubun
da bulunan Orhangazi 
Belediyespor, bildiğim kadar 
Belediye 'nin verdiği avantajla 
bulunduğu konum ise; birinci 
durumda.

Türkiye çapında ikinci tura 
geçeceklerine inanıyorum.

Biraz sıkıntılı olsa da bu badi
reyi aşıp, hiç olmazsa bu iki 
takımdan biri Üçüncü Liğ'e 
çıkar düşüncesindeyim.

Orhangazi Döktaşspor 'un, 
genç takımlarda iyi durumda 
olduğunu biliyorum. Orhangazi 
futbolda altın yılını yaşıyor.

SATILIK 
GARAJ

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83

BURSA HAKİMİYET VE KENT
I GAZETELERİNE İLAN vt REKLAM ALINIR I 
i KÖRFEZ REKLAM IEL:RSIIW ■
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Bilgisayar ortamında gen haritası
Bilim adamları, bil
gisayar program
ları kullanılarak, 
memelilerin ortak 
atasının gen hari
tasının çıkarıla
bileceğini 
düşünüyor.
Bir ekibe başkan
lık eden California 
Üniversitesi'nden 
Profesör David 
Hausser, "Genome 
Research" adlı 
dergide yayın
lanan makalesinde, 
en az 75 milyon yıl 
önce yaşamış 
insan dahil bütün 
memelilerin ortak 
atası sayılan küçük 
yaratığın DNA özel
liklerinin yüzde

Çocuğunuza nasilıaf vermeyin, ömekoto!

98'inin bilgisayar 
ortamında yeniden 
üretilebileceğini 
kaydetti.
Böyle bir araştır
manın amacının, 
insanın ve 
memelilerin 
moleküler evrimini 

anlamak olduğunu 
belirten profesör, 
"Böylece gen 
yapımızın 75 
milyon yıllık evrimi
ni molekül 
düzeyinde anlaya
bilecek ve nasıl 
evrimleştiğimizi 

gösterecek bir 
çeşit genetik arke
oloji ortaya çıkara
cağız" ifadesini 
kullandı.
Hausser, bu çalış
maları, "karşılaştır
malı gen araştırma
cılığı" bağlamında 
yürüttüklerini 
kaydederek, 
bu karşılaştırmalar 
sayesinde 
maymun, fare ve 
şempanze gibi 
bugün de yaşa
makta olan 
memelilerle insanı 
mukayese ederek 
genetik alanda 
daha fazla bilgiye 
sahip olmak iste
diklerini belirtti.

Kablo internet 
ücretlerine 

indirim
Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş, kablo internet 
ücretlerinde yüzde 
50-59 oranında 
indirime gitti. 
İndirimli tarife 
bugünden itibaren 
uygulanmaya 
başlanacak.
Türk Telekom'dan 
yapılan açıklamaya 
göre, genişbant 
internet ADSL'deki 
indirimin ardından 
kablo internet 
ücretlerinde de 
indirim yapıldı.
Buna göre, 
- Aylık 72 milyon 

lira olan 128/32 
Kbps hızındaki 
erişim ücreti 
yüzde 50 indirimle 
36 milyon liraya, 
-119 milyon lira 
olan 256/64 
Kbps hızındaki 
erişim ücreti 
yüzde 58.8 oranın
daki indirimle 
49 milyn liraya, 
- 512/128 Kbps 
hızındaki erişim 
ücreti de 209 
milyon liradan 
yüzde 52.6 oranın
daki indirimle 99 
milyon liraya 
çekildi.

Klinik Psikolog 
Yalçın Kireççi, 
şiddettin küçük 
yaşlara kadar 
inmesinin altında 
birçok neden bulun
duğunu belirterek, 
çocuklarda suç ve 
ceza kavramının 
yaklaşık 10 yaşında 
oluştuğunu ifade 
etti.
Kireççi, bu yaştan 
önceki çocukların, 
sergiledikleri 
davranışla ilgili 
neden-sonuç ilişk
isini kuramadığını 
kaydetti.
Çocuklar zekidir 
fakat işin sonucunu 
düşünmez
Kireççi, 10 yaşın
dan küçük çocuk
larda mantık 
kavramının 
gelişmediğini, 
onların hayal ile 
gerçeği birbirinden 
ayırt edemediklerini 
vurgulayarak, 
"Hayal ile gerçeğin 
ayırt edilebilmesi 
için önce mantık 
sürecinin tamam
lanması gerekiyor. 
Çocuk zekidir, ama 
zeka yapılacak işin 
sonucunu düşün
mez. Zeka, bir anlık 

çözüm üretmek için 
vardır. Akıl ise 
kalıcı sonuçları da 
dikkate alarak 
çözüm üretmeye 
yarar. Ama, mantık 
olmadığı sürece 
onu da yapamaz. 
Bunun için çocuk
ların işlediği suça 
dünyanın hiçbir 
yerinde gerek 
hukuksal anlamda 
gerek toplumsal 
anlamda ceza yok
tur" diye konuştu. 
Aile içi şiddet kötü 
örnek oluyor 
Şiddetin küçük 
yaşlara kadar 
inmesinin iki şek
ilde ele alınabile
ceğini, bunlardan 
birinin toplumdaki 
genel şiddet eğilimi 
olduğunu anlatan 
Kireççi, "Aile 
içinde anne, baba, 
kardeşler arasında 
sorunların 
çözümünde kaba 
kuvvet uygulanıyor
sa, güçlü olan zayıf 
olanı ezmeye gidiy
orsa, tabi ki çocuk 
da bunu örnek ala
caktır. Yani babası 
onu dövmüşse, o 
da başkasını döve
cektir" diye

kaydetti.
Çocuk nasihatle 
yetişmez
Kireççi, çocukların 
bir amaca gitmek, 
kendisini ispat 
etmek, başarıya 
ulaşmak gibi bir 
eylem içinde olduk
larını ve psikolojik 
anlamda bencil bir 
yapıya sahip olduk
larını ifade ederek, 
"Çocuk sınırsızca 
yaşar. Özgürdür, 
meraklıdır ama, 
mantığı yoktur.
Böylece her 
dileğinin yerine 
getirilmesini ister. 
Küçük yaşta bu 
duruma 
alıştırılmışsa, en 
ufak engelle 
karşılaştığında 
sınırlanmış olmanın 
getirdiği sıkıntıyla 
şiddete yönelebili 
yorlar. Çocuklarda 
her istediğini ne 
pahasına olursa 
olsun yapma eğilimi 
vardır.
Televizyonlarda şid
det olmayan film, 
dizi yok denecek 
kadar az. Etrafında 
şiddet olaylarını 
gören çocuklar, şid
dete yönelebiliyor

lar. Onlar hayal ve 
gerçeği ayırt 
edemedikleri için 
filmlerde gördüğü 
her şeyi gerçek 
sanıyor. Anne 
babalara burada 
büyük görev düşü 
yor. Filmlerdeki 
olayların gerçek 
olmadığı çocuklara 
mutlaka anlatılmalı. 
Aileler, çocuklarını 
yetiştirirken daha 
dikkatli olmak duru
mundalar. Aile 
şiddet kullanarak 
çocuğa örnek olma
malılar. Çünkü 
çocuklar her zaman 
yetişkinleri örnek 
alır. Çocuk sadece 
ve sadece örnek 
olunarak eğitilebilir. 
Anne baba yalan 
söylüyorsa, çocuğa 
nasıl (yalan 
söyleme) diyebilir. 
Bir insanın 
kendinde olmayan 
bir şeyi karşısından 
isteme hakkı 
yoktur. Bunun için 
herkes önce 
kendine bakmak 
durumundadır, 
önce yetişkinler 
kendine bakacak" 
diye konuştu.

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

Bebeğinizi; her istediğinde, 
istediği kadar emziriniz»

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

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

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Grip en çok yaşlı ve çocukları etkiliyor
Adıyaman Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Hastanesi 
Başhekimi Uzman. 
Dr. Zülfikar Işık, alt 
ve üst solunun yolu 
hastalıkları vaka 
larında artış mey
dana geldiğini 
belirterek, özellikle 
çocuk ve yaşlı 
insanların dikkatli 
olması gerektiğini 
söyledi.
Adıyaman Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Bakımevi 
Hastanesi'nde, alt 
ve üst solunum yolu 
hastalıklarından 
dolayı, çocuk hasta

Antibiyotik tüketimi düştü
Bu sene kışın geç 
başlaması üst sol
unum yolu enfeksiy
onlarını azaltırken, 
antibiyotik tüketimi
ni de düşürdü. 
Çanakkale Eczacılar 
Odası Başkanı 
Selim Balcı, 2004 
yılında hava sıcak
lıklarının mevsim 
normalleri üzerinde 
seyretmesi sebe
biyle üst solunum

ların sayısında artış 
olduğunu kaydeden 
Hastane Başhekimi 
Uzman. Dr. Zülfikar 
Işık, soğuk havanın 
vücut direncini 
düşürerek mikro
pların çoğalmasını 
sağlayan en önemli 

yolları enfeksiyon
larında bir azalma 
olduğunu belirterek, 
"Geçen yıla göre 
bu yıl hava 
sıcaklıkları yüksek 
seyrediyor. Bu 
sebeple özellikle üst 
solunum yolları 
enfeksiyonları ile 
ilgili şikayetler yak
laşık 1 ile 1,5 ay 
sonraya sarktı. 
Bunun sonunda 

faktör olduğuhu 
belirtti.
Dr. Işık, "Kış mevsi
mi ile birlikte nezle, 
grip, zatüre ve 
bronşit gibi 
hastalıklara sık sık 
rastlanılmaktadır. 
Hava ısısının düş 

da 2004 yılında 
antibiyotik kullanımı 
il genelinde yüzde 
25 oranında 
azaldı" dedi.
Balcı, antibiyotikler
den yeni 
piyasaya çıkanların 
daha fazla 
rağbet gördüğünü 
hatırlatarak, 
"Özellikle doktor
larımız yeni çıkan 
antibiyotikleri 

mesi ile birlikte bu 
hastalıklar en çok 
çocuk ve yaşlıları 
etkilemektedir" 
dedi, özellikle 
ailelerin çocuklarını 
sıkı sıkı giy
dirmesinin en iyi 
tedbir olduğunu 
kaydeden Dr. Işık, 
"Ayrıca C vitamini 
ihtiva eden portakal, 
mandalina, greyfurt, 
diğer sebze ve 
meyvelerin yanında 
enerjisi yüksek pek 
mez, reçel gibi yiye
cekler de vücut 
direncini arttırır" , 
diye konuştu.

daha fazla yazıyor. 
Bu sebeple 2 ve 3. 
kuşak olarak 
adlandırılan 
antibiyotiklerin 
satışı önemli ölçüde 
artarken, birinci 
kuşak olarak 
tabir edilen eski tip 
antibiyotiklerin 
satışında da bir 
azalma var" diye 
konuştu.

Lahana deyip 
geçmeyin

Tarım işletmeleri 
Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinde, 
bazı önemli 
iyileştirici özellik
lerinin bulunan 
lahananın mide ve 
oniki parmak bağır
sağı ülseri 
tedavisinde çok etk
ili olduğu belirtildi. 
Bu hastalığın 
tedavisinde 4-5 
hafta süreyle lahana 
özsuyu içilebiliyor. 
Taze yaprakların 
ince kıyılarak mut
fak robotundan 
geçirilmesiyle elde 
edilen lahana 
özsuyu, hafif diyet 
besini alınıp yemek
lerden sonra olmak 
üzere, gun boyunca 
toplam 1 litre 
içilmesi öneriliyor. 
Aynı zamanda ince 
ve kalın bağırsak 
iltihapları da lahana 
özsuyuyla tedavi 
edilebiliyor.
Lahana dıştan kul

lanımda da kul
lanılıyor. Öncelikle 
bir türlü 
iyileşmeyen açık 
baldır yaralarında, 
lahana yaprağı 
kompresi ile 
şaşırtıcı iyileşmeler 
sağlanabiliyor. Kalın 
damarları ayıklanan 
yaprak, merdane 
veya bir şişe ile 
ezildikten sonra 
yaranın üstüne 
yatırılıp gevşekçe 
bağlanır ve günde 
2-3 kere değiştirilir. 
Ancak her seferinde 
yaranın temizlen
mesi gerekiyor.
Aynı yöntemle zona, 
dolma ve yanıklar 
da tedavi 
edilebiliyor. 
Lahananın bilinen 
hiçbir yan etkisi 
olmadığı ancak, 
özellikle çiğ 
yendiğinde bazı 
duyarlı midelerde 
şişkinliğe yol açtığı 
kaydedildi.

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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
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 Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz___________ 514 88 70

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
2 Aralık 2004 Perşembe 

MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No : 82 

GEMLİK
Tel : 514 37 63





3 A ra lıl< Dünya Özürlüler Günü bugün kutlanıyor

Özürlüler Kaymakamın yanına çıkamadı
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü bugün kutlanıyor. Özürlüler Günü nedeniyle Gemlik Özel Türe Özürlüler Okulu öğrencileri, Kaymakam Mehmet 
BaygüTü makamında ziyaret etmek için hükümet binasına geldiler. Ancak, sakat arabalı özürlüler binada asansör olmayınca makama çıka
madı. Kaymakam Baygül, özürlüleri Hükümet binası önünde ağırladı ve asansör yaptırmak için söz verdi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
3 Aralık 2004 C uma

Bağ-Kur’un 20 
katrilyon alacağı var 
Bağ-Kur’un, esnaf ve sanatkarlarla 
tarım sigortalılarından toplam 20 
katrilyon 266 trilyon 400 milyar lira 
alacağı bulunuyor. Toplam 2 milyon 
456 bin 118 sigortalıdan yüzde 
35.6'sının (874 bin 109) kuruma hiç 
borcu bulunmuyor. Haberi syf 7’de

72 nolu Marmarablrlik Zeytin Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy atımlardan memnun

“Belirlediğimiz hedefi aşacağız”
Güne Bakış
Kadri GÜLER

3 kadri_guler@hotmail.com

Özürlülerin Günü!
3 Aralık Dünya Özürlüler Günü..
Bugün tüm dünyada özürlüler anımsanacak, 

özürlülere daha iyi yaşam sözü verilecek.. 
Sîzler bizlerin birer parçasısınız denecek..

Bu yıl da özürlüler için törenler düzen
lenecek..

Meclise sunulan yasa tasarılarına belki hız 
verilecek..

Başbakan ve bakanlar özürlüleri unutmadık
larını bildirecekler..

Sağlam insanına bakamayan, onların insan
ca yaşaması için gerekli koşulları sağlaya
mayan sosyal devlet, özürlülerine ne kadar 
yakın olacak!..

Tüm bunlar bir yana, dün, Özel Türe Özür
lüler Okulu öğrencileri, 3 Aralık etkinlikleri 
için Kaymakam Mehmet Baygül’ü ziyaret git
mişler.

Biliyorsunuz Kaymakamlık Hükümet
Konağı’nın 3. katında.

Bedensel engellilerin bir bölümü, sakat ara
balılar, Hükümet Konağı’nın önüne kadar 
gelmişler ama Kaymakamlık makamına asan-
sör olmadığı için 

Sayın Kaymakamımız bu
onları aşağıda ağırlamış..

Bakın şu işe..
Devletin yüce makamına 

yor!

çıkamamışlar, 
durumu görünce

özürlüler çıkamı

Nedeni ise, asansör olmayışından.
Yıllardır Hükümet Konağı’na yaşlılar ve özür

lüler çıkamıyor diye yazdım.
Ama gerçek özürlüler bunu bir türlü duyup 

sonunu çözemediler.
İnşallah bundan sonra çözülür.

72 nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulıi 
Başkanı İbrahim Aksoy, ortakların verdiği bin ton zeytin alım hedefin 
aşılacağını, sezon sonuna kadar bin 500 ton zeytin alacaklarını söyledi. 
Aksoy, ortaklara bugüne kadar 804 milyar lira dağıtıldığını da bildirdi.
Havaların güzel 
gitmesi nedeniyle 
zeytin üreticisi ürün 
hasadını yaparken, 72 
nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, alım 
hedefinin aşılacağını 
söyledi. Aksoy, 
Marmarabirlik’ten, 
kopan ortakların 
yeniden kooperatife 
destek verdiğini 
bildirdi.
Seyfettin Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de

yasaklama gellrildi
Sağlık Bakanlığı, şeker, çikolata 
ve cips reklamlarının çocukların 
beslenme alışkanlığını olumsuz 
yönde etkilediğini savunarak, 
bu tür reklamların saat 21.30'dan 
sonra yayımlanmasını istedi.

Haberi sayfa 9'da

‘‘Özürlüler bizim 
çocuklarımız"

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, 
engelliler günü nedeniyle yaptığı yazılı 
açıklamada, kalplerinin onlarla birlikte 
attığını belirterek, özürlü çocuklara 
her zaman destek vermeye hazır 
olduklarını söyledi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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w* Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Erozyonla mücadele semineri haşlad
Girdap....

Bugün hava çok güzel...
Güneş ülkeyi aydınlatıyor.
Isı veriyor.
Ne var ki;
Güneşe rağmen ülkemin üzerinde 

kara bulutlar dolaşıyor.
Dış politikada oluşa gelen sıkıntılar 

her geçen gün etkisini daha da hisset
tiriyor.

Kıbrıs çözümsüzlük batağına daha da 
saplanıyor.

ABD’nin Irak’taki açmazı Türkiye’yi 
de tehdit eder boyutlara ulaşmanın 
sinyallerini veriyor.

Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir türlü 
aşılamayan git geller yaşanıyor.

Bir kız çoçuğu “danışıklı” kaçırılıyor.
Güvenlik güçleri gereksiz yere 

meşgul ediliyor.
Güneydoğu’da birileri vuruluyor.
Nedeni “yetkililerce” somut olarak 

ortaya konamıyor.
Çözümü üretecek “organlar” zor

lanıyor.
İşin içinden çıkamıyor.
Deneyim ve bilgi birikiminden yok

sunluk sorun yumağını dolaştırıyor.
Kördüğümler yaratıyor.
Düğümü kesecek kılıç ne hikmetse 

son vuruşunu indiremiyor.
Siyaset sıkışıyor.
Siyasetçi daralıyor.
Darboğaz’daki ülkeyi içinde bulun

duğu çıkmazdan “tek başına hükümet” 
bile kurtaramıyor.

Başbakan, dış işleri bakanı dünyayı 
dolaşıyor.

AvrupalI Amerikalı “dostlarla” elele, 
kolkola, omuz omuza fotoğraflar veri 
yorlar bir türlü “arzu edilen” hedefe 
ulaşamıyorlar.

Ulaşamadıkları gibi ödün üstüne 
ödün veriyorlar.

Biz verdikçe onlar doymuyorlar...
Daha çok istiyorlar.
Oysa;
Vermenin sonu yok.
Onun için;
Uygulanacak politika “akıl” ve “bilim” 

süzgecinden geçmezse sonuçları da 
ağır oluyor.

“Ben her şeyi bilirim” biçiminde 
ifadesini bulan “anlayış” yetmiyor.

O halde;
Sorunlara “daha sağduyulu” yaklaş

mak, bilenlere danışmak gerekiyor.
“Hedef şaşırtmayı” biçim olarak 

kabul edenlerle bu iş yürümüyor.
Çünkü;
Devlet yönetimi “ciddiyet” iştiyor.
“Sorumluluk” gerektiriyor.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve 
TEMA Vakfı 
işbirliğinde 
düzenlenen 
Erozyonla Mücadele 
Semineri 
dün başladı.
Belediye Kültür 
Merkezi'nde 
3 gün sürecek olan 
seminerde 
TEMA Vakfı 
Bursa Temsilcisi 
ve Uludağ Üniver
sitesi öğretim 
görevlisi Şaban 
Uyar konuşmacı 
olarak bilgiler 
veriyor.
Ulu Önder 
Atatürk'ün "Vatan 
toprağı kutsaldır, 
kaderine terk 
edilemez" sözleriyle 
çalışmalarını 
sürdüren TEMA 
Vakfı görevlileri, 
bu çalışmalara 
gönülden hizmet 
vermeye çalışan 
kişilere yönelik

“Özürlüler bizim çocuklarımız’
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, engelliler günü nedeniyle yaptığı 
yazılı açıklamada, kalplerinin onlarla birlikte attığını belirterek, özürlü 
çocuklara her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle 
yazılı açıklamada 
bulunan AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, hükümetin 
çıkaracağı yeni 
yasalar hakkında 
bilgi verdi. 
Kutlanacak 
Engelliler günü 
nedeniyle kalp
lerinin onlarla birlik
te attığını söyleyen 
Enver Şahin, özürlü 
çocuklara her 
zaman destek 
vermeye hazır 
olduklarını da 
söyledi.
Enver Şahin, yaptığı 
açıklamada, 
ülke nüfusunun 
tahmini olarak 
8-12 milyonunun

aydınlatıcı 
bilgiler de veriliyor. 
TEMA Vakfı Gemlik 
Temsilcisi İbrahim 
Yıldırım'ın da 
katıldığı toplantıda, 
dünyadaki 
yerleşim alanları 
dışında kalan 
bölgelerde 
başlayan erozyonun 
insan yaşamını 
da kötü yönde 
etkilediğini 
söyleyen 
Konuşmacı Şaban 
Uyar, örnek olarak 
ta çevrenin 

engelli olmasına 
rağmen bütün 
düzenlemelere 
temel teşkil edecek 
bütüncül bir 
kavramının yapıla
madığını söyledi. 
Şahin, yeni yasa 
tasarısının 
gündemde 
olduğunu ve 
taslakta öngörülen 
bazı düzenlemelerin 
özürlüye kolaylık 
sağlayacağını 
hatırlattı.
Sosyal güvencesi 
bulunmayan özürlü
lerin muayene ve 
tetkik hizmetleri ve 
koruyucu sağlık 
hizmetleri gibi 
ücretsiz olacağını 
söyleyen Şahin, 
"Özürlülerin 

bilinçsizce 
kirletilmesini 
gösterdi.
Birilerinin fab
rikalarını yürütmek 
için başka birilerinin 
de tüketmek zorun
da olduğuna dikkat 
çeken Şaban 
Uyar, plastik yerine 
cam kullanarak 
doğaya yaptığımız 
zararın azaltılabile
ceğini söyledi. 
Çevre katliamında 
en büyük sorunun 
hızla yükselen nüfus 
artışı olduğunu 

yetenek teri doğrul
tusunda yapabile
cekleri işlerde eği
tilmesi, meslek 
kazandırılması 
amacıyla rehabilita
syon hizmetlerinden 
yararlanması 
sağlanacak. İşe 
alımda, iş seçimin
den başvuru form
ları, seçim süreci 
teknik değer
lendirme, önerilen 
çalışma süreleri ve 
şartlarına kadar 
bütün safhalarda 
özürlülerin aleyhine 
ayrımcı uygulama 
olmayacak.
Valilikler emrinde 
'Rehabilitasyon 
Danışma Merkezi' 
kurulacak" şeklinde 
konuştu. 

söyleyen 
Uyar, doğal kay
nakların tükenmekte 
olduğuna işaret etti. 
TEMA Vakfı 
Bursa Temsilcisi 
Şaban Uyar, 
40 yıl daha alımı 
beklenen yer 
altı petrol kay
naklarının dünyada
ki hızla artan motor
lu araçlar ve petrol 
tüketen endüstri 
makineleri 
sayesinde aşağılara 
çekilmekte 
olduğunu söyledi.

Engelli'nin çıktığı 
yolda zaferlere 
dönük bir zorlukla 
karşı karşıya 
olduğunu ifade 
eden Şahin, "Bu 
sebeple küsmeye, 
darılmaya ve çıktığı 
yoldan geriye 
dönme 
gibi bir lüksü yok
tur" dedi.
AK Parti İlçe 
Teşkilatı olarak 
Engelliler Günü'nü 
kutlayan ve has
sasiyetle gereken 
önlemin verileceğini 
duyuran Şahin, 
"Her sağlam insan 
bin engelli olma 
adayıdır" sözünün 
unutulmaması 
gerektiğini 
söyledi.



Sayfa 33 Aralık 2004 Cuma HABER
72 Nolu Marmarabirlik Kooperatif Başkanı IbrahimAksoy, atımlardan memnun

Soba 
zehirlenmelerine 

dikkat!
‘̂ Belirlediğimiz 

hedefi aşacağız^
72 nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Aksoy, ortakların verdiği bin ton zeytin alım hedefin 
aşılacağını, sezon sonuna kadar bin 500 ton zeytin alacaklarını söyledi. 
Aksoy, ortaklara bugüne kadar 804 milyar lira dağıtıldığını da bildirdi.

Seyfettin ŞEKERSOZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, bu yıl 
hedeflenen rekolte 
rakamını aşacak
larını söyledi. 
Geçtiğimiz yıl 
ortakların verdiği 
4 bin 500 tonluk 
rekolte'ye karşılık 
Birliğe sadece 
800 ton zeytin 
vermesinin bazı 
çevrelerce ortakların 
düşük fiyat veren 
Marmarabirlik'ten 
uzaklaştıkları yol 
açmıştı.
Bu yıl ise, zeytinin

İnan Tamer

Sıfırlar....

Paradan sıfırlar atılıyor 
Gidin görün ki, 
sefalet ise artıyor. 
Doğada hiçbir şey 
zayi olmadığına göre... 
Normal değil mi?

Marmarabirlik zeytin atımlarını 
sürdürürken hedefin aşılacağı bilidirildi.
hem az, ama 
daha kaliteli 
olması nedeniyle 
ortakların verdiği 
1000 ton rekolte

beyan
namesinin
şu ana 
kadar 
700 tonunu 
aldıklarını 
bildiren 
Kooperatif 
Başkanı 
İbrahim 
Aksoy, 
yılbaşına 
kadar 
sürmesi beklenen 
zeytin toplama 
işleminin sonucun
da
1.500 ton civarında 
alım yapmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.
Ortağın Birlik’e 
olan güveninin 
tekrar kazanıldığına 
dikkat çeken 
Aksoy, "Genel 
merkezimizin 
belirlediği bu 
yılki zeytin alım 
fiyatlarından ortak
larımız memnun.
Ortaklarımızın ilaç, 
gübre, yağ, ve nakit

borçlarının da 
kesilmesiyle şimdiye 
kadar 804 milyar 
lira para ödedik. 
Ortaklarımız 
Marmarabirlik 'e 
tekrar sahip 
çıkmaya başladılar. ’ 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan, Üretici 
Zeytin Hafinde 
atımlarını sürdüren 
tüccarın, sezon 
başında 4 milyon 
200 bin liraya aldığı 
zeytinin fiya tını 
aşağıya çekti.Fiyat 
indirimi yapan tüc
carın bu nedenle de 
atımların azaldığı 
görülüyor.

Soğukların gelme
siyle yakılan 
sobalar, ihmale 
bağlı olarak ölüm
lere yol açıyor. 
Kırıkkale Üniversite- 
si'den Prof. Dr. 
Veli Çelik soba 
zehirlenmelirnden 
korunmanın yön
temlerini anlattı. 
Kırıkkale Üniversite
si Makine 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı ve Makine 
Mühendisleri Odası 
İl Temsilcisi Prof. 
Dr. Veli Çelik, kış 
aylarında sıkça 
rastlanan sobadan 
sızan gazdan 
zehirlenme olay
larının önüne, 
bilinçli soba kul
lanımı ile geçilebile
ceğini söyledi.
Isınmak için yakılan 
sobalardan sızan 
gazların birçok aile 
faciasına yol açtığı
na dikkati çeken 
Prof. Dr. Çelik, soba 
kullanan ailelerin 
basit yöntemlerle 
zehirlenmelerden 
korunabileceklerini 
belirtti.
Prof. Dr. Çelik, 
sobadan zehirlen
melere karşın şu 
uyarılarda bulundu: 
"Kömür tam tutuş
madan soba uyutul
mamak. Soba 
borusu ve dirsekleri 
belli periyotlarda 
temizlenmeli, 
kazanlar TSE stan
dartlarına uygun 
olmalıdır. Baca ve 
borularda zift ve 
katran oluşumunu 
engellemek için 
soba, bacaya en 
uygun mesafeye 
kurulmalı ve az 
sayıda dirsek kul
lanılmalıdır. Yatay 

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83

borulara bacaya 
doğru yüzde 10 
eğim verilmelidir. 
Yanma sırasında 
sobanın kapakları 
ayarlanarak hızlı 
yanma önlenmelidir 
Bacalar, çatlak ve 
sıvasız olma
malıdır."
-ISI KAYBININ 
ÖNÜNE 
GEÇMEK İÇİN...- 
Kışın, ısı kaybının 
önlenmesi ve daha 
az kömürle ısınmak 
için üstten yakmalı 
sobaların kullanıl
masının daha yarar
lı olacağını ifade 
eden Prof. Dr. Çelik, 
sobanın tutuşturul- 
ması sırasında ise 
alt kapağın kapalı, 
üst kapağın açık 
tutulmasını önerdi. 
Cam kenarlarına 
macun, pencere ve 
kapı kenarlarına ise 
silikon, sünger fitil 
yaptırılmasının ısı 
kaybını önleyeceği
ni ifade eden Prof. 
Dr. Çelik, "Ayrıca 
sandalye ve eşyalar 
dış duvarlardan 
uzak tutulması 
gerekir. Gece 
pencereler, panjur, 
perde veya rüzgar
lıkla örtülmeli, 
radyatörlerin 
üstleri ve önleri 
kapatılmamalıdır" 
diye konuştu. 
Prof. Dr. Çelik, plas
tik, lastik, araba 
lastiği, temizlen
memiş tahta, hay
van ve asfalt atığı, 
boya, atık petrol 
ürünleri ve çöplerin 
soba ve kalorifer 
kazanlarında yakıl
ması halinde kanser 
yapıcı maddeler 
oluşturduğunu 
kaydetti.
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Türk zeytinciliğinde tarihi adım 
Türkiye yeniden UZK’da

Uluslararası
Zeytin yağı Konseyi 
(UZK)nin 91. dönem 
toplantısında, Türki 
ye’nin Konsey’e 
yeniden katılması 
diğer üyelerce 
kabul edildi.
Türkiye’nin kurucu 
üyesi olduğu fakat 
1998 yılında ayrıldığı 
Uluslararası Zeytin 
yağ Konseyi’ne 
yeniden girmesi, 
Konsey’in Ispanya’
da yapılan 91. 
dönem toplantısında 
masaya yatırıldı.
Toplantının 1 Aralık

2004 Çarşamba 
günü gerçekleşti
rilen bölümünde, 
müzakereye açılan 
teklif, Konseye üye 
ülkelerin oybirliği ile 
kabul edildi.
Teklifin kabulü, 
Konsey camiasını 
rahatlatıcı olarak 
değerlendirilirken, 
toplantıya katmanlar
dan alkışlanarak 
desteklendi.
Madrid’de 
gerçekleşen UZK 91. 
dönem toplantısına 
Türkiye’yi temsilen; 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığından 
bir heyet katılırken, 
Marmarabirlik ve 
Tarip de gözlemci 
üye sıfatıyla 
toplantıya katıldı. 
UZK toplantısı 
nedeniyle, Ispanya'
da bulunan 
Marmarabirlik

Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, 
gelişmelerin son 
derece olumlu 
olduğunu belirterek, 
toplantıya ilişkin 
şu açıklamalarda 
bulundu: 
“Bilindiği üzere 
Marmarabirlik, 
87. dönem de 
gözlemci üyeliğe 
kabul edildiği 
günden, bugüne 
dek Tariş ile 
birlikte, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
önderliğinde, 
Türkiye ’nin 
Uluslararası

Zeytinyağı 
Konseyi’ne 
ülke olarak geri 
dönmenin alt 
yapısını oluştur- > 
maya çalışmıştır. 
Bugün bu 
çalışmalarımızın 
meyvelerini 
topladık. Ülkemizin, 
zeytin ve zeytinyağı 
sektörünün önünü 
açacağına ve bu 
sektörleri ulus
lararası platformlara 
taşıyacağına 
inandığını UZK 
üyeliğinin 
gerçekleşmesi Türk 
zeytinciliği için çok 
hayırlı olmuştur. ”

kutlamaları 
bugün 

başlıyor
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
düzenlenen etkin
liklerle kutlanıyor. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda bugün 
saat 10.00 da 
başlayacak kutla
ma programında 
Özel Türe Özel 
Eğitim Kurs 
Merkezi öğrencileri 
gösteri yapacaklar. 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim görevlisi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Doçent Doktor 
Ersin Altıntaş’ın 
"Kuşak çatışması" 
konulu konferan
sında izleneceği 
kutlama etkinlik
lerinde Folklor 
österileri’nin ardın
dan "Özürlü bir 
kardeşim olsaydı” . 
konulu kompozis 
yon yarışmasında 
dereceye 
girenlere ödülleri 
verilecek.

NEVIf HOLLAND TRAKTÖRLERİ I |
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ I I

ÜN VER TRAKTÖR II
Çok Uygun Kumpanyalarına devam ediyor!!!! I

ÜNVER TRBKTÖR ITO. Şİİ. :
Camikebir Mah. İbrahim Önal Cad. No: 26 ORHANGAZİ I

Tel: (0.224) 573 27 77 - GSM : (0.532) 312 22 39 I
GEMLİK VE KÖYLERİNDE TRAKTÖR PAZARLAMASINDA I

ÇALIŞACAK ERKEK ELEMAN ARIYORUZ. I
2 
i 
s 
I
4 
z
s 
n
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Dünya Engelliler Günü kutlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
nedeniyle, dün 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
çok özel konukları 
oldu.
Gemlik Özel Türe 
Özel Eğitim Kurs 
Merkezi'nden gelen 
engelli öğrencileri 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, hükümet 
binasının önünde 
karşıladı. Sakat 
arabasında olduğu 
için yukarıya 
çıkamayan özürlü 
genci gören 
Kaymakam 
Baygül, duygu
landı.
ASANSÖR 
YAPTIRACAĞIM 
4 katlı hükümet 
binasında asansör 
bulunmadığı için 
sakat ve yaşlıların 
yukarı katlara 
çıkamadıkları 
nedeniyle, 
daha önce de 
bazı girişimlerde 
bulunulmuştu. 
Hükümet binasına 
yaşlı ve sakatların 
çıkmasının 

zorluğunun yanı 
asansörün gerekli 
olduğunu belirten 
Kaymakam 
Baygül, engelli 
çocuklara "Bu yıl 
sizi aşağıya inerek 
karşıladım, inşallah 
gelecek yıla kadar 
asansör sorununu 
çözeriz sizde 
yukarıya gelirsiniz" 
müjdesini verdi. 
Özürlü çocuklarla 
tek tek ilgilenen 
Kaymakam 
Baygül, "Özürlü 
çocukların 
kendimizden 
birileri olduğunu 
asla unutmayalım" 
dedi.
Her zaman özürlü 
kişilerin yanında 
olarak onlara 
destek verdiğini 
söyleyen Baygül, 
"Sizler bizim 
evladımızsınız, 
sizleri geleceğe 
hazırlamak bizim 
görevimizdir" dedi.
Hükümet binasının 
ortasında bulunan 
merdiven boşluğu
na asansör 
yaptırmak için 
önce keşif yaptırıp,

ilgili Bakanlık 
yoluyla girişimlerde 
bulunacağını 
söyleyen 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"Eğer bu yönde 
bir şey yapamazsak 
hayırsever bir 
vatandaş tarafın
dan yaptırılması 
için çalışacağız" 
dedi.
EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜNE
ZİYARET 
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 

nedeniyle dün bir 
dizi ziyaretlerde 
bulunan Özel 
Türe Kurs Merkezi 
çocukları, Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u ziyaret 
ederek telsizden 
polislere "hırsızları 
yakalayın" dediler. 
Çocuklara yönelik 
sevecenliğiyle bili
nen ve daha önceki 
ziyaretlerde özürlü 
çocukların sevgisi
ni kazanan İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, ziyare
tine gelen özürlü 

çocuklarla zevkli 
dakikalar geçirdi. 
Onlara çukulata 
ikram ederek 
gönüllerini alan 
Kurt, 
daha sonra telsiz 
aracılığıyla özürlü 
çocukların istekleri
ni polis memurları
na iletti. Telsizi 
eline alan küçük 
yaramaz lar, büyük
lerine taş çıkartır- 
casına telsizden 
sağa-sola emirler 
yağdırmaya 
başladılar.
Aletten gelen 

seslerden etkilenen 
ve sevinen özürlü 
çocuklar, polis 
amcalarının 
kendilerini 
kapıda yolcu 
etmelerinden 
mutluluk duyarak 
onlara el 
salladılar.
Özel Türe Özel 
Eğitim Merkezi'nde 
eğitim gören özürlü 
çocuklar, aileleri ve 
dernek yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte birçok yere 
ziyarette 
bulundular.

SENEN Bolık ve h Malzemeleri Ticareti 
V

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

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

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İP Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun

*** İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri

Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve rfiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

SATILIK VİLLA
Um ur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

□ö[ıi^_4
■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN



3 Aralık 2004 Cuma Sayfa 6

Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor
Yuzuncu Yıl Üniver
sitesi (YYÜ) Tıp 
Fakültesi Araştırma 
Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Remzi 
Kutanis, dünyada her 
40 saniyede 1 kişinin 
intihar ettiğini söyle
di. Kutanis, 
gençlerde intihar 
girişimlerinin fazla 
olmasına rağmen, 
ölümle sonuçlanan 
intiharların ileri 
yaşlarda daha fazla 
olduğunu kaydetti. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
hekimlere yönelik 
tüm Türkiye'de 
başlatmış olduğu 
'İntiharı Önleme 
Eğitim' semineri 
Van'da da başladı. 
Sağlık İl Müdürlüğü 
toplantı salonunda 
başlayan eğitim sem
inerine tüm ilçe ve 
112 Acil Servis'te 
görev yapan hekim
ler katıldı. YYÜ Tıp 
Fakültesi Araştırma 
Hastanesi Psikiyatri 
Uzmanı Remzi 
Kutanis tarafından 
verilen eğitimin, 3 
grup şeklinde birer 
gün verileceği 
kaydedildi.
Kutanis, tüm intihar

Şiir Köşesi

sebeplerinin dörtte 
üçünü depresyon, 
alkol kullanımı ve 
şizofreni gibi psikiya
trik hastalıklar 
olduğunu ifade etti. 
Erkeklerin intihar 
oranının kadınlardan 
2 kat daha fazla 
olduğunu hatırlatan 
Kutanis, intihar gir
işiminde bulunan
ların yüzde 50'sinin 
son bir ay içerisinde 
herhangi bir hekime 
başvurduğunu söyle
di. Kutanis, 
"Erkeklerde daha 
fazla şiddete dayalı 
intiharlar yaşanırken, 
kadınlar ilaç kullan
ma gibi yolları tercih 
ediyorlar. İntihar gir
işimleri gençlerde 
daha fazla görülme

sine rağmen ölümle 
sonuçlanan intihar
lar; erkeklerde 45 ve 
kadınlarda ise 55 
yaşından sonra daha 
sık görülüyor" dedi. 
Dünyada her 40 

saniyede bir kişinin 
intihar ettiğini de 
belirten Kutanis, 
"Alkol bağımlıların 
intihar oranı yüzde 2- 
3 iken, madde bağım
lılarında bu oran 20 
kat daha fazladır. 
Madde bağımlıları 
özellikle ileri dönem
lerde bırakmak istiy
orlar. Ama bu gir
işimde başarısız 
oldukları zaman inti
har etmeye kalkışıy
orlar. Van'da, 
Ramazan 
Bayramı'ndan bu 

yana madde bağım
lısı olan 3 kişi intihar 
etti. Bu da küçüm
senecek bir rakam 
değildir" şeklinde 
konuştu.
İntihar riski olan 
vakaların hastaneye 
yatırılmasının yeterli 
bir kriter olduğunu 
da söyleyen Kutanis, 
hekimlere gün boyu 
intihar sorunun 
büyüklüğü, intihar ve 
ruhsal bozukluklar, 
fiziksel hastalık ve 
intihar, intiharda 
sosyodemografik ve 
çevresel faktörler, 
intihar durumundaki 
bir kişi nasıl tespit 
edilecek ve idare 
edilecek konularında 
hekimlere bilgi vere
ceği ifade edildi.

Demir Ali Baydar

Parayla Değil 
Magandahk

Silaha meraklıdır, 
Olur olmaz patlatır. 
O eksilmiş beynini, 
Kendine rahatlatır.

Zil zurna sarhoş olur, 
Geçer direksiyona. 
Tesadüf doldurur, 
Saldırır sağa, sola.

Kurban bayramlarında, 
Caddede kurban keser.
Kanlar akar yollarda, 
Kuralı ezer geçer.

içer sigarasını, 
Yasak olan yerlerde. 
Ortak eder zararını, 
Sigara içmeyene.

Koskoca balgamını, 
Yola tükürür verir. 
Onu ikaz edeni, 
Bir yumrukta indirir.

Ona derler maganda, 
Kurallara ııymıız ki. 
Kural yok kitabında, 
Aidatsan anlamaz ki.

Türkiye’de 30 bin AlDS’li var
M W

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

r PİZZAMIZIN
TADINA

BAKTINIZ MI?

AİDS ile Mücadele 
Derneği'nin düzen
lediği panelde, AİDS 
hakkında korkunç bir 
iddia dile getirildi. 
Dernek Başkanı Prof. 
Dr. Melahat Okuyan, 
Türkiye'de resmi 
olarak 2 bin AİDS has
tası olduğunu ancak 
gerçekte bu sayının 20 
ila 30 bin civarında 
olduğunu söyledi. 
Dünya AİDS Günü 
etkinlikleri kapsamın

da Konak Belediyesi 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen panele, 
ağırlıklı olarak lise 
öğrencileri katıldı. 
Panele konuşmacı 
olarak katılan AİDS ile 
Mücadele Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Melahat Okuyan, Dr. 
Mavisel Yener, Doç. 
Dr. Süheyla Bölükbaşı 
ile Dr. Ayşe Aksoy 
AİDS'in bulaşma yol
ları, AİDS hastası olan 

kişilerle yaşama 
koşulları ve bu 
hastalıktan korunma 
yolları konusunda bilgi 
verdi.
Dernek Başkanı 
Okuyan, Türkiye'deki 
bir gerçeğe dikkat çek
erek, "Türkiye'de test 
yapılmadığı için AİDS 
hastası sayısı düşük 
görünüyor. Resmi 
olarak Türkiye'de yak
laşık 2 bin AİDS has
tası olduğu açıklansa 

da biz gerçekte bu 
sayının 20 ila 30 bin 
civarında olduğunu 
düşünüyoruz. 
Türkiye'de bir an önce 
genel testlerin yapıl
ması gerekiyor. 
İngiltere'de resmi 
olarak 32 bin AİDS 
hastası olduğu biliniy
ordu. Oysa bir yıl ; 
içinde yapılan genel 
testler sonucu bu sayı 
42 bin kişiye çıktı" w 
diye konuştu.

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
_ HİZMET DİZDEN 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

SATILIK DÜKKAN
Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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Kurumlar Mo istiyor

Kamu kurumların- 
dan Maliye 
Bakanlığı'na, 
2005'de kamuda 
açıktan atamalar 
için ayrılan 48 bin 
kadronun üzerinde 
talep geldi. 
2005'de genel

bütçeye dahil 
daireler ve katma 
bütçeli idarelerin 
boş memur 
kadrolarına 
yapılacak açıktan 
atamalar ile 
konsolide bütçe 
dışındaki diğer

kamu kuruluların
dan yapılacak 
memur 
nakillerinin 48 bin 
ile sınırlandırıl- 
masının ardından 
kadro tahsisi 
çalışmalarına 
geçildi.

I 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

Bağ-Kur’un 20 
katrilyon alacağı var
Bağ- 
Kur’un, 
esnaf ve 
sanatkar
larla tarım 
sigor
talılarından 
toplam 20 
katrilyon 
266 trilyon 
400 milyar 
lira alacağı 
bulunuyor.
Kurumun 
1479 sayılı 
yasaya tabi 
esnaf ve 
sanatkarlardan 
15 katrilyon 
265 trilyon 
900 milyar lira, 
2926 sayılı 
yasaya 
tabi tarım 
sigortalılarından 
ise 5 katrilyon 
500 milyar lira 
prim 
alacağı var. 
1479 sayılı 
yasaya tabi

toplam 2 milyon 
456 bin 118 
sigortalıdan 
yüzde 35.6'sının 
(874 bin 109) 
kuruma hiç borcu 
bulunmuyor. 
Bu yasaya tabi 
sigortalılardan 
aralıklı olarak 
kuruma prim 
ödeyen yüzde 
43.2'sinin (1 milyon 
61 bin 110) Bağ- 
Kur'a 8 katrilyon 
432 trilyon lira 
borcu bulunuyor.

2926 sayılı yasaya 
tabi toplam 1 mily
on 12 bin 336 tarım 
sigortalısından 
yüzde 22.8'inin 
(230 bin 328) 
Bağ-Kur'a hiç 
borcu yok. Bu 
yasaya bağlı 
sigortalıların yüzde 
37'si (374 bin 176) 
kuruma aralıklarla 
prim öderken, bun
ların 1 katrilyon 
426 trilyon 700 
milyar lira borcu 
bulunuyor.

Me kişi başına 8 bin euro

sosyolojik 
gözlemlere 
dayandığını 
belirterek, bu 
gözlemlerin 
dünyanın 
değişik 
ülkelerinde de 
aynı şekilde 
izlendiğini 
kaydetti.
Şener, "rapor
daki tarihler 
neye göre baz 
alındı" şeklin
deki soru 
üzerine de, 
kamuoyunda 
müzakerelerin 
10 yıl sürebile
ceği ile ilgili 
bir beklenti 
oluştuğunu,

bu surenin 
resmi ilişkil
erde konuşu
lan süreler 
olmadığını 
belirterek, 
ancak, 
kamuoyunun 
bu tarihleri 
gündeme 
getirmesi 
nedeniyle 
2014 yılının 
belirlendiğini 
anlattı.
Şener, 2014 
yılının ayrıca 
AB'nin bun
dan sonraki 
bütçe 
döneminin 
başlangıcını 
oluştur

Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif 
Şener, kişi 
başına gelirin 
2014 yılında 
8 bin-8 bin 
500, 2020 
yılında da 
12 bin 200-14 
bin 500 euro 
aralığında 
olmasının 
öngörüldüğün 
ü söyledi. 
"Türkiye'nin 
Üyeliğinin 
AB'ye 
Muhtemel 
Etkileri" 
konulu DPT 
raporunu açık
ladığı toplan
tının ardından 
soruları yanıt
layan Şener, 
nüfus ile ilgili 
soru üzerine, 
nüfus artışı ile 
ilgili rakam
ların sadece

duğunu 
belirterek, 
"Yeni bütçe 
donemi, 
2014'te 
başlayacak 
ve bunu baz 
almak uygun
dur diye 
düşündük" 
dedi. 
Türkiye'nin 
AB'ye üyeli 
ğinin ardın
dan, üye ülke 
vatandaşla 
rımn cebinden 
5 euro çıka
cağına dair 
haberlerin 
hatırlatılması 
üzerine de 
Şener, AB 
üyesi vatan
daşların tama 
minin cebine 
para girmiş 
olacağını, kim
senin 
cebinden ilave 
para çıkmaya
cağını söyledi.
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Alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?
Aç, yorgun, hasta veya 
keyifsizken alışverişe 
çıkmayın. Ürünün 
markasına değil, kalite 
ve işlevine para 
ödeyin.
Aldığınız ürünün 
hatalı veya arızalı çık
ması durumunda 
şikayetçi olmaktan 
çekinmeyin, kötü malı 
sineye çekmeyin 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin 
ve Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan “Bilinçli 
alışverişte temel 
ilkeler'’ başlıklı 
broşürde, daha iyi bir 
yaşam amacıyla 
ihtiyaç duyulan yük
sek kalitedeki mal ve 
hizmetleri düşük fiya
ta satın alarak para, 
zaman ve enerjiden 
üst düzeyde fayda 
saklayabilmek için 

dikkat edilmesi 
gereken püf noktalara 
dikkat çekiliyor.
Bilinçli alışverişin 
planlama, alışveriş 
yapma ve değer
lendirme olmak üzere 
3 aşamada gerçek
leştirilmesi gerek
tiğinin belirtildiği 
broşürde, planlama 
aşamasında uyulması 
gereken temel ilkeler 
şöyle özetleniyor: “Kıt 
kaynaklar ve sonsuz 
ihtiyaçlar arasında 
denge kurulmalı, bu 
nedenle is.tek ve 
ihtiyaçlar arasında 
seçim yapılmalı, önce
likli olanlar belirlen
melidir. Satın alınacak 
malın kullanım yerine 
göre hangi kalitede 
uygun olduğu, 
piyasadaki çeşitler, 
kullanım ve bakım 
özellikleri hakkında 
bilgi edinilmelidir.

Alışverişte bilgi, 
davranış ve zaman, 
para kadar önemli bir 
unsurdur. Alışveriş 
için uygun zaman 
belirlenmeli, 
mümkünse çarşı ve 
dükkanların tenha 
olduğu zamanlarda 
alışveriş yapılmalıdır. 
Alışveriş öncesi alı
nacakların listesi 
hazırlanmalı, liste 
hangi ürünlerden ne 
miktarda alınacağını 
göstermelidir. Böylece 
unutma ve plan dışı 
satın alma 
önlenebilir.” 
.Markaya değil, 
kalite ve işleve para 
ödenmeli 
Bilinçli alışveriş için 
uyulması gereken 
temel ilkelere göre, 
alışveriş sırasında da 
birçok püf noktasına 
dikkat edilmesi 
gerekiyor. Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı bu 
konuda vatandaşları 
alışveriş sırasında 
ürünün reklamına 
veya markasına göre 
değil, kalite ve işlevine 
göre tercih edilmesi 
konusunda uyarıyor. 
Alınacak ürünün 
markasına değil, kalite 
ve işlevine para 
ödenmeli 
Mhnacak ürün 
alışveriş sırasında 
kontrol edilmeli, 
alışverişe o kadar 
zaman ayrılmalı.
*lndirimli satışlarda 
ürünün modelinin 
eski, serisi bitmiş, 
defolu veya bozuk 
olmamasına dikkat 
edilmeli.
*Ürünün satıldığı 
diğer yerler 
karşılaştırılmalı, alı
nan ürünün iade veya 
değişiminin yapılıp 
yapılamayacağı,

garanti kapsamı ve 
şartları sorulmalı.
*Tartı ve ölçü alet
lerinin doğru kul
lanıldığı kontrol 
edilmeli.
Alışveriş sırasında alı
nan belgeler mutlaka 
saklanmalı
Bilinçli alışverişte 
uyulması gerekli temel 
ilkeler bunlarla da 
sınırlı kalmıyor.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın vatan
daşlara, alışveriş son
rası için önerdiği bil
inçli alışveriş kuralları 
ise şöyle:

*Aldığınız ürünün 
kullanma ve bakım 
talimatını mutlaka 
okuyun.
*Ahşveriş sırasında 
verilen makbuz, fatu
ra ve garanti bel
gelerini saklayın.
*/Mdığınız ürün 
hatalı veya arızalı ise 
ilk olarak satın 
aldığınız yere 
başvurun.
*Şikayetçi olmaktan 
çekinmeyin, sonuca 
ulaşmada kararlı olun 
ve hemen pes etmeyin, 
kötü malı sineye 
çekmeyin.

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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Seker ve cips reMamkm» ’ yasaklama getı*
Sağlık Hııhııılı^ı, 
şeker, çikolata ve 
cips reklamlarının 
çocıık lana beslen m e 
alışkanlığını olum
suz yönde 
etkilediğini 
savunarak, bu tür 
reklamların saat 
21.30'dan sonra

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Sayın Burhan Arıkan

yayımlanmasını 
istedi.
Sağlık Bakanlığı 
Teme! Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Mehmet 
L ğurlıı imzası ile 
Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Tüteticinin ve 
Rekabetin Korunması 
Genel Müdürlüğü 'ne 
gıda ve içecek 
reklamları ile ilgili 
uyarı yazısı yazıldı. 
Medyadaki enerji 

içecekleri reklam
larının toplumun tüm 
kesimlerine yönelik 
yapıldığını belirten 
Sağlık Bakanlığı 
ancak enerji 
içeceklerinin kul
lanımında dikkat 
edilmesi gereken 
önemli hususlar 
bulunduğunu 
hatırlattı.
Enerji içeceklerinin 
çocuklar, 18 yaşından 
küçükler, gebe ve 
emzikli kadınlar, 
yaşlılar, diyabetikler, 
yüksek tansiyonu 
olanlar, metabolik

hastalığı olanlar, 
böbrek yetmezliği 
olanlar ve kafeine 
hassas kişiler için 
ta vs iye edilmediğini 
vurgulayan Sağlık 
Bakanlığı, yoğun 
fiziksel aktivite 
sırasında, 
sonrasında ve 
alkol ile karıştırılarak 
veya beraberinde 
tük etilin em esi 
gerektiğine işaret etti. 
Bakanlık, bu tür 
yiyecek ve içecekleri 
tüketin esi ta vs iye 
e dil m ey en k es imi erin 
sağlığının korunması 
amacıyla söz 
konusu uyarıların 
reklamlarda da yer 
alması gerektiğini 
ifade etti. Sağlık 
Bakanlığı, özellikle 
televizyon reklam
larında uyarıların alt 
yazı şekilde zorunlu 
hale getirilmesi 
gerektiğini 
konusunda Sanayi 
Bakanlığı 'na öneride 
bulundu.
Enerji ve şeker 
içeriği yüksek

ancak besleyici değeri 
düşük olan içeceklere 
ilişkin de çok sayıda 
reklam yapıldığını 
hatırlatan Sağlık 
Bakanlığı, uyarı 
yazısında şu ifadelere 
yer verdi: 
"Oysa bu yaştaki 
çocuklara yeterli ve 
dengeli beslenme 
ilkeleri doğrultusun
daki mesajların ver
ilmesi onların sağlığı 
açısından çok daha 
yararlıdır.
Reklamlar aşırı tüke
timi desteklemek te, 
çocukları erken 
yaşlarda bilinçsiz 
tüketici olarak 
etkilenin ektedir. 
Erken yaşlarda 
kazanılan^ tüketim 
alışkanlığı ilerleyen 
yaşlarda sergilenecek 
tüketim davranışları
na da temel oluştur
maktadır. ” 
Sağlık Bakanlığı, 
çocukların sağlığının 
korunması amacıyla, 
onların beslenme 
alışkanlıklarını 
olumsuz, etkileyen 
şeker, şekerleme, 
çikolata, cips, 
gofret, asitli içecek 
reklamlarının 
çocukların daha az 
televizyon izlediği 
saatlerde, 21.30'dan 
sonra yayımlan 
masını istedi.

Sayın kardeşim, Gemlik 
sahasında oynanan Gemlikspor- 
Yenişehir maçının devre arasın
da sizi makamınızda ziyaret edip, 
zaman zaman ikram etttiğiııiz 
çayınızdan bir yudum almak için 
odanıza geldim.

Hatır sorduğumda; “iyi deği 
lim, sen beni dilekçe verip 
şikayet etmişsin ” diyerek, yük
sek sesle konuşmaya başladın.

Değil konuşman, bağırman 
stadın en yukarısından duyula- 
biliyordıı.

O elinizdeki dilekçe değildir. 
Onun adına 'el altından hatırlat
mak için yazılan bir not, (pusu
la) ' denir.

Bu pusulayı, II Encümeni 
olan Sayın Aydın Erenoğlu 'na 
kendi ellerimle verdim.

O pusulanın içinde neler 
yazdığını çok iyi biliyorum.

Bağırarak konuşmamız, 
sırasında, “hana okuduğunuz, 
pusulanın iki satır altını 
okuyun ” dediğimde; oku
madınız, okuyanındınız

Ben tamir edilecek sahaya. 
Sayın Başkan 'imin isteği de, 
spordan anlayan üç teknik 
adamla gittim. (Bu1 kişiler size 
malumat verebilir)

Bu işleri iyi bilirsiniz diye! 
konuyu size açtım. Sizde; 
“Gitmek istediğin zaman beni de 
al, ben seni arabamla 
götürürüm " dediniz.

, iki gün sonra seni alıp 
götürdünüz.

Bildiğiniz, kadar neler lazım,

SATILIK 
GARAJ

Su Ürünleri Avlanma Tezkeresi ile sürücü 
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

ABDULLAH KÖKTÜRK

■■■■ GÜNLÜK SYYA8Y GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ne gerekiyor söylediniz. Bir de 
bu dediklerinizi aldırdım.

Hala Kumsuz muhtarlığına 
teslim ettim. Zira hu işleri onlar 
yapacaklardı.

Bu notta sizi hiç bir zurnan 
yermedim. Bilakis sizin, fııthol 
sah asıyla alakadar olduğun ıız.u 
dile getirdim.

Siz, sporun içinde oldıığunuz- 
dandır, o saha yapılırken sîzinde 
katkınız, olduğunu defalarca 
söylediniz-

Sevgili kardeşim, sakın olaki 
bir daha yanlışlık yapıp beni 
kolumdan çekmeyi denemeyin. 
Zira hu sizin gibi, bu düzeydeki 
bir devlet adamına yakışmıyor.

Eğer siz Gemlik gibi bir 
kasabadan memnun değilseniz, 
bir yere gitmek için hu hareket
leri yapıyorsanız, hu çok kolay. 
Bu olaylara meydan vermeyin.

Sizin dilekçe dediğiniz o 
pusulayı , bütün Gemlik 'tilere 
gösterelim istiyorum.

Sizi kötüledim mi?
Yoksa spora yardımcı oldunuz, 

mu?
O not. Sayın Aydın Erenoğlu 

hatırlasın diye kendisine verilmiş 
bir yazdı kağıttır.

Şöyle söylediniz; “Ben bunu 
Kaymakam 'lığa bildiririm " 
Kendinizi küçük düşürmek isti 
yorsanız. mesele yok.

Gemlik 'ten hoşlanmıyor
sanız, Anadolu ’nun bütün kasa
baları size açık, gitmek istiyor
sanız yardımcı olurum.

Yardımcı olurum.

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
513 96 83

BURSAHAHMİYETVEKENT
I GAZETELERİNE İLAN w REKLAM A W I

; KÖRFEZ REKLAM liRSIIMl
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Dünya Bankası programdan memnun
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrevv Vorkink, 
dün açıklanan üç 
yıllık Katılım 
Öncesi Ekonomik 
Programın çok 
olumlu olduğunu 
söyledi.
Vorkink CNBC- 
e'ye yaptığı açıkla
mada, programın

Otomotiv ihracatı yüzde 47 arttı
Dış pazarlara yöne
len Türk otomotiv 
sektörünün ihra
catı, yılın 11 ayında 
yüzde 47 oranında 
artarak, 9 milyar 
463 milyon dolara 
ulaştı.
Sektör, bu rakam ile 
2003 yılının 
tamamında gerçek
leştirilen 7 milyar 
191 milyon dolarlık 
ihracattan, 2 milyar 
272 milyon dolar 
daha fazla satış 
yaptı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri veri
lerinden derlenen

önemli hedefler 
içerdiğini 
belirterek, "Çok 

bilgiye göre, ihracat 
kalemleri arasında 
binek otomobiller 3 
milyar 519 milyon 
855 bin dolar ile ilk 
sırayı alırken, bunu 
2 milyar 727 milyon 
80 bin dolar iie yan 
sanayii, 1 milyar 
917 milyon 89 bin 
dolar ile de eşya 
taşımaya mahsus 

büyük bir sürpriz 
görmedik. 
Hükümetin strateji

motorlu taşıt
lar izledi.
Bu dönemde, 
yüzde 47 
oranında 
artarak 9 mil
yar 463 mily
on 648 bin 

dolara ulaşan ihra
cat, geçen yılın aynı 
döneminde 6 milyar 
436 milyon 369 bin 
dolarda kalmıştı. 
Sektör 
11 ayda, 2003 
yılının tamamında 
gerçekleştirilen 7 
milyar 191 
milyon dolarlık 
ihracattan 2 milyar 

leri bu programda 
yer alıyor*' dedi. 
Türkiye’nin son 
dönemde büyük bir 
gelişme yaşadığına 
işaret eden 
Vorkink, "Faiz dışı 
fazlanın bir kaç yıl 
daha yüksek 
sürmesi çok iyi 
olacaktır” diye 
konuştu.

272 milyon dolar 
daha fazla satış 
yaptı.
Sektör, yılın 
11 ayında, 14 
serbest bölgenin 
yanı sıra 178 
ülke ve özerk 
bölgeye ihracat 
gerçekleştirdi. 
Yoğun olarak 
Avrupa ülkelerine 
yapılan ihracatta 
Almanya, 1 
milyar 498 milyon 
796 bin dolarla ilk 
sırada yer alırken, 
bu ülkeyi Fransa, 
İtalya, İngiltere ve 
ispanya izledi.

Spam e-postalara 
‘onay’lı çözüm

Elektronik A /
posta (e- 
mail / e- 
posta) kul- ■ '
lamalarının 
en büyük 
sıkıntısı \
olan spam 
postaları 
önlemeye 
yönelik çalışmalar 
artıyor.
Bazı yazılımlar 
sayesinde kendi 
kendine kayıt olup 
e-posta adresi 
alan ve milyonlar
ca kişiye ulaşan 
spam postalarla 
baş etmek için 
"Onay"lı 
yöntemler 
kullanılmaya 
başlandı.
Bu yöntemde bir 
kullanıcıya e-posta 
gönderileceği 
zaman sistem, 
iletiyi adrese tes
lim etmeden önce, 
gönderen kişiye

bir uyarı postası 
ulaştırıyor ve 
"Eğer bir robot 
değil de gerçek bir 
kişiyseniz lütfen 
aşağıdaki linke tık
layın. Bundan 
sonra atacağınız 
postalar, sorunsuz 
sahiplerine 
iletilecektir" 
uyarısı 
gönderiyor.
Posta gönderen 
kişi bu linke tık
ladığı an sistem, 
göndericinin 
gerçek bir kişi 
olduğunu anlıyor 
ve postayı alıcıya 
teslim ediyor.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahalle - Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü m2 imar Durumu Haz.His. Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi Saati

1 Hisar Mah. Hisartepe Tarla 47 562 21 2408.00 Plan Dışı Tam 25.000.000.000 5.000.000.000 15.12.2004 09:40

2 Hisar Mah. Hisartepe Zeytinlik 47 562 125 1856.00 Plan Dışı Tam 47.000.000.000 9.400.000.000 15.12.2004 10:00

3 Orhaniye Mah. Mersinliboğazı Çalılık 14 1 30 4002.00 Plan Dışı Tam 12.500.000.000 2.500.000.000 15.12.2004 10:20

4 Orhaniye Mah. - Çalılık 14 1 180 1000.00 Plan Dışı Tam 6.000.000.000 1.200.000.000 15.12.2004 10:40

5 Orhaniye Mah. - Zeytinlik 14 1 181 * 1445.47 Plan Dışı Tam 8.700.000.000 1.740.000.000 15.12.2004 11:00

6 Orhaniye Mah. - Zeytinlik 14 1 182 * 1445.47 Plan Dışı Tam 8.700.000.000 1.740.000.000 15.12.2004 11:20

7 Orhaniye Mah. - Zeytinlik 14 1 183 1376.76 Plan Dışı Tam 8.270.000.000 1.654.000.000 15.12.2004 11:40

8 Orhaniye Mah. Mermerağıl Tarla 14 369 11 934.00 Plan Dışı Tam 2.500.000.000 500.000.000 15.12.2004 13:30

9 Orhaniye Mah. Kireçocağı Çalılık 28 407 27 1082.00 Plan Dışı Tam 2.200.000.000 440.000.000 15.12.2004 13:50

10 Yeni Mah. Çiftlikaltı Tarla 21 381 37 1352.00 Plan Dışı Tam 1.700.000.000 340.000.000 15.12.2004 14:10

11 Cihatlı Köyü Li vadiye Çalılık 4 a. 1545 5551.37 Plan Dışı Tam 8.350.000.000 1.670.000.000 15.12.2004 14:30

12
Orhaniye Mah

Yeni Mah.
Hasanağa 

Koyu

Hasanağa Genç. 
Spor ve Eğit. 
Kam.

11 
H22

337
247

3-4-5-8 
1

16224.03 Eğitim alanı 
ve Yeşil alan Tam

2.346.010.000.000 470.000.000.000 15.12.2004 15:00

13 Karacaali Köyü Suağzı
Karacaalli Genç 
Spor ve Eğit Kam.

7 ■ 1542 110090.86 Kamu eğitim alanı Tam 3.052.500.000.000 610.500.000.000 15.12.2004 15:30 |

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 1-11 arası taşınmaz mallar karşılarında yazılı 
gün ve saatlerde 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 12 ve 13. sıradaki taşınmaz mallar 2886 sayılı yasanın 
36. maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka 
teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden 
vekalet ile (Tüzel kişilerden ise 2004 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve 
imza sirküleri ile) birlikte ihale saatine komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak 
müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.
ilan olunur. B -6812
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ÇwMi sola wlu mfeMto
Şanlıurfa Sağlık 
Müdürü Nevzat Yetkin, 
ülkemizde bebek ve 
çocuk ölüm nedenleri 
arasında solunum yolu 
enfeksiyonlarının 
önemli yer tuttuğunu 
söyledi.
Solunum yolu enfek
siyonlarına bağlı ölüm
leri azaltmak amacıyla 
1988 yılından beri Akut 
Solunum Yolu 
Enfeksiyonları Kontrol 
Programı 
yürütüldüğünü kayde
den Yetkin, "Bu pro
gramın hedefi 5 yaş altı 
çocuklarda pnomoniye 
(zatürre) bağlı ölümleri 
1/3 oranında azaltmak 
ye gereksiz antibiyotik 
kullanımını önleyerek, 
bebek ve çocuklara 
yönelik koruyucu ve 
evde tedavi edici yön
temleri geliştirmektir" 
dedi. Şanlıurfa Sağlık 
Müdürü Dr. Nevzat 
Yetkin, sağlık personeli 
eğitimi, halk eğitimi, 
zatürre vakalarında 
ücretsiz penisilin 
tedavisinin çok önemli 
olduğunu belirterek, 
"Kış aylarında çocuk
ların üşümemesi için 
çok fazla veya yetersiz; 
giydirilmemeli, 

mevsimine uygun giye
cekler tercih edilme
lidir. Özellikle 0-12 
aylık bebekler soğuğa 
maruz kalmayacak şek
ilde korunmalı. Hafif 
solunum yolu enfeksiy
onları, öksürük, boğaz 
ağrısı, burun akıntısı, 
iştahsızlık, ateş ve 
burun tıkanıklığı şek
linde belirtilerle başlar. 
Bu belirtilere karşın 
önlem alınmadığı 
takdirde artarak nefes 
almada zorlanma, hızlı 
soluk verme, göğüste 
çekilmeler, nefes 
verirken, ıslık sesi ve 
morarma gibi belirtiler 
zatürreye gidişin belir
tisi olarak karşımıza 
çıkar. Bu durumda 
mutlaka bir hekime 
başvurulmalıdır. Hekim 
gerekli görmedikçe 
antibiyotik kullanılma
malıdır" dedi. Yetkin, 
konuşmasını şöyle , 
sürdürdü:
"Ayrıca toplumda 
yaygın bir alışkanlık 
haline gelmiş olan 
sigara kullanımı sonu
cu solunum yolları 
hastalıkları daha sıklık
la görüldüğünden, bu 
tür zararlı alışkanlık
ların tüm toplumda kul

lanımının en aza 
indirilmesi gerekmekte
dir. Kapalı, kirli ve kala
balık ortamlarda yayıl
ma ve buluşma art
tığından riskli kişiler 
bu ortamlarda bulun
mamalı, açık ve temiz 
ortamlarda bulunmaya 
çalışmalıdır. Hastalık 
döneminde çocuk 
emiyor ise anne sütüne 
devam edilmeli. Az az 
ve sık beslenmeli. 
Çocuğa bol sulu yiye
cek, içecek verilmeli. 
Odasının normal ısıda 
olması gerekir.
Çocuğun burun, kulak 
ve ağız temizliği 
düzenli yapılmalı. 
Temiz havalı ortamlar
da bulundurulmalıdır. 
Solunum yolu 
enfeksiyonlarından 
korunmak için;
çocuğun beslenmesine 
önem verilmeli özellikle 
anne sütü ile beslen
melidir. Özellikle kış 
aylarında odalarda 
soba dumanı ve sigara 
dumanı bulunma
malıdır. Kış aylarında 
bol sebze ve meyve 
tüketilmelidir. Çocuk
ların aşıları tam ve 
zamanında yapıl
malıdır."

Ihlamur, gribi ön/iiyor
Ihlamur çayının, kış mevsi

minde vücudun savunma 
gücünü arttırarak, soğuk 
algınlığı ve grip gibi 
hastalıkları önlediği 
bildirildi.
Ateşli soğuk algınlığı ve 
grip gibi hastalıkların 
tedavisinde gerekli olan 
terlemeyi başlatıcı özelliği 
taşıyan ıhlamur çayının, 
aspirin ile birlikte alınması 
halinde antibiyotik etkisi 
sağladığını belirten uzman
lar, yağışlı ve soğuk 
havalarda dışarıda dolaş
mak zorunda olan kişilerin, 
ertesi gün hasta olmamak 
için, akşamları 1-3 bardak 
sıcak ıhlamur çayı içmeleri
ni tavsiye ediyor.
Grip salgını zamanlarında 
da bu yöntemin ailece 
uygulanmasını öneren 
uzmanlar, ıhlamurun sinir 
sistemi üzerinde de etkili 
olduğuna dikkat çekti. 
Uzmanlar, "Ihlamur çayı 
sinirleri güçlendirir, 
melankoli, sinir spazmı gibi 
hastalıkları tedavi eder. 
Ihlamur çayı, öksürük ve 
bronşite karşı da kullanıla
bilir. Sara ve migrene iyi 
gelir, kalp 
çarpıntılarını geçirir. Stres 
içinde olanlar, uyuya- 

mayanlar yatarken bir yada 
iki bardak ıhlamur içme- 
lidirler" dedi.
Dolaşım sistemine de iyi 
gelen ıhlamurun kansızlığı 
giderdiğini, damarların ve 
beynin kireçlenmesini 
önlediğini kaydeden 
uzmanlar, böbreklerde 
mesaneyi 
kuvvetlendirdiğini, böbrek
leri temizlediğini, böbrek
lerde taş ve kum oluş
masını da önlediğini 
vurguladı.
Uzmanlar, ıhlamur çayının 
hazırlanmasına özen 
gösterilmesini de istedi. 
Ihlamurun kesinlikle 
kaynatılmaması uyarısında 
bulunan uzmanlar, bir tatlı 
kaşığı ince kıyılmış ıhlamur 
çiçeğinin, orta boy bir su 
bardağı dolusu kaynar 
derecede sıcak suyla 
haşlanması gerektiğini 
belirtti.
Üstü kapalı olarak 6-8 daki
ka demlendikten sonra 
süzülen ıhlamur çayının, 
biraz balla tatlandırılarak 
sıcak içilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, içilen 
her bardak ıhlamur 
çayının taze 
demlenmesine 
gösterilmesini istedi.

<
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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 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

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 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 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

TAKSİLER

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

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 5Ö

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

NÖBETÇİ ECZANE
3 Aralık 2004 Cuma
Bayer ECZANESİ 

Hamidiye Mh. İstiklal Cad.
Tel : 513 01 43

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 1997 

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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Türk Telekom alacağını tahsil etmek İçin başlattığı kampanyadan beklediği geliri elde edemedi.

Telekom’un affını unutmayın
Türk Telekom, öncelikle af kapsamında bulunan; ancak süresi içinde bu haktan yararlanamayanlar için başvuru süresini 31 Aralık'a 
kadar uzatma kararı aldı. Türk Telekom da telefon affı olarak bilinen uygulamasından 717 trilyon lira alacağı bulunuyor. Sayfa 7’de

GFMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■HM TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
4 Aralık 2004 Cumartesi

Türkiye yılın 
girişimcisini seçiyor 
Dünyanın ilk ve tek kapsamlı iş dünyası 
ödül programı olan "Dünya Yılın 
Girişimcisi " yarışmasının ayrıntılarını, 
06 Aralık 2004 Pazartesi günü Hilton 
Oteli Barbarospaşa Salonu’nda Ernst & 
Yoııng ve Milliyet Business ile ortaklaşa 
gerçekleştirilecek bir tanıtım toplantısıy
la iş dünyasına sunacak. Sayfa 8 ’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ‘Verdiğimiz sözü tuttuk’ dedi.

Doaalgaza ilk kazma Mart’ta
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan Dağıtım Lisansını alan ve 1 trilyon 
lira sermaye ile kurulan GEMDAŞ A.Ş. 2005 yılı Mart ayında doğalgaz boru 
döşeme çalışmalarına başlayacak. Anadolu Gaz Genel Müdürü Yaşar 
Arslan, Gemlik’e doğalgazın Sunğipek Fabrikası önündeki hattan verile
ceğini ve gelecek kış ilçenin yüzde 80’inin doğalgazla ısınacağını söyledi.

Doğalgaz geliyor
Yıllardır özlemle beklediğimiz doğalgaz 

için artık adım atıldı.
Dün, Gemlik’e doğalgazı getirecek olan 

Anadolu Gaz firması Genel Müdürü ile 
teknik müdürleri, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u ziyaret ettiler.

Biz de devlet işleri ağırdan gider.
Birçok bürokratik işten sonra yapılacak 

işler uygulamaya girer.
Bürokrasi kendini ağırdan satar..
Sonuçta herkesin merak ettiği, hatta kimi

lerinin gelmez dediği doğalgazla ilgili yetkili 
ağızlardan net sözler duyduk.

Devlet katındaki prodesür tamamlanmış.
İşletici firma GEMDAŞ kurulmuş..
Gemlik doğalgazı Sunğipek Fabrikası’na 

kadar ana dağıtımdan gelen borudan alı
narak Manastır’a götürülecek.

İlk kazma 2005 yılı Mart ayında vurulacak.
Hem Belediye Başkanı, hem de Genel 

Müdür 2005 yılının kışında ilçenin yüzde 
80'inin doğalgaz kullanabileceğini müjdele
di.

Doğalgaz temizlik, rahatlık ve kolaylıktır.
Bursa yıllardır doğalgaz kullanıyor.
Ankara doğalgaz sayesinde hava kirliliğin

den kurtuldu.
İnegöl’e, Orhangazi’de doğalgaz çalış

maları sürüyor.
Biz de geçte olsa doğalgaza kavuşacağız.
Buradaki devlet tekelinin yıkılması iyi 

oldu.
Yoksa çok yıllar daha doğalgaz beklerdik.

İhalesini Anadolu Gaz 
A.Ş. nin aldığı Gemlik’e 
doğalgaz getirilmesi işi 
için ilk adım atıldı.
Firma, Gemlik 
Belediyesi’nin yüzde 10 
ile ortağı olduğu GEMDAŞ 
A.Ş. şirketini kurdu ve 
Enerji Piyasası Denetleme 
Kurulu’ndan gerekli 
izinleri tamamladı. Dün, 
Belediye Başkanını 
ziyaret eden firma yet 
kilileri Mart ayında ilk 
kazmanın vurulacağı 
müjdesini verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
Haberi sayfa 3’de

Mehmet Güler emekli oldu
İlçemizde 5 yıl Kaymakamlık yapan Yalova Vali 

Yardımcısı Mehmet Güler kendi isteği ile emekliye ayrıldı
Gemlik’te 5 yıl 
Kaymakamlık, Yalova da 
ise 6 yıldır Vali Yardımcısı 
görevini sürdüren 
Mehmet Güler, kendi 
isteği ile emekliye ayrıldı. 
Güler, yaptığı açıklamada 
41 yıllık mülkü amirlik 
görevi, 10 yıl vali yardım

cılığı görevlerinde 
bulunduğunu belirterek, 
"Görev yaptığım her 
yerde kalıcı işler yap
maya çalıştım. En çok da 
sakat, muhtaç ve fakirlere 
yardım yapılmasına ve 
yurdun yeşillenmesi için 
çaba harcadım. ” dedi.
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.c*. Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Değer kayması ...

Bu da nereden çıktı ..
Ama bir gerçek ..
Şu çokça gündeme gelen küre

selleşme var ya ..
İşte onun dünyaya kazandırdığı bir 

vakıa ..
İnsanlar insan olmanın erdemlerini 

yitirdiler ..
Bu sadece ülkemiz için geçerli bir 

saptama değil..
Yeryüzünün birazcık gelişmiş böl

gelerinde yaşayan tüm ülkelerin ortak 
sorunu .

Ne var ki bizi ilgilendiren bizim kayı
plarımız ..

Ülkemizde insan yapısı Cumhuriyet 
dönemi ile Cumhuriyet sonrası 
dönemde çok ciddi bir değişim göster
di.

Gösterge çok .
Cumhuriyet döneminde üretenler 

vardı
Şimdi tüketenler ..
Cumhuriyet döneminde dayanışma 

ön plandaydı ve yaşamın önemli itici 
güçlerinden biriydi .

Şimdi kıyasıya rekabet var .
Cumhuriyet dönemi insanı 

çalışkandı
Toplumuna ve çevresine yararlıydı .
Şimdiki insan yapısı tembel ve fır

satçı Cumhuriyet dönemi anlayışının 
yarattığı değerler, küreselleşmenin ilk 
adımlarının atıldığı 70’li yıllara kadar 
insana güç verdi, katkı sağladı, 
yaşamına anlam kattı ..

Bağımsız ulus bilinci atılan adımlara 
ışık tutuyordu .

Ne ki ;
Dünyadaki kaynak daralmasıyla bir

likte "kendini kurtarma" güdüsü ağırlık 
kazandı ve insanoğlunu etkisi altına 
aldı

Bu güdü güven arayışını da tetikledi 
ve insanları yeni liman arayışına

I yöneltti
Bu durumda "dinsel" ve "etnik" nite- 

I likli gruplaşmalar önem kazandı .
Dinsel yaklaşımı siyasete "alet" 

I eden anlayışın da etkisiyle "gruplaş- 
I ma" bir anlamda " cemaat kültürü " 
I toplumu sardı sarmaladı .

İnsanlar " huzur " u buralarda aradı.
Ve sonunda bulurum düşüncesiyle 

I "cemaat" anlayışıyla yola çıkan, şimdi 
I iktidarda olan partiyi hükümete taşıdı 
I hem de tek başına ..

Aradığını bulabildi mi ?
I Ne bulduğu ortada ..

Görünen köy kılavuz istemez ..

ElA gönüllüleri belgelerini aldı _Seyfettin ŞEKERSÖZ
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile 
TEMA Vakfı 
arasında düzenle
nen protokol 
gereği Erozyonla 
Mücadele 
seminerine 
katılanlara 
plaketleri verildi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde iki gün 
süren seminerde, 
TEMA'ya katılan 
okul müdür ve 
öğretmenlerine 
Erozyonla 
Mücadele 
konusunda bilgiler 
verildi.
Seminere katılım 
belge töreninde 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
seminerin faydalı 
olmasına rağmen 
okullarda ders 
kaybına yol 
açtığını söyledi. 
Ercümen, "Bu 
tür seminerlerin 
derslere daha az 
zarar verecek 
şekilde organize 
edilmesi gerekir. 
Bize gelen 
tepkilerden bunu 
anladık. Yine de
seminerin eğitim 
amaçlı olmasından 
dolayı TEMA 
gönüldaşlarına 
teşekkür 
ediyorum" dedi. 
İki gün boyunca 
seminerde,
konuşmacı olarak 
Erozyonla ilgili 
bilgiler veren 
TEMA Vakfı
Bursa Temsilcisi

w”®!!

Kitf
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ve UÜ Sosyal 
Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu 
Öğretim görevlisi 
Şaban Uyar, 
seminer nedeniyle 
okullarda derslerin 
boş geçmesinden
üzüntü duyduğunu 
dile getirerek, 
"Bu tür çalışmaları 
hafta sonu
yaparak eğitimin

İlil
İHB

aksamasını
önleriz. Öğretmenler 
seminere 
katılarak 
öğrencilerine yeni 
bilgiler verecekler. 
Bu açıdan faydalı 
olduğuna
inanıyorum.
Eğitilmiş toplumlar- 
da eğitime ihtiyaç 
duyanlarında bu
tür seminerlere

ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum" 
şeklinde konuştu.
Seminerin belge 
töreninde ise, 
40 Okul Müdürü 
ve öğretmene İlçe 
Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen 
tarafından TEMA 
Vakfı'nca hazırlanan 
"Seminere katılım"
belgeleri verildi.

1 BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE |
I

I İLAN ve REKLAM ALINIR | II "
^KORFEZREKLAMTEL:(0.224) 5139683J
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ‘Verdiğimiz sözü tuttuk’ dedi?

Dogalgaza ilk kazma Mart'ta
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan Dağıtım Lisansını alan ve 1 trilyon lira sermaye ile kuru
lan GEMDAŞ A.Ş. 2005 yılı Mart ayında doğalgaz boru döşeme çalışmalarına başlayacak. 
Anadolu Gaz Genel Müdürü Yaşar Arslan, Gemlik’e doğalgazın Sunğipek Fabrikası önündeki 
hattan verileceğini ve gelecek kış ilçenin yüzde 80’inin doğalgazla ısınacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik’e getirilecek 
olan doğalgaz için 
ilk kazmanın 2005 
yılı Mart ayında 
vurulacağını söyle
di.
1 trilyon lira 
sermaye ile kurulan 
GEMDAŞ adını alan 
Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım A.Ş.'ye, 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
tarafından verilen 
Dağıtım Lisansı, 
Anadolu Gaz Genel 
Müdürü Yaşar 
Arslan tarafından 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a verildi. 
Kurulan Gemlik 
Doğalgaz A.Ş.'nin

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer 

Ayı ölünce....
TBMM İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanı AKP Milletvekili 
Sn. Mehmet Elkatmış 
ABD’nin Felluce katliamını 
eleştirerek, pişmiş aşa su katmış. 
ABD’nin kafası atmış 
Başlamış tehdide 
Ermeni soykırım 
iddialarını engellemem ha.. 
Ayı ölünce; dayılanır oldu. 
Dünyaya posta koyuyor

yüzde 90'ının özel 
sermaye olacağını 
bildiren Anadolu 
Gaz Genel 
Müdürü Yaşar 
Arslan, Gemlik 
Belediye'sine 
payının ise yüzde 
10 olarak tesçil 
edilidiğini söyledi. 
GEMDAŞ adına 
işlerin yürütülmesi 
çalışmalarını 
sürdürecek olan 
Gürkan Belgutay'ın 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
adına, Hakan 
Kızılören'in ise 
mühendislik ve 
kontrolörlük çalış
malarını yürüteceği
ni bildiren Yaşar 
Arslan, yapığı 
açıklamada Gemlik 
halkının gelecek kış 
doğalgaz kullana 

bileceklerini söyledi. 
30 YILLIK PROJE 
Gemlik'te yapılan 
çalışmaların ileriye 
dönük 30 yılı 
kapsadığını 
söyleyen Anadolu 
Gaz Genel Müdürü 
Yaşar Arslan, kul
lanılacak çelik boru
lar için siparişlerin 
verildiğini, iki ay 
içinde ilçeye getiri 
lerek, kazı ve dolgu 
için müteahhitlik 
hizmetlerinin 
başlatılacağını 
bildirdi.
SUNĞİPEK'TEN 
GELECEK 
Doğalgaz'ın 
Sunğipek Fabrikası 
içinde bulunan 
Karbon tesisleri 
yanındaki 
tevzi binasından 
alınacağını bildiren 
Yaşar Arslan, 
bu işlemler için 
BOTAŞ'la olan

Anadolu Gaz Genel Müdürü Yaşar Aslan EPDK alınan Dağıtım lisan
sını Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a sundu.

işlemlerin 10 gün 
içinde bitirileceğini 
söyledi.
İstasyonlar ve buna 
bağlı merkezler için 
2.6 milyon dolarlık 
yatırım olan omurga 
hattın, Sunğipek'ten 
itibaren Dere Boyu, 
Hürriyet Caddesi 
üzerinden Çukur- 
bahçe'yi geçerek 
Kumla
Caddesi’nden

Manastır Mevkii’ne 
ulaşacağını bildiren 
Arslan, "Yüksek 
basınçla gelecek 
bu hattan sonra 
bölgesel yerlere 
regülatörler 
konularak basınç 
düşürülerek C 
verilecek" dedi. 
GEMLİK'İN
YÜZDE 80'İ 
DOĞALGAZ 
KULLANACAK

Mart ayında 
başlayacak kazı 
çalışmalarının 
ardından gelecek 
kış aylarında ilçenin 
yüzde 80'inin 
doğalgaz kullan
abilecek duruma 
geleceğini duyuran 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Sözümüzü aksat
madan yerine getiri 
yoruz. Gemlik halkı 
endişe etmesin, 
doğalgaz ilçeye 
geliyor. Çalışma 
larımız gün aksat
madan devam 
ediyor." dedi. 
Doğalgaz çalış
malarının Mart ayın
da başlatılmasıyla 
ilçede iş hacminin 
de artacağını 
belirten Başkan 
Mehmet Turgut, 
işçilerin Gemlik'ten 
karşılanmasıyla 
birçok işsize iş im 
kanı yaratılacağını 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE ÖLÜN 

OKUYUN 
OKUTUN

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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SP’den mitinge çağrı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz Pazar 
günü İstanbul 
Çağlayan'da 
düzenlenen 
Felluce katliamını 
kınama mitinginin 
Pazar günü 
Bursa'da da 
yapılacağı öğrenildi. 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
dün düzenlediği 
basın toplantısında 
İstanbul'da 
yapılan mitingin 
hemen ertesi 
günü Felluce'ye 
alınmayan 
yardımların 
yerine ulaştığını 
söyledi.
Aygün, "Tüm 
dünyada büyük 
yankı uyandıran 
bu eylem, İslam 
aleminin ve dünya

insanlığının 
ülkemizden neler 
beklediğinin 
apaçık bir 
göstergesi 
niteliğindedir." 
açıklamasını yaptı. 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 

bu nedenle 
ikinci mitingin 
Bursa'da Pazar 
günü saat
13.00 de Gökdere 
bulvarında yapıla
cağını duyurdu.
Aygün, "Partimizin 
öncülüğünde

yapılacak olan 
'Zalimlere lanet 
mitingi'ne 
hiçbir ayrım 
gözetmeksizin 
bütün halkımızın 
katılmasını 
bekliyoruz" 
dedi.

Enflasyon 
yerinde saydı

Enflasyon Kasım 
ayında TEFE'de 
yüzde 0.75, 
TÜFE'de yüzde 1.54 
oranında arttı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ver
ilerine göre, yıllık 
enflasyon TEFE'de 
yüzde 14.40, 
TÜFE'de ise yüzde 
9.79 olarak belirlen
di. Özel imalat 
sanayi enflasyonu 
olarak bilinen 
çekirdek enflasyon 
da yüzde 0.2 
oranında yükseliş 
kaydetti.
İstanbul'da Kasım 
ayında perakende 

fiyatlar yüzde 1.4, 
toptan fiyatlar 
binde 2 arttı.
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) tarafın
dan hazırlanan 1995 
bazlı geçinme 
endeksine göre, yıl
lık ortalama artışlar 
perakende fiyatlar
da yüzde 11.5, top
tan fiyatlarda yüzde 
12.4 olarak gerçek
leşti. Bir önceki 
yılın aynı dönemi 
ile kıyaslandığında 
ise perakende 
fiyatlar yüzde 8.4, 
toptan fiyatlar 
yüzde 9.1 artış 
gösterdi.

NEW HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

IINVER TRAKTÖR
Çok Vygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

ÜNVER TRftKTÖR ITD. 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.
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Dünya Engelliler Günü kutlandıScvlctlln ŞEKERSÖZ
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
kutlama etkinlik
lerinde özürlü 
çocuklar gönülle 
rlnce eğlendiler. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
kutlamalara 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selam! Sarohan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turqut, İlçe
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in yanı 
sıra daire amirleri,

veliler ve 
öğrenciler katıldı. 
Günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmanın ardın
dan kürsüye 
gelen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, altı yıl önce 
başlayan duygu
larını tazeledi. 
Başkan Turgut, 
6 yıl önce ilk kez 
Atatürk Kordo 
nu’nda yapılan şen
liklere davet edil 
diğlni ve geçen 
zamanda özürlü 
çocukların sahipsiz 
bırakılmaması 
gerektiğine ina
narak mutluluğun 
sıcaklığı orada

daha İyi hissettiğini 
söyledi.
"Onlarla beraber 
olduğum zaman 
bulduğum mutlu
luğu hiçbir zaman 
yaşamadım" diyen 
Başkan Turgut, 
katkısının her 
zaman süreceğini 
söyledi.
FON’DAN 
YARDIM 
İSTEYECEĞİM 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de sosyal 
devletin gereği bu 
insanlarımıza 
doğuştan itibaren 
sahip çıkmamız 
gerektiğini 
belirterek, "Engelli 
ailelerinin sıkın
tılarının azalması 
İçin Başbakanlık ve 
Dünya Bankası 
fonundan yardım 
girişimini 
önümüzdeki haf
tadan itibaren 
yapacağım.
Alacağımız yardım
ları özürlü ailelerin 
harcamaları için 
kullanacağız" şek
linde konuştu, 
özürlü çocukların

MEft
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yaptıkları 
gösteriler kutla
malara katılanlar 
tarafından 
alkışlanırken, 
"özürlü bir 
kardeşim 
olsaydı" konulu 
kompozisyon 
yarışmasında 
derece alan 
öğrencilere 
ödülleri 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selaml Sarohan, 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümep tarafın
dan verildi.

Te/ : 513 96 83

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit bitlik tıfi hırı

ömorbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Doğal bir terapi yöntemi: Kineziyoloji
Geleneksel Çın 
akupunktur-meridyen 
(vücuttan geçen enerji 
akımları) terapisiyle 
Batı'nın anatomi, fizy
oloji ve beslenme bil
gisini biraraya getiren, 
doğal bir terapi yönte
mi olan Kineziyoloji, 
insan vücudunu bir 
bütün olarak kabul 
ediyor ve vücuttaki 
bazı dengesizlikleri 
düzelterek bağışıklık 
sistemini güçlendiriy
or.
Sağlığımız yerinde olsa 
da, bazı hareketleri 
yaparken belimizde, 
dizimizde, omzumuzda 
bir ağrı hissederiz. 
Sanki bu hareketler 
ağrısız yapılamazmış 
gibi... Ya da vücudu
muzun parçası haline 
gelen bir yorgunluğu
muz vardır. Veya egza
ma, kabızlık, hazımsı
zlık, akne, alerji, astım, 
hormonal düzensizlik
ler bizi rahat bırakmaz. 
Çoğumuz bu askıntı 
sorunlardan kurtul
mayı sorgulamayız 
bile. Halbuki bize 
yapışmasına izin 
verdiğimiz bu sıkın
tıları, kineziyolojinin 
yardımıyla vücudu
muzdan bir elbiseyi 
çıkarırcasına atabiliriz. 
Kineziyoloji çok basit 
yöntemlerle insanlara

böyle bir iyilik getire
biliyor.
Kineziyoloji, gelenek
sel Çin akupunktur- 
meridyen (vücuttan 
geçen enerji akımları) 
terapisiyle Batı'nın 
anatomi, fizyoloji ve 
beslenme bilgisini 
biraraya getiren doğal 
bir terapi yöntemi. Bu 
terapi, insan vücudunu 
bir bütün olarak kabul 
ediyor ve vücuttaki 
bazı dengesizlikleri 
düzelterek bağışıklık 
sistemini 
güçlendiriyor.
Geleneksel kineziyolo

ji, spor ve fizyoterapi 
alanında kas kuvvetini 
deneyerek, adale incin*, 
melerinin gider
ilmesinde yardımcı 
oluyor. Sağlık alanında 
ise kineziyoloji daha 
geniş bir alanda kul
lanılıyor ve kaslar 
üzerinde yapılan bir 
takım testler, vücuttaki 
dengesizliği 
belirliyor.
Kineziyoloji neredeyse 
tılsımlı bir şekilde 

vücudumuzun "biyolo
jik bilgisayarı" hakkın
da bilgi edinip kısa 
zamanda dengesizlik
leri düzeltebiliyor. 
Kasılan bir adaleye 
uygulanan hafif bir 
başkı sonucu o 
adalenin bu baskıya 
gösterdiği direncin 
gücü, kişinin vücudun
daki dengesiz 
noktaların belirleyicisi 
oluyor.
Bu terapiye göre, 
sadece kaslar üzerine 
terapist tarafından 
yapılan baskı ile vücut
taki dengesizliğin?, ( 
yapısal, kimyasaL 
zihinsel ya da enerji 
sorunundan kay
naklandığı bilinebiliyor. 
Nitekim, kimi zaman 
dengesizliği görmek, 
semptomların ortaya 
çıkmasından daha 
önce bile olabiliyor.
Yanlış oturmak, agı&£k 
taşımak, bazı yanlış 
pozisyonları benimse
mek gibi yapısal den
gesizlikler, genelde 
bazı kasların yanlış 

kullanımıyla daha ciddi 
dengesizliklere yol 
açabiliyor. Eğer bazı 
kas sorunları görmez
den gelinirse, bu 
kasların bağlı olduğu 
kemiklerde de sorunlar 
ortaya çıkabiliyor. 
Vücudumuzu yanlış 
taşıdığımızda iç organ
larımıza da dengesizlik 
getirmiş oluyoruz. 
Sadece bilinçsiz 
hareket ve davranışlar 
değil, bilinçsiz yeme- 
içme alışkanlıklarımız 
da kimyasal dengesiz
liklere sebep oluyor. 
Hayvanlara verilen hor
mon ve antibiyotikler, 
sebze-meyvelere ekle
nen kimyasal maddel
er, havadaki kirlilik 
doğrudan vücudumuza 
giriyor.
Zihinsel dengesizlik ya 
da yorgunluk, stresli 
ve mutsuz yaşamın 
sonucu. Ciddi hastalık
ların yüzde 9O'ı insanın 
kendisiyle veya çevre
siyle barışık yaşaıfıa- 
masıyla ilgili. Sürekli 
tedirginlik, kızgınlık, 
mutsuzluk, hoşnutsu
zluk sağlığımızı en çok 
yıpratan sebepler. 
Ülser, migren, romatiz
ma ve diğer pek çok 
hastalık önce 
zihnimizde 
tohumlanıyor.
Enerji dengesizliği ise 

vücudumuzdan geçen 
enerji akımlarındaki 
düzensizlikten kay
naklanıyor. Bütüncül 
düşüncede, insan 
vücudu sürekli 
değişen, dinamik enerji 
sitemi olarak kabul 
ediliyor. Çinlilerin 
"chi" ve Batıhlar'ın 
"hayat enerjisi" diye 
adlandırdıkları bu ener
ji yaradanın kuvvetinin 
bir parçası. Bu enerji, 
kan dolaşımı gibi 
kendine has yolları ile 
her yaşayan hücreye 
varabilecek bir niteliğe 
sahip. Bu kanallara 
"meridyen" adı veriliy
or. Meridyenlerdeki 
dengesizlik, vücudun 
sağlıklı olmasını engel
liyor. Ayrıca her 
meridyen bir ya da 
birkaç adaleyle ilişkili. 
Dolayısıyla, adaleye 
yapılan test sonucu 
enerjinin hangi 
meridyende bloke 
olduğu anlaşılabiliyor. 
Kineziyolojist, vücutta
ki dengesizliğin nerede 
olduğunu bulduktan 
sonra çoğu kez sadece 
parmak uçları ile bazı 
noktalara hafifçe 
bastırarak ya da 
ovarak vücudun enerji 
düzenini kuruyor. Bazı 
zamanlar ise daha 
kuvvetli bir masaj 
uygulanıyor. Birkaç 

dakika için rahatsız bir 
his verse de, genelde 
acısız, gevşetici ve 
zevkli bir tecrübe. 
Disk kayması ya da 
sinir sıkışması durum
larında çok kısa bir 
masaj kuvvetli bir 
acının arkasından 
muazzam bir rahatlama 
getirebiliyor. Ama 
kineziyoloji tedavisi 
sadece masaj ya da 
dokunma ile olmaya
biliyor. Eğer adalelere 
yapılan test sonucu 
dengesizlik yapısal ise 
zayıf kasları 
kuvvetlendirme yoluna 
gidiliyor. Eğer sorun 
beslenme alanında ise 
kişi bu konuda bil
gilendiriliyor. Zihinsel 
yorgunluk, stres ve 
meridyenlerdeki den
gesizlik akupunktur, 
refleksoloji gibi terapil
erle düzenlenebiliyor. 
İlk kineziyoloji seansı 
60 ile 90 dakika arasın
da oluyor, takip eden 
seanslarsa yaklaşık 45 
dakika sürüyor. Bazı 
zamanlar sadece bir 
seans dahi yeterli 
olabi- liyor. Terapi 
süresi sorunun cid
diyeti ve ne kadar 
zamandan beri var 
olduğuyla doğru oran- j 
tılı. Düzenli aralıklarla 
yapılan seanslarsa 
daha etkili oluyor.
___________________ ,

BB B REZAB 
fâsı rîB Gülü 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?

Ruh sağlığınıza göre yiyecek seçin
Kişilerin yemek seçi
minin, ruh hali 
üzerindeki etkisiyle . 
ilgili ilginç tespitlerde 
bulunuldu. Yapılan 
incelemelere göre, aşk 
acısı çekenlerin pirinç 
ve şekerden uzak dur
ması gerekiyor. 
İtalyan Beslenme 
Uzmanı Prof. Dr. Ezio 
Di Flaviano insanların 
damak zevkleri ve 
yemek seçimi 

konusunda ilginç 
tespitler de bulunuyor. 
Flaviano'ya göre, 
sofraya oturup doğru 
besin maddeleri 
seçerek, kötü ruh 
halinizi düzelte
bilirsiniz.
Flaviano yaptığı 
tespitler sonucunda 
zihinsel bunalım 
içinde ve patlamaya 
hazır bir psikoloji 
içinde olan kişilerin 

makarna, ekmek, taze 
meyve ve sebze 
yemeleri gerektiğini* 
vurgulayarak, kendi
sine olan özgüvenini 
yitirmiş ve bezginlik 
duyan kişilerin ise 
peyniri ve kırmızı eti 
kesinlikle tüket
memelerini öneriyor. 
İtalyan doktorun tespi
tine göre süt ürünleri 
ve kırmızı et kişilerde 
bezginliği artırıyor.
Yalnızlık ve iç sıkıntısı 

hisseden insanların I 
rahatlamak için 
domates, patlıcan, î 
biber, patates, yumur-| 
ta ve karnabahar gibi 
sebzeleri tüketmesini 
doğru tercih olarak 
gören Flaviano, 
söylediği sözler ve . 
davranışlarından 
memnun olmayanların 
soğan ve pırasayı ter
cih etmesi gerektiğini 
belirtiyor.

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, 
mastı, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

SATILIK DÜKKAN
Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

|
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Emekli aylıklarından kesinti IıltUn Aı ımıtajın
/ f
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Bağ-Kur ve tarım 
sigortası emekli 
aylıklarından 2005 
yılında yüzde 10*luk 
sağlık sigortası 
kesintisi yapılacak. 
Bakanlar 
Kurulu'nun konuya 
ilişkin kararı. Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım-

I AYDIN IZGARA VE |
YEMEK SALONU

İHÎI

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

tadı.
Karara göre, 1479 
sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile 2926 
sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar 

Sosyal Sigortalar 
Kanunu'na göre 
aylık almakta olan
ların aylıklarından 1 
Ocak 2005 tarihin
den geçerli olmak 
üzere 2005 yılında 
yüzde 10 oranında 
sağlık sigortası 
primi kesilecek.

k .-B iJfc

Türk 
Telekom 
(TT) 
alacağını 
tahsil 
etmek için 
başlattığı 
'sulh' 
kampa
nyasından 
beklediği 
geliri elde 
edemedi. 
Bunda,
kamuda gelir kay
bına 
yol açacak 
endişesiyle 
her türlü 
uygulamaya 
karşı çıkan IMF'nin 
büyük rolü 
oldu.
Telekom, IMF'nin 
korkusuyla 
geniş kitleleri bil
gilendirecek 
reklam kampa
nyası başlata- 
mayınca 717 trily
on 
alacağının 
sadece 80 trilyon 
lirasını tahsil 
edebildi.
Telekom, hedefle
nen gelire ulaşa
bilmek için yeni 
adımlar atmayı 
planlıyor. Türk 
Telekom, öncelikle 
af kapsamında 
bulunan; ancak 
süresi içinde bu 
haktan yararlana
mayanlar için 
başvuru süresini 
31 Aralık'a 
kadar uzatma 
kararı aldı. Ayrıca, 
afla ilgili bastırıla
cak el ilanları 
faturalarla birlikte 
abonelere gönder
ilecek. Gerekirse 
gazetelere ilan 
dahi verilecek.
Özelleştirme 
öncesi hükümet 
tarafından

Telekom'un 
kamu ve özel 
sektörden 
doğan alacaklarına
ilişkin ihtilafın, 
'sulh' yoluyla 
çözümü için bir 
af yasası 
çıkarılmıştı.
Türk Telekom da, 
telefon affı olarak 
bilinen 
uygulamayla 
717 trilyon lira 
olarak hesaplanan 
alacaklarının 
200-250 trilyon 
liralık bölümünü 
çözüme kavuştur
mayı hedefliyordu. 
Fakat evdeki 
hesap çarşıya 
uymadı.
Rakam, 
Telekom’un 
beklentisinin çok 
gerisinde oldu. 
Telekom'un, af 
için öngörülen 
başvuru süresinin 
dolmasına bir hafta 
kala aylık bazda 
alacağı tutar 
10 trilyon lira 
düzeyinde 
bulunuyor. 
Telekom af 
taksitlerini 
8 ila 10 ay içinde 
taksitlendirdiği göz 
önüne alındığında 
gelirin 80-100 
trilyon lirayı 
geçmeyeceği 
hesaplandı.
Türk Telekom'un,

yargıya intikal 
eden 550 
trilyon, yargıya 
intikal etmeyen 
167 trilyon 
olmak üzere 
toplam 717 trilyon 
lira, GSM 
operatörlerinden 
de yaklaşık 
2 katrilyon lira
alacağı 
bulunuyor. 
Türk Telekom'a 
borcu olup da 
ödemeyen abone 
sayısı yaklaşık 1 
milyon 300 bin. 
Bunlardan 1 mily
on 86 bininin 
borcu 200 
milyonun altında. 
58 bin abonenin 
600 milyon liranın, 
28 bin abonenin de 
10 milyar liranın 
üzerinde borcu 
bulunuyor. 
Telekom, 
telefon borçların
dan dolayı 160 bin 
kişiyle de icralık. 
Telekom, af 
kapsamında 
alacaklarından 
240 milyon liraya 
kadar olan borcu 
dört taksite, 
240 milyon-600 
milyon lira arasını 
altı taksite, 
600 milyon-1 mil
yar lira arasını 
sekiz taksite, 1 mil
yar lira ve üzerini 
10 taksite bölüyor.

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Türkiye yılın girişimcisini seçiyor
Ege Genç işadamları 
Derneği (EGİAD), 
Ernst & Young'm 
dünya genelinde 18 
yıldır gerçekleştirdiği 
ve hu yıl Türkiye'de 
Milliyet Business ve 
Ernst & Young 
Türkiye işhirliğiyle 
ikinci kez düzenlenen 
"Dünya Yılın 
Girişimcisi" yarış
masını (IVorld 
Enterpreneıır of The 
Yeaıj İzmirli iş 
adamlarına tanıtacak. 
EGİAD, dünyanın ilk 
ve tek kapsamlı iş 
dünyası ödül pro
gramı olan "Dünya 
Yılın Girişimcisi" 

yarışmasının ayrın
tılarını, 06 Aralık 
2004 Pazartesi günü 
Hilton Oteli 
Barharospaşa

Salonu 'uda Ernst & 
Young ve Milliyet 
Business ile ortaklaşa 
gerçekleştirilecek bir 
tanıtım toplantısıyla iş 
dünyasına sunacak. 
EGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Eatih 
Dalan 'm açılış konuş
masıyla başlayacak 
toplantıda, Ernst & 
Young Türkiye Genel 
Müdürü Osman 
Dinçbaş, "Dünya 
}'ılın Girişimcisi" 

yarışmasını 
tanıtırken; EGİAD 
Yönetim Kurulu i yesi 
ve "Dünya Yılın 
Girişimcisi } arış ması 
i lke Yöneticisi" 
Jülyet Yavuzaygen de, 
"Aday başvuru süre
ci" hakkında iş 
adamlarını 
bilgilendirecek.

Ernst & Young 
tarafından başarılı 
girişimcileri ödül
lendirmek amacıyla 
haşlatılan ve 
Türkiye 'ııiıi geçen yıl 
dahi! olduğu "Dünya 
Yılın Girişimcisi" 

yarışmasına, Türk 
girişimcileri 1 7 Aralık 
2004 tarihine kadar 
katılabilecek.
"Dünya Yılın 
Girişimcisi" yarış
ması, katılımcıların 
sahihi ve yöneticisi 
olduğu firmalara; 
dünya çapında iş 
bağlantıları, pazarda
ki diğer firmalara 
model oluşturma gibi 
prestij ve iş olanakları 
olarak geri dönüş 
sağlarken; geçmişte 
henüz yeni bir girişim 
aşamasındayken bu 

ödülü kazanan Dell 
Computer, 
Amazon.com, 
Starhucks, Sun 
Microsystems, Time 
İlam er Telecom, 
America Online gibi 
şirketler de 
haşarılarıyla, "Ernst 
& Young Yılın 
Girişimcisi 
Odü[ü "nün değerini 
kanıtladı.
Bugüne kadar yılın 
girişim cisi yar ış
ınlısını kazanan 53 
girişimci de, Nasdaq 
100 lider firma lis
tesinde yer aldı. 
Geçtiğimiz yıl 
Türkiye'de "Ernst & 
Young Yılın 
Girişimcisi Ödülü "nü, 
Damat- Tıveen 'in 
yaratıcısı Orka 
Group'ıın başkanı

Süleyman Orakçıoğlu 
kazanmıştı.
"Dünya Yılın 
Girişimcisi 
Yarışması "nın 
Türk iye jü risin de 
Adan Acar, Prof. Dr. 
Eser Borak, Prof. Dr. 
Sakiye Boyacıgiller, 
Hanzade Doğan, 
Prof. Dr. Lale Dııruiz, 
Bülent Eczacıbaşı, 
Prof. Dr. Özer 
Ertuna, Rifat 
IIisarcıklıoğlu, Emine 
Kamışlı, Süleyman 
Orakçıoğlu, E. Bülent 
Özaydınh ve Güngör 
Uras yer alıyor.
Katılım koşulları ile 
ilgili ayrıntılı bilgi ise, 
" www.yilingirisim- 
cisi.com " adresinden 
yada (0212) 231 46 80 
numaralı telefondan 
alınabilecek.

Yarışmaya katılacak 
adaylarda, Türkiye'de 
yerleşik ve en az iki 
yıldır faaliyet gösteren 
şirketlerin performans 
ve gelişiminde imzası 
bulunan kurucu ve 
yönetici olma koşulu
nun yanında; finansal 
performans, girişimci
lik ruhu, saygınlık, 
stratejik bakış yeni
likçi anlayış, küresel 
ekonomiye etki gibi 
özellikler aranıyor, 
"Ernst & Young 
Dünya Yılın 
Girişimcisi
Yarışması "nda yer 
alan ülkelerin birinci
leri, Mayıs 2005'te 
Monte Carlo'da 
düzenlenecek finalde 
"Dünya Yılın 
Girişimcisi" ödülü 
için yarışacak.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Amazon.com
http://www.yilingirisim-cisi.com
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Sağlık Bakanlığı, izin 
almadan üretilen ve 
satılan 'oda ve oto 
kokuları'nın halk 
sağlığını tehlikeye 
attığını belirterek, 
tüketicileri uyardı. 
Hava aromatize edici 
ürünler olarak 
adlandırılan 'oda ve 
oto kokuları 'nın 
bilinçli kullanılması 
gerektiğini bildiren 
bakanlık, "Kapalı 
mekanlar ve araç 
içinin güzel kokması 
amacıyla kullanılan 
bu ürünler, bilinçli 
kullanılmadığı 
durumlarda birçok 
sağlık sorununu da 
beraberinde getiri 
yor" uyarısı yaptı. 
Sağlık Bakan lığı Gı
dan yapılan açıkla
mada, tüketiciler 
uyarılarak, "Bakanlı 
ğımızdan izin 
almadan piyasada 
satılan, 'oda ve oto 
kokuları' halk 
sağlığını riske etmek
tedir" denildi.

Açıklamada, hava 
aromatize amacıyla 
üretilen ve satılan bu 
ürünlerin, denetim
leri, ithal ve üretim 
izinlerinin Sağlık 
Bakanlığı 'uca ve 
rildiği belirtilerek, 
üretim ve ithal ürün
lerinin izin aşa
malarında bu ürün
lerin formülasyon bil
gileri, orijinal serti
fikaları, literatür bil
gileri, analiz serti
fikalarının belge 
bazında Sağlık 
Bakanlığı Temel 
Sağlık Genel 
Müdürlüğü ’nce ince
lendiği kaydedildi. 
Açıklamada, ürün
lerin kimyasal analiz
lerinin Sağlık 
Bakanlığı Refik 
Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı 
Laboratuarları 'nda 
yapıldığı ve uygun 
bulunan ürünlere 
'Türkçe Etiket' 
örnekleri hazır
latıldığı ifade edildi.

Hu etiketlerde gerekli 
uyarıların yer alınası 
sonucunda izinlerin 
verildiğine dikkat 
çekilen Bakanlık 
açıklamasında, şun
lar kaydedildi: 
"Bu ürünlerin terk
ibinde; esans, alkol, 
su, aeresollerde itici 
gaz bulunmaktadır. 
Bu ürünlere izin ver
ilirken halk sağlığını 
tehdit edecek hiçbir 
yardımcı ve etken 
madde veya toksik 
madde taşımamasına 
dikkat edilmektedir. 
Bu ürünlerin alın
ması sırasında, etiket 
bilgilerindeki 
uyarıların dikkate 
alınması, Sağlık 
Bakanlığı fnın izin, 
tarih ve sayısının 
bulunup bulun
madığının kontrol 
edilmesi ve izin 
almamış olan ürün
lerin satın alınma
ması, halk sağlığının 
korunmasında önem 
arz etmektedir."

Futbolun doğuşu
Günümüzün bütün dünyada en 

fazla seyirci toplayan va heyecan
la seyredilen oyunu.

f'ulhol, bir top ve onbin kişilik 
iki takımla oynanan bir ayak topu 
sporudur.

Bütün sporlar gibi, futbolunda
tarihi, bir hali eskidir.

Dünyanın bir çok milUeti, 
bolu ilk defa kendilerinin 
oynadığını iddia ederler.

Uyuşturucuda ciddi artış oldu
Emniyet Gene! 
Müdür Yardımcısı ve 
Sözcüsü Ramazan 
Er, Türk polisinin 
uyuşturucu ile 
mücadelede önemli 
bir başarı elde ettiği
ni belirterek, bu yıl 
yakalanan uyuşturu
cu madde oranında 
ciddi artış olduğunu 
söyledi.
Er, Emniyet Genel 
Müdürlüğü 'nde 
düzenlediği, haftalık 
bilgilendirme toplan
tısında polisin uyuş
turucu madde 
kaçakçılığına karşı 
yoğun mücadele 
verdiğini belirterek, 
2004 yılında uyuştu
rucu madde

yakalanmasında 
önemli bir artış 
olduğunu söyledi. 
Er, hu yılın 11 ayın
da 10 hin 131 kilo 
afyon türevi, 3 hin 
659 kilo esrar, 111 
kilo kokain, 6 mily
on 392 bin 973 adet 
sentetik hap ve 40 
litre asetik anhidrit 
ele geçirildiğini 
belirtti.
Er, 2004 yılının 
10 ayında trafik 
kurallarına aykırı 
davranan 
sürücülere 5 
milyon 481 hin 
328 adet ceza 
kesildiğini belirterek, 
sürücüleri 356 
trilyon 56 milyar

549 milyon ceza 
uygulandığını 
kaydetti.
Mardin Kızıltepe 'de 
bir baha ile oğlun 
öldürülmesiyle ilgili 
bir soru üzerine Er, 
konuyla ilgili bir 
mülkiye ve bir polis 
başmüfettişinin 
görevlendirildiğini, 
bu kişilerin rapor
larını bakanlığa 
sunacaklarını 
belirterek, 
"Sorumlular işten el 
çektirildi.
Soruşturma gizli bir 
şekilde sürdürülüy
or. Adli Tıp ve 
silahlarla ilgili labo
ratuar incelemeleri 
sürüyor" dedi.

1314 yılında, İngiltere de Kral 
H. Edıvard'a futbol hakkında, 
çeşitli yollardan devamlı 
şikayetler gelmiştir.

Ana bahalar çocuklarının 
sakatlandıklarından dert yanıyor
lar, hu sporun yasaklanmasını 
istiyorlardı.

Bunun üzerine Kral, bir fer
man yayınlayarak futbolu yasak
ladı mı, hu yasağa uymayanların 
en şiddetli şekilde cezalandırıla
cağını bildirdi,.

17. Yüzyılda futbol İngiltere 'de 
yeniden canlandı.

Entbohın nizam ve kaideleri 
\ eni kurulan Ingiltere Eutho! 
/ cderasyonu tarafindan teshil 
edildi.

18 "6 'dan itibaren tatbikata 
baştandı.

Türkiye 'de futbol, Osmanlı 
İmparatorluğu 'nda dernek kur
mak yasak olduğu için, ülkemizde 
ilk fiıtholU yabancılar oynadılar.

!984'de, İzmir'de Bornava'da 
oturup ticaretle uğraşan İngitizler, 
akşamları işlerinden çıktıktan 
sonra futbol oynayarak vakit 
geçirirlerdi.

1897'de İstanbul'da tanınmış 
İngiliz ailelerden bazı kimseler 
tarafindan hu oyun oynanmaya

SATILIK
GARAJ

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü'nden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

AYSUN ACAR

haşladı.
1902'de ise İstanbul'da oturan 

Horace Armitage adında bir 
Ingiliz, İngiliz, ve Ramlar arasın
da, Kadıköy Euthol Kulüb'ünü 
kurdu.

Daha sonra; Ingiliz, Moda 
Kuliih ’ü ve Rum Eipis Kulübü 'nü 
kurdu.

Hu uların arasına katılan ilk 
önce Kadıköy 'de sonrada 
Moda 'da oynayan ilk Türk takımı 
futbolcusu bir Deniz Okulu 
öğrencisi olan T'uat Hüsnü idi.

Türk gençleri İngilizJer 'le 
Rum 'lamı serbestçe oynadıkları 
bu cazip sporu ilk yıllarda gizli 
olarak oynadılar.

(, oğu Galatasaray Lisesi öğre
tileri ve Kadıköy gençleri olan hu 
meraklılar, sonradan Galatasaray 
(1905) onun arkasından 
Eenerbahçe (1907) KııHib'ünü 
kurdular.

Daha sonra Beşiktaş ve diğer 
kulüpler bunları taklip etti.

İlk resmi maçlar Cumhuriyet 
kuruluna kadar, İstanbul'daki 
Türk ve yabancı takımlar arasın
da, bilhassa mütakere yıllarında, 
çeşitli adlar altında lig maçları 
yapıldı.

Cumhuriyet 'in ilanından 
sonra, 1923'de Türkiye futbol 
federasyonu kuru!udu. 1924'den 
itibaren bölge birincilikleri 
başladı. Aynı şeklide Türkiye bir
incilikleri de 1924 yılanda 
başlamıştır.

1937 'de Milli küme ve Maarif 
Kupası, 1951 'de profesyonelliğin 
kabulü He 1952'de ilk defa pro
fesyonel lig kuruldu.

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
513 96 83

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 1 KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 513 96 83 1
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Nema ödeme tarihleri
Hazine, Zorunlu Tasarruf 
nema taksit ödemelerinin 
4'üncüsünün, Ziraat 
Bankası şubeleri 
aracılığıyla, 
8 Aralık 2004 
tarihinde başlayacağını 
açıkladı.
Hazine Müsteşarhğı'ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada, dördüncü 
taksit ödemelerinin, 
daha önce anapara ile 
önceki nema 
ödemelerinde olduğu 
gibi işveren veya kişisel 
başvuru şeklinde 
yapılabileceği belirtildi. 
Kişisel başvurularda 
ödemelerin tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının son 
hanesine göre 
sırayla yapılacağı ifade 
edildi.

Sonbaharda 
istihdam 
artıyor

Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap numarasının 
son hanesi;
- 9 olan hak sahiplerine 8 
Aralık 2004,
- 8 olan hak sahiplerine 9 
Aralık 2004,
- 7 olan hak sahiplerine 10 
Aralık 2004,
- 6 olan hak sahiplerine 13 
Aralık 2004,

- 5 olan hak sahiplerine 14 
Aralık 2004,
- 4 olan hak sahiplerine 15 
Aralık 2004,
- 3 olan hak sahiplerine 16 
Aralık 2004,
- 2 olan hak sahiplerine 17 
Aralık 2004,
- 1 olan hak sahiplerine 20 
Aralık 2004 tarihlerinde 
ödeme yapılacak.

İstihdamın sonba
harda en yüksek 
düzeye çıktığı 
bildirildi.
TİSK'in, "Çalışma 
İstatistikleri ve 
İşgücü Maliyeti" 
raporunda, 
Türkiye'de istih
damın en yüksek 
olduğu ayın 
Ekim, en düşük 
olduğu ayın ise 
Şubat olduğu 
belirtildi.
Şeker işkolundaki, 
sonbahar aylarına 
rastlayan pancar 
işleme kampa
nyası ve inşaat 
işkolundaki 
mevsimlik çalış

maların, istihdamı 
etkilediği 
kaydedilen rapor
da, bu iki işkolu 
hariç tutulduğun
da, istihdamın yıl 
içinde sabit 
kaldığına dikkat 
çekildi.
Çalışanlar arasın
da kadınların 
ağırlığının, 
yüzde 12.8 olduğu 
bildirilen raporda, 
nispi olarak 
en az kadın işçinin 
çalıştığı işkolunun 
cam, en çok 
çalıştığı 
işkolunun ise 
ilaç olduğu ifade 
edildi

ÂLamiiaLiİİa ATI/ LiIauIaui aIaai'iaI'i KKaıyaKiua u i v uıuhaıı «gıŞu
Bakanlar Kurulu, 
bazı akaryakıt ürün
lerinin Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) tutar
larını yeniden 
belirledi.
Dünkü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Kararname ile 
4, 5 ve 6 Kasım tar
ihlerinden geçerli 
olmak üzere ağırlık 
itibariyle kükürt mik
tarı yüzde 1'i 
geçmeyen fuel 
oillerden kilogram

r “ — — “ ı 
। BURSA HAKİMİYET VE | 
। KENT GAZETELERİNE . 
J İLAN ve REKLAM ALINIR J 
■ KÖRFEZ REKLAM ! 

■ TEL: (0.224) 513 96 83 ■

başına 197 bin lira, 
yüzde 2'yi geçen 
ürünler için de 158 
bin lira olarak 
düzenlendi.
Düzenlemeyle

kurşunsuz süper 
benzinden litre başı
na 1 milyon 213 bin 
lira, kurşunlu süper 
benzinden de 1 
milyon 232 bin lira, 

Bebeğinizi; her istediğinde, 
istediği kadar emziriniz.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE AA QQ
KÖRFEZOFSET UİU Î/O OU

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

motorin ve marıne 
dieselden 837 bin 
lira ÖTV alınması 
öngörüldü.
Benzol, tuluol, sol- 
vent nafta, hekzan, 
heptan ve pentanda- 
ki ÖTV 5 Kasım'dan 
itibaren 1 milyon 
334 bin lira olurken, 
bu tutar sıvılaş 
tırılmış petrol gazı 
için kilo başına 435 
bin 500 lira, otogaz- 
da da 697 bin 500 
lira olarak belirlendi

Gelirler Genel 
Müdürlüğünden 

YTL uyarısı
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, ödeme 
kaydedici cihazların 
1 Ocak 2005 tarihi 
itibariyle Yeni Türk 
Lirası'na (YTL) göre 
işlem yapacak tarz
da düzenlenmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamada, 1 Ocak 
2005 tarihi itibariyle 
YTL uygulamasına 
geçileceği anım
satılarak, Maliye 
mükelleflerinin kul
lanmış oldukları 
ödeme kaydedici 
cihazları 1 Ocak 
2005'ten sonra ilgili 
tebliğ çerçevesinde 
yeniden düzenlet
meleri gerektiği 
belirtildi. Maliye 
Bakanlığı tarafın
dan bugüne kadar 
birçok ödeme 

kaydedici cihaz 
modelinin YTL'ye 
uyarlaması 
konusunda ilgili 
üretici veya itha
latçı kuruluşlara 
gerekli izinler ver
ildiği anımsatılan 
açıklamada, 
"Uygulamaya az bir 
zaman kalmış 
olması ve ileride 
herhangi bir 
sıkışıklık yaşanma
ması bakımından 
ödeme kaydedici 
cihaz kullanan 
mükelleflerin 1 
Ocak 2005 tarihini 
beklemeksizin bir 
an önce yetkili 
servislere başvuru
da bulunarak, ciha
zlarını 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren 
YTL'ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzelttirmeleri 
gerekmektedir" 
denildi.
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Soğuk algınlığında antibiyotik kujjanmayın
; Şu günlerde pek çok 
I insan soğuk algın

lığından şikayetçi. 
Kimi öksürüyor, 
kiminin boğazı ağrıy- 

ı or, kiminin burnu 
tıkalı, kimi ateşli,

I kimi halsiz. Kimi 
doktorlara ya da

I hastanelere gidiyor, 
! kimileri ise arkadaş 

tavsiyesi ile ilaç kul
lanıyor. İçtiği şurup
tan öksürüğünün şıp 
diye kesilmesini 
bekleyenler de var, 
antibiyotik almadan 
hayatta düzelemem 
diye onlara sarılan- 
lar da.
KAYTARMA 
HASTALIĞI 
Soğuk algınlığı, 
rinovirüs, aden- 
ovirüs ve koron- 
avirüsler başta 
olmak üzere sayıları 
300’e yakın virüsün 
neden olduğu bir üst 
solunum yolları 
enfeksiyonudur. Bu, 
hemen daima hafif 
seyreden ve kendil
iğinden geçen, ama 
tüm dünyada en çok 
kaytarmaya, 
dolayısıyla da en, 
çok işgücü 

kaybına neden olan 
hastalıktır.
Soğuk algınlığı, 
vücut direnci düşük 
olan kişilerde, 
yaşlılarda ve çocuk
larda orta kulak ilti
habı, sinüzit, 
bronşite neden ola
bilir, zatürreye zemin 
hazırlayabilir. Bu 
hastalık, astım kriz
lerinin de önemli bir 
nedenidir. Özellikle 6 
yaş altındaki çocuk
lardaki krizlerin 
büyük çoğunluğu
nun nedeni soğuk 
algınlığıdır.
ÖKSÜRÜK ŞURU
PLARINA DA 
ANTİBİYOTİKLERE 
DE GEREK YOK 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, soğuk 
algınlığının, kesin bir 
tedavisinin 
olmadığını, amacın 
hastalık belirtilerini 
gidermek ve hastayı 
rahat ettirmek 
olduğunu vurguluy
or. Prof, küçükusta 
şu önerilerde de

bulunuyor: 
"Antibiyotik kullan
mak gereksiz, hatta 
zararlıdır. Çünkü, 
virüslere antibiyotik
lerin hiçbir etkisi 
yoktur.
Antibiyotikler, 
sadece orta kulak 
iltihabı, sinüzit, 
bronşit gibi komp
likasyonlar için dok
tor önerisiyle kul
lanılmalıdır" 
Son araştırmalar, 
öksürük şurupları ve 
grip ilaçlarının da 
genellikle hiçbir 
yararlarının 
olmadığını göster
mektedir. Hatta bun
ların yan etkileri 
hastaları daha çok 
rahatsız da edebilir. 
Dekstrometorfan 
uykusuzluk ve 
çarpıntıya neden 
olurken, difen- 

hidramin de sersem
lik ve uyku haline 
yol açabilmektedir. 
TAVUK SULU SEBZE 
ÇORBASI 
Soğuk algınlığı 
birkaç gün içinde 
kendiliğinden geçen 
bir hastalıktır. Bu 
hastalıkta, özel 
durumlar dışında 
ilaçların vücuda 
zarar vermekten 
ve ekonomik kayı
plara neden olmak
tan başka bir işe 
yaramadığını unut
mayın. Soğuk 
algınlığının 
pek çok kişiyi 
etkilediği şu 
günlerde, bol bol 
tavuk sulu sebze 
çorbası içmenizi 
öneriyorum.
Çünkü, 
büyüklerimizin de 
üşütmelere ve 

gribe karşı önerdik
leri havuçtu, patates
li, kerevizli, soğanlı, 
maydanozlu tavuk 
sulu çorbaların 
soğuk algınlığı belir
tilerini gidermede 
çok etkili olduğu 
artık bilimsel olarak 
da kanıtlandı.
Araştırmalara göre, 
tavuk sulu sebze 
çorbaları, nötrofil 
ismi verilen iltihap 
hücrelerini engelley
erek etkili oluyor. 
Nötrofiller, solunum 
yollarında muküs 
salgısını artırarak 
öksürük, burun 
tıkanıklığı, geniz 
akıntısı gibi hastalık 
belirtilerinden 
sorumlu tutulan 
hücrelerdir.
BU ÖNERİLER 
İLAÇLARDAN

DAHA ETKİLİ 
-Bol sıcak sıvı için. 
Ihlamur, ada çayı, 
nane, limon çayları 
bunun için idealdi^. 
-Bol bol meyve 
ve sebze yiyin.
-Odanız nemli 
olsun. Radyatörlere 
su kapları, sobaların 
üzerine çaydanlık 
koyun.
-Burun tıkanıklığının 
en iyi tedavisi 
buruna serum 
fizyolojik ismi 
sıvının damlatılması 
ve ortamın 
nemlendirilmesidir.
-Ateşi olanlar 
ateş düşürücü 
ilaç alabilirler.
-Beslenmeleri 
bozuk olan 
hastalara C 
vitamini ve çinko 
verilebilir.
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Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md; 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

I
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

| 4^

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 fl5 21-111
Su Arıza Yalnız 185

1

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Aralık 2004 Cumartesi 

GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. GEMLİK

5 Aralık 2004 Pazar 
MELİS ECZANESİ 

Bahkpazarı Yedievler Sok. 
No:44 GEMLİK
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Resim yaramasında dereceye giren veliler odu mi di
Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’nda 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen 

resim yarışmasında dereceye giren velilere dün okulda 
düzenlenen törende ödülleri verildi.

inlettin .ŞEKERSOZ

Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'nda 
3 Aralık Dünya 
Engelliler günü 
nedeniyle açılan 
resim yarışmasında 
derece alan veliler 
öğrencilerin önünde 
ödüllendirildiler.
Yaklaşık 70 öğrenci 
velisinin katıldığı 
özürlü insanları 
anlatan resim 
yarışmasında 
veliler, öğrencilik 
hayatlarına geri 
dönerek, ellerine 
aldıkları kalemlerle 
düşüncelerini 
kağıda dökme 
fırsatı buldular.
Öğrenci velilerinden 
gelen resimleri

I değerlendiren jüri, 
Nurcan Taşdizen’in 

yaptığı eseri birinci 
seçerken Yılmaz Al 
ikinci, Hediye Yaşar 
üçüncü ve Ayten 
Tavukçu'nun eserini 
de dördüncü seçti. 
Veliler okul 
girişindeki panoda 
sergilenen 
eserlerinin altında 
poz verirken 
öğrencilik günlerine 
geri döndüler.
Okul Müdürü 
Hayrettin Minare 
yarışma birincisi 
Nurcan Taşdizen'e 
ödülünü verirken, 
günün anlamı 
nedeniyle 
düzenledikleri 
bu.yarışmanın 
velilerle okulu 
kaynaştırmak, 
eğitimin içine 
yerleştirmek

1

ESKİ KÜRK VE DERİLERİNİZ
YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

amacıyla düzen
lediklerini belirterek, 
"Özürlü çocuk
larımız için 
düzenlediğimiz 
resim yarışmasına 
velilerin katılımları 
bizi memnun etti. 
Okulumuzda 
bundan sonra da 
bu tür etkinlikleri 
yapmaya devam 
edeceğiz" dedi.

SIMOIŞIC0LLECTION $

KÜRKLERİNİZİN, DERİLERİNİZİN 
TAMİRİ YAPILIR, BOYANIR, 

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
MODELİ DEĞİŞTİRİLİR

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNİZDEYİZ

KİBKmlMİZ-IERlLEIlMl2PEŞlNFİYATllU12JlYTUSİTU
Eski Pazar Cad. No: 11/C GEMLİK Tel: 513 48 15



Vieni transferlerle hedefin şampiyonluk olduğu belirtildi

Umurspor yeni sezonu açtı
Bursa birinci amatör kümede mücadele veren Umurspor, dün yeni sezonu kurban keserek açtı. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ve kulüp yöneticileri ile futbolcuların katıldığı açılışta hedefin süper lig olduğu açıklandı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi Sayfa 5’de
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OSS başvurularında 
bugün son gün

Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) için 
başvurular bugün sona erecek. 
Adaylar, ÖSS için hazırlanmış 
başvurma belgesiyle başvuru 
yapabilecekler. Haberi sayfa 7’de

Gençlerin futbol oynayacağı saha|arın tQİmarpasi;üzüntü yaratıyor.

Bu sahalar Gemlih yakışıyor mu?
feJ Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Küstahlık
Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda her 

geçen gün bir küstahlık olayı yaşanıyor.
Önceki gün ülkemize gelen Avrupa 

Parlementosu Başkanı Borrell, TOBB 
tarafından düzenlenen konferansta, Leyla 
Zana ile görüşeceğini söyleyince, bir 
protestocunun tepkisiyle karşılaşmış.

Dikkat edin, Türkiye’ye Avrupa’dan gelen 
tüm AB temsilcileri, mutlaka kürt kökenli 
biriyle görüşme yapıyor.

Kimisi Diyarbakır’ı Kürdistan’ın başkenti 
diye niteliyor, kimileri bu kentin belediye 
başkanını ziyaret edip şımartıyor..

Türkiye’nin kendini Avrupa’nın bir parçası 
olarak görmesi ve kurulan birlik içinde yer 
almak istemesine, AvrupalIlar AB normları
na uygunluk isterken, bir yandan da 
Ortadoğu’ya yönelik çıkarları için çalış
malar yürütüyorlar.

Irak’a giren Amerika, burada Talabani ve 
Barzani ile birlikte bu ülkeyi bölmek için bir 
Kürdistan kurdurdu bile.

Türkiye bu gelişmelere etkili olamıyor.
Bir yandan da Türkiye’yi bölmek için 

zemin yaratıyorlar.
Türkiye’de yaşayan azınlıkların ve diğer 

halkların, kimliklerini demokratik bir şekilde 
sunması başka, onlardan bir bölümünün 
arkasını sıvazlayarak, ayrıcalık yaratma için 
dolaplar çevirmeleri başka.

AB’ye katılalım. Ama, verilecek ödünler 
ülkemizin onurunu ayaklar altına aldır
masın. Oyuna gelmeyelim.

Nüfusu her geçen gün artan ilçemizde, resmi maçların oynandığı
Atatürk Stadı’ndan başka futbol oynamaya uygun sahanın olma 
ması gençleri zor durumda bırakıyor. Umutlar Büyükşehirde.
Gemlik’te binlerce genç, 
yandaki fotoğrafta 
görülen Atatürk Stadı’nın 
yanındaki bu boş arsada 
çift kale futbol oynamak 
zorunda kalıyor.
İlçede Atatürk Stadı’ndan 
başka futbol sahasının 
bulunmaması, gençlere 
karşı yapılmış büyük 
ayıp olarak niteleniyor. 
Gençler toprak zeminde 
top koştururken, kendileri 
ne ne zaman uygun bir 
saha yapılacağını 
merakla bekliyorlar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Kumla’da fuhuşa geçit yok
Gemlik Jandarma Bölük 
Komutanlığına bağlı 
Kumla Karakol ekipleri, 
yabancı uyruklu 
kadınların fuhuş amaçlı 
pazarlandığı yönünde 
alman ihbar üzerine 
harekete geçti.
Yapılan operasyonda, yol 
kenarında müşteri bek
ledikleri iddia edilen 
Azerbaycan, Özbekistan 
ve Moldava uyruklu 3 
kadın ile bunlara müşteri 
buldukları öne sürülen 
Münise Balaban Hersekli

ile eşi Cüneyt Hersekli 
gözaltına alındı.
Gözaltına alman yabancı 
uyruklu kadınlar, fuhuş 
yapmadıklarını ve 
Bursa'ya gezmek amacıy
la geldiklerini öne 
sürdüler. Ayrıca, jandar
ma ekipleri, Özbekistan 
uyruklu kadının vize 
süresinin dolduğunu 
saptadı. Daha önceden 
birçok kez fuhuşa 
aracılık etnfek suçundan 
kaydı bulunan Münise 
Balaban Hersekli,

yabancı uyruklu kadınları 
fuhuşa zorlamadığını öne 
sürdü. Kumla Jandarma 
Karakolu'nda ifadeleri 
alman 3 yabancı uyruklu 
kadınla, aracılık yaptıkları 
öne sürülen Hersekli 
çifti, Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk edildi. 
Diğer yandan, yabancı 
uyruklu kadınların, 
sınırdışı edilmeleri için 
Emniyet Müdürlüğü 
Yabancılar Şube 
Müdürlüğü'ne teslim 
edilecekleri öğrenildi.

Jandarma Kumla’da fuhuşa

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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II

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Geç bunları ...
A-Ke-Pe ‘nin Bursa İl Başkanı açık

lamış; “Torpile geçit yok ..”
Al sana “lafla peynir gemisi yürümez” 

özdeyişine somut bir örnek..
Seçim sistemindeki “sakatlıktan” 

yararlanarak tek başına iktidar olmuş bir 
partinin üst düzey yöneticisinden yurttaş 
böyle “altı boş” vaatler beklemiyor ..

Somut adımlar görmek istiyor..
Sorularla durumu sorgulayalım ;
A-Ke-Pe iktidara ne zaman geldi?
2002 Kasımında..
Üzerinden kaç yıl geçmiş ?
2 yıl..
Bu iki yılda neler yapmış ?..
Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadro- 

laşmış..
Sağlık Bakanlığı’nda kadrolaşmış ..
Patronunun pardon liderinin ortak 

olduğu şirketin ürünleri “tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarında” referans yiye- 
cek-içecek olmuş ..

Yine başkanının “yandaşlar”! tüm 
kamu kurum kuruluşlarının ihalelerinde 
ve “öz-el-leş-tirme” operasyonlarında 
ellerini sağlamlaştırmış..

Sen bunları görme duyma..
Ondan sonra da aşka gelip “torpil 

yok” de...
Olduuu..
Bu işleri geçiniz de somut ve toplum

sal işlerle uğraşınız.
Ülkedeki istatiksel verilere göz atınız
Halkın yaşamak için “verdiği 

olağanüstü uğraşılara” bakınız.
Nerede mi göreceksiniz ?
Çarşıda pazarda her yerde..
Pazar yerlerini ve tarihlerini bilmiyor

sanız , “belediye başkanlarına” bir tali
mat veriniz bütün dökümü anında 
sunarlar bilgilerinize..

İşte o bilginize sunulan pazar yerlerine 
özellikle akşam saatlerinde uğrayınız ..

Vakti denk getiremezseniz eğer, çöp 
toplama günlerinde “mahalle” turları 
atınız ..

Halkın yiyeceğe “ucuz” yollu ulaşmak 
için geliştirdiği yöntemlere bakınız.

Göremediyseniz size bir iki gazete 
■ haberinin başlığını anımsatalım ;

“Mersin’de bazı yurttaşlar Toprak 
Mahsulleri Ofisi’nden çıkan kamyonlar
dan

D - 400 karayoluna dökülen buğdayları 
topluyor.”

“İş bulmak için Bursa Hali önünde 
bekleyen 9 çocuk babası 55 yaşındaki 
K.S., aniden fenalaşarak arkadaşlarının 
kucağına düştü.”

“Mahalle kahvesinde çaycılık 
yaparken işten çıkarılan ve 6 aydır işsiz 
olan T.G. ev olarak kullandığı minibüs 
içinde donarak öldü.”

İşte ülkenin ana gerçekleri bunlar..
Yüreğiniz yetiyorsa, gücünüz elveri 

yorsa “torpilin” yanı sıra bu sorunların 
çözümü için de uğraşınız ..

Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu öğrencisi Tülin Nilay Geyik, 
Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından açılan 
kompozisyon yarışmasında üçüncü olunca, çeyrek altınla ödül
lendirildi. Geyik’in başarısı okulda sevinçle karşılandı.Seyfettin ŞEKERŞOZ/
Bursa Ziraat 
Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi tarafından 
düzenlenen 
"Köyünüzde yapılan 
tarımı siz olsaydınız 
nasıl yapardınız?" 
konulu 
kompozisyon 
yarışmasında, 
Gemlik Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Tülin Nilay Geyik 
üçüncü olunca 
çeyrek altınla 
ödüllendirildi.
Bursa bölgesi 
İlköğretim okulları 
arasında düzenle
nen tarım konulu 
kompozisyon 
yarışmasında, 
Lale-Kemâl Kılıç 
İlköğretim okulu 
öğrencisi Tülin 
Nilay Geyik, 
Bursa'da

düzenlenen törende 
ödülünü Ziraat 
Mühendisleri 
Odası Başkanı 
İlhan Demiröz'den 
aldı.
Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu'nda 
düzenlenen ikinci 
törende başarılı

öğrenci Tülin 
Nilay Geyik, 
Okul Müdürü 
Hayrettin 
Minare'nin elinden 
arkadaşlarının 
önünde kazandığı 
çeyrek altın ve 
dolmakalem 
takımını aldı. 
Öğrencilere doğa

sevgisini aşılamak 
ve tarıma olan ilgi
lerini perçinlemek 
için düzenlenen 
yarışmada 
Bursa genelindeki 
İlköğretim 
okullarından 80 
öğrenci hazırladık
ları eserleriyle 
katıldı.

Vali Koksal GEMSİAD’ın konuğu olacak
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Koksal, 
GEMSİAD’ın 
konuğu olarak
8 Aralık 2004 
Çarşamba günü 
ilçemize geliyor. 
GEMSİAD 
tarafından düzenle

nen Yerel 
Yönetim hakkında 
üyelerin bil
gilendirme 
toplantısına 
katılacak olan 
Vali Oğuz Kağan 
Koksal, 8 Aralık 
2004 Çarşamba

günü saat 
17.00 de geleceği 
İlçede sırasıyla 
Er-Çim ve Öz-Bir 
işletme 
tesislerini 
gezecek.
Akşam yemeğini 
GEMSİAD

yönetimi ve ilçe 
yöneticileriyle 
birlikte yiyecek 
olan Vali Koksal, 
daha sonra 
dernek merkezinde
ki toplantıya 
katılarak konuşma 
yapacak.

F BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE | 

I u İLAN ve REKLAM ALINIR | 
I KÖRFEZ REKLAM TEL;(0.224)5139683 ■
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Gençlerin futbol oynayacağı sahaların olmaması üzüntü yaratıyor.

Bu sür toıft rty m? Zarar edene 
daha fazla vergi

Nüfusu her geçen gün artan ilçemizde, resmi maçların oynandığı 
Atatürk Statı’ndan başka futbol oynamaya uygun sahanın olma
ması gençleri zor durumda bırakıyor. Umutlar Büyükşehirde.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilen ve nüfusu 
her geçen yılda 
artış gösteren 
Gemlik'te spor 
yapacak tek bir 
sahanın bulunması 
spora gönül 
verenleri üzmeye 
devam ediyor. 
Gemlikspor'un 
antrenman sahası 
olarak düzenlenen 
toprak saha boş 
kaldığı anlarda yeni 
yetişen gençlere 
hizmet veriyor. 
Süper ligde dahi 
takımı bulunmayan 
Gemlik'te futbol 
severler kendi 
sahalarında ceza

TAŞI 
GEDİĞİNE M

İnan Tamer 

Almayacaklar....
AB’den her gün yeni bir şart 
Gümrük Birliği’ne palaspandıras 
basar mısınız imzayı.
Onların amacı sömürü
Gayeye ulaşılmış 
Bize niye iş-aş versinler 
AB’ye almayacaklar.
Niye anlayamıyoruz, anlamak 
istemiyoruz
Vazgeçelim olsun bitsin..
Nasıl koşacaklar peşimizden...

alan takımların 
ilçeye gelmeleriyle 
maç izleme 
zevkini ancak

yakalayabiliyorlar. 
Bir zamanlar, 
Bursa bölgesine 
futbolcu yetiştirmek
le ünlü Gemlik'te 
şu anda yetişen 
gençlerin bakımsız 
bir toprak sahada 
futbol öğrenmeye 
çalışmaları ise 
ilgisizliğin 
göstergesi oluyor. 
Hiçbir imkanı bulun
mayan toprak 
sahada üç yada 
dört takım yan yana 
maç yapan genç
lerin nasıl futbol 
eğitimi alabilecekleri 
merak konusu. 
İlçe statının 

sadece maçlara 
açılması nedeniyle 
yan tarafında 
bulunan toprak 
sahada antrenman 
yapma olanağı 
bulan gençlere 
yardım eli 
uzanmaması üzücü. 
Bursa Büyükşehir 
sınırlarına alınan 
ve dördüncü büyük 
merkez ilçe konu
munda bulunan 
Gemlik'te yerel 
yöneticilerle siyasi
lerin gençlerin spor 
yapma çalışmalarına 
ne zaman yardımcı 
olacakları umutla 
bekleniyor.

Enflasyon muhase 
besi, hiç hesapta 
olmayan haksız rek
abet kaynağına 
dönüştü. Eğer 
gerekli düzenleme 
yapılmazsa bu yıl
başında zarar eden 
şirketler daha fazla 
vergi ödeyecek. 
Buna karşılık kârlı 
şirketler vergi öde
meyecek. 
FİKTİF kârlar 
enflasyondan 
arındırılıyor, böylece 
'haksız vergi alın
mayacak' beklentisi 
yaratılarak uygula
maya konulan 
'enflasyon 
muhasebesi' ilk 
uygulama döne
minde zarar eden 
şirketlerin vergi 
ödemesi gibi bir 
duruma yol açacak. 
Buna karşın, bazı 
şirketler de kârlı 
olmalarına karşılık 
vergi ödemeyecek. 
Çarpıklığın nedeni 
enflasyon muhabe 
sebesi uygula
masında yatıyor. 
2004 yılbaşında 
geçmiş hesaplarını 
enflasyon 
muhasebesine göre 
yeniden düzenleyen 
iki örnek şirketi ele 
alalım:
A ŞİRKETİ: 
Enflasyon muhase 
besiyle hesap
landığında 2004 
öncesinde sürekli 
zarar etti. Ancak o 
tarihte enflasyon 
muhasebesi 
olmadığı için 
geçmiş dönemde 
vergi ödedi. Geçmiş 
zararlarını matrah
tan düşmesine izin 
vermeyen Maliye 
şimdi de vergi 
istiyor.
B ŞİRKETİ: 
Enflasyon muhase 
besine göre 2004 
öncesinde aslında 
kârlı olmasına rağ
men zarar gösterip 
vergi ödememedi. 
Maliye düzeltilen 
hesapla ortaya 
çıkan kârı matraha 
ekletmediği için bu 
şirketten bu yıl da 
vergi 
alınmayacak.
Bu durumun kay

nağı da, Ocak 
2004'te zorunlu hale 
getirilen, ancak son 
üç yıllık TEFE 
enflasyonunun 
toplam olarak yüzde 
100'ün üzerine çık
ması, son bir yıllık 
enflasyonun'da 
yüzde 10'un 
üzerinde gerçek
leşmesi koşuluna 
bağlı olarak yılın 
ikinci yarısından 
itibaren geçerli olan 
enflasyon 
muhasebesi.
KÂRI ŞİŞİRİYOR 
Uygulama ile ortaya 
çıkan diğer bazı 
sorunlar ise şöyle: 
Uygulamaya göre, 
2003 bilançosunun 
düzeltilmesi sonucu 
ortaya çıkan kâr 
vergilendirilmiyor, 
zarar da gelecek yıl
larda indirilmiyor. 
Ancak düzeltilmiş 
2003 bilançosu 
2004’e taşındığında 
ortaya kâr çıkarsa 
bunun üzerinden 
vergi alınıyor. Düzelt 
me kârı nedeniyle 
gerçekte zarar eden 
bir firma dahi vergi 
ödemek durumunda 
kalabiliyor. Uygula 
maya göre, 1970 
kayıtlarına kadar 
inerek, geçmiş yıl 
kayıtlarını düzelt
mek gereki yor.
1970 yılında aktife 
girmiş bir değer, 
kayıtlarda hâlâ 
varsa bu düzeltme 
katsayısı ile yeniden 
hesaplanıyor. 
Eskiden gelen bu 
değerler 2003 yılın
da güncelleştirip, 
2004 yılı bilanço
suna taşınıyor. 
Enflasyon muha 
sebesi gereği, sahip 
oldunan stoklar da 
kârların yüksek 
görünmesine neden 
olabiliyor. Örneğin 
bir tekstilci kumaş 
alıyor, bunlar satıl- 
masa bile en az 
enflasyon oranı 
kadar bunların 
değerinin arttığı 
varsayılıyor. Şirket 
satış yapmadan, 
elindeki mallar 
nedeniyle kâr elde 
etmiş gibi 
görünüyor.
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pano tefte saçıyor Akaryakıt bayilerine uyarı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlikspor'un 
antrenman 
sahasında 
bulunan ışıklandır
ma panosunun 
kapakları kırılınca 
korku 
yaratmaya başladı. 
Takımların gece 
antrenmanları 
için hazırlanan 
ışıklandırma 
tertibatının 
bulunduğu 
panonun kapakları 
kimliği belirsiz 
kişilerce 
kırıldı. Açık 
panunun 
çevsinide 
çocuklar oyun 
oynuyorlar.
Gündüz antren
man yapamayan 
takımlar için

hazırlanan 
ışıklandırma 
sisteminin 
toprak 
sahanın yanında 
bulunan soyunma 
binasının içine 
alınma isteminin 
ise TEDAŞ 
tarafından 
kabul edilmediği 
bildirildi. Küçük 
çocukların 
rahatça 
tırmanarak 
oynayabilecekleri 
yerde bulunan 
elektrik 
panosunun 
biran önce 
sağlamlaştırılması 
istenirken, doğa
cak tehlikenin 
cam kaybına 
sebep verebile
ceği belirtiliyor.

Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu, akaryakıt 
bayilerini uyararak, 
lisans başvurularını 
20 Aralık 2004 tari
hine kadar yap
malarını istedi. 
EPDK tarafından 
yapılan yazılı açık
lamada, geçen yıl 
Aralık ayında 
yasalaşan Petrol 
Piyasası Kanunu'na 
göre akaryakıt bay
iliği, rafineri, 
dağıtım, ihrakiye, 
taşıma gibi alanlar
da faaliyet gösteren 
tüm gerçek ve tüzel 
kişilerin lisans 
almak için 20 Aralık 
2004 tarihe kadar 
kuruma başvur
maları istendi.
Bugüne kadar 12 
bin 500 civarındaki 
akaryakıt bayisin
den 2 bin 500 
civarında bayinin 
başvuru yaptığı

kaydedilen açıkla
mada, 20 Aralık 
2004 tarihine katla 
başvuru yapılması 
halinde eksik evrak 
ve diğer işlemlerin 
tamamlanması için 
bayilere 3 ay daha 
faaliyet yapmaları 
için izin verileceği 
belirtildi.
Açıklamada 
akaryakıt bayileri 
uyarılarak, kanuna 
göre süresinde 
başvurmayan bayi
lerin başvuru süros 
bitim tarihinde 
faaliyetlerinin dur
durulacağı bildirildi 
Lisanslaştırma 
işleminin, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren başlayacak 
akaryakıt ithali ve 
fiyatlandırmanın 
tamamen 
serbestleşecegı 
yeni dönem açısın 
dan kritik bir önem 
taşıdığı vurgulandı.

NEW H0LIAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

ÜN VER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

ÜN VER TRAKTÖR II0. 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.
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Umurspor yeni sezonu açtı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa birinci 
amatör kümede 
mücadele verecek 
olan Umurspor, 
yeni sezonu 
şampiyonluk 
parolasıyla açtı. 
Umurbey belde 
sahasında yapılan 
sezon açılışında, 
Başkan Melih 
Kazanç ve yönetim 
kurulu üyeleri 
futbolculara destek 
vererek, 14 Ocak'ta 
başlayacak maçlar
da amaçlarının 
süper lige 
çıkmak olduğunu 
vurguladılar. 
Kurban kesilip 
okunan dualarla 
yeni sezona giren 
Umurspor'da yeni 
teknik direktör 
Turgut Akcan ile 
futbolcuların 
alınlarına kurban 
kanı sürüldü.
Yeni sezonda 
çalışa.ak>i ıiı t rur 
lige yüksek.n. k / 
olduğunu söyleyen 
Umurspor Başkanı 
Melih Kazanç, 

yaptıkları yeni 
transferlerle bunu 
başaracak güçte 
olduklarını söyledi. 
Takımın yeni 
Başkanı 
Melih Kazanç, 
Umurspor'da futbol 
seferberliği başlat
tıklarını belirterek, 
"Maçlarda önce 
centilmence 
mücadele verip 
grubumuzda lider 
olmak istiyoruz. 
Yeni kadromuza 
ve hocamıza 
güveniyoruz.
Umurspor bu sene 
süper lige çıkacak” 
mesajı verdi.
Şampiyonluk 
parolasıyla yeni 
sezona merhaba 
diyen Umurspor, 
kadrosunu 
Kanalboyu'ndan 
Zekeriya, 
Gemlikspor’dan 
Murat, 
Kastamonu 
şporkk.ıv ' . .on
ve YaIo vas • \cjkin
Serhat'ı transfer 
edecek 
güçlendirdi.

Umurspor, bu yıl Bursa birinci kümede mücadeleye devam için 
sahaya indi. Kulüp yöneticilerinin katıldığı törenle 

dün kurban kesilerek, sezon açılışı yapıldı.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

■■■i GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Panik atağınız var mı? Nasıl anlaşılır?\
Panik atak, yoğun 
korku ve huzursuzluk 
durumunun olduğu, 
aniden başlayıp, rahat
sızlığın en geç 10 daki- 
ka içinde en üst düz
eye ulaştığı ve 13 adet 
vücutsal ve düşünce
se! belirtiden, en az 4 
unun varolduğu bir 
kaygı nöbetidir. Bu 13 
belirti şunlardan oluş
maktadır:
1- Çarpıntı,kalp hızında 
artış,kalp seslerini 
duyuyor gibi hissetme 
2- Terleme
3- Titreme ve ya sarsıl
ma hissi
4- Boğulma ya da 
nefes alamama, 
nefesinin yetmediği 
hisleri
5- Tıkanma .soluğun 
kesilmesi hisleri
6- Göğüste ağrı veya 
göğüste bir rahatsızlık 
hissi
7- Bulantı ya da karın
da ağrı ya da karında 
bir rahatsızlık hissim
8- Bas dönmesi, den-

I (jesızlik basta 
sersemlik hissi .bayıl
ma hissi .yere düşecek 
gibi olma
9- Çevreyi olduğundan 
farklı .sanki gerçek 
değil gibi hissetme ya 
da kendini çevredekil- 
erden

ayrılmış,olağandışı 
.farklı bir şekilde 
algılama hali 
10- Kontrolünü kay
betme. delireceğini 
düşünme seklinde bir 
korku
11-0 anda kalp krizi 
geçireceği ya da öle
ceği korkusu 
12- Uyuşma, 
hissizlik,yanma, karın
calanma hisleri 
13- Üşüme, ürperme 
.soğuk ya da sıcak 
basmaları, basından 
aşağı kaynar su 
dökülmüş veya hama
ma girmiş gibi olma 
PANİK ATAK HANGİ 
BOZUKLUKLARDA 
GÖRÜLEBİLİR ?
Panik bozukluğu, trav
ma sonrası stres 
bozukluğu, sosyal fobi 
ve diğer fobiler, 
saplantı-zorlantı 
bozukluğu, madde kul
lanımına ya da vücut
sal bir hastalığa bağlı 
kaygı bozukluklarında 
görülebilir.

Bir panik atak sebep
siz olarak aniden 
başlayabileceği gibi, 
belli bazı durum ya da 
ortamlarla ilişkili de 
olabilir. Örnek olarak 
korkulan bir hayvan 
(örümcek, 
kedi,köpek,fare,yılan 
görmek gibi), kalabalık 
bir ortamda bir faaliyet 
(konuşma, yemek 
yeme gibi) bir durumu 
takiben de başlayabilir. 
PANİK BOZUKLUĞU : 
Yukarıda belirtilmiş 
olan panik ataklarının 
aniden,beklenmedik 
zamanlarda ve tekrar
layarak oluşması ve en 
az 1 ay sureyle bu 
atakların tekrarlaya
cağı yönünde sürekli 
bir kaygı, atağın 
sonunda olabileceğini 
düşündüğü şeyler 
(ölmek, delirmek, kalp 
krizi geçirmek seklinde 
) ile ilgili kaygı duyma 
ya da bu ataklarla ilgili 
olarak bazı 
davranışlarında 

değişiklikler yapma 
seklindeki bir rahatsı
zlıktır. Bu rahatsızlık 
başka bir madde kul
lanımı ya da başka bir 
vücut ya da psikiyatrik 
bir rahatsızlığa bağlı 
değildir.
AGORAFOBİ:
Panik bozukluğu ago
rafobin ya da agorafo- 
bisiz olabilmektedir. 
Agorafobi, sözcüğü 
eski Yunanca dan 
köken almaktadır.
Agora pazar yeri, 
toplantı yeri ,geniş 
meydan anlamına ,fobi 
ise korku anlamına 
gelmektedir. Kişi yalnız 
kalmaktan, kaçmanın 
,o ortamdan uzaklaş
manın kolay olmaya
cağı ya da her hangi 
bir rahatsızlık hissetme 
anında yardim alamay
acağı topluma acık 
yerlerde olmaktan 
korku duymaktadır.
Bu kişilerde 
gördüğümüz bazı ortak 
özellikler arasında, tek 
basına .dışarıya çıka- 
mama ve yanlar ma 
başka bir kişiyi le 
alma . kalabalık cad
delerden 
geçememe,kalabalık 
mağaza,marketlere 
girememe, kapalı 
ortamlar (tünel, köprü 

ve asansörler gibi) ve 
kapalı araçlar 
(metro,otobüs, uçak 
gibi) dan kaçınma, 
sayılabilir. İleri aşa
malarda kişiler 
evlerinden çıkmayı 
reddedip, 
çevrelerindekileri de 
kendileri gibi evde tut
maya zorlayabilirler. 
Sosyal ilişkiler 
bozulup, boşanmalara 
yol açabilir.
PANİK BOZUKLUĞU , 
TOPLUM VE TEDAVİ 
Toplumda hastalığın 
hayat boyu görülme 
yaygınlığı % 1.5-3 
arasında değişmekte 
olup, hastaların % ‘unu 
kadınlar oluşturmak
tadır. Kadınlarda % 2.1 
.erkeklerde % 0.6 
oranında görülmekte
dir. Kişilerin 1/10'u . 
hayatları boyunca en 
az bir kez panik atak 
geçirmekte ve bunların 
yaklaşık olarak 1/6'si 
panik bozukluğa 
dönüşmektedir. 
GELİŞİMSEL VE 
ÇEVRESEL 
FAKTÖRLER: 
Çocuklukta yaşanan 
"seperasyon (çocukluk 
döneminde anne-baba 
sevgisinin kaybı,yap
tıklarının anne ve 
babanın kalıpları ile 

uygunluk göstermeme
si halinde terkedilecegi 
korkusu) 
anksiyetesi"nin panik 
bozukluk ve agorafobi 
ile ilişkisi olduğu iddia 
edilmektedir. Panik 
bozukluğu hastaları 
ailelerinin "kendilerine 
düşük derecede bakim 
verdikleri ancak çok 
fazla koruyucu olduk
larını" söylemekte
dirler. Boşanma, olum 
sebebiyle daha 
çocukken anne- 
babadan ayrılma 
yaşantıları olanlarda 
da panik atakları fazla 
görülmektedir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ :
1 -İlaç tedavisi:
En az 2-3 ay olmak 
üzere ,doz yavaşça 
yükseltilmek üzere kul
lanılmalıdır.
2- Bilişsel-davranışçı 
tedavi: Kişiye panik 
atakları ile ilgili olan 
yanlış bilgileri ve 
inançları gösterilir. 
Vücudundaki yanlış 
anlayıp,algıladığı ufak i 
hislerin kendini ölüme ■ 
götürmediği .bunların 
kısa sureli olduğu 
belirlenir.
Böyle bir şey 

olduğunda durumu 
geçirmek için yapacağı 
şeyler gösterilir.

MAi'JİA ı'illA flZZAPJA
râsi fg 9 d Cafa

İşteki memnuniyetsizlik hastalık riskini artırıyor
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN
TADINA 

BAKTINIZ MI?

Bilim adamı Johannes 
Siegrist, Almanya'nın 
Mainz kentinde yapılan 
Uluslararası Davranış 
Tıbbi Kongresi'nde, 
"İşlerinde çok yorulan 
ve ödüllendirilmeyen 
kişilerde, stres hor
monlarının ve kan 
basıncının belirgin 
ölçüde artığını kanıt
layabildik" diye

konuştu.
İşinden mernnun 
olmayan kişilerin 
kalp ve dolaşım 
hastalıklarına 
yakalanma ve 
depresyona girme 
riskinin iki misli artığı 
belirtildi.
Çalışanların yüzde 10 
ila 30'unun bu tür bir 
"ödüllendirme krizin

den" etkilendiğini 
kaydeden Siegrist, iş 
stresinin erkeklere 
daha çok olumsuz etki 
ettiğini söyledi.
Siegrist'e göre, stresi 
artıran en önemli fak
törler arasında, 
yapılan işler karşılığın
da üstlerden 
"teşekkür" ve "ödül" 
alınmaması, yükselme 
şansının ve iş 

güvencesinin olma
ması bulunuyor.
Avrupa çapında bin
lerce kişi üzerinde 
yapılan araştırmanın 
sonucunda, 
5-10 yıl içinde stres 
kaynaklı hastalıklara 
yakalanma ya da bu 
hastalıklardan ölme 
riskinin iki misli 
arttığı ortaya çıktı.

rKAHVALTI"TABAĞrVEÇAY
HftfeFr-rymnnnTf ....
HİÇ TAM YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 

HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

işyeri ve evlere paket servisimiz vardır'
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

C emiyc'tlere suHilalyc.', 
n t cı s u, m eşru but, 

çc'rc'z. tc'nıiu çelilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

isBSATÎUKDÜKKAN
Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m 2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44

SATILIK DAİRE
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır.
0.536. 558 99 41
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Man Milim yayına giriyor OSS tepindi tayin son gön
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) için 
başvurular bugün 
sona eriyor.
Meslek yük
sekokullarına 
sınavsız geçiş 
hakkından yarar
lanmak isteyen 
meslek lisesi

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın uzak
tan eğitim pro
gramı, yarın yayın 
hayatına başlıyor, 
"e-özlük Modülü 
Uygulamaları" adlı 
proje kapsamında 
tasarım, çekim, 
denetim ve değer
lendirme aşamaları 
MEB Eğitim

Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nce 
hazırlanarak 
tamamlandı.
Hazırlanan 
programlar, TRT ve 
TV-4’te Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma, 
Cumartesi ve Pazar 
günleri sabah ve 
akşam olmak üzere 
38 dakikalık süreler

halinde yayın
lanacak. Program 
sayesinde eğitim 
alanındaki gelişmel
er duyurulacak, 
eğitim ve öğretime 
ilişkin dersler 
yayınlanacak ve 
öğretmenler yeni 
müfredat çalış
maları hakkında 
bilgilendirilecek.

mezunu adaylar 
da, ÖSS için hazır
lanmış başvurma 
belgesiyle başvuru 
yapabilecek.
Halen öğrenim 
gören adaylar, 
başvurma belgesi 
ve kılavuzu öğren
im gördükleri okul 
müdürlüklerinden,

mezun adaylar ise 
herhangi bir lise 
müdürlüğünden 
veya ÖSYM Sınav 
Merkezi yöneticilik 
lerinden 4 milyon 
lira karşılığında 
alabilecekler. 
Sadece ÖSS'ye 
girecek adaylar 
sınav ücreti olarak

40 milyon lirayı, 
bankaya yatıracak
lar. Yalnız sınavsız 
geçiş için başvura
cak adaylar ise 
6 milyon lira 
ödeyecekler.
ÖSS, 19 Haziran, 
YDS de 26 Haziran 
2005 Pazar günü 
yapılacak.

Resim, müzik ve
AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

beden öğretmeni açığı
İlk ve orta dereceli 
okullarda Beden, 
Müzik, Resim 
ve Din Kültürü 
derslerinin boş 
geçtiği ve bu 
branşlarda öğret
men açığının had 
safhaya ulaştığı 
ortaya çıktı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 5 
Kasım tarihli genel
gesinde, 'boş geçen 
derslere branşı 
olmayan öğretmen
lerin girdiği ve 
Türkçe, Matematik 
gibi derslerin 
yapıldığı, böylece 
öğrencilere Müzik, 
Beden, Resim ve 
Din Kültürü dersi 
verilemediğinin 
anlaşıldığı' belirtildi. 
Genelgede, boş 
geçen derslerde 
Müzik, Beden 
Eğitimi, Resim ve 
Din Kültürü ders
lerinin yapılması 
gerektiği bildirildi.

Geçtiğimiz atama 
dönemlerinde 
Beden Eğitimi, 
Müzik ve 
Resim-İş bölüm
lerinden mezun 
adayların, kendi 
alanlarına az kadro 
verildiği yolundaki 
serzenişlerine 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, bu 
branşlarda ihtiyaç 
olmadığını gerekçe 
göstermişti. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Necat 
Birinci'nin 5 
Kasım 2004 tarihli 
genelgesinde ise 
öğretmen 
açığına ilişkin

duyumların 
bakanlığa geldiği 

belirtilerek, boş 
geçen derslere 
bu branşlara 
yakın alanlardan 
öğretmenlerin 
girerek, derslerin 
boş geçmesinin 
önlenmesi 
gerektiği belirtildi. 
Müsteşar Birinci, 
genelgesinde 
resmi ve özel 
okul müdürlerinin 
uyarılmasını 
ve uyarıya 
rağmen farklı 
uygulama yapan 
sorumlular 
hakkında gerekli 
işlemin yapılmasını 
istedi.

ABONE OLÖUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Mutlu çocuk yetiştirmenin yollan
Uzmanlar, çocukların 
mutlu birey olarak 
yetişmeleri için anne 
babaların olumlu 
bakış açısı 
geliştirmelerini 
tavsiye ediyor.
Anne babanın, 
çocuğun hayatı 
boyunca ruhunu 
besleyeceği pozitif 
bakış açısını yakala
malarına katkıda 
bulunabilmeleri için 
uygulamaları gereken 
yöntemlerin çok basit 
olduğu belirtiliyor. 
Pozitif bakış açısını 
yakalayan çocukların 
kendinden emin, opti
mist ve başarılı olduk
larının kanıtlandığını 
ifade eden uzmanlar, 
çocuğun hayatı 
boyunca ruhunu 
besleyeceği 12 basit 
yolu şöyle sıralıyor: 
Derslere, kurslara ara 
verip çocuğunuzla 

bire bir vakit geçirin. 
Onunla beraber yerde 
oturup yap boz yapın, 
mutfakta beraber 
omlet yapın, banyo 
yapmadan önce 
beraber yüzünüzü 
boyayın, parkta 
beraber kaydıraktan 
kayın.
Değer yargılarını 
geliştirin. Ona sorum
lulukları olan değerli 
bir vatandaş 
olduğunu aşılayın. 
Etrafındaki insan
ların hayatında fark 
meydana getirecek 
kapasitede olduğun u 
gösterin. Mesela kul
lanmadığı oyuncak
ları beraber biriktirip, 
bir derneğe 
bağışlayın. Eski 
gazeteleri biriktirmeyi, 
geri dönüşümü ona 
onun dilinde anlatın. 
Aktivitelerde ona 
katılın, beraber bisik

lete binin, beraber 
yüzmeye gidin, hem 
onu teşvik edersiniz 
hem de bol bol spor 
yapmış olursunuz. 
Espri yapın, pkrıllur 
anlatın, arada bir bir
birinize takılın, bol 
bol gülün, gülmek 
daha fazla oksijen 
solumanızı sağlar. 
Çocuğunuzu iyi bir iş 
yaptığında tebrik edin, 
ona hangi konularda 
başarılı olduğunu 
açıkça anlatın.
Mesela ödevini 
bitirdiğinde 
"resminde kul
landığın renkleri çok 
beğendim " gibi detay 
verin. Yaptığı proje 
hakkında konuşun. 
Çocuğunuzu hediye 
ile değil övgülerle 
ödüllendirin.
Çocuğunuzun iyi 
yemek yemesine özen 
gösterin. Yemek 

aralarında yoğurt, 
meyve ve bol su verin. 
Yemek yemez diye 
öğün arlıları 
çocuğunuzu aç bırak- 
i'iuyııı, I ■”! i 'kolu- 
jisiııİ akılı, r lı cin de 
kilo kaybına neden 
olur. Çocuğunuza 
hayal gücünü kullan
abileceği oyunlar 
üretin. Resim yapmak 
hem hayal gücünü 
geliştirecektir hem de 
yaptığı resimden 
dolayı tatmin hissi 
doğacaktır.
Günde 4 kere 
çocuğunuzu kucak
layın, 8 kere öpün, 16 
kere ona gülümseyin. 
Tüm bunlar size kat 
kat geri dönecek. 
Çocuğunuzu din
lemesini öğrenin, 
lafını yarıda 
kesmeyin, başka bir 
işle ilgileniyorsanız, 
bırakın ve ona kon

santre olun. Söylediği 
şeylerin önemli 
olduğunu onu dinley
erek gösterebilirsin iz. 
P>- :' 'il /irili 
!<•' ’n, siz hep

u'E.'..itledinley!“ 
Mükemmeliyetçiliği 
bırakın.
Çocuğunuzun yarıda 
bıraktığı bir işi bitirm
eye veya düzeltmeye 
çalışmanız onun 
kendine güvenini 
sarsar. Masayı 
silerken atladığı 
köşeyi tekrar silmeniz 
veya beraber dik
tiğiniz saksıyı düzelt
meniz ona yaptığı işin 
iyi olmadığı hissini 
verecektir. Bir daha 
çocuğunuzun yaptığı 
işi düzeltmek için 
elinizi uzattığınızda 
düşünün. Eğer yaptığı 
iş tehlike meydana 
getirmiyorsa, sağlığa 
zararlı değilse elinizi

geri çekin. Karşılaş 
tığı güçlükleri kendi 
başına aşmasını öğ''ı’ 
t'.n. Ayni. ' ğ!• .... yai£.’ ' l 1 

' t kendi A. J ' 
ç 'şırları a*'"' 
da yardım etmek istiy
or, beraber asın.
Merdivenlerden kendi 
inmek istiyor, önünde 
yürümek şartıyla 
bırakın insin. Üstün
den gelemeyeceği bir 
problemle karşıla 
ştığında size problemi 
anlatmasını söyleyin 
ve çözümüne beraber 
karar verin. Sevdiği 
şeyleri yapmasına 
izin verin, gereksiz 
kısıtlama enerjisini 
ve heyecanını dışa 
atmasını engeller, bu 
da ona sıkıntı verir. 
Unutma yın; oyun
caklarını toplamayı 
öğrenmesi için önce 
dağıtabilmesi lazım.

Minen AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0,224) 513 10 71 ■ 514 44 44

W-A 'K____ ___  - tu
Düğün - Nişan - Sünnet - 

Özel Gün - Doğum Günü ve 
özel yemekleriniz için 

rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU ÎLE HİZMETİNİZDEYİZ
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‘Mra müdahale etmeyeceğiz’
Maliye Bakanı Kemal 
I hakıtan, hükümetin 
doların düşüşüyle 
ilgili herhangi bir 
müdahalede bulun
mayacağım 
belirterek, "Dolara 
müdahale etmeye- 
, eğiz, dalgalı kur sis
temine devam ede-

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

DUAYEN

. eğiz- Emir komutay
la dolarla oynamaya 
A a!karsanız bedeli 
ağır olur" dedi.
'2005 Yılı Sonrası 

hatasız Ticaret ve 
Dünyada Rekabet 
Koşulları" konulu 
bulantıda konuşan 
Maliye Bakanı 
I n akıtan, "Dünyada 
dolar ve euroda 
huyük dalgalanma 
। ar. Dünyada doların 
•I eğerin i serbest 
piyasa belirler. 
Doların arzı çoksa 
livan düşer, talebi 
fazlaysa fiyatı artar. 
İste bu kadar. 
Hükümet olarak 
dolara miidahele 
< inleyeceğiz, dalgalı 
kur sistemine devam

edeceğiz. Emir komu
tayla dolarla oyna
maya kalkarsanız, 
bedeli ağır olur" 
dedi.
17 Aralık'ta 
Türkiye'nin önemli 
bir aşama kaydede
ceğini vurgulayan 
Maliye Bakanı, şun
ları kaydetti: 
"Türkiye olarak 
AB'ye fazla önem 
veriyoruz. Bazen 
gerektiğinden fazla 
önem veriyoruz. 
AB'ye girince, birden 
bire her şey 
değişmeyecek. Gökten 
para yağmayacak. 
Siyasi ekonomik 
kriterlere sahip olan 
bir ülke olabilmek 
için AB'yi istiyoruz.

Dünyada (çağdaş) 
dediğimiz seviyeye 
gelmek istiyoruz. 
Artık makro hedefler 
yerli yerine oturuyor. 
Bunun için yapısal 
reformlara devam 
ediyoruz. Özel sektör 
devamlı kamunun 
önünde, daha 
dinamik. Biz şimdi 
kamuyu düzeltiyoruz. 
Türkiye artık sürpri
zli bir ülke olmaya
cak. AB bunun için 
çok önemli. Paralar 
yağmayacak. Buna 
ihtiyacımız da yok. 
Birliğe girsek de 
girmesek de o kiter
lere sahip olmak esat 
amacımız. Türkiye 
istikrarlı batı ülkesi 
olacak."

Adı Soyadı : Yavuz Ça1 ır 
D. Yeri : Ankara 
D.Tarihi : 1930 
Spordan sonraki işi bisiklet 

Federasyonu Başkanı
Spora futbolcu olarak 

Metspor'da başladı. Ankara 
Demirspor 'a geçti. O zaman
lar D. spor 'da GalatasaraylI 
Sarı Naci, Baba Gündüzle 
takım arkadaşlığı yaptı. 1949 
yılında Dikmensporla yapılan 
maçta, dizine aldığı darbe, 
futboldan vazgeçmesine neden 
oldu.

Kocakarı ilaçları fayda ver
meyince doktora gitmek lüzu
munu hissetti.

Doktorun tavsiyesi üzerine, 
bisiklete binmeye başladı. 
Ayağının yavaş yavaş geçtiğini 
hissetti. Bisiklet turlarının 
birinde o zamanlar bisiklet 
federasyon başkanı ile tanıştı 
ve başkanın isteği üzerine 
bisiklet sporuna geçti.

O zamanlar tahta canlı

bisiklet1 • y"'Fin mü' ,r ,r ' r ' 
Ankara kiriacisi o.’d. t.

1957'de askerlik için 
Koru'ye gitti, dönüşünde 1960 
yılında bisiklet sporunun 
Ankara aanı oldu.

Federasyon hakem kurulu 
başkanlığı federasyon üyeliği, 
bisiklet federasyon başkanlığı 
yaptı.

İşviçre-Cenevre yıllık 
toplantılara iştirak etti.

Türkiye turu bisiklet 
şampiyonasını organize etti. 
Ömür boyu bütün spor mü 
sahakalarıha girme kartını 
aldı.

En çok artıı etti ve 
düşündüğü Gemlik 'te bisiklet 
sporunu açmak ve 
sporcusunu yetiştirmek.

Halen içimizden biri olarak 
yaşamını devam ettiriyor.

Allah sana uzun ömürler 
versin.

Bisiklet sporunun duayeni.

Yeşil pasaporta iptal
Meclis 'te 
görüşülen yasa 
tasarısı, yeşil pas
aportlar için yeni 
düzenlemeler 
öngörüyor. 500 
bin olan pasaport 
sayısı yüzde 90 
azaltılacak. 
Kısıtlama getir
ilen alanlar şunlar: 
TBMM'de 
görüşülmeye 
başlanan yeni pa 
saport yasası, yeşil 
pasaportlarda tartış
malara neden olacak 
./üzenîcııiı ' . ı. i 
yor. 5 OU bin ukuı 
yeşil pasaport sayısı 
yüzde 90 azaltılacak. 
Tasarı yeşil pasaport 
alacaklara büyük 
sınırlama getiriyor. 
Tasarıya göre yeşil 
pasaportu sadece 
birinci dereceden 
daire başkanı veya 
eşit görev unvanına 
sahip devlet

memurları, profesör
ler, en az albay 
rütbesindeki subay
lar, birinci derecede
ki hakimlerle 
cumhuriyet savcıları 
ve bu makamlardan 
emekli olanlar 
alabilecek.
Maddeye eklenmesi 
önerilen yeni 
hükümlerle özel 
kanunlarla kamu 
tüzel kişiliğini haiz 
olarak kurulan 
kurum, kurul ve üst 
kurul başkanlarına, 
kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının,

birliklerinin 
başkanlarına, 
Türkiye İhra
catçılar. Meclisi 
Başkanı ile işçi, 
memur ve işveren 
sendikaları 
konfederasyonları 
genel başkanları- 
na yeşil pasaport

verilmesi 
öngörülüyor.
Bu arada, illerinde 
vergi şampiyon
luğunda ilk 50'ye 
girenler, yılda 30 
milyon dolarlık 
ihracat yapan 
işadamları yeşil 
pasaport talep 
edebilecek.
Türkiye 'de şu anda 
500 bin kişi yeşil 
pasaport taşıyor.
Sadece 2002'de 75 
bin, 2003'te 69 bin, 
2004 'ün ilk on ayın
da ise 65 bin kişiye 
yeni yeşil pasaport 
verildi.

Hazine tarafından 
8 Aralık'ta 
ödemelerine 
başlanacağı açık
lanan 4'üncü taksit 
nema ödemelerinin 
bir önceki taksite 
göre yüzde 5.9 
zamlı olması 
bekleniyor.
Nema tutarı, bir 
önceki taksitin üzer
ine 3 aylığa denk 
gelen yaklaşık 
yüzde 1.2'lik sabit 
rakam ve 3 aylık 
enflasyonun eklen
mesi ile bulunuyor. 
Son 3 aylık enflasy
on rakamları 
toplamı yüzde 4.7

SATILIK 
GARAJ

olurken, buna sabit 
rakam da 
eklendiğinde, 
4'üncü taksit 
ödemesinin bir 
önceki taksite
göre yüzde 5.9

zamlı olacağı ortaya 
çıkıyor. Buna 
karşılık, kesin zam 
oranı Hazine'nin 
açıklamasının 
ardından 
netleşecek.

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83
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İHALE İLANI
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR.

GEMLİK BELEDİYESİ
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE KALORİFER YAKITI ALIMI işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2004/198410
1. İdarenin
a) Adresi : DEMİRSUBAŞI MAHALLESİ AHMET DURAL MEYDANI

GEMLİK / BURSA

Soğuk geri 
dönüyor

B) Telefon-faks no : 224 513 45 21 - 224 513 45 28
c) Elektronik posta adresi (varsa) : gemlikbel@ttnet.net.tr
2. İhale Konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19000 Litre Süper benzin, 6000 litre kurşunsuz benzin,

b) Teslim Yeri (leri)

c) Teslim tarihi'
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi - Saati

250.000 litre motorin ile 8000 kg kalorifer yakıtı alımı
: Firmanın işyerinde araçlarımıza fiş karşılığı teslim. 
Kalorifer yakıtı itfaiye hizmet binasına teslim edilecek.

: Sözleşme tarihinden 31/12/2005 tarihine kadar

: Gemlik Belediyesi Hesap işleri Müdürlüğü Odası
: 29.12.2004 - 10.oo

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektro 

nik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

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

ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 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) ve (i) bentlherinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt 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 ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 75.000.000 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almahr zorunludur.

8. Teklifler 29.12.2004 tarihi saat 10.oo’a kadar Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü odası 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle 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 geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi* ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 63934

r — — - — i 
I BURSA HAKİMİYET VE I 
. ,_U. ZERLERİNE î 
I İLAN ve REKLAM ALINIR I 

I KÖRFEZ REKLAM । 
I TEL: (0.224) 513 96 83 I

Bebeğinizi; her istediğinde, 
istediği kadar emziriniz.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

VENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Q/J
KÖRFEZOFSET 010^000

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Türkiye, yarından 
itibaren Balkanlar 
üzerinden gelen 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine girecek. Yurt 
genelinde hava 
sıcaklıklar önemli 
ölçüde düşecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarı"ya göre, 
bugün, Doğu 
Akdeniz kıyıları, 
Güneydoğu 
Anadolu ile Doğu 
Anadolu'nun güney
doğusu hafif yağışlı 
geçecek.
Yağışlar, Doğu 
Anadolu'nun güney
doğusunda kar, 
diğer yerlerde yağ
mur şeklinde ola
cak.
Ancak Türkiye salı 
günü sabah saat
lerinden itibaren 
Balkanlar'dan gelen 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine girecek.
Buna göre, 7 Aralık 
Sah günü Marmara, 
Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu, Batı ve 
Orta Karadeniz ile 
Doğu ve Güney 
doğu Anadolu'nun 
batısı yağışlı geçe
cek. Yağışlar, 
Marmara'nın 
doğusunda yağmur 
ve sağanak, öğle
den sonra Trakya ile 
yurdun iç kesim
lerinde sıcaklık 
düşüşüne paralel 
olarak karla karışık 
yağmur ve kara 
dönüşecek. Kar 
yağışları Batı 
Karadeniz'in iç kes
imleri ile iç

Anadolu'nun 
kuzeyinde etkili ola
cak.
8 Aralık Çarşamba 
günü Karadeniz, iç 
Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Akdeniz, 
Güneydoğu 
Anadolu ile Doğu 
Anadolu'nun batısı 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar, 
Güneydoğu 
Anadolu'da etkili 
olmak üzere, Doğu 
Akdeniz kıyıları, 
Güneydoğu 
Anadolu ile 
Karadeniz kıyıların
da yağmur ve yağış 
alan diğer yerlerde 
kar şeklinde olacak. 
Hava sıcaklığı ise 
yarın doğu kesim
lerde 2-4 derece 
azalacak, batı kes
imlerde biraz arta
cak. Ancak Sah 
günü öğleden sonra 
karayel ile birlikte 
yurdun iç ve batı 
kesimlerinde 
hissedilir derecede 
(6-8 derece) azala
cak. Hava sıcak
lığındaki azalış 
çarşamba günü 
güney kesimlerde 
etkili olacak.Rüzgar, 
sah günü öğleden 
sonra yurdun batı 
kesimlerinde kuzey 
ve batı (karayel) 
yönlerden kuvvetli 
olarak esecek. 
Sah günü beklenen 
ani sıcaklık düşüşü, 
kuvvetli karayel ve 
yurdun iç kesim
lerinde görülecek 
kar yağışlarının 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları gerekiyor

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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Ölümcül grip, dünyayı tehdit ediyor
Uzmanlara göre yeni 
bir grip salgınının 
tüm dünyayı sarması 
olasılığı yüksek. 
Bulaşıcı hastalık 
uyarısında bulunan 
Dünya Sağlık 
Örgütü'ne göre, 
öldürücü bir grip 
virüsü birkaç hafta 
içinde 100 milyon 
insanın yaşamına 
mal olacak.
Uzmanlar, yeni virüs 
için aşı geliştirmek 
içinse zamana 
ihtiyaç olduğunu 
belirtiyor.
Dünya Sağlık 
Örgütü, bir kez daha 
bulaşıcı hastalık 
uyarısında bulundu. 
Dünya Sağlık Örgütü 
Başkanı Shigeru 
Omi, öldürücü bir 
grip virüsünün 
birkaç hafta içinde 
100 milyon insanın 
yaşamına mal 
olmasının mümkün 
olduğunu söyledi. 
Sorunun kaynağı 
ise, virüsün şu 
sıralar özellikle 
soğuk olan kuzey 
yarıkürede rahatlıkla 
kurban bulabilmesi 

değil, virüslerin 
tamamen değişmiş 
olması ve 'kuş gribi* 
gibi hayvandan 
insana bulaşabilme
si. Ama ne yazık ki 
doğrudan tehdit 
altında olan ülkeler 
böyle bir salgınla 
mücadele için hazır 
değiller. Virüs 
uzmanları, yeni bir 
grip salgınının mily
onlarca insanın 
yaşamına mal ola
bileceği konusunda 
uzun zamandır 
uyarıda bulunuyor. 
Bu tehlike özellikle 
Asya bölgesi için 
mevcut.
Tahminlerin 
abartılmış olmadığı 
görüşünde olan 
Robert Koch 
Enstitüsü uzman
larından Susanne 
Glasmacher, 
"Kuşkusuz tahminde 
bulunmak zor, sal
gınlar genellikle 
virüsün tipine bağlı. 
Ama genelde grip 
virüsünün tüm 
dünyada etkili ola
bileceğini ve ölüm
lere yol açabileceği

ni biliyoruz. 
Bilmediğimiz bu sal
gının ne zaman 
ortaya çıkacağı. 
Geçtiğimiz yüzyılda 
üç kez pandemi, 
yani dünya çapında 
grip salgını yaşadık. 
İstatistiksel olarak 
yeni bir salgın 
ortaya çıkması ihti
mali yüksek. Dünya 
Sağlık Örgütü, 1999 
yılında ülkelere 
böyle bir salgına 
karşı hazırlıklı 
olmaları uyarısı 
yaptı" dedi.
"SALGIN 
HASTALIKLARLA 
MÜCADELE ŞAN
SIMIZ AZALIYOR" 
Uzmanlara göre, 
yeni bir grip sal
gınının tüm dünyayı 
sarması olasılığı 

yüksek. Aslında 
gribin hem aşısı 
hem de ilaçla 
tedavisi mümkün. 
Ama aşı her virüse 
karşı etkili değil, .. 
yeni ortaya çıkacak 
bir virüsün aşısı ise 
ancak salgın 
başladıktan sonra 
bulunacak. Frankfurt 
Üniversitesi'nden 
Virolog Dr. VVolfgang 
Preiser, aşının da 
sınırları olduğunu 
vurgulayarak, "Yeni 
bir aşının geliştir
ilmesi aylar sürüyor, 
üstelik kitlesel aşıla
madan önce bir den
eme süresi gerekiy
or. Ardından geliştir
ilen aşının büyük 
miktarlarda üretilme
si söz konusu. Daha 
şimdiden aşının 

ancak virüsün 
ortaya çıkmasından 
bir 1,5 yıl sonra 
geliştirilebileceğini 
söyleyebilirim.
Ancak o zaman kitle
sel aşılamaya 
başlayabiliriz. Öte 
yandan, böyle bir 
virüsün çok çabuk 
bulaşacağını ve kısa 
sürede tüm dünyayı 
saracağını biliyoruz. 
O zaman da aşı için 
geç kalınmış olacak" 
şeklinde konuştu. 
Geçen yıllardır 
yaşanan SARS sal
gınından sonra, en 
azından salgının 
yaşandığı ülkeler 
önlem almayı 
öğrendiler.
Hastalığın en hızla 
yayıldığı ülkelerden 
biri olan Çin'de 
önlemler daha yaz 
aylarında başladı, 
ama sadece SARS 
salgınına karşı. Bir 
grip salgınına karşı 
Çinliler de hazırlıklı 
değil. SARS salgını 
sırasında Asya 
ülkelerinde araştır
malar yapan Virolog 
Dr. VVolfgang Preiser 

ise, "Bir yıl önce 
Uzakdoğu'daki kuş 
gribi sırasında, sal
gın hastalıklarla 
başa çıkabile
ceğimize olan 
inancım sarsıldı. 
Salgının boyutlarını 
kavramak ve önlem 
almak çok uzun 
sürdü. Bir çok ülke 
için, hükümetlerin 
durumun farkına 
varmakta geç kalma
masını diliyorum. 
Henüz hazırlık için 
zamanımız var. Ne 
yazık ki çalışmaya 
başlayan yok. O yüz
den de salgın 
hastalıklarla 
mücadele şansımız 
azalıyor" şeklinde 
konuştu.
Küreselleşme döne
minde, salgın 
hastalıkların sınırları 
aşması çok daha 
kolay. Dünya Sağlık 
Örgütü, sadece daha 
önce salgın hastalık
la mücadele etmek 
zorunda kalmış Asya 
ülkelerine değil, tüm 
ülkelere çağrıda 
bulunuyor

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
AKCAN PETROL , 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su 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
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SAĞLIK ECZANESİ 
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Cad. No : 2 GEMLİK 

Tel : 513 03 68
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(Gemlikspor gençleri kötü başladıSe\ tetthı ŞEKERSOZ
16-18 yaş grubu 
Gençler ligine kötü 
başlangıç yapan 
Gemlikspor, 
sahasındaki ilk 
maçında 
1-0 mağlup oldu. 
Rakibi Fethiye 
İdmanyurdu karşısı
na galibiyet için 
çıkan Gemlikspor, 
ilk dakikadan 
itibaren rakip 
kalede göl aradı. 
Forvet elemanlarının 
yakaladığı pozisyon
ları gole çevireme 
yince ilk yarı 
golsüz kapandı. 
İkinci yarıda rakip 
Fethiye İdmanyur- 

du'nun maça ağır
lığını koymasıyla 
karşılıklı ataklar 
sonucunda 
Gemlikspor aradığı 
fırsatı yakaladı. 
65'nci dakikada 
kazanılan penaltıyı 
direğe nişanlayan 
Ali Kemal tamını 
golden ederken, 
gelişen atakta 
Fethiye'li Salih 
takımını 1-0 öne 
geçiren golü Gemlik 
spor ağlarına bıraktı. 
Yediği golden sonra 
beraberlik için rakip 
kaleye yüklenen 
Gemlikspor'lu 
forvetler yakaladık
ları pozisyonları 

değerlendireme 
yince ilk maçta 
sahasında 
mağlubiyetle tanıştı. 
Takımlar, karşılaş
maya şu kadro ile 
çıktı :
Saha : Gemlik 
Hakemler : Özgür 
Sezgin (***) Resul 
Koçer (***) Murat 
Çetin (***) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (**) Ahmet (**). 
Ali Kemal (**) 
Rıdvan (**) (İsmail *) 
Serdar (**) Fatih (**) 
Sercan (**) Yusuf (*) 
(Nazım **) Dinçer (*) 
Emrah Ayar (**) 
Emrah Balcı (**) 
FETHİYE 
İDMANYURDU : 
Sinan (**) Davut (**) 
Beşir (**) Halil (***) 
Cenk (***) Ahmet (*) 
(Tolga *) Taner (**) 
İslam (***) Ali (**) 
Emre (**) Tamer (*) 
(Salih **) 
Gol : Dk. 67 Salih 
(Fethiye 
İdmanyurdu)

SiMOlŞI C0LLECTION

CCJSMV*

ESKİ KÜRK VE DERİLERİNİZ
YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

KÜRKLERİNİZİN, DERİLERİNİZİN 
TAMİRİ YAPILIR, BOYANIR, 

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
MODELİ DEĞİŞTİRİLİR

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNİZDEYİZ

KlBKlffdlIÜ-DEllLElllMlZPtŞİMFİYATimiZJlYTJUlSİTU
Eski Pazar Cad. No: 11/C GEMLİK Tel: 513 48 15



Ağaçlara, araçlara ve leınrıbalarEi zarar veriyorlard!

57/ çocuk çetesi yakalandı
22 aracın lastiğini bıçakla parçalayan, kordondaki ağaçların dallarını kıran ve lambalara zarar veren 
5 küçük, polisin iz sürmesi sonucu suçüstü yakalandı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

■■■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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SSK’lıya 
2005 müjdesi

SSK'lının ilacını serbest eczanelerden 
alabilmesi yolundaki çalışma tamam
landı. Sağlık Bakanı Akdağ, 2005'ten 
itibaren, SSK ve yeşil kartlıların özgür 
olacağını açıkladı. Haberi sayfa 10’da

Merkez mahalle muhtarları, olası bir afet karşısında nasıl davranacakların^ öğrendiler.

We muhtarları afete hazırlanıyor
Güne Bakış

fel Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Afete hazırlanmak
Afetler geliyorum demez.
Bir gün aniden gelir.
1999 yılında hazırlıksız yakalandığımız 

deprem gibi..
Herhangi bir sel baskını, büyük bir yangın, 

toprak kayması veya deniz taşması sonucu 
insanlar eğer bilgisiz ve örgütsüz ise, ne 
yapacaklarını şaşırıyorlar.

Son yıllarda yaşadığımız ve milli bir felaket 
olan depremler, örgütlü toplum olmamız 
açısından bizi uyardı..

Afet Merkezleri, kriz merkezleri oluşturduk, 
afetlere hazırlık için gönüllü dernekler kur
duk.

Sivil Savunma Müdürlükleri özel timler 
yetiştirdi. Halkı ve sivil toplum örgütlerini 
örgütlemeye başladı.

Dün, bu bağlamda devam eden eğitim çalış
malarına muhtarların bilgilendirilmesi ile 
devam edildi.

Sivil halkı en yakından tanıyan kişi olan 
muhtarlar, afet hakkında bilgiler alıyorlar.

önemli olan bu bilgileri pratiğe dökebilmek
tir. Ayrıca, bilgilerin unutulmaması için 
tekrarlarında yarar vardır. Bilgili ve bilinçli 
topluluklar, eğitimli liderlerle her türlü afetti 
daha az hasarla atlatırlar.

Bizler depremi çoktan unuttuk.
Depremden sonra almamız gereken önlem

leri bir kenara bıraktık.
Hatırlamak için depremi mi beklemek 

gerekir?

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından merkez muhtarları ile 
“Afete Hazırlık Eğitimi” konulu toplantı yapıldı. Muhtarlar 
afet anında nasıl davranılacağını yetkililerden öğrendiler.
İlçe Sivil Savunma 
Müdürlüğü tarafından 
muhtarların afete 
hazırlık eğitimlerine 
devam ediliyor.
Dün, Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan bilgilendirme 
toplantısında, 
muhtarlara olası bir 
afet karşısında nasıl 
davranmaları gerektiği 
konusunda bilgiler 
verilirken, mahalle 
krokileri dağıtıldı. 
Haberi sayfa 3’de

Yeni vergi sistemi geliyor
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, "Mevduat, 
hisse senedi, hazine 
bonosu, devlet tahvili, 
eurobond ve aklınıza 
gelebilecek tüm 
finansal enstrümanlarla 
ilgili 1 Ocak 2006 tari
hinden itibaren yeni 
bir vergi sistemine

başlıyoruz" dedi.
Babacan, Yeni vergi 
sistemi ancak 2006'dan 
sonra ihraç edilecek 
kağıtlar için geçerli. 
2006'dan önce ne kadar 
tahvil, bono, hazine 
kağıdı varsa bunların 
tamamı şu andaki 
sisteme göre devam

edecek. Bu tek ve basit 
vergi sistemi, yerli- 
yabancı tüm yatırımcılar 
için geçerli olacak.
Kurumlarla ilgili her
hangi bir değişiklik yok, 
bu uygulama sadece 
şahıslar için 
geçerli." dedi.

Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
^2 2^] Gürhan ÇETİNKAYA

Gelişim ve değişim...

Gelişme doğada yaşayan tüm can
lıların karşılaştığı ve kaçamadığı bir 
oluşum. ' • •

Ne var ki;
İnsanoğlu tüm canlılar içinde kendi 

gelişim sürecinin farkına varabilen 
ilginç bir varlık...

Özünde gelişmeye açık...
İnsanoğlunun geçirdiği evrim 

sürecinde yaşadığı başkalaşım bu sap
tamanın somut bir göstergesi..

İnsan doğduğu andan itibaren sürekli 
dış dünyadan enerji almak, beslenmek, 
uyarılmak ve öğrenmek zorundadır.

Onun için;
İnsan çevresel koşulların da çok et 

kişi altında..
Bu etki;
İnsanı geriletebiliyor da...
Önünü tıkayabiliyor da...
Ve, insanoğlunu;
Doğanın tartışmasız sonucu olan 

“gelişme” çizgisinden saptırıyor...
Oysa;
Evrende sürekli devinim var...
Uzay alabildiğine hareketli...
Kıtalar kayıyor...
Toprak alt katmanlarda yer değiştin 

yor...
Dolayısıyla bu hareketlilik insan 

yaşamında önemli bir yer tutuyor.
Değişimin alt yapısını oluşturuyor...
Ancak;
Değişim her zaman gelişimle koşut 

değil.
Değişim hızlı, gelişimse zaman alıyor.
Uzun gelişim çizgisinden dönemsel 

duraklamalar, kırılmalar, direnişler olu 
yor.

Bu direniş sosyal yaşamda yozlaş
ma, yobazlaşma olarak adlandırılıyor.

Ancak sürecin tamamı “yozlaşma ve 
yobazlaşma” direncini kırıyor...

Direnmenin anlamı yok....
Bilimin gösterdiği yolda hiç dur

madan aydınlığa koşmak gerek.
Gelişmenin anahtarı insanın aklında, 

fikrinde...
İstiyorsa gelişir..
İstemiyorsa direnir.
Şunu hiç bir zaman unutmamak 

gerekir ki;
“İzin vermediğiniz sürece, engeller 

bilincinizi ve gelişme isteğinizi yok ede
mez. Ama bilinciniz engelleri yok ede
bilir...”

Tercih sizin...
Ha şunu da unutmadan hatırlatayım..
Avrupa Birliği’ne girmek mutlaka 

gelişmek demek değil...

ABONE OLDUNUZ MU?
AB0NE 0LUN 

OKUYUN OKUTUN

Dans
Kış geldi...
İyi de , ben bu denli 

uğurböceği görmemiştim; 
yatak odasından, salona, 
çalışma odasına kadar ... 
Salondaki çiçekler mi 
taşımıştı, bunca uğur- 
böceğini! Dördüncü katta 
oturuyorum. Havalandırmak 
için açtığım pencereden 
içeriye girecek denli 
güçlüydüler. Rüzgar onları 
taşıyordu, apartman 
yaşamının içine...

Uğurböceği besleyen 
var mıdır? Ağaçların 
yapraklarında, çiçeklerin 
tohumlarında beslenen 
uğurböcekleri, her geçen 
gün artıyor yaşam 
evimizde. Öyle ki, bir iki 
derken çoğalan uğurböcek- 
lerinin ölülerini biriktirir 
duruma düşüyorum; beyaz 
kağıdın üzerine...

Yaşam yerlerinden 
kopartılan uğurböcekleri, 
insan evlerinde yaşayamı 
yorlar. İstediğiniz kadar 
saksıdaki çiçeğin yaprağına 
koyun, yaşatmak mümkün 
değil.

Emperyalist olan doğa 
kanunlarında yaşıyorlar, 
yaşayabildiklerince...

Onları, vahşileşen insan 
yaşamında yaşamaya zor
layamazsınız. Dünyanın 
küresini avucunun içinde 
tutmaya çalışan 
Amerika’ya inat.

Köpek, kedi, balık , 
kaplumbağa gibi hayvanları 
evlerinde beslemeye inat 
eden insanoğlu ya da kızı, 
sincapları da ceviz 
ağaçlarında koparıp beton 
yığınlarına gömdü .

Olmuyor...Onların yaşam 
evleri soluk aldıkları doğa- 
orman kanunları-....

Soğuk havalarda yiyecek 
koyarak destek olabilirsiniz. 
Bebek ölümlerinin 
olmadığı, savaşın uğra
madığı gelişmiş ülkelerin 
insanları, ormanlarındaki, 
ağaçlara yemlikler yaparak 
hayvan türlerini koruma 
mücadelesi veriyor. Yani, 
ormanlarını dev bir kafese 
sokmamışlar, adına da ‘hay
vanat bahçesi’ 
dememişler...

İyi de ben bu uğurböcek- 
leriyle ne yapacağım?

eden savaş çocuk
Dünyanın en güzel ve 
zararsız hayvanı uğûr- 
böceklerinin -Kelebek gibi 
kısa ömürlü olmalılar - ölü
leriyle karşılaşıyorum, her 
geçen gün. Dünyanın en 
güzel ve zararsız insanı 
bebekler gibi, masumlar...

Bahçede bir tane uğur
böceği bulduğum da 
yaşadığım sevinç, şans bu 
kez hüzne dönüşüyor. 
Beton yığınları arasında 
kent ortasında, trafiğin 
peşkeşsinde yolunu 
şaşıran kaplumbağa gibi, 
bu kez uğurböcekleri sığı
nak arıyor; evimin içinde...

Uğurböceği, adı üstünde. 
Kırmızı benekli, sarı benek
li, gri benekli ...

DANS!!!
ABD’li asker Rambo , 

tankın üzerine çıkmış 
sahne olan çölün ortasında 
tankın karşısındaki Iraklı 
çocuklara şarkı söylüyor. 
Dans eden savaşın çocuk
ları da Rambo’ya eşlik 
ediyor. Kalçalarını, göbeğini 
kıvırarak dans ediyordu, 
Rambo...Dekorun savaş 
olduğu bir konser görümü 
ile coştukça coşuyor, coş
turuyordu öldüreceği 
çocukları.

Kendi dilerinden başka 
dil bilmeyen, kasetlerde, 
filmlerde seyrettikleri dili 
çikolata, süt, cola, ham
burger ile tanıyan çocuklar, 
Rambo’nu şarkısını hiç 
şaşırmadan tekrarlıyor, 
dans ediyor; bombaların 
uçuştuğu, füzelerin atıldığı, 
petrollerin yanan kokusu 
altında!

Onlara süt verecek olan 
petrol, insan kanı içiriyor
du. • ’

Uğurböcekleri Iraklı 
çocukları terk'etmişti .Onlar 
top oynarken bir uğur- 
böceğini bulup, “Uç uç 
böcecik, annen suya gitti, 
baban işe gitti uççççç” 
derken ‘pırr’ diye kanat
larını açan uğurböceği 
yoktu...

Bu kez uğurböceğinin 
cellâttı olan benekli ABD 
askerleri pırr yerine 
bomba, kan, ateş, süt, dans 
veriyordu, Iraklı bebelere...

Cellât başı Bush-t-’un 
dayatması ile yoksul

lan!.....
ülkelerinden toplanan o 
paralı askerler ‘Rambo’ 
olarak gelmişlerdi Irak 
Savaşı’na...

Yıl 2004’ün son günleri...
Benekli Rambo 

Kovboyları bugün 
Fellucune’de...

Yine bebekler öldürülü 
yor, benekli ABD askerleri 
tarafından.

Anzak kovboylarının bu 
kez adresi Fellucine...

Puşt -yanlış yazdım-, 
İngilizcesi (!) Bush-t- 
denilen megomanyaktan 
alınan emirle benekli 
Rambolar, cellât kimliği ile 
bebekleri öldürüyor birer 
birer.

Emperyalizmin bayrağını 
taşıma adına megomanyak 
Bush-t-, demokrasi getire
cek; bebekleri yok ederek, 
sakat, annesiz, babasız 
bırakarak...

Uğurböceği gibi yaşama 
şansını bulabilen bebekler 
savrularak bir yerlerde 
büyüyecek!!..

Büyüyecek!!! ..
İşte o zaman 

Küreselleşmenin cellâdı 
Frankstaın Bust’un(!) ‘ben’ 
savaşı binlerce Bin 
Ladinleri, Saddamları yara
tacak.

Acı ama gerçek.
3’üncü Bush-t- kendine 

yer mi arar, bilemem. Bu 
kez ANZAK İslam Askerleri, 
nice 11 Eylül olaylarını 
yaratacak...

Bu savaşa ‘dur’ den
mezse...

Ormanlarındaki kuşları, 
tilkileri, sincapları besleyen 
o ülkelerde rahat edemeye
cek.

Acaba uğurböcekleri 
oralardan buralara mı uçtu- I 
lar.';.-.

Büyük benekli katiller
den kaçmak için...

Benekli ABD asker
lerinin panzerleri , tankları , 
bombaları arasından çocuk
ların ellerine konmak 
varken.. .

“Uç uç böcecik annem 
suya gitti, babam işe gitti, 
uçççç” demeleri için... 
Pırr...

Aloo Türkiye sesim 
geliyor mu?

Çocuklar öldürülüyor!..
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Merkez mahalle muhtarları, olası bir afet karşısında nasıl davranacaklarını öğrendiler.

Mahalle muhtarları afete hazırlanıyor
Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından merkez muhtarları ile “Afete Hazırlık Eğitimi" konu
lu toplantı yapıldı. Muhtarlar afet anında nasıl davranılacağını yetkililerden öğrendiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mahalle muhtarları
na Afete Hazırlık 
Eğitimi ile ilgili. 
ön bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya tarafından 
yapılan bil
gilendirme toplan
tısına, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile merkez 
mahalle muhtarları 
katıldı.
Mahalle muhtarları
na yönelik 
bilgilendirme 
toplantısının her 
mahallede meydana 
gelebilecek bir afet 
anında nasıl hizmet 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer 

Ey Milletim!... 
Çarık giyeriz, ata bineriz. 
Yavan-yaşıt yeri hür yaşarız 
Hangi çılgın zincir vuracakmış şaşarız 
Kükremiş sel gibiyiz 
Enginlere sığmaz, aşarız 
Ey Milletim!
Kendine gel! 
Uyan! 
İçten-dıştan örülen duvarı del! 
Bozmayalım dirliği, birliği. 
Olmaz olsun Avrupa Birliği.... 
0 birlik yokken, biz vardık. 
Kalleşliklerini bildiğimiz halde 
onları adam sandık!

verileceği, 
görevlendirme ve 
organizasyonun 
ne şekilde yapıla
cağının anlatıldığını 
söyleyen Emirkaya, 
“Bundan sonraki 
toplantı mahallelere 
gidilerek yapılacak” 
dedi.
AFET 
GÖNÜLLÜLERİ 
Toplumda afet 
gönüllüsünün ne 
gibi işler yapacağı 
konusunda DA bilgi 
alan muhtarlara her 
mahallenin krokisi 
çizilmiş haritalar 
verildi.
Mahalle muhtarları
na çalışacakları 
konuları anlatan 
Emirkaya, afet 

öncesi mahalle afet 
bilincinin ve alı
nacak önlemler 
konusunda mahalle 
halkının bilinçlen 
dirme çalışmalarını 
başlatmalarını istedi. 
MUHTARLARA 
GÖREV
Afet öncesinde ve 
sonrasında muhtar
lara büyük görev 
düştüğünü vurgu
layan Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya, bunların 
başında dışarıdan 
yardıma gelenlere 
kılavuzluk etmek 
olduğunu söyledi. 
Her mahallede sivil 
savunma ekiplerinin 
oluşturulduğunu ve 
belirlenen isimleri 
muhtarlara veren 
Emirkaya, yaptığı 
konuşmada, 
“Görevlilere ve pro
fesyonel ekiplere 
yardım etmek ve

Ağaçlara, araçlara ve lambalara zarar veriyorlardı 

5'li çocuk çetesi yakaland
Seyfettin, ŞEKEJtSÖZ 
Gemlik'te çeşitli 
tarihlerde otoların 
lastiklerini kestikten 
sonra dikiz 
aynalarını parçala
yarak zarar veren 
5 çocuk yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, çeşitli tarih
lerde 23 otonun 
lastiklerini keserek 
zarar veren kişiler, 
bazı otolarında dikiz 
aynalarını

bilgi vermek.
Zarar görenleri ve 
ihtiyaç sahiplerini 
doğru tespit etmek. 
Kötü niyetli kişileri 
ve davranışları önle
mek üzere önlem 
almak, mahallede 
mevcut sivil savun
ma yükümlü ve 
gönüllülerden ekip 
çalışmaları yapmak. 
Gelen yardımların 

parçaladıkları 
öğrenildi.
LAMBALARI 
KIRIYORLAR 
Uzun süredir 
sahilde bulunan 
aydınlatma lam
balarının bazı 
kişiler tarafından 
kırıldığı şikayetini 
alan polis ekipleri,, 
önceki akşam 
yaptığı operasyonda 
5 kişiyi göz 
altına aldı. 

depolanması, 
dağıtılması, aşevleri, 
çadırkent gibi yer
lerde görev yapa
bilecekleri belir
lemek. Birlik ve 
beraberliğin sağlan
masına katkıda 
bulunmak. Afet son
rası yapılacak çalış
malara katılmak. 
Toplumun dayanış
ma gücünü, moralini

Sahildeki bazı 
ağaçların dallarının 
kırılmasından sonra 
operasyon 
düzenleyen çocuk 
büro amirliği ve 
asayiş büro amirliği 
ekipleri, bu suçlarla 
ilgili oldukları tespit 
edilen Gökhan A. 
(19) A.Y. (13) 
A.Ö.(15) Ş.A. (15) 
ve F.A.'yı (15) 
suçüstü yakaladı. 
Otolara ve sahildeki 

yükseltmek. 
Mahallede 
yaşamın olağan 
şekilde sürmesine 
katkı sağlamak. 
İlgili görevlere 
yatkın kişileri 
görevlendirip 
organizasyonu 
sağlamak" gibi 
hizmetleri 
üstleneceklerini 
söyledi.

aydınlatma 
lambalarıyla 
ağaçlara zarar 
veren 5 kişinin 
yapılan sorgula
masında işledikleri 
suçları itiraf ettikleri 
öğrenildi.
Araç sahiplerinin 
uzun zamandır 
şikayetlerine yol 
açan oto zararlısı 
5 çocuk dün 
Adliye’ye sevk 
edildiler.
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aldığı 
balığını 
temizledikten
sonra.

seyyar arabasının 
üzerine yaptırdığı 
camckanın içine 
yerleştiren

Balıkçı İrfan, 
böylece AB 
standartlara d; 
uyduyu bHirtti

Balık camekana girdi
Scvi'ettiıı ŞKKI RSÖZ. 

Türkiye AB'ye 
girmeden 
Gemlikli balık 
satıcısı İrfan 
Aydı, balığı 
camekana 
sokmayı 
başardı. 
Müşterinin 
aldığı balığı 
temiz 
ortamda 
görmek istediğini 
vurgulayan 
Balık satıcısı 
İrfan Aydı, satış 
yaptığı tezgahını 
hijyenik şartlara 
uygun duruma 
getirerek,

Taşıt kredisi 
kullanımı azaldı

müşterisinden 
takdir aldıgınL. 
söyledi
Ba ı- Hali'nden

L________ _

2004 yılının üçüncü 
3 aylık döneminde 
taşıt kredisi 100 bin 
437 kişiye kul
landırıldı. 2.Çeyrek 
dönemde 154 bin 
820 kişi kredi kul- $ 
lanmıştı. Otomotiv 
Sanayicileri 
Derneği'nden (OSD) 
yapılan açıklamaya 
göre, 2003 yılı aynı 
döneme göre, taşıt 
kredisi kullanımı 
yüzde 47 oranında 
arttı. Ancak ikinci 3 
aylık döneme göre 
kredi kullanımı, 
yüzde 35 oranında 
düştü.
Bunun sonucu, 
2003 yılı üçüncü 3 
aylık dönemde, 
kredili satış oranı 
yüzde 74 iken, bu 
oran 2004 yılı 
üçüncü 3 aylık 
döımmde yüzde

61'e geriledi.
2004 yılı üçüncü 3 
aylık dönemde 
kredi faiz oran
larının artışı yanın
da, 2004 yılı Mayıs 
ayında hurda araçta 
uygulanan ÖTV 
indiriminin yüzde 
50 azaltılmasının 
kredili satışları 
azalmasına neden 
olduğu görüldü. 
2004 yılı üçüncü 
3 aylık dönemde 2 
katrilyon 58 
Trilyon TL taşıt 
kredisi kullanımı 
gerçekleşti. 2004 
yılı üçüncü 3 aylık 
dönemde kul
landırılan kredi mik
tarının 2003 yılı 
aynı dönem ile 
kıyaslandığında TL 
bazında yüzde 50 
oranında arttığı 
görüldü.
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Bu kez veliler dinledi
Körfez Fen Dershanesi’ne devam eden öğrencilerin 

velileri, çocuklarının durumlarını öğrenmek için bu kez 
sıralara kendileri oturdu. Dershane yetkilileri, 

5 kez ÖSS, 3 kez de LGS sınavları yapıldığını söyledi.
Se\fettiıı ŞEKERSÖZ

Körfez Fen 
Dershanesi’ne 
birinci dönem 
değerlendirme 
toplantısında 
öğrencilerin 
oturduğu 
sıralara veliler 
oturdu.
Öğretim yılının 

başından bu 
yana der
shanede beş 
kez ÖSS ve üç 
kez de LGS 
sınavının 
yapıldığını 
söyleyen ders 
hane yetk
ilileri. bu 
sınavlarda 
öğrencilerin 

genel durum
larım 
velileriyle bir 
araya gelerek 
değer
lendirdiklerini, 
söylediler. 
Sabah saat 
10.00 dan 
akşam
15.00'ye kadar 
velilerin öğren

ciler hakkında 
sorularını 
yanıtlayan 
öğretmenler, 
başarıyı üst 
düzeye çıkar
mak için yap
tıkları çalış
malar hakkın
da bilgi verdiP 
er. •

SENEN B ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

** Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İpAğ 
Fanya 
Mantar, kurşun

V İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

•r Çapa 
Macun 
Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası

w diğer malzemeler ila hizmetinizdeyiz

r — — — — — —
। BURSA HAKİMİYET VE । 
। KENT GAZETELERİNE . 
j İLAN ve REKLAM ALINIR

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

ömcrbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

Tol & Fas : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

...........
SATILIK VİLLA

L /nı n rhey Puhıtk mı 
Caddesi'nde restore edilmiş, 

liiıllanınııı hazır
2 katlı, bahçeli\ kat kaloriferli

S a h i binden Satı lık 
LÜKS I İLLA

Te! : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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O fistik çocuklar için SİTEP projesi]
Her 250 çocuktan 
1'inde görülen ve 
‘yaygın gelişim 
bozukluğu' olarak 
adlandırılan otizm 
hastalığıyla mücadele 
kapsamında, 'Sunum 
istasyonlarında Temel 
Eğitim Program'ı 
(SİTEP) isimli bir'proje 
geliştirildi. Proje ile, 
2-4 yaş araŞ|i otistik : 
Çocukların en önemli 
sorunları olan; göz 
kontağı kurma, izleme 
becerisini kazandırma, 
dikkati yoğunlaştırma, 
dikkati yönlendirme 
iılgi ve motivasyonu 
artırma, psiko-motor 
gelişimini sağlama, 
taklit ve dil iletişim 
becerilerinin gelişti 
çilmesi hedefleniyor. 
Edinilen bilgiye göre, 
sağlıklı bir veri bulun
mamasına rağmen 
Türkiye'de sayıları 80 
bini çocuk olmak 1 
üzere 270 bin olduğu 
tahmin edilen otistik 

| kişinin genel eğitim
lerine yönelik yurt dışı 
kaynaklı birkaç pro- 
ğıani bulunuyor.
Ancak otistik çocuk- 
ların ozellikleri dikkate 
alınarak hazırlanmış ' 
ye ön koşul beceri
lerinin eğitimine yöne
lik, gerek yurt d,ışı — 

gerekse yurt içi kay- 
hâkh herhangi bir 
program uygulanmı 
yor. Hazırlanan SİTEP 
projesinin, uygulanıp 
deneysel çalışmaları 
yapıldıktan sonra bu 
alandaki eksikliği 
büyük ölçüde gider
mesi bekleniyor. 
SİTEP projesi, 1989 
yılından itibaren otis
tik çocuklara hizmet 
veren İlgi Otistik 
Çocukları Koruma 
E—neği ve bu 
derh,eğe ait bir kuru- 
:uş olan İlgi Özel 
Eğitim Merkezi 
Müdürü ve Eğitim 
Koordinatörü Hacı 
Şahin tarafından 
geliştirildi. Program, 
özel eğitim materyal
leri ve eğitim ortamları 
dekorasyonu üretimi 
konusunda başarılı 
çalışmaları bulunan 
Tahtoy firması ortak
lığı ile oluşturuldu. 
SİTEP projesi, aynı 
zamanda bir üniver
site hastanesinin 
Coç.uk Ruh Sağlığı
Ana Bilini palı öğretini 
üyeleri tarafından bil
imsel araştırma ve 
değerlendirme teme
line dayanıyor. SİTEP 
projesi geçerliliği ve 
güvenirliliğinin ' 

sağlanması durumün- 
da, Türkiye patenti ile 
uluslararası literatüre 
giren bir program 
olma özelliğini de 
taşıyacak.
OTİZM HASTALIĞI VE 
BELİRTİLERİ NEDİR? ( 
Otizrri, yaşam boyu 
süreri sosyalleşme, 
dil, iletişim becerileri I 
ve alanlarını etkileyen , 
bir gelişim bozLik-.' 
luğudur. Otizm, ‘Yay 
gın Gelişim Bozuklu 
ğu‘ ana başlığı altında 
bir grup gelişim 
bozukluğundan bir 
tanesidir. Bu bozuk
lukların derecesi ve 
ismi ne olursa olsun 
tanı"ve tedavi yöntem
leri esas olarak 
aynıdır. Otizmin kay
nağı psikolojik değil, 
nörolojiktir, ani beyin 
işlev bozukluklarına 
bağlıdır Otizmin 
beyniri ve.merkezi 
sinir sisteminin ' 
yapış ı ri d a k i organik 
farklılık ya da bozuk
luktan kaynaklandığı 
kİ usu n ıı I u y or. Otizmi n 
genetik' ve yapısal iki 
nedeni vardır. BİFdefi;; 
fazla genin, bazı 
çevresel faktörlerin 
tjlraraya gelmesi ile 
otizmin ortaya çık
masında etkili olabilen 

cegi düşünülüyor. 
Bu çevresel faktörler 
arasında kam 
biyokimyası, kul-,, 
I a n 11'4 h i la ç | â t s ayı I a < ■ 
bilir. 'Genlerdeki” 
y apıSâli bozukluk 4 
kuşaklar öncesinden 
geliyor,ölâbilıece'ğî1/ ; 
gibi, gebelik sırasında 
k u I Lâ ri i Pah' i la'ç lâ.rj i U 
virüsler ve radyasyon 
gibi’ietkenlerlel de 
genlerim i ş I e y i ş it bozu - 
tabilin .Bunünla’birlikte 
yapısal» bozukluklar ,1 
otistik, çpcu;k.faRda 
görğlen,day^anış ve ın 
uyum ^o(r]lğkj;arlı,pı 
ortaya(çıkarır.; EJiğer 
yandan'doğum, 
sırasındaki travmalar 
ve buna bağlı olarak 
bebeğin oksijen 
eksikliği.yaşaması,. . 
çevresel toksinler, 
tüberküloz, fenülke- 
to'nüri sendromu gibi 
metabolik hastalıklar
da otizme neden 
olabiliyor.
Türkiye’de sağlıklı bir 
veri bulunmamasın.ı 
rağmen’250 kişide bir 
go,rüldü,ğu ğeçcçgın- 
de n y'olâ. çıkı Iarğk 270 
bin ofistik özellikleri 
olan bireyin yaşadığı . 
tahmin ediliyor. 
Türkiye'de okul öncesi 
ve1 okul çağında yani

0-j 4 yaş'arasında 81 
ıbimdtbŞ'ti'kjOOÖu'k , 
-bulunuyor. Otizmin “ 
erkek ve kız çoçuklan 
arasında yaygınlığına 
bakıldığında, erkek" , 
çocuKlârda kız Çöcuk- 
lânddâh14 ka-?^ana •" 
fazla ortaya çıktığı1' 
görülüyor. Uzmanlârâ 
ğöre oYfârni olan h 
çöcüğ'ebsâhip bir 
allön'ıfr 21. çocuklarında 
hastalığım görülme u» 
fisini yüzde 4 ile ı 
yüzde!>10 arasındadır;3 
Otizmin belirtileri
işe şöyle:
"Göz göze gelmekten 
kaçınmak, başkalarına 
karşı ilgisizlik, yaşıt
ları ile uygun ilişki 
ku ramamak.
baş kail afrının sevinç. 
uzıJBnı veilıtiyaçları- 
na veya olaylara tepki
siz kalmak diğer - 
çocuklarla oynama
mak. tek başına 
olduğu etkinlikleri 
tercih etmek ve ’ 
.kendi, duygularını 

paylaşmamak?’ 
Otistik .çocuklardaki 
en yalgın davranış 
türleri ise şunlar: 
"Anlamsız’Sözleri üst 
üste tekrarlamak, .., 
oyuncakların dönen , 
parçalarına, açılır 
kapanır kapılara hızla 
donen nesnelere' âsîn 
bağlanmak' sâllah- 
mâk, kendi etrâfindâ 
dönmek, el pâitriâk-'c 
lâfını gözünün önüne 
getirip oynamak?el d 
kol çırpmak gibi 
anlarhsrz_yiheîeyici 
hareketler yapmak." 
Otizm ve yaygın 
gelişimsel bozukluk 
sorunu olan çocuk
ların erken tanısının 
konulması ve özel 
eğitim ile topluma 
k aza n d 1 r 11 masına 
öncülük etmek ye
bunu yurt çapında 
yaygınlaştırmak 
amacıyla kurulan 
TOHUM Vakfı 1.5 yıldı 
resmi olarak faaliyet
lerinisürd ürüyor._

MİA B PİZZARJ A 

. |Ü3PJ te 

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BÂRI 
PİZZAMIZIN 

TADINA
BAKTINIZ MI?

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ Mİ? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

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

Tel: (0.224) 513 53 67

Halı ve kilimleri doğal yöntemlerle temizleyin
Hah ve döşemelik 
kılmaşllarıb' 
temizliği için 
hazırlanmış;, 
Şampuvanların i 
birçoğunun aktif 
maddesi,, genel- 
lilklîö îökd çıkâhc!)! 
olarak'; kullanılan 
Öirçözücü' o lan11 
perklqpeiilgp.|dir. 
Bü maıd.db 
kan se roj'e'n olarak 
bilinir ve hemen 
görülebilen etki- 
leri. sersemleme, 
baş dönmesi, 
uyku halı, mide , 
bulantısı, titreme, 
iştah ve. öryâ'nta- 
SychVkâyb'ı 
olabilir.'11
Üzün dönemli 
tnaruz^ kalma 
sopıycu karaciğer 
ya da merkezi 
sihir şistenil zarair 
görebilir. Halı 

şampuanlarında,' 
yine ihsanlar için 
kâığserpjeh etki- \ 
Idfindjeni şüphele
nilen naftalin, 
efano Lgâmonyak 
ve deterjanlar 
bfflunapılir. Hah” .. 
ve kilimler çoğun
lukla naylon, 
lât^ks, polyester, 
pbllürefen, 
pvc/vi|riillklorid, 
akfielikfigibl plas- 
tikÜhıalzemelen - 
dep yapılır.
Plaştik malze 
mçlerjğioğal ;■ 
mâlzerrtelere göre 
çok daha fazla 
toziçeker ve tutar. 
Doğal malzemel- . 
erden öluşan bir 
duyardan duvara 
halimiz icarsa bile 
bü^ıük1 Olasılıkla ■. 
zeminde 
pojii]ürefe.p. 

kiillahılmıŞtır ’ 
Mümkünse sen
tetik malzemeler
den ve duvardan 
duvara halılardan 
kaçınılmalıdır..
* Halılarınıza 
mısır nişastası 
veya

■ sodyümbikorbon- 
at serpip (ortala
ma büyüklükte 
bir odayı 
kaplayan hah için 
bardak) 30 dakika 
bekledikten sonra 
elektrik (süpürgesi 
ile süpürün.
* Yeteri kadar ara- 
pşabunüpu sıcak 
suda köpürtüp 
uygun bir bezle 
sildikten, sonra .s 
sirkeli su ile nem
lendirdiğiniz bİT'. , 
,bçz.l e h al ı n ı n tüy - 
^Iprini yattığı, 
yönde, zorla;.

mâdan silırf.
Hah lekeleri : 
Ç'âmun Çamurun 
bulunduğu yeri 
tuzla ovun, bir 
saat kadar bek-1' 
letjn ve elektrik
•Süpürgesiyle' " 
temizleyin.
Ka'hve: Sıvı soda 
ilellekeyi silin, . 
süngerle 
temizleyin.,

Kırmızı şarap: 
^Kurumadan > 
lekeyi tıtela s 
kaplayın, j 
kuruyunca elek- 
trik süpüTgesiyle 
temizleyin?
Meyve suları: 
Lekeye1 âz. 
miktarda ’ 
kaynar şu , 
dökün y.e. , 
s.ühgerle silin.

Co%25c3%25a7.uk
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AÖF’de kayıt yenileme
Anadolu Üniyersite- 
^rhih’üzâktâh'’ 
eğilim V'eren İktisat, 
İşletme ve , 
Âçıköğretim ‘ 
fakültelerinde 
kayıt yenileme 
işlemleri başladı., 
Kayıt y$p(iiem<ey|p, A 
ilgili imgeleri 
ad şeşlerine ,r, 
gönderilip \ 
öğ re,p çiler posta ,■, 
yoluyla,\kayit.\ 
yaptıramayacak. . 
Posta yoluyla 
gönderilen kayıt 
yenileme bölgeleri' 
eline geçmfeyeh' A 
öğrenciler 6-22 
Aralık târihleri" 
arasında kendileri"^ 
ine en yakıtı AÖF 1 
bürosuna başvu- 
raVâkyedÖk kayıt ' 
yenileme formu 
alâbilöcek.
Mazeretleri 
nedeniyle 6-22

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALON D

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Salonumuz iki kaili olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

İstiklal Cad. No : 19
Tel : (0.224)

Gemlik / BURSA
513 69 50

" BURSA HAKİMİYET VE "
_ KENT GAZETELERİNE _

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

Bebeğinizi; doğumdan sonra, 
ilk yarını saat içinde emzirin,

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi (Bebek Dostu Hastane)

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim.

SERCAN AKSEL

KAYIP Gemlik bisesi’nden aldığım öğrenci belgemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

TARIK KANDİYAR

Aral ı k t a r i h I e ,ıV 
a rşş^nd a,, kiYlVn \ 
yeniletmeyen . 
öğrenciler, Tna?ı-\\ । 
e ret I erini' resmi bel- > 
geyle kânıtlayıp । 
gereklhevrakla biz- v 
zat AÖF bürosunâu/' 
g idip'23^24 Ara11k'ta 
kay dini yenil et e bil eu 
cek.' 2004-2005 ' 
öğrettin y ıİr öğtehc'i 
kimlik kartı bariL'V) 
droTçiyi'â' de¥s''Rltâ-"v 
plannY'âİ'mak" • ’ 
isteyeri öğrencileY, 
öğre'höi kîhıİik'kciH- 
ları ve banka 
dekontuyla bûgün- 

defiJtjöıŞrprv v 
AQf bürpliarınau,. 
başvurabilecek. . . 
Bu yıl başlatılan ni, 
uygulama \>\ > 
sayesin'de\ ıv 
öğrenciler AÖF 
bürolarına gitmeye" 
gerek'kâlm'adaH " A 
khyıt'işlehılerini\ " 
banka âracıl ığıyiâ1' ' 
yapabilecekler. ' 
Bâh'kâ^â kâyit""1 
bedeli ‘ " 
ödendikten^cmra 1 
3 iş günü içiride 
kayıtlar Öfomâtik ' ‘ 
olaraK ' 
gerçekleşecek, (,

yeni vergi sistemi geliyor 
Devlet Bakam Ali 
Babacan, 
"Mevduat, hisse 
senedi, hafine 
bonosu, devlet 
tahvili, eurobond 
ve aklınıza. 
gelebilecek tüm 
finansalenstrü* 
manlarla ilgili 1
Ocak '2006 târihin
denı itibâreh‘ yerii 
bir vergi şİştpmirie 
başlıyoruz" dedi. 
Maliye B^kşpı,, 
Kemal Unakıtan ile 
bir|i kte JB M M 'de,\ 
Plan Bütçe.
Ko m isyo n u to pI an - 
tısından *ö'nce' " 
Me n kül1 kı y rh'et 6 

' yâtırifri âfâdı'lâ'riha 
vergidö'yöhisis- ’ 
teme ilişkin açıkla
malarda bulunan 
Babacan, bono.
tş^yij, yaprım fonu 
için tek vebasit bir 
vergi listemi, gele
ceğini'Söyledi? 
Babaöâ'rl, şühlâtl? 
söyledi: "Vergi ' 
uygulamalarında 
geriye yönelik bir

- uygulama hiçbir 
zaman olmayacak, 
buna işin verilmez. 
Özellikle hazine 
bönölariylâ, ilgiili 
önemli bir konu 
var. Bu yıl ki, 
muafiyet şu anda 
hiç bir şey yapıl- 5

mazsa İ31 Aralik 
2004’de sona ere
cekti.
ca k, yaşa I, düze nA 
lemeile.riu 
muafiyety'2005A>s 
yılındadadevam 
edecek. Yeril vergi 
sistemi âhCak 
2006'dâri’S'Öhfâ'' 
ihraç edilecek ' 
kağıtlar için geçer
li,.2006'danppfie 
ne kadar,\t^riyi|,,, 
bono, h$zine> )V 
kağıdı varsa.bun-, 
larıntamamı şu 
andaki» sisteme \ 
göre deVârh ede
cek. BÖ 'tek ve" ' 
basit yergi'sistemi, 
yeri i-yabancı tu m 
y^tırımç||^r(,içjp1( ; 
.geçeril p^acak-vA^ 
Kurumlarlailgilî- 
herhangi bir 
değiş i klik yo k. b u 
uygulama sadece 
şahıslar için 
geçerli." -
Maliye Bakanı 
Kemaf, Unakıtan da 
"Menkul 

sermaye, devlet 
tahvili ve hazine , 
bonolarının 
vergilendirilme â 
sinde 2004 yılında*, 
geçerli ölâcak olan 
istisna ve muafiyet 
uygulamaları 2005' 
yılı itin de aynen ''' 
devam edecek. 
Yapı bu, bir yıl 
daha uzatılmış 
ojgcakhj;" dedi. 
öpşkı^hıs.A 
"Uygulama, 1, Ocak 
2006 tarihinden u 
sonra ihraç edile4-" ı 
cek dövlet^iç11 
b o rçi'â n hTa! s e n et- ' 
leri için geçerli ola- 
c akB u t ü n m e n k u I, 
kıyrnet^ gelirlepU)Z 
aypı oranda 
vergilenecek. .
Vergileme, banka 

'^e^raci Kurumlar
tarafından .menkgl 
kıymetin ahm- 
satım bedeli 
arasındaki fark - 
üzerinden yapıla- 
jc^k" diye konuştu,
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Kıyafetlerinizin, eşyalarınızın rengi sizi ele veriyor
(ı i vdiğin iz. A ıyufı ‘tler, 
evinizdeki eşyalar re 
Aullundığınız araba 
cinsel kişiliğiniz 
hakkında ipuçları 
verir. Anahtar ise hu 
eşyalar için seçtiğiniz 
renklerdir. En fazJa 
görünen renk sizin 
ha.sk m renginizdir; 
cinsel sizi yansıtan 
renktir. Peki buna göre 
siz hangi içliktensiniz.' 
KIRMI/.l: hırınızı 
herkesin bildiği gibi 
tutkunun rengidir. Hu 
rengi seven kişiler ise 
çok şehvetlidir.
Kırmızıyı seven insan
ları çuvaldaki kaplana 
benzetmek yanlış 
olmaz.. Kolayca tahrik 
olur, hayal edilebilecek 
her yolda cinselliğin 
tadını çıkarırlar. ( iııscl 
kıvılcım bir kez çak
tığında onu söndürmek 
saatler alır. Kırmızıyı 
sevenler kavgacı olur 
ve daha zayıf renkler 
onlardan kaçınır, tşk 

I yaşamlarında fantcz.i-
/< ı m yeri büyüktür. 
SARI: Eavori rengi 
^arı olan kişilerin cin
sel eğilimleri bir hayli 
karmaşıktır. Çoğunluk
la sarı seven kişiler 
daha güçlü olan part
nerlerinin isteklerine 

pasifdavranışlarla 
uyum göstcirlcr. İsla 
cinselliğin tadını tama
men çıkaramazlar 
ancak hoşlarına giden 
kimseyi de geri 
çevirmezler. Hu anlam
da sarı cinsel tutkudan 
uzak bir renkt ir. 
Onlar için ilk adımı 
karşı taraf atmalıdır. 
Hu yüzden karşı taraf 
bir hamle yapana 
kadar yalnızca 
beklerler.
PEMHE: Pembeyi 
seven insanlar cinsel 
konularda gelişmeye 
gönülsüz; olurlar. Hu 
kadınlar partnerlerine 
çoğu kez. eziyet eder, 
ı ereceklerinden faz.lası 
için söz verirler. Haz.ı 
durumlarda dişilik
leriyle gösteriş 
yaparlar çünkü gizli
den gizliye erkeklerden 
nefret ederler. Pembeyi 
seven erkeklere 
gelince... Hu tip erkek
ler kadınların peşinden 
koşar ve kur yaparlar. 
Hatta aynı gecede üç 
ayrı randevu verebilen 
fakat hiçbirisiyle 
bııluşmayip harın 
birinde yeni biriyle 
tanışabildi kişilerdir. 
Kocası pembe seven 
kadınlar ihtiyatı elden 

bırakmamalıdır.
MOR: Hu rcıııti seven

ler aşkta da, iş 
yaşamında da kolay 
elde edilmezler. Hu 
rengi seven kişilerin 
etrafındakiler, onlara 
fazlaca bilgiç bulabilir. 
Mor rcıııti seven kadın
ların kişilikleri son 
derece güçliidiir. Onlar 
karşıhırındakinc 
gerçekten inanırsa 
ilişkiye girer ve oyunu 
kurallarına göre 
oynarlar. Erkekler ise 
aşk ilişkilerine iş ilişk
isi tadında yaklaşırlar. 
İler iki cinsiyette de 
moru sevenler 
karşılarındakinin 
hoşnutluğundan çok 
kendilerininkini 
düşünürler.
SİY III: Siyah renk 
gücü re tutkuyu temsil 
eder. (. insellik 
konusunda sekste tıpkı 
kırınızı gihi şehvet
lidirler. Genellikle 
doğalarında sadiz.im ya 
da mazohiznı vardır. 
Hu sebeple seks 
sırasında da hh bir 
sınır tanımadan 
sevişirler. Hiraz. içe 
kapanık gibi görünsel
er de aslında sevişme 
anında diğer renkler
den daha cesurdurlar.

Eakat onlar saman 
altından su yürütenler 
gibi şeh vetlerini yalnız
ca yatak odalarında 
partnerlerini şaşırtmak 
için gösterirler.
YEŞİL: Doğanın rengi 
olan yeşil güven veren 
bir renk tir. Hu yüzden 
partneriniz yeşili seviy
orsa doğru kişiyle bir
liktesiniz demektir. Hu 
rengi sevenler cinsel 
yaklaşımlarında 
masum re tazedir.
Yeşili seven kadınlar 
partnerlerine her 
zaman sadıktırlar. 
Tutkuları olsa bile 
bunu partnerlerine çok 
fazla göstermezler.
Yeşili seven erkekler 
anlaşılmaz, tavırlarıyla 
karşılarındakini etkile
meyi iyi bilirler.
K ısacası partneriniz, 
yeşili seviyorsa asla 
ihanetten şiiphclcn- 
memelisiniz.
Tl Rl \( l : Turuncu 

rengi sevenlerin cinsel 
fantezilere eğilimi 
vardır. Cinse! etkinliği 
k ı n dilerin in ha ş rolü - 
oynadığı tek sahnelik 
bir oyun olarak görür
ler. (hıscvişnıc cinsel 
birleşme kadar önem
lidir. Tatlı şeyler, 
anlamsız, diyaloglar 

fısıldarlar, hır umu 
insanlar orgazm ola
masalar bile çok iyi rol 
yaparlar. Seks sırasın
da şehvetten dolayı 
pOartnerlerinc biraz 
zarar verebilirler.
Turuncu erkekleri 
eşlerinin saçını çekm
eye, kadınları da 
eşlerinin sırtında çizik
ler bırakmaya eğilim
lidirler.
K ilil l RESGİ: Hu 
rengi s e > iyor sanız, 
eşiniz, için bir hâzi
nesiniz. demektir. 
Kah verengi sevenler 
sıcak re eşinin istekler
ine karşı duvarlıdır. 
Hunim yanı sıra da 
kadın ya da erkek her 
iki cins de son derece 
romantiktir. (insellik 
onlar için 24 saatlik 
birşeydir. Deşin 
kenarında sarılıp uyu
mak, yağmurda 
yürümek kahverengi 
sevenler için tahrik 
edicidir. Incak şiirsel 
duyguları öyle bir 
yapıya sahiptir kibir 
tek kötü söz. herşeyi 
mahvedebilir.
GRİ: Hu renk kararsız, 
kişiler tarafından 
sevilir. Hiçbir konuda 
heyecanla unladıkları 
gibi renk konusunda 

da son derece heyecan 
sızılırlar. O yüzden ıh 
yorumsuz gölge rengi
ni seçerler. Gri tercih 
eden erkekler cinsellisi 
sakinleşme aracı 
olarak görürler. \'c 
fazlası ne de azı. 
Kadınlar sevişmez, cin 
sel ilişkiye girerler. 
Sadece iki sebepten 
biri için: Eşlerini 
memnun etmek ya ıhı 
hamile kalmak.
Sevişme bitene kadar 
dııvar kağıtlarındaki 
desenleri sayarlar. 
M Al İ: Mavi renk \er- 
ctıler harika cinse! 
partnerlerdir. Sevgi 
doludurlar, eşlerinin 
ihtiyaçlarına 
duvarlıdırlar.
Sevişmeyi bir sanat 
olarak görür ve ilişki
lerine zarifçe yaklaştı 
hır. Mavi seven erkek
ler piyanistlere benzer
ler, piyano çalarmış 
gibi zarifçe sevişirler. 
Mavi kadınları cinsel
lik terinin tadını 
sonuna dek çıkartırlar. 
Hem kadınlar hem de 
erk ek ter önsevişmeden 
ve ardından gelen bir
leşmeden hoşlanır. 
Evlilikte mavi kişi 
mükemmel bir eştir, 
dışarıda gözü yoktur.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yen i d üzen lenı elerini izle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla lı iz.m etin izdeyiz-

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44
rez. er vasyon la rımız haşindi

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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• IItyi iadesMbüyiik düşüş Udpş 
lıTgi iadesinde oran- flH
hır maaş tutarına 
fiire değişti. 1- nıaas
hır maaş tutarına

k maaş
titanlar çok, çok maaş 
ulanlar ise daha 
tliişiik oranda vergi 
iadesi alacak.
I ananların hazır
ladıkları tabloya göre, 
yüksek ücretlilerin

Barbarosca
Barbaros BAL M T MCI

A. Gençler
Gemlikspor'un alt yapısını 

teşkil eden genç takımı, pazar 
günü oynadığı ilk ııtaçındd, 
istenilen performansı

Sahaya; Emre, Ahmet, Ali

güven baz.cn iyi getjrııiiyor.
İkinci devre neden hocanız, 

görüşü orta sahayı beş oyuncu 
ile doldurulmayı düşündü.

Bana göre yanlıştı, zira orta 
saha kalabalık tutulunca belki

alacakları vergi iade
si geçen seneye oran
la yarı yarıya daha az 
olacak. Geçen yıl net 
maaşı 2 milyar 250 
milyon lira ile 5 mil
yar arasında olan 
kişilere yüzde 10 
oranında vergi iadesi 
uygulanırken, bu yıl 
bu oran ortalama 
yüzde 4.4'e düştü. 
Örneğin aylık 500 
milyon lira net ücret 
ahin bir kişi geçen yıl 
yüzde 6 oranında 
iade alırken, hu yıl

yüzde 6.7 iade alacak. 
.Set maaşı 750 milyon 
lira bir kişi topladığı 
10 milyar 876 milyon 
liralık fatura için 
2004 yılında 725 
milyon 106 bin lira 
alırken, 2005 yılında 
aynı miktardaki 
belgeden eline 594 
milyon 346 bin lira 
geçecek.
Net maaşı 1 milyar 
500 milyon lira 
olan bir kişi 
geçen yıl topladığı 23 
milyar 4’7” milyon

lira karşılığında 1 
milyar 956. milyon 
Hra aldı. Bu kişi bu 
yıl ise aynı miktara 
1 milyar 74 milyon 
lira alacak.
J milyar lira net 
maaşı ohm bir 
2003 yılında top
landığı 50 milyar 
686 milyon liralık 
fişi için 2004 yılında 
5 milyar 58 milyon 
lira alırken, 2005 
yılında aynı miktar 
için 2 milyar l(F 
milyon lira alacak.

Plaka cezaları internette

Murat, Rıdvan, Serdar, Fatih, 
Sercan, Yusuf, Dinçer,' 
B.Emnah, K. Emrah tertibi ile 
çıktı.

Gemlik arzulu idi. istekli 
oynamaya çalıştı.
Düşündükleri oyunu bir türlü 
sergileyemiy  arlardı.

Zaman zaman ferdi olarak 
yaptıkları güzel hareketler 
göze hoş geliyordu.

Bir ara futbolun güzel 
örneğini sergilemeye başlayın
ca gol geliyonim dedi.

Gol pozisyonuna girdiler, 
autla neticelendi.

ilk devre göze çarpan 
Rıdvan, Serdar ve Sercan 'İh. /

Sercan 'a seşlefiiyorıım, 
ayak bilek hakimiyetin iyi 
drrecedeamiğ.hefılçn yukarı. 
hiç de iyi değil. .\c yapman

iyi olabilir fakat kimin forvete 
daha yakın, kimin geriye 
oynayacağı söylen i r.
Söylenildiğini de zannediyo
rum.

Gemlikspor ikinci devreye 
yorgun, bitkin ve isteksiz girdi.

Hal böyleyken ister istemez 
Fethiyespor yüklenmeye 
haşladı.- 50. dakikada gol 
geldi.

Artık orta saha hala 51i 
tutulamazdı, tutıılsada ileri 
oynayacakların atak olmaları 
gerekirdi.

Rıdvan, omuzu sakatlanın
ca oy una giren Nazım iste
nileni veremedi.

ili Murat belki orta sahada 
toplyıyanlız. kalınca iyi ola
bilir. Ortıuujı solunda ileriye 
gittiği zaman, geri dönemedi

l'taııhul Emniyet 
Müdürlüğü, sürücü
lerin, haber verilme
den tescil plakalarına 
yazılan cezaları inter- 
n etten öğren e bilecek - 
lerini açıkladı.
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Basın 
Protokol ve Halkla 
ilişkiler Şubesi1ilden 
yapılan yazılı açıkla
mada, ticari 
araçların trafik ışığı 
altında, yeşil ışık 
yandığı zaman dahi 
bekleme yaparak, 
trafik akışını 
engelledikleri belirtil
di. Trajik ekiplerinin 
hu tür ihlallere izin

trafik cezasını 
yazarak araçları 
kaldırdığı ifade 
edilen açıklamada, 
"Trafikte seyir 
halinde iken sürücü
lerin haberi olmadan 
araçların tescil 
plakalarına yazılan

'h’M'M'. iem.gov. tr' 
adresindeki dıı\'lira
lar' bölümünde lin
klere girilerek veya 
’h ttp ://trfden eti e m e. i e 
m.gov.tr' internet 
adresinden tüm 
vatandaşlarımız 
öğren ebilnı ektedir''

gerektiğini: hocan söylemiştir.
Eğer unuttu ise; bel 

hareketine çok çalış, geri 
çalıştığın zaman yoruluyor
sun. Ayağından topu çabuk 
çıkar.

Orta sahanın sol kenarında 
oynayan Ali Burak, nerede ne 
yapacağını bilmiyor.

Yahut yorgunluktan geri 
dönüşünü yapamıyor.

Kaleci Emre seni beğendim 
yanhz, kendine çok güveniyor
sun.

Doğrusu bu ama fazla

ve hasınım kovalayanındı.
Serbest vuruşlarda topu 

istediği noktaya atamadı, şans 
Gemlik 'e güler gibi olmuş bir 
penaltı kazanılmıştı.

Nedense penaltıyı Ali 
Murat attı. Maalesef topu kale 
di reğiiı e niş an ladı.
Gemlikspor bir golden oldu.

Yüklenmekten başka hiç bir 
şey yapamadı. Sercan 'm 
kaçırdığı gole üzülmemek elde 
değildi. Kale içinde kaleye 
dokunninni) ınca. Gemlikspor 
1-0 mağlup oldu.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ

vermediği ve gerekli cezaları denildi.
KÖRFEZ GAZETESİ VE,
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cem iy etlere san d a iye, 

masa, meşruhat, 
çerez temin edilir.

SATILIK DÜKKAN
Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44

SATILIK GARAJ
Küçük Kıınıla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

SATILIK DAİRE 513 96 83
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

iem.gov
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SSK’lıya 2005 müjdesi Asgari 
ücret

SSK'lının ilacını 
serbest eczaneler
den alabilmesi 
yolundaki çalışma 
tamamlandı. Sağlık 
Bakanı Akdağ, 
2005'ten itibaren, 
SSK ve yeşil 
kartlıların özgür 
olacağını açıkladı. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, SSK'hlar ve 
yeşil kartlıların 2005 
yılında ilaçlarını 
serbestçe eczaneler
den alabileceklerini 
bildirdi.
TBMM Plan ve Bütçe 
Kom.isyonu'nda, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
2005 Mali Yılı 
Bütçesi kabul edildi. 
Sağlık Bakanı 
Akdağ, milletvekilleri 
nin görüş ve eleştiri
lerini yanıtlarken 
bakanlığında 
yeniden yapılanma 
dönemi yaşandığını, 
ou -dönemde bazı 
sancılarla karşılaşıl- 
masıııın doğal 
olduğunu söyledi. 
Ülkenin bu güçlük
leri göğüslemek 
zorunda olduğunu 
belirten Âkdağ, 
"İnsanımızın bu 
değişikliklere ihti 
yacı var" dedi. 
"Pembe tablo 
çizdiği" eleştirileri ile 
ilgili olarak Bakan 
Akdağ, "Ben pembe 
tablo çizmedim.
Yapmadığımız 
hiçbirşeyi yapmış 
gibi göstermedim.

Yaptıklarımız var, 
yapamadıklarımız da 
var. Yapamadıkları 
mızı kısıtlı imkanlar 
nedeniyle yapa
madık" diye konuş
tu. Bakan Akdağ, 
zamana gereksinim
leri olduğunu, az 
parayla çok iş 
yaptıklarını ifade 
ederek, "Bu 
kabiliyettir. 
Hükümetimiz bunu 
başarılı pir şekilde 
yapmaktadır" diye 
konuştu.
Seçim bolgesinin de 
aralarında yer aldığı 
pekçok yerdeki 
gereksiz yatırımdan 
vazgeçtiklerini 
bildiren Akdağ, pro
gramda yeralan 1152 
yatırımı 400'ün altına 
indirdiklerini söyledi. 
Bakan Akdağ, 
popülist politikalar 
izlemediklerini, 
sadece gereksinim 
duyulan yatırımları 
gerçekleştirdiklerini 
bildirdi.
-İLAÇ ALIMI- 
Yeşil kartlıların 2005 
başından itibaren 
ilaçlarını eczaneler

den alabileceklerini 
bildiren Akdağ, 
bunun için Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'a teşekkür 
etti. Akdağ, 
SSK'hların da 
2005'in ilk yarısında 
eczanelerden ilaç 
alabileceklerini 
söyledi.
Sağlık Bakanı 
Akdağ, hastanel
erdeki tüm mali bil
gilerin kayıt , 
altına alınması ve 
takibi için tekdüze 
bir muhasebe pro
gramı hazırlanıp 
yürürlüğe konul
duğunu ifade etti. 
Aksamaları gide 
rerek bu sistem ile 
yollarına devam ede
ceklerini bildiren 
Akdağ, "Devralmak 
istediğimiz SSK has
tanelerinde stok 
takipleri dışında bir 
muhasebe sistemi 
yoktur. SSK has
tanelerinin tabiatı 
gereği bu böyledir" 
dedi.
Akdağ, ilaç ahmları 
konusunda da bun
dan sonra kurum 

ayrımı yapmadan 
ilaç firmalarının 
karşısına blok atım
larla çıkacaklarını 
belirterek, bu neden
le büyük iskontolar 
yaptırabileceklerine 
inandıklarını ifade 
etti.
-"TORPİL DÖNEMİ 
SONA ERDİ"- 
Atamalarla ilgili 
eleştirileri de yanıt
layan Akdağ, 
bakanlığında 
"Tavassut ve torpil 
döneminin sona 
erdiğini" söyledi. 
Bakanlıkta 230 
bin personelin 
çalıştığını belirten 
Akdağ, istisnai olay
lar 
yaşanabileceğini, 
bunların kendisine 
yansıtılması duru
munda hemen 
gereğini yapacağını 
bildirdi.
-BEBEKLERDE 
TARAMA-
Yeni doğan bebek
lerde bu yılın ilk 9 
ayında fenilketönüri 
taramasının yüzde 
70 oranına ulaştığını 
da bildiren Akdağ, 
2005 yılında yeni 
doğanlarda guatr ve 
sağırlık taraması 
yapılacağını da 
söyledi.
Bakan Akdağ, yıl
başı nedeniyle seç
menlerine gön
derdiği cd'leri 
"Cebinden aldığını" 
bildirdi.

çalışmaları 
yeniden

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 
1 Ocak 2005'ten 
geçerli olacak 
asgari ücreti belir
leme çalışmaları 
çerçevesinde ikinci 
toplantısına başladı. 
Komisyonun 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığındaki 
bugünkü toplan
tısında, asgari 
ücret belirlenirken 
göz önünde 
bulundurulacak, 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Hazine 
Müsteşarlığı ve 
Devlet Planlama 
Teşkilatı'ndan 
istenen Türkiye'nin 
2004 yılı ekonomik 
durumu ve 2005 

Bebeğinizi; her istediğinde, 
istediği kadar emziriniz.

Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
(Bebek Dostu Hastane)

o
yılına ilişkin 
projeksiyon 
raporları değer
lendirilecek. 
Komisyon, 5'i işçi, 
5'i işveren, 5'i de 
hükümet temsilcisi 
olmak üzere toplam । 
15 üyeden oluşuyor. I 
Komisyonda işçi 
tarafını Türk-İş, 
işveren tarafını ise 
TİSK üyeleri 
temsil ediyor.
Asgari ücret halen 
16 yaşından büyük 
işçiler için, brüt 
444 milyon 150 bin, 
net 318 milyon 233 
bin 475 lira; 16 
yaşından küçük 
işçiler için ise brüt 
378 milyon, net 270 
milyon 837 bin lira 
olarak uygulanıyor.

Bankaların şube sayısı arttı
Bankacılık Sektörü toplanı 
şube sayısı ilk doku;, aylık 
dönemde 84 adet artarak 
6 bin 50'ye yükseldi.
Türkiye Bankalar Birliği'nin 
(TBB) Eylül sonu itibariyle 
hazırladığı 'Bankacılık 
Raporu ’na göre, 
Eylül 2004 itibariyle 
bankacılık sektöründe 49 
banka faaliyet gösterdi. 
Bankacılık sektöründe,

2003 yıl sonunda 123 bin 
249 olan çalışan sayısı 
3 bin 721 kişi artarak, 
Eylül 2004 itibariyle 
126 bin 970'e çıktı. 
Bankacılık Sisteminde 
Banka ve Şube Sayısı 
Eylül sonu itibariyle 
şu şekilde oluştu: 
Aralık 2003 Eylül 2004 
bankalar şubeler bankalar 
şubeler

Ticaret bankaları
6 5.949 35 6.031
Kamusal sermayeli
3 1.971 3 1.957
Özel sermayeli
18 3.594 18 3.692
Fondaki 2 175 2 174
Yabancı sermayeli 
13 209 12 208
Mevduat kabul etmeyen 
bnk. 14 17 14 19
Toplanı 50 5.966 49 6.050

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 5139683

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Çocuklarda kansızlık sorununu önemseyin
Bebeklik ve çocuk
luk döneminde de 
mir eksikliğine bağlı 
kansızlık sorunu 
bazı hastalıkların 
habercisi olabiliyor. 
Bu nedenle ailelerin 
bebeklerde ve 
çocuklarda sık görü 
len kansızlığının 
belirtilerini iyi bilme
si ve zamanında 
uzmana başvurması 
gerekiyor. Kansızlık 
her yaşta görü 
lebilen bir sorun. 
Ancak özellikle 
bebeklik ve çocuk
luk çağında daha sık 
rastlanıyor. Bunun 
temel sebebi bebe 
ğin anne sütü alma
ması ve demirden 
eksik gıdalarla 
beslenmesi. Demir 
eksikliğine bağlı 
kansızlık basit bir 
sorun değil. Sadece 
fiziksel rahatsızlık
lara neden olmakla 
kalmayıp bebeklerde 
zeka düzeyini de 
etkiliyor. Anne ve 
babaların kansızlık 
konusunda dikkatli 
olması belirtilerini ve 
etkilerini iyi bilmesi 
gerekiyor.
Acıbadem ve "Kriton 
Curi Parki Gönül 
lüleri" işbirliğiyle 
gerçekleştirilen

"Çocuklarda Anemi" 
söyleşisinde 
konuşan Acıbadem 
Hastanesi Kozyatağı 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Cengiz 
Canpolat anemiyi 
şöyle tarif ediyor: 
"Anemi hemoglobin 
konsantrasyonunun 
veya kırmızı kan 
hücrelerinin (alyu
varların) sayısının 
beraber veya ayrı 
olarak o yaşa uygun 
normal değerlerin 
altına düşmesi 
sonucu oluşan bir 
klinik tablodur. Bu 
azalma sonucu 
kanın oksijen taşıma 
kapasitesi ve doku
lara giden oksijen 
miktarı azalır.
Kansızlık çocuklarda 
kendini çok değişik 
biçimde gösterir. Bu 
klinik tablo hiçbir 
bulgu olmamasın
dan çok, hasta bir 
çocuğa kadar geniş 
bir yelpaze içerir." 
Çocuklarda anemi
nin nedenleri 
Prof. Dr. Canpolat 
çocuklarda aneminin 
oluşmasında diyetin 
çok büyük bir önemi 
olduğuna dikkati 
çekerek şöyle diyor: 
"Diyetin en önemli 

olduğu yaş grupları 
6 ay ile 2 yaş arası, 
ve bir de adolesan 
dönemdir.
Büyümenin çok hızlı 
olduğu bu iki 
dönemde demirden 
fakir yiyeceklerle 
beslenilmesi sonu
cunda demir eksik
liği anemisi mey
dana gelebilir. 
Adolesan, kızlarda 
adet kanamalarının 
düzensiz ve fazla 
olması da demir 
eksikliğine katkıda 
bulunan bir fak
tördür. Kan yapımın
da önemli rol 
oynayan diğer iki 
besinsel faktör B12 
vitamini ve folik asit
tir. Ancak bu iki 
besinin eksikliğine 
bağlı anemiler 
çocuklarda demir 
eksikliğine bağlı 
anemi kadar sık 
görülmezler." 
Sadece diyet değil 
bazı ilaçların kul
lanımı da çocuklar
da anemiye neden 
oluyor. İlaçlar ya 
alyuvarların yıkımına 
katkıda bulunarak 
veya kemik iliğine 
doğrudan toksik etki 
göstererek alyuvar' 
yapımını baskılamak 
suretiyle anemi mey

dana getiriyor. 
Çocuklarda kronik 
hastalıkların ve sık 
geçirilen enfeksiyon
ların anemiye neden 
olduğu bilinen bir 
gerçek Prof. Dr. 
Canpolat sebebini 
şöyle açıklıyor: 
"Kronik hastalıklar
da alyuvarların 
yaşam süresi 
kısalmıştır ve kemik 
iliği ise yetersiz 
çalışmaktadır. Ayrıca 
demir kullanılmasın
daki bozukluk ve 
böbrek hastalıkların
da kanda toksik 
maddelerin birikme
si de alyuvar 
yapımını baskılayan 
faktörlerdir." 
Kansızlık nasıl 
anlaşılır?
Süt çocuklarında 
huzursuzluk, 
davranış değişiklik
leri, iştahsızlık, 
uykusuzluk veya 
normalin üzerinde 
uyuma gibi belirtiler 
görülürken daha 
büyük çocuklarda ve 
adolesanlarda 
yorgunluk, halsizlik, 
baş dönmesi, baş 
ağrısı, çabuk yorul
ma ve nefes darlığı 
gibi yakınmalar ile 
ortaya çıkıyor. Prof. 
Dr. Canpolat bu nok

tada bir uyarıda 
bulunarak şun
ları söylüyor: 
"Anemiyle bir
likte lenf 
bezelerinin ve 
karaciğer ve 
dalağın da 
büyük olması 
durumunda 
çocuk hemoli- 
tik anemiler ve löse
mi açısından mutla
ka değerlendirilme
lidir."
Demir eksikliği ane
misine dikkat!
Çocuklarda en sık 
görülen anemi, 
demir eksikliği ane
misi. Anne sütü ile 
beslenen bebeklerde 
ilk 6 ay demir eksik
liği görülmüyor. 
Anne sütündeki 
demir çok kolay 
emilebildiği için 
büyüyen süt çocu 
ğuna miktar olarak 
yeterli geliyor.
Ancak altı aydan 
sonra ek gıdalar ile 
yetersiz demir alan 
bebek demir eksik
liği tehlikesi ile karşı 
karşıya kalıyor.
Demir en çok kırmızı 
ette, yumurta 
sarısında, yeşil 
sebzelerde ve hubu
batta bulunuyor.
Demir eksikliğinin

gelişmemesi için 
etten ve sebzelerden 
gelen demirin den
geli alınması 
gerekiyor. Demir 
eksikliği anemisinin 
engellenmesi için 
diyete önem ver
ilmeli, demirden zen
gin ek gıdaların 
zamanında ve uygun 
şekilde başlanmalı. 
Prof. Dr. Canpolat, 
"Prematüre bebek
lere erken koruyucu 
demir preparatları 
başlanması gerek
tiğini hatırlatarak 
şöyle devam ediyor: 
"Anneden bebeğe 
demir transferi hami 
leliğin sonlarında 
yoğunluk, kazandığı 
için bu bebekler de 
mir depoları tam dol
madan doğarlar ve 
çoğu zaman yoğun 
bakımda kaldıkların
dan tetkikler için 
bebeklerden fazla 
kan alınmak zorunda 
kalınır."

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. 543 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 Aralık 2004 Salı 
SENA ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. Taksim 
Sok. 9/D GEMLİK

Tel : 513 01 02
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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

kataLöğlarimizi görmeden karar vermeyîn

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

SIMDIŞICOLLECTİON
ESKİ KÜRK VE DERİLERİNİZ
YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

KÜRKLERİNİZİN, DERİLERİNİZİN 
TAMİRİ YAPILIR, BOYANIR, 

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
MODELİ DEĞİŞTİRİLİR

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNİZDEYİZ

KÜRI0IRlMlZ-DERİLERİMlZPEŞlNllYAnNR12*YTHSİm
Eski Pazar Cad. No: 11/C GEMLİK Tel: 513 48 15



GEM D AŞ A.Ş.’nin yalnız GemlikBeledîyesi sınırları içinde doğalgaz işletmeciliği yapacak.

Umurbey ve Küçük Kumla dogalgazı bekleyecek
Anadolu Gaz A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arslan, GEMDAŞ A.Ş.’nin Gemlik Belediye sınırları içinde doğalgaz işletmeciliği 
yapacağını, Umurbey ve Küçük Kumla’nın Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nca yapılan anlaşmada bulunmadığını söyledi. 5’de

8 Aralık 2004 Çarşamba

Ziraat Bankası’na 
ATM geliyor

Ziraat Bankası Gemlik Şubesi’ne 
yılbaşından sonra, ikinci ATM 
makinasının getirileceği öğrenildi.

Haberi sayfa 2’de

Özürlüler Okulu Müdürü Tamer Sivri Ankara’daki semineri değerlendirdi .
II

Özüler te tası bir tt Mara Mı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Yeni yıla kadar yasalaşması beklenen Özürlüler Yasası’nın 
başka bir tarihe ertelendiğini söyleyen Tamer Sivri, “Zihinsel 
özürlülere iş imkanı sağlanması için söz aldık” dedi.

Doğalgaz Umurbey ve 
Kumla’ya gelmiyor

Geçtiğimiz gün Gemlik’e doğalgazı getirecek 
olan Anadolu Gaz A.Ş.’nin sevindirici haberini 
Gemliklileri duyurmuştuk.

Seyfettin arkadaşımız haberinde, Mart ayında 
doğalgaz çalışmalarının başlayacağını 
müjdeliyordu.

Benim dikkatimi çeken nokta, acaba 
Gemlik’e 3 kilometre uzaklıktaki Umurbey ile 6 
kilometre uzaklıktaki Küçük Kumla’nın da kap* 
sam içinde olup olmadığı idi.

Buna açıklık yoktu haberde.
Dün, Anadolu Gaz Genel Müdürü Yaşar 

Arslan ile görüştüm.
Sayın Arslan, Enerji Dağıtım Kurulunun yap

tığı ihalenin sınırlarının Gemlik Belediyesi ile 
sınırlı olduğunu söyledi.

Yani Küçük Kumla ve Umurbey Belediyeleri 
sınırlarında bulunan sanayi kuruluşları ile halk 
ve işyerleri doğalgaza kavuşamayacaktı.

Bu konuda yapılacak işin, Enerji Piyasası 
Denetleme Kurulu’na başvurudan geçtiğini 
öğrendim.

Hele bir Gemlik’ln doğalgaz çalışmaları 
başlasın, bağlantılar yapılsın sanırım ondan 
sonra başta Umurbey’e olmak üzere Ankara’ya 
İstemlerde bulunma da başlayabilir.

Belki bu işi Büyükşehir çözer.
Neden olmasın.
Büyükşehir’in nimetlerinden yararlanmaya

cak mıyız?

Özel Türe Özürlüler Eğitim Merkezi 
Müdürü Tamer Sivri, Ankara da 
katıldığı semineri değerlendirirken 
zihinsel özürlülere iş olanağı 
sağlanması için Türk İş Kurumu ile 
işbirliği yapıldığı ilgili bakanlardan 
da söz alındığını söyledi.
2. Özürlüler Parlamentosuna Bursa 
Temsilcisi olarak katılan Tamer 
Sivri, parlamentonun çalışmalarını 
değerlendirirken, yılbaşına kadar 
çıkarılması beklenen Özürlüler 
Yasası taslağının değerlendirildiğini 
söyledi. Haberi sayfa 3’de 

Süper liselere 
sınavla girilecek 
Liselere Giriş Sınavları’net (LGS) 
çeki düzen verilerek, ilköğretim 
okulu 8. sınıf öğrencilerinin ayrı 
tarihlerde çeşitli isimler altında 
girdikleri sınavlar tek çatı altında 
toplanıyor. Haberi sayfa 8 'de

2006!d^ kitaplar 
yjne ücretsiz

2005-2006 eğitim-öğretim yılın
da da ilköğretim öğrencilerine 
ücretsiz ders kitabı dağıtılmasını 
düzenleyen önerge, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu ’nda kabul 
edildi. Haberi sayfa 79de

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

Felluce

Son günlerde Türkiyede bilhas
sa medyada Bir Felluce yazıları 
durmadan yazılıp gidiyor.

Her ağzını açan, her kalemi 
eline alan Felluce diye bağırıyor. 
Oy kazanmak için ve İslam adına 
hoş görünmek için öyle nutuklar 
atılıyor, öylesine yazılar yazılıyor ki 
okuyuncaşaşırmamak elde değil... 
Meydanlarda miting yapılıyor, 
bayraklar yakılıyor ,din adına genç 
beyinlere yanlış mesajlar veriliyor.

Her şeyden evvel şunu 
söylemeliyim; Amerikanın Irakı 
işgali ve savaşa başlaması doğru 
değildir. Amerika sahte füze - 
kimyasal savaş tehditlerini bahane 
ederek, petrollere sahip olmak için 
başlattığı- bu kötü savaşta yaptığı 
hataları hepimiz görüyoruz.

Amerika Vietnamdan ders 
almamış ki bu defa da beklen

medik şekil de bir bataklığa girdi...
Dünyanın gözünde inanırlığını 

kaybetti.
Irak ‘ta bu gün gelinilen noktayı 

kimsenin hoş görü ile bakması, 
bu yapılanlar doğru demesine 
imkan yok.

Ancak bu savaşta Felluce 
olayı çok farklı bir olaydır.

Türkiye'de bazı çevrelere 
bakılacak olursa Felluce’ de ki 
çatışmalar masum bir şehir halkı- 
kahraman Irak'h direnişçilerle acı
masız Amerikan güçleri arasındaki 
bir savaştır..

Vatanlarını savunmak için 
silahlanmış bazı Irak’h gençler 
şehit olmayı da göze alarak 
Amerikan istilasına baş kaldır
mışlar , ötede Amerikalı canavarlar 
da soy kırım yapmakta acımasızca 
kadınları- çocukları öldürmektedir.

Olaylara böyle bakmak - 
yorumlamak çok yanlıştır..

Felluce'de ki direnişçiler, masum 
Irak vatandaşları değildir. Bunlar 
din adına savaş yaptıklarını 
söyleyen bir çoğu başka yerlerden 
gelmiş, bir kısmı paralı asker
lerdir.

Bunların içinde Türk kamyon
larına saldıran şimdiye kadar 70 
Türk kamyon şoförünü öldüren, 
para kazanmak için İslam'a kara 
leke süren , bir hiç uğruna gerçek
ten masum rehinelerin kafalarını 
kesen gruplardır.

olayı...

Afganistan ‘da- Çeçenistan * da 
- Kosova da ayni biçimde eylem
lere katılmış olan para- macera - 
din adına beyinleri yıkanmış fikir 
yoksunu kişilerdir.

Bütün dünyaya özellikle 
İslam alemine din adına savaşı 
yorlarmış izlenimini verip bu olayı 
bir din savaşına dönüştürmek, 
Irak’ın o bölümün de Sünni 
Cumhuriyeti ilan edeceğiz havası 
ile etrafında olan Sünni devletleri 
harekete geçirmek, Şiilerin 
Irak’taki sayısal üstünlüğünü 
engellemektir.

Bundan dolayı camileri 
cephaneliğe dönüştürmekte, savaşı 
ibadet yerlerine sokmaya, işi din 
yoluna sokmaya çalışmakta 
halkımıza da bütün olanlar yanlış 
aksediyor.

Hele bulunduğu yerin ağırlığını 
İlilmeyen siyasiler, hele milletvekili 
Elkatmış'ın sözleri soykırımdan 
bahsetmek hiç doğru değildir.

Siyasi kisve taşıyan kişiler 
konuşurken çok dikkatli olmalı, 
sözün sonunun nereye gidebile
ceği, bilmeleri ki buna karşın tariht
en misal verip bizi zor duruma 
sokabilirler.

Basını - Televizyonu dikkatle 
takip ediyorsanız görürsünüz ki 
hiç bir Sünni Arap devletinden 
Felluce* deki savaş için önemli bir 
tepki görülmemiş, bu bölgedeki

Sünni’ler ayaklanmamış, bizde 
ki gibi gösteri-miting yapıl
mamıştır... !

Hatta Irak ’ta bile olaya büyük 
tepkiler gösterilmemiş, müdahalede 
Irak askerleri de kullanılmış 
olduğunu da unutmayalım...!

Amerikanın Irak müdahalesi - 
yaptıkları uygulamalar İnsan 
Hakları açısından her zaman şidde
tle kınanabilir.

Ancak Felluce direniş. Türk 
şoförlerinin kafalarını kesen - ara
balarını yakanlarda asla savunula
maz.

Kolay oy avcılığı yapmak için 
yanlış -garip demeçler verirken 
yanlışlıklar yapmamak, dış ilişkiler
imizi zora sokacak demeç ve 
hareketlerden kaçınmamız gerekir.

Tarihte Akıl ve mantık böyle 
söylüyor.

Ziraat Bankası’na
ATM geliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bir ATM makinası

Genel Müdürlüğün 
elinde makina 
kalmaması

olan bankalara 
gönderileceği 
bilidirildi. Emekli

ile Gemlik’te 
ençok müşteriye 
hizmet veren 
Ziraat Bankası’na

nedeniyle sıra 
beklenmekteydi. 
Ziraat Barkası 
Genel

Sandığı, SSK’lı ve 
Bağ-Kur’lu bin
lerce sigortalıya 
hizmet veren

yılbaşından 
sonra ikinci ATM 
makinesinin

' getirileceği 
j öğrenildi, 
ı Uzun zamandır

ATM sıkıntısı 
yaşanan Gemlik 
Ziraat Bankasında,

Müdürlüğü’nce 
Ankara da ATM 
alımı ihalesinin 
yapıldığı öğrenildi. 
İhale sonuçlarının 
tamamlanmasın
dan sonra 
ATM’lerin Ocak ayı 
içinde ihtiyacı

Ziraat Bankası’nda 
bulunan bir ATM 
makinası ihtiyaca 1 
yetmiyordu.
Sıkıntının ikinci 4 
ATM’nini gelme
siyle ortadan 
kalmacağı 
belirtildi.

Veliler pişiriyor 
öğretmenler yediriyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Okulu’nda 
eğitilen özürlü 
çocuklara 
anneleri yemek 
pişirmeye 
devam ediyor. 
Maddi güçleri 
bulunmadığı

için özürlü 
çocuklarına 
okulun 
bahçesinde 
kendileri 
yemek hazırlayan 
annelerin pişirdiği 
yemekleri okulun 
yemek odasında 
öğretmenler 
çocuklara 
yediriyorlar.

Her gün zevkle 
tekrarlanan 
yemek pişirme 
işinin kendilerini 
yormadığını 
söyleyen özürlü 
anneleri, öğret
menlerin yaptığı 
özverili yardımlar
dan mutluluk 
duyduklarını dile 
getiriyorlar.
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Yeni yıla kadar yasalaşması beklenen Özürlüler Yasası’nın başka bir tarihe ertelendiğini 
söyleyen Tamer Sivri, “Zihinsel özürlülere iş imkanı sağlanması için söz aldık” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yılbaşına kadar 
çıkarılması beklenen 
Özürlüler Yasa 
tasarısının ileri bir 
tarihe bırakıldığını 
söyleyen Özel Türe 
Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer Sivri, 
Ankara’da yapılan 
2.nci Özürlüler 
Parlamentosu 
çalışmalarını 
değerlendirdi.
Özürlüler 
Parlamentosu'na 
Bursa temsilen 
delege olarak katılan 
Tamer Sivri, başta 
Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, 
Türkiye Sakatlar

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Görev özürlüleri...
Özürlüler, bedensel özürsüz, 
görev özürlüleri uyardı.
Yıllarca, kalp hastası, astımlı, 
kocamış, sakat, zorlukla yürüyen 
vatandaş o hükümet Konağı 
üst katlarına oflaya, 
puflaya tırmandı durdu. 
Bir gören olmadı...
Bakar görmezleri gördünüz ya...
Gören bir göz var artık... 
Sağ olasınız....

Konfederasyonu, 
Özürlüler
Federasyonları, Türk 
İş Kurumu ve çeşitli 
sivil toplum örgüt
lerinin ortaklaşa 
düzenlediği toplantı
da Özürlüler
Yasa Tasarısı'nın 
görüşülerek 
tartışıldığını söyledi. 
TASARI OLUMLU 
KARŞILANDI 
Çıkması için 
hükümet kanadın
dan söz aldıklarını 
belirten Tamer Sivri, 
tasarının Özürlüler 
Parlamentosu'nda 
kabul edildiğini ve 
hazırlanan tasarının 
5 Bakan tarafından 
incelenerek, alt 
komisyona havale 

edildiğini bildirerek, 
”3 Aralık Dünya 
Özürlüler gününde 
bu tasarı alt 
komisyona havale 
edildi. Ancak, 
tasarının uzun 
süre çıkması 
beklenmiyor. ” dedi. 
Tamer Sivri, 
Ankara'da katıldığı 
Özürlü İstihdamına 
Yönelik Kaynak 
Kullanımında 
Verimliliğin 
Artırılması Semineri 
hakkında da 
bilgiler verdi.
Bu seminerde, 
çıkarılması 
düşünülen yasa 
tasarısında özellikle £ 
zihinsel özürlüler 
için iş istihdamı ( 
konusunda Türk İş 
Kurumu yönetici- 
lerinden söz 
alındığını söyledi.
26 BİN ÖZÜRLÜ 
KADROSU BOŞ 
Türk İş Kurumu'na 
şimdiye kadar 68 bin 
özürlü ve mahkum 
vatandaşın iş için 
müracaat ettiğini 
söyleyen Tamer

5 çocuktan 2’sinde 
cep telefonu var

Çocuklara yönelik 
yayın yapan "Jetix" 
televizyon kanalının 
araştırmasına 
katılan Türk çocuk
ların yüzde 43'ünün 
kendilerine ait cep 
telefonu bulunduğu 
bildirildi.
Jetix, internet 
üzerinden Türkiye,

Sivri, "Devletin 
bu yönde 26 bin 
kadrosunun boş 
olduğunu öğrendik. 
Bu açık kadrolara 
özürlü ve mahkum 
vatandaşların biran 
önce alınmasını 
istedik" şeklinde 
konuştu.
Özürlü ve Mahkum 
çalıştırmadıkları için 
cezalandırılan işyer
lerinden alınan pa 
ralarla fon oluşturul
duğunu söyleyen 
Sivri, bu fondan

Rusya, Polonya, 
Romanya, Çek 
Cumhuriyeti ve 
Macaristan'da 
çocukları daha iyi 
anlamaya yönelik 
bir araştırma 
yürüttü.
Araştırmaya, 63 bin 
315 kız ve erkek 
çocuk katıldı. 

özürlüler için iş istih 
damı yaratan 
işyerlerine parasal 
yardımların 
yapıldığını bildirdi. 
PROJELERE 
DESTEK
Fonda şu ana kadar 
56 projenin 
değerlendirildiğini 
söyleyen Tamer 
Sivri, bunlardan 
38'inin onaylanırken 
18'inin çeşitli 
nedenlerle uygun 
görülmediğini 
söyledi.

Değerlendirilen 38 
proje içinde 1 trilyon 
579 milyar lira 
fondan kaynak 
aktarıldığını belirten 
Tamer Sivri, 
"Fonda şu an 3 
trilyon 800 milyar -I 
lira para var. Özür
lüler için iş imkanı 
yaratacak projeler * 
için devlet bu fon
dan destek verecek. 
Yatırım yapacak iş 
verenlerin bu yönde 
proje üretmelerini 
bekliyoruz" dedi.
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Sındırgı el halıları beğenildi Güler: “Elektrik 
zammı belirsiz”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye 
Sergi Salonu’nda 
satışa sunulan 
Sındırgı el halıları 
özellikle bayanların 
ilgisini çekiyor. 
Cuma gününe 
kadar her gün 
açık kalacak 
halı satışında, 
her keseye 
uygun 
el halıları satışa 
sunulacak. 
Özellikle iri ve 
tatlı kavunuyla 
ünlü Balıkesir'in 
Sındırgı ilçesinden 
getirilen el 
dokuma halıları 
arasında 
Yağcıbekir, 
Yörük ve Antik 
Milas halıları 
beğeniliyor.
Yuva kurmak ve 
ev döşemek isteyen

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 2005 
yılında elektriğe 
zam yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin 
olarak, "Biz hesap 
kitap yaparak çalış
malar yapıyoruz. Şu 
anda bir şey söyle
mek zor. 2004 daha 
bitmedi" dedi.
Güler, 16. 
Uluslararası 
Jeofizik Kongre ve 
Sergisi çıkışında 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.
Güler, dün Rusya 
Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin'in 'Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) girmesi ve 
dolayısıyla enerjide 
dışa bağımlılığına 
kısıtlama getirilme
si ve bunun iki ülke

arasındaki ilişkileri 
etkileyeceği' şeklin
deki değerlendirme
siyle ilgili olarak, 
"Sayın Putin 
Türkiye'nin ı 
Rusya'dan 16 mil
yar metreküp 
doğalgaz aldığını 
söyledi. Biz toplam 
22.5 milyar 
metreküp doğalgaz 
alıyoruz. Bunun 
13.5 milyar 
metreküpünü 
Rusya veriyor. 
Burada bir rakam 
yorumlaması oldu 
ve Başbakanımız 
bunu düzeltti. Böyle 
bir şey söz konusu 
değil. Eski kontrat
ları yeniden gözden 
geçiriyoruz ve 'al ya 
daY>de' fiyatlarını 
aşağı çekmeye 
çalışıyoruz" şek
linde konuştu.

NEN HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

UNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına davam ediyor!!!!

Unver traktör no. şıl.
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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tartey ve Küçük tte doğa/gazı bekleyecek 
Anadolu Gaz A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arslan, GEMDAŞ A.Ş.’nin 
Gemlik Belediye sınırları içinde doğalgaz işletmeciliği yapacağını, 
Umurbey ve Küçük Kumla’nın Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nca 
yapılan anlaşmada bulunmadığını söyledi.
Enerji Piyasası 
Denetleme Kurulu 
tarafından ihalesi 
Anadolu Gaz 
A.Ş.’ye verilen 
Gemlik’in 
doğalgaz tesis 
yapım ve dağıtım 
işinin yalnız 
Gemlik Belediye 
sınırları için 
geçerli olacağı 
öğrenildi.
Anadolu Gaz A.Ş. 
Genel Müdürü 
Yaşar Arslan, 
gazetemizin 
sorulanını 

yanıtlarken, yapılan 
ihalenin Gemlik 
Belediye sınırları 
ile kapsamlı 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Firmamızın Enerji 
Piyasası Denetleme 
Kurulu ile yaptığı 
protokol ile kurmuş 
olduğumuz 
GEMDAŞ A.Ş. şirketi 
ile Gemlik’e 
doğalgaz tesislerinin 
kurulması ve 
işletilmesi haklarını 
aldık. Bunun çalış
malarını hızlıbir

şekilde yürütüyoruz. 
Programımıza 
göre, Mart ayında 
Gemlik’e ilk kazmayı 

vuracağız. Gelecek 
kış Gemlik’in yüzde 
80’nini doğalgaza 
kavuşturacağız.

Enerji Piyasası 
Denetleme Kurulu ile 
yaptığımız anlaşma
da, yalnız Gemlik 
Belediyesi sınırları 
kapsam alanındadır. 
İlçeye bağlı 
Umurbey ve Küçük 
Kumla beldeleri bu 
anlaşmanın kapsamı 
içinde değildir. 
Gemlik doğalgaz 
çalışmaları 
başladıktan sonra, 
Umurbey ve Küçük 
Kumla’hların Enerji 
Piyasası Denetleme 
Kurul u’na 

başvurmaları 
halinde onların 
uygun görmesi ile 
eklenti yapmak 
sözkonusu olabilir. 
Bugün için GEMDAŞ 
A.Ş. yalnız Gemlik 
Belediye sınırları 
içindeki sanayi 
kuruluşları ile 
konut ve 
ticarethanelere 
doğalgaz getirecek 
ve işleteceektir. 
Umurbey ve Küçük 
Kumla beldeleri 
bizim alanımız 
dışındadır.”

Araştırma görevlisine yaş sınırı getirildi
SENEN Bohk ve Av Malzemeleri Ticareti 
W

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
✓ Her çeşit halik ağları 

Sakana Misina Ağları 
İpAĞ

»r Fanya
** Mantar, kurşun
<*• İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa 
Macun

s Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

giftoün) ŞIlâKllICK) 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Araştırma 
görevlisine yaş 
sınırı 26 yaşından 
büyükler araştır
ma görevlisi ola
mayacak.
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
aldığı bir kararla 
‘akademik kariyere 
başlamaya’ yaş sınır
laması getirdi.
YÖK’ün üniver
sitelere gönderdiği 
genel kurul kararına 
göre, araştırma 
görevlisi olarak 
atanacaklarda ‘27 
yaşından gün 
almamış olma’ şartı 
aranacak. Tıp fakül
telerinin hariç tutul
duğu kararda, öğre
tim görevlisi ve 
uzman olarak 
atanacaklara da bazı 
şartlar konuldu. YÖK 
yetkilileri söz konusu 
kararı, 'akademik 
hayata ilk adım olan 
araştırma görevlil
iğinin niteliğini artır
ma ve ileri yaştaki-

lerin başvurmasını 
engelleme’ gerekçe
siyle aldıklarını 
kaydetti.
YÖK’ün 12 Kasım 
2004 tarihli genel 
kurul kararına göre, 
rektörlük yabancı dil 
okutmanları ile 
yabancı dille eğitim 
yapılan birimlere 
atanacak olan öğre
tim görevlilerinde en 
az B düzeyinde 
Kamu Personeli Dil 
Sınavı (KPDS) veya 
eşdeğer yabancı dil 
belgesi şartı 
aranacak. 4 yıllık 
eğitim veren birim
lere atanacak olan 
öğretim 
görevlilerinde yük
sek lisans, 2 yıllık 

eğitim veren birim
lere atanacak öğre
tim görevlilerinde 
lisans mezunu ve en 
az 5 yıl tecrübe 
istenecek. Araştırma 
görevlisi olarak 
atanacaklarda 
başvuru sahibinin 27 
yaşından gün 
almamış olması 
gerekecek. Uzman 
olarak atanacaklarda 
ise atanacağı birimle 
ilgili birikim 
aranacak.
YÖK bu şartları, 18 
Mart 2003 tarihinden 
beri öğretmenler gibi 
devlet memurların
dan üniversite kadro
larına geçmek 
isteyenlerde arıyor
du. 12 Kasım’dan 
itibaren ise aynı şart
lar, tıp fakültelerine 
atanacak araştırma 
görevlileri hariç tutu
larak söz konusu 
kadrolara yapılacak 
‘her türlü’ atamalar
da uygulanacak 
şekilde genişletildi.
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Temizlikte kimyasal ürünlere alternatifler
Çevreyi ve insan 

sağlığını tehdit eden 
birçok temizlik mad
desi yerine, ev temi
zliği konusunda 
çevreye karşı daha 
duyarlı pek çok 
alternatifin olduğu 
bildirildi.
Temizlik kavramı her 
ne kadar tek bir 
anlam ifade ediyor 
gibi görünse de 
gerçekte kişiden 
ortama, zamandan 
mekana kadar pek 
çok etkene göre 
değişen bir anlam 
taşıyor. Artık hiçbir
imiz anneannelerim
iz gibi evi süpür
müyor, çamaşırı 
küllü sularla yıkayıp 
güneşte kurutmuyor, 
yerleri Arap 
sabunuyla 
fırçalamıyoruz. 
Ancak evimizi, 
eşyalarımızı, giysi
lerimizi ve yediğimiz 
yemeğin artıklarını 
temizlerken bedeni
mizi, suyu, toprağı, 
havayı, doğal ortam
ları nasıl kirlet
tiğimizin farkına var
mıyoruz.
Temizlik malzemesi 
üreticileri, tüketici
lerin evlerinin

"tertemiz", "dezen
fekte edilmiş", 
"mikropsuz" olması 
gerektiğine inandır
mak konusunda son 
derece başarılı 
olmuşlar ve bunu 
yapabilmek için 
gereken ürünleri sat
mayı sürdürüyorlar. 
Günlük yaşamda 
kullandığımız ürün
ler 55 binin üzerinde 
kimyasal çeşidi 
içeriyor ve her yıl 
bunlara binin 
üzerinde yenisi 
ekleniyor. Birçoğu 
ise yeterince test 
edilmeden ve belirli 
bir mevzuata tabi 
olmadan piyasaya 
sürülüyor. Bu ürün
lerin büyük kısmı 
doğrudan kanaliza
syona akıp sonunda 
da su sistemlerimize 
karışıyor. Söz 
konusu kimyasallar, 
sonunda "fazla yük
lenme" olasılığı 
yüzünden vücudu
muzda depolanıyor 
ve zehirli olma 
düzeyine ulaştığında 
kronik yorgunluk 
sendromu, alerjiler, 
karaciğer sorunları, 
lenf kanseri gibi 
çeşitli hastalıklara

yol açıyor.
Zehirli olmayan 
doğal temizlik mad
deleri ise foseptik 
sistemi, içme suyu 
ve sağlık konusunda 
büyük yararlar 
sağlıyor. Doğal temi
zlik maddelerini kul
lanmak için nereden 
başlamalı?
İşte size evinizde 
rahatlıkla uygulaya
bileceğiniz pratik 
öneriler ve temizlikte 
kullanabileceğiniz 
doğal ürünler: 
ÇAMAŞIR SODASI: 
Sodyum karbonat 
adlı bir mineraldir. 
Çok az miktarda 
yakıcı olup katı ve 
sıvı yağlar, kir ve 
pek çok petrol 
ürününün etkin temi
zleyicisidir. Aynı 
zamanda su 
yumuşatıcı ve sabun 
köpürtücü özellikleri 
de bulunur. Yakıcı 
özelliği nedeniyle, 
uygularken lastik 
eldiven kullanmak 
doğru olur. Zararlı 
kimyasal dumanlara 
neden olmaz.
Klorsüz olanı tercih 
edin.
BORAKS: Su, oksi
jen, sodyum ve bor

dan meydana 
gelen, antiseptik, 
antifungal, antibiy
otik, koku giderici 
ve dezenfektan 
özellikleri olan 
doğal kaynaklı bir 
mineraldir.
Küflenmeyi önler. 
Boraks yutulursa 
zehirlidir. (Eczane 
ve aktarlarda 
bulunabilir.) 
SİRKE: Meyve yada 
tahılların fermanta
syonuyla elde edilen 
bir sıvıdır. Asitli içer
iği mikropları 
öldürmesini, yağı 
parçalamasını ve 
mineral kalıntıları 
çözmesini sağlar.
KARBONAT:
Sodyum bikarbonat, 
hafif aşındırıcı bir 
temizlik sağlar, 
beyazlatıcı ve koku 
giderici özellikleri 
vardır.
UÇUCU BİTKİSEL 
YAĞLAR: Bitki koku
larının özleri birçok 
parfümün ana mad
desidir. Piyasada, 
özellikle doğal ürün 
satan dükkanlarda 
çeşitleri bulunabilir. 
Bir iki damla 
turunçgil, elma, 
çilek, nane vb. yağı

ile eklenecek koku 
ev yapımı temizleyi
cilere hoş bir özellik 
kazandırır.
BİTKİSEL YAĞ 
TABANLI SIVI 
SABUNLAR: Bu tür 
sabunlar hayvan 
yağı içeren yada 
petrol tabanlı sabun
lara tercih edilme
lidirler. Tarifleri 
uygularken, 
püskürtme amacıyla 
pompalı spreyler, 
silmek amacıyla 
yüzde 100 pamuklu 
bezler, sıkıştırılmış 
selüloz süngerler, 
doğal kıldan 
yapılmış fırçalar kul
lanılabilir.
ÇOK AMAÇLI 
TEMİZLEYİCİLER: 
Bu tür temizleyici

lerin birçoğu 
amonyak ve 
klor içerir ve 
birlikte kul
lanıldıklarında 
ölümcül 
amonyumklorür 
gazını oluştu
rurlar.
Amonyak 
akciğerlerimiz 
için tehlike 
oluştururken, 
klorla 
karıştırıldığında 

kansere yol açan 
bileşikler oluştura- 
biliyor. Bunun yer
ine; iki tatlı kaşığı 
boraks ve 1 tatlı 
kaşığı bitkisel kay
naklı sıvı sabun 
veya yeterince Arap 
sabununu, 1 İt. sıcak 
suya karıştırarak her 
yüzeyde; yarım bar
dak çamaşır 
sodasını bir kova 
suya katarak 
alüminyum, fiber
glas ve cilalı 
zeminler hariç tüm 
yüzeylerde kullan
abilirsiniz. Yag 
lekelerini çıkarmak 
için, ilk karışıma bir 
çorba kaşığı sirke 
veya limon suyu 
ilave etmek yeterli 
olacaktır.

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
t HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 53 67

Günümüzde 
vücut sağlığını 
bozan ve bir çok 
hastalığın sebebi 
olarak gösterilen 
stres, bebekleri 
de anne karnın
dan itibaren etk
iliyor. Stresli 
anne ve babanın 
çocuğu da stresli 
olarak dünyaya 
geliyor.
Bebeklerin anne 
karnından 
itibaren strese 
maruz kaldığını 
ifade eden Ruh 
Sağlığı 
Hastalıkları 
Uzmanı Psikiyatr 
Dr. Çiğdem Atun, 
anne ve babanın 
bu durumu fark 
ötmediğini 
belirterek, 
"Çocuk bir şey 
anlamaz diyoruz. 

Fakat öyle değil. 
Bebek, anne 
karnından 
itibaren bazı şey
leri hissetmeye 
başlıyor. Artık 
doğduktan sonra 
daha da çok 
hissediyor. Yani 
bizim 
düşündüğümüz 
gibi kesinlikle 
değil. Sevildiğini, 
kızıldığını yada 
bağırıldığını, 
suratımızın 
asıldığını 
hissediyor. Tabii 
ki bizim hisset
tiğimiz gibi değil, 
kendince 
hissediyor ve 
bunlardan etk
ileniyor. Çocuk 
stresliyse daha 
çok ağlamaya 
başlıyor, huzur
suz oluyor, uyu

muyor, yemek 
yememeye 
başlıyor" dedi. 
Atun, çocukların 
stresli olup 
olmadıklarının 
davranış değişik
likleri gösterme
siyle anlaşılabile
ceğine dikkat 
çekerek, "Sakin 
bir bebek birden 
bire huzursuz 
olmaya başlıyor
sa etrafında bir 

stres faktörü var 
demektir" diye 
konuştu.
Stresli çocuğa 
sevgiyle yaklaşıl
ması gerektiğinin 
altını çizen Ruh 
Sağlığı 
Hastalıkları 
Uzmanı Psikiyatr 
Dr. Çiğdem Atun, 
şöyle konuştu: 
"Çocuğun stresli 
olduğu anda 
yapabilecek bir 

şey yok. O anda 
çocuğa daha 
anlayışlı ve 
sevgiyle yaklaş
malı, asıl anne ile 
babanın stresini 
azaltmalıdır.
Böylece bebek 
hemen kendisini 
huzurlu hisseder. 
Çocuklar ve 
bebekler, stresten 
çok çabuk etk
ileniyor ve çok 
çabuk düzeliyor."
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l'daffipljf yine ücrete Kamuya 217 yeni araç alınacak

2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında da 
ilköğretim öğrenci
lerine ücretsiz ders 
kitabı dağıtılmasını 
düzenleyen önerge, 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
2005 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı'nın mad
delerinin görü 
şülmesine TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
başlandı.
Bütçe cetvellerinin 
yer aldığı 5. madde 
üzerinde AK Parti 
milletvekillerinin 
verdiği bir önerge 
ile gelecek eğitim- 
öğretim yılında

I AYDIN IZGARA VE I

ilköğretim öğrenci
lerine ücretsiz ders 
kitabı ve taşımalı 
ilköğretim öğrenci
lerinin öğle 
yemeğinin 
Başbakanlık Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan karşılan
ması kabul edildi. 
Komisyon başkan
lığına TÜBİTAK'ın, 
gerçek kişilerin yanı 

sıra kamu kurum ve 
kuruluşlarına 
yaptıracağı 
projeler için döner 
sermaye dışında 
özel hesaplara kay
nak aktarılması 
amacıyla bir önerge 
verildi. CHP mil
letvekilleri önergeye 
itiraz ederek, bunun 
keyfi harcamanın 
önünü açacağını 
ifade ettiler.

TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 
2005 Mali Yılı 
Bütçe tasarısının 
görüşmeleri 
sürüyor. 
Daha önce artırılan 
ödenekler, 
26 milyon 
YTL'si Maliye 
Bakanlığı yedek 
ödeneğinden 
olmak üzere, cari 
transferler, ser
maye giderleri, ser
maye transferleri 
ve borç verme 
kalemlerinden 
yapılanlarla birlikte 
toplam 461 milyon 
792 bin 910 TL 
kesinti yapıldı. 
Kesintilere 
gerekçe olarak da 
ekonomik pro
gram, faiz dışı 
fazla doğrultusun
da kurum 
bütçelerinde yer 
alan ödeneklerin 
bazılarından kesin
ti yapılmasının 

amaçlandığı belir
tildi. Bütçenin 
görüşülmesi 
sırasında, kamu 
kurum ve kuru
luşlarına 217 yeni 
araç almaları için 
imkan getirildi. Bu 
kuruluşlar arasın
da Danıştay, 
Sayıştay, Diyanet 
İşleri, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü 
bulunuyor. Söz 
konusu araçlar, 
hibe, bağış, İş 
Yurtları Kurumu ve 
döner sermaye 
giderlerinden 
karşılanacak. 
Öte yandan, 
Komisyon'da 
AK Parti'li üyelerin 
verdiği ve 
hükümetin 
desteklediği bir 
önerge ile, Türkiye 
Bilimsel ve Teknik 
Araştırma

Kurumu'ndan 
(TÜBİTAK) üniver
sitelere bilimsel 
ve teknoloji pro
jeleri için kul
landırılacak kay
naklardan döner 
sermaye kesintisi 
yapılması engel
lendi. CHP'li 
Komisyon üyesi 
Ali Kemal 
Kumkumoğlu, 
önergenin 
gerekçesini açık
layan Maliye 
Bakanlığı Bütçe 
Genel Müdürü 
Haşan Gül'ün, 
Komisyon üyeleri
ni yanılttığını 
savundu. Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ise bu 
sözlere karşılık, 
bürokratına yöne
lik suçlamayı red
dederken, "Bu lafı 
aynen iade ediyo
rum. Burada teknik 
konular konuşu
luyor" dedi.

YEMEK SALONU

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

Soğuk ve kar geliyor
Trakya üzerinden 
yurda giriş yapan 
soğuk ve yağışlı 
hava, kuzey bölge 
lerde etkisini hafta 
sonuna kadar 
sürdürecek.
Yağışlar kıyıda yağ
mur, iç kesimlerde 
kar şeklinde.. 
Hava sıcaklığı ise 
azalmaya devam 
edecek. Sıcaklıklar 
Cuma günü İstan
bul'da 8, İzmir'de 
12, Antalya'da 15, 
Ankara'da 3, 
Erzurum'da ise -14 
dereceye kadar 
düşecek.
Meteoroloji'den alı
nan bilgiye göre, 
Marmara, Kıyı Ege, 
Karadeniz'in kıyısı 
ve Akdeniz yağ
murlu, Bolu- 
Kastamonu hattı ile 
İç Anadolu bölgesi 
ve iç Ege kar yağışlı 
olacak. Karayel 
şiddetli esiyor...

Bugün yağışlar 
doğuya kayıyor, 
alanını genişletiyor. 
Karadeniz'in kıyı 
kesimi ile Doğu 
Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu yağmur 
alırken, Karade 
niz'in iç kesimleri, 
Bolu-Kastamonu 
çevresi, İç 
Anadolu'nun kuzeyi 
ve doğusu ile Doğu 
Anadolu'da kar 
yağışı görülecek. 
Perşembe yalnızca 
Karadeniz bölgesi 
yağışlı...
Bölgenin kıyısı 
yağmur, iç kesimleri 

bölümleri ise 
kar yağışlı bir gün 
geçirecek.
Akdeniz ve Ege'de 
gökyüzü güneşli. 
Cuma günü ise 
Doğu Marmara ve 
Batı Karadeniz'in 
kıyısında karla 
karışık yağmur, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz'de ise 
yağmur var. 
Kar yine Bolu- 
Kastamonu 
hattında etkili, 
Sivas çevresi, 
Erzurum-Kars 
bölümü ve Kara 
deniz'in iç kesi
minde yağacak...

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50 KAYIP Gemlik Lisesinden aldıım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
GÜROL KURT
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$werfee/eres//îa^/aq/n/ecek
Liselere Giriş Sınavları 'na 
(LGS) çeki düzen verilerek, 
ilköğretim okuhı 8. sınıf 
öğrencilerinin ayrı tarih
lerde çeşitli isimler altında 
girdikleri sınavlar tek çatı 
altında toplanıyor. 
2005-2006 eğitim-öğretim 
yılında hayata geçecek 
olan yeni düzenleme ile 
öğrenciler 'LGS' adı altın
da girdikleri sınavdan ala
cakları puanlara göre yer
leştirilecekler. Öğren çiler, 
alacakları puana göre şu 
okulları tercih ederek 
merkezi sistemle 
yerleştirilecekler: 
"Resmi ve Özel Fen 
Liseleri, Sosyal Bilimler 
Liseleri, Anadolu Liseleri, 
Yabancı Dil Ağırlıklı 
Liseler, Anadolu Öğretmen 
Liseleri, Anadolu Meslek 
Liseleri, Anadolu Teknik 
Liseleri, Anadolu Imam- 
Hatip Liseleri, Sağlık 
Meslek Liseleri ve Polis 
Kolejleri."
Seçme ve yerleştirme 
işlemleri, MEB'in Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü (EĞİTEK) 
Ölçme Değerlendirme ve 
Açıköğretim Kurumlan 
Daire Başkanlığı ’nca

(Ölçme Değerlendirme 
Merkezi) yapılacak. 
Düzenleme ile öğrencilerin 
artık bir sınavdan diğerine 
'yarış atı misali' koşuştur
malarının önüne geçilecek. 
Bakanlığın yaptığı diğer 
yenilikler ise şöyle olacak: 
"- Yabancı Dil Ağırlıklı 
Liselere (Süper Liseler) bu 
sınav sonucunda alman 
puanla öğrenci yerleştirile
cek.
- Sınav başvuruları inter
net aracılıyla elektronik 
ortamda alınacak.
- Sınav sonuçları açıklanıp, 
adayların puanları belli 
olduktan sonra tercihler 
elektronik ortamda alı
nacak.
- Anadolu Liseleri tercih
lerinde il/ilçe smırlamaşı 
kaldırılacak. Kesin kayıtlar 
sonucunda açık kalan kon
tenjanlara merkezi sistemle 
yerleştirme yapılacaktır.
- Adayların başvuru anın
da, cep telefonlarını 
bildirmeleri halinde . 
SMS'le sınav sonuçları 
kendilerine ulaştırılacak. 
- Sınavla ilgili tüm açıkla
maların yer alacağı e-sınav 
kılavuzu Aralık ayinin* 
sonunda 

http://sinavlar.meb.gov.tr 
adresinde yayımlanacak." 
Yaklaşık I milyon 300 bin 
öğrencinin, girdiği LGS, 
yeni düzenleme ile adeta 
yükseköğretime geçiş için 
girilen ÖSS şeklinde ola
cak. Bu işlemlere ait kural
lar 2005 Orta Öğretim 
Kurumlan Öğrenci Seçme 
ıv Yerleştirme Sınavı 
(OKS) Kılavuzu ’nda yer 
alacak ve Bakanlık, 
ilköğretim okullarının 
8. sınıflarında okuyan 
bütün öğrencilerin 2005- 
OKS'ye girmesini tavsiye 
edecek.
Okul idareleri ve öğret
menler, hu sınavla ilgili 
tüm detaylı bilgileri öğren
cilere duyuracaklar ve 
sınava girmeleri yönünde ■ 
gerekli tavsiyelerde bulu
nacakları 2005-OKS ile 
öğren çilerin derslerde 
gördükleri konularla 
ilişkili olarak değişik 
zihinsel becerileri de 
ölçülecek. Öğrenciler, 
hu sınava girmekle 
yeteneklerini görecekler ve 
ortaöğretime geçişte tercih
lerini daha kohıyuyap-. 
mahiri yönünde kazanım 1 
sağlayacaklar.

“Mi MİiinıloM”
Merkez. Bankası değişik bir yere YTL 'ye geçiş için
Başkanı Süreyya gittiğimizin yeni zamanlamanın
Serdengeçti, bir, göstergesi ola önemli olduğunu.
sadece Yeni Türk cak. 2005'te bunun için
Lirası'na (YTL) bütün bunlar çok enflasyonla
geçilmesi daha belirgin ola mücadelede ciddi
nedeniyle değil cak. 2005 farklı bir aşama
istikrarda alınan olacak, yeni par kaydedildiğini
mesafe ve alarla birlikte ifade eden
haşla) ’an i stili dam devam edeceğiz." Serdengeçti, "Son
artışı nedeniyle de dedi. 4 yıldır Merkez.
2005'in çok ’ı YTL 'ye geçişle Bankası bağımsız.
önemli bir yıl ola birlikte faturalar hale geldi. Merkez.
cağını söyledi. dan taksime Bankası bağımsız.
Serdengeçti, Yeni trelere kadar tüm hale geldiğinden
Türk Lirası'na alanlarda değişik heridir bu ülkede
geçiş ve gün lik olacağını enflasyon düşüy
demdeki konular kaydeden or, demek ki en
la ilgili soruları Serdengeçti, çift önemli koşullar
cevapladı. etiket uygulaması dan biri de
Habere göre,^t dikkat edilmesi buydu " diye
2005 yılının farklı gerektiğini belirt konuştu.
bir yıl olacağına ti. Bankaları, şir Serdengeçti,
işaret eden ketleri ve vatan YTL 'ye geçişle
Serdengeçti, daşları YTL 'ye ilgili olarak
"2005 sadece geçişte hazırlık Anadolu'da çok
YTL değil, larını yapmaları önemli bir destek
istikrarda konusunda gördüklerini
aldığımız, nıesafe. uyüran belirterek, yapılan
enflasyonun Serdengeçti, anketlerde halkın
geldiği nokta, gecikme yaşan üçte ikisinin hu
büyümede ması durumunda operasyonun
vardığımız nokta. firmaların pazar yapılmasına
istihdamda paylarını kaybe taraftar olduğu
başlayan tedrici debileceğini ifade nun görüldüğünü
artışla birlikte çök etti. iletti.

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 vc' 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

http://sinavlar.meb.gov.tr
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Bursa ’da ilaç vurgunu
Bursa da, bazı ilaç 
firmalarının bölge 
müdürlerinin de 
aralarında bulun
duğu 3 kişi, 'devleti 
zarara uğrattıkları' 
iddiasıyla gözaltına 
alındı. Mali polis, 20 
kişinin ifadesine 
başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, 
bazı hastaların 
sağlık karnelerinin 
elde edilip, sahte 
heyet raporuyla 
ilaçların reçeteye 
yazdırıldığı ve 
parasının devletten 
tahsil edildiği 
yönünde gelen bir 
ihbarı değerlendiren 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, 7 ilaç fir
masına operasyon

düzenledi. 
Firmaların büro ve 
mümessillerin kul
landığı otomo
billerde yapılan ara
mada, çok sayıda 
ilaç küpürü ve sağlık 
karneleri ile- Reşitli* 
belgelere incelenmek 
üzere el konulurken, 
aralarında fir
maların bölge 
müdürlerinin de 
bulunduğu 3 kişi 
gözaltıpa alındı.
Polis 20 kişinin de

ifadesine başvurdu. 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, 
Cumhuriyet 
Savcısının 
nezaretinde 
yürütülen operasyon 
kapsamında çeşitli 
hastanelerde görevli 
doktorların ifadeler
ine başvurulacağını 
söylediler.
Gözaltındaki şahıs
lar için 4 gün göze
tim süresi alındığı 
öğrenildi.

ICanakkale’de dev köpekbalığı yakalandı!
) 1 Oı/
Çanakkale Boğazı'nın 
Marmara Denizi 
çıkışında karides avına ' 
çıkan balıkçılar, 4 
metre boyunda, 300 
kilogram ağırlığında 
köpekbalığı 
yakaladılar.
07 Aralık 2004 12:30 
Çanakkale'nin Biga 
İlçesi'ne bağlı Aksaz 
Köyü açıklarında 
karides avı için denize 
açılan balıkçılar, ağa 
takılan 4 metre boyun
da 300 kilo ağırlığın
daki camgöz 
türü köpek balığını, 
uzun bir uğraş sonu
cunda tekneye çeke
bildiler.
Karaya çıkarıldıktan 
sonra balık ihracatıyla

uğraşan bir firma 
tarafından satın alınan 
dev köpek balığı, 
buzhaneye getirilirken 
çevredeki vatan
daşların ilgisini çekti. 
Firma yetkilisi İlker 
Çanakkaleli, balığı 
yurtdışına satmak için 
aldıklarını belirterek,

"Ülkemizde bu tür 
balıklar işlenmiyor. 
Dış pazarda bu balık 
başta kozmetik sanayi 
olmak üzere, büyük 
lokantalarda da rağbet 
görüyor. Çanakkale'de 
bu büyüklükte 
köpekbalıkları fazla 
görülmüyor" dedi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Düşünmek i$in yapsıdır. Teşekkürler
Genç takımları maça haşla

madan önce, maç yemeği sırasm- 
* da, yemeğe katılan sayın 
Milletvekili Alfan Karapaşaoğhı, 
Sayın Belediye ve Kulüp Başkanı 
ve diğer Kulüp Yöneticilerinden 
Mustafa Tezcan, Selahattin 
Bakırcı 'ya kulüp gençleri ve 
hocalarımız adına şükran ve 
teşekkürlerimizi sunarız.

Bu yemekte Gemlik ve 
Gemlikspor için sevindirici bir 
olay, sayın Başkanımızm basket
bol, pinpon, güreş, sıt sporları 
yelken hıranşlarının açılacağının 
müjdesidir.

Milli Eğitim Müdürü ile 
yapılan görüşmede, klühümüz, 
okullardan istekli gençlerin, 
başvurularını kabul edecekir.

Basketbol için bundan' böyle 
olur sözü alınmış, basketbol 
idmanları için Orhangazi'ye 
gidilmeyecek olması sevindiricidir.

Çalışmalar Meslek Teknik 
Lisesinde Kapalı Spor Salonunda 
yapılacaktır.

Yukarıda yazdı bu spor dalları
na alaka duyan gençleri bekli 
yorıız.

Körfez Gazetesi 'nin 6 Aralık 
2004 tarihli baş makalesini 
görünce, muhabir arkadaşım 
Seyfettin 'e gönül dolusu teşekkür

' etme gereği duydum.
Genç takım yemeğinde Klüp 

Başkanı ’nıız yaptığı açıklamasın
da, siiriimcemede kalan hiç kul
lanılmayan Kumsaz sahasının 
yapılacağını da belirtti.

Gemlik gençlerinin spora daha 
çok yardımcı olacağını, basketbol, 
güreş, pinpon, su sporlarının 
açılacağını ifade ettiler.

Bu sporlarının yapılması için 
elbette alt yapının yapılması 
gerekiyordu.

Futbol için Kumsaz sahası, 
güreş için salon, Kayıkhane 
Gemlik Lokali.

Lokal 'in özellikleri, kaloriferli 
oluşu. İdmandan sonra duş 
yapılabilecek duşlara sahip 
olması.

Pinpon için lokalimizden isti
fade edilir olması. Su sporlarına 
müsait olmasıdır.

Basketbol için. Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile anlaşma yapılmış. 
Meslek Lisesi Spor Salonu 
Gemlik gençliğine açılmış durum
da.

Gemlik Belediye Başkanı ve 
Klüp Başkanımız Sayın Mehmet 
Turgut 'a ve Milli Eğitim 
Müdürü 'ne teşekkürlerimi 
sunarım.

Sağ olsunlar.

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 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

AÇIKLAMA
«Gemlik Gençlik ve Spor İlçe Müdiîrü Burhan Arıkan, Köşemde 
çıkan bir yazı üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.
Aynen yayınlıyoruz:

03 Aralık Pazartesi Cuma günü gazetenizin 9. sayfasında 
'Barbaros’ça' adlı köşesinde Sayın Barbaros Balmumcu tarafından 
yazılan ‘Sayın Burhan Arıkan’ başlıklı yazı yayınlanmıştır.

Yazıda belirtildiği gibi ilgili sahaya sayın Balmumucu’yu 3-4 kez 
kendi arabamla götürdüm. Gençali ve muhtarına, sahanın eksiklik
lerini ve yapılması gereken işleri görüşmek üzere. Sayın 
Balmumucu’nun bu konu ile ilgili İl Müdürlüğüne ve 
Kay m a kam'lığımıza verdiği dilekçelere cevaben 0l.l2.2004 tarih ve 
245/6 sayılı yazıyla kendisine bilgi verilmiştir.

Sayın Balmumcu ben T.C Devletinin bir memuruyum, 
kanunuların ve yönetmeliklerin bana verdiği yetkileri kullanmakla 
görevliyim. Mülkiyeti Gençali Köyü’ne, tesisin özel iradenin 
yetsinde olması nedeniyle o tesis özel irade ve yerel yönetimlerin 
veya köy muhtarlığı imkanlarıyla yapılabilir. Bize devri yapılır veya 
özel iradeden tesisin açılması ile ilgili para aktarırlarsa her türlü 
konuda size yardımcı olurum .

Ben, kendini spora adamış olan, spor sever değerli ahilerime 
yardım etmez üzere her zaman ve heryerde varım.

Elimden geldiği kadar çalışmalarıma devam edeceğim.
En iyisini yapmaya çalışacağım. Sizin gibi değerlFspor sever ahi

lerimle spor tesisi kazandırmada, her zaman Gemlik halkının ve 
gençliğinin yanında olmaya devam edeceğim.

Genılik’i ve (.cinlik halmını çok seviyorum.
Hizmetlerini Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yapmaya ve 

•hizmet etmeye devam edeceğim.
Ben spor adına, dostluğu, barışı ve sevgiyi yayma çabası içinde 

olacağını.
Bu Yurt benim de Yurdum, Yurdumun her köşesinde aynı 

hizmetleri yine yaparım.
Yazınızın son cümlelerini tekrar tekrar yazmanızın mana ve 

anlamını sizi ve vicdanını'baş başa bırakıyorum.
Canınız sağ olsun. _________ __ ____________
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öbüh en mUBO re Çin üttür “Türk bankaları
ABD ve Çin'in, 
atmosfere en çok 
karbondioksit salan 
iki ülke oldukları 
bildirildi.
Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın son 
yayınladığı 2002 
verilerinde, fosil 
yakıtlara bağlı en 
çok karbondioksit 
şahmında bulunan 
Çin ve ABD, atmos
fere bırakılan kar

bondioksitin yüzde 
37'sinin kaynağı 
olarak gösterildi.

Fosil yakıtlara bağlı 
CO2 şahmının 
yüzde 80'inin kay

nağı 22 ülkenin 
1990 ve 2002 
arasında CO2 
şahmını yüzde 16,9 
arttırdıklarını 
belirten UEA, 
ABD'nin yüzde 23,5 
ile dünyayı en çok 
kirleten ülke 
olduğunu açıkladı. 
Çin'i (yüzde 13,6) 
Rusya (yüzde 6,2), 
Japonya (yüzde 5), 
Hindistan (yüzde 
4,2), Almanya

paraları saklamıyor"

İLAN 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası altında bulu
nan 1 Nolu dükkanın 2886 sayılı yasanın 35. maddesi gereği 
Kapah teklif usulü ile 3 yıllığına aylık 350.000.000 TL. üzerinden 
22.12.2004 tarihi saat 14.oo’de Belediye Encümeni huzurunda 
ihale edilecektir.

İhaleye katılacaklardan ;
1- Nüfus sureti
2- İkametgah

/o 3 geçici teminat bedeli 378.000.000 TL ‘yi Belediye 
veznelerine yatırdıklarına dair para makbuzu, şirketlerden temsile 

i yetkili olduklarına dair tastikli vekaletname ile birlikte teklif mek
tuplarını kapalı bir zarfla ihale tarihi saat 12.oo’ye kadar Belediye 

' Tahsili Şefliğine teslim etmeleri bu saatten sonraki müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. İlgililer ihale şartnamesinin mesai dahilinde 
Belediye Tahsil Şefliğinde görebilirler. 17.11.2004

Mehmet Turgut - Belediye Başkanı t B - 6715

(yüzde 3,5), Kanada 
(yüzde 2,2), İngi 
İtere (yüzde 2,2), 
Güney Kore (yüzde 
1,9), İtalya (yüzde 
1,8) ve Fransa'nın 
(yüzde 1,6) ilk 11 
sırada izlediğini . 
belirten UEA, 1990 
ve 2002 arasında 
Çin'in gaz şahmının 
yüzde 45 arttığını 
bildirdi. Dünya yı eri 
çok kirleten ABD, 
Çin ve Hindistan, 
Kyoto çevre koru
ma protokolünü 
imzalamamışlardı.

Bankalar Birliği ve 
Türkiye iş Bankası 
Genel Müdürü Ersin 
Özince, Türk 
bankalarının reel 
sektöre yeterince 
kaynak aktarmadığı 
yönündeki eleştiri
leri yanıtlarken, 
"Türk bankaları reel 
sektöre para ver
meyip de turşusunu 
kurmuyorlar? Türk 
bankaları paraları 
saklamıyor" dedi. 
Hacettepe Üniver
sitesi İşletme 
Topluluğu tarafın
dan düzenlenen 
panelde konuşan 
Özince, Türkiye'de 
paranın fiyatını 
devletin iç borçlan
masının 
belirlediğine işaret 
ederek, devlete para 
vermenin suç 
olmadığını söyledi.

I Bankacılık sek
törünün kriz döne
minde sağlam dur
duğunu ifade eden 
Özince şunları kay
detti:

"Biz bu sektörü çok 
ciddi şekilde hırpal
adık. Bankacılık 
sektörü sağlam dur- 
masaydı kriz döne
minde ülkemiz mali 
yönden çok daha 
büyük bir uçuruma 
yuvarlanırdı. Kötü 
hale düşmesi 
mevzubahis olurdu. 
(Bankalar reel sek
töre kredi vermiyor) 
diyenlerin haklı 
gerekçeleri olabilir. 
Reel sektöre kredi 
vermekte istekli 
olmayan bankalar 
olabilir. Krediyi 
hakeden reel » ktör 
kuruluşları alıyor, 
hak etmeyenler 
daha az alıyor ola
bilir. Ama Türk 
bankaları Türkiye 
Cumhuriyeti devle 
tinin riskini 
almasalar hiç de iyi 
şeyler olmaz. Ne 
olur? Devletin hâzi
nesi çıkıp borçlana- 
maz ya da fiyatlar 
yükselir."

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahalle - Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü m2 İmar Durumu Haz.His. Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi Saati

1 Hisar Mah. Hisartepe Tarla 47 562 21 2408.00 Plan Dışı Tam 25.000.000.000 5.000.000.000 15.12.2004 09:40

2 Hisar Mah. Hisartepe Zeytinlik 47 562 125 1856.00 Plan Dışı Tam 47.000.000.000 9.400.000.000 15.12.2004 10:00

3 Orhaniye Mah. Mersinliboğazı Çalılık 14 1 30 4002.00 Plan Dışı Tam 12.500.000.000 2.500.000.000 15.12.2004 10:20

4 Orhaniye Mah. - Çalılık 14 1 180 1000.00 Plan Dışı Tam 6.000.000.000 1.200.000.000 15.12.2004 10:40

5 Orhaniye Mah. _ - Zeytinlik 14 1 181 1445.47 Plan Dışı Tam 8.700.000.000 1.740.000.000 15.12.2004 11:00

6 Orhaniye Mah. - Zeytinlik 14 1 .1 182 ti 1445.47 Plan Dışı Tam 8.700.000.000 1.740.000.000 15.12.2004 11:20

7 Orhaniye Mah. - Zeytinlik 14 1 183 1376.76 Plan Dışı Tam 8.270.000.000 1.654.000.000 15.12.2004 11:40

8 Orhaniye Mah. Mermerağıl Tarla 14 369 11 934.00 Plan Dışı Tam 2.500.000.000 500.000.000 15.12.2004 13:30 |

9 Orhaniye Mah. Kireçocağı Çalılık 28 407 27 1082.00 Plan Dışı Tam 2.200.000.000 440.000.000 15.12.2004 13:50 |

10 Yeni Mah. Çiftlikaltı Tarla 21 381 37 1352.00 Plan Dışı Tam 1.700.000.000 340.000.000 15.12.2004 14:10

11 Cihatlı Köyü Livadiye Çalılık 4 1545 t . 5551.37 Plan Dışı . Tam 8.350.000.000 1.670.000.000 15.12.2004 14:30

• 12
Orhaniye Mah

Yeni Mah.

Hasanağa 
Koyu

Hasanağa Genç.
Spor ve Eğit.
Kam.

11
H22

337
247

3-4-5-8
1

16224.03 Eğitim alanı 
ve Yeşil alan Tam

2.346.010.000.000 470.000.000.000

...

15.12.2004 15:00

13 Karacaali Köyü Suağzı
Karacaalli Genç
Spor ve Eğit. Kam.

7 - 1542 110090.86 Kamu eğitim alanı Tam 3.052.500.000.000 610.500.000.000 15.12.2004 15:30

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 1-11 arası taşınmaz mallar karşılarında yazılı 
gün ve saatlerde 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 12 ve 13. sıradaki taşınmaz mallar 2886 sayılı yasanın 
36. maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka 
teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden 
vekalet ile (Tüzel kişilerden ise 2004 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve 
imza sirküleri ile) birlikte ihale saatine komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak 
müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlarında KDV alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. B -6812
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feftjı «fahra mil oM ?
Ameliyat hastanın 

daha rahat hareket 
edebilmesi için 
yapılır, onun 
hareketlerini kısıtla
mak için değil. Bu 
nedenle toplumda 
yaygın olan bel 
fıtığı ameliyatlarının 
çok riskli olduğuna 
dair inanç çok yan
lıştır.
Hastaların bu 
ameliyattan sonra 
sakat kalmamakta 
ve eski yaşam

I kalitesine kolaylıkla 
geri dönebilmekte- 
dirler. Hasta uçakla 
veya trenle ameliyat 
olduğu gün, 
arabayla ya da oto
büsle ameliyattan 
bir gün sonra uzun 
yolculuğa çıkabilir. 
Üçüncü gün masa 
başı işine başlaya
bilir ya da tatil 
yapabilir. 7-10. gün 
sonra ağır işler 
yapabilir, araba kul
lanabilir.
Hastaneden çıktık
tan sonra bir seya
hat durumunuz söz 
konusu değil ise iki 
gün süre ile evde 
dinlenmeniz yararlı 
olur. Ancak evde

yatarak değil, ayak
ta dolaşmanız 
tavsiye edilmekte
dir. Her kalkışta 
yatağınızın kenarı
na birkaç dakika 
oturun ve sonra 
kalkın. Ani 
kalkışlarda baş 
dönmesi yaşaya
bilirsiniz.
Oturmanızda ilk iki 
gün içinde kısıtla
ma olabilir. Günde 
10-12 defa otura
bilirsiniz ama her 
defasında oturma 
süreniz 15-20 
dakikayı geçmesin. 
Otururken 
belinizin arkasında 
bir destek olsun. 
Doktorunuzun 
sizin için yazdığı 

ilaçları düzenli 
olarak kullanın. 
İlaçlar midenize 
dokunuyorsa acilen 
doktorunuza 

haber verin. Evde 
kaldığınız süre 
içerisinde ufak 
tefek ağrılarınız, 
uyuşukluklarınız, 
kramplarınız ola
bilir, bunlar geçi
cidir o yüzden dert 
etmeyin. Evde 
kaldığınız süre 
içinde hareketiniz 
az olacağı için 
barsak tembelliği 
yaşayabilirsiniz. 
O yüzden sulu ve 
sebze yemeklerine 
ağırlık verin. 
Ameliyat yerinize 
konulacak yara 
bandını dok
torunuza ilk kont
role gidene kadar 
değiştirmeyin. 
Ancak bir kenarı 
kalkarsa ya da 
tamamen çıkarsa 
tendürdiyot, 
mersol, betadin, 
batticon gibi 

solüsyonları 
sürün ve sonra size 
hastaneden yedek 
olarak verilen yara 
bandını yapıştırın. 
Evde kaldığınız 
süre içerisinde 
vücut hijyeniniz 
için sabunlu bezle 
silinebilir, başınızı 
yıkayabilirsiniz. 
Tam yıkanmaya 
doktorunuza 
ameliyat sonrası ilk 
kontrole gittikten 
sonra ve onun 
izniyle başlaya
bilirsiniz.
Bu süre içinde mer
divenleri dinlene 
dinlene çıkmaya 
özen gösterin. 
Ameliyat kontrolü 
nasıl yapılır ? 
Ameliyat sonrası 
5., 6. ya da 7. gün
lerde doktorunuza 
kontrole gele
ceksiniz.
Doktorunuz kontrol 
sırasında belinizde
ki ya da boynunuz
daki yara bandını 
çıkararak yara yeri
ni açık bırakacaktır. 
Ve bu işlemden 
sonra yıkanabilm- 
enize izin 
verecektir.

Az uyumak 
kilo aldırıyor

İngiltere'de Bristol 
Üniversitesi’nde 
yapılan bir araştır
manın sonuçları, 
çok uyumak kadar 
az uyumanın da 
aşırı kilo alınması
na yol açtığını 
ortaya koydu. 
Bilimsel çalışmayı 
yürüten Dr. 
Shahrad Tahiri, 
çalışmalarının, 
gecede 5 saat 
uyuyan kişilerin 8 
saat uyuyanlara 
göre çok daha 
fazla acıktıklarını 
ve fazla yemek 
yediklerini 
gösterdiğini 
söyledi.

Çalışmaları 
sırasında açlık 
duygusunu artıran 
Ghrelin ve açlık 
duygusunu 
bastıran Leptin 
hormonlarının 
faaliyetlerini 
incelediklerini 
belirten Dr. Tahiri, 
"Gecede sadece 5 
saat uyuyan kişil
er, 8 saat uyuyan
lara göre yüzde 15 
oranında daha 
fazla Ghrelin 
salgılıyor. Bu kişi
lerin Leptin üretimi 
de 8 saat uyuyan
lara göre yüzde 15 
oranında eksik 
oluyor" dedi.

r
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
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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 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 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 51323 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 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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TEŞEKKÜR
Ailemizin Büyüğü, Sevgili Babamız 

Emekli Sağlık Memuru 
İbrahim PARLAK

Beyefendinin vefatı dolayısıyla; 
Cenaze törenine katılarak, 

ziyaret ederek, gazete ilanı vererek, 
mesaj ve çiçek göndererek 

başsağlığı dileklerini ileten ve 
acılarımızı paylaşan dost, arkadaş, 

yakınlarımıza ve 
Gemlik’li Hemşerilerimize teşekkür eder, 

değerli anısı önünde saygı ile eğiliriz.

EŞİ 
Kızları

Oğlu

: Şefkat Parlak 
: Nadide Çolak, 
Seray Muratoğlu 
Dr. Nuray Parlak Yılmaz 

: Prof. Dr. Müfit Parlak

SIRADIŞIC01UCTION

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNİZDEYİZ

KURntRİMİZ-DEBİLERİMİZHŞlHFİHTIIIA12AY
Eski Pazar Cad. No: 11IC GEMLİK Tel: 513 48 15

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

Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri &
Ajanda & Anahtarlık & Duvar Saatleri & 

Kalemlik & Küllükler & Kalem ve
Çakmak Çeşitleri ve 

Hediyelik Eşya 
Çeşitleri

KATALOĞLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAAGILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora SgMfeajffi AralıgjNo: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Tel & Fax : (0.224) 513 35 95

ESKİ KÜRK VE DERİLERİNİZ 

YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

KÜRKLERİNİZİN, DERİLERİNİZİN 
TAMİRİ YAPILIR, BOYANIR, 

ÖLÇÜNÜZE GÖRE 
MODELİ DEĞİŞTİRİLİR



15 trilyon lira değerinde plan yılbaşı Özi^l çekiliş biletleri bugün piyasada satılmaya başlıyor

15 trilyon size de çıkabilir 
Milli Piyango İdaresi, özel çekiliş için bu yıl 32 milyonu çeyrek,. 2 milyon 600 bini yarım, 700 bini de tam olmak üzere toplam 
35 milyon 300 bin adet bilet bastı. Biletlerin bayiilere ulaştırıldığı ve bugünden itibaren satışa sunulacağı bildirildi. Sayfa 7’de 

Emeklilik sistemi 
tek elde toplanıyor 
Çalışma Bakanhğı'nın hazırladığı 
taslağa göre emeklilik sistemi tek 
elde toplanacak. .Nüfusun tümünü 
kapsayan genel sağlık sigortası 
oluşturulacak. Haberi say fa 9 'da9 Aralık 2004 Perşembe

Bursa Valisi Oğuz Kağan Köksal GEMSİAD’ın davetelisl olarak ilçemize geldi

Hali Köfca/'dan teknik kütüphane sözü
Güne Bakış

_guler@hotmail.com

Teknik Kütüphane
Aslında okumaya ve kütüphanelere gitmeyi 

pek sevmeyen bir toplumuz.
Şunun şurasında ülke genelinde basılan 

gazetelerin toplam trajı 3 milyonu geçmiyor.
Bu sayı Avrupa da bir gazetenin trajı ola

biliyor.
Gemlik’te çok eski bir kütüphane var.
Atatürk’ün Halkevleri olarak kurduğu bina 

sonra Halk Kütüphanesi’ne dönüştürülmüş.
Pek ziyaretçisi bulunmayan kütüphane 

mizin zenginleştirilmesi ve kapısını açanın 
çok olmasını dilerdik.

Dün ilçemize gelen Sayın Valimiz Oğuz 
Kağan Köksal, eski Kaymakamımızın boşalt
tığı istiklal Caddesindeki lojmanı Teknik 
Kütüphane’ye dönüştüreceklerini açıkladı.

Bu deyim bize biraz yeni..
Anlayacağımız dille. Bu kütüphanede kitap 

yerine bilgisayarlar yer alacak..
Daha çok gençlerin bilgiyi bilgisayarlarla 

öğrenme ve bulma amacıyla bu kütüphaneleri 
ziyaret etmesi çağdaş bir girişim.

Dileğimiz belediyenin de katkılarıyla bu 
güzel hizmet ilçemize bir an önce gelsin.

Bilgisayar Cafelerde abuk subuk oyunlar 
oynayan gençler, bu aygıtlarla öğrenmeyi, 
araştırmayı, okumayı sevecekler ve sevdire
cekler.

Gemlik için güzel bir hizmet.
Biran önce kazandıralım.

Vali Köksal, ilçemizi ziyaretinde Kaymakam Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve GEMSİAD yöneticilerini ziyaret 
etti. İlçenin sorunlarını dinleyen Vali Köksal yardım sözü verdi. 3’de

Şojakşubaşi, Türkiye Platformtfna katılıyor
Milletlerarası Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu üyesi ve 
TOBB Hesap Komisyonu 
üyesi Tevfik Solaksubaşı, 
Brüksel’de yarın yapılacak 
olan ‘Türkiye Platformu’ 
toplantısına katılacak. 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katılacağı 
‘Türkiye Platformu’ toplan
tısı Türkiye İktisadi 
Kalkınma Vakfı ve. Türkiye 
Odalar Borsalar Birliği 
tarafından organize edildi. 
Türkiye ’nin A v.rupa

Birliği’ne katılabilmesi için 
lobi çalışmaları yürüten 
kurumlar, yarın Brüksel’de 
Konrad Plaza ’da düzen
lenecek olan toplantıya 
bugün Türkiye’den 
hareket edecekler.
Toplantı, İKV Yönetim 
Kurulu Başkanı Davut 
Ökütçü ile TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun 
açılış konuşmasıyla 
başlayacak. Avrupa Birliği 
temsilcilerinin yapacağı 
konuşmadan sonra ise,

Başbakan Erdoğan, Türki 
ye’nin Avrupa Birliği konu 
sundaki kararlılığını dile 
getirecek. Heyet, aynı ak 
şam Türkiye’ye dönecek.

mailto:_guler@hotmail.com
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*11 Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Toplum içi nifak...

Dünya Barışı, dost ve müttefik ülke 
ler, stratejik ortaklık tanımlamalarının 
içi boş bir yalan olduğu artık ortaya 
saçıldı.

Dünya ülkelerindeki ilişkileri 
belirleyen tek ortak nokta var.

O da; “çıkarlar”
Çıkarlarına ulaşmak için dünyanın 

güçlüleri sosyo-ekonomik açıdan 
kendilerinden daha güçsüz olanları 
bölüyorlar, parçalıyorlar.

Sürekli “neden” buluyorlar...
Ve deniyorlar..
Başarıyorlar da...
Din olmadı, etnik ayırımcılık, o da 

olmadı siyasal kamplaşmalar.
Milliyetçi - Vatan Haini
Solcu - sağcı.
Faşist - komünist
Laik-antilaik.
Şimdi de..
Ilımlı müslüman - radikal müslüman.
İtaat edenler ılımlı, etmeyenler 

radikal yani kökten dinci...
Onların girişimleri doğal
Kendi çıkarları için dünyanın den

geleriyle oynuyorlar.
Çünkü kaynaklar daralıyor...
İnsan sayısı artıyor...
Örneğin Avrupa Birliği Hikayesi...
1960’h yıllardan bu yana Türkiye’nin 

gündeminde..
Üretmeden tüketim anlayışının 

Türkiye’yi daha da etkilemesiyle birlik
te büyük bir ivme kazandı.

Politikacının seçim malzemesi oldu..
AB, içi ağzı sulandıran bir çok yiye

cekle dolu altın tepsi olarak sunuluyor.
İçinde;
Serbest dolaşım var..
İşsizliğe çözüm var..
İthal ürünlere gümrüksüz ulaşım 

var...
Özgürlük var...
Yenilik var.
Değişim var.
Yüzde 85’i yoksulluk sınırının altın

da yaşayan bir ülke için çok önemli bir 
“malzeme” Avruya Birliği...

Biz de AB’nin kıyısında köşesinde 
dolanacak, 17 Arahk’ta ağzımıza çalı
nan bir parmak balla “mutlu sona ulaş
mayı” bekleyip duracağız.

Bakalım sabrımız elverecek mi?

ABONE OLDUNUZ MU?
____ G6MUK _____________________

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

DYP’li hanımlar seçme
ve seçilme hakkını kutladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın 
Kolu üyeleri, 
parti binasında 
toplanarak, 
seçme ve seçilme 
hakkını etmenin 
69. yılını kutladılar. 
5 Aralık 1934 
tarihinde Türk 
Kadınının Genel ve 
Yerel seçimlerde 
seçme ve seçilme 
hakkının elde 
edilmesini kutlayan 
DYP'li bayanlar 
siyasetin içinde 
olmalarından 
mutluluk 
duyduklarını dile 
getirdiler.
GEMLİK 
ANKARA'DA 
TEMSİL EDİLDİ 
Öte yandan, 
5 Aralık günü 
sadece Bursa 
İl ve Gemlik 
ilçe teşkilatlarının 

katıldığı Ankara'da 
Genel Merkezdeki 
kutlamalara

katılan DYP Kadın 
Kolları başkanı 
Nuray Ertem, 
Genel Başkan 
Mehmet Ağar'ın 
katılımlarından 
dolayı memnun 
kaldığını belirtti. 
Mehmet Ağar'ın 
69. yıldönümü 
nedeniyle Bursa 
ve Gemlik kadın 
kollan'na yaptığı 
konuşmada 
Atatürk'ün

"Milletimiz 
millet olmaya 
azmetmiştir. 
Bunun gerek
lerinden biri 
kadınlarımızın 
her bakımdan yük
selmeleridir” 
sözünü tam 
anlamıyla 
gerçekleştirmek 
için canla başla 
çalışacağız 
sözünü hatırlatmak 
istiyorum.

Her yerde ve 
her koşulda ve 
birlikte çalışırsak 
hep birlikte 
başarmak zorunda 
olduğumuzu 
söylemek istiyo
rum” dediğini 
bildiren Nuray 
Ertem, Ankara 
dönüşünde kadın 
kolları olarak 
birlik içinde 
olduklarının 
mesajını verdi.

Hükümet Binası’nın
bayrak direği boyandı

Hükümet Binası 
önünde bulunan 
Bayrak direği 
İtfaiye aracının 
yardımıyla boyandı. 
Bursa Valisi

Oğuz Kağan 
Köksal'ın Gemlik'e 
yaptığı ziyaretten 
önce başlatılan 
boyama çalışması 
kısa süre içinde

tamamlandı.
Uzun yıllar 
hava şartlarından 
etkilenerek, rengi 
solan bayrak 
direği itfaiye

aracının sepetine 
binen boyacı ele
manının gayretiyle 
kısa süre sonra 
bembeyaz hale 
dönüştü.
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Vali Koksal, ilçemizi ziyaretinde Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ve GEMSİAD yöneticilerini ziyaret etti. İlçenin sorunlarını dinleyen Vali Koksal yardım sözü verdi
Seyrettin ŞEKERSÖZ 
Yerel yönetimler 
hakkında 
bilgilendirme 
toplantısına 
katılmak üzere, 
GEMSİAD'ın 
davetlisi olarak 
Gemlik'e gelen 
Bursa Valisi
Oğuz Kağan Koksal, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ü ziyaret 
ederek, yeni 
görevinde başarı 
dileğinde 
bulundu.
Kaymakamlık binası 
önünde karşılanan 
Vali Koksal, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
da katılımıyla ilçe.< 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Diyebilecekler mi?
Dörtyüz işadamından oluşan 
TOOB heyeti, tarih 
alabilmek için 17 Aralık 
öncesi AB ülkelerine gidecekmiş. 
Gittikleri ülkelerde, 
ülke yetkililerine AB’ye 
Türkiye’yi almazsanız 
ne malınızı alır, ne de 
satarız diyebilecekler mi?
Diyemezlerse; 
yapacakları turistik gezi...

sorunları 
hakkında bilgi aldı. 
Daha sonra 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile birlikte 
Belediye'ye gelen 
Vali Oğuz Kağan 
Ktoksal, Belediye 
girişindeki Resim 
Sergi Salonunda 
sergilenen ve 
satışı yapılan 
Sındırgı el halıları 
hakkında . 
satıcılardan 
bilgi aldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
makamında yapılan 
görüşmede ise 
Vali Koksal, 
Gemliklileri 
teknik kütüphane 
müjdesi verdi.

KAYMAKAMLIK 
LOJMANI TEKNİK 
KÜTÜPHANE 
OLACAK 
Seçimlerden sonra, 
ilk kez geldiği 
Gemlik'te yeniden 
Belediye Başkanlı 
ğı’na seçilen 
Mehmet Turgut'u 
da kutlayan Vali 
Koksal, boşaltıldığı 
için kullanılmayan 
Kaymakamlık 
Lojmanı’nın bilgisa
yarla donatılarak 
teknik kütüphane 
olması için Belediye
Başkanı Mehrnet 
Turgut ile ortak 
çalışmaya girecek
lerini söyledi.
Ühiversite’nin de 
Gemlik'e gelecek 
olmasıyla büyük bir 
ihtiyacın karşılanmış 
olacağını söyleyen 
Vali Koksal, 
"Gemlik'te 
bilgisayarla 
donatılmış, teknolo
jik kütüphane için 
Başkanla anlaştık. 
Valilik ve Belediye 
işbirliğinde kütüp 
haneyi birlikte
gerçekleşetirmeyi 
düşünü yoruz" dedi. 
ARITMA TESİSİNE 
İHTİYAÇ VAR 
İlçenin sıkıntıları
hakkında Vali imkanlarıyla bazı
Oğuz Kağan çalışmalar yaptık

Bursa Valisi Oğuz Kağan Koksal Gemlik ziyaretinde önce 
Kaymakam Mehmet Baygül’ü makamında ziyaret etti. İlçe 
sorunlarının görüşüldüğü ziyarette Gerfilik’e teknik 
kütüphane açılacağı müjdesi geldi.

Köksal'a bilgiler 
veren Başkan 
Turgut, öncelikli 
olarak kanalizasyon 
arıtma tesisinin 
yapılması gerektiği
ni söyledi.
Başkan Turgut, 
bu konuda daha 
önce çalışmaların 
yapıldığı, önce 
Avrupa Yatırım 
Bankası ile,
daha sonra bir
Alman bankasıyla 
çalışmaların 
yürütüldüğünü 
belirterek. Belediye 
olarak ta kendi 

larını hatırlattı. 
Başkan Turgut, 
Kapalı Salon 
çalışmalarına da 
değinerek, salonu 
Gemlik Belediyesi 
olarak kendilerinin 
tamamlamak 
istedikleri, ancak 
ihale ile alındığı için 
müteahhit ilişkisinin 
kesilmediğinden 
girişimlerinin 
başarılı olamadığını 
söyledi.
Gemlik Devlet 
Hastanesi ek binası 
çevresinde ihtiyaç 
duyulan otopark 
yapımı için Vali 
Köksal'dan dozer 
yardımı isteyen 
Belediye Başkanı 
Turgut, otoparkın 
hastaneye 
yetmediğini bilidirdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
elinden gelen 

desteği yapacağı 
sözü veren Vali 
Koksal, daha sonra 
GEMSİAD üyeleri 
ile birlikte önce 
ER-ÇİM tesislerini 
daha sonra da 
ÖZ-BİR zeytin 
işleme tesislerini 
gezerek bilgi aldı. 
Vali Koksal tesisleri 
gezdikten sonra 
GEMSİAD’a gelerek 
üyelerle tanıştı.
Bu arada Vali Oğuz 
Kağan köksal’a 
GEMSİAD üyeleri 
sorular sordu.
Vali Koksal, 
programda bulunan 
akşam yemeğini 
iptal ederek, 
işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle, Bursa’da 
döndü.

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Yenisini alacağım

dan eskisi hükümsüzdür.
Celal ÖZDEMİR
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Erman Sezginer vefat etti
Seyfettin ŞEKF.RSOZ

Gemlik'in tanınmış 
simalarından zeytin
ci Erman Ümit 
Sezginer (73) 
vefat etti.
Gemlik'te yaklaşık 
55 yıl zeytincilikle 
uğraşan Sezginer, 
15 yıl Sunğipek 
Fabrikasında 
çalıştıktan sonra 
emekli olmuştu. 
Zeytin ticaretinde
herkesin tanıdığı
Erman Ümit o|an düşkünlüğüyle
Sezginer, biliniyordu.
Gemlikspora İki çocuk babası

Sayfa 4

Nema ödemeleri 
dün başladı

Çalışanların son hanesine göre

olan Erman 
Ümit Sezginer, 
dün Çarşı 
Camiinde kılı
nan öğle 
namazını 
müteakip 
sevdiği dostları 
ve yakınlarının 
omuzlarında 
son yolculuğu
na çıkarak ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Tasarruflarını 
Teşvik Hesabına 
ilişkin hak sahipler
ine yapılacak 
ödemelere, T.C. 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
dün başlandı.
Hazine 
Müsteşarlığımdan 
yapılan açıklamaya 
göre, dördüncü tak
sit ödemeleri, daha 
önce anapara ile 
önceki nema 
ödemelerinde 
olduğu gibi işveren 
veya kişisel 
başvuru şeklinde 
yapılabilecek.
Kişisel başvurular
da ödemeler aşağı
daki plan 
çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının

sırayla yapılacak. 
Buna göre, tasarru
fu teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi; 9 olan hak 
sahiplerine dün, 
8 olan hak 
sahiplerine bugün, 
7 olan hak 
sahiplerine yarın, 
6 olan hak 
sahiplerine 13 
Aralık 2004, 5 olan 
hak sahiplerine 
14 Aralık 2004, 
4 olan hak 
sahiplerine 15 
Aralık 2004, 3 olan 
hak sahiplerine 16 
Aralık 2004, 2 olan 
hak sahiplerine 17 
Aralık 2004, 1 olan 
hak sahiplerine 20 
Aralık 2004 tarih- ı 
lerinde ödeme 
yapılacak.

NEW HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

ÜNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

UN VER HAKTİR 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.
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Eğitim-Sen Gemlik Temsilciliği nden yapılan açıklamada, Türkiye’de tüm bürolarının Cuma gününe kadar açık kalacağı belirtildi

“Eğitim-Sen kapatılamaz”
Sevîeltiıı ŞEK^RSOZ

Tüzüğünde bulunan 
"Ana dilde eğitim" 
ibaresinin kaldırıl
madığı için kapatıl
mak üzere mahkeme 
açılan Eğitim-Sen'de 
sinirler gerginleşti. 
Eğitim-Sen Gemlik 
temsilciliğinde 
yapılan basın açıkla
masında mahkeme 
günü olan Cuma 
gününe kadar 
Türkiye'de tüm 
Egitim-Sen 
bürolarının açık 
kalacağı bildirildi. 
Diğer Eğitim 
sendikalarının kendi
lerine destek vermek 
için yanlarında 
olmajarı gerekirken 
olmamalarını değer
lendiren Eğitim- 
Sen'liler "Bugün 
bize yapılanlar 
yarın onlara yapılır" 
ikazında bulundular. 
Eğitim-Şen'de kala

SENEN w ve taneleri M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

✓ Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları

«s İp Ağ
v* Fanya
✓ Mantar, kurşun
v* İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
•s Kürek
** Çapa
*z Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

i? &ia malzemeler ili lıizmeiinizileriz U »

üm&foey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

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

balık üye tarafından 
izlenen açıklamada, 
"Aylardır Eğitim- 
Sen'i kapatmak için 
uğraş veren "derin 
güçler" ve onun 
tetikçilerinin, ege
menlere ye iktidara 
muhalif olan her 
kesime /saldırmak
tadır" denildi 
Eğitim-Sen 
tüzüğünü bahane 
göstererek açılan 
dava iki defa yeröl 
mahkeme tarafından 
reddedilmesine
karşın Yargıtay'ın 
yerel mahkeme 
kararını bozduğunun 
ifade edildiği açıkla
mada "Yargıtay'ın 
önünde binlerce acil 
dosya bulunmasına 
rağmen 13 ğünlük 
bir süre içerisinde 
Eğitim-Sen'le ilgili: 
dosyayı karara 
bağlaması 
manidardır v‘denildi.

Eğitim-Sen'i kapat
ma davasının siyasi 
olma özelliğini 
koruduğu bildirilen 
açıklamada ayrıca, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
“Bu kararı hukuksal 
değil, duygusal ve 
tepkisel karar olarak 
değerlendiriyoruz. 
Karar evrensel 
hukuk kurallarına ve 
uluslar arası 
sözleşmelere . 
aykırıdır, 
Anayasa'nın 90: 
maddesiyle 
çelişmektedir.
17 Aralık AB 
görüşmeleri öncesi: 
gündemleştirilen bu 
kararı, demokratik
leşme konusunda 
ayak direme olarak 
değerlendiriyoruz. 
Eğitim-Sen'e yönelik 
kapatma tehdidinin 
ardında ise, Eğitim- 
Seh'in: savaşa karşj

barışı, karanlığa 
karşı aydınlığı, baskı 
ve cezalara karşı 
mücadelesi vardır. 
Eğitim-Senp eğitimin 
özelleştirilmesine, 
özel okullara kaynak 
aktarılmasına karşı 
olması vardır.
YÖK-YEKtartış
maları karşısında; 
özgür, demokratik, 
bilimseli, özerk ve 
kamüşal üniversiteyi 
savunması vardır. 
Eğitim-Sen;
iktidarın kadrolaş
masına karşı tavın 
koyması vardır.
İktidarların eğitim 
emekçilerine ye 
örgütlerine saldırısı 
yeni değildir.
100 yıllık örgütlülük 
mücadelemize 
dönem dönem 
saldırılar 
düzenlenmiştir.
12 Mart 1971 faşizmi 
TÖS'Ü, 12 Eylül 
faşizmi TÖB-DER'i 
kapatmıştır.
Ancak eğitim 
emekçileri 
Encümen-i 
Muallim 'den 
günümüze 
mücadelelerini

SATILIK VİLLA
l ’ııııırhey Polatkun 

Caddesi'nite restore edilmiş. 
Kullan unu hazır

2 Katlı, bahçeli, Kat Kaloriferli 
Sahihinden SatılıK

Lİ KS I İLL I

Tel: 513 96 83

artırarak örgütlen
mişlerdir.
1980 sonrası 
Eğitim-Sen'de 
örgütlenen eğitim 
emekçileri 15 
yıllık Eğitim-Sen 
örgütlülüğüyle 
ülkemiz eğitimine, 
örgütlenme özgür
lüğüne ve ülkemizin 
demokratikleşme
sine katkı koşmuş 
ve mücadele 
yürütmüştür.
Eğitim-Sen, gerek 
nitelik bakımından, 
gerek nicelik 
bakımından 
Ortadoğu’nun ve 
Balkanların en 
büyük ve saygın 
örgütüdür.
Eğitim-Sen bu güne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 

üyelerinin haklarına 
ve geleceğine 
sahip çıkacaktır. 
Eğitim-Sen'i kapat
mak isteyenler 
gaflet ve delalet 
içindedir.
Eğitim-Sen üyeleri 
ve dostları Eğitim- 
Sen'in kapatılmasına 
izin vermeyecektir. 
Bu güne kadar 
yürüttüğümüz 
mücadeleden, 
taleplerimizden 
geri adım atmadan 
kararlı duruşumuzu 
sürdüreceğiz.
Kapatma saldırıisına 
karşı eylemlerimizi 
artırarak 
sürdüreceğiz.
Bu anlayışla 
Eğitim-Sen 
kapatılamaz 
diyoruz "

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Evliliğin geleceği için neler konuşulmalı?
Her evlilik yeni bir 
başlangıçtır. Ancak 
yaptığınız pembe 

başlangıcın bir 
kabusa dönüşmeme
si için, eşinizle 'para, 
iş bölümü, çocuklar, 
aile ve çalışma' gibi 
bazı konuları önce
den konuşmalısınız. 
Uzmanlar, çiftler 
evlendikten sonra 
artık ortak bir 
bütçeleri olacağını, 
ancak para harcama 
alışkanlıklarının bjr- 
birininkine uymaya
bileceğini belirtiyor.

Bu yüzden dikkat 
edilmesi gereken 
noktaları uzmanlar 

şöyle anlatıyor: 
"Eğer çalışmaya
caksanız, eşiniz 
size günlük ev 
harcamalarının 
dışında da para 
bırakmalıdır. İleri- 
ki planlarınız için, 
örneğin ev almak, 
taksit ödemek 
gibi, sizin de 
paranızın ne 
durumda 
olduğundan hab
erdar olmanız 
gerekir. Eğer siz 
de çalışacaksanız, 
her ikiniz de 

kazandığınız parayı 
ortak bir hesaba 
yatırabilirsiniz.
Ancak kendiniz için 
para biriktirmek gibi 
bir niyetiniz varsa, 
her ikiniz için özel 
bir hesap açtırıp, her 
ay buraya belli bir 
miktarda para yatıra
bilir ve kalanı, ortak 
hesaba aktara
bilirsiniz. Ortak 
hesaptan 
yapacağınız harca

malarıysa birbirinize 
haber vermenizde 
fayda vardır." 
İş Bölümü: Bütün 
erkeklerin, ev 
işlerinde annelerine 
ne kadar yardımcı 
olduklarını, her 
zaman kendi işlerini 
üstlendiklerini 
söylediklerini hatır
latan uzmanlar, 
ancak iş gerçeğe 
döküldüğünde, 
durumun sanıldığı 
gibi olmadığının 
görülebileceğini 
bildiriyor. Uzmanlar, 
bu konunun önce
den konuşulması 
gereğine dikkat çek
erek, "Sizin ütü 
yapıp, yemek hazır
lamak için değil bir 
yuva kurmak için 
onunla 
evlendiğinizin altını 
çizmelisiniz.
Şüphesiz çalış
mayıp, ev kadını . 
olmayı tercih,, 
ettiğiniz takdirde ev 
işlerinin büyük 
sorumluluğu sizde 
olacaktır. Ama bu, 
müstakbel eşinizin 

size kesinlikle 
yardım etmeyeceği 
anlamına gelmez" 
diyorlar.
Çocuklar: Uzmanlar, 
çocuk konusunun 
da evlilikte önemli 
sorunlardan biri 
olduğunu vurgula
yarak şunları 
kaydediyor: "Henüz 
çocuk doğurmaya 
hazır olmadığınızı 
düşünebilir, bu yüz
den beklemek 
isteyebilirsiniz. Öte 
yandan eşiniz sizinle 
hemfikir olmayabilir. 
Bu durumu da önce
den çözmeniz 
gerekir. Çocuk 
yapacağınız zamanı 
birlikte kararlaştır
malı; bu konuda size 
baskı yapmamasını 
önceden sağla
malısınız".
Aile: Aileler ve 
çevrelerin, ilişkinin 
yürüyüp 
yürümemesindeki en 
büyük etken 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, "Eğer 
taraflardan biri aile
sine fazlasıyla

bağlıysa diğeri bu 
durumdan rahatsız 
olabilir. Örneğin 
eşinizin annesi 
sürekli gelip, sizin 
ortak hayatınıza 
müdahale ediyorsa, 
ikilemler yaşanacak
tır. Bu yüzden evlen
meden önce bu 
konuya değinmeli, , 
ikinizin de 
hoşlanacağı bir yol 
bulmalısınız. Bunu 
önceden konuş
manız, ilerideki 
pürüzleri de silecek
tir" tavsiyesinde 
bulunuyor.
Çalışmak: Uzmanlar, 
birçok kadının, eşi 
izin vermediği için 
istediği halde çalışa
madığını da hatır
latıyor. Bu yüzden 

bu konunun da 
evlenmeden önce 
netleştirilmesi 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, "Eğer 
çalışamıyorsanız, 
evlendikten ve 
çocuklarınız doğ
duktan sonra da iş 
hayatınızı sürdüre
bileceğinizi eşinize 
net biçimde anlat
malısınız. Çalışma 
hayatınız yoksa bile, J 
ona istediğiniz 
takdirde çalışabile
ceğinizi belirt
melisiniz. Bu şartlar 
size önemsiz gibi 
gelebilir ama ileriki I 
yaşantınızda nelerle 1 
karşılaşabileceğinizi fl 
bilmediğinizi unut
mayın" diye 
uyarıyorlar

MAMA MİA

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ Ml? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 

İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 
İstiklal Cad. Nö : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Parkinson hastaları için umut ışığı
Cüzzam ve verem 
hastalıklarının 
tedavisinde kul
lanılan bir 
antibiyotik olan 
rifampis.in, s 
Parkinson hasta
larına da umut 
vadediyor.
Laboratuvarlarda 
yapılan testlerde, 
rifampisinin 
Parkinson hasta
larının beyin 
hücrelerinin 
ölümüne neden 
olan protein fib- 
rillerinin oluşu
munu önlediği 
ortaya çıktı.
California Üniver
sitesinde araştır
malarını yürüten 
bilimadamları, 
ilacın varolan fib- 
rilleri de yok 
ettiğini belirtti.
'Kimya ve 
Bi.yölpji!,der

gisinde yayım
lanan araştırma 
halen ilk 
safhalarında. Test 
tüplerinde 
yapılan deneyler
le, rifampisinin 
etkilerini 
araştıran bili- 
madamları, şimdi 
deneylerin 
yaşayan hücreler 
üzerinde aynı 
etkiyi Verip ver
mediğini belir
lemek içirik hücre 
kültürleri ve farel
er üzerinde de 
çalışmalar yap
maya başladılar. 
Profesör Anthony 
Fink; araştır
manın tedavilerde 
kullanılıp kul
lanılamaya
cağının belir
lenebilmesi için 
daha fazla çalış
ma yapılması

gerektiğini belir
tiyor. Fink, eğer 
araştırma olumlu 
sonuçlar verirse, 
bunun Parkinson 
hastalığının ilk 
safhalarında kul
lanılacak oldukça 
yararlı bir tedavi 
yöntemi olabile
ceğini ifade ediy
or. Profesör 
Fink'e göre;
'varolan fibrillerin 
parçalarına ayrıl
ması, belki de bu 
çalışmanın en 
ilginç bulguların

dan biri. Eğer 
araştırma insan
lar üzerinde de 
olumlu sonuçlar 
verirse, 
Parkinson 
hastalığının 
teşhis konduğu 
andan itibaren 
ilerlemesi engel
lenebilir', 
Araştırma, 
Parkinson 
Hastalığı Örgütü 
tarafından 'çok 
ilginç' olarak nite
lendirildi.
Örgütün sözcüsü

Robert 
Meadowcroft, 
rifampisin 
hakkındaki 
araştırmanın ] 
henüz çok erken 
safhalarında 
bulunduğunu 
ancak elde edilen I 
onuçların 
oldukça olumlu 
göründüğünü a 
belirtti.
Parkinson, 
beyinde dopampı I 
adı verilen bir I 
kimyasal sal- | 
gılayan beyin 
hücrelerinin 1 
ölümü nedeniyle | 
ortaya çıkan bir , 
hastalık. Eğer j 
araştırma başarılı 
olursa, Parkinson > 
hastahğınının 1 
ilerlemesini 
teşhis edildiği an 
durdurmak mum 
kün olabilir.
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İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan Kasım 
ayında yapılan 
ödeme miktarı 18 
trilyon 59,5 milyar 
lira oldu.
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
Kasım ayında işsiz
lik sigortası 
ödeneği alanların 
sayısı 72 bin 812 
kişi oldu. Ekim 
ayında rakam 73 bin 
43 kişi 
seviyesindeydi.
Fon'un çalışmaya 

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

başladığı 2002 Yılı 
Mart ayından bu 
yana yaptığı 
ödemelerin toplamı 
354 trilyon 673,1 
milyar liraya yüksel
di. İşsizlik Sigortası 
Fonu, işsizlere ilk 
işsizlik parası öde
meye Mart 2002'den 
itibaren başlamıştı. 
2002 Yılında toplam 
ödemeler 46,8 trily
on lira, 2003 yılında 
ise 138,8 trilyon lira 
olmuştu.
İşsizlik Sigortası 
Fonu'nda, kendi 

istek ve kusuru 
olmadan işten 
çıkarılanlara, iş 
sözleşmesi fesh 
edilenmeden önceki 
son üç yıl içerisinde 
en son 120 günü 
sürekli çalışmış 
olmak koşuluyla, 
600 gün çalışmış 
sigortalılara 6 ay, 
900 gün çalışmış 
olanlara 8 ay ve 
1080 gün çalışmış 
olanlara da 10 ay 
süreyle ödeme 
yapılıyor.

15 trilyon
size de çıkabilir
Büyük ikramiyenin 
15 trilyon lira 
olduğu yılbaşı özel 
çekiliş biletleri, 
bugün piyasaya 
çıkıyor.
Milli Piyango İdare
si, özel çekiliş için 
bu yıl 32 milyonu 
çeyrek, 2 milyon 
600 bini yarım, 700 
bini de tam olmak 
üzere toplam 35 
milyon 300 bin 
adet bilet bastı.
Biletlerin toplam 
tutarı da 200 
trilyon lira olarak 
belirlendi. 
Tam biletin 20 
milyon, yarım 
biletin 10 milyon, 
çeyrek biletin de 5 
milyon liradan 
satılacağı özel çek
ilişte, büyük 
ikramiye olarak 1 
adet 15 trilyon lira 
verilecek.
31 Aralık akşamı 1 
adet 5 trilyon, 1 
adet 3 trilyon, 5 
adet 1 trilyon lira 
da sahiplerini bula
cak. Böylece 15

kişi yeni yıla Türk 
Lirası değerlerle 
"trilyoner" olarak 
girme şansını elde 
edecek. Yeni Türk 
Lirası cinsinden de 
15 kişi, 2005'e 
"milyoner" gire
bilecek.
Yılbaşı özel çekil
işinde trilyonluk 
ikramiyelerin yanı 
sıra 10 adet 500 
milyar, 30 adet 100 
milyar, 50 adet 50 
milyar, 10 adet 20 
milyar, 100 adet 10 
milyar, 500 adet de 
5 milyar lira 
dağıtılacak.
2 milyon kişi de 
amorti ile teselli 
bulacak. Diğer 
ikramiyelerle birlik
te 2 milyon 656 bin 

861 kişi, 117 trilyon 
945 milyar lira 
ikramiye 
kazanacak.
Bu arada 15 
trilyon liralık 
büyük ikramiyenin 
Hazine kağıtlarında 
değerlendirilmesi 
halinde, her gün 9 
milyar 452 milyon 
lira faiz geliri elde 
edilecek.
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürü İhya 
Balak, biletlerin 
büyük bölümünün 
bayilere 
ulaştırıldığını, 
ellerinde karabor
saya önlem 
mahiyetinde bir 
miktar bilet tuttuk
larını söyledi.

Salonumuz iki kaili olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

ta

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

OKUYUN U OKUTUN 
ABONE OLUN

Anadolu Üniversite
si Açıköğretim 
Fakültesi Bilgi 
Yönetimi Önlisans 
Programı ile 
İngilizce Öğretmen
liği Lisans 
Programı'nda 
online dersler 
başladı.
Online olarak 
yürütülen akademik 
danışmanlık ders
lerinde Bilgi 
Yönetimi önlisans 
Programı'nda der
sler "eş zamanlı" ve 
"eş zamanlı 
olmayan" diye iki

F
uygulama şeklinde 
gerçekleştiriliyor. 
Toplam 60 öğretim 
elemanının görev 
aldığı bu program
daki 12 akademik 
danışmanlık dersin
den 400'e yakın 
kayıtlı öğrenci fay-

dalanıyor. İngilizce 
öğretmenliğinde ise 
dersler eş zamanlı 
olmayan akademik 
danışmanlık şek
linde yürütülüyor ve 
derslerde 35 öğre
tim elemanı görev 
alıyor.
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Milli Eğitim Hakanlığı 
Ortaöğretim Kuramları 
Sını f Geçme ve Sınav 
} önetmeliği 'ııde bazı 
değişik/ikler yaparak, 
eğitim camiasında 
eleştirilen bazı konu
larda yeni düzenlemeye 
gitti.
Eski yönetmelikte 
öğrencilerin sadece l 
dönem notu olması 
halinde sınıf geçebilme 
imkanları, ortadan 
kaldırıldı. Kurul 
raporuyla re çeşitli 
nedenlerle okula 
devam etmeyerek, 
sadece I dönem notu 
olan öğrencilere 2 
dönem notu olması 
zorunluluğu getirildi.
Yeni yönetmelikte 
öğrencinin sınıf geçe
bilmesi için 2 dönem 
notunun olması artık 
şart. Yetkililer, III. sınıf 
öğrencilerinin birinci 
dönem okula devam 
edip, ikinci dönem 
okula devam etmedik
lerine ve sınıf geçtik
lerine işaret ederek, 
yeni uygulamayla 

öğrencilerin ok uldak i 
eğitim-öğretime 
devamlarının sağlan
masının amaçlandığını 
kaydettiler. ÖSS ’rı* 
hazırlanan öğrenciler, 
eski yönetmeliğin bu 
hükmü çerçevesinde 2. 
dönem rapor alarak, 
okula devam etmeyerek 
sınıf geçebiliyorlardı. 
Höylece öğrencilerin 
uzun süreli devamsı
zlığının önüne geçildi. 
Lisede halen 2ti'si 
özürlü, 2 5'i raporlu 
toplam 45 gün 
devamsızlık imkanı 
bulunuyor.
Hakanlık, ortaöğretimi 
daha kaliteli ve nitelik
li hale getirmek için 
lisede sınıf geçmeyi 
zorlaştırdı. I ayı ulanan 
yeni yönetmelikte, eski
den lise 2. sınıfta A'-9 
zayıfı da olsa bir üst 
sınıfa sorumlu geçme 
uygulamasını 2 dersle 
sınırlandırdı.
Ortaöğretim k artım
larında öğrencilerin 
alan seçimindeki not 
ortalaması da 3.00'ten 

2.50'ye düşürüldü. Lise 
I. sınıftaki öğrenci not 
ortalaması 2.5 olduğu 
takdirde istediği alanı 
tercih edebilecek. 
Mevcut durumda bir 
sınıfta öğrencilerin 
çoğu n Iüğıı baş a rısı z 
olduğunda sınavı 
yen ileme iiğ n ‘tın en in 
yetkisine 
bırakılmışken, yeni 
dü zen lem ede sı n a ıvn 
tekrarlanması zorunlu 
hale getiriliyor.
Höylece öğrencilerin 
yüzde 51 'inin başarısız 
olduğu bir sınavın 
tekrar edilerek öğren
ciye yeni bir şans, 
öğretmene de soruları 
daha doğru sorma 
imkanı veriliyor.
SOIU MU GEÇME 
l } (ıl 1. I M 1.S7 
Öğrencinin lise 2. 
sınıfta kaç dersten 
zayıfı olursa olsun S. 
sınıfa sorumlu geçme 
uygulaması kaldırıldı. 
Lise 2. sınıfa da lise l., 
sınıfta olduğu gibi, en 
fazla 2 dersten sorum
lu geçme uygulaması 

getirildi, tyrıcıı üst 
sınıftan aynı dersten 
başarılı olunduğunda, 
alt sınıftaki dersin 
sorumluluğunun 
kaldırılması uygula
masına son verildi.
9. sınıftan 10. sınıfa 
geçecek olan öğrencil
er için seçecekleri 
alana ilişkin kaynaklık 
eden 9. sınıf derslerin 
ortalamasının 3.00 
olma zorunluluğu 
vardı. Yapılan değişik
likle ortalama puan 
2.50'ye çekildi. Höylece 
öğrencinin sayısal veya 
sözel alanlarda oku
masının önündeki not 
yüksekliği engeli, 
2.50'ye çekilmesi sonu
cu kısmen de önlendi. 
(İğrenciler, ilk öğre
timdeki yöneltme esas 
ve ölçütleri de dikkate 
alınarak kendisinin ve 
velisinin ijöriişü 
doğrultusunda ilgili 
mııdiır ı ardımcısı, sınıf 
rehber öğretmeni >'<’ 
rehber öğretmen 
tarafından ilgi, istek, 
yetenek ve derslerdeki

hasarı durumlarına 
göre alanlara yön
lendiriliyor. 
Geçecekleri alana kay
naklık eden derslerin 
her birinden haşarılı 
olanların istediği alana 
ve alana kaynaklık 
eden derslerden 
haşarısı- bulunup hu 
derslerin yıl sonu not
larının ağırlıklı ortala
ması en az 2.50 olan 
öğrenciler, belirledik
leri alana gidebilecek
ler. Örneğin; 9. sınıf
tan 10. sınıfa geçenler, 
aldıkları ulan ders
lerinin istedikleri alana 
kaynaklık eden ders
lerin ortalamasının 
3.00 olması eski yönet
melik hükmüydü.
Şimdi hu ortalama 
2.50'ye düşürüldü. 
(iğrencinin istediği 
alana gidememesinin 
önündeki engel de 
kaldırılmış oldu. 
} ön et m ı •/i k dı >ğ i sik

liğinde Een Liseleri ve 
Sosyal Hilimler 
L is elerinin hazırlık 
sınıflarında seviye 
belirleme için yapılan 
sınavda başardı olma 
şartı da 2.00'den 3.00'e 
yükseltildi. Yendikler 
içerisinde lise öğrenci
lerine yeniden 'bütün
leme' hakkı tanıyan 
düzenleme, okullar 
kapandıktan hemen 
sonra yapılan 
'Ortalama } ilkse itme 
»■<’ Sorumluluk 
Sınavları' bundan 
sonra eylül ayma ilk 
haftasına alındı.
Eğitim uzmanlarınca, 
eski uygulamada 
başarısız olan 
öğrencinin bir ydda 
başardı olamadığı der
sten. okul kapandıktan 
birkaç gün veya bir iki i 
hafta sonrasında. nasıl 
hasardı olacağı 
yönünde bir eleştiri 
getiriliyordu.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

T I tf\ ööJl C4O Af\ TA e A A AA AA MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI Tel: (0,224) 513 10 71 ■ 514 44 44 reyonu ile hizmetinizdeyiz
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Emeklilik sistemi id elılc toplanıyor Barharosca
( alışına
Bakanlığı 'ııın hazır
ladığı taslağa göre 
emeklilik sistemi tek 
elde toplanacak.
Nüfusun tümünü 
kapsayan genel sağlık 
sigortası oluşturula
cak. Emekli ola
bilmek için ise 9 bin 
gün prim ödenecek.
Sosyal güvenlik refor
munun önemli ayak
larından biri olan ve 
genel çerçevesi daha 
önce açıklanan 
"Emeklilik Sigortası 
Kanunun taslağı 
büyük ölçüde tamam
landı. Halen Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 'uca 
üzerinde çalışılan 
taslak, değişik 
em ek lilik Sis tem Icri 
ortadan kaldırılarak, 
tek bir emeklilik reji
mi oluşturulmasını 
öngörüyor.
Ta s lağııı ya sala sın ası 
halinde. 506 Sayılı 
Sosyal Sigortalar. 
!4~9 Sayılı Esnaf iv 
Sanatkarlar »■<’ Diğer 
Bağımsız (, alışanlar 
Sosyal Sigortalar. 
2108 Sayılı Muhtar 
Ödenek ve Sosyal 
Güvenlik. 2925 Sayılı 
Tarım işçileri Sosyal 
Sigortalar, 2926 
Sayılı Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar kanunları 
ile 5454 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanunu 
yürürlükten 
kaldırılıyor.
Yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 
SSK. Bağ-Kıır ve 
Emekli Sandığı 'na 
tabi çalışanların 
aylıkları hesa
planırken, eski sosyal 
güvenlik kuramların
da geçen hizmetleri 
için, tabi oldukları 
kanun hükümleri 
dikkate alınacak.
Taslağa göre, emekli 

SATILIK DAİRE SATILIK DÜKKAN
Manastır Sümer ipek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

Orhangazi Küçük
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44

olabilmek için öden
mesi gereken prim 
gün sayısı, " binden 9 
bine yükseliyor. 
Emeklilik yaşı, / 
Ocak 2056 'da kadın
larda 59, erkeklerde 
61 'e yükselecek. 
Emeklilik yaşı, 
kademeli olarak 
artırılarak, / Ocak 
20 "5 'ten itibaren 
kadın ve erkek için 68 
olacak.
Taslak, kısmi emeklil
iğe hak kazanmanın 
şartlarını da 
değiştiriyor. //iden, 
kısmi emeklilik sonu
cu asgari aylık 
bağlanması için 
SSK 'da "kadın ise 58, 
erkek ise 60 yaşın 
doldurulmuş olması, 
25 yıldan beri sigor
talı bulunması ve en 
az 4 bin 500 gün prim 
ödenmesiö, Bağ- 
Kıır 'da "kadın ise 60, 
erkekse 62 yaşın 
doldu rıı /m us (dm ası 
ve 5 hin gün prim 
öden m e s i ö. Em ekli 
Sandığı'uda ise 
"kadın ve erkekte 
15 yıl hizmet ve 
61 yaşın doldurulmuş 
olmasıö gerekiyor. 
Taslak, kısmi 
emekliliğe hak 
kazanılması için "65 
yaşın doldurulmuş 
olması ve en az 6 bin 
480 gün prim öden
mesinin öngörüyor. 
Taslak, yaşlılık 
aylığının hesaplanma 
esaslarının da 
değiştiriyor. Bu 
çerçevede, aylık 
bağlama oranı, 
yasanın çıkmasından 
sonraki 10 yılda 
yüzde I.6 'ya 
düşürülecek, 
sonraki yıllar 
için ise yüzde 
/. 5 olarak 
uygulanacak.
Mevcut yasalara 
göre, isteğe bağlı 
sigortalılık, 

art arda 5 ay prim 
öden memesi halinde 
sona ererken, taslak, 
bir yılda en az 4 ay 
pri m ödem ey en lerin 
isteğe bağlı sigor
talılığının sona 
ermesini öngörüyor. 
Yİ KSEK SAĞLIK 
kirili 
KIR ELACA K 
Taslağa göre, tıp 
uzmanlarından 1! 
kişilik "Emeklilik 
Sigortaları ) 'üksek 
Sağlık Kurıduö oluş
turulacak. Kurul, 
Sağlık Bakanlığı 
bünyesindeki } ilksek 
Sağlık Şurası 'ııın 
görev alanına giren 
konular hariç olmak 
kaydıyla, mesleki bilgi 
ve tecrübeye dayalı 
konularda bilirkişi 
sıfatıyla görüş bildire
cek.
Öte yandan, taslağa 
göre, kurum tarafın
dan yapılacak hiçbir 
işlem veya verilecek 
hiçbir evrak, belge ve 
suretlerinden resim, 
harç »v damga vergisi 
alınamayacak. 
TEK BİR 
EMEKLİLİK 
REJİMİ GELİYOR 
l zıttı süredir çalış
ın ahırı s il rdü rü len 
sosyal güvenlik refor
mu, birbirini tamam
layan dört bileşenden 
oluşuyor: 
Nüfusun tümünü 
kapsayan genel sağlık 
sigortası Sosyal 
hizmet ve yardımların 
tek elde toplanması ve 
nesnel yararlanma 
ölçütlerine göre tüm 
muhtaç kesimlerin 
bunlara erişe
bilmesinin 
sağlanması.
Tek bir emeklilik sis
tem inin k uru İm ası. 
Emekli Sandığı, SSK 
ve Bağ-Kıır 'un yerine 
"Sosyal Koruma 
Kurıımıınun 
getirilmesi.

rÜ ' Ap] Barbaros BALMl 

İIijS
Fenci

Fenerbahçe - Manchester 
maçı bugün 21.45'te başlıyor. 
İngiltere 'deki maçta Fener 'in 
hezimeti ile sonuçlandı.
Daıını 'un hu maç için çok 
değiştiğin i za n n ediyo ru m.

Manchester zl.v elemanlarını 
hu maça getirmemişler. Neyi 
düşündüğü bilmem ama 
/• cnerhahçe 'yi umursamadığı 
belli.

Eenerbahçe 'nin 6-2 kayhet- 
tikmeri maçı her Daıını bu 
yenilgiyi unutturmak için 
muhakkak galip gelmesi 
gerekiyor.

Daıını Manchester 
İngiltere 'de yenemedik ama 
İstanbul'dayeneriz şeklinde 
beyanatından azimli olduğunu 
anlıyoruz.

Şu hin hakikat oynaya
cağımız takım sıradan bir 
takım olmadığı her ne kadar 
eksik kadroyla da gelseler 
grubunda birinciliği alsalar 
dahi. Gene de bir Machester 
ahiliğinin Ingiltere takımı 

I oyduğunu unutmamak lazım.

Kiiçiik mu A 2M3 'te 85 çocuk dünyaya getirdi
Geçen yıl yurt 
genelinde 15 yaş 
altındaki annelerin 
85 çocuk dünya 
getirdiği, erken yaş
taki doğumların ise 
bebek ve anne ölüm
lerine neden ola
bildiği bildirildi. 
Atatürk Üniversitesi 
(A.Ü) Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sedat Kadanah, 
yaptığı açıklamada, 
çocuk yaşta anne 
olmanın birçok zararı 
olduğuna işaret 
ederek, “Erken yaşta

GRUP AİLE
ÇAV BAHÇESİ

C 'eııtiyetlere 
ııııısıı, tu {.‘.v rtt bit f, 

c*c/ifir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

MCI

bahçe
Eenerhahçenin son 

maçlarını süper performansla 
oynadıkları aşikar.

Eenerbahçe kendi sahasında 
oynayacağı maçı kazanacağına 
inanıyorum ama bir skor 
peşinde koşarsa olmaya Allah 
korusun hu iş ters dönebilir.

Fen er ha h çen i n m u hakk ak 
ki; Alex, Tuncay, gibi büyük 
değerlerin olduğu muhakkak 
inşallah hu galibiyet.

Gönlüm öyle istiyor galibiyet 
bu değerlerindir. Bu haşarı 
Eenerbahçe seyircisinindir. 
İnanıyorum ki hu büyük seyirci 
Fenerhahçeyi yalnız bırakma 
yacaktır. Bu büyük seyirci en 
büyük değerdir.

M a neh ester Tekti ik 
Direktörü, Sör Alevx Ferguson 
mu hakk ak i fu t bolcu hırın a, 
Fenerhahçeyi küçümsemeye
cekleri söyleyeceğidir.

Bu maçta Fenerin gol ayağı 
Nohre'nin Alex'le çok işler 
yapacağıdır.

Haydi Fenerbahçe prestijini 
kurtar.

doğumlar bebek ve 
anne ölümlerine 
neden olabiliyor” 
dedi.
Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü veri
lerinden edinilen bil
giye göre, geçen yıl 
yurt genelinde 1 
milyon 174 bin 831 
çocuk canlı olarak 
dünyaya geldi. Canlı 
olarak dünyaya 
gelen çocukların 609 
bin 349'nun erkek, 
565 bin 482'sinin ise 
kız olduğu kaydedildi 
Doğum yapan kadın
ların yaş gruplarına 

göre dağılımında ise 
85 çocuğu 15 yaşın
daki anneler 
dünyaya getirirken, 
50 yaş grubu üstün
deki annelerin ise 2 
bin 6 çocuk doğur
duğu ifade ediliyor. 
YAŞ GRUPLARINA 
GÖRE DOĞUM 
Geçen yıl doğum 
yapan annelerin 
yaş grupları ve 
dünyaya getirdikleri 
çocuk sayısı şöyle: 
“15-19 yaş grubu 
73 bin 841, 20-24 
yaş grubu 365 bin 
925, 25-29 yaş grubu 
366 bin 460, 30-34 
yaş grubu 229 bin 
28, 35-39 yaş grubu 
100 bin 587, 40-44 
yaş grubu 30 bin 
552, 45-49 yaş grubu 
6 bin 347.’’
Verilere göre en fazla 
doğum ocak ayında 
meydana geldi. Ocak 
ayında 142 bin 860 
çocuk dünyaya 
gelirken, en az 
doğum yapılan ay ise 
64 bin 878 çocuk ile 
aralık ayı olarak 
belirlendi.
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Araç muayenesi özelleşiyor 2ÖO5’te memura
10.7 zam

Araç muayene ista
syonlarının 
özelleştirilmesinde 
son teklif verme 
süresi dün akşam 
saat 18.00 itibarıyla 
sona ererken, 
toplam 23 teklif 
geldi.
İstanbul'un da yer 
aldığı Türkiye'nin 
kuzey bölümünü 
kapsayan 
birinci bölgenin 
özelleştirilmesi 
için 11 teklif 
alınırken, güneyi 
kapsayan ikinci 
bölgeye de 
12 teklif geldi. 
Daha önce 50'nin 
üzerinde tanıtım 
dokümanı satılan 
ihalede, doküman 
alanlar arasında 
Alman, 
FinlandiyalI, 
Fransız, 
Dubai ve ABD'li fir
maların olduğu 
belirtilmişti.

Günde 2 dolardan az taııyoıfr
Dünya'da 1,4 milyar 
işçinin günde 2 
dolardan daha az 
kazandığı bildirildi. 
Uluslararası Çalış
ma Örgütü'nün yıllık 
istihdam raporunda, 
dünyada yoksul işçi 
sayısı son yıllarda 
azalmakla birlikte, 
bugün 550 milyon 
kadar işçinin günde 
bir dolar bile 
kazanamadığı 
kaydedildi. Yoksul 
işçi oranının 
1990'da yüzde 57,2 
iken 2003'te yüzde 
49,7'ye düştüğü 
belirtildi ve bu tem
poyla gidilirse bu 
oranın 2015'de

Dün akşam saat 
18.00 itibarıyla teklif 
alınmasının 
ardından 
özelleştirilme 
idaresinde 
değerlendirmeler 
başlarken, bu 
hafta içinde bunun,' 
tamamlanması ı 
hedefleniyor. 
Önümüzdeki 
hafta teklif 
sahibi firmalarla 
birebir 
görüşmelerin , 

yüzde 40 seviye
sine gerileyeceği 
tahmininde 
bulunuldu.
Yoksulluğun yeterli 
hızda azalmadığı 
da vurgulanan 
raporda, Çin ve 
diğer Asya 
ülkelerinde 80'li yıl
larda muhtaç 
insanların sayısı, 
hızla düştüğü 
halde, 90'h yıllarırj , 
sonlarına doğru bu 
düşüşün hız kestiği 
ve aynı seyrin halen 
devam ettiği bildiril
di.
Rapora göre, 
2003'te dünyada 2,8 
milyar kişi çalışırken 

yapılması 
öngörülürken, 
bunun tamamlan
masının.ardından 
açık artırmaya çıkıl
ması hedefleniyor. 
Söz konusu çalış
maların bu ay 
içinde bitirilmesi, ve 
şubat ayında da 
istasyonların özel 
sektöre devri 
öngörülüyor. 
İstasyonların özel 
sektör tarafından 
işletilmeye başla

185,9 milyon kişi 
işsizdi.
Ancak bu rakamlar,{ 
gerçeği tam olarak 
yansıtmıyor, 
zira işsizlerin yedi ' 
katı kadar insan 

masıyla birlikte 
2005 yılının Haziran 
ayından itibaren 
muayenelerini yap
tırmayan araçlara • 
trafikten men cezası 
gelecek.
Mevcut uygulama
da, gecikme cezası 
bulunmazken, yıl
başından sonra 
muayönede gecik
ilen her ây için 
yüzde 5'lik ceza 
ödenecek.

çalıştığı halde 
yoksulluk içinde 
yaşıyor.
Öyle ki dünyada 
550 milyon kadar 
işçi günde bir dolar 
bile kazanamıyor

TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda, 
2005 Mali Yılı Genel 
ve Katma Bütçe 
Kanunu Tasarısı 
kabul edildi.
Tasarıya göre, 2005 
Mali Yılı Bütçesi'nin 
gideri 155 milyar 
472 milyon YTL ola
cak. Bütçenin ver
mesi öngörülen 2.9 
milyar YTL açık ise 
net borçlanma 
hasılatı ile 
karşılanacak.
Taşarı, 2005 yılında 
enflasyonun yıl 
şonu itibarıyla TÜFE 
ve TEFE'de yüzde 8 
seviyesine çek
ilmesini hedefliyçç 
Ayrıca, kamu sek
törünün bütünü için 
belirlenen yüzde 
6.5'lik faiz dışı fazla 
hedefine konsolide 
bütçenin azami 
derecede katkı yap
ması bekleniyor. 
Faiz giderlerinin 
gayri safi milli 
hasılaya oranının 
yüzde 11.73'e 
düşülmesini 
öngören tasarı, kon
solide bütçe gider
lerinin gayri safi 
milli hasılaya 
oranını yüzde 32.33 
seviyesine indirerek 
kamunun 
küçültülmesi poli

YEMTELEFOM.MLZLTOTALIMZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 

tikasının 
sürdürülmesini 
amaçlıyor.
Tasarıya göre, 
2005'te en yüksek 
devlet memuru 
maaşına yüzde 8.1, 
en düşük memur 
maaşına yüzde 12.1, 
ortalama memur 
maaşına ise yüzde 
10.7 oranında zam 
yapılacak. Buna 
göre, en düşük 
memur maaşı 
Ocak'ta 525 milyon 
liraya, Temmuz'da 
ise 557 milyona , , 
ulaşacak.
Tasarının "Millj, 
Bütçe Tahmin 
Raporu", 2005 Yılı «, 
Programında gayri 
safi milli hasılanın 
yüzde 5 oranında 
artmasını öngörüy
or. Yine 2005 yılında 
toplam kaynakların 
sabit fiyatlarla 
yüzde 3 oranında 
artacağı, sabit ser
maye yatırımlarında
ki artış oranın ise 
yüzde 10.5 olacağı 
tahmin ediliyor.
Tüketimin sabit fiy
atlarla yüzde 2.3 
oranında artması 
öngörülürken, bu 
oranın kamu tüketi
minde yüzde 1, özel 
tüketimde yüzde 2.5 
olarak gerçekleşme
si bekleniyor.

513 96 83

Bebeğinizi; her istediğinde, istediği kadar emerini
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi(Bebek Dostu Hastane)

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Kulak çınlamasına Mat edin
Kulak çınlaması ve 
uğultusu, başlangıç
ta önemsen
mediğinde süreklilik 
gösteren ve kesin 
tedavi edilemeyen 
bir hastalık haline 
gelebiliyor. Bu sebe
ple kulak çınlaması 
hafife alınacak bir 
sağlık sorunu değil. 
KULAK UĞULTUSU 
VE ÇINLAMASINDA 
TEDAVİ
Her beş kişiden 
birinin yaşadığı 
kulak çınlaması ve 
uğultusu zamanında 
tedavi 
edilmediğinde kişi
lerin yaşam kalitesi
ni olumsuz etkiliyor. 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Kulak - 
Burun- Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Doç. Dr. Alev Üneri 
kulak çınlaması ve 
uğultusunun farklı 
hastalıklar olduğunu 
belirterek bu olgu
ları şöyle tanımlıyor: 
"Kulak çınlamaları 
"Tinnitus" olarak da 
adlandırılırlar. Bu 
sesler dışarıdaki 
kaynaklardan ses 
dalgaları yoluyla 
gelmeden, kulaklar
da yada başın içinde 
hissedilen seslerdir. 
Tinnituslar genelde 

çok tiz tonlarda işi
tilen metalik 
tınılardır. Kulak 
uğultuları da, çınla
malarda olduğu gibi 
herhangi bir dış ses 
kaynağı ve ses dal
gaları olmadan, 
kulaklarda ya da 
başın içinde işitilen 
seslerdir. Uğultunun 
niteliği farklıdır; su 
sesi, rüzgar sesi, 
motor sesi ya da 
daha farklı 
şekillerde tarif 
edilebilen daha pes 
bir sestir." 
TOPLUMUN 
%20’SİNİ ETKİLİYOR 
Kulak çınlama ve 
uğultuları en sık 
görülen problem
lerin başında geliy
or. Her beş 
yetişkinden birinin 
gelip geçici de olsa 
bu hissi yaşadığı 
biliniyor. Bazı kişil
erde bu durum çok 
daha belirgin olarak 
görülüyor. Yapılan 
araştırmalar, bu 
probleme sahip 
kişilerden 15'te 
birinin medikal 
yardım aradığını, 
20'de birinin de 
problemden aşırı 
derecede şikayetçi 
olduğunu ortaya 
koyuyor.

Yetişkinlerin, %1, 
2'sinde çınlama/ 
uğultunun hayat 
kalitesini ileri dere
cede bozduğunu da 
yapılan çalışmalar 
gösteriyor. Doç. Dr. 
Üneri kulak çınla
maları ve uğul
tularıyla ilgili şunları 
söylüyor: "Nitelikleri 
haricinde bu iki 
olgunun oluşum 
şekilleri ve 
tedavileri de 
farklıdır. Çınlamalar, 
genelde işitme 
eğrilerinde, tiz ton
lardaki sinir 
tipinde işitme kayı
pları ile birliktedir ve 
tedaviye en az yanıt 
veren gruptur. 
Uğultuların ise kay
nağında pek çok 
farklı problem 
bulunabilir ve bun
ların çoğu tedaviye 
cevap verir." 
TANI
Her iki durumun 
tanısında öncelikle, 
kulak burun boğaz 
muayenesi ve tam 
odyolojik inceleme 
yapılması gerekiyor. 
Bu incelemeden 
sonra elde edilecek 
sonuçlara göre ileri 
tetkikler yapılması 
gerekebilir. Bu 
tetkikler arasında 

dahili, nörootolojik 
muayeneler ve ENG 
gibi tetkikler ile 
tomografi ve MRI 
gibi görüntüleme 
metotlarını saymak 
mümkün.
TEDAVİ
Doç. Dr. Üneri 
tedaviyle ilgili şöyle 
konuşuyor: "Tedavi 
sorunu yaratan 
probleme göre 
değişir. Erken 
dönemde tanı ve 
tedavi çok önem
lidir. özellikle pes 
tonlarda (alçak 
frekanslar, işitme 
eğrisinin 250-1000 
veya 2000 frekans 
arası kısmında) sen- 
sori-neural tipte 
işitme kayıpları 
görülen kulak uğul
tuları, erken 
dönemde yakalanır
larsa medikal 
tedavilere çok iyi 
cevap verirler, 
uğultu ile birlikte 
işitme kayıpları da 
düzelebilir.
Ani işitme 
kayıplarında, 
(özellikle alçak 
frekansları tutan 
tiplerinde) erken 
dönemde kullanılan 
özel kortizon ve ilaç 
tedavileri çok 
başarılıdır.

Katarakt 
hakkında 
bilinmesi 
gerekenler
Kataraktın olgunlaş
ması, kalınlaşması 
için beklenilmesi 
gerektiği inancı 
günümüzde artık 
geçerli değildir. 
Zamanında müda
hale edilmezse göz 
tansiyonuna sebep 
olur ve geri 
dönülmez körlüğe 
kadar götürür. İlaçla 
tedavisi yoktur. Tek 
tedavi şekli, değişik 
mikrocerrahi yön
temleri ile yapılan 
müdahalelerdir.
Göz içinde, uzak ve 
yakın net görmem
izi sağlayan ince 
kenarlı saydam bir 
mercek (lens) mev
cuttur. Gözün bu 
doğal merceğinin 
çeşitli nedenlerle 
saydamlığını 
kaybederek bulanık
laşmasına katarakt 
adı verilmektedir. 
Halk arasında göze 
perde indi şeklinde 
ifade edilir.
Göz merceği,

gözbebeği ve irisin 
arkasında küçük, 
saydam bir yapıdır. 
Gözün objektifi 
olarak nitelenen 
yapının bir 
parçasıdır. Parlak 
ışınlar bu yapıdan 
geçerek 
ağtabakanın 
üstünde birleşip 
görüntüyü oluştu
rurlar. Göz merceği 
esnek olduğundan 
kavsi artabilir, buna 
bağlı olarak odak
laşma uzaklığı da 
değişebilir. Değişik 
uzaklıklardaki nes
nelerin görün
tüsünü her zaman 
ağtabaka üzerinde 
odaklayabilir. Çapı 
10 mm, kalınlığı 5 
mm olan göz mer
ceğinin iki yüzü de 
dışbükeydir. Göz 
merceğini meydana 
getiren oluşumlar
dan birinin matlaş
ması görmenin 
engellenmesi için 
yeterlidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
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Dinlenme Tes. 513 23 94
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Gar. Kom. 51312 06
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Askerlik Şb. 513 10 57
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Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
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İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73
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Kaymakamlık 51310 51
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Dil öğrenmek için Bursa’ya gitmeye gerek kalmayacak. Gemlik’e Yabancı Dil Eğitim Merkezi açılıyor ~

Perfect Englısh Gemlik’te açılacak
İlçemizde ilk kez Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir yabancı dil kursu açılıyor. Turuncu Ltd. Şti. sahipleri Abdulmuttalip Araş ile İngilizce 
öğretmeni M. Armağan Burcu, Akmantar İş Merkezinde açacakları yabancı dil kursu içlin bina onarım çalışmalarını sürdürüyor. Sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Aralık 2004 Cuma

2005’in ilk 4 ayında 
enflasyona dikkat

2005'in ilk 4 ayında enflasyona dikkat 
Merkez Bankası, 2005 yılının ilk 4 
ayında enflasyonda yukarı doğru bir 
hareketin ' oluşabileceğini, ancak 
Mayıs'tan itibaren enflasyonun tekrar 
'aşağı'yöneleceğini açıkladı. Sayfa 8'de

DSP İl Başkanı Zeki Tavşan Gemlik İlçe yöneticilerini ziyaretinde umut dağıttı

"DSP'yi yeniden iktidara taşıyacağız”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yabancı Dil Merkezi
Gemlik’in hızlı bir ticari ve sosyal büyüme 

içinde olduğunu hep yazıyorum.
Hele üniversite konusu kesinleşince, bir 

yenilenme yarışı başladı ilçede..
Geçtiğimiz günlerde Akmantar İş Merkezine 

bir iş için gittiğimde, ikinci katta yeni bir ders 
hanenin onarım çalışmaları yaptığını gördüm.

Kaç gündür bu konuda haber yapalım diye 
düşünürken, Seyfettin’in haberini okuyunca 
tamam dedim.

Uzun yıllardan beri Gemlik’e İngilizce dil 
kursu açılması için girişimler yapılıyordu.

Ama bunlar gerçekleşmedi.
Eski Bursa Hakimiyet Gazetesi Genel 

Müdürü ve Çağ-Dil’in sahibi Kemal Sulaoğlu, 
bu konuda bana birkaç kez düşüncelerini 
açmıştı.
0’nun düşüncelerini bir başkaları gerçek

leştiriyor.
Gemlik Türkiye’nin önemli ve büyük kent

lerinden bir oldu.
Birçok H’in nüfusundan ve ticari hacminden 

büyük duruma geldik.
Yabancı dil merkezinin de açılması, bu 

konuya ilgi duyanları Bursa’ya gel gitten kur
taracak.

Girişimcileri kutluyorum.
Gemlik’e güzel olan herşey yakışır.
Not: Gemlik’in güzel mekanlarından biri olan 

Italyan Cafe’nin kapatıldığını duydum ve 
üzüldüm. Neden acaba?

DSP İl Başkanı Zeki Tavşan ilçe ziyaretlerini sürdürürken Gemlikli yöneticilere umut 
dağıttı. Tavşan, ülkenini kötü yönetildiğini, mevcut iktidarı halkın getirdiğini, gelecek 
seçimlerde de götüreceğini söyledi. Tavşan, “Halk bizi tekrar iktidar yapacak” dedi.
DSP İl Yöneticileri gelecek 
seçimler için iktidarı düşünüyor. 
DSP İl Başkanı Zeki Tavşan, 
ilçe örgütünü ziyaretinde 
İlçe Yöneticileriyle görüştü. 
Tavşan, DSP’lilerin çok 
çalışması gerektiğini 
söylerken, iktidarı yerdi. 
Tavşan, Cumhuriyet tarihinde 
çiftçiye bu kadar eziyetin yapıl
madığını belirterek, “Bu iktidarı 
halkımız getirdi. İnşallah gene 
halkımız götürecektir. ” dedi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Soba zehirlenmelerine 
karşı dikkat edin

Türkiye genelinde meydana gelen 
soba ve şofben zehirlenmesi olay
larının önlenmesi için etkili bir 
eğitim kampanyasının gerekli 
olduğunu açıklandı. Yapılan açıkla
mada, kömürlü, gazlı ve LPG'li 
sobalarla şofbenlerin bilinçli kullanıl
ması gerektiğine dikkat çekildi. 9'da

jğlli MMIŞİr1
CHP İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, bir gazetede SSK 
Hastanelerinin satılmasıyla ilgili 
çıkan yazı üzerine basın açıkla
ması yaptı. Akyürek, “CHP üze 
rine düşeni her zaman yapmak
tadır.” dedi. Hâberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma

AYAKTAKIMI !!!

Gürhan ÇETİNKAYA

Kültür

Kültürel gelişme ve sanatsal 
zenginlik çok önemli..

Kuşkusuz ekonomi de önemli 
ancak kültürlerine ve değerlerine 
sahip çıkamayan toplumlar ne yazık ki 
bir gün yok olurlar.

Sanata sahip çıkmak, kültürel 
zenginlikten korumak ise bilgili, bi 
linçli, öz değerlerine saygılı, ülkesini 
seven insanlarla ve yöneticilerle 
olanaklıdır.

Ahmet Vefik Paşa kültüre ve sanata 
önem veren, çağının ilerisinde, sıra- 
dışı bir askerdi..

Fransızcayı bile, Moliere’nin yapıt
larını dilimize çeviren ve uyarlayan 
Ahmet Vefik Paşa Bursa’da Valilik 
yaparken, halkı da tiyatro ile tanıştır
mıştı.

Bursa’daki tiyatro da onun adını 
taşımaktadır.

Paşa ilginç bir adam.
İlginçliğini ortaya koyan örnek çok. 
Biri;
Ahmet Vefik Paşa Bursa Valisi...
Bab-ı Ali (merkezi hükümet) ikide 

bir valilerden vergi istiyor.
Paşa bu duruma sinirlenmiş.
Bir seferinde Ba-ali’ye; “Para denen 

bok bu ilde yok” diye yanıt veriyor.
İşte, Paşa böyle bir adam. 
Ama, Paşa’nın ufku geniş. 
Etrafına ışık saçıyor. Yol gösteriyor. 
Kültür ve sanatın yanı sıra yöneti

ciliğe de kafa yoruyor.
İyi yöneticinin özelliklerini 24 

maddede topluyor. Bu özelliklerin 
tümü M ile başladığı için de adına “24 
M” formülü deniyor.

Bir göz atalım ve bizi Avrupa 
Birliği’ne taşıyan şimdiki yöneticileri
mi değerlendirelim.

Muteber (Geçerli) 
Mutena (Seçkin) 
Mutedil (Ilımlı) 
Mu’tezim (Azimli) 
Mutlif (Bağışlayıcı) 
Muvakkit (Zamanı iyi ayarlayabilen) 
Muzaffer (Galip) 
Müdebbir (Tedbirli) 
Müeyyid (Disiplinli) 
Mütefekkir (Düşünür) 
Müferrih (Güleryüzlü) 
Muhib (Muhabbetli) 
Mükrim (Cömert, eli açık) 
Mültefit (İltifat eden)
Mümeyyiz (iyiyi kötüyü ayırabilen) 
Münevver (Aydın) 
Mübeşşir (Müjdeleyici) 
Mübeccel (Yüceltilmiş) 
Muvahhit (Allah’a inanan) 
Mücerrib (Tecrübeli) 
Müfarik (Fark edebilen) 
Müheyya (Hazır olan)
Müceddid (Görünüşünü yenileyen)

Sevgili okurlar, bundan 
böyle haftada üç-dört gün 
buluşacağız...

Kadri Güler, beni bu 
köşeye taşıyınca, bende - 
İLK diyelim- yazımda sim
gesi TİMSAH olan 
Bursaspor’un müthiş (!) 
başarısından söz edeyim..

Maşallah basın 
Bursaspor’u büyüttü, 
büyüttü baba TİMSAH yap
maya kadar götürdü işi..

Öncelikle, yaşadığım 
kentin sporlarından as olan 
(Ki Türkiye içinde spor 
dendi mi, FUTBOL-ayakla 
oynanan spor- akla geliyor 
da... Futbol yabancı terim 
ya... Ayaktopu demeye 
alışmamışız... Onu da 
Türkleştirmişiz!!) 
Bursaspor tarafındayım !.. 
Ona tutanlardan değilim... 
Ve de Bursah olarak, hangi 
futbol takımı ile oynarsa 
oynasın gönlüm 
Bursaspor’un yenmesini 
beklerken, iyi ayaksporu 
oynayanı da takdir ederim. 
Alkışlarım da...

Centilmenliğin gereği bu 
Bildiğiniz gibi ayak- 

sporunda Yeşil olmayan 
kentimin Yeşil-Beyazlı 
takımı Bursaspor, ayağına 
çelme çakarak, süperden 
tepesi takla ikinci lige 
düşmüştü!!!...

Doğrusu ben 
üzülmeyenlerdenim...

Zira Bursaspor’un, 
kendine çelme attıracak 
konuma gelmesinde kendi 
rolü büyüktür. Senaryo 
kendisine aittir...

Bilindiği gibi düşüşlerin 
kalkışı vardır; isterseniz 
sırtüstü düşün!.. 
Emekleyerek de olsa 
kalkarsınız..

Bu düşüş Bursaspor’a 
ders olmalıydı...

Oldu mu?
Son maçta gördük. 

Bursaspor ayağına çelme 
takmak yerine ayaksporuy- 
la saha da vals yapar gibi 
bir spor karşılaşması 
yaşattı, seyredenlerine ve 
karşı takıma..

Benim canımı sıkan ise, 
Elazığspor’u yenmesinin 
sırat köprüsü niteliği taşı
ması...

Ve de kaderciliğe sığın
mak!..

Beyler, genelde beyler 
ayaktopu yorumu yaparlar 
da...

Erkek kardeşim, 
yazarım, dostum bu 
Bursaspor, süper ligden 
asansör hızıyla düşmedi 
mi?

O Bursaspor, Avrupa 
ödülü almış Galatasaray ve 
nice Önemli ayaktopu 
takımını yenmedi mi; yıllar
ca..

Üstelik sıfır-altılık 
sonuçlarla...

Ben yanlış mı anımsıyo
rum..

Nedir bu kompleks!!!!
Haa.. Sakın Elazığ 

takımını küçümsediğimi 
sanmayın.

Bugün alanında merdi
venin üçüncü basamağına 
oturmuş... Başarısına vle 
kendisine güvenen bir 
takım olmuş...Helal olsun..

Bugün hiç ciddiye 
almadığımız mahalle takım
larından o büyük futbolcu
lar doğdu!..

Sanayağ çocuklarının, 
çamur sahalardan ithal 
beslenme, ithal çimlere 
uzanmasının öyküsü ile 
doludur; ayaktopundaki 
ayaktopçularının öyküleri..

***★

Timsah yani Bursaspor 
Elazığspor’u deplasmanda 

yenip, galibiyet serisini 
sürdürdü..

Bu kadar..
“Kendi sahasında hiç 

puan kaybetmeyen lig 
üçüncüsü Elazığ’a yenilgiyi 
tattırarak rakibiyle arasın
daki puan farkını 6’ya 
indiren Bursaspor diğer 
takımlara da gözdağı 
verdi.”

Spordan söz ediyoruz... 
Ne demek gözdağı verdi?

Hani fanatizm olmaya
caktı!..

Fanatikliğin bela olduğu 
ortada...

Spor da centilmenlik ve 
etik, yani ahlak vardır...

Hoşgörü, sevgi ..
Ben böyle biliyorum...
Kınıyorum, ‘bu gözdağı’ 

sözcüğünü...
Bu arada Elazığ’ı yendik, 

oh ! diyerek rahat mı 
olalım.. O rahatlıklar, o 
gevşemeler Bursaspor’u 
çatıdan atmadı mı?

Çatı’ya çıkmak öyle 
kolay değil!. Emek ister..

En önemlisi sevgi ve 
gönül işidir.

Maçı seyrederken, 
Bursaspor’un yenileceğini i 
hiç düşünmediğimden, 
başarısını da çok abart
madım..

Gayet normal geldi..
Çalışmasının ve azminin 

sonucu bu..
O takım ki, başta da 

belirttiğim gibi Avrupa 
ödülü almış takımları bile 
yenmişti...

Bu kadar kompleksli 
olmayalım...

Yani Bursamız’ın sporda 
simgesi olan Bursaspor’u 
hazmedelim...Onu 
destekleyelim..

Ayaksporunu ayak 
takımı(!) gibi düşünmeyin .

Bu spordur....

f BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE T
1 İLAN ve REKLAM ALINIR 'i

■ KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 513 96 83 1
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jPŞtR :.|İ’p^ypne|^OIerini ziyaretinde umut dağıttı

“DSP’yi yeniden iktidara taşıyacağız”
DSP İl Başkanı Zeki Tavşan ilçe ziyaretlerini sürdürürken Gemlikli yöneticilere umut 
dağıttı. Tavşan, ülkenini kötü yönetildiğini, mevcut iktidarı halkın getirdiğini, gelecek
seçimlerde de götüreceğini söyledi. Tavşan, “Halk bizi tekrar iktidar yapacak” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe yönetici
lerini ziyaret eden 
DSP İl Başkanı 
Remzi Tavşan, 
gelecek seçimler 
için iddialı konuştu. 
İl yöneticileriyle 
birlikte ilçeleri gezen 
Remzi Tavşan, 
Gemlik DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz ve yönetim 
üyeleriyle durum 
değerlendirmesi 
yaptı.
Mevcut iktidarı 
halkın getirdiğini 
söyleyen Tavşan, 
gelecek seçimlerde 
halkın yeniden

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Aldanıyor...
Rum Ortodoks Patriği, 
Türkiye’yi Ekümenlik 
ve Ruhban Okulu açılması 
hususunda İnsan Hakları 
Mahkemesine şikayet etmiş... 
Bazı çatlak sesler çıktı ya... 
Meydanı boş buldu sanıyor. 
Aldanıyor.

DSP'yi iktidara 
taşıyacağını söyledi. 
İl yönetimi olarak 
parti örgütlerine 
programlı ziyaret
lerini sürdürdükleri
ni belirten Remzi 
Tavşan, “Örgütler
den çalışmalar 
hakkında bilgiler 
alırken, olası sorun
ları da çözmeye 
çalışıyoruz” dedi.. 
ÜLKE KÖTÜ 
YÖNETİLİYOR 
Partili üst yönetici
lerinin sürekli örgüt
leri gezerek ülkenin 
durumu hakkında 
bilgiler verdiklerini 
söyleyen DSP İl 
Başkanı Remzi

Tavşan, gezdikleri 
köylerde birçok 
üreticinin ürününü 
tarlada bıraktığına 
dikkat çekti.
Tavşan, "Üretici 
malını kaldırsa zarar 
edecek. Bunun için 
malını tarlada 
bırakmak zorunda 
kalıyor. Cumhuriyet 
tarihinde çiftçiye 
bu kadar eziyet 
yapılmadı. Bu 
kişileri halkımız 
getirdi, inşallah 
önümüzdeki seçim
lerde yine onlar 
götürecektir." dedi. 
DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer'in ülkesi
ni ve insanlarını 
çok seven dürüst 
bir kişi olduğunu 
söyleyen Tavşan, 
"Genel Başkanımız 
çalışmalarıyla 
halkımızın sevgisini 
kazanarak DSP'yi 
yeniden iktidara 
taşıyacaktır"

DSP İl Başkanı Zeki Tavşan, Gemlik İlçe Yöneticileriyle yaptığı 
görüşmede gelecek seçimlerde halkın DSP’yi yeniden iktidara 
taşıyacağını söyledi. Bunun için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var
diyen Tavşan, iktidarı da eleştirdi. Fotoğraf : Seyfettin Şekersöz
şeklinde konuştu. 
Başka il örgütleri 
olmak üzere ilçe ve 
belde teşkilatlarının 
daha çok çalışarak 
gelecekteki 
insanlarımız için 
daha iyi ortam

yaratacaklarını 
söyleyen Remzi 
Tavşan, "İnsan
larımız giderek 
daha çok 
bilinçleniyorlar. 
Gemlik için gelecek 
seçimlerde

çok umutluyuz. 
Kararsız oyların 
bize geri döneceğin
den eminiz.
Ülkedeki dalgalan
ma bunu 
gösteriyor" şeklinde 
konuştu.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle, program 
düzenlendi. Törenler, bugün saat 14.oo’de Belediye 
Kültür Merkezi’nde başlayacak.
10 Aralık Dünya Müdürü Emir sürecek. Ortaöğretim
İnsan Hakları Günü Şahin'in açış Türkçe öğretmeni Okulları arasında
hazırlanan program konuşmasıyla Tahsin Top'un düzenlenen
çerçevesinde başlayacak "Kültürümüzde şiir ve kompozisyon
kutlanacak. kutlamalar, insan Hakları" yarışmalarında
Belediye Kültür Sosyal Bilgiler konulu konuş derece alan
Merkezinde öğretmeni Ebru masının ardından öğrencilerin
yapılacak törenler Erdamar’ın öğrenciler "insan eserlerini
saat 14.00 de yapacağı "İnsan Hakları Evrensel seslendirmelerinin
başlayacak. Haklarının Tarihi Beyannamesi"ni ardından öğren
Cumhuriyet Gelişimi" konulu okuyacaklar. cilere ödülleri
İlköğretim Okulu konuşmayla İlköğretim ve verilecek
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Perfeçt Engjışh Gemlikle açıfacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Daha önce İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de 
dershane deneyimi 
olan Perfect Englısh 
Yabancı Dil Eğitim 
Merkezi yakında 
Gemlik'te açılacak. 
Akmantar Pasajı 
ikinci katında tadilat 
çalışmalarını 
sürdüren Turuncu 
Limited Şirketi 
yetkililerinden 
Abdulmuttalip Araş 
ile İngilizce öğret
meni M. Armağan 
Burcu, tadilat biti
minde Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
müracaat ederek 
yetki alacaklarını 
duyurdular.
Açacakları dil eğitim 
merkezinde slogan
larının "Konuşarak 
dil öğrenmek"

olduğunu söyleyen 
firma yetkilileri, 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'deki deneyim
lerini Gemlik'e 
aktarmak istedikleri
ni söylediler.
Büyük illerin 
kalitesini Gemlik'e 
getirerek, yabancı 
öğretmenler 

eşliğinde eğitim 
vereceklerini 
söyleyen 
Abdulmuttalip Araş, 
firmalarının üçüncü 
ortağı olan kızı 
Sinem Araş'ın da 
katılımıyla açacakları 
dil laboratuarında 
10-12 kişilik özel 
sınıflarda her 

kesime dil öğrenme 
imkanı vereceklerini 
söyledi.
YABANCI 
ÖĞRETMENLER 
DERS VERECEK 
Dil Eğitim 
Merkezi’nde yabancı 
öğretmenlerin ders 
vereceklerini 
bildiren İngilizce 

öğretmeni M. 
Armağan Burcu, 
Gemlik halkının 
kilometrelerce yol 
giderek ilde dil 
eğitimi almak için 
arayışlara son ver
mek istediklerini 
belirterek, "Herkes
ime yönelik dil 
eğitim programları 
olacak ve eğitimdeki 
kalitemizle kendimizi 
kanıtlayacağız" şek
linde konuştu.
SERTİFİKA 
VERİLECEK 
Yabancı Dil Eğitim 
Merkezinde ayrıca 
kursları bitirenlere 
Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı Dil 
Sertifikası verile
ceğini hatırlatan 
firma yetkilileri ayrı
ca yurt dışı destekli 
eğitim programı ser

tifikasının da eğitim 
merkezinde verile
ceğini duyurdu.
Özellikle İlköğretim 
ve Lise çağı gençler
ine İngilizce'yi 
sevdirme program
larının uygu
lanacağını bildiren 
İngilizce öğretmeni 
M. Armağan Burcu, 
yaz okullarının da 
devreye sokula
cağını bildirdi.
Akmanlar Pasajı 
ikinci katında 
başlayan tadilat 
çalışmalarının 
yılbaşına kadar 
bitirileceğini söyle 
yen firma yetkilileri, 
vakit geçirmeden 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü kanalıyla 
gerekli yerlere müra
caatlarını yapacak
larını söylediler.

NEW HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

ÜNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

ÜN VER TR AKTÖR İTD. Şii.
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.



10 Aralık 2004 Cuma Sayfa 5

'CHP, için üzerine iwi pıştf
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
yaptığı yazılı basın 
açıklamasında 
SSK hastanelerinin 
devriyle ilgili yapılan 
girişimler hakkında 
açıklamada bulundu. 
Bazı köşe yazarları 
tarafından CHP'nin 
suçlamalara 
hedef tutulduğunu 
belirten Akyürek, 
"Sosyal demokrat 
parti olan CHP'den 
ilk tepkinin çıkması 
beklenmekteydi. 
Ama, aradan aylar 
geçmesine rağmen 
dut yemiş bülbül 
gibi susmalarını 
hiçbir zaman kabul 
edemiyorum. Hele 

hele Genel Başkan 
yardımcısı eski bir 
sendikacı arkadaşım 
Cevdet Selvi'nin 
olması ve susması 
ile sesini duyma
mamız beni 
herkesten çok 
üzmedi diyemem" 
sözlerine yanıt veren 
Erdem Akyürek, 
partiyle ilgili yazılan
ların gerçeği yansıt
madığını belirterek: 
"Toplumun kanayan 
yarası olan gazete 
okuma alışkanlığı 
yerine okumama, 
televizyonlarda 
haber içerikli pro
gramlar yerine ma 
gazin programlarını 
izleme alışkanlığı, 
biz parti yönetimleri
ni de zor durumlarda 
bırakıyor. Çünkü, 

okumayan, izle
meyen bu kitle, 
dönerek CHP'nin 
muhalefet yap
madığını iddia 
ediyor." dedi. 
Akyürek, CHP'nin , 
başta Genel Merkçzj 
olmak üzere İl 
Başkanlığı, 
Milletvekilleri ve 
İlçe Başkanlığı ile 
üzerine düşeni 
fazlasıyla yaptık
larını söyledi.
CHP Bursa 
Milletvekili Sayın 
Kemal Demirel'in, 
Disk'e bağlı işçilerin 
Ekim ayında tari
hinde SSK Çekirge 
hastanesine koruma 
çadırı kurdukları 
zaman İl Başkanı 
Abdullah Özer ve 
Osmangazi ilçe

Başkanı Ahmet 
Memişoğulları'nın da 
imza kampanyasına 
katıldıklarını açık
layan Akyürek, bu 
yapılanların tüm 
medyada görün
tülendiğini söyledi. 
Erdem Akyürek, 
devam eden 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 

"1. Kasım tarihinde 
aynı koruma çadırı
na imza kampan 
yasına katılmak 
amacıyla Gemlik İlçe 
başkanlığı olarak da 
gidildi. Oradaki 
genel kanaat 
'CHP İl Başkanlığı, 
milletvekilleri, ilçe 
başkanlıkları ile 
üstüne düşen vazi 

feyi fazlasıyla yerine 
getirmiştir. Şu 
ana kadar bu 
kampanya ya sizden 
başka parti katıl
mamıştır görüşü 
yanlışıtır. CHP'liler 
denildiği gibi dut 
yemiş bülbül misali 
susmamış, aksine 
aylar önce konuş
maya başlamışlardır. 
Kemal Demirel'in 
İşçi Emeklileri 
Derneği’ni 
ziyareti ise İlçe 
Başkanlığımızın 
programı 
dahilindedir. 
Zaten bu husus 
sayın İşçi Emeklileri 
Derneği 
Başkanımıza, par
timizi bayramlaşmak 
amacıyla ziyaretinde 
iletilmiştir."

SENEN w ve Av Malzemeleri Ticareti

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Kredi kartı harcamaları 
13 katrilyon lirayı aştı

✓ Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
v Fanya
v Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri
v Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

w diğer malzemeler ili hizmainizdeyiz

Kredi kartı harca
maları 13 katrilyon 
lirayı aştı. Kredi 
kartı ve tüketici 
kredileri toplamda 
25 katrilyon 670.9 
trilyon liraya 
yükseldi.
26 Kasım-3 Aralık 
haftasında 
Tüketici kredileri 
ve kredi kartı 
harcamaları 
toplamda 363.4 
trilyon lira 
daha arttı.
Merkez Bankası

tarafından haftalık 
olarak yayınlanan 
geçici verilere 
göre 26 Kasım- 
3 Aralık tarihleri 
arasındaki haftada 
tükştici kredileri 
bir hafta önceye 
göre 129.6 trilyon 
lira artarak 12 
katrilyon 524.3 
trilyon liradan, 
12 katrilyon 654 
trilyon liraya çıktı. 
Söz konusu 
haftada kredi 
kartları ile yapılan

harcamalar da 
233.8 trilyon liralık 
yükselişle 12 
katrilyon 783 trilyon 
liradan, 13 katrilyon 
16.8 trilyon liraya 
yükseldi.
Böylece sözkonusu 
haftada tüketici 
kredileri ile kredi 
kartı harcamaları 
toplamda 363.4 
trilyon lira artarak 
25 katrilyon 307.4 
trilyon liradan 25 
katrilyon 670.9 
trilyon liraya çıktı.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş,*, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

gOnlOk siyasi gazete ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Çocuğunuzu doğru anlayın
Türkiye'de ilk terapi 
merkezi açan ve ilk 
çocuk 
mahkemesinde 
görev alan Psikolog 
ve Pedagog 
Nükhet Filiz 
Şenyuva, anne 
babaların, çocuklara 
2 yaşından itibaren 
'hayır' demeyi 
öğretmesi gerektiği
ni belirterek, 
"Bu, çocuğun 
kişiliğini bozmaz. 
Tam tersine nerede, 
nasıl davranmayı 
öğrendiğinde 
çocuk toplumda 

daha mutlu 
olacaktır" dedi. 
Psikolog ve 
Pedagog Şenyuva 
yaptığı açıklamada, 
çok zeki bir 
çocuğun stresli ve 
hırçın olmasının 
altında, anlaşılama- 
manın doğurduğu 
gerginliğin söz 
konusu olduğunu 
ifade ederek,

"Çünkü anlaşıla
bilmiş değil. Zeki 
olduğunu biliyor 
ama çocuğun ruh 
sağlığında birtakım 
pürüzler var. Bunu 
uyumsuzluğu ile 
ortaya çıkarıyor. 
'Yapmayacağım, 
gitmeyeceğim, 

yemeyeceğim'. 
Çünkü çocukların 
yapı olarak 
'hayıflara yatkın 
yaşları var. Hayırları 
evet yapmak, dayak
la, cezayla, kızarak 
mümkün. Ama 
psikolojik destekle 
kalıcılık sağlanabilir. 
O an yaptırabilirsiniz 
ama biraz sonra yine 
aynı hareketi tekrar 
edecektir" diye 
konuştu.
Ne söylendiğinin 
değil, nasıl 
söylendiğinin çok 
önemli olduğunun 
altını çizen Psikolog 
ve Pedagog Nükhet 
Filiz Şenyuva,

"Çocukların yaşına 
göre, kısa kelimeler
le konuşmak 
doğrudur. Kelimeler 
yalın, sade ve 
anlaşılır bir dilde 
olmalı. Kızgınlığınız 
ve öfkeniz sakin 
biçimde yansıtılmalı. 
Çünkü çocuğun yara 
alması her zaman 
mümkün. Ses tonu, 
beden dili ve 
kelimelerin hepsi 
büyük önem taşır. 
Başını okşadığınız
da, 'Ben sana çok 
kızdım* yerine,

'Ben çok üzüldüm* 
demek o çocuğu 
düşündürebilir. 
Çocuk koşarak 
gelir sarılır ve 
olay biter.
Ama bir annenin, 
'Sen beni 
kızdırmak için mi, 
çileden çıkarmak 
için mi yapıyorsun?' 
demesi çocuğa 
hiçbir anlam 
ifade etmez.
Çocuk gene yapar" 
dedi.
Psikolog ve 
Pedagog Nükhet

Filiz Şenyuva, insan
ların ruh sağlığının 
en hassas, en 
dengede tutulması 
gereken bir konu 
olduğuna dikkat çek
erek, "Aynı zamanda 
akıl sağlığını da etk
ilediği için sadece 
bizi değil, evimizdeki 
çocukları da 
etkiliyor. İş yerinde 
bir başkasına kızan 
kişi, eve gittiğinde o 
kızgınlığı çocuğun
dan çıkarabiliyor. 
Dolayısıyla biz 
topluma baktığımız

da her şeyden önce 
yuva çağındaki 
çocukların, 
eğitimcileri, 
öğretmenleri, 
bakıcıları ve en 
önemlisi aileleri 
tarafından doğru 
anlaşılması 
gerekiyor. Ailesi 
tarafından yanlış 
anlaşılan bir 
çocuk bunun 
sıkıntısını yetişkin 
olduğu zaman da 
çekiyor. 'Annem, 
babam 
beni anlayamadı, 
doğru yönlendireme
di, ben şunu 
yapmayı çok arzu 
ediyordum (müzik, 
resim olabilir) ama 
onlar beni yolla
madılar. Onlar bana 
önem vermediler'. 
Veya bir başka 
deyişle, 'Onlar 
beni hiç tanıyamadı* 
diye üzüntü 
duyuyorlar" 
diye konuştu.

İlk 3 ay damak zevkini belirliyor

W
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

Bebeklerin ilk 3 
ayda yedikleri 
gıda türlerinin, 
ilerleyen yaşlar
daki damak 
zevkini belirlediği 
ortaya çıktı. 
Amerikalı bilim 
adamları, anne 
sütü içen bebek
lerin damak 
zevkinin de 
büyük ihtimalle 
annenin yedik
leriyle belir
lendiğini 
belirttiler. , 
Pediatrics der
gisinde yayım
lanan habere 
göre, 
Philadelphia'daki 
Monell 
Merkezi'nde 
görevli Julie

Mennella ve 
ekibi, bebek 
mamasıyla besle
nen 53 bebeği 
inceledi.
Bebeklerin ilk 3 
ayda ya tatlı ya 
da süt proteini 
hidrolize edilmiş 
daha az tatlı 
mamalar yediğini 
belirten bilim 

adamları, 4. 
aydan 7. aya 
kadar bütün 
bebeklere tatlı 
olan mamaları 
yedirdiklerini 
söylediler. 7. ayın 
sonunda bütün 
bebeklere her iki 
mamayı tattıran 
bilim adamları, 
sürekli tatlı mama 

yiyen bebeklerin, 
tatlı olmayan 
mamayı reddet
tiğini, diğerlerinin 
ise bu mamayı 
kabul ettiğini kay
dettiler.
Bilim adamları, 
daha önce 
yapılan araştır
malarda, 
bebekken 

hidrolize edilmiş 
mamayla besle
nen 4-5 yaşındaki 
çocukların ekşi 
ve aramalı yiye
ceklere daha 
çabuk alıştığının 
tespit edildiğini 
hatırlattılar.
Araştırma 
başkanı 
Mennella, çoğu 
anne ve babanın, 
çocuklarına tatlı 
olmayan mama 
vermekte zor
landığını 
belirterek, anne 
sütü içen bebek
lerin damak 
zevkinin de 
büyük ihtimalle 
annenin yedik
leriyle belir
lendiğini söyledi.

SATILIK DAİRE SATILIK DÜKKAN
Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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İşsizlik oranı yüzde M
DİE'nin Hanehalkı 
İşgücü Anketi'ne 
göre, 2004 yılının 
Temmuz, Ağustos, 
Eylül aylarını kap
sayan üçüncü 
döneminde 
Türkiye'de işsizlik 
oranı, yüzde 9.5 
olarak belirlendi. 
DİE, Hanehalkı 
İşgücü Anketi 
üçüncü dönem 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 2004 
yılının üçüncü 
döneminde toplam 
istihdam 22 milyon 
874 bin kişi, işsiz

sayısı ise 2 milyon 
390 bin kişi olarak 
belirlendi 
Türkiye'de toplam 
işgücüne katılma 
oranı yüzde 50.6, 
işsizlik oranı yüzde

9.5 ve tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 
14 olarak saptandı. 
İkinci dönemde işsi
zlik oranı yüzde 9.3 
olarak 
hesaplanmıştı.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

6 aylık bebek 
hayat kurtardı
Bursa'da 
uyudukları 
sırada karbon- 
monoksit gazın
dan zehirlen
mek üzereyken 
6 aylık bebek
lerinin ağla
masıyla uyanan 
bir aile ölümden 
döndü. Karbon 
monoksit 
gazından 
zehirlenerek 
hastaneye 
kaldırılan Ayşe- 
Nadir Özdemir 
çifti, "Hayatımızı 
minik yavrumuz 
Buğrahan'a 
borçluyuz" dedi. 
Olay önceki sabah 
saat 05.00 
sıralarında 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'ne bağlı Soğanlı 
Mahallesi Yıldırım 
Sokak'ta meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, gece 
yatarken 6 aylık 
minik bebekleri 
Buğrahan 
üşümesin diye 
sobayı yakan 
Özdemir ailesi,

yayılan karbon- 
monoksit 
gazından zehirlen
mek üzereydi. 
Ancak Özdemir 
ailesinin 6 aylık 
minik bebekleri 
Buğrahan ağla
maya başlayınca, 
Emine Haşan 
Özatav İlköğretim 
Okulu'nda öğret
menlik yaptığı 
öğrenilen anne 
Ayşe Özdemir (25) 
uyandı. Yatağından 
kalktığında 
kendini bitkin 
hisseden anne 
Özdemir, eşi Nadir

Özdemir'i (28) 
uyandırdı.
Zehirlendiklerini 
anlayan çift, 
minik bebekleri
ni de alarak 
komşularından 
yardım istedi. 
Özel bir otomo
bille hastaneye 
getirilen 
Özdemir 
ailesinin kömür
den zehirlendiği 
anlaşıldı.
Özdemir çifti, 
devlet has

tanesinde tedavi 
altına alınırken, 6 
aylık minik 
Buğrahan 112 
ambulansı ile 
Bursa Çocuk 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Özdemir çifti, 
bebeklerinin ağla
ması ile uyandık
larını ve hayat
larının kurtul
duğunu söylediler. 
Oksijen ve serum 
verilen ailenin 
sağlık durum
larının iyi olduğu 
bildirildi.

Açılan şirket sayısı yüzde 25.42 arttı

ABONE OLUN

Türkiye Odalar 
ve Borsalar 
Birliği'nin 
Ticaret Sicili 
verilerine göre, 
bu yılın ilk 11 
ayında açılan 
şirket sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 25.42 
arttı. 
Aynı dönemler 
karşılaştırıldığında 
kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 
12.72 oldu.
Odalar Birliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, geçen yılın 
Ocak-Kasım döne
minde 58 bin 944 
olan şirket sayısı 
yüzde 25.24 artış 
göstererek, bu yılın

aynı döneminde 73 
bin 926'ya yükseldi. 
Geçen yıl 22 bin 
547 olan kapanan 
şirket sayısı da 
yüzde 12.72 artış 
göstererek 25 bin 
416'ya çıktı.
Yine bu yılın Kasım 
ayında bir önceki 
yılın söz konusu 
ayına göre yeni, 
açılan şirket sayısı 
yüzde 52 artarak 3

bin 851'den 5 
bin 854'e, 
kapanan şirket 
sayısı da 
yüzde 47.50 
artarak 
1577'den 2 bin 
326'ya çıktı. 
Bu yılın ilk 11 
ayında en fazla 
şirket 24 bin 
783 ile İstan

bul'da açıldı, aynı 
dönemde İstanbul'
da kapanan şirket 
sayısı ise 8 bin 400 
oldu. İstanbul'u 9 
bin 972 yeni açılan 
şirket ile Ankara, 2 
bin 53 ile Bursa 
izledi. Aynı 
dönemde Ankara'da 
2 bin 785, Bursa'da 
da 690 şirket 
kapandı.
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2005’in ilk 4 ayında enflasyona dikkat
2005'in ilk 4 ayında 
enflasyona dikkat 
Merkez Bankası, 2005 
yılının ilk 4 ayında 
enflasyonda yukarı 
doğru bir hareketin' 
oluşabileceğini, ancak 
Mayıs'tan itibaren 
enflasyonun tekrar 
'aşağı' yöneleceğini 
açıkladı.
Merkez Bankası'nın 
"Kasını Ayı Enflasyonu 
ve Görünüm " başlıklı 
değerlendirmesinde, 
geçen ay (kasım) 
TÜFE 'de yaşanan yük
selişte giyim, 
ulaştırma ve kiraların 
etkili olduğu belirtildi. 
2004 enflasyon hede
fine ulaşılabilirliğin 
artık sorgulanmadığı, 
2005 hedefinin 
konuşulduğu 
kaydedilen değer
lendirmede, Merkez 
Bankası'nın da hu 
nedenle, bu yılın 3.. 
ayından itibaren bir 
sonraki yılın enflasyon 
hedefine ait risklere 
dikkat çekmeye 
haşladığı hatırlatıldı. 
Son dönemde yıllık 
t nflasyoıı rakamların
daki düşüşün durakla
masının 3 yıldır devam 
edeıi enflasyondaki 
düşüş sürecinin 2005'de 
de devam edip etmeye

ceği sorusunu gündeme 
getirdiği vurgulanan 
değerlendirmede, şu 
öngörülerde bulunuldu: 
"2005 yılının ilk 4 ayın
da, yıllık enflasyondaki 
düşüş eğiliminde 
bir duraklama, hatta 
yukarı doğru bir 
hareket oluşabilecektir. 
Ancak yapılan tahmin
lere göre, 2005 yılının 
Mayıs ayından itibaren 
mevcut TÜFE ile 
ölçülen yıllık enflasyon, 
tekrar aşağı yönelecek 
ve yıl sonunu hedefe 
yakın bir rakamda 
tamamlayacaktır.
Kuşkusuz bu tahminler, 
mevcut ekonomi poli
tikalarının benzer bir 
yaklaşımla devam ettir
ildiği, yapısal reform
ların aksamadan 
sürdürüldüğü, iç ve dış 
konjonktürde 
olağanüstü bir gelişme 
olmadığı varsayımları
na dayanan ana bir -• 
senaryo içerisinde 
yapılmaktadır." ' 
Merkez: Bankası değer
lendirmesinde, A B 'ye 
tam üyelik amaçlı 
müzakere sürecinin 
başlamasına ilişkin 
gelebilecek 'beklencH,- 

, den daha olumsuz' bir 
yanıtın, rjsk algıla
masını artırarak, mali

piyasalarda d ay galatı
ma yaratabileceğine de 
işaret edildi. Geliş mekte 
olan ülkelerden ani ser
maye çıkışlarının şimdi
lik düşük bir olasılık 
olarak görülse de, glob
al risk algılamalarında
ki değişimlerin her 
durumda mali 
piyasaların istikrarı 
açısından risk oluştura- 
hildiğine dikkat çekilen 
değerlendirmede, 
"Ancak burada vurgu
lanması gereken nokta, 
yapısal reformların 
kararlılıkla yürütülmesi 
ve mali disiplinin de 
vam ettirilmesi duru
munda, dış gelişmel
erdeki olumsuzlukların 
etkilerinin geçici oluca 
ğigerçeğidir" ilenildi. 
KIR I ARTIŞLARI \ 1 
DİKKAT .
Değerlendirin ede, 2(Hi5 
enflasyonuna ilişkin,bir 
diğer önemli rişk jınsu- 
runun, mal ve hizmet 

fiyat artışları arasındaki 
farklılaşmanın, 
'öngörülenin de 
ötesinde' boyutlara 
ulaşma ihtimali olduğu 
vurgulandı.
Enflasyonda yıl sonu 
hedefinin yüzde 8 ola
cağı bir döneme gir
ilirken, yıllık kira 
artışının yüzde 20'lere 
yakın olmasının "dikkat 
çekici ve açıklanması 
güç bir olgu" olduğu 
kaydedilen değer
lendirmede, önümüzde
ki dönemde de aynı şek
ilde devam etmesi duru
munda, kira artışının 
2005 yılı enflasyonuna 
katkısının hedefin 
yüzde 40'ına kadar 
ulaşabileceği uyarısında 
bulunuldu. Merkez 
Bankası değer
lendirmesinde, ham
madde ithal fiyatlarının 
yüksek düzeylerde 
seyretmesinin fiyat 
endeksleri üzerindeki 
doğrudan etkilerinin, 
bir süredir özellikte 
TEFE'de hissedildiği de 
Belirtilerek. son 
dönemdi K i maliyet 
ha î A ilamını öıı um u zde- 
kı fi nemde enflasyon 
beki ey işler i vefiya ilam a 
davrıpıışlurtdizerindeki 
dolaylı etkilerinin 
yakından izlenmesinin 

önemine işaret 
edildi.Enfiasyonla ilgili 
değerlendirmelerin 
sonunda, önümüzdeki 
dönemde enflasyonda 
ödnem dönem küçük 
dalgalanmalar beklen
mekle birlikte, temel 
eğilimin düşüş yönünde 
olmaya devam edeceği 
bildirildi.
MAKROEKONOMİK 
GÖRÜNÜM
Merkez Bankası'nın 
genel makroekonomik 
görünüme ilişkin değer
lendirmelerinde de, 
tüketim eğilimi ve 
tüketici güven 
endeksinin istikrara 
kavuştuğu kaydedilerek, 
bu gelişmeler ve diğer 
öncü göstergeler ışığın
da büyümenin 3. 
çeyrekte yavaşlamaya 
başladığı vurgulandı. 
Bu yavaşlamanın yılın 
son çeyreğinde de süre
ceği tahmini yapıldı. 
Uygulanan sıkı maliye 
ve para politikaları 
nedeniyle, iç talepteki 
canlanmanın kontrollü 
olarak gerçekleştiği ve 
iç talep fiyatlar 
üzerinde henüz belirgin 
bir baskı oluşturmadığı 
belirtilen değer
lendirmede, şu görüşler 
ifâde edildi: "Ne varki, 
dayanıklı tüketim mal

ları talebinde haşlayan 
canlanmanın yılın 2. 
çeyreğinden itibaren 
daha geniş bir alt gruba 
yayılmış olması, 2005 
yılında genel arz talep * 
dengesinin enflasyona 
vereceği desteğin, 
geçtiğimiz yıllara oran
la daha düşük olacağı
na işaret etmektedir. 
Ayrıca dünya ham
madde fiyatları açısın
dan olumsuz 
bir dönem geçirilirken, 
enflasyon bekleyiş
lerinin tekrar artma
ması açısından iç 
talebin kontrol altında 
tutulması ayrı bir önem 
taşımaktadır.
Son 4 çeyrek boyunca 
yüksek seyreden yatırını 
eğiliminin, önümüzdeki 
dönemde üretim ve ver
imlilik üzerinde olumlu 
yansımalarının olacağı 
tahmin edilmektedir. 
Mali disiplinin devam 
etmesi, daha da önem- । 
lisi kalitesinin artarak 
süreceği algıla
malarının artması 
durumunda, reci fa izlen 
daha da düşecek, üreti
ci güveni artacak, 
yatırım ve ihracât can
lanmaya devam edecek, 
sonuç olarak büyüme * 
daha sağlıklı bir zemine 
oturacaktır. "

MİLTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Podp Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı 
Ara Sıcak 
Ana Yemek
Meyve

Tel: (0.224) 513 10 71-514 44 44

MENÜ
Limitsiz Yerli İçkiler
Limitsiz Meşrubat

1 Kişi: 35.000.000 TL

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Soba iilıirlaittlmK iüıt
11ilkine Mühendisleri 
Odası (MMO) İzmir 
Şubesi, kış mevsimi 
ile İzmir ve Türkiye 
genelinde meydana 
gelen soba ve şofben 
zehirlenmesi olay
larının önlenmesi 
için etkili bir eğitim 
kampanyasın ın 
gerekli olduğunu 
açıkladı. MMO İzmir 
Şube Başkanı Doğan 
Albayrak, Oda olarak 
bu kampanyada aktif 
görev almaya hazır 
olduklarını 
belirterek, kömürlü, 
gazlı ve LPG'li 
sobalarla şofbenlerin 
bilinçli kullanılması 
gerektiğine dikkati 
çekti.
Yazılı bir açıklama 
yapan MMO İzmir 
Şubesi Başkanı 
Doğan Albayrak, 
"Havaların soğuması 
ite ısınma gereksini
mini karşılarken 
ortaya çıkan kazalar 
geçmiş yıllarda 
olduğu gibi hu yıl da 
ne yazık ki çok üzücü 
boyutlara ulaşın ıştır. 
Soba, şofben ve benz
eri araçların kul
lanımında oluşan 
kazaların bilgi-eğitim 
eksikliğinden kay
naklandığı görülmek
tedir. Bu nedenle bazı 
temel noktaları anım
satmak istiyoruz" 
dedi.
Albayrak, soba ve 
şofben kullanıcıları
na daha sonra şu 
hatırlatmalarda 
bulundu:
"Sobalar, cihazın 
kapasitesine uyan 
yeterli hacimde bir 
yere konmalı, sıcak
tan etkilenmeyen, 
yanmaz bir levha 
üzerine yerleştirilme
lidir (Tercihen mer
mer). Sobanın ısısın
dan iyi yararlan
abilmek için, sobanın 
duvara çok yakın 
olmaması, çevresinde 
perde, örtü vb. çabuk 
tutuşabilir madde 
bulunmaması gerek
mektedir. Bacalı 
sobalar baca bağlan
tısı olmadan kesinlik
le kullanılmamalıdır. 
Soba, mümkünse 
baca deliğine yakın 
yere konmalıdır.

Soba boruları 
mümkün olduğunca 
kısa ve düşey boyutta 
olmalı, yatay borular 
bacaya hafif bir 
eğimle döşenmelidir. 
Uzun yatay borular 
ve fazla sayida dirsek 
kullanımından kaçın
malıdır. Soba bacaya 
bağlanmadan önce 
bacanın iyi çekip 
çekmediği bir mum 
alevinin baca önünde 
tutulması ile kontrol 
edilmelidir. Alev baca 
içine doğru çekiliyor
sa baca çekişi iyidir. 
Aksi halde baca çek
işi kötüdür ve mutla
ka temizlik ve 
onarımı yapıldıktan 
sonra kullanılmalıdır. 
Baca ve borular 
arasındaki bağlan
tıların sızdırmazhğı 
sağlanmalıdır. Soba 
yatak odalarına ve 
banyoya kesinlikle 
konulmamalıdır. 
(Uyurken sağlıklı ve 
sıcak tutan bir yatak 
ve yorgan kullanımı, 
sohah-ısıtılan odada 
yatmaktan daha 
sağlıklı bir seçimdir. 
Borular pencere yada 
duvara açılan bir 
delikten çıkarılma
malıdır. Sobanın 
bulunduğu yer sık sık 
havalandırılmalıdır." 
Kömürlü soba 
yakılırken ise şunlara 
dikkat edilmesi isten
di: "Soba mutlaka 
üretici firmanın ver
mesi gereken 'kullan
ma talimatına' göre 
yakılmalıdır. Alttan 
yanmalı ve üstten 
yanmalı sobalarda 
tersine işlem yapmak 
zehirlenme 
kazalarının başlıca 
nedenlerindendir.
Her tutuşturma işle
mi öncesi sobanın 
külü mutlaka 
temizlenmelidir. 
Güvenlik açısından, 
soba tutuşturmak 
için benzin, gazyağı 
ve ispirto gibi yakıt
ların kullanımından 
kaçınılmalıdır. 
Tutuşturma sırasında 
tüm klapeler açık 
tutulmalıdır. Tam 
yanma sağlanmadan 
klapeler kapatılma
malıdır. Verimli ısın
ma için sobanın ateş

tuğlalarının kırılma
nı asın a ve dış 
yüzeyinde çatlaklar 
oluşmamasına dikkat 
edilmelidir (Soba 
sıcakken ıslak bezle 
silmek vb. işlemler 
emaye yüzeyde çatla
malar meydana 
getirir)." 
Katalitik sobalarda 
kullanılan LPG gazı 
hava ile yüzde 2-10 
oranında karıştığı 
zaman küçük bir 
kıvılcımla, yanıcı ve 
patlayıcı özelliğinin 
harekete geçebildiği 
belirtilen açıklamada, 
"Bu nedenle LPG’li 
sobalarda hiçbir şek
ilde gaz sızıntısı 
olmamalıdır.
Katalitik sobalardan 
oluşan zehirlen
melerin nedeni: LPG 
gazı sızması değil, 
yetersiz oksijenli 
yanma ortamlarında 
yanmanın devam 
etmesi sonucu çıkan 
zehirli karbon 
monoksit gazının ten
effüs edilmesidir. 
Oksijensiz kalan 
vücutta önce halsizlik 
başlar. Bu arada 
vücutta salgılanan 
laktik asit kaslarda 
kramplar yaratır. 
Vücut kasılır, kişi 
hareket edemez ve 
bağıramaz duruma 
gelir, aynı ortamda 
kalmaya devam eder
se solunum yetersi
zliği ve solunum felci 
ortaya çıkar. Katalitik 
sobalar 30 
metreküpten küçük 
yerlerde kullanılma
malıdır. Sobanın 
bulunduğu yerde 
kapı altları tamamen 
kapalı olmamalıdır. 
Uyurken soba 
kesinlikle açık 
bırakılmamalıdır. 
Tüp ile soba 
bağlantısı 
sızdırmazhğı sağlan
malıdır. LPG 
sızıntısı olması duru
munda hemen hava
landırma yapılmalı, 
havadan ağır olan bu 
gazın tabanda, köşel
erde biriktiği 
düşünülerek 
süpürme yoluyla 
gazın atılması 
sağlanmalıdır " 
denildi.

M

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Fenerbahçe
Maça Manchester haşladı. 

Fenerbahçe, ilk dakikada 
hakimiyeti aldı.

Soldan gelişen ataklarla 
fener gol arıyordu. Ingitizler 
kalabalık defanslarla buna 
imkan vermedi.

Pasyüzdesi Fenerbahçe’ 
deydi.

Tek pas presle Manchester 
forvetini kendi sahalarına 
hapsetti.

Ümit Özak ’ın iki ortasından 
netice çıkmadı, uzaktan da olsa 
Selçuk ’ıın cılız şutu etkisizdi.

Alex’e ceza dışında yapılan 
sert hareketle Fenerbahçe 
frikik kazandı.

Korner ve frikik atışlarını 
Alex kullanıyordu.

Alex, Tuncay, Nobre etkiliy
diler.

Bu maçta gözüken o ki, ilk 
topları Fener ’li oyuncular 
alıyordu.

Manchester ’liler zaman 
zaman Fenerbahçe akutlarını 
sertlikle dıırdurahiliyordu.

İlk devre Fenerbahçe golle 
başladı.

47. dakikada gene soldan 
Ümit Özak ’ın ortasına, 
Tuncay’ın dömiivolesiyle ilk 
gollerine kavuştu.

Fenerbahçe aynı oyununu 
sürdürdü.

Zaman zaman da 
Menchester ’liler fener kalesine 
yükleniyordu.

Sağ taraftan yapılan orta

SATILIK 

GARAJ

- Manchester
atakla Fenerbahçe frikik 
kazandı. Alex’in yaptığı ortaya 
Tuncay aradan vurduğu kafa 
ile 2. golünü attı.

Ümit, Alex, Tuncay Nobre’yi 
oyun içinde ve her yerde 
görmek mümkün.

Saha içinde olmayan hakem 
tarafından görülmeyen 12. 
oyuncusu ve seyircisi vardı.

Serkan Balcı çıktı, yerine 
Mehmet Yozgath girdi.

Manchester ’de Ronaldo, 
oyuna ağırlığını koyan futbol
cuydu.

Fenerbahçe bu güzel oyunu 
ve galibiyetiyle, prestijini kur
tarmış oldu.

Fenerbahçe oyun disiplinin
den hiç kopmadı.

Orta sahada Selçuk ’ıı yaz
madan geçemeyiz. Çok çalıştı 
iyi paslar attı, autlarla 
Fenerbahçe ’yi sırtlayanlardı.

Rüştü’ye fazla iş düşmeme
sine rağmen yan toplarda iyi 
idi.

Mancher ’de, Ronaldo ’ya bel 
bağlamıştı ama iyi markaj 
yapılınca fozla etkili olamadı.

Fenerbahçe ’den Nobre çıktı. 
88. dakikada Serhat girdi. 90. 
dakikada Tuncay Şanlı ’nın 
üçüncü golü geldi.

Bu gol Serhat’ın alıp 
götürdüğü topla yaptığı ortaydı.

Manchester İngiltere’de 
bıraktığı futbolcularla oynasay
dı maçın skoru değişebilirdi 
ama netice değişmezdi.

Küçük Kuntla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

513 96 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Parası olana üniversite kolay
ÖSYM tarafından 
yayınlanan 2004 
ÖSS'ye ilişkin ista
tistikler, sayıları 25'i 
geçen özel üniver
sitelerin yük
seköğretimi paraya 
endeksli hale 
getirdiğini gösterdi. 
Devlet ve özel 
üniversitelerde aynı 
bölümlere yerleştir
ilen öğrencilerin 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'nda (ÖSS) 
aldıkları puanlar 
arasındaki fark 
100'ü geçti. 
ODTÜ'nün bilgisa
yar mühendisliği 
bölümüne en düşük 
369 puanla öğrenci 
yerleştirilirken, bir 
özel üniversitenin 
aynı bölümüne 268 
puan alan öğrenci 
de kayıt yaptırdı. 
ÖSYM tarafından 
çalışmaları tamam
lanarak yayınlanan 
2004 ÖSS'ye ilişkin

Hafta sonu soğuk ve yağışlı
Yurdun kuzey 
kesimlerinde etkili 
olan yağışla hava 
hafta sonu da etkisi
ni sürdürecek. 
Marmara, Karadeniz 
ve D. Anadolu'da 
kar ve yağmur 
görülecek.
İstanbul yağmurlu.. 
Hava sıcaklığı 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege, Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
değişmeyecek, 
diğer yerlerde 
azalacak. Hafta 
sonu ortalama 
hava sıcaklıkları 
İstanbul'da 10, 
Ankara'da 3, 
İzmir'de 11, 
Antalya'da 15, 
Erzrum'da -11 ve

istatistikler, sayıları 
25'i geçen özel 
üniversitelerin yük
seköğretimi paraya 
endeksli hale 
getirdiğini gösterdi. 
İstatistiklere göre, 
bir devlet üniver
sitesinin yüksek 
puanh bir 
bölümünde okumak 
isteyen öğrencinin 
ÖSS'de neredeyse 
dereceye girmesi 
gerekirken, maddi 
durumu iyi olan 
başka bir öğrenci 
devlet üniversite
sine yerleştirilen 
öğrenciden 100 
puan düşük alsa

Samsun'da 8 
derece olacak. 
Bugün Karadeniz 
bölgesi yağış 
alıyor. Bölgenin 
kıyısı karla karışık 
yağmur, iç 
kesimleri ise 
kar yağışı etk
isinde. Kar 
yağışı Bolu- 
Kastamonu hattı 
ile Erzurum-Kars 
bölümünde 
de etkili.
Cumartesi Doğu 
Marmara(İstanbul), 
Karadeniz'in kıyısı 
karla karışık 
yağmurlu, 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile 
Doğu Anadolu'nun 
tamamı kar yağışlı 
geçecek. 

bile özel üniversit
ede aynı bölümde 
okuyabiliyor.
268 PUANLI 
BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 
Türkiye'de en iyi 
eğitimin verildiği 
üniversitelerden 
ODTÜ'nün bilgisa
yar mühendisliği 
bölümüne yapılan 
yerleştirme işlemi 
sonucunda taban 
puan 369 olarak 
belirlenirken, aynı 
bilgisayar 
mühendisliği 
bölümü bir özel 
üniversitede
örneğin 268 puana

Diğer bölgelerimiz kıyı kesimi ile
parçalı ve az Güneydoğu
bulutlu... Anadolu'nun
Pazar günü ise doğusunda karla
Bolu çevresi, karışık yağmur
Doğu Karadeniz'in görülecek.
iç kesimleri ve Diğer yerler
Doğu Anadolu'da parçalı ve az
kar yağışı bulutlu, İç
sürecek... Anadolu'da
Karadeniz'in gökyüzü sisli.

kadar iniyor.
İki üniversiteye yer
leştirilen en düşük 
puanh öğrenciler 
arasındaki fark ise 
101 puanı buluyor. 
ODTÜ'nün bilgisa
yar mühendisliği 
bölümüne birinci 
olarak yerleşen 
öğrencinin puanı 
378 iken, örnek 
olarak alınan bir 
özel üniversitenin 
bilgisayar 
mühendisliği 
bölümüne birinci 
giren öğrencinin 
puanı 320 oldu. 
Öte yandan Ankara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nin bu 
yıiki taban puanı 
337, tavan puanı 
360 olarak gerçek
leşirken, İstanbul'
daki iki özel üniver
sitenin aynı fakül
telerinin taban 
puanı 268 tavan 
puanı 319 oldu.

1 milyar çocuk 
AIDS kıskacında

BM Çocuklara 
Yardım Fonu dünya 
üzerinde bir mil
yardan fazla 
çocuğun fakirlik, 
savaş ve AIDS'ten 
mustarip olduğunu 
bildirdi.
UNICEF tarafından 
Genel Direktör Carol 
Bellamy imzasıyla 
yayımlanan "Çocuk
lar Tehlikede" 
başlıklı raporda, 
"Dünya üzerindeki 
çocukların yarısı 
açlık ve kötü sağlık 
koşulları içinde 
yaşaması, 
okulların hedef 
seçilmesi, köy 
nüfuslarının AIDS 
nedeniyle git gide 
azalması, çocuklara 
verdiğimiz sözü 
tutamadığımız 
anlamına geliyor" 
denildi.
Fakirliğin gelişmek
te olan ülkelere 
mahsus olmadığının 
altı 
çizilen raporda, 
sanayileşmiş 15 
ülkeden 11'inde son 
10 yıl boyunca 
iyi şartlarda 
yetişmeyen çocuk 
oranının arttığı 
belirtildi.
UNICEF raporunda, 
90 milyon çocuğun 
kötü beslenmeden 
dolayı sağlık 
sorunlarıyla boğuş
tuğu, 270 milyon 
çocuğun herhangi 
bir sağlık 
hizmetinden yarar
lanamadığı, 640 
milyon çocuğun 
insanca yaşama 
olanaklarına sahip 
olmadığı, 400 mily
onunun taze ve 
temiz su 
işemediği, 500 
milyonunun ise 
sağlık kuruluşların
dan uzak yaşadığı 

cemlm
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için sağlık hizmeti 
göremediği 
kaydedildi.
Raporda, 300 mily
on çocuğun bilgi 
kaynaklarına ulaşa
madığı, çoğu 
kız 140 milyon 
çocuğun okula 
gidemediği, en 
önemlisi, dünya 
üzerinde 
toplam 700 milyon 
çocuğun, bu olum
suzlukların en az 
ikisinden mustarip 
olduğu bildirildi. 
1990'dan beri çeşitli 
savaşlarda ölen 
toplam 3.6 milyon 
kişinin 
yarısının çocuklar 
olduğu kaydedilen 
raporda, geçen 
Eylül ayında 
Rusya'da Kuzey 
Osetya'yı kana 
boğan Beslan 
katliamı hatır
latılarak, 
"Çocuklar savaşlar
da korunmadı, 
aksine birçok 
durumda hedef 
alındı" 
ifadesine yer verildi. 
AIDS'in de çocuk
ların yaşamını olum
suz etkilediğini 
belirten 
UNICEF, bu 
amansız hastalığın, 
dünya üzerinde 15 
milyondan fazla 
çocuğun kimsesiz 
kalmasına yol 
açtığını kaydetti. 
Raporun sonunda, 
Genel Direktör 
Bellamy'nin, "Eğer 
çocukları 
korumayı başara
mazsak, küresel 
anlamda insan hak
ları ve ekonomik 
gelişme konuların
daki hedeflerimize 
ulaşmayı da 
başaramayız" 
ifadeleri yer aldı.

KAYIP 91102819 seri nolu yazar kasamızın ruhsatını kaybettik.
Hükümsüzdür. ÖZÇİLİNGİR ISI SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Meyve suyunun faydalarını biliyor muşunuz?
Aşırı şişmanlık, tüm 
dünyada önemli 
sağlık sorunlarından 
biri haline geldi. Son 
on yılda, yaşları 6 ile 
17 arasında değişen 
çocuklarda da şiş
manlık oranı yüzde 
5'den, yüzde 11'e 
yükselerek 2 kat 
arttı. Erken yaşlarda 
aşırı kilo alımı uzun 
vadede fiziksel ve 
psikolojik sorunlara 
yol açıyor. Çocukluk 
çağında aşırı kilo 
alımı diyabet, kaip 
hastalıkları, hiper
tansiyon, inme ve 
bazı kanser türleri 
gibi ciddi hastalık
lara zemin oluştu
ruyor. Aşırı kilo alan 
çocuklarda kendine 
güvenin kaybolması 
ve kendilerini 
arkadaşlarından 
izole etme gibi ağır 
psikolojik sorunlar 
oluşabiliyor. Şişman 
çocuklar, gelecekte 
de şişman yetişkin 
adayı haline geliyor 
Hacettepe Üniver
sitesi Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü 
öğretim 
görevlilerinden Prof. 
Dr. Sevinç Yücecan, 
çocuğa yaşına 
uygun miktarda ver
ilen çeşitli meyve

sularının, herhangi 
bir belirgin klinik 
semptoma neden 
olmayacağını belir
tiyor. Yücecan, 1-6 
yaşındaki çocuklar 
için önerilen günlük 
meyve suyu tüketi
minin 120-180 gram, 
7-18 yaşındaki 
çocuklar için öner
ilen günlük meyve 
suyu tüketiminin ise 
240-360 gram veya 
günde 2 porsiyon 
olduğunu hatırlatıy
or.
Yüzde 72'si sıvı olan 
insan vücudunun 
günde ortalama 2.5 
litre sıvı kaybettiğini 
hatırlatan Prof. Dr. 
Yücecan, vücuda 
sıvı ihtiyacının yanı 
sıra bazı besin 
öğelerini de 
sağlayan meyve 
sularının özelliklerini 
şöyle anlatıyor: 
"Hücrelerin yaşam

sal faaliyetleri ve bu 
sayede vücut 
fonksiyonlarının yer
ine getirilmesi 
vücudun su den
gesinin korunması 
ile mümkün.
Vücudun su denge
si; solunum yoluyla, 
idrarla, terle ve dışkı 
ile kaybedilen 
sıvının yeniden su, 
sulu içecekler ve 
yiyecekler içindeki 
su ile alınmasıyla 
sağlanıyor. Özellikle 
sebze ve meyve 
suları potasyum, 
folat ve vitamin C, - 
karoten gibi antiok- 
sidan vitaminler 
dışında güçlü 
antioksidan etkinlik 
gösteren biyoaktif 
fitokimyasal bileşen 
içerikleri ile potan
siyel antioksidan 
etkinlik gösteriyor. 
Bu nedenle sebze ve 
meyve suları susu

zluğu giderdiği gibi, 
sağlığı da olumlu 
etkiliyor ve bazı 
kanser türleri ile 
kalp ve diğer kronik 
hastalıklara karşı 
koruyucu etkileri 
olabiliyor. Dengeli 
tüketildiği takdirde 
yaşam kalitesini 
yükseltebiliyor." 
Meyve Suları ve 
Özellikleri 
Elma Suyu 
Elma suyu içinde 
başta potasyum 
olmak üzere, 
flavonoid'lerden 
"Ouercetin , kateşin, 
phloridzin ve kloro- 
jenik asit" gibi 
kuvvetli antioksidan 
özellikler gösteren 
farklı fitokimyasallar 
bulunmaktadır. Elma 
suyunun yüzde 9-34 
oranında LDL oksi- 
dasyonunu (kötü 
kolesterol) önleyici, 
kalp hastalıkları ve 
bazı kanser riskleri
ni azaltıcı etkisi 
olduğu belirtilmekte
dir.
Portakal Suyu 
C vitamini açısından 
çok zengindir.
Portakal suyundaki 
flavanoidlerin, C vit
aminiyle birlikte 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği belir

tilmiştir. Bir bardak 
portakal suyu 112 
kkal içerir.
Potasyum, folik asit 
için iyi kaynaktır. 
Yapılan çalışmalar; 
portakal suyunun 
oksidatif stresi 
azaltığını, HDL- 
kolesterol (iyi 
kolesterol) kon
santrasyonunu yük
selttiğini göstermek
tedir. Araştırmalar 
gün içerisinde 750 
mİ, yani 3 su bar
dağı portakal suyu 
içen yüksek koles
terol hastalarında, 
LDL (kötü koles
terol) düzeyinin 
yüzde 21 oranında 
azaldığına işaret 
ediyor.
Kayısı Nektarı 
Kayısı suyu pota
syum, folik asit ve A 
vitaminine dönüşe
bilen karotenoidler- 
den özellikle beta 
karoten açısından 
zengindir. Bir bardak 
kayısı suyu 117 kkal 
içerir ve günlük A 
vitamini gereksini
minin 1/3 ünü 
karşılar. Yapılan 
çalışmalar; 
karotenoidlerin 
antioksidan özellik
ler gösterdiğini ve 
kansere karşı potan

siyel koruyucu etkisi 
olduğunu ortaya 
koymaktadır.
Araştırmacılar 
kanserden korun
mak için hap şek
linde beta karoten 
almak yerine değişik 
türdeki karotenoid- 
leri içeren yeşil, sarı, 
turuncu sebze ve 
meyve ile bu sebze 
ve meyvelerden elde 
edilen sebze/meyve 
sularını daha çok 
tüketmek gerektiğini 
belirtmişlerdir. 
Üzüm Suyu 
Bir bardak üzüm 
suyu 125 kkal içerir. 
Potasyum, vitamin 
C, folik asit ve 
polifenollerden 
zengindir. Üzüm 
suyu polifenolleri; 
antosiyanin ve 
proantosiyanindir. 
Yapılan çalışmalar 
bu bileşiklerin yük
sek antioksidan 
etkinliklerine bağın
tılı olarak LDL oksi- 
dasyonunu (kötü 
kolesterol) azalt
tığını göstermekte- 
dir.Özellikle mor 
üzüm ve mor üzüm 
suyunda bulunan 
polifenollerin kalp 
hastalıklarından 
koruyucu etkisi oldu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye İ10

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 51313 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
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İDO İmam Aslan 
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VAPUR - FERİBOT
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Zeytin dediğimiz siyah inci..
Marmarabirlik - Araştırma 
Sofralık zeytin 
yetiştiriciliğinin 
önemli sorunların
dan biri periyodiste- 
dir. AB zeytin işlet
melerinde uygun 
bakım çalışmalarıyla 
periyodiste en aza 
indirilirken 
Türkiye’de üretim 
var yılında yok yılına 
göre 2-3 kat fazla 
olmaktadır.
Periyodiste problemi 
çözülemediğinden 
üretim, işletme ve 
planlamada stabilite 
sağlanamamaktadır. 
Diğer bir sorun ülke 
genelinde zeytin 
ekili alanların tam 
olarak bilinmemesi, 
buna bağlı olarak 
rekolte tahminlerinin 
sağlıklı olarak 
yapılamamasıdır. Bu 
amaçla ülke 
genelinde uydu sis
temlerinden yarar
lanılarak zeytin 
ağacı sayımı yapıl
malıdır.

Ülkemizde zeytin 
yetiştiriciliği ve üre
timi çoğunlukla 
küçük işletmelerde 
yapılmakta, bu 
durum maliyeti 
arttırmakta ve girdi 
kullanımını olumsuz 
yönde 
etkilemektedir.
Avrupa Birliği’ne gir
ilmesi öncesinde 
üretici modern tarım 
uygulamaları 
konusunda bilinç 
lendirilmelidir. 
Olumsuz iklim 
koşullarına karşı 
uygulanması 
gereken gübreleme, 
ilaçlama ve toprak 
işleme konularında 
eğitilmelidir. 
Son yıllarda Batı ve 
Güney Bölgelerinde 
yoğun olarak 
görülen 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yapıl
maktadır. Gerek 
zeytin sayısı ve 
gerekse zeytin üreti
mi bakımından 

sırasıyla Ege(%75), 
Akdeniz(%14) ve 
Marmara 
Bölgesi(%10) ilk 
sıralarda yer almak
tadır.
Ege ve Akdeniz 
Bölgeleri yağlık 
zeytin çeşitleri, 
Marmara Bölgesi 
sofralık zeytin çeşit
leri bakımından 
öndedir.
Yaklaşık 200-250 bin 
ton olan sofralık 
zeytin üretiminin 
%40’ı, Marmara 
Bölgesinde gerçek- 
leştirilmektedir.
Ağırlıklı yetiştirilen 
çeşit Gemlik tipi 
olup, dünyanın en 
iyi siyah salamuraya 
elverişli çeşidi 
olarak bilinmektedir. 
Bunun yanında 
Edincik su ve 
Karamürsel su gibi 
çeşitler de 
yetiştirilmektedir.
Zeytin insan beslen
mesinde çok önemli 
bir yere sahiptir.

İçerdiği %33 oran
larına kadar vara
bilen yenebilir yağı 
ile insan beslen
mesinde temel besin 
maddesi olmaktadır. 
Karbonhidratlı 
besinlerle diete gire 
rek bunların yağca 
zenginleşmelerini 
sağlar.
Ayrıca, kalori değer
lerini arttırır, içerdiği 
vitaminler, minarel
er, proteinler ve 
aroma maddeleriyle 
tek başına ekmeğin 
yanı sıra dengeli 
beslenme olanağı 
sağlar.
Özellikle yağda 

eriyen ve sadece 
yağlardan natürel 
olarak alınabilen A 
ve E gibi vitaminleri 
içermesi sağlıklı 
beslenme yönünden 
de fayda sağlar. 
Türkiye özellikle 
1980’li yıllardan 
sonra sofralık zeytin 
ihracatına başlamış 
ve ihracat artarak 
devam etmiştir. 
Türkiye 2001 yılı 
üretiminin yaklaşık 
%20’sini ihraç etmiş, 
özellikle AB ülkeleri 
ağırlıklı bir pay 
sahibi olmuştur, 
solgunluk hastalığı
na karşı önlemler 

alınmalı ve üretici 
bilinçlendirilmelidir. 
Zeytin meyvesi ve 
zeytin işleme 
teknolojileri 
konusunda tüketici 
aydınlatılmalı ambal
ajsız ve kayıt dışı 
üretim engellen
melidir. Aksi halde 
kötü zeytin iyi zeyti
ni pazarda zor 
durumda bırakmak
tadır. Tüketicinin bil
inçsizce açıkta 
zeytin alım alışkan
lığı, ambalajlı zey
tinin tadına baka- 
madığından dökme 
zeytine yönelmesi, 
satış noktalarında 
piyasanın en çok 
tuttuğu Gemlik 
Tipi zeytin adı 
altında diğer 
ucuz yağlık çeşitler 
ile Gemlik Tipi 
zeytinlerin karıştırıl- 1 
masına, satıcıların 
haksız gelir elde 
etmelerine neden 
olmaktadır.
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Gece yarısı zeytin deposundan yaklaşık 2 ton zeytin çalan hırsız, oto lastiğinin bıraktığı izden bulundu

Zeytin hırsızını lastik izi ele verdi
Hamidiye Mahallesi Çevre yolu İtfaiye karşısında bulunan zeytin deposundan yaklaşık 2 ton zeytin çalan 1 kişi yakalandı. 2’de

GEMLİK’ÎN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
11 Aralık 2004 Cumartesi

Bağ-Kur Gemlik Bürosu 
Pazartesi günü açılıyor

Bağ-Kur’lu sigortalıların sağlık kar
nelerinin vize işlemlerini pazartesi 
gününden itibaren her gün yapabile
cekler. Bağ-Kur Gemlik Bürosu, AKP 
Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu’nun 
katılımıyla pazartesi günü açılıyor.

Haberi sayfa 2’de

İnsan Hakları Günü nedeniyle, düzenlenen törende yarışmalarda dereceye girenlere ödüller dağıtıldı.

İnsan Hakları Günü kutlandı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İnsan Hakları
Yeryüzünde canlıların yaradılışından bugün

lere dek, insan denen canlı büyük sıkıntılar ve 
cezalar çekti.

İlk insanın geçirdiği evrelerden sonra insanın 
ateşi bulması, demiri şekillendirmesi, toprağı 
sürmesi ve ekmesi, giderek üretime katılması, 
insanın insanı sömürmesini doğurmuş.

Belki ilk haksızlıklar bu evrede başlamış..
Üretgen olan insanın emeğine göz dikenler, 

onları sürekli ezmişler.
Üretim araçlarına sahip olanlarla, olmayanlar 

arasında yüzyıllardır süre gelen bu itiş kakışta, 
alttakiler ezilirken, insanlık onuru da ayaklar 
altına alınmış..

Hükmedenlerle, üretim araçlarına sahip olan
lar, olmayanlar karşısında üstünlükler elde 
etmişler.

İnsanlar renklerine ve ırkları nedeniyle hor
lanmışlar..

inançları nedeniyle işkence görmüşler..
Her türlü insanlık hakları ellerinden alınmış.
Asırlar boyu süren bu kavgada minyonlarca 

İnsan yaşamını yitirmiş, sakat kalmış, haksız 
tıklara uğramış..

Dili, rengi ve inancı, sosyal sınıfı nedeniyle 
ezilenlerin mücadelesi acılarla da sonuçlansa 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile bir nebze 
son bulmuş.

Bu nedenle 10 Aralıkları seviyorum.
İnsansak sevmeliyiz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle kutlandı
kutlanan İnsan hakları Günü 
dün ilçemizde de kutlandı.
Törende konuişan Cumhuiriyet 
İlköğretim Okulu Müdürü 
Emir Şahin, “ "İnsan haklarına 
geçmişten bu yana değer 
verilmiş olsaydı Türkiye'nin 
şimdi AB'ye girişinde 
zorlanmazdık" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

10 Aralık tarihinide tüm dünyada

İlkokul mezunlan 
ehliyet alabilecek 
Sürücü belgesi almak için en az 
"ilköğretim" mezunu olma koşu 
lu getiren hüküm değiştirildi.
İlkokul mezunları 31 Aralık'tan 
sonra da sürücü belgesi ala
bilecek. Haberi sayfa 7’de

5 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor
Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişinin taşıdığı Hepatit B ve Hepatit C virüsünden 
korunmak İçin vatandaşların yılda en az bir kere test yaptırmalarını İstendi. Syf 6’da

HiijîMiMİte
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin, yeni devlet personel yasa 
taslağının en önemli bölümünün 
maaş sistemi olduğunu belirterek, 
"Maaş sistemi üzerinde çahşıyo - 
ruz" dedi. Haberi syf 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Bağ-Kur Gemlik Bürosu
Gürhan ÇETİNKAYA

17 Aralık 2004 Pazartesi günü açılıyor
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17 Aralık 2004
Bütün Türkiye’nin kilitlendiği tarih.
Nefesler tutuldu. Ekonomi durdu.
Siyasal yaşam beklentiye girdi.
Sosyal yapı tedirgin.
Ne hikmetse biz de bütün olaylar 

abartılır.
Dönüm noktası olarak adlandırılır.
Avrupa Birliği için "müzakere tarihinin" 

verileceği 17 Aralık * ta aynı biçimde değer
lendiriliyor.

Basın ve televizyonlar yaygara kopartı 
yor.

Halk bombardımana tutulmuş panik 
içinde..

Yoksulluk, işsizlik, açlık unutulmuş 
varsa yoksa müzakere tarihi..

Ne oluyor yahu ?
Diyelim ki ve de büyük bir olasılıkla 

müzakere tarihi verildi..
Ya da verilmedi ..
Dünya mı duracak ?
Kıyamet mi kopacak ? #
Türkiye birden bire huzura , refaha , 

zenginliğe mi kavuşacak ?
Veya yok mu olacak ?
Tarihten mi silinecek ?
Yurttaşın duygularıyla oynamanın anlamı 

yok.
Ne olacaksa olacak ?
Önemli olan ortaya çıkan sonuca göre 

yeni bir strateji belirlemek .
Lozan’ı bir düşünün.
Türkiye’yi Lozan’da masaya oturtan 

süreç şimdikinden çok daha zorlu ve çetin
di .

Savaş kazanılmış ancak "masa"nın duru
mu belirsizdi..

Kaybetme olasılığı daha çoktu ..
Sonuç ne oldu ?
Onların Sevr’i ayaklar altına bizim Lozan 

baş tacına ..
Kolay mıydı ?
Değildi.. Ne varki ; Kararlılık ,
Azim , İnanç , Akıl, Sabır, 
Özgüven galip geldi.
Gerçi arada önemli bir fark var ..
Lozan , Bağımsızlık Savaşı verenlerin 

zaferiydi.
Dağlara ovalara adlarını kanla yazdıran

ların elde ettikleri bir kazanımdı.
Bu ayrıntı çok önemli..
AB için ;
Başbakan, ilgili bakanlar kendilerine 

göre çok akıllı bir dış politika izlediler.
iyi niyetli olduklarından da kuşku yok.
Ancak;
Uyguladıkları yöntemler dikkat çekici 
Çünkü he istedilerse verdiler..
Oysa dış politika sadece vermek değil 

,çok alma az verme sanatıdır.
Somut bir örnek mi ?
Lozan Fatihi İsmet İnönü ..
O’nun izlediği politika, uluslararası iliş 

kiler alanında çok önemli bir düsturdur ve 
ders alınması gerekir.

Lozan tarihini yazan bir ulusun çocuk
ları AB sürecinde bu kadar zaafiyet içinde 
olmamalıydılar..

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bağ-Kur sigortalıları
na devamlı hizmet 
verecek olan 
Gemlik Bağ-Kur 
Bürosu, pazartesi 
günü hizmete 
açılacak.
Ayda iki kez 
Bursa’dan Gemlik'e 
gelen Bağ-Kur 
Bursa Bürosu 
görevlileri ilçemiz ve 
çevre ilçelerdeki 
Bağ-Kur’lu 
sigortalıların sağlık 
karnelerinin vize 
işlemlerini 
gerçekleştiriyordu. 
Gemlik’te büronun 
devamlı açılması için 
yıllardır yürütülen 
çalışmalar 
meyvesini verdi ve 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile

AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nun 
yaptığı girişimler 
sonucu ikinci 
Bağ-kur memuru
nun da ataması 
yapılarak sorun 
çözüldü. Bursa’da 
eğitim gören 
görevlilerin eğitim
leri tamamlandığı 
için pazartesi 
günü Gemlik 
Bürsosu devamlı, 
hizmete açılacak. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
binasının ikinci 
katında bulunan 
büronun açılışına 
AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nu da 
katılacak.
13 Aralık Pazartesi

günü yapılacak olan 
açılıştan sonra Bağ- 
Kur’lu sigortalılar 
hergün çalışma saat
leri içinde sağlık kar
nelerinin vizelerini

yaptırabilecekler. 
Bağ-Kur Gemlik 
Bürosu’nun devamlı 
açık kalması Bağ- 
kurlu sigortalıları 
sevindirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gece yarısı bir 
depoya girerek 
yaklaşık 2 ton 
zeytin çaldığı 
belirlenen 
bir kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, geçtiğimiz 
Pazar günü gece

Mahallesi çevre 
yolu İtfaiye 
karşısında 
bulunan Nurettin 
Delice'ye ait zeytin 
deposuna giren 
bir kişi, 6 saat 
içinde sele ile 
havuzdan yaklaşık 
2 ton zeytin

karıştı.
Mal sahibinin 
ihbarı sonucu olay 
yerinde inceleme 
yapan polis ekip
leri, hırsızın oto 
lastiğinin bıraktığı 
izden yola çıkarak 
kısa sürede 
sonuca ulaştı.

şahıs sorgula
masından sonra, < 
Adliye’ye sevk 
edildi. Savcılıkça 
sorgulanan zeytin 
hırsızı çıkarıldığı 
mahkemece 
serbest bırakıldı. ’ 
Yargılama tutuk
suz sürecek.

' BURSA HUKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE1 
! İLAN »e REU ALINIR !
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gsari HaklarıGünü nedeniyle,düzenlenentörqnde yarışmalarda dereceye girenlere ödüller dağıtıldı.

İnsan Haklan Günü kutlandı
10 Aralık Dünya insan Hakları Günü Belediye Kültür Merkezimde düzenlenen törenle kutlandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Belediye Kültür 
Merkezindeki 
törene Kaymakamlık

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Ne ala memleket...
Önümüzdeki yılda da 
menkul sermaye iradı, 
Devlet tahvili ve Hazine 
bonosundan da 
vergi alınacakmış. 
Ne ala memleket...
Vergi vermek fakire kazanıp 
vermeyip semirmek; 
biz de zengine özgü....

adına Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim
Ay, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe

Emniyet Müdürü 
Ali Kemal kurt, 
okul müdürleri ve 
öğrenciler katıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından açış 
konuşmasını 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Emir 
Şahin yaptı.
Şahin, "İnsan 
haklarına geçmişten 
bu yana değer 
verilmiş olsaydı 
Türkiye'nin şimdi. 
AB'ye girişinde 
zorlanmazdık" 
görüşünü savundu. 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Ebru 
Erdamar ise İnsan 
Haklarının tarihi 
gelişimine açıklık 
getirirken, 
"İnsan hakları kişiye 
özgürce yaşama 
hakkı tanıyan 
kurallardır" dedi. 
Erdamar, ayrıca 
Türkiye'nin insan 
haklarına karşı 
geçmişten 
günümüze

Eğitim-Sen’li öğretmenler oturma eyleminde
Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciliği’nde 
öncekj gece, 
sendikanın kapatıl
ması için açılan, 
dava nedeniyle, 
oturma eylemi 
düzenlendi.
Sendikalı öğret 
menler, Eğitim- 
Sen’in 200 bin 
eğitim emekçisinin 
temsilcisi olduğunu 
belirterek, 
sendikalarının 
kapatılmasına izin 
vermeyeceklerini

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

saygısı bulunduğu
na dikkat çekerek, 
"Her topluma 
ülkenin saygısı 
vardır ancak vere
cek bir karış toprağı 
yoktur" şeklinde 
konuştu.
Daha sonra iki 
öğrencinin okuduğu 
İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi 
salondaki öğrenciler 
tarafından 
alkışlandı.

söylediler.
Saz dinletisi 
eşliğinde oturarak, 
Eylemlerini

Türkçe öğretmeni 
Tahsin Topçu'da 
yaptığı konuşmada 
İnsan Hakları ile 
kültürümüzün 
bağdaşması hakkın
da bilgiler verdi ve 
insan haklarının 
Türk toplumunda 
zaten var olan bir 
hak olduğunu 
vurguladı.
Törenin son 
bölümünde ise 
İnsan Hakları 

sürdüren 
öğretmenler, 
seslerini yurt 
genelinde

Günü nedeniyle, 
düzenlenen şiir 
ve kompozisyon * 
yarışmalarında 
derece alan 
öğrencilere ödülleri 
Kaymakam 
vekili İbrahim Ay, 
Belediye Başkan 
vekili Nurettin 
Bay ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından 
verildi.

duyurmak için her 
türlü demokratik 
haklarını kullanacak
larını belirttiler.
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Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde kameralı gözetim
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi güvenlik 
açısından önemli 
olan kameralı 
sisteme geçti. 
İlçedeki birçok oku
lun yıllardır korkulu 
rüyası haline gelen 
okul soygunları 
karşısında önlem 
alan okullar kendi 
güvenliklerini 
kurmaya başladılar. 
İki yıl önce okula 
alarm sistemi 
kurarak hırsızlara 
karşı caydırıcı 
önlem alan okul 
yönetimi şimdi 
kameralı sisteme 
geçerek güvenliğini 
üst düzeye çıkardı. 
Okulun giriş ve 
koridorlarına konu
lan 8 adet kamerayla 
kapıdan her girenin

belirlendiği okulda 
ayrıca öğrencilerin 
yaptıkları 
hareketlerde 
kontrol ediliyor. 
Gece-gündüz 24 
saat çalışan ve kayıt 
yapan kameraların 
görüntüleri Okul 
Müdürü İdris Aka 
tarafından devamlı

kontrol 
altında 
tutuluyor. 
Okul 
hırsızları
na karşı 
caydırıcı 
olan
görüntülü güvenlik 
kameralarının
Celal Bayar Anadolu

Lisesi’ne 1.5 
milyar liraya 
mal olduğu 
öğrenildi.

KONGRE İLANI 
KARADENİZLİLER KÜLTÜR VE 11 

YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul 
toplantısı 26 Aralık 2004 Pazar günü saat I 
20.oo’de Eski Pazar Caddesi No : 38 
GEMLİK adresindeki dernek lokalinde* 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci I 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte II 
tekrarlanacak.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU I

GÜNDEM :
1- Açılış ve
2- Yoklama
3- Divan oluşumu
4- Saygı duruşu
5- Yönetim ve denetleme kurulu çalış- 1 

ma raporunun okunması
6- Raporlar üzerinde görüşme yapıl

ması ve raporların aklanması
7- Yeni yönetim ve denetleme kurulu 

üyelerinin seçimlerinin yapılması
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN J
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I

Ali Kütahya İlköğretim Okulu’nda 
doğum günü co^ta

İHALE İLANI

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Küçük Kumla 
Ali Kütahya 
İlköğretim 
Okulu Ana 
sınıfı öğrenci
leri dün 
özel bir gün 
yaşadılar.

Arkadaşları 
Utku Akbaş'ın 
6 yaşına 
girmesiyle 
düzenlenen 
kutlamada 
küçükler 
"Arkadaşımız 
Utku Akbaş, 
doğum günün

kutlu 
olsun" diyerek 
alkış tuttular. 
Ali Kütahya 
llköğre tim 
Okulu 
Anaokulu 
Öğretmeni 
Nevriye 
Demir'in

organize ettiği 
doğum günü 
partisinde 
alkışlarla 6 
yaşına giren 
Utku Akbaş, 
annesi Elif 
Akbaş, hazır
ladığı pastanın 
üzerindeki 
mumları 
üfleyerek 
söndürdü.
Arkadaşlarının 
doğum günü 
olması 
nedeniyle 
özel bir gün 
geçiren 21 
minik öğrenci, 
öğretmen
lerinin verdiği 
pasta ve 
börekleri 
afiyetle yi 
yerek kolala 
rını içtiler.

İDARENİN ADI
İDARENİN ADRESİ
İDARENİN TELEFON VE FAKS NO
İHALENİN KONUSU

İHALENİN USULÜ
TEKLİFLERİN VERİLİŞ ŞEEKLİ
İHALE TARİHİ
İHALENİN YAPILACAĞI YER
ŞARTNAME BEDELİ
MALZEME LİSTESİ

SSK GEMLİK HASTANESİ 
İSTİKLAL CADDESİ NO : 127 GEMLİK 
TEL : 0.224 513 11 68
38 Kalem ölçü ve provayı gerektiren 
Ortopedik Malzeme
KİK 19 Maddesi gereği açık ihale usulü 
Birim fiyat üzerinden verilecektir.
22.12.2004 Saat: 10.30
BAŞTABİP YARDIMCISI ODASI
25.000.000 TL
LUMBOSACRAL KORSE 10 ADET
LUMBOSATRAT KORSE 10 ADET
DORSOLOMBER KORSE 10 ADET
YÜN ELASTİK KİLOTLU KORSE10 ADET 
YÜN KEMER 10 ADET
YÜN DİZLİK 36 ADET
YÜN ELASTİK EL BİLEKLİĞİ 36 ADET
NEOPREN EL BİLEKLİĞİ 36 ADET
REAKSİYON ÇELİK KORSE 10 ADET
TLSOORTEZ 10 ADET
NEOPREN EFFÜZYON DİZLİĞİ 20 ADET 
NEOPREN LİGAMENT DESTEK DİZLİK

20 ADET 
NEOPREN PEDELLA DESTEKLİ DİZLİK

20 ADET 
NEOPREN PATELLER DESTEK DİZLİK

10 ADET
MANTAR TABANLIK 75 ADET
KAMALI MANTAR TABANLIK 20 ADET
EPİNLİ MANTAR TABANLIK 36 ADET
EPİN TABANLIK 50 ADET
EPİNLİ SİSİKON TABANLIK 40 ADET
PHİLADELPHİA BOYUNLUK 20 ADET
SPONGE BOYUNLUK 20 ADET
NELSON BOYUNLUK 20 ADET
ÇENELİKLİ BOYUNLUK 40 ADET
KOLTUK DEĞNEĞİ (ÇİFT) 10 ADET
İSTİRAHAT SPLİNTİ 26 ADET
ALİMİNYUM TABAN 10 ADET
FITIK KASIK BAĞI 20 ADET
ANKE BRACE 10 ADET
ELASTİK AYAK BİLEKLİĞİ (ÇİF) 50 ADET 
KISA YÜRÜME CİHAZI (TEK) 5 ADET
AFO (TEK) 10 ADET
ALİMİNYUMLU YÜN EL BİLEKLİĞİSENEN W ve h taleri Ticureti i

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
70 ADET

HALGUS-VVALGUS GECE ATELİ (TEK)
10 ADET

✓ Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
Fanya

✓ Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri
«z Sandal Malzemeleri

Kürek
Çapa 
Macun

v Galvenizli çivi
«s TMC sintine pompası

w diğer malzemeler ile hfynetiniıdeyk

HALGUS-VVALGUS MAKARASI (TEK) 
10 ADET

TERMOMED ORLİMAN AYAK BİLEKLİĞİ
10 ADET

NEOPREN AYAK BİLEKLİĞİ 10 ADET 
LATAREL EPİCANDİLİT BANTI 10 ADET 
DENNİS - BROVVN CİHAZI 10 ADET

Hastanemizin ihtiyacı olan yukarıda yıllık ortalama miktarları yazılı bulu
nan ölçü ve provayı gerektiren Ortopedik Malzeme KİK 19. Maddesi gereği 
ihale yapılmak sureti ile alınacaktır.

ihale 22.12.2004 günü saat 10.30’da Hastanemiz Baştabip Yardımcı 
Odasında yapılacaktır.

ihale ile ilgili idari ve teknik şartname ve ile gerekli tüm bilgiler ihale tari
hinden önce Hastanemiz Malzeme Servisinden ücretsiz görülebilir. İştirak 
etmek isteyen firmaların şartname atamaları gerekmektedir. Şartname 
almayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Duyurulur. B-7013

Ömer bey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

KRrfez

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN
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■M OUNLUK SIVASI OAZBTB ■■■

İ5 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor
Eskişehir Sosyal 

Sigortalar Kurumu 
(SSK) Bölge 
Hastanesi 
Gastroenteroloji 
Uzmanı Haşan 
Yavuz, Türkiye'de 
yaklaşık 5 milyon 
kişinin taşıdığı 
Hepatit B ve Hepatit 
C virüsünden 
korunmak için 
vatandaşların yılda 
en az bir kere test 
yaptırmalarım 
tavsiye etti. 
Hastane Başhekimi 
Mehmet Yaşar 
Akarca ile birlikte 
açıklama yapan Dr. 
Haşan Yavuz, 
ülkedeki önemli bir 
sağlık sorunu olan 
Hepatit B ve C 
virüslerinin erken 
teşhis ve tedavisi 
yapılmayan kişil
erde karaciğerde 
siroz ve kanser gibi 
ciddi sağlık sorun
larına yol aşa
bildiğini söyledi.

Türkiye'de 
toplumun üçte 
birinin Hepatit 
B virüsüne 
maruz 
kaldığını açık
layan Dahiliye 
Uzmanı Yavuz, 
"Ülkemizde 
Hepatit B 
virüs 
taşıyıcılığı 
yüzde 5-7'dir, 
yani yaklaşık 4 
milyon kişi. Hepatit 
C virüsü ise, ülkem
izde yüzde 1 sıklık
la görülüyor. 700 
bin ila 1 milyon 
kişinin Hepatit C 
virüsü ile enfekte 
olduğu 
tahmin edilmekte
dir. Hepatit B virüsü 
aile içi, cinsel ilişki, 
kan nakli, uyuşturur 
cu kullananlarda 
ortak iğne kul
lanımı, steril 
olmayan aletlerle 
dövme, akupuntur, 
kulak delinmesi

gibi yollarla bulaş
maktadır. Hepatit C 
virüsü ise, daha 
çok kan nakli, 
uyuşturucu kul
lananlarda ortak 
iğne kullanımı, ster
il olmayan aletlerle 
dövme, akupuntur, 
kulak delinmesi, diş 
tedavisi gibi yollar
la bulaşabilmekte- 
dir" dedi.
Dr. Haşan Yavuz, 

Hepatit B enfeksiy- 
onunun uzun vad
ede ortadan 
kaldırılması için 
bütün dünyada 
olduğu 

gibi Türkiye'de de 
yeni doğan bebek
lerin aşılandığını, 
Hepatit Cnin ise 
aşısı olmamasına 
rağmen erken 
teşhisle tedavi 
edilebildiğini kay
detti.
"Sinsi seyirli 
hastalık" olarak 
nitelendirdiği 
Hepatit B ve C 
enfeksiyonlarının 
genellikle hastalık 
ilk safhalarda 
geçmeden şikayete 
yol açmadığını vur
gulayan Yavuz, 
hastalığın başkası

na bulaşmasını 
önlemek için 
yapılması 
gerekenleri ise 
şöyle sıraladı: 
"İğneyle 
yapılan 
girişimlerde 
ortak kullanım 
ya da uygun 
şekilde strelize 
edilmemiş alet
lerin kul

lanımından kaçınıl
malıdır. Dökülen 
kanların temizlen
mesi sırasında 
eldiven kullanılmalı, 
kirli saha mutlaka 
dezenfekte edilme
lidir. En azından 
çamaşır suyuyla 
temizlenmelidir. 
Kolonya, dezenfek
te etmekte faydalı 
olmaz. Diş fırçası, 
tıraş makinesi, tır
nak makası gibi 
şahsi bakım gereç
leri ortak kullanıl
mamalıdır. Aile fert
lerinde Hepatit B 

olanlarda mutlaka 
ailenin diğer fertleri 
de hastalık açısın
dan taranmah, 
gerekli olanlara 
aşılama yapıl
malıdır. Hepatit B 
ve C tanıları erken 
konulduğunda, 
birçok tedavi alter
natifleri olan 
hastalıklardır. Bu 
hastalığa sahip 
olanların erken 
teşhisi hem 
hastalığın daha iler
lemesini durdura
cak, hem de 
hastalığın 
başkalarına bulaş
ma riskini azalta
caktır. Aşısı ihmal 
edilmiş çocukların 
da hemen aşılan
ması yapılmalıdır." 
Haşan Yavuz, söz 
konusu hastalık
ların işaretlerinin 
yapılacak basit kan 
testleriyle tespit 
edilebildiğine 
dikkati çekti.

Babanın ilgisi çocuğu zeki yapıyor
BB BÂ W» 

M W 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 
PİZZAMIZIN 

TADINA 

BAKTINIZ MI?

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

Babanın ilgisi 
zeki yapıyor 
Çocuğunuzla 
oynayın, onunla 
ilgilenin, 
yemeğini 
yedirin... Hem 
babalığın tadını 
çıkartın hem de 
çocuğunuz zeki 
olsun...
Babalık zor bir 
iştir. Çocuğuyla 
doğru bir ilişki 
kurmak, onunla 
arakadaş olmak 
için kendi yol
unu bulmaya 
çalışır babalar... 
Ancak bu bir 
taraftan da 
zorunluluk.

Çocuğun ann
eye olduğu gibi 
babaya da ihtiy
acı var. Babanın 
ilgisi, babanın 
verdiği güven 

duygusu, o 
küçük insanları 
mutlu ve 
huzurlu kılmak 
için çok önemli. 
Babaların, 

erken yıllarda 
gösterdiği 
olumlu ilgi, 
çocuğun zihin
sel gelişimini 
olumlu etkiliyor.

Kocaeli Üniver- 
sitesi'nden 
Prof. Dr. Nuray 
Sungur, kitap 
okumak, oyun J 
oynamak gibi I 
birçok etkinliğin 
çocukların 
özgüvenini 
artırdığını belir
tiyor.
Oysa babasının 
ilgilenmediği 
veya baba 
şefkatinden 
yoksun kalan 
yetişkinlerin 
beyni, 
normalden 
yüzde 30 daha 
küçük oluyor.

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
_ HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
teri ve evlere paket servisimiz vardır

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

SATILIK DAİRE

Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

SATILIK DÜKKAN

Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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W fiyatlın maili dönüyor
Uluslararası Enerji 
Ajansı, 2004'te son 
28 yılın en yüksek 
talep artışı 
kaydedildiğini belir
tirken, Çin'in tüketi
mini yavaşlatmasıy
la gelecek yıl duru
mun tekrar normale 
döneceğini açıkladı. 
Ajansın son aylık 
petrol raporuna 
göre, günlük geçen 
yıl 1.8 milyon ve bu 
yıl 2.63 milyon varil 
artan dünya petrol 
talebi, gelecek yıl 
yüzde 1.7 artışla 
sadece 1.38 milyon 
varil yükselecek.

Böylece gelecek yıl, 
dünyada günlük 
petrol tüketimi 83.7 
milyon varil olacak. 
Ajansın tahminlerine 
göre, hızlı büyüme
siyle bu yıl dünya 
petrol talebinin 
artışında önemli rol 
oynayan Çin, 2005'te

talep artışını 
yavaşlatacak.
Çin'in günlük petrol 
talebinin gelecek yıl 
yüzde 5.7 (360 bin 
varil) artmasının 
beklendiği ifade 
edilen Enerji ajan
sının raporunda, bu 
ülkenin 2004 yılında
ki talep artışının 
yüzde 14.7 
(810 bin varil) 
olduğuna Çin'in 
elektrik üretiminde 
petrol dışı santral
lerini artırması, gele
cek yıl talebin 
yavaşlamasında 
etkili olacak.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONV

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

îeııi enflasyon sepetine 
girecek maddeler belirlendi 

DeMet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
yeni enflasyon 
sepeti çalış
malarında sona 
gelirken, 'çekirdek 
enflasyon' tanımı 
üzerinde çalışıyor.
Yeni enflasyon 
sepetine girecek 
maddelerin belir
lenmesinde kul
lanılacak ağırlıklar 
konusunda, 
kurumsal nüfus 
üzerinde yapılan 
çalışma tamam
landı.
Bazı ülkelerde, 
tarım fiyatlarını, 
bazılarında enerji 
fiyatlarını, bazı 
ülkelerde ise gıda 
fiyatlarını içer-

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

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

ABONE OLDUNUZ MU? 
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

meyen çekirdek 
enflasyon tanımla
maları bulunurken, 
DİE'nin de 5-6 
tanım çıkarmayı 
düşündüğü ifade 
ediliyor.
Yeni dönemde 
DİE'de, çekirdek 
olabilecek birden 
çok rakam 
üretilmesi görüşü 
ağır basarken, 
"İsteyen hangisini 
takip etmek istiyor-

sa onu takip etsin. 
Geniş bir seçenek 
sunsun" ifadesi 
kullanılıyor.
Enflasyon sepetine 
ilişkin yeni tanım
ların hangileri ola
cağına ilişkin son 
kararın, DİE ve 
Merkez Bankası 
Başkanı tarafından 
önümüzdeki gün
lerde verilmesi 
öngörülüyor.

liıİBiııliiiilılijttililirt
Sürücü belgesi 
almak için en 
az "ilköğretim" 
mezunu olma 
koşulu getiren 
hüküm 
değiştirildi, 
ilkokul mezun
ları 31 
Arahk'tan 
sonra da 
sürücü belgesi 
alabilecek. 
Karayolları 
Trafik Yasası'nda 
daha önce, 
"ilkokul" mezun
larına 31 Aralık 
2004'ten sonra 
sürücü belgesi 
verilmeyeceğine 
ilişkin bir düzen
leme yapılmıştı. 
Bu tarihten önce 
ehliyet almak 
isteyen, 5 yıllık 
ilkokul mezunları 
da sürücü kursları
na akın etmişti. 
TBMM İçişleri 
Komlsyonu'nda,

Karayolları Trafik 
Yasa Tasarısı için 
kurulan alt komisy
on, ehliyet ala
bilmek için en az 
"ilköğretim" 
mezunu olma koşu
lu getiren düzenle
meyi değiştirdi. 
Altkomisyonda 
tasarı 
görüşülürken, 
AB üyesi ülkelerde 
sürücü belgesi için 
sadece okur-yazar 
olma şartı ve sağlık 
raporu istendiği 
belirtildi. Yurt dışın
da bulunan vatan

daşların 
aldıkları 
ehliyetlerin 
Türkiye'ye 
geldiklerinde 
sadece 
değiştirildiği 
ve bu 
durumda 
yurt dışına 
gidenlerle 
gidemeyen

vatandaşlar arasın
da eşitsizlik olacağı 
ifade edildi. 
Komisyonda, 
zorunlu ilköğre
timin şimdilik 
8 yıl olduğu ancak 
11 yıla çıkarıl
masının planlandığı 
ifade edildi. 
Altkomisyonda, bu 
nedenlerle 31 
Aralık 2004'ten 
sonra sürücü bel
gesi almak için 
en az "ilköğretim" 
mezunu olma 
koşulu getiren 
hüküm değiştirildi.
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Zeytin dediğimiz siyah inci..
Dünden devam, 
Marmarabirlik ihra
catı 2003/2004 işyılı 
itibariyle 5.044 ton 
tutarı 11.386.579 USD 
yükselmiştir.
Sofralık zeytin 
ülkemiz açısından 
önemli bir ürün 
olmasına karşın tüke
tim ve dışsatım 
bakımından mevcut 
potansiyel yeterince 
kullanılamamaktadır. 
Zeytin üretimini 
geliştirmek, gerek 
kalite gerekse fiyat 
açısından dünya ile 
rekabet edebilir düz
eye gelebilmek için 
ileri tarımsal üretim 
teknolojilerinin etkin 
olarak uygulanması, 
zeytin işleme 
teknolojilerinin mod
ern ve dünya stan
dartlarına ulaştırıl
ması gerekmektedir. 
Zeytincilikîte sek
törün yapısı gereği 
iki ana unsur olan 

bahçe üretimi ile 
işleme yani imalat 
kısmı birbiriyle 
içiçedir.
Dolayısı ile genel 
sorunlar ve bunların

çözümleri her iki kes
imi de birebir etkile
mektedir.
Bu yapısal karakter 
zeytincilik sek
töründe uygulanacak 
her olumlu operasy
onun tüm kesimlere 
kolayca ve süratle 
yayılmasını sağlayan 
bir özelliktir. 
Saptamaların doğru 
yapıldığı ve gerçek 
çözümlerin üretildiği 
zaman olumlu 
gelişmelerin ivme 
kazandığını görmek 
mümkün olacaktır. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birlikleri özellikle 
dolaylı devlet desteği 
kullanarak yüksek 
fiyat politikaları ile 
üreticiyi kalkındır
mayı hedeflemişler 
ise de 2000 yılı itibari 
ile bu strateji iflas 
etmiştir.
Ancak bugün Tarım 

Satış Kooperatifleri 
Birliklerinin bilgi 
birikimi ve deneyim
leriyle sektörel pro
jeler uygulayarak 
ortak üreticilerine 

stratejik destek 
sağlamaları halen 
mümkündür ve 
kanımca sektör 
bazında düze çıkıl
ması için kullanılacak 
en akıllı yoldur.
Zeytin işleme sek
törünün yön
lendirilmesi ve dene
timi etkin biçimde 
gerçekleştirilmelidir. 
Ticaret Bakanlığı ile 
Tarım Bakanlığının 
müşterek projeler 
üretmesi sektöre 
hem bahçe hem 
pazarlama bazında 
bir dinamizm getire
cektir. Konu ile ilgili 
mevcut ve oluşturu
lacak sivil toplum 
örgütlerinin 
katkılarının sağlan
ması da büyük önem 
taşımaktadır. Özellik
le yeterli ve deneyim
li teşkilatlara sahip 
ve konularında 
uzman olan Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliklerinin faaliyet
lerinin yaygınlaştırıl
ması ve etkinleştir
ilmesine yönelik 
çalışma ve düzen
lemeler sektörün

önünü açacaktır. Zira 
diğer ürünlerde 
olduğu gibi sofralık 
zeytinde de belirleyi
ci olan Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 
ve bağlı kooperati
fleridir.
Öte yandan bahçe 
bazında Tarım 
Bakanlığının birikim 
ve altyapısı, kurum
sal bazda Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının 
katkısının sektörde 
itici güç olarak 
değerlendirilmesi 
gerekir.Diğer bir dey
imle sofralık zeytin 
sektörünün yani 
zeytinciliğin geleceği 
için asgari düzeyde 
Sanayi Ticaret 
Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birlikleri üçlüsünün 
üretimde olduğu 
kadar satış ve 
pazarlama ile ihracat 
alanlarında da birlik
te koordineli olarak 
çalışması sağlan
malıdır. Aksi halde 
satış ve pazarlama 
kanalları işletilemez 
ise bahçe tarımının 

yani üretimin teşvik 
edilmesinin hiçbir 
anlamı kalmayacaktır. 
Şüphesiz zeytin ile 
uğraşan herkesin 
zeytin ağacı kadar 
yıllanmış ve zeytin 
daneleri kadar çok 
sorunu olduğu bir 
gerçektir. Bahçeden, 
ağaçtan sofraya 
uzanan bu sorunlar 
yumağı da ancak 
zeytinci sabrı ile 
çözülecektir. 
Günümüzde doğal 
gıdalar kapsamında 
dünyada ve ülkem
izde yıldızı giderek 
parlayan zeytinyağını 
görüyoruz.
Bir zeytinci olarak 
ümitle izlediğimiz bu 
gelişmenin 
zeytinyağın kaynağı 
olan zeytin danesini, 
sofralık zeytini göl
gelemesine de gön
lümüz razı olmuyor. 
Zeytinyağının 
sınırlı da olsa primle 
desteklendiği bu 
ortamda sofralık zey
tinin bu uygulama 
dışında tutulmasına 
anlam vermek 
güçtür. Zira prim sis

teminin sofralık 
zeytin kesiminde 
uygulanması tüm 
sektörel faaliyetleri 
meşru zeminlere 
taşıyacak kayıt altına 
alınmasını sağla
yarak haksız rekabeti 
önleyecektir.
Burada en önemli 
görevler sırasıyla 
Tarım Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Sanayi, Ticaret 
Bakanlığı birimlerine 
düşmektedir. Esasen 
bu olgu da bu kurum- 
larımızın asli görevi 
niteliğindedir. Etkin 
ve kapsamlı denetim 
mekanizmalarının 
işletilemediği bir 
ortamda maalesef 
sektör giderek artan 
bir şekilde kan kaybı
na uğrayacak ve 
haklı olarak ARENA 
programlarına konu 
olmaya devam ede
cektir.
Tabii sonuçta da her 
olayda olduğu gibi 
fatura emeği ile 
bahçesinde zeytin 
üreten çiftçiye öde- 
tilecektir.
DEVAMI VAR

MİLION AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224)513 1071-514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Mi fal jrffa Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Derbi
Amerikan Time 
dergisi, 2004'ün 
sonlarına yak
laşırken, bu yıl 
içinde tıp alanın
da yaşanan 
gelişmeleri ve 
elde edilen veri
leri derledi. 
09 Aralık 2004 
10:53
Aids: Batı'da 20 

yıl önce türeyen 
hastalık ilk
başlarda özellikle 
eşcinsel erkekler 
arasında yayılıyor
du. Bugünse BM 
raporlarına göre 
39.4 milyon 
AlDS'linin yarısı 
erkek, yarısı ise 
kadın. Hastalık Asya 
ve Doğu Avrupa'nın 
içlerine doğru daha 
fazla yayıldı; dünya
da her bölgede yeni 
yakalar kaydedildi. 
AİDS'in pençesinde

ki Afrika'da yeni 
AİDS vakalarının 
yarısı, anne sütün
den çocuğa HIV 
bulaşması sonucu 
gerçekleşti.
Alkol: Alkolün 
pençesindeki 
milyonlarca kişi 
için Campral adlı 
ilaç umut oldu. 
ABD Gıda ve İlaç 
Dairesi'nin son 10 
yıl içinde alkolizm 
tedavisi için onay 
verdiği ilk ilaç 
Campral oldu. 
Bağımlılık 
tedavisinin bir 
parçası olarak alı
nan bu ilaç, alkol 
tüketimini engelliy
or. Daha önce 
içmeyi bırakmış 
kişilerin yüzde 16'sı 
ila yüzde 38'si, 4 ay 
boyunca alkol 
almadan durmayı 
başardı.
Antidepresanlar: 
Depresyon 
tedavisinde kul
lanılan ilaçlar bu yıl 
başında çok daha

fazla haber oldu. 
Yapılan son araştır
malar, bu ilaçları 
kullanan çocuklarda 
intihar eğilimini yak
laşık yüzde 4 
oranında artırdığını 
gösterdi. İngiltere 
birçok antidepre- 
sanın çocuk ve 
ergenlik çağındak- 
ilere verilmesini 
yasaklarken, 
ABD'de 32 antide- 
presan ilacın, 
kutuya sert uyarılar 
yapıştırılarak satıl
masına karar verdi. 
Alerjik: Her zaman 
tam tersi düşünülse 
de bilim adamları, 
çocukları alerjinin 
kaynağına maruz 
bırakmanın alerjiyi 
önlemede en iyi yol 
olduğunu keşfetti. 
DanimarkalI uzman
lar, küçüklüklerinde 
ne kadar evcil hay
van beslerse çocuk
ların ileride o kadar 
az alerjiye 
yakalanacağını 
söyledi.
Meme Kanseri: 
Genetik yollardan 
yakalandığı sanılan 
meme kanserinde 
kişinin yedikleri ve 
kullandığı ilaçların 
da rol oynadığı 
ortaya çıktı. ABD'li 
bilim adamları 
tarafından yapılan 
araştırmada, 3 ay 
boyunca, haftada en 
az 4 kez aspirin 
almanın meme 
kanseri riskini

yüzde 30 azalttığını 
gösterdi. Ancak 
bilim adamları yine 
de bu konuda 
temkinli açıklamalar 
yapıyor.
Kafein: ABD'de 18 
yıl boyunca yapılan 
bir araştırma, günde 
en az 6 bardak 
kahve içen erkek
lerde 2'nçi tip diya
bet riskinin yüzde 
50; kadınlarda ise 
yüzde 30 azaldığını 
gösterdi.
Kahvenin diyabet 
riskini düşürdüğü » 
doğrudan 
kanıtlanamasa da 
kafeinin, vücudun 
şekeri işleme 
sürecini etkilediği 
biliniyor.
Diyet: Bolca 
meyve, sebze, 

kabuklu yemiş, 
çekirdek ve tahıl 
tüketimine izin ver
ilen ancak kırmızı 
etin kısıtlanması 
gerektiği, tereyağı 
yerine de bitkisel 
yağların kullanıldığı 
Akdeniz diyetinin 
daha uzun yaşam 
sağladığı belirtildi.
11 Avrupa ülkesinde 
yaşayan toplam 2 
bin 339 kişi 
üzerinde yapılan 
araştırmada, bu şek
ilde beslenenlerin, 
daha önceden belir
lenmiş 10 yıllık bir 
dilim içinde ölme 
risklerini yüzde 23 
azalttığını ortaya 
koydu.

Fenerbahçe Galatasaray 
derbisi için yazmak o kadar 
kolay değil.

Bu maç için ilk bakışta 
görünür giBi olsuda neyin 
nasıl olacağı hiç belli olmaz- ■

Şu ana kadar gözüken şu, 
Fenerbahçe favori.Sebebleri 
ise;

Kalede Rüştü Moral, 
kalecinin en üst durumda 
olduğunu zannederim.

Kondisyon olarak oynadığı 
maçların iyi olduğu gözden 
kaçmıyor.

Rüştü 'nün önünde oynayan 
dörtlünün, Manchester maçın
da oynayan dörtlü ile aynı ola
cağını zannediyorum.

Şunu yazmak gerekirse, bu 
hafta sahaya çıkan takımdan 
değişik bir takımın sahaya 
çıka cağın ı zen n etmiyorıı m.

Hal böyle iken
Fenerbahçen ’nin favori ola
cağını düşünüyorum.

Tahiki Alex 'in, Tuncay 'm,
Soner A

Doğum: 1955
Gemlik 'te olan maçlara 

babasının elinden tutup gelirdi.
O yaşlarda sporu sevmeye 

alıştı.
Serpilip geliştikçe, bir 

kulüpte oynamayı düşlerdi. 
Öyle de oldu. Sünıerspot" 'da 
futbol hayatına başladı, 
Borusan ve ünıurspor 'da fut
bol hayatını sürdürdü.

Bir trafik kazasında dizin
den sakatlandı ve futbolu 
bıraktı.

Babası ve abisiyle birlikte 
ticaretle uğraştı.

idarecilik hayatı genel kap
tanlıkla geçti.

Her devir kulüp yönetiminde 
buhınduve umumi kaptanlık 
yaptı.

Gemlik ve Gemlikspor genç
lerine çok faydası oldu, genç
lerin yetişmesi için çok çalıştı. 
Sporcuların iyi ve kötü gün
lerinde yanındaydı.

A A TU II/ Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
Sû I II İR dükkan olarak kullanılabilecek 
vni itanı SATILIK GARAJ

513 96 83

Ümit'in yani, insanlara tepe
den bakan İngiliz ’leri deviren 
takımın olduğu aşikardır.

Galatasaray cephesinden 
bakarsak Haci, “bu benimle 
Daum arasındaki maç" diye 
gazetelere beyanatta bulundu.

Galatasaray kaptanı 
Bülent'in “iyi olan kazansın" 
sözlerinin altında bazı imalar 
var gibi.

Bazı gizli sözler vardır. Bu 
sözler, sözü söyleyen takıma 
moral, karşı takıma ise bir 
umursamazlık hissi verir.

Bu maç, Fenerbahçe ile 
Galatasaray müdafası arasınr- 
da geçecek.

Fenerbahçe 'nin son maçını 
seyrettiğim için bu kanaate 
vardım.

Derbinin dostça geçmesini, ‘ 
futbola yakışan güzellikleri 
seyretmeyi diliyorum.

Haydi Fenerbahçe, haydi 
Galatasaray şansınız bol olsun.

zmereen
Başarısızlığı hiç sevmez ve 

kendie konduramazdı.
Allah uzun ömürler versin.
Babasının hastalığı için dok

tora giderken “benim de dokto
ra gitmem lazım " dediğini duy
muştum.

Zaman içerisinde kendisine 
'haydi gidelim bir doktorla 
tanış' dediğim olur.

Nedense bizler bazı gerçek
leri kendimize konduramıy- 
oruz-

Gurur ve gençlik. Bu iki 
kavram hastalık dinlemiyor.

Yaptığı iş, çalma ortamı onu 
kalp rahatsızlığına kadar 
götürdü.

Ecelin nasıl geleceği hiç bil
inmez ama bazer belirti verir.

49 yaşında kayp krizinden 
hakkın rahmetine kavuştu.

Gemlik 'te senin işini yapan 
yok.

Bu gün beni sayma, senin 
gibi faydalı olamıyorum.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cem Z> 'er/ert* 
muşa, me^ruhcıt, 

c z, temin eıiilii'.
CEMİYEtöRGANİZASYONU YAPILIR

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

GFMlU

■■■ GÜNLÜK SİYASİGAZETE^jmi

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN ÜN
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1î Aralık bizim için kıyamet değil’ Maaş sisteminde
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin 
hedefinin, Avrupa 
Birliği'ne (AB) 
"kesin, tartışmasız, 
koşulsuz üyelik" 
olduğunu 
belirterek, "17 
Aralık bizim için 
kıyamet değildir. 
Bunun da bilinmesi 
lazım" dedi.
Başbakan Erdoğan, 
Kanal D'de Fatih 
Altayh'nın "Teke 
Tek" programına 
katılarak soruları 
cevaplandırdı.
AB Dönem Başkanı 
Hollanda 
Başbakanı Jan- 
Peter Balkenende 
ile görüşmesine 
ilişkin izlenimlerini

Tekstilde grev kararı
Toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinin 
anlaşmazlıkla 
sonuçlanması üzer
ine Türkiye Tekstil, 
Örme ve Giyim 
Sanayi İşçileri 
Sendikası (TEKSİF) 
greve gitme kararı 
aldı.
Türkiye Tekstil 
Sanayi İşverenler 
Sendikasıyla yapılan 
grup 
görüşmelerinde 
henüz ücretlere

aktaran Başbakan 
Erdoğan,görüş
menin "bir final 
görüşmesi" 
olmadığını, sürekli 
irtibat içinde ola
caklarını söyledi. 
Liderlerle yoğun 
görüşme trafiğinin 
süreceğini dile 
getiren Erdoğan, 
şunları kaydetti: 
"Türkiye'nin has
sasiyetleri nelerdir, 
bunlar üzerinde 

geçileden anlaşma
zlık çıktı. İşveren 
Sendikası yılda 4 
olan ikramiyeyi 2'ye 
indirmek isteyince 
uzlaşmazlık mey
dana geldi. Bunun 
üzerine 22 bini 
aşkın işçinin 
çalıştığı ve 
aralarında Vakko, 
Altınyıldız, L 
evis, Akın Tekstil, 
Orta Anadolu 
Mensucat, Saray 
Halı, Mithat Giyim, 

durma gereğini his
settik. Bu da şudur; 
kesin tartışmasız, 
koşulsuz bir üyelik. 
Bu bizim bir hede
fimizdir. Bu işin 
amacı bu. Bunu 
gölgeleyecek, 
sulandıracak bir 
ifadeye taham
mülümüz yok. Siz, 
'Türkiye üye ola
cak' diyorsanız, bu 
işin nihayetinde 
aramızda da bir

Atlas 
Halıcılık, 
Aksu İplik, 
Bahariye 
gibi işyer
lerinin de 
bulunduğu 
56 işyeri 
işletmede 
greve gitme 
kararı aldı?' 
Grev karârı 
60 gün 
içinde 
uygulanacak. 
Anca bu süre 

pürüz kalmaz.
Biz, burada, sizden, 
herhangi bir zaman 
istemiyoruz.
Diyoruz ki 'bunu 
müzakere süreci 
belirlesin. Bu 
müzakere süreci 
içerisinde bizler 
sizlerin de onaylay
acağı, razı olacağı 
bir noktaya 
geldiğimizde o 
zaman üyelik 
gerçekleşir'. Ancak, 
bu müzakere süreci 
bize verilirken, ikin
ci bir karara ihtiyaç 
duyulmaksızın, bize 
müzakere süreci 
verilmelidir. Bu 
müzakere süreci de 
sene olmamalıdır, 
ayıyla, günüyle bu 
bize verilmelidir."

içinde tarafların 
anlaşmaları da söz 
konusu olabiliyor.

yenileme

Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, yeni 
devlet personel 
yasa taslağının en 
önemli bölümünün 
maaş sistemi 
olduğunu 
belirterek, "Maaş 
sistemi üzerinde 
çalışıyoruz" dedi. 
Şahin, Sepetçiler 
Kasrı'nda, 
Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer 
Dinçer, Müsteşar 

Yardımcısı Emin 
Zararsız, devlet 
personel ve maliye 
uzmanları ile 
DPT temsilcileri 
ve personel 
kanunu uzmanı 
üniversite öğretim 
üyeleriyle bir araya 
gelerek, yeni devlet 
personel kanunu 
taslağını görüşm
eye başladı.
Toplantı öncesinde 
gazetecilerin soru
ları yanıtlayan 
Şahin, teknik bir 

çalışma yaptıklarını 
belirterek, "Devlet 
personel yasasının 
en önemli bölümü, 
maaş bölümü.
Maaş sistemi 
üzerinde çahşıy- 1 
oruz" dedi.
"Diğer bölümler 
olan memuriyete ; 
giriş, memuriyettendi 
çıkış ve sosyal 
hakların tartışmalı | 
olmadığını" 
vurgulayan Şahin, 1 
"Nasıl bir maaş sis

temi uygulaya
cağız? Maaşlar 
arasındaki uçuru- ■ 
mu nasıl bir ölçüde 
giderebileceğiz? | 
Onun için çahşıy- 1 
oruz. Bir öneri var. .1
Şu andaki maaş J 
sisteminde 15 
derece var. Onları 
tamamen 
kaldıran farklı bir 
yapı oluşturan bir 
teklif var. Onun 
uygulanıp uygu- j 
lanamayacağını 
tartışacağız"dedi.

THY de rekabete katıldı
Türk Hava Yolları, 
Pazartesi gününden 
(13 Aralık 2004) 
itibaren iç hat sefer 
sayılarını arttırıyor 
ve talebin yoğun
luğuna uygun 
ücret sistemi 

getiriyor. 
Buna göre, 
Ankara, İzmir, 
Adana, Gaziantep, 
Erzurum ve Antalya 
gibi büyük şehir 
merkezlerinin

tarife seçenekleri 
zenginleştirilip 
yoğun talep olan 
zamanlarda yeni 
seferler düzen
lenerek uçuş yel
pazesi 
genişletilmiştir, 
özellikle Istanbul- 
Ankara-lstanbul ve 
Istanbul-lzmir- 
Istanbul hatlarında 
sabah ve akşam her 
yarım saatte, 
günün geri kalan

bölümünde ise 
saat başı kalkan 
mekik seferler 
düzenlenmiştir. 
İç hatlarda uygu
lanacak kış 
ücretleri, gelir yöne
timi 
prensip
lerine 
göre 
yolcu 
talebi ile 
arz 
edilen

koltuk kapasitesi 
arasındaki dengeye 
bağlı olarak en 
uygun fiyatları 
sunan bir sistemde 
belirlenmiştir.

Gider Makbuzu

& Broşür & Kartvizit & Kaşe 
& Cilt &' Kitap & Dergi 

HER TORLO MATBAA İŞLERİMİZ 
________İŞİM BİZİ ARAYIM_______ .

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

I Körfez Ofset I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK .

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

n Samsun Nufus Müdürlüğünden 
aldığım nufus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İsmet AYYILDIZ
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Meme kanserinde son gelişmeler
Yapılan bir araştır
maya göre her 8 
kadından biri hay
atının bir döneminde 
meme kanserine 
yakalanıyor. Bu 
oldukça önemli bir 
rakam. Ancak 
ilerleyen tanı yön
temleri bu hastalığı 
erken evrede tedavi 
imkanı sağlıyor. Peki 
meme kanserindeki 
son gelişmeler 
neler?
Meme kanseri, her 8 
kadından birini, 
yaşamının herhangi 
bir zaman diliminde 
yakalıyor.
Kadınlarda en sık 
görülen kanser türü 
olan meme 
kanserinin akciğer 
kanserinden sonra 
ölüme en sık yol 
açan ikinci kanser 
türü olduğu da bilin- 

I mekte.
i Acıbadem Kadıköy 

Hastanesi'nden
i Genel Cerrahi 

Uzmanı Dr. Kemal 
Raşa, meme 
kanserinin ciddi bir 
halk sağlığı sorunu 
olduğunu belirterek 
şunları söylüyor: 
"Epidemiyolojik 
çalışmalar son 10 
yılda meme kanseri 
tanısı alan hasta

sayısının arttığını 
göstermekte. Bu 
artış eğilimi, hem 
meme kanseri tara
ma programlarının 
daha etkin olarak 
gerçekleştirilmesiyle 
hem de kadınların 
meme kanserinin 
önemini daha iyi 
anlamalarıyla ilişk- 
ilendirilmektedir. 
Daha çok sayıda 
"erken evre" meme 
kanseri tanısı konul
ması, son beş yılda 
meme kanserine 
ikincil ölümlerde 
yüzde 7 düzeyinde 
azalma sağlamıştır. 
Yani erken evrede 
tanı koyabildiğimiz 
hasta sayısı artarken 
bu hastalıktan 
yaşamını yitiren 
hasta sayısı azal
maktadır. Bu 
bilincin yaygınlaş
ması yakın 
gelecekte meme 
kanserini tamamen 
tedavi edilebilir 
hastalıklar sınıfına 

sokacaktın" 
Peki erken evrede 
tedavi şansı en yük
sek olan kanser tür
lerinden biri olan 
meme kanserini 
gerçekten erken 
evrede yakalamak 
için neler yapıla
bilir?
Acıbadem Kozyatağı 
Hastanesi'nden 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Dr. Şerife 
Şimşek, erken tanı 
için kadının kendi 
kendine yapacağı 
meme muayenesinin 
önemine dikkat 
çekiyor ve şunları 
söylüyor: "Adet 
gören her kadın 
adetin başlangıcın
dan sonraki 7-10. 
günlerde kendi 
memesini muayene 
etmelidir. Bu 
dönemde meme, 
hormonların etkisin
den uzak ve daha az 
duyarlı olmaktadır. 
Adet görmeyen 
kadınlar ise yine her 

ay, takvimde 
belirledikleri bir 
günde meme 
muayenesi yap
malıdır. Kadın yap
tığı muayenede 
meme derisinde bir 
farklılaşma veya 
çöküntü tanımlarsa 
veya memede ve 
özellikle meme 
başında simetri 
bozuklukluğu 
farkederse bir genel 
cerrahi uzmanına 
başvurmalıdır. 
Görsel anlamda bir 
sıkıntı yoksa 
muayeneye yatarak 
devam edilmeli. 
Muayene edilecek 
meme tarafındaki el 
başın altına yer
leştirilmeli ve 
mümkünse sırtın 
altına küçük bir 
yastık konulmalıdır.. 
Diğer elin iki-üç par
mağıyla meme 
başından başlanarak 
ve hafifçe bastırarak 
meme dairesel 
olarak taranmalıdır. 
Koltukaltı da aynı 
muayene sırasında 
değerlendirilmelidir. 
Ele gelen kitle veya 
daha önceki 
muayenelerden fark
lı bir meme dokusu 
farkedilmesi yine 
genel cerrahi 

uzmanı görüşü 
almayı hakeden bul
gulardır. " 
Günümüzde meme 
kanserinin saptan
masında esas olarak 
3 yöntemden yarar
lanılıyor. Kadının 
kendi kendini 
muayenesi, doktor 
tarafından yapılan 
klinik meme 
muayenesi ve 
tanısal görüntüleme 
yöntemleri. Bu yön
temlere hangi sıklık
ta başvurulması 
gerektiğine ğelince 
Dr.Raşa, 40 yaş son
rası, hekim tarafın
dan her yıl düzenli 
olarak yapılması 
gereken klinik meme 
muayenesinin de 
erken tanıda önemli 
olduğunun altını 
çiziyor.
"Kadının kendi 
kendine yaptığı 
muayenelerde fark 
etmediği birçok 
olağan dışı durum 
klinik meme 
muayenesinde 
ortaya çıkabiliyor. 
Görüntüleme 
yöntemlerinde de 
tanımlanamayan 
bazı normal dışı 
durumlar yine klinik 
muayenede saptan
abiliyor. Ayrıca bir 

kadının meme 
kanseri açısından 
risk grubunda olup 
olmadığının belirlen
mesi ve risk 
unsurlarının azaltıl
ması için yapılması 
gereken şeylerin 
saptanması da 
ancak klinik değer
lendirme sonucunda 
belirlenebiliyor. Bu 
nedenle klinik meme 
muayenesi, meme 
kanseri tarama pro
gramlarının 
vazgeçilemez bir 
parçası olmalıdır." 
Radyolojik tanı yön
temleri konusunda 
ise Dr. Raşa mam- 
mografinin hala altın 
standart olduğunu 
belirtiyor.
"Mammografi 
günümüzde hâlâ 
tarama için başvuru
lan en uygun görün
tüleme yöntemi. 
Mammografi 
sayesinde henüz 
belirtiler ortaya çık
madan ya da elle 
fark edilecek aşa
maya gelmeden 
önce bazı tümörleri 
saptayabiliyoruz. 
Mammografinin 
yanısıra ultrasono- 
grafinin de çekilmesi 
hata oranını anlamlı 
olarak azaltıyor.

i
<
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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
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

1

■

1
r—>

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. ,513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

ıro
ım

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

HASTANELER

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

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

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 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 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

7
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

NÖBETÇİ ECZANE
11 Aralık 2004 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ 
Tel: 513 20 05

12 Aralık 2004 Pazar 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı
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CHP'li bayanlar çayda tanışt
Topladıkları ikinci el eşyaları muhtaç kişilere 

dağıtacaklar ve kermes düzenleyecekler.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolları 
Başkanlığı tarafın
dan düzenlenen 
çayda bayanlar bir- 
birleriyle tanıştılar. 
CHP’nin ilçe 
merkezindeki 
toplantı salonunda 
biraraya gelen 
CHP’li kadınlar, 
hem tanıştılar 
hem de bol bol 
sohbet ettiler. 
CHP Kadın Kolları 
Başkanı Münevver 
Çelik, yaptığı açıkla
mada aldıkları karar 
gereği ikinci el giysi 
toplayarak bunları 
muhtaç olanlara 
parti binasında 
vereceklerini.

bunu devamlı hale 
getireceklerini 
belirtti.
Yılbaşına kadar da 
muhtaç kişilere

yardım için 
Belediye Sergi 
Salonunda bir 
kermes düzenleye
ceklerini, bu ker

mesin Gemlikliler 
tarafından destek
lenmesiyle yardım 
lan genişletebile- 
ceklerini söyledi.

BAŞSAĞLIĞI!
Bursa Hakimiyet Gazetesi ] 

Genel Yayın Yönetmeni 1 
Nuri Kolaylı ve köşe yazara 

H. Gül Kolaylı ’nın 
Değerli Anneleri

Emine ] 
KOLAYLI’nın 
vefatını üzüntü ile öğrendik.

Merhumeye
Tanrı’dan rahmet, 

kederli Kolaylı ailesine 
başsağlığı diler, 

acılarını paylaşırız.

Serap & Kadri GÜLER



Ulusal Zeytin Zirvesl'nde zeytinciliğin sorunları ve sorunlara İlişkin çözümler masaya yatırıldr

Zeytin ikinci kez ‘Zirve’de
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, "Sofralık zeytin ülkemiz açısından önemli bir ürün olmasına 
karşın tüketim ve dışsatım bakımından mevcut potansiyel yeterinde kullanılamamaktadır.’ dedi. Haberi sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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SSK’h hastaların yabancı 
ülkelerdeki tedavi süresi 

2 yılı geçmeyecek
Cumhurbaşkanı Sezer, aktif olarak 
çalışan sigortalının sadece kendisi! 
nin yararlandığı yurtdışı tedavi olana 
ğından yakınlarının da yararlanma 
sini sağlayan kanunu onayladı. 3’de

Gemlik Llons Kulübü Hamidiye Köyü’nde sağlık taraması yapacak, çocuklara bilgisayar öğretecek.

Güne Bakış
_guler@hotmail.com

Gemlikli Lionslar, pilot Köy seçtikleri Hamidiye Köyü’nde 30 dönüm araziyi ağaçlandırdılar.

Borusan ve sanat
Borusan Lojistik önceki gün Belediye Sergi 

Salonu’nda, ilköğretim öğrencileri arasında 
açtığı “Babam Borusan Lojistik’te çalışıyor” 
konulu resim yarışmasında derece alan 
öğrencilerin resimlerini sergiledi.

Borusan, son yıllarda sanata önem yeren, 
bu konuda öncülük yapan özel teşebbüs 
kuruluşlarımızdan biri.

Borusan Senfoni Orkestrası, Borusan Resim 
Galerisi benim bildiğim sanatla ilgili bölüm
leri..

İlçemizde ilk kez bir özel kuruluş, öğren
cilere yönelik resim yarışması düzenledi.

Bu sevindirici ve özendirici bir davranış.
Bu nedenle Borusan Lojistik müdürlerini bu 

nedenle kutluyorum.
İlçemizdeki sanatsal etkinliklerini 

destekleyen bildiğim tek kuruluş Gemlik 
Rotary Kulübü’ydü.

Gemlikli Rotaryenler, zaman zaman ilçedeki 
bayan ressamların çalışmalarından karma 
sergi açılmasına, karikatür, fotoğraf, şiir ser
gisi açılmasına destek verdiler, sponsor oldu
lar.
| “Babam Borusan Lojistlik’te çalışı yor” 
konulu sergi, Borusan da çalışan ailelerin iç 
dünyalarının çocukların gözünde yadsı
masıdır.

Bundan sonra diğer özel kuruluşların da 
sanata yönelik çalışmalara destek vermesini 
görmek istiyoruz.

Gemlik Lions Kulübü üyeleri, yaptıkları yemekli toplantıda, ilçemizin Hamidiye 
Köyü’nde 30 dönüm arazinin ağaçlandırmasının ardından, sağlık taraması ve 
köy çocuklarına bilgisayar eğitimi verilmesi kararını aldılar. Haberi sayfa 3’de

Ortaöğretimde 
türkü devrimi 
ilköğretim müfredatından sonra 
ortaöğretim müfredatı da yenileniyor.
Müfredat içinde 60 kadar türkü önemli 
yer tutarken, 12 Eylül de kitaplardaki 
yerini alıyor. Haberi sayfa 9 'da

5 milyon çocuk açlıktan ölüyor
Dünyada yılda 5 milyondan fazla çocuğun açlıktan ya da yetersiz 
beslenmeden öldüğü bildirildi. Haberi sayfa 10’da

Yoksulluk sınırı 
1 J milyar]ira

DİE'den alınan Kasım 2004 fiyatları baz 
alınarak Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi'nce, yapılan araştır
mada, çalışan tek kişinin aylık gideri 851 
milyon 720 bin lira, açlık sınırı ise‘635 
milyon 376 bin lira olarak saptandı. 10’da

mailto:_guler@hotmail.com
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Buluşma Borusan'dan tiyatroya destet
Gürhan ÇETİNKAYA

Tarihte yaşananlar unutulmuyor
Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında dünyaya 

duyurduğu yönetim biçimiyle tescil edildi.
Ancak Cumhuriyet ’in ilanına giden süreç 

çok zorluydu .
Osmanh devleti zayıflatılmış .
Borçları yüzünden dış güçlerin etkisi ve 

boyunduruğu altına girmiş .
Dolayısıyla dört bir yanı kuşatılmış .
Yabancı askerler ülkede cirit atıyor .
Yedi cihan imparatorluğu karanlıklara 

gömülmü .
Tünelin ucu kapatılmış .
İçinden çıkılması zor değil olanaksız ,
Dışarıdan düşman içeriden işbirlikçilerle 

mücadele..
Bağımsızlık tehlikeye düşmüş hatta elden 

gitmiş .
Türklerin başına asla gelmememsi gereken 

bu durum,
Kayıtsız koşulsuz savaş nedeni .
Derken ;
Bugün belli çevrelerin asla ve kata içlerine 

sindiremedikleri Mustafa Kemal diye bir 
“adam” hem de “adam gibi adam” ortaya 
çıkıyor..

Toplumun tüm kesimlerini harekete geçiri 
yor.

Bağımsızlık fitilini ateşliyor.
Ve özgürlük yangınının alevlen tum 

Anadolu’yu sarıyor.
Özgürlük ateşini hiç söndürmeyen Türk 

Halkı ; olanaksızlıklar, yoksulluklar, hastalıklar 
ve baskılara rağmen “kuşatma” devletlerini 
ülkeden kovdu .

Savaşı kazandı.
Bağımsızlığına kavuştu .
Cumhuriyeti ilan etti.
Başarı savaş meydanlarından “antlaşma” 

masalarına taşındı.
Lozan’da “İsmet İnönü ve dış diplomasi 

heyeti” dünya tarihini yeniden yazdı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır çizgilerini 

kalınlaştırdı.
Orta Asya’dan çıkıp dünyaya yayılan 

Türkler tümüyle sosyo-ekonomik nedenler 
yüzünden bugün içinde bulunulan duruma 
düşürüldü .

Kuşkusuz tesadüf değil.
Tasarım Lozan’ın hemen ardından yapıldı .
Uzun aşamalı planlarla devreye sokuldu
Eğitime müdahale edildi .
Karşılıksız yardımlar verildi.
Siyasal yaşam şekillendirildi.
İş dünyası şablonize edildi.
Ana sanayi yerine montaj sanayi kuruldu
Sanayileşme engellendi.
Gelişme dizginlendi.
Çünkü Türkiye ;
Kara, deniz, hava ulaşım kanallarının 

merkezi Ortadoğu’daki petrol yataklarına 
uzanan stratejik bir köprü .

Üç tarafı denizlerle çevrili.
Doğal kaynakları zengin .

, Bu gerçekler AvrupalIları hep tedirgin etti.
Şimdi Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme 

isteği onlar için önemli bir fırsat.
Onlarda ellerine geçen bu fırsatı çok iyi 

değerlendirmek istiyorlar.

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Borusan Lojistik'in 
katkılarıyla 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde 
sergilenen 
"Saraydan Uzakta" 
isimli çocuk 
tiyatrosunu öğren
ciler ilgiyle izledi. 
Tüm okullara 
sergilenen tiyatro 
gösterisini İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'un 
yanı sıra Borusan 
Bölge Müdürü 
Hayrettin Aksoy, 
Borusan Lojistik 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Necdet 
Atılgan ile 
öğrenciler 
zevkle izlediler.
3 kişiden oluşan 
Mavi Balon 
Gösteri 
Grubu’ndan Levent 
Yılmaz'ın yazıp 
yönettiği ve 
oynadığı oyunda 
ayrıca Sertan Şafak 
ve Rıdvan Sağlam 
rol alıyor. Oyunda 
ülkesini kötü 
yöneten bir 
kralın rüyasında 
yaşadıkları olaylar 
anlatılıyor.
Kötü kral, rüyasın-

okul öğrencileri 
ücretsiz olarak

izleme olanağı 
buldular.

göndermenin gururuyla 
dua eden Osman Sivas, 
gençlerin "En büyük

asker bizim asker" slo* 
ganıyia Kemal, askere j 
uğurladı.

da vezir tarafından 
öldürülmek 
istenirken bir 
çiftlikte çalışanlar 
tarafından 
kurtarılıyor.
Kral öldüğünü 
bilmeyen işçilerle 
birlikte 
çiftlik işleri 
yapan kral, daha 
sonra çiftlikten 
kaçarak başka bir 
çiftliğe gelir, bura
da kötü şartlarda 
çalıştırılan kral, 
halkının ne şartlar
da yaşadıklarını 
anlar, rüyadan 
uyanan kral, bun
dan sonra halkına 
iyi muamele yapıp 
ülkeyi adil 
yönetmeye karar 
verir. "Saraydan 
Uzakta" isimli 
çocuk oyunu gün 
boyunca tüm

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Gemlik Belediye 
Meclis Üyesi Osman 
Sivas, oğlu Kemal'i 
dualarla askere gönder
di. Evlerinin önünde 
arkadaşları ve akra
balarının hazır 
bulunduğu ortamda 
Süleyman Yedek 
hocanın yaptığı 
dualarla Tokat'a gön
derilen Kemal 
Sivas 5 ay sürecek 
vatani görevine baş 
lamış oldu. İşletme 
mezunu oğlunu askere
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Gemlik Lions Kulübü Haıjtidiye Köyü’nde sağlık taraması yapacak, çocuklara bilgisayar öğretecek.

fe tfftfeıı Kövü'fie destek
Gemlikli lionslar, pilot Köy seçtikleri Hamidiye Köyü’nde 30 dönüm araziyi ağaçlandırdılar.
Seyfettin ŞEKERSOZ 
Gemlik Llons 
Kulübü üyeleri, 
bu yıl pilot bölge 
seçtikleri 
Hamidiye 
Köyü’nde yapacak* 
lan çalışmaları 
görüştüler.
Onbeşgünde 
bir Bursa Almlra 
Otel'dekl yapılan 
toplantının ana 
teması İlçemizin 
Hamidiye Köyü’nde 
başlatılan 
proje idi.
Toplantıya Kesim 
Başkanı Tarık 
Uğur ve Gemlik 
Llons Kulüp 
Başkanı Anıl

Resml'nln yanı 
sıra tüm 
üyeler katıldı. 
Yaptıkları sosyal 
aktlvitelerle İlgili 
fikir alışverişinde 
bulunan Llons 
Kulüp üyeleri, 
bu yıl eğitim 
ve sağlığa ağırlık 
verileceğini 
söylediler.
30 DÖNÜM 
AĞAÇLANDIRMA 
Bir süre önce 
Hamidiye Köyünde 
30 dönümlük 
bir araziye 
ağaçlandırma 
yaptıklarını 
söyleyen Llons 
Kulüp Başkanı

Gemlik Lions Külübü üyeleri pilot bölge seçtik Hamidiye Köyü’nde 30 dönümlük bir 
araziye ağaçlandırma yaptılar. Kulüp Başkanı Anıl Resmi, bu yıl Gemlik Llons 
Kulübü’nün sağlık ve eğitime ağırlık vereceğini söyledi.

Anıl Resmi, 
yeni aktlvltelerlnln 
eğitime yönelik 
çalışmalar 
olacağını duyurdu.

Gemlik Llons
Kulubü Başkanı 
Anıl Resmi, 
”Pllot Bölge" 
olarak seçtikleri

Hamidiye Köyü’nde 
en kısa sürede 
tam teşekküllü 
sağlık taraması 
İle çocuklara 

yönelik 
bilgisayar eğitimi 
vereceklerini 
söyledi.

SSK'lı hastaların ytaı M fitti W» itîüjılı geçmeyecek
TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Gündoğdu...
Avukatlık ücretleri
zamlanmış.
Kimilerine gündoğdu 
desenize...

Cumhurbaşkanı 
Sezer, aktif olarak 
çalışan sigortalının 
sadece kendisinin 
yararlandığı yurtdışı 
tedavi olanağından 
yakınlarının da 
yararlanmasını 
sağlayan kanunu 
onayladı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
aktif olarak çalışan 
sigortalının sadece 
kendisinin yarar
landığı yurtdışı 
tedavi olanağından 
eş, çocuk, anne ve 
babası, 
emekliliğinde 
kendisi ve yakınları 
ile dul ve yetim
lerinin de yararlan
masına imkan 
sağlayan 
kanunu onayladı. 
Cumhurbaşkanlığı 

Basın Merkezl’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 5264 sayılı 
"Sosyal Sigortalar 
Kanununda Değişik 
İlk Yapılması Hakkın 
da Kanun" yayımlan
mak üzere Başbakan 
lığa gönderildi.
Kanuna göre, yurt 
dışında tedavi 
giderlerinin ödemesi 
sadece raporla belir
lenen hastalık için 
yapılabilecek.
Yurt içinde tedavisi 
mümkün olmayan, 
ancak yabancı bir 
ülkede kısmen veya 
tamamen tedavisi 
mümkün görülen ve 
bu durum da Sağlık 
Kurulu tarafından 
tespit edilen 
sigortalının, diğer 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına tabi 

olarak çalışmayan 
ya da gelir veya 
aylık almayan eşi İle 
geçindirmekle 
yükümlü olduğu 
çöeukları, ana ve 
babası, bü kânuna 
göre sürekli iş 
görmezlik geliri, 
malullük veya 
yaşlılık aylığı 
alanlar ile bu kim
selerin geçindirmek
le yükümlü oldukları 
eş, çocuk, ana ve 
babası ile hak sahibi 
olarak gelir veya 
aylık alan eş, çocuk, 
ana ve baba yurt- 
dışına gönderilecek. 
Yabancı ülkeye gön
derilenlerin tedavi 
süresi 2 yılı geçe
meyecek. Bu süre 
içinde acil haller 
hariç olmak üzere, 
raporda belirtilen 

hastalığın seyriyle 
bağlantılı olmayan 
hastalıktan başka 
yapılan tedavi gider
leri ödenmeyecek ve 
bu tedavi için süre 
uzatılamayacak.
Tedavi süresi 6 ayı 
geçtiği takdirde ilgili 
yabancı sağlık kuru- 
mundan alınan ve 
tedavinin devamının 
zorunlu olduğunu 
gösteren rapor, dış 
temsilciliklerce 
Kuruma gönderile
cek. Bu işlem 
her 6 ayda bir 
tekrarlanacak 
ve Kurumca 
sigortalılar için 
tespit edilen 
esaslara göre 
gidip-gelme yol par
aları ile tedavi ve 
zorunlu masrafları 
Kurumca ödenecek.
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‘Babam Borusan Lojistiğe çalışıyor' resimleri sergilendi
Borusan Lojistik A.Ş. tarafından düzenlenen resim yarış
masında dereceye giren başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borusan Lojistik'in 
düzenlediği "Babam 
Borusan Lojistik'te 
çalışıyor" adı altında 
Borusan Çevre 
konulu resim ser
gisinde derece alan 
eserler Belediye 
Sergi salonunda 
sergilendi.
130 öğrencinin

katıldığı ve 12 
resmin dereceye 
girdiği yarışmada 
ödüller Belediye 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen törenle 
verildi.
Törende konuşan 
Borusan Bölge 
Müdürü Hayrettin 
Aksoy, 2002 yılında 
başlatılan sosyal 
faaliyetlerin giderek 

yoğunlaşarak üst 
düzeye getirildiğini 
söyledi.
Aksoy, bu tür etkin
liklerin giderek 
artırılacağını 
belirtti.
Borusan Lojistik 
insan Kaynakları 
Müdürü Necdet 
Atılgan'da yaptığı 
konuşmada, 
Borusan'ın sosyal 
faaliyetlere verdiği 
önemin küçük 
öğrencilerle devam 
ettiğini söyledi. 
Atılgan, öğrencilere 
fırsat verildiğinde 
güzel eserlerin 
ortaya çıkacağını 
söyledi.
"Babam Borusan 
Lojistik'te çalışıyor" 
konulu resim yarış
masında derece alan

12 öğrenciye ödül
leri ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, 
Borusan Bölge 
Müdürü Hayrettin 
Aksoy ve Borusan 
Lojistik İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Necdet Atılgan 
tarafından verildi.

Babam Borusan Lojislikte çalışıyor konulu 
resim yarışmasında ki çalışmalar sergilendi.

NEW HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

ÜNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kampanyalarına devam ediyor!!!!

ÜN VER TRAKTÖR LTD. ŞTİ.
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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“Ah Şu Gençler" ANAÇEV için sahnelendi
Müzikal komedi türündeki

2 perdelik oyunda 
milenyum çağındaki 

gençlerin ailelerine tutum 
ve davranışları anlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'li gençlerin 
kurduğu Belgin's 
Tiyatro Grubu 
ANAÇEV’in 
(Anadolu
Çağdaş Eğitim 
Vakfı) katkılarıyla 
oynadığı 
"Ah şu gençler"

türündeki 2 
perdelik oyunda 
Milenyum 
çağındaki gençlerin 
ailelerine tutum 
ve davranışlarını 
yarı dram yarı 
mizansel olarak 
gözler önüne 
seriliyor.

oyununda 
sergiledikleri 
başarıyla alkış 
almaya devam 
ediyorlar.
Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
sahnelenen 
oyunun yazarı 
Turgut 
Özakman.
Müzikal-Komedi

Oyunda ayrıca, 
güncellektüel 
tipler ve versiyon
ların sergilendiği 
oyunda gençlerin 
karşılaştığı gerçek 
konular komedi 
ağırlıklı 
aile tiplemeleri 
izleyenler 
tarafından bol bol 
alkışlandı.

SENEN W ve ti Memeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Kazalarda 2 hin kişi öldü
Her çeşit balık ağları 

v Sakana Misina Ağları
İp Ağ

•s. Fanya
^Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

v* Kürek
Çapa
Macun

«s Galvenizli çivi
✓ TMC sintine pompası

w malzemeler ile lıi;ıııetiniıdeyi:

Trafikten sorumlu 
Ankara Emniyet 
Müdür Yardımcısı 
Ender Kaplan, bu 
yılın ilk onbir ayında 
ülke genelinde mey
dana gelen 398 bin 
959 trafik kazasında 
1964 kişinin, 
Ankara'da ise 49 bin 
412 kazada. 47 
kişinin yaşamını 
yitirdiğini bildirdi. 
Ankara Fahri Trafik 
Müfettişleri 
Toplantısı'nda 
konuşan Kaplan, 
dünyada her yıl 1 
milyon insanın 
trafik kazalarında 
hayatını kaybettiğini

belirterek, bunların 
yüzde 30'unun 
gelişmiş, yüzde 
70'inin ise 
gelişmekte olan 
ülkelerde meydana 
geldiğini kaydetti. 
Türkiye genelinde 
12 bin civarında 
fahri müfettiş bulun
duğunu belirten 
Kaplan, bunların

3389'unun 
Ankara'da görev 
yaptığını kaydetti. 
Fahri müfettiş 
sayısının geçen yıla 
göre 739 kişi art
tığını belirten 
Kaplan, 172 kişinin 
ise fahri müfet
tişliğinin iptal 
edildiğini kaydetti.

\Z/Z_£_>A
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Dişin en büyük düşmanlan
Ağız ve diş sağlığı 
için en tehlikeli 
gıdanın karamelli 
çikolata, mesir 
macunu ve kola . 
olduğunu belirten 
uzmanlar, bu 
gıdaların 
tüketilmesinin ardın
dan mutlaka dişlerin 
fırçalanmasını 
tavsiye ediyor. 
Uzmanlara göre, diş 
eti hastalıkları 35 
yaşından sonra diş
lerin kaybedilmesine 
yol açıyor. Uzmanlar, 
diş taşlarının da en 
az yılda 2 kez diş 
hekimince temizlen
mesi gerektiğini 
belirtiyor.
Uzmanlar, diş eti 
hastalıklarının 
toplumda diş çürük
lerinden daha fazla 
görülmesine rağmen 
hastalığın müzmin 
ve ağrısız bir seyir 
izlemesi nedeniyle 
çok fazla dikkate 
alınmadığını; fakat 
hastalığın dişlerin 
kaybedilmesiyle son 
bulduğunu söyledil

er. Yapılan açıkla
mada, "Bu hastalık 
35 yaş sonrasında 
diş kayıplarının en 
önemli nedeni. 
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) diş eti 
hastalıklarını 
dünyadaki en yaygın 
hastalık olarak 
gösteriyor. Diş 
çürüğünden daha 
yaygın bir hastalık. 
Sağlıklı bir ağızda 
diş etleri gül kurusu 
pembe rengindedir. 
Hastalık kendini, 
diş etlerinde kızarık

lık, şişkinlik, ağız 
kokusu, dişleri 
fırçalarken diş 
etlerinin kanaması 
gibi belirtilerle gös
terir. Diş eti hastalık
larında genelde 
apse olmadığı 
zaman hastalık 
ağrısız geçer.
Mevcut 
belirtilerden hasta 
rahatsızlık duy
madığı için bir 
uzmana başvurma 
ihtiyacı duymaz. 
Hastalık, dişleri

tutan kemiklerin 
erimesine neden 
olur. Netice de diş
leri tutacak kemik 
kalmadığında da 
dişler sallanmaya 
başlar. Bu hastalar 
bize ya dişler sallan
maya başladığında 
ya da bir diş hekimi 
tarafından hastalık 
tespit edildiğinde 
gelir. Çürük olmayan 
dişlerin kaybe
dilmesinin en 
önemli sebebidir" 
dendi.
Diş eti hastalık
larının ağız bakımı 
gereklerinin yeter
ince yerine getir
ilmemesinden kay
naklandığını anlatan 
Palalı, çeşitli şis- 

temik hastalıklar, 
stres, sıkıntı, beslen
me bozukluğu, 
vücut direncinin 
zayıflığı gibi sebe
plerle birlikte, 
hastalığın seyrinin 
ve şiddetinin 
değiştiğini; ancak 
hastalığın etkeninin 
bakteri plağı 
olduğunu vurgula
yarak, "Hastalığın 
tedavisi ancak bak
teri plağı ve diş 
taşlarının mekanik 
olarak temizlenmesi 
ile mümkündür. İleri 
safhalarda hastalığın 
tedavisinde cerrahi 
operasyon gereke
bilir. Diş eti altındaki? 
apsenin temizlen
mesi için bu gerek

lidir. Aksi takdirde 
dişlerin kaybedilme
si kaçınılmaz olur. 
Tek başına antibiy
otik tedavisi 
hastalığın 
tedavisinde yeterli 
olmaz, antibiyotikler 
tedavi de yardımcı 
unsur olarak kul
lanılırlar" diye 
konuştu.
Diş eti hastalıklarına 
karşı alınabilecek en 
büyük önlemin ağız 
temizliğine dikkat 
etmek olduğunu 
anlatan 
Dişhekimleri, her 
yenilen ve içilen 
gıdalardan sonra 
ağızda bakteri plağı 
oluştuğunu ifade 
ederek, "Ağız temi
zliğinde diş ve dilin 
mekanik temizliği 
önemlidir. Bu neden
le ağız sağlığı için 
birinci derecede 
önemli olan dişlerin 
fırçalanmasıdır.
Kullanılan diş 
ı'ırçasınııı sapı dd 
düz olmalıdır.
Fırçanın kılları da 

kesinlikle naylon 
olmalıdır. Fırça 45 j 
derecelik açıyla 
tutulmalı ve 7-8 fırça 
darbesi ile dişler 
fırçalanmalıdır.
Fırçalama diş etinin 
bittiği yerden dişe | 
doğru yapılmalıdır. 1 
Fırçalama için orta l 
sertlikte fırça kul- 1 
lanılmahdır. Bu iş J 
günde en az 2 kez 
tekrarlanmalıdır.
Ağız sağlığı için diş
lerin fırçalanması 
tek başına yeterli 
olmaz, bunun için 
ayrıca diş ipi kul
lanılmalıdır. Ne 
kadar iyi fırçalanırsam 
fırçalansın dişlerin j 
ara yüzlerinin temi-1 
zliği için diş ipi kul-1 
/anılması şarttır. Bu 
iş her gün en az 1 1 
defa yapılmalıdır. ’ 
Aksi takdirde, oluşa-1 
cak bakteri plağı diş | 
çürümesine ve dişeti 
hastalıklarına nedeni 
olur. Dişler genelde, 
ÛiŞ dıâıdı inûan 
başlayarak çürür" 1 
diye konuştu.

Grip aşısı olalım mı olmayalım mı?

fiiâ! Fötrâ Ğrt 
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

. PİZZAMIZIN 
TADINA 

£g> 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

Grip, her yıl kış 
aylarında salgın
larla ortaya 
çıkan, milyonlar
ca kişiyi yatak-, 
lara düşüren çok 
bulaşıcı bir sol
unum yolları 
infeksiyonudur. 
Hastalığın etkeni 
influenza virüs
leridir. Bunların 
A, B ve C olmak 
üzere üç tipi 
vardır. Her tipin 
de yüzeylerinde
ki antijenlere 
göre pek çok alt 
tipi bulunur. 
Daha ağır belir
tilere ve dünya 
çapında salgın
lara neden olan 
A tipi virüslerdir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta, grip 
hakkında merak 
edilenleri yanıt
ladı.

Grip, esas olarak 
hasta kişinin 
öksürmesi, aksır
ması sırasında 
havaya karışan 
damlacıklar için
deki virüslerin 
solunmasıyla 
bulaşır. Hasta 
kişinin salgıları 
ile kirlenmiş 
eşyalar 
aracılığıyla da 
bulaşma 
mümkündür. 
Hastalık ani 
olarak üşüme, 
titreme, yüksek 
ateş, baş ve kas 
ağrıları ile başlar. 
Aşırı bir halsizlik 
vardır. Ateş ilk 24 
saat içinde hızla 
yükselir, 38-41 
arasında 2-3 gün 
seyreder ve 
sonra düşmeye 
başlar. Bazı 
hastalarda 
gözlerde 
kızarma, yanma, 
ışığa hassasiyet 
bulunur. Burun 
akıntısı ve burun 

tıkanıklığı 
görülebilir.
Birkaç gün sonra 
da kuru öksürük, 
göğüs ağrısı-gibi 
şikayetler de 
ortaya 
çıkar.Çocuklarda 
bulantı, kusma 
ve ishale de rast
lanabilir.
Grip hastalığının 
en çok korkulan 
komplikasyonu 
zatürredir. Ateşin 
3 günden fazla 
sürmesi veya 
düşen ateşin 
tekrar yükselme
si, öksürük, bal
gam, morarma, 
göğüste batar 
tarzda ağrı ve 
nefes darlığı 
zatürre ihtimalini 
düşündürür.
Kesin tanı için 
akciğer röntgeni 
gerekir. Grip 
çocuklarda orta 
kulak iltihabı ve' 
sinüzite neden 
olabilir. Altta 
yatan ciddi bir 

hastalığı bulu
nanlarda bunun 
kötüleşmesi 
Grip, küçük 
çocuklar, yaşlılar, 
astım ve kronik 
bronşitliler, kalp 
ve yüksek tan
siyon hastaları 
ile şeker ve 
böbrek hastaları 
için daha tehlike
lidir.
Gripten korun
manın en iyi yolu 
grip aşısı olmak
tır. Grip aşısı, 
ekim-kasım 
aylarında bir 
kere yapılır. Grip 
aşısının, aşı 
yapılan yerde, 
ateş, ağrı, 
kızarma dışında 
ciddi bir yan etk
isi yoktur.
Grip aşısı, her yıl 
bir önceki 
mevsim en çok 
rastlanan grip 
virüslerinin tür
lerine göre 
yeniden hazır
lanır. Bu 

amamçla, 80 | 
ülkedeki 110 lab
oratuardan elde 
edilen bilgiler, I 
Dünya Sağlık | 
Örgütü’nde 
toplanarak her | 
yıl ikisi A ve biri 
B olmak üzere üçi 
değişik virüs I 
grubu belirlenir, j 
Risk altındaki I 
kişilerin ve 
topluma giren ve 
gribe yakalan- ■ 
mak istemeyen 
herkesin grip | 
aşısı olması 
gerekir. Ayrıca, 
doktor, hemşire 
gibi sağlık per
soneli ile 
huzurevlerinde ■ 
çalışanlar da grip 
aşısı olmalıdırlar.] 
Grip aşısı yapıla
cak kişide ateşi 
ve aktif bir infek-. 
siyon hastalığı I 
bulunmamalıdır. 
Grip aşısı, 
yumurtaya aller- 
jisi olanlara 
yapılmamalıdır.



13 Aralık 2004 Pazartesi Sayfa 7

İlk hac kafilesi yola çıkıyor
Hac görevini yerine 
getirmek için Suudi 
Arabistan'a gidecek 
hacı adaylarının ilk 
kafilesi 15 Aralık'ta 
yola çıkıyor.
Kayıt yaptıran 100 bin 
hacı adayından 60 
bini Diyanet işleri 
Başkanlığı organiza
syonuyla, 40 bini de 
(A) grubu seyahat 
acentaları aracılığıyla 
hacca gidecek.
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, hacı aday
larına verilecek 
hizmetler için çalış
malarını tamamladı. 
Hacı adayları için 
Mekke, Medine ve 
Cidde'de 3 binin 
üzerinde din görevlisi 
ile doktor, hemşire,

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri 

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

UYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

eczacı, teknisyen ve 
hastabakıcıdan 
oluşan toplam 800 
sağlık personeli görev 
yapacak.
6 bin 500 dolarlık 
"Lüks hac" için 
sadece 500 kişi 
başvuruda 
bulunurken, ücreti 3 
bin dolar olan hac için 
5 bin kişi kayıt yap
tırdı.
İlk hacı kafilesi, 15 
Aralık Çarşamba günü 
hareket edecek. Hacı 
adaylarının çıkışları, 
16 Ocak'a kadar 
tamamlanacak. Hacı 
adaylarını Cidde, 
Mekke ve Medine'de 
karşılama ekipleri 
karşılayacak. Suudi 
Arabistan'da karşıla

ma ekibinin yanı sıra 
kayıp, sağlık, kirala
ma, irşad, ayniyat ve 
cenaze ekipleri hizmet 
verecek.
Öte yandan bu yıl ilk 
kez özürlüler de 
Diyanet'in organizasy
onu ile hacca gidecek. 
Bu kapsamda, hacca 
gitmek için 24 özürlü 
başvuruda bulundu. 
Özürlüler, yanlarında 
bir refakatçi ile birlikte 
hac görevini yerine 
getirecekler.
Hac görevini yerine 
getiren hacı adayları, 
24 Ocak'tan itibaren 
yurda dönmeye 
başlayacaklar.
Son hacı kafilesi 
ise 24 Şubat'ta 
Türkiye'ye dönecek.

Mafya dizileri 
sokakları tetikliyor
TBMM Sokak Çocuk
ları Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
öner Ergenç, tele
vizyonlardaki mafya 
benzeri dizilerin, 
televole tipi pro
gramların aileler ve 
çocuklar üzerinde 
önemli etkisi 
olduğunu, sokak 
çocuklarının 
sayılarının artmasın
da da bu tür 
özendirici dizilerin 
etkili olduğunu açık
ladı. Ergenç, 
"Mafya dizileri, telev
ole tipi programlar 
sokak çocuklarının 
sayısını artırıyor. 
Özendirici oluyor^ 
dedi.
Ergenç, yaptığı 
açıklamada, sokak 
çocukları sorununun 

ı önemli olduğunu 
belirterek, bu 
konunun sadece 
sağlık ve güvenlik 
değil, birçok boyutu
nun bulunduğunu 
ifade etti. Sokak 
çocuklarını üreten 
mekanizmaların 
toplumun bütün kat
malarında bulun
duğuna işaret eden

Uludağ’ın ünlü konukları 
gelmeye başladı

- Kış turizminin 
gözbebeği Uludağ, 
ünlü kayaksever- 
lerin akınına 
uğradı. Ünlü 
konuklar arasında 
"Damat Ferit" 
olarak tanınan Türk 
sinemasının ünlü 
jönlerinden Tarık 
Akan ile İbrahim 
Tatlıses'in eski eşi 
Derya Tuna ve oğlu 
Ido da yer alıyor. 
Tarık Akan, Grand 
Yazıcı Oteli'nde 
yapılan doktorlar 
seminerinde

Ergenç, özellikle son da değişmesi gerek-
dönemde 
televizyonlar
da yayınlanan 
mafya ve ben
zeri dizilerin, 
televole gibi 
özendirici 
programların, 
sokak çocuk
ları sorununu 
tetiklediğini ifade 
etti. "Bu tür pro
gramlar özendirici 
oluyor. Sigarayla 
içkiyle ve o hayatlar
la ortaya çıkan tele
vizyonlar, henüz 
karakteri oluşum 
aşamasında olan 
çocukların ruhların
da çok büyük yaralar 
açıyor. Mafya 
dizileri, televole gibi 
programlar sokak 
çocuklarının sayısını 
artırıyor. Özendirici 
oluyor. Çocuklar 
oradaki hayatı 
görüyorlar ve onlara 
özeniyorlar.
Uyuşturucu, sigara, 
biz onları bunlardan 
korumaya çalışırken, 
büyük sorunlar 
ortaya çıkıyor" dedi. 
Halkın sokak çocuk
larına karşı bakışının 

konuşmacı olarak 
davet edildiğini 
söyledi. Her yıl kış 
tatilini Uludağ'da 
geçirdiğini 
söyleyen Akan, 
"Açılış konuşması 
için günübirlik 
geldim, önümüzde
ki günlerde kayak 
için uzun süreli 
tekrar geleceğim" 
dedi.
öte yandan Derya 
Tuna'nın Enka 
Koleji'nde 
okuyan oğlu Ido, 
Okul Kayak

tiğini kaydeden 
Ergenç, bu imajın da 
değiştirilmesi 
gerekliliğinin altını 
çizdi. Uyarıcı kısa 
metrajlı TV program
ları yapılabileceğine 
değinen Ergenç, 
sokak çocuklarıyla 
sokakta çalışan 
çocukların da bir
birinden ayrıl
masının gerekliliğini 
vurguladı. Sokakta ' 
çalışan çocukların 
da potansiyel sokak 
çocuğu olma riski 
bulunduğuna deği
nen Ergenç, yaptık
ları çalışmalarda 
konuyu her yönden 
tespit edecekleri ve 
gerekli tedbirlerin 
alınması için özellik
le yasal düzenlemel
er önereceklerini 
kaydetti.

Takımıyla birlikte 
Uludağ'a geldi. 
İdo'yu annesi 
Derya Tuna yalnız 
bırakmadı. Ido 
gündüzleri kayak 
hocası Yahya Usta 
nezaretinde, stilini 
geliştiriyor. Annesi 
Derya Tuna ise 
kafeteryada 
güneşlenip, oğlu
nun kayaktaki 
figürlerini seyrediy
or. Hocası, Ido'nun 
kısa sürede milli 
takıma yükselebile
ceğini söyledi.



ı 1

13 Aralık 2004 Pazartesi Sayfa 8

Zeytin, dediğimiz siyah inçi^.
Cumartesi 
gününden devam 
Ülkemizde problem
lerin çözülmesini 
sağlamak için zeytin 
sektörü ile ilgili 
olarak orta ve uzun 
vadede üretim, tüke
tim, dışsatım ve stok 
politikaları ivedilikle 
oluşturulmalı, geliştir

Zeytin ikinci kez ‘Zirve’de
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nca 9 Ekim 
tarihinde İzmir'de 
gerçekleştirilen ve bu 
yıl İkincisi düzenle
nen Ulusal Zeytin 
Zirvesi'nde zeytincil
iğin sorunları ve 
sorunlara ilişkin 
çözümler mercek altı
na alındı. Bakan Sami 
GÜÇLÜ'nün de 
katıldığı zirveye, 
zeytin üretimi yapılan 
illerin valileri, uzman
lar, üretici birlikler ve 
üreticiler de davet 
edilirken, Marmara 
birlik'i temsilen Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi TAVİLOĞLU ile 
Genel Müdür İsmail 
Muzaffer EREN 
katıldı. Zeytin üretimi 
ve tüketimi arttırılmalı 

ilmeli ve etkin bir şek
ilde uygulanmalıdır. 
Bunun için ilgili 
devlet bürokrasisi ile 
gerçek sektör temsil
cilerinin biraraya 
gelmeleri yeterli ola
caktır. Ancak bu alan
larda yeterli çalış
maların yapılabilmesi 
için öteden beri

Zirvede zeytincilik 
sektörüyle ilgili bir 
çok konu hakkında 
fikir alışverişinde 
bulunulurken, Türki 
ye'deki zeytin ve 
zeytinyağı tüketim- 
i'nin azlığına da 
dikkat çekildi.
Gelişmiş ülkelere 
göre tüketimin çok az 
olduğunu belirten 
Başkan TAVİLOĞLU, 
"Sofralık zeytin 
ülkemiz açısından 
önemli bir ürün 
olmasına karşın 
tüketim ve dışsatım 
bakımından mevcut 
potansiyel yeterince 
kullanılamamaktadır. 
Zeytin üretimini 
geliştirmek, gerek 
kalite gerekse fiyat 
açısından dünya ile 

eksikliğini hisset
tiğimiz geniş bir veri 
tabanının oluşturul
ması lazımdır.
Sağlanan veriler belir
li bir ortamda 
muhafaza edilmeli ve 
sektörün kullanımına 
açık tutulmalıdır. Şu 
an itibariyle üretici 
gözüyle sektöre 

rekabet edebilir dü 
zeye gelebilmek için 
ileri tarımsal üretim 
teknolojilerinin etkin 
olarak uygulanması, 
zeytin işleme teknolo
jilerinin modern ve 
dünya standartlarına 
ulaştırılması gerek
mektedir" dedi. 
Dünyada kişi başına 
zeytinyağı tüketiminin 
10kg'dan fazla oldu 
ğunun fakat Türki 
ye'de bu miktarın 1 
kg civarında kaldığını 
dile getiren Taviloğlu, 
"Bu miktarı öncelikle 
5 kg civanna yük
seltilmelidir. Bu tak
tirde zeytinyağındaki 
iç tüketim beşe katla
narak 250 bin tonu 
bulacaktır. Dünyada 
var olan arz açığı da 

bakıldığında karmaşa 
ve yükselen toz 
bulutlarından başka 
birşey pek gözük
memektedir. Bir sek
tör temsilcisi olarak 
bu kaos ortamının 
süreceği endişesini 
taşımaktayız. 
Diğer taraftan 
önümüzdeki Avrupa 

bunlara eklendiğinde 
zeytinyağı üretimimi 
zin 350 bin ton civa 
rında olması gerek
mektedir" dedi.
Zeytin ve zeytinyağı 
alımında markaların 
tercih edilmesi ve 
açıkta satılan ürün
lerin yerine ambalajlı 
ürünlerin alınması 
konusunda tüketici
lerin bilinçlendirilme 
sinin gerektiğini 
söyleyen Başkan Refi 
Taviloğlu, açıkta 
satılan ürünlerin hem 
sağlıksız olduğunu 
hem de haksız reka
bete yoi açtığını diie 
getirdi. TAVİLOĞLU 
"Zeytin meyvesi ve 
zeytin işleme teknolo
jileri konusunda 
tüketici aydınlatılmalı 

Birliği sürecinde de 
en büyük sancıların 
tarım sektöründe ola
cağını göz önüne alır
sak zeytin sek
törünün çok daha zor 
bir dönemden geçe
ceği şimdiden belli 
olmaktadır.
Gün; beraberlik 
günüdür, zaman;

ambalajsız ve 
kayıt dişi üretim 
engellenmelidir. 
Aksi halde kötü 
zeytin iyi zeytini 
pazarda zor durumda 
bırakmaktadır.
Tüketicinin bilinç
sizce açıkta zeytin 
alım alışkanlığı, 
ambalajlı zeytinin 
tadına oaKamaaıgın- 
dan dökme zeytine 
yönelmesi, satış nok
talarında piyasanın 
en çok tuttuğu 
Gemlik Tipi zeytin adı 

çalışma zamanıdır ve 
bizler hep birlikte var 
gücümüzle sektörün 
önünü açmak ve 
çiftçimizi salimen 
geleceğe taşımak için 
elimizden geleni yap- 
mahyız.Hepinize 
zeytin ağacı kadar 
uzun ve verimli bir 
yaşam dilerim.

altında diğer ucuz 
yağlık çeşitler 
ile Gemlik Tipi 
zeytinlerin karıştırıl
masına, satıcıların 
haksız gelir elde 
etmelerine neden 
olmaktadır" dedi.
İzmir'de gerçekleştir
ilen II. Ulusal Zeytin 
Zirvesi, üçüncü 
toplantının yer, 
zaman ve gündemi
nin belirlenmesinin 
ardından dilek ve 
temennilerle son 
buldu.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
2005 SEZONU REZERVASYONLARINI BAŞLATTI

Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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f Ortaöğretimde Mü devrimi I
l

İlköğretim müfre
datından sonra 
ortaöğretim müfredatı 
da yenileniyor.
Müfredat içinde 60 
kadar türkü önemli 
yer tutarken, 12 Eylül 
de kitaplardaki yerini 
alıyor, işte yeni 
müfredat..
Milli Eğitim 
Bakanlığı, ortaöğre
tim müfredatında 
önemli değişiklikler 
yaptı. Yeni müfredatın 
Matematik, Coğrafya, 
Tarih ve Edebiyat 
dersleri ile ilgili 
bölümleri tamam
lanırken, müfredatta
ki konular lise eğiti
minin 4 yıla çıkarıl
ması gözünün e alı
narak yıllara yayıldı. 
Matematik dersi 
hayat ile ilişk- 
ilendirilirken, artık 
öğrenciye integral, 
trigonometri gibi bil
gileri hayatta nasıl 
kullanacağı da gös
terilecek. Tarih 
müfredatının kapsamı 
1992 yılına kadar 
genişletilirken, yakın 
siyasi tarihte yaşanan 
12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesi gibi olay- 

, lar da lise müfredatı
na girdi.
Yeni ortaöğretim 
müfredatı ile ilgili 
çalışmaları yürüten 
Talim ve Terbiye 
Kurulu yetkilileri 
öncelikle Tarih der
sinin müfredatında 
yapılan değişikleri 
tartışmaya açacak
larını söyledi. 25-26 
Aralık tarihlerinde 
düzenleyecekleri 
'Tarih Üzlaşma 
Toplantısı'na 84 kişiyi 
davet ettiklerini 
belirten yetkililer, 
toplantıda 'Nasıl bir 
tarih istiyoruz?' 
sorusuna yanıt 
aranacağını, 
toplumun farklı kes
imlerini uzlaştıran bir 
müfredat oluşturula
cağını dile getirdiler. 
Toplantıya 
akademisyenler, 
yazarlar, gazeteciler 
ve sanatçıların davet 
edilirken, müfredata 
katkı yapacak 
sanatçılar içinde çok 
sayıda tarihi filmde 
rol alan ve

’Malkoçoğlu' karak
teriyle ünlenen 
Cüneyt Arkın 'ın da 
olduğu öğrenildi.
Yeni seçmeli dersler 
geliyor
Yeni müfredatta 
zorunlu ders saati 
sayısı azaltılırken, 
seçmeli derslerin 
sayısı artırılıyor. 
Seçmeli derslere 
Drama, Satranç, Halk 
Kültürü gibi yeni 
dersler 
ekleniyor.
Derslerin niceliğin
den çok içeriğinin 
önemsendiği yeni 
müfredatta Ev 
Ekonomisi, Iş Teknik 
Eğitimi gibi derslerin 
yerini 'Teknoloji 
Eğitimi' dersinin ala
cak. iki karton alıp 
keserek ders yapma 
anlayışının 60'h yıl
larda kaldığını kayde
den eğitimciler, 
Teknoloji Eğitimi der
sinde öğrencilerin 
tekn olojiyi bilgiyle 
ilişkilendirip yeni bil
giler yaratmalarının 
sağlanacağını dile 
getirdiler.
DERSLERDE 
TÜRKÜ 
DİNLENECEK
Derslerin işlen
mesinde bazı 
türkülürden de yarar
lanacak. Müfredata 
60'dan fazla türkü 
girerken, bu türküler 
MEB'in internet site
sine de konacak. 
Örneğin Coğrafya 
dersinde ovalar ile 
ilgili bir konu 
işlenirken 'Vardar 
Ovası' türküsü din
letilecek. Yeni progra
ma göre, müfredatın 
uygulaması da esnek 
tutulacak. Valiler, 
kendi illerindeki iklim 
koşullarına göre 
okulların açılış 
kapanış tarihlerinde 
değişiklik yapabile
cek. Yeni ortaöğretim 
müfredatının pilot 
uygulamasına 2005- 
2006 öğretim 
yılında geçilecek, işte 
yeni ortaöğretim 
müfredatına göre 
bazı derslerde yapılan 
yenilikler: 
EDEBİYAT: 
Mevcut müfredatta 
tek bir dersten oluşan

Barbaros BALMUMCU
Edebiyat, Türk Dili ve 
Kompozisyon dersleri 
yeni müfredatta 
'Edebiyat', 'Dil ve 
Anlatını' adlı iki ayrı 
derse bölündü.
Edebiyat dersinin 
içeriği öğrencilere 
edebi eserleri 
inceleme metodlarını 
kavratacak şekilde 
yenilendi. Bir edebi 
metni analiz ederken, 
metinle o dönemin 
tarihsel olayları, 
sosyo-kültürü, insan 
ilişkileri arasında 
nasıl bir bağlantı 
kurulabileceğini 
dikkate alan bir 
metod benimsendi. 
Metin analizlerinde 
MEB'in belirlediği 
100 Temel Eser için
den seçilen kitaplar
dan alıntı yapıldı. 
Müfredata halen hay
atta olan, çağdaş 
Türk yazarlarının 
eserleri de alındı. 
Atilla İlhan, Adalet 
Ağaoğlu, Füriizan, 
Oğuz i tay, Ur han 
Pamuk gibi Türk ede
biyatçılarının eserleri 
de işlenecek.
Dilbilgisi eğitimi, 
ilköğretimden 
ortaöğretime 
kaydırıldı. 
COĞRAFYA: 
Coğrafya dersi, gün
lük hayatta ihtiyaç 
duyulan yer bilgisi ve 
coğrafi becerilere 
dayandırıldı. Bilginin 
hazır olarak ver
ilmesinden çok öğren
ci tarafından yapı
landırılmasına yöne
lik bir yaklaşım ben
imsendi. Coğrafya 
dağ, ova, vadi tanım
larıyla yetinen bir 
ders olmaktan 
çıkarılırken, coğrafi 
tanımların bilgisayar 
yazılımları desteğiyle 
som utlaştırılın ası 
planlandı. Örneğin 
fay hattının ne 
olduğu anlatılırken, 
öğrenci bilgisayarda 
fay hattının ne 
olduğunu, nasıl 
hareket ettiğini uygu
lamalı olarak göre
cek. Türkiye'nin uza
ydan çekilmiş 
fotoğrafları 
yardımıyla fay hat
tının hareket alanını 
inceleyebilecek.

Barbarosea

N. Kemal : 3 - Gemlikspor : 1
Gemlikspor sahaya Emre, 

İsmail, Ali Murat, Rıdvan, 
Serdar Emrah, Sercan, Yusuf 
Dinçer, Emrah,Muharrem ter 
tibiyle çıktı. İlk dakikalar 
Gemlikspor top çevirerek 
boşluklar arar gibiydi. 30 ncu 
dakikada N. kemal, sporun 
kontra topunda beklenmedik 
bir gol yedi Gemlikspor 1-0 
mağlup duruma düştü.

Bu golde bariz yan hakem 
ve ortak hakem hatası vardı.

50. dakikada Sercan 'ın 
şahane frikingi direğe çarpınca 
eyvah derken topu iyi takip 
eden B. Emre kafayla golü attı 
ve durumu l-l yaptı.

Hakem oyundan düşer 
gibiydi yan hakemle diyalogu 
kalmamış, yan hakem ayrı, 
orta hakem ise ayrı karar 
veriyordu.

55 nci dakikada N. Kemal'in 
ikinci golü geldi.

60 ncı dakikada Gemlikspor, 
Sercan 'm golüyle 2-2 beraber
liği yakaladı.

Maç ister istemez sertleş 
meye başlıyordu. 70 nci 
dakikada N. Kemal 'in satro- 
foru topu elle alıp golünü attı, 
iki takımda oyun disiplini kop-

uyordu.
Oyuna Gemlikspor 'dan 11 

Nazım girmişti. Oyuna girişin-: 
den 2 dakika sonra, çok gü>zğC\ 
golle beraberliği sağladı. 3-3 As'.

Genılik'in kaybedecek hiç^,? 
bir şeyi yoktu, haklıydılar ve|jfr 
yüklendiler, bunun neticesi de,, 
penaltı olmuştu.

Penaltıyı Sercan gole çeri 
rince durum Gemlik lehine 4-3 
olmuştu.

Şuna değinmek isterim. Bu 
her iki takım futbolcularının 
yaşları en fazla 18 bu yaştaki 
futbol takımına ve futbolculara 
böyle hakemler verilirse ileride 
bu futbolcuların bazıları 
isyankar olurlar.

Şunu kabul ederim. Nasıl 
futbolcu ufaktan yetişirse 
hakemde ufaktan yetişir ama 
bu işi bilmeyen hiç olmazsa 
yanında onları eğiten büyük 
yaşta hakem olsun, soyunma 
odasında ilk devre yaptığı hata
ları söyleyebilirler.

2 kırmızı kartla, 
Gemlikspor 'dan 2 kırmızı kart
ta N. Kemalspor 'dan 4 sporcu 
oyun dışı kaldılar. Bursa 
Merkez hakem bunlara dikkat 
etmesini dilerim.

Piyasada küçük para sıkıntısı w
Merkez Bankasy, yy I 
bapynda Yeni Türk 
Lirasy'na geçilecedi 
için 1 milyon ve 500 
bin liralyk banknotun 
basymyny durdurdu. 
Piyasada ise küçük 
kadyt para sykyntysy 
hat safhaya ulapty. 
Piyasada 1 milyon ve 
500 bin kalmady! 
Merkez Bankasy tam 
1 ay önce yeni yy İla 

GRUP AİLE 
ÇAV BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

birlikte Yeni Türk 
Lirasy'na geçilecedi 
için 1 milyon ve 500 
bin liralyk banknot
ların basymyny dur
durdu. Bu durum 
piyasada bozuk para 
krizi çykardy. Özellikle 
bozuk paraya ihtiyaç 
duyan taksiciler, 
bakkallar ve küçük 
bayiiler 1 milyon ve 
500 binlik bozuk para 

bulmakta zorlanmaya 
bapladylar.
Merkez Bankasy 
piyasada yypranan 
paralary toplayarak 
yerlerine yenilerini 
basyyor. Ancak yyl- 
bapynda Yeni Türk 
Lirasy'na (YTL) 
geçilecedi ve piyasa
da bulunan paralar 
yani banknotlar 
zaten toplanacady 
için Merkez Bankasy 
1 ay önce kendisine! 
gelen eskimip ve 
yypranmyp paralaryn 
yerine yenilerinin I 
basymyny durdurdum 
Ancak eski paralary 
toplayyp yerlerine* s 
yenilerini basmayan 
Merkez'in bu tutumu 
piyasadaki 1 milyon
luk ve 500 binlik* 
bank notlary Merkez 
Ban kasy uzmanlary 
nyn tahminlerinden 
daha fazla azâltty.

tiu^leneO
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Türkiye Kamu- 
Sen'in araştırması
na göre, Kasım 
ayında, 4 kişilik bir 
ailenin yoksulluk 
sınırı 1 milyar 746 
milyon lira, çalışan 
tek kişinin açlık 
sınırı ise 635 
milyon lira 
olarak belirlendi.
Türkiye 
Kamu-Sen 
Araştırma 
Geliştirme 
Merkezi'nce, 
DİE’den alınan 
Kasım 2004 fiyatları 
baz alınarak 
yapılan araştırma
da, çalışan tek 
kişinin aylık gideri

851 milyon 720 bin 
lira, açlık sınırı ise 
635 milyon 376 bin 
lira olarak sap
tandı.
Araştırmaya göre, 4 
kişilik bir ailenin 
asgari geçim sınırı 
1 milyar 746 milyon 
524 bin 820 lira 
oldu ve 4 kişilik bir 
ailenin asgari 
geçim sınırı bir

önceki aya göre 
yüzde 1.68 oranın
da arttı.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün 
belirlediği şekilde 4 
kişilik bir ailenin 
sağlıklı 
beslenebilmesi için 
gerekli harcama 
Kasım 2004 veriler
ine göre, günlük 13 
milyon 301 bin 195

liraya yükseldi. 
Buna göre 4 kişilik 
bir ailenin aylık 
gıda harcaması 399 
milyon 35 bin 850 
lira oldu.
Kasım ayı itibariyle 
ortalama 683 
milyon lira 
ücret alan bir 
memurun 
ailesi için yaptığı 
gıda harcaması, 
maaşının yüzde 
58.42'sini, konut 
gideri ise yüzde 
35.74'ünü oluştu
ruyor. Bir memurun 
ortalama maaşının 
yüzde 94.16'sı gıda 
ve barınma harca
malarına gidiyor.

Alışverişte I 
hakimiyet kadındı
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5 milyon çocuk açlıktan ölüyor |

Araştırmalara göre, 
alışverişlerin yüzde 
80'lne kadınlar 
karar veriyor.
Televizyon reklam* 
lan da alışver
işlerde etkili oluy
or. Kadınlara Mal 
Pazarlama adlı 
kitabın yazarı 
Martha Barletta, 
aile İçin yapılan 
tüm alışverişlerde 
yüzde 80 oranında 
kadınların söz 
sahibi olduklarını 
söyledi. Kadınların, 
evi güzelleştirmek 
amacıy’.ı yapılan

Dünyada yılda 5 
milyondan fazla 
çocuğun açlıktan ya 
da yetersiz beslen
meden Öldüğü 
bildirildi.
BM Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) 2004 
raporunda, açlık ve 
yetersiz beslen
menin, kalkınma 
yolundaki ülkelerde 
milyarlarca dolarlık 
gelir ve üretim kay
bına yol açtığı belir
tildi.
Dünyada yetersiz 
beslenen insanların 
sayısının artmakta

olduğu kaydedilen 
raporda, bu musi
betle mücadele 
edebilmek için 
ayrılan bütçelerin 
yetersiz olduğuna 
İşaret edildi.
Yetersiz beslenen 
insanların sayısının, 
2000-2002 yılları 
arasında yaklaşık 
852 milyon olduğu 
hatırlatılan raporda, 
bunların 815 
milyonunun geri 
kalmış ülkelerde, 28 
milyonunun gelişme 
yolundaki Ülkelerde 
ve 9 milyonunun

gelişmiş ülkelerde 
bulunduğu 
kaydedildi, 
FAO, açlığın 
ekonomik boyutuna 
da raporunda İlk 
kez değindi ve 
yetersiz beslen-

menin üretim ve 
gelir kaybı 
bakımından 
gelişme yolundaki 
ülkelere faturasının, 
toplam 500 milyar 
dolar civarında 
olduğunu vurguladı.

yüzde GO-75'ini de 
bizzat kendisinin 
yaptığını kaydeden 
Barletta, kadınların, 
erkeklere oranla 
televizyon reklam
larını çok daha 
dikkâtle İzledikleri 
de belirtti;
Kitapta, 'Tüm bu 
gerçekler göz 
önüne alındığında, 
kadınlar satıcılar 
açısından asil 
hedef kitleyi teşkil 
ediyorlar' denildi. 
Kadınların 
etkiledikleri

alışveriş hacmış 
Amerika'da ulun 
gelirin yüzde a 
66'sını oluştur
duğu, erkeklerin 
televizyonlardı! 
reklamlar başlıjı 
ca derhal kanal 
değiştirdikleri, 
buna karşın ki* 
ların reklamları^ 
ve sabırla İzledi 
leri kaydedilen 
kitapta. "Kadınlı 
en fazla ilgi duy
dukları reklamlı 
arasında otomoü 
evi güzelleştin 
mallar ve mali 
hizmetlerle ilgili 
reklamlar buluş 
or. Bu gerçekli 
den yola çıkan 
reklam firmalanl 
otomobil reklam 
larında bile dahi 
fazla kadın man* 
kullanmaya 1 
başladılar. KacM 
ayrıca, yatırım* 
na da önem verij 
orlar ve bu ğfl 
çeyle finansal 
hizmet veren 
kurululara ilgi 
gösteriyorlar1' 
İfadelerine yer 
verildi.

fazi 
ort< 
Tün 
den 
sini 
Cep 
fazi 
kul: 
den 
dah 
'Acı 
d iyi 
tüm 
yüz 
gör 
büy 
fark 
alat 
yüz 
tüm 
etm 
Edil 
gon 
Sto< 
Kan 
Ens 
cılaı 
araş 
mak 
Salç

Askeri hastaneler halka açılıyo
Genelkurmay 
Başkanlığı, halkın 
yaşadığı sağlık 
sorunlarını dikkate 
alarak, TSK has
tanelerinden daha 
fazla sağlık hizmeti 
alınabilmesi amacıy
la ilgili kanunda 
değişikliğe gidiyor. 
Kanun değişik
liğiyle, askeri 
hastanelere 
Genelkurmay

Başkanlığı'nca oran veya sayıda
her yıl belirlenecek siyil hasta kabul

edilecek.
Sivil hastalar 
halen TSK askeri 
hastanelerinden 
acil durumlarda, 
GATA Komutanlığı 
ile TSK 
Rehabilitasyon 
ve Bakım 
Merkezi'nden ise 
belirlenen 
oranlarda 
yararlanabiliyor. 
Halkın yaşadığı

sağlık sorunlarını 
dikkate alarak, halka 
daha fazla sağlık 
hizmeti vermek 
amacıyla, askeri 
sağlık birimlerindeki 
atıl kapasitenin 
halkın hizmetine 
açılması için gerekli 
mevzuat değişiklik
lerinin yapılmasına 
karar veren 
Genelkurmay 
Başkanlığı, bu

amaçla 3225 SU 
Milli Savunma I 
Bakanlığı ile M 
Deniz ve Hava 
Kuvvetleri 
Komutanlıkların! 
Bağlı Kurumla® 
Döner Sormaya 
Teşkili ve işletil! 
sine İlişkin । 
Kanun'da değir 
yapılmasına yMJ 
bir kanun tasla?-- 
hazırladı.
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Cep telefonu ile beyin tümörü 
arasındaki ilişkisi yüksek

** ' ■'  '<1* ■■■ . .. u.*.. . .

Sigara zeka 
sevröebrffll 
düş ür^or I

İsveç'te yapılan bir 
araştırma, en az 10 
yıl süre ile cep tele
fonu kullananlarda 
kansere yol 
açmayan tümör 
oluşması riskinin 
fazla olduğunu 
ortaya koydu. 
Tümör, kulak için
den beyne uzanan 
sinirlerde oluşuyor. 
Cep telefonuna daha 
fazla maruz kalan 
kulakta bu tümörler
den gelişme ihtimali 
daha yüksek oluyor. 
'Acoustic neuroma' 
diye adlandırılan 
tümörler, her yıl 
yüzbinde bir kişide 
görülüyor. Yavaş 
büyüyen tümörün 
fark edilmesi yıllar 
alabiliyor. Beynin 
yüzeyinde görülen 
tümör içeriye nüfuz 
etmiyor.
Edinilen bilgilere 
göre, 
Stockholm'deki 
Karolinska 
Enstitüsü araştırma
cılarının yaptığı 
araştırmayla ilgili 
makale, Uluslararası 
Salgın Hastalıklar

Dergisi'nde yayım
landı. Söz konusu 
araştırma, 750 
İsveçli üzerinde 
yapıldı. Bunlardan 
150'sinin 'acoustic 
neuroma'sı vardı. 
Katılımcılara cep 
telefonu kullanma 
alışkanlığıyla ilgili 
sorular soruldu. 
Araştırmacılar, en az 
10 yıl süreyle cep 
telefonu kullananlar
da 'acoustic neuro
ma' riskinin iki kat 
olduğunu belirledM| 
Buna ek olarak, tele
fona daha fazla 
maruz kalan kulak 
içerisinde tümör 
oluşması riski ise 
dört kat olarak 
tespit edildi. Cep 
telefonunu 10 yıldan 
az süre ile kullanan
larda tümör riskinin 

arttığına dair henüz 
bir delil bulunamadı. 
Araştırmanın 
yapıldığı dönemde 
dijital olmayan tele
fonlar kullanılıyordu 
ve bu telefonlar 
bugünkü dijital tele
fonlara göre daha 
fazla elektro
manyetik radyasyon 
yayıyordu. Ancak 
araştırmacılar, eski 
telefonların 
bugünkülerden daha 
fazla risk taşıdığını 
söyleyebilmek için 
daha fazla inceleme 
yapmak gerektiğini 
belirtiyor,.
Cep telefonlarının 
yaydığı radyasy
onun beyin 
hücrelerini etk
ilediği, laboratuar 
ortamında yapılan 
eski deneylerde 

ortaya çıkarılmıştı. 
Ancak insanlar 
üzerinde yapılan 
araştırmalarda, cep 
telefonlarının insan 
sağlığı açısından bir 
risk oluşturduğuna 
dair delil bulun
mamıştı. Buna 
karşılık uzmanlar, 
beyinleri hala 
gelişme döneminde 
olan çocukların 
uzun süre ile cep 
telefonu kullanma
malarını 
salık veriyor.
Sonuçları yeni.açık- 
lanan araştırma, 
Dünya Sağlık 
Örgütü'nun Kanser 
Araştırmaları 
Enstitüsü'nün 
Interphone araştır
masının bir parçası. 
Araştırma, cep tele
fonlarından yayılan 
elektromanyetik dal
gaların insan 
sağlığına zarar verip 
vermediğini anla
mayı amaçlıyor. Bu 
araştırmanın 
sonuçları ise 2005 
başında kamuoyuna 
açıklanacak.

İskoçya'da sigara 
üzerine yapılan 
geniş çaplı bir 
araştırma, sigara 
kullanımının IQ'yu 
gerilettiğini ortaya 
koydu. Edinburg ve 
Aberdeen Üniver
siteleri tarafından 
yürütülen araştır
malarda, en az 
yarısı önceki hayat
larında sigara içmiş 
ve bırakmış olan, 
geri kalanı ise 
halen sigara kul
lanan 66 yaşındaki 
465 kişinin idrak 
etme kapasiteleri 
ölçüldü. Deneye 
tabi tutulan tüm 
kişiler aynı zaman
da 1947 yılında 
İskoç ve İngiliz has
tanelerinde çeşitli 
zihinsel testlerden 
geçirilmiş kişiler
den seçildi. Bu

I kişiler daha sonra 
2000 ve 2002 yıl
larında yeniden 
zihinsel teste tabi 
tutuldu. 5 farklı 
testten geçirilen 
deneklerin 
sosyokültürel

, durumları, eğitim
leri, arkol'kuiranı.m- 
lan ve meslekleri i 
de göz önünde’0 
tutuldu. Araştırıca 
sonucunda denek
lerin sadece yüzde 

’ 1 'inin yaşına uygun 
öfâVak 
aktiviteterihifam 
olarâk>y erineıi 90 
getirebiidiğitespiti 
edildi, a riEİBOori 
Uzim^nlsiG büjdurü- 
mun al$qiğe^l§r , 
vasılı-jleryğputtâ 
depolanan, .oksijen 
miktarı ye bunun I 
diğerorganlara; 
yanşırnasıyla bir ’ 
ilişkisi olduğunu 
ifade ediyorlar. ■ 
SigaraKüllanırnı ile 
organların faaliyet
lerini sürdüre- | 
bilmeleri için 
ihtiyaçları dian 
oksijeninyeteri^de 
alınamadığına i 
dikkat çeken uz| 
manlar, aynı dudu
mun yüksek oranda 
oksijene gereksin
im duyan beyin için 
de geçerli olduğu
nun altını çiziyor.

i
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I

1

C 
E
N 
L

1

İtfaiye 170
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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 3111

?

4
3

■

OTOBÜS

1
F 
F 
E

E 
E 
F

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz ™ ■ 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz §13 80 00 ,
Akçagaz ' 514 88 70

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

TAKSİLER

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 24^22, 
Su İşlet. 513 45 21 ^115
İtfaiye '513 23 25'

Myhaşebe Md. §13 45 21 -182
Yazı.lşl Md. t ,5^3 45 21
Su Arıza *' Yalnız 185 '

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32^0
Gemlik Taksi (51212324
Manastır Taksi 514 35 50

1
■■

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYpRTLAR $13 3O|Î33..
pETRQU’ i !
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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Tel: 513 37 16
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Geçtiğimiz yıl kuru 
lan ve kısa süre 
önce çalışmalara 
başlayan
Gemlik Belediyesi 
Tiyatro Grubuna 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
destek geldi.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
hocaları Belgin 
Bilgin Gümüşkaya 
nezaretinde 
çalışmalarını 
sürdüren gençlere 
AKP Bursa
Milletvekili M. Altan

Karapaşaoğlu ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
nezaket ziyaretinde 
bulundular.
Tiyatro öğrencileri, 
Kültür Merkezi’ni 
yaparak gençlere 
tiyatro yapma 
olanağı verdiği için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
çiçek vererek 
teşekkür ettiler. 
Çocukların kendi
sine gösterdikleri 
sıcak yakınlıktan 
etkilenen Başkan
Turgıı’ u • udilerine 

her zaman 
destek sözü verdi. 
Başkan Turgut, yap
tığı duygusal konuş
mada "Bu binanın 
içinde insanlar 
olmazsa, sizler 
olmazsanız hiçbir 
değeri olmaz. Sizin 
burada yaptığınız 
çalışmaları 
gördükçe bizin ne 
kadar doğru işler 
yaptığımızı 
anlıyorum. Tiyatro 
yaşamınızda sizlere 
çok faydalı olacaktır, 
bu tiyatronun 
kapıldi.ısızicım (i 
geleceğine açılan 
kapılardır. İnşallah 
ileriki yıllarda 
Gemlik'te daha 
büyük Kültür 
Merkezi binası 
yaparız" şeklinde 
konuştu.
Belediye Tiyatrosu 
bünyesinde 
110 öğrencinin 

hem kurs hem de 
tiyatro öğrenimi 
aldıklarını söyleyen 
Belgin bilgin 
Gümüşkaya, 15 ’ 
günde bir Kültür 
Merkezinde "Ayının 
fendi avcıyı yendi" 
isimli çocuk oyu
nunu tüm okul; 
öğrencilerine 
üçretsjz oynadık
larını bildirdi. 
Tiyatro kurslarına 
katılımın fazla

olmasından mutlu 
olduklarını dile 
getiren Gümüşkaya, 
çocuk ve genç

grubunda eğitim 1 
alan gençlerin kısa
sürede, başarı gös
terdiklerini söyledi.

SIMDIŞIC0LLECTION
ESKİ KÜRK VE DERİLERİNİZ 

YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLİR

KÜRKLERİNİZİN, DERİLERİNİZİN 
TAMİRİ YAPILIR, BOYANIR, 

ÖLÇÜNÜZE 6ÖRE
MODELİ DEĞİŞTİRİLİR

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNİZDEYİZ

KİRKLEBİMİZ-DEBİLERİMİZKŞİNFİYATIIM12AYTHSlnE
Eski Pazar Cad. No: 11/C GEMLİK Tel: 513 48 15



Vergi Bilgilendirme toplantısına katılan AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik’in konuşmasına esnaftan yanıt:f “Ferahlık sokağa yansımadı”
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın düzenlediği Vergi Bilgilendirme Toplantısı’na esnaf büyük ilgi gösterirken, AK 
Parti Bursa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Faruk Çelik’in konuşmasına, esnaf tepki gösterdi. Haberi Sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■i TARAFSIZ SİYASİ GAZETE Faruk Çelik konuşmasını 
yaparken görülüyor.14 Aralık 2004 Salı

Bağ-Kur Gemlik Bürosu dün düzenlenen törenle açıldı.

Bağ-Kur’dan tam gün hizmet
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bir açılış, bir toplantı
Dün, Gemlik yine hareketli ve önemli saatler 

yaşadı.
Gemlik, Orhangazi ve Iznikli Bağ-Kur sigor

talılarına her gün mesai satlerinde hizmet vere
cek Bağ-Kur Gemlik Bürosu açıldı.

Bu, Bağ-Kur’luların büyük yükünü hafiflete
cek.

Yaşları 6O’ı çoktan aşmış yaşlı Bağ-Kur’luları, 
sıra kuyruklarından, itilip kakılmaktan kurtara
cak.

Bağ-Kur’lu vergisini ödediği devletinin 
memurlarına, kırk yılda bir işi düştüğünde, 
insan gibi bu işinin yapılmasını isteyecek.

Bağ-Kur Gemlik Bürosu’nun açılması bir 
süreç işiydi. Bu süreçi ANAP’lılar başlattı. AKP 
döneminde mutlu sona erildi.

Emeği geçen herkesi ben de kutluyorum.
Dün, Gemlikli esnafa Büyükşehire geçilmesi 

nedeniyle vergi konusunda bilgilendirme 
toplantısı da yapıldı. Bu toplantıda siyasilere 
yönelik esnaftan gelen tepkiler ilginç.

Seyfettin Şekersöz’ün haberinde bunu okun- 
ca göreceksiniz.

Bizim siyesetçimiz, devlet batma noktasına 
gelse bile, pembe tablolar çizmeyi sever.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, 
böyle bir tablo çizince, bir esnaf seslenir, 
“Ferahlık sokağa daha yansımadı.” der.

İnsinler esnafın içine de halinin ne olduğunu 
görsünler.

Çarşı pazar yanıyor, 1 Siyasiler kalabalığı 
görünce hep nutuk atıyor. '

15 günde bir Bursa’dan gelen memurlarca Bağ-Kur sigor
talılarına hizmet veren Bağ-Kur Bürosu’na 2 görevli memu
run atanması sonucu, artık tam gün hizmet verecek.
Yıllardır Gemlik'te açılması istenen 
Bağ-Kur Bürosu dün sürekli çalışa
cak iki memurun görevlendirilmesi 
sonucu, hizmete açıldı. Açılışa, 
AK Parti Bursa Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Faruk Çelik, AK Parti 
II Başkanı Hayrettin Çakmak, 
Bağ-Kur 11 Miidiirü Ekme! Yaman, 
Bursa Esnaf Odaları Başkanı Arif 
Tak, esnaf odaları temsilcileri ve 
siyasiler ile Gemlikli esnaf katıldı. 
Açılışta konuşan Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, 1997yılında haşlatılan çalış
maların bugün sonuçlanmasından 
mutluluk duyduklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’iin haberi sayfa 3'ile

Belediye rergito'Ma
Hükümet, Belediyeler Yasası ile yerel 
yönetimlere kaynak aktarmak için elekt 
rikten gaza, yangın sigortasından haber 
leşmeye kadar birçok değişik alanda 
eski vergileri artıracak. Sayfa 7'de

Altı Sigma Bursa’da 
eğitimlere başlıyor

Türkiye'nin önde gelen Altı Sigma Danış 
manhk firması Matris Danışmanlık, 
Bur sa'da bir süre önce Yeşil Kuşak 
ile haşladığı Altı Sigma eğitimlerine 
Kara ile devam edecek. Sayfa 4 'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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__ -Buluşma Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Merlnos’un cenazesi...
Gürhan ÇETİNKAYA 

özürlü mü?

Teknoloji gelişiyor.
Teknoloji gelişirken dikkatsizlikten kaynaklanan kazalar oluyor. 
Bu kazalar sonucunda; Dünya kirleniyor.
İnsan sağlığı bozuluyor.
Beyin gelişiminde veya anatomik yapıda deformasyon görülü 

yor.
Dolayısıyla geçen günler, dünyadaki "özürlü’' sayısında artışa 

neden oluyor.
O halde dünya küresel ve teknolojik bir gerçekle yüzyüze ..
Bu gerçek artık sosyal bir olgu olarak yaşamdaki yerini almış 

durumda.
Uzmanları var.. Gönüllüler var. Okulları va.
özel Türe Zihinsel Engelliler Okulu Gemlik'teki örnek .
Sınırlı olanaklarıyla İnanılmaz sonuçlar alıyorlar.
Dr Musa Şahin, haftanın belirli günlerinde özürlü çocuklar# ve 

allele rine psikolojik danışmanlık veriyor. Fahri olarak..
Dr. Musa Şahin formasyonunu yurt dışında tamamlamış. 

Alanında çok yetkin bir konuma ulaşmış .
Şahln’ln Gemlik'te bulunma nedeni vatani görev. Ancak o 

vatanına olan borcunu fazlasıyla ödüyor.
Kuşkusuz komutanlarının da, "toplumsal gerçeğe" bakışı ve 

Şahln'e İzin vermeleri de çok anlamlı.
Bugün Bu köşede Musa Şahln’ln "konuya" İlişkin düşüncelerini 

sizinle paylaşmak İstiyorum.
ÖZÜRLÜ

özürlü sadece altı harften oluşan bir kelime mİ? Acaba bunun 
altında neler yatıyor ? Kim bu özürlü ? Ne İş yapar ? Nasıl bir şey 
? Biz özürlü olsaydık ne yapardık ?

Ne kadar kolay değil mİ ?... Bu altı harften oluşan kelimeyi oku* 
mak. ama altında yatan gerçekler ? Suratımızda bir sivilce çıkınca 
utanan biz sağlıklı İnsanlar, ne kadar komik .

Peki onlar ? Düşünemeyen, konuşmayan, duyamayan, yürüye- 
meyen, göremeyen ve birçok eksiği olan .

Aslında çok duygusaldır onlar.
özürlü diye umursamaz davranışların onları ne kadar üzdüğünü 

gördüm .
" Nasıl olsa beyinden özürlü anlamaz "cümlesinin çok yanlış 

olduğunu anladım .
Hiç bir konuda kötü düşünemeyen bu güzel İnsanların bir 

melekten farksız oldukları bir gerçek. Onları tanıyan onlarla, İlgile» 
nenler bu sözlerime katılacaklar.

Şöyle bir örnek vermek İstiyorum. Otlstlk çocukların gözlerinde» 
ki o parlak ışık, yüzlerindeki güzellik ..

Dünyanın en güzel çocukları. Peki "Down Sendromu" çocuk
ların o sıcaklığını, o İçten hiç menfaat beklemeden yakınlıklarını, 
ateşi görünce elledikten sonra ateşin sıcak olduğunu anlayan o 
güzel İnsanlar.. Bedensel özürlü plan İnsanların masum bakışları, 
konuşamayanın anlatabilmek İçin elleriyle birtakım şeyler 
söyleyebilmek İçin mücadelesi, ya da kolları olmayan bir özür» 
lünün ağladığı zaman ayakları olmayan bir özürlü tarafından 
gözyaşlarının silinmesi.

Görmeyen bir insanın karnı acıktığında çektiği çile, bunlar ve 
bunlara benzer gerçekjeri görmeniz için özürlülerin yakınlarında, 
bulunduğu ortamda bulunmanız yeterlidir.

Maksadım bu sözlerle onlara acımanız değil, onlara daha çok 
şevkat ve özen göstermeniz.

Onlardan kaçmayın, bir insan olduklarını kabul edin .Bir kaza 
sonucunda bir saniyede onlardan biri olabileceğinizi bilmek ve 
onların yardıma muhtaç insanlar olduğunu anlamanız yeterli.

Her yerde ve her zaman onlara öncelik vermek zorundayız . 
Onların aramızda yaşayabilmeleri için onlara her türlü fırsatı ve 
kolaylığı sağlamak zorundayız.

Yetişkin bir özürlünün geçimini sağlamak için çektiği sıkıntı 
.yaşıtlarının gezdiğini,eğlendiğini, kız ve erkek arkadaşlarıyla 
dolaştığını gördükten sonra, aslında kendisinin bu insan kala
balığında ne kadar da yalnız olduğunu anlaması ve o anki 
düşüncesi ve isyanı. Ve biz sağlıklı insanların tırnağı kırıldığında 
takındığı tavırları, yeter artık buna bir dur demeli , buna bir son 
vermeli .Bu kadar vurdum duymaz olmamalı.

Elimizi vicdanımıza koyalım ve düşünelim acaba özürlü kim ?
Bu altı harften oluşan kelimenin altında yatan gerçekleri anla 

yalım . Kendimizi bir an için altı harften oluşan bu ÖZÜRLÜ 
kelimesinden biri olarak düşünelim. Ne kadar acı verici değil mi ?

Vah benim Merinosum vah.... 
Özelleştirmenin kurbanı oldul 
AB'ye üyelik İçin gerekil koşul 

ların olup olmadığının onayına 
sayılı gün kaldı... Oysa kİ, Türkl ye, 
AB'ye 1923 'de kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti İle bir çok Avrupa 
ülkesinden önce adım atmıştı! ...

Anayasası İle... Avrupa giysileri 
İle... Kültürü İle... Harf devrimi, 
Şapka devrimi İle... Kara 
çarşafların, peçelerin kaldırıldığı 
kadın kimliğinin ortaya çıktığı nice 
devrim ve yeniliklerle...

İşte o dönemde laik Türkiye 
Cumhuriyetimin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk, sanayide de atılım» 
larını yapıyor...

Bursa'da Merlnos’un kurulması 
İçin harekete geçiyor...

Ve Bursa dünyaya İhracat yapan 
bir fabrika olarak yaşamını 
sürdürüyor.. Sonra ne oluyor?

Özelleştirme kapsamına alını 
yor... Bursa Büyükşehlr 
Beledlyesl'ne (BBB) veriliyor ya.. 
Devir diyorlar.. Eğer, kapısından 
İçeri bir vatandaş kimliği İle girme 
şansını bulursanız, gidin de Mustafa 
Kemal'in İmzasının olduğu o gün» 
lerpalt anıların ve fotoğrafların yer 
aldığı Merlnos'u gezin... Asansörün 
ne olduğunu bilmeyen Türkiye'de 
bir fabrikadaki asansör akşamını 
görün...

Kıvırcık koyunumuzun tırnağına 
kadar nasıl değerlendirildiğini 
öğrenin...

Merinos koyununun tüyünden, tır= 
nağından üretilen dünya markası 
parfümü de öğrenin.. Tabi ki, bilgi 
olarak... Tabi kİ, küflenmeye terk 
edilmiş bu sistemin yer aldığı kazan 
ve laboratuar sistemini görün... 
Sadece görün..

Merinos masabaşlarından nutuk 
atarak savunulmaz ve anlatılamaz!..

Gidiniz... Geziniz.... Görünüz... 
O Merinosun nasıl kulağı, gözü, 

burnu olduğunu görün..
Onun ağaçlarının esintisindeki 

soluğunu yüreğinizde hissedin..
Dünya markası makinelerin nasıl 

da bir kenara atıldığının hüznünü 
hissedin, yüreğinizde..

Üzerinde bir asker kumaşı takılı 
olan makineye bakın...

Kâr edip de, BİT konumuna 
düşürülmesi adına yıllarca 
BİTHANEYE dönüşmesi için yapılan 
mücadeleyi, ‘durdurulan 
makinelerinde’ görmek bile yeteri.. 
Merinos Müze olmalı!... Müze....

Ancak ölülerin müzesi değil, 
yaşayanların müzesi...

Müzeliklik (!) haline getirilen 
Merinos’dan söz ediyorum.

(Bursa Büyükşehlr Belediye 
Başkanı )BBBB Hikmet Şahin, 
Merinos’u kongre ve kültür merkezi 
ile halka açık park yapmak istiyor
muş..

Aman BBB Şahin, işadamlarının 
rant kapısı olmasın!..

Dikkati derim...
Türkiye Makine Mühendisleri 

Odası (TMMOB) Bursa Şubesi 
Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, 
Merlnos’un kamuya açık bir alan 
haline getirilmesi gerektiğini belir
tiyor.. Gazete haberleri böyle..

Kavurmacı, Merlnos’un korun- 3 
ması gereken tarih, kültür ve tabiat 
varlığı olduğu konusuna da dikkat 
çekiyor...

Haksız mı, haklı...
Biri BBBB Şahin, biri de TMMOB 

Kavurmacı...
BBBB Şahln’ln Merinos İle İlgili 

elinde ya da masasında döküman- 
lar, dosyalar var.. İncelemeler yap- 
mıştırl..

Bu arada Kavurmacı, Bursa 
İstanbul'da minyatür eserlerin 
sergilendiği açık hava müzesi gibi 
bir park haline getirilebilir” şeklinde 
bir görüş beyan ediyor.

Aman dikkat...
Söz konusu ©lan Merlnos'dur...
Halka açılmalı...
Ancak o fabrika çalıştırılmalıdırl.. 
Çalışan bir müze olmalıdır...
Merinosla ilgili geçmişten 

günümüze tüm bilgilerin yer aldığı 
geniş kapsamlı bir rapor hazırlamış 
Kavurmacı ve ekibi.. Helal olsun..

BBBB Başkanı ve hükümet tem
silcilerine hatta Bursa mllletveklller 
İne, uyuyan» muhalefet olduğunu 
sanan = iktidar gafletinde olan tüm 
partilerin temsilcilerine de Merinos 
ile ilgili tüm dokümanlar ve çözüm 
önerileri tek tek iletilmiş.

Merinos yerinde duruyorl...
Yaprak kıpırdamıyor!..
Özelleştirme ile başlayan gözyaşı 

da bitti...
BBBB Şahin ve yönetimi Merinos 

ile ilgili, bu iletilen çalışmalar 
karşında ne gibi bir görüş ve çalış
ma yapmışlar? Merak ediyorum...

Ya da BBBB Şahinin bu konuda 
bir toplantısı oldu mu?

Basına açık^kapalıl..
Kent Konseyimde gündeme getl 

filesek ana konudur Merinos...
Aloo TMMOB dışında başka sivil 

toplum örgütleri de bu konuyu gün
demlerinde tutuyor mu? Yoksa 
kuluçka dönemindeler mi?

Ölürle derneği olan Merinos’un 
derneği ve sendikası ne yaparlar?

Tık yok!..
Öyle olsa o dev çürümeye terk 

edilir mi?
Cenazesini bile kaldırmaya YTL 

bulamayacaklar, böyle giderlerse...
O Merinos ki, Bursa’nın kültürü ve 

sosyal hayatıdır...
Bursa’nın AB’ye giren tek ili 

olduğunun da belgesidir..
Kavurmacı’ya kulak verin...
Zira unutulan Merinos’u anımsat

tı..
Yanındayım Kavurmacı...
Ancak, bu konun peşini bırak

mazsanız!..
Sevgiyle kalın
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Bağ-KurGemîikBürosu dün düzenlenen törenle ağıldı.

Bağ-Kur’dan tam gön hizmet
15 günde bir Bursa’dan gelen memurlarca Bağ-Kur sigortalılarına hizmet veren Bağ-Kur 
Bürosu’na 2 görevli memurun atanması sonucu, artık tam gün hizmet verecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uzun süre beklenen 
memur atamaların 
yapılması üzerine, 
Bağ-Kur Gemlik 
Bürosu'nun açılışı 
dün yapıldı.
Açılış, AKP Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik'in 
gecikmesi üzerine 
rötarlı yapıldı.
Bağ-Kur Bürosu’nun 
açılış kurdelesini 
Faruk Çelik,
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve AKP İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak'la birlikte 
kestiler.
Büronun açılışı için 
ilk tören Esnaf 
Kefalet Kooperatifi
Toplantı Salonunda 
başladı.
Büronun açılış 
toplantısına, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Bursa Esnaf 
Odaları Başkanı Arif 
Tak, Bağ-Kur İl 
Müdürü Ekmel 
Yaman ve müdür 
yardımcıları 
katılırken, AKP 
Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu'nun

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Ne hazin
Rusya Devlet Başkanı 
Putin Atatürk’ü övüyor 
Bizim kimi 
densizler de sövüyor.. 
Ne hazin., ne acı...

meclisteki işleri 
nedeniyle, açılışa 
katılamadığı 
bildirildi.
Siyasi parti tem
silcileri, ilçedeki 
muhtelif oda yöneti
cilerinin yanı sıra
Orhangazi ve 
İznik'ten Esnaf 
Odaları temsilcileri 
ve vatandaşlar da 
açılışa katıldı.
Açılış konuşmasını 
yapan Gemlik 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, 1997 yılında 
başlatılan çalış
maların bugüne 
gelmesinde yardımı 

olanlara 
teşekkür etti. 
Bağ-Kur İl Müdürü 
Ekmel Yaman'da 
yaptığı konuşmada, 
personel azlığı 
nedeniyle zaman 
zaman sıkıntı 
yaşadıklarını 
belirterek. "Bunları 
aşmak için bu 
büroyu açıyoruz. 
Büromuz bugünden 
itibaren hergün açık 
kalarak hizmet vere
cek. En büyük 
dileğimiz Bağ- 
Kur’luların memnun 
olmasıdır. Emeği 
geçenlere teşekkür 
ederim” dedi.
Bursa Esnaf Odaları 
Başkanı Arif Tak ise 
1972 yılında kurulan 

Bağ-Kur'un bir 
zamanlar emekli 
maaşı vereceğini 
kimsenin aklına 
getirmediğine hatır
latarak, "Bu birlik 
ve beraberliği 
sağlayarak, 
büronun açılışında 
emeği geçen 
herkese teşekkür 
ederim" dedi. 
Bağ-Kur Gemlik 
Bürosu’nun açılması 
emeği geçenlerden 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'de önce 
SSK'lıların sağlık 
karnelerini 
Gemlik'ten vermeye 
başladıklarını hatır
latarak, "Bağ-Kur 
için elimizden geleni 

yaptığımıza inanıyo
rum. Bazı sorunlar 
ufakta olsa 
bürokrasiyi aşmak 
zor oluyor. Bunu 
başardığımız için 
mutluyum" 
şeklinde konuştu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yapılan 
hizmetin küçükte 
olsa büyük olması 
gerektiğine 
değinerek, "Hizmet 
kendini gösterirse 
anlaşılır. Gemlik 
halkı her türlü 
hizmete layıktır. 
Esnafımız toplumu- 
muzun temel 
direğidir. Bağ-Kur 
şubemizin bu duru
ma getirilmesinde 
emeği olanlara 
teşekkür ederim" 
dedi.
HİZMETİ 
GEÇENLERE 
PLAKET VERİLDİ 
Bağ-Kur Bürosu’nun 
Gemlik'te faaliyete 
geçmesinde yardımı 
olanlara düzenlenen 
törende teşekkür 
belgesi verildi.
AKP Bursa . 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nun plake
tini Kaymakam 
Mehmet Baygül

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin'e verdi. 
İkinci plaket ise 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı tarafın
dan AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'e verildi. 
Üçüncü plaket 
Gemlik Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan tarafından 
Bursa Esnaf Odası 
Başkanı Arif Tak'a 
verildi. Bağ-Kur İl
Müdürü Ekmel 
Yaman'ın plaketini 
ise Bursa Esnaf 
Odası Başkanı Arif 
Tak verdi. Büronun 
Gemlik'te faaliyete 
geçmesinde emeği 
geçen eski ANAP 
İlçe Başkanı Adnan’’ 
Tekin'in plaketini ise 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan verdi.
Büroriun açılışına ■ 
yapan AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'le birlikte 
Bağ-Kur İl Müdürü 
Ekmel Yaman ilk 
sağlık karnesini 
İznik Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Cahit 
Ergün'e verdiler.
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Matris Danışmanlık Bursa'da Kara Kuşak Eğitimlerini başlatıyor

Mlı M ejite i*
Türkiye'nin önde 
gelen Altı Sigma 
Danışmanlık 
firması Matris 
Danışmanlık, 
Bursa'da bir süre 
önce Yeşil Kuşak ile 
başladığı Altı Sigma 
eğitimlerine Kara 
Kuşak ile devam 
edecek.
Altı Sigma Kara 
Kuşak eğitimi, 22 
Aralık 2004 tarihinde 
Bursa Kervansaray 
Otel'de başlayacak. 
Firmaların rekabet 
gücünü etkileyen 
hayati sorunların 
çözüm yöntem
lerinin öğretileceği 
eğitim programına 
katılmak isteyenler 
(0.216) 456 55 00 
numaralı telefonu 

arayarak, eğitim 
hakkında bilgi 
alabilecekleri 
duyuruldu.
Bugüne dek 
Motorola'ya 16 
milyar, General 
Elektrik’e ise 
12 milyar dolar 
tasarruf sağlayan 
Altı Sigma 
metodolojisi, , 
uzmanlar tarafından 
operasyonel 
mükemmelliğe 
ulaşmanın, 
verimliliği ve 
karlılığı artırmanın 
en etkin yolu olarak 
nitelendiriliyor. 
Altı Sigma 
Metodolijisi'nin 
şirketlerde başarılı 
olarak yürütülmesi 
açısından Kara

Kuşak ve Yeşil 
Kuşakların eğitimi 
büyük önem 
taşıyor.
KARA KUŞAK 
EĞİTİMLERİ
Matris Danışmanlık 
Kara Kuşak 
eğitimlerinin birin
cisi üç gün, 
diğerleri beşer gün 
olmak üzere toplam 
beş fazdan 
oluşuyor. Eğitim, 
her ay bir hafta 
olmak üzere peş 
peşe beş ay 
sürüyor.
Kara Kuşak 
adayları yönetecek
leri gerçek birer 
projeyle eğitimlere 
katılıyorlar.
Her faz arasındaki 
üç haftalık dönemde 

adaylar projeleriyle 
ilgili çalışmaları 
kendi kuruluşların
da, Matris 
danışmanlarının 
gözetiminde tamam
lıyorlar ve bir 
sonraki faza hazır 
olarak geliyorlar. 
Eğitim sonrasında 
katılımcılar bitirme 
sınavına tabi tutu
luyor. Sınavda 
başarılı olan ve 
projelerini 
hedeflerine uygun 
olarak tamamlayan 
Kara Kuşak adayları 
Matris Danışmanlık 
tarafından verilen 
ve uluslararası 
geçerliliği olan 
başarı sertifikasını 
kazanmaya hak 
kazanıyorlar

Umut Çeyiz Evi’nden 
kermes daveti

Kayhan Mahallesi 
2 Nolu Cadde 
üzerinde bulunan 
Umut Çeyiz Evi'nde 
kermes satışları 
başladı.
Kendi işyerinde 
Kermes satışlarına 
başladıklarını 
duyuran işyeri 
sahibi Nermin Kılık, 
kermes şatışlarının 
14-22 Aralık 2004 
tarihleri arasında 
devam edeceğini 
söyledi.
Nermin Kılık, kendi 
atölyesinde ürettik
leri karyola takım

ları, salon takımları, 
mutfak takımları, ‘t 
bohçalar, havlular, 
yatak örtüleri'nirı 
cazip fiyatlarla 
satışa sunulacağını 
duyurdu.
Düğün yapacak 
ailelerin özellikle 
tercih etmesi 
beklenen kermeste, 
ayrıca piko, nakış, , 
beyaz iş sipariş- J 
lerinin alınarak 
yapıldığını bildiren 
Nermin Kılık, 
işyerinde kredi 
kartının geçerli 
olduğunu hatırlattı

NEN HOLLAND TRAKTÖRLERİ
GEMLİK - ORHANGAZİ BAYİ

ÜNVER TRAKTÖR
Çok Uygun Kumpanyalarına devam ediyor!!!!

ÜNVER TRAKTÖR ITO. ŞTİ.
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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Vergi Bilgilendirme toplantısına katılan AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik’in konuşmasına esnaftan yanıt:

“Ferahlık sokağa yansımadı”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası'nın 
düzenlediği Vergi 
Bilgilendirme toplan
tısına katılan AKP 
Bursa Milletvekili 
ve Meclis Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'i esnaf soru 
yağmuruna tuttu. 
Esnaflar, 
yaşanıyor denilen 
ferahlığın "sokağa 
yansımadığını" 
dile getirdiler.
Esnaf Kefalet

SENEN Salık ve Av taleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
Ip Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi

*** TMC sintine pompası
ve diğer malıemeler ile lıiynetini^leyiî

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA/BURSA

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

Kooperatifi 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya, Bursa 
Esnaf Odaları 
Başkanı Arif Tak ile 
Bursa Defterdarı 
Mehmet Kilci 
katılarak, esnafa 
Büyükşehir'e giril 
mesi ile ortaya çıkan 
yeni vergiler hakkın
da bilgiler verdiler. 
Gemlik ve 
köylerinde 
birçok esnafın 
Büyükşehir'e 
girilmesinden dolayı 

mağdur duruma 
geldiğini söyleyen 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Bundan en az nasıl 
zarar görüleceğinin 
hesabının yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik'in 
Büyükşehir'e katıl
masıyla bazı meslek
lerde gelir vergisine 
geçiş olduğunu 
bildiren Bursa Esnaf 
Odaları Başkanı 
Arif Tak, Bursa'ya 
dahil 159 köyün
Büyükşehir sınırları
na girdiğini ve 
yaklaşık 700 esnafın 
gelir vergisinde 
defter tutma 
zorunluluğu 
olduğunu bildirdi. 
Tak, "Esnafımızın 
54 milyon lira 
muhasebe ücreti 
ödemesini aşağıya 
çekmeye çalışıyoruz. 
Feryatlar bize kadar 
ulaştı. 10 milyona

tutulan defteri 
muhasebeciler 54 
milyona liraya tuta
caklar. Sokakta 
meyve satan esnaf 
bir de kasa kul
lanacak. Bu sıkın
tıların asgariye 
çekil mesi için çalışı 
yoruz. Bursa'da 
20 bin yazar kasa 
ihtiyacı olacak. 
Esnafımıza ucuz 
yazar kasa temini 
için çalışmalarımız 
sürüyor" dedi. 
Bursa Defterdarı 
Mehmet Kilci'de yak
laşık 4 bin esnafın 
basit usulden gelir 
vergisine geçeceğini 
bildirerek, "1 
Ocak'tan itibaren 
yapılacak denetim
lerde aksaklık 
görülen esnaf 
ceza görecektir.
Vergi dairelerimiz 
esnafı bu yönde 
bilgilendirmeye 
devam ediyor" dedi. 
SÖZÜMÜZÜ 
YERİNE 
GETİRİYORUZ 
Millete verdikleri 
sözleri birer birer 
yerine getirmeye 
başladıklarını 
söyleyen Faruk 
Çelik, İlçelerde 
yapılan çarpık 
yapılaşmalara 
Büyükşehir vası
tasıyla son vermek 

SA\TI1_IK VİLLA
Utnurbey Polatkan 

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

istediklerini 
belirterek, ülkeyi bu 
günü kurtaralım 
diyenlerin yaptıkları 
popülist politikaların 
getirdiğini söyledi. 
Ülkenin kay
betmesinin esnafın 
kaybetmesi anlamı
na geldiğine değinen 
Çelik, "Bu yüzden 
aldığımız makro 
önlemler sayesinde 
çözüme gitmeye 
çalışıyoruz. 
Rahatlama ileri ki 
günlerde kendini 
gösterecektir" 
şeklinde konuştu. 
Faruk Çelik'in 
konuşmalarına ise, 
salondaki esnaftan 
itirazlar geldi. Bir 
esnafın "Ferahlık 
sokağa yansımadı" 
sözlerine ise 
Milletvekili Faruk 
Çelik tepki gösterdi. 
Çelik, "Dün milli 
gelir 190 milyon 
dolardı, bugün ise 
290 milyon dolar. 
Yamaların giderek 
kapandığı açıkça 
görülüyor. Biz 
bugüne değil, gele
ceğe bakıyoruz." 
yanıtını verdi.
Bir başka esnaf ise 
işyeri açan emekli 
lerden neden tekrar 
Bağ-Kur parası 
alındığına anlam 
veremediğini 

belirterek, 
"Namussuzların 
ceremesini namuslu
lar çekiyor." demesi 
ise salonu dolduran
lar tarafından alkış 
larla desteklendi. 
BORÇLAR BORÇLA 
KARŞILANIYOR 
Önümüzdeki aylarda 
SSK ve Bağ-Kur'un 
ortadan kalkarak 
sağlık sisteminin 
tek çatı altında 
toplanacağını 
hatırlatan Çelik, 
"Memleketi toparla
maya çalışıyoruz. 
Vatandaşın kapıdan 
kovulduğu günler 
geride kalacak. 
Bugünkü sıkıntıları 
ortadan kaldırmak 
için çalışıyoruz, 
sağlıkta 20 katrilyon 
açık var. SSK ve 
Bağ-Kur primlerini 
bunun için 
indiremiyoruz. 
Borcumuzu 
borçla kapatmaya 
çalışıyoruz.
Sizlerin bütün 
sorunlarınız bilini 
yor, bize aktarılıyor. 
Verdiğiniz bir kuruş 
bile zayi edilmiyor, 
buna inanın.
Her türlü şartları 
zorlu yoruz. Çalış
malarımız günü 
kurtarmak değil, 
gelecek içindir" 
şeklinde konuştu.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

■■H GÜNLÜK SİYASI GAZETE HHH

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Hastalıklara karşı sofranız nasıl olmalı?
Kış mevsiminin en 
büyük özelliği hiç 
kuşkusuz ki kendine 
özgü hastalıkları da 
beraberinde getirme
si. Soğuk algınlık, 
grip, bronşit derken 
yorgan-döşek ser
ilmemek elde değil. 
Çünkü bu dönemde 
milyarlarca mikrop 
havada uçuşuyor, 
virüsler ve serbest 
radikaller her gün 
vücuda hücum ediy
or. Dolayısıyla sizi 
hastalıklardan koru
makla görevli bağışık
lık sisteminizin aylar
ca sürecek olan 
savaşı da başlıyor. 
KIŞ HAZIRLANIN 
Bu nedenle kış 
mevsimini sağlıklı 
geçirmeniz için 
bağışıklık sisteminizi 
güçlendirmeniz 
büyük önem taşıyor. 
Vücudunuzu kışa 
hazırlamanın en etkili 
yolu ise öncelikle 
yeterli ve dengeli 
beslenmekten geçiy

or. Kış mevsiminde 
hangi besinlere 
ağırlık vermeniz, 
hangilerinden 
kaçınmanız 
gerekiyor? 
Acıbadem Hasta 
nesi Kozyata ğı'n- 
dan Diyetisyen 
Reyhan Nergiz, bu 
mevsimde sağlıklı 
beslenmenin püf nok
talarını anlatıyor. 
BOL BOL C VİTAMİNİ 
Kış aylarında salgın 
hastalıkların, özellikle 
de gribin artmasıyla 
birlikte vücut 
direncinde azalma 
görülüyor. Diyetisyen 
Reyhan Nergiz, aktif 
ve güçlü bir savunma 
mekanizmasının 
temelinde yeterli ve 
dengeli beslenmenin 
yattığını belirterek 
şunları söylüyor: 
"Dünya Sağlık 
Örgütü, antioksidan 
etkiye sahip oldukları 
için günde 5-9 porsiy
on sebze meyve 
tüketmeniz gerek

tiğine dikkat çekiyor. 
Bu nedenle sofranız
da sebze ve 
meyveleri eksik 
etmemelisiniz.
Özellikle de C vitami
ni bakımından zengin 
olanlarını. Çünkü C 
vitamini bakterilere 
karşı savaşan savun
ma hücrelerine nüfuz 
ediyor ve vücudu 
zararlı maddelere 
karşı koruyor. Bu 
sayede enfeksiyon
lara yakalanma riskini 
azaltıyor, enfeksiyon 
oluşmuşsa hastalığın 
daha kısa sürede 
atlatılmasını sağlıyor" 
Kış mevsiminde C vit
amininin yanı sıra 
antioksidan özelliğe 

sahip A ve 
E vitamin
lerine de 
daha fazla 
ihtiyacınız 
olacak. 
Antiok 
sidanlar 
hücrel
erdeki 

oksitlenmeyi önleyen 
maddeler olarak nite
lendiriliyor. Bunu 
vücudunuzdaki bazı 
enzimleri artırıp 
savunma mekaniz
manızı daha da 
güçlendirerek gerçek
leştiriyorlar. Böylece 
bağışıklık sisteminiz 
güçleniyor ve bu 
sayede vücut 
direnciniz artıyor. 
SAKLAR VE 
PİŞİRİRKEN 
Vitaminler sağlığınız 
üzerinde önemli role 
sahipler. Ancak vita
minlerin etkili ola
bilmeleri için değer
lerini yitirmemeleri 
gerekiyor. Bu nedenle 
besinleri saklarken ve 

pişirirken bazı nokta
lara dikkat etmeye 
özen göstermek şart. 
Örneğin A vitamini, 
ultraviyole ışınlarına 
ve ısıya duyarlı.
Dolayısıyla A vitamini 
içeren besinlerinizi 
oda ısısında tutma
maya ve güneşe 
maruz bırakmamaya 
dikkat edin. C ile E 
vitamini de oksijen ve 
ısıya duyarlı. Bu vita
minleri içeren sebze 
meyveleri sıcak 
ortamda ve kesilmiş 
olarak üzerini kapat
madan bekletmeyin! 
Bunların yanı sıra 
yiyecekleri uzun süre 
kızartmayın. Ayrıca 
bitkisel sıvı 
yağlarınızı 3 defadan 
fazla kullanmayın, 
karanlık ve ağzı 
kapalı cam şişelerde 
muhafaza edin. Peki 
vitaminleri doğal 
yoldan mı yoksa 
preparatlardan mı 
almalı?
VİTAMİN DESTEĞİ

Diyetisyen Reyhan 
Nergiz, vitaminlerin I 
doğal yoldan, yani 
besinlerden alın
masından yana.
Çünkü sağlıklı 
beslenerek pek çok 
hastalıktan korun
manız mümkün. Üste
lik karbonhidrat, yağ 
ve protein gibi ana 
besin öğelerinden 
yeterli miktarda alı
nan doğal beslenme, 
özel durumlar hariç 
vücudunuzun günlük 
gereksinimine yete
cek kadar vitamin- j 
mineral sağlıyor. 
Peki ama vitamin 
takviyesine ne zaman 
gerek duyuluyor? 
Diyetisyen Nergiz bu 
sorumuzu şöyle 
yanıtlıyor: "Eğer 
çeşitli nedenlerden 
dolayı dengeli ve 
yeterli beslenme 
sağlanamıyorsa 
işte o zaman vitamin 
mineral takviyesine 
başvurmak 
gerekebiliyor.

Kadınlar daha rahat beyaz yalan söylüyor
B» BÂ »»
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

Gündelik yaşamın 
sıkıntılı yükünü 
sırtında taşıyan 
kadınların 
karşılarındakini 
mutlu etmek için 
"beyaz yalanlar" 
söylediği ve yalan 
söyleyenlerin tipik 
özelliklerini 
sergilemedikleri için 
de bu yalanların 
ortaya çıkmadığı 
savunuldu.
İngiliz ruhbilimci.
Dr.Jez Rose'un yap
tığı araştırma, 
kadınların büyük 
çoğunluğunun 
beyaz yalanlara

başvurduğunu 
ortaya koydu. Daha 
çok "kilolu 
arkadaşına mini 
eteğin çok 
yakıştığı" gibi beyaz 
yalanlar söyleyen 
kadınlar, yalan 
söyleyenlerin tipik

özelliklerini göster
mediği için yalanları 
ortaya çıkmıyor.
"Kadınlar sözlerini 
el kol hareketleri ve 
rahat davranışlarıy
la desteklediği için 
yalanları maske
leniyor" diyen Rose,

kadınların 
konuşurken 
inandırıcı şekilde 
karşısındakinin 
gözünün içine 
baktığını kaydetti, j 
Rose, "Bu da 
sözlerin yan
lışlığının ortaya 
çıkmamasına sebep 
oluyor. Oysa erkek
ler bu konuda 
başarısız. Erkekler 
kadınlarla aynı 
metotları kullanarak 
yalanlarını 
maskelemeye 
çalışsa da bunu 
inandırıcı 
yapamıyor" dedi.

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
t HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN 
İşyeri ve evlere paket servisimiz vardır 

istiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

SATILIK DAİRE

Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

SATILIK DÜKKAN

Orhangazi Küçük
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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Pos ırimeleri 171ye geçti Belediye vergileri kapıda
Vakıflar Bankası 
Konya Şube 
Müdürü Ertuğrul 
Çoban, ülke 
genelinde YTL'ye 
geçiş için son 
hazırlıkların 
yapıldığını ifade 
etti.
YTL'nin kullanıma 
geçmesine sayılı 
günler kala özellikle 
bankaların sorun 
yaşanmaması için 
sıkı bir çalışma içine 
girdiklerini belirten 
Çoban, bazı 
bankaların YTL 
konusunda test 
çalışmalarını aralık
sız sürdürdüğünü 
bildirdi.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Salonumuz iki kaili olup, aile yerimiz mevcuttur

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

P BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE 

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

YTL'ye alıştır
mak açısından 
da önem taşıyor. 
Vatandaşlar yap
tıkları alışveriş
lerin YTL 
karşılığının ne 
olduğunu

Bu kapsamda 
alışverişte kredi 
kartı ile yapılan 
ödemelerde kul
lanılan POS 
makinelerinde eski 
Türk lirası ile YTL 
karşılığının birlikte 
gösterildiğini dile 
getiren Çoban, "Bu 
uygulama 
bankaların test çalış 
ması olduğu kadar 
tüketicinin gözünü 

görmesi geçiş 
sürecini daha da 
kolaylaştıracaktır" 
dedi.
Çoban, şu anda bu 
uygulamanın zorun
lu olmadığını ifade 
ederek, 1 Ocak 
2005'ten sonra POS 
makinesi çıktılarında 
miktarların sadece 
YTL cinsinden gös
terileceğini sözlerine 
ekledi.

Hükümet, 
Belediyeler Yasası 
ile yerel yönetim
lere kaynak aktar
mak için elektrik
ten gaza, yangın 
sigortasından 
haberleşmeye 
kadar birçok 
değişik alanda eski 
vergileri artıracak 
ve yeni vergiler 
getirecek. 
Hükümetin, 
belediyeler ile il 
özel idarelerinin 
mali yapıları 
güçlendirilmesi 
amacıyla üzerinde 
çalıştığı taslakta 
belediye sınırları 
içinde yaşayanlara 
elektrik ve gaz 
tüketim, yangın 
sigortası, haber
leşme ve konakla
ma vergisi getir
ilmesi öngörülüy
or, mevcut vergi ve 
harçlar da 
artırılıyor. Alınan 
bilgiye göre, 
Başbakanhk'ta 
çalışmaları devam 
eden "İl Özel İdare
si ve Belediye 
Gelirleri Kanun 
Tasarısı Taslağı" 
ile yerel yönetim
lerin gelirleri 
artırılıyor. Taslak 
ile yeni gelir kay
naklarının yanı 
sıra, Bakanlar 
Kurulu'na tanınan 
yetki sona erdiği 
için yıllardır 
değiştirilemeyen

ve enflasyon 
nedeniyle 
günümüzde sem
bolik kalan vergi 
ve harçlar da 
yeniden 
düzenleniyor. 
Mevcut harç ve 
vergiler artırılıyor 
Taslak ile halen 
Belediye Gelirleri 
Kanunu 
çerçevesinde 
uygulanan, ancak 
Bakanlar 
Kurulu'nun yetkisi 
sona erdiği için yıl
lardır arttırılmayan 
çeşitli harç ve 
vergiler güncel 
hale getirilecek. Bu 
şekilde işgal harcı 
tarifesi 50 Yeni 
Kuruş ile 7 Yeni 
Türk Lirası, tatil 
günlerinde çalışma 
harcı 80 ile 500 
Yeni Türk Lirası, 
su harcı 1 ile 10 
Yeni Türk Lirası 
arasında uygu
lanacak. Hal, 
balıkhane, mezat 
ve sair yerlerde 
her çeşit ürün ile 
taşınır ve taşınmaz 
mal satışları da, 
yüzde 1 ile 2 

oranınlarında tel
laklık harcına tabi 
olacak. Hayvan 
kesimi, muayene 
ve denetleme harcı 
ile inşaat harcı da 
artırılacak harçlar 
arasında yer alıyor. 
Hizmetlere katılma 
payı alınacak 
Taslak, belediyel
erce inşa veya 
tamir edilen yollar
dan yararlanan 
taşınmazların 
sahipleri ile vatan
daş ve işletmeler
den kanalizasyon 
ve su tesisleri har
camalarına katılma 
payı alınmasını 
öngörüyor. Yeni 
düzenlemede, 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi gibi çeşitli 
vergi ve gelirlerden 
il özel idarelerine 
pay verilmesi 
üzerinde de duru
luyor. Taslağa göre 
belediyelerin nüfus 
ve gelişmişlik 
durumlarına göre 5 
gruba ayrılacak ve 
alacakları vergi ve 
harç rakamları da 
buna göre 
değişecek.

OLDUNUZ IV1 U
ABONE OLDUNUZ MU?
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VerçrZ iadesi naşjJ verilecek/?
Ücretliler bu yıl vergi 
ladesi için hazırlaya
cakları belgeleri 20 
□cak 2005 akşamına 
Kadar ilgili kurumlara 
✓erecek. İstanbul 
Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası 

İİSMMMO) Başkanı 
Yahya Arıkan da 
hazırladığı rehberle, 
ücretlilere hatırlat- 
malarda ve uyarılarda 
bulundu. Arıkan, 
"Vergi iadesinde her 
türlü belge geçerli 
olmalı" çağrısını da 
yaptı.
Arıkan, bir asgari 
ücretlinin bu yıl 206 
milyon lira, 5 milyar 
maaşlı bir çalışanın 
ise 3.5 milyar lira 
vergi iadesi alacağını 
açıkladı. Arıkan, 
asgari ücretlilere 
yönelik vergi iadesi 
oranının yük
seltilmesini olumlu 
bulduklarını belir
tirken, temizlik gibi 
en temel tüketim 
maddelerinin bile 
hala bildirim dışı 
bırakılmasını ise 
eleştirdi. "Vergi 
iadesinde her türlü 
belge geçerli 
olmalıdır" diyen 
Arıkan, bu durumun 
"Alışverişlerde fiş 
alınmasını caydırıcı 
ve dolayısıyla vergi 
gelirlerini düşürücü 
bir etken haline 

geldiğini" vurguladı. 
Ücretliler vergi iadesi 
için bildirim ve bel
gelerini en geç 20 
Ocak 2005 akşamına 
kadar ilgili kurumlara 
vermek zorunda.
Yapılacak bildirimler; 
eğitim, sağlık, gıda, 
giyim ve kira giderleri 
olmak üzere beş 
grupta toplanacak. 
Ulaşım, temizlik, 
dayanıklı tüketim malı 
bildirimleri bu yıl da 
kapsam dışında kalıy
or. Ücretliler, bildirim
lerini eski TL 
üzerinden yapacaklar, 
ancak TL'den altı sıfır 
atma kararı çerçeve 
sinde, vergi iadelerini 
Yeni Türk Lirası 
olarak alacaklar.
Rapora göre, 2004 yılı 
için gerçek ücretlerin 
vergilendirilme sinde, 
özel gider indirimi ve 
özel indirimin yerine, 
vergi mahsubu ve 
iadesi uygulaması 
getirili yor. Yapılan 
değişiklikler raporda 
şöyle sıralanıyor: 
"Eğitim, sağlık, gıda, 
giyim ve kira harca
maları için toplanan 
fatura ve fiş tutarı, 
gelir vergisindeki 
toplam matrahı geçe
meyecek. Çalışanlar, 
topladıkları fatura ve 
fişlerin; ilk 3 milyar 
TL için yüzde 8, 3 ile 
6 milyar TL arasında

ki bölümü için yüzde 
6 ve 6 milyar TL'yı 
aşan kısmı için de 
yüzde 4 oranında 
vergi iadesi almaya 
hak kazanacak. 
Emeklilerin beyan 
edecekleri harcama 
tutarının yüzde 5'i 
iade olarak ödenecek. 
Bakanlar Kurulu'na 
bu oranı yüzde 7.5'e 
kadar çıkarma yetkisi 
veriliyor." 
HARCAMALARIN 
KAPSAMINA NELER 
GİRİYOR, NELER 
GİRMİYOR?
Eğitim Giderleri: 
Eğitim ve öğretim 
kurumlan ile anaoku
lu, kreş ve dershane 
lere eğitim amacıyla 
yapılan ödemeler ile 
kurs ücretleri kitap ve 
kırtasiye ahmları için 
yapılan harcamalar, 
vergi indirimine esas 
alınacak.
Sağlık Giderleri: 
Ücretlilerin yaptığı 
ilaç masrafı, sağlık 
malzemesi ve has
tane giderleri ile 
muayene, tahlil, fizik 
tedavi ve diş protez 
ücretleri, gözlük ve 
lens alımiarı gibi 
sağlık harcamaları, 
vergi indirimine konu 
teşkil edecek. 
Ücretlilerin yaptığı bu 
harcamaların bir kıs
mının işverence 
karşılanması halinde, 

ücretlinin kendisinin 
karşıladığı harcama 
tutarı vergi indirimine 
konu olacak.
Gıda Giderleri: Sigara 
ve tüm alkollü içkiler 
dışındaki giderler 
bildirim dışı olacak. 
Ayrıca, evlerde besle
nen kuş, kedi, köpek 
gibi hayvanlar ile 
diğer hayvanların 
tüketimi için alınan 
yem, mama ve diğer 
gıda maddelerine 
dahil harcamalar gıda 
giderleri kapsamına 
girmeyecek ve vergi 
indirimine konu teşkil 
etmeyecek.
Giyim Giderleri: 
Giyim giderlerinden 
kumaş, hazır elbise, 
ayakkabı, şapka, iç 
çamaşırı, çorap, 
kemer gibi giyime 
dair her türlü malların 
satın alınması için 
yapılan harcamalar 
ile bunlara ilişkin 
dikim, tamir, onarım 
gibi harcamaların 
anlaşılması gerekiyor. 
Kira Giderleri: Bu 
uygulamada, kiranın 
defaaten veya bir kaç 
aylık veya aylık 
dönemler itibariyle 
ödenmesinin önemi 
yok. Her biçimde 
bildirim yapılabilecek. 
VERGİ İNDİRİMİNE 
GİRMEYEN HARCA
MALAR HANGİLERİ?
Vekalet ücretleri, 

yolcu ve yük taşıma 
giderleri, otel, motel 
ve pansiyonlara öde
nen konaklama ücret
leri, tiyatro, sinema, 
konser salonu, plaj, 
yüzme havuzu gibi 
yerlere yapılan giriş 
ücreti ödemeleri, 
ziynet ve süs eşyası 
ahmları, temizlik 
madde ve malzemesi 
ahmları, her türlü 
kadın ve erkek tuvalet 
ile itriyat madde ve 
malzemesi ahmları, 
kozmetik maddelerin 
ahmları, çiçek atım
ları, kuaför ve berber
lere ödenen ücretler, 
fotoğraf filmi ve tab 
ücreti, fotokopi 
ücreti, ampul, flore- 
san ampul ve pil 
ahmları, plak, teyp ve 
video kaset ahmları 
ile bunların kiralan
ması karşılığında 
ödenen ücretler, 
konutların boya ve 
badana giderleri ile 
duvar kağıdı giderleri, 
elektrik ve su tesisatı 
için yapılan ödemeler, 
billuriye, züccaciye 
ahmları, çocuk oyun
cakları, havlu, çarşaf, 
nevresim ahmları, 
plastik eşya ahmları, 
çanta ve valiz alım- 
ları, noter giderleri, 
şehir şebekesi su 
giderleri, sigara, 
alkollü içkiler ve bira 
İçin yapılan giderler, 

sıhhi tesisat 
malzemeleri, askeri 
ve okul kantinlerine 
yapılan harcamalar, 
yurtdışı eğitim ve 
öğretim harcamaları, 
kol ve duvar saati, 
her türlü hırdavat 
malzemesi, tüp gaz 
giderleri, genel bütç
eye giren dairelere ait 
lojman giderleri.
Ücretliler, kendileri, 
eş ve çocukları adına 
düzenlenen, bir yıldır 
biriktirdikleri harcama 
belgelerini gıda, 
giyim, kira, sağlık ve 
eğitim olarak grup
landıracak. Zarfın 
arkasına sıra numa 
rasına göre yazılacak. 
Herhangi bir zarfın ön 
yüzüne masraf gru
plarına icmal 
yapılarak hesaplama 
yapılacak. Eğer bir 
belgede birden fazla 
harcama cinsi varsa 
en yüksek harcama 
hangisi ise fişin 
toplamı o cins kabul 
edilerek tasnif edile
cek. Örneğin; süper 
marketten alınan bir 
belge ile 60 milyon 
liralık gıda, 120 mily
on liralık giyim ve 50 
milyon liralık kır
tasiye malzemesi 
alınmışsa, bunların 
toplamı olan 230 
milyon lira giyim 
eşyası olarak 
bildirilecek.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı 
Ara Sıcak 
Ana Yemek 
Meyve

Tel: (0.224) 513 10 71 - 514 44 44

MENÜ
Limitsiz Yerli İçkiler
Limitsiz Meşrubat

1 Kişi: 35.000.000 TL

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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taİBÎİlbâjiiıiı
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) veri
lerine göre, Kasım 
ayında 39 
bin 725 otomobil 
üretildi. Ocak- 
Kasım döneminde 
toplam otomobil 
üretimi ise 413 bin 
185 adet oldu. 
Otomobil üreti
minde Kasım ayında 
yüzde 47, ilk 11 
ayda yüzde 63 artış 
kaydedildi.
Kamyon, kamyonet, 
midibüs, minibüs ve 
otobüsten oluşan 
ticari 
araçların üretimi ise 
Kasım ayında 31 bin 
323, 11 ayda ise 339 
bin 166 
olarak gerçekleşti. 
11 aylık artış yüzde 
63 olarak kayıtlara 
geçti.
Üretimi 11 aylık 
dönemler itibariyle 
11 bin 378'den 25 
bin 828’e 
çıkan minibüs, 
yüzde 127'lik artışla 
en yüksek büyümeyi 
yakaladı.
Kasım ayında 2 bin 
430, Ocak-Kasım 
döneminde ise 36 
bin 817 olan 
traktör üretimi ile 
birlikte sektörün 
toplam üretimi 789 
bin 168'e 
ulaştı. Ortalama 
üretim artışı yüzde 
62 olarak belirlendi. 
Kasım ayında oto
mobil, ticari araçlar 
ve traktör üreti
minin 
toplamı da 73 bin 
478 oldu.
-KAPASİTE KUL
LANIM ORANI- 
Otomotiv sanayiinde 
kapasite kullanım 
oranları da farklılık 
gösterdi. Aylık

bazda en düşük kap
asite kullanımı 
yüzde 37 ile 
midibüste, 11 aylık 
bazda ise yüzde 41 
ile minibüste 
görüldü.
Kapasite kullanım 
oranları otomobilde 
Kasım ayında yüzde 
61, 11 
ayda yüzde 58 
olarak saptandı. En 
yüksek kapasite kul
lanımının gerçek
leştiği kamyonette 
Kasım ayında yüzde 
163, 11 ayda ise 
yüzde 155’lik orana 
ulaşıldı.
Otobüste Kasım 
ayında yüzde 56, 11 
ayda yüzde 69'luk 
oran 
yakalandı.
-OYAK RENAULT 
11 AYIN ÜRETİM 
LİDERİ- 
Firmaların üretim 
adetlerine göre, 
Kasım ayının üretim 
lideri Ford
Otosan, 11 ayın 
üretim lideri ise 
Oyak Renault oldu. 
Ford Otosan, 
16 bin 335*i kamyo
net olmak üzere 
18 bin 398 adet 
araç üretimiyle 
Kasım ayında ilk 
sırayı aldı. Ford 
Otosan'ı, tamamı 
otomobil olmak 
üzere 18 bin 357 
adet araçla Oyak

Renault izledi. 
Toyota da 12 bin 
806 adet otomobil 
üretimi ile 3. sırayı 
aldı.
Ocak-Kasım döne
minde Oyak 
Renault'u 186 bin 
459 adetlik otomobil 
üretimi zirveye 
taşıdı.
Ford Otosan 183 bin 
541 adet araç üreti
mi ile ikinci olurken, 
3.
sıradaki Tofaş 
135 bin 744 adet 
araç üretimine imza 
attı.
Verilere göre, 11 
aylık dönemde 
toplam 413 bin 185 
olan otomobil 
üretiminin yüzde 
45'ini Oyak Renault, 
yüzde 29’unu 
Toyota, yüzde 
16'sını Tofaş, yüzde 
6'sını Hyundai 
Assan ve yüzde 
3'ünü Honda 
Türkiye 
gerçekleştirdi.
Küçük kamyonda 
Temsa, büyük 
kamyon ve otobüste 
Mercedes Benz 
Türk, 
kamyonet ve 
minibüste Ford 
Otosan, midibüste 
Karsan, traktörde 
Türk
Traktör en yüksek 
üretim rakamlarına 
imza attılar.

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim 

Engin KARAASLAN

3408 seri notu Olivetti marka 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. 

Enver ÇAKIR

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

A. Genç
Dünkü N. Kemal - 

Gemlikspor A. Genç takım
larının neticesini size bildirmiş
tim. Bu maçın görüşümü yani, 
kimin, nasıl ve ne yapması 
gerektiğini sizlere yansıtmaya 
çalışayım.

Maça Gemlikspor iyi 
başladı. Orta sahayı parselleyip 
presle ileri uçlara topu taşı
maya çalışıyorlardı.

Kelleciden başlarsam; 
Emre ’nin yediği gollerde 
hatasının olduğunu sanmıyo
rum.

Zira kalesinde gördüğü ilk 
gol ofsayttı. Sadece alışkanlık 
olsa gerek.

Yaptığı degajları nedense 
orta göbeğe atıyor.

Eğer çizgiye atmış olsa 
takım sahaya daha iyi yayıla
caktı.

İsmail umumiyetle iyi idi 
eğer tek top oynayahilseydi!

Ali Murat; sol kulvarda 
oynayan kişinin , çizgi 
adamlarını kollaması, çizgiyle 
oynaması gerekir.

Rıdvan ve Serdar sîzler iyi 
idiniz. Yanlız, hakemlere 
güvenmeyin.

Birinci ve ikinci gol, özellik
le attıkları ikinci gol elleydi.

5 numaralı oyuncu 
kardeşim, bir ara duraklama 
yapmasaydın ve hasmını önüne 
alsaydın o gol olmazdı.

Takım kaptanı Emrah ’a 
sesleniyorum; Sen ön liberosun 
ve takımı yönlendirmekle 
yükümlüsün. Tek pas oynamak, 
topu vermek, almak gibi 
durumlarda takım 
arkadaşlarınla birlikte hareket 
etme yükümlülüğün var.

Maç içerisinde, sağa sola 
dönüp çapraz toplar atmalısın. 
İyi şeyler yaptın ama hataların
da vardı.

S er can; sakat sakat 
oynadığını biliyorum. Bu 
sebebden sana bir şey demiyo
rum. Attığın frikik şahaneydi. 
İki güzel golle takımına hayat 
verdin.

Gemlikspor ’un daha iyiye 
gitmesini dilerim. Bu hafta 
içeride Y. Kahraman maçınız 
var.

Hakem için yorum yapmak 
içimden gelmiyor. Dışarıdan üç 
kişiyi alıp bu maçı idare edin 
deseler, bu üç şahıs maçı daha 
iyi idare ederdi.

Sadece Gemlik için yazmıyo
rum. Bu kanaatim N. Kemal 
için de geçerli.

Bu yazımı, Bursa Merkez 
Hakem Kurulu okusa ne yapar 
dı bilmem.

Yazık bu gençlere.
Sonra,” bu gençler asi oldu ” 

diyorlar.Evet doğru sakin 
olmaları gerekir ama, aması 
var işte!

Bayanlardan sitem!
Her takıma gönül vermiş, ister 

bayan, ister erkek olsun seyirci 
vardır. İstanbul dışında olan 
taraftarlar bütün zamanlarını o 
gün oynanacak maçla geçirirler.

Televizyonun maçları ver
mediği zamanlar, erken saatlerde 
stada gidilir. Ekmek, peynir v.b. 
nevale alınır maçı bekleriz-

Bir anımı yazmak isterim; 
Günlerden çarşamba, oynanacak 
olan Türkiye - Almanya maçı 
için mahalle arkadaşları ile 
nevalemizi alıp, erkenden İnönü 
stadına girmiştik.

Beklemek bizi hiç sıkmadı 
şamata ve gürültüyle maç saati 
gelmişti.

Fenerbahçe - Galatasaray 
maçı da bu tür maçlardan biriy
di.

Yolda önümden yürüyen iki 
bayanın konuşmalarına kulak 
misafiri oldum.

Biri diğerine, uBu akşam ne

yapıyoruz? bizimki maça gidecek, 
bizim canımızyokmu? bayanları 
düşünen yok. Baylar, televizy
onun yayın yaptığı kahvelere 
gidiyor, biz evde kalmak zorun
dayız-

Eşimizle beraber tutuğumuz 
takımın maçını seyredemiyoruz. 
Bu haksızlık ” dediğini duydum.

Bu tür maçlarda erkek 
seyircilerin tepkileri fazla 

oluyor.
En iyi durumda 

Fenerbahçeliler lokali var.
Eşleriyle beraber gelmek 

isteyen seyircileri davet etmeleri 
büyük jest olacaktır.

Tabi müsait iseler 
Galatasaray ’lılar derneği de, 
böyle bir davet yapabilir.

Kahve olduğu için
Beşiktaş ’lılar derneğini yazmıyo
rum.

Hanımları öne çıkarıp onlara 
da hu hakkı tanıyalım lütfen.
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20(15 bütçesi, 20 Aralık’ta TBMM’de
TBMM Genel 
Kurulu'nda, 2005 
mali yılı bütçe 
kanunu tasarısı 20 
Arahk'tan itibaren 
görüşülmeye 
başlanacak. 
TBMM Genel 
Kurulu, 
Başkanvekili 
Nevzat Pakdil 
başkanlığında saat 
10.00'da toplandı. 
Danışma 
Kurulu'nun Genel 
Kurul'un gündem 
ve çalışma saatler
ine ilişkin önerisi, 
Genel Kurul'da 
kabul edildi. Buna 
göre, 2005 yılı 

ABD’de okulların hali içler acısı
. , ....   I_______________ on  ' '"T ' A' . =— Amerikan okulların- oranlarının son 30
da bir yıl’da 659 bin 
suç işlendi! Öğren
cilerin yüzde 2.4'ü 
tecâvüz, tâciz, gasp 
ve yaralama suçları
na mâruz kaldı 
Amerikan okulların
da 1992-2002 yılları 
arasında öğrencilere 
karşı işlenen şiddet 
suçlarında yüzde 50 
oranında bir azalma 
olmasına rağmen, 
2002 yılında bu 
okullarda 659 bin 
civarında şiddet 
ihtivâ eden suç 
işlendiği kaydedildi. 
ABD Adalet ve 
Eğitim Bakanlıkları 
tarafından açıklanan 
bir rapora göre, 
2002 yılında her 
1000 öğrenciden 
24'üne karşı 
tecâvüz, cinsel 
tâciz, gasp ve fizîkî 
saldırı suçlarının 
işlendiği Amerikan 
okullarında, bu 
oranın 10 yıl önce 
her 1000 öğrencide 
48 olduğuna dikkat 
çekiliyor.
Okullardaki suç

KErfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

bütçesi, 20-28 
Aralık 2004 
tarihleri arasında 
görüşülecek.
Genel Kurul, 
tatil günleri de 
dahil olmak üzere 
saat 11.00'de 
toplanarak 
günlük programı 
tamamlayıncaya 

yılın en düşük 
seviyesinde bulun
duğu belirtilirken, 
bunda okul yönetim
lerinin okul girişler
ine detektörler koy
ması ve daha fazla 
güvenlik elemanı 
istihdam etmelerinin 
de etkili olduğu 
ifade ediliyor.
ABD çapındaki 
okullarda 2002 yılın
da şiddet içeren 659 
bin suç işlendiği 
belirtilirken, öğren
cilere karşı okul 
dışında işlenen suç 
sayısının ise 720 bin 
civarında olduğu 
kaydediliyor. Özel
likle tecavüz, saldırı 
ve gasp gibi ciddi 
suçların okullarda 
azaldığı ifade 
ediliyor. 1992-2002 
yılları arasında okul 
alanlarında 234 kişi 
öldürülürken, okul
dan uzak yerlerde 
öldürülenlerin 
sayısının 24 binden 
fazla olduğu belir
tiliyor.
1992 yılında ise 

kadar çalışacak. 
Bütçe tasarısının 
tümü üzerinde gru 
plar ve Hükümet'e 
1'er saat, kişisel 
konuşmalar için 
10'ar dakika;
bakanlık ve kurum 
bütçeleri üzerinde 
ise gruplar ve 
Hükümet'e 

okullardaki 12-18 
yaşındaki öğren
cilere karşı toplam 
3,4 milyon suçun 
işlendiği, bunlardan 
2,2 milyonunun 
hırsızlık, 1,1 
milyonunun ise 
şiddet içeren suçlar 
olduğu kaydedildik 
2002 yılında ise 
okullarda işlenen 
toplam suçların 
sayısının 1 milyon
dan fazlası hırsızlık, 
659 bini ise şiddet 
içeren suçlar olmak 
üzere toplam 1,7 
olduğu ifade 
ediliyor.
Okulda işlenen 
suçlara öğret
melerin de hedef 
olduğunun belir* 

45'er dakika, 
kişisel konuş
malara ise 10'ar 
dakika süre verile
cek. Soru cevap 
işlemi, 20 dakikada 
yapılacak.
Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı 
Yasa Tasarısı gün
demin ön sıralarına 
alınırken; CHP ve 
AK Parti'li mil
letvekillerinin AB 
konusundaki genel 
görüşme 
önergelerinin 
öngörüşmesinin < 
birleştirilerek 
bugün yapılması da 
kararlaştırıldı 

tildiği raporda, 
1998-2002 yılları 
arasında öğretmen
lere karşı yılda 
ortalama 233 bin 
900 suç işlendiği, 
bunlardan 90 
binden fazlasının 
ise şiddet içerdiği 
kaydediliyor. Bunun 
her 1000 öğret
menden 51'inin işle
nen suçların hedefi 
olduğu anlamına 
geldiğine dikkat 
çeken rapora 
göre, şehir içindeki 
okullarda görev 
yapan öğretmenler, 
banliyölerde görev 
yapanlara nazaran 
daha fazla bu 
suçların hedefi 
oluyor.

YTL için aceleye 
aerek yok

Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, yıl
başında Yeni Türk 
Lirası'na (YTL) 
dönüşüm 
sürecinde insan
ların biraz sabırlı 
olması gerektiğini 
belirterek, "Zaman 
içinde paranın 
yenisi elimizde ola
cak. Hemen ertesi < 
günü,' (ben illa yeni 
para istiyorum) 
demenin anlamı 
yok. Acele etyneye 
gerek yok" dedi 
Serdengeçti, son 
dönemde dolarda 
bir değer kaybı 
yaşandığına da 
işaret ederek,

Sigara 
özelleşiyor

Türk sigara sek
törü kuru
luşlarından 
TEKEL'in bağlı 
ortaklığı Sigara 
Sanayii İşlet
meleri ve 
Ticareti A.Ş.'ye 
ait Adana, 
Ballıca, Malatya, 
Tokat Sigara 
Fabrikaları ve ilgili 
varlıkları ile 
TEKEL'e ait idare 
stoku tütünler 
"satış" ve İstanbul 
Sigara Fabrikası ve 
taşınmazları 
"mülkiyetin gayri 
ayni hak (intifa) ,• 
tesisi" yöntemi ile 
bir bütün halinde 
özelleştirilmek 
üzere ihaleye 
çıkıldı.
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın

Türkiye'de dalgalı 
bir kur rejimi 
bulunduğunu, bu 
çerçevede kura 
ilişkin bir hedef 
belirlenmediğini 
hatırlattı. Bu sis
temde "Merkez 
Bankası müdâhale 
etmez" diye bir 
şeyin söz konusu 
olmadığını kayde
den Serdengeçti, 
"Piyasalarda aşırı 
oynaklık olursa, 
Merkez Bankası'nın 
müdahalesi her 
zaman 
olabilir.Merkez 
Bankası'nın döviz 
politikasında hiçbir 
değişiklik yok" diye 
konuştu 

bugünkü gazetelere 
verdiği ilanlarla 
çıkılan ihale, kapalı 
zarf içerisinde teklif 
almak ve görüşmel
er yapmak suretiyle 
"pazarlık usulü" ile 
gerçekleştirilecek. 
İhaleye katılabilmek 
için öncelikle 
Gizlilik Sözleşmesi 
imzalanması ve 
ihale konusu varlık
lar hakkında hazır
lanan Tanıtım 
Dokümanı ile İhale 
Şartnamesi'nin alın
ması zorunlu 
bulunuyor.
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Bel ağrısının beyindeki izleri
Sırt ağrısı İle beyin 
hasarları arasında 
bir İlişki olduğu 
konusundaki 
kuşkular gerçeklik 
kazanmaya başladı. 
Son yapılan beyin 
taramaları, kronik 
bel ağrısı çeken 
hastaların beyin
lerinin İki bölgesin
deki gri maddenin 
kaybolduğunu gös
teriyor. Bilim 
adamları gri madde 
kaybının bel 
ağrılarının nedeni 
mi, yoksa sonucu 
mu olduğu 
konusunda kesin 
bir şey söyleyemiy
or. Ancak bulgular, 
bel ağrılarının 
tedavisinde sırt 
kaslarını veya 
belkemiğini değil, 
beyni hedef alan 
yeni İlaçların 
geliştirilmesine 
zemin hazırlıyor. 
Şlkago'daki 
Northwestern 
Üniversitesinden 
Vanla Apkarian ’ın 
yürüttüğü araştır
mada en az bir yıl
dan beri bel ağrısı 
çeken 26 hastanın 
beyni tarandı. 
Bazılarında siyatik 
siniri hasarlı olmak
la birlikte bazıların
da hiçbir hasar 
görülmüyor. Bilim 

ekibi, hastaların 
ağrı algısıyla İlgili 
İki beyin bölgesinde 
gri maddenin büyük 
ölçüde yok 
olduğunu keşfetti. 
Bu İki bölgeden biri, 
duyguların işlem
den geçtiği ve 
davranışların kon
trol edildiği dorso- 
lateral prefrontal 
korteks, diğeri İse 
kortekse duyusal 
bilgileri nakleden 
talamus'tur. Toplam 
doku yitimi has
tanın ağrı çektiği 
her yıl İçin 1.3 san
timetre küptür. Tipik 
bir hasta İçin bu, 10 
İle 20 yıllık yaşlan
manın yarattığı 
etkiye eşit bir yıkım 
yaratır.
Apkarian ve 
meslektaşları daha 
önce, kronik sırt 
ağrısı çeken kişi
lerin duygusal 
kararlar almaları 
gereken İşlerde 
düşük performans 
sergilediklerini 
ortaya çıkart
mışlardı. Bu İşler 
bir bakıma sağduyu 
gerektiren kararları 
İçeriyordu. Bu tür 
bir muhakeme 
becerisi ayrıca dor- 
solateral prefrontal 
korteks İle de ilgi
lidir. Apkarian 

hasarın, ağrının yol 
açtığı duygusal 
sıkıntıyı bastıran 
sinirleri etkilediğin
den kuşkulanıyor. 
AĞRI KENDİ 
KENDİNİ BESLİYOR 
Ancak doku yiti
minin bel ağrısın
dan önce mİ yoksa 
sonra mı ortaya çık
tığı bilinmiyor. "Şu 
anda atroflnln- 
organların beslen
me bozuklukları, İlti
hap veya çalışma
ması sonucu 
erimeleri- ne 
kadarının yatkınlık
tan, ne kadarının 
İse sonuçtan kay
naklandığını bilmiy
oruz" diye konuşan 
Apkarian, yaralan
ma veya berelen
menin yarattığı 
ağrının beyin 
hasarına yol açtığı
na ve beyin 
hasarının da daha 
fazla ağrıya neden 
olduğuna İnanıyor, 
imperlal College 
London'dan motor 
kontrolü ve bel 
ağrıları konusunda 
uzman slnlrblllmcl 
Paul Strutton , bu 
bulgular yardımıyla 
bel ağrılarının niçin 
geçmediğini açık
layabileceklerini 
söylüyor: "Bu çalış- 
ma kronik ağrılarını 

tedavisinin niçin bu 
kadar zor olduğunu 
açıklıyor. Ben, bu 
ağrıların ardında 
sinir ve kas hasar
larından başka şey
lerin de olduğuna 
İnanıyorum." 
Strutton ve ekibi, 
kronik bel ağrısı 
çeken kişilerde, 
beyinden sırttaki 
kaslara gönderilen 
motor sinyallerinde 
değişiklikler 
olduğunu önceden 
ortaya çıkartmıştı. 
Hayvanlar üzerinde 
yapılan çalışmalar, 
kronik ağrıların 
omurilik sinir 
devrelerinin 
düzeninde uzun 
vadeli değişiklikler 
yarattığını 
gösteriyor. Fakat 
Apkarlan'ın çalış
maları beyinde 
yapısal değişiklikler 
olduğunu gösteren 
İlk çalışma olarak 
öne çıkıyor.
Apkarian şimdi 
hasarlı bölgelerin 
iyileşip iyileşmeye- 
< uginl merak ediyor, 
çunku doku yalnız
ca küçülüp zaman 
İçinde yeniden 
gelişebildiği gibi, 
geriye dönüşü 
olmayacak şekilde 
hücre ölümü şek
linde de yok olabilir.

Şeker a$/s/ 
geliyor

Şeker hastalığına 
karşı geliştirilen 
aşının, Ingiltere'de 
yakında İnsanlar 
üzerinde İlk kez 
deneneceği 
bildirildi.
The Times gazete 
sinin haberine 
göre, 1. tip şeker 
hastalığına 
karşı geliştirilen 
aşı, ağustosta 18 
hasta üzerinde 
denenecek.
Bristol Üniver
sitesinden Profesör

ABONE OLDUNUZ MU?

Colln Dayan, "İlk 
denemeler başarı lı 
olursa 18 ay boyun
ca daha ayrıntılı 
testler yapacağız" 
dedi. Aşının, 
Cllnalfa şirketince 
üretildiği kaydedil
di. Times gazetesi, 
İnsan üzerindeki 
aşı deneylerinin, 
şeker hastalığı 
bakımından 
ensülinin keşfinden 
bu yana en önemli 
gelişme olduğunu 
yazdı.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 1*1’0
Folla İmdat 19®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 61310 66
Folla Karakolu 6131179
Gar. Kom. 613 12 01

TEK Arıza 613 20 66
TİK İşletme 313 4503
Stâtyum 614 00 96
©rm.Böl.Şef. 61312 66
Milli Eğt.Md. 6131174
Halk Kütüphane 51313 63
Askerlik Şii 61310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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 844 30 60
Yemkapı (212) 816 12 12
Yalova (228) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Binlenme Tas. 613 23 64

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK^ Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 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

7
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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İlköğretim okulları voleybol turnuvası başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyeti'nin 
düzenlediği İlköğre
tim okulları Voleybol 
turnuvası başladı. 
6 Ocak'ta sona ere
cek Voleybol turnu
vasında her gün 6 
maç oynanacak. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu'nda dün 
başlayan turnuvaya 
ilçedeki tüm İlköğre
tim okullarının kız 
ve erkeklerde genç 
ve yıldız voleybol 
takımları katılıyor. 
Hakemlikleri Lig 
Heyeti Sekreteri

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Beden öğret
meni Muammer İnan 
ile Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Beden Eğitimi 
öğretmeni Serpil 
Aka ile Kız Meslek 
Lisesi Beden 
Öğretmeni Fatma 
Gümüş yapıyor. 
Turnuvada dün 
oynanan maçlarda, 
erkeklerde Şehit 
Cemal İlköğretim 
Şükrü Şenol 
İlköğretim'i 2-0, Özel 
Aykent İlköğretim 
Gazi İlköğretim'i 2-0.

Atatürk İlköğretim 
Hamidiye İlköğre
tim'i 2-0 yeherken 
Kızlarda Cumhuriyet 
İlköğretim Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim'i 2-0, 
Gazi İlköğretim 
Yüzüncü Yıl İlköğre
tim'i 2-0 ve Şehit 
Cemal İlköğretim 
Özel Aykent İlköğre
timi 2-0 yendi. ...
İlköğretim 
Okulları Voleybol 
Turnuvasında 
erkeklerde bu 
gün Abdullah 
Fehmi-Kurtul 
İlköğretim, Şehit 
Etem-Lale-Kemal 
Kılıç, Şükrü Şenol- 
Hamidiye İlköğretim 
takımları 
karşılaşırken kızlar
da 11 Eylül-Şehit 
Etem, Şükrü Şenöl- 
Hamidiye, Atatürk- 
Lale Kemal Kılıç 
takımları karşı 
karşıya ğelecekler.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON
ÇEŞİTLERİMİ t DÖRDÜNÜZ MÜ?

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

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
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KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
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Yaşları 44 ile 19 arasındaki 7 kişilik hırsız şebekesi, polis tarafından çökertildi.

7 kişilik hırsız şebekesi yakalandı
Yeni Mahalle’de Fatma Obuz’a ait eve giren hırsızlar, evden televizyon, elektrikli fırın, teyp, soba, radyo ve 
çeşitli ev eşyalarını çaldılar. Polis, küçük hırsızları kısa zamanda yakalayarak, Adliye’ye sevk etti. Syf 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Büyükşehir İtfaiyesi’nden 
soba zehirlenmelerine 

karşı uyarı
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, sobadan sızan 
karbonmonoksit zehirlenmelerine j 
karşı vatandaşları uyardı. Zehirlenme 
vakalarının yüzde 63'ünün sobadan, 
yüzde 30 ile şofbenden, yüzde 7 nin 
ise doğalgazdan meydana geldiği 
belirtildi. Haberi sayfa 4’de

GemIik’te depreme riskli alanlar belirleniyor.

MEER Projesi uygulamaya koyuluyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Acil yardım yapılanma projesi 
1999 depremi tüm yurtta büyük acılara 

neden oldu.
Onbinlerce kişi yaşamı yitirdi, binlerce 

konut ve işyeri yerle bir oldu.
Yıkımın manevi boyutu, maddi boyutun

dan daha da öndeydi.
Gemlik’te Türkiye’nin önemli deprem 

kuşağında olan bir ilçe..
Bu ilçede 80 bin insan yaşıyor.
Hemen yanıbaşımızdan Kuzey Anadolu fay 

hattı geçiyor.
1999 depremi hepimizi korkuttu.
Bizlerin depreme karşı ne denli hazırlıksız 

olduğumuzu ulusça gördük.
Bundan sonra bir yapılanmaya gidildi.
Acil Kriz Merkezleri kuruldu, depremle 

ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Sivil savunma birimleri oluşturuldu..
Özel kurtarma dernekleri oluştu..

— İyi bir hava yakalanmıştı. Ama geçen 
zamanla bu hava kayboldu.

Başbakanlık kritik bölgelerde depreme ve 
afetlere hazırlık için “Acil Deprem 
Yapılanma Projesi’’ hazırlıkları yapıldı.

Bu projenin uygulama alanlarından biri de 
ilçemiz.

Proje, ihale edildi ve çalışmalar başlatıldı.
Bu proje bittiğinde; Gemlik’te deprem 

riskinin nerede olduğunu net bir gözle göre
bileceğiz.

Projeyi her Gemlikli iyi izlemeli.

Kısa adı MEER olan Marmara Depremi Acil Yardım Yapılanma 
Projesi, dün ihaleyi alan Alter, ABS Consulting, Üçer firması 
yetkililerince Belediye’de Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ile Fen İşleri Teknik elemanlarına harita üzerinde tanıtıldı. 
Başkan Turgut, projenin üç ayda tamamlanacağını söyledi.
Gemlik ’iıı olası bir 
deprem riskini azalt
mak için Başbakanlık 
tarafından ihalesi 
yapılan acil yardım 
yapılan m a projesinin 
ihalesini alan fırına 
yetkilileri dün 
Gemlik ’teydi. İhaleyi 
dian konsorsiyum, 
çalışmalar hakkında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
teknik kişilere 
bilgi verdiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3 'de.

LGS’ye baraj sistemi
ÖSS'nin mini modeli olarak uygu
lanacak Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) 
baraj sistemi getiriliyor. Yeni sisteme 
göre 'okul türlerine göre baraj' 
uygulamasına geçilecek. İstediği 
okul türlerinin taban puanlarını aşan 
öğrenciler bu okullardan 20 tercih 
yapabilecek. Haberi sayfa 7’de 

‘ı-suğlık’ dönemi Alıyor 
Sağlık Bakanlığı, 2005 yılında “e-sağhk” 
projesini başlatıyor. "e-Sağhk Projesi", 
sağlık hizmeti üreten çalışanlara ve 
hizmet alan vatandaşlara birçok 
önemli avantajlar sağlıyor. Proje kapsa 
mında vatandaşlara, ‘online randevu’ 
verilecek, tahlil ve diğer sonuçlar 
elektronik ortamda alınacak. Sayfa 9’da

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

Polislerimiz.
Miilliyet gazetesi köşe 

yazarlarından Ece Temelkuran 1 
Aralık 2004 yazısında insanları 
öldüren - işkence yapan Emniyet 
görevlilerinin yüzlerini görmek 
istiyorum; “Bak yavrum işte 
işkenceci polis amca” diye 
tanıyalım, birbirimize - çocuk
larımıza gösterelim diyor.

Sayın bayan Ece hanım otur
duğu sıcak koltuğundan büyük 
laflar ediyor. Bir defa dahi Güney 
Anadoluya gitmemiş, halkın arası
na karışmamış, gece nöbetler de, 
dağlarda devriye gezmelerine bir 
defa olsa katılmamış; bunları 
yaşayanların canları pahasına 
nasıl fedakarca görev gördüklerini 
bilmeden gazetesinin sıcak 
odalarında elinde Nes-cafe bar
dağı, önünde Lap-top bilgisa
yarının tuşlarına basmak kolay...!

Gazete köşe yazarlarının 
çoğunluğu olayların derinliğine 
girmeden bu olayları “Savaş Ay" 
gibi hayatında bir defa olsun yaşa
madan, duygulara seslenen 
büyük cümleler kullanarak yazıyor
lar.

Bu olaylar içinde bir kaç 
hatalı - yanlış işler olabilir.

Hangi meslek grubunda hatalı 
işler yapılmıyor ki.. ?

Bu gibi işlerin gereği olarak 
olabilir.

Dünyanın her tarafında da üç 
aşağı, beş yukarı bunlar olur.

Ece Hanım Amerikan polisinin 
joplarıyla attığı dayakları, silah 
kullanarak öldürdüğü zanlıları tele
vizyonlar da seyretmiyor mu .?

Devlet düzenin de bazı meslek 
gruplarına ayırım yapılır. Bu görev 
icabıdır.

Bir olay netliğe kavuşmadan 
Polisin - Güvenlik görevlisinin - 
Subayın yüzünü göstermek doğru 
değildir. Hedef yaparsınız.

Orada bir hizmet kusuru 
yoksa dahi bir daha O polisi 
görevde tutamazsınız. Moral 
bozar,onlardan fedakarlık isteye
mezsiniz.

Bu kural diğer devlet 
görevlileri için geçerli değildir..

Hiç kuşkusuz demokratik bir 
hukuk devletinde bir suçun 
cezasız kalması düşünülemez...

Ece hanım diyor ki; İşkence 
yapılıyor sonra da bu Polisler 
bulunmuyor, bulunsa dahi görün
tüleri verilmiyor. Kimmiş bunlar biz 
de görelim diyorlar.

İstemeden hatalı tedavi yapan 
Hekim, bir anlık sinirden tokat 
atan öğretmen,.bilgisayarında 
yanlışlık yapan memur olabilir de , 
zanlıyı konuşturmak bilgi almak 
için zorlayan Polis olamaz...!

Peki bu zanlıyı nasıl konuş
maya, yaptığı kötülüğü itirafa 
mecbur edeceksiniz.?

Karşısında gülerek - şakalar 
yaparak mı. ?

Türkiye'yi - Türkiye deki insan
larımızın eğitim düzeyini değer
lendirmeden bu olayları AvrupalI 
ile kıyaslayamazsınız.

AvrupalI Polisine saygı duyar 
daha da ileri giderek, söylüyeyim 
korkar.

Polisiye bir hata yapmamak 
için çok ama çok dikkatlidir.

Muayenehanemin penceresin
den bazen önümde ki İstiklal 
Caddesi’ni seyrediyorum. 
Karşımdaki otobüs durağına 
arabasını park eden (Otobüs 
durağına park yapılmaz. Bu bir 
trafik kuralıdır.) kişi ceza yazan 
Trafik polisinin üzerine yürüyor, 
bağırıp çağırıyor, küstahlık yapı 
yor...

Bizim eğitim düzeyimiz gereği 
hatalıyım demiyor, edepsizlik 
yapıyor...!

Bu durumda görevini yapan 
T. polisi cevap verirse suçlu 
oluyor, polis sert davranıyor diyor
lar.

Geçin hanım efendi geçin; 
halkın arasına girin, günlük ha 
yatımızı yaşayın, camdan kulelerde 
-sıcak koltuklar da değil zorluk 
görerek yaşayın sonra da yazın...!;

Tekrar ediyorum halkımız 
Askerini de - Polisini de seviyor, 
onlara inanıyor, çok zorluklarla, 
fedakarca görevlerini yaptıklarını 
biliyor.

Şunu daha da iyi biliyor ki 
Güvenlikıkuvvetleri sayesinde 
huzur içinde yaşıyor.

Vatan için her türlü işleri 
yapanlara saygı - sevgi bizden...

7 kişilik hırsız 
şebekesi yakalandı 
Yeni Mahalle’de Fatma Obuz’a ait eve giren 
hırsızlar, evden televizyon, elektrikli fırın, 
teyp, soba, radyo ve çeşitli ev eşyalarını 
çaldılar. Polis, küçük hırsızları kısa zamanda 
yakalayarak, Adliye’ye sevk etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son günlerde artan 
hırsızlık olaylarıyla 
mücadelede 
başarılı olan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
ekipleri, önceki 
gün 7 kişilik 
hırsız çetesini 
çökertti.
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni 
Mahalle Kireççi 
Sokak’ta bulunan 
Fatma Obuz'a 
ait eve giren 
hırsız la, evden 
televizyon, 
elektrikli fırın, 
teyp, soba, 
radyo, çeşitli ev 
eşyalarını 
alarak kaçtılar. 
Fatma Obuz'un 
geçtiğimiz ayın 
17'sinde iş için 
gittiği Yalova'dan 
eve dönmesiyle 
anlaşılan 
hırsızlık olayı 
polise bildirildi.

tarafından yakalandı

Olay yerinde 
yapılan inceleme 
sonucu, Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
ye Çocuk Bürosu 
elemanları, kısa 
sürede hırsızlık 
olayını çözdüler. 
Hırsızlıktan 
sabıkası olduğu 
öğrenilen
Polis, A.P. (14) U.O. 
(16) ve A.F.'nin (17) 
yanı sıra U.Y. (16) 
C.O. (14) A.Ü. (15) 
ve Tuncay T. (19) 
yakalayarak, 
göz altına alındı.
Emniyette yapılan

sorgulamada, hırsız 
lık işine katılan 7 « 
kişi, çaldıkları mal
ların bir bölümünü 
hurdacılara sat
tığını öğrenildi. 1 
Hırsızların satama 
dığı çalıntı ev eşya 
lan kalan kısmı ise 
hırsızların evlerinde 
bulundu. 7 kişilik ■ 
hırsız çetesi 
yapılan soruştur- 1 
manın ardından 
Adliye’ye sevk 
edildi. Hırsızlar 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildiler.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

J" " URSA HAKİMİYET VEKEN™ ’ 
1 GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR ' 
■ KÖRFEZ REKLAM TEL:((L224)513 96 Î31
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Kısa adı MEER olan Marmara Depremi Acil Yardım Yapılanma Projesi, dün iha
leyi alan Alter, ABS Consulting, Üçer firması yetkililerince Belediye’de 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile Fen İşleri Teknik elemanlarına harita 
üzerinde tanıtıldı. Başkan Turgut, projenin üç ayda tamamlanacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKi:RS()Z

Başbakanlık Proje 
Uygulama Birimi’nin 
başlattığı MEER 
“Marmara Depremi 
Acil Yardım 
Yapılanma Projesi” 
Başkan Mehmet

Kap-kaça önlem...
Emniyet Genel Müdürlüğü 
kap-kaç’a karşı 
43 koruma yöntemi 
içeren kitapçık yayınlamış. 
Gelir dağılımında 
adalet yoksa, olması için 
katkı olmuyorsa 
yaz-yaz- söyle-söyle dur..

Turgut'un 
makamında tanıtıldı. 
Gemlik'in her 
konuda riskli böl
gelerini çıkartacak 
olan proje çalış
maları için ihaleyi 
alan firmalardan 

yetkilileri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un makamın
da bir araya geldiler. 
Gemlik Belediyesi 
adına, Başkan 
Mehmet Turgut, 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan, 
Seher Ay ve 
Mustafa Yaman'ın 
hazır bulunduğu 
harita üzerindeki 
incelemede, 
Alter firmasından 
Ali Ulvi Ulubaş, 
Dilek Sever, 
ABS Consulting 
firmasından 
And Petron, George 
Mader, Sisa Tehrani, 
Üçer firmasından 
Deniz Işıldar, 
Başbakanlık 
Proje Uygulama 
Biriminden 
K. Gökhan 
Elgin, Yeşim 
Kutay'ın 
katıldığı heyet 
yer üzerine serilen 
Gemlik haritası 
üzerinde incelemede 
bulunarak 
bilgi aldılar.
TÜRKİYE'DE 
İLK OLACAK 
MEER “Marmara 
Depremi Acil Yardım 
Yapılanma Projesi” 
kapsamında dün 
ilçeye gelen şehir 
plancılarının 
Gemlik'in riskli 
bölgeleri üzerinde 
çalışmalarını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
ekibin ayrıca 
sağlam imar 
sahaları 
üzerinde de 
çalışma

Gemlik’in her konuda riskli bölgelerini çıkartacak olan proje çalış
maları için ihaleyi alan firma yetkilileri, dün Belediye’de Başkan 
Turgut ve Fen İşleri Teknik elemanlarına harita üzerinde bilgi verdi.

yürüteceklerini 
de bildiridi. 
Çalışmaların 
3 ay içinde 
bitirileceğini 
bildiren Başkan 
Turgut, gelen 
ekibin daha önce 
belediyenin 
yaptığı imar planı 
değişiklikleri ile 
jeolojik çalışmalar 
hakkında bilgi 
aldıklarını söyledi. 
İlçenin alt yapısının 
da inceleneceğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, ihtiyaç 
duyulan başka 
çalışmaları da 
başlatacaklarını 
söyledi.
Türkiye'de 
belki de bir ilki 
başlatacaklarını 
ifade eden 
Başkan Turgut, 
ilçede ileriye dönük 

mevcut her türlü 
riskin tespit 
edileceğini söyledi. 
Proje kapsamında, 
risksiz alanların da 
tespit edileceğini 
bildiren Turgut, 
İmara açılabilir 
orman alanları 
içinde ilgili 
Bakanlıkla 
girişimleri kendi
lerinin başlatacak
larını bildirdi.
Gemlik'in şehir 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

SATILIK DAİRE
Umurbey Değirmen Sokak’ta deniz 

görür 120 m2 3+1 LPG ısıtmalı 
müşterek bahçeli Daire satılıktır.

Tel : 513 96 83

plancıları için 
özel bir konum 
teşkil ettiğini 
vurgulayan 
Başkan Turgut, 
önümüzdeki yaz 
başlangıcında tüm 
çalışmaların 
bitirileceğini ve 
Gemlik'in 
mevcut riskli ve 
riski olmayan 
alanlarının 
belirleneceğini 
söyledi.



15 Aralık 2004 Çarşamba Sayfa 4
HMHoUNLUK SİY ABI GAZC TC HHHH

Milli Piyango yılbaşı özel

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Milli 
Piyango'nun 
yılbaşı özel 
çekilişinde 
dağıtacağı 
ikramiyeler de 
vatandaşların 
umutlarını 
süslüyor.
Büyük 
ikramiyenin 
15 Trilyon 
olması ise

insanların 
rüyalarına 
giriyor.
Yaşlısı, 
genci her 
kesim 
insanımız 
Yılbaşı için 
tam, yarım 
ya da çeyrek 
bilet almak 
için piyango 
culara hücum 
ediyor.
Bayilerin

önünde 
desteden 
bilet alarak 
şansını 
deneyen 
bayanlar ise 
büyük 
ikramiyenin 
çıkması 
durumunda 
ne yapacak
larını 
bilmiyorlar. 
Milli piyango 
İşletmesi

tarafından 
tüm yurda 
dağıtılan 
piyango bilet
leri herkesin 
zengin olma 
hayalleriyle 
yaşatırken, 
tam bilet 20, 
yarım bilet 
10, çeyrek 
bilet ise 5 
milyon liradan 
satışa 
sunuldu..

Askeri Liselere formlar 
İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden verilecek
Genel Kurmay 
Başkanlığı 
ile Yüksek Öğretim 
Kurulu Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) arasında 
imzalanan protokol 
uyarınca 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerine bağlı 
Askeri Liseler ile 
Bando Astsubay 
Hazırlama 
Okulunda eğitim 
görecek öğrenciler

için sınav 
formlarının İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüklerinden 
temin edilebileceği 
açıklandı.
ALS (Askeri 
Lise Sınavı) için 
başvuru 
formlarının 
24 Ocak tarihinden 
önce formların 
Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
geleceği öğrenildi. 
Başvuru işlem

lerinin 24 Ocak- 
18 Şubat tarihleri 
arasında yapılacağı 
bildirilirken yazılı 
sınavların 17 
Nisan 2005 Pazar 
günü Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, 
Malatya, 
Samsun, Trabzon, 
Van ve Lefkoşa'da 
yapılacağı 
açıklandı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET —^►513 96 83

Büyükşehir İtfaiyesi’nden 
soba zehirlenmelerine 

karşı uyarı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
kış mevsimine 
girdiğimiz şu 
ünlerde sobadan 
sızan karbon- 
monoksit 
zehirlenmelerine 
karşı vatandaşları 
uyardı.
İtfaiye yetkilileri, 
Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 
Teknoloji Araştırma 
Merkezi tarafından 
yapılan araştır
malara göre, 
zehirlenme 
vakalarının yüzde 
63'ünün sobadan 
kaynaklandığını, 
onu yüzde 30 ile 
şofben 
zehirlenmelerinin, 
yüzde 7 ile de 
doğalgazın takip 
ettiğini söyledi. 
Bursa'da sık sık 
lodos olduğuna

dikkat çeken 
yetkililer, karbon- 
monoksit zehirlen
melerine karşı 
vatandaşları dikkatli 
olmaya çağırdı.
Yanlış soba 
kullanılması, hatalı 
yakım ve boruların 
eksik izolasyonu 
sebebiyle birçok 
vatandaşımızın 
hayatını 
kaybettiğini belirten 
yetkililer, 
üzücü olaylar 
yaşanmaması için 
TSE 
belgeli ürünler 
kullanılmasını, 
sobanın duvardan 
ve bacadan en 
az 1 metre, en fazla 
1.5 metre uzakta 
bulunmasını, 
mutlaka üstten 
yakılmasını, 
sobanın verimli yan
ması için içine en 
fazla üçte iki oranın
da kömür doldurul

masını, soba 
borusunun bacanın 
içine fazla sokulma- 
masını tavsiye etti. 
Yetkililer, baş 
ağrısı, baş 
dönmesi, yüzde 
pembeleşme, 
terleme, kulak 
çınlaması, bulantı, 
kusma, solunum 
zorluğu, siyonoz, 
bayılma hissi, 
tansiyon 
düşüklüğü, 
kaslarda aşırı 
gevşeme, hareket 
edememe, şuur 
kaybı gibi 
emareler gösteren 
karbonmonoksit 
zehirlenmelerinde, 
hastanın bulunduğu 
yerden hemen temiz 
havaya çıkarılması, 
suni solunum 
yapılıp vakit 
kaybetmeden 
hastaneye kaldırıl
ması gerektiğini 
söyledi.

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

SATILIK \7İLL.A
Umurbey Polatkan 

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

Bü GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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ANAP İl Başkanlığında oluşan yeni Yönetim Kurulu Gemlikli ANAP’lıları ziyaret etti

Efe;
Seyfettin ŞEKERS0Z 

Anavatan Partisi 
İl Yönetimi, dün 
Gemlik İlçe yönetici
leriyle tanışmak için 
ilçemize geldi.
ANAP İl Başkanı 
Orhan Efe ve yeni t 
oluşan İl Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
MKYK üyesi Osman 
Otman'ın hazır 
bulunduğu 
toplantı ANAP İlçe 
Merkezi’nde yapıldı. 
Toplantıya, ANAP 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı

“DYP ile
Fatih Mehmet Güler, 
Orhangazi eski 
Belediye Başkanı 
Turgut Ünlü, 
Orhangazi Yeniköy 
Belediye Başkanı 
Halil İbrahim Çelik, 
ANAP ilçe 
kurucularından 
Haşan Başaran ve 
partililer katıldılar. 
ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, kendi
lerini ziyaretten 
memnunluk duydu 
ğunu belirterek, 
"21 yıldır partimiz 
yıkılmadı, ayaktayız 
ve çalışmalarımız

sürüyor." dedi. 
Yeni oluşan il 
yönetimiyle bir
likte seçimlerden 
sonra ilk kez 
Gemlik'e gelen 
İl Başkanı Orhan 
Efe, yeni yapı
landıkları ilden 
sonra benzer 
yapılanmayı 
Gemlik'te de yap
mak istediklerini 
söyledi. 
Eski ANAP'h 
duayenleri bir 
araya getirmeyi 
hedefleyen 
yapılanma içinde 
partiye gönül 
vermiş her kesime 
kucak açtıklarını 
söyleyen Efe, 
Bursa Osmangazi, 
İnegöl ve Mustafa 
Kemalpaşa'da 
başlattıkları çalış
maların sürdüğünü 
belirterek, "Şeffaf 
bir yapılanmaya 
gidiyoruz" dedi.

SENEN Bolık re İn Malzemeleri Ticoreti
I

Balık tutma zevkini bizimle vaşağın..
v* Her çeşit balık ağları
✓ Sakana Misina Ağları 

İp Ağ
*** Fanya
✓ Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri

Sandal Malzemeleri 
Kürek

✓ Çapa 
Macun

✓ Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

n tytr maluleler ile lırjıııtini^jıiı

Marn
Ömer bey M ah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

birleşme yok”

GENEL 
SEÇİMLERDE 
YENİLGİ ALDIK 
Genel seçimlerde 
yenilgiye uğradık
larını söyleyen 
Orhan Efe, buna 
karşın iktidar par
tisinden sonra en 
çok seçim kazanan 
parti olduklarını 
belirtti.

İKTİDARA ÇATTI

oyuna duyurma 
zamanı geldi.
ANAP olarak içinde 
bulunduğumuz 
yüzyılda Sayın 
Turgut Özal'ın 
koyduğu hedeflerle 
yola çıkarak başarılı 
olmak istiyoruz. 
Bundan kimsenin 
kuşkusu olmasın." 
dedi.

BİRLEŞME YOK
AKP iktidarıyla
Türkiye'nin önünde
büyük güçlüklerin 
oluştuğuna dikkat 
çeken Orhan Efe, 
AB'den tarih alınsa 
da, alınmasa da
bazı etkenlere 
göğüs gerilmesi 
gerekeceğini 
vurguladı. 
Türkiye'nin 
ekonomik ve siyaset 
yönünden etkili bir 
noktada olduğunu 
söyleyen Orhan Efe, 
“Kendimizi küçük 
görmeyelim. Aslında 
büyük bir ülkeyiz. 
Taviz veren değil, 
aksine alan ülke 
olmalıyız." şeklinde 
konuştu.
İŞSİZLİK BÜYÜYOR 
Üniversiteye 
giremeyen ve iş 
bulamayan 
gençler ordusunun 
çoğaldığına dikkat 
çeken Efe, 2005 
yılında Türkiye'yi 
zor şartların bek
lediğini bildirdi.
Efe, "Şu ana kadar 
ekonomiye ve 
insana yatırımları 
göremedik. Bunları 
parti olarak kamu

ANAP İl Başkanı
Orhan Efe, yukarıda
başlatılan DYP-ANAP 
birleşmesine de 
açıklık getirerek, 
böyle bir birleşmenin 
her kesimi kucakla-
ması gerektiğini 
söyledi.
Efe, "Böyle bir
leşmeyi destekli 
yoruz. Ancak 
DYP birleşme 
değil, ilhak istiyorlar 
ve adına da bütün
leşme diyorlar. 
Bu yanlıştır. 
Birleşme yeni bir 
yapılanma ve yeni 
Genel Başkanla olur. 
Bu tür ilhakla bir
leşme olmaz." dedi. 
Orhan Efe, ayrıca 
eski genel başkanlar) 
Nesrin Nas ile DYP 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar 
arasındaki 
görüşmede, 
iki tarafında genel 
başkanlık hayalinin 
olmadığı açıklan
masına karşın, 
partililerden 
gördüğü tepki 
üzerine, Ağar'ın 
birleşme değil, 
ilhak isteğinin

yeniden gündeme 
geldiğini söyledi 
ve "Şu anda Genel 
Merkezimizde 
birleşme yok" dedi. 
MART'TA 
DEVALÜASYON 
BEKLENİYOR 
ANAP MKYK 
üyesi Osman 
Otman'da Ankara'da 
yapılan çalışmalar 

hakkında bilgi
verirken, önümüzde-
ki Mart ayında
ülkede devalüasyon 
beklentisinin 
olduğuna 
dikkat çekti.
Otman, "Herkes
kuruşlardan 
bahsediyor. 
Basılacak yüz 
liralıklar bugünün 
yüz milyon lirasıdır. 
Bu devalüasyona 
giden yoldur.
Herkes Eylül ayında 
muhtemel seçimlere 
hazır olmalıdır.” 
dedi.
Genel Merkez 
kongresinin Ocak 
ayında planlandığını, 
ancak Anadolu'dan 
gelmenin zorluğu 
dikkate alınarak 
Mart ayının son 
günlerine kaydırılma 
çalışmaları 
olduğunu bildiren 
Otman, "Merkez 
sağda lider 
sıkıntısı var. İyi 
bir liderle ANAP 
olarak iktidara 
yürümek kolay 
olacak.
Erken seçime 
hazır olun" 
şeklinde konuştu.
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Uzmanlar, ikizlerin 
kabiliyet ve gelişim
lerinin birbirinden 
çok farklı olabile
ceğini, diğer 
kardeşlerde görülen 
kıskançlığın ikizler 
de de yaşandığını 
belirtiyor.
'İkizlerden birinin 
hissettiğini 
diğerinin de hisset
tiği' yönündeki 
inancın yanlış 
olduğunu anlatan 
Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı Uzmanı 
Dr. Ayten Erdoğan, 
"Çocuklarınıza aynı 
kıyafetler almayın, 
aynı okula gönder
meyin. Doğum 
günü için ayrı 
pastalar hazırlayın, 
şarkıları, hediyeleri 
bile ayrı olsun. 
Evde ilginizi ve 
zamanınızı her iki
sine eşit olarak 
bölmeye 
çalışın" dedi. 
Dr. Ayten Erdoğan, 
aile bireyleri ve 
çevrenin ikizlerde 
benzer gelişim 
beklediğinden, 
kabiliyeti âz olan ve 
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GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY
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1 I

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

gelişimi farklı 
olanın psikolojik 
olarak kötü etk
ilenebileceğini 
söyledi. Erdoğan, 
ikizlerin birinin his
settiğini diğerinin 
de hissedeceği 
inancının yanlış 
olacağını ifade 
ederek, "Bütün 
kardeşlerde görülen 
kıskanma ikizlerde 
de görülür. Anne- 
baba başta olmak 
üzere, erişkinlerin 
sevgi ve ilgisini 
paylaşma, daha 
fazla pay alma 
endişesi 
kıskançlığın 
temelini oluşturur.

te tesl Mı

İkizler arasında 
görülen gelişim 
farklılıkları da 
kıskançlığı arttıra
bilir. Daha becerikli 
ve gelişmiş olan ön 
plana çıkarak veya 
daha zayıf olana 
fazla ilgi göste 
rilmesi diğerinin 
kıskanmasına 
neden olabilir" 
diye konuştu.
Dr. Erdoğan, 
ikizlerin sınıf ve 
kıyafetlerinin ayrıl
ması uyarısında 
bulunarak, "İkizlere 
aynı kıyafetler ve 
eşyalar alınması 
anne-babanın bir 
çeşit eşitlik sağla
maya çalışmaların
dan kaynaklanmak
tadır. Kişilikleri, 
gelişimleri bir
birinden farklı 
olan çocukların 
seçimlerinin de 
farklı olması çok 
doğaldır. Aynı 
giysiyi giymek 
ikisinin karıştırıl
masına, ayırt edile
memelerine neden 
olur. Kıyafetlerin 
ayrılması, kendi 
kıyafetleri olmasını 
sağlamak, aynı 
giyimleri engelle
mek, aynı şeylere 
sahipseler ayrı gün
lerde giymelerini 

sağlamak gereklidir. 
Aynı okul ve sınıfa 
gönderilmeleri 
gelişimleri açısın
dan sakıncalıdır.
Sınıf içinde kıyasla
ma ikizlerden zayıf 
olanın kendini 
yetersiz görmesine, 
özgüveninin 
düşmesine neden 
olur. Şartlar uygun
sa ayrı okula, 
değilse ayrı sınıfa 
verilmeleri birey 
olmalarının destek
lenmesi açısından 
gereklidir" şeklinde 
konuştu. Erdoğan'a 
göre, ikizlerin 
bireyselleştirecek 
destekleyici 
tavsiyeler şöyle: 
"Onlara 'ikizler' 
demektense isimleri 
ile hitap edilmesini 
sağlayın, kendi 
oyuncakları 
olmasını sağlayın. 
Eşyalarını ayrı 
dolaplara yer
leştirin.Doğum 
günleri için 
pastaları ayrı hazır
layın.Doğum günü 
şarkısını 2 kez ayrı 
söyleyin. Onlara 
ayrı hediyeler ver
ilmesini 
sağlayın.Çocukları 
baba-anne paylaş
mayın. Evde ilginizi 
ve zamanınızı her 
ikisine eşit olarak 
bölmeye çalışın. 
İşiniz olduğunda 
onları ayrı yerlere 
bırakın. Ayrı zaman
larda ayrı gezmeye 
ya da alışverişe 
götürün. Birine 
kızdıysanız diğerine 
de kızmayın. İkisine 
ayrı albüm hazırla
yarak verdiğiniz 
"özel" önemi 
pekiştirin.",

BÖLÜNMEYİZ
Ne Türk dedik; ne Kürt dedik
Cephelerde beraberdik
Sayılamaz şehit verdik 
Bir bütünüz bölünmeyiz

Patlamaya gelenler kim 
İstanbul'u soyanlar kim 
İzmirdekileri kovanlar kim 
Tek yumruğuz bölünmeyiz

Avrupası Asya ’sı 
içinde kaldı tasası 
Ne yazıyor tarih sayfası 
Biriz biz bölünmeyiz

Kanla alınan bu yurt
Para için satılamaz 
Karmaşada bir tek fert 
Tek yumruğuz bölünmeyiz

Baykuş gibi durmaz öter 
Post görünür pusuda yatar 
Şanlı ordum göze batar 
Eldeyiz bölünmeyiz.

Demir Ali der ki bitmez bıncım 
Alevi siinni anam bacım 
Türk Çerkez can ilacım 
Biz bütünüz bölünmeyiz

Pirincin genetiği çözüldü
Uluslararası 
bilim adamla 
rının, pirincin 
genetik kodu 
nu çözdüğü 
bildirildi.
Tarım ve Bi 
yoloji Bilimleri 
Ulusal Araştırma 
Enstitüsü'nde, ulus
lararası bilim 
adamlarından 
oluşan ekibe 
başkanlık eden 
Takuji Sasaki adlı 
Japon bilim adamı, 
uluslararası ekibin 
pirincin genetik 
kodunu çözmesi 
sayesinde daha 
kaliteli ve dayanıklı 
pirinç türleri 
üretilebileceğini 
söyledi. Ekibin pir
incin genetik hari
tasının yüzde 95'ini 
çıkarmayı 
başardığını belirten 
Sasaki, şu an teknik 
açıdan mümkün

olan üst sınırın
yüzde 95 olduğunu 
kaydetti. Ekip, 6 
yıldır pirincin 
genetik kodunu 
çözmek için çalışı 
yor. Ekip, 2002'de 
pirincin genetik 
kodunun yüzde 
92'sinin çözüldü I 
ğünü açıklamış, 
Japonya Başbakanı 
Junichiro Koizumi 
bunu "tarihi bir 
gelişme" olarak 
nitelendirmişti.
Pirincin genetik 
kodunun çözülmesi, 
tahıl gibi diğer 
ürünler üzerinde 
araştırma yapıl
masının yolunu 
açabilecek.

SATILIK DAİRE

Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

SATILIK DÜKKAN

Orhangazi Küçük
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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taca! M milyar dolan aştı LGS’ye baraj sistemi
Türkiye'nin ihracatı 

13 Aralık itibariyle 
60 ımilyar doları aştı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) kayıt 
rakamlarına göre, 
13 Aralık itibariyle 
ihracat 60 
milyar 60 milyon 430 
dolar oldu.
Geçen yılın aynı 
gününde ihracat 
rakamı 45 milyar 
268 milyon 806 
bin dolar 
seviyesindeydi. 
Böylece geçen yıla 
göre ihracat 
rakamında yüzde 
32.7 oranında bir

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

artış meydana geldi. 
Türkiye'nin ihracatı 
2003 yılında 47 
milyar 891 milyon 
dolar ile rekor 
seviyeye yük
selmişti. Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü'nün 

açıkladığı son 
rakamlara göre, 
yılın ilk 10 aylık 
döneminde ihracat 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 30.7 artışla 50 
milyar 567 milyon 
dolar oldu.

ÖSS'nin mini 
modeli olarak 
uygulanacak 
Liselere Giriş 
Sınıavı'na (LGS) 
baraj sistemi getir
iliyor. Yeni sisteme 
göre 'okul türlerine 
göre baraj' uygula
masına geçilecek. 
İstediği okul tür
lerinin taban puan
larını aşan öğren
ciler bu okullardan 
20 tercih yapabile
cek. Tercihlerini 
kazanamayan 
öğrenciler ya genel 
liselere ya da 
mesleki-teknik 
liselere yönelecek. 
B»oş kalan konten
janlar da ek yer
leştirmeyle doldu
rulacak.
2005-2006 öğrenim 
yılında uygula
maya konacak olan 
sistemde başarılı 
ve başarısız öğren
ciler adeta seçil
erek, türlere göre 
ayrılan okullara 
yerleştirilecek. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB), yabancı dil 
ağırlıklı liselerle 
polis kolejllerine 
sınavla girilmesini 
öngören yeni sınav 
sisteminin ayrın
tılarını netleştiriy
or. Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
için başvuruları 3 
Ocak-12. Şubat 
2005 tarihleri 
arasında alacak 
olan bakanlık, yeni 
sisteminin detay
larını ÖSYM ile 
başleımlan çalış
malar sonrasında

kesinliğe kavuştu
racak.
LGS başvuruları 
bu sene ilk kez 
internetten alı
nacak ve sınav 
sonuçları da yir/ıe 
internetten ve, SMS 
yolu ile ada,y|ara 
duyurulacak 
Öğrencilerin sınav 
yerleri ve sınav 
kimlik kartları 
M;ayı,s ayının ikinci 
yansında yine 
internetten 
okullara gönderile
cek. 12 Haziran 
Pazar günü 
yapılacak sınavın 
sonuçları ise 
Temmuz ayının 
ilk yarısında 
açıklanacak.
Baraj sisteminin 
uygulanacağı sis
teme göre LGS'ye 
giren öğrencilerin 
tercih yapa
bilmeleri için okul 
türlerine göre belir
lenecek baraj 
puanını geçmeleri 
gerekecek.
Düzenlemeyle 
öğrenciler liselere 
yüzdelik başarı dil
imine göre yer
leştirilecek. Mevcut 
sistemde il sınırla
ması bulunan 
Anadolu 
Liselerinde il sınır
laması kaldırılıyor. 
Adaylar, kılavuzda 
belirtilecek olan 

Fen> A .nadolu, 
Anar jolu Teknik ve 
Meslek, Anadolu 
l'mam-Hatip, 
Anadolu Öğret
men, Polis Koleji 
ile diğer bakanlık
lara bağlı 20 okulu 
tercih edebilecek
ler. Ancak özel 
okullar, Güzel 
Sanatlar Liseleri ve 
Askeri Liseler bu 
sınava dahil 
olmayacak. Tercih 
işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından yer
leştirme sonuçları 
Ağustos 2005 
başında 
açıklanacak. 
Öğrenciler şimdiki 
ÖSS sisteminde 
olduğu gibi yalnız
ca bir tercihlerini 
kazanabilecekler. 
Bir tercihini 
kazanan; ancak 
kayıt yaptırmayan 
öğrenciler 
haklarını kaybede
cek. Okullarda 
boş kalan 
kontenjanlara ise 
yine ÖSS'de 
olduğu gibi daha 
sonra ek yer
leştirmeyle öğrenci 
alınacak. LGS ile
bir yere yerleşe
meyen adaylar ya 
genel liselere ya 
da mesleki 
teknik liselere 
yönelebilecek.

abone oldunuz mu?
OKUYUN - OKUTUNÜS™*" ABONE OLUN

P BURSA HAKİMİYET VE 1 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83 _
L MBİ HHİ ■■ ■■■ ■■ M
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Ortaöğretime ilgi düşük
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılında 1 
milyon 136 bin 448 
öğrenci ilköğretim
den mezun olurken, 
bu öğrencilerin 
sadece 973 bin 
727'sinin ortaöğre
time kayıt yaptırdığı 
ve bunlardan 162 bin 
721 ilköğretim mezu
nunun ise ortaöğre
time kayıt yaptırma
yarak okumak 
istemediği ortaya 
çıktı.
Milli Eğitim Bakanlığı 
son 5 yıla ilişkin ilk 

ve orta dereceli 
okullarda okullaşma 
oranlarını ortaya 
koyan istatistiki 
bilgileri açıkladı. 
2001-2002 yılında 
ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş 
oranı yüzde 83 iken 
2002-2003 öğretim 
yılında yüzde 84, 
2003-2004 öğretim 
yılında yüzde 85 ve 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılında ise 
artarak yüzde 86 
oranına yükseldi.
Ancak ilköğretimden

mezun olan öğrenci
lerin ortaöğretime 
kayıt yaptırma oran
larında küçük de olsa 
azalma olduğu 
görülürken, ortaöğre
time istenilen kayıt 
oranı sağlanamadı. 
Milli Eğitim

Bakanhğı'na bağlı 
ilköğretim okulların
dan mezun olan 1 
milyon 136 bin 448 
öğrenci mezun 
olurken, bu öğrencil
erden sadece 973 bin 
727'si ortaöğretime 
kayıt yaptırmadı. 
Açıklanan rakamlara 
göre, 162 bin 
721 öğrenci çeşitli 
sebepler okumak 
istemediği ortaya 
çıktı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın, son 5 
yıla ilişkin 
okullaşma oranı ista
tistiklerinde özellikle 
mesleki teknik 
ortaöğretim okulları

na giden öğrenci 
sayısında da bir 
artışın olduğu 
gözlendi. 2000-2001 
öğretim yılında 
yüzde 19.1 olan 
meslek teknik 
okullar oranı, 2004- 
2005 yılında yüzde 
24.2'ye yükseldi. 
MEB, son 5 yıla 
ilişkin örgün eğitim 
kurumlarındaki okul
laşma oranlarını 
açıkladı. Buna göre, 
Türkiye'de 2000-2001 
öğretim yılında okul 
öncesi eğitim kurum- 
larına devam etmesi 
gereken 2 milyon 
755 bin 609 çocuktan 
sadece yüzde 
9.4'ünün okula 
gittiği, aradan geçen 
5 yılda bu oranın 
yüzde 16.2'ye yük
seldiği belirlendi. 
2000-2001 öğretim 
yılında 258 bin 706 
öğrenci okul öncesi 
eğitim kurumlarına 

giderken, içinde 
bulunulan öğretim 
yılında bu sayı 
434 bin 535'e 
yükseldi.
İstatistikler, ilköğre
timde de okullaşma 
oranı açısından 
olumlu gelişmeler 
yaşandığını 
ortaya koydu. 2000- 
2001 öğretim yılında 
ilköğretime devam 
etmesi zorunlu 10 
milyon 914 bin 541 
öğrenciden yüzde 
94.3 oranındaki 10 
milyon 288 bin 458’i 
okula gidebiliyordu. 
İlköğretime gitmesi 
gereken öğrenci 
sayısında azalış 
yaşanan 
2004-2005 öğretim 
yılında, ilköğretimde 
okullaşma oranı 
yüzde 97.4'e çıktı. 
Bu oran erkeklerde 
99.2. kızlarda ise 
95.4 olarak gerçek
leşti.

MİLÎON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı
Ara Sıcak
Ana Yemek
Meyve

MENÜ
Limitsiz Yerli İçkiler 
Limitsiz Meşrubat

1 Kişi: 35.000.000 TL

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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‘e-sağlık’ Atini
Sağlık Bakanlığı, 
sağlık hizmetlerinde 
çağı yakalayabilmek 
için 2005 yılında "e- 
Sağlık Projesi"ni 
başlatıyor. Önemli bir 
bölümü tamamlanan 
ve bir kısmının yeni 
yıldan itibaren uygu
lamaya geçmesi plan
lanan "e-Sağhk 
Projesi", sağlık 
hizmeti üreten 
çalışanlara ve hizmet 
alan vatandaşlara 
birçok önemli avanta
jlar sağlıyor. Proje 
kapsamında vatan
daşlara 'önüne rande
vu ' verilecek, tahlil ve 
diğer laboratuar 
sonuçları elektronik 
ortamda alınacak. 1 
Ocak 2005 tarihinden 
itibaren Sağlık 
Bakanlığı 'na bağlı 
kurum ve kuruluşlar
da 'ATC-Barkod' sis
teminin uygulanması
na geçilecek. Aynı 
şekilde önümüzdeki 
yıl yaygınlaştırılacak 
olan Aile Hekimliği 
Bilgi Sistemi'nde de 
ATC-Barkod sistemi 
kullanılacak.
"e-Sağhkla Sağlıklı 
Bir Geleceğe " slo
ganıyla çalışmalarını 
sürdüren Sağlık 
Bakanlığı, e-Sağhk 
Projesi ile öncelikle 
sağlıklı veri toplamayı 
hedefliyor. e-Sağhk 
ile toplum sağlığıyla 
ilgili veriler güncel ve 
kolay erişilebilir ola
cağı için koruyucu 
sağlık hizmetleri ve 
tedavi edici sağlık 
hizmetleri sunumun
da etkinlik artacak. 
Sağlık enformasyon 
projelerinden elde 
edilecek veriler 
sayesinde Türkiye'nin 
herhangi bir yerinde 
meydana gelecek 
sağlık olaylarından 
anında haberdar 
olmak ve muhtemel 
sağlık tehditlerine 
karşı hızlı önlem 
almak mümkün ola
bilecek. Sağlık 
hizmeti sunumu, 
finansmanı ve 
tedarikinde yer alan 
kuramların 'Ulusal 
Sağlık Bilgi
Sistem i 'n e en tegrasy- 
onu sayesinde önemli 
ölçüde kaynak tasar
rufu sağlanacak. e- 
Sağhk projesi, sağlık 
alanında hizmet 
üretenin de hizmet 
alanında daha az 
yorularak daha çok 

fayda elde etmesini 
sağlayacak.
İŞTE e-SAĞLIK 
PROJESİ'NİN 
DETAYLARI 
- 1 Ocak 2005 tari
hinden itibaren 
Sağlık Bakanlığı 'na 
bağlı tüm kurum ve 
kuruluşlarda 3 veya 4 
basamak kodların 
uygulanmasına 
geçilecek.
- 1 Ocak 2005 tari
hinden itibaren 
Sağlık Bakanlığı 'na 
bağlı kurum ve kuru
luşlarda tıbbi cihaz ve 
sarf malzeme kodla
ma sistemine geçilme
si planlanıyor. Tıbbi 
cihaz ve sarf 
malzemelerin, stok 
giriş-çıkış işlem
lerinde 'Barkod' 
destekli uygulamalar 
kullanılacak.
- İlaç bilgilerinin kod
lanması ve sağlık, 
bilgi sistemlerine 
entegre edilmesi 
amacıyla ATC 
(Anatomic, 
Therapeutic, 
Chemical 
Classificatİpn 
System) sınıflama sis
teminin kullanılması
na ilişkin Türk 
Eczacılar Birliği 
(TEB) ile başlatılan 
çalışmalar tamam
landı. Yapılan pro
tokol çerçevesinde 
Sağlık Bakanlığı'nda 
ATC-Barkod sistemi 
kullanılacak. Bu sis
tem kod sistemi değil, 
sınıflama sistemi özel
liğini taşıyor. Sınıflar 
5 ayrı seviyede ve hiy
erarşik olarak kodlu 
olacak, bir ilacın bir
den fazla kodu 
olabilecek.
- 1 Ocak 2005 tari
hinden itibaren 
Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı kurum ve kuru
luşlarda ATC-Barkod 
sisteminin uygulan
masına geçilecek. 
Aynı şekilde Aile 
Hekimliği Bilgi 
Sistemi'nde de ATC- 
Barkod sistemi kul
lanılacak.
- e-Sağhk Projesi 
çerçevesinde reçete ve 
diğer işlemlerde kul
lanılması için "Ulusal 
Doktor Veri Tabanı" 
kurulması yönünde 
çalışmalara 
başlanıldı, verilerin 
toplanılmasına devam 
ediliyor.
- e-Sağhk Projesi ile 
Hastane Bilgileri, 

taşlıyor 
Klinik Bilgileri, 
Doktor Bilgileri, 
İşlem Sorgulama, 
Mali Bilgiler ve 
Performans Puanları 
gibi konuların sorgu
lanabileceği web 
tabanlı uygulamaları 
gerçekleştirerek 'e- 
Hastane' sayfaları 
oluşturulacak. Bu 
konuda Sağlık 
Bakanlığı 'na bağlı 
bazı eğitim ve araştır
ma hastanelerinde 
deneme uygula
malarına başlanıldı, 
bakanlık projeyi diğer 
hastanelere de 
yaygınlaştırmayı 
planlıyor. Atılacak 
olan bu adımların 
sonrasında elektronik 
ortamda vatandaşlara 
yönelik olarak;
"online randevu ", 
laboratuar ve tahlil 
sonuçlarının sunul
ması hedefleniyor. 
- Sağlık Bakanlığı 'na 
bağlı kurum ve kuru
luşlar, döner sermaye 
işlem lerin i yürüten 
Döner Sermaye 
Saymanlıklarında 
halen kullanılan Tek 
Düzen Muhasebe 
Sistemindeki (TDMS) 
kurum kodlarını kul
lanacaklar.
- Elektronik imza 
Yasası kapsamında 
oluşturulması plan
lanan elektronik 
hasta kayıtlarına 
erişim denetimi ve 
gizlilik ilkelerine 
yönelik yasal düzen
lemelere yardımcı 
olacak bir rapor 
hazırlanacak. Türkiye 
Sağlık Bilgi 
Sistemi’nin sağlık 
kayıtların gizliliği ve 
güvenliğinin sağlan
ması amacıyla oluştu
rulan çalışma grubu 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
- Dünya Bankası ile 
birlikte yürütülen 
"Sağlıkta Dönüşüm 
Programına Destek 
Projesi"hin "Sağlık 
Bilgi Sistemleri" 
bileşeni için 1.5 ay 
süre ile İngiltere 'den 
uzman ekip istihdam 
edildi. Sağlık 
Bakanlığı, DPT, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Bağ-Kur ve SSK'da ’ 
gerçekleştirilen çalış
malar neticesinde 
"Sağlık Bilgi 
Sistemleri Mimarisi 
Analiz Raporu" 
hazırlandı.

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Futbolun Nazik yapısı

Müzik piyasası internetle barıştı

İnsanlarda düşünceler, 
görüşler ayrı ayrıdır.

Bir toplulukta düşüncelerini 
açıklayanlar müşterek bir 
görüşte uzlaşmaları zamana 
bağlıdır.

II Aralık tarihli ‘derbi' 
başlıklı yazımda; "maç, 
Fenerbahçe Teknik Direktörü 
ile Galatasaray Teknik 
Direktörü Hagi arasında geçe
cek” diye bir yazı yazmıştım.

Fenerbahçe
Galatasaray 'dan beş puan 
ileride.

Galatasaray 'ın ne yapması 
gerektiğini, Hagi uzun uzun 
düşündüğünü tahmin ediyor
dum.

Zaten bir teknik adamın 
yapması gereken de bu.

Bu beş puan en aza nasıl 
indirilebilir? işte bütün 
düşüncesi bu idi.

Bu bir taktiktir ve 
düşündüğünü en güzel şekil 
futbolcularına derslerini ezber
letmekti. Hagi bu konuda 
başarılı oldu.

Fenerbahçe hocasının

internetteki yasadışı 
müzik indirme pro
gramları yüzünden 
ekonomik sıkıntıya 
uğrayan müzik sek
törü, yeni sanatçıları 
topluma sunmak için 
"internet silahını" 
kullanmayı tasarlıyor, 
internet, müzik sek
törünün yeni umudu. 
Amerikan şirketi 
"Universal Music 
Group", bu amaçla 
interneti kullan
abilmek için "Sanal

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cem iyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

düşüncesi ise, Galatasaray'ın 
hocasının düşüncesinden 
tamamen farklı idi.

Yazımı şöyle yazmıştım, ‘bu 
maç Fener forveti ile 
Galatasaray müdafası arasında 
geçer' tamamen ters bir 
görüştü.

Daum 'ıın, Manchester gali
biyeti ve oynadığı oyunla bu 
maçı berabere bitiririm diye 
düşündüğünü zannederim.

Maalesef Daum 'un 
düşüncesi tutmadı.

Daum 'a bir soru sormak 
geliyor aklıma,

Maçın 90 dakika olduğunu 
unuttu galiba. Öyle maçlar 
seyrediyoruz ki 90. dakikalarda 
veya uzatma dakikalarında 
beraberlik hatta galibiyet gol
leri geliyor.

Hak eden kazandı.
Bu maçı Galatasaray'a 

Daum hediye etti.
Takımı yorgun olabilir ama 

elinde bir Fenerbahçe daha 
çıkaracak kadar oyuncusu var.

Şampiyonaya renk geldi. 
Güzel maçlar seyredeceğiz.

Etiket" adını verdiği 
bir uygulamayı dene
meye başladı.
Uygulamayla, toplum
da fazla tanınmamak
la birlikte belli bir 
hayran kitlesi bulu
nan müzik gruplarını, 
çok daha ucuz 
maliyetle internette 
geniş kitlelere tanıt
mak, grubun müziğini 
halka sunmak 
amaçlanıyor.
Şirket yöneticileri 
"Bir sanatçıyı stüdy

oya sokmak, ona klip 
çevirmek, turne 
düzenlemek çok mas
raflı iş. İnternet 
seçeneği ise hem çok 
ucuz, hem de yararlı" 
dediler.
Şirketin, yeni uygula
ma kapsamında bir 
düzine kadar 
sanatçıyla anlaşma 
yaptığı, bunların şarkı 
ve albümlerinin inter
netteki yasal plat
formlardan indirile 
bileceği kaydedildi.

KAYIP
Malatya Ziraat 

Meslek 
Lisesi’nden 

1965-66 yılında 
aldığım 

diplomamı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
HACI ÖNAL
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Türkiye’de 39 bin 412 kişi 
Serbest Bölgelerde çalışıyor
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Türkiye'deki 
Serbest Bölgelerde 
çalışanların sayısı 
Kasım sonu 
itibariyle 39 
bin 412 kişi olarak 
açıklandı.
Serbest Bölgelerde 
çalışanlardan 32 
bin 368'i işçi, 4 bin 
175'i büro perso 
neli, 2 bin 869'u ise

Sibirya soğukları kapımızda
Türkiye, Sibirya 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisi altına 
giriyor.
Önümüzdeki iki gün 
içerisinde orta ve 
kuzey bölgelerde 
sıcaklıklar beş-altı 
derece azalacak. 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzeyi 
ve Doğu Anadolu'da 
kar yağışları 
görülecek. Doğu 
Karadeniz ve Doğu 
Anadolu'da ise 
yağışlar tipi şeklini

Emekliye ikramiye çalımı
Emeklilik yasasını 
değiştirmeye hazır
lanan hükümet, 
ikramiye yerine 
senet vermeyi 
planlıyor. Yasa 
çıkarsa 2005'ten 
itibaren emekliler 
ikramiye 
alamayacak. 
Memur emeklisine 
hisse senediyle 
ikramiye planı 
Hükümet memur 
emeklisi 
ikramiyelerini gele
cek yıldan itibaren 
nakit yerine, hisse 
senediyle ödemeyi 
planlıyor.
Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer 
Dinçer'in imzası ve 
'acele' ibaresiyle 
ilgili kuruluşlara 

diğer işlerde 
hizmet veriyor. 
Serbest Bölgeler 
içinde en fazla isti
hdam 12 bin 440 
kişiyle Ege Serbest 
Bölgesi'nde 
sağlandı. Mersin 
Serbest Bölgesi 7 
bin 24 kişiyle ikinci 
sırada yer alırken, 
Bursa Serbest

alabilir.
Kar yağışlarının 
cuma günü İç 
Anadolu'da etkisini 
yitirmesi, Karadeniz 
ve Doğu Anadolu'da 
ise devam etmesi 
bekleniyor.
METEOROLOJİ 
BUZLANMAYA 
KARŞI UYARIYOR 
Meteoroloji 
uzmanları, 
sıcaklıkların bugün 
ve perşembe günü 
İç Anadolu ile 
Karadeniz'de 
gündüz dahi sıfırın 

gönderilen Emekli 
Sandığı Kanunu'nu 
değiştiren tasarıda, 
2005'ten itibaren 
memur emekli 
ikramiyelerinin nakit 
yerine devlet iç 
borçlanma senedi 
veya özelleştirilecek 
kuruluşların hisse 
senedi ile ödenmesi 
önerildi.
HÜKÜMET, memur 
emekli ikramiyeleri
ni gelecek yıldan 
itibaren nakit yerine, 
Devlet İç Borçlanma 
Senedi (DİBS) veya 
özelleştirme 
kapsamındaki 
kuruluşların 
hisse senetleriyle, 
yani kağıt vererek 
ödemeyi planlıyor. 
Emekli Sandığı

Bölgesi 3 bin 705 
kişilik istihdam ile 
üçüncü sırada 
yer aldı.
Kasım Sonu 
itibariyle Antalya 
Serbest Bölge 
si'nde 3 bin 534, 
Menemen Serbest 
Bölgesi'nde 3 bin 
222, İstanbul Deri 
Serbest

altında kalmasıyla, 
buzlanma riskinin 
ortaya çıkabile
ceğine dikkat çekti. 
Marmara'da ise yal
nızca sıcaklıklar

Kanunu'nda 
değişiklik öngören 
kanun tasarısı 
taslağı, Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer 
Dinçer'in imzasını 
taşıyan "acele"> 
ibareli yazıyla, 
görüş bildirmeleri 
için ilgili 
kuruluşlara 
gönderildi.
Yaz aylarından bu 
yana söylenti 
olarak yayılan,

Bölgesi'nde 2 bin 
941, Avrupa 
Serbest 
Bölgesi'nde bin 
984, İstanbul 
Atatürk Havalimanı 
Serbest
Bölgesi'nde bin 910 
ve İstanbul Trakya 
Serbest Bölge 
si'nde bin 108 kişi 
istihdam edildi

düşecek. Çarşamba 
günü Marmara'nın 
doğusunda da yer 
yer karla karışık 
yağmur şeklinde 
yağış görülebilecek.

ikramiyelerin 
"kağıtla" 
ödeneceğine 
ilişkin hazırlık iddi
aları, Maliye 
Bakanlığı tarafından 
eylül ayında 
yalanlanmıştı. 
Ancak Hükümet, 
bu yöndeki planı 
için ilk adımı attı. 
Maliye Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
Hazine'den sorumlu 
Devlet Bakanlığı, 
DPT'nin ve Devlet 
Personel Başkanlı 
ğı'nın bağlı olduğu 
Başbakan 
Yardımcıiıklan'na 
gönderilen taslak, 
Emekli Sandığı 
Kanunu'nda radikal 
bir değişiklik 
öngörüyor.

Krediye ve karta 
ilgi büyüyor

Bankaların Tüketici 
kredileri ve kredi 
kartları toplamı 3 
Aralık haftasında 
457 trilyon lira arttı. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) Haftalık 
Bülteni'nde yer 
alan verilere göre, 
26 Kasım haftasın
da 32 katrilyon 170 
trilyon lira olan 
tüketici kredileri ve 
kredi kartları 
toplamı, 3 Aralık 
haftasında 32

Bütçe hedefleri 
revize edildi

Maliye 
Bakanlığı, 2004 
yılına ilişkin 
bütçe hedefleri
ni revize etti 
Maliye 
Bakanlığı'nın 
web sitesinde 
yer alan ver
ilere göre, daha 
önce 20 katrilyon 
213 trilyon 918 mil
yar lira olarak belir
lenen faiz dışı fazla 
hedefi, 24 katrilyon 
550 trilyon liraya 
yükseltildi.
Maliye Bakanlığı 
harcama hedefini 
149 katrilyon 945 
trilyon 82 milyar 
liradan 142 katrily
on 617 trilyon 
liraya indirilirken, 
gelir hedefi 104 
katrilyon 109 
trilyon liradan 108 
katrilyon 630 

katrilyon 627 
trilyon liraya, aynı ı 
dönemde tüketici 1 
kredileri de 208 
trilyon lira artarak i 

19 katrilyon 211 
trilyon liradan 19 
katrilyon 419 
trilyon liraya 
yükseldi.
26 Kasım'da 12 
katrilyon 960 
trilyon lira olan 
kredi kartları ise 3 ; 
Aralık'ta 248 trilyon 
lira artarak 13 
katrilyon 208 
trilyon liraya çıktı I 

trilyon liraya 
çıkarıldı. Böylece 
2004 yılı için bütçe 
açığı tahmini 45 I 
katrilyon 836 trily
on 82 milyar 
liradan 33 katrilyon 
987 trilyon liraya | 
çekildi. Maliye 
Bakanlığı'nın 
açıkladığı ilk 11 
aylık rakamlara 
göre, bütçe denge*i 
si 24 katrilyon 393 j 
tril yon lira açık 
vermiş, faiz dışı 1 
fazla ise 27 katrily
on 906 tril yon lira | 
olmuştu.



Bebeklerde D vitamini Uzmanlardan
eksikliğine dikkat edin

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, D vit
amini yetersizliğinin 
birçok sağlık soru
nunu'beraberinde 
getirdiğini 
belirterek, 
"Bakanlığımızca 
başlatılacak otan 
'Bebeklerde D 
Vitamini 
Yetersizliğinin 
Önlenmesi ve 
Kemik Sağlığının 
Geliştirilmesi 
Programı* kap
samında, ülkemizde 
doğan tüm bebek
lere bir yıl boyunca, 
günde 3 damla 
ücretsiz D vitamini 
desteği sağlaya
cağız" dedi.
Akdağ yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Türkiye'nin güneş 
ışınları açısından
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1T0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 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)516 12 12'
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

L
i1

3

i

KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

□.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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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 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37’
Ocakgaz 51316 3g
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

TAKSİLER

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 -ilip
Su Arıza Yalnız 185

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

aenginbir 
coğrafyaya sahip 
olmasına rağmen, D 
vitamini yetersi
zliğinin yol açtığı 
'Raşitizm' 
hastalığının, bebek 
ve çocukları olum
suz etkileyen önem
li bir halk sağlığı 
sorunu olarak var
lığını sürdürdüğünü 
kaydetti.
Hamilelerde, D vita
mini yetersizliğinin 
anne karnındaki 
bebeklerin beyin ve 
kemik gelişimini

o

olumsuz etkilediğini 
'ifatie.eden Akdağ, 

ıjou durumun 
doğumsal katarakt 
hastalığı ve enfek
siyon risklerini de 
beraberinde 
getirdiğini 
vurguladı.
Akdağ, D vitamini 
yetersizliğinin yol 
açtığı 'Raşitizm' 
hastalığının, bebek 
ve çocuklarda 
havale geçirme, 
diş çıkarma ve 
yürümede gecikme, 
kafatası kemik
lerinde şekil 
bozukluğu ile sık 
enfeksiyonlara 
yakalanma gibi 
sağlık sorunlarına 
yol açtığı uyarısında 
bulundu.
Bebeklerde D 
Vitamini

Yetersizliğinin 
Önlenmesi ve 
Kemik Sağlığının 
Geliştirilmesi 
'Programı amacıyla 
başlatılacak olan bu 
kampanyanın, 

"toplumun tüm kes
imlerinin etkin 
katılımıyla 

..yürütülmesigerek- 
tiğine dikkat çeken 
Bakan,Akdağ, 
"Türkiye'nin gele
ceğini emanet ede
ceğimiz bebek ve 
çocuklarımızın, 
daha sağlıklı büyü 
meşini sağlayacak 
bu proje için 
herkesin gönüllü 
desteğine ihtiya 
cimiz var. Basın- 
yayın kuruluşları 
miza da bu konuda 
önemli görevler 
düşüyor. Toplumun 
her kesiminin proj
eye olan duyarlılığı, 
yaptığımız çalış
malara güç katacak 
ve binlerce bebek 
ve çocuğumuzun 
sağlığına çok olum
lu katkı yapacaktır" 
diye konuştu.

iyotlu tuz
uyarısı

Erzincan Anne ve 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Merkezi Şube 
Müdürü Dr. Murat 
Seven, sağlıklı ve 
zeki nesillerin 
yetişmesi için 
iyotlu tuz kul
lanımının yaygın
laştırılması gerek
tiğini söyledi. 
İyotun insan 
vücudundaki hor
monların yapımın
da kullanılan ve 
vücut tarafından 
sentezlenmeyip 
mutlaka dışarıdan 
alınması gereken 
bir madde 
olduğunu belirten 
Dr. Murat Seven, 
"Özellikle doğu 
Anadolu ve 
Karadeniz böl
gelerinde iyotun 
doğal kaynaklarda
ki eksikliği 
nedeniyle iyot 
vücutta gerekli 
miktara 
ulaşamıyor. Bu da

çok önemli sağlık 
sorunlarına neden 
oluyor" dedi. 
İyotun yeterli mik
tarda vücuda alın
maması halinde 
bebek ölümleri, 
zeka geriliği, sağır
lık, cücelik, çocuk
luk ve gençlikte 
guatr, büyüme ger
iliği, zihin yetersi
zliği ve öğrenmede 
güçlük, okul 
başarısızlığı, 
yetişkinlerde ise 
guatr, tiroid bezinin 
çalışmaması, zih
nin yeterli çalışma
ması ve güçsüzlük 
gibi sağlık sorun
larının meydana 
geldiğini kaydeden 
Dr. Seven, "Bu 
nedenle bilinçli bir 
tüketici olarak 
kendimiz, çocuk
larımız ve gele
ceğimiz için iyotlu 
tuz kullanmalı ve 
kullanılmasına 
destek olmalıyız" 
diye konuştu.
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15 Aralık 2004 Çarşamba 
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Voleybol turnuvası hareketli geçiyor
ŞEKERSÖZ

İlçe Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
Okullar arası 
Cumhuriyet 
Kupası 
Voleybol 
Turnuvası 
Gemlik Lisesi 
salonunda 
devam ediyor. 
İddialı maçlara 
sahne olan 
Turnuvada 
güçlü takımlar

rakiplerine 
set dahi 
vermeden 
maçlarını 
tamamlıyorlar. 
Dün oynana 
maçların 
erkekler 
bölümünde 
final oynaması 
muhtemel 
Kurtul İlköğ 
retim rakibi 
Abdullah 
Fehmi'yi 2-0 
yenerken 
zorlanmadı.

İkinci maçta 
ise Şehit Etem 
İlköğretim 
Lale-Kemal 
Kıhç'ı aynı 
skorla 2-0 
yenerken 
son maçta 
Şükrü Şenol 
Hamidiye 
İlköğretim'! 
yine 2-0 
yenmeyi 
başardı.
KIZLAR 
Günün ikinci 
maçları kızlar

t:!.. -
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bölümünde 11 
Eylül, Şehit 
Etem'i 2-0, 
Şehit Cemal, 
Hamidiye'yi 2- 
0 ve Atatürk 
İlköğretim'de 
Lale-Kemal 
Kıhç'ı aynı 
skorla 2-0 
yendiler. 
Bigünkü 
maçlarda ise 
erkeklerde 
11 Eylül- 
Yüz Yıl 

Özel Aykent- 
Lale-Kemal 
Kılıç Şehit 
Cemal-Kurtul 
takımları ile 
kızlarda 
Kumla Ali 
Kütahya- 
Şehit-Etem 
Gazi-Özel 
Aykent ve 
Yüz yıl-Lale- 
Kemal kılıç 
takımları 
karşılaşacak.

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

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



Önceki gece evine gitmekteolanyaşlı dilsiz adam hiç yoktan canından oldu

, Şöhret için katil oldu
Dereboyu’nda önceki akşam meydana gelen olayda, 67 yaşındaki dilsiz İsmail Kanik, şöhret olma sevdasında olan Sedat Akman tarafından 19 san
timetrelik rambo bıçağıyla iki yerinden bıçaklanarak, öldürüldü. Katil ve azmettirici polis tarafından kısa bir sürede yakalandı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
16 Aralık 2004 Perşembe

ÖSYM 2005 sınav 
takvimi belirlendi 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer 
kezi (ÖSYM), gelecek yıl Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) ve bu sınava 
bağlı olarak yapılan Yabancı Dil Sına 
vı (YDS) dışında 13 sınav gerçek
leştirecek. Haberi sayfa 10’da

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, belediyede umut dağıttı

Hikmet Şahinden ilk ziyaret
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik,
Umurbey ve Küçük Kumla Belediyelerine yaptığı ilk ziyarette, ‘Hep 
birlikte güzel işler yapacağız’ dedi. Belediye Başkanı Turgut, 
Şahin’den Çarşı Meydanı’nın büyütülmesi için destek istedi.

İlk ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 

Şahin, Bursa Büyükşehir’e bağlanmamız
dan sonra ilk kez Gemlik’i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyeler Yasası, yavaş 
yavaş daha daha iyi anlaşılıyor ve uygu
lanıyor.

Yasanın çıkmasıyla kendimizi Büyükşehirli 
olarak bulduk.

Kimse, halka ve kurumlara yeni yasanın 
neler getirip götüreceğini anlatmadı.

Yasa tepeden geldi ve uygulama başladı.
Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu ile bir 

çok beldenin Bursa Büyükşehir sınırları 
içine alınmasıyla, Belediyelerin yetkileri de 
değişti.

Yasa, birçok önemli yetkiyi Büyükşehir 
Belediyesi’ne bırakıyor.

Bu nedenle, Büyükşehir ile ilişkiler çok 
önemli.

Hikmet Şahin, tecrübeli bir Belediye 
Başkanı.

İnegöl Belediye Başkanlığında güzel 
hizmetler verdiğini basından hep okuduk.

önemli olan, bu hizmetleri yeni yasanın 
kapsamına giren belediyelerle birlikte 
Büyükşehir de de verebilmesi..

İlçelerin sorunlarını bilen bir kişi Şahin..
Bu nedenle, Gemlik’in önemli sorunlarına 

Büyükşehir’in olanaklarını da katarak, bir an 
önce çözüm bulmasını bekliyoruz.

Bize, ne verip veremeyeceğini göreceğiz.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
ilçemizin Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesinden sonra, ilk 
kez Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
makamında ziyaret etti. 
Şahin 'i Belediye 
girişinde Belediye 
Başkanı Turgut, 
Belediye Meclis üyeleri 
ve belediye personeli 
karşıladı, Gemlik 'in 
büyük bir kent olduğunu 
söyleyen Hikmet Şahin, 
ilçenin önemli sorun
larını birlikte çözecek
lerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3 'de

Eczacı ye kalfalara 
internetten bilgi akışı 
Eczacı ve kalfaların, internet 
ortamında mesleki eğitim ve 
bilgi alış verişini, internet sitesi 
üzerinden sağlayacak online 
e-pharma programı Bursa'da 
tanıtıldı. Haberi sayfa 4’de

‘Biiyükşehir’de 
acemilik çekmedik’

Gemlik'ten Büyükşehir Meclisl'ne 
giden 11 dosyadan 10’unun 
görüşülerek, Gemlik Belediyesi’ne 
gönderildiğini söyleyen AK Parti 
Büyükşehir Meclis üyeleri, 
Büyükşehir toplantılarının yoğun 
geçtiğini belirttiler. Haberi syf S’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik turu...
Günlük yaşam içinde bir çok insanla 

iletişim kuruluyor.
Önceki gün işyerimden çıktım.
Önce bankaya uğradım.
İşimiz görülürken bir yandan da sohbet 

ediyoruz doğal olarak.
Konu ;
Avrupa Birliği ve Yeni Türk Lirası..
Oradan çıktım. Ayakkabımı boyatmak 

üzere çınarın altına yöneldim.
Cahi ’i sordum yok .. Üşütmüş evde istira

hat ediyormuş.
Nasıl üşütmesin ?
Ekmek parası için akşama kadar soğukta 

titriyorlar.
- Bu arada Belediye Başkanı’na bir gön

derme ..
Şu çocuklar sıcak bir mekana kavuştu- 

ralamaz mı ? -
Allah Cahit’e şifa versin .
Ceyhun oradaydı .
Cahit’in kardeşi .
İkisi de işlerini mükemmel yaparlar ..
Sıramızı beklerken Fikret Bağcağız’la 

karşılaştık .
Koç Allianz’ın Gemlik Acentası ..
Ayak üstü sohbete koyulduk .
Konumuz yine 17 Aralık ve Avrupa Birliği
Sıramız geldi .
Ayakkabımızı uzattık .
Ceyhun büyük bir heyecanla işine koyul

du .
Bu arada bizim konuşmalarımıza da tanık 

olduğu için Fikret Bağcağız’la kaldığımız yer
den Ceyhun’la devam ettik .

"Türkiye Avrupa Birliği’ne girer " dedi 
Ceyhun.

Devam etti;
"Girer ama onlar bizi mahveder biz de 

onları.."
Allah allah nasıl yani ?
"Abi garibanın derdi işsizlik..

Zannediyorlar ki AB’ye gireceğiz iş bula
cağız...

Yok öyle şey.
Gazeteden okuyoruz, televizyondan izli 

yoruz . İşsizlik onlarda da had safhadaymış . 
Kendi insanına iş vermeyen bize verir mi ? "

Eeee !!...
"Abi bir de bu AvrupalIlarda ahlaki çökün

tü var.Onlar bize iyi taraflarını değil kötü 
taraflarını aşılarlar.

Öyle de olmuyor mu ?
Bu millet abuk sabuk şeylere nasıl alıştı.
Kimden gördü nasıl buldu ?
Onun için Avrupa Birliği filan işin cilası ..
Ben cilayı iyi bilirim.
Neyi nasıl gösterdiğini de ..
İş vatandaşta bitiyor.
Çok çalışacak. Üretecek. Akıllı tüketecek.

Har vurup harman savurmayacak.
Ondan sonra Avrupa Birliği de olur hepsi 

de .."
Valla Ceyhun’un sözlerine ekleyecek pek 

fazla bir şey bulamadım.
Galiba Ceyhun AB’ye giden yolu, kate- 

dilen mesafeyi ve olması gerekeni çok net 
biçimde aktardı.

Ağzına sağlık Ceyhun..

Şöhret için katil oldu
Dereboyu’nda önceki akşam meydana gelen olayda, 67 
yaşındaki dilsiz İsmail Kanik, şöhret olma sevdasında 
olan Sedat Akman tarafından 19 santimetrelik rambo
bıçağıyla iki yerinden bıçaklanarak, öldürüldü. Katil ve 
azmettirici polis tarafından kısa bir sürede yakalandı.
Seyfettin ŞEKF.RSÖZ 
Arkadaşının 
kışkırtmasıyla 
meşhur olma 
sevdasına 
kapılan Sedat 
Akman (23) 
İsmail Kanik (67) 
adlı yaşlı dilsiz 
şahısı bıçakla
yarak, öldürdü. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki 
akşam günü 
akşam saat 
20.30 sıralarında 
Gemlik Hamidiye 
Mahallesi Altay 
Sokak üzerinde, 
geçimini ayakkabı 
boyacılığı ve 
günlük işlerle 
kazanan Dilsiz 
İsmail Kanik (67) 
parasına göz diken 
iki kişi tarafından 
19 santimetrelik 
Rambo bıçağıyla 
karın boşluğu ve 
sağ böğründen 
bıçaklandı.
Kanlar içinde yere 
düşen İsmail 
Kanik, 112 Acil 
Ambulansı ile 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Kanik, doktorların 
tüm çabalarına 
karşın 
kurtarılamadı. 
ŞÖHRET İÇİN 
VURMUŞ 
Bıçaklama olayın
dan sonra olay 
yerine gelen polis 
ekipleri İsmail 
Kanik’i bıçaklayan 
kişinin eşgalini 
tesbit eterek, 
takibiyle başladı. 
Katil Sedat

Sedat AKMAN (23)

Akman, 
polisçe kısa 
sürede 
yakalandı. 
Emniyette 
ifadesi alınan 
zanlının 
hırsızlık 
suçundan 
sabıkalı olduğu 
ve cinayeti 
işlediğini 
itiraf ettiği 
öğrenildi. Sedat
Akman ile cinayeti 
azmettirdiği 
öğrenilen 
Y. S. (17) 
gözaltına alındılar. 
Cinayet zan
lılarının yapılan 
sorgulamasında, 
zanlılardan Sedat 
Akman'ın bir 
kişiyi bıçaklayarak

meşhur olma 
sevdasıyla bu 
işi yaptığını itiraf 
ettiği öğrenilirken, 
azmettirici olduğu 
bildirilen Y.S.'nin 
borcu olduğu 
için dilsiz
İsmail Kanik’i 
korkutup parasını 
almak niyetiyle 
cinayeti tasarladık-

Y.S. (17)

lan öğrenildi. 
Biri para için 
azmettiren, 
diğeri ise meşhur 
olma sevdasıyla 
cinayet işleyen 
zanlılar çıkarıldık
ları mahkeme 
tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildiler.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, belediyede umut dağıttı

Hikmet Şahin’den ilk ziyaret
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik, Umurbey ve Küçük Kumla 
Belediyelerine yaptığı ilk ziyarette, ‘Hep birlikte güzel işler yapacağız’ dedi. Belediye 
Başkanı Turgut, Şahin’den Çarşı Meydam’mn büyütülmesi için destek istedi.

i Seyrettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Gemlik'in 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilmesin
den sonra, Gemlik'e 
yaptığı ilk ziyarette 
umut dağıttı.
Hikmet Şahin, 
"Gemlik büyük bir 

Çok yazık....
Maltepe Üniversitesi’nden üç 
öğretim görevlisinin yirmi 
ayrı ilde 2500 öğrenci arasında 
yaptığı çalışma sonucunda 
okumama, okuduğunu 
anlamama, matematiğe ilgisizlik, 
fen dersleri de başarısızlık 
üst düzeyde bulunmuş.
Evet, evet gençliği 
“Okutuyoruz” yetmiyor 
paraları da..
Çok yazık..

ilçe, hep birlikte 
güzel işler yapmayı 
planlıyoruz.
Gemlik'e hizmet 
etmek beni 
sevindirecek" 
dedi.
Gemlik Belediye 
Binası önünde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AKP İlçe Başkanı 

Enver Şahin ile 
Büyükşehir Meclis 
üyeleri ve Gemlik 
Belediye Meclis 
üyelerinin 
karşıladığı Hikmet 
Şahin, Başkan 
Mehmet Turgut'tan 
ilçenin sorunları 
hakkında bilgi aldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, 15 gün 
önce başladığı 
Büyükşehir ailesini 
ziyaretlerini Gemlik 
ile devam ettirdiğini 
söyledi.
Şahin, ziyaretinin 
Gemlik'in sorun
larını sohbet içinde 
belirlemek amacında 
olduklarını ifade 
ederek, "İlçenin 
sorunlarını 
projeksiyon 
içersinde 
değerlendireceğiz. 
Gemlik büyük bir 
ilçe, insanları 
çok şirin. Burada 
başkan ve meclis 
üyeleriyle birlikte 
hizmet yapacağımız 
çok işler olacak. ” 
dedi.
BAŞKAN TURGUT 
İSTEKLERİNİ 
SIRALADI 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Hikmet Şahin'in 
ziyaretinden çok 
memnun kaldıklarını 
belirterek, 
"İnegöl'de 
başladığınız işleri 
Bursa'da devam 
ettiriyorsunuz.
İnşallah Gemlik'te 
de sizin sayenizde 
güzel hizmetler 
yaparız. Hep birlikte 
yarınlara bıraka
cağımız eserler 
olacaktır" dedi.
Gemlik ve Bursa'nın

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin ile belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.
Başkan Hikmet 
Şahin’den büyük 
hizmetler beklediği
ni belirten Başkan 
Mehmet Turgut, 
ilçenin sorunlarına 
değinirken öncelikli 
olarak Çarşı 
Meydanı’nın 
büyütülmesi için 
destek istedi.
Başkan Turgut, 
Terminal ve Arıtma 
Tesisleri’ne de 
değinerek, 
"Daha önce Dünya 
Bankası ve Avrupa 
Yatırım Bankası 
aracılığıyla ön 
fizibilite çalış
malarımız oldu. 
Nacaklı suyu için 
gölet yapıldığında 
ilçenin su ihtiyacı da 
büyük ölçüde 
bitmiş olur, il 
statüsüne geçtiği 
miz için DSİ bunu 
yapabilir." 
şeklinde konuştu.
SIKINTILI 
OLMAYIN

Gemliklilerin 
sıkıntılı olma
malarını isteyen 
Hikmet Şahin, "İlçe 
halkının bundan 
sonra mutlu 
olmalarını istiyorum. 
Yapacaklarımızdan 
kimsenin endişesi 
olmasın. Gemlik'in 
ödeyeceği 
kanalizasyon ve su 
paraları aynen ilçe 
için harcanacaktır. 
Bunun yanında 
Büyükşehir'in 
ilçeye katkısının 
büyük olacağı 
düşüncesindeyim. 
Arıtma için AYB ile 
Dünya Bankası’na 
projelerinizi sunarız. 
Bizim ekiplerimizde 
en hızlı şekilde 
burada gereken 
inceleme 
çalışmalarına 
başlarlar" dedi. 
Hikmet Şahin, 
ayrıca doğru bir 
program içinde 
terminalinde 

düşünülebileceğini 
belirterek, her işin 
program dahilinde 
yapılacağını söyledi. 
UMURBEY VE 
KUMLA'YA 
ZİYARET 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Başkan 
Mehmet Turgut'la 
birlikte daha 
sonra, Umurbey 
Belediyesi’ne 
ziyarette bulundular. 
Başkan Fatih 
Mehmet Güler'den 
beldenin sorunları 
hakkında bilgi alan 
Şahin, doğalgaz 
için girişimde 
bulunulacağını 
söyledi.
Öğle yemeğini 
Başkan Turgut'la 
birlikte yiyen 
Hikmet Şahin, 
daha sonra Küçük 
Kumla Belediyesi’ne 
giderek, Başkan 
Eşref Güre 
ile de görüştü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
AK Parti İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

Bûyiikşehir ta AKP 
Gemlik'e kira desteği

Eczacılara iııMıı Mm' feı

Seyfettin ŞEKERSÖZ Hikmet Şahin, sorunlarıdır. halini

AK Parti İlçe
Belediyeler Liman kenti gördüğünde
olarak sıkıntı olan ilçemizin üzüntü

Teşkilatını yaşadıklarını acil olarak duyduğunuziyaret eden söyledi. bir Terminal'e dile getiren
Büyükşehir Şahin, “Ülke ihtiyacı vardır. Hikmet
Belediye 
Başkanı 
Hikmet Şahin,

gerçeği bu, Bunun yanın Şahin,
bunun için 
çok çalışıp

da ilçe girişi 
tehlike arz

minibüs 
şoförlerininyılda 12 milyar 

lira olan kira 
bedelinin 5 
milyar lirasını

şikayet yerine etmeye devam birleşip
daha müreffeh
Gemlik için

ediyor. Bunun 
için köprülü

büyük araç 
almalarını

çaba göster kavşak istedi.
karşılama 
sözü verdi. 
Parti binasın

meliyiz. ” projesinin Şahin, "Hem
şeklinde desteklenip minibüsler
konuştu. yapılmasını azalacak,

da Belediye Gemlik'in istiyoruz" hem de ilçe
Başkanı 
Mehmet

Büyükşehir'e 
girmesini

dedi.
Terminal ve

trafiği 
rahatlayacak.Turgut ile bazı Arıtma tesis Bunun yanın

İlçe Başkanı kesimlerin lerinin ana da Gemlik'ten
Enver Şahin 
ve meclis

istemediğini konular Büyükşehir'e
ve hizmetlerin olduğunu ve ulaşım için

üyeleri aksayacağı çalışmaların erken
tarafından 
misafir edilen

düşüncesinde 
olanların

hızlandırıla
cağını

konuşmak 
istemiyorum.

Büyükşehir bulunduğuna bildiren Ben ayaküstü
Belediye dikkat çeken Büyükşehir konuşmayı
Başkanı İlçe Başkanı Belediye sevmem,
Hikmet Şahin, 
Gemlik teşki

Enver Şahin, 
"Aksine

Başkanı
Hikmet Şahin,

teknik 
olarak

latına övgü Gemlik'in ulaşım değer
dolu sözler daha iyi konusunda lendirildikten
söyledi. hizmetler ise şimdilik sonra tabiki
Gemlik teşki alacağından konuşmak gereken
latının güçlü eminiz. Size istemediğini neyse
ve ayrı bir yeri ulaştırılan söyledi. yapılacak"
olduğunun sorunlar Minibüs şeklinde
altını çizen Gemlik'in garajının konuştu.

Eczacı ve 
kalfaların, internet 
ortamında mesleki 
eğitim ve bilgi alış 
verişini, internet 
sitesi üzerinden 
sağlayacak online 
e-pharma 
programı 
Bursa'da tanıtıldı. 
Kervansaray 
Termal Oteli'nde 
yapılan toplantıda, 
Bursa Eczacılar 
Kooperatifi Başkanı 
Ebubekir Beyri 
yazılım çalışmaları* 
na 2 yıl öncesi 
başlanan projenin 
bugünden itibaren 
uygulamaya gire
ceğini söyledi. 
www. b izi mecza n e. 
com adresinden 
girilecek web 
adresinden bir 
şifre vasıtasıyla 
hizmet alınabilecek. 
Üyelik fiyatının 
15 Ocak'ta açık
lanacağı online 
hizmet ile ecza
cıların başından 
geçen ilginç olaylar 
ve gerçek vakaların 
değerlendirilmesin
den, karşılaştıkları 
sıkıntılar ve yap

maları gereken 
işlemlere kadar 
birçok konu 
portalda yer alacak. 
Toplantıda konuşan 
Tüm Eczacılar 
Kooperatifi 
Genel Müdürü 
Ayşegül Yıldız, 
"Eczacılarımızın 
mesleki bilgi ve 
becerilerini en üst 
düzeye çıkar
malarını hedefleyen 
ve Türkiye'nin her 
noktasından 
erişilebilen bir e- 
eğitim programı 
tasarladık. Bu 
projeye bedelini 
ödeyen bütün 
eczacılar, 
kooperatif 
tarafından

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE C 4 O Q O O
KÖRFEZ OFSET 1 QwJ

verilecek kul
lanıcı adı ve 
şifre sayesinde 
ulaşabilirler. 
Internet 
üzerinde eğitim 
ile eczacıların 
ve kalfaların 
bilgi sahibi 
olmaları ve 
gelişimlerini 
daha iyi sağla
maları mümkün 
olabilecek.

Eczacılara 
geniş bir bakış 
açısı kazandırmayı 
hedefleyen e- 
Pharma eğitim 
paketi, temel 
işletmecilik, hasta 
odaklı eczacılık 
konularını kapsıyor. 
Eczanelere yönelik 
özel uygulama ve 
örneklerin yer aldığı 
check-up, finans, 
ticari uygulamalar, 
hasta odaklı 
eczacılık ve ileri 
uygulamalar gibi 
modüllerin yer 
aldığı program ile 
profosyonel bir 
hizmet anlayışının 
sağlanması 
hedefleniyor" 
dedi.

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
i KÖRFEZ REKLAM ı

TEL : (0.224) 513 96 83

SATIUK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi *nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

m| GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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AK Parti Büyükşehir Meclis üyeleri ortak basın toplantısı düzenlediler. 

'Biiyökşehir’de acemilik çekmedik' 
Gemlik’ten Büyükşehir Meclisl’ni giden 11 dosyadan 10’unun görüşülerek, 
Gemlik Belediyesi’ne gönderildiğini söyleyen AK Parti Büyükşehir Meclis 
üyeleri, Büyükşehir toplantılarının yoğun geçtiğini belirttiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Büyükşehir 
Meclis üyeleri yap
tıkları ortak basın 
açıklamasında 
Büyükşehir'de 
acemilik çekmedik* 
lerlnl söylediler. 
Büyükşehir toplan* 
tısı hakkında 
bilgi veren AKP 
Sözcüsü Ali 
Okuroğlu, 
Pazartesi günü 
yapılan toplantıda 
İmarla ilgili 
konuların 
görüşüldüğünü 
söyledi.
Yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Büyükşehir İmar

Komisyonu üyesi 
Mimar Cemal 
Aydın Ay bey, 
Büyükşehir 
toplantılarının 
yoğun geçtiğini 
söyledi.
Çalışmaların 
omurgasını 
teşkil eden İmar 
konularında 
Büyükşehir'in 
tüm sorunlarının 
karara bağ* 
landığını söyleyen 
Aybey, Gemlik'ten 
Büyükşehir 
meclisine giden
11 dosyadan 
10'unun 
görüşülerek, Gemlik 
Belediyesi’ne

gönderildiğini 
söyledi.
İlk kademe
belediyelerden gelen

evrakların
önce komisyonda 
görüşüldükten 
sonra, meclise

havale edildiğini 
bildiren Aybey, "Bu 
sayede
yaklaşık 1.B aylık

zaman tasarrufu 
yapıyoruz. Bu 
hızlandırmayı 
Büyükşehir 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in onayıyla 
yapmaya 
başladık ve 
başarılı oluyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'in sorun* 
larını Büyükşehir 
meclisinde, seri 
biçimde çözüme 
kavuşturmak için 
çaba gösterdiklerini 
söyleyen 
Büyükşehir Meclis 
üyeleri "Büyükşehir 

İçin acemilik 
çekmedik" mesajı 
verdiler.

ŞENEN Balık re Av Malzemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

3 milyar dolarlık yatırım müjdesi
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları
* İp Ağ

Fanya
Mantar, karşım 
İp Çeşitleri

* Sanda! Malzemeleri
** Kürek
* Çapa 

Macun
*. Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası 
w diğer malzemeler ili hizmetinizdeyiz

Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun, 
önümüzdeki 
yıl İtalya'dan 
Türkiye'ye 3 
milyar doları 
aşkın yatırım 
geleceğini 
söyledi. 
Bir grup 
Italyan 
İşadamı İle 
birlikte üç 
gündür 
Türkiye'de 
incelemelerde 
bulunan ital 
ya'nın Dış 
Ticaretten 
Sorumlu 
Devlet Bakanı 
Adolfo Urso 
ile Sanayi ve

Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun 
arasında 
"Yatırımların 
ve Ticari 
Faaliyetlerin 
İzlenmesi 
Yönlendirilme 
si İçin İyi 
Niyet 
Protokolü" 
imzalandı.
İmza törenin
den önce 
bir konuşma 
yapan

Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanı Ali 
Coşkun, 
birçok Italyan 
firmasının 
Türkiye'de 
yatırım 
yapacağını 
bildirdiğini 
anlatan 
Bakan 
Coşkun, 
"Şu anda 
söylenen 
önümüzdeki

yıl İtalya'dan 
3 milyar doları 
aşkın yatırım 
gelecek" dedi. 
Türkiye'nin en 
çok İthalat 
yaptığı 
ülkeler 
arasında 
İtalya'nın 2., 
en çok ihracat 
yaptığı Ülkeler 
arasında 4. 
sırada yer 
aldığına 
dikkat çeken 
Coşkun, 
şu anda 
Türkiye'de 
251 Italyan 
firmanın 
fâaliyette 
bulunduğunu 
anlattı.

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

SATILIK GARAJ
Küçük Kumla Hizmet 

Caddesi’nde dükkan olarak 
da kullanılabilir 

SATILIK GARAJ
Te! 513 96 83
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Nefretini istemiyorsanız, çocuğa bağırmayınız
Sık sık tekrarlanan 
bağırmalar, azarla
malar çocuğun 
annesinden bile 
nefret etmesine 
neden olur. Eğer 
çocuğunuza hatalı 
bağırdığınızı farked- 
erseniz, hiç çekin
meden ondan 
özür dileyin. 
Çocuklarına söz 
geçirememekten 
yakınmayan bir anne 
var mıdır? Küçük 
afacanlar, ayaklanıp 
dillenince, kendilerini 
dünyanın hakimi 
sanıp başta aile 
büyükleri olmak 
üzere çevrelerindeki 
herkese meydan 
okumak isterler. 
Yarının gençlerine 
iyiyi kötüyü, doğruyu 
yanlışı öğretmek için 
öncelikle sabır ve 
soğukkanlılık gerekli. 
Çocuklara disiplin 
uygularken hatalar
dan kaçınmalısınız- 
Hatalar neler mi? 
Onları Amerikalı 
Pedagog Tanlara 
Elberlein sıralıyor. 
Yetişkinleri çileden 
çıkarmayı bilirler 
Çocuklar, yetişkinleri

çileden çıkarmakta 
ustadırlar. Pazen öyle 
şeyler yaparlar ki, 
büyüklerin sabrı 
biranda tükenir ve 
avaz avaz bağırmaya 
başlarlar. Evet, he 
pimiz çocuklarımızın 
karşısında çaresiz 
kalınca, kurtuluşu 
bağırmakta buluy
oruz» Ama hemen 
belirteyim, annenin 
bağırması, çocuğu 
istenmeyen hareket
leri yapmaya yön
lendirir. Siz ona 
bağırdıkça o da inat
la, sizi kızdırmaya 
devam eder. Ve bu zıt
laşmadan o küçücük 
haliyle büyük zevk 
alır. Annesine mey
dan okumak, çocuğun 
kendine güvenini 
artırır.

Bazı anneler, çocuk
larına bağırmak için 
fırsat kollarlar. 
Çocuklarının birer 
robot gibi büyüklerin 
istekleri doğrultusun
da hareket etmelerini 
beklemek çok yan
lıştır. Ama bu yanlışı 
annelerin büyük bir 
çoğunluğunun sık sık 
tekrarladıkları 
da bir gerçek.
Çocuğun oyuncak
larını toplamasını 
istemek için bile ona 
'Şu oyuncaklarını 
toplusuna ’ diye avaz 
avaz bağırmanın hiç 
bir anlamı yoktur. 
Çocuk bu bağırışlar
dan hem gizli gizli 
zevk alır, hem de için
deki isyan 
duygusu birden 
tetiklenir.

Çaresizlik yetişkinlere 
hata yaptırabilir 
Peki ama anneler 
çocuklarına neden 
bağırıp dururlar? 
Uzmanlara göre, 
yetişkinler çocukların 
karşısında kendilerini 
çaresiz hissettikleri 
için bağırma yolunu 
seçiyorlar. Bu da 
yetişkinlerin kendi
lerini savunmak için 
seçtikleri bir yol. Ve 
tabii yanlış bir seçim. 
Çaresizlik öfkeyi 
yaratır, öfkenin dışa 
vurumu ise bağırmak
tır. Bağırmakla bir 
sonuç elde edilemeye
ceğini ise Öfkelenen 
büyükler bir türlü 
kabul etmezler.
Bağırışların dozu art
tıkça, durum daha da 
kötüye gider. 
Bu arada bir noktaya 
değinmek istiyorum. 
Çocuklar istenmeyen, 
hoş olmayan bir 
hareket yaptıkları 
zurnan genellikle 
yetişkinler bunhırın 
kendilerine kurşı 
yapılmış bir hareket 
olduğunu düşünürler. 
Öfkelenip avaz avaz 
bağırmalarının en 

önemli nedeni de 
budur. Bir anda 
çocukla annesi bir- 
biriyle savaşan iki 
düşman ordu kim
liğine bürünür. Anne 
bağırarak savaşı 
kazanmak ister, çocuk 
bağırışlardan etkilen
mediğini, zaferi ken
disinin kazanacağını 
düşünerek, annesini 
kızdıran hareketi 
tekrarlamaya başlar. 
Kötü alışkanlıklardan 
kurtulmak için 
Bağırıp çağırmanın 
hiç bir şeyi 
değiştirmediğini 
anlayan annenin, bu 
alışkanlığından 
vazgeçmesi mümkün 
mü? Elbette mümkün. 
Ama bir insan ‘bağır
mayacağım ’ deyip de, 
bu alışkanlığından 
hemen vazgeçemez ki. 
Karşı tarafta, kurnaz
ca, istediğini yapmayı 
başaran bir afacan 
vardır. Onun karşısın
da yenik duruma 
düşmek de anneyi 
endişelendirir.
Çocuklara her fırsatta 
bağırmanın yanlış 
olduğunu anlayan 
bir anne, sabır, 

kararlılık ve 
denemeler 
sayesinde kendini 
değiştirebilir. Ama 
bunu bir gün içinde 
başarması elbette 
imkansızdır.
Her şeyden önce, 
annenin kendini iyi 
tanıması gerekir. 
Eğer düzenli olarak 
çocuğunuzu 
sesinizi yükseltiyorsa, 
kendi hayatınızı 
gözden geçirin. 
Çocuğunuzu 
gerçekten kızdığınız 
için mi bağırıyor
sunuz, yoksa, 
başka sorunlarınızın 
acısını farkına 
varmadan 
çocuğunuzdan mı 
çıkarıyorsunuz? 
Annelerin 
çocuklarına 
bağırmalarının 
arkasında, annenin 
hayatındaki 
olumsuzluklar, 
sıkıntılar yatabilir. 
Şimdi sizin yapmanız 
gereken şey, 
çocuğunuza 
bağırdığınız zaman
lar, içinde bulun
duğunuz ruh 
halini saptamak.

Evlilik erkeği değiştiriyor

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARİ

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN

I

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

Tel: (0.224) 513 53 67

Evlilik bir erkeği nasıl 
değiştirir? İşte bilimsel 
yanıt...
Evlilik gerçekten de 
erkeklere yarıyormuş. 
ABD’nin Harvard 
Kamu Sağlığı Okulu 
uzmanları, halk 
arasında yaygın olan 
bu görüşü bilimsel 
çalışmayla destekledi. 
1986 ve 1994 yılları 
arasında evli, boşan
mış, eşiyle ayrı 
yaşayan ya da ikinci 
evliliğini yapmış 40 bin 
erkek sağlık 
çalışanının incelendiği 
araştırmada, bu kişi
lerin beslenme alışkan
lıkları ile yaşam tar
zları değerlendirildi. 
Araştırmayı yapan 
ekip, bir kez boşandık
tan ya da karısı öldük
ten sonra tekrar evle

KAYIP Olivetti marka CRF 4050 seri nolu yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Ecz. Koray GÜNEŞ

nen erkeklerin, evlen- 
meyenlere göre daha 
iyi beslendiklerini, 
sebzeye ağırlık vererek 
alkolü azalttıklarını 
açıkladı. Ancak bu 
gruptaki erkeklerin 
aynı zamanda 
evlilikle beraber dış 
görünüşlerine . 
gösterdikleri önemin 
de kaybolduğu, > 
kilo alma eğilimine 

girdikleri ve daha az 
spor yaptıkları belirtil
di. Uzmanlar bu 
sonuçların, daha önce 
konuyla ilgili yapılan 
çalışmaları da destek
lediğini söyledi.
Yakında yapılan başka 
bir araştırma, bekâr 
erkeklerin ölüm 
riskinin sigara tiryaki
lerinden fazla oldu 
ğunu göstermişti.

Araştırmacılar 
bekârların daha 
çok sosyalleşme 
uğruna alkol 
tüketimini 
abarttığını söylüyor. 
Ayrıca bekârlar zaman 
ayıracakları eşleri 
olmadığı için daha 
fazla mesai yapıp, 
yemek saatlerini de 
atlayabiliyor. Araştır 
mayı yürüten uzman
lardan Dr. Patricia 
M on a Eng, boşanmış, 
ya da dul erkekler 
arasında artan alkol 
tüketiminin yalnız 
yaşamanın stresine 
bağlanabileceğini, 
eş desteğinin strese 
karşı etkili olduğu için 
içki ve sigaraya karşı 
da yarar sağladığını 
söyledi



16 Aralık 2004 Perşembe raöffm Sayfa 7

Sijrteetoomiie ilk 11 arasında Uzana savcı itirazı
Avrupa 
Birliği'nden 
(AB) 17 Aralık 
tarihinde müza
kere tarihi 
almayı bekleyen 
Türkiye, 
ekonomik 
büyüklük açısın
dan şimdiden ilk 
10'a girmeyi başardı. 
DPT verileri baz alı
narak yapılan sırala
maya göre, Almanya 2 
trilyon 390 milyar 
dolarlık milli gelirle, 
AB'nin en büyüğü 
konumunda bulunuy
or. Bu ülkeyi 1.8 trily
on dolarlık milli gelir 
ile İngiltere, 1.7 trily

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 oldonuiz imim-? 
okuyun - okutun 

abone olun

on dolarlık gelir ile de 
Fransa izliyor. İtalya 
4'üncü, İspanya 5'inci 
sırada yer alırken, AB 
adayı Türkiye 2003 
yılındaki 238.5 milyar 
dolarlık milli geliri ile 
10'uncu sırada 
bulunuyor.
Milli gelir açısından 
Türkiye'nin GSMH'si,

1 Mayıs 
2004'ten 
itibaren AB'ye 
tam üye olan 10 
ülkenin 8'sinin 
milli gelirine 
denk seviyede 
bulunuyor. 
Öte yandan 
Türkiye'nin 

milli geliri, AB'ye 
aday konumdaki 
Bulgaristan, Romanya 
ve Hırvatistan 'ın milli 
gelirlerinin toplamının 
da iki katını geçiyor. 
Bu üç ülkenin 2003 
yılı GSMH toplamı 
105.7 milyar dolar 
seviyesinde 
bulunuyor.

Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu 
(TMSF) tarafından 
el konulan İmar 
Bankası'na ilişkin 
soruşturmayı 
yürüten Şişli 
Cumhuriyet Savcısı 
Mecit Ceylan, Asliye 
Ceza Mahkemesi'nce 
tutuksuz yargılan
mak üzere Genç 
Parti (GP) Genel 
Başkanı Cem 
Uzan'ın serbest 
bırakılmasına bir üst 
mahkemede itiraz 
etti.
Savcı Mecit Ceylan, 
Cem Uzan'ın serbest 
bırakılmasına itiraz 
dilekçesi ve hazırlık 
soruşturması 
dosyasını, üst 
mahkeme olarak iti
razı değerlendirecek

Bakkallar Tekel e talip
Türkiye Bakkallar ve 
Bayiler Federasyonu 
Başkanı Bendevi 
Palandöken, esnaf ve 
sanatkar olarak 
TEKEL'in 
özelleştirmesine talip 
olduklarını söyledi. 
TEKEL'in özelleştir
ilmesi ile ilgili değer
lendirmelerde bulu
nan Palandöken, 
Türkiye Bakkalar ve 
Bayiler Federasyonu 
olarak bugüne 
kadar çağdaş pazarla
ma sistemiyle 
TEKEL'in pazarlama 
işlerini başarıyla 
sürdürdüklerini ifade 
etti. Bu işe yabancı 
olmadıklarını ve yak
laşık 7 yıldır bu 
pazarlama işini yap
tıklarını kaydeden 
Palandöken, 
dolayısıyla TEKEL'in 
özelleştirilmesine talip 
olduklarını açıkladı. 
Bu konuda yapacak
ları çalışma ve projel
er hakkında bilgi 
veren palandöken, 
"TEKEL çalışanları, 
tütün müstahşilleriye 
üreticileri başta olmak 
Üzere bu işe almak s 
isteyen kuruluşlarla 
Özelleştirme konıısuda

olan İstanbul 
Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gön
derdi. Cem Uzan, 
savcılığın "cürüm 
işlemek amacıyla 
teşekkül oluştur
mak", "kamu kuru
ntunu dolandırmak", 
"gizli belge sakla
mak" ve "sahte 
evrak düzenlemek" 
suçlarından tutuk
lanması istemiyle 
sevk ettiği Şişli 
Nöbetçi 9. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nce 

işbirliği yapacağız. 
Pazarlama ve dağıtım 
işini belirli bir payla 
devam ettirerek, Türk 
ekonomisine katkı 
sağlayacağız. Yaklaşık 
200 bin noktada 
TEKEL 'in dağıtım ve 
pazarlamasını yapan 
esnafla birlikte ortak 
Bugüne kadar yerli 
üretimin pazar 
payında ciddi bir kayıp 
sözkonusu. Dolayısıyla 
dünyaya Türkiye'den 
ihraç edilen Türk 
tütünü, üzümü, fındığı 
ve tütünün harman
lanmasında sıkıntı 
vardı. Halen 
Türkiye 'de yabancı 
sigara firmalarının 
üretmiş olduğu arama
lardan kaynaklanan 
bir pazar kaybımız 
var" dedi.
Türk sigaralarının 
tekrar eski pazar 
payına erişebilmesi 
için bakkalar ve bay
iler olarak ellerinden 
gelen gayreti göstere
ceklerini vurgulayan 
Palandöken, 
paketlemesinden fab
rikaların moderniza- 
syonıına kadar yehi | 
teknolojilerinkul-' 
lanılacagını, böylece 

dün sabaha karşı 
tutuksuz yargılat!-' 
mak üzere serbest ’1 
bırakılmıştı.
Nöbetçi Mahkeme; 
Cem Uzan'ın 
kuzeninin eşi Müştak 
Ayvaz, grup şirket- 
lerinde üst düzey>9j 
yöneticilik yapan Ali 
Cenap Ermutlu, 
Selahattin Bal, 
Tahsin Öztürk, 
Seyfettin Kaya ve 
Bahadır Aygün'ün 
ise tutuklanmasını , 
kararlaştırmıştı 

maliyetlerin 
düşürülüp piyasada 
denge Unsurlarını 
oluşturacaklarını, 
Türk sigaraların 
Türkiye'de pazar pay
larını hak ettiği nok
taya taşıyacaklarını 
ve fabrikaların 
yeniden yapılandırıl
ması için proje çalış
malarının devam 
ettiğini kaydetti. 
Böylece fabrikalar 
daha rasyonel çalışa
cak. İşsizler ordusu 
sayısının yük
selmesinin önüne 
geçilecektir" şeklinde 
konuştu. Özellişter- 
mede çok ortaklı bir 
pozisyon olacaklarını 
belirten Palandöken, 
TEKEL'in 
özelleştirmesine 
büyük önem ve özen 
gösterdiklerini ifade 
ederek, "Bu konuda 
başarılı olacağız. 
Çünkü görüştüğümüz 
yerli ve yabancı fir
malardan olumlu 
mesajlar aldık. İşi 
yapan ve tecrübesi 
olan bir kurumuz. Bu 
başarılarımız 
özelleştirme sonrasın 
ila devam ' 
edecektir" dedi.
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M> Türkiye’ye ‘evet’ dedi
Avrupa 
Parlamentosu (AP), 
Avrupa Birliği'nin 
(AB) Türkiye ile 
tam üyelik müzak
erelerini gereksiz 
vakit geçirmeden 
başlatmasını 
tavsiye eden karar 
tasarısını 262'ye 
407 oyla kabul etti. 
Bağlayıcı niteliği 
olmayan tavsiye 
kararı, Türkiye için 
tarihi öneme sahip 
AB-Brüksel zirvesi 
öncesi AP'nin 
görüşünü yansıt
ması açısından 
önem taşıyor. 
Genel kurulda 
yapılan oylamada, 
Sosyalist, Liberal, 
Yeşil parlamenter
lerle Hıristiyan 
Demokrat grubun 
İngiliz, İspanyol ve 
İtalyan parlamenter
lerinin Türkiye

lehine oy verdiği 
gözlendi.
HollandalI 
Hıristiyan parla
menter Camlei 
Eurllngs tarafından 
kaleme alınan rapor 
ve buna bağlı 
tavsiye kararında, 
"Müzakerelerin 
başında siyasi 
kriterlerin uygula
maya sokulmasına 
öncelik verilmesi" 
istendi.
AB Komisyonu'nun 
İlerleme raporunda 
belirttiği 6 yasal 
değişikliğin

TBMM'de onaylan
ması çağrısında 
bulunulan tavsiye 
kararında, "AB 
Komisyonu tarafın
dan gerektiğinde 
müzakerelerin 
askıya alınmasını 
öngören ve yakın 
denetim süreciyle 
etkili siyasi diyalog 
mekanizmasının 
işletilmesi" önerildi. 
Türkiye lehine oy 
kullanan parla
menterler, Türkçe 
"evet" yazan döviz
leri kaldırdılar. 
AB DE

TÜRKİYE’YE ‘EVET’ 
DİYECEK
Avrupa Birliği (AB) 
Dönem Başkanı 
Hollanda'nın 
Başbakanı Jan 
Peter Balkenende, 
17 Arahk'ta 
Brüksel'de yapıla
cak AB zirvesinde 
Türkiye'yle üyelik 
müzakerelerine 
başlanmasına 
"evet" kararı çıka
cağını tahmin ettiği
ni söyledi.
Balkenende, 
Hollanda 
Parlamentosu'nda 
yapılan toplantıda, 
"Bir 'evet' gelecek 
gibi görünüyor" 
dedi.
Bu arada Avrupa 

Parlamentosu 
Türkiye Raporunu 
407 evet oyuyla 
kabul edildi. 262 ise 
red oyu kullanıldı.

‘Emeklilik yeniden 
düzenlenmeli’

Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KESK) Genel 
Başkanı Sami 
Evren, "emeklilik 
yaşı, emekli aylıkları 
ve ikramiyesinin, 
emek örgütleri İle 
birlikte insan onu
runa yaraşır 
koşullar esas alı
narak yeniden 
düzenlenmesi 
gerektiğini" bildirdi. 
Evren, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
"Başbakanlık 
bünyesinde 
yürütülen çalışma
da, emekli 
ikramiyelerinin nakit 
olarak değil, devlet 
İç borçlanma senedi 
veya özelleştirme 
kapsamındaki kuru
luşların hisse senet
leri olarak öden
mesinin plan

landığını" öne 
sürdü.
Evren,"Hükümet bir 
yandan emeklilik 
yaşını ve prim 
ödeme sürelerini 
artırma, emekli 
aylıklarını düşürme 
hesabı yaparken, 
diğer yandan 
emeklilik ikramiyesi 
gibi kazanılmış bir 
hakkı ortadan 
kaldırma planı 
yapıyor.
Hükümetin, 
kazanılmış bir hakkı 
göz göre göre yok 
saymaya hakkı 
yoktur. Emeklilik 
bir haktır. Emeklilik 
yaşı, emekli aylıkları 
ve ikramiyesi, emek 
örgütleri ile birlikte 
insan onuruna 
yaraşır koşullar 
esas alınarak 
yeniden düzenlen- 
melidir"dedl

MİLTON «İLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar
MENÜ

Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli İçkiler

Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi : 35.000.000 TL
Meyve

Tl IfifVUl FA 6 Afi T A FA A AA AA MİLTON FAST FOOD V9 KAHVALTI 
Tel । (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44 reyonu ile hizmetinizdeyiz
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Üretimde çalışan 
sayısında artış var
Türkiye’de 2004 
yılının üçüncü 
çeyreğinde 
(Temmuz-Ağustos- 
Eylül), geçen yılın 
aynı dönemine 
kıyasla imalat 
sanayiinde üretimde 
çalışanların sayısında 
yüzde 1.8, çalışılan 
saatte yüzde 
1.7 artış kaydedildi. 
DİE verilerine göre, 
söz konusu dönemde 
üretimde çalışan 
kişi başına verimlilik 
ile çalışılan saat 
başına verimlilik 
yüzde 5.9 arttı.
2004 yılı üçüncü 
döneminde devlet 
sektöründe üretimde 
çalışanların sayısında 
yüzde 9.6 azalış 
kaydedilirken, 
üretimde çalışan kişi 
başına kısmi 
verimlilikte yüzde 
6.9, saat başına kısmi 
verimlilikte ise yüzde 
6.1 artış görüldü. 
Aynı dönemde, özel 
sektörde ise üretimde 
çalışanların sayısı 
yüzde 3.2, üretimde 
çalışan kişi başına 
kısmi verimlilik 
yüzde 6.8, üretimde

çalışılan saat başına 
kısmi verimlilik ise 
yüzde 6.9 arttı. 
Devlet sektöründe 
imalat sanayiinde, 
2004 yılının üçüncü 
çeyreğinde, üretimde 
çalışan sayısında 
en fazla azalış yüzde 
79 ile metal eşya 
sanayi imalatında 
görüldü.
Üretimde çalışanların 
kişi başına kısmi 
verimliliğine 
bakıldığında ise 
devlet sektöründe en 
fazla gerileme yüzde 
77.6 He tekstil 
ürünleri imalatında 
görüldü. Bunu yüzde 
70.5 ile mobilya 
imalatı, yüzde 43.7 ile 
metalik olmayan 
diğer mineral madde 
imalatı, yüzde 21.4 ile

radyo, TV haberleşme 
cihazları imalatı 
izledi.
Aynı dönemde devlet 
sektöründe kısmi 
verimliliği artan 
sektör İki sektör, 
yüzde 80.7 İle basını 
ve yayım imalatı ve 
yüzde 7 ile makina ve 
teçhizat imalatı oldu. 
Öze! sektörde ise 
çalışan sayısında en 
fazla azalış yüzde 
11.9 ile giyim 
eşyası imalatında 
görülürken, bunu 
yüzde 7 azalma ile 
tütün ürünleri imalatı 
izledi. Özel sektörde 
çalışan sayısında en 
fazla artış da yüzde 
101.8 He büro, 
muhasebe, bilgi işlem 
makinaları imalatın
da kaydedildi.

M kMphanda uıternete tanıyor
Google, New York 
Halk Kütüphanesi He 
Harvard, Stanford ve 
Michigan ve 
İngiltere’nin Oxford 
Üniversitesi 
kütüphanelerindeki 
kitapları tarayarak 
kinternet kul
lanıcılarının ayağına 
getirmeye hazırlanıyor.
California eyaletinin 

Mountain View 
kentinde kurulu 
Google şirketi, New 
York Halk 
Kütüph unesi ’nin 
yanısıra ABD'nin 
Harvard, Stanford ve 
Michigan üniver
siteleri ile İngiltere’nin 
Oxford Üniversitesi 
kütüphanelerindeki 
kitapları tarayarak, 
meraklıların on-line 
hizmetine sunmak için

çalışmalarını 
sürdürüyor.
Şu ana kadar sadece 
Michigan ve Stanford 
üniversitelerinin tüm 
materyallerinin Google 
tarafından taranması
na izin verdiği 
belirtildi.
New York Halk 
Kütüphanesi’nin, kita
plarının telif hakları 
kapsamında bulun
mayan küçük bir 
bölümünün kullanımı

na izin verdiği 
kaydedildi. Harvard’ın 
da önce 40 hin kitapla 
bu projeye katılmayı 
kabul ettiği ifade edil
di. Google, 7 milyon 
kitaba sahip Michigan 
Üniversitesi 
Kütüphane si'ndeki, 
yan yana konduğunda 
200 kilometreden daha 
uzun bir mesafe oluş
turan kitapları 6 yıl 
içinde tarayarak kayda 
geçirmeyi öngörüyor.

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Gemliklilere

Gemlik ’li futbol severler- 
lerin, içten samimi olarak, 
Gemlikspor ’a sahip çıkmalarını 
istiyorum.

Gemlikspor ’un, 1984 yılında 
kurulduğundan bugüne kadar 
yirmi ytl gibi uzun bir zaman 
geçti.

Gemlikspor’un iyi ve durgun 
zamanları oldu. Zaman geldi 
bu takıma kaptan bulmakta 
zorluk çektik.

Gemlik, gençlik bakımından 
potansiyeli yüksek bir kasaba.

K. Kumla, Körfezspor, 
Umurbey, Zeytinspor gibi kulüp 
leri barındırıyor.

Bu kulüplerden yetişen 
gençler bazen futbol oynamak 
bazende iş için ya kulüp 
değiştiriyorlar yada dışarıya 
gidiyorlar.

Bu gençleri Gemlik ’te 
tutabilmek gerekiyor.

Gemlik ’te bir tek fabrika 
varken dışarıdan gelen futbol
cuları da barındırıyordu.

Bugün ismini bilmediğim, 
sayamayacağını kadar çok iş 
yeri var.

Şöyle baktığımda, Gemlik ’te 
spor yapan gençlerden çok azı 
hu fabrikalardan istifade edi 
yortar.

Gönül ister, hu işyerleri, 
bünyelerinde bir iki sporcu 
bulundursunlar.

Gemlik ’in n uf usu seksen 
bine yaklaştı hatta geçti bile.

Düşünüldüğü zaman 
Kardenizde, üç-dört bin nufus- 
lu kasaba takımları (Hopa, 
Avharı gibi ) 3. ve 2. profes 
yönel kümelerde boy gösteriyor
lar.

Akçaabat’ın nufusu 30 bini 
geçmez, bir fabrikası bile yok. 
Ama o ilçede beraberlik, sevgi 
ve tutku duyguları var.

Doğuya gidildiğinde, işler

daha başkalaşıyor.
Bursa ’da, Eskişehir ’de, beş - 

on milyara oynamayan amatör 
futbolcular var (mesela, 
Orhangazispor ’da oynayan 
amatör sporcular altı milyar 
gibi rakamları beğenmiyorlar).

Doğu ’da bu paranın yarısı
na profesyonel ligde top koştu
ran futbolcular mevcut.

Bursa ’daki amatör bir fut
bolcu, doğudaki bir takıma pro
fesyonel olarak gitmez. Çünkü 
işine gelmez-

Alışkanlıktan mı nedendir 
bilinmez, her istediğini veren 
idarecilerimiz var.

Bu durumu, biraz da 
Bursa ’da hocalık yapan kişilere 
bağlıyorum.

Takımın başındaki idareci, 
bir üste çıkmayı arzular, 
anlaştığı hocaya bütün 
selahiyeti verirse, piyasanın en 
iyi futbolcusunu, en iyi bedelle 
alır.

İlk transferi yapan takım, o 
setteki futbolcu fiyasasını açar.

A takım, B takım bu piyasayı 
takip edince, ister istemez fut
bolcu bulmak ve transfer yap
mak zorlaşır.

Transfer yapmadan sezonu 
geçiştirmeye çalışan bazı takım
ların sonu hüsrana uğruyor.

Gemlik ’liler. biz neden 
içimizdeki gençlere sahip çık
mayalım?

Sizi bu hafta oynanacak olan 
A- Genç takım maçına bekliyo
rum. Gelin takımınızı teşvik 
edin. Siz değerli Gemlik ’li 
küçüklerime ve kardeşlerime 
bütün samimiyetimle yazıyo
rum. Gemlik nufusu on onbeş 
bin iken Sümerspor ’un, Bursa 
Atatürk Stadında oynanan 
maçlarını, en az 4-5 bin bişi 
seyrediyordu.

Hasret kaldık bu seyirciye!

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cc,///zjYV/rrc’ sandalye, 
masa* meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KAYIP
Bursa 

Bağkur İl 
Müdürlüğünden 

aldığım 
sağlık karnemi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
Hanife ALAR
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ÖSYM 2005 sınav takvimi
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), gelecek yıl 
Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve bu 
sınava bağlı olarak 
yapılan Yabancı Dil 
Sınavı (YDS) dışın
da 13 sınav gerçek
leştirecek.
ÖSYM, 2005 sınav 
takvimini 
belirleyerek, 
kurumun internet 
sitesinden 
yayınladı.
Sınavların yapıla
cağı tarihler ve 
başvuru 
süreleri şöyle: 
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (ÜDS-Mart 
dönemi): Sınav 
günü 27 Mart, 
başvuru süresi 3- 
10 Ocak.
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS-Nisan döne
mi): Sınav günü 9- 
10 Nisan, başvuru 
süresi 3-10 Ocak. 
- Türk Silahlı 
Kuvvetleri Askeri 
Liseler ile Bando 
Astsubay 
Hazırlama 
Okulu'nda Öğrenim 
Görecek Öğrenci
leri Seçme Sınavı: 
Sınav günü 17

Euro yeniden atağa kalkıyor
Uluslararası döviz 
piyasasında ortak 
para euro, dolar 
karşısında yeniden 
zirveyi zorlamaya 
başladı. Avrupa'da 
1.3381'e çıkan 
euro/dolar paritesi, 
geçen hafta 7 
Aralık'ta kaydedilen 
rekor seviye olan 
1.3470’e oldukça 
yaklaştı. 
ABD Merkez 
Bankası FED'in faiz 
artırımı kararının da 
güçlendiremediği 
dolar, euro başta

Nisan, başvuru 
süresi 24 Ocak-18 
Şubat.
- Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme 
Sınavı: Sınav günü 
17 Nisan, başvuru 
süresi 1 Ocak-11 
Mart.
- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (KPDS- 
Mayıs dönemi): 
Sınav günü 8 
Mayıs, başvuru 
süresi 21-28 Şubat. 
- Jandarma Okullar 
Komutanlığı Uzman 
Jandarma Okulu 
Giriş Sınavı: Sınav 
günü 7 Mayıs, 
başvuru süresi 24 
Ocak-18 Şubat.
- Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(LES-Mayıs döne
mi): Sınav günü: 15 

olmak üzere 
önemli paralar 
karşısında kritik 
seviyelere gerile
di. Yen karşısın
da da gerileyen 
dolar, dünkü 
kapanışına göre 
0.53 yen değer 
kaybıyla 104.30 
yenden işlem 
görüyor.
Diğer önemli par
alardan Ingiliz 
Sterlini dolar 
karşısında dün 
1.9225 seviyesinden 
satılırken bugünkü

Mayıs, başvuru 
süresi 28 Şubat-11 
Mart.
- Jandarma Okullar 
Komutanlığı 
Jandarma 
Astsubay Temel 
Kursu Giriş Sınavı: 
Sınav günü 22 
Mayıs, başvuru 
süresi 21 Şubat-18 
Mart
- Öğrenci Seçme 
Sınavı: Sınav günü 
19 Haziran.
- Yabancı Dil 
Sınavı: Sınav günü 
26 Haziran, başvu
ru süresi 4-15 
Nisan.
- Dikey Geçiş 
Sınavı: Sınav günü 
17 Temmuz, başvu
ru süresi: 18-29 
Nisan.
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS-Eylül döne

işlemlerde 1.9358 
seviyesine çıktı. 
Ekonomistler, 
ABD'nin dün açık
lanan ekim ayı dış 
ticaret açığının bek
lentileri aşarak 55.5 

mi): Sınav günü 10- 
11 Eylül, başvuru 
süresi 18-25 
Temmuz.
- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (KPDS- 
Kasım dönemi): 
Sınav günü 13 
Kasım, başvuru 
süresi 5-12 Eylül. 
- Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(LES-Arahk döne
mi): Sınav günü 4 
Aralık, başvuru 
süresi 26 Eylül-7 
Ekim.
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (ÜDS-Aralık 
dönemi): Sınav 
günü 11 Aralık, 
başvuru süresi 10- 
17 Ekim.

milyar dolarla rekor 
kırmasının doların 
desteğini zayıflat
tığını belirtiyor. 
FED'in önceki 
günkü Açık Piyasa 
Komitesi toplan
tısında alınan yıl 
içindeki 5'inci 
çeyrek puanlık 
faiz artırımı 
kararıyla yüzde 
2.25'e çıkarılan 
dolar faizi, Mart 
2001'den bu yana ilk 
kez yüzde 2 olan 
euro faizini geride 
bırakmıştı

12 milyon telefon 
kayıt dışı

Telekomünikasyon 
Kurumu, abone 
kayıt bilgileri 
üzerinden yapılan 
deşifre işlemleri 
sonucunda, 12 
milyon cihazın 
kayıt dışı, 500 bin 
kadar cihazın ise 
IMEI (Uluslararası 
Mobil Cihaz Kodu) 
numarasının klon
lanmış veya 
değiştirilmiş 
olduğunun belir
lendiğini bildirdi. 
Telekomünikasyon 
Kurumu'ndan 
yapılan açıklama
da, kurum tarafın

At yarışlarında! 
değişiklik

At yarışlarında, 
Tabela (Dörtlü) 
Bahis oyununda 
sırasız bilenlere de 
ödeme yapılacağı 
açıklandı.
Türkiye Jokey 
Kulübü'nden (TJK) 
yapılan açıklama
da, şu anda yalnız
ca sıralı ve çıkan 
ata göre ödeme 
yapılan Tabela 
(Dörtlü) Bahis oyu

dan onay verilerek 
yasal olarak ithal 
edilen yaklaşık 28 
milyon cihazın 
kayıt bilgileri ile 
GSM işletmeci
lerinden temin 
edilen 33 milyona 
yakın telefon 
cihazına dair 
IMEI ve abone 
kayıt bilgileri 
üzerinde deşifre 
işlemi yapıldığı 
belirtilerek, her 
mobil telefon 
cihazının 
müstakil bir seri 
numarası olduğu 
hatırlatıldı.

nunda, 1 Ocak 
2005'den itibaren 
yarış sonucunu 
sırasız olarak tah
min edenlerin de 
kazançlı olarak 
değerlendirileceği 
belirtildi.
Tevziye tabii 
rakamın yüzde 
30'unun sırasız 
bilenler arasında 
paylaştırılacağı 
ifade edildi
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Yeşil çay koruyor
Taze yeşil çaydaki 
polifenolik mad
delerin, kanser riski
ni azaltmada önemli 
etki gösterdiği belir
tildi. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Öğre
tim Üyesi Doç. 
Dr. İsmail Sait 
Doğan, son yıllarda 
yapılan araştırmalar
da yeşil çayın insan 
sağlığına olumlu 
etkiler yaptığını, 
özellikle kanser 
tedavisinde kul
lanılabileceğini 
belirtti.
Şekersiz olarak kul
lanılan yeşil çayın 
insan vücudunda 
sıvı dengesini 
sağladığını vurgu
layan Doç. Dr. İsmail 
Sait Doğan, 
“Araştırmalara göre 
yeşil çaydaki 
polifenolik maddeler 
antioksidan özelliğe 
sahip olduklarından 
kanser riskini azalt
mada müspet etki 
gösteriyor.” dedi. 
Çayın içerdiği 
antikanserojen ve 
antioksidan bileşen
lerin vitamin E ve 
C’den daha etkili 
olduğu tespitini 
yapan Doğan, bu
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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 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

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

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

ı o
t i m

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
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
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

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

T
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi X1 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
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bileşenlerin kanser 
tedavisinde büyük 
rol oynamasının 
yanı sıra yeşil çayda 
E ve C vitaminlerinin 
az da olsa bulun
duğunu dile getirdi. 
Tokyo Üniversitesi 
tarafından yapılan 
bir araştırmada, 
yeşil çayın kanser 
ve kalp hastalıkları 
gibi çok sayıda 
hastalığa karşı etkili 
olmasının sebebinin 
EGCG maddesi 
olduğunu söyleyen 
Doğan, “EGCG’nin 
akciğer, mide, kolon, 
karaciğer ve cilt 
kanserlerini önleyici 
etkisi bulunmak
tadır.
Avustralya’daki 
Curtin Üniversitesi 
ile Çin’deki Hangzu 
hastanesinin kanser 
uzmanları yeşil çay 
içen Çinli erkeklerle 
çay tüketmeyen 
AvustralyalI erkekler 
arasında yaptıkları 
karşılaştırmalı 

incelemeler sonu
cunda yeşil çayın 
prostat kanseri riski
ni azalttığı gözlen
miştir. Bu yüzden 
dünyada prostat 
kanserinin en düşük 
oranda görüldüğü 
ülke Çin’dir.” dedi. 
Aynı araştırmacıların 
yeşil çayın yumur
talık kanseri riskini 
de azalttığı bulgu
larına ulaştıklarını 
ifade eden Dr.
Doğan; “Yeşil çayın 
içinde bulunan 
EGCG ve EGC gibi 
maddeler sigara ile 
ilişkili kanser riskine 
karşı da etkilidir. 
Günde içilen 4-6 fin
can yeşil çay, mide, 
yemek borusu, 
kolon, meme, 
sindirim sistemi 
kanseri riskinde 
azalma sağlar.” 
dedi.
Yeşil çayın faydaları 
Kafein içeriğinden 
dolayı çay, kalp ve 
dolaşım sistemi için 

hafif bir uyarıcı olup 
damar sertliği riskini 
azaltıyor. Diş 
minesinin kuvvetlen
mesinde ve dişlerin 
çürümelere karşı 
korunmasında 
önemli rol oynuyor. 
Yeşil çayın canlılık 
verici etkisi, içerdiği 
kafein ile yakından 
ilgilidir. İshali durdu
rur. İçerdiği mineral 
maddeler nedeniyle 
vücuttaki mineral 
madde dengesinin 
kurulmasında sudan 
çok daha etkilidir. 
Çay banyoları, sıcak 
çay emdirilmiş temiz 
tülbent veya pamuk
la yapılan kompres 
ve pansumanlar, göz 
ve cilde canlılık 
kazandırarak bazı 
rahatsızlıkları 
giderir. Vücuttaki 
toksinleri atar, 
yaşlanmayı gecik
tirir. Migreni geçirir, 
depresyonu önler. 
Zayıflama rejimler
ine yardımcı olur. 
Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Sürekli 
kullanımı, romatizma 
hastalığının 
tedavisinde fay
dalıdır. Çay yazın 
dinlendirmekle 
kalmayıp serinlik 
hissi de verir.

Hamilelikte psikolojik 
problemler

Afyon Tabip Odası 
Başkanı Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Enis 
Arabacı, gebelik ve 
doğum sonrasının 
kadınların ruhsal açı
dan en zorlandığı 
dönem olduğunu 
belirterek, doğum son
rasında kadınların 
birçoğunda 'gebelik 
hüznü' görüldüğünü 
söyledi.
Kadınların hamilelik 
öncesi ve sonrasında 
bazı psikolojik sorun
lar yaşadığını belirten 
Afyon Tabip Odası 
Başkanı Psikiyatri 
Uzmanı Dr. Enis 
Arabacı, "Gebelik 
dönemi, doğum ve 
doğum sonrası dönem 
kadınların ruhsal açı
dan en zorlandıkları 
dönemdir. Doğum ve 
doğum sonrası 
dönemde, ani değişen 
hormon düzeyleri, 
yaşam düzeni ve den
gelerinde değişiklikler, 
kişinin anneliğe ve 
doğuma hazır olma
ması, çelişkili duygu
lar içinde olması, evlil
iğin iyi gitmiyor 
olması, annenin 
daha önce depresyon 
ve benzeri hastalıklar 
geçirmiş olması gibi 
faktörler doğum yapan 
kadının ruhsal 
yapısını zorlayan

etmenlerdir" dedi. Dr. 
Arabacı, doğum son
rası dönemde özellikle 
iki ruhsal durumun 
öne çıktığını kayded
erek şunları söyledi: 
"Doğumdan sonraki 
3. ve 4. günlerde 

ortaya çıkan 'gebelik 
hüznü' doğum yapan 
kadınların yaklaşık 
yarısında gözlenir. 
Kolay ağlama, kolay 
sinirlenme, halsizlik, 
bitkinlik, duygusal dal
galanmalar ve yetersi
zlik hisleri halinde 
kendini gösterir. 
Çoğunlukla ilaç ver
ilmeden, eşin ve 
ailenin anlayışı ve 
destekleyici yaklaşım
ları, çocuğun 
bakımına yardımcı 
olmalarıyla 10-15 gün 
içerisinde düzelir. İkin
cisi ise 'doğum son
rası depresyonudur. 
Doğum yapan kadın
ların yaklaşık yüzde 
10'unda gözlenir ve j 
doğum sonrası bir ay 
içinde belirginleşir. 
Hayattan zevk alma
ma, mutsuzluk, 
uykusuzluk, iştahsı
zlık, yetersizlik 
uygulan, özgüven 
kaybı, çocuğa zarar 
verme korkuları, inti
har düşünceleri, 
dikkat dağınıklığı gibi 
belirtiler ortaya çıkar.
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FinlandiyalI 
internet güvenliği 
uzmanları, 
Noel ve yılbaşı

I için gönderilen 
i elektronik 

postaların yeni 
bir virüs içerdiği 
uyarısında 
bulundu.
Fin F-Secure 
şirketi virüs 
araştırma 
yetkililerinden 
Mikko 
Hyppoenen, 
yaptığı açıklama
da, virüs içeren 
elektronik 
postaların 15 
Avrupa ülkesinin 
dilinde

postalara dikkat edin
gönderildiğini 
belirtti.
"Zafi.D" 
adlı virüsün, 
bulaştığı 
bilgisayardaki 
elektronik 
posta 
adreslerine 
virüslü 
posta 
göndererek 
yayıldığı 
kaydedildi.
Virüsün, 
gönderildiği 
kişinin ülkesini, 
elektronik 
posta 
adresinden 
tespit edebildiği 
belirtiliyor.

Şayet, 
elektronik posta 
adresi ”.fr" 
ile bitiyorsa, 
virüs o kişiye 
Fransızca bir 
mesajla 
gönderiliyor.
FinlandiyalI 
uzmanlara göre, 
bulaştığı bilgisa

yara dışarıdan 
müdahale 
edilmesini de 
sağlayan virüs 
sayesinde, 
virüslü 
bilgisayarlara 
elektronik 
postayla 
"spam" 

gönderilebiliyor.

290 bin dizel
araç geri çağırıldı
Avrupa'nın 
önde gelen oto
mobil üreticisi 
Volkswagen, 
dünya 
genelinde 
290 bin dizel 
aracı geri 
çağırdı.
Araçların yakıt 
pompaları 
kontrol 
edilecek.
Volksvvagen'de 
n yapılan 
açıklamada, 
geri çağrılan 
araçların yakıt 
pompalarının 
kontrol 
edileceği

kaydedildi. 
Geri çağrılan 
ve bu yılın 
Mart-Ağustos 
döneminde 
üretilen 3-4 
silindirli 
dizel araçların, 
Volkswagen, 
Audi, Seat 
ve Skoda

markalarını 
kapsadığı 
belirtildi. 
Bu arada 
geri çağrılan 
araçlardan 
90 bininin, 
Almanya'da 
bulunduğu 
tahmin 
ediliyor.———I
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Avrupa parlamentosunda oylamadan çıkan olumlu sonucun zirvede de çıkmasını umuyoruz

AB yolunda tarihi gün
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesinin en önemli dönemeci olan zirvede, dün Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlar ve başbakanlar düzeyinde yoğun 
temaslarda bulundu. Türkiye1, müzakerelerin başlaması için tarih verilmesi umudunu taşıyor. Kalpler zirveden çıkacak sonuç için atıyor. Sayfa 3’de

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
17 Aralık 2004 Cuma -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hafta sonu 
yağmur bekleniyor 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı 
Karadeniz bölgelerinde hafta sonunda 
sağnak yağış beklendiği bildirildi.

Haberi sayfa 7’de

İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin Yener, emeklileri uyardı

“YTLVe dikkat edin ”
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Tarih alabilecek miyiz ?
Türkiye AvrupalI olma yolunda OsmanlI’nın 

son yıllarından beri çaba harcıyor.
Tazminat Fermanıyla başlayan, batının 

yeniliklerine açık padişahlar ve devlet 
adamları batıya açılmanın ilk çabalarını 
verdiler.

Mustafa Kemal Atatürk, OsmanlI’nın yıkım
ları üzerine, kurduğu Türkiye Cumhuriyetiyle 
ulusun yolunun çağdaş dünyadan yâni 
Avrupa’dan geçeceğini işaret etti.

Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, laiklik 
batılaşma yolunda alınan ilk yollardı.

Yeni oluşan bir dünyada batılı ülkeler 
Avrupa Birliği adı altında oluşturdukları yeni 
bir birlikteliğin altında toplanıyor. Bu birlikte
lik, ticaretin serbestliği, demokrasinin 
vazgeçilmezliği, inşan hakları, Avrupa’nın 
hukuk normlarına uyumluluk, serbest 
dolaşım, tek para birimi, giderek askeri bir 
birlik oluşturma gibi önemli nitelikler taşıyor.

Türkiye bu birliğin içinde yer almak istiyor.
Son yıllarda, Avrupa Birliği’nin anayasası 

ve yasalarına uyum için Türkiye de büyük bir 
değişim yaşanıyor. Mecliste alel acele 
yasalar değişitiriyor, hızlı bir AB siyasi trafiği 
yaşanıyor.. Herşey AB için..

i; En önemlisi ise birkaç yıl öncesi AB’ine 
Hıristiyan Kulübü diye gören ve niteleyenler 
bugün AB bayraktarlığını yapması.

Türkiye bugün yeni bir döneme gireceği 
i inancındayım.

Ama bu herşey demek değil, unutmayalım.

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin
Yener, işçi emeklilerine son kez alacakları maaşlarını dikkatli harca
malarını önerdi. Yener, işçi emeklilerine seslenerek, yeni para biri
mine geçilirken rakkamlara da çok dikkat etmelerini istedi.
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin Yener, 1 Ocak 2005 tarihinde 
liramızdan 6 sıfırın atılmasıyla yeni bir harcama 
dönemine girileceğini hatırlatırken, bir yıl 
boyunca TL ile YTL’nin birlikte kullanılacağını 
hatırlattı. Yener, işçi emeklilerinin YTL. yi 
kullanırken dikkatli olmalarını ve 
harcamalarını dikkatli yapmalarını istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

OMmifttoirtı
Okul müdürlerinin başarı perfor
manslarını belirleyen kriterler yeniden 
belirlendi. Artık yeni uygulamada 
okulların LGS ve ÖSS'deki başarıları, 
okul müdürlerinin görevden alınmasına 
neden olarak gösterilebilecek. Syf 8’de

En pahalı elektrik Türkiye’de
OECD ülkeleri içinde "en pahalı" elektrik, Türk sanayisi tarafından kullanılıyor.
Türkiye ayrıca kişi başına elektrik tüketiminin en düşük olduğu ülke. Syf 7’de

Sokak çocuklarına 
iş kredisi

Sağlık Bakanlığı, sokak çocuk
larının iş bulması ve ev kurmasında 
destek almasını hedefliyor.
Hazırlanan taslakta,1 sokakta yaşa 
yan çocukların en büyük kaygı 
larının gelecekte iş bulma nok
tasında öldüğü belirtildi. Syf 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Büyük gün !!!

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca
YASA MI KASA MI ?

Büyük gün bugün...
Kimilerine göre dananın kuyruğu 

kopacak...
Kimilerine göre ise dananın kuyruğu 

kopmayacak.
Avrupa Birliği’ne giriş için alınacak tari

hin ülkemiz açısından bu denli önemli 
olduğunu gördükçe duydukça İsmet 
Paşa’nın ünlü sözü aklıma geliyor.

“Yeni bir dünya kurulur, Türkiye’de o 
dünyada yerini alır"

Bu sözler, Türkiye’yi İkinci Dünya 
Savaşı’na ısrarla sokmak isteyen ABD’ye 
hitaben söylenmişti.

Ancak;
Bu sözlerin söylendiği yıllardan bu yana 

60 yıla yakın bir süre geçti.
Ki o dönem;
Türkiye’de ve dünyada yoklukların 

olduğu, yetişmiş ve eğitilmiş iş gücünden 
yoksun olunduğu yıllardı.

Ama borç yoktu...
Türk Lirası dünya paraları karşısında 

değerliydi.
Bugün öyle mi?
Yetişmiş iş gücümüz var.
Türk mühendisleri dünya teknolojisine, 

Türk doktorları dünyada insan sağlığına 
yön verir konumda...

Bacalarımız tütüyor...
Nüfusumuz arttı.
Ama borcumuz çok
Onun için;
Bu kez onlar konuşuyor biz dinliyoruz
Olmadık şeyleri dayatıyorlar.
Ekümenik diyorlar.
Kıbrıs diyorlar.
Azınlık hakları diyorlar.
Koşullu üyelik diyorlar.
Ayrıcalıklı üyelik diyorlar.
Kopenhag kriterleri diyorlar.
Hadi Kopenhag kriterlerine ses çıkar

mıyoruz.
Çünkü bizim de işimize geliyor.
Ya diğerleri öyle me?
Tümüyle Lozan’a saldırı..
Kırmızı çizgilere tecavüz..
Ne var ki;
İtiraz etsek bile dinletemiyoruz.
O halde;
Ekonomik yapımızı güçlendirmek, ele 

güne avuç açmayacak konuma gelmemiz 
gerekiyor.

Avrupa Birliği’ne girmek için değil, 
kendimiz için uygarlaşmamız gerekiyor.

Tüketen değil üreten olmamız gerekiyor.
Ve en önemlisi;
Cumhuriyet’ten, bağımsızlıktan, Atatürk 

ilke ve devrimlerinden asla ve asla ödün 
vermememiz gerekiyor.

Bu saydıklarımı başarabilirsek Avrupa 
Birliği’ne girsek ne olur girmesek ne olur?

Onu Avrupa Birliği düşünsün.

Kaçak bina dikene de 
göz yumana da artık af 
yok. Yeni TCK gereği 
Bursa’da 93 kişiye ‘5 yıla 
kadar’ hapis istemiyle 
dava açıldı...

‘İşte Şimdi Yandılar!” 
başlıklı bu haber Olay 
Gazetesi’nin manşetiydi.

“Siyasilerin oy beklen
tisiyle çıkardığı af yasası
na paralel olarak gecekon
dulaşma Büyükşehirleri 
bugüne kadar bir ağ. gibi 
sardı...

Türkiye’nin kanayan 
yarası çarpık yapılaşma ve 
imar kirliliğine son nokta 
TCK’da yeni düzenlemeyle 
konuldu.

Kanunun yürürlüğü 
girdiği 12 Ekim'den 
itibaren davalar yağmur 
gibi gelmeye başladı..”

Bursa bitti...
Belki dağları kurtulur!..
Gemlik bitti...
Belki uğurböceği gibi 

kalan tarlaları kurtulur!..
Biri il... Biri ilçe...
Birbirine sımsıkı bağlı..
Kentle denizi birbirine 

böylesine bağlayan bir 
güzelliği korumaya alacak
lar..

İnşallah...
Ama ben nedense yine 

de umutsuzum...
Niye sevinemiyorum?
Niye coşkulu bir yazı 

yazamıyorum?
Niye?
‘Yasalar ve Kasalar’ 

sözünü yıllar önce 
Bursa’da Köy 
Kurultayı’nda kullanan 
babam Salih Kayır’ın 
sözüne takılıp kalıyo
rum...

Yasalar var ...
O yasalar Atatürk’ün

ormanını bile otomobil 
fabrikası çevirmedi mi?

O yasalar yeşil 
Bursa’nın kirli renge 
dönüşmesinde niye uygu
lanmadı?

Gemlik...
Denizin dibinde safran 

kusan fabrikalara ses 
çıkaran oldu mu?
Kooperatif adı altında kök
süz binalar dikilmedi mi

Denize sadece Çay 
bahçeleri ile yaklaşabil! 
yorsunuz..

Kanalizasyon çukuruna 
düşen o iyot kokusunun 
karışımından oluşan koku
ları taşımıyor mu, size?

Oysa benim çocuk
luğumda Gemlik’e git
tiğimde iskele kenarındaki 
çay bahçesinde simitle 
çayımı içerken, yarı 
Türkçe-Arnavutça 
konuşan dedem İbrahim 
Kayır balıkçı kayıklarını 
gösterirdi..

“Eskiden bu kayıklarla 
Kurşunlu’dan Gemlik’e 
ulaşım yapardık” diye..

Eskiden...
Eskimeyen ne kaldı ki?
Benim kızım o çocukluk 

yaşımı geçti...
Tabi ki, bu Yeni 

Yasa’nın çıkmasını destek
lerim..

Yeni Türk Lirası ile bir
likte çıkıyor, art arda...

Bu arada İmamlar, 
Cuma günleri Yeni Türk 
Lirası (YTL) ile ilgili bilgi 
de vereceklermiş, cemaa
ta..

İmamlar, kaçak yapılaş
ma ile ilgili de bilgi versin
ler..

Kaçak yapılaşma, 
savaş, yardım, yeni para 
vssss..

Ülkenin en önemli 
sorunlarında rol alıyorlar..

Bu ülkede eğitimciler 
vardır...

Boşversene..
Dalga geçiyorlar 

insanoğlu-kızı ile...
Bu işler hacı-hoca ile 

çözülmez!..
Doğa sevgisi ile 

büyümeyenler kaçak 
yapıları bal gibi kurarlar; 
Yeni Yasalara rağmen..

Üstelik ümmet ve iman 
yoluyla da..

Kaçak yapılaşmanın en 
önemli noktası ne ?
Camiler...

Uyanıklar önce camiyi 
yapıyorlar o yeşil örtünün 
üstüne...

Ardından birkaç gün 
içinde geceörtüsü ile 
gecekondular ürüyor..

Üstelik artık adları 
gecekondu da değil. 
Gündüzkondu, Villakondu, 
kooperatifkondu...

Bu yasa ile kaçak 
yapılara dur denecek!

Mİ? Yağmur gibi 
davalar geliyor ya !..

Bursa’da 93 kişi 
yanacakmış!..

İsterse bir kişi olsun...
Yeter ki, yasa ile kaçak 

yapılaşmanın önüne 
geçilsin...

Demek ki, Bursa’yı 93 
kişi çarpık yapılaşmaya 
döndürmüş...

Suçlular bulundu..
Marmara’nın en önemli 

körfezi Gemlik’de kaç kişi 
suçludur...

Ne diyelim, Kaçak 
yapılara ‘dur ‘ diyecek 
Yeni Yasamız hayırlı 
olsun..

Sevgiyle kalın.

I BURSA HAKİMİYET VE KENT .
1 GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 513 96 83 '
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İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin Yener, emekîiîerîuyârcîî

“YTL’ve dikkat edin"
Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Ocak 2005 tari
hinde günlük 
hayatımıza girecek 
olan yeni para 
birimi için tüm 
emeklileri uyaran 
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
YTL'den önce 
son kez alacakları 
maaşlarını dikkatli 
harcamalarını 
söyledi.
Hüseyin Yener, 
Emeklilere yönelik 
yaptığı açıklamasın
da "1 Ocak 2005 
tarihiyle birlikte 
ülkemizde yeni 
bir döneme 
giriyoruz.
Paramızdan altı 
sıfır atarak Yeni 
Türk Lirası'na (YTL) 
geçeceğiz.
Yeni yılla birlikte, 
Yeni Türk Lirası 
ve alt birimi olan 
Yeni Kuruş’u (YKr) 
kullanmaya 
başlayacağız.

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Yamyamlar....
Dünya’da yılda 5 milyon 
insan açlıktan, binlercesi de 
kurşun ve bombalarla ölüyor... 
Kimilerinin müreffeh 
yaşaması için...
Söze gelince tümü 
İnsan Hakları savunucusu..
Onların insanlıkla ilgilileri ne? 
Yamyamlar onlar yamyam 
Can alıcı - kan emici...

Geçiş sürecini 
kısaltmak ve 
kolaylaş tırmak 
amacıyla halen 
kullandığımız 
banknot ve madeni 
paralar 2005 yılının 
sonuna kadar 
geçerli olacak.
2005 yılında 
(1 yıl boyunca) 
hem bugünkü Türk 
Liraları hem de 
Yeni Türk Liraları 
birlikte kullanılacak. 
Yine 2005 yılı 
boyunca YTL ile 
birlikte hayatımıza 
girecek yeni 
para birimine ve 
rakamsal değerlere 
alışmada kolaylık 
sağlamak için çift 
etiket düzenlemesi 
öngörülüyor.
Bu çerçevede, 
bir yıl süresince 
etiket tarife 
listeleri TL ve 
YTL üzerinden 
ayrı ayrı 
gösterilecektir" 
şeklinde konuştu.

Aralık ayı 
maaşlarının 
Türk Lirası üzerin 
den ödeneceği 
ancak bir hafta 
sonra da yeni para 
birimine (YTL) 
geçileceği için 
sıkıntıların 
yaşanacağına 
dikkat çeken 
Hüseyin Yener, 
"Emeklilerimiz 
yeni para 
birimine geçişte 
harcamalarına 
çok dikkat 
etsinler" 
uyarısında 
bulundu.

AB yolunda tarihi gün
Brüksel'de 
başlayan AB 
devlet ve 
hükümet başkan- 
ları zirvesi 
öncesinde, 
Türkiye ve AB 
arasında üst 
düzey temaslarla 
görüşmeler 
tüm hızıyla 
sürüyor. 
Başbakan 
Erdoğan, 
görüşmelerin nasıl 
ilerlediği sorusuna 
"iyi" demekle 
yetinirken, Dışişleri 
Bakanı ve Abdullah 
Gül, "İyi ama son 
detaylara kadar bek
lememiz gerekiyor" 
diye konuştu. 
İtalya Başbakanı 
Silvio Berlusconi ile 
görüşen Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, zirvenin 
başlayacağı saate 
kadar ikili görüş 
melerini sürdürecek. 
Aynı şekilde, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül de AB'li muhata
plarıyla görüşüyor. 
Kaynaklar, baş başa 
görüşmelere ek 
olarak telefon trafi 
ğinin de süreceğini 
kaydediyorlar, 
öte yandan, önceki

İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyin Yener,

gün Conrad Otel'de 
bir araya gelen ve 
durum değerlendir 
mesi yapan Dışişleri 
Bakanlığı üst düzey 
heyeti ile AB dönem 
başkanlığı arasında 
Türkiye'ye ilişkin 
kararın taslak metni 
üzerindeki temaslar 
da aralıksız sürüyor. 
GÖRÜŞMELER 
OLUMLU İLERLİYOR 
Edinilen bilgiye göre, 
görüşmelerde her iki 
tarafı da tatmin 
edecek bir noktaya 
henüz ulaşılamaması- 
na karşın, görüşme 
lerin seyri olumlu iler
liyor ve taraflar bir 
"ortak zemin" bulunu 
lacağı konusunda 
iyimserler.
Görüşmelerin seyrini 
etkileyeceği ve her 
an yeni gelişmelerin 
olması nedeniyle 
taslak üzerindeki 

çalışmalar 
hakkında 
detaylı bilgi 
vermemeyi ter
cih eden kay
naklar, metne 
ilişkin 
"wording" 
(yazma, üslup) 
çalışmasının 
son ana kadar 
süreceğini 
belirtiyorlar. 
Müzakerelerin 

2005 yılının ikinci 
yarısında başla
masının netlik 
kazanmaya 
başladığı da 
belirtiliyor. 
SON DAKİKA 
PAZARLIKLARI 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Yunanistan Başbaka 
nı Kostas Karaman 
lis’in ikili bir görüşme 
yaptı. Yunan kay
nakları, yerel saatle 
17.30'daki (TSİ 18:30) 
görüşmede iki başba 
kanın, zirve toplan
tısına ilişkin son 
değerlendirmelerini 
yapacaklarını belirtti 
ler. Karamanlis'in, 
Erdoğan ile 
görüşmesinden önce, 
Kıbrıs Rum Yönetimi 
lideri Tasos 
Papadopulos ile bir 
araya geleceğine 

dikkat çeken kay
naklar, Erdoğan- 
Karamanlis 
görüşmesinin birinci 
maddesini Kıbrıs 
konusunun 
oluşturmasının 
beklendiğini de 
söylediler. 
Başbakan 
Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül ile 
birlikte, Belçika 
Başbakanı Guy 
Verhofstadt ve 
Dışişleri Bakanı 
Carel de Gucht ile 
öğle yemeğinde bir 
araya gelecek.
Erdoğan'ın öğleden 
sonra da AB dönem 
başkanı Hollanda'nın 
Başbakanı Jan 
Peter Balkenende, 
Yunanistan 
Başbakanı Kostas 
Karamanlis, 
Ingiltere Başbakanı 
Tony Blair ve İtalya 
Başbakanı Silvio 
Berlusconi ile 
temaslarda bulun
ması bekleniyor. 
Başbakan'ın ayrıca, 
Fransa Cumhurbaş 
kanı Jacques Chirac 
ve Almanya 
Başbakanı Gerhard 
Schröder ile görüşe
bileceği kaydediliyor.



Sayfa 417 Aralık 2004 Cuma

Emekli öğretmenler Semra ve Halil Yalçınöz 
az daha canlarından olacaklardı. 

Çöp atarken 
zeytinliğe uçtu

Küçük öğreBCiîer Kaymatam 
Bavgüfü zırt etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Emekli Beden 
Eğitim öğretmeni 
Halil Yalçınöz(54) ve 
eşi Semra Yalçınöz, 
dün geçirdiği ilginç 
bir kaza ile 
ölümden döndüler. 
Manastır’daki 
Eğitimciler 
Sitesi’nden eşi ile 
birlikte Gemlik’e 
gelmek için 16 ZD 
190 plakalı özel 
aracı ile yola çıkan 
Halil Yalçınöz, 
evlerindeki çöp 
poşetini İnan 
Market karşısındaki

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

çöp konteynerine 
atmak için emniyet 
kemerini çözerken 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybedince virajda 
zeytinliklere uçtu. 
UCUZ ATLATTILAR 
Bir zeytin ağacına 
çarparak duran 
özel araçta bulunan 
Yalçınözler, 
çevreden yardıma 
gelenlerce araçtan 
çıkarılarak, 
Muhammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne

^»^^513 96 83

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

kaldırıldılar.
Başından hafif 
darbe alan Emekli 
Öğretmen Halil 
Yalçınöz’ün ve 
eşinin durumlarının 
iyi olduğu, bir süre 
hastanede gözetim 
altında bulundurula
cağı öğrenildi.
Kazanın 
duyulması üzerine 
Yalçınözlerin 
yakınları kaza 
yerine koştular.
Kazada zeytinliklere 
uçan özel araç, kur
tarıcı ile çıkarıldı.

Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret eden 
küçük öğrenciler, 
Kaymakamlık 
mesleğini zor 
iş olarak gördüler. 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
3-B sınıf öğrencileri 
"Yaşadığımız 
yerde toplum 
hayatı" konulu 
dersleri için 
İlçenin en büyük 
mülki amirine 
sınıf anneleri 
Gülizar Cindoruk'la 
birlikte ziyarette 
bulundular.
Kaymakam 
Baygül'ü kapıdan 
döndüren 
öğrenciler, 
Kaymakam

Mehmet Baygül'e 
Kaymakamlık 
mesleği hakkında 
sorular sorarak 
"Nasıl Kaymakam 
olunur’un yanıtını 
aldılar.
Çocukların 
anlayacağı dilde 
Kaymakam'ın 
ilçede yaptığı 
görevlerden 
bağlı birimlere 
kadar birçok 
konuda bilgi 
veren Baygül, 
Kaymakamın bir 
ilçede Devlet ve 
Hükümetin 
temsilcisi 
olduğunu 
söyledi.
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
ilçede makama 
Garnizon ve 
Adliye dışında 

tüm kamu 
birimlerinin bağlı 
olduğunu izah 
ederken bu birimleri 
gerektiğinde 
denetlediğini 
söyledi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün verdiği 
bilgileri defterlerine 
not eden öğrenciler, 
söyleşinin sonunda 
"Kaymakamlık 
amma da zor 
işmiş" demekten 
kendilerini 
alamadılar.
Zamanın 
olmamasına 
rağmen 
öğrencilerle söyleşi 
yapan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
çocuklara ziyaretin 
anısı olarak 
birer kalem 
hediye etti.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONEOLUN
OKUYUN OKUTUN
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Verem Savaş Derneğine destek büyüyor
Gemlik Verem Savaş Derneği Sosyal Komite 
üyeleri düzenledikleri törende, derneğe katkıda 
bulunanlara teşekkür belgesi verirken, yeni 
katılan üyelere de rozetlerini taktılar.
Seyfettin ŞKKERNÖZ
Gemlik Verem Savaş 
Derneği Sosyal 
Komite üyeleri 
düzenledikleri tören
le derneğe katkıda 
bulunanlara teşek 
kür belgesi verdiler. 
Askerlik Şubesi 
Gazlnosu'nda 
düzenlenen törende 
ayrıca Verem Savaş 
Derneğl'ne katılan 
S yeni üyenin 
yakalarına dernek 
rozetleri takıldı.
Gemlik ve 
Orhangazi'de bulu
nan kayıtlı hastalara 
yaptıkları görünmez 
yardımlarla onları 
mutlu edip sağlık
larına kavuşturmak 
için çabalayan 
dernek Üyelerinin 
bu girişimleri gün

ŞENEN W ve k 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 
Macun

v* Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

defte® |@K]@K] 
Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/A 

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

OSM : (0.532) 297 23 18

geçtikçe taktir ve 
destek bulmaya 
devam ediyor.
Verem Savaş 
Derneği 2.ncl 
başkanı ve Sosyal 
Komite Başkanı 
Sevgin Arseven, 
Ramazan ayı 
müddetinse 
dernek aracılığıyla 
hastalara yardımda 
bulunan herkese 
teşekkür etti.
Arseven, 
"Ramazanda yoksul 
hastalarımızın 
karnını doyurmak, 
onlara giyeeek 
yardımında bulum 
mak on güzel mutlu
luktur. Bu mutluluğu 
hastalarımıza tab 
tiran yardımsever- 
lere derneğimiz 
adına teşekkür

ederimH dedi. 
YENİ ÜYELER 
ROZET TAKTI 
Verem Savaş 
Derneği üyesi 
olmanın gurur verici 
olduğunu vurgu
layan Sevgin 
Arseven, aralarına 
yeni katılarak 
yakalarına rozetleri
ni takan Saadet 
Aktaş, Melahat 
Otabatmaz, Seher 
Ay, Fatma Yetişir ve 
Gülşen Utkugll'l 
kutlayarak, 
kendilerinden 
özverili çalışma 
beklediğini söyledi. 
YARDIM EDENLERE 

ı TEŞEKKÜR
BELGESİ
Gemlik Verem Savaş 
Derneği Sosyal 
Komite Başkanı

Sevgin Arseven, 
derneklerine her 
zaman yardımcı 
olan ve Ramazan 
ayında bu yardımları 
çoğaltarak 
hastalara şifa olan 
yardımsever kişilere 
de teşekkür etti. 
Bahar-llkor konar, 
Gürkan Mutman, 
Doğan Çorum, Latif 
Çakan, Mehmet 
Demiriz, Cevat 
Rekor, Meral Ertür, 
Belgin özer, Emine 
Özkan, Nedim Uslu, 
Nalan-Sodat Aktaş 
ile Avcı Bebe, Aydın 
Butik, ve Pelin Butik 
sahiplerine teşekkür 
belgesi verildi.
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Yaşlılık kazaları nasıl engellenir?
Hastalık olmasa bile 
yaşlanmayla ortaya 
çıkan fizyolojik 
değişiklikler beklen
meyen ev kazalarına 
neden olabiliyor. 
Ancak uzmanlar 
yaşanan ortamın 
düzenlenmesiyle 
kazaların önlenebile
ceğini söylüyor.
Oturma Odası 
Yeterli aydınlatma 
sağlanmalı 
Odadaki fazlalıklar, 
dağınıklık yapan 
eşyalar azaltılmalı 
Eşyalar geçişe engel 
olmayacak şekilde 
düzenlenmeli 
Oda içerisinde 
hareket alanı olmalı 
Hah ve kilimler 
mümkünse yere 
sabitlenmeli ve kay
ganlığı engellenmeli 
Ortalıkta elektrik 
kabloları 
bulunmamalı

Eşik olmamalı 
Elektrik düğmeleri 
kolay ulaşılır yerde 
olmalı
Yatak Odası
Eşik olmamalı, gece 
aydınlatması olmalı 
Telefon yatağın başu- 
cunda olmalı, elek
trik düğmeleri kolay 
ulaşılır yerde olmalı 
Odadaki fazlalıklar 
azaltılmalı
Döşeme malzemesi 
kaygan olmamalı 
Ayağa takılacak

objeler yerde bulun
mamalı
Eşyalar kolay ulaşıla
bilecek yerde 
bulunmalı 
tabure üzerine çık
madan ahnabilmeli 
Yanlış ilaç kul
lanımını engellemek 
için kutuların üzerine 
büyük harflerle isim
leri yazılmalı 
Mutfak 
Eşik olmamalı 
Yeterli aydınlatma ve 
havalandırma 

sağlanmalı, 
Sık kullanılan araç- 
gereçlere kolay 
ulaşılabilmeli, 
tehlikeli ateş kay
nakları kontrol 
edilmeli
Ocak, şofben gibi 
araçların açık ve 
kapalı konumdaki 
işaretleri belirgin 
olmalı
Yere dökülen şeyler 
hemen temizlenmeli 
Döşeme malzemesi 
kaygan olmamalı 
Merdiven 
iyi aydınlatılmalı 
Trabzon sağlam 
olmalı
Başlangıcında ve biti
minde ışık düğmesi 
olmalı
Basamaklar kaygan 
olmayan malzemeyle 
döşenmeli 
Banyo ve Tuvalet 
İyi aydınlatılmalı 
Zemin kaygan olma

malı
Döşeme ıslak bırakıl
mamalı
Kaymayan paspas ve 
terlik kullanılmalı 
Eşik bulunmamalı 
Tuvalet, duş ve 
küvetin olduğu yerde 
sabit tutunma yeri 
bulunmalı 
Hollanda Göçmen 
Yaşlılar Sendikası 
Yayın Organı NISBO 
Magazin, ‘Yaşlılıkta 
Görülen Ev Kazaları 
ve Nedenleri’ işledi. 
Evde görülen kaza 
tipleri, düşme, 
çarpma, zehirlenme, 
yanık, kesik, 
elektrik çarpması ve 
boğulma şeklinde 
sıralanıyor.
Bireye ve çevreye 
ilişkin risk faktörleri 
kazalara sebep oluy
or. Bireye ilişkin fak
törler arasında, 
denge ve yürüme 

problemi, ilaç kul
lanımı, duyma ve 
görme yetersizliği ile 
hipertansiyon ve 
menopoz gibi bazı 
hastalıklar yer alıyor. 
Kaygan yüzeyler, 
yetersiz aydınlatma, 
sabit olmayan 
mobilyalar ve 
yerdeki objeler de 
çevresel kazaya yol 
açıyor. Evdeki 
eşyaların yerlerinin 
değiştirilmesi, kapı 
eşiği, hatta hah 
kıvrımı bile yaşlının 
kaza geçirmesine 
sebep oluyor. Evin 
kazaya imkan ver
meyecek şekilde 
düzenlenmesi ile 
kazaların engel
lenebileceğini 
belirten uzmanlar, 
evin her bir 
bölüntü için şu 
önerilerde 
bulunuyor:

Modada geçmişin izleri
BB » W»
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

W M
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

"Son senelerde sürekli 
olarak geri gelen 
modalardan, babaan
nelerimizin kıyafet
lerinden bahseder 
olduk."
Fatma Ovacık, moda 
severler arasında son 
günlerde yaşanan esin
tileri şu yazısı ile 
özetledi: Zamana ayak 
uyduran eskiler, biraz 
kısaldı, biraz daraldı. 
Yeni kumaşlar ve 
aksesuarlar eklendi 
Yine benzer ürünler, 
benzer moda durum
ları olarak kaldı. Ne 
değişti o zamandan bu 
zamana? Geçen zaman 
bu kıyafetlere ne kattı 
ne çıkarttı?
Aslında değişen sadece 
"styling". Yani tarz 
yaratma, moda oldu. 
Farklı bir giyim öner
mek, bir kumaşı 
geleneksel kullanımın
dan farklı bir şekilde 
değerlendirmek ya da 
değişik tarzları bir 
arada kullanmak...
Bu sezon farklı olan 
öneriler; tezat 
kumaşların birlikte

kullanılması ve farklı 
tarzların birlikte giy
ilmesi. Mesela, saten 
ile keçenin aynı etek 
üzerinde tasarlanması, 
dantel ile penyenin 
aynı buluza uygulan
ması gibi. Bunun bir 
kaç senedir süregelen 
spor, ayakkabı modası 
ile bağlantısını da 
kurabiliriz. Spor 
ayakkabıların yeniden 
hayatımıza girmesi de 
bir stil sonucu olmuş
tu. Kumaş pantolon
ların hatta şık takım
ların altına beyaz spor 
ayakkabıları giymek 
gençler arasında yayıl
maya başladığında, 
birden renk renk, 
model model spor 
ayakkabılar vitrinlerde 
yerini aldı. Bu modayı 
çok benimsemesek bile 

spor ayakkabı 
rahatlığından 
kendimizi alamadık. 
Bugün Nike, Adidas, 
Puma gibi markaların 
spor yapmak için 
üretilen özel'kıyafetler 
dışında, günlük giyime, 
hatta ofis giyimine 
yönelik yeni ürünler 
üretmesi de bu modası 
bir uzantısı.
Eskileri değerlendir 
mek, eskiye benzeyen 
yeniler yapmak ise bir 
süredir karşımıza 
çıkan ve hemen ben
imsediğimiz bir moda. 
Tüm bunları farklı 
kumaşlar ve tarzlar ile 
kullandığımızda ise 
karşımıza sezonun stil « 
örneği çıkıyor. Yani bir 
Chanel ceketi hem 
jean pantolonunuzla, 
hem de dantelli gece 

elbiseniz ya da saten 
zarif bluzunuzla 
tamamlayabilmeniz..^ ■ 
Artık "Bu kumaşın 
üzerine bunu giymek 
doğru olur nııı?", 
"Jean pantolonla saten 
bluz giyilir mi? ", 
"Kışlık eteğin üzerine 
tiril tiril bir dantel 
gömlek gider mi? " diye 
düşünmüyoruz. Bu 
sezonun stili, moda 
kumaşları karıştırmak 
ve tezatlar oluşturmak 
üzerine kurgulanmış, 
En abiye ayakkabınızı 
gün içinde pamuklu 
pantolonun altına, 
akşam ise şık elbiseniz 
ile kullanabiliyor
sunuz. Saten hüstiy- 
erinizi, kalın kadife 
ceketinizin içine giyip 
gece çıkabiliyorsunuz. 
Ayrıca takım olarak 
giydiğiniz her şeyi 
farklılaştırabilir, tezat 
yaratan kıyafetler ile 
kullanabilirsiniz.
Takımlarınızın ceket
lerini farklı pantolon
lar ile, eteklerinizi spor 
hırkalar ile tamam
layabilirsiniz!
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Hafta sonu yağmur bekleniyor
Güney Ege ve Batı

En pahalı elektriklurkiye’de
Akdeniz'de, hafta 
sonunda etkili ve 
sürekli yağış bek
lendiği bildirildi. 
Yurdun batı kesim
leri 18 Aralık 
Cumartesi günü 
sabah saatlerinden 
itibaren Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen ılık ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. 
Cumartesi sabahı 
Güney Ege ve 
Batı Akdeniz 
kıyılarında başlaya
cak sağanak 
yağışlar, hafta 
sonunda Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, İç

hafta sonu kuvvetli 
lodosla birlikte 
Güney Ege ve 
Batı Akdeniz 
kıyılarında etkili ve 
sürekli olacağı, hava 
sıcaklığının ise 
yağışa rağmen 
yarın, batı kesim
lerde, hafta sonu 
iç ve batı bölgelerde 
4-6 derece artacağı 
bildirildi.

Anadolu'nun batısı 
ile Batı Karadeniz 
bölgelerinde 
devam edecek. 
Rüzgar, Cumartesi 
ve 19 Aralık 
Pazar günleri 
yurdun batı kesim
lerinde kıble ve 
lodostan kuvvetli ve 
kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek 
Sağanak yağışların

OECD ülkeleri 
içinde "en pahalı" 
elektrik, Türk 
sanayisi tarafından 
kullanılıyor.
TISK'in, 25-26 
Aralık 2004 tarih
lerinde gerçek
leştirilecek 22. 
Olağan Genel 
Kurulu'na sunul
mak üzere hazır
lanan çalışma 
raporunda, 23 
OECD ülkesi 
arasında yapılan 
kıyaslamada, en 
pahalı elektriğin 
Türk sanayisince 
kullanıldığı 
belirtildi.
Sanayileşmiş 
ülkelerin çoğunda

hükümetler 
sanayinin kul
landığı elektrikten 
vergi almazken, 
Türkiye'de 
elektriğin sanayiye 
satış fiyatı 
içindeki vergi oranı 
yüzde 1995'te 
13.9 iken, bu oran 
1999'da yüzde 
15.3'e, 2003'te ise 
yüzde 16.1'e 
yükseldi. 
Öte yandan,

Türkiye aynı 
zamanda, OECD 
ülkeleri içinde, 
kişi başına 
elektrik tüketiminin 
en düşük olduğu 
ülke durumunda 
bulunuyor.
OECD ülkelerinin 
ortalama kişi 
başına elektrik 
tüketimi, Türki 
ye'de kinin yak
laşık 5.2 kat üze 
rinde yer alıyor.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

IIIUI

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

ABONE OLUN

İletişimde dev birleşme
Amerikan cep tele
fonu şirketleri 
Sprint ve Nextel 35 
milyar doları bulan 
birleşme planlarını 
açıklarken ABD'nin 
3. büyük cep tele
fonu şirketi doğa 
Amerikan cep 
telefonu şirketleri 
Sprint ve Nextel 35 
milyar doları bulan 
birleşme planlarını 
açıklarken, bu 
evliliğin 35 milyon 
müşteriyle 
ABD'deki üçüncü 
büyük cep telefonu 
şirketini doğura
cağı bildirildi.
Sprint ve Nextel 
şirketlerinin yüzde 
50'şer hisseye 
sahip olacağı 
yeni şirketin 
isminin de Sprint 
Nextel olacağı 
duyuruldu. Sprint 
Nextel şirketinin 
değerinin 70 milyar 
doları bulacağı 
belirtilirken, 
20,1 milyon 
müşterisi bulunan 
Sprint'in 
bugün de Cingular 
ve Verizon 
firmalarından 
sonra üçüncü 
büyük firma

olduğu, ancak bu 
şirketin ilk 
iki firmanının 40 
milyonun üzerinde 
olan abone 
sayısının çok 
gerisinde 
kaldığı ifade 
ediliyor.
15,3 milyon müş
terisi bulunan 
Nextel'in ise T- 
Mobile firmasından 
sonra 5. sırada 
bulunduğu belir
tiliyor. Birleşik 
Sprint Nextel 
şirketinin yeni 
aboneliklerle birlik
te 40 milyon müş
teriye ulaşmayı 
hedeflediği 
kaydediliyor. 
Sprint'in Başkanı 
Gary Forsee'nin 
Sprint Nextel'in de 
başkanı ve 
CEO'su olacağı 
belirtilirken, yöne
tim kurulunun ise

her şirketten altı 
isimin yer alacağı 
12 kişiden oluşa
cağı ifade edildi. 
Birleşme 
sayesinde şirket
lerin 12 milyar 
dolarlık bir işletme 
ve yatırım 
tassarufu sağlaya
cakları kaydedildi. 
Ağustos ayında da 
Cingular şirketi ile 
AT&T şirketi 41 
milyar 
dolarlık bir evlilik 
gerçekleştirerek 46 
milyonluk bir müş
teri grubuna 
hizmet verir hale 
gelmişti. Verizon 
Communications 
ve Vodafone 
Group'un ortak 
şirketi olan Verizon 
VVireless'ın 
ise 42 milyon 
müşterisi 
bulunuyor.
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Okul müdürleri yandı
Okul müdürlerinin 
başarı perfor
manslarını 
belirleyen kriterler 
yeniden belirlendi. 
Artık yeni uygula
mada okulların 
LGS ve ÖSS'deki 
başarıları, okul 
müdürlerinin 
görevden alınması
na neden olarak 
gösterilebilecek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Eğitim 
Kurumlan 
Yönetici Atama 
Yönetmeliğinde 
yapılan değişikliğin 
ardından tüm illere 
bir uygulama 
genelgesi gönderdi. 
Genelgede okul 
müdürlerinin 
performans kriter
leri tek tek 
anlatılarak, atama 

şube müdürlerinin 
bölgelerinde bulu
nan yöneticileri 
neye göre görevden 
alabileceklerini 
belirleyen kıstaslar 
açıklandı.
İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerindeki 
Yönetici Atama 
Şube Müdürleri, 
bundan sonra 5 
yılını doldurmuş 
olan ilk ve ortaöğre
tim kurumlan 
müdürlerinin 
görevden alın
masında keyfiliğe 
yer verilmesine fır
sat tanımayarak, 
bazı kriterlere bak
mak zorunda ola
cak. Şube müdür
leri, okul müdür
lerinin sicil notları
na, ödül ve ceza, 
görev yaptıkları 

eğitim kurumu 
türüne göre yönet
melikte belirtilen 
görev ve sorumlu
luklarını yerine 
getirip getirmedik
leri, sosyal-kültürel 
etkinliklere, okul- 
çevre iletişimindeki 
etkinlikler, müdürler 
ve kurumlan 
hakkındaki gözlem 
ve denetim raporları 
İle bir okuldaki 
öğrencilerin LGS ve 
ÖSS'deki başarıları 
performans kriter
lerini oluşturacak ve 
haklarında perfor
mans değer
lendirme analizleri 
hazırlanacak. 
Bu arada Fen 
Liseleri, Anadolu 
Liseleri ile Yatılı 
Bölge Okulu (YİBD) 
ve Pansiyonlu 

ilköğretim Okulları 
(PİYO) yönetici
lerinin atamasından 
Milli Eğitim 
Bakanlığı sorumlu 
iken, diğer eğitim 
kurumlan müdürleri 
İse il Milli Eğitim 
Müdürlerinin teklifi 
İle Valilik tarafından 
atanıyor veya 
görevden alınıyor. 
Yönetmelik değişik
liği İle 5 yılını 
doldurmuş ve belir
lenen kriterler 
doğrultusunda 
başarısız olan okul 
müdürleri görevden 
alınarak, başka bir 
eğitim kurumuna 
tayini yapılarak 
değiştirilebilecek. 
MÜLAKAT GİTTİ, 
'ATAMA AMİRİ' 
YETKİLİ KILINDI 
Mevcut sistemde 

okul müdürleri 
adayları seçiminde, 
kurulan komisyon
larda adaylar puan 
sıralamasına alı
narak en yüksek 
puanlı 5 aday 
seçiliyordu.
Bu S adaydan biri 
yapılan mülakat 
sonucunda belir
lenip atanıyordu. 
Yeni değişikliğe 
göre süreç aynen 
işleyerek mülakat 
sistemine son veril
di. Kamuoyunda 
eleştiri alarak, 
Türk Eğitim-Sen 
tarafından idari 
mahkemeye 
yürütmenin 
durdurulması ve 
İptali için açılan 
davanın kazanıl
masının ardından 
bakanlık, yeni 

yönetmelikte 
mülakat sistemini 
kaldırdı.
Komisyonların 
adaylar arasından 
belirlediği en yük
sek puan alan 5 
adayın ismini, 
atamada yetkili amir 
olan bakanlığa 
bildirecek.
Bakanlık, 
bu 5 adaydan birini 
kurum müdürü 
olarak atayacak. 
Öte yandan bakan
lık, il müdürlükler
ine daha önce 
yöneticilik sınavını 
kazanmış olan 
adayların ata
malarının yeni 
yönetmelik 
çerçevesinde ola
cağını belirterek 
sonuçlandırılmasını 
istedi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI 

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı 
Ara Sıcak 
Ana Yemek 
Meyve

MENÜ
Limitsiz Yerli İçkiler

Limitsiz Meşrubat
1 Kişi: 35.000.000 TL

Tel: (0.224) 51310 71-514 44 44 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ



17 Aralık 2004 Cuma
KErfez Sayfa 9

Tu rizm çilerin
‘vergi’ isyanı

Alanya Turistik 
İşletmeciler 
Derneği (ALTİD) 
Başkanı Müfit 
Kaptan oğlu, nıev- : 
cut verginin 
düşürülmesini 
beklerken ilave 
yüzde 5 vergi 
istenmesinin tur
izmcilerin çöküşü 
olacağını söyledi. 
Turistik tesislerde 
belediyelere yüzde 
5'lik yatak vergisi 
öngören Yerel 
Yönetimler Yasası, 
ALTİD'in tepkisine 
neden oldu. ALTİD 
Yönetim Kurulu 
toplantısında yatak 
vergisinin değer
lendirmesi yapıldı. 
Yönetim kurulu 
adına açıklama 
yapan ALTİD 
Başkanı Müfit 
Kaptanoğlu, "Yasada 
belediyeler için 
öngörülen yüzde 5'lik 
konaklama vergisini 
turizm sektörünün 
kabul etmesi 
mümkün değil.
Turizm sektörü böyle 
bir ilaveyi kaldıra
maz. Biz sektörde 
rekabet edebilmek 
için KDV’de indirim 
beklerken, yüzde 5'lik 
ek belediye vergisiyle 
karşı karşıyayız.
Son 4 yıldır 
otelciler, sezonu ya

zararla ya da çok az 
bir karla kapatmak
tadır. Bu şartlar altın
da bu rakamın altın
dan otelcilerin kalk
ması mümkün 
değildir. Bu tasarının 
derhal geri çekilmesi
ni istiyoruz. Bu yasa 
geri çekilmezse tur
izm sektörünün 
çöküşü olur" dedi. 
Telif Hakları 
Yasası'hın otelcilere 
biiyiik bir yük 
getirdiğini dile 
getiren ALTİD 
Başkanı Kaptanoğlu, 
Türkiye Otelciler 
Birliği'nin yasal 
kuruluşu tamamlana
madığı için sektör 
temsilcileriyle yapılan 
uzlaşma görüşmeler
ine katılamadığını 
ifade etti.
Kaptanoğlu, "Şu ana 
kadar otelcilerle sek
tör temsilcileri 
arasında yapılan 
görüşmelerde

hiçbir sonuç alına
mamıştır. Telif 
Hakları Yasası'nın 
ilgili maddelerinin 
geri çekilmesi gün
demde. Bu uygulan
abilir bir kanun 
değildir. Biz otelciler 
olarak en sağlıklı sis
temin bandrol sistemi 
olduğunu defalarça 
dile getirdik. Bu 
konuda TOBB da 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Bizde 
telif hırsızı damgasın
dan kurtuluruz" 
diye konuştu.
TÜSİAD Başkanı 
Ömer Sabancı ’nın 
turizm sektöründe 
ilave küçük oteller 
yapılarak kalitenin 
düşürüldüğü şeklin
deki eleştirisine de 
cevap veren 
Kaptan oğlu, 
şunları söyledi: 
"Son dönemlerde 
ilçemizde yapılan 
turistik tesislerin 
hemen hemen hepsi 
kaliteli tesislerdir. 
Sayın Sabancı ’nın 
bahsettiği şekildeki 
yapılar yok denecek 
kadar azdır. Ben 
Alanya'daki tesislerin 
kaliteli olduğuna 
inanıyorum.
Yatırımcılarımız da 
kaliteli tesisler inşa 
ediyorlar."

İsveçli uzmanlar, bir 
işi teslim etmesi 
gerektiği için strese 
giren insanların 
kalp krizi riskinin 
24 saat içinde 6 
katına çıktığını 
belirtti.
Epidemiology and 
Community Health 
dergisinde yer alan 
araştırmaya göre, 
kısa dönemdeki 
yoğun iş ortamın
dan kaynaklanan 
stresin, bir yıl 
sonunda birikmiş 
stresten daha fazla 
etkili olduğu ortaya

çıktı. Bunun yanın
da araştırmada yer 
alan erkeklerin 
kadınlara göre 
yüzde 80 daha fazla 
kalp krizi geçirme 
riskiyle karşı 
karşıya oldukları 
belirtildi. Kadınların

kalp krizi geçirme 
riskinde erkekler 
gibi işyerindeki 
yoğunluğun tetik- 
lemesinin yanında 
mali durumundaki 
ani değişiklerin de 
etkili olduğu 
söyleniyor.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Klüp Başkanları
Gemlik’im izde, Sümer spor, 

Güvenspor (Denizspor), Zeytinspor, 
Körfezspor isimleri altında faaliyet 
gösteren spor kuruluşları vardı.

Sümerspor bir fabrika takımı 
olması nedeniyle Kliip Başkanı 
yaşadıkça ve ve fabrika bulunduğu 
sürece başkanlığı bir kişi götürürdü.

Bugün Zeytinspor sayın İhsan 
Ünlü kurulduğundan bu güne kadar 
devam ettirmeye çalışıyor.

Faaliyette bulunan
Körfezspor 'un başkanlığını, kimin 
ne kadar zamandır yaptığını bilmiy
orum.

Güvenspor ve Denizspor ise çok
tan faliyetllerine son verdiler. 
Gemlikspor lokalinde sadece duvar
da asılı bir fotoğrafları duruyor.

Gemlikspor gayri federe iken, 
başkanlığını bugün aramızda olan, 
fotoğraf dükkanı bulunan Mehmet 
Şekip Esen yaptı.

1984 - 1987 ilk resmi kuruluş ve 
3 sene başkanlığını yapan, sayın 
Seyhan Aydın. .

1987- 1988 MecdiNalcacı 
1988-1991 Mustafa Malgil 
1992- 1995 Kemal Akıt
1995 -1997 Melih Gencer
1997- 1998 Sayın Zeki

Gemicioğlu
1998 - 1999 Faruk Güzel
2000 - 2001 Turgut Akcan
2001 - 2002 Melih Kazanç
Sayın Melih Kazanç bu başkan

lığı Sayın Mehmet Turgut'un finan
sör olarak üstlenrnıesinde başkanlık 
yahmıştır.

Halen başkan olan Mehmet 
Turgut yapmaktadır.

Bu sayın başkanlar zamanında, 
Faruk Güzel devrinde gurupları 
geçerek, Yenisalihli’de oynanan 
3.Lig'e çıkma terfi maçında 
Gürsu 'ya yenilerek şansını kaybetti.

Sayın Turgut Akçan zamanında

KAYIP

KAYIP

durgunluk vardı.
Sayın Melih Kazanç döneminde 

ise, Çanakkale'deki eleme maçların
da elenerek Gemlik'e dönüldü.

Melih Kazanç'ın başkanlık 
döneminde Trabzon yenilgisi 
yaşandı.

Turgut Akçan *ın hocalığı 
zamanında Gemlikspor amatör 
süper lige veda etti.

Bugün ise amatör lige katılıyor.
Faruk Güzel'in başkanlığı 

zamanında basketboldü yapılan 
hamle yapıldı.

Basket takımının kaptanlığını 
Melih Kazanç ve ve İbrahim Ünal 
yürütüyordu.

Bu branşta Türkiye Basketbol 
Lig’ine kadar yükselme başarısı gös
terildi.

Bu başarının maalesef sonu 
gelmedi. Maddi sorunlardan dolayı 
Türkiye Basketbol Lig’lerine iştirak 
edilemedi.

Basketbol'da gösterilen bu 
başarıda Melih Kazanç ve İbrahim 
Ünal'ın katkıları unutulmaz.

Gemlikspor 'un son beş yıldır 
başkanlığını Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut yapıyor.

Bu yıllar içinde Gemlikspor 
minik genç A- Genç ve A Takım 
dahil yaklaşık yüz gençin tüm mas-: 
rafları başkan tarafindan karşılanıy
or.

Gemlikspor 'un malzemeler ve 
bütün diğer giderler ile aylık mas
rafınım 8 milyar lira civarında 
olduğunu zannediyorum.

Futbol kadar gideri olmayan 
Gemlikspor'un bünyesine yeni kata
cağı ‘masa tenisi’ branşı, 
kayıkhanedeki lokalinde açılmayı 
bekliyor.

Çok kısa bir zaman sonra 
Gemlik’li gençlerin hizmetine açıla
caktır.

Olivetti CRF 3108T MF BC 0002762 
seri nolu yazar kasamın ruhsatını kay
bettim. Hükümsüzdür. KEMAL ÖZLÜ

Gemlik Lisesinden aldığım tastikname- 
mi kaybettim. Hükümsüzdür. 

VOLKAN MAVİŞ

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, - 

çerez, temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KAYIP
İznik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 
cüzdanım ve 

ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
SAİT YAMAN
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İşti yeni enflasyon sepetimiz Sokak çocuklarına 
iş kredisi

DİE'nin uzun 
süredir üzerinde 
çalıştığı enflasyon 
sepeti son şeklini 
aldı. Yeni TÜFE 
sepetinde 423 
madde, 654 madde 
çeşidi yer alacak. 
İşte sepete girenler 
ve sepetten 
çıkanlar: 
2003 bazlı olarak 
hesaplanan ve 3 
Şubat 2005 tari
hinde yayınlanacak 
olan yeni TÜFE 
sepetinde 423 
madde, 654 madde 
çeşidi yer alacak. 
Mevcut 1994 bazlı 
TÜFE sepetinde bu 
sayılar 410 madde 
ve 598 madde 
çeşidi olarak belir
lenmişti.
Yeni TÜFE sepe
tinin kapsamı mev
cut sepetle 
karşılaştırıldığında 
ise 97 maddenin ilk 
defa kapsama alı
nacağı görülüyor. 
Buna karşılık 83 
madde de kapsam
dan çıkarılıyor.
YENİ KAPSAMA 
GİRENLER 
Yeni enflasyon 
sepetine giren 
maddeler içinde, 
PVC Pencere,LPG 
araba tüpü, DVD 
player, kombi, cep 
Telefonu, sim kartı, 
bilgisayar ekipman
ları, paket tur, 
metro ücreti, kargo 
ücreti, kasko sigor
talar yer alıyor. 
Ayrıca, atık çöp 
hizmet gideri, kon
tak lens, kek, 
ketçap, cips, inter

TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 96 83

KRrfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

net ücreti, özel lise 
ücreti, at yarışı, 
sayısal loto, çocuk 
kitapları, havale 
ücreti ve kişisel 
bakım hizmetleri de 
yeni sepete giren 
maddeler arasında 
bulunuyor. 
SEPETTEN 
ÇIKANLAR 
Normal benzin, 
mikser, fritöz, video 
kamera, elektrikli 
mini fırın, tost mak- 
inası, elektrikli traş 
makinası, izafi kira 
ücreti, termos ve 
tek karyola da 
enflasyon 
sepetinden çıkan 
maddeler arasında 
bulunuyor.
FİYATLAR ARTIK 
HER İLDEN 
TOPLANACAK 
Yeni enflasyon 
sepeti ile birlikte 81 
il merkezi ve 69 
ilçeden her ay fiyat
lar derlenerek 
endeks hesa
planacak. Türkiye 
geneli ve 26 istatis
tiksel bölge için 
enflasyon rakamı 
yayınlanacak.
Mevcut TÜFE'de 28 
il merkezi ve 7 ilçe
den aylık fiyatlar 
derleniyor.

Her ay 19 bin 800 
işyeri ziyaret edil
erek fiyatlar der
lenecek. Ayrıca 3 
bin 800 konuttan 
da aylık kira değer
leri takip edilecek. 
Mevcut 1994 bazlı 
TÜFE'de 9 bin 290 
işyeri ve 2 bin 960 
konut takip 
ediliyor.
MAL VE HİZMET 
GRUPLARI DA 
ARTIYOR 
Mevcut TÜFE 
sepetinde yer alan 
mal ve hizmetler 10 
ana grup altında 
sınıflandırılırken, 
yeni TÜFE 
sepetindeki mal ve 
hizmetler 12 ana 
grup altında 
sınıflandırılacak. 
Mevcut sınıflamada 
yer alan 'Gıda, içki 
ve Tütün 
Harcamaları' yeni 
TÜFE'de ikiye 
ayrılarak 'Gıda ve 
Alkolsüz İçecekler* 
ile 'Alkollü İçecek
ler, Tütün' grupları 
oluşturuldu. 
Ayrıca, mevcut 
sınıflamada yer 
alan 'Çeşitli Mal ve 
Hizmetler' grubun
da yer alan haber
leşme hizmetleri bu 

gruptan çıkarak 
yeni TÜFE'de 
'Çeşitli Mal ve 
Hizmetler' ve 
'Haberleşme' gru
plarını oluşturdu. 
TURİST HARCA
MASI DA 
ÖLÇÜLECEK 
Yeni TÜFE'nin tüke
tim harcamaları 
kapsamına kurum
sal olmayan 
nüfusun yapmış 
olduğu özel tüke
tim harcamaları da 
dahil edilerek bir 
kapsam eksikliği 
gideriliyor.
Ayrıca yurt içinde 
yabancı turistlerin 
yaptığı harcamalar 
da 12 ana harcama 
grubu ayrıntısında 
değerlendirilerek 
kapsama dahil 
ediliyor.
Böylelikle, fiyat 
hareketine temel 
teşkil eden yurtiçi 
özel tüketim harca
malarının tamamı 
kapsama alınıyor. 
YENİ SEPET HER 
YIL GÖZDEN 
GEÇİRİLECEK 
Bu arada, yeni 
TÜFE sepetinin 
kapsamı ve kap
samdaki mal ve 
hizmetlerin genel 
fiyat düzeyine olan 
etkileri her yıl 
gözden geçirilerek 
ilgili kaynaklardan 
elde edilecek 
verilerle 
güncellenecek.
Yeni sepete ilişkin 
resmi açıklamanın 
Ocak ayı başında 
yapılması 
öngörülüyor.

Sağlık 
Bakanlığı, 
sokak 
çocuk
larının 
iş bul
masında 
ve ev kur
masında 
destek almasını 
hedefliyor.
Kapkaç olaylarıyla 
birlikte yeniden 
gündeme gelen 
sokak çocukları 
sorunu için eylem 
planı hazırlanıyor. 
Meclis'te sokak 
çocuklarının sorun
larıyla ilgili kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyonu için 
çalışmalarını şekil
lendiren Sağlık 
Bakanlığı, sokakta 
yaşayan çocuklara 
yönelik yapılması 
gereken tedbirleri 
belirledi. Sokak 
çocuklarının iş 
bulması yönünde 
gerekli yardımın 
yapılmasını plan
layan Sağlık 
Bakanlığı, sürekli 
istihdama atılan 
gençlerin ev kirala
masında ve kur
masında yardımcı 
olunmasını 
hedefliyor.
Sağlık 
Bakanlığı'nın hazır
ladığı taslakta, 
sokakta yaşayan 
çocukların en 
büyük kaygılarının, 
gelecekte iş bulma 
noktasında olduğu
nun tespit edildiği 
vurgulanırken, 
sonuç getirici 
çalışmalar için 
öncelikle SHÇEK 
Yönetmeliği'nde 
belirtilen 18 yaş 
sınırının kaldırıl
masının ve bu yaş
takilere yönelik 
mesleki eğitim 
çalışmalarına ağır
lık verilmesinin 
gerekliliğine dikkat 
çekiliyor.
AZ YATAKLI ÇOK 
SAYIDA MERKEZ 
KURULMALI.
Taslakta 6 ve üzeri 
yaş grupları için, 
günlük bakım

hizmetleri dışında, 
ilköğretimlerini 
tamamlamaya 
yönelik eğitim
lerinin, sosyal 
faaliyetlerinin 
(spor, gezi) ve 
mesleki eğitim 
çalışmalarını içeren 
programların uygu
landığı yatılı 
merkezlerin oluştu
rulması 
amaçlanırken, çok 
yataklı kurumlar 
kurmak yerine 
çocukların 
denetlenmesinin 
daha olanaklı 
olduğu az yataklı 
çok sayıda 
merkezin 
oluşturulması 
hedefleniyor.
Sağlık 
Bakanlığı'nın 
hazırladığı projede, 
merkezlerden 
ayrılan çocuklar 
için kolay ulaşıla
bilir danışmanlık 
hizmetlerinin 
devam ettir
ilmesinin sağlan
ması gerektiği vur
gulanırken, bu 
kurumlarda, eğit
men, psikolog ve 
çocuk gelişim 
uzmanının yeterli 
sayıda bulun
masının önemine 
dikkat çekildi. 
Yetersiz personelin 
bu alanda hizmet 
veren kurumların 
en büyük sıkıntısı 
olduğu belirtilen 
taslakta, farklı 
kurumlardaki per
sonelin, bu alanda
ki merkezlere atan
masının çözüm 
getirici olmadığı, , 
sözkonusu kişilerin 
bu görevi geçici 
gördüklerini için 
sağlıklı çalışmalar 
yapmadıklarının 
tespit edildiğinin 
altı çizildi.
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Merde temizliğe dikkat
Bir parça 
daha düzenli 
ve temiz 
olmak için 
girdiğiniz 
berber ve 
kuaförlerden 
bir hastalık 
kapmış olarak 
çıkmak 
istemiyor
sanız, temi
zliğe özellikle 
dikkat edin. 
Özellikle kır
sal kesim
lerdeki vatan
daşları uyaran 
uzmanlar, 
"Traş olmaya 
gittiğinizde, 
hijyenik şart
lara uyması 
için mutlaka 
berberinizi 
veya 
kuaförünüzü 
uyarın. Yoksa 
sizin için 
sonun 
başlangıcı 
olabilir." diye 
konuştu.. 
Berber veya 
kuaförde traş 
olurken çok 
dikkat edilme
si gerektiğini

belirten Uşak bulaşıcı ola kaydeden Dr.
İl Sağlık bilir. Traşta Bayraktar,
Müdür kullanılan bazı müşteri
Yardımcısı Dr. makas, tarak lerinde sivilce,
Ümit ve jiletlerin, yara ve diğer
Bayraktar, mutlaka rahatsızlıkları
"Özellikle zefiranlı suda bulunduğunu
sakal ve ense bekletilmesi anlatarak,
traşları çok gerekir. "Bu tip kişil
risklidir. Bugüne kadar erde kul
Çünkü jilet, denetimlerim lanılan jilet bir
vücuda izdeki sıklık sonraki müş
doğrudan neticesinde teride de kul
temas etmek kuaförlerden lanılırsa
tedir. Bir ve berberler rahatlıkla
önceki müş den herhangi hastalığı
teride olabile bir şikayet bulaştırmış
cek AIDS ve almadık ancak oluruz. Bazı
hepatit B gibi her şeye rağ insanlar bu
kalıcı hastalık men müşteril konularda çok
lar, bir sonraki er uyanık hassas ancak
müşteriye olmalı." şek mutlaka
rahatlıkla linde konuştu. berberlerin
bulaşmak İşyerlerinde hijyenik şart
tadır. Ayrıca hijyenik şart ları yerine
saçların için ların çok getirmesi
deki bazı deri önemli gerekiyor."
hastalıkları da olduğunu dedi.

Oyuncak silah yasaklanıyor
Sağlık Bakanlığı'nın 
hazırladığı yönet
meliğe göre bundan 
böyle oyuncaklara 
kullanma talimatı ve 
ilkyardım uyarıları 
konacak.
Oyuncakçılarda 
silah satılmayacak. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazır
lanan yönetmelikle 
oyuncaklara AB 
standartı getirildi. 
Tasarımı, piyasaya 
dağılımı ve deneti
mi AB tarafından 
belirlenmiş 
esaslara göre 
üretilecek oyuncak
larda ayrıca mevzu
at hükümlerine 
uygun olduğunu 
gösteren CE işareti 
şartı aranacak. 
Bakanlık oyuncak
ların tanımına da 
sınır getirdi. 
Oyuncakçılarda ya 
da marketlerin 
oyuncak raflarında 
satılan pek çok 
ürün artık oyuncak 
sayılmayacak. 
Bunlardan biri de 
uzmanların her fır
satta "çocuklarınıza 
almayın" dediği 
silah ve tabancalar. 
Bakanlık tüketici

lerin güvenliğini ve 
sağlığını tehdit 
etmesi, şartlara 
uyulmaması 
halinde oyuncakları 
piyasadan toplata
bilecek.
İşte oyuncakta AB 
esasları 
Oyuncakların 
parçaları ve ambal
ajları boğulma riski 
içermeyecek. 
Bütün oyuncakların 
üzerinde kullanma 
talimatı bulunacak. 
Yapısı gereği 
tehlikeli madde 
içeren oyuncaklar
da kullanıcı tarafın
dan alınması 
gereken tedbirlere 
ilişkin uyarılar ve 
kullanımından kay
naklanan ciddi 
kazalarda yapılması 
gereken ilk yardım 
bilgileri yer alacak. 
Oyuncak kenarı, 
çıkıntıları, monte 
edilen parçalarıyla 
temas halinde 
oluşabilecek 
yaralanma riski en 
düşük şekilde 
üretilecek.
3 yaşından küçük
lere uygun 
olmayanlarda "3 
yasından küçükler

için uygun değildir" 
yazacak.
Kızak, trapez ve 
asılı oyuncakların 
devrilmesi duru
munda oluşabile
cek tehlikeye dikkat 
çekilecek.
Bakanlık açıkladı;
Bu ürünler oyuncak 
değil
Yönetmeliğe göre 
oyuncak kabul 
edilmeyen ürünler 
şunlar:
Yılbaşı süsleri.
Çocuk bahçelerinde 
topluca kullanılmak 
üzere üretilen oyun 
araç ve gereçleri. 
Spor malzemeleri. 
Derin suda kullanıl
ması amaçlanan su 
aletleri.
Yetişkin ve kolek
siyoncular için folk
lorik ve dekoratif 
bebekler ve benzer 
malzemeler.
500 parçadan fazla 
veya resimsiz yap- 
bozlar.
Havalı tabanca ve 
tüfekler : 
Oyuncaklar için 
tasarlanmış patla
ma kapsülleri dışın
daki patlama kap
süllerini de içeren 
havai fişekleri.

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz ‘ 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_____________ 514 88 70

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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185
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Volevbol madan iddialı aecivot

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

Takvim & Masa Takvimi <8 Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık & 
Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri ve

KATALOĞLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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



Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye’ye müzakere günü verildi.

AB ile anlaşma tamam
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılması için dün Brüksel’de Avrupa Birliği üyeleri Başbakan ve Dışişleri Bakanlarının katıldığı büyük zirvede, Türkiye’nin 
üyeliği için müzakere günü belirlenirken, Kıbrıs’ı tanımamız konusundaki istekler yumuşatılarak, taraflarca imza altına alındı. Haberi sayfa 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Aralık 2004 Cumartesi

Bursa’da 
kapkaç alarmı 
Bursa 'da kapkaça uğrayan biri 
öğretmen 2 kadının çantası çalın 
dı. Yetkililer, kapkaç olaylarına 
karşı vatandaşların dikkatli 
olmalarını istedi. Sayfa 8’de

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, seçimden seçime gezi yapan teşkilat olmadıklarını söyledi.

‘Muhalefet yapan tek partiyiz’
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Saadet Partisi İlçe Teşkilatı yaptığı haftalık basın 
toplantısında, ilçede esnaf ziyaretlerinin başlatılacağı 
belirtildi. İlçe Başkanı Recep Aygün, muhalefet yapan 
tek parti olduklarını belirterek, iktidarın halkın 
ihtiyaçlarına cevap veremez duruma geldiğini söyledi.

Müzakere günü alındı
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi için 

beklenen büyük zirve dün yapıldı.
Zirveye katılan AB Başbakanları ve Dış İşleri 

Bakanlan, Türkiye’nin tam üyeliğinin başla* 
ması için müzakere tarihini belirlediler.

Bu müzakerelerin kolay geçmediği öğrenil* 
di.

AB liderleri, her zamanki gibi önümüze 
Kıbrıs sorununu çıkardı.

Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin tanınmasını 
istediler Türkiye’den.

Müzakereler sonra yapılan açıklamada, bu 
konun müzakerelerin başlama tarihine kadar 
çözümü kararı alınarak, Türkiye’ye yeşil ışık 
yakıldı.

Türkiye’nin önü kapatılmadı.
Bundan sonra yapılacak iş, Ekim 2005 de 

yapılacak olan müzakerelere hazırlanmak ve 
gerekli altyapıyı oluşturmak kalıyor.

Bugün AB zirvesinde alınan tarihi karanın 
yankılarını tüm basın manşetlere taşıyacak.

AB karşıtları ve destekçileri kendilerine 
göre yorumlarını yapacak.

Bana göre, gelinen nokta büyük başarıdır.
Türkiye Avrupa Birliği yoluna uzun yıllar 

önce çıktı.
En tutucu yöneticiler bile bugün bu birliğe 

katılmanın savaşımını veriyor.
Müzakerelerin başlaması demek, birliğe 

katılmak demek değildir.
önümüzde daha çetin ve zorlu bir yol var. 
Şimdi o yolu aşmanın, yolunu bulmalıyız.

Saadet Partisinin haftalık basın toplantısında 
konuşan İlçe Başkanı Recep Aygün, seçimden 
seçime gezi yapan teşkilat olmadıklarını 
belirterek, esnaf ve köy gezilerine başlayacak
larını söyledi. Aygün, “Cargıll Fabrikasinın 
Büyükşehir’e dahil edebilmek için bir gecede 
20 kilometrelik mesafeyi 30 kilometreye çıkartıp, 
Gemlik*i merkez ilçe haline getirdiler” dedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Genel Sağlık 
Sigortası geliyor 
Kamu sağlık sigortacılığını 
birleştirmeyi hedefleyen Genel Sağlık 
Sigortası Sistemi, Bağ-Kur, SSK, Emekli 
Sandığı ve Yeşil Kart kapsamındaki si 
gortahlar için yenilikler içeriyor. Syf 7’de

ÜÇ yerinden bıçaklandı
Soner Kara adlı genç, dün akşam Pazar Caddesl’nde tartıştığı genç tarafından bıçaklandı 

Haberi sayfa 12’de

Rotary’den UmıMle 
kilim kursu

Gemlik Rotary Kulübü tarafından 
Umurbey’de kilim dokuma kursu baş 
latıldı. 15 kursiyerin katıldığı kilim do
kuma kursunun Haziran ayına kadar 
devam edeceği belirtildi. Syf3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma^
Gürhan ÇETİNKAYA

AB yolu

Ziraat Bankası’nda
Bu satırları okuduğunuzda Türkiye Avrupa 

Birliği yolunda yeni bir döneme girmiş ola
cak. Kıbrıs restini görerek müzakere tarihini 
alacak...

Ancak ;
Gelen bilgiler yoldaki trafiğin çok da akıcı 

olmadığı yönünde...
Ne var ki göstergeler;
Özellikle bu hükümetin bugüne dek 

izlediği politikaların çok da doğru olmadığını 
ortaya koyuyor.

Çünkü bu hükümet; vizyonu ve tasarladığı 
planı gereği “kararlı” bir duruş sergileyeme
di.

Kuzey Kıbrıs konusunda izlenen tutum, 
müzakere tarihinin verilme olasılığının 
olduğu dün yeniden ayağımıza dolaştı.

Gönül; sonucun her koşulda Türkiye’nin 
Avrupa Birliği ile Türkiye’nin yolunu 
kesiştirmektedir.

Ne Türkiye AB’nin dışında kalabilir.
Ne de AB Türkiye’yi dışlayabilir.
O nedenle, görüşmeler Kıbrıs nedeniyle 

tıkansa dahi er ya da geç Türkiye AB’li ola
caktır.

I Çünkü;

onarım çalışmaları başladı

Türkiye genç nüfusuyla önemli bir ticari 
potansiyeldir.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle AB’nin 
Ortadoğu’ya ve güneye açılan kapısıdır.

Avrupa bu gerçekleri kesinlikle gözardı 
edemeyecektir.

Bugüne kadar izlediği politika da bu 
yöndedir.

Ne var ki bize kırk takla attıracaktır.
Söylemleriyle, davranışlarıyla yapacak

larının sinyallerini de vermektedir.
Ne olursa olsun, kim ne derse desin;
Türkiye müzakere tarihini almıştır.
Şimdi projeksiyon 03 Ekim 2005’e 

çevrilmiştir.
O tarihe dek izlenecek diplomatik girişim

ler çok önemlidir.
Kıbrıs’ı ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü 

feda etmeyecek manevraların yapılması 
zorunludur.

Bugüne dek her şey varsayımlar üzerine 
kurgulanmıştı.

Oysa;
Bundan sonra atılacak adımlar, verilecek 

ödünler daha da bağlayıcı olacaktır.
Yolun sonu bellidir.
Ancak rehanvete kapılmaya da gerek yok

tur. Çünkü hedefe giden yol;
Virajlıdır..
Çetrefillidir...
Engebelidir...
Yokuştur...
Onun için;
Daha dinamik olmak, ilkeli durmak, doğru, 

diplomatik girişimlerde bulunmak zorunlu
luğu vardır.

Uygulanacak dış politikanın nüvesini 
kişisel hesaplar değil, ülke çıkarlarını 
gözeten idealler, oluşturmalıdır.

Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi'nde 
kışlık onarım 
çalışmaları 
başladı.
Banka binasının 
çatısından 
başlanılan

onarım dış cephe 
ve iç mekanlarda 
sürdürülecek.
Çatının tamamen 
yenilendiği 
banka binasının 
önümüzdeki 
haftadan itibaren

de dış cephe 
boyasının 
yapılacağı 
öğrenildi.
2005 yılına tama
men yenilenerek 
girmesi beklenilen 
Ziraat Bankası

binasının ikinci 
Bankamatik 
makinesinin de 
gelmesiyle 
müşteri hizmet
lerine daha fazla 
işlerlik kazandırıla
cağı bildirildi.

ADD^den ‘AB ve
Türkiye’ konferansı

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi'nin 
düzenlediği 
"AB" ve 
"Türkiye" konulu 
konferans 
bugün yapılacak. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Toplantı 
Salonu’nda 
yapılacak 
konferansın

saat 13.00 de 
başlayacağını 
açıklayan 
ADD Gemlik

Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya 
tüm Gemliklilerin 
davetli

olduğunu 
söyledi. 
Konferansa 
konuşmacı 
olarak ADD Genel 
Başkanı Ertuğrul 
Kazancı ile 
Yedi Tepe 
Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Yardımcı Doçent 
Deniz Tansi'nin 
katılacağı 
öğrenildi.

ABONE OLDUNUZ IVIU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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SaadetPartisiİlçeBaşkanıRecepAygürı,seçimdenseçimegeziyapanteşkilatolmadıklarınısöyledi

‘Muhalefet yapan tek partiyi^
Saadet Partisi İlçe Teşkilatı yaptığı haftalık basın toplantısında, ilçede esnaf ziyaretlerinin 
başlatılacağı belirtildi. İlçe Başkanı Recep Aygün, muhalefet yapan tek parti olduklarını 
belirterek, iktidarın halkın ihtiyaçlarına ceVap veremez duruma geldiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi'nin 
haftalık basın 
toplantısında 
konuşan İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün iddialı 
konuştu.
Aygün, "İlçemizde 
muhalefet yapan 
tek parti olduğu
muzu herkesin 
bilmesini istiyorum" 
diyerek, diğer 
partilere 
gönderme yaptı. 
Önümüzdeki 
haftadan itibaren 
ilçedeki esnaf 
ziyaretlerine 
başlayacaklarını 
söyleyen Recep 
Aygün, bu ziyaret
lerin haftada bir 
gün olarak köylere 
de yapılacağını 
duyurdu.
SEÇİM TEŞKİLATI 
DEĞİLİZ
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, yaptığı açık
lamada, seçimden

seçime gezi yapan 
teşkilat olmadık
larının altını 
çizerken mevcut 
iktidarın halkın 
ihtiyaçlarına cevap 
veremez duruma 
geldiğini söyledi. 
Halkın AKP'den 
desteğini çekmek 
üzere olduğunu da 
ileri süren Aygün, 
"Bunu gözlemek 
zor değil, halkın

yöneldiği yeni 
adres Milli Görüş 
olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Bugüne kadar 
yapılan basın 
toplantılarında 
ilçede görülen

aksaklıkları 
gidermek adına 
gözlemlerini dile 
getiren Saadet 
Parti İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
"Ancak hali 
hazırda bu aksaklık

Rotarv’den Umurtev’de Mm ton

ların giderilmesi 
için hiçbir adım 
atılmadığını 
görmekteyiz" 
dedi.
Yerel yönetimin 
gözünde Gemlik 
halkının bir
Cargill Fabrikası 
kadar değerinin 
olmadığını öne 
süren Aygün, 
"Cargill fabrikasını 
Büyükşehir'e dahil 
edebilmek için bir 
gecede 20 kilomet 
relik mesafeyi 30 
kilometreye çıkartıp 
Gemlik'i merkez ilçe 
konumuna getirdiler, 
yine yetmedi; Gürle, 
Gemiç ve Karsak 
köylerini Gemlik'e, 
dolayısıyla 
Büyükşehir'e dahil 
ettiler. Gemlik'in 
Büyükşehir'e girme

si neticesinde plan- 
proje, su, vergi gibi 
alanlarda Bursa 
fiyatları ve uygula
ma usulleri yürür
lüğe girmiş oldu. 
Bu da halkımıza 
oldukça hatırı 
sayılır bir ek külfet 
getirmiş oldu" 
şeklinde konuştu. 
Bunların yanında 
Büyükşehir'in 
getirilerine bakıldı 
ğında vatandaşın 
elinde koskoca bir 
"Hiç" olduğunu 
söyleyen 
Recep Aygün, 
" Sayın Belediye 
Başkam'nı ve 
yönetimini 
gösterdiği 
duyarsızlıktan 
dolayı tebrik 
ediyoruz" 
dedi.

Cereme.,,
Evet hemşehrim! Öyledir. 
“Namusuzların ceremesini 
namuslular çeker.” 
Yalnız biz de değil, 
tüm dünyada....

Gemlik Rotary 
Kulübü tarafından 
Umurbey’de kilim 
kursu başlatıldı. 
Geçtiğimiz günlerde 
başlatılan kilim 
dokuma kursuna 
15 kursiyerin 
katıldığı öğrenildi. 
Gemlik Rotary 
Kulübü Derneği 
Dönem Başkanı 
Mehmet Yaşar 

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE I 

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

tarafından yapılan 
açıklamada, kilim 
kursunun Haziran 
ayı başına kadar 
devam edeceği 
bildirildi.
Yaşar, Rotary’nin 
kültüre, sanata, 
eğitime ve sağlığa 
katkılarının devam 
edeceğini belirterek, 
Rotary’nin 100. yılı 
nedeniyle,

amaçlarının 
topluma, insanlığa 
hizmet olduğunu 
belirtti.
Öte yandan, 
Umurbey 
Beldesi’ndeki 
Celal Bayar 
Vakfı’na ait eski 
gazetelerin 
ciltlenerek, 
arşivlenmesine 
devam edildiğini

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■Hl 

söyleyen 
Başkan Yaşar, 
ikinci okuma 
yazma kursunun 
Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
devam ettiğini, 
önümüzdeki 
günlerde de 
kursiyerlere başarı 
belgelerinin verile
ceğini bildirdi.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

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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AB ile anlaşma tamam
Brüksel'deki kıran 
kırana pazarlıklarda 
son karar. Türkiye ile 
Avrupa, müzakere 
koşulları konusunda 
anlaşma sağlandı. 
Müzakereler 3 Ekim 
2005 tarihinde başlı 
yor. işte maddeler. 
Kıran kırana geçen 
Kıbrıs pazarlığının 
ardından, Avrupa Birli 
ği ile Türkiye üyelik 
müzakerelerinin koşul 
lan üzerinde anlaştı. 
İŞTE UZLAŞI 
MADDELERİ 
Türkiye ile yapılacak 
müzakerelerin 
çerçevesi ise şöyle: 
Müzakereler 3 ekim 
2005'te başlayacak 
Hedef tam üyelik 
MÜZAKERELERİN 
UCU AÇIK OLACAK 
Türkiye'nin Kıbrıs 
konusundaki sözlü 
güvencesi yeterli ola
cak. Müzakereler 
sadece 'Kopenhag 
kriterleri' çerçeve 
sinde netleştirilecek 
'Kalıcı kısıtlama' ifade
si, 'gerektiğinde kısıt
lama getirilebilecek* 
şeklinde değiştirilecek 
Müzakereler kesildiği 
taktirde, Türkiye'nin 
birliğe 'sıkı bağlarla 
bağlanması'kararı 
Türkiye'ye bırakıldı 
Sonuç bildirisinde 
Türkiye'nin teyidi 
Sonuç bildirisinde yer 
alacak ifadelerden biri 
de Türkiye'nin pro
tokolü imzalayacağına 
dair teyidi. Bildiride 
'müzakereler başla
madan önce ve gerekli 
uyum çalışmalarının 
tamamlanmasından 
sonra Türk hükümeti 
protokolü imzalaya
cağını teyit eder" 
ifadesine yer verile 
cek. Nihai metinde, 
Türkiye'nin 3 ekim 
2005 öncesi birliğe 
yeni katılan 10 ülkeyle 
protokol imzalan
masından mem
nuniyet duyacağı da 
belirtilecek.
BİLDİRİYE 
“TÜRKİYE’NİN 
PROTOKOLÜ İMZASI 
KIBRIS’I TANIMASI 
ANLAMINA GELMEZ’’ 
YAZILACAK 
AB zirvesinin nihai 
bildirisindeki Kıbrıs 
paragrafında, “Türki 
ye’nin sözlü güvence 
sinin yeterli sayıla
cağı” ifadesine yer 
verileceği belirtildi.

Bildiri taslağında, 
“müzakerelerin 3 Ekim 
2005’te başlaması için 
Türk hükümeti geniş 
leme protokolünü 
imzalamayı taahhüt 
eder” ifadesine yer 
verildi. AB zirve 
bildirisine “Türki 
ye’nin genişleme pro
tokolüne attığı imza 
mn Kıbrıs Cumhuriye 
ti’ni tanımak anlamına 
gelmeyeceği” de 
yazıldı.
Özellikle görüşmeleri 
düğümleme noktasına 
getiren Kıbrıs konu 
sunda bir çözüm 
bulundu. AB zirve 
sinin nihai bildirisin
deki Kıbrıs paragrafın
da, “Türkiye’nin sözlü 
güvencesinin yeterli 
sayılacağı” ifadesine 
yer verileceği belirtil
di. Brüksel'deki beşli 
zirvede Kıbrıs para
grafında anlaşma 
sağlandı. Buna göre, 
Türkiye'nin sözlü 
güvencesi yetecek. 
Nihai bildiride Türki 
ye’nin iyi niyet beyanı 
AB tarafından not 
edilecek ve Türki 
ye’nin ayrıca bir dek 
larasyon yayımlaması
na gerek kalmayacak. 
Ancak AB, Türkiye’nin 
müzakerelerin başla 
yacağı 3 Ekim 2005 
tarihine kadar Ankara 
Anlaşması’nın ek pro
tokolünü imzalaması 
talebini sürdürüyor. 
Kıbrıs konusu dışında 
da taslakta yeni deği 
şiklikler yapıldı. 
Müzakereler sadece 
'Kopenhag kriterleri* 
çerçevesinde netleş 
tirilecek. 'Kalıcı kısıtla
ma' ifadesi, 'gerek
tiğinde kısıtlama geti 
rilebilecek' şeklinde 
değiştirilecek.
Müzakereler kesildiği 
taktirde, Türkiye'nin 
birliğe 'sıkı bağlarla 
bağlanması' kararı 
Türkiye'ye bırakıldı. 
AB KAYNAKLARI: 
RUM KESİMİ 
TÜRKİYE'NİN SÖZLÜ 
TAAHHÜT ÖNERİSİNİ 
KABUL ETMEYE 
MECBUR KALDI 
Türkiye ile AB arasın
daki çetin pazarlıkta 
üzerinde uzlaşmaya 
varılan noktaları 
özetleyen AB kay
nakları, Rum kesi
minin Türkiye'nin 
sözlü taahhüt önerisi
ni kabul etmeye mec 

bur kaldığını ifade 
ettiler. AB kaynakları, 
çetin pazarlıkları 
şöyle özetledi: 
Kıbrıs: Türkiye, Kıbrıs 
paragrafını parafe 
etmek yerine sözlü 
taahhütte bulunacak. 
Bu hususa başlangıç
ta karşı çıkan Kıbrıs 
Rum kesimi, yoğun 
baskı sonucu öneriyi 
kabule mecbur kaldı. 
Diplomatik kaynaklar
dan edinilen bilgiye 
göre, Türkiye'nin iyi 
niyet beyanı olarak 
açıklayacağı bu taah
hüt, sonuç bildirisinde 
yer alacak.
KORUMA ÖNLEMLERİ 
AB, bu konuda son 
taslakta yer alan kalıcı 
ifadesini kaldırdı. Bu 
gelişmenin Türk tara 
fınca memnuniyetle 
karşılandığı bildirili 
yor. Alternatif müza
kere hedefi: En önemli 
unsurlardan birini 
oluşturan bu maddede 
yapılan değişiklikle 
tam üyelik müzak
erelerinin ancak Türki 
ye’nin tam üyelikten 
vazgeçmesi halinde 
kesileceği hükmü 
getirildi. İnisiyatifi Tür 
kiye'ye bırakan bu 
maddenin olumlu 
karşılandığı belirtili 
yor. Bu arada, , 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
görüşmeler sırasında 
AB'li muhataplarına 
herhangi bir belgeye 
imza atmasının söz 
konusu olmayacağını 
söylediği ifade edildi. 
YENİ METİN 
Protokolü imzalama 
beyanından AB men- 
nuniyet duyacak.
Yazılı bir dekrasyonun 
olmayacağına yönelik 
duyumlar oldu. AB 
Türkiye’nin muhata
plarına verdiği sözlü 
iyi niyet beyanı ile 
yetilinecek bundan 
duyduğu memnuniyeti 
kendi belgesinde 
yansıtacak.
Kalıcı kısıtlamanın 
başına gerektiğinde 
ifadesi eklenecek. 
KENETLENME 
FORMÜLÜ
Eğer Türkiye müzake 
reler sırasında üyeliğe 
yönelik başarısızlığını 
beyan eder ve kendi 
arzusuyla müzakere 
leri kesilmesini isterse 
o zaman AB ile Türki 
ye arasında bir kenet 

lenme formülü 
aranacak. Ayrıca AB 
bildirisinde "kalıcı 
kısıtlamalar", "gerek
tiğinde kalıcı kısıtla- 
mar" olarak değişiti 
riliyor. AB dönem 
başkanı Hollanda, zir
venin sonuç bildirisi 
taslağına Kıbrıs'a 
ilişkin bir ek yaptı. 
Ekte, Ankara Anlaş 
ması'nın AB'ye üye 25 
ülkeyi kapsayacak 
şekilde genişletilme
sine ilişkin bildiri 
taslağının Kıbrıs ile 
ilgili 19. paragrafına 
atıfta bulunuluyor. 
AB zirvesinin sonuç 
bildirisi taslağındaki 
bu paragrafta, AB 
Konseyi'nin, Türki 
ye’nin Ankara Anlaş 
ması'nı AB'nin yeni 
üyelerini kapsayacak 
şekilde onaylamasın
dan memnuniyet du 
yacağı ifade ediliyor. 
Bu paragrafa eklenen 
başkanlık açıklamasın 
da ise Türkiye'nin 
müzakerelere başla
madan önce sözlü 
beyanda bulunarak 
Kıbrıs paragrafını 
kabul ettiğini açıkla
ması yeterli olacak. 
Ankara'nın, Kıbrıs 
Rum yönetiminin 
tanınması koşulunu 
haksızlık olarak değer
lendirdiğine, bu konu
da tartışmaların gün
deme taşınmasının 
zamansız ve erken 
olduğunu düşün 
düğüne değiniliyor. 
Uzlaşma arayışlarının 
sürdüğü, Türkiye'nin 
masayı terk etmek 
tavrında olmadığı 
da belirtiliyor.
BORSA REKOR KIRDI 
AB Zirvesi'nde Kıbrıs 
konusunda yaşanan 
kriz, karşılıklı adımlar
la çözüldü. Tarafların 
metin üzerinde çalış 
tığı yönündeki haber
lerin yayılmasıyla bor 
sa tarihi rekoru kıra 
rak 24 bin puanı aştı. 
BAŞDÖNDÜREN 
TOPLANTILAR 
AB Brüksel zirvesi 
çerçevesinde gündem 
maddesini Türkiye'nin 
oluşturduğu toplan
tılar birbirini izliyor. 
Sabahın erken saat
lerinden itibaren 
başlayan toplantı 
trafiği çerçevesinde ilk 
olarak Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Dışişleri

Bakanı Abdullah Gül, 
AB Dönem Başkanı 
Hollanda'nın 
Başbakanı Jan Peter 
Balkenende ve 
Hollanda Dışişleri 
Bakanı Bernard Bot 
biraraya geldiler. 
Bu toplantının ardın
dan Kıbrıs konusunda 
yaşanan tıkanmanın 
aşılması için 
Başbakan Erdoğan 
İngiltere, Almanya ve 
İtalya başbakanlarıyla 
dörtlü görüşme yaptı. 
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair'den gelen 
görüşme talebi 
üzerine başlayan 
görüşmeye, daha 
sonra Almanya 
Başbakanı Gerhard 
Schröder ve İtalya 
Başbakanı Silvio 
Berlusconi de katıldı. 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül'ün de 
katıldığı bu görüşme 
yaklaşık bir saat 
sürdü. İngiltere, 
Almanya ve İtalya 
başbakanlarının 
ayrılmasından sonra 
İngiltere, Almanya ve 
Belçika dışişleri bakan 
lan gelerek Başbakan 
Erdoğan ve Türk heye 
tiyle görüşmelerde 
bulundu. Başbakan 
Erdoğan, görüşme 
trafiği içinde öğle 
yemeğini sadece bir 
sandviçle geçiştirmek 
zorunda kaldı. 
Toplantılar çerçeve 
sinde üçüncü olarak 
da bazı AB liderleri ve 
dışişleri bakanları, 
Türkiye olmaksızın 
biraraya geldi. Bu 
toplantıya, Blair, 
Fransa Cumhurbaş 
kanı Jacgues Chirac, 
Yunanistan Başbakanı 
Kostas Karamanlis, 
Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Petros Moliv 
yatis, Almanya Dışiş 
leri Bakanı Joschka 
Fischer, Ingiltere 
Dışişleri Bakanı Jack 
Straw, AB Komisyonu 
Başkanı Jose Manuel 
Barosso katıldı.
Gün boyu birbirini 
takip eden toplantılar
dan şu ana kadar 
yapılan sonuncusu da 
Başbakan Erdoğan ve

Dışişleri Bakanı Gül 
ile Straw, Fischer ve 
Belçika Dışişleri 
Bakanı Karel De 
Gucht arasında 
gerçekleşti. 
KRİZİ ÇÖZEN 
TOPLANTI 
Brüksel'deki süren 
görüşmelerde uzlaşı 
sinyalleri geliyor. 
5'li zirve yeniden 
topla Kıbrıs Rum 
Kesimi adamı pazarlığı 
Yunanistan 
yürütüyor.
Diplomatik kaynaklar, 
Kıbrıs metni üzerinde 
son düzetmeler 
yapıldığını kaydediyor. 
Son nokta henüz 
koyulmuş değil. 
YENİ BİR ÖNERİ 
HAZIRLANIYOR 
Avrupa Parlamentosu 
Başkanı Josep 
Borrell, AB devlet 
ve hükümet balkan
larının, Türkiye'ye 
sunmak üzere yeni 
bir öneri hazırladıkları 
yolunda kendisine 
bilgi verdiklerini, 
söyledi.
Brüksel'de basın 
toplantısı düzenleyen 
Borrell, AB devlet ve 
hükümet başkan- 
larının Türkiye'ye 
sunacakları öneriye 
ilişkin basına bilgi 
vermekte yetkili 
olmadığını söyledi. , 
AP'nin Türkiye ile 
sürdürülen 
görüşmeler sürecinin 
içinde yer almadığını 
belirten Borrell, 
müzakerelerin başla
masının, Kıbrıs Rum 
kesiminin tanınmasını 
beraberinde getire
ceğini kabul etmek 
gerektiğini söyledi. 
Borrell, konunun mali ğ 
boyutu üzerinde de 
durarak, Türkiye'nin 
AB'ye katılımını en 
fazla destekleyenlerin, I 
AB'nin mali kaynak 
larını artırmayı da 
en fazla reddedenler 
olduğunu söyledi 
ve "Bir yandan 
AvrupalI sayısı artsın, 
bir yandan da 
Avrupa büyümesin 
istiyorlar.
AP bu yaklaşımı 
benimsemiyor" dedi.
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Voleybol şampiyonası coşkusu sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Okullararası 
Yıldız erkekler ve 
kızlar Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
şampiyonası 
Gemlik Lisesi 
Salonu’nda 
devam ediyor. 
Şampiyonada 
iddialı olan 
takımların rakiplere 
set vermeden 
maç almaları 
sürerken zorlu 
maçların 
önümüzdeki 
hafta başlaması 
bekleniyor.

ERKEKLER 
Dün oynanan 
Erkekler Yıldız 
Voleybol 
maçlarının 
ilkinde 11 Eylül 
rakibi Özel 
Aykent'i 2-0 
geçerken 
şampiyonanın 
favori gösterilen 
takımlarından 
Kurtul İlköğretim 
takımı rakibi Şükrü 
Şenol'u 2-0'la 
geçerken 
zorlanmadı. 
Erkekler üçüncü 
maçında

Umurbey Abdullah 
Abdullah Fehmi 
Hamidiye 
İlköğretim'! aynı 
skorla 2-0 yendi.

KIZLAR
Yıldız kızlarda 
dün oynanan 
maçlarda ise 
yine iddialı takımlar

dan Şehit Cemal, 
100 Yıl İlköğretim'i 
2-0, Atatürk 
İlköğretim Özel 
Aykent'i

2-0 ve Şükrü 
Şenol, Ali 
Kütahya'yı 
aynı skorla 2-0 
yendi.

SENEN w ve fa 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
Macun
Galvenizli çivi

*** TMC sintine pompası

ve rfiyer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

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

^D’de dotota re yatocı
ABD’de temel bin 571’den örgütlerinde konusunda
bilimler ve 27 bin 278’e rahatsızlık ortaya
mühendislik çıktı. National yaratıyor. çıkıyor.
alanlarında Science Doktora Yabancı
doktora alan Foundation derecelerinde öğrencilerin
öğrenci tarafından ki yabancı doktora
sayısında artış açıklanan öğrenci kazanmasına
var. Doktora rakamlara sayısının en çok karşı
öğrencilerinin göre, artmasından çıkan da
yarısından mühendislik rahatsızlık meslek
çoğunun doktoralarının duyan örgütleri.
yabancılar yarısından çevreler, Yazılım
olması ise çoğunu ABD’nin sektöründe
bazı çevreleri (yüzde 55) teknolojik çalışanların
rahatsız yabancı liderliğini kurduğu
ediyor. öğrenciler yitireceği The Program
Rakamlara oluşturuyor. savını öne mers Guild,
göre, Temmuz Yabancı çıkarıyor. yabancı öğren
2002-2003 öğrencilerin Ancak, çilerin ABD
döneminde doktora yabancı vatandaşla
doktora alan öğrenimindeki öğrencilerin rımn potan
öğrenci payının art yarattıkları siyel işlerini
sayısı yüzde ması ise esas etki, kaptığını
2.8 artışla 24 ABD’li yazılım istihdam savunuyor.

GEMLİK 
rioRTÇR ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR■■ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
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Çocuklara verilebilecek ödüller
! Çocuk eğitiminde, 
istenen davranışları 
pekiştirmek, isten
meyenleri durdurmak 
için en sık dile 
getirilen yöntem: 
ÖDÜL CEZA 
SİSTEMİ 
Peki bu sistem nasıl 
kullanılmalı, hangi 
yaşta hangi 
ödül verilmeli? 
Genellikle ödül-ceza 
sisteminin nasıl 
uygulanacağı ve 
uygulanırken dikkat 
edilmesi gereken 
önemli noktaları 
yeterince bilinmez. 
En basit ifadeyle 
“ödül” istenen 
davranışı pekiştirmek 
için, olumlu bir geri 
bildirimde bulunmak 
olarak düşünülebilir. 
Bu şekilde bakıldığın
da “gülümsemek”, 
“aferin” demek de bir 
ödüldür. Hemen tüm 
canlılarda öğrenmeyi 
pekiştiren şeyler 
“ödüllerdir”. İlkel 
canlılarda bile, bir 
hareketin, bir konu
mun, karşılaşılan bir 
cismin iyi ya da kötü 
olarak tanımlanması,

benimsenmesi, 
arkasından gelen 
uyaranlara bağımlı 
olarak öğrenilir. Hoşa 
giden bir uyaran, 
örneğin "besin" elde 
etmek, o davranışı 
pekiştirecektir.
Genel batlarıyla, 
küçük çocuklar da, 
bu şekilde bir öğren
me yöntemiyle 
davranışlarını geliş 
tirirler. Bu nedenle, 
istenen davranışları 
pekiştirmek için, bir 
disiplin yöntemi 
olarak, çocuğun 
bireysel özelliklerine, 
yaşına ve gelişim 
düzeyine göre bir 
takım ödüller verilme
si uygun olacaktır. 
Okul öncesi dönem 

deki çocuklar için 
ödül seçenekleri (2-6 
yaş) Parka götürmek 
Arkadaşlarıyla oyna
ması için izin vermek 
Masal anlatmak 
Oyun oynamak 
Kucaklamak/sarılmak 
Kukla oyunu oyna
mak, Anneyle 
dışarıya gitmek 
Bisiklete daha uzun 
süre binmek
Teybe sesini kaydet
mek, Pizza yemeye 
gitmek
Beraber şarkı söyle
mek, Hayvanat 
bahçesine gitmek 
Lunaparka gitmek 
Oyun hamurları satın 
almak, Günlük 
planları yaparken 
fikrini almak

Pikniğe gitmek 
özel pastadan yemek 
Ona çizgi film kaseti 
almak, Çocuk tiyatro
suna götürmek 
Boyama kitabı almak 
Beraber müzik dinle
mek, Beraber resim 
çizmek vs.
Okul çağındaki 
çocuklar için ödül 
seçenekleri (6-11 yaş) 
Beraber Parka gitmek 
Dışarıda yemek 
Gece arkadaşında 
kalmasına izin ver
mek, Birlikte dışarıda 
top oynamak 
Birlikte yemek 
pişirmek, Bisiklete 
binmesine izin ver
mek, Bir TV programı 
seyretmesine izin ver
mek, Dışarıda biraz 
daha fazla oynamak 
Resim malzemeleri 
satın almak, Beraber 
kampa gitmek, Spor 
kursuna yazdırmak 
İstediği bir yemeği 
yapmak, Ona bir 
hikaye anlatmak 
Kütüphaneye gitme
sine izin vermek 
Birlikte bahçe işleri 
yapmak, Paten yap
maya götürmek

Spor kursuna yazdır
mak, Odasını 
döşemesine izin ver
mek, Bilgisayarla 
oynama saatini arttır
mak, Film seyretmek 
Yap-boz almak vs. 
Ergenlik çağında ödül 
seçenekleri (11-18 
yaş)
Evde kutlama yap
masına izin vermek 
Dans kursuna yazdır
mak, Arkadaşlarıyla 
geziye gitmesine izin 
vermek, Odasını 
dekore etmesine izin 
vermek
Birlikte bahçe işleri 
yapmak, Birlikte spor 
yapmak, Arkadaşında 
kalmasına izin ver
mek, Geç kalkmasına 
izin vermek Para 
kazanması için (kısa 
süreli) izin vermek 
Fotoğraf makinesini 
kullanmasına izin ver
mek, Yaz kampına 
göndermek 
Eve arkadaşını çağır
masına izin vermek 
Bir banka hesabı 
açtırmak, İstediği TV 
programlarını 
seyretmesine izin 
vermek, Saçını 

istediği gibi 
kestirmesine izin ver
mek, Arkadaşlarıyla 
konsere göndermek 
Bilgisayarı kullanma 
süresini uzatmak 
Paten, bisiklet kullan
ma süresini uzatmak 
Sinemaya götürmek 
CD hediye etmek vs. 
Tüm bu seçenekler 
arttırılabilir.
Her bir ödül bir liste 
haline getirilip her 
birine bir puan ver
ilebilir. İstenen 
davranışlarıyla, 
örneğin 10 gün üst 
üste dişlerini fırçala
mak 50 puan olabilir, 
ve 50 puanlık ödül 
satın alabilir 
(ör, sinemaya gitmek 
50 puan).
İstenmeyen 
davranışlarda ceza 
puanı olup, ödüller
den yoksun kalmaya 
yol açabilir. 
Tüm burada söz 
edilen yöntemler 
çocuğun 
motivasyonunu arttır
maya yönelik, adil 
olmalı; tutarlı olmalı, 
verilen söz yerine 
getirilmelidir.

w w fefe
Çocuk ne görürse onu uyguluyor

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?

Uzmanlar aile i 
çi şiddetin 
temelinde çocukluk 
davranışları olarak 
belirtirken, çocukken 
dayağa maruz kalan 
insanların, yetişkin 
döneminde kendisine 
dayak atan bireyleri 
örnek aldığını 
vurguladı. 
İnternetten derlenen 

KAHVALTI TABAĞI VEÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN

I

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

Tel: (0.224) 513 53 67

bilgilere göre, 
uzmanlar, çocukluk 
döneminde toplumda 
fiziksel bir disiplin 
olarak nitelendirilen 
dayağa maruz kalan 
insanların, yetişkin
lik döneminde aynı 
davranışları göster
diği ve kendi aile 
bireylerine karşı şid
dete başvurduğunu

belirtti.
Kendisine karşı 
uygulanan 
fiziksel şiddeti, 
sorunları çözme 
yöntemi olarak 
algılayan 
çocuğun, 
yetişkinlik döne
minde dayak 
olaylarını taklit 
ettiği işaret 
edilirken, şid
detin 'Dayak

cennetten çıkma' 
şeklinde nitelendiril
erek dinsel bir boyut 
kazandırılmasının 
tehlikeli sonuçlar 
doğurabileceğini 
belirtiyorlar. Bu tür 
telkinlerin çocuk
ların saldırgan 
davranışlar 
sergilemesine yol 
açtığını belirten 
uzmanlar, kendisine 
uygulanan dayağı 
örnek alan çocuğun 
ilk olarak kardeşi, 
arkadaşı veya 

çevresindeki hayvan* 
lara yönelik fiziksel | 
şiddet uygulama 
eğilimine girdiğini 
hatırlattılar.
Uzmanlara göre, 
dayağı sorunları 
çözmede kısa yol 
olarak algılayan 
çocuk, ileriki yaşlar
da da karşılaştığı her 
güçlükte saldırgan 
tutum sergiliyor ve 
bunun sonucu 
olarak toplumun 
genelinde saldırgan 
bir tavır oluşuyor.
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Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
2004-2 yılı öğretmen 
atamalarını gerçek
leştirdi.
MEB, 2004-1 yılı 
öğretmen atımların
da atadığı 9 bin 267 
öğretmenden 303'ü 
çeşitli sebeplerle 
birlikte görev yerini 
beğenmeyerek iş 
başı yapmadı. 
Bakanlık boş kalan 
303 kadroya atama 
yaparak, en fazla 
atamayı sınıf 
öğretmenliği 
branşında yaptı. 
Sınıf öğretmenliği 
branşına 116 kadro 
ayıran bakanlık, 51 
kadroyu İngilizce, 32' 
Matematik ve 18 de 
Okul Öncesi Öğret
menlik branşlarında 
gerçekleştirdi. 81

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

ilden toplam 77 ile 
yapılan yerleştirmel
erde atanan öğret
menlerin en geç 
31.12.2004 tarihine 
kadar görevlerine 
başlamaları istendi. 
Bakanlık ataması 
yapılan öğretmen
leri, www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
yayınlamaya başladı. 
24 branşta 303 
öğretmenin atandığı 
atamalarda 
branşalara göre 
dağılım şöyle 
gerçekleşti:
"Beden Eğitimi:3 
Bilgisayar: 17 
Coğrafya: 1
Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi: 13
Elektronik/Telekomin 
ikasyon: 1
Felsefe: 2 
Fen Bilgisi ve Fen 

ve Teknoloji: 3 
Giyim/Hazır 
Giyim/Moda 
Tasarımı:1 
Arapça Meslek
Dersi :1
İngilizce: 51
Kimya: 1 
Makine 
Ressamlığı: 1 
Matematik: 32 
Matematik 1 
(İlköğretim): 7 
Muhasebe Grubu: 2 
Müzik: 5 
Okul Öncesi 
Öğrt/Çocuk Gel. ve 
Eğ. Öğrt.:18 
Resim İş/Resim: 2 
Sınıf Öğretmenliği: 
116 Sosyal Bilgiler: 
4 Tarih:1
Türk Dili ve 
Edebiyatı: 11 
Türkçe:6 
Zihin Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği: 4

Genel Sağlık Sigortası geliyor
Kamu sağlık 
sigortacılığını 
birleştirmeyi 
hedefleyen Genel 
Sağlık Sigortası 
Sistemi, Bağ-Kur, 
SSK, Emekli 
Sandığı ve Yeşil 
Kart kapsamındaki 
sigortalılar için 
yenilikler içeriyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Başkanlığı'nca 
hazırlanan Genel 
Sağlık Sigortası 
Tasarısı Taslağına 
göre, bu kanunda 
belirtilen sosyal 
sigorta kurumları- 
na tabi olması 
gerekenler ilgili 
kanunların 
kapsamına 
girdikleri tarihten 
ıtıoaren sigortan 
sayılacaklar. 
Herhangi bir 
sosyal sigorta 
kurumuna tabi 
olmayıp kazanç ve 
gelirleri yoksulluk 
sınırı üzerinde 
bulunanlar bir ay 
içerisinde bildirim 
formunu ikamet
gahının bulunduğu 
yerdeki sosyal 
sigorta kurumuna 
verdikleri tarihten 
itibaren sigorta 
kapsamına 
girecek.
Kazanç ve gelirleri 
yoksulluk sınırı 
altında bulunanlar
la kimsesiz 
çocuklar, bakıma 
muhtaç kimseler,

sığınmacı ve 
vatansızlar Sosyal 
Hizmetler ve 
Yardımlar 
Kurumu'nca tescil 
edildikleri tarihten 
itibaren sigortalı 
olacaklar.
Tescili yapılan sig
ortalılar ile bak
makla yükümlü 
oldukları kişilere 
ülkede sabit bir 
sosyal güvenlik 
numaralandırma 
sistemi oluşturul- ‘ 
duğunda verilecek 
sosyal güvenlik 
sicil numarası aynı 
zamanda genel 
sağlık sigortası 
sicil numarası 
olarak kabul 
edilecek.
Genel Sağlık sigor
tasının gerek
tirdiği, ödemeler ve 
her çeşit yönetim 
giderlerini karşıla
mak üzere, sigor
talılar, işverenler 
ve devlet, genel 
sağlık sigortası 
primi ödeyecek. 
İşsizlik Sigortası 
yardım ve hizmet
lerinden yarar
landırılanların 
hastalık ve analık 
sigortası hizmetler
ine karşılık sigorta 
primlerinin 
hesabında esas alı

nan alt kazanç 
sınırı üzerinden 
hesaplanacak 
yüzde 12.5 prim 
kuruma aktarıla
cak. Ayrıca 
emeklilerin net 
maaşlarının yüzde 
1'i genel sağlık sig
ortası payı olarak 
kuruma 
aktarılacak.
Prim oranı, prime 
esas kazancın 
yüzde 12.5’i ola
cak. Sağlık sigor
tası priminin yüzde 
6'sı çalışanlar, 
yüzde 6.5'i de iş 
veren tarafından 
karşılanacak. Bağ- 
Kur Kanunu, Tarım 
İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu, 
Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
kapsamında olan
lar ile herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kurumuna tabi 
olmayanlardan 
prim ödeme gücü 
olanlar primin 
tamamını ödeye
cek. Prim ödeme 
gücü olmadığı 
tespit edilenler için 
devlet genel sağlık 
sigortası priminin 
tamamını 
ödeyecek.

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
i KÖRFEZ REKLAM ■

TEL : (0.224) 513 96 83
L ■■■ n BM BBB BB BB Bİ

http://www.meb.gov.tr
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Bursa ’da kapkaç alarmı
Bursa'da kapkaça 
uğrayan biri öğret
men 2 kadının 
çantası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay önceki 
gün saat 18.30 
sıralarında İzmir 
yolunda Garanti 
Bankası önünde 
meydana geldi. 
Heykel'den bindiği 
otobüsten söz 
konusu yerde inen 
öğretmen Tülay B. 
(42), arkasından 
gelen gencin 
saldırısına uğradı. 
Çantasını ver
memek için bir süre 
boğuşan Tülay B., 
şüpheliyle baş ede
meyeceğini anlayın
ca çantasını bırak
mak zorunda kaldı.

1.60-1.65 boylarında 
olan ve eşkali tam 
belirlenemeyen 
şüpheli olay 
yerinden kaçtı.
Çalınan çanta 
Nilüfer Belediyesi 
eski hizmet 
binasının 
bahçesinde ekip
lerin yaptığı araştır
malar sonucu 
bulundu. İçerisin
den 100 milyon lira, 
kimlik ve banka 
kartı alınan çanta, 
parmak izi araştır
ması için olay yeri 
inceleme ekiplerine 
teslim edildi. 
Diğer olay ise, 
önceki gece saat 
23.30 sıralarında 
Merinos'ta metro 
istasyonu önünde

meydana geldi. 
Metrodan inen fabri
ka işçisi Nuran Ç. 
(28), 2 kişinin 
saldırısına uğradı. 
Saldırganlardan biri 
genç bayanan sol 
koltuk altına sert bir 

cisim batırırken, 
diğeri de sağ kolun 
daki çantayı alarak 
kaçtı. Olayın 
şokunu üzerinden 
atamayan genç 
bayan, çantasının 
içinde 100 milyon 

lira, 6 adet 
Cumhuriyet altını, 
nüfus cüzdanının 
bulunduğunu bildir
di. Polis, olayın 
ardından yaya 
olarak kaçan saldır
ganların yakalan

ması için geniş 
çaplı araştırma 
başlattı.
Öte yandan 
Nilüfer İlçesi'nde 
son zamanlarda 
kapkaç ve 
hırsızlık vakaların
daki artış 
herkesi korkutuyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
Beşevler Mahalle 
si'nde hırsızlık 
için bir eve 

giren 2 kişi, genç 
bir bayanın ırzına 
geçtikleri iddiasıyla 
tutuklanmıştı. 
Önceki gece de 
Ataevler Mahalle 
si'nde bir kapkaççı, 
ırzına geçmek iste
diği bayanın çan
tasını alarak 
kaçmıştı.
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Asgari ücretlinin
primi devletten

Hükümet, tüm yurttaşları Genel Sağlık Sigortası kapsamına almaya hazır
lanırken, sağlık primi öreme sisteminde köklü değişikliğe hazırlanıyor.
Evli ve çocuk sahibi asgari ücretlinin primini devlet ödeyecek.
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, sağlık 
sigorta sistemini 
tek elde toplaya
cak Genel Sağlık 
Sigortası Yasa 
Taslağı-nı son 
aşamaya getir
erek, sivil toplum 
örgütlerinin 
görüşüne sundu. 
Buna göre, asgari 
ücretle çalışan bir 
işçi tek başına yaşıy
orsa primini kendisi 
ödeyecek, ancak evli 
ve çocuk sahibi ise 
primini devlet 
karşılayacak.
Taslağa göre, Sosyal 
Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur'un sağlık 
birimleri feshedil
erek bunların yerine 
tüm çalışanları 
kapsayacak Genel 
Sağlık Sigortası 
Kurumu oluşturula
cak.
KAZANCA DEĞİL, 
HARCAMAYA 
GÖRE PRİM 
Taslağa göre, genel 
sağlık sigorta primi 
kazanca göre değil, 
harcamaya göre 
ödenecek. Sağlık 
sigorta piriminin 
çalışanın kazancı

üzerinden belli oran
da kesilmesi uygula
masına son veril
erek, istenen teminat 
paketinin 
öngördüğü sağlık 
hizmetlerine göre 
belirlenecek.
TEMEL TEMİNAT 
PAKETİ DARALA
CAK MI?
Taslakta, sağlıkta 
temel teminat 
paketinin mevcut 
durumun altına 
düşmeyeceği ifade 
ediliyor. Ancak 
Emekli Sandığı 'nın 
uyguladığı temel 
teminat paketinin 
teorik olarak 
uygulanamayacağı 

kaydediliyor.
Devlet, Genel 
Sağlık Sigortası 
kapsamına temel 
teminat paketi 
koyacak, ancak 

bunun içeriğini yasa 
çıktıktan sonra 
Genel Sağlık 
Sigortası Kurumu

belirleye- ' 
cek. Yeni 
uygulamada 
temel temi
nat pake
tinin SSK 
standard
ının 
üzerinde, 
Emekli

Sandığı standard
ının ise altında 
olması bekleniyor. 
Uzmanlar, Genel 
Sağlık Sigortası 'nın 
bütçeye ek bir 
maliyet getirmeye
ceği görüşünü 
savunuyor. 
Türkiye'nin yıllık 
sağlık harcamasının 
20 katrilyon lira 
dolayında olduğunu 
bildiren uzmanlar, 
"Genel Sağlık 
Sigortası mevcut sig
orta sistemlerinin 
tek çatı altına 
toplanmasıdır. Bu 
nedenle ek bir 
maliyet getirmesi 
düşünülmüyor. 
Zaten sağlığa 
ayrılan belli bir kay
nak var ve harcama 
tutarı belli. Genel 
sağlık sigortası bun
ları tek elde toplaya
cak" görüşünü dile 
getiriyor.

T P

Kamuoyunda tele
fon borçlarının 
affı olarak bilinen, 
geçmiş dönemlere 
ait borçları 
ödeme güçlüğü 
çeken abonelere 
ödeme kolaylığı 
sağlamak üzere 
Türk Telekom 
Genel 
Müdürlüğü 'nün 
başlattığı sulh 
sözleş m esin in, 
27 Şubat 2005

tarihinde sona 
ereceği açıklandı. 
Türk Telekom 
Müdürlüğü yetk
ilileri, çeşitli 
sebeplerden 
dolayı telefon 
borçlarını ödeye
meyen abonelere 
kolaylık sağlamak 
için başlatılan bu 
uygulamanın 
devam ettiğini 
belirterek, 
"27 Şubat 2005

günü mesai saati 
sonuna kadar 
devam edecek olan 
bu uygulamada 
faiz oranlarında 
ciddi indirimlere 
gidildi.
Sağlanan bu 
imkandan fay
dalanmak isteyen 
abonelerimizin en 
kısa sürede müdür
lüğümüze başvur
maları gerekiyor " 
dedi.

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Futbolcu
Günümüzün en popüler 

sporunun futbol olduğu 
aşikardır.

Bu sporu yapanların, nasıl 
hareket etmeleri gerektiğini, 
nasıl yaşamaları gerektiğini iyi 
bilmeleri gerekir.

Bunu size bir örnekle 
anlatayım;

Yaşı 40 'a gelmiş hemen 
hemen kerkezin tanıyacağı, 
güzel, güzel olduğu 
kadar da futbolda doruğa çık
mış bir kimseden bahsede
ceğim.

Bu kişi Beşiktaş 'ta futbol 
oynamış Yusuf.

Beşiktaş'ta oynadığı 
zamanlar gayet sakin ve 
güzel futbolu ile seyre
denlerin taktirini kazanmaya 
başlamıştı.

Ne yazık ki; bu güzel 
insan, belki arkadaşları 
yüzünden, belki de eriştiği 
mertebeyi kaldıramadığın 
dan gece hayatına başladı.

Kimi zaman bu yaşantıya 
ara verdi. Kimi zaman 
ise gece hayatına devam 
etti.

Bu sebebten ötürü futboldan

koptu.
Bu kişiyi tanıyanlar bana 

hak vereceklerdir.
Derler ki; gelmiş geçmiş 

futbolcuların en iyilerinden 
biriydi

Maalesef Gündüz, 
Lefter, Cihat, Turgay, Baba 
Hakkı gibi adı spor 
sayfalarına altın harflerle 
yazılmadı.

Bugün futbol oynayan 
gençlerin, bir maça her 
anlamda hazırlanmanın ne 
demek olduğunu iyi anla
maları gerekir.

Öğrenci olan gençler, 
hem öğrenimlerine iyi bir 
şekilde devam etmeli, hem 
de sporla iç içe yaşayıp gece 
hayatından uzak durmalı
dırlar.

Düzenli beslenme, idman 
ve istirahat.

Ben gençlerden bunu bek
liyorum.

Sporda bir yere gelmek 
için bu üç unsur şart.

Neler yapmamaları 
gerektiğini yukarıda yazdığım 
örnekle anlattığımı zannediyo
rum.

KAYIP Bursa Bağkur İl Müdürlüğündan aldığım 
Bağkur Sağlık Karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Mehmet PARS

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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| Bilgisayarda gizli işlem kalmayacak
Patronsunuz ve 
çalışanlarınızın 
bütün gün bilgisa
yarda ne gibi işlem
ler yaptığını öğren
mek istiyor 
musunuz? Evlisiniz 
ve eşiniz bütün 
gece bilgisayar 
başından kalkmıy
or. Ya da 
çocuğunuz bilgisa
yarda sürekli 
arkadaşlarıyla 
yazışıyor. Eşinizin 
veya çocuğunuzun 
kiminle ne 
yazıştığını öğren
mek istiyor 
musunuz? 
Amerika, Almanya 
ve Kanada'da üreti
mi yapılan takip 
sistemleri, 
Türkiye'de Türk 
teknolojisi ile 
Horizon Bilgisayar 
Yazılım tarafından 
üretimi tamam
landı. Bilgisayar 
açıldığında gizli bir 
şifre ile sistem 
devreye giriyor. 
Böylece gizli kayıt 
işlemi de başlıyor. 
Sentinel 
Professionel 2005 
'in bilgisayarda 
kullanıcıdan gizli

Açılan ve kapanan şirket sayısı artt
2004 Ekim 
ayında 3 bin 123 
yeni şirket ve 
kooperatif ile 3 bin 
234 yeni ticaret 
unvanlı işyeri açıldı. 
Aynı ay içinde 572 
şirket ve kooperatif 
ile bin 168 ticaret 
unvanlı işyeri ise 
kapandı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2004 Ekim döne
minde açılan ve

TELEFONUMUZU MOT aliniz

KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

olarak yaptığı kayıt 
işlemleri şunlardır: 
Bilgisayarda 
Kontrol Sizde 
Olsun I 
-Bilgisayarlar ile 
gerçekte ne 
yapıldığını rapor
layım 
-Bilgisayarda 
gerçekten neler 
yapıldığını (iş mi, 
eğlence mi ?) bilin. 
-Personeliniz 
gerçekte sizin için 
ne kadar çalışıyor, 
vaktinin ne kadarını 
boşa harcadığını 
tesbit edin.
-Klavyeden basılan 
tüm tuşların takibi.
-Microsoft Ekran 
Klavye takibi.
-İnternette hangi 
siteleri ziyaret ediy
or bilin.
-(MSN, YAHOO, 
ICQ) Chat’te kimler
le ne konuşuyor 

kapanan şirketlere 
ilişkin istatistik 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre; 2004 
Ekim ayında 3 bin 
123 yeni şirket ve 
kooperatif ile 3 bin 
234 yeni ticaret 
unvanlı işyeri açıldı. 
Aynı ay içinde 572 
şirket ve kooperati
fle bin 168 ticaret 
unvanlı işyeri 
kapandı. 2004 
Ağustos ayında 

takib edin. 
İşletmeler 
-Personelinizin 
bilgisayarda neler 
yaptığını merak 
etmeyin tam olarak 
bilin.
-Bilgisayarlarınız 
ne zaman açılıyor 
ne zaman 
kapanıyor görün.
-Personeliniz hangi 
programları, klasör
leri ve dosyaları 
kullanıyor tesbit 
edin.
Anneler, Babalar, 
Eşler, Arkadaşlar 
-Çocuğunuzun 
sorunlarına daha 
fazla ortak olun.
-Çocuğunuzla 
sorunları daha 
oluşmadan çözme 
şansını yakalayın.
-İlişkilerinizde 
problemleri görmek 
ve çözmek elinizde 
-Sentinel 

açılan şirket ve 
kooperatiflerin 2 bin 
829'u limited, 206'sı 
anonim, 4'ü kollektif 
ve 84'ü kooper
atiften oluştu. 2004 
Ekim ayında, 
2003'ün aynı ayına 
göre, açılan şirket 
ve kooperatif sayısı 
yüzde 7.3 artarak 2 
bin 910'dan 3 bin 
123'e, açılan ticaret 
unvanlı işyeri sayısı 
da yüzde 9.9

Professionel 3.5 
Kullanıcıdan haber
siz olarak bilgisa
yarda yapılan tüm 
işlemleri gizlice 
kayıt eder. Kayıtları 
tutulan bilgiler 
daha sonra tekrar 
incelenebilmesi 
için gizli bir alana 
depolanır.
-Yapılan takip 
sonucundaki kayıt
ların arasında iste
diğiniz sonuçları 
bulabilmeniz için 
güçlü ve gelişmiş 
arama seçenekleri 
mevcuttur.
Teknoloji olarak 
dünyadaki rakip
lerinden üstün 
özellikleri olan 
Sentinel 
Professional 2005 
tüm dünyada rakip
leri karşısında 11 
dil seçeneği ile 
iddialı.
Şirketlerde, bilgi 
güvenliği kontrolü 
sağlama amaçlı 
olan Sentinel 
Professional kişisel 
olarak ta kullanıl
makta. Sentinel ile 
ilgili detaylı bilgi 
için, http://www. 
horizonum.com 

artarak, 2 bin 
942'den 3 bin 
234'e yükseldi. 
2004 Ağustos 
ayında; 2003'ün 
aynı ayına göre 
kapanan şirket ve 
kooperatif sayısı 
yüzde 41.2 artarak 
405'den 572'ye 
yükseldi. Kapanan 
ticaret unvanlı işyeri 
sayısı ise yüzde 9.4 
artarak bin 68'den 
bin 168'e yükseldi.

Motorlu taşıt 
istatistikleri

2004 yılı Ekim ayın
da 69 bin 245 adet 
taşıtın trafiğe 
kaydolduğu 
bildirildi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü 
(DİE), Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
işbirliği ile 
hazırladığı Motorlu 
Kara Taşıtları 
İstatistik sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre, 2004 yılı 
Ekim ayında 69 bin 
245 adet taşıt trafiğe 
kaydoldu. Trafiğe 
kaydı yapılan 
toplam 69 bin 245 
adet taşıt içinde 
yüzde 52.7 ile oto-

Tüketici kredileri
toplamı arttı

Mevduat 
bankalarının 
verdiği tüketici 
kredilerinin 
toplamı, bir 
haftada yaklaşık 
71 trilyon 372 
milyar lira artarak 
10 Aralık 
itibariyle 12 
katrilyon 632.2 
trilyon liraya 
yükseldi.
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
Tüketici kredi
lerinin toplamı, 
3 Aralık'ta 
12 katrilyon 
561 trilyon lira 
düzeyindeydi. 
Mevduat 
bankalarından 
TL cinsinden 
kullanılan kredilerin 

mobil ilk sırada yer 
alırken, otomobili 
yüzde 23.7 ile 
kamyonet, yüzde 
10.6 ile motosiklet 
ve yüzde 4.5 ile 
kamyon takip etti. 
Ekim ayında trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 8.5' ini ise 
traktör, minibüs, 
otobüs ile özel 
amaçlı taşıtlar oluş
turdu. 2004 Ocak- 
Ekim dönemine 
bakıldığında ise 634 
bin 34 adet taşıtın 
trafiğe kaydı 
yapılırken, 247 bin 
824 adet taşıtın da 
trafikten kaydı 
silindi.

dağılımına 
bakıldığında, 
2 katrilyon 531.7 
trilyon lirası 
konut, 4 katrilyon 
207 trilyon lirası 
otomobil kredi
lerinden oluşuyor. 
Tüketici kredi
lerinin banka 
gruplarına göre 
dağılımına 
bakıldığında ise 
10 Aralık 
itibariyle TL 
cinsinden kredi
lerin 4 katrilyon 
188.8 trilyon lirası 
kamu bankaların
dan, 7 katrilyon 
439.3 trilyon lirası 
özel bankalardan, 
1.4 katrilyon lirası 
da yabancı 
bankalardan alındı.

horizonum.com
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Kansere yem' çözüm Hacı itfama sai M
Amerikalı 

, bilim 
adamlarının 
yaptığı bir 
araştırmaya 
göre, ceviz, 
susam ve 
mısırda bulu
nan E vitamini 
prostat ve 
akciğer 
kanserini dur
duruyor.
Purdue 
Üniver
sitesinde 
yapılan 
araştırmada, 
doğal olarak 
bitki çekirdek
lerinde bulu
nan E vitamini 
formunun, lab
oratuarda 
kanser 
hücrelerinin 
çoğalmasını 
önleyerek 
kanseri dur- 
durabildiği ye 
sağlam 
hücrelere 
zarar ver
mediği belir
lendi.
Yeni Anti- 
Kanserojen 
Madde 
E vitamini 
tabletlerinde 
bulunmayan

Gamma-toco- vitamininin 8 adamları,
pherol formu formunun sap susam ve
ancak doğal tandığı biliniy mısır yağında
yollardan alın or. da aynı mad
abiliyor. Kemoterapinin denin bulun- .
Gamma-toco- yerini alabile duğunu, ancak
pherolün gele ceği mısır yağının
cekte yeni bir düşünülen çok fazla kul
anti-kansero- Gamma-toco- lanılması
jen madde pherol bileşi durumunda/
olarak kul minin kanserli içeriğinde
lanılabileceği hastaları bulunan linolik
ni söyleyen kemoterapi ve asidin kanser
Dr. Qing radyasyon ter hücrelerinin
Jiang, labo- apisinin yan çoğalmasına
ratuvarda etk etkilerinden de yol açabile
ili olan koruyabileceği ceğine dikkat
bileşimin can belirtiliyor. çekti. Aynı
lılarda da aynı 2000 yılında zamanda ceviz
etkiyi göster yapılan bir ve susamın
mesi duru başka araştır fazlaca yağ
munda hasta- । mada ise içerdiği çok
lara tavsiye Gamma-toco- fazla
edilebileceğini pherol mad tüketilmesi 3
söyledi. desinin iltihap durumunda
E vitamini lanmayı başka sağlık
üzerinde 75 önlediği beljr- sorunlarına
yıla yakın lenmişti. yol açabile
araştırma Fazlası Zararlı ceği cİd* ifade
yapıldığı ve E Bilim ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, 
kutsal topraklara 
gitmeye hazırlanan 
hacı adaylarına, 
"Kişisel temi
zliğinize her 
zamankinden daha 
fazla özen gösterin. 
Yola çıkmadan 
önce hastalıklara 
karşı aşı olun. 
Solunum yolu enfek
siyonlarına karşı ted
birli olun. Mecbur 
kalmadıkça diğer 
insanlarla yakın 
temastan kaçının" 
uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanlığı ■ 
Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
hacı adaylarının kut
sal topraklardaki 
etkinlikleri sırasında 
en başta temizlik 
kurallarına uyması 
gerekiyor. Temizliği 
konusunda şüphe 
duyulan yiyecek ve 
içecekleri kesinlikle 
tüketmemeleri nok
tasında nacı aday
larını uyaran bakan
lık, "İkamet ettiğiniz 
yerlerin temizliğine 
göstereceğiniz âzami 
özenin, muhtemel 
bulaşıcı hastalıklar
dan korunmada 
önemli olduğunu

İemt

unutmayın. İkamet 
ettiğiniz yerlerde 
vantilatör ve klima 
kullanımlarında çok 
dikkatli olun. Çünkü 
vantilatör ve klima 
ciddi soğuk algınlığı
na neden olabilir.
Mümkünse yanınızda 
yiyecek maddeleri 
götürmeyin. Yine de 
ısrar ediyorsanız 
kuru ve dayanıklı^ 
gıdalar götürün" ‘ 
hatırlatmasında 
bulundu. Sağlık 
Bakanlığı hacı aday
larının karşılaşabile
ceği sağlık sorunları 
konusunda şu bilgi
leri VerdîjBbı 
"MensmjitsaiB 
Menenjitten korun
mak için menenjit 
aşınızı yaptırın. 
Gerektiğinde en iyi 
tıbbi hizmetin ver
ilmesi amacıyla 
sağlık ve şahsi bilgi
lerinizi içeren 
künyelerinizi hac 
sezonu süresince sol 
kolunuza takmayı

unutmayın.
Bağırsak 
Enfeksiyonları: 
Aldığınız bütün gıda 
maddelerinin temiz 
olmasına, uygun8., 
koşullarda hazırlan
mış ve saklanmış 
olmasına dikkat 
edinî'Temizliğinden 
emin olmadığınız ' 
veya başkalarının ü 
verdiği bilmediğiniz 
yiyecekleri yemeyin. 
Tüm bunlara rağmen 
bol sulu ishal, halsiz
lik, bulantı, kusma, 
susama hissi, karıru 
ağrısı, ateş gibi belir
tilerin bir ya da 
birkaçı var ise eri 
yakın sağlık görevli
sine başvurun. 
Solunum Yolu 
Enfeksiyonları: ’ 
Mecbur olmadıkça 
diğer insanlarla 
yakın temastan 
kaçının. Kalabalık 
yerlerde maske kul
lanın. Öksürük, nefes 
darlığı, ateş gibi 
belirtilerin bir ya da 
birkaçı varsa en 
yakın sağlık görevüM 
sine başvurun.
Güneş Çarpmasına 
Dikkat: Uzun süre \ 
güneş altında 
kalmayın, kalmanız 
gerekiyorsa mutlaka 
şemsiye kullanın.

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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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 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
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513.30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
18 Aralık 2004 Cumartesi 

DEMİRİZ ECZANESİ . 
Semerciler Yokuşu - GEMLİK 

19 Aralık 2004 Pazar 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 

Demirsubaşı Malı. Çeşme Sok.
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I So^ıer Kara adlı genç, dün akşam Pazar Caddesi’nde tartıştığı genç tarafından bıçaklandı

Üç yerinden bıçaklandı Ayten Alpman
kalp krizi geçirdi

Dün gece, Pazar 
Caddesi’nde mey
dana gelen olayda, 
Soner Kara (19) adlı 
genç, daha önce 
tartıştığı Osman K. 
adlı şahıs tarafın
dan üç yerinden 
bıçaklandı. 
Saat 20.30 
sıralarında Pazar 
Caddesi’nde 
bir gencin yere 
düşmesiyle, 
esnaf gencin 
yaralandığını 
görünce durumu 
polise bildirdi.
Yaralı genç, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
götüren polisler, 
daha önceden 
araları bir tartışma 
nedeniyle açık olan 
Osman K. ile Sonar 
Kara’nın karşılaş

ması üzerin 
tartıştıkları, bu 
arada Osman K.’nın 
yanında taşıdığı 
bıçak ile Kara’yı sağ 
bacağından, elinden 
ve kalçasından 

yaralayarak, 
açtığı öğrenildi. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Acil servisi’nde 
bıçaklanan yerleri 
dikilen Soner Kara,

daha sonra 
Emniyete 
götürülerek, 
ifadesi alındı. 
Osman K.’nın ise 
aranmasına 
başlandı.

Ünlü ses sanatçısı 
Ayten Alpman, 
dün akşam vere
ceği konser için 
Ankara'ya gelirken 
sabaha karşı 
fenalaşarak Fatih 
Üniversitesi Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Burada tedavi altı
na alınan Alpman, 
yoğun bakım 
ünitesine sevkedil- 
di. Fatih Üniver
sitesi Hastanesi 
yetkilileri, 
sanatçının kalp 
krizi geçirerek dün 
saat 04.00 şıraların
da hastaneye getir
ildiğini ve tedavi 
altına alındığını 
bildirdiler.
Sanatçının şu anda 
durumunun iyi 
olduğunu belirten

yetkililer, "Sağlık 
durumu şu anda 
geldiğine göre iyi 
durumda. Ancak, 
her kalp krizi geçi 
ren hasta gibi 2-3 
gün kontrol altında 
bulundurulacak" 
açıklamasında 
bulundular.
Alpman'ın Koca 
tepe Kültür Merke 
zi'nde vereceği 
konserin de iptal 
edildiği kaydedildi.
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Kırmızı beyazlı gençler, Yeni Karamanspor karşısında farklı bir skor elde ettiler.

Gemlikşfior: 5 Yem Karamanspor: 2
Gemlikspor Genç Takımı, dün ilçemiz statında yaptığı Yeni Karamanspor karşılaşmasında, rakibine üstün
lüğünü kanıtladı. İlk yarıyı 2-1 önde bitiren kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda 3 gol daha attılar. Haberi sayfa 5’de
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Mirasta vergiye 
yeni düzenleme 
Veraset ve intikal vergisiyle ilgili mua 
fiyet ve istisna hadleri 2005 yılından 
geçerli olmak üzere yeniden belirlen
di. 75 milyarlık mirastan vergi 
alınmayacak. Haberi sayfa 2’de

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi tarafından lAB^ve Türkiye’ konulu konferans düzenlendi

“45 ve Türkiye^ tartışıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Isınma sorunu
Kış geldi çattı.
Yine de bölgemizde havalar ılıman geçiyor.
Ama bu havalara aldanmamak gerekir.
Ne de olsa Aralık ayındayız.
Geçtiğimiz yıl yaşadığımız kış bizi bıktırmıştı.
Bu kış, evlerimizde doğalgaz yakacağımızı 

sanmıştık. Hevesimiz başka bir kışa kaldı.
Ona da şükür. Ya hiç gelmeseydi.
Odun, kömür ve de mazotla uğraşıp duracak* 

tık.
Odun, kömür ve de mazot demeyin.
Her biri el yakıyor.
Ama içlerinde bir var ki, adamın iflahını sökü 

yor.
Sözünü ettiğim yakıt mazot.
Biz, dokuz aylık Umurbey’liyiz.
Aldığımız evde kat kaloriferi var ama mazotlu.
Mazotun ise, kilosu bir milyon 800 bin lira..
Yılda üç ton mazot yaksan, neredeyse 5 milyar 

lira eder.
Bunun için herkes gibi biz de kat kaloriferimi 

zi mazottan, katı yakıta dönüştürme kararı aldık.
Tam üç gündür bu iş üzerinde ihtisas sahibi 

oldum.
Mazottan katı yakıta dönüşüm yapacaklara 

danışmanlık hizmeti verebilirim.
Faik Usta’nın eline sağlık, tesisatı iyi döşedi. 

Kazanı bağladı ve dün akşam ilk kömürümüze 
yol verdik.

Umurbey’e doğalgaz gelmeyecekmiş.
Gelmesin.
Artık korkum yok.
Biz, kömürle daha ucuz ısınmasını da biliriz.
Dansı olmayanlara..

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin düzenlediği konfe 
ransa katılan konuşmacılar, AB’ye karşı görüş belirttiler. 
Konuşmacı Cüneyt Akalın, Avrupalı’nın Türkiye’yi birliğe almak 
istemesini stratejik olarak yorumladı. Gazeteci Levent Gençelli ise 
Brüksel’e giden gazetecileri emperyalizme hizmet etmekle suçladı
AD D Gemlik 
Şubesi’nce 
düzenlenen 
“AB ve Türkiye” 
konulu konferans 
ilgi gördü.
Konferansa konuş
macı olarak katılan- 
lar AvrupalInın 
Türkiye üzerinde 
stratejik ye ekono 
mik çıkarları oldu 
ğunu, Cumhuriyetin 
kafasının koparıl
masının istendiğini, 
Kıbrıs’ın 1995 yılın
da elden çıktığını 
iddia ettiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Atama şiştemj 
tamamen değişiyor 
Milli Eğitim Müdürlüğü, atama siste
minde değişiklikler yaptı. Yeni yılda 
uygulamaya girecek olan atama 
sisteminde müdürler, emniyette olduğu 
gibi 1 ve 2 nci sınıf Milli Eğitim 
Müdürü olacak. Haberi sayfa 8’de

Tüketici daha 
fazla korunacak 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanunda yer alan düzenlemelere aykırı 
hareket edenlere uygulanacak para 
cezaları yüzde 11.2 oranında artırıldı.

Haberi sayfa 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Geçmiş Olsun ...
Seyyahın biri dünyayı dolaşırken yolu mezarlığa 

düşmüş.
Bu dünyadan göçenlere dua etmek için girdiği 

mezarlıkta taşların üzerindeki yazılar dikkatini çekmiş.
“Kulenparalara dikkat”
O taşa bakmış aynı yazı, beri ki taşa bakmış aynı 

yazı..
O da dikkatlice ziyaretlerini sürdürürken bel hiza

sından hayli aşağıda bulunan bir mezardaki küçük bir 
yazıya gözleri ilişmiş.,

İyice eğilmiş ve yazıyı okumuş ;
“Geçmiş olsun”

Avrupa Birliği için müzakere tarihini aldık.
Brüksel’e giden heyetin karşılanma biçimini 

görünce “büyük bir zafer” kazandığımız sanılıyor.
Başbakan ayağının tozuyla Esenboğa Hava 

Limam’nda medya ordusuna ve yandaşlarına yaptığı 
konuşmasında “ 41 yıllık rüya ” gerçekleşti diyor.

Ve emeği geçenlere teşekkür ediyor.
Karşısındaki topluluk da çılgınca alkışlıyor ve 

haykırıyor.
“İşte AB, işte lider”
İnsanın aklı karışıyor, başı dönüyor.
Koşula bağlı tarihe sevinmek ne anlama geliyor ?
Yanlı medya ve onları güdüleyen siyasal otorite 

tarafından zafer diye önümüze sunulan sonucun 
neresi zafer.

Kıbrıs Rum Kesimini tanımak mı?
Ucu açık müzakere tarihi almak mı ?
Öyle görünüyor ki ülkemizin bağımsızlığı üzerinde 

ciddi senaryolar tezgahlanıyor.
Atatürk ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği askeri ve 

uluslararası siyasal zaferler ekonomik başarılarla 
desteklenmediği için ulusal bağımsızlığımız dış güçler 
tarafından tehdit ediliyor.

Duyunca ağzım açık kaldı. Ürperdim.
Endişeye kapıldım.
Bizim başbakanın yakın “dostu” İtalya Başbakanı 

Berlusconi’nin açıklaması
Türküm diyenin kanını donduracak türden.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı .meğer kendisine 

Güney Kıbrıs’ı tanıyacağını daha önce söylemiş.
Bu söylemden Cumhurbaşkanı,Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı ve Genelkurmay Başkam’nın 
haberi var mı ?

Türkiye Cumhuriyeti’nin “kırmızı çizgileri” olarak 
adlandırdığı ulusal değerler bir bir yok ediliyor.

Dışişleri Bakanı ne güzel söylüyor.
“Hepimiz Kıbrısia doğduk,Kıbrıs’la büyüdük.

Hepimiz bu davanın savunucularıyız. Çocuklarımızın 
geleceğini karartmaya hakkımız yok.”

Söylüyor ama söyledikleri ne yazık ki uyguladık
larıyla örtüşmüyor.

Ne adına ve niçin bu şekilde siyaset yapılıyor ?
Bu anlamsız siyaset kime ne yarar sağlayacak ?
Kısa vadeli mutluluklar ne yazık ki “sükut-u 

hayaTle sonuçlanıyor.
Amaç günü kurtarmak mı ?
Ya yarınlar ne olacak ?
Avrupa Birliğini araç olarak kullanıp başka he 

deflere yönelenler mi var ?
Tarihte ve yakın çevremizde bu hedeflere yönelen

lerin halleri ortada..
Ortaçağın karanlığında çırpınıp duruyorlar.

Mirasta vergiye 
yeni düzenleme
Veraset ve 
intikal vergisiyle 
ilgili muafiyet 
ve istisna 
hadleri 2005 
yılından geçerli 
olmak üzere 
yeniden 
belirlendi. 
75 milyarlık 
mirastan vergi 
alınmayacak 
Maliye 
Bakanhğı’nın, 
söz konusu 
muafiyet 
ve istisna 
tutarlarını, 
2004 yılı yeniden 
değerleme oranı 
olan yüzde 
11.2 oranında 
artırarak, 
yeniden 
belirleyen 
Veraset ve 
İntikal Vergisi 
Kanunu Genel 
Tebliği, Resmi 
Gazete’de 
yayımlandı. 
2005 yılında 
uygulanmak 
üzere mirasçıla 
rın her birine 
düşen miras 
hisselerinin 
veraset ve

intikal vergisin
den muaf 
tutulan kısmı 
68 milyar 93 
milyon liradan 
75 milyar 719 
milyon liraya 
(75 bin 719 YTL) 
çıkarıldı.
Başka bir 
mirasçı 
bulunmaması 
halinde tümüyle 
eşe kalan 
mirasın 
vergiden istisna 
tutulan kısmı ise 
136 milyar 
256 milyon 
liradan, 
151 milyar 
526 milyon 
liraya (151 
bin 526 YTL) 
yükseldi.
Para ve mal 
üzerinden 
düzenlenen 
yarışma ve 
kazanılan 
ikramiyelerle 
karşılıksız 
intikallerde 
vergiden 
istisna tutulan 
kısımla ilgili 
tutar ise 
1 milyar 572

milyon liradan 
1 milyar 748 
milyon liraya 
(1.748 YTL) çıktı. 
YENİ TARİFE 
Veraset ve 
intikal vergisi 
alınacak 
tutarların 
vergilendirilmesi 
nde esas alınan 
tarife de aynı 
tebliğle yeniden 
belirlendi.
Buna göre, 2005 
yılında 120 bin 
YTL’ye kadar 
olan veraset ve 
intikallerden 
yüzde 1, diğer 
intikallerden ise 
yüzde 10 vergi 
alınacak. Sonra 
gelen 260 bin 
YTL’lik kısım
dan, veraset ve 
intikallerde 
yüzde 3, ivazsız

intikallerde 
yüzde 15, bunu 
izleyen 550 bin 
YTL’ye kadar 
olan kısımdan 
veraset ve 
intikallerde 
yüzde 5, ivazsız 
intikallerde 
yüzde 20, 
izleyen 1 milyon 
100 bin YTL’lik 
kısımdan 
sırasıyla 
yüzde 7 ve 
yüzde 25 vergi 
alınacak.
Vergi matrahının 
2 milyon 30 
bin YTL’yi aşan 
bölümünden 
ise veraset ve 
intikallerde 
yüzde 10, 
karşılıksız 
intikallerde ise 
yüzde 30 vergi 
tahsil edilecek.

BURSA HAKİMİYET VE KENT
I I

GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95

Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi tarafından ‘AB’ ve ‘Türkiye’ konulu konferans düzenlendi

“AB ve Türkiye" tartışıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi'nin düzen
lediği "AB" ve 
"Türkiye” konferan
sında konuşmacılar 
ABD ile AB'ye 
bakış açılarını gözler 
önüne serdiler.
ADD Marmara Bölge 
Sorumlusu Turgut 
Ünlü'nün yönettiği 
konferansa ayrıca 
Yeditepe Üniver
sitesinden 
Yardımcı Doçent 
Deniz Tansi, 
Marmara Üniversite
si Öğretim Görevlisi

Manzaralar....
Bir tabloya 5 trilyon sayıp alanlar, 
öte yanda ekmek ve 
baklava çalanlar...
‘Küçük Amerika’nın 
Büyük Harlemi’nden manzaralar 
Içmi açıyor, can mı sıkıyor?
He.. Ne dersiniz?

Cüneyt Akalın ve 
Gazeteci Levent 
Gencelli konuşmacı 
olarak katıldılar. 
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, bu 
konferansta 
mesleklerinin 
bilincinde olan 
kişilerin görüşlerini 
belirteceklerini 
söyledi.
CUMHURİYETİN 
KAFASI 
KOPARILIYOR 
ADD Bursa İl 
Başkanı Lütfi 
Kayıroğlu ise,

yaptığı konuşmada, 
70 milyon Türk 
insanına ya çıkarsa 
düşüncesiyle 
piyango bileti verip 
Kıbrıs'ı aldıklarını 
öne sürerek, 
"Türkiye Kemalizm! 
terk etti. Ezanlar, 
bayrak diyenlere 
hayırlı olsun. 
Cumhuriyetin 
kafasını kopardılar. 
Biz Cumhuriyetin 
kafasının 
koparılmasına 
izin vermeyeceğiz" 
şeklinde konuştu. 
AB'nin Türkiye'ye 
neler getireceği, 
neleri götüreceği 
konularının 
Atatürkçü Düşünce 
ile anlatımlarının 
yapılacağını açık
layan Turgut Ünlü, 
bu konuda 
televizyonlarda 
meslekleriyle 
ilgisi bulunmayan 
kişilerin AB hakkın
da görüş belirttik
lerini söyledi. 
KIBRIS'I
1995'TE VERDİK 
Konuşmacı 
Deniz Tansi, 
Türkiye'de 10 
yıldan bu yana yeni 
bir gelenek 
hortladığına dikkat 
çekerek, Gümrük 
Birliği ile başlayan 
davul zurna çal
maların 1999 yılında 
Helsinki'de üyelik 
başvurusuyla 
devam ettiğini aynı 
eğlencelerin
17 Aralık'ta da 
Ulusal Bayram ilan 
edilerek devam 
ettirildiğini söyledi, 
önceleri ismi 
AET olan bugünkü 
AB'nin kurulmaya 
başlangıcından 
buyana geçen 
tarihini anlatan 
Deniz Tansi, 
Kıbrıs'ın esasında 
1995 yılında 
karar verilen 
Gümrük Birliği 
ile elimizden

alındığına 
dikkat çekti. 
Avrupa Birliği 
İlerleme Raporu 
hakkında da bilgiler 
veren Deniz 
Tansi, gelmiş 
geçmiş tüm 
iktidarların bu uyum 
yasaları üzerinde 
suçları bulunduğunu 
söyledi ve 
"80 yıldır yorum
lanan Lozan 
şimdi yine yorum
lanmaya başladı" 
dedi.
Tansi, ayrıca 
Türkiye'nin eskiden 
NATO'nun kanat 
savunucusu 
iken şimdi cephe 
savunucusu duru
muna getirildiğine 
dikkat çekti.
TÜRKİYE 
ABD VE 
AB'DEN DAHA 
DEMOKRATİK 
Konuşmacılardan 
Cüneyt Akalın ise, 
Türkiye'nin ABD ve 
AB'den daha 
demokratik bir 
ülke olduğunu 
belirterek, ülkenin 
giderek laiklikten 
çıkmakta olduğunu 
söyledi.
Akalın, AB'ye 
nasıl girilmek 
istendiği, buna 
göre nasıl karşı 
çıkılması konuların
da bilgiler verirken 
AB'nin bugünü ve 
yarını hakkında 

genel açıkla
malar yaptı. 
Türkiye'nin 
laiklikten 
çıkmasıyla 
Avrupa'nın 
boyunduruğu 
altına gireceği 
iddiasında 
bulunan Akalın, pR 
Avrupa'nın 
Türkiye'ye " 
kapılarını açmak 
istemesinin nedeni
ni ise "tamamen 
staretejik" olarak 
yorumladı.
BU GAZETECİLERE 
ÜZÜLÜYORUM 
Brüksel'deki toplan
tıları takip eden 
gazetecileri 
Emperyalizme 
hizmet vermekle 
suçlayan Gazeteci 
Levent Gencelli ise, 
“Olayları ballandıra 
ballandıra anlattık
ları için onlara 
üzülüyorum. Türk 
gazetecilerin otel 
masrafları bile 
Marlboro firması 
tarafından karşı
landı. Dünün man
dacılarını bugünün 
medyacıları aldı. 
Türkiye'ye pom
palanmış haberler 
gönderild. Bunun 
adı gazetecilik 
değildir" 
şeklinde konuştu. 
Bir Amerikan firması 
olan Cargill'i 
Büyükşehir 
sınırlarına

M?hbetBKa§k|knr • 
M eh met ^tzıIV 

alabilmek için 
Gemlik'in 
30 kilometre içine 
alındığına dikkat 
çeken Gencelli, 
"zincirleri birbirine 
eklediğimizde 
ABD ve Avrupa'nın 
suçları görülüyor" 
dedi.
AKP'nin yabancı 
sermayeye ülke 
değerlerini peşkeş 
çektiğini ileri 
süren Gencelli, 
"Yer altı ve yer 
üstü kaynaklarının 
kullanılmasında 
ABD ve AB'nin 
isteği var.
Yakın zamanda 
BUSKİ'nin 
özelleştirilerek 
satılmak istenmesi 
bunu gösteriyor. 
Gemlik'li yakın 
zamanda su 
üzerinde oynanacak 
oyunları görecektir" 
iddiasında bulundu. 
ADD’nin düzen
lediği "AB" ve 
"Türkiye" konulu 
konferans, yaklaşık 
3 saat sürdü.
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Fenerium Mağazalarına ait TIR 
fenerli taraftarların ilgi odağı oldu

ı Fenerium TIR’ı 
Gemlik’e geldi

DYP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Safiye Çevik ile 
Belediye Meclis üyesi Halil Çevik’in oğulları 

Cenk Çevik, dünya evine girdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Fenerbahçe 
futbol takımının 
aldığı başarılı 
sonuçlar devam 
ederken, 
Fenerbahçe 
malzemelerini 
satan TIR ilçemize 
gelerek taraftarlara 
forma satmaya

devam ediyor. 
Dün iskele 
Meydanına 
gelen Fenerium 
mağazalarına ait 
Tır'daki malzemeler 
Fenerli taraftarlar 
tarafından yine 
ilgi odağı oldu. 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği

üyelerinin de 
destek verdiği 
satışlarda 
taraftarlar 
çeşitli takım 
malzemelerini 
alarak, 
Fenerbahçe'nin 
her zaman 
destekçisi 
olduklarını 
gösterdiler.

DYP İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi 
Safiye Çevik 
ile DYP'li Belediye 
Meclis üyesi 
Halil Çevik'in 
oğulları Cenk 
Çevik, kalabalık 
davetlinin katıldığı 
düğün töreniyle 
dünya evine 
girdi.
Cenk Çevik, 
tahsilini yaptığı 
Kırgızistan'da 
tanıştığı kendi 
gibi öğretmen 
olan Hande 
ile Milton 
Gazinosu'nda 
yapılan düğün 
töreninde pastayı 
birlikte keserek, 
davetlilere sundular. 
Mutlulukları 
gözlerinden okunan 
genç evlilerin 
mesleklerini

Türkiye'de yapacak- katılan davetliler 
lan öğrenilirken, gece boyunca
düğün törenine eğlendiler.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

OLU İM
OKUYUIM OKLU TU İM

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Gemlikspor: 5 Yeni Karamanspor: 2

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYORABONE OLUN OKUYUN -OKUTUNGÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Mirza (*) (İlkay **) 
Ramadan (**) Özgür 
(*) (Fatih **) Furkan 
(***) Hadi (**) 
Çağatay (**) Emre (*) 
(Yavuzhan *) 
İbrahim (***) 
Mehmet (**)

Goller : Dk. 8 
İbrahim, Dk. 47 
Furkan (Y. Karaman) 
Dk. 18.Ali Murat, 
Dk. 24 Sercan, 
Dk. 72-89 Muharrem, 
Dk. 83 Emrah 
B. (Gemlikspor)

** Her çeşit balık ağları
** Sakana Misina Ağları

İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
Ip Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

** Kürek
Çapa
Macun
Galvanizli çivi 

v* TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Sercan (***) Yusuf 
(**) Dinçer (**) 
Emrah Aşık (***) 
Muharrem (***) 
(Ahmet Al *)
YENİ
KARAMANSPOR :
Taner (**) Koray (**)

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlikspor genç 
takımı dün oynadığı 
Yeni Karamanspor 
maçını farklı 
kazandı.
Sezonun ilk maçın
da kendi sahasında 
yenilen Gemlikspor, 
ikinci maçını 
geçtiğimiz hafta 
deplasmanda 
Namık Kemal'e 
karşı 4-3 kazanmıştı. 
Yeni Karamanspor 
karşısına mutlak 
galibiyet için çıkan 
Gemlikspor 
gençleri 8'nci

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

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

dakikada yedikleri 
şok golle 1-0 yenik 
duruma düştüler. 
Golden sonra atak
larını sıklaştıran 
kırmızı beyazlılar, 
18'de Ali Murat 
ve 24'te Sercan'la 
iki gol atınca 
ilk yarıyı 2-1 önde 
bitirdiler.
İkinci yarının 
hemen başında 
defansta yapılan 
hatayı affetmeyen 
Furkan Yeni 
Karamanspor'u 
beraberliğe 
taşıdı.

Maçtaki 
üstünlüğünü 
tekrar 
rakibine 
kabul ettiren 
Gemlikspor'da 
Muharrem, 
72'de attığı kafa 
golüyle takımı 
rahatlattı 3-2. 
Golden sonrada 
ataklarını sıklaştıran 
Gemlikspor'lu 
gençler, 83'de 
Emrah Bal'la 
skoru 4-2'ye taşıdı. 
Maçın bu skorla 
biteceği beklenirken 
Muharrem attığı 
golle maçın sonu
cunu belirledi. 5-2 
Takımlar sahaya şu 
kadro ile çıktılar: 
Saha : Gemlik 
Hakemler: Nurdan 
Temel (***) Resul 
Koçer (***) Erkan 
Kaya (***) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (**) İsmail (**) 
Ali Murat (***) (Fuat 
**) Fatih (**) (Emir 
Ahmet **) Serdar 
(***) Emrah Bal (—)

tatmc 
stünlı
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Sağlıklı beslenmenin 8 altın kuralı
Sağlıklı yaşamanın 
en temel kuralların
dan biri sağlıklı 
beslenmek. 
Beslenme deyince 
her ne kadar akla 
yemek yemek gelse 
de, sağlık için 
sadece diyet yap
mak yeterli olmuyor. 
Ruhsal ve zihinsel 
sağlığımız da en az 
bedensel sağlığımız 
kadar önemli. 
Beden, ruh ve zihin 
için sağlıklı beslen
menin kuralları şun
lar:
"Birinci kural: 
Temiz hava 
Haftalarca yiyecek- 
siz, günlerce susuz 
yaşayabiliriz ama 
havasız sadece 
birkaç dakika yaşa
mak mümkün. 
Vücudumuzun 
dayanıklılığı 
soluduğumuz 
havanın miktarına 
bağlı. Hücre 
düzeyinde oksijen 
eksikliği, damar 
sertliği, şeker, 
kanser, kas iltihabı, 
yüksek tansiyon gibi 
bozukluklara yol 
açar. Derin temiz 
hava soluyarak 
hücrelerdeki oksijen 

BE HK RMfâ
M M fefe

GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARİ

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

oranını artırabilir, 
böylece vücut 
fonksiyonlarını 
düzenleyebiliriz. 
Temiz hava, enfek
siyonlara karşı 
hücresel direnci 
artırır. Öğrenmeye 
yardımcı olur. Bazı 
alerjik durumları 
azaltır. Sakinleşmek 
ve dinlenmek için 
beyin fonksiyon
larını düzenler. Kan 
basıncını düşürür. 
İkinci kural: 
Güneş ışığı 
Doğanın en çok şifa 
veren araçlarından 
bir tanesi olan 
güneş ışığı günümüz 
tedavi yöntem
lerinde hem çok az 
anlaşılmış, hem de 
çok az kullanılmıştır. 
Güneş ışığı, deri 
altındaki kolesterolü 
D vitaminine 
dönüştürür. Bakteri 
ve virüsleri yok eder. 
Akyuvarların 
sayısını artırır. 
Tansiyonu düşürür. 
Güneşlenme 
sayesinde kandaki 
kolesterol ve 
trigliserit (yağ) 
düzeyi düşer. 
Ultraviyole ışınlar 
derinin altında kızıla

dönüşür ve tedavi 
edici etkisi yok olur. 
Bu yüzden güneş 
ışınlarının fazlası 
sağlığı tehdit ede
bilir.
Üçüncü kural: 
Ölçülü olmak 
Ölçülü ve kendi 
kendine hakim 
olmak her yönden 
sağlıklı ve dengeli 
bir yaşam sürmektir. 
Bunun içine; çalış
mak, dinlenmek, 
oyun oynamaktan 
aile ve dostlarla 
geçireceğiniz 
zamana, kendinize 
ayıracağınız vakte, 
ibadete, doğru 
düşünme ve beslen
meye kadar her şey 
girer.
Beslenmede ölçülü 
olmak için:Size zarar 
verecek hiçbir şeyi 
yemeyin ve sağlıklı 
besinlerle beslenin. 
Kahvaltınızı ve öğle 
yemeğinizi sıkı, 
akşam yemeğinizi de 
hafif yiyin. Yemek 
aralarında atıştır
mayın. Farklı ama 
rafine edilmemiş 
besinler yiyin. Bir 
öğünde fazla çeşit 
yemeyin. Düzenli 
zamanlarda ve rahat 
ortamlarda yemek 
yiyin. Yediğinizden 
zevk alın.
Dördüncü kural: 
Dinlenmek 
Dinlenmek insan için 
en iyi tedavi yön
temidir. Hasta 
olduğunuzda yap
manız gereken ilk 
şey yatmak 
olmalıdır.

Dinlenmenin 
iyileştirici gücü, 
diğer tedavi yöntem
lerin başarısına da 
yardımcı olur. 
Yeterince dinlen
memek ise insanı 
hasta eder. 
Dinlenmek için 
sadece uyumak 
gerekmez. Bazen 
ortam değişikliği bile 
vücudu ve zihni din
lendirir. Farklı 
kasları kullanmak, 
farklı şeyler düşün
mek gevşemeye 
yardımcı olur. Birçok 
insanda görülen 
sinirsel bozukluklar 
kendini aşma çabası 
ve aşırı yorgunluk
tan meydana gelir. 
Dinlenmek için 
zaman ayırın. Dışarı 
çıkın, bir iskemleye 
oturun ve hiçbir şey 
yapmayın. Bu öneri 
size uygun gelmiyor
sa, yeterince dinlen
mek için 
davranışlarınızı 
değiştirmeniz 
gerekiyor demektir. 
İyi bir uyku için mid
enizin boş olması 
gerektiğini unut
mayın. Uyurken 
odanıza temiz hava 
girdiğinden emin 
olun. Eğer uyurken 
temiz hava ala
mazsanız, yorgun ve 
gergin uyanırsınız. 
Unutmayın ki, gün 
boyunca kaslarını 
kullananlar, gece iyi 
bir uyku uyurlar. 
Beşinci kural: 
Diyet beslenmenin 
hedefi rafine yiye
ceklerden uzak dur

maktır. Yeterince 
aminoasit, vitamin, 
mineral ve eser ele
mentler alacağınız 
doğal besinleri 
seçin. Kahvaltı: 
Tahıl, iki meyve, 
tam tahıl ekmeği 
(rafine edilmemiş 
undan yapılan 

ekmek), ceviz veya 
fındık, tahıl ya da 
soya sütü, kahvaltı
dan bir süre sonra 
bir-iki bardak su. 
Öğle: Yüksek pro
teinli sebzeler, sala
ta, tam ekmek, 
akşamüzeri bir ya da 
iki bardak su.
Akşam: Taze meyve, 
tahıl, kraker, tam 
ekmek, salata veya 
çorba.
En iyi sindirim için 
öğünler arasında 5-6 
saat olmalı ve 
yemek saatleri 
düzenli olmalı. Hafif 
bir akşam yemeği iyi 
uyumanızı ve zinde 
uyanmanızı sağlar. 
Altıncı kural: 
Su beslenmenin en 
önemli parçasıdır. 
Vücudunuzun her 
fonksiyonu sıvıyla 
sağlanır ve vücud
unuzdaki suyun 
yüzde 10'unu kay
betmek ciddi sorun
lar doğurur. Yüzde 
9O'ı su olan kan, 
besinleri hücrelere 
taşır ve buradaki 
atıkları ahr. Normal 
bir insan için günde 
6-8 bardak su yeter- 
lidir. Eğer idrarınız 
renksiz ve 
kokusuzsa yeterince 
su alıyorsunuz 
demektir. Yemekle 
birlikte su içmeyin, 
çünkü bu su 
sindirim sıvılarına 
karışır ve etkilerini 
azaltır. En iyi sonucu 
almak için, yemek
ten en az yarım saat 
önce veya sonra su 
için. Uykudan önce 

bir ya da iki bardak 
su içilmeli. Birçok 
kez, sadece yeter
ince su içmek bile, 
kabızlık, baş ve sırt 
ağrısı gibi rahatsı
zlıkların giderilmesi
ni sağlar.
Yedinci kural: 
Egzersiz 
İnsan vücudu 
hareket için tasar
lanmıştır. Egzersizin 
birçok yararı vardır: 
Nabzı ve tansiyonu 
düzenler. Kandaki 
kolesterol ve lipid j 
(yağ) oranını 
düşürür. Solunum 
yollarını açarak 
vücuda daha fazla 
hava girmesini 
sağlar.
Eklemlerdeki esnek
liği artırır. Beyindeki 
"iştah" merkezi daha 
etkili çalıştığı için 
iştahı kontrol eder. 
Oksijen sirkülasy- J 
onunu ve alimim 
artırır, bu da sinir-1 
lerin ve dokuların 
beslenmesini sağlar. 
Kasları ve damarları 
güçlendirir. Haftada 
beş altı kez 20 daki
ka boyunca yapa
bileceğiniz bir egzer
siz türü seçin.
Unutmayın; egzersiz 
yapacak zaman 
bulamayanlar, 
hastalık için zaman 
ayırmak zorunda 
kalırlar.
Sekizinci kural: 
Doğadaki güce 
inanın
Yaşam tarzımızda 
değişiklikler 
yaparken bazen 
cesaretimiz kırılır. 
Ancak bunu tek 
başına yapmak 
zorunda 
olmadığımızı bilmek । 
cesaret vericidir.
Doğadaki güce 
inanın. Cesaretiniz 
kırıldığında doğayı 
izlemek yeterli ola
caktır.

SATILIK DAİRE SATILIK DÜKKAN

Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

Orhangazi Küçük
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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yaj»HifWîyıtarota
Hafta sonundan 
itibaren batı böl
gelerimizde görülen 
yağmurlu hava, yeni 
haftayla birlikte tüm 
yurda yayılıyor.
Doğu bölgelerimizde 
ise kar ve soğuk 
havanın etkisi var. 
İstanbul, İzmir, 
Adana ve Antalya 
yeni haftanın 
ilk üç gününü yağ
murlu geçirecek, 
Ankara yarın karla 
karışık yağmur, 
Çarşamba ise 
yağmur alacak.
Hava sıcaklığı 
lodosun etkisiyle 
tüm yurtta biraz 
artacak. Erzurum bu 
geceyi - 31 derece 
soğukla geçirdi. 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz'de 
görülen yağmur,

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

özellikle Antalya- 
Muğla çevresinde 
şiddetli keşişleme 
ile birlikte etkili 
oluyor. Doğu 
Akdeniz'in iç kesim
lerinde kar 
yağışı var.
Haftanın ilk günü 
yağış alanı genişli 
yor, Marmara, Batı 
Karadeniz, İç 
Anadolu, Ege, 
Akdeniz ve 
Gaziantep 
çevresinde yağmur 
yağacak. Akdeniz'de 
şiddetli lodosla bir

likte etkili yağış 
sürüyor, sel ve su 
baskınlarına dikkati.. 
Sah günü Marmara, 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de yağmur 
devam ediyor, diğer 
bölgeler parçalı 
bulutlu, gökyüzü 
sisli... Çarşamba ise 
Trakya karla karışık 
yağmur, Marmara, 
Batı Karadeniz, Ege, 
İç Anadolu'nun 
kuzeyi ve batısı ile 
Akdeniz yağmurlu 
bir gün geçirecek

Kim ne kadar is yazacak?
İşçi ve memurlar 
ile emeklilerin 
vergi iadesi telaşı 
başladı.
20 Ocak'a kadar 
işyerlerine teslim 
edilecek formlar, 
TL cinsinden 
dolduracak, iadeler 
YTL olarak 
alınacak.
Kimin ne kadar fiş 
yazacağı ayrıntılı 
bir şekilde 
yayınlıyoruz : 
Ücretliler için 
"Vergi indirimi" 
olarak düzenlenen 
vergi iadesinde, 
2004 yılına ait olan 
gıda, giyim, sağlık, 
eğitim ve kira har
cama belgeleri, 
mevcut tutarlar 
üzerinden bildirim
lere işlenecek. Bu 
şekilde çalışanlar, 
vergi iade form
larını Türk Lirası 
cinsinden doldura
cak, 20 Ocak 2005 
tarihine kadar da 
işyerlerine teslim 
edecek. Ancak, 1 
Ocak 2005 tarihin
den itibaren ücret
lerin Yeni Türk 
Lirası cinsinden 
ifade edilmesi, 
mahsubun da yine 
YTL cinsinden 
yapılacak olması 
nedeniyle, TL 
olarak düzenlenen 
iade bildirimleri, 
işverenler tarafın
dan YTL'ye çevrile
cek. Maliye 
Bakanlığına da 
YTL olarak 
beyanda 
bulunulacak ve 
vergide bu 
şekilde indirime 
gidilecek. 2004 
yılında işten 
ayrılan, emekli 
olan ve ölenlere ait 
bildirimler hakkın
da da aynı şekilde 
işlem yapılacak. 
YENİ ORANLAR 
UYGULAMADA 
Bu arada 
ücretlilere vergi 
iadesine ilişkin

düzenlemede 
yapılan değişiklik 
da bu vergi iadesi 
döneminde uygula
maya girecek. 
Bu çerçevede 
çalışanlar, belir
lenen harcamalar 
karşılığı 
düzenleyecekleri 
belgelerin 3 
milyar liraya 
kadar olan bölümü 
için yüzde 8 
vergi indirimi 
alacak.
Takip eden 3 mil
yar lirada vergi 
indirimi oranı 
yüzde 6, 6 milyarın 
üzerindeki harca
malar için de 
yüzde 4 olarak 
hesaplanacak. 
Böylece asgari 
ücretliler, 2004 har
camaları için 
toplam 2 milyar 
710 milyon 260 bin 
liralık belge 
verebilecek ve 
karşılığında 
206.5 Yeni Türk 
Lirası indirime hak 
kazanacak.
Bu yıl aldığı ücret 
karşılığı 
10 milyar liralık 
fatura, fiş veren
lere 580 YTL, 20 
milyar liralık fatura, 
fiş toplayanlara 
980 YTL, 25 milyar 
liralık fiş ve fat
urası olanlara da 
bin 180 YTL vergi 
indiriminde 
bulunulacak. 
Harcama bel
gelerinin toplamı 
30 milyar lira olan
ların vergi indirim 
tutarı bin 380 YTL, 
40 milyar lira olan
ların bin 780 YTL, 
50 milyar lira 
olanların da

2 bin 180 
YTL olacak. 
EMEKLİLERDE 
DURUM 
Çalışanlar gibi 
emekliler de, 
2004 harcamaları
na ilişkin belgeleri 
Türk Lirası cinsin
den dolduracak ve 
Ocak ayı içinde 
maaş aldıkları 
banka şubelerine 
teslim edecek. 
Bildirimlerin ardın
dan yüzde 5 iadeye 
tabi olan 
emeklilerin yıllık 
vergi iadeleri hesa
planacak. 2004 
içinde emeklilere 
3'er aylık dönemler 
halinde avans şek
linde ödenmiş olan 
iadeler, hesa
planan iade 
miktarından 
düşülecek, kalan 
kısım da 2005 yılı 
Şubat ayında 
kendilerine 
ödenecek.
Ocak ayında 
vergi iadesi 
bildirimi vermeyen 
emeklilerin 
maaşlarından da 
yıl içinde ödenen 
avanslar kesilecek. 
Bildirilen harcama 
üzerinden hesa
planan vergi iadesi 
tutarının, avans 
miktarından düşük 
olması halinde de 
yine fazladan öde
nen avans için 
aynı kesinti 
yapılacak. Mücbir 
sebepler dolayısıy
la vergi iade bildiri
minin verilememe
si veya hak sahib
inin vefatı halinde 
ise daha önce 
ödenmiş avans 
geri alınmayacak.
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Atama sistemi tamamen değişiyor
Milli eğitim müdür
lüğü atama sistemi, 
kökten değiştiriliy
or. 81 il 5, ilçeler 6 
sınıfa ayrılıyor. 
Müdürler emniyette 
olduğu gibi, 1'inci 
sınıf, 2'nci sınıf Milli 
Eğitim Müdürü 
olacak.

Önümüzdeki yıl 
uygulamaya 
geçilmesi planlanan 
sisteme göre il ve 
ilçe milli eğitim 
müdürlerinin atama 
sistemi değişiyor. 
Daha önce bütün 
ilçe ve illerin kendi 
aralarında eşdeğer 
statülere sahip 
olduğu yönetmelik 
kaldırılıyor. Mülki 
İdare Amirliği ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
yönetici atama sis

teminden esinlenen 
Bakanlık, 81 ili 5, 
ilçeleri de 6 sınıfa 
ayırıyor. Müdürler 
de Emniyette 
olduğu gibi, "1'inci 
sınıf, 2'nci sınıf Milli 
Eğitim Müdürü" 
şeklinde 
sınıflandırılacak. 
81 İL 5 BÖLGEYE 
AYRILDI 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in tal
imatı üzerine hazır
lanan yeni yönetici 
atama yönetmeliği 
taslağına göre, 81 il 
5 bölgeye, ilçeler 
ise toplam 6 bölg
eye ayrılacak.
2005'de uygulamaya 
geçilmesi planlanan 
sisteme göre, 
sınıflandırmanın 
belirlenmesinde o 
bölgenin nüfusu, 

yüzölçümü, öğret
men ve öğrenci 
sayısı, sosyo
ekonomik durumu 
gibi kriterler göz 
önüne alınacak. 
Nüfusu büyük, 
sosyo-ekonomik 
yönden gelişmiş 
bazı ilçeler de illerle 
aynı kategori 
içerisinde değer
lendirilecek ve 
sınıfları denk 
sayılacak.
6'NCI SINIF 
BAŞLANGIÇ 
Yöneticiler 6'ıncı 
sınıftan itibaren 
görevlerine başlaya
caklar ve aldıkları 
puan ve elde ettik
leri deneyimlere 
göre sınıf atlayacak
lar. Yeni göreve 
başlayan bir milli 
eğitim müdürünün, 

Ankara'nın Çankaya 
ilçesi gibi 1'inci 
sınıf bir il veya ilç
eye ataması yapıl
mayacak, deneyimli 
olmasına mutlaka 
dikkat edilecek. 
Sınıflar arasında 
mali bir düzenlem
eye de gidilecek. 
Şuanda yürürlükte 
olan yönetmeliğe 
göre ilçe milli eğitim 
müdürü olabilmek 
için en az 5 yıllık A 
tipi bir okulda 
müdürlük yapmak 
ya da 3 yıllık bir 
şube müdürlüğü 
deneyimine sahip 
olmak yeterli oluyor. 
Bu şartlara sahip 
olanlar Türkiye'nin 
herhangi bir 
ilçesinde mili eğitim 
müdürlüğü yapa
biliyorlar. Aynı şek

ilde il milli eğitim 
müdürü olabilmek 
için ise en az 8 yıllık 
bir okul müdürlüğü 
veya en az 5 yıllık 
şube müdürlüğü, 
ilçe milli eğitim 
müdürlüğü deney
imine sahip olmak 
koşulu aranıyor. 
Yeni sisteme göre 
bu şartlar yine 
geçerli olacak. 
Bunun yanı sıra bu 
şartlara sahip birisi 
hemen 1'inci sınıf 
bir il ya da ilçeye 
atanmayacak. İlçeye 
atamalarda 6'ncı 
sınıftan başlanacak 
ve birinci sınıfa 
doğru görev yeri 
değişecek. 
Hedef kaliteli 
yöneticiler 
MİLLİ Eğitim 
Bakanlığı Personel

Genel Müdürü 
Remzi Kaya, Şırnak 
gibi küçük illerin 
bazı büyük illerden 
daha az nüfusa 
sahip olduğunu 
belirterek, "Ancak 
Şırnak'ta görev 
yapana il milli 
eğitim müdürü, 
nüfusu 4-5 katı 
olan ilçede görev 
yapana da ilçe milli 
eğitim müdürü di 
yoruz. Bu durumu 
düzeltmek gereki 
yor" dedi. "Kaliteli 
yönetici" hede
flediklerini ifade 
eden Remzi Kaya, 
İstanbul, İzmir, 
Ankara illeri ve 
ilçeleri ile Şırnak, 
Burdur gibi illerin 
müdürlüklerinin 
aynı olmadığını 
söyledi

MİLTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar
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m
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Batık kredi kartları
ikiye katlandı

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
Süper Gençler

Bankaların 
tüketicilerden 
zamanında tahsil 
edemedikleri için 
tasfiye kapsamına 
aldıkları kredi 
kartı batıkları 
nedeneyse 
ikiye katlandı. 
Bankaların ala
cakları, yılbaşın
dan 10 Aralık’a
kadar olan 
dönemde yüzde 
89 büyüyerek, 
570.8 trilyona çıktı. 
Merkez Bankası 
verilerinden yapılan 
belirlemeye göre, 
bankaların tasfiye 
kapsamına aldıkları 
tüketici kredileri ve 
bireysel kredi kart
larının tutarı, 10 
Aralık itibariyle 765.3 
trilyon liraya ulaştı. 
Bu kredilerde, yıl
başından bu yana 
yüzde 44.3 oranında 
234.8 trilyon liralık 
artış gözlendi.
2003 yılı sonunda 
tüketicinin toplam 
batık kredileri 530.5 
trilyon lira düzeyinde 
bulunuyordu.
ARTIŞTA KREDİ 
KARTLARI ETKİLİ

OLDU
Batık kredilerdeki 
artış, kredi kartların
dan kaynaklandı. 
Bankaların tüketici 
lerden zamanında 
tahsil edemedikleri 
için tasfiye kapsamı
na aldıkları bireysel 
kredi kartlarının 
tutarı, yüzde 88.9 
oranında 268.7 trily
on lira büyüdü. Batık 
kredi kartı alacakları, 
yılbaşmdaki 302.1 
trilyonluk düzeyinden 
570.8 trilyon 
liraya çıktı.
Tasfiye kapsamındaki 
kredi kartı alacak
larının toplam kredi 
kartı kredileri içinde
ki payı ise yüzde 4.3 
oldu. Bu oran, 2003 
yılı sonunda yüzde

4.4 düzeyinde 
bulunuyordu. 
BÜYÜK 
BÖLÜMÜ ÖZEL 
BANKALARDA 
Batık kredi kartı ala
caklarının 508.4 
trilyon lirayla en 
büyük bölümü 
özel bankalarda 
bulunuyor.
BATIK TÜKETİCİ 
KREDİLERİ 
AZALDI 
Bankaların tasfiye 
kapsamına aldıkları 
bireysel kredilerin 
tutarı ise 10 Aralık 
itibariyle 80.9 trilyon 
lira oldu. Bu 
kredilerde, 2003 yılı 
sonundaki 108 trilyon 
liralık düzeyine göre 
yüzde 25 oranında 
gerileme gözlendi. 
TMSF’NIN BATIK 
KREDİLERİ 
Satılan ya da tasfiye 
edilen bankalardan 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ’na 
(TMSF) devrolunan 
bireysel takipli ala
cakların tutarı da 
yılbaşından bu yana 
6.8 trilyon lira 
azalarak 113.7 
trilyon liraya indi.

Bursaspor - Bandırma

Süper gençler maçı Gemlik 
Statında 13.30’da başladı. İlk 
dakikadan son dakikaya kadar 
Bursaspor süper gençlerin 
hakimiyeti altında geçti.

Pas yapan kanatlar kullanan 
kaleye şut atan takım 
Bursaspor ’du. Bu güzel oyu
nun ilk meyvesini oyunun 5 nci 
dakikasında Bursasporlu 
Murat’tan geldi

Bursaspor sahneye 10 ncu 
dakikada Tahir ile çıktı.

Bursaspor çok rahat top 
çeviriyor ve kaleye yükleniyor
du. 31 nci dakikada Murat golü 
3 ’e çıkardı. Bandırmaspor 
oyunu bırakmıyor ama bir tek 
akını yoktu.

Devre bu şekilde sona erdi.

İkinci yarıda oyunda değişik
lik yapılmadı.

Bursaspor skoru yükseltmek 
istemez durumda iken 60 nci 
dakikada Sümer ’in golüyle 
skor 4-0 olmuştu. Maç tat ver
mez oldu.

Top orta sahada döndü 
dolaştı. Bursaspor 90+2 nci 
dakikasında 5 nci golünü 
buldu.

Yanımda Gemlikli gençler ile 
birlikte oyunu seyrederken, 
seslendim. ‘Siz bunlardan kötü 
futbol mu oynuyorsunuz1 diye 
sordum?

Bursaspor sahaya Okan, 
Fuat. Koray, Yusuf, Mehmet, 
Ercan, Fatih, Tahir, Yunus, 
Murat tertibiyle çıktı.

Gemlikspor - Yeni Karaman

-------n-----------
Acilli
Bazı akaryakıt 
ürünlerinden alınan 
özel tüketim vergisi 
tutarları artırıldı. 
İşte yeni tutarlar: 
Resmi Gazete'nin 
cumartesi günkü 
sayısında yayım
lanan Bakanlar 
Kurulu Kararlarına 
göre, 30 Kasım 
tarihinde belirlenen 
ÖTV tutarları 
1 Aralık tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yükseltildi.
Buna göre, oktanı 
95 veya daha fazla 
fakat 98'den az olan 
kurşunsuz benzin 
için 1 milyon 251 
bin liraya, oktanı 
98 veya daha fazla

olan kurşunsuz 
benzin için 1 milyon 
372 bin liraya, 
oktanı 98'den az 
olan süper benzin 
ile oktanı 98 veya 
daha fazla olan 
süper benzin için 
1 milyon 269 bin 
liraya çıkarıldı.
Ağırlık itibarıyla 
kükürt miktarı 
yüzde 17 geçen 
fakat yüzde 2'yi 
geçmeyen fueloiller-

den olman O TV 
tutarları, kilogram 
başına 437 bin 
500 lira olarak 
belirlendi.
Aynı zamanda, 
benzol (benzen), 

tuluol (toluen), 
solvent nafta, white 
spirit, diğer sol- 
ventler, diğerleri 
(petrol eteri), hek- 
tan,heptan, pentan, 
benzen (benzol) 
toluen (toluol), 
metil tersiyer bütil 
eter, hafif mineral 
yağlar için müs
tahzar katkılardan 
alınan ÖTV tutar
ları 1 milyon 
372 bin lira olarak 
saptandı.

Gemlikspor sahaya kendin
den emin olarak çıktı. İlk 
dakikalar kontrollü olmasına 
rağmen Yeni Karamanspor ’un 
kontra atağına karşı koyamadı. 
5 nci di kakada 1-0 yenik duru
ma düştü.

Bu dakikadan sonra Gemlik 
atak oynamaya başladı ve 
bunun semeresini Ali Murat ile 
aldı. Durum 1-1 olmuştu.

Gemlikspor sol ve kulvardan 
ataklarını sıklaştırdı. Sağdan 
gelişen atakta kale önünde 
Sercan ’ın vuruşuyla 2-1 öne 
geçti. Gene baskh oynayan 
Gemlik ’te devre bu neticeyle 
bitti.

İkinci devrenin 45 nci 
dikakasında Yeni Karaman 
beraberlik sayısı geldi. Maçta 
Sercan, Ali Murat ve Serdar 
iyilerdendi. Futbolda bilinen bir 
şey vardır. Ayakta top tutulmaz

eğer tutarsanız aleyhinize olur. 
Hasım ya topu alır ya da sakat
lanırsınız.

Frikik atışlarında topa 
laubali şekilde gelinmez, sanki 
olsa da olsur.

Dakika 70 Muharrem ’in 
golüyle Gemlik 3 ncü golünü 
attı. Serdar zaman zaman yerini 
bırakıp, ileri gidiyor.

Gemlikspor müdafaası bazı 
boşluklar bırakıyor. Kademe 
anlayışını yapamıyorlar. 
Fatih ‘in yerine giren Ahmet, 
hava toplarında tepeyle topa 
vurulmaz bir iki kere de alnınla 
vurması gerekiyor. 80 nci 
dakikada, Emrah ’ın golüyle 
skor 4-2 oldu. Ali Murat’ın ye 
rine Fuat girdi. 85 nci dakikada 
soldan yapılan ortaya Emrah, 
kafayı vuramadı.

86 nci sahneye Muharrem 
çıktı ve durumu 5-2 yaptı.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Asgari ücrette üçüncü randevu yarın
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 1 Ocak 
2005'ten itibaren 
geçerli olacak 
asgari ücreti belir
lemek için 21 Aralık 
Sah günü üçüncü 
kez toplanacak. 
Yeni asgari ücretin 
31 Aralık 2004 tari
hine kadar tespit 
edilmesi gerekiyor. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 5'i işçi, 
5’i işveren, 5'i de 
hükümet temsilcisi 
olmak üzere toplam 
15 üyeden 
oluşuyor.
Komisyonda, işçi

tarafını Türk-İş, 
işveren tarafını ise 
TISK temsil ediyor. 
Türk-İş, asgari 
ücretin çalışan işçi 
ile birlikte dört kişi
lik ailenin zorunlu 
gıda harcaması 
tutarını karşılaya
cak düzeyde belir
lenmesini ve vergi 

dışı bırakılmasını 
talep ediyor. 
TİSK ise belir
lenecek yeni 
ücretin işletmeler 
ve ekonomiye yeni 
yük getirecek 
düzeyde olma
masını ve ücretin 
belirlenmesinde 
sadece çalışan 

işçinin dikkate 
alınmasını, 
asgari ücret 
üzerindeki SSK 
primi ve 
vergilerin belli 
oranda indirilmesi
ni talep ediyor. 
Asgari ücret halen 
16 yaşından büyük 
işçiler için brüt 444 
milyon 150 bin, net 
318 milyon 233 bin 
475 lira; 16 yaşın
dan küçük işçiler 
için ise brüt 378 
milyon, net 270 
milyon 837 bin 
lira olarak 
uygulanıyor.

Lisanslanmak 
için son gün

Akaryakıt bayileri 
başta olmak üzere 
akaryakıt dağıtım, 
taşıma, depolama, 
işleme, rafinaj, 
madeni yağ üretimi, 
iletim ve ihrakiye 
gibi alanlarda 
faaliyet gösteren 
işletmelerin lisans 
için başvuru süresi 
yarın doluyor.
Yoğun başvurular 
nedeniyle sıkışan 
işlemler, Enerji

Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun hafta 
sonu çalışması ve 
bugün saat 24.00'e 
kadar sürecek 
çalışmalarıyla aşıl
maya çalışılıyor. 
Bu süre içinde 
başvuruda bulun
mayan işletmelerin 
Petrol Piyasası'nda 
faaliyetlerine son 
vermek zorunda 
kalacağına dikkat 
çekiliyor.

DPT’den TEFE uyarısı
Devlet Planlama 
Teşkilatı(DPT), 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi'ndeki(TÜFE 
) gelişmelerin yıl 
sonu hedefi doğrul
tusunda olduğunu 
belirtirken, Toptan 
Eşya Fiyatları 
Endeksi'nde(TEFE) 
ise yıl sonu 
hedefinin aşılabile
ceği uyarısında 
bulundu.

TBMM’nin 2005 bütçesi mesaisi
TBMM Genel 
Kurulu, bu hafta 
2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı için 
mesai yapacak. 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda yak
laşık 1 ay süren 
"bütçe maratonu", 
bu kez Genel 
Kurul'a taşınacak. 
Yarın bütçenin tümü 
üzerinde görüşmel
er yapılacak. Bütçe 
Tasarısı'nın 
görüşmeleri 9 
günde tamam
lanacak. Hafta sonu 
da dahil her gün 
saat 11.00'de 
toplanacak Genel

DPT'nin aylık 
"Ekonomik 
Gelişmeler" 
raporundaki 
değerlendirmeye 
göre, Kasım'da fiyat 
artışları TEFE'de 
beklentilerin yarısı 
düzeyinde, TÜFE'de 
ise piyasa beklenti
leri seviyesinde 
gerçekleşti.
Kasım ayında 
TEFE artış hızı

Kurul, günlük pro
gram bitinceye 
kadar çalışmalarını 
sürdürecek. 
Bütçenin tümü 
üzerinde gruplar ve 
Hükümet adına 
yapılacak konuş
malar için birer saat, 
kişisel konuşmalara 
10'ar dakika süre 
verilecek. Bakanlık 
ve daire bütçeleri 

yüzde 0.75, TÜFE 
artış hızı ise yüzde 
1.54 olarak açıklan
mıştı. Yıllık fiyat 
artış hızı ise 
TEFE'de yüzde 14.4, 
TÜFE'de ise yüzde 
9.79 olmuştu. 
Rapora göre, 
TÜFE'deki 
gelişmeler yıl 
sonu hedefi doğrul
tusunda görülürken, 
TEFE'de ise yıl sonu 

üzerinde görüşmel
erde ise Hükümet ve 
gruplara 45'er daki
ka, kişisel konuş
malara 10'ar dakika 
süre tanınacak.
Bütçe 
görüşmelerinin 
sonunda grup ve 
Hükümet'e birer 
saat, kişisel 
konuşmalara yine 
10'ar dakika verile

hedefi aşılabilecek. 
TEFE'de Kasım a 
yı artış hızının 
tahminler 
seviyesinde 
gerçekleşmesinin 
nedeni, tarım ürün
leri fiyatları artış 
hızındaki önemli 
yavaşlama ve özel 
imalat sanayi fiyat
larındaki sınırlı 
artış olarak 
gösterildi.

cek, soru cevap 
işlemi 20 dakikada 
gerçekleştirilecek. 
Grup adına yapıla
cak görüşmelerde 
konuşma süresi bir
den fazla kişi 
tarafından 
kullanılabilecek. 
Genel Kurul'da 
bugün 
bütçenin tümü 
üzerinde 
görüşmelerin 
ardından TBMM 
Başkanlığı, RTÜK, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Sayıştay, Anayasa 
Mahkemesi 
Başkanlığı'nın 
bütçeleri 
görüşülecek

Tüketici daha 
fazla korunacak

Tüketicinin 2005'den itibaren
Korunması 
Hakkındaki 
Kanunda yer alan 
düzenlemelere 
aykırı hareket 
edenlere uygu
lanacak para 
cezaları yüzde 11.2 
oranında artırıldı. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 
tebliği, bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayınlandı. Buna 
göre kanun kap
samındaki aykırı 
durumlarda uygu
lanacak idari para 
cezaları, yüzde 
11.2 oranında artış 
esas alınacak. Bu 
oran, 1 Ocak

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mm GÜNLÜK SIVASI GAZETE ^H||

YENİ telefonümuzunot aliniz
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 

geçerli olmak 
üzere artırıldı. Bu 
Tebliğ hükümlerini 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı tarafından 
yürütülecek.
Bunun yanında, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'de 
yayınlanan diğer 
bir tebliğine göre, 
Tüketicinin 
Korunması 
Hakkındaki 
Kanun'da ve 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetleri 
Yönetmeliği'nin 
ilgili maddelerinde 
yer alan 
parasal sınırlar 
yükseltildi

513 96 83
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Mafâye w ömozatıyor
Bilim adamları, 
bazı gıda mad
delerin düzenli 
yenmesi 
halinde ömrü 
uzatmanın ve 
kalp hastalık
larından kur
tulmanın 
mümkün 
olduğunu ileri 
sürdü.
Araştırmacılar, 
balık, siyah 
çikolata, şarap 
ve sarmısak 
gibi farklı 
gıdaların, kalp 
hastalığı, yük
sek tansiyon 
ve kolestrol 
düzeylerinin 
azalmasına 
yaptıkları 
katkılar 
konusunda 
kanıt 
topladılar. 
Bu gıdaların 
yetişkinler 
üzerindeki etk
ilerini 
belirleyen 
araştırmacılar, 
her gün düzen
li olarak bu 
gıdaları alan 
kişilerde kalp 
hastalığı 
riskinin yüzde 
76 oranında 
azaldığını

belirlediler. 
Araştırmacılar, 
en dramatik 
sonuçların 
erkeklerde 
görüldüğünü, 
bu gıdaları 
alan yetişkin 
erkeklerin 
gıdaları 
almayanlara 
oranla ortala
ma 6.6 yıl daha 
uzun yaşadık
larının ortaya 
çıktığına dikkat 
çektiler.
Sözkonusu 
gıdaları alan 
erkeklerin kalp 
şikayetlerinin 
de diğerlerine 
kıyasla dokuz 
yıl geç 
başladığı ve 
hayatlarının 
daha uzun bir 
bölümün 
sağlıklı olarak 
geçirdikleri 
ortaya çıktı. 
'Güvenli, 
kimyasal 
olmayan ve 
lezzetli' hap 
Araştırmalarını 
n sonuçlarını 
İngiliz tıp 
yayını British 
Medical 
Journal’da 
yayınlatan

University 
Medical Centre 
Rotterdam 
araştırmacıları 
şimdi tüm bu 
gıdaları içeren 
'güvenli, 
kimyasal 
olmayan ve 
lezzetli' bir hap 
üretmeye 
çalıştıklarını 
duyurdular. 
Araştırmacılar, 
günde 150 mİ 
şarap tüketi
minin yüzde 
32, haftada 
dört kez balık 
yenmesinin ise 
kalp hastalık
larını yüzde 14 
oranında azalt
tığını belirledil
er.
Siyah çikolata 
da yüksek tan
siyonu 
düşürüyor 
Günde belirli 
oranlarda

tüketilen siyah 
çikolatanın da 
yüksek tansiy
onu 
düşürdüğü 
belirlendi.
Araştırmacılar, 
sarmısağın da 
yüksek tansiy
on ve kalbe iyi 
geldiğini belirt
ti ancak 
'nefesin ve 
vücudun kötü 
kokmasına 
yolaçması' gibi 
de bir yan etk
isi olduğu 
esprisini 
yaparak, 
"ancak sar
ımsak kitleler 
tarafından kul
lanılan bir ilaç 
haline gele
ceğinden, bir 
süre sonra 
kimse bu 
kokuyu farket- 
meyecek" 
dediler.

Varisi olanlar dikkat!
Sağlığımızı 
korumanın yol
larından en 
önemlileri, 
doğru beslen
me alışkanlık
ları ile beraber 
yapılan 
bedensel egzer
siz programlardır. 
Günümüzde insan
ların bahaneler öne 
sürerek sağlıklarını 
korumak için çaba 
göstermemelerinin 
sonucunda başta 
kalp ve dolaşım sis
temi rahatsızlıkları 
olmak üzere kas, 
hormon, sinir ve 
psikolojik sistem
lerinde olumsuz 
yönde değişimler 
görülmektedir. Kalp 
ve dolaşım sistemi 
rahatsızlıklarında 
beslenme ve 
hareketsiz yaşamın 
dışında genetik fak
törlerin önemi 
büyüktür.
Şişme ve ağrı 
Belirtileri ise toplar
damarların kıvrımlı 
ve bölüm bölüm 
genişlemiş bir hal 
almasıyla ortaya 
çıkar. Ayakta uzun 
bir süre hareketsiz 
kalınınca alt bacak
ta şişmeler ve 
ağrılar ortaya çıkar. 
Çok nadir görülmek

le beraber kaşıntı da 
yapabilir. Tedavi 
edilmez ise 
dolaşımın bozul
masından dolayı 
kanda pıhtılaşma ve 
yukarıda saydığımız 
belirtilerin şid
detlenerek artması
na sebep olur. 
Tedavisi ameliyatla 
olabildiği gibi ilaç 
tedavisiyle de 
başarılı sonuçlar 
alınabilmektedir.
Dikkat edilecek nok
talar
• Sıcak su ile banyo 
yapılmamalıdır.
• Sauna, jakuzi ve 
buhar banyosunu 
kullanmamaları 
gerekmektedir.
• Ayakta uzun süre 
hareketsiz beklen
memeli.
• Yataktan kalk
madan varis çorabı 
giyilmelidir.
• Kasların, damar
ların üzerindeki 
masaj etkisinden 
yararlanmak için 
yürüyüş yapıl

malıdır.
• Dinlenme 
sırasında ayak
ları kalp 
seviyesinin üzer
ine çıkart
malısınız.
• Sıcak havalarda 
dolaşım veya

uzun süre ayakta 
kalmışsanız eve 
gelince varisli böl
geyi soğuk su ile 
yıkayarak istirahat 
edin.
• Bu konuda uzman 
bir doktora giderek 
tedavi için gerekli 
şartları yerine 
getirmelisiniz.
Doğru beslenme ve 
egzersiz; kusursuz 
bir vucudun garan
tisi...
Egzersiz yapın 
* Sırt üstü yere 
uzanıp ayaklarınızı 
havaya kaldırarak 
bisiklet hareketi 
yapın. 50 kez tekrar
layın.
* Sırt üstü uzanın ve 
bacaklarınızı dimdik 
havaya kaldırıp 
makas hareketi 
yapın. 50 kez tekrar
layın.
* Bacaklarınız kapalı 
olarak ayakta 
durun, parmak
larınızın üzerinde 
yükselip alçalın. 50 
kez tekrarlayın.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

<
1

1

1

1

VI

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

ı 1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz___________ 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE

B 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

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

NÖBETÇİ ECZANE
20 Aralık 2004 Pazartesi 
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M 2005 sınav jaH son şeklini aldı
ÖSYM, 2005 yılı sınav 
takvimini belirledi.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi, 
2005 yılında 15 sınav 
ger çekleştirecek. Bu 
sınavların tarihi, yeri 
ve başvuru yapılacak 
merkezler şöyle: 
- Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (ÜDS) (Mart 
Dönemi), 27.03.2005 
tarihinde yapılacak 
ve başvurular 
03.01.2005-10.01 
2005 tarihleri arasın
da üniversite rektör
lüklerine yapılacak. 
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS) (Nisan Döne 
mi), 09.04.2005-10.04. 
2005 tarihinde gerçek 
(eştirilecek olup 
başvurular 03.01. 
2005-10.01.2005 
tarihleri arasında 
Sağlık Bakanlığı İl 
Müdürlükleri'ne 
yapılacak.
-Türk Silahlı

Kuvvetleri Askeri 
Liseler ile Bando 
Astsubay Hazırlama 
Okulu'nda Öğrenim 
Görecek Öğrencileri 
Seçme Sınavı (ALS), 
17.04.2005 tarihinde 
yapılacak olup 
başvurular 
24.01.200.5 -18.02. 
2005 tarihleri arasın
da ÖSYM Sı hav 
Merkezi Yöneticilik 
leri'ne yapılacak. 
- Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Seçme 
Sınavı (YÖS), 17.04. 
2005 tarihinde yapıla
cak ve başvurular 
01.01.2005 - 11.03. 
2005 tarihleri arasın
da şahsen olarak 
ÖSYM Ankara 
Bürosu'na yapılacak. 
- Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı 
(KPDS) (Mayıs Döne 
mi), 08.05.2005 tari
hinde yapılıp, sınava 
ilişkin başvurular 
21.02.2005-28.02.

2005 tarihleri arasın
da üniversite rektör
lükleri, valiliklerin 
il/ilçe merkezlerinde 
kuracakları başvuru 
bürolarına yapılacak. 
- Jandarma Okullar 
Komutanlığı Uzman 
Jandarma Okulu 
Giriş Sınavı, 
07.05.2005 tarihinde 
yapılacak olup 
başvurular 
24.01.2005 -18.02. 
2005 tarihleri arasın
da il ve ilçe 
Jandarma Komutan 
hkları'na yapılacak. 
- Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (LES) 
(Mayıs Dönemi), 
15.05.2005 tarihinde 
gerçekleştirilecek 
ve sınav başvuruları 
28.02.2005-11.03.
2005 tarihleri arasın
da üniversite rektör
lüklerine yapılacak. 
- Jandarma Okullar 
Komutanlığı 
Jandarma Astsubay 
Temel Kursu Giriş 

Sınavı, 22.05.2005 
tarihinde yapılacak 
ve sınav başvuruları 
21.02.2005 -18.03. 
2005 tarihleri arasın
da il ve ilçe jandarma 
komutanlıklarına 
yapılacak.
- Öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS), 
19.06.2005 tarihinde 
yapılacak olup 
başvurular 22.11. 
2004 - 06.12.2004 
tarihleri arasında 
yapıldı.
- ÖSYM Sınav 
Merkezi Yöneticilik 
leri, Lise Müdürlük 
leri ÖSYS Yabancı Dil 
Sınavı (YDS), 26.06.
2005 tarihinde yapıla
cak ve başvurular 
04.04.2005-15.04.
2005 tarihleri arasın
da sınav ücretinin 
yatırılmasıyla olacak. 
- Dikey Geçiş Sınavı 
(DGS), 17.07.2005 
tarihinde yapılacak 
ve başvurular 
18.04 2005 - 29.04.

2005 tarihleri arasın
da ÖSYM Sınav

05.09.2005 -12.09.
2005 tarihleri arasın-

Merkezi Yöneticilik 
leri, Meslek 
Yüksekokulu 
Müdürlükleri ve 
AÖF Bürolan'na 
yapılabilecek.
- Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(TUS) (Eylül Dönemi), 
10.09.2005-11.09. 
2005 tarihleri arasın
da yapılacak ve 
başvurular ise 
18.07.2005-25.07. 
2005 tarihlerinde 
yapılacak.
- Sağlık Bakanlığı İl 
Müdürlükleri Kamu 
Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (KPDS) 
(Kasım Dönemi), 
13.11.2005 tarihinde 
yapılacak. Sınav için 
başvurular ise 

da üniversite rektör
lükleri ve valiliklerin 
il/ilçe merkezlerinde 
kuracakları başvuru 
bürolarına yapılacak. 
- Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (LES) 
(Aralık Dönemi), 
04.12.2005 tarihinde 
yapılacak ve başvu-1 
rular 26.09.2005 - 
07.10.2005 tarihleri J 
arasında üniversite J 
rektörlüklerine 
yapılacak.
- Üniversitelerarası 1 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı (ÜDS) (Aralık 
Dönemi), 11.12.2005 
tarihinde yapılacak. 
Başvurular ise 
10.10.2005-17.10. ’< 
2005 tarihleri arasın
da üniversite rektör-1 
lüklerine yapılacak.



Dağcılık Temel Eğitim Kursu’nun açılması için en az 10 kişinin başvuruda bulunması gerektiği belirtildi

| Özürlüler Okulu’nda Dağcılık eğitimi verilecek
1 Dağcılık Eğitmeni ve Arama Kurtarma Ekip Görevlisi Bülent Aktaş tarafından Özürlüler Okulu’nda halka açık 
" Dağcılık Teme! Eğitim Kursu açılıyor. Özürlü çocuklar için de yapay tırmanma şeridi oluşturulacağı bildirildi. 3’de

in

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

II). |

TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

Mâliyeden yazar 
kasa uyarısı

Maliye Bakanlığı, yazar kasa kullanan 
mükelleflerin cihazlarını 1 Ocak 
2005’ten itibaren Yeni Türk Lirası’na 
göre işlem yapacak şekilde düzen

li Aralık 2004 Sah temlerini istedi. Haberi sayfa 7’de

Bakanlık Baş Müfettişi Şevki Postalcıoğlu, toplantının amacının yapılan periyodik çalışmalara yeni bir coşku katmak olduğunu söyledi

Okul müdürlerine rehberlik semineri
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Evdeki bulgurdan olmak
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan 

Sevr Antlaşması ile OsmanlI’nın yıkım fermanı 
da imzalanmıştı.

Bu antlaşma sonucu, Müttefik Kuvvetler, yani 
savaşın galipleri İngilizler, Fransızlar ve İtalyan- 
lar, Osmanlı topraklarını paylaştıkları gibi, 
OsmanlInın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını da 
kullanmaya başladı.

Bir yandan da Yunan Askeri kuvvetlerini 
Anadolu içlerine girmesine olanak sağladılar.

Payidaht tüm müttefik kuvvetlerince işgal altı* 
na alındı.

işgal kuvvetleri öncelikle İstanbul matbuatını 
(basını) susturdu.

Bir kısım besleme basın ise İngilizlerin ve 
Amerika’nın himayesine girmemizi destekledi.

Yurdu işgal edilmiş olan OsmanlInın ordusu 
da dağıtılmıştı.

Mustafa Kemal ve arkadaşları bu koşullarda 
yurdu kurtarma mücadelesini başlattı.

Ve de başardı..
Yoktan bir usul yaratıldı.
Hâzinesi sıfır olan bu yeni devlet, dilde, 

ölçüde, kılık - kıyafette, ekonomide, sanatta her 
dalda büyük başarılar elde etti.

Ne Galata Bankerleri, ne yabancı banka kredi* 
leri kullanıldı.

Cumhuriyetin kurulduğu yıllar elde edilen 
başarılar, kalkınma hızı, daha sonra yavaşladı. 
1957 de başlayan yabancı kredi akışı, bugün* 
lerde 270 milyar dolar dış borçlara kadar yük
seldi.

AB girmeye çabalarken, eldeki bulgurdan 
olmayalım.

Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı okul 
ve kurum müdürlerine yönelik ‘Bilgilendirme 
ve Rehberlik Toplantısı’ iki gün sürecek.
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu’nun okul ve 
kurum müdürlerine 
yönelik hazırladığı 
‘Bilgilendirme ve 
Rehberlik toplantısı 
dün başladı.
Celal Bayar Anadolu 
Lise si’nde yapılan 
ilk toplantıya katılan 
Bakanlık Baş Müfet 
tişi Şevki Postalcıoğ 
lu, performans çalış
malarının belirli 
kriterler içinde dene
timlerinin ele alı
nacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercü 
men, bilgilendirme ve rehberlik toplan
tısında yaptığı konuşmada, ‘Eğitim 
çilerimiz değerli bilgiler edinecek' dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası Başkan ve meclis başkanlar/ da toplantıya katılıyor.

TOBB Bal/kesjr^de toplanıyor
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
bölge toplantıların
dan bir yenisi 
bugün Balıkesir’de 
toplanacak.
TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu

Başkanlığında 
yapılacak olan 
toplantıya, ilçemiz
den Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri,

Ticaret Borsası 
Başkanı Melih 
Kazanç, Borsa 
Meclis Başkanı 
Kemal kılıç, TBMM 
Hesap Komisyonu 
üyesi Tevfik 
Solaksubaşı da

katılıyor.
Bir gün sürecek 
olan toplantıda 
Hisarcıklıoğlu 
AB ve ekonomik 
durum hakkında 
bir konuşma 
yapacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


21 Aralık 2004 Sah Sayfa 2

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

■■■“UNLUK BİYABİ OAZC TE ■■!

İnan TAMER

ADD AB’yi masaya yatırdı....

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin 
düzenlediği toplantıya katılamadım.

Başkan Mehmet Kızılkaya ve yönetiminin iyi 
zamanlamayla gerçekleştirdiği toplantı son derece 
anlamlı...

Bizim gazeteden okuduğum kadarıyla toplantıya 
katılım azımsanmayacak düzeyde.

Ancak gönül salonun hınca hınç dolmasını dili 
yor.

Çünkü toplantının konusu çok ilginç...
Anlamı büyük.
Özellikle “AB” Bayramı’nın ertesine gelmesi 

toplantının önemini daha da arttırıyor.
Konuşmacılar duyarlı ve düzeyli.
İzleyicilerin edineceği bilgi yalın ve dozu yüksek.
Çünkü;
Artık çok rahatlıkla telaffuz edileceği gibi 

“mütareke basının”dan edinilen bilgi yanlı ve tek 
yönlü...

Gerçekleri yansıtmıyor.
Toplumsal bilinci bulandırıyor.
Onun için ayağımıza kadar gelen bu tür bil

gilendirme fırsatları kaçırılmamalı...
Kaçırılmamalı ki, AB’ye girmek uğruna;
Ne veriliyor?
Ne alınıyor?
Öğrenilebilinsin.
Toplumsal daşanışmaya ve yurtseverlik bilincine 

önemli katkılar sağlayacak olan bu toplantılar 
ulusal dirence destek sağlayacak.

Doğru bilgiyle donanmış konuşmacılar nitelikli 
duruşun tamamını yapıyorlar.

Yaygara koparmıyorlar, abartmıyorlar, gerçekleri 
yansıtıyorlar.

Örneğin Sevgili Levent Gencelli’nin konuş
masının tümü önemli de, bir bölümü çok daha 
önemli...

AB’nin Brüksel toplantısını izlemeye giden 
“medya”nın masraflarını Marlboro firması üstlen
miş.

Bu bilgi bile senaryonun içeriğini açıklamaya 
yitiyor da artıyor....

Onun için;
Söylenenlere kesinlikle kulak vermek, beyinlere 

kazımak gerek.
Çünkü;
Defalarca belirttiğim gibi, ülkemiz üzerinde 

“büyük tasarımlar” yapılıyor.
Ekonomik zenginlikler talan ediliyor, yağmalanı 

yor.
Ulusal değerlere saldırılıyor.
Bu durumda;
Uyanık durmak, rehanvete kapılmamak gerekiyor.
Sistematik olarak pompalanan mutluluk af 

yonunun yutmamak ulusun geleceği açısından çok 
büyük önem taşıyor.

ABONE OLDUNUZ MU? 
________ CEHLİN ——

ABONE OLUN
SfeSHSE OKUYUN OKUTUN

Amanın efendim, 
yer yerinden oynuyor.

Gazetelerde 
manşetten övgüler, 
köşe başlarını tutmuş. 
Mütakere dönemi 
yazarlarını aratmayan
ların, gerçeği yansıt
mayan toplumu 
aldatan makaleleri.

TV’lerden canlı 
yayınlar, yorumlar. 
Binlerce araçlı karşıla
malar.

Karşılamaların canlı 
yayınları.

Peki... Ne olmuş da 
bayram havası esti - 
riliyor. Zafer kazanmış 
kahramanlar edaları.

AB’den tarih alın
mış.

Neyin karşılığında?
AB’nin dayatmaları 

karşılığında.
AB neyi dayatıyor? 

OsmanlI’ya imzalatıp , 
uygulayamadığı Sevr 
hükümlerini.

Tarih almak, sonuç 
almak mı?

Para vermek yok, 
şerbest dolaşım hakkı 
yok, Gümrük Birliği ile 
tarımın, IMF ile ekono
minin canına okumuş
sun. AB’li olsan ne 
yazar?

Bugün değilsinde 
kıyamet mi kopuyor? 
AB olmaz ise dünyanın 
sonu mu...

Almadan vermeye 
bayram havası estiren, 
yeryüzünde acaba 
başka bir devlet ve 
yazar, çizer takımı 
varmı?

Bugünkü Türkiye, 
1920’ler Türkiye’sin 
den daha mı güçsüz?

Yanmış - yıkılmış, 
elde yok, avuçta yok, 
OsmanlI’ların 
borçlarını yüklenmiş 
Türkiye Cumhuriyeti 
onbeş yılda 
yabancıların elindeki 
imtiyazları millileştir
miş, OsmanlI 
borçlarını ödemiş, fab
rikalar, silolar, demir 
yolları, limanlar inşa 
etmiş hem de kazma 
ucuyla. Okullar, 
üniversiteler açmış, 
dünya ile boy ölçüşe-

AB Sarhoşluğu
bilen bir Türkiye 
yaratılmış. Komşuları 
ile barış içinde bir 
Türkiye yaratılmış.

Kurtuluş Savaşı’nın 
öncesindekiler gibi 
kendine güvenini yitir
miş yöneticiler, soğuk 
savaşın etkisi ile 
ABD’ye yaslanmış. 
ABD’nin önerilerini 
Tanrı buyruğu kabul 
edercesine, bugünü 
borç içinde kıvranan 
bir ülke haline getir
mişler, ülkeyi.

Fabrikaları, doğal 
varlıkları, suları, 
toprakları satılır 
olmuş...

Sebeplenenler, 
sebeplenenlerin 
yardakçıları daha da 
edinmek için AB’ye 
tutturup durmaktalar.

AB herşeyini alıp 
birşey vermediği ve 
veremeyeceği gibi 
arasına bile almamak 
zihniyetinde olduğunu 
(ucu açık) müzakere 
kavramı ile ifade edi 
yor.

Tutturmuşuz illa bizi 
alın, maddi manevi 
neyimiz varsa ahn.

Olacak iş mi bu...
Toplumun büyük 

çoğunluğu gibi bu 
satırları yazanı da 
AB’ye karşı değildir. 80 
yıl önce diz çöktürdük- 
leriniz karşısında bu 
gün boyun büküp, el 
pençe divan durarak, 
diz çöküp her istedik
lerin yapma durumuna 
karşıdır.

AB onuru ile bulun
mamızı istemektedir.

Bu memlekette 
Kuva-i Milliyeciler, 
Kemalistler daha 
ölmediler.

Yurdu Sevr anlaş
masında olduğu gibi 
bölüp, parçalamak 
isteyen güçlere karşı, 
tepki gösteren, ‘Tam 
bağımsız Türkiye’ için 
topluma uyarı görevi
ni, bir zamanlar legal 
sol ile legal sağ ve mil
liyetçi düşünce sahip
leri birlikte kapalı 
salon toplantılarında, 
yurdun dört bir

köşesinde düzenledik
leri mitinglerle yapıyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği ile Türk Ocağı 
da aynı doğrultuda 
yurdun çeşitli yer
lerinde halkı aydın
latıcı toplantılar düzen
liyor.

Bir zamanlar, niçin . 
birbirlerini kırdıran- 
ların, niyetlerinin ne 
olduğunun bilincinde 
olarak korkmadan yıl
madan milli görevlerini 
yapıyor.

Acı olan bir husus 
varsa da, Atatürk adını 
dillerden düşürmeyen,« 
Atatürkçülüğü kim
selere bırakmayan 
adları önünde 
akademik, önemli 
devlet görevinde 
bulunduklarını gösteriri 
sıfat taşıyanlar, 
suskun, her biri bir 
tarafta sakin ve sessiz. -

Gelin de üzülmeyin 
A Efendiler! daha 

neyi bekliyorsunuz bir 
ve beraber olmak için?

“Tam bağımsız 
Türkiye” uğraşı veren
lere destek olmuyor- 1 
sunuz.

Türkiye’yi tuzağa 
düşürmek isteyenlere 
karşı mücadelede yer 
almıyorsunz.

Atatürk’ün partisi 
CHP’den bir iki söz.

Ses getiren cay
dırıcı eylem yok.

DSP’den de ses 
yok.

Kıbrıs’ı alan Sayın j 
Ecevit niye eylem 
koymuyor, Kıbrıs 
Türk’tür, Türk’ündür 
diye.

Daha neyi bekliyor- I 
sunuz, ne bekliyor
sunuz?

Rahmetli vaiz 
hocası Yusuf Efendi 
vaazlarının sonunda, 
vaazını hep şöyle 
bitirirdi: “Allah, yevmi 
gafletten ikaz eyleye” j 
(Her gün aymazlaya 
düşmemek için uyar 
yarabbij

Şimdi daha iyi anlı 1 
yorum. O duayı tekrar
lıyorum: “Allah, yevmi | 
gafletten ikaz eyleye” i I
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Bakanlık Baş Müfettişi Şevki Postalcıoğlu, toplantının amacının yapılan periyodik çalışmalara yeni bir coşku katmak olduğunu söyledi

M müdürigine refcj semineri
Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hazırladığı okul ve kurum müdürlerine 
yönelik Bilgilendirme ve Rehberlik Toplantısı iki gün sürecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Başbakanlık Teftiş 
Kurulu’nun hazır
ladığı program 
çerçevesinde 
Gemlik'te görev 
yapan okul ve 
kurum müdürlerine 
yönelik 
Bilgilendirme ve 
Rehberlik 
toplantısı yapılıyor. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Toplantı

Salonu’nda devam 
eden toplantı iki 
gün sürecek.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
müdürlerinin de 
katıldığı ilk günkü 
toplantıya, 
Bakanlık Baş 
Müfettişlerinden 
Şevki 
Postalcıoğlu'da 
katıldı.
Okul Müdürlerine 

yönelik 
Bilgilendirme ve 
Rehberlik 
toplantısının 
açış konuşmasını 
yapan İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, bu tür 
toplantıların 
yapılmasından 
öğretmen camiası 
olarak memnunluk 
duyduklarını 
belirterek,
"2 gün sürecek 
olan bu toplantı 
sonucunda 
eğitimcilerimiz 
çok değerli 
bilgiler edinecek
lerinden eminim, 
toplantıyı 
düzenleyenlere 
Gemlik adına 
teşekkür ediyorum 
şeklinde konuştu. 
Bakanlık Baş

Müfettişi Şevki 
Postalcıoğlu'da 
okul müdürlerine 
yaptığı 
konuşmada, 
yapılan periyodik 
çalışmalara 
yeni bir coşku 
katmak amacıyla 
düzenlenen

bu tür toplantılarda 
çalışanların 
performansını 
üst düzeye 
çıkarmak, yeni 
bilgiler edinmek, 
bilgilerin nasıl 
verilebileceği 
konusunun 
işleneceğini»!» 

söyledi. 
Postalcıoğlu, 
ayrıca, performans 
çalışmalarının 
belirli kriterler 
içinde denetim
lerinin de ele 
alınacağını 
bildirdi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Özürlüler Okulu'nda Diılıl eğitimi verilecek
V W

Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 
çevresinde dalkavuk olduğunu 
görüp, bildiğini ve kimlerin 
olduğunu anlamış... 
0 dalkavuklar yok mu, 
o dalkavuklar insanı güvenilir 
daldan edenler hep onlar 
kavuklar devrilmeli, dal kalmalı 
Dal, yani halkın güveni..
Yitti mi, pil bitti...

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Kurs Merkezi’nde 
halka açık 
Dağcılık Temel 
Eğitim Kursunun 
verileceği 
açıklandı.
Dağcılık eğitmeni 
ve arama kurtarma 
ekip görevlisi 
Bülent Aktaş 
tarafından verilecek 
eğitim için doğayı 
ve dağcılığı seven
lerin ilgi gösterecek
leri bekleniyor.
Dağcılık eğitmeni 
Bülent Ertaş ile 
özürlüler Kurs 
Merkezi müdürü 
Tamer Sivri'nin bir
likte organize ettik
leri kursun ilk

etabında teorik 
bilgilerin verileceği 
bildirildi.
Kursun daha sonra
ki aşamasında ise, 
arazide kaya 
tırmanış eğitimi, 
doğada yürüme ve 
teknikleri ile temel 
kampçılık eğitimi 
verilecek.

En az 10 kişinin 
başvuruda bulun
ması durumunda 
kursun açılacağını 
hatırlatan Dağcılık 
Eğitmeni Bülent 
Aktaş, kurstan 
faydalanmak 
isteyeceklerin 
özürlüler Okulu 
5247031 nolu 

telefonu ile 
0.535.8390240 nolu 
cep telefonundan 
gerekli bilgileri 
alabileceklerini 
söyledi.
Doğayı sevenler ve 
sağlıklı yaşamı 
kendilerine ilke 
edinenlerin ilgi 
duyacakları Dağcılık 
eğitimi için bu spora 
gönül verenleri bek
lediklerini söyleyen 
Kurs Merkezi Tamer 
Sivri, önümüzdeki 
günlerde özürlü 
çocuklar için de 
yapay tırmanma 
şeridi oluşturacak
larını çocuklara 
doğayı sevdirme 
çalışması yapacak
larını bildirdi.
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Yalçın Özden Tiyatrosu 
27 Aralık’ta Gemlik’te

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uğur Böceği 
Yalçın Özden 
Tiyatrosu 
özürlüler Kurs 
Merkezi yararına 
Gemlik'e geliyor. 
27 Aralık Pazartesi 
günü okullarda 
öğrencilere 
yönelik "Yaşasın 
Dünyamız" ile 
Kültür Merkezi’nde 
büyüklere yönelik 
"Televole 
Mızıkacıları" 
isimli oyunlar 
sahnelenecek. 
Özürlüler Okulu 
kurs Müdürü 
Tamer Sivri'nin 
verdiği bilgide, 
önce 7-14 yaş 
grubuna yönelik 
tek perdelik komedi 
türü çocuk oyunu 
sahnelenecek.
Yalçın Özden'in 
yazdığı ve yönettiği 
oyun sabah saat 
09.00 dan itibaren 
aralıklı seanslarla 
4 kez sahnelenecek. 
27 Aralık akşamı ise 
saat 20.30 da 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
büyüklere yönelik 
"Televole 
Mızıkacıları" 
isimli iki perdelik 
komedi türü 
oyunun yazarı 
ve yönetmeni yine

SATILIK
VİLLA

DYP Kadın Kollan’m
ll’den ziyaret

Seyfettin ŞEKERSOZ

Eczacılar internetten eğitim a/acal

Yalçın Özden. 
Tamer Sivri, 
her iki oyunu 
izlemek 
isteyenlerin 
Gazi İlköğre
tim okulu 
girişinde 
bulunan 
Ersoy Kırta 
siye ile Şirin 
Pasajında 
bulunan 
Çoruh Kırtasi 
yeden 
davetiye 
temin ede
bileceklerini 
duyurdu.

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadın 
Kolları'na dün 
İl Kadın Kollari’ndan 
misafirler geldi.
DYP İl Başkan 
Yardımcısı Avukat 
Fisun Yaşar ile 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Nurten

Erden, İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Nuray Erten ile 
yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret 
ederek bir süre 
sohbet ettiler.
Parti binasında 
yapılan toplantıda 
ise Gemlik kadın 
kollarının çalış-

maları hakkında 
bilgiler alan 
İl Başkan yardımcısı 
ile Kadın Kolları 
Başkanı, ilçe 
kongresi 
öncesinde nelerin ] 
yapılması gerektiği] 
konusunda bilgi ’ 
alışverişinde 
bulundular

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

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83
ABONE OLDUNUZ MU?

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

Tüm Ecza Koope 
ratifleri Birliği 
(TEKB), Türkiye'de 
bir ilke imza atıyor. 
Birlik, üyesi bulunan 
6 bin 500 
eczacıya .internet 
üzerinden eğitim 
vermeye 
hazırlanıyor.
Tüm Ecza Koopera 
tifleri Birliği'nin 
planladığı e-parma 
eğitimi, bugün İçel 
Ecza Koopera 
tifi'nde düzenlenen 
toplantıyla tanıtıldı. 
Kooperatif Başkanı 
Abdullah Özyiğit ile 
Birlik Genel Müdürü 
Ayşegül Yıldız'ın 
katıldığı toplantıda, 
e-parma eğitiminin 
nasıl yürütüleceği 
anlatıldı. Ayşegül 
Yıldız, program ile 
eczacıların 
mesleki bilgilerini 
geliştirmeyi, yan

larında çalışan 
personeli eğitmeyi 
ve eczaneleri kaliteli 
ve çağdaş hizmet 
sunulan işletmeler 
haline getirmeyi 
amaçladıklarını 
söyledi.
Yıldız, 2005 Ocak 
ayında başlayacak 
olan e-parma eğiti
mini çağdaş stan
dartlarda eczaneler 
oluşturmak için 
planladıklarını söyle
di. Yıldız'dan önce 
söz alan İçel Ecza 
Kooperatifi Başkanı 
Abdullah Özyiğit ise, 
birlik olarak ortakları 
olan eczacıların her 
türlü ihtiyacını 
karşıladıklarını, 
eğitimin de bunun 
bir parçası 
olduğunu kaydetti. 
TEKB'nin " www.biz- 
imeczane.com " adlı 
portalı üzerinden

gerçekleştirilecek 
e-parma eğitimini, 
her eczacı istediği 
zaman alabilecek. | 
Genel Müdür 
Ayşegül Yıldız'ın, I 
eczacılar için "terzi 
dikimi elbise" gibi i 
özel hazırlandığını i 
söylediği program | 
finans, ticari uygula
malar, hasta odaklı 
eczacılık ve ileri 
uygulamalar adlı 
modüllerden oluşu 
yor. Sırayla devreye 
giren modüllerdeki 
bilgileri alan ecza
cılar, 4 ayda bir 
çeşitli merkezlerde ■ 
çalışma toplantıları
na alınacak.
1979 yılında kurulan 
ve 6 kooperatiften I 
oluşan Ecza 
Kooperatifleri 
Birliği'nin ülke 
genelinde 6 bin 500 
üyesi bulunuyor. 1

http://www.biz-imeczane.com
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Kumlalı bayanlar yemekte buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği'nin 
düzenlediği 
"2004'e veda 
yemeği" Kumlalı 
bayanları 
bir araya getirdi. 
Kumla Denizden 
Canlı Balık 
Restorant'ta 
verilen yıl sonu 
yemeğinde dernek 
üyesi bayanlar 
hem eğlendiler, 

hem de hazırlanan 
pideli köftelerle 
karınlarını 
doyurdular. 
Düzenlenen 
yemekte yapılan 
çekilişte birbirinden 
değerli ve anlamlı 
hediyeler 
dağıtılırken 
Dernek Başkanı 
Saime Aktürk, 
elde edilecek geliri 
her zaman olduğu 
gibi yine Ali 
Kütahya 
İlköğretim

Okulu’nda öğrenim 
gören öğrenciler 
yararına 
kullanacaklarını 
söyledi.
Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği başkanı 
Saime Aktürk, 
yıl içinde dernek 
üyelerinin 
yaptıkları çeşitli 
faaliyetlere 
yenilerini eklemek 
için çalıştıklarını 
belirterek "Kumlalı 
bayanları da bir 
araya getirerek 
kaynaşmalarını 
sağlıyoruz.
Yarı yıl tatilinde Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulunda öğrenim 
gören başarılı 
öğrencilere 
çeşitli armağanlar 
vermek istiyoruz. 
Bu armağanlar 
onların başarılarını 
daha üst seviyeye 
çıkaracaktır"

SENEN Mık ve Âv Malzemeleri Ticareti 
V

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
ABD'nin en okumuş toplumu

v* Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya

s Mantar, kurşun
v İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek

** Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

w diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Amerikan 
Nüfus Idare- 
si'nin yaptığı 
araştırma 
çarpıcı bir 
tabloyu 
ortaya koydu. 
2000 yılı 
nüfus sayımı 
üzerinden 
yapılan 
araştırmada 
en başarılı 
etnik grupta 
sürpiz 
sonuçlar var. 
Asya kökenli 
Amerikalılar 
arasında eh 
başarılı etnik 
grubun 
Hintliler 
olduğu belir
lendi.

2000 yılındaki rakamlarına
nüfus göre,
sayımından Hindistan
elde edilen kökenli
veriler, Asya Amerikalıların
kökenli 11 yüzde 64’ü
etnik grup üniversite
arasında mezunu. Bu
Hintlerin oran Asya
eğitim ve ülkelerinden
ekonomik göç etmiş
alanda başı diğer
çektiğini gös Amerikalılar
teriyor. arasında
Nüfus dairesi yüzde 44;

■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Amerika 
genelinde ise 
yüzde 24. 
Veriler Çin, 
Filipinler ve 
Japon 
Amerikalıların 
durumunun 
da diğer 
gruplara 
kıyasla daha 
iyi olduğu 
gösteriyor. 
Ancak 
Kamboçyalı 
ve Laoslu 
göçmenlerle 
dağlı 
Hmongların 
çoğu yoksul. 
Bunun bir 
nedeni iyi 
İngilizce 
bilmemeleri.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bilgisayar kullanırken nasıl oturmalıyız?
Bürolarda olumsuz 
çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşırı yükleme 
ve stresin, kas- 
iskelet sistemiyle 
ilgili hastalıklara 
neden olduğu 
bildirildi.
Osmangazi Üniver
sitesi (OGÜ) Tıp 
Fakültesi Fizik 
Tedavi ve
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nesrin Demirtaş, 
teknoloji ve bilgi 
iletişim ağının 
gelişmesine bağlı 
olarak işte, okulda 

ve evde uzun süre 
bilgisayar kullanan 
kişilerin sayısının 
her geçen gün art
tığını, buna paralel 
olarak da özellikle 
kas iskelet sistemi, 
göz ve psikososyal 
bazı sorunların 
ortaya çıktığını 
söyledi.
Statik boyun, kol ve 
el pozisyonları ve 
monoton tekrarlı 
hareketleri gerek
tiren bilgisayar kul
lanımı sırasında 
uygun olmayan şek
ilde oturmanın, 
boyun, sırt, bel, 
omuz ve kollarda 
ağrı ve rahatsızlık

lara neden olduğunu 
ifade eden Demirtaş, 
şunları kaydetti: 
"Düzgün oturuş şek
linde omurga üzer
ine binen yükler, bu 
kavislerin yardımıyla 
eşit oranda çevre 
dokulara dağıtıla- 
bilmektedir. Kötü 
oturuşta ise duruş 
şekliyle ilgili olarak 
eklem bağlarında 
gerginlikler, özellikle 
boyun ve omuz 
kaslarının 
aktivitelerinde ve 
omurlardaki 
mekanik yüklerde 
artış olur. Kötü çalış
ma ortamı sonucu 

kas ve eklemler 
üzerine binen aşırı 
yükleme ve stres, 
kas iskelet sis
temiyle ilgili 
hastalıklara neden 
olur."
"KADINLAR 
DAHA ÇOK 
HASTALANIYOR" 
Prof. Dr. Demirtaş, 
ABD'de kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye 
kullananlarda yüzde 
81'lere kadar 
ulaştığını belirterek, 
bu tür rahatsızlık
ların, erkeklere oran
la kadınlarda daha 
yüksek oranda 

görüldüğünü 
bildirdi.
Bilgisayar 
kullanımının 
yaratacağı olumsuz 
etkiler konusunda 
halkın bil
inçlendirilmesinin, 
hastalıkların 
ortaya çıkmasını 
engelleyebileceğini 
anlatan
Demirtaş, 
şöyle devam etti: 
"Sürekli 
kullanım için masa 
üzerine yerleştirilen 
bilgisayarlar, 
portatif bilgisa

yarlara tercih 
edilmelidir.
Bilgisayarı sadece 
bir kişi kullanacak
sa, o kişinin ölçüler
ine uyan, tekerlekli 
ve arkalığın geriye 
doğru bir miktar 
hareketine izin veren 
sandalye seçilme
lidir." 
"İYİ GÖRÜŞ

ÖNEMLİ' 
Bilgisayar kullanımı 
nedeniyle ortaya 
çıkan göz rahatsı- । 
zlıklarının 
önlenebilmesi için 
çok parlak oda 
aydınlatmasından 
sakınılması gerek
tiğini de vurgulayan 
Prof. Dr. Demirtaş, 
şu tavsiyelerde 
bulundu: "Bilgisayar 
ekranına bakarken, 
daha az göz kırpılır. 
Bu durum, 
gözler için zararlıdır. 
Her 15 dakikada bir 
bilgisayar işlemine 
ara verilerek, terci
hen 5-6 metre uzak
lıktaki bir nesneye 
bakılmalıdır. Böylece 
göz kasları gevşer. 
Ayrıca her 30-60 
dakikada kısa istira
hat araları verilme
lidir. Bu aralarda 
ayağa kalkıp, 
çevrede hareket 
edilmelidir."

Çocuğunuzu ne kadar iyi tanıyorsunuz?

M w tefe
GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARİ 

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 

2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67

Yapılan araştır
malarda insan 
hayatının zihinsel 
tüm gelişiminin 
yüzde 70'inin 0-6 
yaşları arasında 
tamamlandığı 
belirlenirken, 
Türkiye'de "Erken 
Çocukluk Özel
Eğitimi"nden yarar
lananların oranının 
yüzde 1'in altında 
olduğu ortaya çıktı. 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na (SHÇEK) 
bağlı Artı Özel 
Eğitim 
Rehabilitasyon 
Merkezi, Toplumsal 
Duyarlılık Projeleri 
kapsamında yaptığı 
çalışmalarda anne ve 
babaları, çocuklarını 
keşfederek tanımaya 
çağırarak, erken 
çocukluk özel eğitimi 
konusunda uyardı. 
Çocuk Gelişimi 
Eğitimi Uzmanı 
Mustafa Ateş, 'Erken 
Çocukluk Özel

Eğitimi'nden bir son
raki eğitim aşaması 
olan okul öncesi 
eğitimin okullaşma 
oranının Türkiye'de 
sadece yüzde 12- 
14'ler seviyesinde 
seyrettiğini, bu 
oranın AB 
ülkelerinde ise yüzde 
90'ların üzerinde 
olduğunu söyledi. 
Ateş, devletin özel 
eğitime ekonomik 
destekte anne ve 
babalar kadar ilgisiz 
kaldığını öne sürdü. 
Ateş, Türkiye'de 
anne ve babaların 
çocuklarının zekasal 
ve zihinsel gelişim
lerini etkileyen özel 
eğitim alanına ilgisiz 

olduklarını; hatta 
hiçbir bilgi sahibi 
olmadıklarının belir
lendiği dile getirdi. 
Ateş, yapılan 
araştırmalarda erken 
çocukluk özel eğiti
minden yararlanan
ların oranının yüzde 
Tin altında 
olduğunu kaydetti. 
Uzmanlar, anne ve 
babalara, çocuğun 
"dil, hareket, zihin, 
sosyal ve duygusal'1 
gelişimlerinde yaşıt
larına göre yolunda 
olmayan bir durum 
gözlendiğinde, hiç 
vakit kaybetmeden 
üniversitelerin ilgili 
bölümlerine, uzman
lara veya bu alanla 
ilgili kurumlara 
müracaat etmelerini 
öneriyor. Çocuğunda 
zekasal ve zihinsel 
bir gerileme veya 
ilerleme olması duru
munda uzmanlar, 
anne ve babaların 
erken çocukluk özel 
eğitimine alınarak 

bilgilendirilmelerinin, I 
başarılı sonuçların 
alınabilmesinde çok J 
önemli olduğunu 
vurguluyor.
Anne ve babaya 
verilen eğitimle 
birlikte davranışsal 
özellikteki bir 
çocukta zekasal 
olarak da yüzde 20 
ya da 30'lara varan 
farkların ortaya 
çıktığının tespit 
edildiğini vurgulayan 
Ateş, "Erken çocuk
luk özel eğitimi alan 
bir çocuğun, 
almayan engelli 
çocuğa göre daha 
verimli ve başarılı bir 
okul ve eğitim 
yaşantısı olur. 
Bağımsız yaşam 
becerileri etkin bir 
şekilde gelişir, 
yaşam kalitesi 
yüksek olur. İnsan 
hayatının tüm 
gelişiminin yüzde 
70'i, 0-6 yaşta 
tamamlanır" diye 
konuştu.
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Kazalar en çok kışın oluyor
kasa uyarısı

Maliye Bakanlığı, 
yazar kasa 
kullanan 
mükelleflerinden, 
cihazlarını 
1 Ocak 2005'ten 
itibaren Yeni Türk 
Lirası'na (YTL) 
göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenlemelerini 
istedi. 
Maliye 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklamada, 
1 Ocak 2005 
tarihinden 
itibaren YTL 
uygulamasına 
geçileceği 
anımsatılarak,

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

mükelleflerin 
kullandıkları 
ödeme kaydedici 
cihazların, üretici 
veya ithalatçı 
kuruluşların 
yetkili servislerince 
YTL'ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenlenmesi 
gerektiği belirtildi. 
Kullanımda bulunan 
ödeme kaydedici 
cihazların 
birçoğunun 
bugünden itibaren 1 
Ocak 2005 itibariyle 
YTL'ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenlenmesinin 
mümkün olduğuna

dikkat çekilen 
açıklamada, 
"Uygulamaya az 
bir zaman kalmış 
olması ve ileride 
herhangi bir 
sıkışıklık yaşanma
ması bakımından 
ödeme kaydedici 
cihaz kullanan 
mükelleflerin 1 
Ocak'ı beklemek
sizin bir an önce 
yetkili servislere 
başvuruda bulu
narak, cihazlarını 
YTL'ye göre işlem 
yapacak tarzda 
düzenlettirmeleri 
gerekmektedir" 
denildi.

Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu 
(TŞOF) Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, kış şart
larının ağırlaşması 
sebebiyle şoförleri 
uyararak, tedbir 
alınmasını istedi. 
Günday yaptığı 
yazılı açıklamada, 
yapılan araştırma 
sonuçlarının 
Türkiye’de en çok 
trafik kazalarının 
Kasım, Aralık ve 
Ocak aylarında 
meydana geldiğini 
ortaya koyduğunu 
vurgulayarak şun
ları kaydetti: 
"Bu aylarda mey
dana gelen 
kazaların yıllık 
toplam trafik 
kazalarındaki oran
ları Kasım ayında 
yüzde 8.9, Ocak'ta 
yüzde 9.05 olmak 
üzere toplam 
yüzde 28.4. Oysa 
diğer aylarda bu 
oran yüzde 7-8 
arasında değişiyor. 
Trafik kazalarının 
yüzde 85.7'sinin

MB faiz indirdi
Merkez Bankası, 
banka bünyesindeki 
Bankalararası Para 
Piyasası ile İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası Repo-Ters 
Repo Pazan'nda 
uygulamakta olduğu 
kısa vadeli faiz 
oranlarını, dünden 
geçerli 2 puan 
düşürdü 
Banka'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
indirim kapsamında 
gecelik borçlanma 
faiz oranı yüzde 
20'den yüzde 18'e 
düşürülürken, borç 
verme faiz oranı da 
yüzde 24'ten yüzde 
22'ye çekildi.
Aynı şekilde 1 haf
talık borçlanma faiz 
oranı, yüzde 20'den 
yüzde 18'e indirildi.

gerçekleştiği, 
toplam ölümlerin 
yüzde 34'ünün 
meydana geldiği 
şehir içlerinde, 
şehir dışına göre 
daha fazla kaza 
olması, buna 
karşılık az ölüm 
olayının gerçek
leşmesi, araçların 
çok sık hız 
değiştirmesine, 
şehir içi trafiğinin 
daha ağır 
seyretmesine, ağır 
tonajlı araçların 
azlığına 
bağlanıyor.” 
Çok sayıda 
kazanın meydana 
geldiği kör nokta
ların kaza istatis
tiklerini yukarı çek
tiğini belirten 
Günday, "Türkiye 
genelinde 500 kör 
nokta bulunuyor.

Geç Likidite 
Penceresi uygula
ması çerçevesinde, 
Bankalararası Para 
Piyasası'nda saat 
16.00 -16.30 arası 
gecelik vadede 
uygulanan 
Bankamız borç 
verme faiz oranı 
yüzde 28'den yüzde 
26'ya düşürülürken, 
yüzde 5 olan 
borçlanma faiz oranı 
değiştirilmedi. 
Açık piyasa işlem
leri çerçevesinde 
piyasa yapıcısı 
bankalara repo 
işlemleri yoluyla 
gecelik ve bir haf
talık vadelerde tanı
nan borçlanma 
imkanının faiz oran
ları da, yüzde 22'den 
yüzde 20'ye

Bunların 289'u acil 
çözüm bekliyor. 
Ancak devlet bu 
noktalara para har
cayacak kaynak 
bulamıyor. Kaynak 
bulamayınca da 
her yıl yaklaşık 10 
milyar dolar maddi 
zarara neden olan 
kazalar meydana 
geliyor. Bu 
kazaların daha çok 
artmaması için 
özellikle bu aylarda 
şoförlerin yola çık
madan önce mutla
ka zincir, çekme 
halatı ve yangın 
söndürücülerini 
yanlarında bulun
durmaları gerekiy
or. Ayrıca 
sürücülerden özel
likle araçlarına 
alkollü ve uykusuz 
binmemelerini 
istiyoruz" dedi.

düşürüldü. 
Ayrıca Mayıs 
2004'de döviz 
piyasalarında gözle
nen döviz likidite 
gelişmelerine bağlı 
11 Mayıs 2004 tari
hinde yüzde 10'dan 
yüzde 6'ya 
düşürülen Merkez 
Bankası Döviz ve 
Efektif Piyasalar 
ı'nda bankalara borç 
alabilme limitleri 
çerçevesinde 
sağlanan bir hafta 
vadeli döviz depo
larına uygulanan 
faiz oranı ise 
bankaların döviz 
likiditesindeki olum
lu gelişmeler ve 
etkin likidite yöne
timleri dikkate alı
narak yeniden 
yüzde 10'a çıkartıldı.
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AÖF’ye son kayıtlar yarın
Anadolu 
Üniversite- 
si'nin (AÜ) 
uzaktan eğitim 
veren İktisat, 
İşletme ve 
Açıköğretim 
fakültelerinde 
2004-2005 
Öğretim Yılı 
için 6 Aralık'ta 
başlayan kayıt 
yenileme işlem
leri 22 Aralık'ta 
sona erecek. 
Kayıt yenile
meyle ilgili bel
geleri adresler
ine gönderilen 
öğrenciler 
posta yoluyla 
kayıt yaptıra
mayacak. Posta 
yoluyla gönder
ilen kayıt 
yenileme bel
geleri eline

geçmeyen 
öğrenciler 22 
Aralık mesai 
bitimine kadar 
kendilerine en 
yakın AÖF 
bürosuna 
başvurarak 
yedek kayıt 
yenileme formu 
alabilecek. 
Mazeretleri 
nedeniyle 6-22 
Aralık tarihleri 
arasında kayıt 
yeniletmeyen 

öğrenciler, maz
eretlerini resmi 
belgeyle kanıt
layıp, gerekli 
evrakla bizzat 
AÖF bürosuna 
gidip 23-24 
Aralık'ta kaydını 
yeniletebilecek. 
2004-2005 öğre
tim yılı öğrenci 
kimlik kartı 
bandroluyla 
ders kitaplarını 
almak isteyen 
öğrenciler, 

öğrenci kim
lik kartları ve 
banka 
dekontuyla 
AÖF büro
larına 
başvurabile- 
cek« 
Bu yıl 
başlatılan 
uygulama 
sayesinde 

öğrenciler, AÖF 
bürolarına gitm
eye gerek 
kalmadan kayıt 
işlemlerini 
banka 
aracılığıyla 
yapabiliyorlar. 
Bankaya kayıt 
bedeli ödendik
ten sonra 3 iş 
günü içinde 
kayıtlar 
otomatik olarak 
gerçekleşiyor.

Ssral taara sıkı takip
Sanal kumara her 
ay kredi kartlarıyla 
ortalama 2 milyon 
dolar yatırıldığı 
ifade edilirken, । 
internetteki kumar 
sitelerinin 
sayısının her 
geçen gün art
masıyla gündeme 
gelen sanal 
kumarın kontrol 
edilmesine yönelik 
çalışmalar 
sürüyor.
Milli Piyango 
idaresi Genel 
Müdürlüğü'nün 
koordinatör
lüğünde başlatılan 
ve Adalet, İçişleri, 
Maliye ve Turizm 
Bakanlıkları ile 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, BDDK, 
üniversiteler ve 
internet 
sağlayıcıların da 
katıldığı çalış

malarda, 3 alt 
komisyon 
oluşturuldu. 
Bu komisyonlar
dan biri sanal 
kumarın sosyal 
boyutu üzerinde 
dururken, biri 
internet kanalıyla 
oynanan şans 
oyunlarına karşı 
alınacak teknik 
önlemleri, bir 
diğeri de bu oyun
lar için başvurula
cak mali önlemleri 
araştırıyor.
GÜNEYDOĞU'DA 
ÇOK YAYGIN 
Bu arada inter
nette oynanan 
şans oyunlarına 
getirilecek önlem
lere ilişkin çalış
malar sırasında, 
ülkede sanal 
kumara kredi kart
larıyla her ay 2 
milyon dolar 

yatırıldığı ortaya 
kondu.
Başlangıçta 
düşük seviyelerde 
seyreden 
Türkiye'deki 
sanal kumar 
cirosunun sürekli 
bir artış trendi 
içinde olduğu ve 
artık 2 milyon 
dolarlarla ifade 
edilir hale geldiği 
belirtildi. Yetkililer, 
bu rakamın ileriki 
dönemde çok 
daha yüksek 
boyutlara ulaş
masından endişe 
edildiğini söyledil
er. Sanal kumara 
büyükşehirlerin 
yanı sıra özellikle 
Güneydoğu'da 
büyük rağbet 
gösterildiği de bu 
tespitler sırasında 
ifade edildi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU I
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI 

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar
. . . MENÜ 1

Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli İçkiler

Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi: 35.000.000 TL 
Meyve

T I tf\ M4\ W 4f\ 14 C44 44 44 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI161: (0.224) 513 10 7 r 514 44 44 reyonu ile hizmetinizdeyİz
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TL yazıp, YTL alacağız
Çalışanlar ve 
emekliler, 2004 yılı
na ait vergi iadesi 
formlarını Türk 
Lirası cinsinden 
dolduracak, ancak 
vergi iadelerini 
Yeni Türk Lirası 
olarak alacak. 
Ücretliler vergi iade 
formlarını, TL 
cinsinden doldurarak 
20 Ocak 2005 tari
hine kadar da işyer
lerine teslim edecek. 
İade bildirimleri, 
işverenler tarafından 
YTL 'ye çevrilecek. 
2004 yılında işten 
ayrılan, emekli 
olan ve ölenlere 
ait bildirimler 

hakkında da aynı 
şekilde işlem 
yapılacak.
Ücretlilere vergi 
iadesine ilişkin 
düzenlemede yapılan 
değişiklik da bu 
ergi iadesi döne
minde uygulamaya 

girecek.
Bu çerçevede 
çalışanlar, belirlenen

harcamalar karşılığı 
düzenleyecekleri 
belgelerin 3 milyar 
liraya kadar olan 
bölümü için 
yüzde 8 vergi 
indirimi alacak.
Takip eden 3 milyar 
lirada vergi indirimi 
oranı yüzde 6, 6 
milyarın üzerindeki 
harcamalar için de 
yüzde 4 olarak 
hesaplanacak. 
Böylece asgari 
ücretliler, 2004 
harcamaları için 
toplam 2 milyar 
710 milyon 260 bin 
liralık belge verebile
cek ve karşılığında 
206.5 Yeni Türk 
Lirası indirime hak

kazanacak.
Bu yıl aldığı ücret 
karşılığı 10 milyar 
liralık fatura, fiş 
verenlere 580 YTL, 
20 milyar liralık 
fatura, fiş toplayan
lara 980 YTL, 
25 milyar liralık f 
iş ve faturası olan
lara da bin 180 YTL 
vergi indiriminde 
bulunulacak.
Harcama bel
gelerinin toplamı 
30 milyar lira olan
ların vergi indirim 
tutarı bin 380 YTL, 
40 milyar lira olan
ların bin 780 YTL, 
50 milyar lira olan
ların da 2 bin 180 
YTL olacak.

Üretim değeri 
ağırlıklı kapasite 
kullanım oranı 
Kasım ayında 
yüzde 83.4 oldu. 
Geçen yılın aynı 
ayında kapasite 
kullanım oranı 
yüzde 79.6 
seviyesindeydi. 
Devlet İstatistik 

Enstitüsü 'nden 
(DİE) yapılan 
açıklamaya 
göre, Ekim 
ayı kapasite kul
lanım oranı yüzde 
83 'den yüzde 
82.4'e revize 
edildi.
Kasım ayında 
tam kapasite ile 
çalışamama 
nedenleri yüzde 
60.8 ile iç pazarta 
talep yetersizliği,

yüzde 19.8 ile 
dış pazarda 
talep yetersizliği, 
yüzde 1.9 ile 
mali imkansızlık
lar, yüzde 3.2 ile 
yerli mallarda 
hammadde yeter
sizliği, yüzde 2.9 
ile işçilerle ilgili 
meseleler ve yüzde 
1.0 ile ithal mal
larda hammadde 
yetersizliği 
gösterildi.
Geçen yıl aynı 
ayda tam kapasite 
ile çalışamama

nedenleri yüzde 
63.1 ile iç pazarda 
talep yetersizliği, 
yüzde 15.5 ile dış 
pazarda talep 
yetersizliği, 
yüzde 2.4 ile mali 
imkansızlıklar, 
yüzde 3.4 ile yerli 
mallarda ham
madde yetersizliği, 
yüzde 3.8 ile 
işçilerle ilgili 
meseleler ve 
yüzde 1.3 ile ithal 
mallarda 
hammadde yeter
sizliği olmuştu.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Fantazi sporu
Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ’na bağlı, Boş 
Zamanları Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü diye bir 
Genel Müdürlük vardır. Bu 
müdürlüğün görevlerinden biri 
izciliktir.

Kamplarda gençlere bir 
şeyler verebilmek için uğraş 
verirler. Ben de boş zamanımı 
değerlendirmek için ansiklopedi 
karıştırırken, bana cazip gelen 
bir spordan bahsetmek istedim.

Bu bilgilerin çoğu ansiklope
diden alınmıştır.

Zira bu spordan, sadece 
seyrettiğim keder gözüme hoş 
gelen ve kidelerini bilmeden 
seyreden seyircilerden biriyim.

Bu spor dalı; çim hokeyi, 
takım sporu olup, sentetik 
sahalarda oynanmaktadır.

Bu spor dalının futbol gibi 
özel antreman teknik taktik ve 
kuralları vardır.

Çim Hokeyi sahası (futbol 
sahası gibi) boyu 91,40 mt. 
Sahanın tam yarısı futbolda 
olduğu gibi (18 civarı) 22,90.m 
altı pas denilen yer yarım daire 
şeklinde iki yarım daire vardır, 
birinci yarım daire 14.63 mt. 
boyunda kale genişliği 4 m., 
kale yüksekliği ise 1.50 m. 
(penaltı noktası) ceza vuruş 
uzunluğu uzunluğu 7. m futbol 
sahasını andıran şekilde dizayn 
edilmiştir. Bu spor, spayla 
oynanan bir oyun.

Sopanın boyu l.m., sopanın 
baş tarafı yuvarlak kısım 100 
mm.

Sopanın katırlığı 51.mm.
Çim hokeyinin malzemeleri 

bunlar.
Tabi futbol sahasındaki gibi 

korner bayrakları var. Topun 
çapı 2cm.

Takımın oyuncularından 
kalecilerin özel giysileri, fut
boldaki gibi ayakkabı, şort, 
forma giysileri bulunur.

Bu sporu genç bayanlarda 
oynayabilirler.

3 türlü hokey oyunu vardır.
Çim hokeyi, buz hokeyi, ve 

Rus hokeyi Çim hokeyi 
lloyuncuyla oynanır, soparla 
vurulan top kaleye girince sayı 
olur.

Çim hokeyi ilk olarak 
1883 'de İngiltere 
Winblendon 'da oynanmaya 
başlandı.

Bu sporu Avrupa 'da 
İngiltere ve Hollanda 'da 
bayanlar da oynarlar.

Olimpiyat programına da 
alınmış alınmış bulunan çim 
hokeyi Hindistan, olimpiyat ta 
rihinde ilk defa birinciliği, 
komşusu Pakistan 'a 1960 
olimpiyat larında kaptırmıştır.

Çim hokeyi mütakere ve 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında 
İstanbul'da oynanmıştır.

İşte bana göre bu bir 
fantazi sporu.

BURSA HAKİMİYET VE KENT
| GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR | 
.KÖRFEZREKLAM TEL:(HM)513M83

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 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İHALE İLANI

BURSA VALİLİĞİ 
Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

öğrenci taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18.a maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: Ek 1'de gösterilmiştir.
1- idarenin :
a) Adresi
b) Telefon ve faks no
c) Elektronik posta adresi 
2* ihale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı 
b) Yapılacağ yer 
c) işin süresi

: Hükümet Konağı 4. Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
: (224) 513 11 74 - 513 49 70 - 514 02 30
: gemlik! 6 meb.gov.tr

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarih ve saati

: İdari şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo 1’da gösterilmiştir.
: idari şartname ve bu ilan ekindeki Tablo 1 de gösterilmiştir.
: 102 (Yüziki) iş günü

01 Ocak 2005 -10 Haziran 2005

: T.S.O. Gazi ilköğretim Okulu Toplantı Salonu GEMLİK 
: İdari şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo 1’de 
güzergahlar karşısında gösterilmiştir.

4- ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası, veya Meslek Odası belgesi
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi 

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

Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu
na dair belge.

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

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden bel
geler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

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

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

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

namesi. İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu işlere ait şartnamenin (b) (c) (d) ve ve (I) da yer alan bel
gelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

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

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

dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.
4.1.12. Araç ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti (Taşıt kiralıksa noter tasdikli taşıt kiralama sözleşme

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

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

Müdürlüğümüzden verilecektir)
8- Teklifler idari şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo 1'de yer alan ihale tarihi ve saatine kadar İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, postada mey
dana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

9-İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile 
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. İstekliler tekliflerini işin tamamı için verebile
cekleri gibi bir güzergahta birden fazla araç varsa bir veya birden fazlasına da verebilirler. Aynı güzerganta 
ilan ekinde ve şartnamedeki Tablo 1 de kapasitesine bağlı olarak değişik cinste gösterilen araçlar (minibüs, 
minibüs, otobüs gibi) mevcut ise bu araçların birine veya birden fazlasına da teklif verebileceklerdir. Bu 
durumda fiyatı en düşük olan veya olanlar arasında tercih yapılır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. (Geçici teminat Gemlik Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne yatırılacaktır)

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.___________________________________  ______B - 7183

01/01/2005 - 20/06/2005 tarihleri arasında Gemlik ilçesinde taşıma kapsamına alınıp öğrenci taşıma ihalesi yapılacak 
olan 16 okul ve yerleşim birimlerinin adı, taşıma merkezi okulların adı, ihale kayıt numaraları, mesafeleri (km) araç

: .sayılan, ihale ve son teklif verme târih ve saatleri Tablo 1________________________ •_________________ ____ ______ __
İŞİN ADI / YAPILACAĞI YER Taşıt 

aracının ARAÇ ADEDİ 
MİKTARI

İhale tarihi 
son Teklif 

verme tarihi

İhale Saati 
Son Teklif verme 

saatih 
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1 Narh İlköğretim Okulu K.Kumla Ali Kütahya İÖO 8,0. 13 M 1 Araçlık Teklif Verebilir 27 /12 / 2004 10.00

2 Karacaali İlköğretim Okulu K.Kumla Ali.Kütahya İÖO 6,0 27
M 1 Araçlık Teklif 

Verebilir 27/12/2004 10.00

3 Karacali Siteler K.Kumla Ali Kütahya İÖO 2,0 5

4 Haydariye İlköğretim Ok. K.Kumla Ali Kütahya İÖO 8,0 19 M 1
Araçlık Teklif 
Verebilir 27 /12 / 2004 10.00 >

5 Cihattı İlköğretim Okulu L. Kemal İlköğretim Ok. 6.0 28 M 2
Araçlık Teklif 
Verebilir 27 /12 / 2004 10.00

6 Şahinyurdu İlköğretim Ok. L Kemal İlköğretim Ok. 11,0 34 M 2 Araçlık Teklif 
Verebilir 27 /İ2 / 2004 10.00

7 Güvenli İlköğretim Ok. Umurbey Ab, Feh.löO 12,0 6
M 1 Araçlık Teklif 

Verebilir 27/12/2004 10.00
8 Adliye İlköğretim Okulu Umurbey Ab. Feh.löO 6,0 18

9 Şükriye İlköğretim Okulu Umurbey Ab. Feh.löO 16,0 7
M 1 Araçlık Teklif 

Verebilir
27 /12 / 2004 10.00

10 Fevzlye İlköğretim Okulu Umurbey Ab, Feh.löO 18,0 6

11 Hamidlye Köyü llköğr. Ok. Umurbey Ab. Feh.löO ■ 14,0 16 M 1 Araçlık Teklif Verebilir 27 /12 / 2004 10,00

12 Yenlköy İlköğretim Ok. Kurtul İlköğretim Okulu ‘7,0 42 M 2 Araçlık Teklif Verebilir 27 /12 / 2004 10.00

13 Katırlı İlköğretim Ok. Kurtul İlköğretim Okulu 11,0 33 M 2 Araçlık Teklif Verebilir 27 /12 / 2004 10.00

14 Muratoba İlköğretim Ok. Kurtul İlköğretim Okulu 9,0 . 39 M 2 Araçlık Teklif Verebilir 27 712 / 2004 10.00

15 Engürücük (Yezirova Mh) Engürücük İlköğretim O. 3,5 114 M 5 Araçlık Teklif Verebilir 27 /12 / 2004 10.00

16 Gencali İlköğretim Okulu K.Nursel Çağlar İÖO 5,0 . 64 M 3 Araçlık Teklif Verebilir 27 /12 / 2004 10.00

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nca özel 
tiyatrolara ayrılan 
toplam 1 trilyon 
liralık desteğin yak
laşık 860 milyar 
liralık bölümü, 34 
profesyonel tiyatro
nun projelerine 
dağıtılacak. 
Ali Poyrazoğlu, 
Ankara Ekin 
Tiyatrosu, Ankara 
Sanat Tiyatrosu, 
Dostlar, Kenter, 
Ortaoyuncular ve 
Oyun Atölyesi'nin 
projelerine 44 milyar 
625'er milyon lira 
destek verilecek. 
Özel Tiyatrolara 
Devlet Desteği

Değerlendirme 
Kurulu, 13 Arahk'ta 
yaptığı toplantıda, 
başvuruları değer
lendirdi.
Değerlendirme 
Kurulu, 2004-2005 
sezonu için toplam 
1 trilyon liralık 
devlet desteğinin, 
profesyonel tiyatro
ların 34, çocuk 
oyunu oynayan pro
fesyonel tiyatroların 
9, amatör tiyatro
ların 11, çocuk 
oyunu oynayan 
amatör tiyatroların 
4, geleneksel tiya
troların 9 projesine 
dağıtılmasını karar
laştırdı.

Kiralar enflasyon^ 
için risk İ

Merkez Bankası 
Başkanı Sürreya 
Serdengeçti, 
enflasyonla ilgili iç 
talebi dikkatle 
izleyeceklerine 
vurgu yaparken, 
"Ev eşyasıydı, 
mobilyaydı, ulaştır
ma sektöründeki 
fiyatlara işaret 
ediyoruz. Ama iç 
talepte bir sorun 
görmüyoruz. Bir 
tek kiraların duru
munu söylüyoruz" 
dedi.
Serdengeçti, basın 
toplantısının ardın
dan bir 
gazetecinin, "2005 
enflasyonun önün
deki en büyük 
riskler nelerdir" 
sorusunu şöyle 
yanıtladı: "Tarım 
ve enerji, enflasy
on hedefini tuttur

manın önündeki en 
büyük risklerdir. 
Bu sadece bizde
değil, bütün 
dünyada böyle. 
Bunun dışında 
enflasyonla ilgili iç 
talebi dikkatle
izleyeceğiz. Ev 
eşyasıyla, 
mobilyaydı, 
ulaştırma sek
töründeki fiyatlara 
işaret ediyoruz. 
Ama iç talepte bir 
sorun görmüyoruz. 
Bir tek kiraların 
durumunu söylüy
oruz. Bu bir sapta
madır. Her zaman 
olduğu gibi 
risklere karşılık, 
2005 enflasyon 
hedefi yüzde 
8'dir ve bunun 
değiştirmek 
için bir neden 
yok."

meb.gov.tr
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Grip ve nezle deyip geçmeyin!
Evinde sigara içilenler, 
özellikle de bebekler 
başta soğuk algınlığı 
olmak üzere kış 
hastalıklarına karşı 
daha dirençsiz. Bu 
hastalıklardan korun
mak için yaşadığınız 
yeri sık sık hava
landırın ve her gün ılık 
duş ahn. Akciğerler 
için bol sıvı tüketin. 
Kış hastalıkları 
nelerdir?
Çok çeşitli virüslerin 
neden olduğu bir üst 
solunum yolları enfek- 
şiyonu olan nezle, 
sonbahar-kış hastalık
larının başında gelir. 
Soğuk algınlığı ismiyle 
de bilinir. Nezlenin 
yanı sıra burun etrafın
daki sinüs adı verilen 
boşlukların iltihaplan
ması yani sinüzit, 
yutak iltihabı farenjit, 
bademciklerin iltihabı 
tonsillit, gırtlağın ve 
ses tellerinin iltihabı 
larenjit, orta kulak ilti
habı otit, ana nefes- 
borusunun iltihabı 
trakeit, bronşların ilti
haplanması bronşit, 
astım ve akciğer 
dokusunun iltihabı 
zatürree de sonbahar 
ve kış mevsiminde 
ortaya çıkabilecek 
hastalıklardandır.
En yaygın hastalık 
hangisi?
Halk arasında üşütme 
olarak da anılan soğuk 

algınlığı. 
Belirtileri neler? 
Hastalık, ani burun 
akıntısı, hapşırma, 
burun tıkanıklığı ve 
boğaz ağrısı ile başlar. 
Gözlerde de kızarma, 
sulanma ve yanma 
olabilir. Ateş genellikle 
normaldir, ama bazı 
kişilerde hafif olarak 
yükselebilir. Birçok 
hasta kendini yorgun, 
keyifsiz ve bitkin 
hissedebilir. Baş ağrısı 
olabilir. Birkaç gün 
süren belirtiler bir 
hafta içinde tamamen 
kaybolur.
Nasıl bulaşır?
Virüsler hasta kişinin 
hapşırması, öksürmesi 
sırasında havaya 
karışırlar. Sağlıklı kişil
er de bu virüsleri 
burun veya gözler 
aracılığıyla alırlar.
Virüsler, tokalaşma 
sırasında ve hatta 
virüsle kirlenmiş 
kalem, gözlük, mendil 
gibi eşyalarla da 
bulaşabilirler. 
Bu virüsler zatürree 
gibi ağır bir hastalığa 
sebep olabilir mi? 
Bu virüslerin 
üremeleri için en ideal 
yer ısısı 33-34 santi
grat derece olan burun 
boşluğudur. Soğuk 
algınlığı virüsleri olan 
rinovirüsler, kolay 
kolay zatürreeye 
neden olmazlar.

Çünkü akciğerlerin 
ısısı 37 santigrat 
derece civarındadır ve 
bu sıcaklık virüslerin 
üremeleri için hiç de 
uygun değildir.
Soğuk algınlığında 
hangi yaş grubu daha 
çok risk altında?
Hastalık küçük çocuk
larda daha çok 
görülür. Ama yaşam
larının ilk dönem
lerinde yılda dört-beş 
kez hastalanan bebek
ler, büyüdükçe 
bağışıklıkları arttığı 
için daha az hasta
lanır. Ayrıca, erkek 
çocuklar kızlara göre 
daha hassastır.
Kimler soğuk algınlığı
na daha duvarlıdır? 
Sigara tiryakileri hem 
soğuk algınlığı hem de 
diğer solunum yolları 
hastalıklarına daha 
duyarhdır. Evlerinde 
sigara içilenlerde de 
soğuk algınlığı riski 
daha yüksektir.
Evlerde sigara içilmesi 
özellikle bir yaşın 
altındaki bebekler için 
çok tehlikelidir.
Alkoliklerin de diğer 
enfeksiyonlara olduğu 
gibi nezleye de direnç
leri daha azdır. Astım, 
egzema gibi alerjik 
hastalığı olanlarda sol
unum yolu enfeksiy
onları daha fazla 
görülmektedir.
Soğuk algınlığı

tehlikeli midir?
Nezle, hafif seyreder 
ve kendiliğinden de 
geçer. Fakat tüm 
dünyada en çok 
görülen ve en çok 
işgücü kaybına neden 
olan bir hastalıktır. 
Vücut direnci düşük 
olan kişilerde ve 
çocuklarda ortakulak 
iltihabı, sinüzit, 
bronşit ve zatürree 
gibi hastalıklara yol 
açabilir.
Soğuk algınlığının 
tedavisi yok 
Soğuk algınlığından 
korunmak için nelerin 
yapılması gerekir? 
Hasta kişilerle tokalaş
mak, öpüşmek gibi 
yakın temastan kaçın
malı. İnsanların toplu 
olarak bulundukları 
kalabalık ortamlara 
girmemeli. Eller, sıkça 
ve bol su ile iyice 
yıkanmalı. Ellerin göz 
ve burun ile teması 
önlenmeli. Hasta kişi
lerin eşyaları kullanıl
mamalı.
Soğuk algınlığının 
tedavisi nedir?
Soğuk algınlığının 
kesin bir tedavisi yok. 
Bununla beraber, teda
vide amacımız hastalık 
belirtilerinin giderilme
si ve kişinin rahatlatıl
ması. Tedavi 
sürecinde A ve C vita
mininden zengin 
sebze ve meyvelerin 

tüketilmesi lazım. 
Burun tıkanık
lığının en iyi 
tedavisi hiçbir yan 
etkisi olmayan 
serum fizyolojik 
ismi verilen tuzlu 
suyun buruna 
damlatılması ve 
bulunulan ortamın 
nemli olmasının 
sağlanmasıdır. Burun 
açıcı damlalar özel 
durumlarda, üç-beş 
günlük süreyle kul
lanılabilir. 
Soğukalgınlığının 
tedavisi için antibiy
otik tedavisi gerekir 
mi?
Antibiyotik kullanmak 
gereksiz, hatta zarar
lıdır. Bu ilaçlar, sinüzit, 
ortakulak iltihabı 
varsa, doktor deneti
minde kullanılmalıdır. 
A, C ve E vitaminleri 
Kışın nasıl giyinmek 
gerekir?
Ne çok kahn ne de çok 
ince giyinilmeli. 
Üşümemek ve ter
lememek gerekli. En 
iyisi, çok kalın ve 
yünlü giyecekler yer
ine, birçok ince 
kıyafeti üst üste 
giymek. Dışarı 
çıkarken mutlaka şem
siyenizi ya da yağ
murluğunuzu yanınıza 
almalısınız. 
Beslenmede nelere 
dikkat etmek gerekir? 
En önemlişi, bol sebze

ve meyve yemek. 
İçinde A, C ve E vita
minleri bulunan 
soğan, sarmısak, 
havuç, limon, portakal, 
mandalina, greyfurt, 
yeşil biber, marul ve 
salatayı sofralardan 
eksik etmemek gerek
li. Hayvansal yağlar 
yerine bitkisel yağları 
yemeklerde kullanmak 
daha sağlıklı. Haftada 
en az bir kez balık 
yemenizi tavsiye ede
bilirim.
Taze sıkılmış meyve 
suları
Bunun yanı sıra, kışın 
yazın olduğu kadar 
susamıyor ve çok su 
içmiyoruz. Bol bol su 
içmekte yarar var. 
Daha da iyisi taze 
sıkılmış meyve suları 
içmek, ri daha iyi 
çalıştırır, akciğerlerin 
de direncini artırır ve 
böylece vücuda zinde
lik verir.
Evde, işyerinde nasıl 
önlemler almalıyız? 
Bu mevsimde 
zamanımızın çoğunu 
kapalı ortamlarda 
geçirdiğimiz İçin, işy
eri ve evimizin 
havasının temiz 
olması, çok önemlidir.

ıvı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 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

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

1

B

1

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_________ 514 88 70

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

NÖBETÇİ ECZANE
21 Aralık 2004 Salı 
Özer ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No:18 
Tel: 514 56 82

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■
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YIL : 32 SAYI : 2012 

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 vc Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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İddialı takımlar rakip tanımıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Okullararası 
Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
Turnuvası'nda 
iddialı takımlar 
maçlarını 
rahat kazanıyor, 
ilçe Lig Heyeti 
gözetiminde 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda oynanan 
maçlarda taraftar 
öğrenciler takımları
na destek vermeye 
devam ediyorlar. 
ERKEKLER 
Dün oynanan 
erkekler maçlarında 
Atatürk, Şehit

Cemal'i 2*0, 
Lale-Kemal, 
10.. Yıl'ı 2-0 ve 
Gazi İlköğretim'de 
Şehit Etem'i 
aynı skorla 2-0 
yenmeyi başardı. 
KIZLARDA
Kızlarda ise çekişme 
devam ederken 
dün oynanan 
maçlarda
Abdullah Fehmi, 
Hamidiye'yi 2-0, 
Cumhuriyet, 11 
Eylül'ü 2-0 ve Şükrü 
Şenol'da Şehit 
Etem'i aynı skorla 
2-0 yenmeyi 
başardılar.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 

£EŞ±TLER±M±Z± 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

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



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı ürün ve hizmetlerde yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 8’e çekileceğini söyledi.

Vergide büyük indirimler geliyor
Halkın gıda, sağlık ve eğitim alanlarındaki ürün ve hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak, bu alanlarda belirgin bir 
rahatlamayı sağlamak amacıyla, KDV oranlarında 2005 yılından itibaren indirime gidileceği açıklandı. Syf 7’de
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Soğuk ve kar 
kapımızda

Meteorolıji Genel Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı 
havanın artarak, hafta sonuna kadar 
bütün bölgelerimizde kar ve yağmur 
şeklinde devam edeceğini belirtildi.

Haberi sayfa 3’de

72 Nolu Marmarabiriik Zeytin Tanm Satış Kooperatifinin bu yıl zeytin alımlarında hedefi aştığı açıklandı.

Zeytin alınılan yılbaşında sona erd
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Karanlıkta kalmak
Dün akşam saatlerinde birden elektrikler 

söndü.
Elektrik kesintisi tüm ilçeyi kapsadı.
Gemlik bir anda karanlıklara bürüdü.
Aydınlanmak için mum ararken, kendimi İstik

lal Caddesi’nde buldum.
Şarkıdaki gibi "Her yer karanlık" ..
Hem de zifiri karanlık..
Annem çocukken “Allah kimseyi soğukta ve 

karanlıkta bırakmasın” derdi.
Bir saatlik karanlık sanki uzadı da uzadı..
Tabii bu arada gazeteyi hazırlarken dizdiğimiz 

bir çok yazı da uçtu gitti.
İstiklal Caddesi’nde ışıl ışıl olan bir tek işyeri 

vardı. Aniteks..
Aniteks Mağazası ilçenin en modern işyer 

lerinden biri..
Kuruluş sırasında Türkiye’deki elektriklerin 

zamansız kesileceğini bildikleri için jeneratör ile 
mağazayı takviye etmişler.

Işıltı ondan.. Tedbirliler..
TEDAŞ’ın hiçbir haber vermeden yaptığı bu 

kesintiler ticari yaşama büyük darbe vuruyor.
Böyle bir kurumla AB topluluğuna girmeyi 

düşünebilir misiniz?
AB ülkelerinde böyle bir kesintiye hiç rastlanır 

mı?
Elektrikler gün boyu bile kesik olsa kimsenin 

kılı kıpırdamaz..
Herşey sakin bir şekilde sürer gider..
Aynı durum on dakikalığına, örneğin 

Nevvyork’ta yaşansa, binlerce mağaza soyulur.
Bizim onlardan farkımız burada..
Teknoloji onlarda, insanlık bizde..

72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, ortaklardan bir milyon 500 bin kilo 
zeytin alarak, 2 trilyon 440 milyar lira para ödedikleri
ni açıkladı. Aksoy, yıl sonuna kadar ortaklardan 150
ton daha zeytin aliminin beklendiğini söyledi.
Gemlikli ortakların kooperatiflerine 
sahip çıktıklarını söyleyen 72 Nolu 
Marmarabiriik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Aksoy, kampanya 
dönemlerinde 1 milyon kilo olarak 
hedefledikleri zeytin ahmlarını 
aşarak, 1 milyon 500 bin kilo 
zeytin aldıklarını bildirdi.
Aksoy, ‘Gelecek dönem ortaklara 
daha iyi hizmet vereceğiz’ dedi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Liseler 4 yıla 
çıkarılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
önümüzdeki yıl liseleri 4 yıla 
çıkartmaya hazırlanırken, 
bu amaçla 43 bin dersliği 
daha eğitim-öğretime 
kazandıracak. Sayfa 5’de

İlaç çilesi 2 ay 
sonra bitiyor

Hükümet ile ilaç sektörü arasında 
geçtiğimiz hafta imzalanan ve 
SSK'lıların yıllardır çektiği çileyi 
sona erdiren ilaç anlaşması 10 
Şubat 2005 tarihinde resmen 
uygulamaya konuluyor. Syf8’de

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

Gururumuz - Türk Silahlı Kuvvetleri...
Askeri okullar da 

okuyup Türk ordusunda 
görev yapanlar, emekli 
olsalar da kimliklerini 
unutamazlar.

Ordu onlar için hayat
larının odak noktasıdır...

Bu ülkenin en önemli 
dinamiklerinden biri 
olan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin pasif 
olması halinde ülkenin 
çivisinin çıkacağına (halk 
tabiri), ülkenin ilerici - 
müsbet düşünenler için 
yaşanılmaz bir hal ala
cağına inanırlar.

Türk silahlı kuvvetleri 
de bu güvencenin boş 
olmadığım her zaman 
göstermiştir.

Kıbrıs çıkarması - 
Güney Doğu olayları - 
Deprem bu .güvenin bir 
kaç örneğidir.

Marmara depremin de 
devletin bütün kurum ve 
kuruluşları aciz kalırken, 
T. Silahlı kuvvetleri acele 
olarak vatandaşın 
yardımına koştu, aslında 
pek te kendi sorumluluğu 
olmayan depremin 
yaralarının sarılması için 
bütün gücünü ortaya 
koydu...

Herhangi bir kurum - 
kuruluş üzerine yap
tığımız tenkit - tartışmayı 
askeri kuruluşlarda daha 
dikkatli ve çok duyarlı 
yapmamız gerekir.
Çünkü onlar bu ülke 
için bir güçtür, ve zor bir 
görevi yerine getirmeye 
çalışıyorlar.

Laikliğin en büyük 
güvencesi onlar değil mi?

Mustafa Kemal 
Atatürk devrimlerinin 
koruyucuları bu ulvi 
kurum içinden çıkmıyor 
mu?

Ülkenin bağımsızlığı
na - parçalanmasına 
yapılacak (hangi yönden 
gelirse gelsin) her müda
halenin cevabını ilk vere
cek yine onlar değil mi. ?

Bütün bunlara rağmen 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
bünyesin de yaşanan bir 
yolsuzluk olay için son 
derece sorumlu ve 
duyarlı davranmıştır...

Yolsuzluk iddiaları en 
yüksek mevkiye yük
selmiş (Deniz Kuvvetleri 
Komutanı - Or amiral) 
bir komutana dayanmış 
olsa bile bunları örtbas 
etme yolunu seçmemiştir.

Or amiral llhami Erdil'i 
askeri mahkemeye gön
deren kim. ? Or general 
Hilmi Özkök..

Silahlı Kuvvetlerin 
başı Genel Kurmay 
Başkanı Or general Hilmi 
Özkök bu başvuruyu 
yapmaya bilirdi.

Bu konunun basına 
yansımasını önlelebilirdi.

Bunu “Ordu yıpran
masın - lekelenmesin” 
düşüncesiyle rahatça 
yapabilirdi. Yapmadı...!

Demek ki Türk Silahlı 
Kuvvetleri bünyesin de 
meydana gelen yolsuz 
lukları kim yaparsa yap
sın üstünü örtmüyor... En 
yüksek düzeyde ki komu
tanını bile koruyup kol
lamıyor.

Bu gerçekler Türk 
Silahlı kuvvetlerinin ne 
kadar düzgün ve lekesiz 
bir kurum olduğunu bir 
kere daha kanıtlıyor.

Ama keşke bu olay
lar hiç yaşanmasaydı...

Keşke bir Or amiral 
(Deniz kuvvetleri komu
tanı) bu tür suçlamalara 
hedef olmasaydı.

Çünkü Türk Silahlı 
kuvvetleri bu tip olayları 
yaşamayı hak etmeyecek 
düzgün bir kurumdur.

Genel Kurmay 
başkanı Or general Hilmi 
Özkök doğruyu yapmıştır.

Bu yaptığı Türkiye ‘ 
deki diğer kurum - kuru
luşların başında ki yet 
kililere iyi ders olsun.

Ama duyuyoruz -

görüyoruz ki bazı gerici 
odaklar olayları yanlış 
olarak halka aktarıp 
“Ordu hani dürüsttü, 
yosuzluk yapmaz, çalmaz 
- çarpmazdı” diye 
dedikodular üretip , 
halkın Ordusuna olan 
güvenini yok etmeye 
çalışıyorlar.

Bazı medya grupları 
da buna alet oluyor...

Or amiral İlhami Erdir 
le ilgili haberler manşet
ten verilirken çok önemli 
bir gelişme kamu oyunun 
dikkatinden kaçırıldı.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan - Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan - 
Siirt Millet vekil Öner 
Gülyeşil ve 6 (altı) tane 
Milletvekilinin dokunul
mazlık dosyaları Türkiye 
Büyük Millet meclisi 
genel kurulunda oku
narak yasama dönemi
nin sonuna kadar erte
lendi.

Bu düşündürücü 
değil mi.. ?

Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek “Ümit ederim ki 
Genel Kurmayın açtığı 
bu dava herkese hep
imize örnek olur. Bu 
dava T. Silahlı kuvvet
lerinin yargıya olan 
güvenidir. Onun için 
Ordu güvenilir kurumların 
başında geliyor.“ diyor.

Diyor da bunu 
söylerken Büyük Millet 
meclisi nde dokunulma
zlık dosyalarından ve 
seçimde verdikleri 
“Bunları kaldıracağız “ 
sözünden haberi 
yokmu?¥t

Bütün bunları ne 
kadar çabuk unuttular. 

Bu nedenle fazla 
söze gerek yok..

Ama halkımız hala 
ateşli nutuklarla uyu
tulmaya devam ediliyor.

Zaten halkımız da 
uyuyor... I

CHP’den gıda 
ve hediyelik 
eşya kermesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Gemlik İlçe 
Kadın 
Kollan'nın 
düzenlediği 
gıda ve 
hediyelik 
eşya 
kermesine 
İl Başkanından 
destek geldi. 
Belediye Sergi 
Şalonu’nda 
muhtaç aileler 
yararına 
düzenlenen 
kermeste, 
gıda ürün

lerinin yanı 
sıra hediyelik 
eşyalarda 
pazarlandı. 
CHP Kadın 
Kolları Başkanı 
Münevver 
Çelik ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin 
düzenledikleri 
kermese İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek'in 
yanı sıra İl 
Başkanı 
Abdullah 
Özen ile İl 
Kadın Kolları 
Başkanı

Şenay Şahin'de 
gelerek 
kendilerini 
yalnız 
bırakmadılar.
Ramazan ayın- j 
da başlattıkları 
muhtaç ailelere 
yönelik yardım
lara devam 
ettiklerini 
söyleyen 
münevver 
Çelik, elde 
edilecek geliri 
yine aynı 
amaçla kul
lanacaklarını 
bildirdi.

DOĞAYI SEV, YEŞİLİ KORU

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin bu yıl zeytin alımlarında hedefi aştığı açıklandı.

Zeytin alınılan yılbaşında sona erecek 
72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim Aksoy, ortaklardan bir 
milyon 500 bin kilo zeytin alarak, 2 trilyon 440 milyar lira para ödediklerini açıkladı. 
Aksoy, yıl sonuna kadar ortaklardan 150 ton daha zeytin aliminin beklendiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Zeytin 
Kooperatiflerinde 
22 Kasım 2004 
tarihinde başlayan 
zeytin alımlarının 
31 Aralık 2004 
günü sona ereceği 
açıklandı.
Marmarabirlik'e 
bağlı 8 Kooperatifte 
Genel Merkezin 
talimatıyla 2004 yılı 
zeytin alımlarının 
sona erdirileceği 
açıklandı. 
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
bu sezon zeytin 
alımlarında

hedefi yakaladık
larını söyledi.
HEDEFE 
ULAŞTIK 
Kooperatif 
ortaklarının verdiği 
1000 ton rekolte 
beyannamesine 
karşılık şu ana 
kadar 1500 ton 
zeytin alımı 
gerçekleştirdiklerini 
bildiren Aksoy, 
"Bu yıl ortaklarımız 
mağdur edilmedi ve 
hedeflenen rakama 
ulaştık" dedi. 
Zeytin toplama 
işlemlerinin 
büyük oranda 
tamamlandığına 
dikkat çeken 
İbrahim Aksoy, 
ortaklardan 
yılbaşına kadar

Kooperatife 
150 ton zeytin 
beklediklerini 
söyledi. 
ÖDEMELER 
TAMAM 
Gemlik Kooperatifi 
olarak bu yıl 
ortaklardan yağlık 
zeytin olarak 50 ton 
civarında alım 
yapıldığını bildiren 
İbrahim Aksoy, 
alımı yapılan 
1500 ton zeytine 
karşılık 2 trilyon 
440 milyar lira 
ödeme yapıldığını 
açıkladı.
Kooperatif olarak 
bu yıl zeytin 
atımlarından mem
nun olduklarını 
söyleyen Aksoy, 
gelecek yıl zeytin 
rekoltesinin daha 
fazla olmasını umut 
ettiklerini ifade etti. 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış

Soğuk ve kar kapımızda
Soğuk ve yağışlı 
hava etki alanını 
genişletiyor, hafta 
sonuna kadar* bütün 
bölgelerimiz kar ve 
yağmur alacak. 
Kuzey ve güney 
bölgelerde yağmur, iç 
ve doğu bölgelerim
izde ise kar yağışı 
görülecek.
İstanbul bugün ve 
yarın yağmurlu, 
Ankara bugün yağ
murlu yarın kar 
yağışlı, Adana 3 gün 
sağanak yağışlı, 
Samsun hafta 
sonuna kadar yağ
murlu ve Antalya 
Cumaya kadar

sağanak yağışlı.
Hava sıcaklığı kuzey 
ve iç kesimlerde 
biraz azalacak.
Erzurum -18 dereceyi 
görürken, Ankara'da 
gece hava sıcaklıkları 
0'ın altında.
Bugün Trakya kar 
yağışlı, Bolu-Kasta 
monu-Çorum-Tokat 
hattı karla karışık 
yağmurlu olacak.

Marmara, Batı ve 
Orta Karadeniz, Ege 
ve İç Anadolu yağ
murlu, Akdeniz ise 
sağanak yağışlı bir 
gün geçirecek.
Yarın Kıyı Ege ve 
Trakya dışında bütün 
bölgelerimiz yağış 
alıyor. Marmara, 
Karadeniz'in kıyı 
kesimi, Güneydoğu 
Anadolu yağmurlu,

Akdeniz sağanak 
yağışlı. İç Ege, Kara 
deniz'in iç kesim leri, 
iç Anadolu ve Doğu 
Anadolu'da ise 
kar yağışı var. 
Cuma günü yağışlar 
doğuya kayıyor. 
Karadeniz'in kıyısı ve 
Güneydoğu Anadolu 
yine yağmurlu, Doğu 
Akdeniz'de sağanak 
yağış sürüyor. 
Kar yağışı ise iç 
Anadolu, Karade 
niz'in iç kesimleri ve 
Doğu Anadolu'da 
devam ediyor. Yağış 
alma yan yerler ise 
parçalı bulutlu, 
gökyüzü sisli.
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ttjiuj tası ’nda itaatti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
devam eden 
Cumhuriyet Kupası 
voleybol maçları 
zorlu geçmeye 
başladı.
Turnuvanın 
başlangıcında 
zayıf takımlarla 
eşleşen iddialı 
takımlar, rakipleri 
karşısında 
zorlanmaya 
başladılar.

Dün oynanan 
erkekler ve 
kızlar maçlarında 
sürpriz sonuçlar 
alındı.
ERKEKLER 
Erkekler maçları 
kıran kırana 
geçerken, 
takımlar artık 
maçları 2-1 
almaya başladılar. 
Günün ilk maçında 
Şı ► 'ü Şenol, 

Abdullah 
yi 2-1 

*pn. zorlu

geçen maçta 
100. Yıl takımı 
turnuvanın iddialı 
takımlarından 
Özel Aykent'i 
aynı skorla 2-1 
yenmeyi başardı. 
Voleybol 
Turnuvası'nın 
şampiyonluğa 
en yakın takımların
dan biri olan 
Kurtul takımı, 
güçlü Atatürk 
İlköğretim 
karşısında nefesleri 
kesen maçta 
2-1 yenilmekten 
kurtulamadi. 
KIZLAR
Kızlar grubunda ise 
Abdullah Fehmi, 
11 Eylül'i 2-1 
yenerken Atatürk 
İlköğretim, Gazi'yi, 
Şehit Cemal'de 
Lale-Kemal'i 
aynı skorla 2-0 
yenmeyi 
başardılar.

MSAN

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahihinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Liseler 4 yıla çıkartılıyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
önümüzdeki yıl 
liseleri 4 yıla çıkart
maya hazırlanırken, 
bu amaçla 43 bin 
dersliği daha 
eğitim-öğretime 
kazandıracak. 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında lise 
ler 4 yıla çıkartılıyor. 
Kademeli olarak 4 
yıla çıkartılacak 
liselerde lise 2 ve 
lise 3. sınıflardaki 
öğrenciler uygula
manın kapsamı 
dışında tutulurken, 
lise 1. sınıfa kayıt 
yaptıran öğrenciler 
liseyi 4 yıl okuya
caklar. Liselerin bir 
yıl uzatılmasıyla bir
likte bakanlık, ders
lik sorunuyla karşı 
karşıya kalacak ve 
var olan derslik 
açığının ikiye kat
lanacağı tahmin 
ediliyor.
Bakanlık ortaya 
çıkacak sorunun 
tespiti için 2005- 
2006, 2006-2007 ve 
2007-2008 öğretim 
yıllarını kapsayacak 
şekilde derslik 
ihtiyacının ne ola
cağını ele alarak bir 
araştırma yaptırdı.
Açığın 43 bin 813 
derslik olacağını

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çap» 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

l^ırlksjijı) 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fas : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

belirleyen bakanlık, 
diğer taraftan da 
derslik açığının 
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılında 
kesin olarak 
belirlenebileceğini 
düşünürken, diğer 
taraftan derslik 
ihtilacının artmaya
cağını savunuyor. 
Bakanlık bu tespitini 
yapılan istatistik! 
çalışmalardaki 
şu verilere 
dayandırıyor: 
"2004-2005 öğretim 
yılında ilköğretim
den yaklaşık 1 
milyon 137 bin 100 
öğrencinin mezun 
olması beklenmek
tedir. Son 5 yılda 
ortSlama olarak 
ilköğretimden 
mezun olanların 
yüzde 82'sinin 
liseye kayıt yaptır
makta. 2005-2006 
öğretim yılında 
ilköğretimden 
liseye geçiş oranın 
yüzde 82 olacağı 
düşünüldüğünde, 

2005-2006 öğretim 
yılında 932 bin 
422 öğrencinin 
liseye kayıt yaptır
ması bekleniyor. 
Bu durumda 
normalde bu öğren
cilerin 2007-2008 
öğretim yılında 
liseden mezun 
olmaları gerekirken, 
lise eğitiminin 4 
yıla çıkarılması ile 
birlikte bu öğrenci
ler sistemde kala
caklardır. 932 bin 
422 öğrencinin 
sistemde kalması ile 
birlikte normal 
öğretim (tekil) ve 
bir dersliğin en 
fazla 30 öğrenciden 
oluşması durumun
da 31 bin dersliğe 
ihtiyaç olacaktır. 
Mevcut durumda 
ihtiyaç duyulan der
slik sayısı 12 bin 
813'tür. Lise eğiti
minin 4 yıla çıkarıl
ması ile birlikte 
toplam derslik 
sayısı 43 bin 813 
olacaktır. ”

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

BUZDAN ÜRETİLEN SÖZLER !
Hava alabildiğine 

soğuk...
Soba yok ki, 

ıhlamur kaynasın... 
Kestaneler çatur 
çutur patlasın..

Ellerimiz yansın.. 
Sobadan düşen 
ateşi maşa ile tut
maya bile zaman 
olmayan o hünerli 
eller.

O eller üretmiyor 
mu ruhun içindeki 
binbir gece bilme
celerini !..

O hünerli eller 
nerelerde?

Sahi...
Sobalı günlerin 

gecelerinde isim- 
şehir ya da 
papazkaçtı 
oynardık...

Kendi adıma, 
(sadece elektrikler 
kesildiğinde olsa da) 
kızım Ayşen Deniz 
ile oynuyorum.. 
Akşam (düngece- 
saat şu an 14.00) 
isim-şehir oynadık... 
Mum ye rine gaz 
lambası kullandığım 
içinde, o geceleri sık 
sık anıyorum... Çok 
da eğleniyoruz .

Hava alabildiğine 
soğuk...

Çoook üşüyo
rum...

Soğuk hava değil, 
beni üşüten...

Buzdan üretilen 
sözler...

Üşüyorum...
Sözler uçuyor da 

yazılanlar uçmuyor 
mu?

Artık yazı bile 
uçuyor..

Sözcükler buza 
dönüşmüş..

Şarkıların notaları 
da buzdan..

Şiirler de...
Arkadaşlıklar, 

aşklar, sevgiler....
Hissi senetlerin(l) 

yok saydığı hisse 
senedi gibi yaşam
lar... Mutlu Yıllar...

Ne denli soğuk
laştı, bu söz..

Buzzz gibi...
Birkaç gün sonra 

herkes birbirine 
(telefon-lnternet) 
Mutlu Yıllar sözcü 

ğünü yollayacak.
Söylemeyecek 

bile.:.
Sesler unutul

du...Sesler...
Hani o karşı 

tarafın içini kadife 
gibi ısıtan, heyecan
landıran ya da kavga 
ise kavganın sesine 
ne oldu?

Mutlu Yıllar, 
sevgili ...

Mutlu Yıllar....
Bol çevizli kabak 

tatlısı, çerez, por- 
takal-elmadan 
oluşan meyve tabak
ları, sofraların has 
yemeği hindi ya da 
tavuklu geceydi, 
YILBAŞI....

Ne neol denilen 
ağaç vardı, salonlar
da..

Ne de hediyenin 
‘ki sipariş oldu’ 
adı...En büyük 
eğlence ise 
TOMBALA...

Bir de evin reisi 
baba o akşam 
sofraya Rakı’sını 
koyardı...

Saat 12.00’yi gös
terdiğinde Nesrin 
Topkapı’nın baston
lu kalçakıvırması 
yaşlı yılın gidişiydi..

Genç yılın 
doğuşu...

Anne, çocuklar, 
komşular belki bir 
iki akraba, çerezlik
ler önlerinde bardak 
gibi sıralanır, beyaz 
camın karşısına...

Ne denli soğuk
laştı, yılbaşı 
geceleri..

Beyaz cam, buzlu 
cama dönüştü...

Üşüyorum...

Daktilo öldü, bil- 
gisayar-İNTERNET- 
virüsü doğurdu..

O virüs ki, hep
sinden beter!..

Teknolojinin 
canavarı yarattı yal
nızlıkların içindeki 
yalnızlığı!..

Canı sıkılan, 
günün yorgun
luğunu, iş stresini 
atmak isteyen, karısı 
ile ya da kocası ile 
monotonluktan kur

tulmak isteyen; 
sevgilisi ile kavga 
eden, sevgilisiz 
kalan; kıskurusu, 
erkekkurusu olan 
herkes buzdan nota
larda buluştular...

Şiirler, edebiyat 
sohbetleri, okunan 
bir kitabın paylaşımı, 
aşk, sevgi, yalnızlık, 
unutulmuştuk, doğa- 
börttü-böcek- 
....UNUTULDU...

PARA....GÜÇ....
Buzkahbının ana 

maddesi oluvermiş..
O kalıbın içinde 

eriyor, güzellikler...
Beden denilen 

giysinin içinde 
sıkışıp kalan ruh!!!

Duyguların derin
liğinde yüzmek 
varken, sıvışmak!!!

Maillerime bakı 
yorum, her geçen 
gün artacağını eri 
yor, sabun kopuğu 
gibi ...

Dönüşüm 
kutusunda silmeye 
yetiştiremediğimi 
dosyalar birikiyor, 
habire..

Adı bile ne 
garip...

Geri Dönüşüm!!!!
Yani mastürbas 

yon!...
Buzdan sözlerin 

baş tacı edildiği 
internet denilen 
büyük hazine 
canavara dönüştü!

Radyolu günler
den, iletişimin 
anlık(!) olduğu şu 
günlerde yaşanan 
İLETİŞİMSİZLİK..

Patronum Kadri 
Usta (Güler), Yeni 
Yıla Hazırlık olsun 
diye, Bursa’daki 
kültür-sanat olay
larını yazarsan’ iyi 
olur demişti...

Olmadı..
İletişimsizlik 

Usta! Bir sanayi 
KURBAN diye bir 
grup geliyormuş...

Bu sanat yazımız
da Kurban’a gitsin!

Ben ise hala 
üşüyorum... Çoook 
üşüyorum, çoook...

Mutlu YILLAR- 
RRRRR...
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Yabancı dil kursunda dikkat edilmesi gerekenle/
Günümüzde prob
lem haline getirilen 
yabancı dil konuş
ma, bazı önemli nok
taların tespit edilme
siyle problem olmak
tan çıktı.
Özel Gayrettepe 
Yabancı Dil Kursu 
yetkilileri ise özellik
le İngilizce kursuna 
başlayacak olanları 
uyararak, "Bir dil 
kursu için olmazsa 
olmaz denilen kural
lar vardır. Öğrenci
lerin bunlara dikkat 
etmeleri 
gerekir"dediler 
Günümüzde 
İngilizce kursuna 
başlayacak olanların 
dikkat etmesi 
gereken birçok 
konunun söz 
konusu olduğunu ile 
süren uzmanlar 
"Öğrencilerin 
başlayacakları kursu 
çok sıkı takip 
etmeleri gerekir. 
Örneğin, konuşma 
sınıfları maksimum 
10 kişi olmak zorun
da olduğu gibi 
sınıflarda seviye 
farkı da olmamalıdır. 
Sınıfa girildiğinde 
herkesin seviyesi 
aynı olmalıdır. Kayıt 

olmadan önce den
eme dersi için sınıfa 
girip misafir öğrenci 
olunmalıdır. Kursta 
öğrenciye ileriki 
aylara yönelik senet 
gibi zorunluluk getir
ilmemelidir. Yaş farkı
na dikkat edilmesi 
de son derece 
önemlidir. Bir 
yetişkinle öğrenci 
aynı sınıfta olma
malıdır" dediler. 
Kağıt kalem yok
Halen dünyada 
sadece üç ülkede 
uygulanan ve 
konuşulan 
İngilizceyi profesy
onel düzeyde 
kazandıran benzer
siz bir metodu uygu
layan Gayrettepe 
Yabancı Dil 
Kursu'nun diğer 
kurslardan ayrıcalığı 
öğrencilerin kağıt 
kalem kullanma
ması. "Temel 
Hazırlık”, 
"Profesyonel 
Konuşma" ve 
"Tiyatral Yöntemler 
Söyleşi Kursu" 
olarak çeşitli 
branşlarda hizmet 
verdiklerini belirten 
yetkililer, kağıt 
kalemin İngilizce

konuşmayı bloke 
ettiğini belirterek, 
"İngilizce konuşarak 
öğrenilir" diye yeni 
başlayanları 
uyarıyorlar.
İngilizceye yeni 
başlayanlar için 120 
saat ve 1000 kelime 
hedeflenen Temel 
Hazırlık Sınıfları 
dışında diğer gru
plarda kağıt kalem 
kullanmadıklarını 
belirten yetkililer, 
amaçlarının insan
ların ihtiyacı olan 
bilgilere ulaşarak 
rahatça yabancı dil 
konuşmasını sağla
mak olduğunu 
belirterek şunları 
söylediler. "İlk 
başlayanlar için dilin 
yapısını ve kural- 

iarını Türkçe 
karşılaştırmalı ver
erek, sağlamlık 
kazandırılır ve diğer 
konuşma program
ları düzeyine getir
ilirken kağıt kalem 
kullanma serbestliği 
veriyoruz. Fakat 
daha sonra halen 
dünyada üç ülkede 
uygulanan ve 
konuşulan 
İngilizceyi profesy
onel düzeyde 
kazandıran ve üç 
bölümden oluşan 
Profesyonel 
Konuşma grupların
da ve Türklerin 
yabancılarla soh
betinde tüm duygu 
ve düşüncelerini 
aktarmaya yetecek 
kelime ve deneyim

lere geniş yer 
verilmesi hedeflenen 
Tiyatral yöntemle 
İngilizce Söyleşi 
Kursu'nda kağıt 
kalem yok.".
Temel Hazırlık 
İngilizce öğrenmeye 
yeni başlayanlar 
için, Modern İngiliz 
Dil yapısını ve cümle 
kurma kurallarını, 
Türkçe açıklamalı ve 
karşılaştırmalı olarak 
toplu halde vererek, 
sağlam bir temel 
yapı kazandırır ve 
diğer konuşma pro
gramlarımızı izleye
bilecek düzeye 
getirir. 120 saat olan 
toplam kurs 
süresinde hedefle
nen kelime sayısı 
1000 kelime.

Profesyonel 
Konuşma 
Özel yaşamda ve iş 
hayatında geçecek • 
tüm yapıları kap
sayan ve (günlük 
konuşma dili, 
ekonomi, teknik, fen 
ve aktüalite) konu
larından oluşan bin
lerce kelime, deyim 
ve cümle sınıfta 
devamlı tekrar
latılarak ve özel yön
temle dinletilerek 
ezberlenir. 100-140 
ve 160 saatlik üç 
bölümden oluşan 
bölümde ise hedefle
nen kelime sayısı 
7000 bin.
Tiyatral Yöntemle 
İngilizce Söyleşi 
Kursu
Özellikle Türklerin 
yabancılarla soh
betinde, tüm duygu 
ve düşüncelerini 
aktarmaya yetecek 
kelime ve deyimlere j 
geniş yer verilmesi. < 
İngilizce'yi ana dili 1 
olarak konuşanların 1 
kullandığı cümle ve | 
sözcüklerle konuş- 1 
manın sağlanması 
hedeflenen bölümde 
ise kurs süresi 150 
saat kelime sayısı 
ise 3 bin.

B» I»
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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 SİZDENI
işyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67

Çocuklara uzun sûre ders çalıştırmayın
Psikiyatrist Sabri 
Yurdakul, uzun süre 
ders çalışmanın 
önemi olmadığını 
belirterek, "Verimli 
ders çalışmanın kıs
tası, verim alındığı 
kadar çalışılmasıdır" 
dedi.
Yurdakul, yaptığı 
açıklamada, verimli 
ders çalışmanın belli 
bir program doğrul
tusunda 
sağlanacağına 
dikkat çekerek, 
"Uzun süre ders 
çalışmanın bir 
önemi yok. Verimli 
ders çalışmanın kıs
tası, verim alındığı 
kadar çalışılmasıdır. 
Önemli olan, 
çalışılan ders 
saatinde elde edilen

verimdir. Bunun için 
çalışma sürelerinin 
uzun tutulmaması 
gerekmektedir" diye 
konuştu.
Anne ve babaların 
çocuklarının verimli 
ders çalışması için 
yarım saat ders 

çalışıp 15 dakika ara 
vermelerine dikkat 
etmesi gerektiğini 
belirten Yurdakul, 
"Ders çalışamadık
ları zaman çalış diye 
onları zorlamayın. 
Gençler, çalışa
madıkları zaman 

onları zorlamak ver
imsiz çalışmalarına I 
neden olacaktır" < 
dedi
Okuldan gelen 
çocukların hemen | 
derslerine başlama
maları gerektiğini 
kaydeden Yurdakul,] 
okulda yorulan 
çocukların önce din
lenerek zihinlerini 1 
boşaltmaları, bunun 
yanında erken yatıp 
erken kalkmaya 
özendirilmeleri 
gerektiğini söyledi. I 
Yurdakul, çocuklarım 
özellikle sabahları 
erken kalkıp ders 
çalışmaları halinde 
daha verimli 
olacaklarını 
sözlerine 
ekledi.
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Vergide büyük indirimler geliyor
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
halkın gıda, sağlık ve 
eğitim alanlarındaki 
ürün ve hizmetlere 
ulaşımını kolaylaştır
mak, bu alanlarda 
belirgin bir rahatla
mayı sağlamak 
amacıyla KDV oran
larında 2005 yılından 
itibaren indirme 
gidileceğini açıkladı. 
Erdoğan, bu 
çerçevede gıda, 
eğitim ve sağlık alan
larındaki bazı ürün ve 
hizmetlerde yüzde 18 
olan KDV oranının, 
yüzde 8'e çekile
ceğinin müjdesini 
verdi. Başbakan 
Erdoğan, Maliye 
Bakanlığı'nda düzen
lenen 'Vergi Daire 
lerinin Otomas yon 
Projesi'nin (VEDOP) 
tanıtımı nedeniyle

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

düzenlenen toplantıya 
katıldı. Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın da 
hazır bulunduğu 
toplantıda ilk olarak 
projeyi temsilen 
Kocaeli-Uluçınar ve 
Tekirdağ-Çerkezköy 
vergi dairelerine canlı 
bağlantı yapıldı. 
Projenin tanıtımı ile 
ilgili bir konuşma 
yapan Başbakan 
Erdoğan, 2005 yılın
dan itibaren uygu
lanacak vergi indirim
leri konusunda müjde 
verdi. Erdoğan, 
hükümetin göreve 
gelir gelmez vergi sis
teminde yapmayı 
planladığı işleri ayrın
tılarıyla ortaya koy
duğunu dile getirerek, 
2 yıllık süreçte bu 

hedeflere yönelik 
önemli adımlar 
atıldığını kaydetti; 
Vergi sisteminde 
devrim niteliğindeki 
düzenlemelerin haya
ta geçirildiğine işaret 
eden Başbakan 
Erdoğan, bu düzen
lemelere yenilerin de 
eklendiğini, daha 
anlaşılabilir, daha 
öngörülebilir ve daha 
etkin bir vergi sistemi 
için hayati önemde 
reformların uygula
maya konulduğunu 
bildirdi.
Hükümetin vergi sis
temine ilişkin hede
flerinin üç ana ilkesi
ni, "anlaşılabilir bir 
vergi mevzuatı, vergi 
yükünün 
öngörülebilir olması 
ve etkin bir vergi sis
temi" olarak açık
layan Başbakan

Erdoğan, amaçlarının 
mükellefe daha 
kaliteli bir hizmet 
sunmak olduğunu 
söyledi. Bu ilkelerin 
hayata geçirilmesinin 
hem kayıt dışı 
ekonomiyi kayda ala
cağını, hem de 
yatırım ortamını 
iyileştireceğini vurgu
layan Erdoğan, aynı 
zamanda devlet-millet 
buluşmasının da 
sağlanacağını ifade 
etti. Hükümetin bu 
ilkelerden yola 
çıkarak köklü 
değişimlere imza 
attığına işaret eden 
Erdoğan, hedeflerinin 
düşük oranlı ve geniş 
tabanlı bir vergi siste
mi oluşturmak 
olduğunu vurguladı. 
AB normlarında 
istikrarlı ve uzlaş
maya dayanan bir 
vergi sistemine yöne
lik somut faaliyetler 
ortaya koyduklarının 
altını çizen Erdoğan, 
yeni vergi indirimler
ine ilişkin müjdeler 
verdi.
KURUMLAR 
VERGİSİNDE İNDİRİM 
Kurum kazançlarının, 
hem kazancı elde 
eden kurum nezdinde 
hem de kurum 
kazancından pay alan 
ortaklar nezdinde 
vergiye tabi tutul
duğunu hatırlatan 
Erdoğan, bu şekilde 
yapılan ve kurum 
kazancı üzerinde 
yüzde 65'lere varan 
vergi yükünün yüzde 
45'lere çekildiğini, bu 
düzenlemelerin 
devamı olarak 
Kurumlar Vergisi 
oranının yüzde 33'ten 
yüzde 30'a indirile
ceğini dile getirdi. Bu 
oranın da çok yüksek 
olduğunu belirten 
Erdoğan, Kurumlar 
Vergisi'ndekl indirim
lerin 2005 sonrasında 
da devam edeceğini 
ve bu oranın AB'ye 
yeni üye olan ülkel
erdeki oranlar seviye
sine çekileceğini 
açıkladı. Gelir Vergisi 
alanında da devrim 
niteliğinde bir yenil
iğe İmza attıklarını 
ifade eden Erdoğan, 
mükelleflerin kendisi, 

eşi ve çocukları için 
yapmış olduğu sağlık 
ve eğitim harca
malarının vergiye tabi 
gelirlerinin yüzde 
5'ten yüzde 10'a çıka
cağını kaydetti. 
Erdoğan bu şekilde 
ticaret ve meslek 
erbabı bakımından 
vergiye karşı direnç 
oluşturan bir konuya 
da son verilmiş ola
cağını söyledi. 
Erdoğan, yeni bir sis
tem ile tasarruf sahip
lerinin ve finansal 
yatırımcıların beyan
name verme yüküm
lülüğü olmadan 
gerçek kazançlarını 
bankalar veya aracı 
kurumlar üzerinden 
ödeyebileceklerini 
vurguladı. Bu şekilde 
yatırımcıların beyan
name vermekle ve 
vergi hesaplamakla 
uğraşmayacaklarının 
altını çizen Erdoğan, 
vergilerin otomatik 
olarak bankalar 
üzerinden ödeneceği
ni bildirdi. Erdoğan, 
Gelir Vergisi'nde ele 
alınması greken 
önemli bir unsurun 
da tarife yapısı ile 
ilgili olduğuna işaret 
ederek, şu anda ücret 
gelirleri ve diğer gelir
ler için iki ayrı vergi 
tarifesi ve her bir tar
ifede 6 gelir dilimi 
bulunduğunu hatırlat
tı. Ücret gelirleri ve 
diğer gelirlerin vergi
lerinin önümüzdeki 
yıldan itibaren 5'er 
puan indirileceğni 
duyuran Erdoğan, 
ücret gelirleri ile ilgili 
tarifede en yüksek 
gelir dilimi için geçer
li olan vergi oranının 
yüzde 40'tan yüzde 
35'e indirileceğini, 
diğer gelirler için 
geçerli olan en yük
sek yüzde 45 oranının 
da yüzde 40 olacağını 
bildirdi. Erdoğan, 
böylece tarifedeki 
dilim sayısını da 5'e 
indirilmiş olacağını 
ifade etti. Gelir 
Vergisi'ndeki indirim
in daha sonraki yıllar
da da devam edeceği
ni ifade eden 
Erdoğan, 2006 yılın
dan itibaren ikili tarife 
yapısının kaldırılarak 

dilim sayısının 4'e 
çekileceğini bildirdi. 
SAĞLIK, GIDA VE 
EĞİTİM 
VERGİLERİNDE 
İNDİRİM 
Erdoğan, halkın 
büyük bir kesimini 
ilgilendiren ürün ve 
hizmetlerden alınan 
vergi oranlarında da 
önemli oranda indirim 
gerçekleştireceklerini 
açıkladı. Halkın büyük 
kesimi tarafından kul
lanılan mal ve hizmet
lerin KDV oranlarında 
2005 yılından itibaren 
indirime gidileceğini, 
gıda, sağlık ve eğitim 
alanındaki bazı ürün 
ve hizmetlerden alı
nan vergi oranlarının 
yüzde 18'den yüzde 
8'e indirileceğini 
bildirdi. Buna göre, 
konserve gıda mad
deleri, kurutulmuş 
sebze ve meyveler, 
temel ihtiyaç 
niteliğindeki unlu 
mamüller ve içme 
suyundaki KDV oram 
yüzde 8 olarak belir
lendi. Şu an yüzde 18 
oranında KDV ödenen 
simit de yüzde 8'lik 
dilime girmiş oldu. 
Erdoğan, sağlık har
camalarında da ilaç
tan sonra tedavi 
hizmeti ve tedavi 
amaçlı sağlık araç 
gereçlerinde KDV 
indirimi gerçekleştire
ceklerini belirterek, 
2005 yılından itibaren 
sağlık hizmetleri ve 
sağlık ürünlerinin 
tamamında KDV oran- 
larınrın yüzde 8 
olarak uygulanacağını 
söyledi. Eğitim 
alanında gerçekleştir
ilecek indirimi de 
kamuoyuna duyuran 
Erdoğan, özel eğitim 
kurumlarında ve 
kitapta yüzde 8 olan 
KDV oranının artık 
eğitime ilişkin tüm 
ürün ve hizmetleri 
kapsayacağını vurgu
ladı. Buna göre 2005 
yılından itibaren 
defter, kalem, der
shane ücretleri, hazır
lık kursları, yurtlarda 
sağlanan barınma 
hizmetleri gibi 
ücretlerden alınacak 
KDV oranı yüzde 8 
olacak.
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Haç çilesi 2 ay sonra bitiyor
Hükümet ile ilaç sek

törü arasında 
geçtiğimiz hafta imza
lanan ve SSK'lıların 
yıllardır çektiği çileyi 
sona erdiren ilaç 
anlaşması 10 Şubat 
2005 tarihinde res
men uygulamaya 
konuluyor.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, Türk 
Eczacıları Birliği 
Başkanı Mehmet 
Domaç, Türkiye İlaç 
Endüstrisi işverenler 
Sendikası Başkanı 
Bülent Eczacıbaşı ve 
Araştırmacı İlaç 
Firmaları Derneği 
Başkanı Cengiz 
Celahir tarafından 
imzalanan, 'Kamu 
Kurumlarının Serbest 
Eczanelerden İlaç 
Alımı Konusunda 
Yapılan 
Protokolü'nün genel 

esasları belirlendi. । 
Bedeli kamu kurum
lan tarafından 
karşılanan ve serbest 
eczanelerden temin 
edilen ilaçlar özel 
koşullarda indirim 
uygulanacak.
Protokol kapsamında 
tüm jenerik ilaçlarda 
eczane satış fiyat 
üzerinden yüzde 14.5 
indirim uygulanacak, 
bu indirimin yüzde 
3.5'luk bölümü ecza
cı, yüzde 11*lik 
bölümü imalatçı veya 
ithalatçı tarafından 
karşılanacak 
Orijinal ilaçlar ise iki 
grupta ele alınacak, 
indirim iki grup ilaç 
için farklı uygu
lanacak. Birinci Grup: 
İlaç molekülünün 
veya yeni bir 
kimyasal formülünün 
Türkiye'de ilk ruhsat- 
landığı tarihten 
itibaren 6 tam yılı 
doldurmamış ilaçlar

da eczane satış fiyatı 
üzerinden yüzde 7.5 
indirim uygulanacak. 
Bu indirimin yüzde 
3.5'luk bölümü eczacı 
tarafından yüzde 
4'lük bölümü imalatçı 
veya ithalatçı tarafın
dan karşılanacak. 
İkinci Grup: Birinci 
gruba girmeyen 6 tam 
yıldan daha yaşlı ori
jinal ilaçlarda eczane 
satış fiyatı üzerinden 
yüzde 14.5 indirim 
sağlanacak. Bu 
indirimin yüzde 
3.5'luk bölümü eczacı 
tarafından yüzde 
11 ’lik bölümü imalatçı 
veya ithalatçı tarafın
dan karşılanacak. 
EN UCUZ İLAÇ 
FİYATLARI REFER
ANS ALINACAK 
İmalatçı veya itha
latçılar tarafından 
karşılanacak indirim 
bölümü (yüzde 4 veya 
yüzde 11) satış fiyat
ları üzerinden 

yapılarak depoya 
fatura edilecek. Bu 
durumda depocu ve 
eczacılar alış fiyatları 
üzerine yürürlükteki 
kar marjlarını yansıta
caklar, eczacı indirimi 
ulaşılan son fiyat 
üzerinden yapılacak. 
Yine orijinal ilaçlarda, 
fiyatı 'Beşeri Ürün
lerin 
Fiyatlandırılmasına 
Dair Karar' ile belir
lenen 15 Haziran 2004 
tarihli azami fiyatların 
altında kalan ilaçlarda 
imalatçı veya ithalatçı 
indirimi referans fiy
atın altında kaldıkları 
oranda daha az uygu
lanacak. Eczane satış 
fiyatı 3 milyon Türk 
Lirası ve daha az plan 
ilaçlar için indirim 
yüzde 7.5 olarak 
uygulanacak. Bu 
indirimin yüzde 
3.5'luk bölümü ecza
cı, yüzde 4'lük 
bölümü imalatçı veya 

ithalatçı tarafından 
karşılanacak. Tüm 
kurumlar eşdeğer ilaç 
bedellerinin öden
mesinde en ucuz 
ilacın yüzde 30 fazlası 
kadarını dikkate ala
caklar. Ancak fiyatları 
en ucuz olarak refer
ans alınacak ürün
lerin eczacılar tarafın
dan ulaşılabilir 
olması 
gerekiyor 
Bu arada tavana esas 
en ucuz ilaç olarak 
belirlenen ilacın en az 
5 ay piyasada bulun
ma şartı aranıyor. Bu 
nedenle en ucuzun 
yüzde 30 fazlasına 
giren ürünlerin ’ATC 
3' pazarına göre 
piyasa payı tanımı 
2005 yılı Ocak ayı 
sonuna kadar yapıla
cak. Genel Sağlık 
Sigortası uygulaması
na kadar, SSK, Bağ- 
kur ve Emekli Sandığı 
halen geçerli olan

ödenen ilaçlar ve bu 
ilaçların ödeme 
koşullarını 2005 yılın
da uygulayacak. Bu 
ilaçlar ticari isim 
bazında listelenecek. 
Öte yandan hükümet 
anlaşma pro
tokolünün 1 Ocak 
2005 tarihinde uygu
lanmasını planlıyor
du. Ancak ilaç sek
törü tarafından gerek
li hazırlıkların tamam
lanabilmesi için bu 
süre 1 Şubat 2004'e 
uzatıldı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, aksak
lıkların yaşanmaması 
için başlama süresini 
10 Şubat 2005 olarak 
açıkladı. Anlaşmanın 
imalatçı, ithalatçı, 
depocu ve eczacılar 
arasında ilacın mev
cut satış koşullarına 
ilişkin başka bir 
değişiklik öngörme 
diği öğrenildi

MİLI0N AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar
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Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli içkiler
Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
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Asgari ücret tespit
komisyonu toplandı

Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu 
3. toplantısı 
haşladı. Komisyon 
toplantısına alın
madıkları 
gerekçesiyle 
Devrimci İşçi 
Sendikası (DİSK) 
üyesi bir grup, 
( alışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı önünde 
eylem yaptı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı 'nda 
Çalışma Genel 
Müdürü Cengiz 
Delibaş başkanlığın
da yapılan Asgari 
Ücret Tespit 
Komisyonu toplantısı 
hasına kapalı devam 
ediyor. 2005 yılından 
itibaren geçerli 
olacak asgari ücreti 
belirlemek için 
oluşturulan komisy
ona, hükümet t 
emsilcilerinin yanı 
sıra işçi kesimi adına 
Türk-Iş, işveren 
kesimi adına ise 
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TISK) katılıyor.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ’ın 
'Asgari ücrette 
sürpriz olabilir' 
açıklamasından 

sonra, tüm dikkat
lerin toplandığı 
komisyon toplan
tısının, akşam saat
lerinde sona ermesi 
bekleniyor.
Bu arada Asgari 
Ücret Tespit 
Komisyonu toplan
tısına alınmadıkları 
gerekçesiyle DİSK 
üyesi bir grup, 
bakanlık önünde 
eylem yaptı. 'Üreten 
biz, yöneten de biz 
olacağız', 'Temsilde 
adalet istiyoruz' ve 
'Sefalet ücreti 
istemiyoruz' slogan
ları atan eylemcilere 
polis müdahale etme
di. DİSK Genel

5eArc7ı'/7 Musa 
Çam burada yap
tığı basın açıkla
masında, Asgari 

I Ücret Tespit 
Komisyonu 
toplantısına alın
mamalarını 
protesto ettikleri
ni söyledi.
Aileleri ile birlik
te 40 milyon

insanı ilgilendiren 
yeni asgari ücretin 
belirlenmesi 
konusunda görüş 
belirtmek istedikleri-, 
ni, ancak buna izin 
verilmediğini ifade 
eden Çam, 
"Biz asgari ücretin 
çalışanların insanca 
yaşayabileceği 
düzeyde olmasını 
istiyoruz. Asgari 
ücretin belirlenmesi 
için katkıda bulun
mak istiyoruz, ancak 
12 Eylül yasaları 
nedeniyle bu 
görüşme reddediliy
or" diye konuştu. 
Bakanlık önünde slo
gan atarak bekleyen 
eylemci grup, daha 
sonra polisin uyarısı 
ile olay çıkarmadan 
dağıldı.

ITrmidfffljBjıjiM
Avrupah maliye ve 
ekonomi uzmanları, 
Türk Lirası 'ndan 
(TL) 6 sıfır atılması 
operasyon un un 
başarı şansını yük
sek görüyor.
Uzmanlar, şimdiye 
dek yaklaşık 50 ülke 
tarafından denenen 
paradan sıfır atma 
yönteminin kimi 
örneklerde 
başarılı, kimi 
örneklerde 

başarısız sonuçlar 
verdiğini, 
Türkiye'nin ise 
istediği sonucu elde 
etme şansının yük
sek olduğunu 
söylediler.
İlk olarak /. Dünya

50 ^2,

ELU

Savaşı1hin ardından 
gelen ekonomik 
çöküşün ardından 
1923 yılında 
Almanya'da başvu
rulan ve yüksek 
enflasyon yaşayan 
başka ülkelerce de 
uygulanan paradan 
sıfır atma yöntemi
nin, Arjantin, 
Brezilya, İsrail 
gibi örneklerde 
istenen sonucu

getirmediğini ve
bu ülkelerin sıfır 
silme operasyonunu 
4 'er kez tekrarla
mak zorunda 
kaldığını anımsatan 
uzmanlar, 
sıfır atmanın, 
ekonomide sağlıklı 
bir değişimle destek
lenmedikçe geçici 
bir rahatlama 
sağlayacağını 
vurguladılar.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Fantazi Spor - 2
Dünkü yazımda çim 

hokeyinden bahsetmiştim.
Bugün de buz hokeyini 

s izlere tanıtmak istedim.
İsmi üstünde buz hokeyi buz 

üzerinde oynanan bir oyun.
Kapalı veya açık havada 

daha ufak bir alanda buz 
üzerinde oynanır.

TakmılaY, bir kaleci, bir 
santrafor, iki bek ve iki forvet
ten kuruludur.

Maç, yirmişer dakikalık üç 
devreye ayrılmıştır.

Buz hokeyi ilk defa 1870'de 
Kanad'da oynanmıştır.

Bu sporda en iyi takımlar 
Kanada, Rusya ve Amerika'dır.

Avrupa'da bu spor, Çekoslo
vakya'da, İsveç'te, İsviçre'de 
oynanır ve çok sayıda seyirci 
toplar.

Ruleti (patenli) hokey, kapalı 
spor salonlarında tahta veya 
asfalt zemin üzerinde, buz 
hokeyi gibi oynanır.

Oyuncuların ayaklarında 
patenli (ufak tekerlekli) 
papuçlar bulunur.

Bu hokey türünde dünyanın 
en iyi takımı Portekiz 'dir.

Portekiz'in adeta milli sporu 
olan bu hokey, bütün ülkenin 
en ücra köşelerinde bile bulu
nan, binlerce klüp ve lokalde 
oynanmaktadır.

Elektirik üretimi yüzde 6,7 arttı
Elektrik enerjisi üretimi 2004 
yılının 3.çeyrek döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 6.7, 2.çeyrek döneme 
göre ise yüzde 9.75 arttı.
Devlet İstatistik Enstitüsü’nden 
(DİE) yapılan açıklamaya göre, 
aynı dönemde elektrik ener
jisinin yüzde 38.75’i Elektrik 
Üretim A.Ş.(EÜAŞ), yüzde 
37.20'si Üretim Şirketleri 
tarafından üretildi. EÜAŞ'ın üre
timi bir önceki yılın aynı döne
mine göre yüzde 2.08 azaldı, 
üretim şirketlerinin üretimi ise 
yüzde 28.31 oranında arttı.
3. çeyrek dönemde enerji kay

naklarına göre brüt elektrik 
enerjisi üretiminin yüzde 40.68 
doğalgaz, yüzde 26.76'sı su, 
yüzde 17.31'i de linyit ile 
çalışan santrallerden sağlandı. 
Aynı dönemde elektrik ener
jisinin yüzde 45.03'ü sanayide, 
yüzde 22.15'i meskenlerde 
tüketildi. Elektrik tüketimi, bir 
önceki yıl aynı döneme göre 
yüzde 1.43 oranında artarak 29 
bin 952 GWH olarak gerçekleş! 
3. Çeyrek dönemde geçen yılır 
aynı dönemine göre elektrik 
dağıtım şirketlerinin elektrik 
satış gelirleri cari fiyatlarla 
yüzde 6.05 oranında arttı.

ADRES 
DEĞİŞİKLİĞİ 
Gemlik Tarım ve Hayvancılığı 

Geliştirme Derneği 
Bundan sonra faaliyetlerini 

aşağıdaki adreste sürdürecektir. 
Adres: İstiklal Cad. Bora Sok. 

(Akbank aralığı) No: 6 /A GEMLİK

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşruhat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KAYIP
Gemlik İlçe 

Emniyet 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Fikret TEMİZ

KAYIP
Beko Casio marka 

03985R AG 
30701337 nolu yazar 

kasa ruhsatımı 
kaybettim

Hükümsüzdür. 
Berrin KAHRAMAN
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İş yükü ağıra yüzde 30 zamlı maaş
Devlet personel 
rejimi yenileniyor. 
Belli görevleri 
üstlenen 
memurlara iş 
güçlüğü ve sorum
luluk tazminatı 
olarak yüzde 30 
daha fazla maaş 
ödenmesi gün
demde...
Devlet personel 
rejimini baştan 
aşağıya yenilemeyi 
öngören ve 
'devrim' diye nitele
nen yeni yasa 
taslağının can ahcı 
bölümleri şekillen
meye başladı.
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, belli 
görevler üstlenen 
memurlara iş 
güçlüğü ve sorum
luluk tazminatı adı 
altında yüzde 30 
oranında ilave 
maaş ödemesi 
yapılabileceğini 
açıkladı.
Şahin, Kamu 
Personeli Yasası 
ismiyle Meclis'e 
sevketmeyi plan
ladıkları yeni 
taslağı Milliyet'e 
anlattı. Memur 
maaşlarının, 'per
formans' esasına 
göre ve yeni bir 
anlayışla belir
leneceğini 
söyleyen Şahin, 
"Suyu getirenle 
testiyi kıran bir 
olmamalı" diye 
konuştu. Şahin, 
taslağı 2005'in ilk 
yarısına kadar 
Meclis'e sevked- 
erek, uygulamanın

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
BURSA HAKİMİYET VE

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

| İLAN ve REKLAM ALINIR |
YENİTELEFONUMUZUNOTALINIZ । körfez reklam ■ 
kö“VE 5139683 ! TEL: (0.224) 513 96 83 'TEL: (0.224) 513 96 83

1 Ocak 2006'dan 
itibaren başlan
masını öngördük
lerini belirtti. 
Bordrolar 
sadeleşecek 
Kurumlar arasında
ki maaş orantısı- 
zlığını kaldırmayı 
istediklerini kayd
ederek, çalışmalar
da Türkiye ve 
Ortadoğu Amme 
İdaresi 
Enstitüsü'nde 
(TODAİ) hazırlanan 
taslağın esas 
alındığını belirten 
Şahin, "TODAİ'nin 
taslağında görev 
aylığının en fazla 
yüzde 30*u kişiye iş 
güçlüğü ve sorum
luluk tazminatı 
olarak ödenir öner
isi yer alıyor" dedi. 
Şahin, "Yüzde 30'u 
herkes için uygu
layamazsınız. 
Yapmış olduğu işe 
göre yüzde 30'u 
uygulayacaklarınız 
vardır, yüzde 25'i, 
yüzde 20'yi uygu
layacaklarınız 
vardır" diye 
konuştu.
Şahin'in verdiği bil
gilere göre yeni 
sistem şöyle 
çalışacak: 
Memur maaş 
bordroları 
sadeleştirilerek, 

hesaplamalarda, 
'taban aylık ve 
görev aylığı' olarak 
ifade edilen iki 
temel unsur 
dikkate alınacak. 
Hastalık izinleri, 
kira yardımı gibi 
yan ödemeler 
taban aylık ve 
görev aylığı 
toplamına uygun 
olarak belirlenecek. 
Kademe ve derece 
sisteminden 
vazgeçilerek terfi 
ve ilerlemelerde 10 
basamaklı yeni bir 
cetvel esas alı
nacak. Memuriyete 
yeni başlayan bir 
kişi 1. basamaktan 
görev alacak. Bu 
basamağın göster
gesi 12 bin 500 ola
cak. Temel aylık, 
cetvelde karşılık 
gelen basamak için 
öngörülen gösterge 
rakamının aylık kat
sayı ile çarpımı 
sonucu tespit 
edilecek.
Memurlar normal 
şartlarda her 3 
yılda bir basamak 
ilerleyecek. Göreve 
yeni başlayan bir 
memur 27 yıl sonra 
en üst basamak 
olan 10. basamağa 
ulaşacak. Yeni sis
tem uygulamaya 
girdiğinde yüksek 

maaşlı memurların 
maaşlarında artış 
oranı daha düşük, 
düşük ücretlilerinki 
ise daha yüksek 
olacak. Her durum
da ilave mali yük 
geleceği 
öngörülürken, 
hükümet orta 
vadeli 3 yıllık pro
gramın elverdiği 
ölçüde maaşları 
yukarı çekmeye 
çalışacak.
Bakan, vali gibi üst 
amirden izin şartını 
öngören demeç 
verme yasağı 
yumuşatılacak. Alt 
kademe 
memurların da belli 
konularda demeç 
vermesine imkân 
tanınacak.
Yıllık ve idari izinler 
işgünü esasına 
göre yeniden 
düzenlenecek.
Görev yeri olan ilin 
sınırları dışına 
çıkılırken ita 
amirinden izin alma 
zorunluluğu 
yumuşatılacak. 
İkinci iş yasağının 
kaldırılmasına 
yönelik çalışmalar 
ise devam ediyor. 
Taban aylık 
gösterge cetveli 
Basamak Gösterge 
1 12.500 
2 12.700 
3 13.100 
4 13.700 
5 14.500 
6 15.500 
7 16.300 
8 16.900 
9 17.300 
10 17.500

Tatiller, 
hafta sonlarına 

geliyor
Yeni yılda resmi tatil 
günleri ya hafta 
sonuna ya da hafta 
sonuyla birleşen 
günlere denk 
geliyor. Çalışanlar, 
geçmiş yıllarda 
olduğu gibi 9 gün
lük tatil programı 
yapamayacak. 
Özellikle son birkaç 
yıldır, başlangıç ya 
da bitim tarihlerinin 
hafta sonu tatil
leriyle birleşmesi 
nedeniyle bayram
ları, "9 günlük 
tatil" yapan çalışan
lar, bu yıl o kadar 
şanslı olamayacak
lar. 2005 
yılı takviminde, 
bayram tatilleri ya 
hafta sonuna ya da 
hafta sonuyla 
birleşen tatillere 
denk geliyor. Bu 
nedenle, Bakanlar 
Kurulu'nun çok 
sürpriz bir karar 
almaması halinde, 
çalışanlar uzun 
tatiller 
yapamayacaklar. 
31 Arahk'ın cuma 
gününe denk gelme
si nedeniyle ekstra 
yılbaşı 
izni yapamayacak 
olan çalışanlar, 
hafta sonu izin
lerinin dışında ilk 
tatile çıkma 
imkanını, ocak ayı 
içerisindeki Kurban 
Bayramı'nda 
bulacaklar. Ancak, 
geçmiş yıllarda ilk 
günlerinin hafta 
başlarına 
gelmesi nedeniyle 
çalışanların 9 gün
lük uzun tatil yap
malarına olanak 
tanıyan resmi tatil 
günleri, bu yıl eskisi 
gibi heyecan verici 
olmayacak. Yeni 
yılda 20 Ocak'ta 
başlayacak olan 
Kurban

Bayramı'nda, 
sadece hafta sonuy
la birleşen 4 gün 
için tatil programı 
yapılabilecek. 
Çalışanlar, 2004 
yılında yılbaşı, 23 
Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, 30 
Ağustos Zafer 
Bayramı ve 29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı'nda hafta 
sonuyla birleşen 
üçer gün tatil 
yaparken, yeni 
yılda, hafta sonuna 
rastlaması 
nedeniyle ekstra 
izin yapma imkanı 
sağlamayan 23 
Nisan ve 29 Ekim 
dışında, 19 Mayıs ve 
30 Ağustos 
günlerinde birer gün 
tatilin keyfini 
yaşayabilecekler. 
Gelecek yılın son 
tatil imkanını 
Ramazan 
Bayramı'nda 
yakalayacak 
olan çalışanlar, 
mesailerine 4 gün 
boyunca ara vere
cekler. Çalışanlar, 
3 Kasım Perşembe 
günü başlayacakları 
izinlerinden 7 Kasım 
Pazartesi 
günü dönecekler ve 
böylelikle çalışma 
hayatının stresinden 
sadece 4 
gün boyunca kurtu
labilecekler. 
2005 yılında, 
Bakanlar 
Kurulu'nun "müjdeli 
haber" vermemesi 
durumunda çalışan
lar, 105'i hafta sonu 
tatili olmak üzere 
toplam 111 
gün izin kullanma 
imkanı bulacaklar. 
Buna karşılık 254 
gün boyunca 
işyerlerinden ayrıla
mayacaklar.
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Kanser ilaçlarına karşı direnç testi
Uludağ Üniver
sitesi (UÜ) Tıp 
Fakültesi 
Biyokimya 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Engin 
Ulukaya,

1 ' W da başlaya
cağını bildirdi.
Doç. Dr. Engin 

Ulukaya, daha 
önce hızla 
çoğalan 
hücrelerin 
bulunduğu

kanser hasta yönelik ümit önüne geçile gruba kanser
larında ilaç verici ceğini bildiren denildiğini;
dirençlerini gelişmeleri Doç. Dr. ancak yapılan
ölçerek daha ortaya Ulukaya, araştırmada
etkili tedavi çıkardığını "Onkogram her hücre tip
imkanı belirten adını inin belirli bir
sağlayan Ulukaya, "İlk verdiğimiz yaşam
'onkogram' defa Uludağ testlerle süresinin
uygulamasının Üniversitesi kanser olduğunun
Türkiye'de ilk T«P tedavisinde belirlendiğini
defa Bursa'da Fakültesi'nde hem maliyet anlatarak,
başlatılacağını başlatılan bu düşecek, hem "Hücrelerimiz
söyledi. çalışma ile de aşırı bazı hasarlar
Ulukaya kanser hasta ilaçların yan dan dolayı
düzenlediği larının hangi etkilerinden ölmüyorsa
basın toplan ilaçlara karşı hastalar kur anormallik
tısında, UÜ direnç göster tarılmış olacak. başlamıştır. Bu
Radyasyon diğini yüzde 99 Tedavide hasarlar
Onkolojisi ile gibi oranla zaman kaybı herkese göre
UÜ Ortopedi belirleyebiliy da önleneceği farklı olabilir
Travmatoloji oruz" dedi. için başarı ve bu nedenle
Anabilim Uludağ Üniver- şansı artacak" artık 200 çeşit
Dalları tarafın sitesi'nde kur diye konuştu. kanser yerine
dan Uludağ'da dukları laborat Ulukaya, 'dünyada ne
düzenlenen 9. uarda hasta Uludağ Üniver- kadar insan
Uludağ ların kanser sitesi'nde varsa o kadar
Onkoloji ilaçlarına karşı kurulan labo fazla sayıda
Sempozyumu' dirençlerini ratuarda kul kanser vardır'
nda yaptığı ölçerek en lanılacak diyoruz.
sunumla ilgili uygun ilaçlarla malzemelerin Hücreyi kanser
bilgi verdi. etkili tedavi yurt dışından leştiren prob
Hücre yapısı sayesinde Türkiye'ye leme yönelik
ile ilgili çalış gereksiz geldiği için tedaviler yapıl
maların kanser kanser ilacı uygulamanın malıdır" şek
hastalığına kullanımının en kısa zaman- linde konuştu.

W te Mi telfc
Kirli havaların 
bronşit 
hastalığını 
tetiklediğini ve 
bu hastalığa 
yakalananların 
sayısında artış 
olduğunu 
belirten 
Zonguldak İl 
Sağlık Müdürü 
Murat İlikhan 
uyarılarda
bulundu. 
Zonguldak İl Sağlık 
Müdürü Murat 
İlikhan, özellikle kış 
aylarında kirli 
havaların da etk
isiyle bronşit 
vakıalarında artış 
gözlendiğini 
belirterek, "Kirli, 
soğuk, nemli, rutu
betli ve yağmurlu 
havalar, tozlu 
topraklı ve sigara 
dumanının yoğun

olduğu ortamlar 
gibi etmenler 
bronş mukozasını 
tahriş ederek iltihap 
oluşturmaktadır. 
İltihaplanmanın da 
etkisiyle hastalık 
solunum güçlüğü 
ve geceleri artan 
öksürükle seyir 
eder. Bu belirtiler
den kurtulmak için 
temiz, rutubetsiz ve 
sigara dumanından 
uzak ortamlar ter

cih edilmelidir" 
dedi.
Hastanın uzman 
hekime başvurması 
gerektiğini de 
ifade eden İlikhan, 
temiz havanın 
yanında uzmanların 
kontrolünde 
gerekli tıbbi 
ilaçlarla hastalığın 
tedavisinin 
desteklenmesi 
gerektiğini . 
kaydetti.
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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 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mâl Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (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 31i Kaymakamlık 51310 51

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 51329 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

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

HASTANELER

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

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

i

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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Hırsızlıklara karşı öneriler
Son günlerde artan 
hırsızlık olaylarına 
karşı Diyarbakır 
Emniyet Müdürü 
Vekili İlknur Şahin, 
vatandaşlara bilgiler 
vererek, uyarılarda 
bulundu. 10 çeşit 
hırsızlık olduğunu 
belirten Şahin, vatan
daşların evde, yolda 
ve işyerinde huzurlu 
ve güven içinde 
olmaları için uyarıları 
dikkate almaları 
gerektiğini söyledi 
Şahin, oto, ev, işyeri 
hırsızlıkları ile 
yankesiciler, kap
kaççılar, kaldırım
cılar, muslukçular, 
söğüsçüler, 
tırnakçılar ve 
dolandırıcılara karşı 
uyarıcı açıklamalarda 
bulundu.
Oto hırsızlarına karşı: 
"Oto hırsızlıklarına 
karşı vatandaşlar ilk 
olarak, araçlarını oto 
parkları yoksa evle 
rinden gözükebilecek 
yere bırakmalı, kon

tak anahtarını park 
ettikten sonra yanın
da bulundurmayı 
alışkanlık haline 
getirmeli, otolara 
kaliteli alarm sistemi 
takılmah, otodan 
indikten sonra kapı 
ve pencereler kontrol 
edilmeli, otoları has
tane, açık otopark ve 
benzeri yerlere 
bırakıldığında burada 
çalışan görevlilerin 
kolluğu yoksa oto
nun anahtarı bırak
mamalıdır"
EV HIRSIZLIKLARINA 
KARŞI :
"Ev hırsızlıklarına 
karşı vatandaşlar 
ilk olarak, evden 
çıkmadan önce kapı 
ve pencereleri ki 
litlemeli, evden uzun 
süreli ayrılmalarda 
komşulara ne zaman 
dönüleceği ve gidilen 
yerin adres ve tele
fonu bırakılmalı, evde 
değerli eşya ve 
mücevherleri bulun
durmamaları ve 

banka kasalarına 
bırakılmalı, akşam 
dışarıya çıkıldığında 
evin ışıklarından 
bazıları veya televiz 
yon veya radyonun 
açık bırakılmalı, sey
yar satıcı, pazarla
macı, dilenci, falcı, 
bohçacı, temizlikçi, 
tamirci, TEK görevlisi 
gibi çeşitli bahaneler
le evlere girmek 
isteyenler içeri alın
mamalı, evin zili 
çalındığında, tanı
madığınız birini 
soran şüpheli şahıs
ları eşkali ile birlikte 
polise bildirmeli, 
apartman giriş kapısı 
ziline basıldığında zil 
çalanı tanımadan 
otomatiğe basılma
mak, rasgele takılan 
çelik kapıların, levye, 
kriko gibi aletlerle 
açılabildiğini unutul
mamalı, zemin, birin
ci kat veya hırsızların 
girebileceği yüksek
likteki pencere ve 
balkon kapılarına 

demir parmaklık yap
tırmalı, hırsızlar evde 
ilk olarak yatak 
odasına girdikleri 
için değerli eşyalar 
evin değişik yer
lerinde saklanmalı, 
tatile gidildiğinde 
posta kutusunun 
anahtarı komşuya 
bırakılmalı, çünkü 
hırsızlar posta 
kutusu evraklarla 
dolu olan eve gir
erler, tüm bunlara 
rağmen evinize hırsız 
girmişse telaşlan- 
mayıp hiç bir şeye 
dokunmadan en 
yakın polis merkezi 
aranmalı".
YANKESİCİLİK 
OLAYLARINA KARŞI 
"Yankesicilik olayları
na karşı vatandaşlar, 
caddeye yakın olan 
taraftan mümkün 
oldukça uzak dur
malı, trafik akışının 
ters istikametinde 
çanta taşınmalı, hava 
karardıktan sonra 
eve giderken ıssız

ara sokaklar yerine, 
ışıklı ana caddeler 
tercih edilmeli, özel
likle bayan sürücüler 
otoyolda arkadan 
çarpan olursa çok 
dikkatli olmalı, otoda 
tek iseler araçtan, 
inmemeli, trafiğin 
yoğun olduğu yer
lerde trafik ışıkların
da beklerken, çanta
lar ön veya arka kol 
tuk yerine kilitli baga
ja veya koltuk altına 
saklanmalıdır. Kal 
dirim hırsızlığı kişi 
veya kişilerin başka 
bir kişiye ait para 
veya ziynet eşyasının 
bulunduğu yerden 
habersiz olarak alın
masıdır. Bir hırsızın 
değerli eşyanızla 
ortadan kaybolması 
için sadece bir sani 
yeye ihtiyacı var.Eğer 
komşu dükkan sahibi 
yanınıza gelip, kendi 

dükkan telefonundan 
sizi aradıklarını 
(genelde resmi 
kurumlardan 
arandığı söylenir) 
söyler ise işyerinizi 
terk etme den önce' 
işyerinizde başka 
bir şahısı görev 
lendirin, aksi taktirde 
dükkanınız çok 
kısa bir sürede 
soyulur".
MUSLUKÇULARA 
KARŞI
"Camide abdest 

alırken veya 
içeride namaz 
kılarken askıya 
astığınız ceket ve 
montun cebine
para ve 
cüzdan bırakılma
malı, camide 
abdest alırken 
yardımcı olmak 
isteyen tanımadığınız 
kişilerin yardımı 
kabul edilmemeli. ” s



Esnafın Mart 2005 ayına sonuna kadar eski kasalarını YTL’ye uygun kasa ile değiştirmek zorunda olduklarını hatırlattı.

Yazar kaşa bağlantısı yağıldı
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, ellerinde YTL’ye uygun kasa bulunmayan esnaf için Bursa’da bir 
firma ile yazar kasa antlaşması yaptıklarını, 7 ay taksitle 528 milyon liraya kasa verileceğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
23 Aralık 2004 Perşembe

Yılbaşı biletlerinin 
yüzde 9O’ı satıldı

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan 
açıklamada, Yılbaşı Özel Çekilişi için 
bastırılan biletlerin, yüzde 90'a yakın 
bir bölümünün satışının gerçekleş 
tirildiği bildirildi. Haberi sayfa 10’da

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in küçük balıkçılar için verdiği soru önergesine cevap geldi

Bakandan cevap “Af yok”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in
Tarım ve Köyişleri Bakanı’na “Vizeleri iptal 
edilen küçük balıkçı teknelerine af düşünü 
yor musunuz?” sorusuna yanıt “Hayır” oldu.

Balıkçıların sorunları fasa fiso..
Gemlik’in nüfusunun az olduğu zamanlarda, 

zeytincilik ile geçinenlerle, balıkçılık ile geçi
nenler neredeyse dengeliydi.

Çocukluğumuzda Balıkpazarı semti 
balıkçıların merkeziydi.

Bir de Kayıkhane..
Toplu kardeşlerin evleri de Kayıkhane 

semtinde olduğu için buraya kurulan dalyan, 
Gemlik’e bir başka güzellik katardı.

Manastır’a doğru sahil yolu ise, çiroz balıkları 
asKilarıyla doluydu.

Teknolojinin gelişmesiyle, küçük teknelerin 
yerini büyük balıkçı tekneleri aldı.

Radarlar ve diğer aygıtlar balık yakalamayı 
daha da kolaylaştırdı.

Ancak, Körfez’in köküne yine balıkçılar kibrit 
suyu ekince balık bulunamaz oldu.

Önce Körfez’deki balık türleri azaldı.
Büyük teknelerin yaktığı mazot, tutulan balık 

karşısında karlı olmayınca birçok balıkçı 
teknelerini sattı.

Gemlik'te balıkçılıkla geçimi sağlayanların 
sayıları giderek, nüfusa göre azaldı.

Ancak, ekmeğini küçük tekneleriyle kazanan 
bir avuç balıkçı ne teknoloji ile başa çıkabiliyor, 
ne de karınlarını doyurabiliyor..

Giderek küçük balıkçının işi daha da zor
lanacak.

AB normlarına göre, balık yakalamak için yeni 
yönetmenlikler hazırlanacak..

Balıkçı buna uymak zorunda kalacak.
Bir çoğu da bu arada bu işten vazgeçecek.
Bence Bakan Güçlü’nün cevabı fasa fiso..

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa Millet 
vekili Kemal Demi 
rel’in soru önergesi 
ne gelen cevap balık 
çıyı sevindirmedi. 
Bakan Güçlü, 
vize süreleri geçen 
küçük balıkçının 
vizelerinin bir buçuk 
yıl uzatıldığını 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi Sayfa 3’de

Emlak vergisi 
yüzde 5l6 artacak
Emlak vergisine tabi metrekare 
birim değerleri, yeni yılda yüzde 
5.6 oranında artış görecek. 10’da

Asgari ücretliye müjde!
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, as - 
gari ücretteki artış oranının mutlaka enf 
lasyonun üzerinde olacağını söyledi. 8’de

Vergide indirim iş 
dünyasını sevindirdi 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, KDV, kurumlar 
vergisi ve gelirler vergisinde 
indirim yapılacağını 
açıklaması, BursalI sanayici 
ve işadamlarını sevindirdi.

Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
I Gürhan ÇETİNKAYA

Kapasite...

Bazı kurumlara kaldırabileceğinden fazla 
yükleniliyor.

O zaman da sorun yaşanıyor.
Sistem çöküyor.
Personel sayısı yetersiz kalıyor.
Örneğin PTT...
Adı üzerinde Posta- Telgraf- Telefon 

işletmeleri..
Bu kurumumuz, çok da iyi niyetli olarak 

şimdi finansal konulara da el attı.
Artık, bir tür bankacılık yapıyor.
Daha doğrusu “tahsilat” kuruluşu olarak 

çalışıyor.
Telefon borçlarını tahsil ediyor.
Asli görevi olan posta, telgraf hizmetleri

ni yürütüyor.
Ancak;
Tüm bu hizmetleri yaparken, ciddi 

biçimde zorlanıyor.
Kaş yapayım derken göz çıkarıyor.
Çünkü;
Fiziksel kapasitesi yetmiyor.
Dolayısıyla karışıklık yaşanıyor.
İstenmeyen gerginliklere sahne oluyor.
Yurttaşa ve kurumlara rahatlık sağlamak 

amacıyla çıkılan yolda hedeften sapılıyor.
Karşı mıyız?
Asla..
Aksine, PTT’nin bu hizmetleri üstlen

mesini alkışlıyoruz.
Destekliyoruz.
Ancak;
Verilecek hizmete uygun olarak alt 

yapısını da geliştirmesini öneriyoruz.
Öneriyoruz ki;
Amaca ulaşılsın.
Yurttaş gerilmesin.
PTT’de çalışan görevli personel gereksiz 

tartışmalara muhatap olmasın.
Dileğimiz o ki;
İyi niyetli girişimlere gölge düşmesin.
Türkiye’de sınırlı olanaklarıyla iyi hizmet 

vermeye çalışan PTT’nin halk üzerinde 
bıraktığı izlenim silinmesin.

Çünkü; PTT ve Türk Telekom hem 
hizmetleri hem de çalışanları itibariyle, 
ülkemizin güzide kuruluşlarından.

İtibarının zedelenmesini istemeyiz.

Yazar kasa bağlantısı yapıldı 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, ellerinde 
YTL’ye uygun kasa bulunmayan esnaf için Bursa’da bir 
firma ile yazar kasa antlaşması yaptıklarını, 7 ay taksitle 528 
mil yon liraya kasa verileceğini söyledi. Talan, esnafın Mart 
2005 ayına sonuna kadar eski kasalarını YTL’ye uygun kasa 
ile değişitirmek zorunda olduklarını hatırlattı.
Seyfettin ŞEKERSOZ

YTL’ye geçiş 
sürecinde, 
kuruşlu sisteme 
uygun olmayan 
yazar kasaların 
zorunlu olarak 
yenilenmesi 
için Bursa’da 
faaliyet gösteren 
bir firma ile 
anlaşma sağ
landığı bildirildi. 
Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
yaptığı 
açıklamada, 
"Esnaf odamıza 
kayıtlı üyelerimiz 
için Bursa Gaz 
Ticaret AŞ. ile 
anlaşmaya varıldı. 
Koç grubu olarak 
satışını yaptıkları 
ve satış sonrası 
hizmetini Bursa 'da 
dört ayrı noktada 
verdikleri Beko 
Markalı 398 SR ve 
498 TR yazar kasa 
almak isteyenler 
Oda’ya müracaat 
ederek faaliyet 
belgesi aldıktan 
sonra en geç Mart 
sonuna kadar 
yazar kasa almak 
durumundalar." 
dedi.

Gemlik Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan, yazar kasa için uyardı
1996 yılından önce 
alınan yazar 
kasaların sisteme 
uyum sağlaya
madığını da 
hatırlatan İbrahim 
Talan, "1996 
yılından sonra 
alınan yazar 
kasalar sisteme 
uyum sağladığı 
için ilgili servislere 
müracaat 
edildiğinde, yak
laşık 35 milyon 
lira ödeyerek 
yazar kasalarını 
YTL ’li geçişe 
uygun hale getire
bilirler" şeklinde

konuştu.
398SR 7 ay 
taksitle 462 
milyona, 498 TR 
yazar kasaların da 
aynı şekilde 7 ay 
taksitle 528 milyon 
liraya Oda’ya 
kayıtlı esnafa satıl
maya başlandığını 
bildiren Talan, 
"Eski yazar 
kasaları olanlar 
Mart ayı sonuna 
kadar bunları kul
lanabilecekler.
Mart ayından 
sonra bu yazar 
kasaların 
muhakkak YTL’ye

göre düzenlen
mesi gerekiyor" 
şeklinde konuştu. 
Büyükşehir 
yasalarının henüz 
tam olarak bilin
memesi nedeniyle 
esnafa yönelik 
aydınlatıcı bilgi 
toplantılarının 
yapılamadığını da 
ifade eden Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
kendilerine ulaşan 
her türlü bilgiyi 
vakit geçirmeden 
oda üyelerine 
aktaracaklarını 
söyledi.

SATILIK GARAJ
Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
Te! : (0.224) 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

SfeSSHrtS OKUYUN OKUTUN

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in küçük balıkçılar içinverdiğisorî^nergesin^eva^eîdi

Bakandan cevap {tAf yok”
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Tarım ve Köyişleri 
Bakam’na “Vizeleri iptal edilen küçük balıkçı teknelerine af 
düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt “Hayır” oldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in bir süre 
önce Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'ye 
"10 metreden küçük 
olan teknelerin 
vizeleri" konusunda 
verdiği soru 
önergesine cevap 
verildiği açıklandı. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek'in yaptığı 
açıklamaya göre,

Kemal Demirel’in 
Bakan Sami 
Güçlü'ye verdiği 
4 maddeden oluşan 
soru önergesinde: 
"Uzunluğu 10 
metreden küçük 
olan balıkçı 
teknelerinden, 
vizeleri iptal 
edilmiş olanların, 
tezke relerinin 
yenilenmesi için 
af çıkarma yönünde 
çalışmalarınız 
var mıdır?" 
sorusuna verilen 
cevapta:

"1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanunu 
gereği su ürünleri 
avcılığında bulu
nacak balıkçı 
gemileri için 
ruhsat tez keresi 
alınması zorunlu
luğu bulunmaktadır. 
Ruhsat tezkeresi 
Bakanlığımız il . 
Müdürlüklerince 
2 yıllık sürelerle 
düzenlenmekte ve 
bu süre sonunda 
vize edilerek 
geçerlik süreleri 
uzatılmaktadır. 
Geçerlik süresi 
dolan ruhsat tezk
eresi 3 yıl boyunca 
vize yapılmazsa 
iptal edilmektedir. 
Bakanlığımızca 
su ürünleri 
stokları üzerindeki, 
av baskısının 
azaltılması, 
balıkçılarımızın 
reel kayıplarının 
azaltılması ve 
üretimin 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacı 
ile yeni balıkçı 
gemileri için 
ruhsat tez keresi 
düzenlenmemekte- 
dir. Geçeklik 
süresi dolduğu 
halde üç 
yıl boyunca vize 
işlemi yapılmadığı 
için iptal edilmiş 
ruhsat tez 
kerelerinin yenilen
mesi için bir 
çalışma bulunma
maktadır" denildi. 
CHP Milletvekili 
Kemal Demirel’in 
sorduğu 
"Bu küçük 
teknelerin vizelerin 
yenilenmemesindeki 
sebepler nelerdir?

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, TBMM’de verdiği soru öner
gesiyle, küçük balıkçıların sorunlarını dile getirmiş ve Bakan Sami 
Güçlü’den küçük balıkçılar için ne düşünüldüğünü sormuştu

Bu durumdaki 
halkımızın 
profes yönel 
anlamda balıkçılık 
yapabilmeleri 
için neler 
planlıyorsunuz? 
Balıkçılarımızın 
durumunun 
iyileştirilmesi 
yönündeki çalış
malarınız nelerdir?" 
soruları da 
cevaplandırıldı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü 
tarafından verilen 
cevapta: 
"Geçerlik süresi 
dolan ruhsat 
tezkerelerine 
sürelerinin uzatıl
ması için, geçerli 
olduklarının bir 
buçuk katı bir süre 
tanınmaktadır. 
Geçimini balıkçılık
tan sağlayan 
profesyonel bir 
balıkçının, bu 
kadar uzun bir süre 
içinde vize işlemini 
yaptırması

Bursa Milletvekili Demirel’e Bakan’dan gelen 
cevapta, vize affınını olmadığı bildirildi.

gerekmektedir. 
Yapılan uygulama 
geçimini 
balıkçılıktan 
sağlayan 
profesyonel 
balıkçıları koruma 
amaçlı olarak 
yapılmaktadır.
Balıkçılarımızın 
önemli giderlerinden 
olan akaryakıt 
giderlerinin 
azaltılması ve 
durumlarının 
iyileştirilmesi 
amacıyla Bakanlar 
Kurulu’n un

01/07/2003 tarihli ve 
2003/5368 sayılı 
kararname eki 
karar uygulamaya 
konularak 
01/01/2004 tarihin
den itibaren 
miktarı ve teknik 
özelliklerine göre 
tespit edilmek ve 
akaryakıt kullanacak 
geminin jurnaline 
işlenmek kaydıyla 
akaryakıt tüketim 
vergisi sıfıra 
indirilmiş bulunmak
tadır" denildiği 
açıklandı.



23 Aralık 2004 Perşembe Sayfa 41

İddialı takımlar rakip tanımıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ iddialı maçların
İlköğretim okulları 
Yıldız erkek ve 
kızlar Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
Turnuvası'nda sona 
yaklaştıkça güçlü 
takımlar ortaya 
çıkmaya başladı.

yapıldığı Gemlik 
Lisesi Spor 
Salonunu dolduran 
öğrenciler zevkli 
maçlar izlemele 
devam ediyorlar. 
ERKEKLER 
Dün oynanan

erkekler Voleybol 
maçlarında Şehit 
Cemal İlköğretim 
katımı rakibi 
Hamidiye'yi 
2-0'la kolay 
geçerken 
11 Eylül, Şehit 
Etem'i zorlu geçen 
maçta 2-1 yenerken 
Gazi İlköğretim 
rakibi Lale-Kemal 
Kılıç'ı aynı 
skorla 2-1 yendi. 
KIZLAR 
Yıldız kızlar 
maçlarında Özel 
Aykent, 100. Yıl 
İlköğretim'! 2-0 yen
erken zorlanmadı. 
Turnuvanın 
başlangıcından bu 
yana oynadığı 
maçları kazanan ve 
turnuvanın en iddialı 
takımlarından birin 
olan Cumhuriyet 
İlköğretim takımı 
seriyi bozmadı ve 
rakibi Ali Kütahya'yı 
2-0'la geçti. Günün 
son maçında ise 
Şehit Cemal, Gazi 
İlköğretim'i 2-0 
yenerken 
zorlanmadı.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

Gazete dağıtımı yapacak 
ÇIRAK ARANIYOR

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) 5İ3 35 95

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te!: 513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN | 
OKUYUN OKUTUN
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Bursa ve 
ilçelerindeki 
okullarda 
gerçekleştirilen 
seçimlerde belir
lenen okul başkan
lar!, kendi araların
da yaptıkları 
oylamada liderlerini 
belirledi.
Gemlik'te yapılan 
seçimlerde 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi'nden 
Nisan Çekiç, 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nden 
Zekeriye Demir 
ile Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu'ndan 
Necati Erez'in 
öğrenci lideri olarak 
Gemlik'i temsil 
ettikleri seçimde 
İl Öğrenci Meclisi 
Başkanlığı'na 
Orçun Yerlikaya 
seçildi.
Mudanya Ahmet 
Rüştü Lisesi'nde 
öğrenim gören 
Orçun Yerlikaya, 
Bursa'yı başarıyla 
temsil ederek tüm 
öğrenci sorunlarıyla 
yakından 

ilgileneceği 
sözünü verdi. 
Yerlikaya, 
"Yıllardır dile 
getirdiğimiz 
problemler 
bulunduğumuz dar 
çerçevede ancak 
çözülmeye 
çalışılıyordu. 
Son yıllardaki 
eğitimde yapılan 
atılımlar sonucu 
ortaya çıkan 
öğrenci meclisleri 
sayesinde kolaylıkla 
sıkıntılar iler- 
letilebiliyor ve 
kısa sürede çözüme 
ulaştırılıyor" 
dedi.
Yabancı dil 

bölümü son sınıf 
öğrencisi olan 
Orçun Yerlikaya, 
Bursa çapında 
belirleyecekleri 
sorunları 
Ankara'ya taşıma 
sözü de verdi.
"Öncelikle 
Bursa 'daki okulların 
fiziki yetersizliği 
ile kılık-kıyafet 
konusu var" 
diyen Yerlikaya, 
"Geleceğin 
yöneticileri olarak 
bizler bugünden 
başlayıp güzel 
ve faydalı çalış
malara imza 
atmak istiyoruz" 
dedi.

Yurt dışında 3 
milyon 551 bin 544 
Türk vatandaşı 
bulunduğu bildirildi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Dış İlişkiler ve 
Yurtdışı İşçi 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
hazırladığı 2003 
Yılı Raporu'nda yer 
alana bilgilere göre, 
yurt dışında 
3 milyon 551 bin 
544 Türk vatandaşı 
yaşıyor ve bunların 
1 milyon 195 bin 
612'si çalışıyor.
Yurt dışındaki
Türk vatan
daşlarının 3 
milyon 51 bin 
537'si Batı Avrupa 
ülkelerinde, 
108 bin 918'i 
Ortadoğu ve Kuzey 
Avrupa ülkelerinde,

56 bin 261'i 
Avustralya'da, 
18 bini Rusya'da, 
260 bini ABD ve 
Kanada'da, 
27 bin 300'ü 
Orta Asya 
Cumhuriyetlerinde, 
22 bini ise İsrail'de 
bulunuyor. 
Dünyanın dört 
bir yanındaki 
Türk vatan
daşlarının 
ülkelere göre 
dağılımı ve 
sayıları şöyle: 
"Almanya (1 
milyon 912 bin 169), 

'Hollanda (341 bin 
400), Fransa (359 
bin 34), Avusturya 
(130 bin 703), 
Belçika (45 bin 866), 
Danimarka (30 bin 
450), İngiltere (100 
bin), Norveç 
(10 bin 915), İsveç

(33 bin 94), İsviçre 
(78 bin 256), 
Avustralya (56 bin 
261), Suudi 
Arabistan (100 bin), 
Libya (3 bin 200), 
Kuveyt (2 bin 770), 
Azerbaycan (12 
bin), Gürcistan 
(2 bin 300), 
Kazakistan (6 bin), 
Kırgızistan (3 bin 
200), Özbekistan 
(700), Rusya (18 
bin), Tacikistan 
(400), Türkmenistan 
(5 bin), Ukrayna 
(550), ABD (220 
bin), Kanada (40 
bin), İtalya (5 bin 
284), Finlandiya 
(1981), İspanya 
(1289), Ürdün 
(1600), İsrail 
(22 bin), Japonya 
(2 bin 424), 
diğer ülkeler 
(4 bin 698)."

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.. ■mM yercisi yüzde it artacak
Her çeşit balık ağları 

v Sakana Misina Ağları 
ip 
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek

**' Çapa
Macun

t/ Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

gTfcaoü ŞSKİİSK) 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Te! & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

Emlak vergisine tabi 
metrekare birim 
değerleri, yeni yılda 
yüzde 5.6 oranında 
artış görecek.
Maliye Bakanlığı'nın 
bugünkü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Emlak Vergisi 
Genel Tebliği'ne 
göre, ilgili kanun 
gereğince emlak 
vergisine tabi 
değerler 2005 yılın
da, yüzde 11.2 
olarak belirlenen 
yeniden değerleme 
oranının yarısı 
oranında zam- 
lanacak.
Bu çerçevede, 2005 
yılı bina, arsa ve

arazi vergi değerleri, 
bu yılkı değerlerin 
yüzde 5.6 artırılması 
suretiyle bulunacak 
Diğer yandan 
mükellefiyeti 2005 
yılında başlayan 
mükelleflerin, 
mükellefiyetleri ile 
ilgili bina, arsa ve 
arazi vergisi 
tarhiyatına esas 
alınacak vergi 

değeri de 
arsa veya arazinin 
bir önceki yıl 
yeniden değerleme 
oranının yarısı 
nispetinde artırılmış 
bulunan birim 
metrekare 
değerlerinin
yüzde 5.6 artırılması 
suretiyle 
hesaplanacak.
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Zeki geriliğine yol açan ‘Fenilketonüri’ye dikkat
Fenilketonüri anne 
ve babanın gen
leriyle çocuğa geçen 
kalıtsal bir hastalık
tır. Hem anne hem 
de babada bozuk 
gen varsa, her bir 
çocuğun hasta olma 
olasılığı %25'dir. 
Ebeveynlerinin 
birinden bozuk gen 
alan çocuk sadece 
hastalığın taşıyıcısı 
olur. Çocuğun hasta 
olabilmesi için hem 
anne hem de 
babadan bozuk gen 
alması gerekir. 
Yapılan çalışmalar 
yeni doğan bebek
lerde 
Fenilketonüri'nin 
Avrupa ülkelerinde 
10.000-30.000'de bir, 
ülkemizde ise 3000- 
4500'de bir 
görüldüğünü ortaya 
koymuştur.
Bu hastalıkla doğan 
çocuklar protein 
metabolizmasında 
yer alan bir enzimin 
eksikliği nedeni ile 
proteinli gıdalarla 
(Et,Süt,Yumurta,vs.) 
beslendiklerinde, 
kan ve vücut 
sıvılarında feni
lalanin denen bir 
maddenin seviyesi

göre diyeti ayarlan*

yükselir. Bu madde 
beyin hücrelerini 
harap ederek 
çocuğun ileri dere
cede zeka özürlü 
olmasına neden olur. 
İlk aylarda sağlıklı 
bebeklerden ayırt 
edilemeyen bu 
bebekler 2’inci 
aydan itibaren gecik
meli gelişim göster
meye başlarlar. 5 ve 
6. aylardan sonra 
oturma, yürüme, 
konuşma gibi becer
ileri kazanamazlar. 
Beyin gelişmeleri 
normal olmadığın
dan başları küçük 
kalır ve sık sık 
havale geçirebilirler. 
Fenilketonüri erken 
tanı konduğunda 
tedavi edilebilen bir 
hastalıktır. Erken 
tanı ve tedavi ile 
zeka geriliği tama
men önlenir. 
Fenilketonüri tanısı 
konan bebekler özel

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

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 53 67

diyet programına 
alınır. Özel diyet 
tedavisinde amaç 
fenilalanin 
seviyesinin kan ve 
vücut sıvılarında 
normal sınırlarda 
kalmasını 
sağlamaktır.
Hayatın başlangıcın
da beslenmeyi tak
iben ilk 24 saat -15. 
günler arasında 
bebeğin topuğundan 
alınan iki damla kan 
teşhis için yeterlidir. 
Erken tanı için kul
lanılan filtre kağıtları 
tüm sağlık kuru
luşlarımızda bulun
makta ve bu hizmet 
ücretsiz olarak ver
ilmektedir. Anne ve 
babalar; bebeğinizin 
topuğundan kan 
alınmamışsa, lütfen 
size en yakın sağlık 
kuruluşuna başvu
rarak kan alınmasını 
sağlayınız.
Ülkemizde her yıl 
1.481.000 olan tah
mini doğum sayısına 
göre, yılda ortalama 
400-500 fenilketonüri 
vakası beklenmekte
dir. Hedef; tüm yeni 
doğanları tarayarak 
hasta bebeklerin 
erken tespit edilmesi 
ve tedavi altına alın
masıdır. Bunun için 
ülke genelinde 
"Fenilketonüri 
Tarama Programlan" 
yürütülmektedir.
Fenilketonürili Hasta 
Nasıl izlenmelidir ? 
Bir besin grubunu 
kısıtlı alarak özel 
diyet yapan fenilke
tonürili hasta 
büyüme ve gelişme 
ve nörolojik gelişim 
açısından özellikle 
bu konularda 
uzmanlaşmış bir 
ekip tarafından izlen
melidir. Hastanın 
belli aralarla beslen
me durumu değer
lendirilmeli, kan feni
lalanin ve tirozin 
düzeyi ölçülmeli ve 
ölçüm düzeylerine

malı, zihinsel gelişi
mi izlenmelidir.
İlk 2 yaşta haftada 
iki kez, 2-4 yaş 
arasında haftada bir, 
4-10 yaşlarda 15 
günde bir, daha 
sonra ise ayda bir 
kez kan fenilalanin 
düzeyi ölçülmelidir. 
Kan fenilalanin 
düzeylerinin 0-12 
yaş arası 2-6 mg/dl, 
12 yaşından sonra 2- 
11 mg/dl, fenilke
tonürili hastanın 
gebeliği süresince 
ise 2-4 mg/dl değer
leri arasında tutul
ması gerekir.
TEDAVİ 
Fenilketonüri, feni- 
lalaninden kısıtlı 
özel diyet ile tedavi 
edilebilen bir 
hastalıktır. Tedaviye 
uymayan hastalarda 
zihinsel ve gelişim
sel bozukluklar ola
bileceği için hasta 
sahibi olan ailelerin 
diyeti çok iyi 
öğrenmesi' 
gerekmektedir. 
Fenilketonüri 
tedavisi bu konu ile 
ilgili merkezlerde 
sürdürülmelidir. 
Diyet Tedavisi Ne 
Kadar 
Sürdürülmelidir? 
Bugünkü bilgilerim
ize göre diyet 
tedavisi yaşam boyu 
olmalıdır. Yenidoğan 
döneminde diyet 
tedavisi başlanmış 
fenilketonürili hasta
lar, yetişkin olduk
larında diyeti bırakır
larsa algılamada 
güçlük, dikkat azal
ması gelişmektedir. 
Diyet Tedavisinin 
Amacı Nedir? 
Besinlerde doğal 
halde bulunan pro
teinin sindirilmesi ile 
açığa çıkan feni
lalanin kanda birik
erek beyinde hasar 
yaratır. Bu yüzden 
fenilalanin hastaya 
kısıtlı olarak verilme
lidir. Fenilalanin 
büyüme ve gelişme 
için gerekli olan 
vazgeçilemez bir 
protein yapıtaşıdır. 
Fenilketonürili 
Hastalar Neler 
Yemelidir?
Fenilketonürili

hastaların diyet
tedavisinde, diyetin 
protein, enerji, vita
min, mineral ve feni- 
lalaninden yana 
yeterli ve dengeli 
olması gerekir. Bu 
yüzden diyet 
tedavisinde 
tüketilmemesi 
gereken besinler, 
serbest besinler, 
sınırlı miktarlarda 
tüketilecek besinler 
(tartarak verilme
lidir), düşük 
fenilalaninli tıbbi 
besinlerin aile ve 
büyümekte olan 
fenilketonürili hasta 
tarafından bilinmesi 
gerekir.
Fenilketonürili 
Çocuğun Zihinsel 
Gelişiminde 
Aksaklık Olur mu ? 
Tanısı geç konularak 
tedavisine geç 
başlanmış ya da 
erken tanı konduğu 
halde tedavisi

düzgün uygulan-
mamış fenilketonürili 
çocuklarda gelişim
sel ve zihinsel 
gerilik oluşur. 
Gelişimsel ve 
zihinsel gerilik 
meydana gelmiş 
hasta çocuk peda
gog, özel eğitimci 
veya bir gelişim 
psikologu ile bir 
fizyoterapistin dene
timinde özel eğitim 
ve fizyoterapi 
görmelidir.
Konuşma, ince 
ve kaba motor, bil- 1 
işsel, sosyal ve duy
gusal gelişim ile 
kendi işini kendi 
yapma becerilerini 1 
geliştirmeye yönelik 
yapılan özel eğitim i 
çalışmalarıyla birlik
te diyet tedavisi 
düzenli uygulanarak 
mevcut zihinsel kap
asitesi çerçevesinde 
çocuğun gelişimi en 
iyi düzeye getirilir.

ŞİİR KÖŞESİ Demir Ali BAYDAR I

YORULDUM ARTIK
Gezerdim hep düzde hayırda, 
Sürülerim olsa kırda, çayırda 
Ellerim olsun duada hayırda 
Dünya da yoruldum artık.

Gece gündüz demeden çalıştım, 1 
Bu yorgunluklara da alıştım I 
Altmış yaş ile tanıştım 
Dünyada yoruldum artık.

Çalıştım geceyi gündüze kattım
Kolumu yastık yapıp, üstüne yattım
Azda olsa sözümü tuttum 
Dünyada yoruldum artık.

Dünyayı gezdim gördüm
Çalışıp yorulmam derdim 
Çalışma uğruna ömrümü verdim, 
Dünyada yoruldum artık.

Neden kimse tutmaz sözünü
Şekerim yedirir koruk üzümü
Dünya güldürmez benim yüzümü
Dünyada yoruldum artık

Bugün, yarın geçti seneler 
Savruldu saman, kaldı taneler ] 
Göçtü gitti eski haneler 
Dünyada yoruldum artık.

Yeni nesil beni tanımaz 
iyilik düşünürüm kötü yanım az 
Meleğim dönüş tarihimi artık yaz 
Dünyada yoruldum artık

Demir Ali vazgeç sitemliyazıdani 
Analarda ayrılır kuzudan 
Dizlerim taşımaz ağrıdan, sızıdan 
Dünyada yoruldum artık.
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Öğrenciler ADSL'ye ilgi gösteriyor
Türk 
Telekom'un 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
bağlı özel ve 
devlet okulları 
ile üniver
sitelere yönelik 
başlattığı ADSL 
kampanyasın
dan 20 günde 
yaklaşık 17 bin 
400 öğrenci 
yararlandı. 
29 Kasım-31 
Aralık 2004 tar
ihlerini kap
sayan, ADSL 
aboneliği için 
başvuranlar
dan ADSL 
bağlantı ücreti 
ve 1 aylık kul
lanım bedelinin 
alınmadığı 
kampanyaya 
en çok ilgi 
öğrenci sayısı 
ile de önde 
olan İstanbul'
da gösterildi.

MEB'e bağlı 
okullardan 
yapılan başvu
rularda İstan
bul 3 bin 184 
kişi ile ilk sıra
da yer alırken, 
İzmir'den 860 
ve Balık esir'- 
den de 642 
başvuru oldu. 
Ankara ise 613 
kişi ile dördün 
cü sırada yer 
buldu.
Kampanyada, 
Ağrı ve 
Muş'tan 1'er, 
Van'dan 3 ve 
Şırnak'dan da 4 
başvuru gerçek 
leşti. Yılın son

günü bitecek 
kampanyadan 
yararlanmak 
için; MEB'e 
bağlı özel ve 
devlet 
okullarında, 
öğrenci velileri, 
velisi olduğu 
öğrencinin 
öğrenci bel
gesini, okullar
da çalışan kişi
lerin de 
çalıştığına dair 
belgeleri ilgili 
Telekom 
Müdürlüğü'ne 
iletmesi 
gerekiyor. 
Üniversitedeki 
öğrencilerinin,

öğrenci belge
siyle ve üniver
site çalışan
larının da 
çalıştığına 
ilişkin belgeyle 
başvuruda 
bulunmaları 
bekleniyor. 
Üniversite 
öğrencilerinin; 
ADSL bağlat
mak istedikleri 
telefonun anne 
veya 
babalarının 
adına olması 
halinde, sözleş 
meyi telefon 
sahibinin imza
laması koşulu 
aranıyor.
www.turk- 
telekom.com.tr 
internet 
adresinden 
ADSL ve ADSL 
kampanyası 
hakkında 
detaylı bilgi 
alınabiliyor.

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
ödeme birimlerine 
gönderdiği tel 
emriyle, ilaç 
ödemeleri dahil 
tedavi ve cenaze 
giderlerinin 2004 
yılı sonuna kadar 
ödenmesi tali
matını verdi.
Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur 2005 yılı
na girmeden ecza
cılara olan birikmiş 
tüm borçlarını 
ödeyecek.
Edinilen bilgiye 
göre, Türk 
Eczacıları Birliği, 
Maliye 
Bakanlığı'ndan yıl 
sonu nedeniyle 
kamu kurumlarının

■ ■ I II

eczanelere olan 
ilaç borçlarının 
yeni yıla sark
madan 2005 yılı 
öncesi ödenmesini 
istedi. Bunun üzer
ine Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın 
imzasıyla tüm 
ödeme birimlerine 
14.12.2004 tarih ve 
30303 sayılı Tel 
emri yayımlandı. 
Maliye 
Bakanlığı'ndan

gelen bu müjdeli 
haber üzerine Türk 
Eczacıları Birliği 
Genel Sekreteri 
Sabih Tekin Çağlar, 
bölge eczacı 
odalarına yazı gön
dererek konu 
hakkında bilgi 
verdi. Çağlar, 
yazısında tüm 
eczacıların 
gelişmelerden hab
erdar edilmesini 
istedi

He

Vergide indirim iş 
dünyasını sevindirdi

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
KDV, kurumlar ver
gisi ve gelirler ver
gisinde indirim 
yapılacağını açıkla
ması, BursalI 
sanayici ve 
işadamlarını sevin
dirdi. İş dünyası 
temsilcileri, 2005 
yılında uygula
maya girecek olan 
vergi indirim oran
larının ekonomiye 
olumlu katkı 
yapacağını söyledi. 
İşadamları, enf 
lasyondaki sistemli 
düşüş ve AB'den 
müzakere tarihi 
alınmasının piya 
salara yaptığı 
olumlu etkiden 
sonra, bazı kalem
lerde gelecek sene 
uygulanacak KDV 
ile kurumlar ve 
gelir vergisi 
indirimlerinin iş 
dünyasını kısmen 
rahatlatacağını 
belirtti.İnegöl 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (İTSO) 
Başkanı Metin Anıl, 
KDV oranlarında 
gıda, sağlık ve 
eğitimde yüzde 18

olan dilimin yüzde 
8 olarak açıklan
masını olumlu 
karşıladıklarını, 
KDV'nin diğer dil
imlerde de aşağıya 
çekilmesi gerek
tiğine inandığını 
söyledi. Anıl, 
kurumlar ve gelir 
vergisi oranlarının 
da aşağıya 
inmesinin şimdilik 
yeterli olduğunu 
ifade edip, "İndirim 
oranı hiç yoktan 
iyi. Ancak dilimler 
daha da aşağıya 
çekilirse 
Türkiye'de kayıt 
dışı tamamen 
kalkar. Böylece 
devlet hiç zarar 
etmezken, daha 
çok vergi topladığı 
için kara bile 
geçer. Bu arada 
tamamen resmi 
çalışan işadamları 
da ağır vergi 
yükünün altından 
ezilmemiş olur" 
dedi
Müstakil Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) 
Bursa Şubesi 
Başkanı Ahmet 
Özkul da sürdüre

bilir bir istikrar için 
iş dünyasının bek
lediği yapısal 
reformların birer 
birer uygulamaya 
sokulmasını büyük 
bir memnunlukla 
karşıladıklarını 
kaydetti.
Bursa Genç 
Sanayici İşadam 
lan ve Yöneticileri 
Derneği (GESİAD) 
Başkanı Denizhan 
Sezgin ise, KDV 
oranında açıklanan 
dilimlerin iyi ancak 
kalemlerin yetersiz 
olduğunu dile 
getirip, 
"Beklentimiz diğer 
kalemlerde de 
düşme olması" 
diye konuştu.
Yıldırım Sanayici 
ve İşadamları 
Derneği (YISİAD) 
Başkanı Kurban 
Yolcu da vergi 
indiriminin iş 
dünyasına ve 
ekonomiye olumlu 
etki yapacağını, 
ancak düşük 
enflasyona rağmen 
piyasalardaki 
daralmanın 
sürdüğünü 
hatırlattı.

arı

http://www.turk-telekom.com.tr
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Asgari ücretliye
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
asgari ücretle ilgili 
tartışmalara son nok
tayı koyarak, asgari 
ücretteki artış 
oranının mutlaka 
enflasyonun üzerinde 
olacağını söyledi. 
Başbakan Erdoğan, 
partisinin önceki 
gece geç saatlere 
kadar devam eden 
Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplan
tısında asgari ücretin 
2005 yılı için ne kadar 
arttırılacağı tartış
malarına değindi. 
'Asgari ücrette sür
priz olabilir' sözlerini 
hatırlatan Başbakan 
Erdoğan, dar gelirliyi 
ezdirmeyeceklerini 
kaydetti. Hükümet 
olarak göreve gelir 

gelmez asgari ücretin 
düzeltilmesi 
konusunda yoğun 
çaba sarf ettiklerini 
kaydeden Erdoğan, 
2005 yılı için açık
lanacak asgari 
ücretin de dar gelirliyi 
hayal kırıklığına 
uğratmayacağını 
ifade etti.
Erdoğan, refah payını 
da göz önünde 
tutarak asgari ücrette 
enflasyon oranının 
üzerinde artış gerçek
leştirileceğini vurgu
ladı. Erdoğan, asgari 
ücretin enflasyon 
oranının 1-2 puan 
üzerinde olabileceğini 
de dile getirerek, 
"Kimsenin endişesi 
olmasın. Asgari 
ücretteki artış mutla
ka enflasyon oranının

üzerinde olacak. Dar 
gelirlinin refah payı 
korunacak" diye 
konuştu.
Başbakan Erdoğan'ın 
isteği üzerine toplan
tıda Avrupa Birliği 
(AB) konuşulmadı.
Erdoğan, cuma günü 
gerçekleştirilecek 
Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu 
(MKYK) toplantısında 
17 Arahk'taki AB 
Zirvesi, müzakere tar
ihi alınmasının ardın
dan yaşanan 

gelişmeler ve bundan 
sonra izlenecek yol 
haritasının ayrıntılı 
olarak ele alınacağını 
kaydetti.
YÜZDE 5 ZAM YET
MEZ
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
dün yaptığı 'Asgari 
ücrette sürpriz ola
bilir* açıklaması hatır
latıldığında Bakan 
Başesgioğlu, Asgari 
Ücret Tespit 
Komisyonu'nun 
çalışmalarını 

sürdürdüğünü, 
komisyonun tüm 
tarafların ekonomik 
program 
çerçevesinde açık
lanan yüzde 5'lik 
artışın yeterli 
olmadığı konusunda 
hemfikir olduklarını 
belirtti. Başesgioğlu, 
"Şimdi, yüzde 5'in 
üzerine ne kadar 
çıkılabilir? Ne artırıla
bilir? Komisyon 
ücretlerin genel artış 
düzeyini, 
makroekonomik den
geleri ve asgari 
ücretlinin satın alma 
gücünü de dikkate 
alarak makul bir 
belirleme 
yapacaktır" dedi. 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nun 
geçen yıl son döne

min en yüksek 
artışını karar
laştırdığını da 
anımsatan 
Başesgioğlu, asgari 
ücrette geçen yılın illi 
yarısı için yüzde 34.1 
ikinci yarısı için de 
yüzde 5 olmak üzere 
yaklaşık yüzde 40'lık 
bir artış yapıldığını, 
bunun da geçmiş 
yıllardaki kaybı 
büyük ölçüde telafi 
ettiğini söyledi. 
Komisyonun 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
ifade eden 
Başesgioğlu,
28 Arahk'taki toplan

tıdan 2005 yılı asgari 
ücret artışıyla ilgili 
bir rakamın açıklan
masını beklediğini 
dile getirdi.

MİLION AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

• _  .
Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı 
Ara Sıcak 
Ana Yemek 
Meyve

Tel: (0.224) 5131011 -514 44 44

MENÜ
Limitsiz Yerli içkiler
Limitsiz Meşrubat

1 Kişi: 35.000.000TL

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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25 İT e.25 yeni
üniversite

Milli Eğitini 
Bakanlığı, 2005 
yılında 15 il, 2007 
yılında da 10 i İde 
olmak üzere toplam 
25 ilde yeni 
üniversite kurul
masını öngören 
kanun tasarıları 
hazırladı. Yeni 
üniversiteler şunlar: 
Milli Eğitim Bakanı

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Hüseyin Çelik, 
Başbakan Tayyip 
Erdoğan ile 
görüşerek tasarılar 
hakkında bilgi 
verdi.
Erdoğan 'ın talimat 
vermesi durumunda 
tasarılar kısa 
sürede Meclis 
gündemine getirile
cek. Yeni üniver

sitelerin üniversite 
altyapısı bulunan 
illere kurulacağı 
belirtildi. En az 
bir falfülte ve
4 meslek yüksekoku
lu bulunan illere 
üniversite kurula
cak. Milli Eğitim 
Bakanlığı ’nın 
2005 yalında üniver
site kurulmasını 
planladığı iller

şunlar: 
Yozgat, Uşak, 
Burdur, Ağrı, Rize, 
Erzincan, Kırşehir, 
Karaman, Tekirdağ, 
Ordu, Rize, Çorum, 
Amasya, Aksaray 
ve Düzce.
2007yılında üniver
site kurulması 
düşünülen illerle 
ilgili altyapı çalış
maları ise sürüyor.

uû m «şii
Çevre ve Orman 
Bakanlığının bir
inci ve ikinci 
derecede hava 
kirliliği yaşanan 
illerde 2004 yılı 
kış ayında 
kömürün 
poşetlenerek 
satışına başlanıl
ması kararına 
rağmen 
Zonguldak 'ta 
Türkiye 
Taşkömürü 
Kurumu'nun 
(TTK) hazır olma
ması nedeniyle 
uygulamaya 
geçilemediği 
bildirildi.
Zonguldak Çevre 
ve Orman 
Müdürlüğü 
yetkilileri, bakan
lık tarafından bir
inci ve ikinci 
derecede hava 
kirliliği yaşanan 
illerde 2004 yılı 
kış ayında 
kömürün 
poşetlenerek satıl

ması ile ilgili 
genelge yayımla
masına rağmen 
TTK'nın kömürün 
poşetlenmesi 
konusunda hazır
lıklarını tamamla
masının bek
lendiğini belirttiler. 
Tüm özel ve kamu 
kurumlarını 
kapsayan poşet 
uygulaması He 
ilgili TTK'nın 
öncülük etmesini 
beklediklerin i 
ifade eden yetkilil

er, "Tüm 
Türkiye'de olduğu 
gibi Zonguldak 'ta 
da kömürün poşete 
girmesi için 
Mahalli Çevre 
Kurulu Kararı 
alındı. Bu karar 
TTK'ya ve özel 
kuruluşlara 
bildirildi. TTK'nın 
henüz çalış
malarını tamam
laya madiği belirtil
di. Şimdi TTK'nın 
çalışmalarını

tamamlamasını 
ve bize kontrol 
için öneri 

getirmesini bekliy
oruz. TTK'nın bu 
konuda diğer 
kuruluşlara da 
örnek olması 
gerekmektedir. 
Önümüzdeki 
seneden itibaren 
kömürün poşetlen
mesin zorunlu 
tutacağız” dediler. 
Kömürün poşetlen
mesi ile ilgili 
TTK yetkilileri ise, 
"Kömürün 
poşetlenmesi için 
geniş çaplı bir alt 
yapı çalışması 
yapmamız gerek
mektedir. Bu 
çalışmalara 
başladık. Mart 
ayına kadar 
çalışmalarımızı 
tamamlayıp, bu 
uygulamayı 
hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz" şek
linde açıklama 
yaptı.

Bu hafta oynanan Y. Karaman 
Gemlik maçında oynayan genç 
sporcuların, bana göre iyi olan ve 
olmayan yanlarını hiç bir art 
niyete kepılmadan bütün 
samimiyetimle yazmak istedim.

Bu yazımdan ders çıkararak, 
önümüzdeki maçta daha iyi 
olmalarını dilerim.

Emre; Kalende gözünü budak
tan saklamadan oynaman taktir 
edilir. Hareketlerin bunu gösteriy
or.

Kalende gördüğün birinci 
golde köşeyi kapatarak çıkıp, 
rakip oyuncuya rahat vurdur- 
mayabilirdin.

Bir kaleci degajlannı bilerek 
topa vurmalı.

Önemli olan topu yükseye 
atmak değil, istediğin yere, son 
noktaya atmaktır.

Kaleciler uzun mesafeye atmak 
istedikleri topları kalçadan 
çıkarırlar.

Elle sağa - sola arttığın toplar 
iyiydi.

İsmail; Dikkat edersen birinci 
devre rakibini boş bıraktın.

Senin arkana şapkan rakibinin 
toplarını Serdar kesti.

Biraz daha dikatli olmanı diler
im.

Ali Murat; Sol ayağın çok iyi. 
İdmanlara katılamamanın seni 
nasıl yorduğunu hissetmişsindir.

Bir iki de topları çıkarırsan iyi 
olacağını sanıyorum.

İkinci devre topla gidip, yap
tığın ortadan bittiğini sanırım, 
geri dönmüyorsun.

Arkadaşına yardım etmelisin.
Fatih; Vasattın.
Daha dikkatli oynaman, 

çizgelere top atman, hava 
toplarında topa çıkarken kendini 
ayarlaman gerekir.

Serdar, Beğendiğim sir top 
stilin var.

Her topa sağ ayakla vurulmaz.
Birinci devre sol tarafındaki 

arkadaşını ikaz etmen gerekir.
Zira orta sahandaki arkadaşın 

geriye dönemedi.
Sevmediğin bir tarafın ise; 

yerini bırakıp, ön libero gibi kal
eye kadar gitmen. Ama bu senin 
oynadığın mevkide iki üç defa 
olur.

Yerinde sağlam adamını bırak
man gerekir.

Emrah; Vasat futbolunu, bir 
tutuş bir vuruşu düşün.

Oynadığın mevkide tek vuruşla 
isabetli pas geçerlidir, futbolunu 
süsler.

Sercan; Top stiline diyeceğim 
yok, ayakta tutuğun her. top aley
hine olur.

Bana göre markajdan kaçarak, 
serbest olarak dilediğin yerde 
oynamalısın.

Eğer hocan seni böyle harta, 
forvetin ez gerisinde oyantırsa, 
randıman daha iyi olur.

Sakatlığına dikkat et, tedavini 
boşlama.

Yusuf; Sercan 'la iyi ikili oluş* 
tıırmaya çalışıyorsunuz. Biraz 
daha atak. Top alış verişlerinizde 
daha dikkatli ol.

Rakibinin arkasına düşün 
toplarıve kleciden seken topları iyi 
takip et.

Emrah Kaptan; Senin 
oynadığın yerde, iyi futbolcu 
olmak kolay. Yerinin kıymetini bil.

Topu, sağa sola çıkarmaya bak. 
Kontra toplar sana prim verdirir.

En çok topla sen oynuyorsun. 
Topu yanındaki arkadaşına ver
mesini ve almasını bileceksin.

Muharrem; Takipçiliğini 
sevdim. Boş durumda kaleyi 
gördüdünde top at.

Bu yazı bir temennidir.
Bu haftaki maçta başarılar 

dilerim.

Bağkur İl Sağlık Müdürlüğünden aldığım Sağlık Karnemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Emine SUNAR

GRUP AİLE
ÇAV BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez te m iri edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KAYIP
Yeşil kartlarımızı 

kaybettik.
Yenisini 

çıkaracağımızdan 
eskisinin 

hükmü yoktur.
ACİME - 
MEMET 

KARAHAN



Sayfa 1023 Aralık 2004 Perşembe rcsöiMifJU
■■■nONUİK SIVAMI oAicrcHB

Yılbaşında alınmaması 
gereken 10 hediye

Yılbaşında sevdik
lerini hediyeyle 
sevindirmek 
isteyenlere uyarı; 
hediye alırken, 
Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı'nın 
tavsiyelerini 
dikkate ahn. 
Merkezi 
İsviçre'de bulunan 
Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı 
(WWF), hediye 
seçimi yapılırken, 
soyu tükenme 
tehdidiyle karşı 
karşıya olan 
hayvan ve 
bitki türlerinden 
kaçınılmasını 
istedi ve alınma
ması gereken 
10 maddelik bir 
hediye listesi 
sundu.
Listede,

Yılbaşı biletlerinin 
yüzde 9011 satıldı

Yılbaşı Özel Çekilişi 
için bastırılan bilet
lerin, yüzde 90'a 
yakın bir 
bölümünün satışının 
gerçekleştirildiği 
bildirildi.
Milli Piyango İdare- 
si'nden (MPİ) 
yapılan açıklamada, 
Yılbaşı Özel Çekilişi 
için bastırılan 200 
trilyon liralık biletin

mercan 
mücevheratı, 
sadece Hazar 
denizindeki 
mersin balığının 
yumurtasından 
yapılan Beluga 
havyarı, timsah 
derisi, kaplan 
ve üretiminde 
kaplandan 
faydalanılan 
eşyalar, fildişi, 
Tibet antilobunun 
yününden yapılan 
eşarp, bazı kaktüs 
türleri ve enerji

180 trilyon liralık 
bölümünün bayilere 
satışının tamam
landığı ifade edildi. 
Açıklamada, şubel
erdeki bilet stok
larının azalması 
nedeniyle çekilişe 
bir kaç gün kala 
biletlerin tüken
mesinin beklendiği 
belirtilerek, yılbaşı 
çekilişi için bilet 

tüketimine katkı 
sağlayan elektronik 
eşyalar yer alıyor. 
WWF açıklamasın
da, üretiminde kap
landan faydalanılan 
ilaç ve şans 
getirdiği düşünülen 
hediyelik eşya 
ticaretinin yasadışı 
olduğu hatırlatıldı. 
Açıklamada, fil 
neslini tükenme 
tehdidiyle karşı 
karşıya bırakan 
fildişi ticaretini 
önlemek amacıyla 
alınacak hediyenin 
fildişinden yapıl
mamış olmasına 
dikkat edilmesi 
istendi.
Yalnızca Hazar 
denizinde yaşayan 
Mersin balığından 
elde edilen 

almak isteyen vatan- şimdiden almaları" 
daşlara, "biletlerini önerildi.

BURSA HAKİMİYET VE 1 
| KENT GAZETELERİNE I

İLAN ve REKLAM ALINIR 1 
| KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83 .

havyarın, sadece 
kavanoz içinde 
satın alınması ve 
sertifikalı olmasına 
dikkat edilmesi 
gerektiği belirtilen 
açıklamada, 
yasadışı avlan
manın mersin 
balığının soyunu 
tükettiğine dikkat 
çekildi.
Tibet antilobunun 
yününden yapılan 
son moda 
eşarpların kesinlik
le alınmaması 
gerektiği ifade 
edilen açıklamada, 
"Yünü sağlamak 
için antilop 
öldürülüyor" 
denildi.
Açıklamada, birçok 
kaktüs türünün 
uluslararası alım- 
satımının yasak 
olduğu belirtildi ve 
enerji tüketimini 
artıran, televizyon 
ve müzik seti gibi 
elektronik eşyalar 
alınırken çevre 
üzerindeki tehdidin 
göz önüne alınması 
istendi.

Uzun süre
masa başında 

çalışanlar 
dikkat

Uzmanlar, aynı 
pozisyonda uzun 
süre oturmanın 'k,ıl 
dönmesi' rahatsı
zlığına neden ola
bileceğini bildirdi. 
Uzmanlar kıl dön
mesinin her insanda 
ve her yaş grubun
da görülebileceğini 
ve bazen kişiye hay
atı zehredebileceği- 
ni belirterek, rahat
sızlığın kılların 
kuyruk sokumu ve 
nadiren göbekte cilt 
altına geçip yara, 
apse oluşturmasıyla 
başladığını kaydetti. 
Uzmanlar, kıl dön
mesinin özellikle 
masa başı işi gibi 
sürekli oturanlarda 
sık görüldüğünü 
vurgulayarak, 
hastalığın insan 
vücuduna giren 
bakterilerin etkisiyle 
iltihaplar, cerahatli 
veya kanlı, pis 
kokulu akıntılar 
oluşturduğunu 
bildirdi.
Kıl dönmesi soru
nunun daha çok 16- 
30 yaş arası erkek

lerde, nadiren de 
bayanlarda mey- j 
dana geldiği belirten 
doktorlar, hastalığın 
belirtisini kuyruk ' 
sokumunda küçük 
şişlikler, kaşıntı, 
milimetrik delikler 
ve bazen de apse 
oluşturması olarak 
gösterirken, tedavi 
yöntemi olarak özel 
olarak geliştirilen l 
kimyasal fenol ve 
gümüş nitrat uygu
lamalarının etkili 
olduğunu bildirdi. 
Hastalığın nük
setmesini önlemek 
için ise uzmanlar, 
hastanın hijyenik 1 
bakıma dikkat 
edilmesinin çok 
önemli olduğunu 
belirtiyorlar.
Uzmanlar, hastalığın 
tedavi edilmemesi 
halinde derinleşerek 
kalın bağırsak, rek
tum ve mesane 
içine ilerleyebile- 1 
ceğine, hatta 
mesane kanserine J 
dahi yol açabile
ceğine işaret 
ediyorlar.



23 Aralık 2004 Perşembe Sayfa 11

Ömre örn katan gıdalar
Bilim adamları, 
bazı gıda maddelerin 
düzenli yenmesi 
halinde ömrü 
uzatmanın ve kalp 
hastalıklarından 
kurtulmanın 
mümkün olduğunu 
ileri sürdü.
Araştırmacılar, 
balık, siyah çikolata 
ve sarmısak gibi 
farklı gıdaların, kalp 
hastalığı, yüksek 
tansiyon ve kole- 
strol düzeylerinin 
azalmasına 
yaptıkları katkılar 
konusunda kanıt 
topladılar. Bu 
gıdaların yetişkinler 
üzerindeki etkilerini 
belirleyen araştırma
cılar, her gün 
düzenli olarak 
bu gıdaları alan 
kişilerde kalp 
hastalığı riskinin 
yüzde 76 oranında 
azaldığını 
belirlediler.
Siyah çikolata yük
sek tansiyonu 
düşürüyor 
Günde belirli oran
larda tüketilen siyah

çikolatanın da 
yüksek tansiyonu 
düşürdüğü 
belirlendi. Bilim 
adamları, sar- 
mısağın da yüksek 
tansiyon ve kalbe 
iyi geldiğini belirtti 
ancak 'nefesin ve 
vücudun kötü 
komasına yol 
açması* gibi de bir 
yan etkisi olduğu 
esprisini yaparak, 
"ancak sarmısak 
kitleler tarafından 
kullanılan bir ilaç 
haline geleceğinden, 
bir süre sonra 
kimse bu kokuyu 
farketmeyecek"

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174 
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
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Muhasebe Md. 513 45 21 -182
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dediler.
Kalp sorunları 
geç başlıyor 
Araştırmacılar, en 
dramatik sonuçların 
erkeklerde 
görüldüğünü, bu 
gıdaları alan yetişkin 
erkeklerin gıdaları 
almayanlara oranla 
ortalama 6.6 yıl 
daha uzun yaşadık
larının ortaya çıktığı
na dikkat çektiler. 
Söz konusu gıdaları 
alan erkeklerin 
kalp şikayetlerinin 
de diğerlerine 
kıyasla dokuz yıl 
geç başladığı ve 
hayatlarının daha 

uzun bir bölümün 
sağlıklı olarak 
geçirdikleri ortaya 
çıktı.
Hap üretilecek 
Araştırmalarının 
sonuçlarını İngiliz 
tıp'yayını British 
Medical Journal’da 
yayınlatan 
University Medical 
Centre Rotterdam 
araştırmacıları 
şimdi tüm bu 
gıdaları içeren 
'güvenli, kimyasal 
olmayan ve 
lezzetli' bir hap 
üretmeye çalıştık
larını duyurdular.

Boğaz ağrısına 
iyi gelen bitkiler

Adaçayı iyi bir 
baharat ve 
antibiyotiktir. 
Bal ve sirke ilave 
edilerek içilirse, 
boğaz ağrılarına 
karşı etkili olur. 
Ahududu çiçeğini 
kaynatarak yapılan 
ılık su banyosu, 
bademcik iltihap
larına iyi gelir.
Ayva'nın suda bek
letilmesi ile elde 
edilen şurupla gar
gara yapılırsa 
boğaz ilhitaplarına 
iyi gelir.

ABONE OLDUNUZ MU?
/k BONE OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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Kara duttan yapılan 
şurup ağız ve 
boğaz iltihaplarını 
geçirir.
Gül yaprakları ile 
yapılan çayla gar
gara yapmak boğaz 
iltihaplarında çok 
etkili olur.
Ihlamur, sarmısak, 
frenk üzümü, dut 
boğaz ağrılarına iyi 
gelir.
İncir sütle birlikte 
pişirilerek yenilirse 
nezleyi ve boğaz 
ağrılarını giderir. 
Göğsü yumuşatır.
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Bursaspor: 3 İstanbulspor^
Futbolda Türkiye 
Kupası 2. 
kademe maçında 
Bursaspor, istanbul-
spor'u 3-1 yenerek 
3. tura yükseldi. 
Dün yapılan karşılaş
manın 7. dakikadaki 
İstanbulspor atağın
da, sağ kanattan 
hareketlenen 
Ramadan, topu 
penaltı noktasına 
doğru gönderdi. 
Pozisyonu iyi izleyen 
Yordanov, kaleci 
Serdar'dan önce 
topu kafayla filelere 
gönderdi: 1-0. 
47. dakikada 
Bursaspor'un ani 
gelişen atağında 
Frasineanu, 
ceza alanı çizgisi 
üzerinden topu 
kaleye gönderdi. 
Kaleci Mehmet'ten 
dönen topu 
Okan, düzgün 
bir vuruşla rakip

kaleye gönderdi: 1-1. - --------
73. dakikada
Bursaspor öne geçti.
Egemen'in f
pasıyla ceza alanı 
dışında buluşan 
Fatih, topu düzgün 
bir vuruşla filelerle 
buluşturdu: 2-1. 
77. dakikada 
Bursaspor, farkı 
2'ye çıkardı. Orta 
alandan aldığı 
pasla sağ kanattan 
hızla hareketlenen 
Korhan, ceza 
alanına girdikten 
sonra topu penaltı 
noktasına doğru 
gönderdi. Boş 
pozisyonda bekleyen 
Frasineanu, 
plase vuruşla 
skoru 3-1 yaptı. 
Bursaspor, bu skorla 
bir üst tura yükseldi. 
Takımlar karşılaş
maya şu kadro ile 
çıktılar: 
Stat: Atatürk

HAKEMLER: 
Mustafa Sağlam x, 
Ufuk Şepik x, 
Asım Yusuf Öz xxx 
BURSASPOR: 
Serdar xx, Serdar 
Kurtuluş xx, Ünsal 
xxx, Miu xxx, 
Egemen xxx, Yakup 
x, Orhan x, Çetin xx 
(Dk. 71 Fatih xx), 
Korhan xx 
(Dk. 83 Turgut ?),

Kemal ?), 
Frasineanu xx 
İSTANBULSPOR : 
Mehmet xx, Abdullah

Dk. 7 Yordanov
Dk. 47 Okan, 
Dk. 73 Fatih, Dk. 77 
Frasineanu

xx (Dk. 76 Gökmen 
x), Yalçın xx, 
Bushi xx, Yordanov 
xxx, Serhat xx, 
Beyhan xx 
(Dk. 58 Aytekin x), 
Ramadan xx, Cem x, 
Musa xx, Saffet xx

SARI KARTLAR : 
Dk. 37 Yalçın, Dk. 61 
Bushi, Dk. 84 Musa 
(İstanbulspor), 
Dk. 60 Korhan, 
Dk. 89 Kemal 
(Bursaspor)
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dinleyen 
arabalar,., t
Honda, bazı model 
otomobillerini IBM'in 
ses tanıma sistemi ile 
donatılmış olarak üret 
ti. Sürücüler, ellerini 
hiç kullanmadan ve 1 
gözlerini yoldan ayır
madan, yalnızca sesli 
komutlarla navigas ] 
yon sistemlerini 
kontrol edebiliyor. ı 
Honda'nın Acura RL, 
MDX ve Odyssey 
modellerine entegre 
edilen sistem, ABD ve 
Kanada'da kullanılma 
ya başlandı. Sürücü | 
ler 1.7 milyon sokak I 
ve cadde ismini söyle 
yerek navigasyon sis
teminden yararlanabil 
liyor. Sistem, sürücü j 
yü, doğal seslendir 1 
meyle yönlendiriyor. 
Ses tanıma teknolojisi^ 
sayesinde, sürücü 1 
gözlerini yoldan 
ayırmak ya da 
dokunmatik 
ekranlarla ugraşmakM 
zorunda kalmıyor.

YILBAŞINA 8 GÜN KALDI___
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-REKLAMCIL|IK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

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



Ilıca Caddesinde llçe Müftüluğiipüh karşısındaki kırtasiyecinin camekanındaki yazı şaşırttı.

“Organ nakli caiz değilmiş!”
Hakikat Kırtasiye camekanma yapıştırdığı duyurularla organ naklinin caiz olmadığını duyuruyor. Yazıyı okuyan vatan
daşlar, “Bu çağda böyle düşünce olur mu” diye tepki gösteriyorlar. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de
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Hamiline çek 
dönemi bitiyor 

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 
kayıt dışı nın en önemli aracı 
olarak varsayılan hamiline çek 
dönemine son vereceklerini 
açıkladı. Haberi sayfa 3’de

İlçemizdeki İlköğretim okullarının 155 ton kömür ihtiyacı için ihale yapıldı

Kömür pahalı geldi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
İlçemizdeki okullara alınacak portakal tipi yüksek 
kalorili kömür ahmı için açılan ihaleye 4 firma 
katıldı. Verilen fiyatları yüksek bulan İhale
Komisyonu, ihaleyi pazartesi gününe erteledi.

Kafalarda tarikatın örümceği olursa
Dün, bir dostumun telefonla beni aradığı 

notunu alınca hemem aradım.
Ilıca Caddesi’nin girişinde, İlçe Müftülüğü ve 

Karsaktı Camii karşısında bulunan bir bir 
tarikatın yayınlarını satan kitapevinin camekanı* 
na asılan “Organ nakli caiz değil.” yazısını 
görünce şaşırmış ve ilgililer sormuş..

Senin oğlunun veya kızının böbreklerinde bir 
rahatsızlık olsa, tıbben organ naklinin yapıldığı 
çağımızda bunu uygulamaz mısın?

Cevap üstadın öğretisi doğrultusunda.
Hayır..

İslam dininin tek kitabı Kur-an’dır.
Kur-an’ı herkes kendine göre yorumlaması, 

sonunda sapmaları, aymazlıkları, ayrılıkları 
oluşturuyor.

Atatürk’ün büyüklüğünün tartışılmazlığına bir 
kez daha tanık oluyoruz.

Cumhuriyeti kurduktan sonra verdiği bir 
demecinde, “En doğru yol gösterici bilimdir.” 
der.

Pozitif bilimin, büyük çığırlar açtığı 
günümüzde, bilim adamları genlere hükme 
derken, bir canlının aynısı kopyalanırken, bu1 
yolla insan organlarını bile kopyalayarak hasta* 
lara, sakatlara, şifa bekleyenlere çözümler 
bulurken, yıllardır uygulanan ve insana yaşam 
sağlayan organ nakline karşı çıkanlara ne 
demeli.

Aklımdan geçenleri sıralayayım..
örümcek kafalılar..
Aymazlar.. Zavallılar...

Okulların kömür 
ihtiyacı için dün 
yapılan ihaleye 
katılan firmaların 
verdiği fiyatları 
eski fiyatlara göre 
pahalı bulan İhale 
Komisyonu, katılım
cılarının dosyalarında 
eksiklikleri de 
görünce, ihaleyi 
pazartesi gününe 
erteledi.

Haberi sayfa3’de

Hergün bin kişi 
intihar ediyor

Dünya’da hergün yaklaşık bin kişinin 
intihar ettiği ve yüksek öğrenim eğiti
mi almış kişilerde intihar olaylarına 
daha çok rastlandığı bildirildi. 10’da 

HaştalaHıaldyı^
Sağlık Bakanlığı'nca hastaların haklarını 
korumak için başlatılan 'Hasta Hakları 
Uygulamaları' başarıyla devam ediyor. 5’de

Sahte yılbaşı 
biletlerine dikkat
Milli Piyango İdaresi Genel 
Müdürü İhya Balak, gerçek ve 
sahte yılbaşı çekilişi biletlerinin 
birbirlerinden çok kolay şekilde 
ayırtılabileceğini söyledi.

Haberi sayfa 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA 

AB sürecinde Yunanistan’dan
Türkiye’ye bakış.

Emre Kongar, Profesör Doktor.
“Doğrucu Davut” tiplemesine uygun bir kişi.. İlkeleri 

ve kuralları var. Dediğine güvenilir. Kongar çok da iyi bir 
gözlemci.. Objektif ve tarafsız.

“Trajikomik” adında bir kitabı yayınlandı bu gün
lerde.. Kitabında , başından geçen ilginç olaylara yer 
vermiş genellikle.. Yanı sıra ülkenin gerçeklerine de..

Yani trajikomik olayları kaleme almış.
Kendisinin izni yok tam da sırası kabilinden bir 

yazısını sizinle paylaşmak istiyorum.
Biraz özetleyerek tabii ki..
“Hani bazı çiftler vardir,ilişkileri karşılıklı çıkarlara 

dayandığı için birbirlerinin yanlışlarını görmezden gelir
ler. Hiç unutmam dış ticaret dersine gelen Prof.Besim 
Üstünel, dönem sonu sınavı olarak Türkiye’nin (o 
zamanki adıyla ) Ortak Pazar’a girmesini tartışmamızı 
istemişti. Dikkat edin yıl 1963.

Kırk yıldan fazla geçmiş aradan.
Yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz kırk yılı aşkın 

bir süredir sorunlu bir şekilde devam ediyor.Aynen ne 
mutlu olan , ne de ayrılabilen uyumsuz çiftlerin birlik
teliği gibi..

Sevgili okurlarım mutlaka bilirler ama ben yine de 
tekrarlayayım: Avrupa Birliği’nde ülkeler nüfuslarına 
göre temsil edilirler ve kararlar oybirliğiyle alınır.

Oybirliği yöntemi her karara her ülkenin katılmasını 
gerektirdiğinden, her ülke bütün kararlar açısından veto 
hakkına sahip olmaktadır.

Tabii birliğin bütün çalışma yöntemleri oybirliği üze 
rine dayalı olduğundan her türlü belge de ortak kararla 
yazılmakta,örneğin,Türkiye’ye sunulan Katılım Ortaklığı 
Belgesi de ancak Yunanistan’ın onayıyla geçerlik kazan
abilmektedir.

İşte Türkiye'nin karşısındaki esas sorun budun
Avrupa Birliği’nin sürekli olarak Türkiye’yi aşağıla

masına iç işlerine müdahale etmesine .Türkiye’nin 
Gümrük Birliği’ne girmesine karşın .hala söz verdiği 
yardımları yapmamasına,tüm ilişkilerin yokuşa sürülme
sine,Yunanistan adına Kıbrıs ve Ege’de kabul edile
meyecek ödünler istenmesine hep bu durum yol açmak
tadır.

Çünkü ne yazık ki komşumuz ve NATO içindeki müt
tefikimiz Yunanistan .Türkiye düşmanlığını tarihsel ve 
siyasal bir ilke olarak varlığının temeli yapmış bir görün
tü içindedir. Ülkedeki ders kitaplarından politikacıların 
nefes alışlarına kadar ,her düzeydeki Yunanlılar Türk ve 
Türkiye düşmanlığıyla koşullanmaktadırlar.

Yunanistan’da pek çok kişi hala Türkiye’nin 
Anadolu’dan kovulmasının ve 1071 öncesine dönülerek 
Bizans İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasının hayali 
içindedir. Ege sorunu .Ege’deki küçük adaların karasu
larını 12 mile çıkararak Ege Denizi’ni bir Yunan içdenizi 
haline getirmek hedefine yöneliktir.

Kıbrıs’ta bire beş daha kalabalık olan Rumlar,1960’h 
ve 1970’li yıllarda sanki Türkleri kesmemişler ve sanki 
ilan edilmiş bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti sorunsuz 
yaşamış ve Kıbrıslı Rumlar tarafından tamamıyla 
yozlaştırılarak yıkılmamış gibi yeniden eski duruma 
dönülmesi ve Ada’nın tümünün Rumların yönetimine 
bırakılmasını istemektedir.

Değerli okurlarım sakın beni Yunanistan düşmanı 
sanmasınlar. Ama Türkiye’nin, karşısında Avrupa varmış 
sanılırken AB konusunu Yunanistan’la müzakere ediyor 
olması gerçeğinin görülmemesinin ülkemize büyük 
zararlar vereceği kanısındayım.

İşin hoş tarafı Almanya ve Fransa gibi Avrupa 
Birliği’nin büyükleri de işin farkındalar.

AB Birliğin hızlı işlemesini engelleyen ,hatta kimi 
zaman akılcı kararlar alınmasını bütünüyle önleyen 
oybirliği sisteminden kurtulmak istemektedir.

Nitekim genişleme kararından sonra kabul edilen 
yeni AB Anayasası’nda bazı kararlar oybirliği koşulun
dan çıkarılarak .nitelikli çoğunluk şartına bağlanmıştır.

Ama Yunanistan’ın yanında artık Kıbrıs'ın da tam üye 
olduğu bir Avrupa Birliği’nin gerçek yüzünü görmek 
zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.

İşin ilginç yanı .Birliğin ağır topları olan Almanya ve 
Fransa’nın da artık yavaş yavaş belli partilerin ya da 
belli kişilerin ağzından Türkiye’nin üyeliğine karşı bir 
görüş geliştirmeye ve bunu yüksek sesle telaffuz etm
eye başlamış olmalarıdır. ” ‘

Bilmem Emre Kongar sorunu net olarak ortaya koya
bilmiş mi ? Türk diplomasisine yön verenlerin konuya 
bir de bu gözlükle bakması yerinde olmaz mı ?

Bu gerçekten yola çıkılarak üretilen ve geliştirilen dış 
politika AB nezdinde Türkiye’nin elini daha da 
güçlendirmez mi?

İlçe Müftülüğü karşısındaki bir kırtasiyecinin camekanındaki yazı ve duyuru tepki topluyor

“Organ nakli caiz değilmiş!"
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ilıca caddesi 
üzerinde bulunan 
Hakikat Kırtasiye 
işiyerinin 
camekanına 
asılan duyuruda 
"Organ nakli caiz 
değildir" sözleri 
ve yanında aşıla 
olan açıklamaları 
okuyan vatan
daşlar tepki 
gösterdiler. 
Ömer Öngüt adlı 
şahısın konuş
malarından alıntı 
yapıldığı görülen 
iki sayfalık yazıda, 
organ naklinin ve 
vasiyetinin 
caiz olmadığı 
belirtiliyor.
Yazıyı asanların 
tarikat mensubu 
olduklarını 
söyleyen 
vatandaşlar, 
Karsaklı Camii ve 
İlçe Müftülüğü 
karşısında bulu-

nan camdaki 
yazıyı okuyunca 
tepki gösteriyorlar. 
"İnsanların organ 
bağışıyla yeniden 
hayata döndürül 
düklerini" söyle 
yen vatandaşlar, 
“bu çağda böyle 
örümcek kafalı 
insanların bulun
ması İslam adına 
utançvericidir.” 
dediler

-satıtdığı Hakikat Kitapevinin- a 
ma asılan yazı okuyanİard^TT@p*KT'9r&rüypr 
lar, “Bu çağda böyle kafa ojlur mu?” diyor.

Yeni Türk Lirası için bugün
bilgilendirme toplantısı yapılacak
1 Ocak 2005'te 
Yeni Türk Lirası'na 
geçiş yapılacağın
dan bilgilendirme 
toplantısı 
düzenlendi. 
Belediye Düğün

Salonu’nda saat 
14.00 de yapılacak 
toplantıyı Gemlik 
Ticaret ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi ile 
Bursa S.M.M.M.

Odası Gemlik 
Temsilciliği düzen
liyor.
Yücel Baytaş, 
Yakup Kayıhan 
ve Murat 
Özdemir'in

konuşmacı olarak 
katılacakları
Yeni Türk Lirası'na 
Geçiş Eğitimi 
Programında 
aydınlatıcı 
bilgiler verilecek.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95
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İlçemizdeki İlköğretim okullarının 155 ton kömür ihtiyacı için ihale açıldı

Kömür pahalı geldi
İlçemizdeki okulların ihtiyacı olan portakal tipi yüksek kalorili 
kömür alımı için açılan ihaleye 4 firma katıldı. Verilen fiyatları yük-
sek bulan İhale Komisyonu, ihaleyi pazartesi gününe erteledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe İlköğretim 
Okullarının ihtiyacı 
olan kömür ihalesi 
verilen fiyatların 
yüksek olduğu 

gerekçesiyle ihale 
komisyonu tarafın
dan iptal edildi. 
Dün, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
Başkanlığında

İnan Tamer

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ah Canım İstanbul...
Devlet İstatistik Enstitüsü 
endeksine göre; kira, gıda, 
giyecek masraflarının 
en yüksek olduğu İstanbul’da 
cenaze masrafları ucuzmuş 
4 milyon lira...
İyi ki ölüm ucuz.
Ölen, geride kalanlara 
yük olmuyor...
Ah Canım İstanbul....
Vah yaşarken ölen 
İstanbullu....

toplanan ihale 
komisyonu, ihaleye 
katılan 4 firmanın 
tekliflerini değer
lendirdi.
36 milyar 500 mily
on liralık ödenek ile 
yaklaşık 155 ton 
kömür almak için 
yapılan ihalede 
Portakal tipi 
kömürün tonu için 
firmalar teklif 
verdiler.
İhaleyi alacak fir
manın okullara tes
lim edeceği kömür
lerin Milli Eğitim 
yetkilileri tarafından 
görülmesi kaydıyla 
açılan ihalede KDV 
hariç fiyatlar alındı.
İhaleye katılan fir
malardan Acar 
Ticaret 240,

Hamiline çek dönemi bitiyor
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, kayıt dışı 
nın en önemli aracı 
olarak varsayılan 
hamiline çek dönemi 
ne son vereceklerini 
açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda Vergi 
Kanunlan'nın Yeni 
Türk Lirası'na Uyumu 
ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun 
Tasarısı'nın görüşme 
leri sırasında hararetli 
tartışmalar yaşanıyor. 
Söz konusu tasarı 
hakkındaki genel gö 
rüşler sırasında 
CHP'li milletvekilleri 
ne ve kendisine yöne
lik iddialara Bakan 
Unakıtan sert cevap 
verdi. Komisyonun 
CHP'li üyelerinin özel
likle vergi indirimle 
rine ilişkin paket ve 
genel ekonomi poli
tikalarına yönelik 
eleştirilerine hedef

Daglıoğlu Ticaret 
207. Yıldız Ticaret 
202 milyon ve Kurt 
Ticaret yetkilisi 204 
milyon lira fiyat 
verdiler.
Aralarında bir süre 

olan Unakıtan, CHP'li 
vekillerin tutarsız dav 
randıklarını söyledi. 
CHP'li milletvekil
lerinin söz konusu 
tasarıya ilişkin soru
larını cevaplayan 
Unakıtan, daha çok 
teknik açıdan ele alı
nan vergi kanunları 
nın dünkü toplantıda 
kavramsal olarak 
değerlendiril diğini 
ifade etti. Unakıtan, 
vergi indirimlerinin 
reform olarak nite
lendirilme sinden 
rahatsız olduklarını 
dile getiren CHP'li 
vekil lere, "Hüküme 
timiz bugüne kadar 
yapılmamış bir tarzda 
ve geniş bir yelpaze 
de vergi indirimi yap 
tı. Bu bir gerçek" dedi 
Komisyonda görüşü 
len tasarı ile menkul 
kıymet ve sermaye 
piyasası araçlarının 
da vergilendiril 
meşinin öngörüldü 

görüşen ihale 
komisyonu, verilen 
fiyatların daha önce 
alınan kömür fiyat
larından pahalı 
olduğu, ayrıca ihale 
ye katılan firmaların

.günü anımsatan 
Bakan Unakıtan, 
CHP'nin sürekli 
olarak 'Devlet 
tahvilleri, Hazine 
bonoları neden 
vergilendirilmiyor?1 
şeklinde serzenişte 
bulunduğunu, 
hayata geçirilmek 
istendiğinde ise yine 
kendilerinin engel 
olduğunu kaydetti. 
Unakıtan, söz konusu 
kanun ile menkul 
kıymetlerden ve 
sermaye piyasası 
araçlarından yani 
hisse senetlerinin 
satışından elde edilen 
gelirden vergi alı
nacağını dile getirdi. 
Konuşmasını yaptığı 
sırada CHP'li korniş 
yon üyelerine döne 
rek konuşan ve bu 
nedenle eleştirilere 
hedef olan Unakıtan, 
Komisyon Başkanı 
Sait Açba tarafından 
'Lütfen muhalefete 

teklif dosyalarında 
noksanlık 
görüldüğü gerekçe
siyle ihaleyi 
Pazartesi günü 
saat 15.00'e 
erteledi.

bakarak konuşmayın' 
diye uyarıldı.
Unakıtan komisyon 
başkanının uyarısına, 
"Nereye bakacağıma 
sınırlama getirirseniz, 
buraya yeni kaideler 
getirmek gerekir.
Perde mi çekelim o 
tarafa. Bakarım" şek
linde karşılık verdi. 
Daha sonra konuş
masını sürdüren 
Unakıtan, Avrupa 
ülkelerinin gelir ve 
kurumlar vergilerinde 
indirime giderek 
yabancı yatırımcı çek 
me yoluna gittiklerini 
hatırlattı. Unakıtan, 
hükümetin yapmış 
olduğu vergi indirim
lerine rağmen vergi 
gelirlerinde bir düş
menin yaşanmaya
cağının altını çizerek, 
"Öyle ince hesap 
yapmak mecburiyetin 
deyiz ki, vergiyi indi 
rirken gelirimizi azalt
mamız lazım" dedi.
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“Öğrenmeyi öğreniyorum" 
semineri sona erdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Kültür 
Merkezinde 
üçüncüsü 
düzenlenen 
"öğrenmeyi 
Öğreniyorum" 
semineri sona erdi. 
5 gündür devam 
eden seminerde 
öğretmenlere 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu Alt Sınıf 
Öğretmeni Aylin 
Çalışkan tarafından 
çeşitli bilgiler 
verildi.
Öğretmenlerin 
okulda her türlü 
koşullarda 
öğrencilerle 
diyaloglarına 
yer verilen 
seminerde ayrıca, 
öğrencinin duygusal 
zekasının tanımı, 
yeteneğinin nasıl 
kullandırılacağı, 
beyinle duyguların 
nasıl kullanılacağı 
yönünde Aylin 
Çalışkan tarafından 
bilgiler verildi. 
Slayt gösterisiyle 
çeşitli açıklamalar 
yapan Aylin 
Çalışkan, bireyin 
kendi duygularını 
tanıması, kendini 
değerlendirmesi, 
zayıf yönlerini

bilerek 
davranışlarına 
dikkat etmesi, 
bireyin kendine 
olan yeteneklerini 
ve güvenini 
tanıması, 
yeniliklere 
açık olması, öz 
motivasyon, 
başarıya ulaşmak 
gibi bilgilerin yanın
da başkalarının 
ihtiyaçlarına saygı 
duymanın bunları 
geliştirmenin yol
larını anlattı.
Bireyin her şeyden 
önce "Ben bu işi 
yapabilirim" 
düşüncesiyle işe 
atılması gerektiğini 
söyleyen Aylin 
Çalışkan, iletişim 
kurmanın da

önemlerine değindi. 
Bireyin her şeyden 
önce karşısındakine 
yeterli empati 
gösterebilmesinin 
altını çizen 
Çalışkan 
"Empati 
gösteremeyen 
birey sempati 
gösteremez" dedi.

Birincisi Haziran 
ayında, İkincisi 
ise Eylül ayında 
gerçekleşen 
"Öğrenmeyi 
Öğreniyorum" 
seminerine az 
sayıda öğretmenin 
katılması dikkat 
çekti.

Ayşegül Baldil 
emekliye ayrıldı

Gemlik Belediye 
si’nde 20 yıldır 
başarıyla hizmet 
veren Ayşegül 
Baldil emekliye 
ayrıldı.
Mesai arkadaşları 
nın Ayşegül Baldil 
için düzenlediği 
veda yemeğinde 
duygulu anlar 
yaşandı.
Aydın Izgara 
Salonu’nda verilen 
yemeğe kalabalık 
şekilde katılan 
Belediye personeli, 
20 yıldır birlikte 
çalıştıkları Hesap 
İşleri Müdürlüğü 
elemanı Ayşegül 

Baldil’e çiçek ve 
toplu olarak aldık
ları altın hediye 
ettiler. Belediye'deki 
görevinden emek
liye ayrılan 2 çocuk 
annesi Ayşegül 
Baldil, arkadaşları 
nın kendisini yalnız 
bırakmadıkları için 
mutlu olduğunu 
dile getirirken 
"Onlardan ayrılmak 
bana üzüntü veri ® 
yor, onları çok sevi 
yorum, beni yalnız J 
bırakmadıkları için 
hepsine teşekkür d 
ediyorum" derken 
gözlerindeki yaşları 
saklayamadı.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

Gazete dağıtımı yapacak 
ÇIRAK ARANIYOR

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

HAŞJABAKIÇLARAN^
Bayan hastaya bakan 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 17 18

KAYIPİ
Tunceli Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım 
nüfus 

cüzdanımı I 
kaybettim, j

Hükümsüzdür. | 
MERAL jL

ÖZDEMİR

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

ABONE OLDUNUZ MU? 
FTÎÖ ıMl ABONE OLUN ÜL...I!gS OKUYUN okutun
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ŞP İjge Divan top/antısı yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Divan 
toplantısı parti 
lokalinde üyelerin 
katılımıyla yapıldı. 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış'ın da katıldığı 
İlçe Divan toplan
tısında, teşkilatın 
geçtiğimiz ay içinde 
yaptığı çalışmalar 
değerlendirildi. 
Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
bu memlekete 
hizmet edenlerin 
bir gün mutlaka 

SP İlçe divan toplantısında, SP İl Başkanı 
Hilmi Tanış tarafından partiye katılanlara 
rozetleri takıldı.

halkımız tarafından 
takdir göreceğini 
söyledi.
AKP hükümetinin 
halkın ihtiyacına 
cevap 
veremediğini 
öne süren 
Recep Aygün, 
"Ancak AB'ye 
hizmet verecek" 
dedi.
İlçe teşkilatına 
30 kişinin üyelik 
için başvuruda 
bulunduğunu da 
bildiren Aygün, 
yakında köy 
gezilerine 
başlayacaklarını 
söyledi.

ROZET TAKTILAR 
Seçimlerden önce 
sıkça rastlanılan 
rozet takma 
töreni yine gün
deme gelirken, 
Saadet Partisine 
katılanlara parti 
rozetlerini 
İl Başkanı 
Hilmi Tanış taktı. 
AKP'nin halkı 
kandırdığını 
söyleyen Hilmi 
Tanış yaptığı 
konuşmada, 
AB için alındı 
denilen müzakere 
tarihinin Kıbrıs'ı 
verme tarihi 
olduğunu iddia etti. 
Kıbrıs konusunda 
baştan çok cesur 
davranan AKP’nin 
"Güney Kıbrıs'ı 
Kıbrıs olarak" 
tanıyacağını 
söyledi.
Bunun basit 
olmadığının altını 
çizen Tanış, 
"Eğer Güney 
Kıbrıs'ı Kıbrıs 
devleti olarak 
tanırsak işgal 
ettiğimiz topraklarda 
yanıldığımızın

ispatıdır ve bu 
bir özür olur" 
şeklinde konuştu. 
Avrupa’nın sigara 
ikramını Türk 
işçilerinden 
öğrendiğini 
hatırlatan Hilmi 
Tanış, "Böyle bir 
Avrupa neden 
Türkiye'ye para 
versin" dedi.
Avrupa'nın geçmiş 
tarihinde hiç 
kimseye özgürlük 
vermediğini 
söyleyen Tanış, 
"İkinci dünya 
savaşında 55 milyon

insanı kendileri 
öldürdü. Şimdi bize 
medeniyet dersi ver
meye kalkıyorlar" 
eleştirisini yaptı.

Saadet Partisi
İlçe Divan Toplantısı 
daha sonra 
basına kapalı olarak 
devam etti.

SENEN Bolık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Hastalar hakkınızı arayın

*** Her çeşit halik ağları 
Sakatta Misina Ağları

*** İP Ağ
Fanya

•t* Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek

• * Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

w diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

IgûHk&ünj
ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Te! & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

Sağlık Bakanlığı'nca 
hastaların haklarını 
korumak için 
başlatılan 
'Hasta Hakları 
Uygulamaları' 
başarıyla devam 
ediyor. Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
"Hastalarımızın 
hekimini, ve hizmet 
alacağı kurumu 
özgürce seçip, 
değiştirebildiği 
güvenli bir ortamda, 
inançlarına saygı 
çerçevesinde ala
bildiği sağlık sistemi 
temel önceliğimizdir" 
dedi. Sağlık Bakanı 
Akdağ yazılı bir açık
lama yaparak, hasta

lara istediği doktoru 
seçme hakkı verilme
si uygulamasının 
başarıyla devam 
ettiğini söyledi.
Akdağ, Bakanlık 
tarafından 2003 
yılında başlatılan 
'Hasta Hakları 
Uygulamaları' kap
samında 131 has
tanede hasta hakları, 
birim ve kurulları 
oluşturulduğunu 
belirterek, "Uygula 
manın başladığı 
hastanelerin hasta 
hakları birimleri 
kolay ulaşılabilen 
mekanlarda faaliyet 
gösteriyor. Birimler 
iç içe geçmeli 2

birimden oluşuyor. 
Hastala rımızın bir 
kısmı ilk odada 
dinlenirken, 
şikayeti ya da bir 
başvurusu olan 
hastalarımız diğer 
odada, birim 
sorumlusuyla yalnız, 
gizliliğe uygun 
olarak görüşüyor. 
Hasta larımız 
birimlerimize 
haklarıyla ilgili her 
türlü talep ve şika 
yetlerini iletebiliyor
lar. Bu şikayetler 
haftanın belirli 
günlerinde 
toplanan Hasta 
Hakları Kurullarında 
görüşülüyor.

KAYIP
Bağ-Kur İl Müdürlüğü’nden aldığım sağlık karnemi 

kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. DURUSILA KAHRAMAN
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Alışverişi tetikieyen dürtüler
Kaygılardan kurtul
mak için alışveriş 
yapıyorsanız, siz de 
bir alışveriş hastası 
olabilirsiniz. Bu 
hastalığın yaş ve cin
siyeti yok, suçlusu 
belli ve işte temel 8 
alışveriş dürtüsü: 
Bu hastalığın temel 
sorumlusu, tüketim 
toplumu, reklamlar ve 
marketlerin düzeni... 
Adam yüzünde kaygılı 
bir ifadeyle süper 
markete girer. Bir 
alışveriş arabası alıp, 
marketin koridorların
da gezmeye ve 
gözüne ilişenleri 
arabaya koymaya 
başlar. Biraz ondan, 
biraz bundan derken 
araba aldıklarıyla 
dolup taşar. 
Yüzündeki ifade de 
gevşemeye başlar. 
Araba tepeleme 
dolduğunda sakin 
sakin kasaya doğru 
yönelir ve dolu 
arabayı markette 
bırakıp usulca çıkar... 
Bu filmlere layık son 
sizi şaşırtmasın. 
Hikâyenin sonunu, 
"adam kredi kartıyla 
ödeme yapar, aldık
larını evine 

götürdüğünde, 
yüzündeki ifade yerini 
ilk haline, yani 
kaygıya bırakır" diye 
de bitirebilirdik. Ama 
sonuç değişmez, her 
iki hal de bizi bir 
soruna, alışveriş 
hastalığına, yani 
"oniomani"ye 
götürür.
Psikolojide "takıntılı 
alışveriş hastalığı" 
olarak hiteleneh 
"öhiomani", sorunları 
geçiştirmenin tüketim 
toplumuna özgü biçi
mi olarak da tanım
lanabilir. İnsanlar, 
özsaygılarını 
geliştirmek, stres ve 
kaygıdan kurtulmak, 
sosyalleşmek, aslında 
sahip olmadıkları bir 
hayatın parçası gibi 
görünmek gibi neden
lerle kendilerini tüket
menin engin denizine; 
atıyorlar. İnsanlar 
arası "eşitsizliğin" 
formülünü bulan Kari 
Marx, mal 
fetişizminin, ihsanlar 
arası ilişkilerin yerini 
alacağını öngörerek, 
"tüm fiziksel ve ruh
sal anlamlar, mal 
edinme anlayışıyla 
yer değiştirir" diye 

yazmış ve mal edin
me hırsının, mutlu
luğa giden yanlış bir 
yol olduğu uyarısında 
bulunmuştu.
Anlaşılan buğun çok 
daha fazla sayıda 
insan, hayatın fiziksel 
ve ruhsal anlamını 
mal edinmede, yani 
tüketmekte arıyor, 
Amerika'da bugün 15 
milyon oniomani has
tası var ve odlar da 
dertlerine depresyon 
tedavisinde kullanılan 
seratoninle 
çare arıyor.
ALIŞVERİŞ BOŞLUK 
DOLDURMUYOR 
Oniomani üzerine 
Türkiye'de de araştır
ma yapanlar var. Bu 
isihılerden biri Ege 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. 
Erhan Bayraktar. 
Hastaların özsaygı 
geliştirmek, güç ve 
onay elde etmek, düş
manlık ya da şevgi 
kazanmak için aşırı 
hatcama yaptıklarını 
söylüyor. Bayraktar'a 
göte bu kişiler, yoğun 
bir boşluk duygusu 
yaşıyor, başkalarının 

fikirlerine kendi- 
lerinkinden fazla 
değer veriyor ve 
"imajın satın alın
abilir" olduğunu 
düşünüyorlar. Hemen 
her psikolojik sorun
da olduğu gibi 
oniomani hastaları da 
çocukluk döneminde 
birtakım sıkıntılar 
yaşıyorlar. Ancak 
sorun kredi kartı 
ekstreleri büyüdükçe 
ya da cüzdanların 
hacmi küçüldükçe 
ortaya çıkan büyük 
suçluluk duygusuyla 
daha da artıyor. Hatta 
hastaların bir kısmı, 
yaşadıkları yoğun 
suçluluk nedeniyle 
aldıklarını yakınların
dan saklıyor!
Psikoterapi aracılığıy
la içgörü kazanan bir 
işadamının 
Bayraktar'a söyledik
leri, hastalığa ilişkin 
tipik davranış ve 
düşünceleri 
özetliyor: 
"15 yıl boyunca her 
restoran veya barda 
her hesap pusulasını 
garsonlardan adeta 
kaparcasına aldım ve 
hesapları hep ben 
ödedim. Bu, bendim:

'Başarılı adam!'. Ben 
çok yarışmacı biriyim. 
Böylece bunları yap
maya bütçemin 
müsait olduğunu 
başkalarına göster
miş oldum. Keza 
çoğu zaman büyük 
cipler kullandım, 
Kordon'da denize 
bakan bir evde otur
dum ve tüm bunları 
iki kez iflas etmiş 
olma gerçeğine rağ
men yaptım." 
RİSK DÜŞKÜNÜ 
Birçok oniomani has
tasının yüksek oranda 
riskli davranışlardan 
hoşlandıklarını 
belirten Prof. Dr. 
Erhan Bayraktar, "Bu 
tür bir sorunu olan bir 
kadın, kendisini en 
çok rahatlatan 
davranışın, arabasıyla 
hız yapmak olduğunu 
söyledi. Bungee 
jumping ve yamaç 
paraşütü gibi bol mik
tarda adrenalin deşar
jına neden olan 
sporları yapanlar 
arasında takıntılı 
alışveriş yapanlar ola
bilir. Doğal olarak 

önemli düzeyde kredi 
kartı borcunun 
birikmesi, bir risk 
biçimidir" diyor.
Takıntılı alışveriş 
yapan kişiler, her 
eğitim ve gelir 
düzeyinde, her 
iki cinste de 
görülüyor. Yaygın 
kanının aksine erkek
ler de kadınlar gibi 
bu hastalığa yakalan

abiliyor. Ancak 
erkekler, geleneksel 
olarak h 
arcama yapan taraf 
olduğu için 
davranışlarını "nor
mal" gösterebiliyor. j 
Kadınlar, sosyalleşme 
araçlarından biri 
olarak alışverişi 
görürken, reklamlarla 
da kadının "iyi 
alışveriş yapma 
yeteneği" takdir edilip 
"işini bilen" tüketici J 
olarak övülüyor. Prof. 
Dr. Bayraktar, 
tetikieyen etkenler 
farklı olsa da kadınlar 
ve erkeklerin benzer 
dürtülerle alışveriş 
yaptıklarını söylüyor:

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

İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 53 67

Temizlik maddelerine dikkat
Temizlikte kullanılan 
birçok maddenin, 
çocuklarda solunum 
yolları rahatsıhkları- 
na neden olduğu 
araştırmalarla 
ortaya konuldu. 
İhgiltere'deki 
Bristol Üniversite- 
si'nde yapılan 
araştırmalarda, 14 
bin çocuğun doğum 
sonrası süreçte 
başvurdukları has
tanelerin kayıtları 
incelendi. Çocuk
ların en az yüzde 
10'unda hırıltılı 
nefes alma başta 
olmak üzere çeşitli 
solunum yolları 
rahatsızlıkları olduğu 
belirlendi. Daha 
önce yapılan araştır
malarda, çocuklarda 

görülen solunum 
yollan rahatsızlık
larının henüz 
anne karnındayken 
başladığı 
saptanmıştı.
Uzmanlar, bunun 
sebebinin hamilelik 
döneminde 
gerçekleşen 
bir etken olup 
olmadığını inceledi. 
Bu tip rahatsızlıklara 
neden olabilecek 
maddeleri araştıran 
uzmanlar sonunda 
evlerde sıklıkla 
kullanılan renk 
koruyucu, beya
zlatıcı deterjanlar 
ve hah temizleyici
lerinin önemli rol 
oynayabileceğini 
fark ettiler.
Sıklıkla evlerde kul

lanılan 11 ana mad
denin piyasada 
satılan farklı 
markaları üzerinde 
laboratuvar araştır
maları yapan 
uzmanlar dezenfek
tanların yüzde 
87,4'ünün, beya
zlatıcıların yüzde 
84,8'inin, 
halı temizleyici
lerinin yüzde 
35,8'inin, 
cam temizleyici
lerinin yüzde 
60,5'inin, kuru temi
zleme sıvılarının 
yüzde 5,4'ünün, 
sprey türevlerinin 
yüzde 71,7'sinin, 
terebentin 
türevlerinin yüzde 
22,6'sının, oda 
kokularının yüzde 

68'inin, renk 
koruyucularının 
yüzde 5,5'inin, 
boya, vernik gibi | 
ürünlerin yüzde 
32,9'unun ve 
böcek ilaçlarının 
yüzde 21,3'ünün 
çocuklarda astımla 
sonuçlanabilecek 
solunum yolları 
rahatsızlıklarına 
neden olacak 
maddeler 
içerdiğini tespit 
ettiler. Uzmanlar 
ayrıca 3,5 yaşına 
kadar olan hastane 
kayıtları takip edilen, 
çocukların yüzde 
6,2'sinin hırıltılı 
nefes rahatsızlığının* 
bebeklikten 
başladığını da ortaya 
koydular.
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Milli gelir 6000 dolara çıkacak
Devlet İstatistik 
Enstitüsü 
(DİE), 2005 
yılında milli 
gelir hesap 
yöntemini 
değiştirecek. 
Avrupa stan
dardına göre 
hesaplanacak 
Türkiye milli 
gelirinin, yüzde 
35 ile yüzde 45 
arasında arta
cağı sanılıyor. 
2005 Yılı 
Programı veri
lerine göre, 
2004 yılını 
Türkiye'nin 
293,3 milyar 
dolar gayri safi 
milli hasıla 
(GSMH), 4,112 
dolar kişi başı
na milli gelir 
(KBMG), 514,5 
milyar dolar 
satıh alma 
gücü parite- 
siyle gayri safi 
yurtiçi hasıla

(SGP-GSYH) ve 
7,213 dolar 
satın alma 
gücü parite- 
siyle kişi başı
na yurtiçi gelir
le (SGP-KBYG) 
kapatacağı tah
min ediliyor. 
Programa göre 
2005 yılında 
GSMH yüzde 5, 
GSYH yüzde 
4,8 büyüyecek, 
GSMH 298,4 
milyar dolara, 
KBMG 4,128 
dolara çıkacak. 
SGP dolar 
kurunun nor
mal kur artışı 
gibi artacağı

varsayımıyla 
SGP-GSYH 
2005 yılında 
522,6 milyar 
dolara, SGP- 
KBYG 7228 
dolara yüksele
cek.
DİE'nin yeni 
hesabı sonucu 
2005 yılında 
milli gelirin 
yüzde 45 art
masıyla, KBMG 
5,985 dolara, 
GSMH ise 
432,7 milyar 
dolara çıkacak. 
Bir diğer 
ifadeyle hesap 
yönteminin 
değişmesiyle

KBMG 
otomatik olarak 
1,857 dolar, 
GSMH 134,3 
milyar dolar 
artacak.
Böylece cari 
GSMH'de 2003 
yılında 21'inci 
olan Türkiye, 
2005 yılında 3 
Avrupa Birliği 
üyesini 
(Avusturya, 
İsveç, Belçika) 
ve İsviçre'yi 
geçecek ve 
dünyanın 
Vinci büyük 
ekonomisi 
olacak.

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

Telekom taçta taksitli al
Türk Telekom 
tarafından geriye 
dönük borçları 
olan abonelere tak- 
sitlendirme ile 
ödeme kolaylığı 
getirildi.
Gerçekleştirilen 
"Sulh" uygulaması 
ile Telekom 
abonelerinden ala
caklarını tahsil 
etmeyi planlıyor. 
Konu ile ilgili;Türk 
Telekom Sinop İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklama
da, son ödeme tar
ihi 02/07/2004 ve 
öncesine ait borcu 
bulunan 
abonelerin, 27 
Şubat 2005 tarihine 
kadar başvurmaları 
halinde sulh kap
samında büyük 
ödeme kolaylığı ile 
ödeme yapabile
ceği belirtildi. , 
Uygulama hakkın

da bilgi veren Türk 
Telekom Sinop İl 
Müdürü Fatih

mesi halinde 165 
milyon 400, 4 tak
sitle ödenmesi

Mehmet Bağırıcı, 
ödemelerde 240 
milyon liraya kadar 
4 taksit, 240 mily
on ile 400 milyon 
liraya kadar 6, 400 
milyon ile 600 
milyon lira arasın
da 8 ve 600 milyon 
üzeri borçların ise 
10 taksite 
bölüneceğini 
söyledi. Bağırıcı, 
"Örneğin sulh 
öncesi ödenmesi 
gereken 376 mily
on 400 bin liralık 
tutar, peşin öden-

halinde 166 milyon 
400 bin liraya 
düşüyor.
Şirketimize borcu 
olup da burcunun 
bir bölümünü 
ödeyip, bir bölümü 
kalan müşterilerim
iz de bu sulhtan 
yararlanmak için 
başvurmaları 
halinde çok cüzi 
bir ödeme ile bor
cunu kapatmakta 
ve istediği takdirde 
kendisine yeniden 
telefon tesis 
edilmektedir" dedi.

Yılbaşı postası 
göndereceklere uyarı

PTT Genel 
Müdürlüğü yak
laşan yılbaşı 
dolayısıyla, gön
derilecek mektup 
ve tebriklerin 
zamanında 
postaya verilmesi
ni istedi.
PTT Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açık
lamada, posta 
trafiğinde artış 
olduğu belirtilerek, 
vatandaşların da 
bu konuda duyarlı 
olması gerektiği 
bildirildi. Postada 
zaman kaybı olma
ması için gönderici 
ve alıcı adres
lerinin tam, doğru 
ve okunaklı yazıl
ması gerektiğine 
işaret edilen açık
lamada, tebrik

veya mektupların 
yılbaşından önce 
postaya ver
ilmesinin yararlı 
olacağı belirtildi. 
Bunun yanında 
diğer öneriler ise 
şöyle sıralandı: 
"- Çok sayıda 
tebrik gönderen 
kişi ve kuruluşların 
gişe önlerinde bek
lememeleri için 
tebriklerini ücret 
alma makinesi 
bulunan gişelere 
vermesi, gişelerde 
satılan pul baskılı 
tebrik zarfları ile 
resimli kartları ter
cih etmesi.
- Hediyelik eşya ve 
paket göndermek 
isteyenlerin 
postanın en hızlı 
hizmeti olan kapı
dan kapıya teslim

Alo 169 ve 
acele posta 
servisini (APS) 
tercih etmesi. 
- Postaya verilen 
tüm gönderilere 
adresin parçası 
olan posta 
kodunun 
yazılması.

- Posta ile 
gönderilecek 
hediyelik eşyaların 
taşıma sırasında 
hasar görmemesi 
bakımından 
ambalajlarının 
sağlam olarak 
yapılması ve 
bunun için gerekli 
olan ve posta 
gişelerinde ucuz 
fiyatla satılan koli 
yollama kutu ve 
torbalarından 
istifade 
edilmesi.



50 bin öğrenciye

MİLTON AİLE GAZİNOSU

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
zenginlerin rahat 
etmek istiyorlarsa 
fakirlere el uzatmaları 
gerektiğini belirterek, 
"Yanlış anlaşılmasın, 
ben sosyalist falan 
değilim; ama sosyal 
devlet ilkesinin mut
laka hayata geçirilme
si lazım" dedi, insan
ların niçin kapkaç 
yaptıklarının araştırıl
ması gerektiğini ifade 
eden Çelik, "Uzun 
vadede en kalıcı 
çözüm, ekonomik 
şartların iyileştirilme
si ve bu insanların 
eğitilmesidir. Bu yüz
den devlet vatandaş
tan, zengin fakirden, 
alim de cahilden 
sorumludur" diye 
konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Türk Eğitim Derneği 

(TED) ve MNG Kargo 
işbirliği ile 50 bin 
öğrenciye yönelik 
başlatılan yardım 
kampanyası 
çerçevesinde 
toplanan eşyalar, TED 
Koleji'nde düzenle
nen törenin ardından 
ihtiyaç sahibi 
okullara gönderildi. 
Törende bir konuşma 
yapan Bakan Çelik, 
sosyal sorumluluğun 
öneminden bahsetti. 
Konuşmasında kap
kaç terörüne dikkat 
çeken Çelik, Türk 
toplumunun sebepten 
çok sonuca baktığını 
söyledi. Niçin insan
ların kapkaç yap
tığının araştırılması 
gerektiğini ifade eden 
Çelik, bunun için 
Kadın ve Aileden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Güldal Akşit 

başkanlığında, 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ ve kendisinin 
de içinde görev aldığı 
bir komisyon 
kurulduğunu hatırlat
tı. Ne tedbir alınırsa 
alınsın, ekonomik 
şartlar ne kadar iyi 
olursa olsun bir 
toplumda şu ya da bu 
şekilde sürtüşme ola
cağını söyleyen Çelik, 
ancak bunu asgariye 
indirmenin mümkün 
olduğunu ifade etti. 
Bunun ise sebepleri 
ortadan kaldırarak 
yapılabileceğine 
dikkat çeken Çelik 
şunları söyledi: 
"Kısa orta ve uzun 
vadede alınması 
gereken tedbirler 
vardır. Uzun vadede 
ve en kalıcı çözüm, 
ekonomik şartların 
iyileştirilmesi ve bu 

insanların eğitilme
sidir. Bu yüzden 
devlet vatandaştan 
sorumludur. Zengin 
fakirden, alim 
cahilden sorumludur. 
Eğer biz hali vakti 
yerinde olanlar, 
şehirlerdeki kaloriferli 
sıcak evlerde oturan
lar, çocuklarını 
servislerle okullara 
çok rahat gönderen 
insanlar, çocuğunu 
kırtasiye alacak 
parası olmayan, evine 
ekmek götürecek 
parası olmayan 
insanların derdi ile 
dertlenmezsek evler
imizde rahat otura- 
mayız. Zenginler 
rahat etmek istiyorsa 
fakire el uzatmak 
zorunda. Ben sosyal
ist falan değilim; 
yanlış anlaşılmasın. 
Ama sosyal devlet

İlkesinin mutlaka 
hayata 
geçirilmesi lazım." 
Kampanya 
çerçevesinde TED ve 
MNG'nin el ele 
verdiğini söyleyen 
Çelik, "TED ve MNG 
devleti yanına 
almıştır ve gerçekten 
bir başarıya imza 
atmıştır" diye konuş
tu. Törende TED 
Genel Müdürü Selçuk 
Pehlivanoğlu ile MNG 
Kargo Genel Müdürü 
Aslan Kut da birer 
konuşma yaptı. 
Konuşmaların 
ardından yardım 
malzemelerinin kutu- 
landığı yerleri gezen 
Çelik, Kut ve 
Pehlivanoğlu, daha 
sonra hep beraber bir 
koliyi kamyona yükle
di. Çelik yola çıkacak 
olan ilk kamyonun

şoförü ile bir süre 
ayakta sohbet etti. 
Çelik, şoförden 
Van'ın Bahçesaray 
llçesi'ne yardımı 
gönderirken yolun 
kapalı olması durum
da belediye başkanını 
aramasını istedi, 
öte yandan toplanan 
yardımlar, giyim, 
kitap, defter, oyuncak 
gibi malzemelerden 
oluşuyor. Yardım 
edilecek okullar 
resmi veriler dikkate 
alınarak seçildi, ilk 
gönderimde yardım 
malzemeleri, 
Batman-Kozluk ve 
Beşiri, Mardin- 
Nusaybin, Van- 
Bahçesaray ve 
Çaldıran, Şırnak- 
Beytüşşebap ve 
İdil ilçelerindeki 
öğrencilere 
ulaştırılacak:

YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI
Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 

Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 
Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli içkiler
Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi: 35.000.000 TL 
Meyve

mini MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI
Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44 reyonu ile hİzmetinizdeyiz
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3 boyutlu Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

televizyonf Türkiye^den

7

Türkiye 'den 
Dünyanın ilk 
3 boyutlu 
televizyonu 
Bilkent 
Üniversitesi 
koordinatör
lüğünde 
üretilecek. İlk 
*üç boyutlu 
televizyonun' 
icadı için
Türkiye'de çalış
malar başladı. 
Bilkent Üniversite
si'n in koordinatör
lüğünde yürütülen 
Avrupa Birliği 
destekli üç boyutlu 
televizyon projesine 
ülkeden çoğunluğu
üniversite ve araştır
ma enstitüsü 19 
kuruluş katılıyor. 
Projede Türkiye ile 
birlikte, İngiltere, 
İd manya, 
1 inlandiya, 
Bulgaristan, 
Yunanistan ve Çek 
Cunıh ariyeti ’ndeki 
üniversite ve özel 
sektörden 150 
araştırmacı birlikte 
çalışıyor.
Projenin mimarı, 
Bilkent Üniversitesi 
Elektrik Elektronik 
Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. 
Levent Onural. 
Projeyi üzerinde iki 
yıl çalışıp gerekli 
ortakları bulan 
Onural, AB'den 6,15 
milyon Euro'luk 
destek aldı. 
Türkiye'den Koç ve 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi1hin de 
bulunduğu proje 
grubunun yöneticil
iğini de y apan 
Onural, süresi 4 yıl 
olan proje sonunda 
holografik (3 boyut
lu) televizyonun 
araştırma aşamasını 
tamamlayacak. 
Projeye göre, yeni 
televizyonlar sehpa 
gibi yatay bir 
düzlemde üstüne ışık 
vererek görüntü 
sağlayacak. Bilim 
kurgu filmlerindeki

holografik görün
tülere benzeyecek 3 
boyutlu televizyonun 
etrafında dönülse de 
görüntü çıplak gözle 
net bir şekilde 
izlenebilecek. Yani 3 
boyutlu sinemalarda
ki gibi sabit bir yer
den ve gözlükle izlen
mek zorunda olun
mayacak. Seyirci 
elini görüntünün 
içine sokabilecek, 
ancak sadece ışığa 
temas etmiş olacak. 3 
boyutlu televizyon 
sayesin de görüntüler 
daha canlı izlenebile
cek. Örneğin bir fut
bol maçı sehpanın 
üstünde 3 boyutlu 
izlenirken, stadyum
da izleniyormuş 
havası oluşacak.
'3 boyutlu televizyon' 
projesinin başkanı 
Prof. Dr. Levent 
Onural, insanlığın 
yaklaşık 150 yıldır 
peşinde koştuğu 3 
boyutlu fotoğraf ye 
görüntüyle 25 yıldır 
uğraşıyor. 3 boyutlu 
televizyonu lise 
çağındayken hayal 
eden Onural, üniver
sitede de uzun yıllar
dan beri holografik 
görüntüler üzerinde 
çalışıyor.
Prof. Onural'ın bun
dan 12 yıl önce holo
grafik televizyonla 
ilgili yazdığı makale 
ise hâlâ bu alandaki 
ilk ve tek yayın 
olarak gösteriliyor. 
Lise yıllarındaki hay
alinin gerçekleşmesi 
için teknolojinin 
gelişmesini bekleyen 
Onural, günümüz 
teknolojisinin artık 3 
boyutlu televizyon

için yeterli 
olduğunu 
düşünüyor. 
Onural'ın 
verdiği bil
giye göre 
projede 
dünyanın en 
iyi bilgisa
yarcıları, 
elektronikçi
leri, görün-

tücüleri, grafıkçileri 
ve fizikçileri çalışıy
or. DVD ve VCD'nin 
mucitlerinden Alman 
araştırmacı da pro
jede görev alıyor. 
Henüz başlangıç aşa
masında olan proje 
için Bilkent Üniver
sitesi'n de öze! bir 
laboratuvar kuruldu. 
Diğer ortak ülkelerde 
de benzer çalışmalar 
yapılıyor. A ncak tüm 
çalışmalar Bilkent 
l ’niversitesi'nde" 
toplan iyor. Holögrafı 
teknolojisi alanında 
dünyanın en büyük 
projesini yürüttük
lerini vurgulayan 
Onural, "Bizim pro
jemiz bü alandaki 
teknolojinin en son 
ucu, yani bu alanda 
en öndeyiz. Ayrıca 
Avrupa Birliği, hu 
alanda ABD ve 
Japonya 'dan geri 
kalmamak için hu 
derece projemize 
sahip çıktı. Böylece 
bir projede 
Türkiye'nin başı 
çekmesi ve ilk iiç 
boyutlu televizyonun 
Türkiye 'de yapılacak 
olması da çok önem
li. " diyor. 4 yıl içinde 
dünyanın 3 boyutlu 
televizyonla tanışa
cağını belirten 
Onural, bilimsel bir 
buluşun üretime 
dön üşmesinin 10 yılı 
bulduğunu bildiriyor. 
Onural, VCD ve 
DVD teknolojilerinin 
araştırmalarının 
10 yıl önce bittiğini;, 
ancak ama 
birkaç senedir 
üretilebildiğin i 
hatırlatıyor.

Beşiktaş

Birinci devre bitti, 
Beşiktaş, hiç hak etmediği yerde.

Bunun sebeblerini; Sayın Del 
Bosgue 'ye bağlayanlar var. Ben 
o kanaatte değilim.

Sayın Del Bosgue, Real 
Madrid'de senelerce futbol 
oynadı. Futbolu bıraktıktan 
sonra alt yapıyı çalıştırdı. Bunda 
da başarılı oldu.

Real Madrid yönetimi, 
hocasını seçti ve işin başına Del 
Bosgue 'yi getirdi.

Real Madrid'i çalıştırdığı beş 
senede, kartvizitesine Dünya 
Klüpler, Şampiyonlar 
Şampiyonu, Avrupa Kupa 
şampiyonluğu, gibi kariyerini 
yükselten başarılar elde etti.

Burada şu özellik var; Real 
Madrid, transfer etmeği 
düşündüğü futbolcuları hir kaç 
sene evvelinden göz altına 
alması ve futbolcuyla temas 
halinde bulunması, zamanı 
geldiğinde hazırlanmış listeden 
bu futbolcuları kadrosuna 
alması.

Bû futbolcular, ister Fransız^- 
ister Norveç ’li veya Brezilya 'h 
olsunlar, formlarının ve kariyer
lerinin doruğunda olan futbol
cular.

Bu sporcular geldikleri klüpte 
yabancı dil sorunu olmayan fut
bolcular.

İngilizce, İspanyolca ve 
Fransızca ’yı konuşabilen futbol
cular.

Oynadıkları klüplerde, 
oynadıkları mevkilerde, neler 
yapmaları gerektiğini iyi bildik
lerinden, hocalarının işinin

kolay olduğunu söyleyebilirim.
Bu tür hocalar, idmana 

çıkarken dört yardımcı hocasıyla 
çıkıyorlar.

Kondisyon hocası, normal 
idman hocaları ve kaleci hocası.

Sayın Del Bosgue, Real 
Madrid'den başka hiç bir ikinci 
takını çalıştırmadı.

Beşiktaş hocasını tayin 
ettiğinde, Beşiktaş bir futbolcu 
hariç, bütün transferlerini 
tamamlamıştı.

Ne yazık ki sayın Del Bosgue 
ve yardımcısı, ilk zamanlar 
takımı tanımakta zorluk çekti.

Beşiktaş idarecilerinden hiç 
kimse Türk bir hocayı Del 
Bosgue ’ye yardımcı olarak ver
medi.

Şanssızlık olarak takım, beş 
maçını deplasmanda oynadı.

İstediği puanları toplayanındı.
Kimin nerede, nasıl oynaya

cağı mesele oldu.
Zaten takım, bir evvelki sene

den çöküş içinde. Toparlanması 
zamana bağlı idi. Şebekler- 
çoktu.

Sayın Del Bosgııe'nin dez 
avantajı, Real Madrid'deki gibi 
süper futbolcu topluluğu elinde 
olmayışı,

Yeni sistem, yeni hoca, lisan 
sorunu, beş maçın deplasmanda 
oynanması, Türk futbolunu ve 
futbolcusunu iyi tanımaması, 
yönetimden bazı kişilerin 
beyanatı, ister istemez bu takımı 
moral olarak yıprattı.

Hakaret vari ‘ Yeniköy 
Kasabı ’ lakabı da takılmıştı ken
disine.
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Hergün bin kişi intihar ediyor
- Zonguldak Sağlık 
İl Müdürlüğü Akıl 
ve Ruh Sağlığı 
Şube Müdürü 
Derya Kayınova, 
dünyada hergün 
yaklaşık bin kişinin 
intihar ettiğini ifade 
ederken, erkeklerin 
kadınlara oranla 
intiharda daha şid
detli metodlara 
başvurduğunu 
belirtti.
Yüksek öğrenim 
eğitimi almış kişil
erde intihar olay
larının daha çok 
görüldüğünü ifade 
eden Akıl ve Ruh 
Sağlığı Şube

Sahte yfcşı bihtln ffltat
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü İhya 
Balak, gerçek ve 
sahte yılbaşı çekilişi 
biletlerinin birbir
lerinden çok kolay 
şekilde ayırtılabile- 
ceğini söyledi.
Balak, İstanbul'da 
bulunan sahte bilet
lerin daha piyasaya 
sürülmeden ele 
geçirildiğini 
belirterek, gerek 
İstanbul'da gerekse 
diğer yörelerde 
sahte bilet satışı 
yapıldığı yolunda 
kendilerine de her
hangi bir bilgi 
gelmediğini söyledi. 
İstanbul'da bir yüzü 
basılan sahte 
biletlerden örnek 
istediklerini, bunları 
Merkez Bankası 
Banknot Matbaasına 
göndererek, incele
meye aldıracaklarını 
ifade eden Balak, 

Müdürü Derya 
Kayınova, bunların 
ilk sırasında, 
müzisyenler, 
hekimler, diş dok
torları, hukukçular 
ve sigorta sek
töründe çalışan
larının yer aldığını 
belirtti.
Kayınova, "Tüm 
ölümlerin yüzde 
0,4 ile 0,9’unu 
oluşturan intihar 
davranışı, 
kişiyi ve çevresini 
etkilemesi ya da 
etkileri nedeni ile 
büyük bir toplum
sal sorundur.
Dünya'da hergün

şöyle konuştu: 
"Bize gelen 
ilk bilgilere göre 
sahte biletler ile 
gerçek biletler 
arasında anormal 
farklar var. Yılbaşı 
özel çekilişinde ve 
diğer çekilişlerde, 
biletlerimizde 
güvenlik önlemler
ine büyük önem 
veriyoruz. Bu şart
larda, gerçek ve 
sahte biletleri bir
birinden ayırdetmek 
çok kolay.
Bayiden bilet alan 

yaklaşık bin kişi 
intihar gerçek
leştirmektedir. 
Erkekler kadınlara 
göre daha fazla 
intihar etmekte ve 
ölümle sonuçlan
maktadır. Erkekler 
daha şiddetli 
metodlar, asma, 
silahla 
vurmak gibi 
eylemlere başvu
rurken, kadınların 
ise, ilaç ve 
boğulma yollarını 
tercih ettikleri 
gözlenmektedir. 
Etnik gruplar ve 
azınlıklar konumun
da olanlar, birbirine

vatandaşlar, biletleri 
ışığa tutarak, alt ve 
üst köşeler ile 
biletin orta yerine 
baksınlar. Burada 
MP filigranını göre
cekler. Yine ultra 
viole ışıkta ya da 
mor ışıkların altında 
biletlerimizde mavi, 
sarı ve kırmızı renkli 
fiber parçacıklar 
görülecek. Sahte 
biletlerde bunların 
hiçbirisi yok.
Yine bizim biletler
imizin basıldığı 
kağıtlar, sadece 

daha bağlı olduk
larından daha az 
intihara yönelmek
tedirler. Kişi 
çözemediği, baş 
edemediği acılarını 
gidermek için inti
harı çözüm aracı 
olarak görmektedir. 
İlkbahar ve yaz 
aylarında intihar 
olayları daha çok 
görülmektedir. 
Şehirde yaşayan
larda intihar olayı 
daha çok 
görülürken, bekar
larda evlilere göre 
4 kat daha fazladır" 
dedi.

Merkez Bankaları ve 
benzer kuruluşların 
ithal edebildiği özel 
türde kağıt. Kağıt 
farkı bile gerçek 
ve sahte biletleri 
ortaya çıkarır."w 
BAYİLERİMİZ 
BARINDIRMAZ 
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü 
Balak, bayilerde 
yeterli bilet stoku 
bulunduğunu, bu 
şartlarda bayilerin 
de sahte bilet satan
ları piyasada 
barındırmayacağını 
ifade etti. Balak, 
"Bizim 10 bini 
aşkın bayiimiz var. 
Sonuçta 10 bini 
aşkın polisimiz var. 
Bunların hepsinin 
elinde bol miktarda 
yılbaşı bileti var. 
Hiçbiri sahte 
bilet satanlara 
izin vermez" 
dedi.

i k salgın

İnternet ortamında 
yayılmaya başlayan 
yeni bir virüsün, 
web sunucularına 
bulaştığı ve özellikle 
"php" uzantılı 
siteleri çökerttiği 
bildirildi.
İnternette yeralan 
habere göre, yeni 
ortaya çıkan ve 
Sanity ismi verilen 
solucan (VVorm), 
VVeb sunucularına 
bulaşıyor, ancak 
son kullanıcı bil
gisayarlarına zarar 
vermiyor.
Solucan, php tartış
ma forum yazılımı

Öğretmene dereceli 
maaş müjdesi

Öğretmene dereceli 
maaş müjdesi 
Eğitim-Sen Başkanı 
Alaaddin Dinçer, 
1991'den sonra: 
göreve başlayan 
yaklaşık 420 bin 
öğretmenin, 15 
Ocak'ta maaşlarını 
1 derece yükselmiş 
olarak alacaklarını 
söyledi.
420 bin öğretmene 
'dereceli' maaş 
müjdesi.
Dinçer, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'le 

BURSA HAKİMİYET VE J 
KENT GAZETELERİNE |

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM I

TEL: (0.224) 513 96 83

ile hazırlanmış 
forum sitelerini çök
ertiyor. Çökertilen 
forum sitesine 
girmek isteyenler, 
solucan tarafından 
bırakılan şu mesajı 
okuyor; "This site is 
defacedü!
NeverEverNoSanity 
WebWorm genera- 
tion X." 
Server'larında php 
temelli VVeb 
sunucusu çalıştıran
ların, antivirüs 
yazılımlarının en 
son güncelleme 
dosyalarını indirip 
kurmaları gerekiyorj 

görüşmesinin 
ardından, 1991'den 
sonra göreve 
başlayan 
memurlara 1 derece 
verilmesinin gün
deme geldiğini 
söyleyerek, "Yasa 1 
çıkıyor. Yaklaşık 
420 bin öğretmen 
ve oldukça yüksek < 
sayıda hizmetli i 
memur yarar
lanacak. 15 Ocak'ta i 
maaşlarını 1 derece 
yükselmiş olarak 
alacaklar" dedi.

GEMLİK
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ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Migren nedir? Farkı nasıl anlaşılır?
Baş ağrısı deyince 
akla ilk olarak 
migren geliyor. 
Ancak her baş 
ağrısını migren 
olarak algılamamak 
gerek. Peki migreni 
diğer baş ağrıların
dan ayıran en önemli 
belirti nedir?
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Ağrı 
Kliniği uzmanların
dan Prof. Dr.
Süleyman Özyalçın 
bu soruyu şöyle 
yanıtlıyor: "Migreni 
diğer baş ağrıların
dan ayıran en önemli 
özellik yarım baş tut
masıdır. Ama ağrı 
şiddetlendiğinde tüm 
başa yayılması söz 
konusudur.
Zonklayıcı olması, 
ağrıyla birlikte bulan

tı, kusma, ışık ve 
gürültü rahatsı
zlığının da olması 
tanıyı kuvvetlendirir. 
Kişi sessiz bir yere 
kapanmak, uyumak 
ister. Gerilim tipi baş 
ağrısında ise kişi 
"Kafamı mengen'eyle 
sıkıştırıyorlar" tarzı 
bir açıklama yapar. 
Migrenin aksine ger
ilim başağrısında 
hastalar günlük 
aktivitelerini sürdüre
bilir. Gerilim baş 
ağrısında genellikle 

bulantı, kusma gibi 
belirtilere rastlan
maz. Her ne kadar 
şiddetlendiğinde bul
gular karışabiliyorsa 
da, bu iki sık rast
lanan baş ağrısı tipi 
arasındaki fark 
oldukça kesin hatlar
la birbirinden ayrıla
bilir."
DAHA ÇOK 
KADINLARDA 
Migren daha çok 
kadınlarda görülüyor. 
Kadınlarda yüzde 15 
oranında görülürken 
erkeklerde sadece 
yüzde 5 oranında 
rastlanıyor. Bunun 
tek sebebi var: Bazı 
hastalıklar cinsiyet 
seçiyor! Kısacası 
kadınlar migren 
açısından şanssız. 
Peki migrenin tama

men iyileşme ihti
mali olabilir mi? 
Acıbadem 
Hastanesi Kozyatağı 
Nöroloji Kliniği Şefi 
Prof. Dr. Yasef 
Özsarfati bu soruyu 
şöyle yanıtlıyor: 
"Toplumumuzda 
"migreri geçmez" 

inanışı hakimdir. 
Migrenin tedavisinde 
hedefin saptanması 
çok önemlidir. Ağrı 
geldiği halde verimli 
olarak işinizi 
sürdürebiliyorsanız 
diğer günlerden farkı 
yoksa bu durum tıbbi 
tedavi açısından 
başarıdır. Ama 
başarıyı sıfır baş 
ağrısı olarak 
algılarsanız o zaman 
başarı değer
lendirilmesi hatalı 
olur. Migren 
tedavisinde hedef 
kişinin baş ağrılarıy
la ilgili kayba uğra
mamasıdır. 
MİGRENİN TEDAVİSİ 
Migren, tedavisi zor 
ama imkansız 
olmayan bir hastalık. 
Prof. Dr. Özsarfati 

migren tedavisinde 
hangi yolların izlen
mesi gerektiği 
konusunda şunları 
söylüyor: "Migrenin 
tedavisinde migrenin 
oluşum mekaniz
masını engelleyici 
önlemler alınır. 
Örneğin damarların 
büzülmesi ve 
genişlemesini 
engelleyen bir tedavi 
yapılır. Ayıca beyinde 
eksik olan seratonin 
denen maddenin hap 
veya enjeksiyon 
olarak verilmesi şek
linde bir tedavi söz 
konusudur. Ama 
bunların yan etkileri 
olduğu için doktor 
tarafından dozlarının 
ayarlanması 
gerekiyor.
Migren tedavisinde 
magnezyum verilme
si de önemli bir yer 
tutar. Klasik sınıfla
maya giren 
migren atağı 
4 ile 72 saat sürer. 
Atak sırasında sigara 
ve alkol alınmaması 
gerekir. Migreni olan 
bir kişi atağın başla

masını beklemeden 
ilaç alırsa bu daha 
faydalı olur."
TANI VE TEDAVİSİ 
Baş ağrısı tanısı 
klinik muayene ve 
MR ile çok kolay. 
Ancak tedavi 
konusunda farklı 
uygulamalar söz 
konusu. Prof. Dr. 
Özsarfati bunu 
şöyle açıklıyor: 
"En başta ilaç 
tedavisi ve onun 
yanında destekleyici 
başka tedaviler de 
uygulanır. Bu 
destekleyici 
tedaviler arasında 
gerekirse psikolog 
yardımı da alınabilir. 
Gerekirse birtakım 
fizik tedavi uygula
maları veya lokal 
olarak ağrı bölgeler
ine yapılacak 
enjeskiyonlarla 
ağrının giderilmesine 
yardımcı olunur.
Ağrılı tetik noktaları 
bulunup bunların 
içine ilaçlar zerk 
edilerek gevşeme 
sağlanabilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

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

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

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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
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gruplarda birinciler belli oluyor;
Cumhuriyet Kupası 
Voleybol Turnuvası'n 
da maçlar devam 
ederken, gruplarda 
güçlü takımlar ön 
plana çıkmaya 
başladı. Erkekler A 
grubunda Kurtul ile 
Atatürk İlköğretimin 
grup şampiyonluğu 
için mücadele etmesi 
kesinleşirken, diğer 
gruplarda iddialı 
maçlar sürüyor.
ERKERLER 
Dün oynanan 

erkekler maçlarında 
Atatürk, Şükrü 
Şenol'u 2-0, Umurbey 
Abdullah Fehmi, 
Şehit Cemal'i 2-0 ve 
Gazi ilköğretim'de 
100. Yıl İlköğretim'i 
2-1 yendiler.
KIZLAR
Kızlarda ise 11 Eylül, 
Hamidiye'yi 2-0, 
Cumhuriyet, Şehit 
Etem'i 2-0 ve 
Abdullah Fehmi, 
Ali Kütahya’yı 
2-0 yendiler.
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241 işyeri denetlendi
Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, işyeri denetimlerini yoğunlaştırdıklarını belirterek, gıda satışı ve imalatı yapan her işyerinin yönet- 

’udiklere uymaları gerektiğini söyledi. Çetin, önümüzdeki aylarda eksiği bulunanları para cezası uygulayacaklarını bildirdi. Syf 2’de

Zorunlu Trafik Sigortası 
yeniden belirlendi

Yeniden belirlenen sigorta oranları 
1 Ocak 2005'te yürürlüğe giriyor 
Kamuoyunda zorunlu trafik sigortası 
olarak bilinen, Zorunlu Karayolları Mali 
Sorumluluk Sigortası tarifeleri yeniden 
belirlendi. Haberi sayfa 7’de

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi’ni ziyaret etti

‘SSK’lartn gerçek sahibi emekçilerdir'
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İşyeri Denetimleri

AB uyum yasaları AB’ye girmeden geldi.
Bunun somut örneğini Gıda üretim yapan ve 

satan yerlerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ele
manlarınca denetlenmesinde görüyoruz.

Bizim üretici ve satıcılarımız pek denetime 
alışık olmadığı için sık sık yapılan denetimler 
nedeniyle rahatsızlık duyuyorlar.

Oysa rahatsızlık duyulacak bir durum yok..
Üreticiden ve satıcıdan istenen, kurallara 

uyulması.
Bu kurallar insanlar için önem taşıyor.
Satıcının sağlığı, kullandığı araç ve gereçin 

hijyenik olması, işyerinin temiz olması, gerekli 
izin belgelerinin alınmış olması istenenlerden 
bazıları..

Gazetemizin haberine göre üç gün içinde 241 
değişik işyerleri denetimden geçmiş.

Bu işyerlerinde görülen eksiklikler işyeri yetki 
tilerine bildirilmiş..

İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin, bugüne 
kadar eksikliklerini bildirerek, tamamlanmasını 
istediklerini, ikinci denetimlerde yasaların 
kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak, ceza 
uygulamalarının başlayacağını söylüyor.

Bu denetimler bizler için, çocuklarımız için, 
geleceğimiz için önemli.

İşyerlerinin temiz ve sağlıklı olmasının en çok 
tüketiciye yararı var.

Bugünlerde bazı değişiklikler esnaf ve üreti
ciye zor gelebilir ama, kurallara uymak zorun
dalar..

Denetimlerin devamını bıkmadan 
sürdürmelerini bekliyoruz.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği’ni ziyaretinde, Gemlik’in her türlü sorunlarını Ankara’ya 
taşıyacağını söyledi. Demirel, SSK Hastaneleri konusunda da 
CHP olarak Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini bildirdi.
Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı Hüseyin 
Yener, işçi emeklilerinin 
sorunlarını içeren bir 
dosyayı CHP Bursa 
Milletveki Kemal Demirel’e 
verdi. Demirel, işçi 
emeklilerinin her türlü 
sorunlarının Ankara da 
takipçisi olacaklarını 
elirtirken, “SSK Hastaneleri 
emekçilerindir. ” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
__________ haberi sayfa 3’de

Devlet ilaç yazımında 
kısıtlamaya gidiyor

Devlet hekimlerin ilaç yazımına 
kısıtlama getiriyor. Yeni tasarıya 
göre, reçeteye yazılacak ilaçların 
tedavi süresi 10 günden 1 güne 
düşürüldü. Haberi sayfa 8’de

Sosyal güvenlik 
tek elde toplanıyor
Yasa taslağı ile SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın, kurulacak olan 
"Sosyal Güvenlik Kurumu"nda 
toplanması öngörülüyor. Taslağa 
göre, Sosyal Güvenlik Kurumu 
görevli olduğu hizmetler dışında 
gayrimenkul edinemeyecek ve 
kiralayamayacak. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İsmet Paşa...

Ölümünün 31. yıldönümünde andığımız 
İsmet Paşa;

Atatürk’ün yakın silah arkadaşı...
Atatürk’ün ölümünden sonra, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin yönetimini devralan ikinci 
adam.

Lozan Fatihi....
Ama gerçek bir fatih..
Öyle “gazete başyazarının” yağ çekme 

kaygısıyla değil.
Fatih ne demek?
Fetheden.
İsmet İnönü Lozan’da ne yaptı?
OsmanlI İmparatorluğu’ndan 

Cumhuriyet Türkiye’ye geçişi tezcil ettirdi.
Bir millet uyanmış, uzun yıllar verilen 

mücadelenin ardından savaş kazanılmış, 
Türk’ün savaş meydanlarındaki gücü tüm 
dünyaya kabul ettirilmişti.

Ancak;
Bu başarının siyasal alanda da perçin

lenmesi kalmıştı.
Lozan işte bu perçinin atıldığı antlaş

manın adıdır.
İsmet İnönü de bu perçini atan heyetin 

dirayetli, iradeli başkamdir. İsmet 
Paşa’nın Lozan görüşmelerinden göster
diği duruş ve kararlılık onurlu bir bağımsız 
lık barışı ve siyasal zafer olarak sonuçlan
mıştır.

Bu zaferin elde edilişi ve sonrası 
Atatürk ve İsmet Paşa arasındaki haber
leşmelere de şöyle yansımıştır.

20 Temmuz 1923’te İsmet Paşa, 
Lozan’dan Mustafa Kemal Paşa’ya şu telg
rafı çekiyor;

“Her dar zamanımda hızır gibi yetişirsin. 
Dört beş gündür çektiğim azabı tasavvuf 
et. Büyük işler yapmış ve yaptırmış 
adamsın “Sana bağlılığım bir kat daha art
mıştır.”

24 Temmuz 1923’te Atatürk, Lozan Barış 
Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 
şunları söylemiştir;

“Lozan Barış Antlaşması’nın ihtiva 
ettiği esasları, diğer barış teklifleriyle daha 
fazla mukayeseye mahal olmadığı 
fikrindeyim. Bu antlaşma, Türk Milleti aley
hine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr 
Antlaşması’yla ikmal edilmiş zannedilmiş, 
büyük bir suikastın yıkılışını ifade eden bir 
vesikadır. OsmanlI devrine ait tarihte 
örneği bulunmayan bir siyasi zarf eseridir”

Mustafa Kemal Paşa aynı gün Lozan 
Barış Antlaşması’nın imzalanması üzerine 
İsmet Paşa’ya şu kutlama telgrafını gön
dermiştir:

“Memlekete bir dizi faydalı hizmetlerden 
ibaret olan ömrünüzü bu defada tarihi bir 
muvaffakiyetle taçlandırdınız”

İsmet Paşa ile Atatürk arasında bir 
gerginlik ve uyuşmazlık olduğunu öne 
sürenlere bu tarihsel belgeler açık ve net 
birer yanıttır.

Kurtuluş Savaşı’nın bu iki kahramanını 
karşı karşıya getirmek tarihe ve bağımsız 
lık ve yurtseverlik ateşiyle beslenen büyük 
dostluğa ihanetten başka bir şey değildir.

Nur içinde yat İsmet Paşam.

241 işyerini denetledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gıda üreten ve 
satan tüm 
işyerleri 
denetimlerinin 
Tarım 
Müdürlüklerine 
verilmesinin 
ardından 
çalışmalar 
sürdürülüyor. 
Verem Savaş 
Dispanseri yanın
daki binasına 
taşınan İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nde 
denetim 
çalışmalarına 
hız verildi.
Bursa Büyükşehir 
sınırları içinde 
diğer illerden 
gelen Tarım 
Müdürlüğü ele
manlarının da 
denetimlerde

bulunduklarını 
bildiren İlçe 
Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
"İşyerlerine 
şimdilik bil
gilendirme dene
timleri yapıyoruz. 
Ancak ilerleyen 
günlerde eksikleri
ni gidermeyen 
işyerleri için 
ceza işlemleri 
başlatacağız" 
dedi.
241 İŞYERİ 
DENETLENDİ 
ilçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim 
Çetin, son 3 gün 
içinde Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
toplam 241 
işyerinin 
denetlendiğini 
açıkladı.

Bu işyerlerinden, 
Bakkal-Market 
62, Manav 1, 
Kahvehane-Cafe 
41, Kasap 30, 
Lokanta 34, Fırın 
21, Tekel- 
Kuruyemiş bayii 
41, Büfe 1, Süt 
ürünleri satış yeri 
3 ve 7 zeytinci 
olmak üzere 241 
işyerine bil
gilendirme dene
timleri yapıldığı 
bildirildi.» 
İşyerlerine önce
likli olarak eksik
lerinin gösterildiği
ni söyleyen İlçe 
Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, 
özellikle portör ve 
akciğer 
muayenelerine 
dikkat edildiğini

söyledi. 
Denetimlerde 
satılan gıda 
ürünlerinin Tarım 
Bakanlığı onaylı 
olması ve son 
kullanım tarih
lerinin geçmemiş 
olmasına dikkat 
ettiklerini 
söyledi.
Esnafın sürekli 
denetimlere alışık 
olmadığı için ilk 
zamanlar tepki 
aldıklarını ifade 
eden Çetin, yeni 
yasalar gereği her 
işyerinin denetime 
hazır durumda 
çalışması gerek
tiğini ve bu yüz
den denetimlerin 
her gün yapılmak
ta olduğunu 
bildirdi.
______________J|
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GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, İŞÇİ Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi’nî ziyaret etti

îftııı w mü ■
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, İşçi Emeklileri Derneği’ni ziyaretinde 
Gemlik’in hertiirlii sorunlarını Ankara’ya taşıyacağını söyledi. Demirel, SSK 
Hastaneleri konusunda CHP olarak Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi’ni 
ziyaret eden 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
SSK hastanelerinin 
işçi emeklisi 
ve çalışanından 
kesilen paralarla 
kurulduğunu 
söyledi.
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
ve yönetim

kurulu ile birlikte 
İşçi Emeklilerini 
ziyaret eden 
Kemal Demirel'e 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener 
tarafından 
SSK'larla 
ilgili hazırlanan 
dosya verildi.
SSK Hastanelerinin 
henüz devri 
yapılmadığı için 
Anayasa 
Mahkemesi’ne 
dava açılmadığını 
söyleyen 
Demirel,

"SSK hastaneleri
işçi emeklileri, 
çalışanı ve iş
veren tarafından 
kesilen primler 
sonucunda 
kurulmuştur. 
SSK'ların
gerçek sahibi 
emekçilerdir" 
dedi.
Ülke ekonomi
sine büyük 
katkısı bulunan 
Gemlik'iri
sorunlarını

TAŞI
■ VI

GEDİĞİNE
İnan Tamer

Ankara'ya 
taşımanın 
kendisi için 
görev olduğu
nun belirten 
Kemal Demirel. 
Gemlik'ten 
ulaşan her 
türlü sorunu 
Meclise 
taşımaya devam 
edeceğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Gemlik İşçi Emeklileri Derne 
gı 'ni ziyaretinde, “SSK Hastaneleri işçilerin, emeklilerin ve iş veren
lerin kesilen primleriyle kurulmuştur" dedi. Demirel, AB üyesi 
ülkeleri emeklilerinin dünyayı gezerken, bizim emeklilerimizin ay 
sonunu getiremediğini söyledi.

Aç kurtlar....
Hakkari’nin yüksek 
ova ilçesinde aç 
kurtlar insanlara saldırmış. 
Şu aç kurtlardan nedir 
bu çekimiz 
insanımıza; devletimize 
saldırıp, duruyorlar. 
Acımasızca...

EMEKLİ 
İNSANCA 
YAŞAMALI 
Sağlıkta birlik ve 
bütünlüğün temel 
ilke olduğunu ve 
herkesin kabul 
edeceğini belirten 
Kemal Demirel, 
dünyaya gelen 
her çocuğun 
öncelikli olarak 
devletin sosyal 
güvencesi altında 
olması gerektiğini 
savundu.
Demirel, 
"Ömürlerini 
devlete üretkenlikle 
geçiren emeklileri 
mizin yaşamlarının 
sonunda rahat 
etmeleri gerekir. 
AB'ye girmek 
isteyen Türkiye'de

ise emekliler dikkat çeken ay yaklaşık
yaşamak için İşçi Emeklileri 55 milyon lira
ikinci meslek Derneği Başkanı ödemek zorunda
seçmek Hüseyin Yener, bırakılıyor. Bu
durumunda süren davanın son soruna çözüm
kalıyorlar. olarak Şubat ayına bulunmasını
Geçmişine sahip ertelendiğini bekliyoruz."
çıkmayan ülkeler bildirerek, CHP dedi.
geleceğine nasıl Bursa Milletvekili Milletvekili
sahip çıkabilir. Kemal Demirci'den Kemal Demirel,
AB diyoruz ama ilgilenilmesini not aldığı sorunları
onların emeklileri istedi. Ankara'ya
dünya turuna Yener, gittiğinde ilgili
çıkarken, bizim emekli olduktan yerlerle temasa
emeklilerimiz sonra işyeri geçerek,
üç kuruşla yaşama . açmak isteyen çözüm arama
mücadelesi SSK emeklilerinden sözü verdi.
veriyorlar." dedi. Bağ-Kur'a CHP İlçe Yönetimi
5 YILDIR kesilen paralarında ve Kemal
ALACAĞIMIZ VAR haksız alındığını Demirel daha
1999-2000 yılları söyledi. sonra Cihatlı ve
arasındaki maaş Yener, "Emeklimiz Şahinyurdu
farklarından insanca yaşaması köylerine ziyaret
doğan alacaklarının için ek iş yapmak ederek,
geçmiş hükümetler istiyor ancak köylülerin
dahil bir türlü nedense sorunlarını
verilmediğine Bağ-Kur'a her dinledi.
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Yeni Türk LirasTna
geçiş programı yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi ile Bursa 
S.M.M.M. Odası 
Gemlik 
Temsilciliğinin 
düzenlediği Yeni 
Türk Lirası'na geçiş 
programı yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonunda yapılan 
toplantıya Bursa 
S.M.M.M. Odası 
Mali Müşavirlerinden 
Yücel Baytaş, 
Yakup Kayıhan ve 
Murat Özdemir 
konuşmacı olarak 
katılırken, dinleyici 
lerin öğrenci 
olmaları dikkat çekti. 
İlçede bulunan az 
sayıdaki muhasebe 
çalışanının da 
izlediği programda 
Türk Lirasının 
geçmişi gözler 
önüne serildi. 
Programın açış 
konuşmasını yapan 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi Müdürü 
Nazım Özer, 1970’li 
yıllarda başlayan 
enflasyon nedeniyle 
Türk lirasının 
önce milyonlar 
sonra da milyarlar 
ve Katrilyonlarla

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

Gazete dağıtımı yapacak 
ÇIRAK ARANIYOR

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

Küçük Kumla 
Hizmet

Caddesinde 
dükkan olarak 

kullanılabilecek 
SATILIK 
GARAJ

513 96 83

telafuz edildiğini 
hatırlatarak, 
"Dünyada en büyük 
banknot sadece 
ülkemizde mevcut. 
Bu durum vatan
daşlarımızı olumsuz 
yönde etkilemiştir. 
Bunun için paramız
dan altı sıfır atılma 
zorunluluğu doğ
muştur. Bu 
gerekçelerle 
çıkarılan yasalar 
doğrultusunda 
Türkiye'nin bundan 
sonraki para birimi 
Yeni Türk Lirası'dır" 
şeklinde konuştu. 
Toplantıya katılan 
konuşmacılar da 
ilgili Bakanlık 
tarafından çıkarılan 
YTL için bilgiler

Yücel Baytaş

verdiler.
Eski Türk Lirası'nın 
bir yıldan sonra 
tedavülden kalkacak 
olmasını da hatırla
tan Konuşmacılar, 
ayrıca hisse senet
leri hakkında da 
açıklayıcı bilgi 
verdiler.
Hazine

Müsteşarlığımın 
YTL için yaptığı 
çalışmalar ve düzen
lemeler hakkında da 
bilgi veren konuş
macılar, para refor
mu ve gelişmeler ile 
toplumun YTL’ye 
uyum sağlaması 
konusunda açıkla
malar yaptılar.

İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
binasına

yeni çehre

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
Kaymakamlık 
binasından 
kendi yerine 
taşınan İlçe 
Tarım Müdürlüğü, 
bina önünde 
çevre düzenlemesi 
çalışmaları 
başlattı.
Ayrı ayrı 
binalardaki 
çalışmaların 
kopuklaştığı göz 
önüne alınarak, 
SSK yanında 
dere boyundaki 
Veterinerlik 
binasına taşınan 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nde 
şimdi çevre düzen

leme çalışmaları 
gündeme geldi. 
Peyzaj Mimarı 
Pembegül Yılmaz, 
proje çalışması 
yapacağı İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
önünde İlçe 
Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin'le 
birlikte neler 
yapılacağını 
görüştüler. 
Binanın ön 
yüzünde otopark 
düzenleme 
çalışmalarının 
başlatılacağını 
söyleyen Çetin, 
yan tarafta ise 
yeşil alan düzen- 1 
lemesi düşündük
lerini bildirdi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET ■■■I > 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

 “SüSSSîflK OKUYUN OKUTUN
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Filenin sultanları bejli oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Okullararası Yıldız 
Kızlar Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
maçlarında çeyrek 
finale kalan 
takımlar belli oldu. 
Dün oynanan Yıldız 
erkeklerde Özel

Aykent İlköğretim 
okulu Şehit Etem'i, 
Kurtul İlköğretim'de 
Hamidiye'yi aynı 
skorla 2-0 yendiler. 
A grubu kızlar 
maçlarında favori 
takımlardan 
Cumhuriyet İlköğre
tim ile Şükrü Şenol 

İlköğretim takımları 
dün grup birinciliği 
için karşılaştılar. 
Baştan sona 
çekişme içinde geçen 
maçta Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
rakibi Atatürk 
İlköğretim'i 
2-1 yenerek grup 
birincisi olurken, 
Atatürk İlköğretim'de 
grup ikinci olarak 
çeyrek finale 
adını yazdırdı.
Yıldız kızlar B 
grubu'nda ise 
grubun iddialı takımı 
Cumhuriyet 
İlköğretim, 
rakibi Şükrü 
Şenol'u 2-0'la geçti. 
Cumhuriyet

İlköğretim B 
grubunun birincisi 
olurken
Şükrü Şenol, ikinci 
olarak çeyrek

finale çıktı.
Yıldız kızlar sıralama 
maçında ise;
Ali Kütahya, 
Hamidiye'yi, Abdullah

Fehmi'de Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulunu 
aynı skorla 2-0 
yendiler.
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I Evlenmek özere o/an çiftlere öneri/er
Öncelikle yeni 
evlilikteki korunma 
oldukça önemli bir 
konudur. Bu 
dönemde sık sık iliş
ki olduğu için korun
ma yönteminin de 
koruyuculuğu yük
sek, etkin bir metod 
olması gerekir. 
Ancak bu dönemde 
her türlü korunma 
yöntemi uygun 
olmayabilir ve hasta
lar tarafından da 
kabul görmeyebilir. 
Örneğin, sprial yeni 
evli, çocuk doğur
mamış çiftler arasın

da pek kabul 
görmemektedir. 
Sprialle korunmayı 
daha çok doğum 
yapmış kadınlar ter
cih ediyor. 
Bu dönemde en 
kolay ve etkin yön
tem doğum kontrol 
haplarıdır. Ama bunu 

da genç evlil
er pek kabul 
etmiyorlar ve 
bunun sebe
bini de şöyle 
açıklıyorlar: 
Doğum kon
trol hapları 
kilo aldırıp, 
selulite 
neden oluy
or. Sinirlilik 
ve mide 
bulantısı 

yapıyor gibi... 
Aslında başlangıçta 
yeni evli çiftlerin en 
çok tercih etmeleri 
gereken yöntem 
doğum kontrol hap
larıdır. Evlilik hayatı
na adapte oluncaya 
kadar ve eşlerin 
birbini cinsel yönden 
tanıyıncaya kadar 
gereken kısa bir 
sürede kullanılabile
cek en uygun yön
temdir. Örneğin 2-6 
ay arası kullanılabilir. 
Daha sonra da tekrar 
jinekologlarına 
danışıp şartlarını 
tekrar gözden 
geçirip yeni bir yön
teme geçilebilir.
Takvim metodu ve 
prezervatif bir arada 

kullanılabilir. Düzgün 
adet gören kadınlar
da takvim metodu 
uzun süre yan etki
siz ve zararsız olarak 
kullanılabilir.
Korunulması 
gereken günlerde de 
ya 
prezervatif ya da 
geriye çekilme yön
temi uygulanabilir. 
Son zamanlarda 
geliştirilen kola 
takılan kapsüller de 
birçok hasta tarafın
dan merak edilen bir 
yöntemdir. Yan etkisi 
yok denecek kadar 
azdır. Fakat adet 
görmemeye neden 
olduğu için bazı 
hastalarda tereddüte 
neden olmaktadır. 
Ayrıca spermisit 
jeller, fitiller de 
korunma yöntemi 
olarak kullanılabilir.
Ancak Türkiye'de 
pek tercih 
edilmemektedir. 
Zaten fazla kullanıl
madığı için de fazla 
alternatifleri geliştir

ilmemiştir. 
'İLK GECE' 
KORKUSU 
Korunma yöntem
lerinden sonra evlil
iğe adım atacak 
gençlerin bir başkanı 
sorunu ise 'ilk gece 
korkusu' ve 'vaginis
mus'.. Kızlık zarı her
hangi bir anatomik 
bozukluk olmadığı 
sürece az bir ağrıhis- 
setmeyle kolayca 
yırtılır.Zaten çok zor
lama ve ağrı olduğu 
takdirde daha fazla 
zorlamadan ertesi 
gün bir doktora 
gidilmesi gerekir. 
Bazen aşırı korku 
vepanik, vaginismus 
denen kasılma 
hastalığına sebep 
olabilir. Vaginismus 
ise tedavi oldukça 
zor bir durumdur.
Gerdek gecesi kadın
lardaki korku ve 
paniğin bir benzerini 
de erkekler 'erken 
boşalma' olarak 
yaşayabilirler.
Aslında doğru olan 

evlilik adayı çiftlerin 
birlikte bir jinekologa 
gidip danışmaları ve 
sorularına doğru 
kaynaktan cevap 
almalarıdır..

Çünkü eş, dost, 
akraba ve 
arkadaşlardan 
edinilen bilgilerin bir 
kısmı yanlış deney
imlerin sonucu ola
bilir ve yanlış yorum
lamayla aktarıla- 
bilmektedir. Hatta 
bazı kitap, dergi ve 
yayın organlarından 
elde edilen bilgilerin 
yine de bir uzmana 
danışılarak özümlen
mesi gerekir.
Evlilik öncesi genç 
kızların mutlaka tam 
bir sorgulamadan 
sonra dikkatli bir 
şekilde muayene 
edilmesi ve varsa bir 
anatomik bozukluk 
veya psikolojik 
korku, panik halinin I 
ortaya çıkarılması 
gerekir.

BB B
fei W Sâfe

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI

Ergenlikte iletişim önemli
PİZZAMIZIN 

TADINA 
BAKTINIZ MI?

KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY 
2.500.000 TL

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN

I

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

Tel: (0.224) 513 53 67

Psikolog Funda 
Uzun, ergenlikte 
iletişimin büyük 
önemi olduğunu 
kaydederek, anne ve 
babaların çocukları
na karşı sabırlı 
olmaları gerektiğini 
belirtti.
Atakum Belediyesi 
tarafından düzenle
nen ve Doğum ve 
Çocuk Bakımevi 
Psikologu Funda 
Uzun'un konuşmacı 
olarak katıldığı 
"Ergenlik 
Psikolojisi" konulu 

konferans, Hanımlar 
Kültür Evi'nde 
düzenlendi.
Konferansı veren 
psikolog Funda 
Uzun, anne ve 
babalara çağrıda 
bulunarak, "Çocuk
larınız size bir şey 
sorduğunda veya 
istediğinde sabırlı 
olun. Onlarla iyi 
iletişim kurun" 
tavsiyesinde 
bulundu.
Ergenliğin 11 ile 18 
yaş arasındaki döne
mi kapsadığını 

belirten psikolog 
Funda Uzun, 
"Ergenlik dönemi, 
fiziksel gelişim ve 
psikolojik gelişim 
olarak ikiye ayrılır. 
Ergenlik döneminin 
en önemli sorunları, 
anne-baba çatış
ması, ders başarısın
daki düşüş, arkadaş 
ilişkileri, meslek 
seçimi ve kişilik 
oluşturmaktır" dedi. 
Ergenliğin benliği 
oluşturma değil, 
benliği geliştirme 
dönemi olduğunu

dile getiren Funda 
Uzun, çocukları 
ergenlik döneminde 
problemli olan 
ailelerin bir uzmana 
danışması gerek
tiğinin altını çizdi. 1 
Uzun, "Anne babaya 
düşen görev ola
bildiğince sabırlı 
olmak ve çocuklarını 
dinlemektir. Çocuk
lara, çatışmalara fır
sat vermeden uygun 
metotlarla yaklaşıl
ması iyi sonuç alın- | 
masını sağlar" diye 
konuştu

SATILIK DAİRE

Manastır Sümer İpek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

SATILIK DÜKKAN

Orhangazi Küçük 
Sanayi Sitesi’nde 

120 m2 satılık dükkan 
(0.532) 250 22 44
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Zorunlu Trafik Sigorta 
yeniden belirlendi Sosyal giimfk tefc efde loptoıyor
Zorunlu Trafik 
Sigortası 
Yeniden belir
lenen sigorta 
oranlan 1 
Ocak 2005'te 
yürürlükte 
Kamuoyunda 
zorunlu trafik 
sigortası 
olarak bilinen, 
Zorunlu 
karayolları 
Mali 
Sorumluluk 
Sigortası 
tarifeleri 
yeniden 
belirlendi. 
Buna göre, 
otomobiller 
çın sigorta 
primi 117 
milyon, tüm 
araçların 
maddi teminat
ları ise 5 mil
yar lira olarak

belirlendi. 
Resmi 
Gazete'de 
yayınlanan 
karara 
göre,araçların 
sigorta prim 
tutarları şöyle: 
Otomobiller 
için 117 milyon 
lira, taksi için 
440 milyon 
lira, minibüs 
için 300 milyon 
lira, kamyonet 
için 195 milyon 
lira, kamyon 

için 295 milyon 
lira, iş maki- 
nası için 95 
milyon lira, 16- 
25 yolcu kapa
siteli oto
büslerde 373 
milyon lira, 26 
ve üstü kapa
siteli oto
büslerde 900 
milyon lira, 
traktör ve 
römorklarda 
ise 15 
milyon lira. 
Tedavi gider

leri ile 
sakatlanma 
ve ölümde 
kişi başına 
teminat, 
otomobil 
ve tak
silerde 250 
milyar lira 
olurken, 
otobüslerde

bu rakam, 
1.3 trilyon 
liraya kadar 
çıkıyor. 
Primlerde 
Ankara, İstan
bul ve İzmir 
dışındaki 
illerde trafik 
yoğunluğu 
indirimi 
yapılabilecek. 
Yeni prim 
oranları 1 
Ocak 2005'te 
yürürlüğe 
girecek.

Yasa taslağı ile 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı'nın, 
kurulacak olan 
"Sosyal Güvenlik 
Kurumu"nda 
toplanması 
öngörülüyor.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nca 
hazırlanan ve 
görüş alınmak 
üzere sosyal 
taraflara gönder
ilen taslağa göre, 
kaldırılan kuru
luşların bütün mal 
varlıkları, alacak
ları ve borçları ile 
iştirakleri Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu'na 
devredilecek.
Kurum; "Emeklilik 
Sigortası", "Genel 
Sağlık Sigortası" 
ve "Primsiz 
Ödemeler Genel

Müdürlüğü” adı 
altında 3 ana birim
den oluşacak. 
"Emeklilik 
Sigortası" ve 
"Genel Sağlık 
Sigortası" fon
larının perfor
manslarını izlemek 
ve görüş iletmek 
de kurumun 
görevleri arasında 
olacak.
Taslağa göre, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu görevli 
olduğu hizmetler 
dışında gayri
menkul edine-

meyecek ve 
kiralayamayacak. 
Kurumun 
devraldığı ve 
ihtiyaç duyul
mayan gayri- 
menkuller de en 
geç bir yıl içinde 
satılacak.
Satılamayanlar ise, 
rayiç bedelleri 
Hazine tarafından 
karşılanmak 
üzere, Milli 
Emlak Genel 
Müdürlüğü'ne ve 
Özelleştirme İdare
si Başkanhğı'na 
devredilecek.

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

Vergide YTL uyumu
Yurtdışına çıkış 
harcı kaldırılıyor.
Devlet 2003 yılı 
üretim fazlası 
tütünleri 
satın alacak.
Vergi uygula
malarını 
basitleştiren, vergi 
mevzuatının Yeni 
Türk Lirası'na 
(YTL) uyumunu 
sağlayan tasarı, 
Meclis Plan ve 
Bütçe
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Tasarıyla getirilen 
düzenlemeler 
şunlar:
- Bütün vergi 
kanunlarında yer 
alan Türk Lirası 
değerler gözden 
geçirilerek, yeni 
para birimine 
çevrilmesi sorun 
yaratacak tutarlar 
güncelleştirilecek. 
- 1 Ocak 2006'dan 
itibaren menkul 
kıymetler ile diğer 
sermaye piyasası 

araçları 
vergilendirilecek. 
Vergi oranı yüzde 
15 olacak.
- Gelir vergisi 
tavanı yüzde 45'ten 
yüzde 40'a 
düşürülecek.
- Konutlardan alı
nan çöp vergisi 
büyükşehirlerde 
yüzde 50, diğer 
illerde yüzde 20 
artırılarak, 
büyükşehirlerde 15 
kuruş, diğer yer
lerde 12 kuruş 
olarak hesa
planacak.
- Vatandaşların 
günlük hayatındaki 
işlemlerin kolay
laştırılması için, 
damga vergisi tah
silinde damga pulu 
yapıştırılması 
uygulamasına son 
verilecek.
- Yazılı ve uygula
malı sınavdan ayrı 
ayrı alınan sürücü 
belgesi sınav 
harçları, sürücü 

belgesi alınması 
aşamasında bir 
kerede uygu
lanacak.
- Gayrimenkul ve 
hisse senedi 
kazançlarında 
kurumlardan KDV 
alınmaması kalıcı 
hale getirilecek.
- Milli Eğitim 
Bakanhğı'na 
2010 yılına kadar 
yapılacak bilgisa
yar ve yazılım 
mal ve hizmetlerin 
teslimine KDV 
indirimi uygu
lanacak.
- Yurtdışına çıkış 
harcı kaldırılacak.
- 2003 yılı üretim 
fazlası olan 900 
ton civarındaki 
tütünü devlet satın 
alacak.
- Belediye sınırı 
içindeki hazine 
arazilerinin 
belediyelere 
doğrudan devrini 
öngören düzen
leme kaldırılıyor.
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Devlet ilaç yazımında kışıUamaya gidiyor
Devlet hekimlerin ilaç 
yazımına kısıtlama 
getiriyor. Yeni 
tasarıya göre, reçet
eye yazılacak ilaçların 
tedavi süresi 10 gün
den 7 güne 
düşürüldü. 
Antibiyotikler için 5 
günlük tedavi dozu 
belirlenirken, bir kutu 
ilacın 7 günlük tedavi 
dozunu karşılama
ması durumunda ise 
yeterli miktardaki 
ilacın hekim tarafın
dan reçeteye yazıla
bilmesi öngörülüyor. 
Sağlık ve Maliye 
Bakanlıkları ile sosyal 
güvenlik kurumlan 
temsilcileri tarafından 
ortaklaşa hazırlanan 
2005 yılı Bütçe 
Uygulama Talimatı 
(BUT) taslağı, bazı 

yenilikler öngörüyor. 
Bütçe Uygulama 
Talimatı taslağında, 
reçeteye yazılacak 
ilaçların tedavi süresi 
10 günden 7 güne 
düşürüldü.
2005 Bütçe Uygulama 
Talimatı taslağında 
ilaç verilmesinde 
genel kural, "en fazla 
4 kalem ilaç, 7 günlük 
tedavi dozu ve her 
kalemden de bir kutu 
ilacın hekim tarafın
dan reçeteye yazıl
ması" olarak benim
seniyor. Antibiyotikler 
için 5 günlük tedavi 
dozu belirlenirken, bir 
kutu ilacın 7 günlük 
tedavi dozunu 
karşılamaması duru
munda yeterli miktar
daki ilacın hekim 
tarafından reçeteye

yazılabileceği ifade 
ediliyor. 2004 yılı 
bütçe uygulama tali
matına göre hekimler 
en fazla 4 kalem ilacı, 
10 günlük tedavi 
dozunda 
verilebiliyordu. 
Tedavi Sürüleri 
Düşürülüyor 
Yanık tedavilerinde 
kullanılan ilaçlarda ve 
yalnız dermatoloji 
uzmanlarınca reçete- 
lenebilen oral retinoi- 

dlerde (cildiye ile ilgili 
ilaç grubu); ameliyat 
sonrasında taburcu 
edilen hastaların 
idame tedavisi için 
düzenlenen reçetel
erde yazılabilecek 
tedavi dozu limiti iki 
aydan bir aya 
indiriliyor.
Menopozda ve dis- 
fonksiyonel uterin 
(rahme ait) kana
malarda kullanılan 
ilaçlar ise rapor koşu

lu aranmaksızın en 
fazla 3 aylık dozda 
yazılabilecek. Şahsi 
tedavi için yurt dışın
dan getirilecek 
ilaçlar için Sağlık 
Bakanlığı'ndan onay 
alınarak, reçeteye 6 
aylık doza kadar ilaç 
yazılabilecek. 
Onkoloji ilaçları en 

fazla 3 aylık dozda 
getirilebilecek. 
SSK VE YEŞİL KART 
DA SİSTEME DAHİL 
Yeni Bütçe Uygulama 
Talimatı taslağı içinde 
ilk kez 492 kalemden 
oluşan "Ticari İsimleri 
ile Ödenecek İlaç 
Listesi" yer aldı. 
Taslakta ayrıca 106 
kalemden oluşan 
"Etken Madde ve 
Genel İsimleriyle 
Ödenecek İlaçlar" için 

de liste oluşturuldu. 
Eskiden sadece kon
solide bütçeye tabi 
kurum ve kuruluşlar, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı'nı kapsayan 
bütçe uygulama tali
matı, artık 
Türkiye'deki tüm 
hastaları ilgilendire
cek. 2005 Yılı Bütçe 
Uygulama Talima tı'n- 
da SSK sisteme ilk 
kez girerken, 2005 
yılında da yeşil kartlı 
hastalar sisteme 
dahil ediliyor.
Böylece, 2005 yılın- , 
dan itibaren Bağ-Kur, 
SSK, Emekli Sandığı, 
sosyal konsolide 
bütçeye tabi kurum 
ve kuruluşlarla yeşil 
kartlı hastaların ilaç 
alım koşulları tek 
düze hale getirilecek

MİLTON AİLE GAZİNOSB
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar
MENÜ

Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli İçkiler

Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi: 35.000.000 TL 
Meyve

T. NX U H MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTITel' (0.224) 513 10 ir 514 44 44 reyonu ile hizmetinizdeyiz

■
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Geleceğin yakıtı hidrojen
< > üneş enerjisinden 

ı < h 'o i t *n ü retim i 
ibalurı hız 
izandı.

>>ganik enerji k 
. ı nakları hızla 
ıkeniyor.
../<•< eğin enerji 
h nakları arasında 
। reci özellikleri

< hidrojen ön 
Kına çıkıyor, 
ışıma kolaylığı ve 
indiği zaman suya 
•n üşmesi ile çevre- 
hir gaz olan

•drajen, taşıt 
> açları ve

> ıdüstride geleceğin 
ızgeçilmez enerji 
ıvnağı olacak.

Hidrojenin güneş 
enerjisi ile kitlesel 
üretime 
dönüştürülmesi 
yönünde Ege 
İ niversitesi ’nde 

yürütülen çalış
malar hız kazandı. 
Güneş Enerjisi 
Enstitüsü ’nde,

gü n e 'ş en erjisin den 
verimli hidrojen elde 
edilmesi için yak
laştık 15 
yıldır sürdürülen 
çakışmada, 
modeküler teknolo
jinin devreye girme
si beklentileri 
yükseltti.

Köy Hizmetleri kaldırılıyor
A 'i Hizmetleri 
Kahin diyor 
Konma ilişkin 
hisarı. Meclis Plan 
Kütçe
K un.: \yniiu 'uda 
l.ahul edildi.
K<>\ Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 
kaldırılıyor.
Konuya ilişkin 
ta\arı. .Meclis Plan 
!<• Bütçe
K<nnı\\onu'nda 
ahu! edildi.
Tasarıya göre, 1 
.Mart 2005'te 
kapatılacak Köy 
Hizmetleri Genel

Müdürlüğü'nün 
görevlerini, İstanbul 
ve Kocaeli’de 
büyükşehir 
belediyeleri, 
diğer şehirlerde ise 
il özel idareleri 
yerine getirecek.

Genel Müdürlüğün 
taşınmazları ve per
soneli, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
ile Bayındırlık ve 
Iskan Bakanlığı ’na 
devredilecek.

Yasadışı göçle mücadele
Türkiye’de son 
yedi yılda 500 hin 
yasadışı göçmen 
yakalandı. İçişleri 
Bakanı 
Ahdiilkadir Aksu, 
alınan önlemler 
sonucu 
Türkiye'nin artık 
yasadışı göç 
uyuşturucu 
ticaretinde geçiş 
ülkesi olmaktan 
çıkarıldığını söyledi. 
Ahdiilkadir Aksu, 
bütçe görüşmeleri

sırasında, son yedi 
yılda 166 ülkeden 
500 bin kaçakla bir
likte, 34 ülkeden 5 
hin organizatör yaka
landığına dikkat çek
erek, hu sayıların

sorunun boyutunu 
ortaya koyduğunu 
ifade etti.
Aksu şunları söyle
di: "Güvenlik 
birimlerimizin etkili 
mücadelesiyle, gerek 
yasadışı göç ve 
gerekse uyuşturucu 
ticaretinde ülkem

izin kullanıldığı rota 
değişmiştir. Artık 
kaçakçılar, ülkemiz 
dışındaki rotaları 
kullanmak zorunda 
kalmaktadır. ”

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Hasret
Uşakspor - Fenerbahçe 

maçını televizyonda izlerken 
bundan 43 sene geriye gittim.

Uşakspor ve Fenerbahçe’nin 
bir daha karşılıklı gelmeleri 
mucizelere bağlı ohır.

Fenerbahçe ’ııin sezon açılışı 
devre arası gibi boş olduğu 
zaman, l ’şakspor ’ıın bütçesi, 
müsait olduğunda, L’şakspor 
fedakarlık yapar.

Fenerbahçe Uşak ’ta, 
l ’şakspor ’la maç yapar.

I şak 'tan, Fenerbahçe 
maçlarını izlemeye çok az kişi 
gelir. Yani l şak bir daha 
Fenerbahçe ’yi kendi stadında 
misafir etmesi zor.

Bu tür takımlar boşluklarda 
takımlarını idmanlı 
tutabilmeleri için, er yakın 
şehirlere; Yalova, Bursa, 
Kocaeli gibi kentlere gidip 
idman maçlarını yaparlar.

Bir daha l şak kentine ne 
zaman gideceği hiç belli olmaz.

Yakın zamanda Fenerbahçe, 
lalara 'ya geldi.

Seyirci parmakla sayılacak 
kadar azdı.

Çünkü Yalova, İstanbul'a 
çok yakın, Yalova'lıların özlem
leri yoktu.

Fenerbahçe- Yalova 
maçlarını günübirlik izleye
biliyorlar.

Bursa, en şanslı illerden biri. 
Kuvvetli bir taraftarı var.

Ferenbahçe, Galatasaray ve

Beşiktaş taraftarı da çok olan 
bir şehir.

Bursa ’ya 40 sene evvvel 
hangi takımın bütçesi müsait 
ise bu üç takımdan birini davet 
eder, maç yapardı.

O zamanın Atatürk
Stadı ’ında bugünkü kadar 
olmasa bile, on - onbeş taraftar 
ağarlardı.

O zamanlar sene 1961 
Beşiktaş ’.ı, Gemlik Sümerspor 
misafir etmişti.

Yenildik ama rahmetli Baba 
Hakkı ’nın, 'ben bu kadar iyi 
futbol oynayan mahalli bir 
amatör futbol takım görmedim' 
sözleri hala kulaklarımda.

Merinos Acar ve Akınspor, 
sezon açılmadan büyük takım
lardan birini davet ederlerdi.

Bu maçın anısına çekilen 
fotoğraf Gemlik Lokalinde.

Şimdi her ne şekilde, ufaklı, 
büyüklü profesyonel klüpler 
var.

İnşaallah hu büyük takım
lardan biri 3. lig takımlarından 
birisiyle eşleşir.

Kendimi mutlu sayıyorum. 
Futbolumun son senelerinde 8- 
9 defa Türkiye Kupaları ’na 
katılıp oynadım.

İşte, televizyon hariç 
Fenerbahçe 'tilerin, 
seyretmedikleri takımlarını, bu 
maçla seyredip mutlu nidalarını 
sanıyorum.

KAYIP
Beko Casio 398 SR 86 E 000 0100 4334 

yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hükmü yoktur.

HAYRETTİN AKCAN

KAYIP
Beko Casio marka 298 SR AF 70801795 seri notu yazar 

kasa ruhsatımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

HAKAN KURKUR

GRUP AİLE
ÇAV BAHÇESİ
Cem /»'etlere sıuıdıılye, 

masa, meşruhat, 
temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İHALE TARİHİ
M. Ağım Gemlik Devlet İhalesi Baştabipliği

Kit karşılığı kardiak Marker Cihazı ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
ihale Kayıt Numarası
1- idarenin
a) adresi
b) Telefon ve fakss numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim (yeri/yerleri)
c) Teslim (tarihi/tarihleri)

: 2004 / 224281

.* Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: 0 224 513 92 00 -513 92 07

l : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Myoglobin, Troponın, CK-MB 3000 adet
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra 10 gün içinde 
başlanacak olup, 31.12.2005 tarihinde sona erecektir.

Yurtd/şına 
harç kalkıyor!

: Hastane Eğitim Salonu 
: 05.01.2005 - 10.30’da

4-İhaleye katılabilmek şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adrese 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 bel

gesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde 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 odasında, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişi liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin otakları, üyeleri veya kurucu

ları 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 sayıları 
durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şaartnamede belirlenen geçici teminat
4.1;7. İhale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Ulusal ve uluslararası standartlara ait belgelerinden en az birisi olmalıdır. (TSE, ISO 

9001 FDA CE) vs.
4.3.2. Cihaz hastanenin Merkezi otomasyon bilgisayar sistemine bağlanabilmelidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak isteklinin ihale konusu iş alanında yaptığı resmi ve özel 

işler 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 Satın alma birimi Cumhuriyet Mah. 

Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 25.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 05.01.2005 saat 10.30’a kadar Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu adresine 
ve rilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- istekliler tekliflerini, mal kalem / kalemleri için teklif birim fiyat 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, ihal etarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 7255

AKP Hükümeti'nce 
hazırlanan yasa 
tasarısı ile birlikte 
yurtdışına çıkışta 
alınan harç da 
kaldırılıyor.
Vergi indirimleriyle 
birlikte başka bazı 
düzenlemeler içeren 
yasa tasarısı önceki 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'ndan 
geçti. Tasarıya ekle
nen bir maddeyle 
yurtdışına çıkışta 
alınan 70 milyon 
liralık harcın kaldırıl
ması öngörüldü. 
Maliye'nin çıkış 
harcı geliri 
70 trilyon lirayı 
buluyordu.
GIDA, sağlık ve 
eğitimde 10 puan 
KDV indirimi, 
menkul kıymet alım 
satım kazançlarına 
yüzde 15 vergi, 
siyasi parti ve TOBB 
faiz gelirlerinden 
vergi alınması başta 
olmak üzere; vergi 
mevzuatında bir dizi 
değişiklik getiren

tasarı, TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.

Yurtdışına çıkışta 
alınan 70 milyon 
liralık harç uygula
ması kaldırılacak. 10 
saat süren bir mara
tonla kabul edilen 
tasarıda, sonradan 
eklenen önergelerle 
önemli değişiklikler 
yapıldı. Çok ender 
rastlanan bir uygu
lamayla, iktidar ve 
muhalefetin verdiği 
ortak önergeyle 70 
milyon liralık yurt- 
dışına çıkış harcının 
kaldırılması 
Komisyon'da kabul 
edildi.
Bütçede 70 trilyon 
liralık bir kayıp 
anlamına gelecek 
bu uygulamanın ne i 
zaman yürürlüğe 
gireceğine, 
Komisyon aldığı 
"redaksiyon yetk
isiyle" bugün karar 
verecek.

Hırsızlar
ATM’yi çaldı

TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET ^—=►-513 96 83

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Avusturya'da hırsı
zlar, bir banka 
şubesindeki 
otomatik para 
çekme makinesini 
çaldılar.
Polisin verdiği bil
giye göre, Bank 
Austria- 
Creditanstalt'ın 
ülkenin doğusun
daki Burgenland't.a 
bulunan şubesine 
giren hırsızlar, koca 
makineyi 
götürdüler.

Yetkililer, yüzlerce 
kilo ağırlığındaki 
makineyi kaç 
hırsızın taşıdığını 
saptamaya çalıştık
larını söyledi.
Polis, hırsızların 
makineyi sadece 
kaba kuvvetle 
kaldırdıklarının 
sanıldığını 
belirtti.
ATM'nin içinde ne 
kadar para bulun
duğunun bilin
mediği ifade edildi.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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/yi' bezenerek 
kanser önlenebilir

İteni lıah ciıMİ tir Mİ
Günde en az 5 
sebze,4 
meyve yemek 
kanserden 
korunmaya 
yardımcı oluy
or.
Kanser oluş
masında 
önemli faktör
lerden biri 
beslenme.
Beslenmenize 
göstereceğiniz 
biraz özenle 
kanser 
riskini azalta
bilirsiniz. İşte 
beslenmede 
dikkat edilme
si gereken 
püf noktaları. 
Koruyucular, 
renklendiricil- 
er, 
tatlandırıcılar, 
jel kıvamına 
getirilmiş 
maddeler 
olarak sıra
landırılan katkı 
maddeleri

aşırı kul
lanıldığında 
tehlike sinyali 
veriyor.
Bir diğer 
kanser riski 
ise yiyecek
lerin pişirilme 
yöntem
lerinden kay
naklanıyor. 
Etler doğru
dan ateşte 
pişirildiğinde 
nitrit ve 
nitrat 
dediğimiz 
kansorejen

maddeler 
oluşabilir. 
Besinlerin 
aşırı 
saflaştırılması 
posa ve 
antioksidant- 
ların kaybına 
neden olarak 
kanser riskini 
artırıyor.
Örneğin, 
buğday

kepeği ve 
özü alınarak 
beyaz un 
haline getir
ildiğinde,

kanserden 
koruyucu 
maddelerin 
yüzde 9O'ı 
kayboluyor. 
Sebzelerin 
haşlama 
suyunun 
dökülmesi, 
sebzelerin 
ince doğran
ması vitamin 
ve mineral 
kaybına dav
etiye çıkarıyor. 
Kanserden 
korunmada 
beslenmenin 
etkisinin çok 
önemli 
olduğunu vur
gulayan 
uzmanlar, 
günde en az 5 
sebze, 4 
meyve 
yemenin de 
korunmada 
olumlu etkileri 
olduğunu 
söylüyor.

Türkiye'de 15 ile 20 
milyon arası bir nüfus 
verem mikrobu taşıyor... 
Verem, dünyada ve 
ülkemizde hala çok 
ciddi bir sağlık sorunu... 
Dünyada her yıl 2 ila 2 
buçuk milyon insan 
veremden ölürken, 
ülkemizde de, 15 ila 20 
milyon bir nüfus verem 
mikrobu taşıyor. 
Türkiye Ulusal Verem 
Savaşı Dernekleri 
Federasyonu ve Sağlık 
Bakanlığı temsilcileri, 
Meclis Sağlık 
Komisyonu'na brifing 

verdi. Ortaya konan 
rakamlar çarpıcıydı: 
" Türkiye'de de 
insanların %20'si 25'i 
verem mikrobunu almış 
durumdadır ve bunların 
%5’i ve 10'u hasta 
olma durumu vardır. 
Yani tüberküloz hala 
ciddi bir sorundur." 
Rakamlar böyle peki ya 
hastalığın nedenleri 
neler?
Türkiye Ulusal Verem 
Savaşı Dernekleri 
Federasyonu 
ikinci Başkanı 
Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan bu 

soruyu şöyle cevaplıyor:

" Tüberküloz mikrobik bir 
hastalık...İnsandan insana 
bulaşıyor. Ama kötü yaşam 
koşulları, uykusuzluk, 
beslenme bozuklukları, kal
abalık ve havasız yerlerde 
yaşamak da tüberküloz 
hastalığını riskini arttırıyor." 
Her hastalık gibi tüberküloz
da da önemli olan erken 
teşhis çünkü hastalığın 
herkese bulaşma riski var. 
Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan, 
"Bir vatandaş olarak ilk 
şey öksüren insanın 
doktora başvurmasını 
teşvik etmemiz lazım. 
Hastaların da ilaçlarını 
düzgün içmesi için yardım 
etmemiz lazım. Hastayla 
teması olan insanların, 
akrabalarının, çalışma 

arkadaşlarının bir an önce 
dispansere başvurarak 
taramalarının yapılması 
gerekiyor" diyor.

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

TEKAnza 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
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esada|> 514 45 49
Anytur 514 47 71

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz______________514 88 70

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Aralık 2004 Cuma 
ÇAĞLAR ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUVUN 
OKUTUN
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İndirimler halka yansıyacak
Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener, 
"vergilerdeki indirim
ler, verginin yansı
ması teorisi 
çerçevesinde halka 
yansıyacaktır. Bu 
konuyu uzun vadeli 
değerlendirmek 
lazım" dedi.
Şener, Başbakan 
Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan 
KDV'deki indirimlerin 
"halka yansıtılmaya- 
cağı, gelir vergisinde
ki indirimin de 
sadece yüksek 
ücretlerle çalışan 
CEO'lara yarar 
sağlayacağı" yönün
deki eleştirileri hatır
latması üzerine, 
konuyu, mâliyedeki 
"verginin yansıması" 
teorisi çerçevesinde 
değerlendirmek 
gerektiğine işaret etti. 
Verginin çok yönlü, 
çok boyutlu, çok 
değişik etki analizleri 
olduğunu kaydeden

Bakan Şener, 
"normalde genel 
olarak bir vergi indiri
mi yapılınca, bunun o 
indirime konu olan 
malları kullananlara 
yansıyacağı 
varsayılır. Dolayısıyla 
bu sonuçta tüketiciye 
yansıyacak bir 
hadisedir" dedi. 
"Uzun süredir zam 
yapılmadığı için, 
KDV'deki düşünün 
firmalarca tolere 
edileceği" yönündeki 
yorum üzerine de 
Bakan Şener, şunları 
kaydetti: "Kısa vadeli 
değil, uzun vadeli 
bakmak lazım. Vergi 
düzenlemeleri uzun 
vadeli değerlendirilir. 
Halka mutlaka yansı
ması olur. Malı sunan, 
hizmeti sunanların 
aynı oranda indirim
leri halka yansıtmaya
cakları görüşü vardır. 
Ama bu genel bilinen 
değerlendirilen bir 
konu."

Protestolu senet 
sayısı yüzde 25.8 arttı
2004 yılının Ocak- 
Kasım döneminde 
protestolu senet 
sayısı yüzde 25.8 
artarak 522 bin 866 
adet oldu. Geçen 
yılın aynı döne
minde protestolu 
senet sayısı 415 bin 
781 adet olmuştu. 
Merkez Bankası 
tarafından açıklanan 
verilerine göre, 
geçen yılın ilk 11 
ayında 779 trilyon 
891 milyar 643 mily
on lira olan 
protestolu senet 
tutarı, bu yıl aynı 
dönemde 1 katrilyon 
380 trilyon 545 mil
yar 105 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Kasım ayında ise 
protestolu senet 
sayısı geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 19.5 artarak 
58 bin 363 adet 

oldu. Geçen yılın 
aynı ayında 48 bin 
840 adet senet 
protesto olmuştu. 
Geçen yılın Kasım 
ayında 95 trilyon 71 
milyar 83 milyon lira 
olan protestolu 
senet tutarı, bu yıl 
aynı ayda 174 tril 
yon 203 milyar 967 
milyon liraya çıktı. 
Kasım ayında 1 
milyar lira üstü 
protestolu senet 
sayısı 35 bin 762, 1 
milyar lira altı senet 
sayısı ise 22 bin 601 
adet olarak belirlen
di. 1 Milyar üstü 
protestolu senet- , 
lerin tutarı 164 
trilyon 212 milyar 
766 milyon lira, 
1 milyar altı senet
lerin tutarı ise 9 
trilyon 991 milyar 

201 milyon lira 
oldu.

İnternet somu
Unkn’ıh çöıi
Türk Telekom, 
internet 
şebekesinde 
meydana gelen 
arızanın Ankara 
bölümünde 
giderildiğini, 
Acıbadem'deki 
sorunun çözülmek 
olduğunu 
bildirdi
Türk Telekom'dan 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
"Dün öğle saat

lerinde TTnet 
şebekesinde mey
dana gelen kesin
tiyle ilgili sorunun 
Ankara'daki 
bölümü 16.25 
itibariyle g 
iderilmiştir.

Acıbadem'deki I 
sorun da 2,5 
Gbps'lik yurtdışı j 
çıkışın devreye 
girmesiyle 
çözülmek üzeredir, a 
Sorunun diğer 
kısımlarıyla ilgili İ 
olarak teknik 
ekiplerimiz çalış- d 
malarına devam 
etmekte olup, 
gelişmeler 
hakkında kamuoyu-1 
na bilgi verilmeye 
devam edilecektir" 
denildi.

YILBAŞINA 6 GÜN KALDI.....
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON 
ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCİLIK-REKLAMCILIK

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



Türkiye’de bîr insanın yıllık kitap harcaması 2 dolar, batıda ise bu rakam 500 dolar

0 40 milyon insan hiç kitap okumuyor
I |ll Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Dindar, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde insanların 
nlı yüzde 40'ının yılda en az 1 kitap okuduğunu, Türkiye'de ise 40 milyon insanın hiç kitap okumadığını söyledi. Haberi sayfa 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ CJFMI IK

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
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Vergileri bankalar 
toplayacak

Vergi Daireleri Otomasyon Projesi'nin 
(VEDOP) ikinci ayağı ile birlikte 
tahakkuk kayıtları bankalara açılıyor. 
Gelirler Genel Müdürlüğü, önümüzde
ki yıl elektronik beyanı gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerine de 
yaygınlaştıracak. Haberi sayfa 10’da

Her yerde tartışma konusu olan Baz İstasyonlarının apartmanların üzerine kurulmasına Yargıtaydan şok karar.

Konutlarda baz istasyonu yasak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yeni yıla doğru
2004 yılını da geride bırakıyoruz.
Şunun şurasında dört günümüz kaldı yeni yıla 

girmeye..
Hıristiyan alemi, bugünlerde İsa’nın doğumunu 

kutluyor.
Bunun için Avrupa’da tatiller başladı.
Ardından gelen yeni yılı ise tüm çılgınlığı ile kut

lamaya hazırlanıyorlar.
Bizde de yeni yıl kutlamaları uzun zamandır 

insanımız tarafından benimsendi.
Atatürk’ün yeni iatin hafilerini benimsemesi, 

miladi takviminin uygulanmaya koymasından 
sonra İslamcıların direnmesine karşın yeni yıla 
giriş, kutlanır oldu.

Bakın caddelerde mağazaların camekanlarını 
yeni yıla nedeniyle ışıl ışıl, renk renk..

Her eski yılın gidip yenisinin başlamasıyla insan 
umutla doluyor.

Çoğu zaman da umduğunu bulamıyor.

önceki gün Rahmetli ismet İnönü’nün ölüm 
yıldönümüydü.

Atatürk’ten sonra ülkenin ikinci adamı olan 
İnönü, ailesi ve bazı CHP örgütleri tarafından sade 
törenlerle kutlandı.

Kurtuluş Savaşımızın İsmet Paşa’sı, 
Cumhuriyetimizin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü, siyasi kişiliği ile de yaşadığı sürece ülke
sine büyük hizmetler verdi.

Rahmetli İnönü, ölümünden birkaç yıl önce 
Gemlik’e yaptığı bir ziyaretinde, Rahmetli Daniş 
Ekim’i evinde ziyaret etmişti.

Yaşlanmıştı ve yorgundu.
Ecevit, ile girdiği mücadele için destek arayışın- 

daydı.
İnönü’nün en büyük yenilgisi Ecevit’e karşı oldu.
Ecevit konusunda bizlerin göremediğimizi o gün 

o, görmüştü. Toprağı bol olsun.

Yargıtay 4. Hujfgk Mahke 
mesi, açılan bir davanın 
temyizi sırasında ‘‘uzun 
sürede kişi ve çevreye 
zarar verdiği gerekçe
siyle” apartmanların üzer 
terindeki Baz İstasyonları 
konusunda davalı lehine 
karar verdi. Sayfa 3’de
Petrol-İş Sendikası 7 nci genel kurutu lursa Büyükyıldız Otel’de yapıldı

Nuri Han güven tazeledi
Petrol-İş Sendjkası 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han, 
güven tazeledi. 
Gemlik BP Tesisleri 
ile TÜGSAŞ’ta 
örgütlü bulunan 
Petrol-İş Sendikası 
üyelerinin de oy 
kullandığı genel 
kurul, cumartesi 
günü Bursa 
Büyükyıldız 
Oteli’nde yapıldı. 
Petrol-İş 
Sendikası’nın 
7. olağan genel

kurul toplantısına 
tek liste ile 
gidilirken, Şube 
Başkanı Nuri 
Han ve kadrosu 
güven tazeledi. 
Genel kurula 
Petrol-İş Sendikası 
Genel Başkanı 
Mustafa 
Öztaşkın da katıldı. 
Öztaşkın yaptığı 
konuşmada, AB’nin 
Türkiye’ye koyduğu 
şartların diğer aday 
ülkelere uygula
madığını söyledi.

Nuri Han ise konuş
masında, dünyanın 

.^ her tarafında 
sömürgeciliğin 
hakim olduğunu 
belirterek, “Bugüne 
kadar olduğu 
gibi emeğin 

^Swnürülmesine
İtârşı direnişi 
sürdüreceğiz" dedi. 
Han, sınıf ayrımı 
yapmadan çalışan
ların yanında ola
caklarını belirtirken, 
iş kolunda tek sen 
dika ve ülkede tek

konfederasyonun 
gerçekleşmesi için 
örgütlülüğün önemli 
olduğunu vurguladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Feodal kalıntılar yıkılmadan 
uygarlık olmaz

Feodal yaşam bir türlü yakamızı bırakmıyor.
Islamiyetin yorumlanmasından kaynaklanan 

nedenlerin de etkisiyle bir “teba” zihniyetiyle 
yapılanan Osmanh Devleti’nin bıraktığı izler 
nedense silinemiyor.

Hala Güneydoğu’da ve Doğu Anadolu’da 
“ağalık” düzeni sürüyor.

Şıhlar, şeyhler ve onların ardından giden 
müridler bölgenin sosoyolojik yapısını oluştu
ruyor.

Bölgedeki “aydınlanma” hareketleri sistem
atik yapıdan yoksun ve birey merkezli'olduğu 
için güdük kalıyor.

Işıktan rahatsız olanlarca ikide bir “ampul” 
patlatılıyor, bölge karanlıklara gömülüyor.

Merkeze uzaklık nedeniyle yeni bir ampulun 
sağlanması ve değiştirilmesi uzun bir zaman 
alıyor ve bu dönem bölgesel uyanışı doğal 
olarak geciktiriyor.

Dolayısıyla “ağalık” düzeni etkisini sürdüre
cek ortamı hep buluyor.

Çünkü düzenden beslenenler düzenin 
değişmesini istemiyorlar.

Oysa ;
Şöyle ya da böyle Avrupa Birliği’nin 

eşiğinde olan Türkiye’nin er yada geç aydın
lanma ve kalkınma sürecini tamamlaması ve 
kesinlikle ülkenin geneline yayması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm 
kurumların top yekûn kalkınma atılımlarını 
yürek ve emek koyarak başlatması,bölge 
halkının önünü açması şart.

Kuşkusuz zor.
Engelli,
Engebeli..
Ancak olanaksız değil.
Elbetteki ve de çok doğaldır ki hem fiziksel 

hem de bireysel faktörler ilerlemeyi geciktire
cek

Kalkınma hızını düşürecek.
Çok doğal.
Çünkü durumdan kaynaklanan ağalık düzeni 

sekteye uğrayacak.
Uyanış başlayacak.
Düşünen insanlar türeyecek.
Bölge halkının üzerine adeta çöreklenmiş 

olan cahil cühela kümelerini dağıtacak.
İnsan gibi yaşamak isteği gündeme gelecek.
Çağdaşlaşma, uygarlaşma talepleri dizgin- 

lenemeyecek.
Adımların hızla atılması, Anadolu Ateşlerinin 

yakılması dönemi geldi de geçiyor.
Kuralları ve ilkeleri olan,
Sağlık, eğitim, beslenme olanakları “olması 

gereken düzeyde” sağlanmış bir toplum 
yaratamazsak işimiz zor. Hem de çok zor.

Onun için ;
Anadolu’nun en ücra köşesine kadar “bilgi” 

yi götürmek için önce bireysel girişimleri 
başlatmak gerekiyor.

Ne mi yapılacak ?
Çok basit..
Bölgeye herkes gücüne göre kitap, defter 

ve eğitim araçlarından oluşan “paketler” gön
derecek.

Ama yılmadan, bıkmadan, korkmadan..

Vicdanca
' . ■ İM»*-, ;  

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

BBBB Şahin ile GBB Turgut işbaşında
Büyükşehir Belediye 

sınırlarını genişleten yasa, 
Gemlik’in yaralarını deşi 
yor mu?

Gemlik Belediye 
Başkanı (GBB) Mehmet 
Turgut’un mu ya da 
Gemliklilerin mi, başı 
ağaracak?

Olay Gazetesi Köşe 
Yazarı Yusuf Kayışoğlu 
arkadaşım yazmış;

“Kanalizyon, su, imar 
vb., sorunu olan Gemlik 
Belediyesi’ne değil, 
Büyükşehir’e gidecek”

Yani...
Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı (BBBB) 
Hikmet Şahin ile 
Gemlikliler muhatap ola
caklar.

Gemlik Belediye 
Başkanı (GBB) Mehmet 
Turgut'un işi rahatlaya
cak...

Gemliklilerin BBBB 
Hikmet Şahin e işleri 
düşüyor... GBB Mehmet 
Turgut ise rahatlayacak 
(MI?) ...

Bir belediyenin vatan
daşına verdiği hizmetlerin 
başını, yol, su, kanalizas 
yon, imar çekiyor...

Seçimlerde söz vermedi 
mi BBB Turgut, en iyi 
hizmeti vereceklerini..

Söz Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne uçtu!!

Bence söz uçmadı..
Güç uçtu, BBBB 

Şanin’e...
Artık GBB Turgut su , 

kanalizasyon, imar/inşaat 
gibi sorunlar için başvuran 
vatandaşlarına, rahatlıkla, 
“Bu iş Büyükşehir de 
çözülüyor. Gidin işinizi 
halledin” diyecek ...

GBB Turgut’un göbeği, 
BBBB Şahin’e bağlandı 
ya..

BBBB Şahin’in işleri de 
arttı...

Ankara oldu!..
Bu arada talandan nasi

bini alan en önemli Körfez 
Gemlik’e, BBBB Hikmet

Şahin’in objektifinden 
bakılacak...

Acaba talanı engellenir 
mi?

Küçük yerlerde, tanıdık
larla işler çözümlenir ya.

Büyük yerlerde de 
tanıdıklarla iş yapılır ...

Düşünüyorum da, 
Gemlik’e bağlı Kurşunlu 
Belediyesi de göbeğinden 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne (BBB) bağ
landı..

Çakılların üzerlerine 
inşaat yapılıyordu, düne 
kadar..

En çok talandan nasibi
ni alan bu belde, nefes alır 
mı?

Bence alır!..
Artık onun ağabeyi 

var...
BBBB Hikmet Şahin...
İmar işlerinde anahtar 

• ağabey belediyenin elinde 
olacak..

Gecekondu gibi, 
gündüz güneşe ve denize 
karşı, umursamazca, 
hoyratça dikilen yazlık- 
kışlık evler, kooperatif ya 
da villalar, ormanların 
içine kadar sızdı..

Bundan böyle, su, 
kanalizyon, imar vb. 
işlerde BBBB Şahin de 
mühür..

Nerde kaldık.. 
Gemlik’de..

Bütün önemli işlerin 
Büyükşehir’e havale 
edilmesinden GBB 
Turgut’un memnun olduğu 
söylentisi varmış!. Oysa ki 
GBB Turgut bu durumdan 
şikayetçiymiş!..

Arkadaşım Kayışoğlu, 
öyle yazmış...

Neden acaba?
Oysa GBB Turgut’un 

rahatlamış olması lazım..
Ağabeysiz iş yapmaya

cak...
En önemli işlerde adres 

BURSA BAŞKANI..
Büyükşehir Belediye 

sınırları içine giren 
belediyelerin ya da

beldelerin yetkileri de 
böylece kısıtlandı...

Yani bu konumda olan İ 
belediyeler, ağabey 
Büyükşehir’den habersiz । 
adım atamayacak..

Öyle, biri gelip bu 
belediyelerin (bunlar köy
düler) tarlalarına ‘şak’ diye 
fabrika kuramayacak.. 
Belediyeye bir belediye 
otobüsü, bir greyder 
armağan ederek...

Fabrikalaşan, beton- J 
laşan köybelediyelerdi, 
onlar.

Tabi ki, mühürü elinde 
tutan BBBB Hikmet 
Şahin’e çok büyük iş 
düşüyor..

Bursa’dan beldeler ya 
da belediyeler 
yönetilmez...

Ekibi ile elele verip, 
gerekli incelemeleri de 
yapacaktır..

Yapar değil mi?
Bu arada GBB Turgut, 

“yapacağımız işler yar, 
yapamıyoruz...” diyormuş.

Sanki daha önce 
ağabeyi vardı...

Sanki daha önce göbeği 
Ankara’ya bağlı değildi.. ■

Başkanların bu işi kul- l 
lanmamasını diliyorum..

Yapacakları işler varsay 
yaparlar..

Bursa o kadar uzak 
değil...

Üstelik artık sınırlar da 
kalktı..

Ağabey ve kardeş 
belediyeler sık sık bir 
araya gelip, kentin sorun-j 
larını konuşacaklar..

Eğer yapılacak işleri ’ 
bitirmek de kararlıysalar.

‘Bursa orada’, deyip I 
vatandaşı yanlış yön
lendirmeye çalışmak, 
belediyenin işi değildir.. J

O beldesinden sorum
ludur; vatandaşını doğru 1 
yönde yönlendirmelidir...

Ağabey kardeş 
geçinecekler...

Ne diyelim, kolay 
gelsin...

■■■■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■■i

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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sevlettin ŞEKERSÖZ

Yargıtay, apartman
lardaki baz istasyon
larının kaldırılması 
gerektiğine karar 
verdi. Yargıtay 
kararında, "Hiçbir 
hizmet, insan 
yaşamı kadar önce
lik ve önem taşımaz, 
yararlı bir hizmetin 
karşılığı olarak 
insanın ölümü 
uygun bir sonuç 
olarak kabul 
edilemez" denildi. 
Bir vatandaşın, 
komşu apartmanda 
kurulu baz istas 
yonunun kaldırılma 
istemiyle Ankara 
2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi'ne açtığı

lîl' 
m

davayı reddetme
sine karşın, Temyiz 
istemini görüşen 
Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, yerel 
mahkemenin

kararını bozdu.
Kararda, baz 
istasyonlarının!
□erekli olduğu ve 
kamuya hizmeti 
amaçladığının tartış
masız: olduğu 
belirtilirken, teşis 
sahibinin soru m Un
luğunun ”kusura\j» 
dayanmayan, 
tehlike sorumluluğu 
olarak kabul 
edilmesi gerektiği" 
vurğulandı.
Tesisi işletenlerin

Hafta yağışlarla başlıyor
Yeni haftanın ilk üç 
günü batı bölgele 
rimizde yağış bek
leniyor, İzmir üç gün 
yağmur alacak, 
İstanbul salı ve 
çarşamba günleri 
yağmurlu. Sıcaklık 
lar hafta ortasına 
kadar artacak. 
Hava sıcaklığı 
bugün ve yarın 

s devam edecek, 
Çarşambadan itiba 
refiTise azalacak. 
Sıcaklıklar İzmir, 
Antalya ve Adâna'da 
20 dere ceye kadar 
yükselecek.
Bugün Kıyı Ege ile 
Edirne ve Çanakkale 

yüksek özen 
gösterme yüküm- ! 
lülüğü altında olduk
larına işaret edilen » 
kararda, küçük biK » 
özensizliğin bile ağır 
sonuçlara yol aça-
bileceği hatırlatıldı. 
Bunun için, hüküm 
kurulurken, zarar 
ğötpnin zararı yerine 
tesişin tümüyle 
zararsız olduğunun 
kanıtlanmasının 
aranmadı Gerek
tiğine dikkât çekilen 
____________V- L * 

çevreleri hafif yağ
mur ve sağanak 
yağışlı, yurdun iç ve 
doğu kesimleri 
sabah saatlerinde 
yoğun olmak üzere 
sisli, diğer yerler az 
bulutlu ve açık geçe
cek. Lodos;
Marmara’nın Batısı 
ve Kıyı Ege’de 
kuvvetlice esecek. 
Hava sıcaklığı; tüm 
yurtta artmaya 
devam edecek.
Yahn; Marmara, 
Ege, Göller yöresi 
ile Eskişehir, Bolu 
ve Düzce çevreleri 
yağmur ve sağanak 
yağışlı, iç ve doğu 

kararda, bunun ağır 
tehlike doğuracak 
özelliğinden 
kaynaklandığı 
ifade edildi.
Davalı apartmana, 
kullanımla ilgili 
limitlerin belirtildiği 
Güvenlik Sertifikası 
verildiği ve buradaki 
değerlerin limitlerin 
de altında olduğu
nun görüldüğü 
ifade edilen kararda, 
"Ne var ki, yapılan 
bu belirlemelerle 
bir zararın olmaya
cağı kabul,, 
edilemez" denildi.
Kararda, bu 
tür tesislenn 
işletilmesinden 
halkın yarar 
sağladığının açık 
olduğu, anc^k 
bunun karşılığında 
kişilerin zarar 
görmesinin hoş 
görülemeyeceği 
belirtildL 
ÖNCELİK YAŞAMA 
Kararda, ayrıca 
şunlar belirtildi: 

kesimler sisli, diğer 
yerler az bulutlu Ve 
açık geçecek. Hava 
sıcaklığı; iç ve doğu 
kesimlerde artmaya 
devam edecek, batı 
bölgelerde değişe
meyecek.
Çarşamba günü; 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, İç 
Anadolu’nun Batısı 
ile Batı Karadeniz’in 
İç Kesimleri 
yağışlı, doğu kesim
ler sabah saat
lerinde sisli, diğer 
yerler az bulutlu 
ve açık geçecek.
Yağışlar;
Marmara’nın

"Hiçbir hizmet, 
insan yaşamı kadar 
öncelik ve önem 
taşımaz. Diğer bir 
anlatımla yararlı bir 
hizmetin karşılığı 
olarak insanın 
ölümü uygun bir 
sonuç olarak kabul 
edilemez. İnsan 
yaşamında tehlike 
yaratan bir hizmetin 
kişi yaşamının 
önüne geçmesi ve 
ona üstünlük 
tanınması doğru 
bir yaklaşım olarak 
düşünülemez.
Kaldı ki, somut olay
da bu hizmetin, aynı 
yerde verilmesinde 
zorunluluk da 
bulunmaktadır." 
Kullanılan istas 
yonun uzun sürede 
kişi ve çevreye zarar 
verdiğinin belir
lendiği ifade edilen 
kararda, "davacının 
zarar gördüğü kabul 
edilmeli ve davanın 
kabulüne karar 
verilmelidir"

Batısı ve Kuzey 
Ege Kıyılarında etkili 
olmak üzere, 
yağmur ve sağanak 
şeklinde olacak. 
Hava sıcaklığı; 
batı bölgelerde 
azalacak, diğer 
yerlerde 
değişmeyecek. 
Yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde sabah 
saatlerinde yoğun 
olmak üzere görüle
cek sisin oluştura
cağı olumsuz 
şartlar nedeniyle 
ilgililerin ve 
vatandaşların 
tedbirli olmaları 
gerekmektedir.
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Gemlik Lions Kulübü tarafından ikinci el giysi kermesi yapılacak

“Giymiyorsanız giydirin”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lions 
Kulübü tarafından 
Kurban Bayramı 
öncesinde giysi 
kermesi 
düzenlenecek. 
"Giymiyorsanız 
giydirin" sloganıyla 
evlerinde giymedik
leri, yada az 
giydikleri eşyaları 
toplayarak 
bayram öncesinde 
ihtiyacı olanlara 
ucuz olarak 
satacaklarını 
bildiren Lions 
Kulübü başkanı 
Dr. Anıl Resmi, 
"Elde edeceğimiz 
geliri bir ilköğretim 
okulunun

' Y//başz gecesi nakit taşıyın1
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 
Süreyya Serden 
geçti, yılbaşı 
gecesinde kredi kartı 
yerine nakit para 
taşınmasında 
fayda bulunduğunu 
söyledi. 
Serdengeçti, Yeni 
Türk Lirası'na 
(YTL) geçişle ilgili 
sorular yanıtladı. 
Türk Lirası'nın (TL) 
yüksek enflasyon 
oranları nedeniyle 
yıllardır itibar kay
bettiğini anlatan 
Serdengeçti, 
YTL ile bir dönemin 
kapanacağını ve 
enflasyonun gün
demden düşeceğini 
vurguladı.
YTL kullanımına 
başlanacağı yılbaşı 
gecesi Bankalararası 
Kart Merkezi'nin
5 dakika 

kapanacağını 
hatırlatan MB 
Başkanı Serden 
geçti, bankaların 
kredi kartlarını 
YTL'ye dönüştürme 
işlemlerinde bir kaç

ihtiyaçlarında 
kullanacağız" dedi. 
Vatandaşların az 
kullandıkları ikinci el 
giysileri, bunun 
yanında giyilebilir az 
kullanılmış eşyaların 
yanı sıra ayakkabı, 
oyuncak, eski 

saate ihtiyaç duya
bileceğini belirterek, 
"Yılbaşı gecesi 
vatandaşların kredi 
kartı yerine nakit 
taşımalarında 
fayda var" dedi. 
Bankaların YTL'ye 
geçiş konusunda 
gerekli çalışmaları 
büyük oranda 
tamamladığını 
kaydeden 
Serdengeçti, ekono
minin asıl oyuncuları 
şirketlerin de bu 
konularda bazı çalış
malara ihtiyaç duya
cağını, bu konuda 
özellikle adalet ve 
maliye bakanlık
larının tebliğlerinin 
dikkatle izlenmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Yazar kasaların 
YTL'ye uyumlu hale 
getirilmesi için 31 
Mart 2005 tarihine 
kadar süre 
tanındığını hatırlatan 
Serdengeçti, bu 
konuda yüzde 100 
amortisman ayırma 
hakları bulunan 
işyerlerinin 
dönüştürme işlerini 
son günlere 

kitapların da 
toplanacağını 
duyuran Anıl Resmi, 
amaçlarının bayram 
öncesinde ihtiyaç 
sahiplerine çok 
ucuza satmak 
olduğunu söyledi. 
Kurban Bayramı’na 

sıkıştırmamalarını 
istedi.
"DÖVİZ YATIRIM 
ARACI DEĞİL" 
Türkiye'de yaşanan 
yüksek enflasyon 
döneminde 
birikimlerini dövize 
dönüştürerek 
değerinin düşmesini 
önlemeye çalışan 
insanların yeni 
şartları iyi algılaması 
gerektiğini kaydeden 
Serdengeçti, şunları 
kaydetti.
"Bazılarının 
yakındığı gibi TL'nin 
değeri suni olarak 
yükseltilmiyor. 2003 
ve 2004 yıllarında biz 
piyasalardan 15 mil
yar dolar döviz aldık. 
Bunun faiz oran
larının yüksek 
olmasıyla da alakası 
yok. Çünkü artık 
biliyoruz ki her faiz 
indiriminin arkasın
dan TL değer 
kazanıyor.
Dövizin yatırım 
araca olma dönemi 
kapandı, faiz 
oranlarının inmeyi 
sürdürmesiyle 
2006'da faiz 

yakın bir zamanda 
yapacakları kermes 
satışıyla yine 
öğrencilere 
yönelik yardımların 
devam edeceğini 
vurgulayan 
Dr. Anıl Resmi, 
giysilerin 
Gazhane 
Caddesi’ndeki 
kendi muayene 
hanesi ile aynı 
caddede bulunan 
Saadet Çolak'a ait 
Nowok Bilgisayar 
işyerine ve 
Akbank aralığında 
bulunan Dursun 
Özbey'e ait 
Özlem Ticaret'e 
teslim edilebileceği
ni duyurdu.

üzerinden yüksek 
reel getiri dönemi de 
bitecek. (Vatandaş 
ne yapsın) derseniz 
gelişmiş ülkelerin 
vatandaşları ne 
yapıyorsa aynısını . 
yapsın. Makul 
getirilere razı olsun." 
Vatandaşların 
yatırım amacıyla 
değil fakat döviz 
borcu varsa bunun 
karşılığında döviz 
tutabileceğini 
belirten Serdengeçti, 
ihracatçıların ise 
bireylerden farklı 
olarak işleri gereği 
döviz üzerinden 
çalıştıklarını 
hatırlattı.
"İhracatçılarımız 
kendilerini iyi denge
lesinler. Bunun için 
gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi vadeli 
işlemler 
piyasalarının elbir- 
liğiyle geliştirilmesi 
gerekiyor" diyen 
Serdengeçti, 
faizlerin makul 
seviyelere gerileme
siyle bunun mümkün 
olabileceğini 
ifade etti.

Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu, 
gençlerin birlikte
liklerini devam 
ettirmeleri 
amacıyla ızgara 
köfte ziyafeti 
düzenledik 
Ülkü Ocaklan'nda 
düzenlenen 
yemekte, 
gençler bir araya 
gelerek 
sohbet ettiler. 
Sarıkamış'ta 
90 bin şehidin 
anısının da 
yaşatıldığı 
köfte ziyafetinde, 
ayrıca Türk-AB 
ilişkileri tartışıldı. 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu 
sürece gençlerin 
vakıf olabilmelerini 
sağlamak 
amacıyla da bir 
araya geldiklerini 
belirten Osman 
Durdu, Ülkü 
Ocaklan'nın 
fikir ve görüş 
belirleme yeri 
olduğunu söyledi. 
Gençlerin yeterince 
eğitilemediklerine 
de değinen

İta j 
Ocağı’nda 

ızgara köfte 
ziyafeti I

Seyfettin ŞEKERSÖZ Durdu, "Gençler 
bilgi sahibi ola
madıkları için 
kendilerini kötü 
yola itmek 
kolaylaşıyor. 
Son zamanlarda 
okul öğrencilerine 1 
yönelik madde 
bağımlılık oranı j| I» 
giderek kendini 
gösteriyor.
Bize ulaşan 
aileler çocuklarının . 
ceplerinde 
bazı hapları bul
duklarını dile 
getiriyorlar.
Bunların çözümü ; 
gençleri yeterince 1 
eğitmekten 
geçer. Gençlere 
yönelik eğitim 
çalışmalarının 
okullarda 
yeterince 
verilmediğini 
düşünüyoruz.
Bu amaçla Ülkü 
Ocağı olarak 
gençlerimizi bir 
araya getirerek 
onlara bilgiler 
veriyoruz.
Amacımız 
gençlerimizi 
kötü alışkanlıklar- I 
dan kurtarmaktır" I 
şeklinde konuştu. İ

ABONE OLDUNUZ MU?
I ABONE olun
gufetf OKUYUN OKUTUN
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W'iin stıMan lıeyecana ymi düşlfe
m Jettin ŞEKERSÖZ

Vıldız Kızlar Bursa 
Amatör Lig Voleybol 
»açlarını Orhangazi 
kapalı Spor Salo
•m nda yapan Zeytin 
»por’lu kızlar eksik 
. ıktıkları maçta
«kiplerine son sette 

noyun eğdiler.
Gemlik'te gençliğe 
spor yapma imkanı 
yaratan tek kulüp 
olarak başarılı 
çalışmalara yönelen 
Zeytinspor, 
futbolun yanı sıra 
basketbol, voleybol 

ve hentbol 
branşlarında da 
faaliyet göstermeye 
devam ediyor. 
Zeynep, Pelin, Banu, 
Işıl, Demet, Ceylan, 
Küçük Esra ve Büyük 
Esra'dan kurulu 
Zeytinspor Yıldız 
Kızlar Voleybol 
takımı, ileri günler 
için umut verdi. 
Takımda 4 as oyun
cusundan yoksun 
maça çıkan Zeytin 
spor Yıldız Voleybol 
takımı, Orhangazi 
Gençlerbirliği 
Belediyespor

karşısında ilk sette 
yaptığı heyecanı 
seti 21-25 
vermekle yaşadı. 
Zorlu geçen ikinci 
seti 25-22 almayı 
başaran Zeytinspor, 
üçüncü sette ise 
rakibine şans 
tanımadı ve 25-15'te 
2-1 öne geçti. 
Başa baş geçen 
dördüncü seti 25-18 
yenik tamamlayan 
Zeytinspor'lu kızlar, 
son sette mükemmel 
oyun sergilemelerine 
rağmen aşırı heye
canın kurbanı oldular.

Son seti 15-13 
yenik bitiren 
Zeytinspor, alacağı

maçı 3-2 vermesine 
rağmen sergilediği 
oyunla salonu

dolduran izleyiciler
den büyük alkış 
aldılar.

SENEN Balık ve Âv Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle vaşayın..

Babacan: “Yeni Kuruş’ta tereddütler var”
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

** İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

v Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve ı/ıger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

l^ırlkaon) Ş[£IKIIW)
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Devlet Bakanı Ali 
Babacan, esnafın Yeni 
Türk Lirası (YTL) 
konusunda sıkıntı 
çekmediğini ancak, 
Yeni Kuruş'un hesap 
lanmasında sorunlar 
yaşandığını belirte 
rek, "Bunu yaşaya 
yaşaya hep beraber 
öğreneceğiz" dedi. 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Keçiören 
Belediye Başkanı 
Turgut Altınok ile bir
likte YTL tanıtım 
etkinlikleri çerçe 
vesinde Keçiören 
Kardeşler Mahallesi 
Pazar Yeri'ni ziyaret 
ederek pazarcı esnafı 
ve vatandaşlarla YTL 
konusunda sohbet 
etti. Esnafa önce 
ürünlerin fiyatlarını, 
sonra da bunların YTL 
karşılığını soran 
Babacan, esnafa sem

bolik YTL'ler verdi. 
Bir kestane tezgahına 
da fiyatın YTL karşılı 
ğım yazan Baba can, 
2005 yılı boyunca tüm 
etiketlerde hem TL 
hem YTL olarak fiyat
ların yazılacağını 
söyledi. Pazarda 
alışveriş yapan vatan
daşlarla da YTL hak 
kında konuşan Baba 
can, çocuklara da 
kumbara hediye etti. 
Gazetecilerin, pazara 
çıkıp çıkmadığı soru 
sunu da yanıtlayan 
Babacan, eskiden 
olduğu kadar çık
madığını ancak 2 
ayda bir çıktığını 
söyledi. 500 bin liralık 
mandalinanın YTL 
karşılığını soran 
Babacan, 5 kuruş ce 
vabını aldı. Bunun 
üzerine gazetecilerin 
bu hesapla esnafın

batacağını söyleme 
leri üzerine Babacan, 
"Bir kere 5 kuruşa 
satar, iki kere 5 
kuruşa satar. Ondan 
sonra akşam hesap 
lar tutmayınca öğre 
nir" cevabını verdi. 
YTL'ye geçişe bir 
hafta kala pazar 
esnafının ne kadar 
hazır olduğunu anla
maya çalıştıklarını 
kaydeden Babacan, 
YTL konusunda pazar 
esnafının hazır oldu 
ğunu ancak kuruş 
hesaplarında 
tereddütler 
yaşandığını ifade 
etti. Yaşlı insanların 
kuruşlara rahat 
adapte olacaklarını 
belirten Babacan, 
"Gençlerimiz de 
eğitimli oldukları 
için çabuk 
öğrenecekler" dedi.
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Çocuğunuz mızmızlanıyorsa..
Anne ve babaların 
katlanamadığı bir 
davranış varsa, o da 
çocukların ağlayıp 
sızlanmalarıdır. 
Çocuğunuzun bu 
şekilde davran
masının sebebi ne 
olabilir? Peki ya siz 
sükunetinizi nasıl 
koruyacaksınız? 
Çocukların ağlayıp 
sızlanmaları çoğun
lukla genel bir mut
suzluğun sonucu 
olarak belirir.
Sebebi, açlık, 
yorgunluk ya da 
hastalık olabilir. Bu 
davranışı destek
lemediğinizi göster
menin en iyi yolu, 
çocuğunuzun ağla
madığı ve mızıldan

madığı zamanlarda 
ona olumlu bir şek
ilde yaklaşıp, dikka
tinizi ona vermeniz 
ve çocuğunuz yap
mak istediği şeyi 
sizde makul bir şek
ilde istemeyi 
öğrenene dek, ona 
bağırmak ya da onu 
azarlamak yerine, 
sakin ve kesin bir 
şekilde onu reddet
mektir. Eğer henüz 
konuşmaıyorsa, 
ağlamaya 
başladığında, başka 
bir aktivite ile dikka
tini dağıtmaya çalış
mak doğru olacaktır. 
Emekleme çağındaki 
çocuklar neden 
ağlar?
Korku: Korkusunun 
kaynağı genellikle 
karanlık, lazımlık, 
böcekler, hayvanlar 
vb.'dir.
Endişe: Özellikle 
sizden ayrılmaları 
gerekirse, ya da 
yeni bir bakıcıyla 
yalnız bırakıldık

larında.
Hayal kırıklığı: 
Yapmak istediği bir 
şeyi yapamadıkların
da
Dikkat: Sizinle daha 
fazla zaman 
geçirmek istedik
lerinde.
Çarpma ve düşmel
er: Canının ne kadar 
kolay acıdığını 
görmek onu 
korkutabilir.
Bunların yanı sıra, 
çocuğunuz aç ya da 
yorgun, ya da yatma 
zamanına isyan 
ediyor olabilir. Belki 
de sadece bağımsı
zlığını kanıtlamaya 
çalışıyordun 
Sızlanmak ve mızıl
danmak
Bu davranış şekli 
çoğunlukla, 
çocuğunuzun bir 
şey isteyip de elde 
edemediği durum
larda başvurduğu 
bir yoldur. Biraz 
rahat ve huzur için, 
istediğini vermek 

çekici gelse de, bu 
çocuğunuzun 
davranışını daha da 
kötü yönde etkileye
ceğinden büyük bir 
hatadır.
Nasıl başa 
çıkarsınız? 
Çocuğunuza iste
diğiniz şeyi vererek 
ağlamayı ödül
lendirmeyin. Bu ona 
istediği şeyi elde 
etmesi için ağla
manın en iyi metod 
olduğundan başka 
hiçbir şey öğretmez. 
Yorgunluk, açlık ve 
sıkıntı gibi çözüm 
bulabileceğiniz 
nedenleri ortadan 
kaldırın.
Çocuğunuz size 
olumlu yaklaşıp, iyi 
davrandığında ona 
istediği ilgiyi verin. 
Çocuğunuz bir şey 
istediğinde, cev
abınız olumsuz da 
olsa, hemen cevap 
verin. Mızıldanmaya 
başlamasını bekle
meyin.

Çocuğunuzu 
ilginç oyuncak 
ve aktivitelerle 
meşgul tutun. 
Çocuğunuza 
ne kadar 
gülünç 
göründüğümü 
göstermek iyi 
bir fikir olabilir. 
Bazen 
çocuğunuzu 
taklit etmek 
onu güldüre
bilir, ama eğer 
kızdırıyorsa asla 
yapmayın.
Eğer sonunda teslim 
olup istediğini 
yapacağınızı biliyor
sanız, beklemeden 
hemen yapın. 
Bekletmek, 
çocuğunuza, ne 
kadar sızlanırsa, 
başarı şansının o 
kadar yükseleceğim 
öğretir.
Çocuğunuzun her 
istediğini yapamaya
cağınız açık. Bu 
durumda bunu açık
lamak her zaman işe

yarar. Örneğin; 
"Şeker yiyemezsin 
çünkü yemek bir 1 
dakika içinde hazır 
olacak." diye
bilirsiniz.
Bazen "istiyorum" 
sözcüğü ilgi beklen
tisine işaret eder, j 
Bir okşayış, biraz 
övgü, onu 
kucağınızda oturta-1 
cağınız birkaç daki
ka ya da onunla bir 
kitap olumak mutlu 
olmasına ve gidip ■ 
oynamasına yeterli 
olacaktır.

»i®» GarirotaıziaMMSjeretagiyâait
GEMLİK'TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE ÇAY

2.500.000 TL :

H/Ç 7ME4 YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDEN

I

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

Tel: (0.224) 513 53 67

Ne yaparsanız yapın, 
bir tane siyah elbise 
edinin; çünkü küçük 
siyah bir elbise 
gerçek bir cankur
tarandır.
Eğer gardrobunuzda 
illa da bulunması 
gereken bir giysi 
varsa, bu küçük 
siyah bir elbiseden 
başka bir şey ola
maz. Nedeni basit: 
Küçük siyah elbisel
er sihirlidir. Sizi ince 
gösterirler, şık 
görünürler ve kumaş 
ve modeline göre 
günlük ya da gece 
kullanılabilirler. Derli 
toplu, zarif ve 
abartısız olmaları da 
cabası.
Stilde kararsızsanız, 
vücut şeklinizi ve ne 
kadar dekolte iste

diğinize karar verin 
önce. Arkası mutlaka 
gelir. Genellikle 
eteğin diz boyunda 
olduğu modeller, 
rahat giyimi ve farklı 
ortamlara rahatlıkla 
uyum sağlaması 
açısından tercih 
edilir. Eğer 
"Bacaklarım bir hari
ka" fikrine kalben 
inanıyorsanız, eteği 
kısaltmakta hiç 
sorun yok. Ama 
buna inanmak istiy
orsanız ve aslında 
bacaklarınız 
sandığınız kadar 
güzel değilse, kısa 
etekli elbiselere 
yanaşmayın bile. 
Bacaklarınızı beğen
miyorsanız da, 
hemen yere kadar 
inen eteklere sığın

mayın. Uzun 
elbiseleri özel 
durumlar için sakla
mak en iyisidir.
Kollara gelince; ister 
uzun kollu, ister 
bileklerin yukarısın
da kalan modeller, 
ister kolsuz, ister 
askılı, istediğiniz 
modeli giyebilirsiniz. 
Seçim size kalmış. 
Bu sezon kimono 
kol pek moda. Üste
lik hem göz alıcı 
görünmesi, hem de 
kollarınızı saklaması 
itibariyle son derece 
şık ve hoş görünm
enizi sağlıyor.
Eğer straples ya da 
askılı bir elbise 
deneyip, çok 
beğendiyseniz ama 
kolsuz olduğu için 
almaya çekiniyor

sanız, hiç düşün- fl 
medep elbiseyi alın. 
Kollarınız mükemmeli 
görünmeyebilir, amal 
şallar ya da ince > 
hırkalar ne için ki | 
zaten?
Yapabileceğiniz en I 
kötü şey, neyi giyip» I 
neyi giyemeye
ceğiniz konusuda I 
önyargılı olmaktır.



Sayfa 727 Aralık 2004 Pazartesi

ÖSS’de değişiklik yok
YÖK Başkanı 
Prof. Dr. 
Erdoğan

i Teziç, Avrupa 
i Birliği'ne (AB) 

en hazır kes-
। imlerden 

birinin üniver
siteler 
olduğunu

। söyledi.
Teziç, 
Türkiye’deki 
birçok üniver
sitenin hem

i Avrupa hem 
| de ABD'deki 

univesitelerle 
gerek öğrenci, 

ı gerekse öğre
tim üyesi

1 değişim pro
gramları yap
tıklarını kay
detti. Hazır 
olmayan 
kurumların 
zaten bu 
değişim pro
gramlarına

katılamaya
cağını 
söyleyen 
Teziç, şunları 
kaydetti: 
"AB'ye en 
hazır kesim
lerden birinin 
üniversiteler 
olduğundan 
şüphe yok. 
Üniversiteler, 
toplumun en 
yetişmiş ele
manlarının 
bulunduğu, 
değişiklik
lerde en kolay 
uyumu

sağlayabile
cek kuram
lardır. Ama 
'hazır' 
sözcüğü 
durağan bir 
sözcük de 
değildir. 
Üniversiteler 
her zaman 
hazır olmak 
zorunda. O 
nedenle 
ölçme-değer- 
lendirme 
bizim bugün 
gün
demimizde en 
çok

tartıştığımız 
konuların 
başında yer 
alıyor."

ÖSS sistem
ine de deği
nen YÖK 
Başkanı Teziç, 
"ÖSS sis
temiyle ilgili 
bu ders yılın
da herhangi 
bir değişiklik 
söz konusu 
olamaz, süreç 
başlamıştır. 
Öğrencilerin 
yeni bir sınav 
sistemiyle 
karşılaşmaları 
düşünülemez, 
düşünülmeme 
lidir de. Bir 
tedirginlik 
yaratılacak 
açıklamayı bu 
aşamada 
kimse yapma- 
malTdedi.

Iddaa oynanmasına 
sıkı denetim

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

Spor Toto Genel 
Müdürü Erdenay 
Oflas, 18 yaşından 
küçüklerin bahis 
oynamasının 
yasak olduğunu, 
ancak bunu 
engellemenin 
kolluk kuvvet
leriyle mümkün 
olmadığını 
belirterek, "İddaa 
adlı bahis oyununa 
liseli gençler 
büyük ilgi gösteriy
or. 18 yaş altındaki 
gençlerin İddaa 
oynamasını 
engellemek için 
Gençlik Spor İl 
Müdürlükleri'nde 
birer komisyon 
kurularak, bu 
komisyonların 
denetim görevi 
yapmasını 
sağlayacağız" 
dedi.
Denizli'de devam 
eden Türk Spor 
Yazarları Derneği 
(TSYD) 42. Yıl 
Sporun Zirvesi'nde 
konuşan Spor 
Toto Genel Müdürü 
Erdenay Oflas, 
seminerin ' 
Spor Ekonomisi ve 
Sponsorluk' 
konulu oturumun
da açıklamalarda 
bulundu. Kaynak 
sağlamak amacıyla 
kurulan İddaa 
adlı bahis oyu
nunun beklenen
den daha fazla ilgi 
gördüğünü belirten 
Oflas, "Türkiye 
liglerinin başla
masıyla birlikte

haftada 15 trilyon 
liralık İddaa 
oynanıyor.
Ligin bitimine 
kadar bu rakamın 
haftada 20 trilyon 
liraya çıkacağını 
tahmin ediyoruz. 
Özellikle cumartesi 
ve pazar günleri 
Türkiye'de 10 
trilyon liratık 
İddaa oynanıyor" 
diye konuştu.
“Spor Toto Genel 
Müdürlüğü olarak 
illegal sitelerden 
oynanan bahis 
oyunlarına karşı 
mücadele verdik
lerini belirten 
Oflas, "Bu sitelerin 
yasaklanması 
için çeşitli bakan
lıklarla birlikte 
çalışma sürdürüy
oruz. Ancak, 
İran'da porno 
sitelerinin yasak- r 
lanması nasıl 
mümkün değilse, 
bizim de bu 
siteleri yasakla
mamız mümkün 
değil. Bu sitelerin 
yayını kesilse 
bile 5 dakika 
sonra başka 
isimlerle tekrar 
faaliyete geçebiliy
or” dedi. Maliye 
Bakanlığı'nın bu 
sitelerin Türkiye 
uzantılarının sahip
lerini tesbit etmeye 
başladığını ve bu 
konuda mali yap
tırımlara gittiğini 
kaydeden Oflas, 
"illegal sitelerden 
bahis oynamada

birinci sırayı 
Batman, Şırnak ve 
Mardin gibi 
Güneydoğu 
Anadolu illeri alıy
or. Bu bölgede haf
tada 3 trilyon liralık 
illegal bahis 
oynanıyor.
KKTC'de bu rakam 
1 trilyon lirayı 
buluyor" ifadelerini 
kullandı.
Liseli gençlerin 
İddaa'ya büyük bir 
eğilim gösterdiğini 
belirten Oflas, 18 
yaşından küçük
lerin bahis oyna
masının yasak 
olduğunu ancak 
bunu engellemenin 
kolluk kuvvet
leriyle mümkün 
olmadığını söyledi. 
Türkiye'de 3 bin 
bayinin bulun
duğunu, her 
bayiye bir güvenlik 
görevlisinin verile
meyeceğini 
kaydeden Oflas, 
"18 yaş altındaki 
gençlerin İddaa 
oynamasını 
engellemek için 
Gençlik Spor İl 
Müdürlükleri'nde 
birer komisyon 
kurularak, bu 
komisyonların 
denetim görevi 
yapmasını sağlaya
cağız" dedi. Oflas, 
18 yaşın altındaki 
gençlere bahis 
oynattıkları tesbit 
edilen 5 bayinin 
bayiliklerinin de 
iptal edildiğini söz
lerine ekledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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40 milyon insan hiç kitap okumuyor
Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi (OMÜ) 
Eğitim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Bilal 
Dindar, okumanın 
insanlara ceza olarak 
verildiği 70 milyon
luk Türkiye'de, 40 
milyon insanın hiç 
kitap okumadığını 
belirterek, ülkede 
okuyan delilere 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
Türkiye'de bir 
insanın yıllık kitap 
harcamasının sadece 
2 dolar, batıda ise bu 
rakamın 500 dolar 
olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Bilal 
Dindar, Avrupa 
Birliği (AB) 
ülkelerinde insan
ların yüzde 40'ının 
yılda en az 1 kitap 
okuduğunu, 
Türkiye'de ise 40 
milyon insanın hiç 

kitap okumadığını 
ifade etti. Dindar, 
"Türkiye'de 20 kişiye 
bir gazete düşerken 
Japonya'da 
gazetelerin toplam 
tirajı 60 milyonu 
geçiyor" dedi.
Prof. Dr. Bilal Dindar, 
Sakarya'nın Kocaali 
llçesi'ne bağlı 
Gümüşoluk 
Köyü'nde, genel 
kurullarını yapmadık
ları için Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğü 
tarafından mahkem
eye verilen ve 
Kocaali Asliye 
Ceza Mahkemesi 
tarafından 30 gün 
boyunca kitap 
okuma cezasına 
çarptırılan kooperatif 
yöneticilerine, 
Sakarya Tarım İl 
Müdürlüğü tarafın
dan kitap hediye 
edildiğini hatırlattı. ,

Prof. Dr. Dindar, "Biz 
okumanın ceza 
olarak verildiği bir 
ülkede yaşıyoruz. 
Bunca eğitim kuru
ntuna ve yetişmiş 
insan gücümüze rağ
men geldiğimiz 
nokta ortada.
İnsanlarımız oku
muyor, okumayınca 
düşünemiyor, fikir 
de üretemiyor.
Dolayısıyla başarılı 
olamıyoruz" diye 
konuştu.
Fransa'da bulunduğu 
6 yıllık süre içinde 

90'larına kadar 
yaşayan bu insan
ların parklarda 
büyüteçle kitap 
okuduklarını da 
dile getiren Dindar, 
"Adamların gözleri 
görmüyor, ayak
larının biri diğer 
tarafta okumayı 
sürdürüyorlar.
Bizse ayakta uyuy

oruz" şeklinde 
konuştu.
Okumanın insanı bil
gilendirdiğini kayde
den Dindar, 
"Okumanın avantajı 

çok. İnsanı bil
gilendiriyor Buna 
göre fikir üretiyor
sun. Okumayınca 
fikir de üretemiyor
sun. İşte gençlerim
izin hali.
Okumadıklarından 
fikir de üretemiyor
lar. Aynı şeyleri 
tekrar edip duruy
oruz. Türkiye'de 
eğitimde uygulama 
yanlışlığı var. İngili- 
zler'in beyin fırtınası 
yapan bir sosyal bil
imcisi var.
Dünyadaki nadir 
kişilerden biri. 
'Aklımızı en iyi şek
ilde kullanmalıyız. 
Bütün insanlar hay
atı boyunca kendiler
ine verilmiş aklın 
yüzde 2'sini kullan
abiliyor. Bu oran 
yüzde 6'ya kadar çık
abiliyor* diyor. Hal 
böyleyken millet 

olarak biz neden 
yüzde 2 ile idare 
edelim? Eğitimde 
yanlışlıklar var. 
Papağan gibi ezber
lemişiz. Ezbercilik 
kalkacak ama kalka
cak demekle kalk
mıyor. Aklımızın 
yüzde 2'lik potan
siyelinin yüzde 80'ini 
0-6 yaş grubunda 
kullanabiliyormuşuz. 
Yüzde 20'yi daha 
sonraki dönemde 
kullanabiliyoruz.
Evdeki çocuk çok iyi 
yetiştirilebiliyorsa 
toplum şanslı. 
Emredici veya 
koruyucu bir şekilde 
aşırılık yapılınca iyi 
olmuyor. Veli ve 
öğretmenler, çocuk
lara arkadaşıymış 
gibi yaklaşmalı ve 
onları okumaya, 
düşünmeye sevk 
etmeli" dedi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar
MENÜ

Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli içkiler
Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi: 35.000.000 TL 
Meyve

Tl M on/l C4Ö 4t\ 14 C44 44 44 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI
ı6ı' (0.224) 513 10 İr 514 44 44 reyonu İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Akaryakıtta OTV arttırıldı
fi,ı:ı akaryakıt 
ıı ı u illerinden alınan 
.»•«•/ tüketim vergisi

< > IV) tutarları 
o tırıldı.
Ncsmi Gazete'de 
। <ı\ unlanan 
Hakanlar Kurulu 
K ararlarına göre, 
ı»//aştırılmış 
a apan, bütan, LPG, 

ı >togaz ve gaz 
>ıalinde propan ile 
>aıfan için belir- 
• nen tutarlar 3 
ı / alık 2004, diğer 
uunlere ilişkin 

> / I tutarları ise 4 
h alik tarihinden 
yçerli olmak üzere 
nkseltildi. Buna

göre, sıvılaştırılmış • 
propan ile bütan, 
gaz halinde propan 
ve bütan ile 
L.P.G'den alınan 
ÖTV tutarları 443 
bin 500 liraya, 
otogazdan alınan 
ÖTV ise 700 bin ' 
500 liraya

yükseltildi. 
Ağırlık itibarıyla 
kükürt miktarı 
yüzde 17 geçen 
fakat yüzde 2'yi 
geçmeyen fııel 
oillere uygulanan 
ÖTVtutarı da 437 
bin 500 lira olarak 
tespit edildi.

OtûiıMIm sigorta primi jMi
A arayolları motorlu 
araçlar zorunlu mali 
sorumluluk sigortası 
primleri ve sigorta 
kapsamında kaza,, 
yaralanma, ölüm 
için verilen teminat 
tutarları 1 Ocak 
2005 ten geçerli 
olmak üzere 
artırıldı. Buna göre 
zorunlu trafik sigor
tası primleri yüzde 
2.2 ile yüzde 9.3 
oranları arasında 
artırılırken, 
teminatlarda 
yüzde 25 artış sağ
landı. Resmi 
Gazete 'deyayımlana

n tebliğe göre 1 
Ocak 2005 tarihinde 
saat 01.00'den 
itibaren geçerli ola
cak yeni tarifede 
otomobillerin zorun
lu trafik sigortası 
primi, 117 milyon 
liraya (117 YTL) 
çıkarıldı. Bu tutar 
taksiler için 440 
milyon lira (440 
YTL), kamyo
netlerde 195 milyon 
lira (190 YTL) 
minibüslerde 300 
YTL, iş 
makinelerinde 95 
YTL, kamyonlarda 
295 YTL, 15-25

koltuk kapasiteli 
otobüslerde 3 73 
YTL olarak uygu
lanacak.
Kaza sonucu sigorta 
kapsamında ödenen 
tazminat tutarları 
ise yüzde 25 oranın
da artırıldı. Tüm 
araçlar için araç 
başına ödenebilecek 
tazminat tutarı 4 
milyar liradan 5 
milyar liraya (5 bin 
YTL), kaza başına 
ödenecek toplam 
tutar ise 8 milyar 
liradan 10 milyar 
liraya (10 bin YTL) 
çıkarıldı.

Türkcelle borçlarında ıınlııstı
Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş. (Türk Telekom) 
ve Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. 
(Turkcell) arasında, 
24.04.1998 tarihli 
Şebekelerarası 
İrtibat ve İşbirliği 
Sözleşmesi'nin çağrı 
sonlandırma ücret
leriyle ilgili olarak 
ortaya çıkan Nisan 
1998-Eylül 2003 
dönemine ait devam 
eden uyuşmazlıklar

dün anlaşmayla 
sonuçlandı ve 
Turkcell'in TT'ye 
olan 997 trilyon 644 
milyar 669 milyon 
lira borcunu 17 eşit 
taksitle ödeyeceği 
bildirildi.
Öte yandan GSM 
Pan Avrupa Mobil 
Telefon Sisteminin 
Kurulması ve 
İşletilmesi ile İlgili 
Lisans Verilmesine 
İlişkin İmtiyaz 
Sözleşmesi (İmtiyaz

Sözleşmesi) uyarınca 
Turkcell tarafından 
31 Mayıs 2004 tari
hine kadarki dönem 
için doğan ve 
Hazine'ye ödenmesi 
gereken paylara 
ilişkin ihtilaflar 
konusunda da anlaş
ma sağlandı ve 
Turkcell 'in IIazin e 'ye 
kalan 416.5 trilyon 
liralık tutarın 4 
eşit taksitle ödeme 
konusunda da 
anlaşma sağlandı.

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Bağlarbaşı maçında 
Gemlik Gençleri

Gemlikşpor ’un bel 
bağladığı yarının gençlerine 
bir ağabey, eski yıllanmış fut
bolcu ve bir Gemlikli olarak 
yazıyorum.

Yapacağınız her güzel 
hareket sizin lehinize olarak 
zaman içinde geri dönecektir.

Sayın Ömer Hoca, geçen 
seneden kalan güzelliklerle bu 
sene Gemlik A takımına 7 
sporcu hediye etti. Bu olay 
yönetimin ve hatta Sayın 
Kulüp başkanımıza bile 
söylendi. Sizin şu ana kadar 4. 
maçınızı izledim bu maçın 
sonuna kadar edindiğim inti
ba, karakter olarak en yüksek 
düzeyde saygılı gençlersiniz, 
buna ne yazacak ne de 
söylenecek laf yok. Gelelim 
yaptığınız işe hepimiz 
talebisiniz. Öncelikle tahsiliniz 
gelir, ben bundan da eminim 
oynadığınız futbola gelince 
bunu açıkça yazmak istiyo
rum. Hepimiz bizim için 
Gemlikliler içinde birer 
cevhersiniz.

Muharrem; Nedense bu 
maçta çıkılmayacak topa 
çıkıp, çıkılacak topa çıkmadın. 
Uzun mesafeli çıkışlarda 
kaleni boşalttığında bek veya 
en yakın hofsayttı ama, o topa 
o şekilde çıkılmazdı ve atlan- 
mazdı. ikinci çıkışın ceza 
sahasına kadar işte o topa çık
mayacaksın zina beklerden 
biri gelesiye; üçüncü golde 
topa yatabilirdin, köşeyi de 
kapamıştın. Gene de senden 
çok şeyler bekliyoruz. 
Eksikliğinin kaleci çalışması 
yapmaman geliyor. Gece 
idmanında bu kadar olur.

3 Numara Fuat birinci 
devre iyi değildin. Topla 
buluştuğun an iyi, ikinci 
hareket yok gibi 7 kere taç 
attın dördü yalnıştı. 
Umumiyetle bekler hava 
toplarını yere düşürmez. 
Rahat zamanda yalnızken 
topa basılır hatan kenardan 
fark edilince ikinci yarı oyun 
yerin ve şekli değişti tabi bu 
hemen olmaz ben de tavsiye 
Rıdvan, Serdar iyiydiniz daha 
iyi olmanız gerekir. Emrah 
daha titiz daha dikkatli 
adamını markajda hatalısın. 
Orta sahada oynayan dörtlüye 
karşı takımın kalecisi degaj 
yahut bizim takım hücumda 
iken Rakip takımın santro- 
forunu markaja almak, biriniz 
önde hasını ortanızda en geri 
adanı hasını arkasında dur
malı Nedeni? Karşıdan gelen 
topu ilk önce sen senden 
geçerse en gerideki arkadaşın 
topu almaya çalışır veya top
suz koşu rahat koyudur, iste
diğin yöne koyar istediğin işi 
yaparsın.

Takım Kaptanı sen takımı 
hızlandıran, sen takımı 
yavaşlatan ve takımı okuyan 
adam olmalısın.

Forvette oynamaya çalışan 
Muharrem Sercan iki ikili iyi 
yalnız duvar paslarını daha 
dikkatli yap. Boş bulduğunuz 
zaman şut atmaya bakın.

Dinçer çok hırslısın. 
Hırsına diyecek yok, ama bazı 
yerlerde yaptığın hareket sana 
zarar verir.

İki sarı kart seni oyun hari
ci yapar.

İleriki maçlarda başarılar.

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 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



27 Aralyk 2004 Pazartesi

| Vergilen bankalar toplayacak
Gelir İdaresi, 

elektronik beyan
nameden sonra 
vergiledin toplan
ması işini de 
"tümüyle" bankalara 
bırakmaya 
hazırlanıyor.
Vergi Daireleri 
Otomasyon 
Projesi'nin (VEDOP) 
ikinci ayağı ile bir- j 
likte tahakkuk 
kayıtları bankalara

Marmara köpek balığı kaynıyor
Marmara Denizi'nin 
Karacabey 
Boğazı'nda yine 
köpek balığı 
yakalandı. 
Bursa'nın 
Karacabey İlçesi'ne 
bağlı Kurşunlu 
Köyü'nde geçimleri
ni denizden çıkaran 
köylülerin 1.5 ayda 
yakaladıkları dev 
köpek balıklarının 
sayısı 6'ya ulaştı. 15 
gündür fırtına sebe
biyle avlanma 
yapamıyan 
balıkçılar, dün rüz

Bazı kişilerin diğer
lerine göre acıya ya 
da fiziksel ve duy
gusal streslere daha 
dayanıklı olmasının 
nedeninin, tek bir 
gendeki küçük bir 
farklılık olduğu 
ortaya çıktı.
Michigan Üniversite- 
si'nden Nörolog 
Jon-Kar Zubieta ve 
ekip arkadaşlarına 
göre bu fark, 
katekol-O-metil- 
transferaz (COMT) 
adlı enzimi kodlayan 
gende ortaya çıkıy
or. COMT enzimi, 
sinir hücreleri 
(nöron) arasında 
sinyal iletimini 
sağlayan dopamin 
ve noradrenalin adlı 
maddelerin işlev 
görmesiyle ilgili 
beyin kimyasının 
yönetiminde rol 
oynuyor. Bu enzimi

açılıyor.
1 Ekim'den itibaren 
vergi beyan
namelerinin

isteğe bağlı olarak 
internet ortamında 
verilmesine imkan 
sağlayan Gelirler

garın kesilmesiyle 
denize açıldı. Akşam 
saatlerinde limana 
geri dönen Gürsel 
Şükür idaresindeki 
balıkçı motorunda 
3.5 metre boyunda 
ve 400 kilo ağırlığın
da bir köpek balığı 

acı genlerimize bağlı
kodlayan gen, tüm 
öteki genler gibi, 
biri anneden, biri de 
babadan olmak 
üzere çift kopyalı. 
Alet denen her bir 
kopya, COMT enzi
mini kodlayabiliyor. 
Ancak, COMT enzi
minde yalnızca tek 
bir aminoasit farklı 
olabiliyor.
Araştırmanın 15'i 
erkek, 14'ü de kadın 
olmak üzere 20-30 
yaşlarında 29 gönül
lü denek üzerinde 
yürütüldüğünü anla
tan ABD'li nörolog 
Zubieta, "Kadın 
denekler üzerindeki 
deneyler, östrojen 
hormon düzey
lerinin en aza indiği 
menstrüal döngü 
zamanında yapıldı. 
Deneylerde, beyin
deki mu-opioid 
(uyuşturucu etkideki 

olduğu haberi 
köylülüler 
arasında hızla 
yayıldı. Limanda 
toplanan
Kurşunlu 
sakinleri, dev 
köpek balığının 
tekneden indirilişini 

kimyasallar) 
almaçlarını ve nasıl 
çalıştıklarını görün
tülemek için denek
lere bir radyoaktif 
işaretçiyle birlikte 
pozitron-yayın 
tomografisi (PET) 
uygulandı.
Deneklerin sürekli 
acı çekmeleri için 
çene kaslarına tuzlu 
su enjekte edildi. 
Acıya beyindeki 
tepki PET cihazıyla 
ölçülürken, denek
lerin de her 15 
saniyede bir ne 
kadar acı çektikleri
ni ve neler hissettik
lerini söylemeleri 
istendi" diye 
konuştu.
'Deney sonunda 
genlerinin her iki 
kopyası da val 
içerikli enzim kod
layan denekler, 
acıya karşı belirgin 

Genel Müdürlüğü, 
önümüzdeki yıl 
elektronik beyanı 
gelir ve kurumlar 
vergisi 
mükelleflerine de 
yaygınlaştıracak.
Vergi mükellefleri, 
vergi beyan
namelerini internet 
ortamında 
vermeye de teşvik 
edilecek.

meraklı ve ürkek 
bakışlarla seyretti. 
Sahilden 9-10 mil 
kadar açıkta 
yakalanan köpek 
balığının pamuk 
cinsi ve son 
derece saldırgan 
olduğu bildirildi. 
6 kopek balığı 
yakalayan 
Kurşunlulu 
balıkçılar, 
Marmara'daki balık 
bolluğundan dolayı 
bu canavar hayvan
ların çoğalmasından 
endişe ediyor.

bir biçimde daha
dirençli çıktılar" 
diyen Zubieta şun
ları söyledi: 
"Bu genetik 
varyasyon, insanları 
hem nöro-kimyasal 
tepkileri hem de 
duyusal ve ruhsal 
tepkiler açısından 
acıya karşı daha 
dayanıklı kılıyor.
COMT proteini, 
aslında nörotrans- 
mitter denen 
kimyasallar beyin 
hücreleri arasında 
sinyal iletimi işini 
bitirdikten sonra, 
hücreler arasındaki 
boşluğu temizleyen 
çöpçü işlevi görüy
or. Daha somut 
olarak da dopamin 
ile, norepirefirin 
olarak da bilinen 
noradrenalin adlı 
kimyasalları 
metabolize ediyor."

Asgari ücretin 
120 milyonu 

vergi

Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonun 
un (KESK) yaptığı 
bir araştırmaya 
göre, aylık 444 
milyon lira brüt 
ücret alan asgari 
ücretli, bu 
paranın yaklaşık 
120 milyon lirasını 
gelir ve dolaylı 
vergi olarak 
devlete geri 
ödüyor.
Aylık 444 milyon 
lira olan brüt 
ücretin 318 milyon 
lirasını net olarak 
alan asgari ücretli, 
ayda 66 milyon lira 
gelir vergisi, 54 
milyon lira da 
dolaylı vergi 
ödüyor.
Yıllık bazda ise 
asgari ücretli, 
toplam ücretinin 
yüzde 40'ını, yani 1 

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
□İCE3 ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

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

milyar 440 milyon 
lirasını vergiye 
veriyor. Buna 
karşın ödediği yıl
lık 650 milyon 
liralık dolaylı 
verginin 325 
milyon lirasını ise 
vergi iadesi 
olarak geri alıyor. 
Kamuda çalışan 
9/1 dereceden 
memur da yılda 
yaklaşık 2 milyar 
300 milyon lira, 
öğretmen yaklaşık 
3 milyar 500 
milyon, 
hemşire de 
yaklaşık 3 milyar 
200 milyon lira 
vergi veriyor. 
KESK Genel 
Başkanı Sami 
Evren, asgari 
ücretin vergi 
dışı bırakılması 
gerektiğini 
söyledi.
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feş ağrısı bir ilaçla geçer’ deyip geçiştirmeyin
Bu yoğun, stresli, 
koşuşturmalı hayatta 
baş ağrısından 
yakınmayan kaldı 
mı? Hemen hemen 
herkesin ortak derdi 
baş ağrıları. Çoğu 
koz çaresiz 
kaldığımız bu 
ağrılara karşı yapa
bildiğimiz tek şey 
ilaç kullanmak.

' Ancak uzmanlar 
ağrıyı kesmek için 
alınan avuç avuç 
ilacın, azaltmak 
şöyle dursun ağrıyı 
daha da tetiklediğini 
söylüyor.
Baş ağrısı; baş böl
gesindeki adale, 
eklemler, sinirler, 
beyin zarı, damarsal 
yapılar gibi birçok 
ağrıya duyarlı 
yapılardan kay
naklanan bir prob
lem. Baş ağrısının 
farklı çeşitleri var. 
Bazı baş ağrıları 
akut bir şekilde 
gelişiyor ve hemen 
müdahale gerektiriy
or. Bazıları ise kronik 
baş ağrısı kategori
sine giriyor.
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Ağrı 
Kliniği uzmanların
dan Prof. Dr.

Süleyman Özyalçın 
konuyla ilgili şunları 
söylüyor: "Farklı kro
nik baş ağrıları için 
için özel klinik bir 
tanımlamalar vardır. 
Örneğin basit migren 
için Uluslararsı Baş 
Ağrısı Derneğinin 
tanımına göre klinik 
olarak tek taraflı yer
leşimi olan, zon- 
klayıcı, günlük 
aktiviteyi önleyici 
şiddette, bulantı ve 
kusma ya da ışık ve 
gürültüye has
sasiyetle seyreden 
ve 4 - 72 saat arası 
süren baş ağrısı 
ataklarından en az 
beş atak olması tanı 
koydurucudur. Bu 
anlamda baş ağrısı 
primer baş ağrısı ve 
başka bir rahatsızlğa 
bağlı olarak seyre
den sekonder baş 
ağrısı olarak ayrıla
bilir. Primer baş 

ağrılarından kronik 
baş ağrıları içinde, 
baş bölgesi 
adalelerinin tutulumu 
ile birlikte seyreden 
veya bağımsız olan 
gerilim tipi baş 
ağrıları, migren, 
küme baş ağrıları, 
servikojenik baş 
ağrıları sayılabilir. 
Sekonder baş 
ağrıları olarak travma 
sonrası baş ağrıları, 
sinüs baş ağrısı, 
kafaiçi basıncın art
ması ya da azalması
na bağlı ağrılar, kafa 
içi tümörler sayıla
bilir." 
BAŞ AĞRISI 
TÜRLERİ
Baş ağrısının birçok 
türü var. Prof. Dr. 
Özyalçın bunu iki 
ana başlık altında 
topluyor: Akut ve 
kronik baş ağrıları. 
Akut baş ağrısı her
hangi bir hastalığın 

oluşturduğu durum 
olarak tanımlanıyor. 
Kafa içinde çok 
ciddi ve hemen 
önlem alınması 
gereken tümör 
anevrizma gibi bazı 
önemli sorunlar 
içerebiliyor. Aynı 
zamanda gribal 
enfeksiyon, göz, 

kulak veya dişlerle 
ilgili sorunlar da akut 
baş ağrılarına yol 
açabilir. Kronik baş 
ağrıları ise uzun 
süreli tekrarlayan 
ağrılar olarak tanım
lanıyor. Baş, boyun, 
adale ve eklem 
ağrılarından kay
naklanan ağrılar, 
aşırı ilaç kullanımına 
bağlı baş ağrıları bu 
tanıma giriyor. 
Peki ne zaman akut 
he zaman kronik 
ağrıdan söz ediliyor? 
Prof. Dr. Özyalçın bu 
soruyu şöyle 
yanıtlıyor: "Sık 
tekrarlayan ve yıl
lardır süren ağrılar 
kroniktir. Ancak kişi 
hayatında ilk kez 
daha önce görmediği 
türde şiddetli bir baş 
ağrısı ile karşılaşıy
orsa bu çok önem
lidir. Bunu bir alarm 

olarak kabul edebili
riz. Ayrıca baş 
ağrısının başlangıç 
şekli de çok önem
lidir. Hasta 50 yaşın 
üzerinde ise ve daha 
önce hiç belirtmediği 
halde baş ağrısı 
yakınmalarından 
bahsediyorsa bu da 
bir alarmdır. Oysa 
çocukluk çağı ya da 
erken erişkin dönem 
pek çok primer kro
nik baş ağrısı rahat
sızlığının başlangıç 
dönemidir. Bunun 
dışında baş ağrısının 
tansiyon artışı ile 
bazı ateşli hastalık
larla veya ense 
sertliği çift görme 
gibi bulgularla 
seyretmesi hastanın 
baş ağrısı dışında 
kanser gibi bir 
hastalığının olması, 
bir kafa travması 
sonrası baş ağrısı 
gelişmesi gibi 
durumlar dikkat 
edilmesi ve bir 
nörolog ya da beyin 
cerrahı tarafından 
izlenmesi gereken 
önemli aciliyeti olan 
sorunlardır. Bunların 
dışında bazı özel 
tipte rahatsızlıkları 
saymazsak, kronik 

primer baş 
ağrılarının bir çoğu 
için bugün dünyada 
gelişen eğilim, bu 
ağrıların sadece 
nörologlar tarafından 
değil aile hekimleri 
ve dahiliyeciler 
tarafından düzenli 
olarak takip ve 
tedavi edilebileceği 
yönündedir." 
AKUT BAŞ 
AĞRILARI 
Baş ağrısının 
hastalığı oluştur
duğu durum olarak 
tanımlanıyor. Kafa 
içinde çok ciddi ve 
hemen önlem alın
ması gereken bazı 
sorunlar içerebiliyor. 
KRONİK BAŞ 
AĞRILARI
Uzun süreli tekrar
layan ağrılar bu tanı
ma giriyor. Bazı kro
nik baş ağrısı tipleri: 
-Baş, boyun, adale 
ve eklem ağrıların
dan kaynaklanan 
ağrılar
-Aşırı ilaç kullanımı
na bağlı baş ağrıları 
-Psikiyatrik bozuk
luklara bağlı ağrılar 
-Migren 
-Gerilim tipi baş 
ağrısı
-Krayinal nevraljiler
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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 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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

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

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

1
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b
■

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

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
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KAHRAMAN ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah.

Şehit Cemal Sok. No: 19

GEMLİK
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yerel süreli yayin 
YIL : 32 SAYI : 2017 

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

(Dini boynun Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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W çakışla ağaça şd«l veriyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

70 yaşındaki 
Ahmet Aktaş, 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
kulübede 
yılların birikimi 
el becerilerini 
satışa sunuyor. 
Afyon ilinde 
yıllarca çiftçilik 
yaptıktan sonra 
Gemlik'e yerleştiğini 
söyleyen Ahmet 
Aktaş, küçük 
çakısıyla 
ağaçlara şekil 
veriyor.
4 çocuğu olduğunu 
belirten Aktaş, 
eski yılların 
vazgeçilmez ulaşım 
araçlarından kağnı 
arabasını ağaca 
şekil vererek

yaratıyor.
İlerlemiş yaşının 
tüm bilgisiyle 
bu işi yapmaya 
başladığını söyleyen 
Ahmet Aktaş, mey
dana getirdiği el

becerisinin 
karşılığı olarak 2 
milyon lira alıyor. 
Toprak insanı 
olarak yıllarca 
çalıştığını 
söyleyen

Ahmet Aktaş, 
el becerilerini 
kendisini avutmak 
ve boş zamanlarını 
değerlendirmek 
için yaptığını da 
kaydediyor.

ELEMAN ARANIYOR 
ılMmımnlt yetiştirilmek im 

Ga^te dağıtımı yapacak
çııunum '

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

Bayan hastaya bakan l 
BAYAN HASTA I

BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 1718

I YILBAŞINA 4 GÜN KALDI..... 1 
| 2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZ İLE j 
| ÖZEL TAKVİM ÇALIŞMALARIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ? i
IÖÖI ~ * İÖOİ

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

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
il 12 1

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
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Kara para ile etkili nrıüc^ddl^lçîn Maliye Bakanlığı’nırr çalışma yaptığı açıklandı.

Maliye, kara para yaşası hazırlıyor
AKP İstanbul Milletvekili Gülseren Topuz, Maliye Bakanlığı’nın “Kara Para Yasa” hazırladığını söyledi. Topuz, TBMM’de 
yaptığı konuşmada, ekonomideki başarılı performansın hiçbir iktidara nasip olmadığını bildirdi. Haberi sayfa 5’de

GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
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62 bin öğretmen 
açığı olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, rakam
larla Türkiye’nin eğitim hari
tasını çıkardı, 2005 yılında 
öğretmen açığının 62 bin 210 
olması bekleniyor. Sayfa 7’de

İlköğretim okullarına alınacak 160 ton kömür için ertelenen ihale dun yapıldı.

Kömür ihalesi okullara yaradı
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış

Halkın parasına sahip çıkmak
AK Parti iktidarının halkın parasını çalanlara karşı 

yürüttüğü savaşımı zevkle izliyorum.
Bu ülkenin IMF kapılarında bir milyon dolar borç 

almak için girdiği sıkıntıları bilmeyenimiz yok.
Hal bu iken, binbir dolambaçlı yollarla banka 

sahibi olanlar, halktan topladıkları paraları kendi 
işlerinde kullanarak, bankaları batırdılar.

Batık bankaların devlete maliyetinin 46 milyar 
dolar olduğu açıklandı.

Bu paralardan 10 milyar dolan bile tahsil edileme* 
di.

Koca koca Halis Ağalar, Cavit Beyler, Hayyam 
Efendiler, Ali Balkanerler.. Uzanlar.. ve daha niceleri, 
yasa dışı yollarla bankalarında toplanan halkın par* 
alarmı kendi parası yaptılar..

Şimdi bunların hesapları veriliyor.
Devlet gelin borcunuzu ödeyin diyor..
Masaya oturulup, borçlar uzun vadeye bölünüp 

ödenmesini istiyorlar.
Toplu çaldıklarını, uzun vadede ödeyecekler..
Güzel iş değil mi?
Devlet, batık bankalardaki halkın parasını halktan 

topladığı vergilerle ödedi.
Uzanlar çaldıklarıyla kaçtılar.
Yurt dışına kaçırdıklarını kemse bilmiyor.
Yurt içindekilere el kondu.
Adamlar amma da çalmış ha!
Geçenlerde Ali Balkaner hüküm giyince bir yolunu 

bulup kaçtı..
Yine yakalandı.
Çağlar grubuna trilyonlar tutarında para cezaları 

verildi.
Davaları devam ediyor.
Hiçbiri ak süt gibi değil.
AK Parti’nin bu mücadelesini seviyorum.
Halkın parasını deve yapanların yanına kalmamalı.
Kalmamalı..
'Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste’ sözü 

boşuna söylenmemiş..

Geçtiğimiz hafta yapılan ihalede, fiyatları yüksek bulan ihale 
komisyonu kömür ihalesini erteleyince, ihaleye katılan üç 
firma, fiyatları aşağıya çekti. Bu işten okullar kazançlı çıktı.
Üç firmanın katıldığı 
kömür ihalesi kıran 
kırana geçti. İhale 
Komisyonu’nun 
ertelediği ihale dün 
yapıldı. İlk ihalede 
208 milyon lira teklif 
veren firmalar fiyatları 
193 milyon liraya 
kadar düşürdü.

Türkiye ekonomisi 
18, şıraya çıktı

Satın alma gücü parkesiyle gayri safi milli 
hasılada 2002yılında 19'unculuğa kadar 
düşen Türkiye, Hollanda ve Güney 
Afrika'yı ardında bırakmasına karşın, 
İran 'a geçilmesi nedeniyle 2003 
yılında 18'inci sırada yer aldı. Sayfa 9’da

Uğur Böceği Yalçın özdenin yazdığı komedi türündeki tiyatroda, 
öğrencilere eğitimin ne kadar gerekil olduğu anlatıldı 

“Yaşasın Dünyamız" sahnelendi 
Dün Hamidiye İlköğretim Okulu salonunu doldu
ran yüzlerce öğrenci oyun öncesinde gösteri 
yapan palyançolarla doyasıya eğlendiler.

Haberi sayfa 4’de

İhale Komisyonu en 
düşük fiyatı Kurt 
Ticaret adına Ferhat 
Kurt ‘un verdiğini 
açıladı. Ferhat Kurt, 
üç yıldır üst üste 
kömür ihalesini kaza
narak, Milli Eğitim’in 
kömür ihtiyacını 
karşılıyor. Sayfa 3’de

Taşımalı eğitim 
hala sorun

Eğitimin sorunlarından biri olan taşımalı 
sisteme ayrılan ödenek miktarı her 
geçen yıl artarken, 2004 yılında öğrenci 
sayısında ve öğrencilerin taşındığı bir
imde düşüş kaydedilemedi. Sayfa 1O’da

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Planlama

Ulusların ve toplumların yaşamını 
düzenleyen en önemli kavramlardan 
biri plan ve planlama....

Üretim planlaması,
Nüfus planlaması, 
Eğitim planlaması 
Sağlık hizmetlerinin planlanması 
Toplumsal gelişmenin vazgeçilmez

leri...
Ancak biz de planlamaya ne denli 

uyuluyor?
Uyuluyor mu?
Kesinlikle hayır....
Uyulsaydı, plan pilav olarak algılan- 

masaydı bugün yaşanan “sıkışıklıklar” 
ve “düzensizlikler” olmazdı.

Trafikde keşmekeş yollar yetersiz, 
araç çok.

Çünkü ülkenin trafik altyapısı 
gözetilmeksizin araç ithalatı ve üretimi 
yapılmış.

Okullarda kimi yerde ikili kimi yerde 
üçlü öğretim yapılıyor.

Çünkü mevcut okulların sayısı 
öğrenci sayısının çok çok altında...

Sağlık hizmetlerinde ciddi 
aksamalar var.

Çünkü sağlık kurumlan yetersiz.
Arzın talebi karşılaması olanaksız.
Enflasyon var.
Çünkü kaynaklar verimli kul

lanılamıyor.
Yerel yönetimlerin hizmetlerinde 

aksamalar oluyor.
Çünkü, yerel altyapı her geçen gün 

artan kentli nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılamaktan çok uzak...

Dolayısıyla;
Tıkanıklıklar oluyor.
Maliyetler yükseliyor.
Yaşam zorlaşıyor.
Toplum eğitimsizleşiyor.
Sağlığı bozuluyor.
Azımsanamayacak boyatta 

ekonomik kayıplar oluyor.
Onun için;
Yaşamın her evresinde planlama 

yapılacak.
Toplumsal gelişim planlanacak.
Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla 

yapı düzenlenecek.
Dengeler kurulacak.
Kaynaklar verimli kullanılacak.
Yoksa;
Bir ünlü büyüğümüzün tabiriyle “35 

cente muhtaç hale geliyoruz” dışarıya 
avuç açıyoruz.

O halde;
Devlet ricali de ulusun ekonomik 

yapısına ve doğal zenginliklerine 
uygun yaşam sürecek.

Har vurup harman savurmayarak 
topluma örnek olacak.

Bu ne ızdırap? 
Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı almak isteyenlerin 
oluşturduğu kuyruğu görenler şaşırıyor. Emeklilerin 
maaş almak için çektikleri çile, zıdıraba dönüşüyor.

Dün sabah Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı almak isteyenlerin 
oluşturduğu kuyruk, İstiklal Caddesine ve ara sokağa sığmadı.

Sıklettin ŞEKERSOZ 
Ziraat 
Bankası’ndan 
emekli maaşlarını 
almak için sıra 
bekleyen 
emeklilerin oluş
turduğu kuyruklar, 
görenleri de 
şaşırtıyor.
CADDEYE

SIĞMADI 
Dün sabah 
bankanın açıl
masını bekleyen 
emeklilerin İstiklal 
Caddesinde oluş
turdukları kuyruk 
caddeye sığmayın
ca, ara sokağa 
da taştı.
Emeklilerin sıra 
beklerken yaşam

larını kaybettiği 
bu kuyruklar, çile 
ve ızdıraba 
dönüşüyor. 
Tek ATM maki- 
nasıyla onbinlerce 
kişiye hizmet 
vermeye çalışan 
Gemlik Ziraat 
Bankası’ndaki bu 
durumun sona 
ermesi için

ATM’lerin sayısının 
2005 yılında ikiye 1 
çıkacağı açık
lanırken, bunun da 
sorunu çözmeye I 
yetmiyeceği 
bildiriliyor.
Ziraat Bankası’ 
ndaki kuyrukların 
daha çok pazartesi 
günleri meydana 
geldiği görülüyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN re REKLAM ALINIR; 

KÖRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95 il

|-r^ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN

■■■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE OKUYUN OKUTUN
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İlköğretim okullarına alınacak 160 ton kömür için ertelenen ihale dün yafrılch.

Kömür ihalesi okullara yaradı
Geçtiğimiz hafta yapılan ihalede, fiyatları yüksek bulan ihale 
komisyonu kömür ihalesini erteleyince, ihaleye katılan üç 
firma, fiyatları aşağıya çekince bu işten okullar kazançlı çıktı.

Seyfettin ŞF kİRSOZ

İlçemizdeki ilköğre- 
tımokullarının kışlık 
kömür yakacak 
ihalesi yapıldı.
Geçtiğimiz hafta 
yapılan ilk ihalede, 
ihaleye katılan fir

Görev ?

maların yüksek fiyat 
vermesi nedeniyle 
ertelenen kömür 
ihalesi, dün gerçek
leştirildi.
36 milyar 500 
milyon liralık 
ödenek ile

yaklaşık 160 ton 
kömürün alınacağı 
ihaleyi, bu yıl da 
Kurt Ticaret adına 
Ferhat Kurt kazandı. 
Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü 
ertelenen 
ihalede verilen 
en düşük ücret 
KDV hariç 202 
milyon lira, ihale 
komisyonunca yük
sek bulunmuştu. 
Dün, yeniden 
yapılan ihalede, bir 
ton portakal cinsi 
torbalanmış kömür, 
KDV hariç 193 mil
yon liraya indirildi. 
MİLLİ EĞİTİM

KAZANDI 
3 firmanın katıldığı 
ihalede, Dağlıoğlu 
firması, bir ton 
kömüre 193 milyon 
460 lira, Yıldız 
Ticare, 200 
milyon lira, Kurt 
Ticaret ise 193

SSK re Bağ-Kur midim yüzde W m

Gemlik İlköğretim okullarının kömür ihalesini Kurt Ticaret kazandı
milyon lira fiyat 

verdi.
Geçtiğimiz 
Perşembe günü 
204 milyon lira teklif 
veren Kurt Ticaretin 
teklifini 193 milyon 
liraya çekerek, en 
büyük indirimi yap
tığı görüldü.

İhlale Komisyonu, 
Gemlik İlköğretim 
okullarının 
kömür ihalesini Kurt 
Ticaretin 
kazandığını açıkladı. 
Okullarının ihtiyacı 
olan kömür 
ihalesinin kısıtlı 
devlet imkanlarıyla 

en iyisinin gerçek
leştirildiğini 
söyleyen Komisyon 
Başkanı İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, ertelenen 
ihaleden okulların 
kazançlı çıktığını 
biildirdi.

Bundan böyle, belediye 
hizmetlerinde bir sorun oldu mu 
doğru Büyükşehir Belediyesi’ne... 
Çünkü Büyükşehirliyiz.
Belediye Başkanının 
görevi ne mi olacak? 
Markopaşa gibi devlet dinleyecek. 
Dert dinleye dinleye dertlenip 
of-poflayıp inleyecek!

Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, 
Bakanlar Kurulu 
toplantısından sonra 
alınan kararları 
açıkladı. Bağ-Kur ve 
SSK emeklilerine 
2005'te yapılacak 
zam oranı belli oldu. 
Çiçek, 2005 yılında 
SSK Bağkur ve 
kendi adına 
çalışanların aldıkları 
ücretlere ilave 
olarak memur ve 
memur emeklilere 
10.7 zam gördük. 
Kendi hesabına 
çalışanlara ise 
yüzde 6, yüzde 6 
olmak üzere yılda iki

kez uygulanacak. 
Çalışan işçilere birer 
aylık iştikakları 
oranında ikramiye 
verilmesi kararı 
verilmiştir.
Cumhurbaşkanına 
sunulmuştur.
1992 yılından sonra

Kamu'da görev 
alan memurlara bir 
derece verilmesi ile 
ilgili bir karar var. 
15 Ocak'a kadar 
bunun gerçekleşme
sine çalışıyoruz. 
KDV'deki yapılan 
indirimler konusu 

ele alınmış bunun 
uygulaması konusu 
görüşülmüş bununla 
ilgili kararname 
imzaya açılmıştır.
17 Aralık sonrası AB 
ile illişkiler konusu 
ele alınmıştır. Konu 
ile ilgili ayrıntılı bir 
tarzda 17 Aralık 
öncesi ve sonrasına 
yönelik çalışmalar 
ele alınmış bu 
konu önümüzdeki 
bakanlar kurulunda 
da ele alınacaktır. 
Hangi strateji 
izlenecek 
konusu netlik 
kazandırılmaya 
alışılmıştır.” dedi.
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Uğur Böceği Yalçın Özden’in yazdığı komedi türündeki tiyatroda, 
öğrencilere eğitimin ne kadar gerekli olduğu anlatıldı

“Yaşasın Diipız” satetf
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uğur Böceği 
Yalçın Özden'in 
yazdığı ve 
yönettiği "Yaşasın 
Dünyamız" isimli 
komedi türü 
tiyatro sahnelendi. 
Dün Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu salonunu 
dolduran 
yüzlerce öğrenci 
oyun öncesinde 
gösteri yapan 
palyaçolarla 
doyasıya 
eğlendiler.
Gemlik Özürlüler 
Okulu yararına 
Gemlik'e gelen 
Yalçın Özden 
tiyatrosu, 
sahneye 
koyduğu eğitici 
oyunla da 
öğrencilere 
eğitimin ne kadar 
gerekli olduğunu 
gösterdiler.
Tek perdelik oyun 
olan "Yaşasın 
Dünyamız"da 
oynayan Yasin 
Tulun, M. Salih 
Beyazıt, Nilüfer 
Hatipoğlu ve 
Sinem Yener'e 
oyunun sonunda 
eşlik eden 
Yalçın Özden 
öğrencilerden 
büyük

Öğrenci
trafik

görevlileri 
işbaşında

ieşlcttin ŞEKERSÖZ

alkış aldılar.
Karagöz oyununun 
da gösterilerek 
öğrencilerin

eğlenmelerinin 
sağlandığı 
tiyatro oyununda 
tembel bir

Okul giriş ve 
çıkışlarında öğren
cilerin geçişlerini 
sağlayan öğrenci 
trafik görevlileri 
vatandaşların 
dikkatini çekiyor. 
Trafik görevlisi 
olarak gömleklerini 
giyen öğrenciler 
ellerinde geç ve 
dur işaretlerini 
yazan 
levhalarla 
okul önlerinde

görev yapmaya 
başladılar.
Geçtiğimiz 
günlerde İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Büro 
Amirliğinden 
aldıkları önlüklerle 
göreve 
başlayan 
öğrenciler, 
arkadaşlarının 
okula geliş ve 
çıkışlarında 
onlara yardımcı 
oluyorlar.

çocuğun okuldan 
kaçtıktan sonra 
tanıştığı biri ilim 
adamı diğeri 

M hırsız olan iki 
kişiyle aralarında 
geçen konuşmalar 
komedi türünde 
anlatılıyor.
Okulundan 
nefret eden 
çocuğun tüm 
haylazlıklarından 
vazgeçerek tekrar 
okuluna 
dönmesiyle 
son bulan oyun 
gün boyu diğer 

okullardan 
gelen 
öğrencilere de 
sahnelendi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE olun 

J OKUYUN OKUTUN
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Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
rakamlarla 
Türkiye’nin 
eğitim haritasını 
şikardı. 2005 
yılında öğretmen 
açığının 62 bin 
210 olması 
bekleniyor.
Eğitimde 
bilgisayar 
açığını gösteren 
rakamlar da çarpıcı. 
Genel orta öğretimde 
100 öğrenciye 3, 
ilköğretimde ise 100 
□grenciye 1 bilgisa
yar düşüyor.
2004 yılında 50 bin 
öğretmen açığı olan 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 2005 yılın
da açığın 62 bin 210 
olacağını hesapladı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 2005 
yılında bütçesinden 
bir okula ayıracağı 
pay ise 339 bin 772 
YTL. Öğrenci başına 
ise 1.003 ytl düşüyor. 
AÇILAN OKUL 
2003 yılında 289, 
2004’de ise 213 
ilköğretim okulu

SENEN 80lık 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
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

hizmete açıldı. 2004 
yılında ihtiyaç duyu
lan derslik sayısı ise 
95 bin idi.
Genel orta öğretimde 
bir öğretmene 18, 
ilköğretimde ise 26 
öğrenci düşüyor. 
İlköğretimde derslik 
başına 36, orta 
öğretimde ise 31 
öğrenci eğitim 
görüyor.
MESLEK 
LİSELERİNE 
TALEP ARTTI 
Bakanlığın verilerine 
göre, meslek 
liselerinde okuyan 
öğrenci sayısında 
geçmiş yıllara göre 
bir artış var. Aynı 
şekilde meslek 

liselerinin ortaöğre
tim içindeki oranı da 
artış gösterdi.
OKULLARDA 
BİLGİSAYAR AÇIĞI 
İSE ÇARPICI
Genel orta öğretimde 
100 öğrenci başına 
düşen bilgisayar 
sayısı 3.44. İlköğre
timde ise 100 öğren
ciye 1.25 bilgisayar 
düşüyor.
Avrupa Birliği’nin 
meslek liselerine, 
temel eğitime ve 
ilköğretim okullarına 
bilgisayar konulması 
projesi ise devam 
ediyor. Bakanlık 
ödenekler ile deprem 
riski taşıyan 450 
okulu da güçlendirdi.

Maliye, kara gara 
yaşası hazırlıyor
AKP İstanbul 
Milletvekili 
Gülseren 
Topuz, Maliye 
Bakanlığının 
kara para ile e 
tkili mücadele 
için yeni bir 
yasa hazır
ladığını söyledi. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
Maliye 
Bakanlığı ve
Gelir Bütçesi'nin 
görüşülmelerine 
devam ediliyor. 
AK Parti Grubu 
adına söz alan 
İstanbul Milletvekili 
Gülseren Topuz, 
ekonomideki 
başarılı performan
sın daha önce 
hiçbir iktidara nasip 
olmadığını savu
narak, bu başarıdan 
gurur 
duyduklarını söyle
di.
Faiz dışı fazla 
hedeflerinin tut- 
turulmasının büyük 
bir başarı ile yerine 
getirildiğini anlatan 
Topuz, Türk 
ekonomisinin 
düşük enflasyon ve 
faiz, yüksek 
büyüme evresine 
girdiğini ifade etti. 
Topuz, Maliye 
Bakanlığı'nın kara 
para ile etkili 
mücadele için yeni 
bir yasa hazır
ladığını da sözlerine 
ekledi.
AK Parti Balıkesir 
Milletvekili İsmail 
özgün de son iki 
yılda bütçe 
üzerindeki faiz 
yükünün azaldığını 
anlatarak, uygu
lanan mali disiplinin 
bütçe hedeflerinin

KAYIP
Beko Casio marka 8GE AG 01202218 seri nolu yazar 

kasamızın ruhsatını kaybettik. Yenisini 
çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur. 

S.S. Gemlik Körfez Tüketim Kooperatifi 
Gemlik Vergi Dairesi 3910019232

gerçekleşmesine 
yol açtığını söyledi. 
Hükümet'in açık
ladığı vergi indirim
lerinin gelecek yıl
larda her alanda 
yaygınlaştırılmasını 
beklediklerini kayd
eden Özgün, eğitim 
ve sağlıkta KDV 
indirimine 
gidilmesinin mem
nunlukla karşı
landığını bildirdi. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıkh da 
hükümetin eleştir
ilmesinin geçmişi, 
bilmemek anlamına 
geldiğini savunarak, 
kayıt dışı ekonomi 
ile mücadelenin etk
ili bir şekilde 
sürdürülmesini 
memnunlukla 
izlediklerini söyledi. 
Kızılcıkh, kayıt dışı 
ekonominin önlen
mesiyle vergi gelir
lerinin daha da arta
cağını, böylece 
vergi oranlarında da 
indirime gidilebile
ceğini kaydetti. 
Maliye Bakanlığı ve 
Gelir Bütçesi 
lehinde kişisel 
görüşlerini 
açıklama üzere 
söz alan AK Parti 
Erzurum 
Milletvekili Mustafa 
Nuri Akbulut,

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
Başbakan 
Erdoğan'ın davetine 
rağmen 17 Arahk'ta 
Brüksel'e git
memesini eleştirdi. 
AB hedefinin 
sadece bir partinin 
hedefi olmadığını, 
bunun bir devlet 
politikası olduğunu 
anlatan Akbulut, 
"Brüksel'e gelip 
dosta düşmana 
karşı birlik görün
tüsü vermek 
varken, devletin 
yüksek menfaatleri 
varken, gelecek 
beklentisi ile sotada 
beklemeyi siyaset 
adamlığı ile nasıl 
bağdaştırıyor
sunuz?" diye 
konuştu.
BAŞKANLIK 
SİSTEMİ 
Akbulut, AB ile 
müzakere 
sürecinde seçim 
barajının düşürüle
ceğini bildirerek, 
siyasi istikrarın 
sağlanması için 
Başkanlık 
sistemine 
geçilmesini önerdi. 
Akbulut, 
TBMM'nin iki turlu 
bir seçimle 
başkan seçilmesi 
modelini ele alması 
gerektiğini söyledi
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Kapkaç dehşeti, 
yapılan tüm 
uyarılar ve u 
ygulanan tüm 
cezalara 
rağmen devam 
ederken, İstan
bullu kadınlar, 
önüne geçile
meyen kapkaça 
karşı uyarıldı, 
stanbul polisi 

son olarak, 
maaşlarını alan 
emeklileri 
hedef seçen 3 
kişilik bir kapkaç 
çetesini yakaladı. 
Volkan 
Dometices, Ö.O. 
ve E.A., Kadıköy 
Erenköy 
Şemsettin 
Günaltay Caddesi 
Ziraat Bankası 
önünde maaş 
gününde par
alarını çeken 
emeklilerden 
yankesicilik ve

kapkaç yapmak 
üzereyken 
Kadıköy İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü ekip
leri tarafından 
yakalandı.
Kapkaççılar, 
yapılan sorgula
malarının ardın
dan adliyeye 
sevk edildi.
Yüzlerini kap
atarak kendilerini 
gizlemeye çalışan 
şahıslar, kendiler
ine yöneltilen 
soruları cevapsız 
bıraktı.

Tüm uyarılar 
ve alınan önlem

lere rağmen kap- 
kaçın önüne 
geçemeyen 
polis ekipleri, 
çareyi, kapkaça 
özellikle maruz 
kalan bayanlara 
seminer düzenle
mekte buldu. 
Merdivenköy 
Gönüllüleri 
Vakfı'nın 
organizasyonuyla 
gerçekleştirilen 
seminere katılan 
kadınlar, ellerine 
kağıt, kalem 

alarak, polisin 
verdiği bilgileri 
not etti.
Polis memurları, 
kadınların kap
kaççılardan 
nasıl korunması 
gerektiğini 
anlatarak, 
"Kapkaça 
uğradığınız sıra
da eğer hayati 
tehlike söz 
konusu ise 
çantanızı bırakın. 
Gece mümkün 
olduğunca ışıklı 
caddelerden 
yürüyün. Çan
tanızı, trafiğin 
ters istikametine 
göre taşıyın. 
Kapkaça maruz 
kalırsanız, en 
kısa zamanda 
polise başvurun. 
Bankadan çek
tiğiniz parayı, 
çevrenizi kontrol 
ettikten sonra 

çantanıza koyun" 
dedi.
Kadıköy İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Asayiş Büro 
Amiri Komiser 
Ahmet Başeğmez 
de kapkaç 
konusunda 
bayanlara 
uyarıda bulu
narak, özel 
ziynet eşyalarını 

evlerde yatak 
odaları dışında 
başka bir yerde 
saklamaları 
tavsiyesinde 
bulundu.
Seminere katılan 
bayanlar, 
böyle bir 
organizasyon
dan dolayı çok 
mutlu olduklarını 
ve bu tür hizmet
lerin devam 
etmesi gerektiği
ni söyledi.

Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nde 
görevli
polis memuru 

Mustafa Çankaya, 
sahneye
davet ettiği bir 

bayan eşliğinde 
kapkaççıların 
ve yankesicilerin 
nasıl çalıştığını 
uygulamalı 
olarak gösterdi.

Beyninizi geliştirmenin yollan
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

I

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

Tel: (0.224) 513 53 67

Zekayı daha iyi ve 
pratik kullanmak 
için hayal gücünün 
kullanılması öner
iliyor.
İnternetten der
lenen bilgilere 
göre, insan 
beyninin hayal 
ederken daha aktif 
çalıştığı bildirildi. 
Uzmanlar, amaca 
yönelik bir 
düşüncenin ilk 
önce beyinde tasar
lanması gerektiğini 
tavsiye ederken, 
insan beyni 
üzerinde yapılan 
çalışmalarda 
beynin daha iyi 

kullanılması için 
pratik yöntemlerin 
uygulanması ve 
hayal gücünün

beynin daha aktif 
çalışmasını 
sağlayacağı 
kaydedildi.
Uzmanlar, zihinsel 
rahatlık için insan
ların günlük 
hayatındaki rutin 
düzenlemelerin 
dışına çıkarak farklı 
şeyler yapması 
gerektiğini belir
tirken, oda ve büro 
düzeni, evdeki tele

vizyonun yeri, 
yemek yenilen 
masadaki yer gibi 
rutin davranışları 
değiştirmenin 
beyni kalıplardan 
kurtardığına 
dikkat çekiyorlar. 
Beyin fonksiyon
larının 18-23 
yaşlarında arttığı, 
40 yaşından 
sonra ise hızla 
azaldığını belirten

araştırmacılar, 
beynin aktif bir şek
ilde çalıştırılması 
halinde, 60 yaşında 
birinin bir gencin 
beyni kadar aktivit- 
eye sahip olabile
ceğini bildirdiler. 
Uzmanlar her 
kişinin biyolojik 
yapısı, stres, sigara, 
alkol, yüksek tan
siyon, kolesterol 
ve çevre 
koşullarının beynin 
çalışmasında etkili 
olduğunu belir
tirken, stresin beyin , 
çalışmasına etki 
eden en olumsuz 
faktör olduğunu ve 
beyin hücrelerine 
yapışarak, zehirlen
meye neden 
olduğunu bildiriyor.
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Türk-İş'e 
göre, Aralık 
2004'te 
"açlık sınırı" 
513 milyon 
931 bin liraya, 
"yoksulluk 
sının" ise 
1 milyar 562 
milyon 
101 bin liraya 
yükseldi.
Türk-İş'in 
araştırmasına 
göre, 
"açlık sınırı" 
olarak da 
nitelendirilen 
4 kişilik bir 
ailenin aylık

zorunlu 
gıda har
caması 
tutarı, 
Aralık 
2004'te 
bir önceki 
aya göre 
yüzde 3.5 
oranında 
artarak,
496 milyon 
472 bin 
liradan, 513 
milyon 931 
bin liraya yük
seldi.
Aylık zorunlu 
gıda harca
ması tutarının

yanı sıra; 
ulaşım, giyim, 
kira, elektrik, 
su, sağlık ve 
eğitim gibi 
harcamalar
dan oluşan 
"yoksulluk

sının" ise 
aynı dönemde 
1 milyar 509 
milyon 33 bin 
liradan, 1 mil
yar 562 mily
on 101 bin 
liraya çıktı.

ABONE OLDUNUZ IVIU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

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

elıliyet alabilecekler
Karayolları 
Trafik 
Kanunu'nda 
önemli değişik
likler yapan 
yasa tasarısı, 
İçişleri 
Komisyonu 
bünyesinde 
oluşturulan 
alt komisyonda 

yeniden düzen
lenerek kabul 
edildi. 
İçişleri 
Komisyonu'nda 
önümüzdeki 
günlerde 
görüşülecek 
olan tasarıya 
göre, ilköğretim 
mezunlarının yanı 
sıra ilkokul 
mezunları da 
ehliyet alabilecek. 
TBMM'ye sunulan 
tasarıda, 
ehliyet alabilmek 
için ilköğretim 
okulu mezunu 
olma şartı 
aranıyordu. 
Tasarıya göre, 
karayolu güven
liğinin sağlanması 
için gerekli 
koordinasyonu 
sağlamak, 
hedef ve 
stratejileri 
belirlemek ve 
bunların uygulan
masını izlemek 
üzere Karayolu

Trafik Güvenliği 
Kurulu oluşturula
cak.
Trafik polisleri, 
trafik kazası 
sonucu hasta
lanan veya 
yaralananların 
bakımlarını 
sağlayacak 
tedbirlerin süratle 
alınmasına 
yardımcı olmak 
ve bu kişilerin 
yakınlarına en 
kısa zamanda 
haber vermenin 
yanı sıra ambu
lans ve kurtarma 
araçlarına haber 
vermekle de 
yükümlü olacak. 
Sağlık Bakanlığı, 
şehirlerarası 
karayolları 
üzerinde ilk ve 
acil yardım 
istasyonları kura
cak. Her ilde 
eğitilmiş sağlık 
personeli ile bir
likte yeteri kadar 
acil yardım 
ambulansı

bulunduracak. 
Sürücü belgesi 
almaya hak 
kazananlara 
stajyer sürücü 
belgesi düzen
lenecek. Bu belge 
iki yıl geçerli 
olacak. Bu süre 
içerisinde belir
lenen konularda 
ihlali olan 
sürücülerin 
sürücü belgeleri 
geri alınarak iptal 
edilecek. Bu 
kişilerin tekrar 
sürücü belgesine 
sahip olabilmeleri 
için yeniden 
sürücü kursunda 
eğitim almaları ve 
sertifika sahibi 
olmaya hak 
kazanmaları 
gerekecek. Ayrıca 
psiko-teknik 
değerlendirme ve 
psikiyatri uzmanı 
muayenesine tabi 
tutularak sürücü 
olabileceğine dair 
rapor almaları 
zorunlu olacak.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Soba kullanımı konusunda bilinmesi gerekenler
Havaların soğuması ile 
beraber sobalar yan
maya başladı ve 
gazetelerde de hemen 
her gün bir kaç kişinin 
sobalardan zehirlenip 
öldükleri haberlerini 
okumaya başladık. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, sobalar
dan kaynaklanan 
ölümlerin, aynı trafik 
kazaları gibi bazı 
kurallara dikkatle 
uyarak ve bazı basit 
önlemlerle tamamen 
önlenebileceğine 
dikkat çekiyor.
Sobalar neden 
öldürür? 
Halk arasında 
sobadan ölüm olarak 
bilinen olay aslında bir 
karbonmonoksit 
zehirlenmesidir.
Karbonmonoksit 
zehirlenmesi, kömür 

ve odun sobaları, şof
ben, kombi, borusuz 
soba, ocak, fırın, man
gal... gibi ısınma sis
temlerinde sıvı veya 
katı yakıtların tam 
olarak yanmaması 
sonucu ortaya çıkar. 
Karbonmonoksit 
nedir?
Karbonmonoksit, 
hidrokarbonların tam 
olmayan yanması 
sonucu olgşan bir 
gazdır. Renksiz ve 
kokusuzdur, solun
ması her hangi bir irri- 
tasyona neden olmaz. 
Sobalara bağlı ölümler 
neden uykuda olur? 
Karbonmonoksit sol
unması özellikle uyku 
sırasında öldürücüdür, 
çünkü bu gaz renksiz, 
kokusuz olduğu gibi 
irritan da değildir ve 
akciğerlerden kolayca 
emilir. Uyuyan bir 
insanın bu gazı 
soluduğunun farkına 
varması imkansızdır.

Normal havada kar
bonmonoksit bulunur 
mu?
Hem ev, işyeri gibi 
kapalı ortamlarda ve 
hem de dış atmosfer 
havasında çok düşük 
miktarda karbon
monoksit bulunur. 
Büyük şehirlerin 
havasında bulunan 
karbonmonoksit mik
tarı kırsal alandakine 
göre çok daha fazladır.
Karbonmonoksitin 

vücudumuza etkileri 
nelerdir?
Soluduğumuz havada 
bulunan karbon

monoksit kanda 
hemoglobin ile bir- 
leşerek karboksi- 
hemoglobin meydana 
getirir. Karboksi- 
hemoglobin, hem 
dokulara oksijen taşın
masını ve hem de 
dokuların oksijeni kul
lanmalarını bozar. 
Sağlıklı insanların 
kanında karbon
monoksit var mıdır? 
Sağlıklı insanların 
kanında %1-3 oranın
da karboksi-hemoglo- 
bin vardır. Bunun 
sağlığımız üzerine her 
hangi bir olumsuz etk

isi yoktur. 
Karbonmonoksitin bir 
kaynağı da sigara 
dumanıdır. Sigara 
içenlerin kanındaki 
karboksi-hemoglobin 
miktarı %10-15’e kadar 
çıkabilir.
Karbonmonksit 
zehirlenmesi nasıl 
meydana gelir? 
Zehirlenme bulguları, 
solunan gazın miktarı
na ve soluma süresine 
bağlı olarak akut ya da 
kronik olabilir.
Belirtiler, her zaman 
karboksi-hemoglobin 
düzeyleri ile orantılı 
değildir, kandaki 
çözünmüş karbon
monoksit düzeyleri de 
önemlidir.
Zehirlenmenin dere
celeri var mıdır?
Kandaki karboksi- 
hemoglobin düzeyler
ine göre, hafif, orta ve 
ağır zehirlenmeler 
vardır. Karboksi-hemo
globin düzeyi %20-30 

ise hafif, %30-50 ise 
orta ve % 50-60 ise 
ağır zehirlenmeden 
bahsedilir. Karboksi- 
hemoglobin düzeyi 
%60'ın üzerinde ise 
ölüm ihtimali çok yük
sektir.
Zehirlenme belirtileri 
nelerdir?
Uyanık bir insanda 

baş ağrısı, baş dön
mesi, halsizlik, bulantı, 
kusma, konsantrasyon 
güçlüğü, nefes darlığı, 
çarpıntı, karın ağrısı, 
kas krampları, epilep- 
si(sara) nöbetleri, şuur. 
bozukluklarından 
komaya kadar giden 
belirtiler vardır.
Uyuyan bir insan bun
ların hiçbirinin farkına 
varamaz ve ölüme 
kadar ilerleyen derin 
bir komaya girer. 
Karbonmonoksit 
zehirlenmesinin tipik 
bulgusu, dudakların 
kiraz kırmızısı bir 
renk almasıdır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU,!
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI I

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK I
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER I •_ I

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar (
MENÜ

Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli içkiler
Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi: 35.000.000 TL
Meyve

Tel; (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44
MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Türkiye ekonomisi İS. sıraya çıktı
Stilin alma gücü 
paritesiyle gayri safı 
milli hasılada 2002 
yılında 19'unculuğa 
kadar düşen Türkiye, 
Hollanda ve Güney 
Afrika'yı ardında 
bırakmasına karşın, 
İran 'a geçilmesi 
nedeniyle 2003 
yılında 18'inci 
sırada yer aldı.
Dünya Bankası 'nın 
Dünya Kalkınma 
Raporu 2005 
verilerine göre, 
10 trilyon 914 milyar 
dolarlık satın alma 
gücü paritesiyle gayri 
safi milli hasılada 
(SGP-GSMH) ile ilk 
sırada yer alan•

ABD'yi, 6 trilyon 435 
milyar dolarla Çin, 
3 trilyon 641 milyar 
dolarla Japonya, 3 tri
lyon 68 milyar dolarla 
Hindistan, 2 trilyon 
267 milyar dolarla 
Almanya takip etti. 
ABD birinciliği, 
Japonya 
üçüncülüğünü 
sürdürmesine rağ
men, Çin, ABD'ye, 
Hindistan da 
Japonya 'ya gittikçe 
yaklaşıyor.
TÜRKİYE 2002'DE 
I9'UNCU BÜYÜK 
EKONOMİYDİ 
2002 yılında 426 
milyar dolarlık SGP-
GSMH ile Güney

Afrika'nın ardından 
19’uncu büyük ekono
mi olan Türkiye, 2003 
yılında 473 milyar 
dolarlık SGP-GSMH 
ile Hollanda ve Güney 
Afrika ’yı ardında 
bırakmasına karşın, 
2003 yılında 477 mil
yar dolarlık SGP- 
GSMH'ye ulaşan 
İran 'a geçilmesi 
nedeniyle 18'inci sıra
da yet' aldı.
Türkiye’nin 2004 
yılında, 514 milyar 
doların üzerinde bir 
SGP-GSMH'ye ulaşr 
ması ve İran’ı da 
yeniden geçerek 
17'inci sıraya 
çıkması bekleniyor.

işçi de işveren de karşı çıktı
Başbakan Erdoğan ’ın 
"Asgari ücrette sürpiz 
yapabiliriz" tarzında 
söylediği sözler, işçi ve 
işvereni kızdırdı. TİSK. 
Türk-İş ve TİSK başkan- 
ları Erdoğan ’a yüklendi. 
Gerekçeleri var.
Başbakan Erdoğan 'm 
"Asgari ücrette sürpiz 
yapabiliriz" tarzında 
söylediği sözler, işçi ve 
işvereni kızdırdı. TİSK, 
Türk-İş ve TİSK başkan- 
ları Erdoğan ’a yüklendi 
Gerekçeleri var.
Net 318 milyon lira 
tutarındaki asgari ücret 
yeniden belirleniyor. Yeni 
rakamlar 28 Aralık Salı 
günü açıklanacak. 
NTV'ye konuşan işçi ve 
işveren sendikalarının 
başkanlar!, Başbakan 
Erdoğan'ın "Sürpriz 
yapabiliriz" sözleriyle 
yanlış bir çıkış yaptığını 
söylediler. Başkanların 
söyledikleri özetle şöyle. 
TISK Başkanı Tuğrul

Kutadgohilik:
Asgari ücret ile geçinme 
imkanı yoktur. Asgari 
ücretin rakamı, sorunun 
sadece bir parçası. 
Başbakan'ın "sürpriz 
olabilir" sözlerini garip
siyorum. Hesabı kitabı 
yapılarak ortaya çıkılır. 
Sürprizle iş yürütmek 
olmaz.
318 milyon lira net. 
Devlet aldığından 
fedakarlık yapmazsa 
sorun çözülmez. Devlet 
asgari ücretin üzerindeki 
verginin nasıl bir azalma 
sürecine gireceği açıklan
sın. Hangi yılda vergi

ADRES İLANI
Gemlik Hamidiye Mahallesi 

Eğitim ve Kültürü Destekleme Derneği’nin adresi 
aşağıdadır. Duyurulur.
Adres: Hamidiye Mah.

Krom Sok. No:21 Gemlik -BURSA

hangi noktadan 
hangi noktaya 
taşınacak bunu 
işveren de işçi de 
bilsin.
Türk-İş Başkanı 
Salih Kılıç: 
Asgari ücret, 
teme! ücret. Toplu 
sözleşmelerle 
belirlenmez.

Bir yılda işsizliğin yüzde 
50'sini halledeceklerse 
biz üzerimize düşeni 
yaparız, işsizliği bahane 
edip asgari ücretliyi per
işan etmeye devam 
etmesinler.
Ben sanmıştım ki asgari 
ücretteki yüksek verginin 
düşürülmesi sandık.
Yüzde 5'lik vergi indirimi 
bekliyorduk. 78 milyar 
liralık ücretten yüzde 5 
indirnim yaptılar. Asgari 
ücretten yapmadılar.
DİSK Başkanı Süleyman 
Çelebi
Asgari ücret ciddi bir 
olay. Hesap kitap yapılır
öyle konuşulur.
Sürpirzlerle ortaya çıkıl
maz. Toplum bu konuda 
aldatılmamalı. Başbakan 
iktidara gelmeden önce 
söz verdi. Halen doğru 
olmayan ifadelerle 
toplumu oyalıyor. 
Mantıkta değişen birşey 
yok. Değişen birşey 
olmayacak.

KAYIP
KAYIP

Ticaret Lisesinden aldığım 
lise diplomamı kaybettim.Hükümsüzdür. 

Ayşe GÜLEÇ

AD 804 04 912 seri nolu Beko - Casio marka 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. Geçersizdir. 

Mehmet ÖZBAY

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Bağlarbaşı - Gemlik 
A - Genç

25 Aralık 2004 Cumartesi saat 
14.00'de Bağlarbaşı- Gemlik A - 
Genç takımlarınım maçı heyecan
la geçti.

Maça; Mete, İsmail, Fuat, 
Rıdvan, Serdar, Erah Balcı, 
Sercan, Yusuf, Dinçer, Emrah, 
Muharrem tertibiyle sahaya çıktı.

Nedense bilinmez Gemlikspor,. 
maça isteksiz ve yavaş başladı.

Bu yavaş oynayış, Bağlarbaşı 
lehine, Gemlikspor aleyhine oldu.

7. dakikada Bağlarbaşı 'nın 
golü geldi.

Gemlikspor 'da hala canlanma 
yoktu. Nedendir bilinmez pas 
hataları, sıkışıklık, fedri hatamlar 
nedeniyle istedikleri oyunları 
kuramadılar.

Gemlikspor 'un cılız bir iki 
atağı ile, maçın ilk devresi bitti.

İkinci devre, ilk devrenin 
aksine istekli, çabuk ve duçar 
paslarıyla başladı.

Bu oyunun neticesi, 71. 
dakikada Muharrem'in attığı 
golle 1-1 oldu.

Santra yapılır yapılmaz yapılan 
presle top Sercan ’a kadar geldi.

Sercan, akılcı bir vuruşla bu 
gelen topu, 73. dakikada gole 
çevirdi.

Skor; Gemlikspor 2 - 
Bağlarbaşı 1 oldu.

Gemlikspor riski göze alıp 
üçüncü golünü ararken, biraz 
müdafanın durgunluğu, biraz da 
kaleci sebebiyle durum 2-2 oldu.

Hakemin yanlış kararları 
zaman zaman oyunu çığandan 
çıkarıyordu.

Sercan, şahsi gayreti ile duru
mu 3-2 Gemlikspor lehine çevir
di.

Takım istekli koruma gayreti 
içerisinde idi.

Üstünlük Gemlikspor 'ra idi. 
80. dakikada Kaptan Emrah, 
kaleci ile karşı karşıya kaldı.

Kaleci, ceza sahasını terk etmişti.
Kaptan topu, kalecinin soluna 

bıraktı. Kaleci, ceza sahası dışın
da topu elledi, bu bir kural 
halasıydı,

Maalesef hakem, oyunu devam 
ettirdi.

Her pozisyonda Gemlikspor 
aleyhine direk vuruşlarveriyordu.

Maçın normal süresi bitmiş 
hakem, 3 dakika uzatma vermişti.

Yanımdaki yabancı seyircilerin, 
“ ceza sahasına top düşsün, 
hakem penaltı verir" dediklerini 
duydum.

İşte tam o sırada, 30 metre 
civarında hakem faul verdi.

Atılan ceza atışı, kalemize 
geldiğinde, kalecimiz topa vur
muştu.

Top ikinci defa havaya yük
seldiğinde, topla ilişiği olmayan 
Bağlarbaş 'h futbolcu, kendini 
yere attı.

Seyircilerin dediği, hakemin 
istediği oldu, penaltı.

90+3 dakikada atılan 
penaltıyla skor 3-3 oldu ve maç 
bitti.

Değerli hakem kardeşim, Hata 
yapabilirsin, taç atışında, faul 
atışında ve hatta penaltıyı 
verirken bile ama!

Ceza sahası dışında topu elle 
kesip görmemezlikten gelemezsin. 
Bu top ceza sahasının epey uza
ğında, yan hakem de bayrağını 
kaldırdığı halde, bu olmaz.

Vereceğiniz karar oyunu dur
durup , kırmızı kart verip, olduğu 
yerden caeza taışı yaptırmaktı.

YeniKahraman maçını da 
fiyaskoyla yönetmiştin.

Hakemlere;
Sizler bu tür yönetimle, genç

lerin sizlere göstereceği saygınlığı 
yitirirsiniz.

Lütfen gençleri futbole asi yap
mayın.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İhracat 62.6 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin ihracatı 
25 Aralık itibariyle 
62.6 milyar dolara 
ulaştı.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) 
kayıt rakamlarına 
göre, 25 Aralık 
itibariyle ihracat 
62 milyar 577 
milyon 
569 dolar oldu.
Geçen yılın aynı 
gününde ihracat 
rakamı 46 
milyar 475 
milyon dolar 
seviyesindeydi. 
Böylece geçen 
yıla göre ihracat 
rakamında yüzde 
34.6 oranında bir

Olü sayısı 18 bini aştı
Endonezya'nın 
Sumatra adasının 
batı sahili açıkların
da meydana gelen 
9.0 büyüklüğündeki 
deprem ve tsunami 
sonucu hayatını 
kaybedenlerin 
sayısı 18 bini 
geçti.
Hindistan ve 
Endonezya ile 
birlikte en büyük 
zararı gören Sri 
Lanka, hükümetin 
kontrolü altındaki 
bölgelerde ölü 
sayısının 5017 
olduğunu açıkladı. 
Ayrılıkçı Tamil 
gerillalarının 
kontrolü altındaki 
bölgelerde de 
2000 kişinin 
öldüğü ve toplam 
ölü sayısının 
7017'ye ulaştığı 
belirtildi.
Sri Lanka Ulusal 
Meteoroloji Merkezi, 
Sumatra adası 
yakınlarında sarsın
tılar belirlendiğini ve 
küçük tsunamilerin

artış meydana 
geldi.
Türkiye'nin i 
hracatı 2003 
yılında 47 milyar 
891 milyon dolar 
ile rekor seviyeye 
yükselmişti.
1-25 Aralık 
döneminde ise 
ihracat 
5 milyar 216 

yolda olduğunu 
açıklarken, 
25 bin kadar 
askerin kurtarma 
çalışmalarına 
katıldığı ve kıyı 
bölgelerine yardım 
ulaştırmaya 
başlandığı 
kaydediliyor. 
Ülkede 800 bin 
kişinin evsiz 
kaldığı ve 1555 
kişinin kayıp 
olduğu verilen 
haberler arasında. 
Hindistan'da da 
ölü sayısının 
arttığı bildiriliyor. 
Hindistan polisi, 
Andaman ve 
Nicobar adalarında
ki ölü sayısının 
3000'e çıktığını 
bildirdi.
Tayland Başbakanı 
Thaksin Shinawatra 
da, dev dalgaların 
bu ülkede 
700 kadar kişinin 
ölümüne yol 
açtığını söyledi. 
TaylandlI 
Tümgeneral Kokiet 

milyon 970 bin 
dolar olarak 
gerçekleşti. İhra
catın Aralık ayında 
6 milyar doları 
aşarak, yeni bir 
rekor kırması bek
leniyor. Daha önce 
en yüksek ihracat 
rakamına Ekim 
ayında 5 milyar 914 
milyon dolarla

Wongworachart, 
Puket adasında 
ölenlerden 35'inin 
turist olduğunu 
söyledi..
Deprem ve tsunami 
nedeniyle 5000'e 
yakın kişinin 
öldüğü ndonezya'da 
da kurtarma çalış
maları devam 
ediyor.
Deprem ve ardından 
gelen tsunamiden 

ulaşılmıştı. Aralık 
ayında ihracatın 6 
milyarı aşması 
durumunda, 2004 
yılında toplam ihra
cat 63.5 milyar 
dolara ulaşacak.
Devlet İstatistik 

Enstitüsü'nün açık
ladığı son rakam
lara göre, yılın ilk 
10 aylık döneminde 
ihracat geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 30.7 artışla 
50 milyar 567 mily
on dolar oldu. DİE, 
Kasım ayı rakam
larını 30 Aralık 
Perşembe günü 
saat 16.30'da 
açıklayacak.

zarar gören ülkeler 
ve can kayıpları son 
gelen bilgelere göre 
şöyle:
Hindistan : 6279 
Endonezya : 4491
Malezya : 44
Myanmar : 10 
Sri Lanka : 7017
Tayland : 461 
Bangladeş : 2
Maldivler : 32
Kenya : 1
Toplam : 18337

Eğitimin sorun
larından biri olan 
taşımalı sisteme 
ayrılan ödenek 
miktarı her geçen 
yıl artarken, 2004 
yılında öğrenci 
sayısında ve 
öğrencilerin 
taşındığı birimde 
düşüş 
kaydedilemedi. 
1989 yılında ilk kez 
başlanan taşımalı 
eğitim, okulu 
bulunmayan 
nüfusu az ve 
dağınık yerleşim 
birimlerinde bulu
nan ilköğretim 
çağındaki çocuk
larla birleştirilmiş 
sınıf uygulaması 
yapan okullarda 
bulunan öğrenci
lerin daha kaliteli 
eğ itim-öğretim 
imkanına kavuştu
rulması, eğitimde 
fırsat ve imkan 
eşitliğinin sağlan
ması, 8 yıllık 
ilköğretimin 
yaygınlaştırılması 
için uygulamaya 
konulan bir sistem
di. Uygulama ilk 
yıllarda öğrenci
lerin lehinde olan 
bir uygulama gibi 
algılansa da sis
temin olumsuzluk
ları hiç bitmedi. 
Taşımalı sistemde 
meydana gelen 
öğrenci servisi 
kazaları, araçların 
iklim şartlarından 
dolayı yollarda 
mahsur kalması 
gibi olumsuzluklar 
hep kamuoyunun 
gündemine gelerek 
tartışma konusu 
oldu. Taşımalı 
eğitimin ilk 
başladığı 
Kırklareli'de 3 ve 
Kocaeli'de 2

Taşımalı eğitim 
hala sorun

merkez okulda 
başlanan pilot 
uygulama, kısa 
sürede Doğu ve 
Güneydoğu illerini 
de kapsayarak 
genişletildi.
Taşımalı eğitim sis
temiyle ilgili olarak 
yetkililer, sürekli 
'taşımalı eğitimden 
vazgeçiliyor' açık
lamaları yapmaları
na karşın, bakan
lığın son istatistiki 
çalışma 
sonuçlarının sis
temden 
vazgeçilmeye
ceğinin ortaya 
konulduğunu açık
ladılar. Yapılan 
istatistiki çalış
malarda uygulama
da taşınan birim ve 
öğrenci sayısında 
sürekli artış 
olduğu ortaya çıktı. 
642 bin 153 öğren
ciyi 5 bin 634 
merkezi okula 
taşıdı ve giderlerin 
karşılanması için 
79 ile 122 trilyon 
lira ödenek gön
derdi. Yine 2004 
yılı Eylül-Arahk 
döneminde 31 bin 
500 yerleşim birim
inden 698 bin 61 
öğrenciyi 6 bin 337 
merkezi okula 
taşırken, 80 ile 70 
trilyon lira gönder
ildi ve 37 trilyon 
474 milyar lira 
ödenek daha 
genderileceği 
bildirildi. Eğitim 
uzmanları son 
yapılan çalışmalar 
sonrasında ortaya 
çıkan tabloya 
göre bakanlığın 

taşımalı eğitim sis
teminden 
geçmesinin imkan
sız olduğu 
belirtiyorlar.
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| Uzmanlar elma 

sirkesinin, salatalara 
kattığı lezzetin yanın
da şifa veren özel- 

j ligiyle de önemli bir 
besin kaynağı

; olduğu bildirildi. 
Uzmanlar, sirke 
yapımı için en uygun 
elma türünün şeker 
oranı yüksek kış 
elması olduğuna 
dikkat çekerken, 
değişik çeşitlerin 
biraraya getirilerek 
kullanılmasının sirk
eye ayrı bir lezzet 
kattığı görüşünde. 
Evlerde de çok rahat 
bir şekilde hazırlan
abilen elma sirkesi 
çorbalarda, şalatada 
ve aroma amaçlı kul
lanılabiliyor.
Şifa amacıyla da 
kullanılan elma 
sirkesinin iyileştirici 
özellikleri şöyle 
sıralanıyor: / 
"Besinlerin verimli 
kullanımını, metabo
lizmanın sağlıklı 
işleyişini sağlar, 
vücudun asit alkali

dengesini korur. 
Kalsiyumun daha 
verimli kullanımını 
sağlayıp, bir yandan 
kemiklerin yeniden 
gerekli kalsiyumu 
almasını destek
lerken, bir yandan da 
eklemlerdeki 
kalsiyum birikimini 
kırar. Uzun süreli 
kullanımı eklem ve 
kemiklerdeki sertlik 
ve sıkıntılara son 
verir. Sodyumun etk
isini yansızlaştırarak 
yüksek tansiyondan 
korur. Kolesterolü 
düşürür. İçerdiği 
doğal asitler ve 
enzimler kanın 
daha sağlıklı ve 
ince akmasını sağlar. 
Başta damarlar, 

karaciğer, böbrekler 
olmak üzere vücudu 
detoksifiye eder, 
yağlı-mukus kalın
tıları parçalar.
İçerdiği yoğun 
potasyum sayesinde 
hücre büyümesini 
destekler.
Soğuk algınlıkların
da, boğaz enfeksiy
onlarında, bronşitte 
içilebilir yada 
buhusu yapılır.
İdrar yolları 
enfeksiyonlarında, 
sindirim bozukluk
larında, kramplarda, 
yaban arısı sok
masında, saçta 
kepekte, uyku 
bozukluklarında, 
kulak çınlamasında 
da kullanılır."

Tıpta lomber spinal 
stenoz denilen kanal 
darlığı omuriliği 
çevreleyen kemik ve 
bağ dokusu kireçlen
mesiyle omuriliğe 
bası oluşması 
olayıdır. Genellikle 55 
yaş üstünde görülür. 
Bayanlarda erkeklere 
göre daha fazladır. 
Eğer doğuştan 
omuriliğin geçtiği 
kanal dar ise daha 
erken yaşlarda da 
görülür. Omuriliğin 
ve her seviyede 
ondan çıkan sağ ve , 
sol bacaklara giden 
sinirlerin üstünü 
örten ve onları dış 
etkilerden koruyan 
ligamentum flavum 
denilen bir bağ 
dokusu vardır. Bu 
doku yaşlanmayla 
veya kemik erimesine 
bağlı kireçlenmelerin 
artması ile kemikleşir 
ve omuriliği sıkıştırır 
ve bası oluşturur. 
Bu bası sonucu 
her iki bacakta ağrı 
yanma karıncalanma 
ve yürüme güçlüğü 
gibi belirtiler 
gözükür. Kişi kısa 
bir mesafe yürümeye 
çalışsa bile sık sık 
durup dinlenme

ihtiyacı hisseder. 
Otururken vücudunu 
öne doğru eğer, 
anacak böyle, rahat
lar. Hastalık ilerlerse 
bacaklarındaki 
uyuşukluk ve yan
malar gece hastayı 
uyandırır, uyandığın
da bacaklarını bir 
kütük gibi 
hisseder, bacaklarını 
nereye koyacağını 
bilemez. Hastalığın 
ilerlediğini gösteren 
diğer bir belirti de 
bacaklara sık sık 
kramp girmeşidir. 
En ileri safhada ise 
cinsel güç kaybolur, 
hasta idrar kaçırmaya 
başlar. Sadece 
uyuşmanın veya 
yanmaların olduğu 
dönemde hastaya 
fizik tedavi, yüzme 
ve eksersizler 
önerilir.
Eğer bu darlık ileri 
derecedeyse yani 
hasta yürürken sık 

sık dinlenmek ihtiy
acını duyuyor veya 
geceleri uyuşukluk 
nedeniyle uyanıyorsa 
mutlaka ameliyat 
gerekir. Daha 
önceleri kanal 
darlığı ameliyatların
da omurga kanalı 
iki taraflı açılır 
veya omurganın 
arka kemiği olduğu . 

gibi alınırdı. Bu 
hastalarda zamanla 
omurga statiğinde 
bozulma olduğu 
gözlendi ve vidalar 
ve platinle omurga 
tespit edilmeye baş
landı, hala da 
Türkiye'nin büyük 
bölümünde kanal 
darlığı ameliyatları bu 
şekilde yapılmaktadır. 
Fakat bu tip ameliyat
lar büyük ameliyatlar 
olduğu için hastanın 
toparlanması ve nor
mal yaşama 
dönmesi oldukça 
geç olmaktadır.

ma 
yor. 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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 51313 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcıhğı 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
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoâlu-Esadab 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz__________514 88 70

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 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 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
28 Aralık 2004 Sah 
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İstiklal Cad. No. 82 

Tel: 514 37 63
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Meslek liseliye ‘serbest dolaşım’
Mesleki ortaöğretim 
kurumlan, müfredat 
değişikliğiyle ulus- 
lararasında eğitim 
standardına kavuştu
rulmasının ardından 
şimdi de uluslararası 
eğitimde serbest 
dolaşım ve istihdam 
imkanına kavuşturu
luyor. Bu amaçla 
kurulacak olan Ulusal 
Meslek Standart 
Kurumu (UMSK) 
mesleki yeterlilik 
sınavıyla mesleki 
ortaöğretim öğrenci
lerine sertifika vere
cek. ÖSYM'nin yap
tığı merkezi sınav 
tarzında sınava gire
cek olan tüm mesleki 
ortaöğretim mezun
ları, aldıkları 
'yeterlilik belgesi'yle 
istedikleri AB 
ülkesinde eğitim
lerinin geri kalan kıs
mını tamamlayabile
cekler ve bu ülke 
lerde iş bulabilme 
imkanını elde 
edebilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı

Mesleki Eğitimi 
Geliştirme Projesi 
kapsamında önce 
mesleki ortaöğretim 
kurumlarında eğitim 
yöntemi değiştirildi 
ve branşlara ulus
lararası standartlar 
getirildi. Bakanlık 
şimdi de UMSK ile 
buralardan mezun 
olan öğrencilerin 
dışarıda eğitimlerini 
sürdürebilmeleri ve 
iş alanlarında istih
dam edilebilmelerinin 
önünü açmaya hazır
lanıyor. Bakanlık 
yasa taslağı haline 
getirdiği bu konudaki 
çalışmada, ulusal ve 
uluslararası eğitim 
seviyesinden ve 
standardından 
sorumlu olacak özerk 

bir yapıda 'Ulusal 
Meslek Standart 
Kurumu' (UMSK) açıl
masını öngörüyor. 
Öngörülen UMSK'nın 
yapılanmasında üst 
yönetim başkan ve 
genel sekreterden 
oluşacak. Kurumda 
kendi içinde yapısal 
görevleri yerine 
getirecek birimler 
bulunacak. Bu birim
ler Sınavları 
Değerlendirme ve 
Onay Dairesi, 
Kurumsal Akreditas 
yön Dairesi ile APK 
ve İdari Mali İşler 
Daire'den oluşacak. 
Kurum, çalışmaların
da uluslararası stan
dartları baz alarak 
'ulusal standartları' 
belirleyecek.

Kurumun üst yöneti
mini MEB, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile 
sivil toplum örgüt
lerinden oluşan tem
silciler oluşturacak. 
Objektifliğin sağlan
ması amacıyla kurum 
hiçbir bakanlığa bağlı 
olmayacak. Kurum, 
Edirne ile Kars'taki 
eğitim seviyesini 
denetleyerek kontrol 
edecek ve gereken 
önlemlerin alınması 
konusunda yaptırım 
gücüne sahip kurum
lan uyaracak.
Mesleki eğitimde 
yöresel, bölgesel ve 
siyasal farklılıklara 
ve ayrımcılıklara son 
verilmesini sağlaya
cak olan kurumun 
hayata geçmesiyle 
birlikte, meslek 
okulları cazibe 
merkezi haline gele
cek. Böylece, rekabe
tle birlikte eğitim 
kalitesinin de artması 
sağlanacak.

ELEMAN ARANIYOR
Melhııınnta yetiştirilmek iiım 

Ga;ete Ağıtımı fipıctk
ÇMMm |

Kürfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Şok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK | 
Tel: (0.224) 513 96 83 Tel & Fax: (0.224) 513 35 95 1

HAŞJMÇIM
Bayan hastaya bakan

BAYANHASTA 1 
BAKICI ARANIYOR . 
Tel: 513 1718

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

KATALOGLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

Tiim Hediyelik Eşya Çeşitleri
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2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZ İLE 

ÖZEL TAKVİM ÇALIŞMALARIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ? 
Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık & 
Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri ve



Brüt, 444 milyon 150 bin lira olan asgari tîçret, brüt 188 milyon 700 bin liraya yükseltildi

Asgari ücret 350 milyon 233 bin lira oldu 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda,1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 488 milyon 700 bin lira, net 
350 milyon 153 bin lira olması kararlaştırıldı. Asgari ücret halen 16 yaşından büyük işçiler için brüt 444 milyon 150 bin, net 318 
milyon 233 bin 475 lira, 16 yaşından küçük işçiler için ise brüt 378 milyon, net 270 milyon 837 bin lira olarak uygulanıyor. 10’da
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Şoförlere uyarı 
‘Yılbaşında alkollü 
araç kullanmayın’ 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu (TŞOF) Genel Baş 
kanı Derviş Günday, sürü cülere 
"yeni yıla mutlu ve huzurlu girmek 
istiyorsanız alkollü araç kullan
mayınız” uyarısında bulundu. 4’de

| Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Haşan İnce, tüm ilçelerde su fiyatlarının eşitleneceğini söyledi |

Geçin geçinebilirsen
Asgari Ücret Tesbit Komisyonu günlerdir toplanı 

yor.
İşçi Sendikaları temsilcileri asgari ücreti yükselt* 

mek için yükleniyor, işverenler ve hükümet az bir 
zamla geçiştirmeye çalışıyor...

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu’nda çalışanların 
temsilcisi, işveren ve hükümet karşısında az kaldığı 
için, her zaman hükümet ile işverenlerin dediği olur.

Bugün bir asgari ücretlinin eline 318 milyon lira 
ücret geçmektedir.

Bir işçinin maliyeti, vergisi SSK primi ile - yaklaşık 
bu rakkam 220 milyon liradır- 538 milyon liradır.

Yemek ve sosyal haklan da sayarsanız, maliyetler 
ayda yaklaşık 800 milyon lirayı bulur.

Üç gün sonra asgari ücrete gelen zam oranı 32 
milyon lira dolayında.

Bu para ile bir kişinin bile geçinmesi çok zor.
AK Parti iktidarı, haktan, adaletten bahsederken, 

İMF’nin nasıl esiri olduğunu, asgari ücrete yapılan 
zamla gösterdi.

Ne allah, ne kitap ne de dini, İmanı bütün olmak 
yoksulun durumunu düzeltmiyor.

İktidarlara kim gelirse gelsin, altta kalanların işi 
çok zor..

Bağ-Kur ve SSK emeklisine yapılan zammı duy
dunuz. İlk 6 ay, yüzde 6, ikinci altı ay, yüzde 6 zam..

Yani, 360 milyon lira emekli maaşı alan bir gariban 
emekli, Ocak ayında zam olarak 21 milyon lira fark 
alacak. Bu birbuçuk kilo et demektir.

Bu para ile 100 milyon lira kira, evine ancak 
ekmek, patates soğan, biraz makarna götürürsün..

Elektrik kirası, su parası, sigara parası, okul mas
rafı, ısınma gideri vb. giderleri ödemezsin olur biter.

350 milyon lira ile geçinen biir milletvekilimiz 
varmı acaba..

Maaş kuyruklarında daha çok emekliyi kurban ve 
ririz.

Bu ücretle geçinebirseniz size helal olsun.
Asgari ücret, AB üyelerine saygıyla sunulur.

ir ilk mevyesini verdi
Gemsaz’ın içme suyu projesi 1 trilyon bedel konarak, 2005 yılı Büyükşehir 
Belediye programına alındı. AK Partili Büyükşehir Meclis üyesi Dr. Haşan 
İnce, Gemlik’in kesinlikle mağdur edilmeyeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde 
Gemlik temsilcisi olan ve BUSKİ
Plan Bütçe Komisyonunda üye 
olan Dr. Haşan İnce, yıllardır 
su sıkıntısı çeken Gemsaz’ın 
su sıkıntısının 2005 yılında 
sona ereceğini müjdeledi. 
Büyükşehirin Gemlik’e ilk hizme
tinin karşılığı 1 trilyon lira olacak. 
Dr. Haşan İnce, Gemlik’in Büyük

Akyûrek ^Gemlik 
esnafı mağdur edjldT
Maliye 
Bakanlığı'nın yayın 
ladığı genelge ile 
nüfusu 30 binden 
az olan 
Büyükşehir’e bağlı 
ilçelerin esnafının 
basit usul defterde 
kaldığına dikkat

çeken CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, AK Parti 
milletvekillerinin 
çekişmelerinden 
Gemlik esnafının 
mağdur edildiğini 
söyledi.
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk kez bir mahalle ve köy muhtarı üye seçildi.

Vakıfa muhtar üye seçildi
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıf 
yönetmenliğinde 
yapılan değişiklikle, 1 
Ocak 2005 tarihinden

ihtibaren Vakıflarda 
mahalle ve Köy 
muhtarları da üye 
olarak görev yapacak
lar. Hab. sayfa 2’de

Şehir statüsüne girmeden kaybı 
olmayacağını, ulaşım konusunda 
da Bursa1hm diğer ilçeleri gibi 
Gemlik’in de olanaklardan 
yararlanacağını söyledi. 
İnce, Büyükşehir ilçelerinin 
tümünde su fiyatlarının aynı 
olması için çalışma başlatıldığını 
dabelirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi 3’de

İddia: Ünlü armatör 
Kahraman Sadıkoğlu’nu 

rakipleri kaçırmış
Ünlü armatörü Kahraman Sadıkoğlu'nun 
Irak'ta kaçırılmasının arkasında tümüyle 
ticari çıkarlar olduğu giderek netleşiyor.
Türk Armatörler Birliği Başkanı Şadan 
Kalkavan, Sadıkoğlu'nun kaçırılmasının tama
men ticari bir olay olduğunu söyledi. 10’da

Gemlikspor’un rakipleri belli oldu
Bursa birinci amatör 
kümede mücadele 
veren Gemlikspor’un 
karşılaşacağı takım
lar belli oldu, 
ayının ilk haftasında 
Gemlikspor 
önümüzdeki sezon 
Mustafa Kemalpaşa

Lalaşahin, İnegöl 
Orhaniye, Altınok, 
Duaçınan, Şükraniye, 
Yavuz Selim ve 
Belediye Jimnastik 
takımlarıyla aynı 
grupta mücadele 
edecek.

Haberi sayfa 12’de
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Şahin; “Bıırsa’yı nakış 
nakış işleyeceğiz”

Vakıfa muhtar üye seçili
Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 

ilk kez bir mahalle ve köy muhtarı üye seçildi. |

2004 yılı yatırımlarına 
göre yüzde 115 artışla 
gerçekleşeceği 
öngörülen 446 milyon 
YTL'lik 2005 yılı 
bütçesinin kabul 
edilmesi nedeniyle 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin düzen
lediği, merkez İlçe 
Belediye Başkanları 
ve Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyelerinin yanı sıra 
Büyükşehir 
Belediyesi daire 
başkanlarının bir 
araya geldiği akşam 
yemeğinde dostluk ve 
eğlence görüntüleri 
öne çıktı.
Önceki akşam Altın 
Ceylan Tesisleri'nde 
gerçekleştirilen gec
eye ev sahipliği yapan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
'Biz' anlayışıyla 9 
aydır hep birlikte 
uyumlu bir çalışma 
sergilediklerini vurgu
layarak; "Bundan 
sonra da biz anlayışı 
olacak. Yapacağımız 
hizmetlerle Bursa'yı 
nakış nakış işleyece 
ğiz" şeklinde konu 
şarak, hizmette hiçbir 
şekilde ayrıcalık 
yapılmayacağı 
mesajını verdi.
SIRA KENT 
MEYDANI'NDA 
Çevre ve Orman 
Bakanhğı'ndan 
Teleferiğin Oteller 
Bölgesi'ne kadar uza
tılmasıyla ilgili izin 
yazısının dün 
Büyükşehir'e 
ulaştığını müjdeleyen 
Başkan Şahin; "Sıra 
geldi Kent Meyda 
nı'na" diyerek, Kent 
Meydanı Projesi

konusunda da Ocak 
ya da Şubat ayında 
çözüme ulaşacakları
na inandığını belirtti. 
Seçim öncesinde 
doğal bir rekabetin 
içinde bulunan Bele 
diye Başkanlan'nın 
göreve geldikten 
sonra hizmet için bir 
arada olması gerektiği 
ifade eden Şahin;
"Benin eksik olduğum 
yerde siz beni tamam
layacaksınız, sizin 
eksik olduğunuz 
yerde ben de sizi 
tamamlayacağım" 
dedi. Büyük şehir'e 
bağlanan bütün 
belediyeleri ziyaret 
ederek görpş alışver
işinde bulunduğunu 
ve* Belediye 
Başkanlan'nın Büyük 
şehir Belediyesi'nden 
beklentilerini din
lediğini dile getiren 
Başkan Şahin, 2005 
çalışma yılının hayırlı 
olmasını diledi.
BAŞKANLAR 
SAHNEDE 
Udi Hüseyin Teşçeş 
me'nin seslendirdiği 
birbirinden güzel 
şarkı ve türkülere 
eşlik eden konuklar, 
hareketli eserlerin 
çalındığı bölümlerde 
oyun pistini de boş 
bırakmadılar. Büyük 
şehir Belediye Başka 
nı Hikmet Şahin'e 
kendilerini böyle bir 
gecede bir araya 
getirmesinden dolayı 
teşekkür eden baş 
kanlar, ilki Şubat ayın
da Mudanya'da olmak 
üzere her iki ayda bir 
Belediye Başkanının 
misafiri olarak bir 
araya gelme kararı 
aldılar.

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
yönetim kurulu 
için Köy ve 
Mahalle Muhtarları 
arasından 
birer üye 
seçildi.
3294 sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı 
teşvik kanununun

Seyfettin ŞEKERSÖZ 7. maddesini 
değiştiren 5263 
sayılı kanunun 19. 
maddesi ile Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Mütevelli Heyeti'ne 
katılacak iki üye 
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonunda 
mahalle ve köy 
muhtarlarının 
katılımıyla yapıldı. 
Kaymakamlık Yazı

BURSA HAKİMİYET VE KENT i 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

İşleri Müdürü 
İbrahim Ay'ın 
yönetiminde 
yapılan seçimlerde 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu ile 
Hamidiye Mahalle 
Muhtarı Necmi 
Ünlü mütevelli 
heyet'e seçildiler. 
Ocak ayından 
itibaren her hafta 
Perşembe günleri 
toplanacak olan

Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Mütevelli
Heyeti'nde görev 
alacak iki üye 
Muhtarları temsil 
ederek onların
dileklerini toplan
tılarda gündeme 
getirecekler ve 
yardıma ihtiyacı 
olan vatandaşlar 
için karar 
verecekler.



Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasarı Ince. tüm ilçelerde su fiyatlarının eşitleneceğini söyledi

Büyükşehir ilk mevyesini verdi
Gemsaz’ın içme suyu projesi 1 trilyon bedelle konarak, 2005 yılı 
Büyükşehir Belediye programına alındı. AK Partili Meclis üyesi Dr. 
Haşan İnce, Gemlik’in kesinlikle mağdur edilmeyeceğini söyledi.
'âfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik’in Bursa 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilmesinin 
ardından Gemlik'i 
ilgilendiren ilk 
proje BUSKİ 
Plan ve Bütçe 
Komisyoriu’nda 
kabul edildi.
AKP Gemlik 
Belediye Meclis 
üyesi ve Büyükşehir 
ve BUSKİ Plan ve 
Bütçe Komisyon 
üyesi Dr. Haşan 
İnce, dün yaptığı 
basın toplantısında, 
Gemsaz-Gemlik 
içme suyu pro
jesinin 1 Trilyon 
maliyetle (Bir milyar 
YTL) 2005 yılı 

Değişmişler..
Yusuf Bozkurt Özal’ın Süleymaniye 

Camiine gömülmesi hakkındaki 
Bakanlar Kurulu kararının 
Danıştay’ca iptali üzerine, 
Başbakanlık itiraz etmiş. 
İtirazı yazıya ölüm tarihini 

(kanunsam) olarak yapmışlar. 
Değiştik diyorlardı da 
pek inanılmıyordu.
Görüldü ki, değişmişler, 
Ama geriye doğru...
Tabi özlemleri doğrultusunda.

programına alın
masının görüşülerek 
kabul edildiğini 
söyledi.
Büyükşehir ve 
BUSKİ'nin çalış
maları hakkında 
bilgiler veren Dr. 
Haşan İnce, 195 
trilyon bütçesi bulu
nan BUSKİ'nin 130 
trilyonunu yatırım
lara ayırdığını 
duyurdu.
Dr. Haşan İnce, 
BUSKİ'nin 195 
trilyonluk bütçesinin 
Büyükşehir 
bütçesinin 
yarısına eşit 
olduğunun da 
altını çizdi.

GEMLİK 
DIŞARIDA KALMADI 
Gemlik’in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinden sonra 
kesinlikle mağdur 
duruma düşürule- 
meyeceğini de ifade 
eden Dr. Haşan İnce, 
ulaşım konusuna da 
açıklık getirdi. 
Ovaakça'nın 
Büyükşehir için ne 
ifade ettiği 
düşünülüyorsa 
Gemlik’in de aynı 
statüde olduğunu 
belirten İnce, bunun 
örneğinin Bursa'dan 
Gemlik'e gelecek 
Ambulans ücretinin 
tüm merkez ilçelerle 
30 milyon olarak 
aynı fiyat uygula
masına dahil 
edilerek göste 
rildiğine işaret etti.

Akmek “Gemlik esnafı mağdur e W
Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile nüfusu 30 binden az olan Büyükşehir’e bağlı 
ilçelerin esnafının basit usulde kaldığına dikkat çeken CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, 
AK Parti milletvekillerinin çekişmelerinden Gemlik esnafının mağdur edildiğini söyledi.
Maliye Bakanlığı'nın 
yayınladığı genelge 
gereği nüfusu 30 
binden az olan ve 
Büyükşehir'e bağlı 
merkez ilçelerin 
esnafının basit usul 
vergide kaldığını 
dile getiren CHP 
Gemlik ilçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
"Gemlik esnafı 
mağdur edildi" dedi. 
Genelgenin özetle, 
Büyükşehir sınırları 
içinde kalıp nüfusu 
30 bin ve altında 
olan ilçelerde 
esnafın eskiden 
olduğu gibi basit 
usulde vergi ver

Gemlik’in su mese
lesinin de ilk planda 
düşünülmesi gerek 
konulardan biri 
olduğunu söyleyen 
ince, BUSKİ'nin 
yetkisinde olan ilçe 
lerde fiyatların aynı 
seviyeye çekileceği

meye devam ede
ceklerini söyleyen 
Akyürek, yaptığı 
yazılı açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: 
"Bu genelgeden 
dolayı Bursa 
Büyükşehir sınırları
na giren Mudanya 
ve Kestel ilçeleri 
esnafları basit 
usulde vergi 
verirken, maalesef 
Gemlik esnafı bu 
durumdan istifade 
edemeyerek gelir 
vergisine tabi 
kalacaklardır. 
Köylerde ise 
Büyükşehir sınırları 
dahilinde olsa bile

ni söyledi.
Daha önce Belediye 
Meclisi toplan
tılarının dönem 
olarak yapıldığına 
işaret eden Dr.
Haşan İnce, 1 Ocak 
2005'den itibaren 
Gemlik Belediye 

basit usulde vergi 
vermeye 
devam edecekler. 
Bu genelge gereği 
tüm köyler, özerk 
bırakılmış olup, ilçe 
nüfusları ile sınır- 
landırılmamışlardır. 
Kısacası Gemlik’in 
köyleri de basit 
usulde vergi 
vermeye devam 
edeceklerdir.
İktidar partisi 
milletvekillerinin iç 
hesaplaşması 
sonucu Büyükşehir 
Belediye sınırlarına 
dahil edilen Gemlik 
bir kere daha kaderi 
ne terk edilmiştir. 

Meclisi ve Belde 
Belediye 
Meclislerinin her 
ayın ilk Pazartesi 
günü, Büyükşehir 
Meclisi'nin ise ikinci 
Pazartesi günü 
toplanacaklarını 
duyurdu.

Genelgeyle 
Mudanya ve Kestel 
esnafı gözlenirken 
Gemlik esnafı 
maalesef milletveki
line de sahip 
olmasına rağmen 
yalnız kalmıştır."
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“lelmls fctato” sahnelendi
I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özürlüler Yararına 
İlçeye gelen ve 
Kültür merkezinde 
"Televole 
Mızıkacıları" isimli 
oyunu sergileyen 
Yalçın Özden ve 
ekibi yeni starları 
gırgıra alırken 
bazı programları da 
komedi türünde 
izleyiciye 
yansıttılar.
Ateş Böceği 
olarak anılan ve 
geçtiğimiz gün
lerde bir televizyon 
kanalının düzen
lediği "Ünlüler 
Çiftliği"ne katılan 
Yalçın Özden, 
burada yaşadıkları 
olayları komedi 
biçiminde anlatarak 
izleyenleri 
kahkahaya boğdu. 
Bazı starları isim 
vererek komedi 
türünde eleştiren 
Yalçın Özden kendi 
yazdığı ve sah
nelediği "Televole 
Mızıkacıları" isimli 
oyunda da yine 
birçok kanalda 
devam eden 
programları komedi 
türüyle izleyenlere 
yansıttı.

Şoförlere uyarı < 
‘Yılbaşında alkollü 
araç kullanmayın'

W <
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Bşsisı
Ortaya çıkan çeşitli 
starlarla dalga 
geçilerek sahneye 
aktarılan 2 
perdelik "Televole 
Mızıkacılarında rol

alan Yalçın 
Özden, Yasin 
Tulun, M. Salih 
Beyazıt, Nilüfer 
Hatipoğlu ve Sinem 
Yener, Belediye

Kültür Merkezini 
dolduran 
izleyicilere keyifli 
bir akşam 
geçirmelerini 
sağladılar.
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Türkiye Şoförler 
ve Otomobilciler 
Federasyonu 
(TŞOF) Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, 
sürücülere "yeni 
yıla mutlu ve 
huzurlu girmek 
istiyorsanız 
alkollü araç 
kullanmayınız" 
uyarısında 
bulundu.
Günday, yazılı açık
lamasında yılbaşı 
gecesi alkol tüketi
minin yoğunlaştığı
na dikkati çekerek, 
bir günlük eğlence 
için alınan alkolün 
etkisiyle meydana 
gelen trafik 
kazalarında çok 
sayıda insanın 
hayatını kaybettiği, 
maddi ve manevi 
zararların ortaya 
çıktığını belirtti.
Günday, şu çağrıda 
bulundu: "Gelin 
yılbaşı gecesinde 
alkollü araç kullan
mayın, ailenizi, 
ülkenizi ve malınızı 
seviyorsanız lütfen 
bu uyarılarımızı 
dikkate alın.
Bugüne kadar 
meydana gelen 
trafik kazalarının 
en büyük sebebi 
alkoldür. Bu 
gecede trafik 
canavarı olmak 
istemiyorsanız 
alkollü araç 
kullanmayın. Trafik 
canavarı olmamak 
insanın kendi 
içindedir. Bu da 
trafik kurallarına

uymaktan geçer." 
"ÖLMEYE ADAY 
YOLCULAR VAR" 
TŞOF Genel 
Başkanı Günday, 
Türkiye'de 
yasalar bulun* 
duğunu ve trafik 
kontrollerinin 
yapıldığına işaret 
ederek, "ölmeye 
aday" yüzlerce 
karayolu yolcusu 
bulunduğunu 
ifade etti. Günday, 
açıklamasında 
şöyle dedi: 
"Varacakları yere 
zamanından önce 
gitmeye can atan 
aceleci hız merak
lıları var. Görüş ala 
nı açılmadan, yol 
boşalmadan solla
ma yapan sorum
suz sürücüler var. 
Bütün karayol- 
larımız sanki 
mezarlıklara 
gidiyor. Lütfen 
yolunuzu mezarlık
lardan ayırın ve 
evinize ailenizin 
yanına gidin.
Bunun için kural- । 
lara uyun ve alkollü 
araç kullanmayın.
Ülke olarak yeni 
bir yıla mutlu ve 
huzurlu girelim."

SATU-IK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE | 

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

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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. İmimi yarı fafeta' telli oldu
Seyfettin ŞFKERSÖZ

Okullar arası 
Cumhuriyet Kupası 
Yıldız kızlar ve 
erkekler Voleybol 
turnuvasında dün 
oynanan maçlardan 
sonra yarı 
finalistler belli oldu. 

13 Aralık Pazartesi 
günü başlayan 
turnuvada 
rakiplerine 
üstünlük sağlayan 
yıldız kızlar A 
grubunda 
Cumhuriyet 
İlköğretim okulu 
ile Umurbey

Abdullah Fehmi 
ilköğretim okulu. 
B grubunda ise 
Atatürk İlköğretim 
okulu ve Şehit 
Cemal ilköğretim 
okulu takımları 
yarı finale 
yükseldiler.
Yıldız erkekler A 

grubunda Kurtul 
İlköğretim Okulu ile 
Atatürk İlköğretim 
okulu, B grubunda' 
da 11 Eylül 
İlköğretim okulu ile 
100 Yıl ilköğretim 
okulu takımları 
yarı finale 
yükseldiler.

KIZLAR
Dün oynanan 
kızlar maçlarında 
Atatürk İlköğretim, 
100 Yıl İlköğretim'i 
2-0, 11 Eylül 
ilköğretim, Ali 
Kütahya'yı 2-1, 
Lale-Kemal, 
Özel Aykent'i 2-0, 

Abdullah Fehmi, 
Şükrü Şenol'u 
2-0, Şehit Etem, 
Hamidiye 
İlköğretim'i 2-0 
yenerken erkekler 
maçında 11 Eylül 
İlköğretim rakibi 
Lale-Kemal Kılıç'ı 
2-0 yendi.

SENEN Balık ve Âv Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle vaşağın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

** İp Ağ
Hanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 

te Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 

v 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

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

Gazete dağıtımı yapacak
ÇIRAKARANIÎOR

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

ACELE 
SATILIK 
DAİRE
Balıkpazarında 

2+1 odalı, 
2.Kat90m2 

Acele Satılık 
Daire

Tel: 513 53 09

SATILIK VİLLA
Manastır Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Kayıkhane mevkii üstünde 
3 katlı triplex satılık villa 

(0.535) 886 47 74

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Çocuklara check-up nasıl yapılır?
Check up genel 
sağlık 
kontrolüdür.Hiçbir 
şikayet ve hastalığı 
olmasa bile her 
çocuğa düzenli 
aralıklarla yaptırıl
ması gerekli sağlık 
taramasıdır.
Yaşamın her dönemi 
çok önemli ama 
biliyoruz ki çocuk
luk çağı özel ilgi 
gerektiren bir 
dönemdir. Şunu 
bilmeliyiz ki çocuk 
erişkinin bir miny
atürü değil o sürekli 
değişen gelişen bir 
yapıya sahiptir.
Çocukluk çağında 
yavaş yavaş 
başlayan pek çok 
erişkin hastalığının 
önlenmesi ancak bu 
dönemde alınan 
önlemlerle ve erken 
tanı ile mümkün ola
bilir.
Uzmanlar Check up 
nedir? Neden check 
up yapılmalı? gibi 
sorulara yanıt verdi. 
Çocukluk çağında 
önlenebilir erişkin 
hastalıkları arasında 
saydığımız hipertan
siyon, obezite, kalp 
ve damar hastalıkları

ve diyabet uygun 
beslenme ve spor 
yapma alışkanlığı 
kazandırılması ile 
önlenebilmekte veya 
azaltılabilmektedir. 
Bunun için de büyü
menin çok yakından 
izlenmesi, belirli 
aralıklarla standart 
büyüme eğrilerinde 
değerlendirilmesi ve 
normalden sap
maların erken 
tanınıp çocukta 
kalıcı etkiler yap
madan önlenmesi 
gerekmektedir. 
Kronik böbrek 
hastalıkları ve 
böbrek yetmezlikleri, 
çocukluk çacıı üriner 
enfeksiyonların 
erken tanı ve 
tedavisi ile büyük 
ölçüde azalta
bilmektedir.
Yine göz tembelliği 

önlenebilir bir rahat- 
sızlıktır.Sıklıkla rast
lanan bu göz rahat
sızlığı ile birlikte 
şaşılık yoksa ,göz 
doktoru tarafından 
muayene olmadan , 
bunu ailenin fark 
etmesi mümkün 
değildir. 
En sık yapılan hata, 
çocuğa işitme 
muayenesini yaptır
makta gecikmedir. 
Ciddi yada ağır 
işitme kayıpları olan 
çocukların çoğunda 
tanı üç yaşından 
sonra konulmak
tadır.
Görme ve işitme 
kayıpları ciddi aynı 
zamanda tedavi 
edilebilir okul 
başarısızlığı neden
leri arasında yer 
almaktadır.
Bazen okumaya 

başlamakta isteksiz
lik, öğrenme 
güçlüğü, derse ilgi
sizlik , konsantrasy
on bozukluğu şek
linde kendini belli 
edebilir. Yine 
günümüzde sıklıkla 
üzerinde durulan 
demir eksikliği ane
misi, her yaş grubu 
çocukta hem mental 
hemde fiziksel kapa
site azalmasının 
nedeni olabilmekte
dir.
Amaç hastalığı sap
tamak değil erken 
belirtileri yakalayıp 
daha hastalık 
gelişmeden tedbir
lerini almaktır. Beyin 
gelişiminin en hızlı 
olduğu yaşamın ilk 
yıllarında gelişmenin 
ve yaşanan deney
imlerin daha sonraki 
okul başarısını, 
gençlik ve erişkinlik 
dönemi karekterini 
biçimlendirdiği 
görüşünden hareke
tle konunun önemini 
daha iyi vurgulaya
biliriz.
Sadece tıbbi bakım 
değil, periyodik kon
trollerde ailelerin de 
bazı konularda bil

gilendirilip yön
lendirilmesi ve 
desteklenmesi için 
gerekli bilgi ve 
eğitimin verilmesi 
gerekmektedir. 
Koruyucu sağlık 
hizmetleri özellikle 
çocuk sağlığı açısın
dan büyük önem 
taşıyor.
Genelde aileler ilk 
bir yaşına kadar 
çocuklarını düzenli 
kontrollere getirseler 
de daha sonra ki 
takip ve aşılarında 
büyük aksamalar 
olmakta hatta çoğu 
kimse ergenlik 
çağında da aşıların 
gerekliliğini 
bilmemektedir. 
Çocukların ruh ve 
beden sağlığını 
korumaya yönelik 
sağlık hizmetleri, 
hastalıklara bağlı 
ölüm ve sakatlıkları 
önleyebileceği gibi 
zahmetli ve masraflı 
tedavi gereksinim
lerini de azaltmak
tadır. Yapılan testlerle 
henüz belirti ver
memiş hastalıkların 
erken tanısı konmak
ta ve daha başarılı 
tedavileri yapılmak

tadır.
Çocuklarda bu kon
troller ne sıklıkta 
yapılıyor?
Önerilen sağlık kon
trolü bir yaşına 
kadar olan bebeklik 
takibinden sonra 15. 
ay -18.ay - 2 yaş -3 
yaş - 4 yaş - 5 yaş - 
6 yaş - 8 yaş -10 yaş 
daha sonra yılda bir 
kez.
Bu kontrollerde, 
" Çocuk hastalıkları 
uzmanı tarafından 
muayene, ağırlık, 
boy ve kan basıncı 
ölçümü, 
" Göz muayenesi, 
" Kulak burun boğaz 
muayenesi işitme 
kontrolü , 
" Uzman diş hekimi 

muayenesi, 
" Pedagog tarafın
dan değerlendirme, 
" Diyet uzmanı 
tarafından değer
lendirme, 
" Aşılarının kontrolü 1 
ve gerekli aşıların 
belirlenmesi, I 
" Tam kan sayımı, 1 
kan şekeri, 
" İdrar ve gaita anal- | 
izi, 
" Karın ultrasono- 
grafisi yapılmaktadır

1

.ezzetlen vazgeçmeden ya jlmzdan Mub
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

I

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

Tel: (0.224) 513 53 67

Yağ yemeklere lezzet, 
vücudunuza da en 
katar. Bunu biliyoruz 
da, lezzetten 
vazgeçmeden, enler
den kurtulmanın yol
ları esas bilmemiz 
gereken.
Diyete başlayanların 
birincil olarak yaptığı 
değişikliklerdendir 
yağı azaltmak. Ama 
tabii yağı azaltınca, 
bazılarımız için 
yemeklerin tadı tuzu 
da kalmıyor. Nasıl 
bazılarımız şekere, 
tatlıya düşkünse, bol 
yağlı yiyecekler 
dünyasında da 
bazılarımız, yağa 
düşkün olur. Bunun 
nedeni de, tabii yağın 
besinlere kattığı o 
karşı konulmaz lezzet.

Yağlı yemeye dair 
alışkanlıkları 
değiştirmek kolay 
değil, ama imkansız 
hiç değil.
Günlük almanız 
gereken yağ miktarını 
hesaplamaya 
başlayın.
Günlük olarak 
almanız gereken yağ 
miktarı, yediklerinizin 
yüzde 20's i ila

30'udur. Yemeniz 
gereken yağı hesapla
makta şu formülü kul
lanabilirsiniz. Günlük 
olarak almanız 
gereken toplam kalori 
miktarını 20 ile çarpıp, 
9'a bölün. Çıkan sayı, 
günlük olarak almanız 
gereken yağın gram 
cinsinden değeridir. 
Mesela 1500 kalorilik 
bir diyette, günlük 
almanız gereken yağ, 
bu formüle göre, 
33 gramdır.
Düşük yağ içeren 
besinleri tercih edin. 
Örneğin günlük 
olarak tükettiğiniz 
besinlerin, az yağlı 
ya da yağsız olanları 

varsa, bunları 
tüketin. Bu ürünlerin 
çoğu, yüzde 50-75 

daha düşük 
kalorilidir. Bu ürün-1 
leri, belli yemek 
tariflerinde de 
kullanabilirsiniz. 
Eğer düşük yağ 
içeren besin seçme ] 
şansınız yoksa, 
almanız gereken yağ 
miktarını planlayın, j 
Günlük olarak 
almanız gereken yağ 
miktarını hesaplaya-1 
bildiğinize göre, bunu 
nasıl harcayacağınıza 
da kendiniz karar 
verebilirsiniz. Mesela 
belki diyet salata 
sosundan hoşlanmıy- 
orsunuzdur. O zaman 
normal bir salata 
sosundan bir miktar 
kullanıp, başka bir 
şeylerden kısma yolu
na gidebilirsiniz.
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M Meri Mtai
Milli Eğitim 
Bakam 
Hüseyin Çelik, 
öğretmenler
den "emekli 
ikramiyelerini 
taksitle veya 
tahvil yoluyla 
alacaklarına 
dair asılsız 
haberlere 
itibar 
etmemelerini" 
istedi.
Hüseyin Çelik, 
tum valilikler 
ve il milli 
eğitim müdür
lüklerine, 
emekli 
ikramiyeleri

konusundaki 
haberlerle ilgili 
genelge gön
derdi.
Genelgede, 
son günlerde 
kamuoyunda 
"memurların 
emeklilik 
ikramiyelerinin

kaldırılacağı, 
taksitle 
ödeneceği 
veya emekli 
ikramiyesi yer
ine tahvil ver
ileceği" şek
linde "birtakım 
asılsız haber
lerin amaçlı

olarak 
yayıldığının 
nlaşıldığı" 
kaydedildi. 
Bu tür "asılsız 
haberlerin" 
eğitim-öğreti- 
mi olumsuz 
yönde etk
ilediği, özellik
le emekliliği 
yaklaşmış 
veya emeklil
iğe hak kazan
mış öğretmen
lerin huzuru
nun kaçması
na yol 
açtığının 
görüldüğü 
ifade edildi.

Bakan Çelik'ten 
için YÖK’e yazı

ABONE OLDUNUZ IVIU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Salonumuz iki katlı olup, aile yerimiz mevcuttur

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, öğrenci 
affı ile ilgili 
YÖK'e yeniden 
yazı gönderdik
lerini, yazıya 
yanıt bekledik
lerini bildirdi. 
Çelik, eğitim 
muhabirleriyle 
Başkent 
Öğretmenevi'nde 
yaptığı kahvaltılı 
toplantıda, 
Yükseköğretim 
yasasının yeniden 
gündeme gelip 
gelmeyeceğine 
ilişkin soru üzer
ine "Bu konuda 
henüz birşey yok" 
dedi.
Öğrenci affının 
gündeme gelip 
gelmeyeceği 
konusundaki 
soruyu Çelik, 
şöyle yanıtladı: 
"Biz YÖK'e bir 
yazı yazdık, 
öğrenci affı kap
samına girebile
cek öğrencilerin 
sayısı nedir, hangi 
üniversiteden ne 
kadar öğrenci 
hangi sebepten

dolayı ilişkisini 
kesmiştir diye. Bu 
bir ekonomik 
sebep mi, ideolo
jik sebep mi, 
üniversitelerin 
uygulamalarından 
mı kaynaklanıyor? 
80 bin, 100 bin, 40 
bin öğrenci gibi 
rivayetler var. Biz 
bunu bilmiyoruz. 
Üniversiteler 
bunu 24 saatte 
çıkarıp göndere
bilir. YÖK bize 
cevap yazmış, 'biz 
affa karşıyız* diye. 
Biz bunu sor
madık ki. Biz 
tekrar bir yazı 
yazdık, dedik ki 
bizim sorduğu
muz bu değildi. 
Biz şimdi bu soru
nun cevabını bek
liyoruz."
Çelik, kabinenin

değişip 
değişmeyeceğine 
ilişkin sorular 
üzerine, "Kabine 
değişikliği beklen
tisi aslında çok 
abartılı birşey. 
Ben 17 Aralık ile 
kabinenin 
değiştirilmesinin 
bağlantısını 
kuramıyorum. Bir 
bakan nasıl birlik
te çalıştığı 
bürokratları 
değiştirebiliyorsa, 
başbakan da 
bakanlarını 
değiştirebilir. 
Kaldı ki 10 yıl 
bakanlık yapıla
cak diye birşey 
yok, böyle bir 
garanti de yok. 
Başbakan'ın bu 
konuda ne 
düşündüğünü 
bilmiyorum" dedi
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Emeklilere Kamu kurumlannda çalışma sınırlaması
Emeklilerin kamu 
kurum ve kuru
luşlarında 
çalışmalarına 
sınırlama getiriliyor. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda;
Maliye Bakanlığı, 
Gelir Bütçesi 
2005 Mali Yılı 
Bütçe Kanunun 
Tasarıları ile 2003 
Mali Yılı Kesin
Hesap Kanunu 
tasarılarının 
görüşülmesine 
devam ediliyor.

Genel Kurul'nda 
yapılan görüşmel
erde, 2005 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu 
Tasansı'nın 36 
maddesi kabul 
edildi. Genel 
bütçeye dahil 
dairelerle katma 
bütçeli idarelerin 
boş memur 
kadrolarına 
yapacakları açıktan 
atama sayıları 
ile konsolide 
bütçe dışındaki 
diğer kamu kurum

ve kuruluşlarından 
yapacakları memur 
nakilleri toplamı 
48 bini 
geçemeyecek. 
Emeklilerin kamu 
kurum ve 
kuruluşlarında 
çalışmasına 
sınırlama getiriliyor. 
Herhangi bir sosyal 
güvenlik 
kurumundan 
emeklilik veya 
yaşlılık aylığı 
alanlar bu aylıkları 

kesilmeksizin;
genel bütçeye 
dahil idareler, katma 
bütçeli idareler, 
döner sermayeler, 
fonlar, belediyeler
ve il özel idareleri 
tarafından
kurulan birlik ve 
işletmeler, sosyal 
güvenlik kurumlan, 
bütçeden yardım 
alan kuruluşlar
ile özel kanunla 

kurulmuş diğer 
kamu kurum, 

kurul; üst kurul 
ve kuruluşları, 
KİT'ler ve bunların 
bağlı ortaklıkları ile 
sermayesinin 
yarıdan fazlası 
kamuya ait olan 
diğer ortaklıklarda 
herhangi bir 
kadro, pozisyon 
veya görevde 
çalıştırılmayacak. 
Cumhurbaşkanlığı'n 
a seçilenler, 

dışarıdan Bakanlar 
Kurulu üyeliğine 
atananlar, mil
letvekilleri, mahalli 
idareler seçimleri 
sonucuna göre 
görev alanlar, 
vakıf üniver
sitelerinde görev 
yapanlar, yaş haddi
ni aşmamış o 
İmaları kaydıyla 
örgün ve yaygın 
öğretim kurumların- 
da ders verenler

(öğretim üyeliğinden 
emekli olanlardan 
üniversitelere 
ders ücreti karşılığı 
ders görevi 
verilenler hakkında 
yaş haddini' 
aşmamış olmaları j 
kaydı aranmaz), 
sadece toplantı 
veya huzur ücreti ya 
da hakkı ödenen 
görevleri yürütenler 
ile yönetim ve dene
tim kurulu üyeliği 
ücreti karşılığında 
görevlendirilenler, 1 
bu hüküm dışında 
tutuluyor. 
CHP Mersin 
Milletvekili Mustafa 
Özyürek, düzenle
menin Anayasa'ya 
aykırı olduğunu 
belirterek, bunu 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götüreceklerini J| 
söyledi.

i
>

MİLTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI J

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK ■
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 1 

Piyanist Şantör İBOCAN ve Sürpriz şovlar
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MENÜ i
Ordövr Tabağı Limitsiz Yerli İçkiler

Ara Sıcak Limitsiz Meşrubat
Ana Yemek 1 Kişi: 35.000.000 TL 
Meyve

T I Âf\ 74 C4 i i i i i MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI
Töl(0.224) 513 10 71 ~ 514 44 44 reyonu ile hİzmetinizdeyiz
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Kredi kartı yerine banka kartı 
kullanımı artacak Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Sezona başlarken

Sayfa 9
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Yeni kampanyada 
banka kartının 
sadece nakit çekm
eye yaramadığı vur
gulanıyor. 
Enflasyondaki 
düşüş sürecinin 
devamı ve YTL'ye 
geçişle birlikte 
banka kartları ile
yapılan alışverişin de 
artması bekleniyor. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) 
Genel Müdürü 
Sertaç Özinal, yüzde 
0.5 olan banka 
kartının alışver
işlerdeki ciro 
oranının 2-3 yıllık 
süreçte yüzde 10'lara 
çıkmasını hedefledik
lerini belirtti. 
Özinal, 'Banka kartı 
demek nakit para 
demek' sloganı ile 
başlatılan yeni 
reklam kampa
nyasının tanıtımında 
yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de banka 
kartlarının daha çok 
ATM'lerden para 
çekmek amacıyla 
kullanıldığını bildir
di 
Kapkaça çözüm 
Banka kartlarının 
kapkaç için çok 
önemli bir çözüm 
olduğunu ifade eden 
Özinal, Türkiye’de 
43 milyon banka 
kartı bulunduğunu 
ve kasım sonu 
itibariyle banka kart
ları cirosunda yüzde 
2-3'lük bir artış 
gerçekleştiğini ifade 
etti 
Türkiye'de insan
ların yüzde 41 'inin 
banka kartlarının 
alışverişte kül

/anıldığını bilmediği
ni söyleyen Özinal, 
üye işyerlerini ziyaret 
ederek çalışanları bu 
konuda bilgilendirm
eye önem verdikleri
ni kaydetti.
Hedef yüzde 10 
YTL 'ye geçişle birlik
te banka kartlarının 
hep kişilerin yanında 
olacağını ifade eden 
Özinal, şöyle dedi: 
"Yüzde 0.5 olan 
banka kartının 
alışverişlerdeki ciro 
oranının 2-3 yıllık 
süreçte yüzde 10'lara 
çıkmasını hedefliy
oruz. Önümüzdeki 

yıldan itibaren 
enflasyonun düşme
sine paralel olarak 
ve YTL 'ye geçişle 
birlikte banka kartı 
kullanımının arta
cağını düşünüy
oruz. " 
Ekonominin kayıt 
altına alınmasında 
önemli 
Özinal, 1 ocak 
tarihinde eski para, 
yeni para hesabı 
yapmadan her 
türlü alışveriş ve 

ödemede banka kartı 
kullanımının en 
kolay yöntemlerden 
biri olacağını 
belirterek, alışverişte 
banka kartı kul
lanımının kayıtdışı 
ekonominin kayıt

ahına alınması
na ve bunun 
sonucunda da 
vergi gelirlerinin 
artmasına büyük 
destek vereceği
ni vurguladı.
YTL 'ye geçile
cek olmasının, 
geçişin en yoğun

yaşanacağı 2005'in 
ilk 3 aylık döne
minde hesaplama 
karışıklıklarına 
neden olabileceğini 
ifade eden Özinal, bu 
dönemde banka kartı 
tercih etmenin geçişi 
kolaylaştıracağını 
söyledi 
"Aksaklıklar uzun 
süreli olmaz" 
Alışverişte banka 
kartı kullanmanın 
tüketici açısından da 
birçok yararı bulun
duğunu anlatan Özi
nal, YTL ile yeniden 
hayatımıza girecek 
bozuk paralara aşina 
olunmasının bir 
süreç gerektireceği
ni, bu sürecin en 
rahat şekilde geçir
ilebilmesi açısından 
banka kartlarının 
rolünün önemli 
olduğunu vurguladı. 
Basın mensuplarının 
sorularını da yanıt
layan Özinal, 
“Merkez Bankası 'nın 
yaptığı çalışmanın, 
insanların büyük 
bölümünün YTL'yi 
bildiğini ortaya koy
duğunu ifade ederek, 
"Müşteriler hazır 
diye düşünüyoruz. 
Birtakım aksaklıklar, 
sorunlar olabilir ama 
bunun uzun süreli 
olmayacağını 
düşünüyoruz” dedi.

2005 - 2006 Bursa Amatör 
Küme maçları grupları 27 Aralık 
2004 tarihinde çekilen kurayla 
belli oldu.

Gemlikspor’un seri başı 
olduğu grupta

1- Gemlikspor
2- İnegöl Orhaniye
3- M.Kemalpaşa Lalaşahin
4- Altınok
5- Duaçınarı
6- Şükraniye
7- Y.Selim
8- Belediye Jimlastik 
takımları bulunuyor.
Bu seneki Gemliksporun şu 

ana kadar ki durumuhiç içi açıcı 
değil.

Sporcuların bazıları öğrenci, 
bazıları da çalışmaları sebebiyle 
idmanlarını gece yapmak 
mecburiyetinde kalıyorlar.

Köklü, Mazisi iyi olan 
Gemlik'in, şu kısa zamanda ken
dini toparlaması ve kadrosuna en 
az iki isim katması gerekir.

Bu anda elinde çok genç 
yeteneklerin olması, biraz olsun 
ümit veriyor.

Bu gençlerin tecrübesiz ve 
dneyimsiz olması olması Gemlik 
için bir dez avantajdır.

Bütün Gemlik'lilerin maçları 
takip edip, takımımıza sahip çık- 
malırın diliyorum.

Boş Hakem
Bir olayı düşündüğünüzde 

yada gördüğünüzde yazmak 
istersiniz.

Gemlik 'li olduğum için, 
Gemlikspor 'u kollamak niyetinde 
değilim.

Daha önceki bir yazımda, 
şöyle bir cümle kullanmıştım; 
“Hakem için yorum yapmak 
içimden gelmiyor, dışarıdan üç 
kişi alıp bu maçı idare edin 
deseler maçı daha iyi yönetirdi"

25 Aralık 2004 tarihinde, 
Bağlarbaşı-Gemlikspor maçının 
hakemi aynı kişi idi.

Bir futbol karşılaşmasında 
hakemin ufak tefek kusuru ola
bilir, 'bu hakem görüşüdür' 
kararlar ters olabilir, bu kararlar 
neticeyi fazla etkilemiyorsa 
olayın üzerinde fazla durulmaz.

işte Gemlikspor 'un ilk maçını 
da idare eden hakem, nedense 
görüşlerini hiç değiştirmemiş. 
Yanlış üzerine yanlış düdük 
çalarak kendini zora soktu.

Bildiğim kadarıyla hakemler 
itiraz istemezler. Bu iki maçta da 
her iki takımında sürekli itira
zlarına muhatap oldu.

Maç bitimi gözlemci ile 
yapılan hatalar tartışıhyormu? 
Profesyonel kümede bu olur ama 
amatör kümede durum ne 
acaba?

Merak edip sordum 'bu 
hocalar kaç senelik? ’ diye. Ama 
cevap alanındım.

SporAkademisi futbol 
bölümünde okuyan gençler var, 
lütfen teşvik edin hakem olsun
lar. Hiç olmazsa ufak hatalar 
dışında, futbolun ana kurallarını 
iyi bilirler. Mesela; ceza sahası 
dışında kaleci topa elle müdahale 
ederse, bu kırmızı kart gerektirir.

Fakat ne gezer, oyna diye 
eliyle hareket etti.

90+3. dakikada dünkü yazım
da anlattığım penaltı atışı oldu.

Yazık bu gençlere hakemlerin 
bu tutumu karşısında asi oluyor
lar demiştim.

Hak vermemek elde değil, 90 
dakikada kan-ter içinde kalan bu 
gençler, hak ettikleri ödülü 
alamıyorlar.

Yazımın başlığını
'Boş Hakem' olarak attım 

haksızmıyım?

KAYIP
Firmamız Orda Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına 

T.C Maliye Bakanlığı Gemlik Saymanlık Mutemetliği Müdürlüğüne düzenlenmiş 
260147 SAYILI 01.09.2004 Tarihli Menkul Kıymet Alıntısı 
260197 SAYILI 07.09.2004 Tarihli Menkul Kıymet Alıntısı 
260232 SAYIL113.09.2004 Tarihli Menkul Kıymet Alıntısı 
260285 SAYILI 20.09.2004 Tarihli Menkul Kıymet Alıntısı 
260417 SAYILI 07.10.2004 Tarihli Menkul Kıymet Alıntısı 

Dekontların orjinal nüshaları zayi edilmiş olup hükümsüzdür.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

KAYIP Sharp ER - 2100 T HB -02500248 seri nolu yazar kasa 
ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

V.D. Gemlik V.N. 8120008379 
Erdem ŞİMŞEK

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Asgari ücret 
350 milyon lira oldu

Sayfa l()

Mali sorumluluk 
sigortası arttı

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'nda,
1 Ocak 2005 

tarihinden 
itibaren geçerli 
olacak asgari 
ücretin brüt 488 
milyon 700 binlira, 
net 350 milyon 
153 bin lira 
olması karar
laştırıldı.
Asgari ücret halen

16 yaşından 
büyük işçiler 
için brüt 
444 milyon 
150 bin, net 318 
milyon 233 bin 475 
lira; 16 yaşından 
küçük işçiler için 
ise brüt 378 milyon, 
net 270 milyon 
837 bin lira 
olarak 
uygulanıyor

Hazine Müsteşarlığı, 
Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali 
Sorumluluk 
Sigortasında (Trafik 
Sigortası) yapılan 
önemli değişikliklere 
ilişkin açıklama yaptı. 
Buna göre, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak 
üzere, teminat oran
ları yüzde 25 artırıldı. 
Böylece, maddi 
hasarlarda araç başı
na teminat miktarı 4 
milyar liradan (4 bin 
YTL) 5 milyar liraya (5 
bin YTL) yükseldi. 
Bedeni hasarlarda 
kişi başına teminat 40 
milyar liradan (40 bin 
YTL) 50 milyar liraya

(50 bin YTL) 
çıkarılırken, kaza 
başına bedeni temi- 1 
nat oranları ise araç 1 
cinslerine göre 150 
milyar liradan (150 
bin YTL) 1 trilyon 300 d 
milyar liraya (1,3 
milyon YTL) kadar 
değişen miktarlarda ’ 
tespit edildi.
Prim artırım oranları 1 
(yüzde 60-yüzde 40- i 
yüzde 20)'den (yüzde j 
40-yüzde 20-yüzde 
10)'a çekilirken, eksik ı 
belge ibrazına ilişkin w 
müeyyide hafifletildi. I 
Araç işleteninin 
değişmesi durumun
da sigorta sözleşmesi ll 
belli bir süre sonunda ll 
geçersiz olacak.

Kahraman 
Sadıkoğlu'nun 
Irak’ta kaçırılmasının 
arkasında tümüyle 
ticari çıkarlar olduğu 
giderek netleşiyor. 
Referans'ın haberine 
göre, ünlü armatörü 
ihaledeki rakipleri 
kaçırdı.
Türk Armatörler 
Birliği Başkanı 
Şadan Kalkavan, 
Sadıkoğlu'nun 
kaçırılmasının tama
men ticari bir olay 
olduğunu söyledi. 
Referans 
Gazetesi1 nde 
Perihan Çakıroğlu 
imzasıyla yer alan 
haberde Kalkavan'ın, 
Sadıkoğlu'nun 
kazandığı ilk ihale 
rakamı olarak 19 
milyon doları verme
sine karşılık, 
Sadıkoğlu, video 
kaset bandında bir 
yıldan bu yana 
hakedişini ala
madığını açıklamış 
ancak bir rakam 
söylememişti.
Yine, ilk gelen 
haberlerde limanda 
60 batık geminin 
temizlenmesine 
yönelik son ihale 
öncesi 
Sadıkoğlu'nun 
vincine haciz konu

lacağı bilgileri de 
yer alıyordu. 
EŞİ UMUDUNU 
KORUYOR 
Kahraman 
Sadıkoğlu'nun 
kaçırılması, 
dünyanın önde 
gelen ajans ve 
gazetelerine de 
yansırken, yabancı 
medyanın yorum
ları daha çok rehine 
olayının ticari çıkar 
uğruna yapıldığı 
yönünde birleşiyor. 
Associates Press 
Ajansı, 
Sadıkoğlu'nun video 
kasetinde arkasında 
pankart ve fidyeci
lerin olmamasına 
dikkat çekerken, Los 
Angeles Times 
Gazetesi, 
Sadıkoğlu'nun açık
lamalarına yer verdi 
ve özel bir yorum 
yapmadı.
Merkezi Dubai'de 
bulunan 
International Marine 
Contractors'un 
Başkanı olan 
Sadıkoğlu'nun eşi 
Jülide Sadıkoğlu, en 
son kendisiyle 
görüşen gazete
cilere, "Kaset bandı 
beni umutlandırdı. 
Kahraman'ın en kısa 
zamanda serbest

bırakılacağını 
düşünüyorum" 
derken, "fidye" 
konusunda konuş
mak istemediğini de 
açıkladı.
"VİNCİ VER KUR
TUL"
* Türk Armatörler 
Birliği Başkanı 
Şadan Kalkavan, 
Sadıkoğlu'nun 
kaçırılmasının tama
men ticari bir olay 
olduğunu söyledi. 
Kalkavan, 
"Kahraman'ın canına 
karşılık onun kul
landığı 25 milyon 
dolarlık vinç isteniy
or" dedi.
* Vincin, dünyanın 
en büyük 5 vincin
den birisi olduğunu 
belirten Kalkavan, 
Sadıkoğlu'nun 
kaçırıldığı 23 Aralık 
günü, BM'nin 90 
milyon dolarlık ihale
si olduğunu da belir
tirken, "Kazanmasın 

diye Kahraman'ı 
kaçırmış olabilir
ler" şeklinde 
konuşuyor. 
Kahraman 
Sadıkoğlu'nun 
Irak’ta kaçırılması 
ve rehin alın
masının arkasında 
tümüyle ticari 
çıkarlar olduğu 
giderek netleşiyor.

Türk Armatörler 
Birliği Başkanı ve 
Sadıkoğlu'nun 
kuzeni Şadan 
Kalkavan, ilginç 
açıklamalarda bum- 
lundu. Kalkavan, 
serbest bırakılması
na karşılık 
Sadıkoğlu'ndan 
sahibi olduğu 25 
milyon dolarlık 
vincin istendiği yol
unda bilgiler geldiği
ni belirterek, 
"Kahraman'ın canına 
karşılık vince el 
konulması söz 
konusu olabilir. 
Şayet, hükümet 
nezdinde süren gir
işimler başarılı ola
mazsa, vinci bırak
maktan başka 
çaremiz kalmıyor" 
diye konuştu. 
Kalkavan, söz 
konusu vincin 
dünyanın en büyük 5 
deniz vincinden

birisi olduğunu, 
Sadıkoğlu'nun bu 
vinci Amerika'dan 
satın aldığını 
anlatırken, şu bilgi
leri veriyor: 
"Kahraman'ın aldığı 
vinç, daha önce 
Rusya ile Türkiye 
arasında 
Karadeniz'in altın
dan borularla petrol 
taşınması projesi 
olan 'Mavi Akım'ın 
gerçekleştirilmesi 
sırasında da kul
lanılmıştı.
Kahraman, ABD'den 
parça parça getirdiği 
vinci, Samsun 
Limam'nda bu iş için 
kullanıldıktan sonra 
Basra Körfezi'ndeki 
Umm Kasr Limam'na 
gemilerle taşıttı. 
Liman girişinde 
1991'deki "1. Körfez 
Savaşı" sırasında 
batan gemilerin 
çıkarılması için 
Birleşmiş 
Milletler(BM) 
nezdinde açılan 
ihalelerden iş almak 
istiyordu. Nitekim de 
19 milyon dolarlık 
ilk ihaleyi kazandı 
ve çok başarılı oldu. 
23 Arahk'ta BM, 90 
milyon dolarlık 
ikinci ihaleyi açacak
tı. Kahraman, en

şanslı aday 
görünüyordu ki, 
kaçırıldı. Dikkat 
edilirse, onunla ilgili 
kaset, ihale günü •*! 
yani 23 Arahk'ta 
medyaya gönderildi.] 
Anladığım kadarıyla 
daha önce bu ihalel
erde aracı olan Iraklı 
bazı işadamlarıyla 
pazarlıkta anlaşa- J 
madiği için başına 
bunlar geldi.
Aracılar, 
Kahraman'ın rakip
lerine giderek daha 
fazla komisyon 
karşılığı, onun 
ihaleye girmesini 

engellediler." 
Kalkavan, 
Sadıkoğlu'na aracılık] 
yapan ve komisyonu ; 
beğenmedikleri için 
karşı tarafa geçen 
Iraklı işadamlarını 
hiç tanımadığını da 
söylüyor.
Kalkavan'ın, 
Sadıkoğlu'nun 
kazandığı ilk ihale 
rakamı olarak 
19 milyon doları ver- 1 
meşine karşılık, 
Sadıkoğlu, video 
kaset bandında 
bir yıldan bu yana i 

hakedişini ala
madığını açıklamış 
ancak bir rakam 
söylememişti.
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Bitkisel çayları gelişi
güzel kullanmayın

Alzheimer’e karşı I
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i Çeşitli bitkisel çay
ları düzenli olarak 
içmenin, sağlık ve 
güzellik üzerine 
büyük etkisi olduğu 
bildirildi.
Araştırmacılar, 
bitkisel çayların 
uzmanlar tarafından 
belirlenen ölçü ve 
miktarlarda 
tüketilmesinin son 
derece faydalı 
olduğunu vurguluy
or. Uygun tariflere 
göre kullanıldığında 
mükemmel sonuçlar 
veren bitkisel çaylar, 
gelişi güzel içildik
lerinde ise yan etk
ilere sebep olabiliy
or. Özellikle kış 
aylarının başlamasıy
la en çok soğuk 
algınlığı, grip ve 
nezle gibi hastalık
lardan korunmaya ya 
da kurtulmaya 
çalışanlar bitkisel 
çaylara yöneliyor. Bu 
arada yeni yapılan 
araştırmalar ise, 
bitkisel çayların 
vücut güzelliğine de 
katkı sağladığını 
ortaya koydu.

ın Iraklı

Bitkisel çayların 
güzellik ve sağlığa 
katkıları şunlar: 
Adaçayı: Uyarıcı 
özelliğinden dolayı 
sabah akşam 2-3 
çay fincanıyla 
içilmelidir. Cildi 
enfeksiyonlara 
karşı korur, yaşlan
masını engeller. 
Vücut direncini 
artırarak, mideyi 
rahatlatıp zihni 
açar. Uzun süre 
kaynatılırsa toksit 
etki yaparak zararlı 
olabilir.
Ihlamur: Gün içinde 
2-3 çay fincanı alın
abilir. Soğuk algın
lığının bir numaralı 
ilacı. Vücudu ter
leterek toksitlerin 
atılmasını sağlar, 
cildi nemlendirir, 
göğsü yumuşatır, 
balgam söktürür, 
bronşitte etkili, 
ayrıca sakinleştirici. 
Aşırı tüketilmesi 
halinde sıcak 
günlerde vücut 
ısısını artırabilir.
Isırgan: Günde 
1-2 fincan

tüketilebilir. Kepeğe 
ve yağ bezlerine 
karşı etkili, cilde par
laklık kazandırır. 
Gözlerin dostu. İyi 
bir raşitizm ilacı. 
Kemik iliğini ve kan 
yapan organları can
landırır. Tansiyonu 
düzenler. İdrar sök
türür. Çoğu hastalığa 
dolaylı olarak 
iyilileştirici etki 
yapar. Her mevsim 
değişimde 2-3 hafta 
boyunca düzenli 
olarak içilmeli. İçm
eye ara sıra fasıla 
verilmeli.

Hafızanın bulanması 
olarak da adlandırılan 
Alzheimer’in tedavisi 
henüz bulunmadı.
Doktorlar önlem 
olarak belli bir yaştan 
sonra her gün E 
Vitamini alınması 
öneriliyor.
İhtiyarlıkla birlikte 
hafızanın giderek 
bulanması, tıp liter
atüründe Alzheimer 
hastalığı olarak 
adlandırılıyor.
Alzheimer’in tedavisi 
henüz bulunmadı.
Önlem olarak belli bir 
yaştan sonra her gün 
E Vitamini alınması 
öneriliyor.
Almanya’nın Köln 
Üniversitesi Tıp

• Fakültesi öğretim, 
I görevlilerinden 
[ Rudıger Mielke, 

Alzheimer hastalarını 
ses kayıt işlevi bozuk 
teybe benzetiyor: 
Hasta yeni kayıt 
yapamıyor. Buna 
karşılık, eski kayıtlar
da hiç zorlanmıyor.

Evitamini

Sabah kahvaltıda 
yediğini öğlen hatır- 
layamazken, 
gençliğinde yaşadığı 
herhangi bir olayı 
bütün detaylarıyla 
aktarabiliyor. 
Hastalığa yol 
açan faktörler 
Rüdiger Mielke, insan 
beynindeki bazı işlev
lerin bozulması ya da 
tamamen durmasının, 
Alzheimer hastalığına 
yol açabileceği ihti
mali üzerinde durul
duğuna dikkat 
çekiyor:
Birkaç gelişme bird
en yaşanıyor. Bir 

yandan beyinde 
amiloid-pllak birikimi 
meydana geliyor.
Yani beyin 
hücrelerinden atıl
ması gereken pro
teinler uzak- 
laştırılamıyor; beyin, 
adeta .protein 
çöplüğüne’ dönüyor. 
Diğer yandan 
sinaps dediğimiz 
hücrelerin bağlantı 
noktalarında da 
değişim meydana 
geliyor. Bu değişim, 
beyin hücrelerinin 
iletişiminin kopması
na yol açıyor.
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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

TEKAnza 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
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoâlu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su 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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Geçtiğimiz yıl Bursa 
Süper Amatör 
Liginden Birinci 
kümeye düşen 
Gemlikspor'un 
karşılaşacağı 
takımlar belli oldu. 
Yakın zamana kadar 
Türkiye Profesyonel 
Üçüncü ligine 
çıkma mücadelesi 
verirken, birinci 
amatör kümeye 
kadar düşen

Gemlikspor'un 
mücadele edeceği 
grup açıklandı.
2005 yılı Ocak 
ayının ilk haftasında 
başlayacak olan 
Bursa Birinci 
Amatör küme 
karşılaşmalarında 
Gemlikspor, 
Mustafa Kemalpaşa 
Lalaşahin, İnegöl 
Orhaniye, Altınok, 
Duaçınarı, Şükra

niye, Yavuz Selim ve 
Belediye Jimnastik 
takımlarıyla aynı 
grupta mücadele 
edecek. Hedefin 
yeniden Bursa 
Süper Ligine çıkma 
olduğunu söyleyen 
Gemlikspor yöneti
cileri, çalışmaların 
yeni hoca Coşkun 
Tekintaş yöneti
minde sürdüğünü 
söylediler.

raöffm — —
BEMDftS I 
DOĞAL GAZ I

KAMUOYUNA DUYURU
International Finance Corporation (IFC) ile 
neticelenen kredi sözleşmelerimize göre, 

Gemlik şehrinde kurmakta olduğumuz 
doğal gaz dağıtım sistemlerinde uygulanacak 

olan çevre, sağlık, güvenlik ve 
kalite çalışmalarının anlatıldığı

“ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME ÖZETİ” I | 
30.12.2004 tarihinden ihtibaren 30 gün süre ile 

aşağıda belirtilen adreslerde incelemek i '
isteyenler için askıya çıkarılmıştır. 11 ।

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu
Askı Adresleri:
1. Gemlik Belediyesi, Belediye Binası - GEMLİK j| ।
2. Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Büyükçekmece Akçaburgaz 
Çiftliği San. 14. Bölge 11. Cad. No. 23 İSTANBUL

i

YILBAŞINA 2 GUN KALDI. . . .  1
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZ İLE 

ÖZEL TAKVİM ÇALIŞMALARIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ?
Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık & 
Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri ve

I
I

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
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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



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in Karacaali Baİıkçı Bannağı için Bakan Yıldınm’a gönderdiği soru önergesine cevap geldi

“Karacaali Barınağı için ödenek yok”
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in bir süre önce TBMM’de verdiği önerge ile Ulaştırma Bakanın cevap
lamasını istediği Karacaali Köyü Barınağı konusuna 
olmadığı barınağa ödenek vermek imkansız. ” denildi.

verilen cevapta “Şu an bir çalışmanın söz konusu 
_______Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ rxı=ıvıı İK

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
30 Aralık 2004 Perşembe 250.000 TL 0.25 YTL

Gemlikspor 
lokale kavuşuyor
Gemlikspor Kulübü'ne tahsis 
edilen Kayıkhane Tesisleri binası 
1 Ocak 2005 Cumartesi günü saat 
16.00’da yapılacak olan açılış ile 
hizmete açılacak. Haberi sayfa 4’de

| Bağ-Kur II Müdürlüğü yetkilileri muhtarların evrak doldururken dikkatli olmalarını istedi.

Muhtarlara Bağ-Kur’dan ders
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yaşanan felaketler
Uzakdoğuda yaşanan tsunami felaketi dünyanın 

gözünü yine doğal afetlere çevirdi.
Uzakdoğunun turizm cenneti olan Sumatra 

adaları, Endonezya ve Tayland kıyıları, 8.9’luk 
deprem felaketinin ardından gelen tsunami 
felaketi ile sarsıldı.

Ölü sayısının 100 bini bulacağından endişe 
ediliyor.

1999 depremini yaşamış ve onbinlerce ölü ver* 
miş bir ulusun çocukları olarak, doğal afetlerin 
insanları nasıl yıktığının acı tecrübesi bilenler 
deniz.

Hindistan, Endonezye, Tayland ve Sri Lanka’lı 
felaketzedelere Allahtan rahmet dilemekten başka 
yapılacak birşeyimiz yok.

Ancak, önceki gece TRT 1 de izlediğim bir pro
gramda, felaketin geliyorum demesine karşın, 
bilim adamlarının bu yöre halkım tsunami’ye karşı 
uyarmaması bence bir aymazlık.

Depremden bir buçuk saat sonra tsunami, bu 
ülkelerin kıyılarına saatte 700 km. hızla vurmuş.

Bu hızın, jet uçaklarınının hızından daha güçlü 
olduğunu söyledi bizim bilim adamlarımız.

Felaket geliyorum demiyor, geliyor..
Geldiğinde de önlemini zamanında almayanları 

yakıp yıkıyor.
2004 yılının bu son günlerinde, dünyanın bir 

köşesinde, yeni yıla hazıırlanan insanlar, acıyı 
yaşadılar.

Canlarından, mallarından oldular, sevenlerini 
kaybettiler, bir o kadar da yaralı ve sakat bırak
tılar..

Biz, 1999 yılı felaketini unuttuk.
Deprem çantalarımız nerede?
Binalarımız depreme dayanıklı hale getirildi mi?
Sivil Savunmada neler yapıyoruz?
Hepsi geride kaldı.
Felaket geldiğinde ağlamaya hakkımız olmalı..

Bağ-Kur İl Müdürlüğünden gelen görevliler, mahalle, ve köy 
muhtarlarına Bağ-Kur Yasası hakkında bilgi verdiler. İl Müdür 
Yardımcısı Adnan Kaçar, SSK’ya geçmek isteyen Bağ-Kur’luların 
kurumla ilişkilerini mutlaka kesmelerini gerektiğini söyledi.

KDVde indirim 
gerçekleşiyor

Bakanlar Kurulu kararı île 
gıda, sağlık ve eğitimde, bazı 
mal ve hizmet lerde KDV 
oranı, 1 Ocak 2005'ten geçerli 
olmak üzere yüzde 18'den 
yüzde 8'e çekildi. Sayfa 7’de

Günde 12 milyon 
ekmek atılıyor

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel 
Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye 
de günde 12 milyon ekmeğin çöpe 
atılarak israf edildiğini söyledi. 7’de

Bağ-Kur İl Müdür Yardımcısı ve 
yetkilileri, muhtarlara Bağ-Kur’u 
anlattılar. Yapılan işlerde dikkatli 
olunması istendi. Bağ-Kur ile ilgili 
evrakların doldurulurken boş yer 
bırakılmamasının da vurgulandığı 
bilgilendirme toplantısında, Bağ- 
Kur sosyal güvenlik sigortası yap
tırmayanların bugün pişman olduk
larına değinildi. Haberi sayfa 3’de

Pazarcılar vergisini 
günlük ödeyecek

Maliye Bakanlığı'na tezgahlarında 
elektrik ve yazarkasa kullanma 
imkanı olmadığını belirtip, standart 
günlük vergi uygulaması teklifi 
getiren Pazarcılar Odaları kanalı ile 
her gün, günlük vergi ödemesi 
yapacaklar. Türkiye Sebzeciler, 
Meyveciler, Seyyar Pazarcılar 
Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı 
Mehmet Çakman, her ilde esnaf 
odaları kanalı ile günlük olarak 
pazarcılardan vergi alınacağını ve 
kayıt dışı tezgahların ortadan 
kaldırılacağını söyledi. Sayfa 8’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bütünlük....
Biz bu toprakları “miras” olarak devral

madık. Ulusal kurtuluş mücadelesi sonucun
da öz be öz topraklarımızı yeniden elde ettik.

Bu mücadeleyi de hiçbir etnik ayrım 
olmaksızın verdik.

Çünkü bu ülkede altını çize.çize yazıyo
rum

Yurttaş düzeyinde hiçbir zaman klasi- 
fikasyon olmadı.

Aynı kışlayı, aynı okulu, aynı hastaneyi, 
aynı cepheyi, aynı toprakları paylaştı.

Bundan böyle de olmayacak.
Bir koşulla ..
Biz bize kalırsak.
Bir siyaset aracı olarak ortaya çıkan ve 

şimdilerde Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter 
yapısını “tehdit” etme boyutuna ulaşan 
bölücülük aslında bal gibi de Türkiye 
üzerinde hesabı ve planları olanların , 
önceleri sinsice başlayan sonra da açıkça 
yürüttükleri girişimleridir.

Bu girişimler, içerideki çanakçıların çıkar
larıyla örtüşünce ülke; ağır sosyo - 
ekonomik kayıplarla sonuçlanan bir iç 
savaşın içine çekildi:

Ne mutlu ki ; Hiçbir siyasal akıma kapıl
mayan, birincil amacı ülkesinin bağımsızlığı 
ve toprak bütünlüğünü koruma olan Türk 
Silahlı Kuvvetleri bu iç savaştan galip çıktı.

Önceki gün Özel Haşan Türe Özürlüler 
Okulu’nun girişimleriyle organize edilen bir 
gösteriye katıldık.

Hiç bir siyasal amaç taşımayan, ana hede
fi okula kaynak yaratmak olan, bunu 
yaparken de kentin kültürel yaşamına katkı
da bulunma işlevini üstlenen girişim 
neredeyse güme gidiyordu.

Dış ve iç odakların bilinçli ve sistematik 
çabalarıyla iyice gerilen toplum en ufak bir 
kıvılcımı yangına çeviriyor.

Televizyonlardaki “uyuşturucu program
lar” zincirine eklenen “Ün’lüler Çiftliği” saf
satasını ve oradaki yaşam tarzlarını eleştiren 
sanatçıyı “faşistlikle” suçlamak da işte bu 
gerilimin bir dışa vurumu..

Toplum kararlılıkla sürdürdüğü ve 
öğündüğü “sağduyu”dan böyle sapıyor.

Dolayısıyla, ülkenin iç dinamiklerini kaşı 
karşıya getirmeyi amaçlayanlarım ekmeğine 
“ballı kaymak” sürüyor.

Bu noktada ve her noktada “uyanık” 
olmak gerekiyor. Özellikle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kazanılma ve ilan edilme 
sürecinden bu yana “kenetlenen”bu 
toplumu “ayırmak”isteyenlere direnmek 
,ayak diremek gerekiyor.

Akılcı olmak ve akıllı olmak ana koşul.
Ülkeyi yöneten siyasal otoritenin de 

toplumuyla ortak hareket etmesi,kalenin 
duvarlarını daha da güçlendirecek.

Bu toplum , bir bütün olduğunu , 
Sakarya’da, İnönü’de, Çanakkale’de gös

terdi. En azından bu ülkeyi kurtarırken kan
larını, canlarını veren atalarımızın kemiklerini 
sızlatmamak için “oyuna” gelmeyelim.

“Uyanık” olalım.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in Karacaali Balıkçı Barınağı 
için Bakan Yıldırım’a gönderdiği soru önergesine cevap geldi

“Karacaali Barınağı
için ödenek yok”

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Karacaali 
Balıkçı Barınağı 
için Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'a verdiği 
soru önergesi 
cevaplandırıldı. 
Karacaali 
Köyü Balıkçı 
Barınağı’nın ne 
aşamada olduğu, 
projenin neden 
tamamlanmadığı, 
Haziran ayı içinde 
bitirilmesi sözü 
var mı? Projenin 
tamamlanmamış 
olması köylüleri 
mağdur ediyor mu 
ve bu projenin ne 
zaman hayata 
geçirileceği soru
larını Bakan Binali 
Yıldırım'a soru 
önergesi olarak 
veren Kemal 
Demirel'e Bakan 
tarafından 
cevapları iletildi. 
1992 yılında 
yapılan ön proje 
ile 35 milyar 
birim fiyatı 
olan Balıkçı 
Barınağı’nın

programlarda 
yer almadığı ve 
köy muhtarı ile 
28 arkadaşının 
verdiği 
dilekçelerde 
belirtilen sahildeki 
çökmeler için 
6-8 yıl önce bir 
miktar sahil 
düzenlemesi 
yapıldığına dikkat 
çekilen cevapta, 
'işletme olan 
yapıların onarım 
ıslah ve taramalar' 
projesi kapsamın
da 23 milyar 
ödenekle 140 
metrelik sahil 
tahkimatının 
yapıldığı 
bildirilerek, 
"2002 yılında 
sahil oyul
malarının

• devam etmesi 
nedeniyle 
Karacaali Köyü 
muhtarının tekrar 
müracaatı üzerine 
2001 yılında 
yapılan 140 
metrelik sahil 
tahkimatına 
ilaveten 2002 
yılında*30

milyar ödenekle 
130 metre daha 
ilave saha 
tahkimatı 
yapılmıştır. Daha 
önceki yıllarda 
yapılmış 100 
metre uzunluğun
daki sahil tahki
matı ile birlikte 
bugüne kadar 
toplam 370 metre 
sahil tahkimatı 
yapılmıştır" 
denildi.
Karacaali 
Köyünde sahil 
tahkimatının 
yapıldığı için şu 
anda bir çalış
manın söz konusu 
olmadığı bildirilen 
cevapta ayrıca 
"Bu nedenle 
mevcut olmayan 
bir iş için Haziran 
ayında bitirilmesi 
sözü verilmesi 
imkan dahilindi 
değildir. Karacaali 
köyü sakinlerinin 
mağduriyetlerini 
gidermek için 
toplam 370 
metre uzunluğun
da sahil tahkimatı 
yapılmış olup

bu gün için 
ihtiyaçların 
görülmesi 
yeterli kapasite 
içermektedir. 
Ülkemiz kay
naklarının etkin • 
ve verimli şekilde 
kullanılmasını 
sağlamak 
amacıyla Bakanlık 
olarak bir çok 
yeni projeye 
başlayıp yarım 
bırakmak yerine 
daha önceki 
yıllarda başlamış 
ve tamamlanma 
aşamasına gelmiş 
projelere yatırım । 
programında 
öncelik verilerek 
tamamlanması 
genel prensibini I 
benimsemiş 
bulunmaktayız. 
Karacaali Köyü 
Balıkçı Barınağı 
adı altında daha 
önceki yıllarda 
başlatılan bir 
proje olmadığın- l 
dan yatırım 
programımızda 
yer almamak
tadır. " açıklaması 
yapıldı.

BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Çora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95

GÜNLÜK SIYASI GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN



30 Aralık 2004 Perşembe HABER Sayfa 3

Bağ-Kur İl Müdürlüğü yetkilileri muhtarların evrak doldururken dikkatli olmalarını istedi. I

Mfar/ara Bag-Kur’dan ders
Bağ-Kur İl Müdürlüğünden gelen görevliler, mahalle ve köy muhtarlarına Bağ-Kur 
Yasası hakkında bilgi verdiler. İl Müdür Yardımcısı Adnan Kaçar, SSK’ya geçmek 
isteyen Bağ-Kur’luların kurumla ilişkilerini mutlaka kesmelerini gerektiğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bağ-Kur İl 
Müdürlüğü tarafın
dan Gemlik genelin
deki mahalle ve

Bir deneyelim....
Bir Tv’nin-düzenlediği “Gelinim olur 
musun?” yarışması Başbakanımızın 
17 Aralık’ta düzenlediği AB hakkındaki 
Basın toplantısından daha çok izlenmiş. 
Öyle ya... Kaynana Semra Hanımın nasıl 
davranacağı çok önemli 
öldü olacak AB toplantısına 
O’nu müzakereci yapmalı 
Toplumun desteği de arkasında 
Karşı koyanların bakın 
haklarından nasıl gelir 
Bir deneyelim zaten kaybetmişiz.
Ya kazandırırsa?

köy muhtarlarına 
yeni çıkan 
Bağ-Kur yasaları 
konusunda 
bilgi verildi: 
Bağ-Kur İl Müdür

yardımcısı 
Adnan Kaçay, 
Şef Şinasi
Togarve memurlar . 
Berat Erdem ile- 
Ali Tümtürk'ün 
tarafindan 
bilgilendirilen 
muhtarlardan 
Bağ-Kur 
konusunda 
cesaretli karar 
vermeleri istendi. 
Kaymakamlık 
Toplantı
Salonu’ndâ bir araya 
gelen muhtarlara 
bilgi veren 
Bağ-Kur
İl Müdür Yardımcısı 
Adnan Kaça, 
dahâ önce 
17 ilçede yapılan 
bu tür toplantıların 
çok başarılı 
geçtiğini bildirerek, 
Bağ-Kur'un 
sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına 
girmeleri .gereken 
vergi mükellefi 
olan esnaflar, 
seçimle birlikte 
Bağ-Kur'a giren 
muhtarlar, ferdi 
şekilde çalışan 
çiftçiler ve isteğe 
bağlı Bağ-Kur'a 
prim ödeyen 
sigortalılar 
hakkında açıklamalı 
bilgiler verdi. 
Bağ-Kur içinde 
çeşitli sorunlarla 
karşılaştıklarını 
dile getiren 
Adnan Kaçay, 
öncelikli olarak 
Bağ-Kur'da iken 
SSK’ya geçmek 
isteyenlerin 
mutlaka
Bağ-Kur'la ilişkileri
ni kesmeleri 
gerektiğini aksi

Bağ-Kur İl Müdürlüğü yetkileliri Kaymakamlık Toplantı Salonunda 
köy ve mahalle muhtarlarına Bağ-Kur Yasasını anlattılar. İlçeler 15 
yıl önce Bağ-Kur’dan kaçanların-şimdi pişman olduklarını söyledi.
halde Bağ-Kur'dan 
gerekli evrakların 
alınmayışı halinde 
pirim ödeme 
sürelerinin devam 
edeceğini söyledi. 
MUHTARLAR 
CESARETLİ 
OLMALILAR 
Köy muhtarlarının 
bulundukları 
yerlerde Tarım 
Müdürlüklerinden 
destek yardımı 
alan çiftçilerin 
belirlenmesinde 
çok dikkatli 
olmalarının 
istendiği 
açıklamada, 
"15 yıl önce 
Bağ~Kur'dan 
kaçanlar şimdi 
çok pişmanlar.

Bunları bildirmek 
istemeyen 
Muhtarlar bu 
kişileri diri diri 
mezara 
gömerler" denildi. 
Muhtarların günü 
kurtarmak için 
değil, ileri ki 
yıllar için 
hizmet vermeleri 
gerektiğinin altını 
çizen Bağ-Kur 
konuşmacıları, 
muhtarların 
Bağ-Kur sağlık - 
karnelerini 
düzenlerken, 
kesinlikle ilgili • 
kısımları kendi
lerinin doldurmaları 
gerektiğini 
vurguladılar. 
İmza ve mühür 

vurulup boş 
kalan sağlık 
karnesine bazı kişil
er tarafından başka 
isimler yazılmak 
suretiyle sağlık 
karnelerinde 
usulsüzlük 
yapıldığına 
dikkat çeken 
konuşmacılar, 
Nüfus 
Cüzdanlarında 
bulunan TC Kimlik 
Numaralarının da 
bundan sonra 
sosyal güvenlik 
dahil tüm işlemlerde 
kullanılacak 
olması nedeniyle 
mutlaka düzenlenen 
evraklarda 
yer almasına dikkat 
edilmesi istendi.
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Gemlikspor lokale kavuşuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor 
Kulübü'ne tahsis 
edilen Kayıkhane 
Tesisleri 
binasının 
Cumartesi 
günü açılacağı 
■öğrenildi/ 
Belli bir yeri 
olmadığı için 
adeta göçebe 
hayatı yaşayan 
Gemlikspor'lu 
futbolcular, 
bekar yokuşundaki 
lokalinde 
kapanmasından 
sonra zor 
günler 
yaşamışlardı. 
Bir süre önce İl 
Spor Müdürlüğü'ne

Yeni yılda postaya zam yok
PTT Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Şahin, 2005 yılını 
Türkiye koşulların
da anormal bir 
değişiklik olmadığı 
takdirde posta 
hizmetlerine zam 
yapmadan 
geçirmeyi plan
ladıklarını bildirdi.

Depremde 53 Türk
Güney Asya'da 
meydana gelen 
deprem ve tsunami 
felaketinin ardın
dan haber alına
mayan Türklerin 
sayısı 53'e çıktı. 
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık 
Tan'ın verdiği bil
giye göre, 
Tayland'da 34, 
Malezya'da 4, 
Hindistan'da 3, 
Myanmar'da 3, Sri 
Lanka'da 3, 
Maldivler'de 3, 
Singapur'da 2, 
Endonezya'da 1 
Türk vatandaşın
dan haber alı
namıyor.

ait olan 
Kayıkhane 
binasının 
Gemlikspor'a 
tahsisinin yapıl

masına rağmen 
bir türlü açılışı 
yapılamamıştı.
Cumartesi günü 
saat 16.00 da açılışı

yapılacak olan 
Gemlikspor 
lokaline tüm 
sporseverler davet 
edildi.

TBMM KIT 
Komisyonu, 
PTT'nin 2002 yılı 
hesaplarını incele
meye başladı. 
Komisyona bilgi 
sunan İbrahim 
Şahin, bugün 
itibariyle 1064 
merkez, 1919 şube 
ve 1433 de acente
lik olmak üzere

Türkiye'nin bu gibi 
afetler nerede olur
sa olsun afet
zedelere yardımda 
bulunmayı ilke 
edindiğini belirten 
Tan, Türkiye'nin de 
uğradığı 
felaketlerde 
herkesin yardımına 
koştuğu bir ülke 
olarak bu gibi 
yardımların 
kıymetini bildiğini 
kaydetti.
Tan, bu çerçevede 
en etkin yardımın 
'nasıl yapılacağı 
konusunda çalış
maların sürdüğünü 
söyleyerek, son 
olarak bölgeye 1 ' 

toplam 4416 
işyerinde hizmet 
sürdürdüklerini 
söyledi.
Şahin, 2002 yılında 
posta hizmetlerine 
4 kez zam 
yapıldığını, 
2003'te zam 
sayısının bir 
olduğunu 
belirterek, bu yıl 

milyon dolar 
yardımda bulunul
ması kararı 
alındığını belirtti. 
"GÜNEY ASYA'DA 
ÖLÜ SAYISI 100 
BİNİ AŞABİLİR" 
Uluslararası 
Kızılkaç ve Kızılay 
Federasyonu, 
Güney Asya'da 
geçen Pazar günü 
meydana gelen 
depremden sonra 
oluşan tsunami 
sonucu bölgede 

t ölenlerin sayısının 
100 bini aşabile- 

' ceğini bildirdi.
Merkezi Cenevre'de 
bulupan 
Uluslararası 

yüzde ise 37'e 
varan indirimler 
uyguladıklarını 
söyledi. Şahin, 
2005 yılını ise 
ülke koşullarında 
bir anormal 
değişiklik 
olmazsa zam 
yapmadan- 
geçirmeyi plan
ladıklarını bildirdi.

kayıp 
Kızılhaç Teşkilatı, 
Hint Okyanusu'nda 
meydana gelen 
deprem ve ardın
dan dev dalgaların 
yol açtığı ölü 
sayısının, tek 
tek ülkelerin 
verdiği resmi 
rakamlara göre 
68 bini aştığını 
kaydetti.
Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay 
Federasyonu ise 
kendi tahminlerine 
göre ölü sayısının 
77 bini aştığını, bu 
sayının 100 bini 
geçebileceğinden 
endişe edildiğini 
belirtti.

Kültür ve Sanal
Derneği’nden 

kermes

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat 
Demeği üyelerinin 
el işi ürünleri 
kermeste sajışa 
sunuluyor.
Belediye Sergi 
Salonunda 
Belediye Başkan 
Mehmet Turgut'un 
açılışını yaptığı ker
meste, takı tasarım 
ve yağlı boya 
eserler satışa 
sunuluyor.
Nilgün 
Kurnazoğiu'nun 

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE O ÛC Q2
KÖRFEZ OFSET

yaptığı yağlı boya 
resimler ile 
Reyhan Çorum, 
Hülya Aslan ve 
Nazire Şevim'in 
takı tasarım 
öğretmeni Gülşen 
Akıncı'nın 
desteğiyle yarattığı 
eserler kermeste 
satılıyor.
Elden edilecek 
gelirin Belediye 
Kültür ve Sanat 
Derneği için har
canacak kermese 
vatandaşların ilgisi 
büyük oluyor.
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Liselilerin maçları nefes kesti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Okullararası 
Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
Turnuvası 
Genç Kız ve Erkekler 
maçları başladı. 
Gemlik Lisesi 
spor Salonu’nda 
başlayan maçlarda 
iddialı takımlar 
okul arkâdaşlarının 
da desteğiyle 
güzel maçlar 
çıkarıyorlar.
ERKEKLER 
Dün oynanan ve 
genç erkeklerde 
erken final olarak 
konuşulan ilk 
maçta Endüstri 
Meslek ile celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi karşı 
karşıya geldiler. 
Nefesleri kesen 
maçta Celal

Bayar rakibini 
2-1 yenerken 
seyircilere 
zevkli maç izlettiler, 
ikinci maçta İmam 
Hatip Lisesi 
Sağlık Meslek 
Lisesi'ni 2-0'la 
geçerken Anadolu 
Meslek Lisesi 
güçlü Gemlik 
Lisesini 2-0 
mağlup etmeyi 
başardı. , 
KIZLAR 
Genç kızlar 
maçlarında 
Ticaret Meslek 
Lisesi, Sağlık 
Meslek Lisesi'ni 
zorlu geçen 
maçta 2-1 yenerken 
Anadolu Kız 
Meslek Lisesi 
Gemlik Lisesi'yle 
yaptığı zorlu 
maçı 2-1 kazan
masını bildi.
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■■■ GÜNLÜK Sİ YASI GAZETE ■■■

Evliliğin iyi gitmesi için uzman önerileri
Marmara Üniver
sitesi (MÜ) Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Z. Sungur, 
"görme kusuru" 
olarak tanımladığı 
aşkın "hayali ve 
düşsel birlikteliği" 
temsil ettiğini 
belirterek, evliliğin 
iyi gitmesinin ise 
"eşlerin ilişkiyi 
romantik bir rüya 
gibi algılamalarını 
azaltmakla" 
mümkün olacağını 
bildirdi.*
Prof. Dr. Sungur, 
çoğu ilişkinin aşık 
olma dönemi ile 
başladığını 
vurgulayarak, 
şunları söyledi: "Bu 
dönem 'görme 
kusuru1 dönemi 
olarak .da tanımlan
abilir. Partnerlerin 
birbirlerinin temel 
mutluluk kaynağı 
oldukları ve 
neredeyse birbirleri 
için için doğduk
larını düşündük
lerinden, aşık olma 
dönemi aynı 
zamanda 'hayali ve

düşsel birlikteliği' 
de temsil etmekte
dir. Hatta öylesine 
bir beraberlikleri 
vardır ki, bu 
beraberlikte 
sözcüklere bile 
ihtiyaçları yoktur. 
Tehlike burada 
başlar, çünkü ilişki 
artık sözcük öncesi 
veya sözcük ötesi 
olmuştur.
Benzerlikler, 
konuşulmadığı 
sürece kalıcı ola
caktır."
Bu tür düşsel birlik
teliğin evliliğe 
kadar gidebildiğini' 
kaydeden Prof. Dr. 
Sungur, evliliğin de 
"tüm hayal kırıcı 
sonuçlarına karşın 
halen dünyanın en 
büyük gönüllü 
organizasyonu" 
olduğunu dile getir

di.
Prof. Dr. Sungur, 
evlilikte ise partner
lerin "aşık 
olduğunuzda 
konuşmayın, çünkü 
sözcükler idealize 
edilmiş birlikteliği 
olumsuz .etkileyip 
bozabilir" kuralını 
unutarak daha çok 
konuşmaya, 
başladıklarını ifade 
ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Sözcükler 
tehlikeli olmaya, 
aşkla başlayan 
görme kusuru 
evlilik aracılığıyla 
düzelmeye, 
birliktelik tehdit 
altına girmeye 
başlar. Yıllar 
geçtikçe aynı eş, 
mutsuzluğun ken-. 
dişi bile olabilir. 
Hatta eş, artık 

dışarıda yağan yağ
murun da nedeni
dir... Evlilik ilişk
isinin iyi gitmesi, 
ancak eşlerin 
ilişkiyi romantik bir 
rüya gibi algıla
malarını azaltmak 
(ortadan kaldırmak 
değil) ve birbir
lerinin bireysel 
gereksinimleri, bek
lentileri ve tepki
lerinin kendilerine 
özgü,- emsalsiz 
özelliklerini daha 
çok görmeleriyle 
gerçekleşebilir." 
Cinsiyetlerin 
savaşından 
kazanılacak çok az 
şey olduğuna da 
işaret eden Prof. 
Dr. Sungur, "Erkek 
ve kadınlar genetik 
farklılıklar ile 
dünyâya geliyor, 
ardından aynı 
farklılıklar kültür- 
gelenekler ve 
sosyal rollere 
ilişkin söylemlerle 
besleniyorsa, doğal 
olarak farklı beklen
tiler içerisinde ola
caklar. Çiftlerin bu 
farklılığı anlaması, 
eşlerin daha iyi 

iletişim kurabilmesi 
için bir gereksinim 
durumuna gelmek
tedir" dedi.
KADIN VE ERKEK
LER ARASINDAKİ . 
TEMEL FARKLILIK
LAR

MÜ Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet 
Dr. Sungur, evlilik 
ilişkisinde kadınlar 
ve erkekler arasın
daki temel farklılık
lara ilişkin de şun
ları söyledi: 
"Sosyal ve aile içi 
roller yönünden 
bakıldığında kadın
lar, halen besleyen- 
bakım veren 
rollerinde olduk
larından, aile 
üyeleri arasında 
ve çevreyle düzenli- 
anlamlı bağların 
oluşturulmasında 
önemli roller 
üstlenirler.
Bu, kadınların 
'ailenin iyilik hali 
ve bütünlüğü için 
daha çok özveride 
bulunmaları' 
anlamına gelir.

Erkekler kadınlarla 
seks yaparken 
onlara bu yolla 
sevgi sunduklarını 
düşünürlerken, 
kadınlar yaşadıkları 
sevginin sonucu 
seksi sunmayı ter
cih ederler.Erkekler 
insanlar yerine 
olayları (iş hayatı, 
spor, yemek, bil
gisayar, otomobil), 
kadınlar ise bilgi ı 
alma ve ilişki kura
bilme gibi amaçlar
la insanları konuş
mayı yeğler.
Erkekler bilgi verip- 
detay vermemeyi 
tercih ederken, 
kadınlar bilgiden 
çok duygu ve detay 
verme eğili
mindedir. Erkekler 
sorun çözme ile 
uğraşırlarken . 
nadiren yardım 
isteme ve yön 
sorma eğili- 
mindeyken, kadın- î 
lar yardım istemeye 
açıktır ve yön sor
maktan çekinme
zler. Erkekler 
'yarışma', kadınlar 
ise 'işbirliği' 

eğilimindedir/' S

Affetmeli mi affetmemeli mi?f ild î&fâ

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARI 

PİZZAMIZIN 
TADINA 

BAKTINIZ MI?
KAHVALTI TABAĞI VE Ç4Y 

2.500.000 TL , :

HİÇ TAVA YEMEKLERİ YEDİNİZ MI? 
HİZMET BİZDEN TAKDİR SİZDENI
işyeri ve evlere paket servisimiz vardır
İstiklal Cad. No : 17 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 53 67 .

Amerikalı bilim 
adamlarının 
yaptığı araştırma, 
affetmesini 
bilen insanların hem 
ruhen 
hem de bedenen 
daha sağlıklı 
olduğunu ortaya 
çıkardı.
Stanford Üniversite- 
si'nde görevli 
bilim adamı Frederic 
Luskin 
ve ekibi, San 
Francisco 
kentinde oturan 
259 kişi üzerinde 
araştırma yaptı. 
Denekleri 6 kez 
1.5 saatlik oturumlara 
çağıran bilim 
adamları, bu oturum
larda katılımcıların

affetmeyi öğrenmesi- affeden katılımcıların
ni sağladılar. 
Araştırma 
çerçevesinde 
kötü anılarını 
konuşarak paylaşan 
denekler, 
daha sonra kendiler
ine zarar veren 
kişileri canlandırarak 
içlerinden onlarla 
konuştular. 
Kendilerine zarar 
veren kişileri 

çoğu, deney son
rasında daha az 
acı duyduklarını 
belirterek, stresten 
kaynaklanan sırt ve 
mide ağrısı, 
uykusuzluk gibi 
ruhsal ve 
fiziksel belirtilerin 

de önemli ölçüde 
azaldığını kaydettil
er. Deneklerin 
çoğu, gelecekte 

meydana gelebilecek 
benzer
olaylarda tekrar affet
meye hazır olduk- j 
I arını söyledi.
Deney için, fiziksel I 
ya da cinsel 
şiddete maruz 
kalanlar değil, 
hakarete uğrayan 
kişiler seçildi.
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Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (Yurt-Kur) 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
öğrenim kredileri ile 
bursları, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yüzde 22.2 oranında 
arttırdıklarını 
bildirdi. Albayrak, 
2005 yılı mali 
bütçesinin kabul 
edilmesiyle birlikte 
öğrenim kredileri "• 
ile burslara yapıla
cak zam oranının 

•kesinleştiğini 
belirterek, daha 
önce 3 ayda bir ver
ilen bursların aylık 
90 milyondan 
110 milyon liraya 
çıkartıldığını ve • 
ayda bir verileceğini 
açıkladı. Albayrak, 
2004-2005 
eğitim-öğretım yılın

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 
180 bin öğrenciye 
öğrenim kredisi, 
60 bin öğrenciye ise 
burs verileceğini 
kaydetti.
Albayrak, Yurt- 
Kur'un 1962 yılın
dan 2004 yılı 
sonuna kadar 1 
milyon 957 bin 644 
öğrenciye, 
1 katrilyon 392 trily
on 521 milyar 
Türk Lirası ödeme 
yaparak yardımda 
bulunduğunu ifade 
etti. Albayrak, 
I.Ocak 2005 
tarihinden itibaren 

her ay ödenecek 
olan öğrenim 
kredisiyle, başvuran 
tüm öğrencilere 
burs verileceğini 
belirterek, müracaat 
belgelerini eksiksiz 
teslim eden tüm 
öğrencilere katkı 
kredisi verilebile
ceğini bildirdi. 
Albayrak, 2004 
yılında Yurt-Kur 
tarafından üniver
sitelere katkı kredisi 
olarak 459 bin 595 
öğrenci adına 94 tri
lyon lira ödeme 
yapıldığını da söz
lerine ekledir—^

K.D.V,’de indirim 
gerçekleşiyor

Başbakan 
Erdoğan tarafın
dan açıklanan 
KDV indirimine 
ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararı, 
Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı. 
Kararla, gıda, 
sağlık ve 
eğitimde, bazı mal 
ve hizmetlerde 
KDV oranı, 1 Ocak 
2005'ten geçerli 
olmak üzere 
yüzde 18'den 
yüzde 8'e çekildi. 
Düzenleme 
kapsamında 
arasında süt tozu, 
yumurta, reçel, 
pekmez, pestil, 
tahin helva, su 
ve maden suyu
nun bulunduğu

Gönden milyon eM atık
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Genel Başkanı 
Halil İbrahim 
Balcı, Türkiye'de 
günde 12 milyon 
ekmeğin çöpe 
atılarak israf 
edildiğini söyle
di.
Karadeniz gezi
sine çıkan Türkiye 
Fırıncılar 
Federasyonu 
Genel Başkanı 
Halil İbrahim 
Balcı, Ordu Valisi 
Kemal 
Yazıcıoğlu'nu 
makamında 
ziyaret etti. Ordu 
Fırıncılar Odası 
Başkanı Nazif 
Arol'un da bulun

gıda maddelerinin 
KDV'si yüzde 
8'e indirildi.
Ayrıca üniversite 
ve yüksekokullar 
ile Özel Öğretim 
Kurumlan 
Kanunu, 
Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu 
Kanunu ve Özel 
Eğitim Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararname kap
samında verileri 

duğu ziyaret 
sırasında basın 
mensuplarının 
sorularını cevap
landıran Halil 
İbrahim Balcı, 
ülke genelinde 
ekmek israfının 
büyük boyutlara 
ulaştığını söyledi. 
Balcı, 
"Türkiye'de günde 
80 milyon adet 
ekmek üretiliyor. 

eğitim ve öğretim 
hizmetleri, öğren
ci taşıma servis 
hizmetleri ile yurt
larda verilen 
hizmetlerde de 
kdv yüzde 8'e 
indirildi.
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 
ruhsatlandırılan 
veya ithaline izin 
verilen beşeri 
tıbbi ürünler de, 
yüzde 8 K.D.V'ye 
tabi olacak.

Bunun yüzde 15'i, 
yani 10 ile 12 
milyonu adedi 
çöpe gidiyor. 
Bunun günlük 
maliyeti 3.5 trily
on, aylık maliyeti 
ise 100 trilyon 
lirayı aşmaktadır. 
O sebeple vatan
daşlarımızı daha 
duyarlı olmaya 
davet ediyorum" 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ OAZBTH

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Pazarcılar vergilerini günlük ödeyecekler
Basit usulde 

(götürü) verginin 
1995 yılında çıkan 
kanunla 
1 Ocak 2005'ten 
itibaren kalkacak 
olması sebebiyle 
tezgahta fiş 
kesmek 
mecburiyetinde 
kalan pazarcılar 
için pratik bir-çözüm 
bulundu.v
Maliye Bakanlığı'na 
tezgahlarında 
elektrik ve 
yazarkasa kullanma 
imkanı olmadığını 
belirtip, standart 
günlük vergi 
uygulaması teklifi 
getiren pazarcılar 
odaları kanalı ile 
her gün, günlük 
vergi ödemesi 
yapacaklar. Maliye 
Bakanı Kemal

Unakıtan ile 
görüşen Türkiye 
Sebzeciler, 
Meyveciler, 
Seyyar Pazarcılar 
Federasyonu 
(TÜSPAF) Başkanı 
Mehmet Çakman, 
her ilde esnaf 
odaları kanalı ile. 
günlük olarak 
pazarcılardan 
vergi alınacağını 
ve kayıt dışı 
tezgahların ortadan 
kaldırılacağını 
^öyledi.
Bursa Sebzeciler 
ve Meyveciler 
Odası ve TÜSPAF 
Başkanı Mehmet 
Çakman, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın pazar 
tezgahında fiş kes
menin zorluğunu 
kabul ettiğini

belirterek, 
"Yeni yapılacak 
düzenlemeyle, 
ülkemizin kangreni 
olan kayıt dışını, 
fiş kesme ve 
kırtasiyeden uzak 
sistem içerisinde 
vergilendirme sis
temine geçerek 
aşacağız.
Türkiye genelinde . 
kamuya ait cadde ve 
sokaklarda pazar 
takibi suretiyle emtia 

alım satımı yapan
ların tamamı günlük, 
'şipşak' vergi sis
temiyle 
vergilendirilecektir. 
Günlük olarak 
pazarcılar vergileri
ni, parayı toplayacak 
olan oda muhasip
leri vasıtası ile 
devlete ödeyecek
ler" dedi.
Ocak ayı içerisinde 
TÜSPAF'a bağlı 
102 meslek odasının 

başkanları ile 
Ankara'da 
toplanacaklarını 
belirten Çakman, 
"İlk toplantıda, 
Türkiye genelinde, 
kamuya ait sokak
larda gezici olarak 
satış yapan 
esnafların sayısını 
tespit ederek Maliye 
Bakanlığı'na 
bildireceğiz.
Bu sebeple hiçbir 
kayıt dışı kimse 
kalmayacak ve hak
sız rekabet ortadan 
kalkacak. Maliye . 
Bakanlığı'nın 
TÜSPAF'a zim- 
metleyeceği dip 
koçanlı fişlerimizi 
odalarımıza dağı
tarak ülke genelinde 
günlük vergi 
tahsilat sistemine 
geçeceğiz.

9 yıldır yasanın 
düzeltilmesi 
için birçok 
siyasetçiyi ziyaret 
ettik. Ancak ' 
pratik çözümleri ile 
bildiğimiz 
Maliye Bakanımız 
Kemal Unakıtan bizi 
anladı ve çözümde 
yardımcı oldu. 
Pazarcı esnafımız 
günlük bir paket 
sigara, bir yemek 
parası gibi standart 
olarak belirlenecek 
vergisini, odaların 
muhasiplerine mak
buz karşılığı vere
cekler. Zimmetli 
koçanlarla bütün 
pazarcılardan 
tahsil edilecek 
paralarda Mâliyeye 
topluca vergiler 
yatırılacak" 
diye konuştu.

MILTON AİLE GAZİNOSU
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK 
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar

E

Ordövr Tabağı 
Ara Sıcak 
Ana Yemek 
Meyve

MENÜ,
Limitsiz Yerli İçkiler

Limitsiz Meşrubat
1 Kişi: 35.000:000 TL

e<

iri
'1.üt

T I /A AA il EA4 AA "IA EA A AA AA MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
Tfil(0.224) 51310 71 ■ 514 44 44 reyonu ile hizmetinizdeyiz
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TBMM’de 2005 bütçesi
Uul edildi

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Mehmet Tekbaş

TBMM Genel 
Kurulu 'nda yaklaşık 
2 ayak yaklaşan 
müzakerelerin 
ardından IMF ile 
üzerinde mutabaka
ta varılarak 
hazırlanan 2005 
Mali Yılı Bütçe 
Yasa Tasarısı 
kanunlaştı.
Yasada herhangi 
bir değişiklik 
yapılmadı.
Cumh ur baş kanı 
Ahmet Necdet 
S ezer'in onayla
masının ardından 
2005 bütçesi, 
1 Ocak 2005 
tarihinde yürürlüğe 
girecek. TBMM 
Genel Kurulu 'nda 
bugün bütçe mara
tonu tamamlandı. 
Bugün yapılan 
görüşmelerin ardın
dan Genel 
Kurulu'nda 499 oy 
kullanıldı ve 
346 evet çıktı.
1 milletvekili 
çekimser oy kul
landı.
2005 bütçe yasasına 
göre giderler
155.6 katrilyon, 
gelirler 126.5 
katrilyon, bütçe. 
açığı 29.14 katrily
on, faiz dışı fazla 
27.3 katrilyon ve 
IMF tanımlı FDF 
de 24 katrilyon lira 
olarak belirlendi. 
Harcama kalem
lerinde, faiz hariç 
giderler 99.188 
katrilyon lira 
olurken, bunların 
alt kalemleri olan 
personel giderleri 
31.9 katrilyon lira, 
sosyal güvenlik 
kuramlarına devlet 
primleri 4.3 katrily
on lira, mal ve . 
hizmet alım giderleri 
14.4 katrilyon lira, 
cari transferler 
32.5 katrilyon lira, 
sermaye giderleri 
10.1 katrilyon lira,

faiz harcamaları ise 
56.44 katrilyon lira 
olarak öngörülüyor. 
Bütçede en büyük 
yüklerden biri olan, 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına 
yapılacak ödemeler 
22 katrilyon lira. 
Harcamaların 
GSMH'ye oranı 
yüzde 32.4 olurken, 
faiz hariç harca
maların oranı yüzde 
20.6, personel 
ödemelerinin oranı 
yüzde 6.6, sosyal 
güvenlik kuramları
na prim 
ödemelerinin oranı 
yüzde 0.9, mat ve 
hizmet atımlarının 
oranı yüzde 3, faiz 
harcamalarının 
oranı yüzde 11.7 
ve cari transferlerin, 
oranı yüzde
6.8 oldu. Bütçe 
hesaplamaların da 
2005 yılı GSMH 
tahmini 480.963 
katrilyon lira olarak 
alındı. Gelirler 
içinde en büyük 
paya sahip olan 
vergi gelirleri tahmi
ni 106.6 katrilyon 
lira olurken, vergi 
dışı gelirlerin 
toplamı da 16.66 
katrilyon lira olarak 
öngörülüyor. 
Bütçede, katma 
bütçe gelirleri ise 
2.16 katrilyon lira 
olarak hesaplandı. 
Gelirlerin GSMH'ye 
oranı yüzde 26,3 
olurken, vergi gelir
lerinin oranı yüzde 
22.2, vergi dışı gelir
lerin oranı yüzde 
3.5, katma bütçe 
gelirlerinin oranı ise 
yüzde 0.4 olarak 
hesaplandı.
Ayrıca bütçede 
faizin net vergi 
gelirlerine oranı 
yüzde 52.9, net bütçe 
gelirlerine oranı da 

•yüzde 44.6 oldu.
Net vergi gelir

lerinin bütçe gider
lerine oranı yüzde 
68.5, 
net bütçe gelir
lerinin bütçe gider
lerine oranı da 
yüzde 81.3 olarak 
hesaplandı. Bütçede 
kamu çalışanlarına 
2005 yılında yapıla
cak maaş artışı 
yüzde 10.7 olarak 
öngörülürken, yan 
ödemelerle bu oran 
yüzde I2'nin üzerine 
çıkıyor. Yeni 
bütçeyle 2005yılı 
yatırım programına 
ek yatırım cetvel
lerinde yer alan 
projeler dışında 
herhangi bir projeye' 
harcama yapılamay
acak. 2005 yılı 
içinde 4749 sayılı 
kanuna göre\ 
sağlanacak garantili 
imk limitinin 2 mil
yar doları aşamaya
cağı ve bu tutarı bir 
katına kadar artır
maya Bakanlar 
Kurulu 'nun yetkili 
olduğu belirlendi. 
2005 yılı bütçesiyle 
belirlenen başlangıç 
ödeneklerinin yüzde 
1 'ine kadar ikrazen 
özel tertip devlet iç 
borçlanma senedi 
ihraç edilebilecek. 
Dış borçlanma' 
imkanları ile satın 
alınacak malzeme ve 
hizmetlere ait taah
hüt evrakı ve 
sözleşme 
tasarılarının Maliye 
Bakanlığı'nca vize 
edilmeden satın 
alma işlemi gerçek
leştirilemeyecek. 
Personel açıktan 
atamaları ile kon
solide bütçe dışında
ki kurum ve kuru
luşlardan yapılacak 
memur nakilleri 
toplamı 48 bini 
geçemeyecek.
Bütçe ilk Yeni Türk 
Lirası bütçesi olma 
özelliği de taşıyor.

Doğum Tarihi: 1926
Ölüm Tarihi : 1984
Bu yazıda, adını yazdığım ve 

kendisinden bahsedeceğim bu 
kişiyi,yaşı 40'ın altında olanlar 
tanıyamazlar.

Ama; ismini defalarca duymuş 
olabilirler.

Mehmet Tekbaş, Gemlik 
Umur bey doğumlu.Tahsilini 
Gemlik'te Ortaokulu'nu bitirerek 
tamamladı.

Askerlik hizmetini bitirdikten 
sonra, Suğnipek fabrikasında, 
memur kadrosunda yer aldı.

Her genç gibi, Bahkpazarı 
Atatürk İlkokulu 'nun bahçesinde 
futbol oynayarak, spor merakını 
giderdi.

Gemlik 'te, o zamanlar Gemlik 
Güvenspor 'da oynamaya başladı.

Gemlik 'ten sonra, Bursa 
Uludağspor 'da, daha sonra 
Pınarspor 'da ve daha sonra da 
Bursa'nm köklü takımlarından 
Çelikspor 'da top oynadı.

Sümerspor tescil edilince, 
Sümerspor 'a geçti.

Gemlik 'in birinci kümeye

geçmesinde emeği olanlardan.
Mehmet. Tekbaş 'ı tanıyanlar 

dahi bilmezler, Türkiye'de ordi
naryüs olarak bilinen 
Fenerbahçe 'nin futbolcusu 
Lefter, zaman, zaman gelerek 
Mehmet Tekbaş'ı ziyaret ederdi.

Bu gün hayatta olan İbrahim 
Üre 'nin evinde buluşma olur ve 
evinde misafir ederdi.

Rumca 'yı çok iyi konuşurdu.
Gemlik Güvenspor'un ismini 

Zeytinspor olarak değiştirmesi 
için, Güvenspor kongresine 
önerge vermiş, üyelerin sayımında 
2 oy farkla kaybetmişti.

Tekrar Zeytinspor 'u canlandır
mak üzere gayri federe olarak 
uğraş verdiyse de başaramadı.

Şen, neşeli, nükteden olarak 
çalışırdı.

Gemlik 'ten tayiniAntalya 'ya 
çıktı.

Sonra Merinos 'a döndü.
Siroz hastalığı He epeyce 

uğraştı.
Sonunda hastalığına yenik 

düştü. .
Dualarımız seninle Mehmet.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlügü’nde işlem görmüş olan, 

Setaş Kimya San. A.Ş IM025758 Nolu
Yazaki Otomotiv 
Yazaki Otomotiv 
Yazaki Otomotiv

IM025900 Nolu
IM026072 Nolu
IM025953 Nolu

Gümrük ithalat beyannamelerine ait, gümrük vezne alındılan zayi olmuş olup, 
Hükümsüzdür.

. BURSA HAKİMİYET VE KENT .
I GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 2
1 KÖRFEZ REKLAM TEL:P)5B!M3 1

GRUP AİI.I 
( Al BAHÇESİ

sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

KAYIP Trabzon Nufus Müdürlüğüne kayıtlı nııfus cüdanımı ve 
SSK Sağlık Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Gülname AKGÜL

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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2005 yılında 
trilyoner kalmayacak

1 Ocak'tşn sonra 
Türkiye'de trilyoner 
kalmayacak. Koç'un 
ve ünlü trilyonerlerin 
mal varlığı batın ne 
kadar olacak... Ve 
çoğumuz milyarı dahi 
göremeyeceğiz 
dünyada bakın neyi 
kaça alacağız... 
Bugün hemen 
herkesin "milyarder" 
haline geldiği 
Türkiye'de YTL'ye 
geçişle birlikte yeni 
bir dönem başlaya
cak, 1 Ocak'tan 
sonra Türkiye'de tri
lyoner kalmayacak 
ve 6 sıfır atılması ile 
yeniden milyarderlik 
dönemi başlayacak. 
Koç'un serveti 1.8 
milyar YTL 
Örneğin Forbes lis
tesinde 3.2 milyar

Kamu çalışanı daha çok kazanıyor

ıaı 
n

ü ı

YTL olacak. Yinedolarlık serveti ile
147'nci sırada olan 
Sakıp Sabancı 
ailesinin serveti 4 
milyar 329 milyon 
YTL olacak.
Listede yer alan 
Ferit Şahenk ve 

ailesinin serveti 
3 milyar 
653 milyon YTL, 
1.4 milyar dolarla 

listede yer alan 
Rahmi Koç ve 
ailesinin serveti ise 
1 milyar 894 milyon 

için gözlendi.
Aylık ortalama brüt 
kazançlar 2 
basamaklı 
ekonomik faaliyet 
kolu itibariyle ince
lendiğinde, en yük
sek ortalama brüt 
kazanç, 3 milyar 
154 milyon lirayla 
'kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün- 

■ leri' ekonomik 
faaliyetinde tespit 
edildi. Bunu 2 mil
yar 139 milyon 
lirayla 'kimyasal 
madde ve ürünleri 
imalatı' ekonomik 
faaliyeti takip ediy
or. Toplu iş 
sözleşmesi (TİS) 
kapsamındaki işyer- 

- terinde; en yüksek 
ortalama brüt 
kazanç, 3 milyar

listede yer alan 
Bülent. Eczaabaşı'nın 
serveti 1 milyar 353 
milyon YTL haline 
gelecek.
BDDK kayıtlarına 
göre halen 
Türkiye'de 10 bin 
631 trilyoner 
bulunuyor. Bunların 
4 bin 705'i kişi, 5 bin 
906'sı ise kurum. • 
YTL'ye geçiş sonrası 
Türkiye'de halen tri
lyoner olan 4.7 bin-

kişi de milyoner 
haline gelecek. 
NEYİ KAÇA 
ALACAĞIZ?
1 KG KIYMA: 14 YTL 
EKMEK: 25 KURUŞ 
6 YUMURTA: 1 YTL
1 PAKET TUZ: 50 
KURUŞ
1 KG SOĞAN: 55 
KURUŞ
1 KG PAPATESr 65 
KURUŞ
OTOBÜS BİLETİ: 1 
YTL
ÇİZME: 12-75 YTL 
LAPTOP: 1900 YTL 
SİMİT: 30 KURUŞ
1 DEPO BENZİN: 140 
YTL
1 DOLAR: 1 YTL 353 
KURUŞ
MERCEDES: 348 BİN 
YTL
BİR GAZETE: 25 
KURUŞ

407 milyon lirayla 
'kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün
leri', 2 milyar 682 
milyon lirayla ’plas- 
tik-kauçuk ürünleri 
imalatı' ve 2 milyar 
574 milyon lirayla 
'basım ve yayım 
imalatı' ekonomik 
faaliyet kolunda 
bulunuyor. TİS kap
samı dışındaki işy
erlerinde ise, en 
yüksek ortalama 
brüt kazancın, 2 
milyar 830 milyon 
ürayla 'kok kömürü, 
rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı' ve 
2 milyar 36 milyon 
lirayla 'tütün ürün
leri imalatı' 
ekonomik faaliyet 
kolunda olduğu 
görülüyor.

Aylık ortalama brüt 
kazançlar k,amu ve 
özel sektör ayrımın
da incelendiğinde, 
2004 yılının 3. döne
minde kamu sek
töründe en yüksek 
ortalama brüt 
kazancın 3 milyar 
270 milyon lirayla 
'kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün
leri' ve 2 milyar 760 
milyon lirayla 
'basım ve yayım 
imalatı* sektöründe 
alınıyor. Özel sek
törde ise en yüksek 
ortalama brüt 
kazanç 3 milyar 27 
milyon lirayla yine 
'kok kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürün
leri imalatı' ve 2 mil
yar 102 milyon 
lirayla 'kimyasal 
madde ve ürünleri 
imalatı' sektöründe 
olduğu görülüyor. 
Anket sonuçlarında, 
genelde kamu sek
töründe çalışanların 
ortalama brüt 
kazançlarının; özel 
sektörde çalışanlara 
göre daha yüksek 
olduğu ortaya çıktı.

Garanti Bankası 
Genel Müdür 
Yardımcısı Nafiz 
Karadere, 2004 
yılının 
bereketinden 
bankacıların da 
nasibini 
aldığını, 2005'in
banka sek
törünün altın 
yılı olacağını 
söyledi.
Bursa'da özel bir
sergi açılışına 
katılan Karadere, 
bankacılık sek
törünün 2004 yılını 
ve geleceğini 
değerlendirdi.
Sene başında 
Garanti Bankası 
olarak kar yapma 
ve şube ağını 
genişletme olarak, 
genelde belirledik-' 

• leri 2 hedefe 
ulaştıklarını anla
tan Karadere, 
"2004 bankacılık 
sektörü için can
lanacak ve devam
lı gelişecek bir 
piyasanın haber
cisi oldu. Biz' 
Garanti Bankası 
olarak hedeflerim
ize ulaştık. Tüm 
Türkiye'de şube 
ağımızı 392 
çıkardık. Bu sayıyı 
önümüzdeki yıl 
450 yapacağız. Kar 
hedeflerimizi ise 
bütçenin üzerinde 
gerçekleştirdik. 
Böylece 2004 yılı 
için bilançomuz 19 
milyar doları 
geçti" dedi.
2005 yılından da 
çok umutlu olduk
larını kaydeden 
Karadere, 
2004 yılında 
17 Aralık beklen
tisi ve enflasyon 
istikrarı ile 
başlayan piyasa 
canlılığını müteak
iben, iş adamları
na kredi verme 
oranının da

artış göstereceğini’ 
belirtti. Bankaların 
bilanço içerisinde
ki kredi oranının 
2004 yılında büyük 
bir artış göster- J 
erek yüzde 35 ila j 
40'lara çıktığını * 1 
açıklayan 
Karadere* 2005. 
yılında bu oranı ' 
Avrupa standart- ı 
lan olan yüzde 65 
ila 70 oranına 
çıkarma yolunda 
olacaklarını söyle
di. Karadere, 
bankaların reel 
sektöre aktaracak- j 
lan payların 
giderek arta
cağının da altını 
çizdi.

2004 yılının 3. döne
minde kişi başına 
aylık ortalama brüt 
kazanç, 4 milyar 
154 milyon lira, kişi 
başına aylık ortala
ma brüt ücret ise 1 
milyar 28 milyon 
lira olarak tahmin 
edildi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 3 
Aylık İmalat Sanayi 
Üretim Anketi'nin 
2004 yılı 3. Dönem 
(1 Temmuz-30 Eylül 
2004) geçici 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre; 2004 
yılının 3. döneminde 
kişi başına aylık 
ortalama brüt ücret
1 milyar 28 milyon 
lira, kişi başına 
aylık ortalama brüt 
kazanç ise 1 milyar 
154 milyon lira 
olarak tahmin edil
di. Özel sektörde 
kişi başına aylık 
ortalama brüt ücret 
ve kazancın kamu 
sektöründeki kişi 
başına aylık ortala
ma brüt ücret ve 
kazançtan düşük 
olduğu her dönem

Halk Bankası'nın 
ardından KOBİ'leri 
ilk tanımlayan ve j 
organizasyonun j 
içerisinde ilk
yer veren 
banka olduklarını!

dile getiren 
Karadere, gelecek! 
yıl da 'gaza 
basarak', 
KOBİ'ler konusun
da yeni bir 
yapılanmaya gide
ceklerini açıkladı. 
Esnaf ve 
sanatkalrla için de 
yeni planları 
olduklarını ifade 
eden Karadere, bu j 
kişilerin kendi iş 1 
yerlerinin sahipleri 
olmaları için 
düşük vadeli ve 
orta faizli kredi | 
imkanı sunacak’ 
larına dikkat çekti
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ABD'de yapılan 
araştırmalara göre, 
yürümenin insan 
sağlığına pek çok 
yönden yararlı 
olduğu tespit edildi. 
Düzenli olarak 
yürüyüş yapmanın, 
kasların 
kuvvetlendirilmesin- 
den, düşünce potan
siyelini arttırmaya, 
yaşlanma sürecini 
geciktirmekten 
zayıflamaya kadar 
birçok yararı olduğu 
ifade ediliyor. 
Mayo Klinik tarafın
dan yayınlanan rapo
ra göre, yüzyıllardır 
doktorlar tarafından 
bir tedavi yöntemi 
olarak kullanılan 
yürüyüşün sağlıklı 
olması için düzenli 
ve programlı yapıl
masında fayda var. 
Düzenli bir yürüyüş 
için de kısa ve uzun 
dönemli gerçekçi 
hedefler koymak, 
tepeden tırnağa 
kadar kullanılacak 
malzemenin kaliteli 
ve iyi serilmesinin 
göz önünde tutul
ması gerekiyor. 
Uzmanların bu 
konudaki tavsiyeleri 
şöyle:
"- Amaç kilo ver
mekse vücut sen
tetik maddelerle 
sarılmalı
- Doktordan uygun 
görüş alınmadan

böyle bir programa 
başlanmamalı
- Yemeklerden sonra 
uzun ve tempolu 
yürüyüşlerden 
kaçınılmalı
- Herhangi bir rahat
sızlık hissedildiğinde 
yürüyüş bırakılmalı 
- Yürüyüş, akşam 
yemeğinden en az 2 
saat sonra yapılmalı 
- Diyabet, tansiyon 
yüksekliği, kalp ve 
karaciğer rahatsızlığı 
ya da kronik rahatsı
zlığı olanlar yorucu 
ve uzun yürüyüşler
den kaçınmalı." 
Bu tavsiyelere uyul
ması halinde düzenli 
bir yürüyüş pro
gramının vücuda 
yararları ise şöyle: 
"- Kan akışının 
hızlanması, kan 
dolaşımının 
iyileşmesi, kalp, 
damar ve beyin 
rahatsızlıklarının 
giderilmesi 
- Vücudun tüm 
kaslarının güçlen
mesi
- Kalp kasılması ile 
meydana gelen kan 
miktarının artması ve 
dinlenme esnasında 
nabzın azalması
- Kan basıncının 
düzehlenmes
- Hareket ve stres 
anında tansiyonun 
yükselmesinin 
önlenmesi
- Şişmanlığın önüne

geçme
- Barsak hareket
lerinin arttırılması ile 
sindirimin kolaylıkla 
sağlanması
- Beyine giden oksi
jen miktarının art
ması ile zihinsel 
keskinlik ve düşünce 
potansiyelinin art
ması
- Lenf dolaşımını 
düzene sokma 
- Akciğerlerin hava 
kapasitesini arttırma 
- Hareketlilik veya 
dinlenme sırasında 
metabolizmayı 
uyararak sürekli dinç 
tutma
- Travma sonrası 
toparlanma sürecini 
hızlandırma
- Kandaki yağ 
oranını düşürme
- İyi ve kötü huylu 
kolestrol dengelerini 
düzenleme
- Vücuttaki tüm 
organlar arasındaki 
koordinasyonu 
düzenleme
- Eklemlerin esnek
liğinin artması, bel 
ve boyun ağrılarının 
hafifletilmesi
- Kemiklerin 
sertleşmesi
- Vücudun 
hastalıklara karşı 
dayanıklılığının art
ması ve bağışıklık 
sisteminin direncinin 
artması
- Yorgunluğun 
hafiflemesi

Her 3 kişiden biri 
guatr hastası

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Türkiye'de 
her 3 kişiden Tinin 
guatr hastası 
olmasının, iyotlu tuz 
kullanımının önemini 
gösterdiğini 
belirterek, vatan
daşların, mutlaka 
iyotlu tuz tüketmeleri 
gerektiğini belirtti. 
Akdağ, yazılı açıkla
masında "İyot 
Yetersizliği 
Hastalıklarının Önlen
mesi ve İyotlu Tuz 
Kullanımı" pro
gramıyla, iyot yetersi
zliğinin yol açtığı 
zeka geriliği ve özel
likle okul çağı çocuk
larında görülen, 
öğrenme yeteneğinde 
azalma, algılama 
güçlüğü gibi sorun
ların ortadan kaldırıl
masının hedeflendiği
ni belirtti.
Türkiye'de önlenebilir 
zeka geriliğinin en 
temel nedeni olan 
iyot yetersizliğiyle 
mücadelede, halkın 
iyotlu tuz kul
lanımının önemli rol 
oynadığını vurgu

layan Akdağ, iyot 
yetersizliğinin yol 
açtığı hastalıkların, 
çocukların bedensel 
ve zihinsel gelişimini 
olumsuz yönde etk
ilediğini ifade etti. 
Akdağ, iyot yetersi
zliğinin; özellikle okul 
çağı çocukların 
öğrenme yeteneğinde 
azalma, algılama 
güçlüğü ve bunun 
sonucunda da okul 
başarısında düşüşe 
neden olduğunu 
bildirdi
İyot yetersizliğinin 
gerek çocuklarda, 
gerekse yetişkinlerde 
guatr hastalığı olarak 
kendini gösterdiğini 
ifade eden Akdağ, 
Türkiye'de önceki yıl

Sayfa 11

larda yapılan araştır
ma sonuçlarına göre; 
guatr görülme sıklığı 
oranının, erişkin ve 
çocuklarda yüzde 
30.3, okul çağı 
çocuklarında ise 
yüzde 31.8 olduğunu 
bildirdi.
Türkiye'de her 3 kişi
den Tinin guatr has
tası olmasının, iyot 
eksikliğinin ulaştığı 
boyutları ve iyotlu tuz 
kullanımının önemini 
gösterdiğini belirten 
Akdağ, şunları 
kaydetti: "Bu 
nedenle, halkımız, 
evlerine aldıkları 
tuzun iyotlu olması
na, tuzun iyot içer
iğinin korunması için 
serin ve kuru yerde 
saklanmasına özen 
göstermelidir.
Vatandaşlarımız, mut
laka iyotlu tuz tüket
melidir. Türkiye'de, 
daha zeki, çalışkan, 
başarılı, üretken bir 
neslin yetişmesinde 
iyot eksikliğiyle 
mücadele programı 
çok önemli bir yer 
tutmaktadır."
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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VI

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

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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513.29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

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

i

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 2324
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
30 Aralık 2004 Perşembe 

GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Caddesi No: 28 GEMLİK 

Tel: 513 40 52

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2020

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)

l



30 Aralık 2004 Perşembe Saı

Umurspor ve Kumla Belediyespor’un
mücadele edeceği gruplar belli oldu

1 Ocak 2005 
tarihinde 
başlayacak 
olan 1. 
Amatör 
Küme'de 
Gemlik'i 
temsil 
edecek 
takımlardan 
Umurspor ile 
Kumla 
Belediye 
spor'un 
mücadele 
edeceği 
gruplar 
belli oldu. 
Gemlikspor'un 
4.ncü grupta 
mücadele vereceği 
1. Amatör küme'de 
Umursporspor 
l.nci, Kumla 
Belediyespor'da

3.ncü gruplarda 
mücadele 
verecekler.
Süper Ligde takımı 
bulunmayan 
Gemlik'i temsil 
edecek 3 takımdan 
mutlaka birinin 
süper lige çıkması 
bekleniyor.

l.nci grupta 
mücadele verecek 
olan Umurspor'un 
rakipleri Hürspor, 
İnegöl, Beşevler, 
G. İpekspor, 
Makospor, 
Sağlıkspor, Y.
Karaman.
3.ncü grupta

mücadele verecek 
Kumla 
Belediyespor'un 
rakipleri ise Hürri 
yet, Balkanspor, 
Cihanspor, 
Maksemspor, 
Burgazspor, 
Ovaakçaspor ve 
Sırameşeler.

ELEMAN ARANIYOR]

âjıtııııı jçni 1

ÇMMIÎ08
Körfez Ofset !

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Tel & Fax: (0.224) 513 35 95 1

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesinde restore edilmişi 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

YILBAŞINA 1 6UN KALDI. . . . fl
2005 YILI TAKVİM VE EŞANTİYON ÇEŞİTLERİMİZ İLE 

ÖZEL TAKVİM ÇALIŞMALARIMIZI GÖRDÜNÜZ MÜ?
Takvim & Masa Takvimi & Gemici Takvimleri & Ajanda & Anahtarlık & 
Duvar Saatleri & Kalemlik & Küllükler & Kalem ve Çakmak Çeşitleri ve 

Tüm Hediyelik Eşya Çeşitleri
İl ta 1

8 /

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



Bu gece kutlanacak olan Yeni Yıl nedeniyle balkın huzurlu ve güvenil gece geçirmesi için her türlü hazırlık yapıldı

Huzurlu bir yılbaşı İÇİto önlemler alındı 
2005 yılına gireceğimiz bu gece nedeniyle Kaymakamlıkça halkın huzurlu ve güvenli bir yeni yıl gecesi geçirmesi için 
önlemler alındı. Emniyet Teşkilatı ilçeye giriş ve çıkışı kontrol altına alacak, TEDAŞ, Belediye, gece boyunca arızalar 
nedeniyle hazır bulunacak. Ambulanslar da hazır bekletilecek.Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Zeytin atımları 
uzatıldı

Marmarabirlik Mali Genel 
Kurulu’nda alınan yeni bir karar
la zeytin atomlarının 7 Ocak 2005 
tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Haberi sayfa 5’de

Farklı bir ses :Saadet Partisinden yeni yıl kutlamalarına tepki.

“Noel çılgınlığına son verelim”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güle güle 2004
Bugece bir yılı daha sona erdireceğiz. 
2004 yılını acı ve tatlısıyla uğurluyoruz.
Her giden yılın ardından geçen 365 günün değer

lendirmesi yapılırken, yeni yılın mutluluk, şans, 
huzur, barış ve başarı getirmesi dilenir.

2004 yılı giderken, genelde yerel seçimlerin 
yaşandığı bir yıl olarak akıllarda kalacak.

Bu seçimlerin sonuçlan da kolay kolay unutul
mayacak..

2004’de tüm engellemelere karşın, Sunğipek 
Fabrikası arazisi, Uludağ Üniversitesi’ne devredil
di.

Gelecekte Gemlik bilim, kültür ve sanat şehri 
olacak.

Sunğipek Fabrikası’nın bacalarından eğitim tüte
cek, bilim tütecek..

2004 yılında Gemlik Bursa Büyükşehir sınırları 
içine alındı.

Artık Büyükşehirli olduk.
Büyükşehirin nimet mi, külfet mi getireceğini 

2005 yılında daha iyi anlayacağız.
2004 yılının sonlarına doğru Gemlik’e doğalgaz 

müjdesi de geldi.
Gemlikliler gelecek yıl kirli hava solumayacak.
2004 de ABD ve İngilizlerin Irak işgali ile uzak 

doğuda önceki günlerde yaşanan deprem ve 
tsunaml faciası unutulmayacak.

2005 yılı beklenti dolu.
Herşeyden önce dünya barışı için savaşım veril 

mell.
Irak’ta, Afrika da, uzak doğuda çocuklar, kadın

lar ölmemeli.
Analar ağlamamak.
Açlık ve yoksulluk yok edilmeli..
Sevgi sarmalı, barış sarmalı evreni..
Bir eski yılı daha uğurlarken, gelecek yıldan bek

lentiler umut olmaktan, gerçeğe dönüşmeli.
Barış dolu, sağlık dolu yeni bir yıl diliyorum.

Saadet Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün, yeni yıl kutla
malarına son verilmesini 
isterken, vatandaşları ekran
larını karartmaya, randevu
larını iptal etmeye, elleri açıp 
Allah’a dua etmeye çağırdı.
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, 
yaptığı açıklamada, yeni yıl kutlamalarına 
tepki göstererek, ‘Zalimleri alkışlamayalım. 
Noelleri kutlamayalım” dedi.
Aygün, milli ve manevi değerlerimizden 
örf ve ananelerimizden kopartılmak 
istenildiğini iddia etti. Haberi sayfa 4’de

Tileri nasıl 
değiştireceksiniz? 
Merkez Bankası Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, Yeni Türk Lirası'na geçiş 
sürecinde gerekli hazırlıkların tümümün 
tamamlandığını, şu anda ellerinde, 
tedavüldeki banknotlardan daha fazla mik
tarda YTL banknot bulunduğunu söyledi.

Haberi sayfa 12’de

İşte yeni trafik cezalan
Trafik para cezaları 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren yüzde 11.2 oranın
da artacak. Haberi sayfa 7’de

Kaymakam Baygül’den yeni yıl mesajı:

İlçemiz 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
yeni yıl nedeniyle 
yalınladığı 
mesajında 
2005’in emeklerin 
karşılığının 
alınacağı, 
beklenti ve düş
lerin gerçek 
olacağı bir yıl 
olmasını diledi. 
Sayfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Huzurlu yılbaşı için
Adım...

03 Kasım 1996
17 Ağustos 1999
Türkiye için iki önemli tarih..
Birincisi ülkedeki karanlık ilişkilerin ortaya 

döküldüğü bir zincirin sadece bir halkasının koptuğu 
“skandal kaza”.

Diğeri para hırsı ve denetimsizliğin yol açtığı 
“Büyük Marmara Depremi”

Susurluk Skandah’mn kapılarını aralayan “kaza” ile 
yolsuzluk, hırsızlık ilişkilerini ortaya çıkaran “Büyük 
Marmara Depremi” Türkiye için dönüm noktası sayıla
bilecek iki önemli olay.

Ancak birincisinin ardından 8 yıl İkincisinin ise 5 
yıl geçmesine karşın “sorunu” çözmeye yönelik ciddi 
adımlar atılmış değil.

Oysa her iki felaketin ardından da yetkililer ve yetki
sizler ortak ses olarak, “artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak” dememişler miydi..

Komisyonlar kurulmuş hem de Türk Toplumunun 
siyasal iradesinin temsil edildiği TBMM'de ..

Seçilmiş ve sayılmış milletin vekillerinden oluşan 
komisyonların ne yaptıkları ortada..

Çıkar ilişkilerinin perçinlendiği ve bu iliş kilerin 
ülkenin başına “hatırı sayılır” kayıplar getirdiğinin 
çok da net bir biçimde anlaşılmış olmasına rağmen ;

Ne olayların failleri doğru dürüst saptana bildi, ne 
de organizasyon çökertilebildi.

Aslında her iki olayın da çıkışında yatan en temel 
etken “eğitimsizlik”.

Ardından ise ekonomi geliyor.
Bu iki temel sorunu çözmeye dönük somut adımları 

atmadan “temizlenmek” olanaksız.
Kuşkusuz bu aşamada her adımı devletten bekle

mek olanaksız.
Yurttaşın da sosyal ya da ekonomik anlamda 

“katılımı” şart.
Devletin işlevi ise yol gösterici olmak ve elindeki 

kaynakları verimli değerlendirebilmek..
Bir de ve en önemlisi “gelir dağılımındaki” denge 

sizliği ortadan kaldırmak.
Bu devleti ayakta tutan en önemli gelir kaynağı ne..
“Kaynakta yapılan tevkifat”
Türkçesi suyun başını tutmak.
Devlet vergi toplama sürecinde hangi suyun 

başım tutuyor ?
Ücretlinin. Yani memurun, işçinin, emeklinin.
Yeterli mi değil ?
Çünkü bu kısır bir döngü ..
Bir cepten diğer cebe..
Adeta devir daim.
Devir daim sırasında üreme değil eksilme oluyor.
Oysa asıl hedef üretimden alınan vergiyi arttırmak .
Ülkeye taze ekonomik girdiler sokabilmek. İhracatı 

arttırmak.
İşte asıl düğüm noktası burada..
Hedef bu düğümü çözmek olmalı..
Üreteni teşvik etmek..
Onun istihdam ve gelir elde etme olanaklarını arttır

mak. Sonrasında da “adil vergi”toplama zeminini 
hazırlamak. Yurttaşa yurt sevgisini aşılamanın ve 
toplumsal barışı oluşturmanın temelinde de bu 
gerçek yatıyor aslında.

Vergi sistemini sağlıklı biçimde işletebilen ülkeler 
kalkınma yarışında da önde gidiyorlar .

Girmeyi çok arzuladığımız AB’ye üye olan ülkeler 
galiba bunu bir ölçüde başarabilmişler ..

önlemler alındı
2005 yılına gireceğimiz bu gece, vatandaşların huzurlu bir 1 
gece geçirmesi için gerekli önlemlerin alındığı açıklandı. 
Kaymakam Mehmet Baygül tarafından yayınlanan bildiride, 
ilçe giriş ve çıkışları ile genel yerlerde huzur ve güveni boza
cak her türlü önlemin alındığı bildirildi. TEDAŞ, Belediye 
Ambulansı ve ekipleri gece boyu görev yapacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kaymakamlığı 
vatandaşların rahat 
yılbaşı geçirmeleri 
için bir dizi önlemler- 
aldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül imzasıyla 
yayınlanan bildiride, 
Yılbaşı nedeniyle 
huzur ve güvenin 
sağlanması, suçu 
önleyici hizmetlerin 
daha etkin yapılması, 
işlenen suçların 
failleri ile aranan 
şahısların 
yakalanması ve 
varsa suç aletlerinin 
elde edilmesi için 
Cuma ve 
Cumartesi günleri 
ilçenin giriş ve 
çıkışlarında, 
umuma açık yerlerde

ve ilçe genelinde 
gerekli güvenlik 
önlemlerinin 
alınacağı duyuruldu. 
Yayınlanan 
bildiride ayrıca, 
Jandarma 
bölgesinde kalan 
belde ve köyler 
ile buralardaki 
kahvehane ile eğlence 
mekanlarında 
halkın huzurunu 
bozacak her türlü 
olaya müdahale 
için güvenlik 
önlemlerinin 
alındığı açıklandı. 
Kaymakamlıktan 
yapılan açıklamaya 
göre, Yılbaşı 
gecesi muhtemel 
elektrik arızalarına 
karşı da önlemlerin 
alındığı bildirilirken 
TEDAŞ'ın acil

müdahale ekibi 
bulunduracağı 
bildirildi.
Halkımızın yılbaşı 
gecesini eğlenerek | 
huzur içinde geçire- j 
bilmeleri için gerekli 1 
her türlü tedbirin 
güvenlik güçleri 
tarafından alındığı 
bildirilirken Gemlik 
Belediye ekiplerinin 
de meydana gelebile-1 
cek arızalar için ekip 
oluşturduğu açıklandı. 
İtfaiye ve Belediye 
Ambulansının 24 
saat aralıksız 
hizmet vereceği 
bildirilirken, Devlet 1 
Hastanesi Acil ve 
Hızır ekiplerinin de 
24 saat aralıksız 
hizmet vermek üzere | 
hazır bekletilecekleri I 
duyuruldu.

BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
TEL : (0.224) 513 96 83 FAX : 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Celal Bayar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden YTL’nin iyi tanınması istendi

Öğrencilere YTL anlatıldı
Borçelik Mali İşler Yönetici Yardımcısı Arif Akçıllar, Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde, 
YTL’yi tanıtırken, parolanın “kuruşuna sahip çık” olması gerektiğini hatırlatarak, 
bundan sonra, cebimizdeki paranın kuruş olduğuna dikkat edilmesini istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Ocak 2005 
Cumartesi günün
den itibaren kullanıl? 
maya başlanacak

ve öğrencilere YTL. 
tanıtım toplantısı 
düzenlendi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Toplantı 
Salonunda düzenle
nen toplantıda 
Borçelik Mali İşler

Yeni Türk Lirası için 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinde, öğretmen

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Yönetici Yardımcısı 
Arif Akçıllar tarafın
dan, YTL hakkında 
görüntülü olarak 
bilgiler verildi.
Tanıtım toplantısın
da, YTL’den neden 
sıfır atıldığı, ne 
fayda sağlayacağı, 
hangi aşamalarda 
gerçekleşeceği 
konusunda bilgiler 
veren Arif Akçıllar* < 
YTL ile yaşantımızda 
mutsuzluğa 
düşülmemesi 
gerektiğini'hatırlattı. 
Eski alışkanlıkların 
bundan sonra 
bırakılması için 
öğrencilerden YTL’yi 
çok iyi tanımalarını 
isteyen Arif Akçıllar, 
"Eski alışkanlık- . 
larımıza kapılıp mil 
yon değil, kuruş 
harcamaya dikkat 
edelim" dedi. 
"Kuruşuna sahip

’ Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine Borçelik Mali 
İşler Yönetici Yardımcısı Arif Akçıllar, YTL tanıtılırken, “Eski alışkanlık
lara kapılıp milyon değil, kuruş harcamaya dikkat edin” dedi.

çık" parolasıyla 
cebimizdeki paranın 
kuruş olduğuna 
dikkat edilmesini 
isteyen Akçıllar,

bankalardaki para 
ların durumunun ne 
olacağı, endişeleri 
ve bundan sonra 
harcayacağımız

kuruşlar hakkında 
öğrencilerden gelen 
soruları da cevapla
yarak açıklamalarda 
bulundu.

‘Sürümden kazanacağız’
Vergilerin 5 puan azaltılması üzerine 
Başbakan’a sormuşlar: 
“Azalacak vergiyi nasıl 
ne yolla karşılayacaksınız?’ 
Anında cevap: 
“Sürümden Kazanacağız.” 
Sürüm ,çok satış demek.
Genelde şimdiye kadar bilinen bu. 
Ne bilgi, ne yetenek.
Vergiyi bile satacaklar.
Dünya iktisatçıları, ekonomistleri, 
maliyecileri vergi nasıl satılırmış 
gelin de öğrenin...

Kaymakam Baygül’den yeni yıl mesajı:

“2005 sürprizlerle dolu olsun"

Elemsiz-kedersiz, acısız, kansız 
huzurlu ve bereketli yeni bir yıl olsun 2005

İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Gemliklilere yeni yıl 
mesaj yayınladı. 
Yılbaşı gecesi ilçe halkının 
rahat ve huzur içinde 
Yılbaşı geçirmeleri için 
her türlü önlemin alındığını 
duyuran Kaymakam 
Mehmet Baygül, "Tüm 
Gemlik'lilerin 2005 yılı 
sevdikleri için güzel sürpriz 
lerle dolu, emeklerinizin 
karşılığını alacağınız, bek
lentilerinizin ve düşlerinizin 
gerçek olacağı, sağlıklı, 
mutlu ve başarılı bir yıl 
olmasını diler, sevgi ve 
saygılar sunarım."

İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, 2005 yılının emeklerin karşılığının 
alınacağı, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl olmasını diledi.
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Saadet Partisi’nden yeni yıl kutlamalarına tepki 

M gıgına son verelim” 
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, yeni yıl 
kutlamalarına son verilmesini isterken, vatan
daşları ekranlarını karartmaya, randevularını iptal 
etmeye, elleri açıp Allah’a dua etmeye çağırdı.

AKP’li 
kadınlardan

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
İlçe Teşkilatı 
yayınladığı basın 
açıklamasında 
"Zalimleri 
alkışlamayalım, 
Noellerini 
kutlamayalım." 
çağrısı yaptı. 
Saadet Partisi 
İlçe Lokalinde 
yapılan basın 
açıklamasında 
Milli ve manevi 
değerlerimizden, 
örf ve 
ananelerimizden 
kopartılmak için 
büyük bir 
cendere altına 
alındığımız 
bu günlerde 
tüketim çılgın
lığının yaşandığına 
dikkat çekildi. 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
yaptığı 
açıklamada, 
insanların 
içinde bulundukları 
durumu ve 
ekonomik 
sıkıntılarını bir 
nebze unutmak 
uğruna çılgınca 
eğlencelerin 
yaşanacağı bir 
yılbaşı arefesinde 
olduklarını 
belirterek 
şöyle konuştu: 
"Gündelik hayat 
içerisinde, kalan 
ve IMF 
reçetelerinde 
yalnızca bir satır

başsağlığı ziyareti

Lİ
îli

Saadet Partisi İlçe Lokalinde düzenlenen basın toplantısında 
konuşan SP İlçe Başkanı Recep Aygün, yıl başı geceleri insanların 
dünyada olanları görmezden gelip, herşeyi toz pembe gördüklerini 
söyledi. Aygün, milli, manevi değerlere sahip çıkılmasını istedi.

olarak yer alan, 
laf kalabalığı ve 
kuru vaatler 
arasında yitip 
giden insanımız 
adına yılbaşı 
denen geceye 
hazırlanıyor. 
Muhtemelen bir 
piyango bileti 
alıyor, sevdikleri 
için hediye 
telaşına düşüyor, 
son ayağında da 
bir hindi 
siparişinde 
bulunuyor. 
Heyecanla 
beklenen 31 Aralık 
geldi çattı. 
Halkımız belki 
ekran karşısına 
kilitlenecek, 
belki bir kahve
hanede 
arkadaşlarıyla 
eğlenecek, 

belki bir mey
hanede dünyanın 
altından girip 
üstünden çıkacak. 
Belki de bir 
otel ya da bir tatil 
yerinde bir şeyleri 
kutlayacak.
Neyi ve niçin 
diye sormadan! 
Saatler 24'ü 
vurduğunda 
coşkuyla ayağa 
fırlayacak, 
sanki dünya 
kurtulmuşcasına. 
VVaşhington 'dan, 
Paris'ten, Londra' 
dan, Sidney'den 
patlayan 
şampanyaları; 
yüreğini kirlettiğini 
fark etmeden 
izleyecek. Belki 
bu yıl karelere 
Bağdat'da girecek. 
İnandığı kutsal 

değerler uğruna 
canını vermekten 
kaçınmayan bir 
neslin devamı 
olan insanımız, 
dünyada olanları 
görmezden 
gelerek her şey 
tozpembeymiş 
gibi bu çarkın 
içinde yerini ala 
cak.
Hiç olmazsa bu yıl 
bu kutlamalara bir 
son 
verilmeli.
Tüm halkımızı 
milli uyanış 
kervanına 
katılmaya, 
inadına ekranını 
karatmaya, rande
vularını iptal et 
meye, ellerini açıp 
Allah'a dua 
etmeye davet 
ediyoruz."

Seyfettin ŞEKERSÖZ çocuklarına
AK Parti İlçe başsağlığı
Kadın Kolları dilediler ve •
üyeleri geçtiğimiz erzak yardımında
günlerde bulundular.
yaşamını yitiren Gönüllerinin
Mustafa Al'ın daha fazla
ailesine başsağlığı yardım
ziyaretinde yapmak olduğunu
bulundular. söyleyen
Kadın Kolları AKP'li kadınlar,
Başkanı Emine . Al ailesinin otur- I
Yalçın İle kadın makta olduğu
kolları üyeleri evden
bir süre önce kurtulmaları için
Kanser hastalığına de gerekli
yenik düşen girişimleri
Mustafa Al'ın başlatacaklarını
eşine ve duyurdular.

BURSA HAKİMİYET VE 
| KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
I KÖRFEZ REKLAM I 
, TEL: (0.224)5139683 J

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesi’ride restore edilmiş 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Körfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E A O QE
KÖRFEZ OFSET U I O ÎJV
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Sayfa 5

Kameralı Cep Telefonları...

Zeylin alınılan uzatıldı
Teknolojinin getirdiği modern 

araçlardan biri olan cep telefon
ların da her geçen gün yenilikler 
eklenerek insanları şaşırttıyor...

önce bir haberleşme vasıtası 
olarak görülen ve hoş 
karşılanan cep telefonlarının 
içine Bilgisayar - Internet ve 
sonunda da Kamera da girince 
iyi düşünenler için faydalı 
oldu derken tehlikeleri de 
ortaya çıkmaya başladı.

Bu durum ilaçların yan etki
sine benziyor...!

İlaçların yan etkileride bilinç
sizce veya kötü niyetle kul
lanılırsa tehlikeli olur, hatta 
ölüme kadar gidebilir.

Cep telefonlarının Kameralı 
olanları öncelikle okula giden 
çocukları kötü - ahlaksızca yol
lara sapmalarına yol açıyor..

Cep telefonlarına Kamera 
koymak fiyatlarını artırdı. 
Çocuk bu...!

Arkadaşında görüyor, ona çok 
cazip geliyor; “Benim niye 
böyle telefonum yok” diye 
üzülüyor. Telefon küçük alet 
ama fiyatı pahalı.

Ailesine - Babasına baskı 
yapıp edinmeye çalışıyor. Bazen

alamazsa çalmaya kadar gidiyor.
Son zamanlarda neden tele

fon hırsızlıkları bu kadar arttı 
düşünün.

Çocuklara cep telefonları uyuş
turucu gibi aşılanırken aileler - 
babalar zor duruma sokuldu.

Cep telefonunun büyük fir
maları bunu bilinçli olarak 
reklamlarla yapıyorlar.

Bu işi başta “Çocuklar duy
masın” dizisi ile Birol Güven adlı 
kişi körükledi.

Çok seyredilen Televizyon 
dizisin de “Havuç” imajı ile 
doğdu.

Devamlı yaşına başına bak
madan babasından cep telefonu 
istedi, ona sahip olmaya çalıştı.

Cep telefonu firmalarının 
reklamını yapan bu Televizyon 
yapımcısı ceplerini parayla 
doldurdu, ama geriye yüksek 
paralarla cep telefonları almak 
isteyen 12-15 yaş arası hayatı 
oyun sayan bir yığın-bıraktı... !

Yüce Allah bu cahil toplumu 
kullanıp, sırtından para kazanan
lardan kurtarsın... -

Günü gelince bu haksızlıkları 
yapanlardan böyle öyle bir 
hesap soruyor ki...

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Marmarabirlik'te 
zeytin alımları 
7 Ocak 2005 Cuma 
gününe kadar 
uzatıldı.
Daha önce 
Genel Merkezin yap. 
tığı açıklamada 
Birliğin bünyesinde 
bulunan 7 
Kooperatifte 
22 Kasım'da 
başlayan zeytin 
atımlarının 31 
Aralık 2004 Cuma 
günü sona ereceği 
açıklanmıştı. 
Dün yapılan 
Birlik Mali Genel 
Kurulunda alınan 
yeni bir kararla 
zeytin alıntılarının 
7 Ocak 2005 
Cuma gününe 
uzatıldığını açık
layan Gemlik 
Marmarabirlik

Zeytin Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, Birlik 
tüzüğünün 10. 
maddesinin 
14.ncü fıkrasına 
üye olarak itiraz 
ettiğini söyledi. 
10. maddenin 
14.ncü fıkrasındaki 
"Kooperatifin az 
zeytin alımında veya 
zarar ettiğinde Birlik

tarafından 
kapatılması" 
sözlerine karşı 
çıkmasına 
rağmen ilgili 
maddenin mali 
kuruldan kabul 
görerek geçtiğini 
bildiren İbrahim 
Aksoy, itiraz hakkını 
kullanarak 
Sayıştay'a 
başvurduğunu 
söyledi.

ŞENEN Balık ve Malzemeleri Ticareti
Yeni Yılınız Kutlu Olsun

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

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

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

ELEMAN ARANIYOR
Diksiyonu düzgün 

BAYAN SEKRETER alınacaktır. 
Yabancı dil tercih sebebidir.

maSenciuk 5140060

KAYIP Beko Casio marka 8 - GA 00090561859 seri nolu yazar 
kasamın ruhsat ve levhasını kaybettim. Hükümsüzdür. 

EKBER MERİÇ Gemlik V.D. 6170097893
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Bebeğinize 7 günde uyumayı öğretin
Doğumdan 
getirdiğinizden bu 
yana gözlerinizden 
uyku akıyor. En 
azından geceleri 
olsun biraz uyumak 
istiyorsunuz ama 
nafile. Peki ne 
yapacaksınız! İşte 7 
günde bebeğinizin 
uykularını düzene 
sokacak bir çözüm! 
1. Gün 
Yeni bir düzen 
kurun 
Uzun süren öğle 
uykusu nedeniyle 
birçok bebeğin günü 
ve gecesi birbirine 
karışıyor. Son 
araştırmalar bebek
lerin gece ile 
gündüzü ayırt ede
bildiğini ortaya 
koyuyor. Bunun için 
ona gerekli 
ipuçlarını vermeniz 
yeterli.
Yarından başlayarak 
onu sabah erkenden 
kaldırın ve her gün 
aynı saatte uyandır
maya özen gösterin. 
Yatağını pencerenin 
yakınına koyun ve 
perdeleri aralık 
bırakın. Gün ışığı 
onun uyanmasına 
yardımcı olacaktır. 
Öğle uykusuna 
yatırdığınız zaman 
bile hava karar
madan uyandırın.

Böylece gün ışığın
da uyanması gerek
tiğini, gece ise uyu
ması gerektiğini 
anlayacaktır. 
Bebeğinizi akşamları 
da aynı saatte 
yatağına yatırın. 
Gerekirse loş ışıkta 
ona kitap okuyun 
veya şarkı söyleyin. 
2. Gün 
Uygulamaya devam 
Dün başladığınız 
rutin programa 
devam edin. Hemen 
pes etmeyin. 
Geceleri karnı acık
tığı için ağlamaya 
devam edebileceğini 
unutmayın. Onu 
emzirmek ya da 
beslemek zorunda 
kaldığınızda bunu 
hafif karanlık bir 
ortamda yapın. Özel
likle geceleri 
bebeğinizi nelerin 
rahatlattığını iyi 
gözlemleyin. Ilık 

banyosunun bir 
çocuk için sakin
leştirici, bir başkası 
içinse tam tersi ola
bileceğini aklınızdan 
çıkarmayın. Gece 
yatırdığınızda müzik 
dinletmek gibi rutin 
alışkanlıklar 
kazandırın.
3. Gün
Ağlama başlıyor 
Onu uyutmaya 
çalışırken ağlaması 
karşısında endişe
lenmeyin. Bırakın 
koyduğunuz uyku 
kurallarına alışsın. 
Program değişiklik
leri 6 aylıktan küçük 
çocukları çok daha 
fazla üzüyor. 
Bebeğiniz en fazla 
15-20 dakika ağlar 
ama kötü uyku 
alışkanlığı yıllarca 
sürebiliyor.
Unutmayın ki bu 
çocuğunuzla sizin 
aranızda bir savaş.

Onunla ilgilenmeyin 
ama kendi mer
akınızı gidermek İçin 
5-10 dakikada bir 
kapı aralığından onu 
kontrol edin.
Susması için ışıkları 
açmayın, yataktan 
çıkarmayın ya da 
biberon vermeyin, 
aksi takdirde ertesi 
gece de dakikalarca 
ağlayacağından 
emin olun.
4. Gün 
Ağlama savaşı 
sürüyor 
Bu geceniz biraz 
daha rahat geçecek. 
Ama bilin ki o, yine 
de ağlamaya devam 
edecek. Ancak bu 
kez daha kısa süre
cek, bize inanın. 
Bunun için kural
larınızın kesin 
olduğunu ona ispat
lamanız gerekiyor. 
Sabırlı davranmaya 
devam edin. Ona 
karşı yumuşak 
olduğunuz hissini 
uyandırmayın. Yoksa 
geçen geceye göre 2 
kat daha fazla ağlay
acaktır. Sakın ona bu 
kozu vermeyin.
5. Gün 
Bebeğiniz 
sakinleşiyor 
Bebeklerin çoğu 3-5 
gün içinde bu pro
grama alışıyor.

Dolayısıyla bu gece 
belki de şanslı gec
eniz! 5 dakikada bir 
onu kontrol etmeyin, 
en az 15 dakika 
aralıklarla odasına 
uğrayın. Bazı bebek
ler odaya sık sık gir
ilmesinden rahatsız 
oluyor. Bu nedenle 
kapı aralığından onu 
izleyin. Gece 
emzirmesi ve alt 
değiştirme işlem
lerinin mümkün 
olduğunca kısa ve 
sessiz olmasına 
özen gösterin. Altını 
değiştirirken bile 
kesinlikle ışıkları 
açmayın. 
Gereğinden çok 
emzirmeyin. Böylece 
hem onu rahatsız 
etmemiş olursunuz, 
hem de yeniden 
altını değiştirmek 
zorunda kalmazsınız. 
6. Gün 
Bebeğiniz uyuyor! 
Mucize gibi geliyor 
değil mi? Sakın, bu 
mutluluğu günlerdir 
uyguladığınız kural
ları rafa kaldırarak 
bozmayın.
Uyumasını garip 
karşılayarak onu sık 
sık kontrol etmeyin. 
Gevşeyin!
Onu sıccak tutacak 
bir pijama giydirin. 
Böylece üstünü 

açmasını kendinize 
dert etmeyin. Bebek 
monitörünün sesini 
kısın ve sadece çok 
ihtiyacı olduğunda 
onu duyun. Baaşarı 
larınızı gölgeleyecek 
davranışalrda bulun* 
mamaya özen gös
terin.
7. Gün
Uyku sırası sizde! 
Kendinize bir iyilik 
yapın ve bu gece 
derin bir uyku çekin. 
Son 6 gündür belki 
çok uykusuz kaldınız 
ama değdi değil mi? 
Çocuğunuza 
muhteşem bir 
armağan verdiniz: 
Düzenli uyku 
alışkanlığı. Hiç 
şüphe yok ki, bu 
program hastalık, 
tatildeki otel odası 
gibi etkenler 
nedeniyle zaman 
zaman aksaklığa 
uğrayacaktır. Oysa 
unutmayın ki, hiç 
uyku problemi yaşa
mamış bebekler bile 
bu durumlarda 
sorun çıkarıyor. 
Uyku problemi 
yeniden baş 
gösterecek olursa 
planı en baştan 
yeniden uygulayın. 
İkinci sefer 
ilkinden çok daha 
kolay olacaktır.

I» « ffi»

Fâi W Sâfe 

GEMLİK’TE İLK ULUSLARARASI SALATA BARİ 
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

Eşiniz çok alışveriş yapıyorsa,,.,
Eğer eşiniz hastalık 
seviyesinde alış veriş 
yapıyorsa onu tedavi 
olmaya ikna etmeniz 
bile gerekebilir. Ama 
şu 7 yaygın yanlış 
davranıştan birini 
sakın yapmayın. 
Oniomani hasta
larının, sorunlarının 
farkına vararak 
bununla mücadeleye 
başlamaları ve bu 
konuda başarılı 
olmalarında 
çevrelerindeki insan
lara da görev 
düşüyor.
Eşleri takıntılı alışver
iş hastası olan kişi
lerin, gelişmelerin 
farkına vararak bunu 
takdir etmeleri, ancak 
bunu ifade ederken 
."iyileşiyorsun" 
demekten kaçınmaları

öneriliyor.
Verilecek desteğin ise 
sadece konuşmak 
değil, açıkça çaba 
harcamak olması 
gerekiyor.
Bu anlamda uzak 
durulması gereken "7 
iletişim hatası" ise 
şöyle: 
Öfke nöbeti: "O 
yıpranmış koltuklara 

bu kadar çok para 
harcadığına 
inanamıyorum!" 
Korkutma: "Eğer bu 
alışveriş biçimini 
sürdürürsen iflas ede
ceğiz" veya "Sen 
sonunda evsiz bark
sız, bir başına sokak
larda kalacaksın.” 
Tehdit: "Bu alışveriş 
huyundan

vazgeçmezsen, evi 
terk edeceğim." 
Suçlama: "Şımarık bir 
velet gibi davranmayı J 
bıraksaydın..." 
Yıkıcı eleştiri: "Her 
zaman kendini 
düşünüyorsun!
Değiştiğini göstermek 
için ne zaman benimle 
ve çocuklarla ilgilen- j 
meye başlayacaksın?" 
Anne-baba gibi 
konuşmak: "Sen , | 
parayı sokaktan mı 
topladığımı sanıyor- | 
sun?", "Bak! Bunu 
anlaman için yeter
ince basit olarak 
söylemeye çalışa
cağım."
Üstünlük taslama: 
"Para hakkında bu 
kadar garip davran- 
masaydın, iyi ola
bilirdik."
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"Süper lise" 
olarak bilinen 
Yabancı Dil 
Ağırlıklı 
Liselere, artık 
not ortalaması
na göre değil, 
merkezi 
sınavla öğren
ci alınacak. 
Konuya ilişkin 
yönetmelik 
değişikliği, 
Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, 
süper liselere 
merkezi sis
temle yapılan 
seçme ve 
yerleştirme 
sınavına göre 
öğrenci alı
nacak. Sınava 
başvuru ve 
kayıt-kabul, 
Orta Öğretim

Kurumlan gördükleri esas olacak
Öğrenci Seç okul müdür açık konten
me Sınavı lüklerine janları tespit
Kılavuzu'nda; başvuracaklar, etmek ve
kontenjan, ter tercihler öğrenci
cih ve yer elektronik nakillerini
leştirme ile ortamda da değer
ilgili esaslar yapılabilecek. lendirmek
ise Tercih ve Okullarda üzere okullar
Yerleştirme yabancı dil da komisyon
Kılavuzu'nda dersi dışındaki kurulacak.
belirtilecek. derslerin öğre Daha önce,
ilköğretimin 8. timi Türkçe komisyon milli
sınıfındaki olacak. eğitim müdürü
öğrenciler Hazırlık veya yardım
sınava başvur sınıflarına alı cısı veya şube
mak ve tercih nacak öğrenci müdürü
yapmak için kontenjanları başkanlığında
öğrenim ile nakillere toplanıyordu.
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AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

TADINA;

Yeni Yılınız Kutlu Olsun

işte wi tfk cezalan
Trafik para 
cezaları 1 Ocak
2005 tarihinden 
itibaren yüzde 
11.2 oranında
artacak.
Trafik para 
cezalarında
yeniden değer
leme oranında
yapılan artışa 
göre, yeni yıldan 
itibaren trafikte 
uygulanacak para 
cezaları şöyle: 
- Kırmızı ışık 
kuralına uymamak 
92.40 YTL (92 
milyon 400 bin 
lira), 
- Trafik işaret 
levha, cihaz ve 
işaretlemelere 
uymamak 45.80 
YTL (45 milyon 
800 bin lira), 
- Alkollü içki 
alarak araç kullan
mak 379 YTL (379 
milyon lira), 
- Uyuşturucu ve 
keyif verici mad
deleri alarak araç 
kullanmak 760.90 
YTL (760 milyon 
900 bin lira), 
- Taşıt kullanma 
süreleri dışında 
araç kullanmak ve 
kullandırmak 
45.80 YTL (45 
milyon 800 bin 
lira),
- Hız sınırlarını 
yüzde 30'a kadar 
aşmak 92.40 YTL

KAYIPEV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

(92 milyon 400 bin 
Hra),
- Hız sınırlarını 
yüzde 30'da fazla 
aşmak 188.80 YTL 
(188 milyon 800 
bin lira),
- Geçme kuralları
na riayet etmemek 
92.40 YTL (92 
milyon 400 bin 
lira),
- Hız sınırlarının 
çok altında araç 
sürmek 45.80 YTL 
(45 milyon 800 bin 
lira),
- Araçlarda ses, 
müzik ve görüntü 
cihazlarını huzuru 
bozacak şekilde 
kullanmak 45.80 
YTL (45 milyon 
800 bin lira), 
- Yaya ve okul 
geçitlerinde aracı 
yavaşlatmamak, 
ilk geçiş hakkını 
vermemek 92.40 
YTL (92 milyon 
400 bin lira), 
- İndirme ve 
bindirme 
kurallarına riayet 
etmemek 45.80 
YTL (45 milyon

800 bin lira), 
- Park etmenin 
yasak olduğu yer
lerde ve hallerde 
park etmek 45.80 
YTL (45 milyon 
800 bin lira), 
- Sürücü bel
gelerini üzerinde 
bulundurmamak 
ve yetkililere 
göstermemek 
92.40 YTL (92 
milyon 400 bin 
lira), 
- Trafiği 
aksatacak veya 
tehlikeye düşüre
cek şekilde şerit 
değiştirmek 
92.40 YTL 
(92 milyon 
400 bin lira), 
- Taşıma sınırı 
üzerinde yolcu 
almak 45.80 
YTL (45 milyon 
800 bin lira), 
- Trafiği 
tehlikeye 
düşürecek 
şekilde taşıt yolu 
üzerinde 
yürümek 45.80 
YTL (45 milyon 
800 bin lira). J

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

İznik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

İSMAİL YAVAŞ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ÜMMET KÖYLÜ

Beko Casio marka 298 SR 60600813 seri nolu yazar 
kasa ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

TURGUT ÜNVER Gemlik V.D. 918 002 5986
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Dünyada yeni yıl gelenekleri
Babil'ler tarafından 4 
bin yıl önce ilkba
hara denk düşen bir 
zamanda başlanan 
yeni yılı karşılama 
geleneği, hala 
ülkelere göre farklı 

adetlerle kutlanıyor. 
Çinliler, hala Çin 
Takvimi'ne göre 
"Bahar Bayramı" 
olarak da bilinen 
geleneksel yılbaşını 
kutluyor. Çin yeni 

yılında, tan
rılara adaklar 
adanıyor, 
evdeki kötü 
ruhları uzak
laştırmak için 
tütsüler 
yakılıyor ve 
sıkı bir temi
zliğe girişiliy
or.
Japonya'da 
kutlamalar, 
dinsel bir 
bayram 
havasında

geçiyor. Geceyarısı 
ya Budist mabetlere 
gidiliyor ya da Şinto 
seramonilerine 
katılmıyor. Tapınak 
ziyaretlerinde dualar 
ediliyor, dilekler 
tahta dilek levhaları
na yazılarak tapı
nakların 
bahçelerinde bulu
nan iplere asılıyor. 
Geceyarısı insanı 
108 günahtan 

arındırmak için 108 
kez çan çalınıyor. 
Çanların ardından 
kahkahalarla gülm
eye başlanıyor ki, 
kötü ruhlardan 
arınılsın...
İrlandahlar'ın yeni 
yılı olan "Samhain”, 
Keltlerin İrlanda'ya 
yerleştikleri yıllarda 
ölülerin efendisi 
olan Sham-an'a 
saygılarını sunmak 

için düzenledikleri 
törenlerin uzantısı 
ve yaza veda 
anlamını taşıyor. 
Keltler, 31 Ekim'de 
ateşler yakarak 
güneşi yeniden 
buluşacakları güne 
kadar yapacağı yol
culuğuna uğurluyor- 
lar. Ertesi sabah 
herkes küller arasın
dan bir odun parçası 
alarak evine 
götürüyor ve bu 
onlara iyi şans 
getiriyor.
İskoçya'da gelenek
sel yeni yıl festivali 
"Hagmonay"da 
ateşler yakılıyor, 
kötü ruhları uzak 
tutmak için ellerde 

meşalelerle 
dolaşılıyor. Iskoçlar, 
yeni yılda evlerine 
giren ilk kişinin 
kendilerine iyi ya da 
kötü şans getireceği 
inancında. Eğer bu 
kişi koyu saçlıysa ve 
hediyesiyle 
gelmişse ev sakin
leri oldukça kısmetli 
bir yıl geçirecekleri 
anlamına geliyor. 
Ispanya'da ise 31 
Aralık'ta saat 24'ü 
gösterdiğinde 12 
adet üzüm yeniliyor 
ve her bir üzüm 
tanesinin yılın her 
bir ayına şans 
getireceğine 
inanılıyor

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni yılda gönlünüz neşe ve sevinç dolu olsun.
YILBAŞI ÖZEL EĞLENCE PROGRAMI

Pop Müzik Sibel ŞENTÜRK I
Türk Sanat Fasıl eşliğinde Emel ÖZER 

Piyanist Şantör IBOCAN ve Sürpriz şovlar

Ordövr Tabağı 
Ara Sıcak
Ana Yemek
Meyve

Tel: (0.224) 513 10 71 -514 44 44

MENÜ
Limitsiz Yerli İçkiler

Limitsiz Meşrubat
1 Kişi: 35.000.000 TL

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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kanunlarında lepik Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Vergi Kanunlarının 
Yeni Türk Lirası’na 
(YTL) Uyumu He 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkmdaki Kanun 
Tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu ’nda 
kabul edildi.
Yasaya göre, gelir 
vergisi tavanı yüzde 
4 5'ten 40''a indirile
cek, damga vergisi 
tahsilinde damga 
pulu uygulamasına 
son verilecek, 2006 
yılından itibaren de 
menkul kıymetler ve 
diğer sermaye 
piyasası araçlarından 
elde edilecek gelirler
den 2006 yılından 
itibaren yüzde 15 
stopaj alınacak.
Damga Vergisi'nin 
pul kullanılması şek
linde ödenmesi uygu

lamasına yasa ile son 
veriliyor. Damga ver
gisi ödemesi makbuz 
karşılığı yapılacak. 
Belediyelerin Han ve 
reklamlardan aldığı 
vergi tarifesi de yasa 
He yeniden 
belirleniyor.
Konutlardan alınan 
çap vergisi, büyükşe- 
hir belediyelerinde 
yüzde 50, diğef^ 
belediyelerde yüzde 
20 oranında 
artırılıyor. Yasa,

gelir vergisi tavanını 
yüzde 45'den yüzde 
40'a indiriyor. 
Bakanlar Kurulu, 
alkollü içkiler, sigara 
ye tütün mamulleri 
ile kolalı gazozlara 
uygulanan ÖTV 
oranını sıfıra kadar 
indirmeye ve 2 katma 
kadar çıkarabilecek. 
Yasa He yurtdışına 
çıkışlarda alınan 
harç, Toplu Konut 
İdaresi’nin gelirleri 
arasına atındı.

‘Yılbaşında nakiliniz olsun ’
-J

Serdengeçti: > ılhaşında 
nakiliniz olsun 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 
Süreyya Serdeııgeçti, 
yılbaşı akşamı nakit 
açısından tedbirli 
olmakta fayda bulun
duğunu söyledi. 
Serdeııgeçti, YTL'ye. 
geçiş hazırlıkları 
konusunda yaptığı 
değerlendirmede, yıl
başında atm'lerden 
para çekerken veya 
kredi kartı kullanımı 
konusunda yılbaşı 
akşamı ne olacağı 
hususunun, Bankalar 
Biri iğ i'ıı in 7 
Aralık tarihli duyu
rusunda çok net 
şekilde açıkladığını 
hatırlattı.
Buna göre 31 Aralık 
gecesi kredi kartlarında 
ortalama 1 saat, 
atm’lerde, telefon 
bankacılığı ve internet 
bankacılığında ise orta
lama 4 saat kesinti ola
cağını belirten 
Serdengeçti, kesinti 
sürelerinin bankadan 
bankaya değişeceğini 
ifade ederek, 'yılbaşı 
akşamı, bu bilgiler

doğrultusunda nakit 
açısından .tedbirli 
olmaktafayda var" 
dedi.
Serdengeçti, yılbaşı 
akşamı, bankaların bu 
dönüşümünü "dakika 
dakika'' izleyeceklerini, 
dönüşümün uzun 
sürmemesi için 
ellerinden gelen tüm 
desteği sağlayacaklarını 
vurguladı.
YUVARLAMA ETKİSİ 
Bu arada Yeni Türk 
Lirası’na (YTL) geçiş 
sürecinde, Türkiye 'de 
kayda değer bir yuvar
lama etkisi 
yaşanacağını düşün
mediklerini belirten 
Serdengeçti, şunları 
söyledi: "Bu konuda 
çok şey yazıldı, çizildi. 
İki husus ön plana 
çıkıyor. Birincisi, biz 
başından heri şunu 
söylüyoruz. Yüksek 
enflasyon nedeniyle biz 
Türkiye'de evvelden 
heri fiyatların yukarı 
yuvarlanması etkisini 
yaşıyoruz. Üstelik, 
madeni para kullanma 
alışkanlığımızı da ■ 
enflasyon ortamında 
zaman içinde 
kaybettik. Bunun,da

yuvarlama}'a k atkısı 
oldu." Bu operasyon- . 
dan sonra, enflasyonun 
da düşmüş olması 
nedeniyle, yuvarlama 
etkisinin artık kaybol
masını beklediklerini 
vurgulayan Serdengeçti, 
birçok alışveriş 
merkezinde etiketlerde 
çift fiyat gösteriminin 
aylar önceden 
haşladığını, bazı mar
ketlerde de fiyatların 
yukarı değil, tam tersine 
aşağıya yu varlandığını 
belirtti. Serdengeçti, 
şöyle devam etti: 
"Özellikle rekabet 
yoğun sektörlerde 
bunun böyle olacağını 
baştan söylemiştik. 
Fiyatların yuvarlanma
masında, 2005 yılında 
etiketlerde çift fiyat 
gösterme zorunluluğu 
da etkili olacak.
Vatandaşlarımızın, 
etiketlerde çift 
fiyat bulunmasına 
dikkat etmesi çok 
önemli. Böylece ürün
lerin mevcut TL fiyat
larının yılbaşından 
itibaren değiştirilip 
değiştirilmediği vatan
daşlarımızca kontrol 
edilmiş olacak.'

KAYIP Beko Casio marka 398 SR BGE 000 00800617 seri nolu 
yazar kasama ait ruhsatımı kaybettim. Hükümsüzdür.

HALUK ALTAN Gemlik V.D. 0590015366

Spor tesislerinde Gemlik ve
Orhangazi’nin Bugünü

Sene 1959 bu güzel ilçenin, 
fabrika takıntı olan Sünıenspor 'a 
transfer oldum.

O zamanlar, Gemlik ’imizin 
fazla cazibesi yoktu. Bizim için 
idman ve maçlar, hepsi bu 
kadardı.

Yaz ayları, Gendik 'imiz çok 
renkli bir ilçe idi.

Pazartesi gecesi, Gemlikspor 
futbol takıntı ile Orhangazi 
Hürspor Klüp ’ü lig maçlarına 
hazırlık olsun diye özel bir maç 
yapacaklardı.

Ben de Orhangazi ’ye gittim.
1960 yıllarında Orhangazi ’liler, 

Gemlik 'e gelip takımlarında 
oynatmak için bizi alırlardı. O 
günler gözümün önünden geçti.

Orhangazi'nin göl kıyısı diye 
çok güzel bir yeri vardır.

Otobüsümüz göl kıyısında • 
Belediye 'nin yaptırdığı spor tesis
lerinde durdu.

Yeni yapılmış, etrafı yüksekçe 
duvar ve te! örgülerle çevrili çim 
futbol sahası yapılmış. Çimlerin

Bizi misafir eden takınım, özel 
olarak getirttiği hakemin düdüğü 
le maça başladık.

Bu özel bir maçtı, bu maçta 
yenmek yada yenilmek benint için 
önemli değildi.

Orhangazi eski Belediye 
Başkanı 'nin başlattığı ve yerine 
seçilen Başkan 'm devanı ettirdiği 
spor tesisleri ve çimen saha 
tamamlandı, çok az bir işi kaldı. 
Üçüncü toprak sahanın yapımına 
da başlanmak üzere.

Paztır alışverişleri, 
sinema seyretmek için 

. Gemlik'e gelen Orhangazi’lilerin 
bugünkü gelşimesini, (bilhassa 
spor üzerine) yazmaktan kendimi 
alamıyorum.

Biz Sünterspor'lu futbolculara 
takımlarında oynayalım diye o 
günü parası ile bizi tatmin etmeye 
çalışan Orhangazi'liler.

Kapalı Spor salonu.
Şehir içinde, Beden Terbiyesi 

tarafından yapılmış çiçek gibi fut
bol sahası,

kökleşmesini bekleyen futbol 
sahası, yanında bütün klüplere 
açık.

Müsade alınıp futbol maçları 
oynanmaya elverişli, gece ışık
landırılması yapılmış.

Dikkatinizi çekerim (Gece 
oynamaya müsait futbol sahası!) 
ışıklar yanmış, sahanın çizgileri 
çekilmiş.

MSTOBMICI/miyOR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

Göl kenarında, göl tesisleri, 
Çim saha, 
Gece maçlarını oynamaya 

müsait toprak saha ve yapılmaya 
başlanan ikinci toprak saha.

Gemlik 'te 10 senedir tamam
lanmayı bekleyen Kapalı Spor 
Salonu.

Şehir içerisinde Beden 
Terbiyesi tarafından yapılmış 

güzel sahamız.
İlk Meclis tarafın

dan yapılmış, çöp 
sepetine atılmış, 
Kumsuz Futbol 
Sahası.

Dünü, sportif 
faliyetleri hiç olan bu 
kasabanın, bugününü 
size kısaca yazdım.

Yeni Yılınızı Kutlar, 
Sıhhat ve afiyet dilerim.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edi/ir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

__ Ct

^■1 GUM.UK SİYASİ GAZETE İHH

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Eğitim 2004 yılı karnesi
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), 2004 yılını 
hayata geçirdiği 
projelerlerle 'reform' 
yılı olarak geride 
bırakırken, 2005 
yılına ise yine YÖK 
sorunuyla girmeye 
hazırlanıyor.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
kurulan koalisyon 
hükümetlerinin 
paylaşamadığı, 
pazarlıkların ve çek
işmelerin merkezi 
halindeki Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın başına 
gelir gelmez, Türk 
Eğitim Sistemi'nin 
önündeki 4 ana 
sorunu çözmek için 
kolları sıvadı. Bakan 
Çelik, "alt yapı, fiziki 
yapı, teknoloji (araç- 
gereç) ve öğretmen 
ihtiyacr'nın karşılan
masına önem verdi. 
Çelik, hayata geçirm
eye çalıştığı bu 
projelerle kimi zaman 
ana muhalefet 
partisinin, kimi 
zaman eğitim 
sendikalarının, kimi 
zaman da Köşk'ün 
vetosuna maruz 
kalmasına rağmen, 
2004 yılında çok sayı
da kanun ve yönet
melik değişikliği 
yaparak, sorunları 
aşmaya çalıştı. 
Çelik'in başkanlığın
daki Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda gerçek
leşen projeler şöyle: 
Çelik, 21. yüzyıla 
damgasını vuran bilgi 
ve teknoloji çağının 
gerisinde kalınma- 
ması için ilk önceliği 
'bilişim’e verdi, e- 
Dönüşüm Türkiye 
projesi kapsamında 
ILSIS projesi hayata 
geçirildi ve son 2 
yılda en ayrıntılı ista- 
tistiki bilgiler elek
tronik ortamda tüm 
yurtta ve en ücra 
köylerdeki okullardan 
bile hiçbir kırtasiye 
Ve diğer masraflar 
alınmadan merkezde 
toplanmaya çalışıldı. 
Bu projeyle ilk defa 
öğretmen başvuruları 
.elektronik ortamda 
alındı ve yeni öğret
men alımlarının 
KPSS, yer 
değiştirmelerin ise 
'hizmet puanı' üstün
lüğüne göre hiçbir 
şaibeye yer verme
den objektif bir şek
ilde yapılmasının önü 
açıldı. Milli Eğitim

Bakanlığı bünyesinde 
bir eğitim portah 
oluşturuldu ve tüm 
işlemler bu portaldan 
yapılmaya başlandı. 
Okullarda bu amaçla 
bir taraftan bilgi 
teknolojisi sınıflarının 
kurulmasıyla ilgili 
çalışmalar hızlı bir 
şekilde sürdürülmeye 
başlandı. Bunun 
yanında öğretmen
lerin bilgisayar 
teknolojilerini kullan
ma eğitimi verildi. Bu 
eğitimlerden bugüne 
kadar 165 bin öğret
men yararlandırıldı. 
2003-2004 yılında 84 
bin bilgisayar, 17 bin 
tepegöz okullara 
dağıtıldı. 2003 yılı 
başında 150 öğren
ciye 1 bilgisayar 
düşerken, bugün 
bakanlık 64 öğrenciye 
1 bilgisayar düşer 
hale getirdi.
KİRA ÖDER GİBİ EV 
SAHİBİ OLMA 
FIRSATI
İlköğretimde toplam 9 
bin 127 okula ADLS 
bağlantısı (hızlı inter
net) yapıldı. Okulların 
internet bağlantısının 
bir kısmı 2005 yılına 
kaldı. Bakanlık, 
karşılaşılan alt yapı 
sorunlarının gider
ilmesiyle birlikte 2005 
yılında her hafta yak
laşık 2 bin okula 
internet bağlantısı 
yaparak, internetsiz 
okul bırakmayacak. 
Ayrıca bilişim 
anlamında 2004 yılın
da 3 bin okula Bilgi 
Teknolojisi Sınıfı 
kuruldu.
Çelik, öğretmenlerin 
kademelendirilme- 
siyle mesleğe nitelik 
ve nicelik sağlamaya 
çalıştı. Bu doğrultuda 
yasal çalışmaları 
tamamlanan proje, 
2005 yılının ilk ayında 

• yürürlüğe girecek.
Öğretmenler "öğret
men, uzman öğret
men ve başöğret
men" olmak üzere 3 
kariyer basamağına 
ayrılacaklar. Her 
basamaktaki öğret

menlerin aldığı 
ücretler de farklı ola
cak.
öte yandan öğret
menlerin konut sahibi 
yapmak için MEB ile 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı (TOKİ) 
arasında bir protokol 
imzalandı ve öğret
menlerin konut 
başvuru talepleri 
alındı. Evlerin temel
leri Sincan 
Yenikent'te Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından, 
Ocak 2005 tarihinde 
atılacak. Diğer 
taraftan Bakanlık ile 
Vakıf Bank arasında 
yapılan bir protokolle 
tüm öğretmen ve per
sonele piyasaya göre 
daha avantajlı fiyat
larla bilgisayar sahibi 
olmaları da 
sağlanacak. Ancak 
bu proje çeşitli sebe
plerle 2005 yılına 
kaldı. Öğretmenleri 
yakından ilgilendiren 
öğretmen evlerinin 
özelleştirilmesi iptal 
edildi. Belirlenmiş 
mahrumiyet böl
gelerinde görev 
yapan öğretmenlerin 
maaşlarının iyileştir
ilmesine yönelik 
çalışmalar 2005 yılına 
kaldı. Projenin hayata 
geçmesi sonucu 
mahrumiyet bölgeleri 
cazip hale getirilerek, 
öğretmenlerin de 
maddi yönden 
mahrumiyetliklerine 
son verilecek.
36 BİN ÖĞRETMEN 
ATANDI; ANCAK 
İHTİYAÇ YİNE 
KARŞILANAMADI 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi mezunları
na kendi branşlarında 
öğretmenlik himelik 
değişikliği yaparak, 
sorunları aşmaya 
çalışakkı verildiği 
gibi özel öğretim 
kurulularında da 
öğretmenlik yapa
bilmeleri sağlandı. 
Daha önce bekletilen 
binlerce öğretmen, 
öğretmen 
ihtiyacı olan 

okullara dağıtılarak 
derslerin boş geçme
si önlendi. 17 Mart 
2003 tarihinden 
günümüze kadar 
öğretmen ihtiyacı 
olan yerleşim 
birimlerine 36 
bin 932 öğretmenin 
ataması hiçbir 
şaibeye yer 
verilmeden bilgisayar 
ortamında yapıldı. 
Öğrencilerin 
Risklerden 
Korunması projesi 
kapsamında okullar
da sigara, alkol, 
madde bağımlılığı ve 
şiddet olayları gibi 
zararlı alışkanlıklarla 
mücadelede okul 
rehberlik servislerinin 
etkin hale getirilmesi, 
bu konuda 
eğitimcilerin de 
bilgilendirilmesi için 

81 il milli eğitim 
müdürlüğüne açık
layıcı bir genelge 
yayımlandı ve bu 
genelge çerçevesinde 
çalışmalar 
sürdürülüyor.
Bakanlık, Avrupa 
Birliği (AB) projesi 
olan Temel Eğitimi 
Destek projesiyle, en 
dezavantajlı bölgeler 
ve gecekondularda 
halen temel eğitimin 
dışında kalan çocuk
lar, gençler ve 
yetişkinler temel 
eğitim kapsamına 
alınmaya başlandı. 
Yine AB projesi olan 
Meslek3 ve Teknik 
Eğitimin 
Modernizasyonu ve 
Meslek3 Eğitim ve 
Öğretim Sisteminin 
Güçlendirilmesi pro
jeleri kapsamında, 
meslek dersleri öğret
menlerinin niteliği 
yükseltilecek. Meslek 
dersleri öğretmen 
eğitimi sistemi, 
AB'deki meslek eğiti
mi sistemiyle uyumlu 
hale getirilmeye baş
landı. Meslek3 eğitim
le ilgili kamu yöneti
minin, toplumsal 
ortakların ve işlet
melerin kurumsal 
kapasiteleri 
güçlendirilecek ve 
mesleki eğitim sis
teminin yerinden 
yönetimine geçiş 
süreci hızlandırılacak. 
Bu projenin de tam 
anlamıyla gerçek
leşmesi 2005 yılı ve 
daha sonraki yıllara 
kaldı.

Bankalarda 
ne kadar kesinti 

olacak?
Merkez Bankası, yıl
başında oluşabile
cek sorunlara karşı, 
10-15 kişilik bir 
ekiple YTL'ye geçiş 
çalışmalarını izleye
cek. Yılbaşı 
gecesinde, 
bankaların YTL'ye 
uyum süreleri ise 
farklılık gösterecek. 
Edinilen bilgiye 
göre, tüm bankalar 
ile online bağlantı 
halinde 
olacak İzleme 
Merkezi, YTL'ye 
dönüşüm 
çalışmaları izleye
cek, herhangi bir 
bankada sorun 
yaşanması duru
munda, diğer 
bankaları bu konuda 
uyararak diğer / 
bankalarda da aynı 
sorunun yaşan
masını önlemeye 
çalışacak.
Bankalar, bir anlam
da koordinasyon 
merkezi olarak görev 
yapacak bu birime 
telefon 
ve e-mail ile de 
ulaşabilecek.
Yılbaşı gecesinde, 
bankaların YTL'ye 
uyum süreleri ise 
farklılık gösterecek. 
Bazı bankaların 
hazırlıkları şöyle: 
ZİRAAT BANKASI 
Ziraat Bankası 
ATM'leri, 31 Aralık 
2004 günü saat 
23:30 ile 1 Ocak 
2005 günü saat 
00:30 saatleri arasın
da, 1 saat boyunca 
kullanıma 
kapalı olacak. 
POS makinası ile 
işlem yaptıracak 
kredi kartı müşteri
leri ise yaklaşık 20 
dakika bekleyecek. 
Vatandaşlar, 
Ankara'da 20, İstan
bul'da 30, İzmir'de 6, 
diğer illerde ise il 
ismini taşıyan 
şubelerden gece 
yarısından 
sonra YTL 
banknot alabilecek. 
İŞ BANKASI 
İş Bankası, YTL'ye 
geçiş sürecinde, 
kredi kartı işlemleri, 
Bankamatik kartı 
işlemleri, anlaşmalı 

üye işyerinde bulu
nan POS cihazları, 
bankamatik ciha
zları, telefon 
bankacılığı ve ınter
net şubesi uygula
malarında, 31 Aralık 
2004 günü saat 
23:50 ile 1 Ocak 
2005 günü saat 
00:10 arasında, 20 
dakika civarında bir 
kesinti öngörüyor. 
Ocak 2005 günü 
saat 00:10 itibariyle 
İş Bankası müşteri
leri kredi kartlarını, 
Bankamatik kart
larını ve Banka ile 
anlaşmalı üye işyer
lerinde bulunan POS 
cihazlarını kullan
abilecek.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası 
ise Bankalar 
Birliği'nin açıklaması 
çerçevesinde YTL'ye 
geçişi planlıyor. _ 
Hatırlanacağı üzere 
Bankalar Birliği, 
bankaların hizmet
lerindeki muhtemel 
kesinti süresinin 31 
Aralık 2004 akşam 
saatlerinde itibaren 
ortalama 4 saat, 
kredi kartı hizmet
lerinde ise kesinti 
süresinin ortalama 1 
saat olacağının bek
lendiğini açıklamıştı. 
VAKIFBANK 
Vakıfbank ise gece 
00.00 ile 00.30 
arasında YTL'ye 
dönüşümü 
tamamlamayı 
hedefliyor.
Bu saatten sonra 
bankamatik, inter
net, telefon 
bankacılığı, şube 
dışı hizmet kanal
larımız ve POS 
uygulamaların 
sorun yaşanmaya
cağını belirten 
Banka yetkilileri, her 
türlü olasılığa karşı 
bilgi işlem personeli
ni yılbaşı gecesi 
sabaha kadar 
görevde 
tutacak.
Vakıfbank'ın yılbaşı 
gecesi, Türkiye 
genelinde 200 
ATM'sine YTL konu
lacak. Ankara'da 
40'a yakın ATM'den 
YTL çekilebilecek.
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Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde, çeşitli 
üniversite öğretim 
üyelerinin katılımıyla 
topla nan "Grip 
Hastalığı Çalışma 
Grubu", griple ilgili 
geniş çaplı rapor 
hazırladı.
Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde, çeşitli 
üniversite öğretim 
üyelerinin katılımıyla 
toplanan "Grip 
Hastalığı Bilimsel 
Çalışma Grubu", 
dünyada ve Türki 
ye'de şu anda grip 
salgını bulun
madığını bildirdi. 
Çalışma Grubu'nun, 
2 haftadır düzenli 
yaptığı toplantılar 
sonucu elde edilen 
veriler, Sağlık Ba 
kanlığı Toplantı 
Salonu'nda açık
landı. Toplantıda 
konuşan Sağlık 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Cihanser 
Erel, periyodik 
olarak toplanan 
çalışma grubunun, 
son toplantısını 
bugün yaptığını 
belirtti.
Yapılan toplantılar 

sonucunda grip 
hastalığıyla ilgili 
alınması 
gereken önlemlerle 
ilgili tavsiye 
kararı alındığını 
söyleyen Erel, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
da bunları uygu
ladığını -kaydetti. 
Grip Hastalığı 
Bilimsel Çalışma 
Grubu'nun 
hastalıkla ilgili 
yaptığı değer
lendirmeleri açık
layan Hacettepe 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim 
Üyesi Prof.
Dr. Mehmet 
Ceyhan, yapılan 
değerlendirme sonu
cunda dünyada ve 
Türkiye'de grip sal
gınım gösterir bir 
bulgunun tespit 
edilmediğini 
bildirdi.
-GRİP VAKALARINI 
İZLEME SİSTEMİ- 
Hastalıkla ilgili daha 
ileri ki aşamalarda 
tedbirler alınması 
için hazırlık planı 
gerçekleştirildiğini

kaydeden Ceyhan, 
korunmak için 
yapılacak en önemli 
faaliyetin çok iyi 
işleyen bir hastalık 
izleme 
sistemi 'kurulması ve 
erken uyarı sistemi
nin oluşturulması 
olduğunu 
bildirdi.
Ceyhan, bu 
kapsamda, belir
lenen illerde, grip 
veya benzeri 
hastalık taşıyanlar
dan alınan örnek
lerin Refik Saydam 
Hıfzısıhha 
Merkezi ve İstanbul 
Üniversitesi viroloji 
laboratuvarlarında 
incelediğini ifade 
etti.
Yapılan 
incelemelerde şu 
anda tespit edilen 
grip virüsünün, ağır 
seyredecek bir virüs 
olmadığını ve 
aşıyla koruma 
sağlanabileceğini 
söyleyen Prof. Dr. 
Ceyhan, 
Türkiye'de grup 
aşısıyla ilgili sıkıntı 
bulunmadığını da 
bildirdi.

Fındık «te iyi geliyor1.
Hacettepe Üniversite
si Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ayşe Baysal, 
sağlık yönünden bir 
çok yararları ortaya 
çıkarılan fındığın sinir 
sistemini de den
gelediğini açıkladı. 
FİSKOBİRLİK tarafın
dan aylık çıkarılan 
dergiye açıklamalar
da bulunan 
Prof. Dr. Ayşe 

Baysal, fındığın 
Karadeniz 
Bölgesi'nde en çok 
rastlanan ve büyük 
çoğunluğu ölümle 
sonuçlanan koroner 
kalp hastalıklarının 
riskini de en aza 
düşürdüğünü, ayrıca 
sinir sisteminin 
düzenli çalışmasına 
yardımcı olduğunu 
belirtti.
Prof. Dr. Ayşe Baysal, 
"Fındığın içerdiği

CATIIIK Küçük Kumla Hizmet İJA AA AA OM/fL/A Caddesinde dükkan m fit M 
GARAJ 30 Ov
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yüksek E vitamini 
koroner kalp hastalığı 
riskini azaltır. B-2 ve 
B-6 vitaminleri 
koroner kalp hastalığı 
ve sinir sisteminin 
işlevinin bozulmasın
da risk faktörü olan 
kan homosistein 
düzeyinin yük
selmesini önleyici 
etki gösterirler. 
Yüksek magnezyum 
içeriğiyle kalbin 
düzenli çalışmasına 
katkıda bulunur. 
Ayrıca fındık içerdiği 
magnezyum, pota

Sayfa 11

syum ve kalsiyum 
nedeniyle kan 
basıncının deneti
minde ve kas-sinir 
sisteminin düzenli 
çalışmasına katık 
sağlar. Kan şekerinin 
denetimine de 
yardımcı olur. ABD'de 
fındık ve kuruyemiş
lerinin tüketiminin 
artmasının sebebi 
metabolik sendrom 
ve kalp hastalığının 
ölümleri azalttığı etk- 
isinirj ortaya çık
masındandır" dedi. J

K
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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 Ş13 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20-

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

C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

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

METRO 513 12 12
Aydın Turizm ■ 513 20 77
SüzerTurizm 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 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 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

1

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Tileri nasıl değiştireceksiniz?
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, Yeni 
Türk Lirası'na geçiş 
sürecinde gerekli 
hazırlıkların 
tümümün tamam
landığını, şu anda 
ellerinde, tedavülde
ki banknotlardan 
daha fazla miktarda 
YTL banknot bulun
duğunu söyledi. 
29 Aralık 2004 
itibarıyla tedavülde 
yaklaşık 13,1 katril 
yon lira değerinde 
banknot bulun
duğunu, basımı 
tamamlanan Yeni 
Türk Lirası (YTL) 
banknot tutarının ise 
14,9 milyar YTL 
olduğunu belirten 
Serdengeçti, "Diğer 
bir ifadeyle şu anda 
elimizde, tedavüldeki 
banknotlardan daha 
fazla miktarda YTL 
banknot var" dedi. 
YTL banknot ve

madeni paraların, 
ülke genelinde 
Merkez Bankası'nın 
21 şubesinin dışında 
Ziraat Bankası'nın 
86 merkezine de 
dağıtılarak ve stok
lanmış durumda 
olduğunu belirten 
Serdengeçti, şöyle 
devam etti: "YTL 
banknotların ön yük
lemesi kapsamında, 
banka ve özel finans 
kurulularından yak
laşık 1.3 milyar YTL 
tutarında talep geldi. 
Bu sayede bankalar 
ve özel finans 
kurumlan, 1 
Ocak'tan itibaren 
ödemelerini 
kasalarında bulunan 
TL banknotlar yer
ine, Aralık ayında 
teslim aldıkları 
YTL banknotlarla 
yapabilecekler. 
Ön yükleme çalış
maları 31 Aralık 
2004 akşamına kadar 

devam edecek." 
Türk Lirası ile Yeni 
Türk Lirası'nın (YTL), 
bir yıl boyunca 
birlikte tedavül edile
ceğinin unutulma
ması gerektiğini vur
gulayan Serdengeçti, 
bu nedenle vatan
daşların, ellerindeki 
TL'leri YTL'ye 
dönüştürmek için 
acele etmelerine 
gerek olmadığını 
belirterek, "Bu arada 
vatandaşlarımıza 
bir uyarıda daha 
bulunmak istiyorum. 
Ellerindeki TL'leri 
değiştirmek 
isterlerse, bunları 
mümkün olduğunca 
banka ve özel 
finans kurumlarında 
değiştirsinler.
Özellikle yaşlı 
vatandaşlarımız, 
tanımadıkları 
kimselerle 
para değişimi 
yapmasınlar" dedi.

GEMDAŞ
DOĞAL GAZ

KAMUOYUNA DUYURU
International Finance Corporation (IFC) ile 
neticelenen kredi sözleşmelerimize göre, 

Gemlik şehrinde kurmakta olduğumuz 
doğal gaz dağıtım sistemlerinde uygulanacak 

olan çevre, sağlık, güvenlik ve 
kalite çalışmalarının anlatıldığı

“ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME ÖZETİ” 
30.12.2004 tarihinden ihtibaren 30 gün süre ile 

aşağıda belirtilen adreslerde incelemek 
isteyenler için askıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu
Askı Adresleri:
1. Gemlik Belediyesi, Belediye Binası - GEMLİK
2. Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Büyükçekmece Akçaburgaz 
Çiftliği San. 14. Bölge 11. Cad. No. 23 İSTANBUL

L/se//7er vo/eybo/ ziyafeti çekiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
devam eden
Cumhuriyet 
Kupası Genç 
Kızlar Voleybol 
Turnuvasında 
oynanan 
maçlar zevkli 
ve iddialı geçiyor. 
Salonun öğrencilerin 
yaptıkları tezahüratla 
inlediği maçlarda 
zevkli maçların 
yanı sıra sürpriz 
sonuçlar da

alınmaya
başladı. 
ERKEKLER 
Dün oynanan
Yıldız erkekler 
maçlarında 
Endüstri Meslek 
Lisesi, ilk 
günkü yenilginin 
acısını İmam
Hatip Lisesini 
2-0 yenerek 

alırken Sağlık 
Meslek Lisesi ise 
Anadolu Meslek 
Lisesini 2-0 yenerken 
zorlanmadı. Diğer 
maçta ise Celal

Bayar Anadolu 
Lisesi Gemlik 
Lisesini 2-0 yendi. 
KIZLAR
Yıldız Kızlar

maçlarında ise turnu
vanın şampiyonu 
gözüyle bakılan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, güçlü kadro

suyla turnuvanın 
iddialı takımlarından 
Kız Meslek Lisesi'ni 
zorlu geçen maçtan 
sonra 2-1 yenmeyi

başardı.Günün ikinci 
Yıldız Kızlar maçında 
Gemlik Lisesi Ticaret 
Meslek Lisesini 2-0 
yenmeyi başardı.
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