
Gemlikliler yeni yılı evlerinde ve eğlence yerlerinde geçirdi

Yeni yıla sakin girildi
2004 yılının sona erdiği dün gece 2005 yılına ilçemiz olaysız ve huzur içinde girdi. Gemlikliler, yeni yılı evlerinde sevdik
leriyle televizyon izleyerek karşıladılar. Dün gece, yeni yıl nedeniyle hiçbir olayın yaşanmadığı bildirildi. Sayfa 3’de

Elektriğe 
Ocak’ta 
zam yok

Elektrik fiyatlarına, 2005 yılı Ocak ayında 
zam yapılmayağı öğrenildi. EPDK yet 
kilileri, Ocak ayından sonra konuyla ilgili 
kurumlardan gelen talepleri dikkate alarak, 
elektriğe zam konusunun değerlendirmeye 
alınacağını bildirdiler. Haberi sayfa 10’da

Bir zamanların kapışılan işyerlerine şimdi ilgilenen yok.

Yeni Çarşı dükkanlarına talep yok
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mega projelere imza atmak
Yarın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan 

Yüksek İhtisas Hastanesi’nin kavşak düzenlemesi, 
Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıla
cak.

BursaRay’ın B etabının ise temeli atılacak.
BursaRay, Bursa’nın mega projelerinin başında 

geliyor.
Son yıllarda giderek büyüyen bir kent olan 

Bursa’nın ulaşım sorununu çözecek olan hafif raylı 
sistem, adım adım kentin dört bir yanına ulaşıyor.

BursaRay projesinin uzun bir geçmişi var.
Bu projenin başlangıcından bugüne kadar 

neredeyse 20 yıl geçti.
Kentin Batısı merkeze bağlanırken, şimdi doğusu 

bağlanacak.
Sonra merkezden kuzeye, yani Terminale doğru 

olan hat gündeme gelecek.
Terminal ile Bursa Merkezin hafif raylı istem ile 

bağlanmasının ardından bu hattın Gemlik’e doğru 
uzatılması gündeme taşınmalı.

Gemlik yakında 100 bin nüfuslu Bursa’nın en 
büyük merkez ilçelerinden biri olacak.

Serbest Bölgesi, Üniversitesi ve ticari hareketlin 
ği yaz aylarındaki turizmi ile bu projeyi taşıyacak 
güçtedir.

AK Partili, Gemlik Büyükşehir Belediye Meclis 
üyeleri bu mega projenin söylemlerine bugünden 
başlamalılar.

2005 yılında Gemlik’in Terminal sorunu mutlaka 
çözülmeli, kentin içindeki minibüs garajı kaldırıl
malıdır.

Bu konu da artık Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
görevleri, arasındadır.

2005 yılı Gemlik’in doğalgaza kavuşacağı bir yıl 
olacak.

Buna, terminal ve meydan düzenlemeyi de 
ekleyebilirsek kentimize iki mega eser 
kazandırılmış olur.

Mutlu yıllar.

Gemlik Belediye Çarşısı veya Yeni Çarşı olarak bilinen 
işyerlerinde son günlerde satılık veya kiralık yazıları 
asılıyor. Bir zamanların kapışılan işyerlerinin cazibesini 
yitirdiğini söyleyen esnaf, bunun nedeninin devir işle 
minin pahalı olmasına bağlıyor. Haberi sayfa 3’de

Büyükşehir’jn bir 
büyük projesi daha 

gerçekleşiyor
Bursa'yı ulusal ve uluslararası 
alanda daha itibarlı bir kent haline 
getirmek amacıyla ulaşım, planla
ma, çevre, turizm- kültür- sanat, 
eğitim- sosyal projelerine hız veren 
Büyükşehir Belediyesi, kentin tu 
rizm potansiyelini önemli ölçüde 
artıracak teleferik projesi için 
Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 
ön izni aldı. Haberi sayfa 5’de

Başbakan Erdoğan Bursa’da
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bursa’ya geliyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile gerçekleştirilen Yüksek İhtisas Hastanesi kavşağının açılış töreni
ni yaptıktan sonra Bursa Ray’ın B etabının temel atma törenlerine katılacak.

Gemlikspor lokali 
bugün ağılıyor

İl Spor Müdürlüğü tarafından 
Gemlikspor Kulübü"ne 
kiralanan Kayıkhane Tesisleri 
bugün saat 16.oo’da Gemlikspor 
Lokali olarak hizmete açılacak. 
Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, lokalin 
Gemliksporlu gençleri biraraya 
getireceğini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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mg Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Barışa giden yolun başlangıcı olur mu 
T-sunami?

Yeni yılın ilk günü..
Umuda yolculuğun başlangıcı.
2004 insanlığı çok hırpaladı.
Savaşlar, krizler, itişmeler, kakışmalarla geçti.
Savaşlar, krizler insanın insana ettiği ..
Bir de doğal felaketler var.
Seller, tayfunlar, depremler.
İşte o felaketler çok acımasız.
Doğa, 2004’ün son tokadını da giderayak 

I Güney Asya’da vurdu .

Î
Hem de ne vurdu.
2005’de bile yaralarını saramayacak hale 

soktu.
Ne var ki ;
O felaket tüm ülkeleri bir araya getirdi.
Müslümanı, Hristiyanı, Dinsizi, Putperesti din 

farkı gözetmeksizin Güney Asya’ya yardıma 
| koşuyor.

İnsanlığın kendi beyniyle, gücüyle, duygularıy- 
I la gerçekleştiremediği “buluşma”yı doğa sağlı 
I yor.

Dünyanın yaşadığı bu korkunç felaket, insanlık 
I âlemine ,“barış** içinde yaşamayı anımsatır mı ?

Ölümüne savaşların ne denli anlamsız
I olduğunu insan beyninin loplarında dalgalandırır 
| mı ?

Barış içinde yaşama, hakça ve dostça paylaş* 
I ma gibi “insanca değer” sinyallerini ruhun 
I derinliklerine gönderir mi ?

Onlarca metre yüksekliğe çıkan T-sunami dal- 
| galarının çocuk büyük ayırımı yapmaksızın 

insanoğlunu yutuşunu gösteren görüntüler
“kalplerde”ki acıma duygusunu tetikleyip 
,"insanca” birarada yaşama güdüsünü 
hareketlendirir mi ?

Umarız ve dileriz öyle olur .
Bu felaketlerle tokat üstüne tokat yiyen
insanoğlu, bencilliğin, çıkarcılığın pençesinden 

kurtarabilirse kendini ne ala ..
Kaynakların tümünü elde etme isteği insanın 

gözünün rengini kızartmış.
Yüreğini dondurmuş.
Beynini durdurmuş.
Saldırma hormonlarını geliştirmiş.
Doğaya saldırıyor.
Birbirini yiyor.
Gerilip gerilip yeniden saldırıyor.
Tıpkı T-sunami dalgaları gibi,.
Ve şu bir gerçek ki T-sunami dalgalarından 

daha etkili ve tehlikeli oluyor insanın ki ..
Bir savaşta ölenlerin sayısı doğal felaketlerde 

ölenlerin sayısından kat be kat fazla..
Bir de ekilen düşmanlık ve kin tohumları var ki 

o hepsinden de etkili..
Yeni bir yılın ilk gününde;
İnsanların birbirini yemediği, doğaya daha 

insaflı davrandığı, yüreklerinin ışıldadığı, beyin
lerinin berraklaştığı, ruhlarının aydınlandığı, yüz
lerinin gülümsediği yeni yıllar diliyorum.

Belediye Meclisi 
6 Ocak günü toplanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şubat, Haziran ve 
Eylül aylarında 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinin ardından 
toplantılarını 
aylık yapacak.
Her ayın ilk Perşembe 
günü toplanacak 
olan Belediye Meclisi 
2005 
yılının ilk 
toplantısını 
6 Ocak 2005 
Perşembe günü 
yapacak.
Belediye Meclisi

gündeminin ilk 
maddesi Olan 
yeni yıl içinde 
ne zaman tatil 
yapması gerektiği 
belirlenecek.
7 maddeden oluşan 
gündemin ikinci 
maddesi ise 
2005 yılı içinde 
meclisin ayın 
hangi günü 
toplanacağı 
görüşülecek.
Üçüncü madde, dene
tim komisyonunun 
kaç kişiden Oluşacağı 
ve komisyon 
üyelerinin seçiminin

yapılması. 
Dördüncü madde 
ise bundan sonra 
toplanacak olan 
meclis üyelerinin 
alacakları huzur 
hakkı görüşülecek. 
Beşinci madde, 
1 adet encümen 
üyesinin seçilmesi. 
Altıncı madde, 
GEMDAŞ Gemlik 
Doğal Gaz 
Dağıtım AŞ'ne 
ortak olunması için 
karar alınması ve 
Yedinci madde 
olarak ta imarla ilgili 
konular görüşülecek.

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

■■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE OKUYUN OKUTUN
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Bir zamanların kapışılan işyerlerine şimdi ilgilenen yok.

Yeni Çarşı dükkanlarına talep yok
Gemlik Belediye Çarşısı veya Yeni Çarşı olarak bilinen işyerlerinde son günlerde 
satılık veya kiralık yazıları asılıyor. Bir zamanların kapışılan işyerlerinin cazibesini 
yitirdiğini söyleyen esnaf, bunun nedeninin devir işleminin pahalı olmasına bağlıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir zamanlar 
"Kiralık" cümlesi 
bile onlarca müşteri 
çeken Yeni Çarşı 
dükkanları ilgi 
görmüyor.
Önceki yıllarda 
İlçenin en gözde 
alışveriş yerlerinden 
biri olan Yeni Çarşı 
dükkanlarının Katlı 
Otapark altındaki

işyerlerine taşı
nacağı düşüncesiyle 
isteklilerin
azaldığı görülüyor. 
Yeni Çarşı da bulu
nan işlerlerinin 
camlarına asılan 
kiralık ya da devren 
satılık yazılarıyla 
müşteri bekliyorlar. 
Belediye Meclisi’nin 
Belediye ye ait 
işyerlerinin devir 
hakkının 36 aylık 

kira bedeli olarak 
belirlemesinden 
sonra Çarşı’nın 
yıkılacağının 
duyulması, Yeni 
Çarşı’ya talebi 
yok etti.
Bir zamanların 
en cazibeli 
işyerlerinden olan 
•Yeni Çarşı’nın 
bulunduğu yere 
yapılması 
düşünülen Katlı 
Çarşı’nın proje 
yarışmasının 
geçtiğimiz yıl ihale 
ye çıkarılması, daha 
sonra da bu işden 
vazgeçilmesi 
Çarşı’nın cazibesini 
tamamen yok etti. 
İlçenin cazibe 
merkezi haline ise 
İstikal Caddesi ile 
Eski Pazar Caddesi

Son günlerde Yeni Çarşı dükkanlarında devren satılık veya kiralık 
yazılarına sik rastlanır oldu

de eklenince, bir' 
zamanlar kapışılan 
mağazalar şimdi 
ahcı bulamıyor.

Esnafın yatırım 
yapmak için 
Çok düşündüğü 
Yeni Çarşı’da bir

zamanlar en gözde 
dükkanlar bile boş 
olarak yeni sahip
lerini bekliyor.

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Kışın ağaç budama?
Akasyalar, çamlar budanıyor.
Tam kışın başlangıcı
Bunca zaman böylesi görülmüş 
değil....
Nedeni açıklansa da öğrensek 
İklimler sonucu 
kafalar da mı değişti, nedir...

2004 yılını geride 
bırakarak girdiğimiz 
2005 yılı ilçemizde 
sakin geçti.
Yeni yıl nedeniyle 
Kaymakamlıkça alı
nan önlemler 
üzerine jlçeye giriş 
ve çıkışlar kontrol 
altına alınırken, 
gece boyunca halka 
açık olan kahve
hane lerde kon
troller yapıldı. 
Gemlikliler yeni yılı 
genellikle evlerinde 
televizyon izleyerek 
girdi. Saatlerin 
24.oo ü gösterdiği

an, telefonlar kitlen
di. İlçemizdeki 
eğlence merkez- ■ 
terinden Atamer

Hotel, Milton Aile 
Gazinosu’nda 
düzenlenen yılbaşı 
gecesinde geceye

katılanlar doyasıya 
eğlendiler.
Yeni yıla ilçemiz 
olaysız girdi.
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Siyasi tayinlere
yenik düştü

işim wrtf tsmmUı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
vatandaşa daha 
iyi hizmet vere
bilmek amacıyla, 
halkla birebir 
çalışan personeline 
yönelik olarak 
düzenlediği 
Hakla İlişkiler 
semineri 
tamamlandı.
Uludağ Üniversite
si İktisadi ve 
İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi 
Prof. Dr. Zeyyat 
Sabuncuoğlu 
tarafından, dün 
Belediye otobüsü 
şoförleri, zabıta 
memurları ile 
itfaiye personeline 
verilen eğitim, 
bugün de 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
diğer birimlerinde 
halkla iç içe 
çalışan personele 
verilen eğitimle 
tamamlandı. 
Büyükşehir 
personelini 
Temel İletişim,

Halkla İlişkiler 
ve Davranış 
Geliştirme ile 
Beden Dili konu
larında bil
gilendiren Prof.Dr. 
Zeyyat 
Sabuncuoğlu, 
eğitimin ilk 
bölümünde halkla 
ilişkilerin tanımını, 
önemini ve 
amaçlarını anlattı. 
İletişimin süreci ve 
amaçlarını 
anlatırken, iletişime 
engel olan 
koşulların arasında 
en önemli noktanın 
empatik iletişim 

yetersizliği 
olduğunu, yani 
kendini karşın
dakinin yerine 
koymadan hareket 
edildiğini belirtti. 
Kendimizi 
karşımızdakinin 
yerine koyarak, 
duygu ve 
düşüncelerini 
anlamaya çalış
manın çok önemli 
olduğunu, hem aile 
ortamında hem de 
iş yerinde 
problemleri daha 
kolay çözeceğini 
ifade eden Prof.Dr. 
Sabuncuoğlu, 

eğtim alan person 
ele "Vatandaşı 
dinleyin ve anla
maya çalışın, 
%50 dinleyici, 
%50 konuşmacı 
olun" dedi.
Vatandaşa 
davranış tarzının 
etkili iletişim için 
çok önemli 
olduğunu belirten 
Sabuncuoğlu, 
vatandaşı kazan
manın güler yüzle 
karşılamakla ola
bileceğini söyley
erek, tartışmadan 
kesinlikle kaçınıl
ması gerektiğini 
vurguladı. Prof.Dr. 
Zeyyat Sabuncuoğ 
lu, vatandaşın, 
bekletilmekten, ilgi
sizlikten, küçüm- 
senmekten, ayrı
calıklı davranışlar
dan, katı kurallar
dan ve asık surat
tan hoşlan 
madiğini ifade 
ederek, vatandaşa 
karşı davranış tarzı 
konusunda bilgiler 
verirken, olumlu 
ilişkiler için öne
rilerde bulundu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
görev yaparken 
ikinci kez tayini 
çıkan polis 
memuru 
Mehmet Dura 
man Öztürk (46) 
tedavi gördüğü 
Tıp
Fakültesi'nde 
yaşamını yitirdi. 
18 yıllık polis 
memuru evli ve 
iki çocuk babası 
olan Duraman'ın 
cenazesi akra
baları tarafından 
önceki gece 
Elazığ'a 
götürülerek 
toprağa verildi. 
Yaklaşık iki yıl 
önce ilçede ' 
bir siyasetçi 
tarafından 
Orhangazi ilçesine 
tayininin 
çıkartıldığı ileri 
sürülen Mehmet 
Duraman Öztürk, 
buradaki görevin
den sonra yeniden 
Gemlik'e tayin 
edilerek göreve 
başladı.
Duraman'ın 
yeniden ilçeye 
gelerek göreve 
banlamasını 
hazmedemeyen 
bazı siyasetçilerin 
olayı yeniden kur
calayarak bu kez 
polis memurunun 
tayinini Bursa'ya 
çıkardıkları 
öne sürüldü.
Siyasetçi-polis 
krizinin ikinci kez 
yaşanmasının 
ardından haksız 
yere Bursa'ya 
gönderilmesini bir 
türlü kabullene
meyen Mehmet 
Duraman öztürk, 
yaklaşık on gün

önce Emin 
Dalk'ıran 
Kordonu'nda 
bulunan Polis 
Lokalinde 
otururken aniden 
fenalaşarak 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırıldı.
Burada hemen 
ameliyata alınan 
Duraman'ın aşırı 
üzüntü ve 
stresten dolayı 
beyin kanaması 
geçirdiği 
öğrenildi.
Yoğun bakım 
ünitesinde bir 
süredir tedavi 
altında tutulan 
Mehmet Duraman 
Öztürk'ün 
yaşamını yitirmesi 
Gemlik İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü 
çalışanlarını yasa 
boğdu.
Görev bilinciyle 
yıllarca ülkenin 
çeşitli bölgelerinde 
görev yapmaya 
çalışan polis 
memurlarının 
siyasi düşünceler
le zoraki yollarla 
tayinlerinin 
çıkartılmasına 
tepki gösteren 
polis memurları 
Mehmet Duraman 
Öztürk'ün 
üzüntü den beyin 
kanaması geçir
erek öldüğünü 
belirtti.

Körfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E4 O QQ
KÖRFEZ OFSET 0 İU İ/t) 00
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Biâsfhifin tif W jfoiesi rttoor
"ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, PROJEYLE İLGİLİ İZNİ VERDİ.

Bursa'yı ulusal ve 
uluslararası alanda 
daha itibarlı bir kent 
haline getirmek 
amacıyla ulaşım, 
planlama, çevre, 
turizm- kültür- 
sanat, eğitim- 

(sosyal projelerine 
hız veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, kentin 
turizm potansiyelini 
önemli ölçüde 
artıracak teleferik 
projesi için 
Çevre ve Orman 
Bakanlığından ön 
izni aldı.

Teferrüç ile 
Sarıalan arasındaki 
mevcut hattın 
modernize edilmesi 
ve ardından Oteller 
Bölgesi'ne kadar 
uzatılmasını 
kapsayan proje 
ile Uludağ'ı ziyaret 
eden turist 
sayısında ciddi bir 
artışın sağlanması 
hedefleniyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'ya 
farklı bir vizyon 
katacak teleferik 
projesi için göreve 

gelir gelmez ilgili 
kurumlar ile temasa 
geçtiklerini, 
sonuçta
Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ndan izin 
aldıklarını açıkladı. 
Kentin ulaşım soru
nuna neşter vur
duklarını, sosyal 
projelerde ilklere 
imza attıklarını ve 
izlenme rekorlarının 
kırıldığı uluslararası 
organizasyonlar 
düzenlediklerini 
kaydeden Şahin, 
teleferik projesinde 
ön iznin 
alınmasıyla 
birlikte avam 
projenin hazırlan
ması safhasına 
gelindiğini, daha 
sonra da yap- 
işlet- devret modeli 
ile projeyi gerçek
leştireceklerini 
söyledi.
"Teleferik projesi ile 
Bursa'yı eşsiz tarih

ve kültür 
değerleriyle birlikte 
bir kültür ve turizm 
merkezi haline 
getirmek istiyoruz" 
diyen Başkan Şahin, 
kent merkezindeki 
kaplıca turizmi ile 
Uludağ'daki kış 
turizmini entegre 
ederek Bursa'nın 

turizmden aldığı 
payı artırmayı 
amaçladıklarını dile 
getirdi. Şahin, şöyle 
konuştu : 
"Bizler, sorumluğu
muzun idraki ile 
Bursa'yı 
belediyecilikte 
hakettiği hizmetlerle 
buluşturmaya

azimliyiz.
2005 ve sonraki 
yıllar Bursa'nın 
belediyecilikteki 
atılım yılları olacak
tır. Teleferik projesi 
de bu dönemin 
Bursa‘yı öne 
çıkaracak pro
jelerinden bin 
olacaktır."

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
V ELEMAN ARANIYOR

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* Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Diksiyonu düzgün 
BAYAN SEKRETER alınacaktın 

Yabancı dil tercih sebebidir.

maSük 5140060

Hırta®®) ^§KÎSKI 
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 
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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Giysi alırken nelere dikkat etmelisiniz?
Giyim almaya 
giderken öncelikle 
bir planlama yapıp 
ihtiyacınız olmayan 
veya çok seyrek 
giyilebilecek bir 
giyim eşyasını satın 
almanızı önleyerek 
alışverişe bilinçli 
bir yön verebiliriz. 
Ayrıca mevsim 
sonu ucuz satışlar
dan yararlanmayı 
kolaylaştırarak har
camalarınızı kontrol 
altına almanızı 
sağlar.
Alışverişte dikkat 
edilmesi gerekenler 
Alışverişi daha 
önce planladığınız 
ihtiyaçlara göre

organize ediniz. 
Alışverişi hiçbir 
zaman aceleye 
getirmeyiniz ve 
daima mağazaların 
rahat ve tenha 
olduğu zamanları 
tercih ediniz.
Kesin kararınızı ver
meden önce 
mağazaları 

dolaşarak fiyat, 
kalite, çeşit ve 
model açısından 
karşılaştırma 
yaparak en uygun 
yerden satın 
almaya çaba gös
teriniz.
Ölçü ve beden 
yönünden kesin bil
gilere sahip değils
eniz satın ala
cağınız giyim 
eşyasını mutlaka 
deneyiniz.
Birlikte alışverişe 
çıktığınız kimselerin 
veya satış eleman
larının kararınızı 
etkilemelerine izin 
vermeyiniz.
Satın alacağınız 

giyim eşyalarının 
yan ürünlerini, 
örneğin; düğme, 
fermuar, astar vb. 
dikkatle 
kontrol ediniz. 
Satın alacağınız 
giyim eşyalarının 
kumaş cinsini, 
uygulanacak bakım 
ve temizlik yöntem
lerini, satın 
almadan önce mut
laka öğrenip, bakım 
ve temizlenmeleri 
konusunda bilgi 
verici etiketleri olan 
giyim eşyalarını ter
cih ediniz.
Herhangi bir neden
le değiştirme söz 
konusu olduğunda 
kullanmak üzere 
mutlaka satış fişi 
alınız ve saklayınız. 
Alışverişten sonra 
Aldığınız giyim 
eşyaları konusunda 
içiniz rahatsa giyi
minizden doyum 
sağladığınızı 
düşünüyorsanız, 
Aldığınız giyim

eşyası gerçekten 
ihtiyacınızı 
karşılıyorsa, 
İhtiyacınıza uygun 
kalitede olan giyim 
eşyasını mümkün 
olan en ucuz fiyata 
alabildiyseniz, 
Değişik şartlara ve 
farklı faaliyetlere 
uygun giyim say
alarına sahip ola- 
biidiyseniz, 
Satın aldığınız 

giysiler giydiğiniz 
çevrelere sizin 
stilinize ve kişili 
ğinize uygun ise, 
Satın aldığınız 
giyim eşyalarının 
bakımı istenen 
şekilde 
gerçekleşiyorsa, 
giyim eşyaları ile 
İlgili alışverişi en 
uygun biçimde 
gerçekleştirmişsiniz 
demektir.

îellejji kollanmak bir yetenek
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

İnsanlarda olayları 
anımsamanın bir 
'yetenek* olduğu ve 
bunun da yaş fak
töründen bağımsız 
olarak, kişiden kişiye 
büyük farklılık 
gösterildiği bildirildi. 
Johns Hopkins 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
doktorları, anımsama 
yeteneğinin sabit 
olmadığını belirterek, 
kişilerin belleğini 
tam kapasiteyle 
kullanmalarını 
engelleyen faktörler 
üzerinde bir çalışma 
yaptı. Doktorlar, bu 
nedenlerin başında 
yüksek tansiyonu 
görürken, yetersiz 
uyku, aşırı alkol, tiroid 
bezlerinin aşırı çalış

ması veya az çalış
masıyla depresyonu, 
belleği olumsuz etk
ileyen diğer faktörler 
olarak görüyorlar.
Belleğin tam 
kapasiteyle 
çalışmasını 
engelleyen diğer bir 
etmenin de aşırı bilgi 

yüklemesi olduğunu 
vurgulayan araştırma' 
cılar, gelişen teknolo
jiyle birlikte özellikle 
internet üzerinden 
istenilen bilgilere 
çok hızlı ulaşıla- 
bilmesinin kişinin 
beynini
gereksiz bilgilerle 

yüklediğine işaret 
ediyorlar. Doktorlar 
belleği güçlendirmek 
için, yeterli bir uyku, 
gündelik stresi kon
trol altına almak, 
düzgün bir beslenme 
ve bol meyve tüketme 
ve spor yapmayı 
öneriyor.
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Sözleşmeli ücretlerine zam
Bakanlar 
Kurulu, kamu
da sözleşmeli 
olarak çalışan 
personelin 
taban ve tavan 
ücretlerini 1 
Ocak'tan 
geçerli olmak 
üzere yüzde 4 
ile 6 arasında 
artırdı.
Sözleşmeli 
ücretleri, yılın 
ikinci yarısında 
da aynı oran
larda zam 
görecek.
Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan 
Kararnameye 
göre, 7/15754 
Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe 
konulan 
Sözleşmeli 
Personel 
Çalıştırılmasına 
İlişkin 
Esasların 3.

maddesinde 
yer alan ücret 
tavanı bin 830 
Yeni Türk 
Lirası'na yük
seltildi. 
Söz konusu 
Kararname ile 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
hizmet 
sözleşmesi 
esasına göre 
istihdam 
edilenlerin 
taban ücretleri 
yılın ilk yarısın
da yüzde 6, 
tavan ücretleri 
ise yüzde 4 
oranında zam- 
lanacak. 
Aynı şekilde

çeşitli 
statülerde 2004 
yılında 
sözleşmeli 
olarak 
çalıştırılanlar
dan 2005'de de 
görevlerine 
devam etmeleri 
uygun görülen
lerin, 2005 yılı 
Ocak, Şubat ve 
Mart aylarına 
münhasır 
olmak üzere 
sözleşme ile 
çalıştırılmaları 
konusundaki 
kanuni işlem
leri tamam
lanıp, yeni bir 
sözleşme imza
lanıncaya

kadar mevcut 
sözleşme 
ücretleri de 
aynı oranlarda 
artış görecek. 
Düzenleme 
uyarınca bin 
830 Yeni Türk 
Liralık ücret 
tavanı, 1 
Temmuz'dan 
itibaren bin 910 
Yeni Türk 
Lirasına çıka
cak. Taban ve 
tavan ücretler 
de, yılın ikinci 
yarısında da 
yine dilimler 
itibarıyla yüzde 
4 ile yüzde 6 
oranında art
tırılacak.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

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

Bireysel emeklilik 
Fonu’na katkılar arttı
Bireysel Emeklilik 
fonu'nda toplanan 
katkı payı 20 " 
Aralık itibariyle 
271.8 trilyon lira 
olurken, toplam 
yatırıma yönelen 
fon büyüklüğü 
260.6 trilyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Bir önceki hafta 
toplam katkı payı 
249.4 trilyon lira, 
yatırıma yönelen 
fon büyüklüğü ise 
248.7 trilyon lira 
olmuştu.
Emeklilik Gözetim 
Merkezi(EGM) ver
ilerine göre, Fon'a 
yönlendirilmiş 
sözleşme sayısı 
318 bin 405'e yük
seldi. Bir önceki 
hafta sözleşme 
sayısı 310 bin 676 
adet 
seviyesindeydi. 
Aynı tarihte 
Bireysel Emeklilik 
katılımcı sayısı 
305 bin 233 oldu. 
Önceki hafta 
söyleşme sayısı 
297 bin 418 adet 
olmuştu.
Fona 
Yönlendirilmiş 
Sözleşmelerde 
ise, hayat sigorta
larından aktarımla 
BES'e dahil olan 
katılımcı sayısı 
11.998 olurken, 
hayat sigortaların
dan mevcut BES 
sözleşmesine 
aktarım yapan 
katılımcı sayısı da

KAYIP
KAYIP

1.086 oldu. Bu 
alandaki toplam 
birikim tutarı ise 
47.1 trilyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Bireysel Emeklilik 
Fonu'na katılım
cılar arasında en 
fazla yaş aralığı 
yüzde 41.9 ile 25- 
34 yaş aralığı 
oldu. 35-44 Yaş 
aralığında katılım
cı oranı yüzde 
33.9, 45-55 yaş 
aralığı yüzde 14.3, 
25 yaş altı yüzde 
8.6 ve 56 yaş üstü 
yüzde 1.3 şek
linde oluştu.
Sözleşmelerin 
grup dağılımına 
bakıldığında, 
yüzde 77.0'ı 
kişisel, yüzde 
23.0'ü ise grup 
sözleşmelerinden 
meydana geldi. 
Para birimine 
göre sözleşme 
dağılımlarına 
bakıldığında ise 
yüzde 78.8 ile 
Türk Lirası yük
sek bir oranla ilk 
sırada yer aldı. 
Dolarla yapılan 
sözleşme sayısı 
yüzde 16.6, euro 
ile yapılan ise

yüzde 4.6 oranın
da oldu.
Tahakkuk eden 
giriş aidatına göre 
sözleşme 
dağılımında ise 
yüzde 31.1 oranın
da 300 milyon TL 
üzerinde olanlar 
ilk sırada yer aldı. 
200-300 milyon TL 
aralığında olanlar 
yüzde 14.5, 100- 
200 milyon TL 
aralığında olanlar 
yüzde 19.1, 50-100 
milyon TL 
aralığında olanlar 
yüzde 5.4, 1-50 
milyon aralığında 
olanlar yüzde 14.4 
ve giriş aidati ver
meyenler yüzde 
15.5 oranı 
ile yer aldı. 
Toplam katkı 
payının tercih 
edilen ödeme 
periyoduna göre 
dağılımında ise 
yüzde 77.6'lık 
bölüm 1 aylık, 
yüzde 14.1 'lik 
bölüm yıllık, 
yüzde 6.2'lik 
bölüm 3 aylık ve 
yüzde 2.1'lik 
bölüm 6 aylık 
ödemeyi tercih 
etti

Ata llkokulu’ndan aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

AYŞE BULAT

Beko Casio marka 298 SR MF AF 90800684 seri nol 
yazar kasamın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür. 

SEDAT KARAKAŞ

ABONE OLDUNUZ IVKU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Kuruşlu dönem başladı
Türkiye bugünden 
itibaren itibaren bol 
sıfırlı paralara veda 
ediyor. Bol sıfırlı 
Türk Lirası banknot
ların peş peşe cüz
danlara girişi 1980 
sonralarında hızlan
mıştı. 1927 yılında 
tedavüle çıkan ve ter
tip değişiklikleriyle 
tam 54 yıl en büyük 
kağıt para olma özel
liğini koruyan 
1.000._TL'nin 
saltanatı, 1981 
Kasımı'nda 5.000.- 
TL'lik banknotun 
tedavüle çıkışıyla 
sona ermişti. Altı 
sıfırlı ilk Türk Lirası 
da 1995'in Ocak ayın
da çıkmış ve 
neredeyse bir çok 
insan milyoner 
olmuştu.
Türk Lirası'na yeni 
sıfırlar eklenerek 
değil, altı sıfır birden 
atılarak tam 10 yıl 
sonra 1 Ocak 2005 
tarihinde milyon 
TL'riin saltanatına da 
son veriliyor. 30 yılı 
aşkın süredir iniş 
çıkışlarla devam eden 
yüksek kronik 
enflasyon, ekonomik 
ve sosyal hayatta 
yaralar açarken 
TL'nin satın alma 
gücünü de bir mum 
gibi eritmişti. Yıllar 

sonra şimdi 
enflasyonda bir iniş 
çizgisi yakalandı, 
şartlar oluştu ve yıllar 
sonra yine yeniden 
kuruşlu hayata 
başlanıyor.
1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren tedavüle 
çıkan Yeni Türk Lirası 
(YTL) banknotlar, 1, 5, 
10, 20, 50 ve 100 YTL 
kupürlerinden 
oluşuyor. Madeni par
alar ise 1, 5,10, 25, 
50 Yeni Kuruş (YKr) 
ile 1 Yeni Lira olarak 
tedavüle çıkıyor. Sıfır 
atma operasyonunun 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'na 
maliyeti, yaklaşık 20 
milyon dolar olarak 
hesaplanıyor. 1 Ocak 
2005'ten itibaren her 
türlü ödeme, fatura, 
bankacılık işlemleri 
Yeni Türk Lirası (YTL) 
üzerinden yapilacak. 
Şirketler ve iş 
dünyasının bu yönde
ki hazırlıkları, stok 
takibi, muhasebe, 
kasa işlemleri, fatura 
ve makbuz üretimi, 
otomatik tartı ve fiyat- 
lama programlarında 
gerekli değişiklikler 
gerçekleştirildi. 2005 
yılı boyunca bütün 
mal ve hizmet bedel
lerinin, etiket ve tarife 
listelerinde TL ve YTL

üzerinden ayrı ayrı 
gösterilmesi yönünde 
düzenleme yapıldı. 
Ödeme kaydedici 
cihazlarda yapılacak 
değişikliklere ilişkin 
Tebliğ (Sıra No: 60) 
15 Mayıs 2004 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmıştı.
Tebliğe göre, ödeme 
kaydedici cihazların 
en geç 31 Mart 2005 
tarihine kadar YTL'ye 
uyumlu hale getir
ilmesi gerekiyor. 31 
Temmuz 2004 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 5228 
sayılı Kanun'un 13. 
maddesiyle mükelle
flere satın aldıkları 
ödeme kaydedici 
cihazlar için yüzde 
100'e kadar 
amortisman ayırarak 
tamamının gider 
yazılabilmesi imkanı 
getirildi.
BAKANLIKLAR'D A 
HAZIRLIKLAR 
TAMAMLANDI

Maliye Bakanlığı 
boyutunda getirilen 
diğer düzenlemeler 
arasında 30 Eylül 
2004 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
YTL işlemlerine 
ilişkin Muhasebat 
Genel Müdürlüğü 
Genel Tebliği (Sıra 
No: 21); 6 Ekim 2004 
tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
YTL kullanımında 
özel kesim muhasebe 
sistemine ilişkin 
olarak işletmeler 
tarafından uyulacak 
esaslar hakkında 13 
Sıra No'lu Tebliğ ile 
28 Kasım 2004 tari
hinde Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu'nda, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren uygulanacak 
olan maktu hadler ile 
asgari ve azami para 
ile ödenecek ceza 
miktarlarına ilişkin 
Vergi Usul Kanunu

Tebliği (Sıra No. 342) 
sayılabilir.
Web sayfasında, 
kamuoyuna duyuru
lan düzenlemeleri bir 
arada görebilmek de 
mümkün. Ocak 
2005'ten sonra yapıla
cak çek bildirimleri ve 
takas işlemlerine ait 
talimatlar 25 Ağustos 
ve 9 Eylül 2004 tarih
lerinde yayımlandı. 
İlke olarak, 2005 
yalında tüm poliçe, 
bono ve çekler YTL 
üzerinden düzen
lenecek. 1 Ocak 2005 
tarihinden sonra eski 
çek karneleri, 
üzerinde bulunan TL 
ve Türk Lirası 
ibareleri keşideci 
tarafından YTL ve 
Yeni Türk Lirası'na 
göre düzeltilerek 
paraflanmak suretiyle 
kullanılabilecek.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
getirilen düzen
lemelere göre de 
etiket ve tarife lis
teleri dışında, sigorta 
şirketleri tarafından 
düzenlenecek poliçe 
gibi belgelerin 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren sadece 
YTL üzerinden 
düzenlenmesinin 
yeterli olacağı 
açıklandı.

İMKB VE DİĞER 
PİYASALARDA YTL 
YTL'ye geçişle birlikte 
İMKB dahilinde hisse 
senetleri piyasasında 
küsurat işlemleri 
yapılmayacak.
Küsurat işlemleri, 
borsa dışı lot altı 
işlemleri kapsamında 
yürütülecek. İMKB 
hisse senetleri 
piyasasında daha 
önceki "1 lot=1.000 
adet=1.000.000 TL 
nominal" eşitliği, yeni 
düzende 1 lot=1 
adet= 1 YTL nominal" 
şeklinde olacak.
Böylece hisse senet
leri piyasasında fiyat, 
1 YTL nominal değer 
bazında ilan edilecek. 
Döviz ve efektif 
piyasası işlemleriyle 
ilgili düzenlemeler 
sonucunda; kurlar, 
virgülden önce ve 
sonra kullanılan 
rakam sayısı toplamı 
5 olacak şekilde açık
lanacak. Kur, 1 
YTL'den büyükse, 
virgülden sonra 4 
basamaklı olarak 
ifade edilecek. Kur, 1 
YTL'den küçükse 
para birim değerinin 
olumsuz etkilen
memesi için, 
virgülden sorira 5 
basamak olarak 
kaydedilecek.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Öz.el Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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ÎIMcşi iilmUmı 
tam» Mşlıyor

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Lokalimiz

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, tüketiciyi 
bilinçlendirme kam
panyası başlatıyor. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 
tüketici mevzuatında 
yapılan değişiklik
lerin tüm kesimler 
tarafından bilinmesi, 
tüketici 
haklarının 
tanınması, bu 
haklara ilişkin 
bilincin 
oluşması ve tüketici 
hakları kullanmanın 
yaygınlaştırılması 
amacıyla, tüketici 
bilinçlendirme kam
panyasına start

I veriliyor.
Söz konusu 
kampanya ile 
4077 sayılı 
tüketicinin 
korunması 
hakkında kanun 
kapsamına giren, 
ayıplı mal, ayıplı

hizmet, kredi kartı, 
kampanyalı 
satışlar, kapıdan 
satışlar, tüketici 
sorunları hakem 
heyetleri, garanti 
belgesi, paket tur, 
devre tatil, etiket-tar- 
ife ve fiyat
listeleri, süreli yayın
ların
promosyon 
kampanyaları gibi 
toplam
17 konuda, 
spot filmler, radyo 

anonsları, 
bilboard ilanları, 
broşürler
ve gazeteler 
aracılığıyla

dağıtılacak insörtler 
vasıtasıyla halk 
bilgilendirilecek. 
Kampanya, 
Başbakan Tayyip 
Erdoğanın katılımıy
la 4 Ocak 2005 Sah 
günü saat 19:00’da 
Ankara Bilkent 
Otelde yapılacak 
gala ile başlayacak. 
Ayrıca Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun tarafın
dan kampanyanın 
tanıtımı amacıyla 
4 Ocak Salı günü 
10:00'da bakanlığın 
ASO salonunda 
basın toplantısı 
düzenleyecek.

Yeni yılın ilk haftasında, 
Gemlikspor A-Genç Takımı, 
Mudanyaspor'la pazar günü 
saat 13.00 'de karşılaşıyor.

Gemlikspor, şu ana kadar 
oynadığı 4 maçın birinde 
beraberlik, birinde mağlu
biyet ve ikisinde galibiyet 
alarak 2004 yılını kapattı.

En büyük temennim, 2005 
yılını başarıyla bitirebilmek.

Aslında hiçte zor değil. 
Bir takımın inişli çıkışlı 
zamanları olur.

Gönül ister ki; sahada 
başarılı bir takım ve başarılı 
bir hakem seyredelim.

Burada yazsam, bu yazımı 
sadece Gemlik'li okuyucular 
okur. Onun için hakemler 
hakkındaki görüşlerimi maç 
sonrasına bırakmayı istedim.

Sayın Belediye
Başkanı 'nıızın gayretleriyle, 
Gençlik Spor Bakanlığı 
Bursa Bölgesi 
Müdürlüğü 'nden, 
Gemlikspor için beş 
seneliğine kiralanmış olan 
kayıkhanedeki mekanı 
Gemlikspor Lokali adına, 
1 Ocak 2005 saat 16.30'da 
açacaktır.

Bundan sonra zamanı

geldiğinde bazı branşlarıda, 
Gemlikspor bünyesinde 
seyretmek imkanı bulacağız.

İlk olarak masa tenisi 
(pinpon) şubesiyle tanışa
cağız.

Açılışta masa tenisi, 
Bursa Ajanı tarafımızdan 
davet edildi, gelmesini 
temenni ederim.

Gemlik'te Gemlikspor, 
Körfezspor, Zeytinspor ve 
gayri federe 2 adet 
klübümüz var.

Umurbey'in, Beden 
Terbiyesi'nin olmasına 

rağmen, Umurbey 
sahasından gece maçları 
dahil istifade edilebiliyor.

K.Kumla aynı durumda, 
ne yazık ki Gemlikspor 'un 
böyle bir avantajı yok.

Gemlik sahasında özel 
maç veya idman yapmak 
her zaman için mümkün 
olmuyor.

Bu durum klüp için 
maddi açıdan külfetli oluyor.

Her idman maçı veya 
idman için Kaymakamlık 
makamıdan izin alarak ve 
•makbuz karşılığı 60.000.000 
-TL yatıracaksınız.

Eğer izin alabilirseniz bir

HASTA BAKICİARANIYOR
2004 yılı başından 

30 Aralık tarihine 
kadar ödenen dış 
borç miktarı 
18 milyar 745.8 
milyon dolar oldu. 
Merkez Bankası 
haftalık bülteniyle 
yapılan duyuruya 
göre yılbaşından 
itibaren 
30 Aralık 2004 
tarihine kadar 
ödenen borcun 
11 milyar 748.1 
milyon dolarlık 
bölümü Hazine fnin 
dış borç 
ödemelerinden 
826.1 milyon 
dolarlık bölümü

genel ve katma 
bütçeli 
idarelerin
dokümantasyon, 
kitap bedeli, 
katılma payı, 
üyelik aidatı v.s. 
şeklindeki 
ödemeleri ile 
MSB ve 
Savunma
Sanayii 
ödemelerinden, 
541.1 milyon 
dolarlık bölümü
Merkez Bankası'nın 
dış borç 
ödemelerinden, 
5 milyar 630.4 
milyon dolarlık 
bölümü IMF'ye

yapılan ödemlerden 
oluştu.
Türkiye 2003 
yılında ise 15 
milyar 365.6 milyon 
dış borç
ödemesi yapmıştı.

Bayan hastaya bakacak 
BAYAN HASTA

BAKICİARANIYOR
Tel: 513 26 10

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

-.sene için ortalama 1 
-1,5 milyar TL öde
meniz gerekecek.

Umurbey sahası, 
K.Kumla sahası da 
Beden Terbiyesi 'nin 
neden onlar bu 
katkıyı yapmıyorlar?

Öğrenebilirsem 
kendimi mutlu aded- 
erim, cevabını 
gazeteye yazıp 
gönderebilin!.

■M GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



Enflasyon, İş gün/erffflfe oçıtacak
DİE, 2005 yılında 
yayınlayacağı tüm 
verileri iş gününde 
açıklayacak. 
Enflasyon verileri, 
ayın 3'ü Cumartesi 
gününe denk gelmesi 
durumunda o ayın 
2'sinde, Pazar 
gününe denk gelmesi 
durumunda ise 
4'ünde yayınlanacak. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, daha 
önce hafta sonuna 
denk gelse dahi her 
ayın 3'ünde yayın
ladığı enflasyon veri
lerini, Ocak ayından 
itibaren bu tarihin bir 
gün öncesi ya da 
sonrasında

YTL ile Mi tartı kullanımı artacak
Gıda, eğitim ve 
sağlıkta KDV oran
larının düşürülmesi 
ve YTL ile adeta 
yeni bir dönemin 
açılacağı Türkiye'de 
esnaf ve tüketiciler 
fiyatlara karşı 
uyarılıyor.
Bugünden itibaren 
kullanıma geçecek 
Yeni Türk Lirası 
(YTL) ve özellikle 
bazı gıda ürün
lerinde KDV 
oranlarının yüzde 
8'e düşürülmesi, 
Türkiye'de 
adeta yeni bir sayfa 
açacak.
YTL ile gelecek 
aşağı yuvarlamalar 
ve KDV indirimi 
sonucu fiyatların 
düşmesinin, 
enflasyonun tek 
haneli 
rakamlara indiği 
Türkiye'de gıda, 
sağlık ve eğitimde 
geçen yılın rakam
larını getirmesi 
bekleniyor.
Konya'da kurulu 
Adese Alışveriş 
Merkezleri Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mustafa özeskiciler, 
YTL konusundaki 

yayınlayacak. 
Buna göre DİE, 
Ocak, Şubat, Mart, 
Mayıs, Haziran, 
Ağustos ve Ekim ayı 
enflasyon verilerini 
3'ünde, Eylül, Kasım 
ve Aralık ayı enflas 
yon verilerini 2'sinde

hazırlıklarını birkaç 
ay önceden tamam
ladıklarını vurgula
yarak, zaten fiyat
ların yaklaşık bir 
aydır eski Türk lirası 
ve YTL cinsinden 
belirtildiğini söyledi. 
Çalışanlarının da 
YTL konusundaki 
eğitimlerinin tamam
landığını dile getiren 
özeskiciler, 
"1 Ocak'tan itibaren 
belirlenen gıda 
ürünleri, KDV 
oranları yüzde 8'e 
düşürülmüş şekliyle 
satışa sunulacak. 
Bu konuda 
programlarımız 
hazır. Yeni yıla 
ucuzlukla girilecek" 
dedi.
Afra Alışveriş 
Merkezi yetkilileri

ve Nisan ile Temmuz 
verilerini de 4'ünde 
açıklayacak.
DİE, Kasım ayının 
enflasyonunu, 
3'ünün Ramazan 

Bayramı'na denk 
gelmesi nedeniyle 
2 Kasım Çarşamba 

ise şu anda bir 
kampanya 
düzenledikleri ürün
lerden hiçbir vergi 
almadıklarını ifade 
ederek, 
"Kampanyamız 
3 Ocak'a kadar 
sürüyor. Bu 
tarihten sonra 
gıda ürünlerindeki 
KDV oranlarını 
yüzde 8'e çekeceğiz. 
Bu konudaki 
hazırlıklarımızı 
tamamladık" 
diye konuştu. 
"FİYATLAR 
KARIŞABİLİR" 
Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı 
Bekir Duvarcı ise 
YTL ve KDV oran
larının düşürülmesi 
ile fiyatların

günü yayınlayacak. 
Yeni takvime göre 
DİE, Sanayi Üretimi. 
verilerini ise Ocak ile 
Ekim'de 10'unda, 
Şubat, Mart, Nisan, 
Haziran, Temmuz, 
Ağustos, Eylül, 
Kasım ve Aralık'ta 
8'inde, Mayıs'ta da 
9'unda açıklayacak. 
Dış ticaret 
verileri de Ocak, 
Mart, Ağustos, Ekim 
aylarında 31'inde, 
Şubat'ta 28'inde, 
Nisan ve Temmuz'da 
29'unda, Mayıs, 
Haziran, Eylül, Kasım 
ve Aralık'ta da 
30'unda yayınlayacak 

karışabileceğini, 
bu yüzden esnaf ve 
tüketicinin etiketlere 
dikkat etmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Yeni yılın ilk 
günlerinde mutlaka 
karışıklık 
yaşanacağını 
savunan Duvarcı, 
şunları kaydetti: 
"Her zaman zamlar
la uyanan tüketici 
bu kez farklı şekilde 
güne (merhaba) 
diyecek. Bu yüzden 
tüketicinin yeni 
paraya ve ucuzluğa 
alışması biraz 
zaman alacak, özel
likle YTL'ler cepte 
tutulacak. Bu yüz
den tüketici YTL'ye 
alışana kadar kredi 
kartı kullanımında 
patlama yaşanacak. 
Yeni yılın ilk bir haf
tasında fazla nakit 
kullanılacağını san
mıyorum." Duvarcı, 
yeni yılın ilk günün
den itibaren esnafı 
yakın takibe alacak
larını ve KDV oran
larını düşürmeyen
leri uyararak, uygu
lamaya geçmelerini 
isteyeceklerini kay
detti

Elektriğe 
Öcak’ta 
zam yok

Elektrik fiyatlarına, 
2005 yılı Ocak ayın
da zam yapılmayağı 
öğrenildi. EPDK 
yetkilileri, Ocak 
ayından sonra 
konuyla ilgili kurum- 
lardan gelen talep
leri dikkate alarak, 
elektriğe zam 
konusunun 
değerlendirmeye alı
nacağını bildirdiler. 
Elektrik fiyatlarına, 
2005 yılı Ocak ayın
da zam yapılmayağı 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun (EPDK) 
dün yapılan toplan
tısında, Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ), Türkiye 
Elektrik İletim A.Ş. 
(TEİAŞ) ve Türkiye 
Elektrik Ticaret ve 
Taahhüt A.Ş'nin

r “ “ “ " i 
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(TETAŞ) 2005 yılı 
Ocak ayı tarifeleri 
değerlendirildi. 
Toplantıda, 
TEDAŞ'tan da yeni 
bir tarife önerisi 
gelmemesi üzerine, 
elektrik fiyatlarına 
2005 yılı Ocak ayı 
itibariyle tüketiciye 
yansıyacak bir zam 
yapılmamasına karar 
verildi.
Bu kararla, 2005 yılı 
Ocak ayı itibariyle 
elektrik ücretlerinde 
tüketciye yansıyacak 
bir zam yapılmaya
cak.
EPDK yetkilileri, 
Ocak ayından sonra 
konuyla ilgili kuram
lardan gelen talep
leri dikkate alarak, 
elektriğe zam 
konusunun değer
lendirmeye alı
nacağını bildirdiler.
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Uzmanlardan D
vitamini uyarısı

Uzmanlar, D vitamini 
eksikliğinin çocuk
larda ileri yaşlarda 

। gelişme geriliğine 
neden olduğunu 

i bildirdi.
D vitamininin 1 yaş 

I grubu bebeklerde 
kemik ve diş gelişimi 

i için önemli 
olduğunu belirten 
Denizli Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Op. Dr. Mithat Ekici, 
"D vitamininin 1 
yaşına kadar düzenli 
kullanılması gerekir. 
Dünya Sağlık Örgütü 
ve tıp otoriteleri de 
0-1 yaş grubu 
çocuklarda mutlaka 
düzenli olarak D vit
amininin kullanıl
ması gerektiğini 
açıklamaktadır" dedi, 
özellikle kış ayların
da çocuklara D vita
mini verilmesi gerek
tiğini ifade eden 
Çocuk Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Salih 
Özcan ise "Herkesin 
bildiği gibi D vita
mininin ana kaynağı 
güneştir. Yazın 
çocuklarımızın 1 ila 
3 dakika arasında 
güneşte kalması 
dahi günlük D vita
mini ihtiyaçlarını 
karşılamaya yeter-

lidir. Bunun için 
ailelerimizin yazın 
çocuklarını güneşe 
çıkarması, vitaminin 
alınması için en 
kolay yoldur. Anne 
sütü ve besinlerde D 
vitamini hemen 
hemen yok gibidir. 
Şu anda da kış 
mevsiminde 
olmamızdan dolayı 
çocuklarımızın D vit
amininden yoksun 
bırakılmaması için 
kesinlikle ağızdan 
vermemiz gereklidir" 
diye konuştu. 
Kış aylarında da D 
vitamini verilmeyen 
çocuklarda genellik
le raşitizm 
hastalığının 
görüldüğünü kayde
den Dr. Özcan, 
"Raşitizm çocuklar
da özellikle saçlı 
deride olmak üzere 
tüm vücutta terleme, 
huzursuzluk, halsiz
lik, iştahsızlık ve ileri 
safhalarda gelişme 

geriliğiyle karşımıza 
çıkar. Çocukların 
kafa yapısı bozulur. 
Bacaklarda işe 
Obayn ve Xbayn 
dediğimiz şekil 
bozuklukları oluşur. 
Bu nedenle çocuk
larımıza alımı çok 
kolay olan bu vitami
ni 15 günlük 
olmalarından 
itibaren verirsek, 
hastalıktan korumuş 
oluruz. D vitamini 
eczanelerde damla, 
ampul ve granül 
tarzında bulunmak
tadır. D vitamini gün
lük ihtiyacı 400 ile 
1200 ünite arası 
değişmektedir. D vit
amini çocuklara bil
inçli olarak verilme
lidir. Vitamin yetersi
zliği ne kadar önem
liyse, fazla ahma 
bağlı oluşabilecek 
problemlerde o ka 
dar önemlidir" 
şeklinde 
konuştu

Beslenme-romatizma 
ilişkisi nedir?

"Romatizmanın 
beslenme ile ilgisi, 
birinci olarak gut 
hastalığı ile 
bağlantılı.
Fazla et, alkol 
alınıyorsa, ürik asit 
fazlalığı oluyor. Ürik 
asit de eklemlerde 
toplanıyor. Özellikle 
baş parmakta şişlikle 
ve ağrıyla kendisini 
belli ediyor. Gut 
hastalığına, eskiden 
"kralların hastalığı" 
denilirdi.
'OBEZİTE RİSK 
FAKTÖRÜ' 
İkinci bağlantı şiş
manlık... Obezlte, 
bütün eklem hastalık
larında bir risk fak
törüdür. Yük taşıyor, 
ekleme kalçaya, dize, 
ayağa, bu bakımdan

SATILIK “"S'* te ftö o
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bele de aynı şekilde 
yük biniyor. Kilonun 
bu şekilde 
sevmediğimiz bir 
rolü var.
Özellikle disk 
kireçlenmelerinde, 
kilo Önemli bir rol 
oynuyor. Beslennie 
başka, bir de 
kalsiyumdan eksik 
beslenme alınıyorsa, 
o kemik erimesine 
yol açıyor. İyi beslen

meyen kişiler, enfek
siyonlara karşı 
dirençsiz oluyor. 
Bundan dolayı den
geli ye sağlıklı 
beslenmek, kalsiyu
mu, demiri almak, 
vücudun dirençli 
olması İçin gerekli, 
ilk önce infeksiyonlar 
İçin önemli. Çünkü, 
romatizmayı başlatan 
en büyük etken infek- 
slyonlar..."

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE

ULAŞIM

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

BELEDİYE

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

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
İEsklhlsar (262) 655 60 31

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalovâ (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlerime Tes. 513 23 94
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İstiklal Cad. No: 82 GEMLİK 
Tel: 514 63 64

GEMLİK
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YEREL SÜRELÎ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 2022 

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)

HASTANELER

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur_____________514 47 71

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sâğ.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

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

TÜP DAĞITICILARI

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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W Sayar ^adoHisesi raftiyo
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çarşamba günü 
başlayan 
Cumhuriyet Kupası 
Genç
Kızlar Voleybol 
Turnuvasının 
en güçlü takımların
dan olan Celal B 
ayar Anadolu 
Lisesi şampiyon
luğa adım adım iler
liyor.
Turnuvada ikinci 
maçını kazanan tek 
takım olan Celal

Bayar Anadolu 
Lisesi oynadığı 
iki maçta da 
gücünü rakiplerine 
kabul ettirdi.
Turnuvada 
üçüncü maçını da 
kazanan Celal 
Bayar 
Anadolu 
Lisesi
Erkek voleybol 
takımına ise 
şimdiden şampiyon 
gözüyle bakılıyor. 
ERKEKLER 
Dün oynanan

Lisesini aynı skorla 
2-0 yenerken 
Sağlık Meslek 
Lisesi
Gemlik Lisesini

erkekler maçlarında 
Celal Bayar, 
İmam Hatip'i, 
Endüstri Meslek'te 
Ticaret Meslik

Meslek Lisesini 2-1 
yenerken Gemlik 
lisesi Sağlık Mesleİ 
Lisesini 2-1 mağluj 
etti.

2-1 mağlup 
etmeyi başardı. 
KIZLARDA 
Kızlarda ise Celal 
Bayar, Ticaret

İnternet üzerinden yüksek lisans fırsatı
Sakarya Üniversitesi, 
yüksek lisans öğren
cilerine eğitimlerinin 
tamamını internet 
üzerinden veriyor. 
Kayıtlar başladı.
T.C. Sakarya Üniver
sitesi e- MBA 
Programı, internet 
üzerinden eğitim 
verecek olan, 
Yüksek Öğretim 
Kurulu (YOK) tarafın
dan onaylanmış 
İşletme Anabilim Dalı 
,Üretim Yönetimi ve 
Pazarlama Bilim Dalı, 
Üretim ve Servis 
Sistemleri Yönetimi 
Programı yüksek 
lisans programı. 
Sakarya Üniversitesi, 
bilişim teknolojilerini 
yakından takip eden, 
Türkiye’nin önde 
gelen üniver
sitelerinden biri kon
umunda. Son yıllarda 
standart bilgisa
yarlarda yer alan 
görsel ve işitsel sis
tem desteği yani 

multimedya özellik
leri, bilginin bilgisa
yarlar üzerinden 
iletilmesi ve paylaşıl
ması olanağını 
artırdığı, bir gerçek. 
CD-ROM?lar, etk
ileşimli uygulamalar 
ve nihayet dünyayı 
birkaç yıl içinde 
örümcek ağı gibi 
saranbilgi otoyolu? 
internet tüm bu baş 
döndürücü gelişme 
ler, eğitimin bilgisa
yar ortamına taşın
ması için gerekli 
koşulları oluşturdu 
ve internet destekli 
öğretim olarak 
özetleyebileceğimiz 
eğitim uygula
malarını gündeme 
getirmiş durumda. 
İlk örneklerinden 
günümüze teknolojik 
açıdan sürekli 
gelişim gösteren 
sistem, eğitim 
bilimcilerin etkinliği
ni ve yeterliliğini 
araştırdıkları konu

ların başında geliyor. 
Bu süreçte yapılan 
araştırmalarda, 
başarı yüzdeleri 
kıyaslandığında 
klasik eğitim alan 
öğrenciler ile uzak
tan eğitim alanlar 
arasında belirgin 
farklar olmadığı 
belirtilmiştir. Internet 
Destekli Öğretimde 
öğrenciler ders not
larına ve diğer kay
naklara internet 
aracılığıyla ulaşıyor
lar. Derslerin 
işleniş tarzının 
zenginleştirilmesi 
ve öğretim elaman
ları ile öğrenciler 
arasındaki 
iletişimin arttırılması 
amacıyla bütün 
sınıfın aynı anda 
katıldığı 
sohbet (chat) 
sınıfı, forum bölümü, 
bilgi-dosya- pay
laşımı ve transferi ve 
e-mail gibi olanaklar
da sağlanıyor.

Fatura & Gider Makbuzu
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
& Broşür & Kartvizit & Kaşe

& Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN

30 YHUK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da İlgi İle karşılandı

Başbakan Bursa’da açılışlar yaptı 
Bışbıhn Recep Tayyip Erdoğan ve MIHI Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Bursa'da dün bir dizi temel attı. BTSO tarafından Gürsü'dı yaptırılan 24 derslikli Endüstri Meslek Llsesl'nln temelini atan 
Başbakan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına övgüler yığdırdı. Başbakan Erdoğan Gürsu'dan sonra Büyük şehir Beledlyesl'nce İnşa ettirilen Yüksek İhtisas Bat*Çık Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. 
Başbakan burada telekonferans sistemiyle BursaRay’ın B Etabı İle Hasanağa'dakl toplu konut projelerinin İle BTSO tarafından projelendirilen "Eğitim ve Spor Vadlsl"nln temelini attı. Haberi sayfa 5'de
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yeni vergiler 
neleri değiştiriyor? 
Yeni vergiler yürürlüğe girdi. 
Gelir Vergisinden Çevre 
Vergisl'ne kadar bir dizi vergi 
yeni oranlar üzerinden uygula
maya girdi. Haberi sayfa B’de

Gemlikspor’un açılışına Gemliklilerin katılmaması Başkanı üzdü.

Gemlikspor lokale kavuştu
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrLgulerghetmail.cem

Eğitime destek
MIHI Eğitim Bakanlığımın 2004 yılı İçinde 

“Eğitime yüzde 100 destek” adı altında başlattığı 
kampanya yurtta büyük İlgi görüyor.

Dün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bursa 
daydı.

Buraa’ya gelişinde Büyükşehlr Beledlyeal’nln 4 
trilyon lira harcayarak yaptırdığı Kavşağın açılışını 
yaparken, telekonferans sistemiyle de 
BursaRay’ın Batı bölümünün temelini attı.

Başbakan ve MIHI Eğitim Bakanı, Bursa Tloaret 
ve Sanayi odası tarafından yaptırılan Endüstri 
Meslek Llsesl’nln açılışını yaptı ve “Eğitim ve Spor 
Vadisi” tesisinin de temelini âttı.

Erdoğan’ın burada yaptığı uzun konuşmada, 
Milli Eğitime ayrılan bütçe payının, bu yıl ilk kez en 
yüksek pay olduğunu okuyunca sevindim.

Bu ülkede yıllardır hükümetlerin bütçesindeki 
aslan payı daima askeri harcamalar birinci sırayı 
alırdı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın 2005 yılı bütçesin
deki payının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama, 
Başbakanın ağzından ilk kez en büyük payın Milli 
Eğitime ayrıldığını duymak gerçekten hoş..

Devlet okullarında öğrenciler dersliklerde 
neredeyse balık İstifi gibi üst üste oturuyorlar.

Ülke genelinde çok sayıda dersliğe ihtiyaç duyu
luyor.

Gemlik’te bile ilköğretim okullarındaki öğrenci 
sayılarının ortalaması 40 ile 45 kişi.

AB normlarında bu sayı 17-20 kişi..
45 kişilik ikili öğretim yapılan okullarda ne verim 

alınır.
özel sektörün okul yaptırma yarışına girmesi 

se-vindirlei.
Belediyeler okullar için arsa temin edip, gönüllü 

kişilerin okul yapma kapmanyasına katılmaları 
sağlanmalıdır.

Gemlikspor yıllardır 
hasreti çekilen lokaline 
kavuştu. Açılışta konuşan 
Gemlikspor Kulübü Baş 
kanı Mehmet Turgut, futbol 
culardan yeni sezonda cen 
tlnmence mücadele etmele 
rinl istedi. Turgut, kulübe 
yelken, kürek, masa tenisi 
ve dalma branşları nın da 
ekleneceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3’de

Öğretmenler 
temsilcilerini seçti

Eğîtim-Sen Gemlik Şube Temsilciliği 
için üyeler dün sandık başına giderek, 
yeni temsilci ve il delegelerini 
seçtiler. Toplantıda konuşan Şube 
Temsilcisi Yavuz Yazıcı, "Kazanılmış 
hakları korumak, yeni haklar elde 
etmek, eğitimcilere yakışan bir ücret 
ve çalışma koşullarının iyileşmesi 
için mücadelemize devam 
edeceğiz” dedi. Haberi sayfa 4’de

GenfcEorfu gençler
Mudanya'yı devirdi: 3-1

Gemlikspor Futbol Takımı, dün 
Mudanyaspor ile oynadığı karşılaş
mayı 3-f önde bitirdi. Sayfa 12’de
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Gemlikspor’un açılışına Gemliklilerin katılmaması Başkanı üzdü.:

, fiemfaor lokate kavuştu
.j Gemlikspor yıllardır hasreti çekilen lokaline kavuştu. Açılışta konuşan Gemlikspor Kulübü 
r Başkanı Mehmet Turgut, futbolculardan yeni sezonda centinmence mücadele etmelerini istedi.

Turgut, kulübe yelken, kürek, masa tenisi ve dalma branşlarının da ekleneceğini söyledi.
k, kilin M Kİ HM)/

iKuruldugundan bu 
yana göçebe hayatı 
yaşayan Gemlikspor 
İKulübü sonunda 
kendine yakışır 
bir lokale kavuştu. 
Gençlik Spor 
Genel 
Müdürluğü'nden

Şrlodiyo Başkanı Mehmet Turgut Lokal açıldık
tan sonra yöneticilerle görülüyor.

İnan Tamer

Yakışmıyor...
Sarmısak zeytinyağı 
pirinç, inek ve kamyonet 
maketi sergileniyor 
Sanki hipermarket 
0 makam TBMM 
Ulusun yüce varlığı. 
O makamı küçültücü 
davranışlar yakışmıyor 
Lütfen biraz ciddiyet...

kiralanan Kayıkhane
mevkllndeki 
bina, Cumartesi 
günü Belediye 
Başkanı ve 
Gemlikspor 
kulübü Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından açıldı. 
Lokal açılış törenine 

Başkanı ve 

Kulüp Başkanı 
Mehmet Turgut. 
Gekmlikspor 
Yönetim kurulu 
üyeleri ve 
futbolcuları katıldı. 
Başkan Turgut, 
kûrdelayı keserken 
'‘hayırlı olsun" 
dileğinde bulundu. 
Futbolcularla birlikte 
televizyon önünde 
maç seyredip 
sohbet eden 
Başkan Turgut, 
uzun zamandır 
hasretle beklenen 
lokalin açılmasıyla 
büyük bir 
eksikliğin gide
rildiğini söyledi.
Yeni sezonda futbol
cu lordan çentil- 
'inence mü.ndcîö 
beklediğini belirten 
Gemlikspor Başkanı 
Mehmet Turgut, 
llerlki günlerde 
kulüp bünyesinde 
futbolun yanı sıra 
yelken, kürek, 
masa tenisi ve 
dalma sporlarını 
dallarında da 
faaliyet Çapmak 
istediklerini söyledi? 
Başkan Turgut, 
ayrıca Uludağ 
Üniversitesi’nde 
eğitim gören bir 
grup gencin
Gemlik sahillerinde 
dalış yaparak 
araştırmalarda 
bulunmak için 
yardım talep 
ettiklerini belirterek 
"Bu gençler, deniz 
altına bırakılan ve 
balıkların takılarak 
denizin içinde 
ölmelerine sebep 
Olan batık ağların 
temizlenmesi için

Gençlik Spor Müdürlüğü'nden kiralanan Kayıkhane Tesisi, 
Gemlikspor’a lokal oldu. Lokalin açılışını Belediye Başkanı ve 
Gemliksoor Kulübü Başkanı Mehmet Turgut yaptı.

çalışacaklar. Yaz 
aylarında dalış 
sporları İçin 
gençlere yardımcı 
olmaya çalışacağım. 
Şunu da hemen 
belirteyim ki, 
anons etmemize

Gemlikspor Lokalinin açılışına Gemlikliler ilgi göstermezken, Başkan 
Turgut ve yöneticiler futbolcularla televizyon karşısında maç seyrettiler.

rağmen Gemlikli 
spor severlerin 
açılışımıza gelerek 
bize destek 
vermelerini bek
lerdim. Ne yazık kİ 
destek görmüyoruz. 
Uzun zamandır

beklenen lokali 
Gemlikspor’a 
kazandırdık.
Gemlikspor, 
gençlerin 
başarılarıyla layık 
olduğu yere mutlaka 
gelecektir." dedi.
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Başbakan Bursa ’da okul açtı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Bursa’da dün bir dizi temel attı. BTSO tarafından Gürsü'da yap
tırılan 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi’nin temelini attı. Başbakan Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına övgüler yağdırdı.

Ahmet AKHAN BHA 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ile bir
likte dün öğle saat
lerinde Yenişehir 
Havaalanı'na inen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
buradaki karşıma 
töreninin ardından 
Bursa programının 
ilk durağı olan 
Gürsu'ya hareket etti. 
Havaalanında Vali 
Oğuz Kağan Koksal 
ve AKP kurmayları 
tarafından karşılanan 
Başbakan seçim 
otobüsüyle geldiği 
Gürsü'da, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 
24 derslikli BTSO 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nin açılış 
törenine katıldı.
Çok sayıda vatan
daşın da katıldığı 
törende bir konuşma 
yapan Başbakan 
Erdoğan, eğitime 
verdikleri destekten 

ötürü BTSO yöne
timine teşekkür etti. 
Türkiye'nin eğitimde 
2003 yılındaki konu
mundan daha güçlü 
bir yere geldiğine 
dikkati çeken 
Başbakan Erdoğan, 
"2005 yılına devrim
sel nitelik bir adımla 
girdik. Bol sıfırla 
tanınmaz olan 
paramızın itibarını 
kendisine iade 
ederek 2005 yılına 
girdik. Ekonomide bu 
yılki gelişmeler daha 
farklı olacak ve trend 
daha da iyi olacak" 
dedi.
BTSO tarafından 
yaptırılan Gürsu 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin Türkiye'nin 
eğitimde geldiği 
noktanın göstergesi 
olduğuna işaret eden 
Başbakan, şöyle 
devam etti: 
"3 katlı, 24 derslikli, 
bin metrekaresi atö
lye olmak üzere 4 bin

500 metrekare kapalı 
alana sahip olah lise 
arsa ve tefrişiyle bir
likte 2 trilyon liraya 
mal oldu. Bu eğitim 
de geldiğimiz nok
tanın göstergesidir. 
Muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne 
bu ülkeyi taşıyacak 
donanımı size 
kazandırabilmek için 
elimizden ne gelirse 
yapacağız. Bunu yap

maya mecbur 
olduğumuzun sorum- 
luluğundayız. Eğitime 
destek veren şahıs 
ve kurumlar bize 
Özellikli projelerle 
geliyor. Bu da 
okullarımıza farklı 
bir güzellik 
kazandırıyor.
Eğitimde değişim ve 
dönüşüm başlamıştır. 
Bugün Bursa’da . 
modern ve çağdaş 

aynı zamanda 
Bursa'nın tarihi 
dokusuyla sentezlen- 
miş bir kampusun de 
temelini atacağız. Bu 
hizmetlerle Eğitime 
Yüzde 100 Destek 
kampanyasının ne 
kadar faydalı olduğu 
nu gördük. El ele 
verip eğitimdeki 
gelişme ve dönüşüm
leri birlikte gerçek
leştireceğiz.

Elektronik, elektrik 
ve bilgisayar 
bölümüyle 720 
öğrenci kapasiteli bu 
okulumuzdan mezun 
olacak öğrenciler, 
ülkemizin dinamik 
yapısı içerisinde 
yerini bulacaktır. 
Eğitim kurumunda 
motor bölümü ise 
önümüzdeki ders 
yılında açılacak." 
Konuşmaların ardın
dan BTSO Gürsu 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nin açılış 
kurdelesini 
Başbakan Erdoğan, 
Milli Eğitim Bakanı' 
Hüseyin Çelik ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Celal, 
Sönmez birlikte kesti. 
Vatandaşın ve öğren
cilerin sevgi gösteri
lerinde bulunduğu 
Başbakan, daha 
sonra Yüksek İhtisas 
Kavşağı'ndaki tören 
alanına hareket etti.

Başbakan kavşak açılışım yaçtı
AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gürsu'dan sonra Büyükşehir Belediyesince inşa ettirilen Yüksek 
İhtisas Bat-Çık Kavşağı'nın açılış törenine katıldı. Başbakan burada telekonferans sistemiyle BursaRay'ın B Etabı ile 
Hasanağa'daki toplu konut projelerinin ile BTSO tarafından projelendirilen “Eğitim ve Spor Vadisi”nin temelini attı.
Seçim otobüsüyle 
Yüksek İhtisas 
Kavşağı'na gelen 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
çoşkulu bir partili 
ve vatandaş toplu
luğu karşıladı.
Yaklaşık 10 bin 
kişinin katıldığı 
törende, partisinin 
milletvekilleri adına 
bir konuşma yapan 
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, kendi iktidar
ları dönemine 
kadar Bursa'nın 
Ankara'dan hiç bir 
destek alamadığını 
söyledi.
Çelik, bugün 
Bursa'ya yapılan 
birçok hizmette ise 
yerel yönetimlerle

AKP iktidarının 
işbirliğinin ön plana 
çıktığını kaydetti. 
Vali Oğuz Kağan 
Koksal da böyle bir 
kavşak projesini 
120 günde Bursa'ya 
kazandıran Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ile ekibine 
teşekkür etti.
YARIN DAHA 
GÜÇLÜYÜZ 
Daha sonra alkışlar 
arasında kürsüye 
çıkan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğanda, 
işbilen kadroların 
Bursa'nın 
hizmetinde 
olduğunu vurgula
yarak, 4 ayda, 4 tril 
yon lira harcayarak 

böyle bir kavşağı 
inşa etmeyi ancak 
hizmet aşkıyla dolu 
olan kadroların 
başarabileceğini 
söyledi.
"Biz temel atarken 
önce tarihi verir 
sonra da zamanın
da neticelendiririz" 
diyen Başbakan 
.Erdoğan, şöyle 
devam etti: 
"Cumhuriyet 
tarihinde 3 bin 800 
kilometre, bizim 2 
yıllık iktidarımızda 
ise 5 bin kilometre 
duble yol inşa 
edildi. Yaptıklarımız 
ortada. İşte 
Yenişehir'den 
buraya doğru 
yapılan çalışmaları,' 
aynı şekilde

Bilecik-Bozüyük 
istikametinde 
yapılan çalışmaları 
görüyorsunuz. 
75 kilometrelik 
Sivrihisar-Eskişehir 
yolu aynı şekilde. 
Çünkü bizim 
halkımıza sözümüz, 
heyecanımız var. 
Bizim halkımıza 
gönlümüz var. Biz 
bugün dünden 
daha güçlüyüz. 
Yarın daha güçlü 
olacağız. 2005'e 
böyle girdik. AB ile 
ilgili olarak, müza
kere tarihi 
aldığımızda da, 
bazıları yine 
karalama kampa
nyası başlattılar. 
Biz yolumuza 
devam edeceğiz.

Aynı kararlık ve 
inn.ıçla da devam 
ec yoruz. İçine 
ks, alı bir Türkiye 
değil, dünyaya 
açık bir Türkiye'yi 
kuruyoruz" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
daha sonra 
BTSO tarafından 

yaptırılacak 
olanTürkiye’de 
’ k olan “Eğitim ve 
Spor Vadisi”nin 
temelini attı. 
Erdoğan Burada 
yaqtığı konuşmada 
2005 yılı bütçesinde 
eğitime ilik kez 
en büyük payın 
konduğunu söyledi.
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Vergi liginde alt sıralardayız

içinde vergi 
mükellefleri 
liginde de en 
alt sırada yer- 
aldı.
Maliye 
Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü 
Daire Başkan 
larından 
Semih Öz'ün

ulaştığı 
Türkiye, 30 
OECD ülkesi

Vergi kayıp 
ve kaçağının 
yüzde 
50'lere

göre, 
OECD
üyesi 
ülkelerde, 
nüfusun
yaklaşık 
yüzde 
50'sinin

I

OECD
verileri
üzerinden
yaptığı araştır
maya göre, 
OECD 
ülkelerinde
toplam vergi 
gelirleri 
içerisinde en 
büyük payı, 
kurum

gelirleri de 
dahil olmak 
üzere gelirler 
üzerinden alı
nan vergiler 
oluşturuyor. 
Tüketim vergi
leri ise üye 
ülkelerin ikinci 
büyük gelir 
kaynağı olarak 
belirleniyor. 
Ancak son 
dönemlerde 
özel tüketim 
vergi gelir
lerinde azalma 
meydana 
gelirken, 
taşınmazlar 
üzerinden 
alınan vergiler

ise artış 
eğilimi gös
teriyor.
Bu vergi gelir
lerinin 2003 
yılında ABD, 
İngiltere, 
Kanada ve 
Kore'de 
toplam vergi 
gelirlerinin 
yüzde 10'unu 
aştığı dikkat 
çekiyor. 
Semih Öz'ün 
Gelirler 
Kontrolör 
lerinin Vergi 
Sorunları 
Derneğl'nde de 
yayınlanan 
araştırmasına

gelir ver
gisi mükel lefi 
olarak vergi 
idarele rinde 
kaydı 
bulunuyor. 
30 ülke
nezdinde
yapılan 
karşılaştırma
da, Avustralya, 
Belçika, 
Kanada, Fran 
sa, Yunanistan,
Macaristan,
Portekiz, 
İspanya, 
İsviçre ve 
ABD'de
çalışanlar da 
gelir vergisi 
beyannamesi 
veriyor.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

tama

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

Ezber sistemine son 
veren mevcut 
ilköğretim müfre
datını yenileyen Milli 
Eğitim Bakanlığı, 9 
ilde başlatılan pilot 
uygulamalarından İl 
Milli Eğitim 
Müdürlerini sorumlu 
tuttu. Uygulamalarla 
ilgilenmeyen ve öne 
çıkan sorunlara 
çözüm için uğraş
mayıp, bakanlığı 
haberdar etmeyen 
müdürler hakkında 
soruşturma açılarak 
görevden alınacak
lar.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığı'nca 
ilköğretim müfre
datının revizyonu 
tamamlandı.
Revizyon Türkçe (1- 
5), matematik (1-5)» 
Hayat Bilgisi (1-3), 
Sosyal Bilgiler (4-5), 
Fen ve Teknoloji (4- 
5) dersleriyle 
sınıfların programını 
kapsadı ve uygula
maya pilot illerde 
başlandı. Bakanlık, 
müfredatın 2005- 
2006 yılında tüm 
ülke geneline uygu
lanmasından önce 
pilot illerdeki çalış
maları başarıyla 
sonuçlanması ve 
eksik yönlerin tes- 
biti amacıyla 9 ili 
mercek altına aldı. 
İlköğretim okulların
daki eğitim-öğretimi 
yakın takibe alan 
MEB, tüm sorumlu-- 
luğu milli eğitim 
müdürlerine bıraktı. 
Bakan Çelik, bu 
çerçevede yeni 
müfredatın uygulan
ması ve takibinin 
nasıl yapılması 
gerektiğine ilişkin 
bir genelge yayım
ladı. Çelik, 
genelgede pilot 
uygulama sonrasın
da yeni müfredatın 
2005-2006 yılında 
tüm ilköğretim 
okullarında uygu
lanacağı bildirdi ve 
pilot illerde müfre
datın başarılı bir 
şekilde uygulan
abilmesi için eğitim- 
öğretim sisteminde 
karşılaşılan sorun
ları, müfredat kap

samında ihtiyaç 
duyulan eğitim araç 
ve gereç materyal
lerinin belirlenerek 
giderilmesini istedi. 
Çelik, pilot illerde 
müfredat uygula
malarının takibi için 
'Pilot Uygulama 
Yürütme Kurulu' 
oluşturulduğunu da 
dile getirerek uygu
lamanın takipçisi 
olduğunu bildirdi. 
Çelik'in, pilot illerde 
eğitimin en alt biri
mindeki çalışanın
dan İl Milli Eğitim 
Müdürüne kadar 
herkesin uygulama
da ne yapması 
gerektiğini anlatan 
genelgesi şöyle: 
"- Pilot uygulama 
yapılan tüm İllerin 
milli eğitim yönetici
leri, ilköğretim 
müfettişleri, okul 
müdürü ve öğret
menlerin, periyodik 
olarak hizmetiçi 
eğitime alınmaları 
için illerin hizmetiçi 
eğitim planları hazır
lanacak.
- Pilot uygulama 
okullarının mevcut 
bilgisayar, araç, 
gereç ve teknolojik 
alt yapılarının mev
cut durumu belir
lenip, ihtiyaç duyu
lanlar tespit edile
cek ve zaman kay
betmeden İlköğre
tim Genel 
Müdürlüğü'ne 
bildirilecek.
- Pilot okullarda 
internet alt yapısı 
incelenecek. Yoksa 
giderilecek.
- Her program alanı 
içi- bir akademik 
d? iişman başkan- 
lı. nda yeterli sayı
da alan öğretmeni 
ve en az 1 ilköğre
tim müfettişinden 
oluşan bir veya iki 
destek ekibi oluştu
rulacak. öğretmen
ler, destek ekibiyle 
koordineli çalışa

cak.
- Destek ekibi için
den bir kişi, pilot 
uygulama yapılan 
okullarda öğretmen 
ve yöneticilerden 
uygulamaya yönelik 
gelecek soruları 
cevaplamakla 
görevlendirilecek. 
- Pilot Uygulaması 
Yürütme Kurulu ve 
Çalışma Grubu 
sürekli olarak pilot 
illeri denetleyecek.
- İllerdeki programın 
uygulanmasından il 
milli eğitim müdürü 
sorumlu olacak.
- Her ildeki uygula
manın koordinatör
lüğünü yapacak il 
proje koordinatörü 
görevlendirilecek. 
Diğer pilot illerdeki 
uygulamalar 
konusunda fikir 
alışverişinde bulu
nacaklar, 
- İl proje koordi
natörlerinin başkan
lığında pilot uygula
ma okulu müdürleri 
ve bu okulların 
ilköğretim müfettiş
lerinden oluşturulan 
'il strateji ve uygula
ma ekibi' 
kurulacak.
- Her sınıf ve 
branşın zümre 
öğretmenleri hafta
da bir toplanacak ve 
toplantıların takvimi 
ve programı okul 
yönetimince yapıla
cak. - İl genelindeki 
pilot okulların her 
sınıf seviyesinden 
bir öğretmenin 
katılımı ile ayda bir 
il içi değerlendirme 
ve palanlama 
toplantıları 
yapılacak.
•Jl proje koordi
natörü ilden seçilen 
ve dosyalanan en 
iyi örnekleri aylık 
değerlendirme 
raporu ekinde 
İlköğretim Genel 
Müdürlüğü'ne 
gönderecek.
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Yabancıların Türkiye'de 
yapamayacağı meslekler

Türkiye'de çalışma 
izni de olsa bir 
yabancı, yürürlükte 
olan yasalara yöre 
aralarında 'doktorluk ', 
'dalgıçlık' ve 'iskele 
rıhtım anıe 
liliği' gibi birçok 
mesleği icra edemiyor 
ve bir kooperatifin 
yönetim kurulunda 
görev alamıyor. 
Süreli, süresiz re 
bağımsız çalışma izni 
verilenler ile muafiyet 
kapsamındaki 
yabancıların sırf Türk 
vatandaşlarına 
bırakılmış olan iş ve 
mesleklerde çalış- 
maları mümkün değil, 
örneğin, süresiz çalış
ma izni sahibi olan bir 
yabancı, 1219 sayılı 
kanunla yabancılara 
yasaklanmış olan 
"doktorluk " mesleğini 
Türkiye 'de icra 
edemiyor. 
'Yabancılara 
Yasaklanmış 
Meslekler' şöyle 
sıralanıyor!

815 sayılı Kabotaj 
Kanunu uyarınca; 
Kura suları dahilinde 
balık, istiridye, midye, 
sünger, inci, mercan, 
sedef, kum, ve çakıl 
ihracı, denizde kazaya 
uğrayan deniz araçları 
ile terk edilmiş 
enkazın kaldırılması, 
dalgıçlık, arayıcılık, 
kılavuzluk, deniz 
bakkallığı, deniz 
araçlarında,* kaptan
lık, çarkçılık, katiplik, 
tayfalık, amelelik, 
iskele rıhtım hamal
lığı, deniz esnaflığı, 
- 2920 sayılı Sivil 
Havacılık Kanunu 
uyartneaj Türkiye

sınırları içerisinde 
havayolu ile yük ve 
yolcu taşıma.
- 3213 sayılı Maden 
Kanunu uyarınca,' 
maden hakkı.
- 5680 sayılı Hasın 
Kanunu uyarınca; 
periyodik yayınlarda 
mes 'ııl müdürlük.
- 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu 
uyarınca; sendika 
kuruculuğu.
- 1618 sayılı Seyahat 
.Acenteleri ve Seyahat 
Acenteleri Birliği 
Kanunu uyarınca; 
seyahat acentelerinde 
ıncs'ul müdürlük, 
- 4458 sayılı Gümrük 
K timimi uyarınca; 
gümrük müşavirliği. 
- 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu 
uyarınca; kooperatif 
yönetim kurulu 
üyeliği.
- 1219 sayı it Tababet 
ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı 
icrasına Dair Kanun 
uyarınca; doktorluk, 
hemşirelik, dişçilik, 
ebelik, hastabakıcılık. 
- 6197 sayılı Eczacılar 
ve Eczaneler 
Hakkında Kanun 
uyarınca; eczacılık. 
- 3958 sayılı 
Gözlükçülük 
Hakkında Kanun 
uyarınca;

gözlükçülük.
- 6343 sayılı Veteriner 
Hekimleri Birliği ile 
Odalarının Teşekkül 
Tarzına ve Göreceği 
işlere Dair 
Kanun uyarınca; 
veterinerlik.
-2219 sayılı Hususi 
Hastaneler Kanunu 
uyarınca; özel has
tanelerde sorumlu 
müdürlük.
- 2802 sayılı Hakimler 
ve Savcılar Kanunu 
uyarınca; hakimlik ve 
savcılık,
- 1136 sayılı Avııkatlık 
Kanunu uyarınca; 
avukatlık.
• 1512 sayılı Noterlik 
Kanunu uyarınca; 
noterlik.
- 2495 sayılı Bazı 
Kuranı ve 
Kuruluşların 
Korunması ve 
Güvenliklerinin 
Sağlanması Hakkında 
Kanun uyarınca; özel 
veya kamu kuru
luşlarında güvenlik 
görevliliği." 
Türkiye'de halen, 
gerek çalışına izni 
alınış, gerekse çalışma 
izni olmadığı halde bu 
meslekleri icra eden 
yabancılar hakkında 
'4817 sayılı yasaya 
muhalefet'ten işlem 
yapılıyor,

Öğretmen açığı giderek büyüyor
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın (MEB) 
öğretmen açığı, her 
geçen yıl kapatılanıadan 
.giderek büyüyor. 2002 
yılında 40 bin olarak 
belirlenen öğretmen 
açığı, 2005'te 62 bin 
500'e çıktı.
Her yıl 1 milyon 300 bin 

i öğrencinin eğitim-öğre- 
\time başladığı ve mevcut 
ilk ve ortaöğretim 
öğrenci sayısı 14 milyon 
olan Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda 576 bin 
85 öğretmen çalışıyor. 
Her yıl eğitim-öğretime 
başlayan öğrenci 

t sayısındaki artış, yak

laşık 15 bin öğretmenin 
her sene emekliliğe 
ayrılması ve ekonomik 
kaynak yetersizliği 
sonucu büyüyen öğret
men açığının önüne 
geçilemiyor. MEB'in 
2002 yılında 40 bin 
öğretmen açığı mev
cutken, 40 bin öğretmen 
ataması yapıldı. 2003 
yılında 25 bin öğretmen 
açığına karşılık 23 bin 
475 atama gerçekleştir
ildi 2004'te 50 bin 
öğretmen açığı bulunan 
bakanlık, 18 bin 505 

• öğretmen ataması yap
masına rağmen ihtiyacı 
gidgmggedi. MEB'in

2005 yılı öğretmen açığı 
62 bin 500 olarak belir
lendi ve 2005 yılında 
kaç bin öğretmen alı
nacağı ise henüz kesin
leşmedi.
öte yandan kapatıla
mayan öğretmen açığı
na karşılık yapılan ata
malar sonucunda kimi 
öğretmen adaylarının 
görevlerine başlamadık
ları da ortaya çıktı.
Bakanlığın 2001, 2002 
ve 2003 yılları arasında 
yaptığı ilk atamalar 
sonucunda toplam 135 
öğretmenin göreve 
başlamaması sonucu bu 
kadrolar boş kaldı.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Tesisler
Sayın başkanıma yazmak 

istiyorum.
Şimdiye kadar yapılan her 

güzel şeylerde Mehmet Turgut 
imzası var.

Birinci kordonu Gemliklileri 
kazandırdınız. Eski Zeytin halini 
iyi duruma getirdiniz,

İkinci kordona hayat verdiniz.
Gemlik 'e iftihar edilecek 

güzellikte Kültür Sarayı yap
tırdınız.

Gemlik 'in ön taraflarını 
Orhangazi Caddesi dahil asfalt 
yaptırdınız.

Herkesin şikayetçi olduğu alt 
yapının bir bölümünü mahçııp 
olmayacak şekilde yaptınız.

Festival, eğence gibi Kültür 
Merkezi'ne çıkamayan Gemlik 
halkına az da olsa bir sahne yap
tırdınız*

İftiharla, güzel müzik güzel 
\e\ bize dinlettirdiniz, güzelin 
ötesinde bir koro kurdunuz.

Benim şu an aklıma gelmeyen 
ve belki bilmediğim iyi şeyler 
yaptığınıza eminim.

Gemlik halkı fıer şeyi ile 
güzelin güzelini görmeye alışık 
insanlar topluluğudur.

Zannediyorum ki; sırada bir 
huzur ve düşkünler evi ile hayır 
işleri vardır.

1 Ocak 2005 yılının ilk

HASTA BAKICI ARANIYOR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

gününde Gemlikspor 'a layık bir 
lokal hediye ettiniz.

Kulüpte pinponundan bilardo
suna kadar var bundan sonra 
daha iyi durumda olacağına 
inanıyorum.

Sayın Başkamın belki 
gördünüz belki görmediniz. 
Bursa kazası olan Nilüfer 
Osmangazi Tesislerini gezmenizi 
istiyorum.

Sayın Başkamın 
Orhangazi'de halen yapılmakta 
olan ve yapılmış tesisi gezin.

Gölyaka Orhangazi'ye ne 
kadar yakınsa Kumsuz 'da 
Gemlik 'in bir mahallesi.

Oradaki tesisi battal vaziyette 
bırakmayın. İşte Zeytinspor 'un 
Körfezspor 'un Gemlikspor 'un 
gecede idman yapacak, maç 
yapabilecek, bir yeri olsun

Benim kendi kraterlerine göre 
pek büyük para gitmeyeceğidir.. 
Neler lazım okluğunu gçYmc c 3 
gün çalışacak iki işçi, 2 ve 3 saat 
çalışacak bir grayder.

Gece ışıklandırmak için 5 adet 
direk ve 10 adet ampul diyorum. 
O sportlerin esas adım bilini 
yorum. Gemlik sahasının 
arkasındaki

Belediyeye ait arsayada hah 
saha yaptırabilir ve
Gemlikspor 'a kalıcı bir gelir 

sağlamış olursunuz.
Sizin arzularınız

dan biri olduğunu 
sanırım. Baki kalan 
bu kubbede hoş bir 
seda olarak Mehmet 
Turgut'un adı kalır.

Bu tesislere 
Mehmet Turgut 
adını koyalım., 
Trabzon da M. Ali 
Tesisleri İstanbul'da 
Nevzat Demir 
Tesisleri gibi

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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Çocuk tüberkülozu artıyor
İstanbul Üniversitesi sırasında ağızlarını bir hiçbiri tüberküloza

(İÜ) Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, çocuk 
tüberkülozunun, 
Türkiye'nin en önemli 
sağlık sorunlarından 
birisi olduğunu ve son 
yıllarda hastalıkta 
artış yaşandığını 
belirterek, "Verem 
savaş dispanser
lerinde izlenen hasta
ların yüzde 12'sini 15 
yaş altındaki çocuklar 
oluşturmaktadır" dedi. 
Açıklamalarda bulu
nan Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
çocukların mikrobu 
tüberkülozlu erişkin 
hastalardan aldığını 
ifade ederek, 
"Tüberküloz, esas 
olarak, hasta kişinin 
[öksürmesi, hapşır
ması ve hatta konuş
ması sırasında havaya 
karışan bu damlacık 
[çekirdekleri içinde 
bulunan mikropların 
solunmasıyla bulaşır. 
Konuşma sırasında 
200, öksürmeyle 3 bin 
500 ve hapşırma 
sırasında da sayıları 1 
milyona kadar ulaşa
bilen damlacıklar 
oluşur. Bu nedenle, 
hasta kişilerin 
pksürme, hapşırma; 
hatta konuşma 

mendille kapatmaları, 
bulaşmanın 
önlenebilmesi için çok 
yararlıdır" dedi.
Prof. Dr. Küçükusta, 
sanıldığının aksine 
tüberküloz 
mikrobunun, çatal, 
kaşık, tabak, bardak 
gibi aynı yemek takım
larının ya da havlu, 
kalem, gözlük, çak
mak gibi eşyaların kul
lanılmasıyla bulaş
madığını açıklayarak, 
"Tüberküloz, nadiren 
tüberküloz haştası 
olan anneden plasen
ta yoluyla da bulaşa
bilir. Tüberküloz 
mikrobunu alan 
çocukta meydana 
gelen hastalığa primer 
infeksiyon adı verilir. 
Bu çoğu zaman soğuk 
algınlığına benzeyen 
belirtilere neden olur 
ve tedavi edilmediği 
halde vücutta gelişen 
bağışıklık sayesinde 
kendiliğinden düzelir. 
Bazı çocuklarda ise, 
tüberküloz mikrobuna 
karşı yeterli bağışıklık 
gelişemez ve 
tüberküloz hastalığı 
ortaya çıkar. Uzun 
süren öksürük, ateş, 
halsizlik, iştahsızlık, 
gece terlemesi, kilo 
kaybı ya da kilo ala
mama ve hırıltılı sol
unum en sık 
karşılaşılan; ancak 

özgü olmaya belirtil
erdir" diye konuştu. 
Çocuk tüberkülozu
nun teşhisinde, 
tüberkülin testinin 
(PPD) pozitif olması, 
çocuğun veremli bir 
hastayla temasının 
olması, çocuğun 
şikayetleri ve röntgen 
bulgularının büyük 
önem taşıdığına 
dikkat çeken Prof. Dr. 
Küçükusta, şu bilgileri 
verdi:
"PPD testinin pozitif 
olması tek başına 
anlamlı değildir, diğer 
bulgularla beraber 
değerlendirilmelidir. 
Bazen, PPD negatif 
olduğunda bile aktif 
tüberküloz olabilir. 
Aynı şekilde, akciğer 
röntgeninde saptanan 
değişiklikler de kesin 
olarak tüberküloz 
tanısı koymaya yeterli 
değildir. Çocuk 
tüberkülozunun 
tedavisi mutlaka bir 
göğüs hastalıkları 
uzmanın denetimi 
altında yürütülmeli ve 
tamamlanmalıdır.
Tedavide 4 ilaç kul
lanılır. Tedavi süresi 9 
aydır. Tüberkülozdan 
korunmak için her 
yeni doğan bebeğe ilk 
2 ay içinde BCG aşısı 
yapılmalıdır. BCG' nin 
bir kere yapılması 
yeterlidir,

Rejim bebekleri tehlikede
Doktorlar, vücutlarını 
korumak için gebelik 
boyunca az kilo 
almaya çalışan 
anneleri uyarıyor: 
Rejim yapan 
annelerin bebek
lerinde sağlık sorun
ları yaşanabilir... 
Son yıllarda vücut
larının bozulmaması 
için hamilelik dönem
ini birkaç kilo alarak 
sonlandırmaya 
çalışan gebelerin 
sayısı artınca, tıp 
dünyası harekete 
geçti. Jinekologlar, 
kendilerine bu istekle 
gelen anne adaylarını 
"Vücudunuzdan önce 
çocuğunuzun 
sağlığım düşünün" 
diye uyarıyor.
Türkiye'nin ünlü 
jinekologları, 
Hamilelikte diyet 
olmaz" diye ısrarla 
vurgularken, 
diyetisyenler de 
"Salata veya kivi 
yiyerek hamilelik 
geçmez" diyor. 
Hamilelik dönemi 
boyunca en az 10 
kilo alınması gerek
tiğinin üzerinde 
duran doktorlar, 
Hamile bir kadın 
diyet yaparsa erken 
doğum, çocukta 
gelişme geriliği, süt 
eksikliği ve düşük, 
bunun yanında 
bebeklerde kalp 
hastalığı riski yük

selir" uyarısında 
bulunuyor.
KALP HASTASI 
OLABİLİR'
Prof. Dr. Teksen 
Çamiıbel'in verdiği 
bilgileri göre; gebe
lik, beslenmenin öne
minin arttığı bir 
dönemdir. İki kişilik 
yeme' düşüncesi, 
hamilelikte doğrudur. 
Bebeğin anneden 
istediği ekstra kalori, 
günde yaklaşık 300- 
500 kaloridir. Gebelik 
süresince toplam 
ağırlık artışında, 
hamilelik öncesi kilo 
önemli bir rol oynar. 
Zayıf ya da çok genç 
bir anne adayı, 13-18 
kilo alabilecekken, 
hafif şişman olan 
gebe 12 kilo 
almalıdır. Ortalama 
ağırlık artışı, 10-12 
kilogramdır. Yani 
kişisel özellikler ağır
lık artışına etki 
etmektedir. Zayıf 
hamilelik sonucu 
düşük kiloda doğan 
bebeklerde ileri 
yaşlarda hipertansi 
yon, 'Tip 2' diye bili- 
nen insüline dirençli 

şeker hastalığı ve 
kaip-damar hastalık
larının diğerlerine 
göre 18 kat daha 
fazla gözlemlendiği 
ortaya çıktı. Hamilelik 
döneminde diyet 
yapmadan dengeli 
beslenmek önemlidir. 
ERKEN DOĞUM 
RİSKİ...
Prof. Dr. Mustafa 
Bahçeci'nin verdiği 
bilgileri göre; gebelik 
boyunca alınan 
kilolar üzerinde has
sasiyet gösterilmesi 
gerekiyor.
Gebelikteki kilo 
artışını en aza 
indirgemek için 
çeşitli diyetler ortaya 
atılıyor; Ancak 
unutulmamalıdır ki, 
gebelik fizyolojik bir 
olay ve gebelik 
sırasında alınması 
gereken bir ağırlık 
artışı olmalıdır. 
Gebelik boyunca 
ideal olarak 10 ila 14 
kilo arasında bir artış 
iyidir. Bu artışın yak
laşık yarısı bebek, 
bebeği çevreleyen su 
kesesi ve bebeğin 
plasentasından kay
naklanmaktadır. Geri 
kalan kısmı ise kan 
hacmi artışı ve yağ 
dokusu artışıdır. Kan 
hacminin artışı, 
gebeliğin sağlıklı bir 
şekilde devam 
etmesi açısından 
oldukça önemlidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
1

-

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 1Ş 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes, 513 23 9411 VI VAPUR - FERİBOT

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

1

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

I
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

E

B

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm,., c; ,v>513 20 77
Sürer Turizm 512 1O 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
BR Gaz 514 59 81

' Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_____________ 514 88 70 p

1 HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 63

BELEDİYE
fenttal.ı 513 45 21 -23
Başkanlık ' 51345 20
Zabıta 513 24 32
Otdbüs |şl^t) 513 4521-122
Su işlet. 513 45 21 -115

i İtfaiye i n 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Y£zf<jş|; Md. [£*13 45 21 -111
Su Arıza '' ^Yalnız 185

1

?T^KS|LEp
Körfez Taksi "5lWözf 

Çınaf.^fel^A^^ 5/13,24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gbmljk Taksi1 'j £13 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 ?3 !
PEtRPL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Taksim Sok. 

9/D Tel: 513 01 02 GEMLİK

GEMLİK

MMİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 S4.YI: 21)23 

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

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

i İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 F;ıx ; 513 35 95 GEMLİK 

‘WnetiıfR'C ı^ri . ÖTSET

Ü kİ i ^»^aaclıkrVayıncıhk^Reklanıcıhk T>şisi
H * İstiklâl Cad. Bora Sok. No:3/B ĞF-MLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim...
Dün Bursa çok önemli bir kültür, eğitim ve spor 

yatırımının temelini attı.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eğitime Yüzde 

Yüz Destek Kampanyası çerçevesinde gerek- 
leştirmeyi planladığı kompleks, geleceğin 
Türkiyesi’nin aydınlık yolda ilerlemesine büyük 
katkı sağlayacak.

İlköğrenim, lise, mesleki eğitim, otistik eğitim, 
üstün zekalılar eğitim okullarıyla Bursanın Atıcılar 
Semtinden Bursa’ya ve Türkiye’ye ışık saçacak 
“aydınlanma vadisi”, doğru noktalarda BursalInın 
güç birleşimi için de çok anlamlı bir örnek.

Çünkü ;
Eğitim, Türkiye’nin birinci sorunu .
Eğitim, demokrasiyi yaşatmanın ön koşulu .
Eğitim, toplumsal ve kültürel özgürleşmenin can 

suyu.
Eğitim, bireysel ve toplumsal güçlenmenin 

motoru
Ancak ;
Devletin sağladığı eğitim olanakları ülkenin her 

ge çen gün artan nüfusunu karşılamakta güçlük 
çekiyor.

Dolayısıyla “boşluk” doğuyor.
Bu aşamada değişmez fizik kuralı devreye giriyor 

ve boşluk dolduruluyor.
Özel okullar ve dershanecilik “eğitimde fırsat 

eşitliği” ilkesini ezerek gelişiyor, yaygınlaşıyor, 
parası olana aklı olmasa da eğitilebilme değil ama 
bir yüksek okul bitirme şansını veriyor.

Önü açılabilse çok başarılı olabilecek bir 
“çocuk”ne yazık ki ailesinin ekonomik olanaksızlık
ları yüzünden “heder” oluyor. Ya da Cumhuriyet’! 
temelinden sarsacak girişimlerin önü açılıyor.

“Beyin yıkama” işlevli “amacı karanlık ama sun
duğu olanaklar göz kamaştırıcı” örümcek ağıyla 
örülmüş yuvalar devreye giriyor.

Karşılıksız aş ve barınma vaadleriyle kandırılan 
gençler bir dinamit olarak toplumsal dengeleri sars
mak üzere sürülüyor.

Doğal olarak ;
Ülkesine hizmet edecek “eğitimli insan sayısı” 

giderek azalıyor. Gelecek kararıyor.
Ortalığı çıkarcı, yıkıcı, bölücü bir “güruh” sarıyor
Kendinden başkasının söylediklerine kulak 

asmayan, kadın eli sıkmayan, ülkeyi dinle sarıp sar
malayıp uyutan “idare” biçimleri yeşeriyor.

Demokrasi zedeleniyor.
Oysa ;
Çağdaş yaşam mücadelesinde okuyan ve yazan 

kitlelere gereksinim var.
Onlar toplumun sesi, kulağı, beyni, yüreği..
Demokrasinin sigortası..
İnsanca yaşamın kurgucusu ..
Günümüzün gerçeği olarak yaşanan ve dayatılan 

“eğitimsizleştirme” politikası geleceği, sonu belirsiz 
bir yola sürüklerken ;

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Eğitim ve 
Spor Vadisi” yaratma girişimi tünelin ucunu gös
teriyor , umut veriyor.

Ve ne ilginç bir tesadüf ki ;
Bu çağdaş, soylu ve anlamlı girişimin temelini, 

kadını ikinci şınıf sayan bir il başkanının genel 
başkanı atıyor.

Yılbaşı gecesi 
üç kişi gözaltına alındı 

2004’ün sona erdiği 31 Aralık gecesi 
ilçemizde yapılan genel aramalarda bir 
kişide 2 gram esrar ele geçerken, bir 
kişide sustalı çakı bulundu. Alkol 
sınırını aşan bir kişi ise havaya ateş 
açınca kendini karakolda buldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2005'e 
girdiğimiz 
Cuma gecesi 
Gemlik 
önceki yıllara 
göre sakin 
bir Yılbaşı 
akşamı 
yaşadı.
İlçede önemli 
adli olayın 
yaşanmadığı 
yılbaşı 
akşamında 
yapılan 
genel 
uygulamalarda 
bir kişinin 
üzerinde

2 gram esrar 
çıkarken, bir 
kişide sustalı 
bıçak ele 
geçirildi.
Ayrıca meskun 
mahalde 
kuru sıkı 
tabancayla 
ateş eden bir 
kişi de göz 
altına alındı.
Polis ekip
lerinin gece 
boyunca 
yaptıkları 
asayiş uygula
malarında 
İsmail H. (19) 
isimli

şahsın 
üzerinden 2 
gram esrar 
bulundu.
Nazım B. (58) 
isimli şahsın 
üst aramasın
da bir adet 
sustalı bıçak 
ele geçti..
Öte yandan 
yılbaşı akşamı 
alkolü fazla 
kaçırdığı 
gözlenen 
Mustafa K. 
(52) isimli kişi 
meskun 
mahalde 
kuru sıkı

tabancayla 
havaya 
ateş etmeye 
başlayınca 
devriye gezen 
polis ekipleri 
tarafından göz 
ânına âîiiTuî. 
Önceki yıllara 
göre sakin bir 
Yılbaşı gecesi 
geçiren 
Gemlik'te, bazı 
restorant'ların 
kapalı 
olmasının 
olayların çık
mamasında 
etkili olduğu 
belirtildi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM AUNR 

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



Sayfa 4

Eğitim-Sen Gemlik Şube Temsilciliği için Sendikaya üye öğretmenler sandık başına gitti

Öarete/er femsMerini seçti
Eğitim-Sen Gemlik Şube Temsilciliği için üyeler dün sandık başına giderek, yeni tem
silci ve il delegelerini seçtiler. Toplantıda konuşan Şube Temsilcisi Yavuz Yazıcı, 
"Kazanılmış hakları korumak, yeni haklar elde etmek, eğitimcilere yakışan bir ücret ve 
çalışma koşullarının iyileşmesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
Scylvttiıı ŞKKKRSÖZ

Eğitim-Sen 
Gemlik Şubesi'ne 
kayıtlı üyeler, 
dün Bilgilendirme 
ve Eğilim 
Belirleme 
toplantısında bir 
araya geldiler. 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
ilköğretim Okulu 
Salonu’nda 
yapılan toplantıya 
Bursa Şube 
Başkanı Sayim 
Gültekin'de katıldı. 
Yaklaşık 100 
üyenin katıldığı 
toplantıda ayrıca 
Eğitim-Sen ilçe 
Temsilcileri 
ile delege 
seçimleri de 
yapıldı. 
Bilgilendirme ve 
Eğilim Belirleme 
Toplantısında 
konuşan Bursa 
Şube Başkanı 
Sayim Gültekin, 
Dünyadaki ve 
Türkiye'deki 
son gelişmeleri 
değerlendirdi.

Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilcisi Yavuz 
Yazıcı'da yaptığı 
konuşmada, haklı 
mücadelelerinin 
meyvelerini 
vermeye 
başladığını 
belirterek şöyle 
konuştu: 
"Arkadaşlarımızın 
açtığı davalar 
olumlu yönde 
sonuçlanmaya 
başladı. Bu 
arkadaşlarımızı 
en kısa sürede 
aramızda görmek 

istiyoruz. 
Eğitim-Sen'e ve 
üyelerimize karşı 
saldırı politikası 
yürütenler bundan 
sonra bu tür 
cezalandırmaları 
göze alamayacak
lardır." dedi.
Yapılan çalışmalar 
sonucu, İlçede 
yetkili sendika 
olarak Eğltlm- 
Sen'in olduğuna 
dikkat çeken 
Yavuz Yazıcı, 
"Tüm bu 
çalışmalarda 
siz değerli 
üyelerimizin 
emeği ve katkısı 
çoktur. Kazanılmış 
haklarımızı 
korumak, yeni 
haklar elde etmek, 
yoksulluktan 
kurtulmak, 
eğitim emekçilerine 
yakışan bir ücret 
ve çaliSma 
koşullarına 
sahipolmak, 
tayin Ve atamalar
da yaşananâ.

keyfililiğin önüne 
geçmek, nitelikli 
eğitim ve öğretimi 1 
saygın bir 
unsuru olmak.
Sosyal ve özlük 
haklarımızı 
eksiksiz kullanmak 
için örgütlenmek, 
sendikaya 
üye olmak 
durumundayız.
Bugün 
hangi koşullarda 
yaşadığımıza, 
yarın nasıl 
yaşayacağımıza 
başkaları değil, 
ancak bizler 
karar verebiliriz." 
şeklinde konuştu. 
Yapılan seçimlerde, 
İlçe Temsilciliğine 
Yavuz Yazıcı, 
yönetim kurulu 
üyeliklerine Ayşe 
Çiftçi, Müfit 
llmentekin, 
Devrim Taşpınar, 
Hüsnü Anıl Çoban 
seçildiler.
Öte yandan il tem
silciliği için 24 kişi 
belirlendi.

Balıkçı esnafı 
2005’e yılına 
krizle girdi

Karadeniz Hamsl'sinin kilosu 3 YTL, 
İstavrit 1.5 YTL, olta balığı ise 
Mlnekop-lsklne kilosu 15 YTL, 

Levrek kilosu 12 YTL.
Sarıkanat Çinekop'un kilosu ise 

7YTL'den 15 YTL.ye çıktı.

Şvvİvilin *4 kl HSOZ

Yani yıla 
girdiğimiz 
bu günlerde 
balıkçı tez
gahlarında 
yaşanan 
yokluk ve 
pahalılık esnafı 
üzüyor. 
Tezgahlarda 
satılan balıkların 
büyük bölümünün 
olta balığı 
olduğunu 
söyleyen 
balıkhane esnafı, 
denizlerde 
önlenemeyen 
trol avının balığı 
yok ettiğini 
öne sürdüler. 
"Trolcüler deniz
leri mizi katlettil
er" diyerek isyan 
eden balıkçı 
esnafı 2005 yılına 
krizle girdiklerini 
dile getiriyorlar.
Balıkçı 
tezgahlarının

15 gün sonra 
ithal edilmeye 
başlanacak 
Uskumru 
balıklarıyla ancak 
şenleneceğini 
söyleyen esnaf, 
İthal edilecek 
Uskumru balık
larının vatandaşlar 
tarafından çok 
beğenileceğini 
İleri sürdüler. 
Balıkçı tez
gahlarında fiyatlar 
ise el yakmaya 
devam ediyor. 
Karadeniz 
Hamsi'sinin kilosu 
3 YTL. satılırken 
istavrit 1.5 
YTL. ye satılıyor. 
Tezgahlarda 
olta balığı ise 
Minekop-iskine 
kilosu 15 YTL. 
Levrek kilosu 
12 YTL Sarıkanat 
Çinekop'un kilosu 
ise 7 YTL.dan 15 
YTL.’ye çıkmış 
durumda.

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

abone kampanyamiz deva m ediyor abone OLUN: OKUYUN OKUTUN YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 4 O QQ
KÖRFEZ OFSET □ I 0 VU Oü
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Sayfa 6

Daha iyi baba olmanın yolları ŞİİR KUŞESİ

"Babalara destek 
programı" adı altın
da yeni bir etkinlik 
başlatıldı. Bunun 
için pilot iller belir
lendi. Katılımcılara 
daha iyi baba 
olmanın yolları 
anlatılıyor. Neler var 
dersiniz?
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Anne 
Çocuk Vakfı işbir- 
liğiyle yürütülen 
"Babalara Destek 
Programı" (BADEP) 
kapsamında belir
lenen pilot iller 
arasında yer alan 
Manisa'da, babalara 
"daha iyi bir baba 
olmanın yolları" 
öğretiliyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğü Özel 
Eğitim ve
Danışma Hiöwrefteri 
Genel te
Anne
Vakfı (AÇEV) işbir- 
liğiyle yürütülen 
programa, 2-10 yaş

grubunda çocuğu 
olan her baba katıla
biliyor. Babalara 
haftada bir gün 4 
saat süreyle rehber
lik öğretmenleri 
tarafından "babanın 
çocuk eğitimindeki 
rolü ve önemi, ken
disinden 
beklenenler" gibi 
konularda bilgi 
verilecek kursların, 
13 hafta süreceği 
bildirildi.
Programın ülke 
genelinde uygula
masına ışık tutmak 
amacıyla belirlenen 
pilot iller arasında 

yer alan Manisa'da, 
30 babanın 
katılımıyla ilk kurs 
düzenlendi.
Saruhanbey İlköğre
tim Okulu'nda 
gerçekleştirilen ilk 
derste, rehberlik 
öğretmeni Ramazan 
Yıldırım, babalara 
slayt gösterimi 
eşliğinde "Babanın 
çocuğa etkisi, 
toplumun, eşin ve 
çocuğun babadan 
bekledikleri" konu
larını anlattı.
-DERSE VALİ DE 
KATILDI- 
Alacakları eğitimle 

daha iyi baba 
olmayı hedefleyen 
babaların 
heyecanına, Manisa 
Valisi Orhan Işın da 
katıldı.
ilk dersi, eşi Aysel 
Işın ile izleyen Vali 
lşın\artık çocuk
ların 
yetiştirilme tarzının 
değiştiğini ifade 
ederek, 
şöyle konuştu: 
"Artık zaman 
değişti. Çocuğun 
babasına korkarak 
değil, inanarak 
saygı duyması 
lazım. Bu kurslara, 
tüm babalarımızın 
katılımını 
bekliyoruz.
Kurslarımıza katıl
mak isteyen babalar, 
Halk Eğitim 
Merkezleri'mize 
müracaat etmeleri 
halinde, uygun olan 
aün ve saatlerde 
rehber öğretmenler 
tarafından belir
lenen okullarda 
eğitim alacaktır."

MEHMETİM

Edirne’den Muş’a kadar koşarım 
Malazgirtte yanar ışık saçardın 
Zorluklara göğüs gerer coşardın 
Karanlığa ışık oldun Mehmetim

Günahsız silahsız be korkusuzdun 
Her dağların ışığıydın kuşkusuz 
Şehit olmak yiğitlere muştumuz 
Karanlığa ışık oldun Mehmetim

Kılıçtan keskindin elbette kalem 
Bayrağa sarılı Mehmet bu gelen 
Bayraksın ışıksın yurdumuzda sen 
Karanlığa ışık oldun Mehmetim

Yüreğimiz bu acıyla yanmaz mı 
Bu ağıdı Türk analar yakmaz mı 
Devletimiz özümüzü olmaz mı 
Kanın yerde kalmaz mı Mehmetim

Bütün herkes öğretmeni severdi 
Büyük Fatih ona saygı gösterdi 
Karanlığı aydınlatan fenerdi 
Karanlığa ışık oydun Mehmetim

PKK ya nefretim var kinim var 
Bu ülke ölmalı onlara mezar 
Son Mehmet ayakta kalana kadar 
Karanlığa ışık oldun Mehmetim

Büyük Millet devletine seslenir 
Şehitlerin kanı yerde süslenir 
Katil Apo İmralı da beslenir 
Unutmadık seni şehit Mehmetim

Mehmet Birol sana borçlu kalırız
Devlet bunu ödeyecek sanırız 
Bir gün senin öcünü de alırız 
Cennetinde rahat uyu Mehmetim

Bebeğiniz ağlayarak konuşur
Bebeklerin ağla
masının da kendine 
has bir dili var. 
Bebeklerin, sıkıntı ve 
ihtiyaçlarına göre 
değişik şekillerde 
ağladıkları belirtildi. 
Hangi tip ağlama ne 
anlama ğelir ve 
ağlayan bebekleri 
sakinleştirmek için ne 
yapmalı?
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 
"Sağlık 2000" adlı 
yayında, "Ağlamanın 
Dili" konulu bir incele
meye yer verildi.
Yazıya göre, Bebekler 
ihtiyaçlarına veya 
sıkıntılarına göre ağla
yarak annelerine 
mesaj veriyor, bebek
lerde ağlama aşırı 
olmadığı sürece 
bebeğin özellikle 
akciğerleri için yararlı 
bulunuyor. Ancak 
ağlamanın aşırı olması 

halinde bebeğin kan 
basıncı artıyor ve kalp 
atışları hızlanıyor. 
Böylece bebeğin 
kanındaki 
oksijen azalıyor. 
Araştırmalar bebek
lerin günde ortalama 
1-4 saat ağladıklarını 
ortaya koyuyor. 
Doğuştan sorunlu 
olan çocuklar daha 
fazla ağlıyor. Öte yan
dan eğer bebek 
oldukça sessiz bir 
yapıya sahipse bu 
durum onda bir rahat
sızlığın olabileceğini 
gösteriyor. Ağlama 
şekillerinin belli gru
plara ayrıldığına 
dikkat çeken uzman
lara göre bebekler 
acıktığında başka 
türlü, yorulduğunda 
başka türlü ağlıyor. 
Bebeklerin bu şifreli 
ağlama türlerinin bilin
mesi anneliği de

kolaylaştırıyor. 
Ağlama türleri 
şöyle 
sıralanıyor: 
Acı çektiğinde: 
Keskin bir 
feryat, nefes 
almadan devam 
eden kısa
periyod bir 
çığlık, içe doğru 
çekilerek 
ağlama.
Acıktığında:
Düşen ve yükselen 
ses tonuyla kısa ağla
ma. Bebekler parmak
larını emer, yanakları
na vurur, annesi 
tarafından kucağa 
alınıncaya kadar bu 
ağlamasını kesmez. 
Yorulduğunda: 
Uykusu geldiği zaman 
yumuşak şekilde, tıpkı 
şarkı söyler gibi ritmik 
bir şekilde ağlar. 
Sıkıldığında: Yankı 
yapan bir ses tonu.

Bu durumda ağla
masını kucağa alının
caya kadar kesmez. 
Rahatsız olduğunda: 
Huysuz ve aksi bir ses 
tonu. Bu ağlama 
türünde bebeğin altını 
ıslattığı, üşüdüğü, 
terlediği mesajları 
alınabilir.- 
AĞLAYAN F E^t-K 
NASIL - 
SAKİNLE iİİLİR? 
Ağlayan 'öbeğinizi 
yatıştırabilmek için

birçok yöntem 
vardır.Ancak bir 
yöntem bir bebeği 
yatıştırıken 
diğerinin ağla
masını 
arttırabilir.Siz, , 
bebeğiniz için en 
uygununu deney
erek 
bulabilirsiniz.Bir 
uygulamadan 
diğerine aniden 
geçmek bebeğinizi 

daha da huzursuz 
kılabilir.Böyle durum
larda genellikle en 
uygunu kısık sesle 
birşeyler mırıldanırken 
onu kucağınızda 
yavaş yavaş sallamak
tır. Bebeği kollarınız
da, bebek arabasında 
beşikte veya otomatik 
sallayıcıda ritmik 
biçimde sallayın.özel
likle ilk aylarda bebeği 
kucakta sallamak 
armeyle tensel 

işletişimde en yoğun 
düzeyde olacağından 
en çok tercih ede
ceğiniz yöntem ola
caktır.
Bebeğinizi bebek 
arabasında ya da 
otomobilinde 
gezdirin.
Bebek bir taşıyıcı 
içindeyken ya da k 
ollanmzdayken evin 
içinde gezdirin. 
Bebeğinizi kollarınıza 
alarak göğsünüze 
yaslayın.Çoğu zaman 
ağlama krizlerine 
giren bebekler 
annenin çıplak 
göğsüne yaslandıkları 
zaman rahatlama 
göstermektedirler. 
Sıcak bir banyo yap
tırın. Ama eğer 
bebeğiniz banyo yap
maktan hoşlanıyorsa, 
aksi takdirde 
suya bile 
yaklaştırmayın.



3 Ocak 2005 Pazartesi Sayfa 8
■HH günlük HÜM

Yeni vergiler neleri değiştiriyor?
Yeni vergiler 
yürürlüğe girdi. 
Gelir Vergisi'nden 
Çevre Vergisi'ne 
kadar bir dizi vergi 
yeni oranlar 
üzerinden uygula
maya girdi. İşte yeni 
vergiler ve 
uygulaması.
Vergi Kanunlarının 
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) Uyumu ile bazı 
kanunlarda değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
kanun geceleyin 
Resmi Gazete'nin 3. 
mükerrer sayısında 
yayımlandı ve 
yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe giren 
kanuna göre, gelir 
vergisi tavanı yüzde 
45'ten 40'a 
indirilirken, ücretli 
lerde bu oran yüzde 
40'dan yüzde 35'e 
çekildi ve damga ver
gisi tahsilinde damga 
pulu uygulamasına 
son verildi. Yasaya 
göre, 2006 yılından 
itibaren de menkul 
Kiymeuer ve aıger 
sermaye piyasası 
araçlarından 
elde edilecek gelirler
den 2006 yılından 
itibaren yüzde 15 
vergi alınacak.
Damga Vergisi'nin pul 
kullanılması şeklinde 
ödenmesi uygula

masına yasa ile son 
verilirken, damga ver
gisi ödemesinin mak
buz karşılığı yapıl
ması kararlaştırıldı. 
Bankalar, KİT'ler ve 
iştirakleri ile anonim 
kooperatif, eshamh 
komandit ve limited 
şirketler, vergisi 
ödenmemiş veya 
eksik ödenmiş kağıt
ları usulüne uygun 
olarak vergi ve cezası 
ödenmedikçe işleme 
konulmamasını 
öngören yasa ile 
vergi ve cezası öden
meden bu kağıtları 
işleme koyan kişi ve 
kuruluşlardan, 
kağıdın mükelle
flerinden alınacak 
ceza tutarı kadar 
ayrı bir ceza tahsil 
edilecek.
Yasa ile Bakanlar 
Kurulu'na, elektronik 
ortamda gönderilen
ler ile Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 
uygulamasıyla ilgili 
olarak düzenlenmesi 
ongoruıen Kağıtların 
tabi olduğu damga 
vergisi nispet ve 
maktu tutarlarını ibraz 
yerleri itibarıyla sıfıra 
kadar indirmeye, 
indirilen oran ve 
tutarlarını kanuni 
seviyesine kadar 
çıkarmaya ve farklı

oran ve tutarlar belir
lemeye ilişkin yetki 
verildi.
Yasada, Damga 
Vergisi'ne tabi akti
flerle ilgili kağıtlar, 
kararlar ve mazbata
lar, ticari işlemlerde 
kullanılan kağıtlar, 
makbuz ve diğer 
kağıtlardan alınan 
vergi miktarları 
günün ekonomik 
koşullarına göre 
yeniden belirlendi. 
-TAPU HARCINDAN 
İSTİSNA-
Yasa uyarınca organ
ize sanayi, endüstri 
veya teknoloji 
geliştirme böl
gelerinde yer alan 
gayrimenkullerin 
yatırıma uygun hale 
getirilmesi amacına 
uygun olarak ifraz, 
taksim veya bir
leştirme işlemleri, 
tapu harçlarından 
istisna edilecek. 
Harçlar Kanunu kap
samında yazılı ve 
uygulamalı sınav için 

ayrı ayrı tahsil edilen 
"sürücü belgesi sınav 
harçları" da yürürlük
ten kaldırıldı.
Belediyelerin ilan ve 
reklamlardan aldığı 
vergi tarifesi de yasa 
ile yeniden belirlendi. 
Buna göre dükkan, 
ticari ve sınai müess
ese ve serbest 
meslek erbabınca 
çeşitli yerlere asılan 
ve takılan her çeşit 
levha, yazı ve resim 
gibi tüm sabit ilan ve 
reklamların 
metrekaresinden yıl
lık olarak en az 20, en 
çok 100 YTL vergi alı
nacak. Belediye, bile
tle girilmesi zorunlu 
olmayan eğlence yer
lerinden günlük en az 
5 en çok 100 YTL 
vergi alacak.
-ÇEVRE TEMİZLİK 
VERGİLERÎ- 
Konutlardan alınan ve 
kamuoyunda çöp ver
gisi olarak bilinen 
çevre temizlik vergisi, 
büyükşehir 

belediyelerinde yüzde 
50, diğer belediyel
erde yüzde 20 oranın
da artırılırken, konut
lara ait çevre temizlik 
vergisi, su tüketim 
miktarı esas alınarak 
büyükşehirlerde 
metreküp başına 15 
Yeni Kuruş (YKr) 
diğer yerlerde ise 12 
YKr olarak hesa
planacak.
Yasaya göre, tatil 
günlerinde alınacak 
çalışma ruhsatı harcı, 
işin mahiyetine göre 
yılda 20 YTL'den az, 
800 YTL'den de çok 
olmamak üzere 
belediye meclisler
ince belirlenecek. 
-GELİR VERGİSİ 
DİLİMLERİ-
Yasa ile ivazsız olarak 
(karşılıksız, bir men
faat karşılığı 
olmadan) iktisap 
edilenler ile tam 
mükellef kurumlara 
ait ve 2 yıldan fazla 
elde tutulan hisse 
senetleri hariç, 
menkul kıymetlerin 
veya diğer sermaye 
piyasası araçlarının 
elden çıkarılmasından 
sağlanan kazançlar 
vergiye tabi tutuluyor. 
Bu hükümle hisse 
senetlerinin belli 
sürelerle elde tutul
ması halinde bunların 

satışından elde edilen 
kazancın vergiye tabi 
olmamasına ilişkin 
aylık süre 2 yıla 
çıkarılıyor. Yasa, gelir 
vergisi tavanını yüzde 
45'den yüzde 40'a 
indiriyor. Ücretlilerde 
ise bu oran yüzde 
40'dan yüzde 35'e 
çekildi.
Buna göre, gelir ver
gisine tabi gelirlerin 
- 6 bin 600 YTL'ye 
kadar olan kısmından 
yüzde 20,
-15 bin YTL'nin 6 bin 
600 lirası için 1320 
lira, 
- fazlası için yüzde 
25, .
-30 bin YTL'nin 15 
bin lirası için 3420 
lira, 
- fazlası için yüzde 
30, 
- 78 bin YTL'nin 30 
bin lirası için 7920 
lira, 
- fazlası için yüzde 
35, 
- 78 bin YTL'den 
fazlasının 78 bin lirası 
için 24 bin f20 lira, 
- fazlası için 
yüzde 40 oranında 
vergi alınacak.
Bu dilimler 
ücretlilerde yüzde 
15'den başlayacak 
ve yüzde 35'de 
son bulacak. -

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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HASTANE BİLGİSAYAR OTOMASYON SİSTEMİNİ İŞLETMEK ÜZERE 
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

Agım QemliLPevletHastanesi Baştabipliği
2005 yılı hastane bilgisayar otomasyon sistemini işletecek 27 vasıfsız personel alımı hizmet 

ahmı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2004 / 226021
1, İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
b) Telefon-faks no : 224 513 92 00 • 224 513 92 07
c) Elektronik posta adres : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. ihale konusunu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2005 yılı hastane bilgisayar otomasyon sistemini işletecek

27 vasıfsız personel alımı
b) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Gemlik / BURSA
c) İşin süresi : 01.03.2005 * 31.12.2005 tarihleri arası 306 takvim günüdür.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer ; M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 25.01.2005 * 10.30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İle yeterlik değerlendirmesinde uygu* 

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

ronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belge

si
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk İlanın yapıldığı yıl içinde 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 kurucu

ları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler ?

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (I) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu 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 İle ser

mayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiyi kullandırılmayacağına ilişkin taahhüt

name
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %70 I oranında gerçekleştirdiği, İdarece kusursuz kabul edilen ihale 
konusu İş veya benzer İşlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranında az 
olmamak üzere tek sözleşmeye İlişkin İş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna İlişkin belgeler
İsteklinin organizasyon yapısı, İhale konusu İşi yerine getirebilecek, teknik şartnamede 

belirtilen nitelikte en az 27 (ylrmlyedl) kişiyi çatıştırdığına dair belge veya çalıştıracağına dair 
taahhütname verecektir.

Ayrıca istekli İhale tarihinden önceki 5 yıl İçerisinde İhale konusu iş veya benzer 
hizmetlerde en az 10 (on) kişinin en az 120 (yüzylrml) gün kesintisiz olarak çalıştırıldığına dair 
4 aylık sigorta prim bordrosunu verecektir

4.3.3. Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaleteye ilişkin belgeler
İdari şartnamenin konusu ve benzeri hizmet işi ile ilgili ihale tarihi itibarı ile geçerlilik 

süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik belgesi verilecektir. Ortak girişim olması halinde 
bütün ortaklar bu belgeyi ayrı ayrı vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi veya özel kurumlarda yaptığı vasıfsız veya vasıflı per
sonel çalıştırma hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma birimi Cumhuriyet Mah. 

Gemlik - Bursa adresinde görülebilir ve 50.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 25.01.2005 tarihi, saat 10.30’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı 
salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 8

Bursa’da 
ilköğretim 

okulu 
kundaklandı
Bursa’da bir 
İlköğretim okulu, 
7 ayrı noktadan 
benzin dökülerek 
yakıldı. İtfaiye 
okuldaki yangını 
söndürürken, 
polis ekipleri bir 
bölümü kullanılamaz 
hale gelen okulda 
delil aradı.
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıkiı 
Mahallesi'ndeki 
Hatice Salih 
İlköğretim Okulu’nda 
kundaklama sonucu 
yangın çıktı.
7 ayrı noktadan 
benzin dökülerek 
başlayan yangın 
okulda 2 sınıf ile 
resim atölyesinin 
kullanılamaz hale 
gelmesine neden 
oldu. Olay yerinde 
inceleme yapan 
itfaiye ekipleri 
önceki gece 08,30'da

çıkan yangının, 
giriş kattaki plaket 
panosu, öğretmenler 
odası, 7/Ç ve 7/F 
sınıfları ile resim 
atölyesinde 
7 ayrı noktadan 
başladığını tespit 
ettiler. Alevler 
kısa sürede kontrol 
altına alınırken, 
Olay Yeri İnceleme 
ve Kimlik Tespit 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri de delil 
aradı. Resim 
atölyesindeki 
Atatürk büstünün 
üzerinde izleri , 
tespit etmeye 
çalışan krlmlnal 
ekip, çok sayıda 
delili incelenmek 
üzere Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
götürdü, Polis, 
okulu kundaklayan 
kişiler hakkında 
soruşturma başlattı.

ABONE KAMIZ DEVAM EDİÎOR 
□âİSSMEOlUHOMMU 
mm < ..V. ■! Hin

| BURSA HAKİMİYET VE | 
■ KENT GAZETELERİNE . 
' İLAN ve REKLAM ALINIR J 
J KÖRFEZ REKLAM J 
I TEL:(0.224)5139683 ।

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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GemBporiif mlsr Mudanya’yı Mi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Grubunda üst- 
sıralara tırmanışa 
geçen 
Gemllkspor'lu 
gençler dün 
oynadıkları 
Mudanyaspor 
maçını 3-1 
kazanmayı 
başardılar. 
Maçı hızlı 

iyon 
b t'ipor,

İlk dakikadan 
İtibaren rakip 
sahada gol aı in »va 
başladı.
Rakibine baskı 
kuran kırmızı 
beyazhlar İlk golü 
16'ncı dakikada 
sahanın yıldızı 
Serkan’la buldular. 
Dakikalar 38’i 
gösterirken 
sahneye çıkan 
Yusuf 
Gemlikspor'un

iO yarıyı 2-0 
ö ıdu kapatmasını 
saylayan golü 
Mudanya 
ağlarına bıraktı. 
İkinci yarıda da 
baskısını rakibine 
kabul ettiren 
Gemllkspor, 
üçüncü golü 
ararken kalesinde 
yaşanan karam
bolde Mudanya'nın 
golüne engel 
olamadı. 2-1 
Yediği golün 
hemen ardından 
gelişen Gemlik 
atağında kazanılan 
penaltıyı gole 
çeviren Serkan, 
maçın sonucunu 
İlan etti. 3-1 
Takımlar, 
karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktılar: 
Saha : Gemlik 
HAKEMLER : 
Mehmet Tan (***) 
Emre Akalın (***) 
Durall Küçük (***) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (***) 
İsmail (••) Fatih (*•) 
(Nazım *) Rıdvan 
(***) Serdar (***) 
Emrah (***) 
Sercan (***) Yusuf 
(***) Dinçer (**) 
(Ahmet **) 
Emrah (***) 
Muharrem (**)

MUDANYASPOR : 
Burak (*) Serkan (*) 
(Selçuk *) 
Ozan (**) Koray (**) 
özgür (**) Ramazan

(*) (Talat *) Nazif (**) 
Irtuğrul
(*) (Ömer *) Evren
(*) Kurtuluş
(**) ^mre (*)

Seller; Dk. 10-80
Sercan Dk. 38
Yusuf (Gemlik) 
Dk, 78 Ozan 
(Mudanya)

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi & Irsaliyeli Fatura 
El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN
BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B 

(Stüdyo Prestij yanı) GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Şahinyurdu Köyü ziyareti sırasında köylülere verdiği sözü tuttu ve Orman Bakanı’na yazılı soru önergesi verdi

Şahinyurdu köylüleri sınır tespiti istedi
Şahinyurdu’nun orman köyü olmasına rağmen 2003-2004 sezonunda makta alamadıklarını belirten köylüler, 
Kaymakamlığa müracaat ederek, sınır tespitinin yapılmasını İstediler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

■MHH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
4 Ocak 2OqfSalı 250.000 TL 0.25 YTL

Yar/ vıl tatili 19 
Ocakta başlıyor 
İlköğretim ve ortaöğretim okul 
larında yarıyıl tatili, Kurban Bay 
ramı'nın arife günü olan 19 Ocak 
Çarşamba günü saat 13.00'den 
İtibaren başlayacak. Sayfa 10’da

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifileri Birliği’nin 50. mali genel kurul toplantısı yapıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.Cörfî

Ya Marmarabirlik olmasa..
Zeytin hasadı tamamlanmak üzere.
Binlerce zeytincinin kuruluşları olan

Kooperatifler ve üst kuruluş Marmarabirlik, ülke 
mlzln en büyük üretici kooperatiflerinden biri.

Marmarabirlik geçtiğimiz günlerde mail genel 
kurul toplantısını gerçekleştirdi.

2004 sezonunda birliğe bağlı kooperatifler ortak
larından 29 bin ton sofralık zeytin, 5 bin ton yağlık 
zeytini alımı gerçekleştirmiş.

2003*2004 yıllarına alt stoklarda bulunan zeytin
lerin satışlarından 90 trilyon lira gelir elde edilmiş..

Bunlara Marmarabirllk’in büyüklüğünü belirtmek 
için yazıyorum. Bu kurum uzun yıllar siyasilerin 
arpalığı olarak kullanıldı.

Kaplarda zeytinler bozuldu, siyasi tercihlerle 
bayilikler verildi.

Kendi yakınlarından düşük baremli zeytini yük
sek baremli gösterip alındı, satışlarda havuz 
hileleri yapıldı..

Daha niceleri hep siyasilerce örtüldü.
Sonuçta Marmarabirlik’in bankalara borcu 153 

trilyona çıktı.
57. hükümetin birliklerin bankalara olan 

borçlarını silmesi ile Marmarabirlik de kendine 
gelebildi.

Bu dönemi iyi kullanmak gerek.
Bunun yolu da Marmarabirlik'! siyasi kaygılar

dan uzak, ehli kişilerin eline vermekle olur.
Marmarabirlik üreticinin ürününü en iyi şekilde 

değerlendiren bir kuruluştur.
Ticari bir kurumdur.
Eski alışkanlıklar bırakılarak, hem üretici, hem 

de tüketici korunmalıdır.
Kaliteli zeytin üretmek ve bunu tüketiciye yeme 

alışkanlığı kazandırmak birliğin görevlerindendir.
Düşünüyorum da, ya Marmarabirlik olmasaydı?
Üreticinin hali nice olurdu.

Birliğe bağlı 9 kooperatifin 
delegelerinin katılımıyla 
gerçekleşen Marmarabirlik 50. 
Mali Genel Kurul toplantısında, 
2005 yılı bütçesi 90 trilyon olarak 
açıklandı. Genel kurulda konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, 2003-2004 iş yılında 
stoklarda bulunan muhtelif 
ürünlerden toplam 90 trilyon 
235 milyar 282 milyon 876 Hra 
tutarında 28 milyon 107 bin 821 
kilogramlık ürün satışının gerçek
leştirildiğini söyledi. Sayfa 3‘de

Büyükşehiıjuşahazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 
Büyükşehir Belediyesi'ne alınan 2 adet 
Mercedes-Benz Unumog U 400 marka, Euro 3 
motorlu çok amaçlı yol bakım aracı ile kışa hazır 
olduklarını söyledi. Başkan Şahin, kış ile müca 
dele konusunda Büyükşehir ve sınırları İçindeki 
ilçe belediyelerin temsilcilerinden oluşan 
bir kriz merkezi kurduklarını belirtti. Sayfa 5’de

Vekaletle kurban 
keşjmj 200 YTL

Türkiye Diyanet Vakfı, vekaletle 
kurban kesimi bedelini 200 YTL 
olarak belirlerken, Türk Hava 
Kurumu (THK) da yurtiçi 185 YTL, 
yurtdışı 130 dolar veya 100 euro 
olarak tespit etti. Sayfa 9’da

Havalar soğuyor, kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 
yurdun, Balkanlar üzerinden 
gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine gireceğini bildirdi.

Haberi sayfa 7’de
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Buluşma
^^^jGürhanÇ^İNKAYA

İnsan denilen varlık....
12 Mart’a 5 kala ..
E.Tümgeneral Çelil Gürkan’ın 1981 yılında 

yayınladığı bir kitap.
Ali Dayımın kitaplığını karıştırırken buldum.
Ali Dayım E.Albay.
27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 olaylarını 

yaşamış dahası içinde olmuş Kemalist bir 
subay.

Benim babam da öyle..
O da Emekli astsubay.
Babamdan dinlediklerimiz,ondan öğrendikle 

rimiz yaşamın ta kendisi .
Kışlada ve dışarıda yaşadıkları ve aktardıkları 

Cumhuriyet Devrimleri’ne ve Atatürk İlkelerine 
sıkı sıkıya sarılmamızın ana unsuru.

Biz doğaldır ki böylesine değerli büyükleri 
mizin rahle-i tedrisinden geçince

Atatürkçülük ve Kemalizm genlerimize işliyor.
Yurtseverlik, dik başlılık, ilkelilik dönemsel 

olarak zararını görsek bile karakterimiz oluyor.
Çelil Gürkan’ın anılarını bir araya getirdiği 

kitap bir ibret vesikası.
Tarih’e gerçek anlamda ışık tutacak türden.
Birlikte yola çıkılan arkadaşların , kendi ikbal

leri uğruna yön değiştirdiklerine, koca koca 
adamların nasıl da küçüldüklerine tanıklık edi 
yorsunuz.

Hiç bir dahliniz olmadığı halde, birleri adına, 
insanlık adına kızarıyorsunuz, utanıyorsunuz.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkesine 40 yıla 
yakın bir süre hizmet etmiş bir generale yapılan 
davranışlar iliklerinizi donduruyor.

Amma velakin ;
Yaşam böyle..
Dün dost oldukların bugün düşman.
Dün düşman olduklarıri bugün dost.
Her şey vıcık vıcık.
Önceki gün yerel televizyonlarda Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin bir dizi icraatları ve 
Bursa Ticaret Sanayi Odası’nın eğitim atak
larının yaşama geçirildiği törenlere katılmak 
üzere Bursa’yı onurlandıran başbakana ve tem
sil ettiği siyasal otoriteye "spiker yaklaşımlarını" 
duydukça tüylerim diken diken oldu.

Bu kadar yağ çekmek niye ..
İki nedeni olabilir ?
Ya bir beklenti var .
Ya da karakter zaafiyeti .
Onur,gurur hak getire ..
Oysa ;
Türk demek gurur demek ..
Türk demek eğilmez,bükülmez demek .
Neler oldu bize ?..
Bize neler oldu ?..
IMF..
Dünya Banka’ sı..
AB..
ABD..
Bu kavramlar feleğimizi şaşırttı..
Dünyamızı alt üst eti.
Özümüzden uzaklaştırdı.
Bu yol iyi bir yol değil.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Orman köyü 
olmasına 
rağmen 2003- 
2004 sezonun
da makta 
alamayan 
Şahinyurdu 
köylüleri 
Kaymakam 
lık'tan sınır 
tespiti istediler. 
Geçtiğimiz 
günlerde 
Şahinyurdu 
köyünü 
ziyaret eden 
CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal 
Demirel'e 
durumlarını 
anlatan 
köylüler 
Demirci'den 
destek 
istediler.
Konuyu 
Ankara'da 
meclise taşıya
cağı sözünü 
veren Kemal 
Demirel, 
Orman Bakanı

Şahinyurdu köylüleri 
sınır tespiti istedi

Kemal Pepe'ye 
konu hakkında 
yazılı soru 
önergesi verdi. 
Orman köyü 
olmasına 
rağmen 
yakacak 
odunlarının 
dahi bulun
madığını 
ileri süren 
Şahinyurdu 
köylüleri, 
17-11-2004 
tarihinde 
Gemlik 
Kaymakamlığın 
dan sınır 
tespiti 
talebinde 
bulundular. 
Taleplerine 
"Mevsim şart
ları uygun 
olmadığı için 
sınır tespiti ilk
baharda yapıla
bilir" cevabının 
verilmesinden 
sonra harekete 
geçen 
Şahinyurdu 
köylüleri

mağdur olduk
larını öne 
sürerek, 
Milletvekili 
Kemal 
Demirel'e 
konuyu 
aktardılar.
Geçimlerini 
ormandan 
aldıkları makta 
ile sağlayan 
Şahinyurdu 
köylülerinin 
mağdur olma
maları açısın
dan sorunun 
öncelikle 
çözümlenmesi 
için soru 
önergesi 
veren Kemal 
Demirel, 
köylülerin 
halen kış 
ortasında yaka
cak sorunu 
çektiklerini 
ifade etti. 
Orman Bakanı 
Sami Pepe'ye 
verdiği soru 
önergesinde 
Kemal

Demirel, 
"Orman köyü 
niteliği taşıyan 
Şahinyurdu 
köyünün sınır 
tespiti ne 
zaman 
yapılacaktır? 
Şahinyurdu 
köyünün 
makta 
sorununun 
çözülmesi 
için neler 
yapmayı 
planlıyor
sunuz? 
Şahinyurdu 
köylülerinin 
mağduriyet
lerinin 
giderilerek, 
elde edemedik
leri haklarının 
kazandırılması 
için acil olarak 
neler yapmayı 
planlıyor
sunuz?" 
sorularına 
cevap verilmek 
üzere soru 
önergesi 
verdi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
istiklal 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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Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin 50. mali genel kurul toplantısı yapıldı

Marmarabirlik’e dev bütçe
Birliğe bağlı 9 kooperatifin delegelerinin katılımıyla gerçekleşen Marmarabirlik 50. mali genel kurul toplan
tısında, 2005 yılı bütçesi 90 trilyon olarak açıklandı. Genel kurulda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, 2003-2004 iş yılında stoklarda bulunan muhtelif ürünlerden toplam 90 trilyon 235 milyar 282 
milyon 876 lira tutarında 28 milyon 107 bin 821 kilogramlık ürün satışının gerçekleştirildiğini söyledi.
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifileri 
Birliği’nin 50. mali 
genel kurul toplan
tısı önceki gün 
Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma 
Genel Müdürü 
Mehmet Vehbi' 
Günan, Vali 
Yardımcıları Ali 
Taşkın ve Cafer 
Odabaş’ın yanında 
diğer yönetici ve 
yetkililerle, birliğe 
bağlı 9 koopera 
tiften çok sayıda 
delegenin katılımıy
la gerçekleştirildi. 
Genel kurulda, 
Marmarabirlik’in 
2005 yılı bütçesi 90 
trilyop Türk Lirası 
(90 milyon YTL) 
olarak açıklandı. 
Öte yandan, 
2003/2004 iş yılında 
stoklarda bulunan 
muhtelif ürünlerden 

toplam 90 trilyon 
235 milyar 282 
milyon 876 lira 
tutarında 28 milyon 
107 bin 821 
kilogramlık ürün 
satışının gerçek
leştirildiği belirtildi. 
Fiyat ve ödeme 
planı hakkında 
ortakların nezdinde 
yanlış bir beklentiye 
sebep olmamak için 
genel kurulda 
konuşan Başkan 
Refi Taviloğlu, 
“Bu yıl uygulanan 
barem fiyatlarını en 
üst limitte olmakla 
ayrıca bir avans 

• barem fiyat farkı * 
verilmesi söz 
konusu değildir. 
Alım fiyatı azami 
sınırında bulun
duğundan bu 
ürünün satışından 
da yüksek bir kar 
marjı beklenemeye
ceği de doğaldır. 
Bu nedenle, bu

dönemdeki fiyat 
ve ödeme şekli 
gelecek dönemler 
için geçerli 
olmayacaktır" dedi. 
BİRLİK 
BÜYÜYECEK 
AB’ye uyum 
sürecinde başarıl
ması gereken mese
lelerin çokluğuna 
da dikkat çeken 
Taviloğlu, “AB’ye 
uyum çalışmaları 
nedeniyle entegre 
tesislerimiz etrafın
daki arsalara talip 
olacağız. Bu şekilde 
üretim merkezimizi 
genişleterek ileriye 
dönük yatırım yap
mayı hedefliyoruz. 
Ayrıca, lisanslı 
depoculuk programı 
çerçevesinde yeni 
depolar kurulacak. 
Dünya Bankası’n 
dan kredi desteği 
sağlayacağız" 
şeklinde konuştu. 
Taviloğlu, "İste
diğiniz miktarda ve 
nitelikte ürün aldık. 
Alımlardaki kalibraj 
planlanan şekilde 
uygun gelmektedir. 
Bu sene alınan 
mahşulün karakteri 
fermantasyonu çok 
çabuk tamamlayıp 

kısa sürede 
olgunlaşma 
özelliğine sahip. 
Dolayısıyla daha 
kısa sürede piya 
salara süreceğiz. 
Piyasadaki ürün 
çeşitliliğimizin 
artmasına yol 
açacak." dedi.
ÇOK NİTELİKLİ 
BİR ZEYTİNYAĞI 
ÜRETTİK 
‘Birlik’in Sofralık 
zeytinde olduğu 
gibi zeytinyağında 
da zirveye 
tırmanacağız. 
Zeytinyağı dolum 
tesislerimizi revize 
ederek üretimi 
arttıracağız’ diyen 
Taviloğlu, "Entegre 
tesislerimize yeni 
ambalaj makinaları 
alıyoruz. Yeni doy- 
pak ambalajlı ürün
leri piyasaya süre
ceğiz. Tenekeli 
ambalajlarımız 
dışında da vakumlu 
üretimlerimizi de 
pastörize ederek 
piyasaya sürmeyi 
planlıyoruz.
Bu da sektörde 
bir ilktir." dedi.
Genel kurulu değer
lendiren Yönetim 
Kurulu Başkanı

Taviloğlu, 
şöyle devam etti: 
"Geleceğe güvenle 
bakan bir yönetim 
önderliğinde 
Marmarabirlik 
onurlu bir genel 
kurul gerçekleştir
miştir. Birlik 
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği'ne üyeljk 
sürecinde diğer 
birliklere ve 
kooperatiflere 
örnek olabilecek bir 
yörjetim anlayışı ile 
çalışmalarını 
gerçekleştirmiş ve 
bunun sonuçlarını 
da almış bulunmak
tadır. Yapılan genel 
kurulda dürüst 
başarılı ve her 
türlü denetime 
açık yapısıyla 
Marmarabirlik 
yönetimi ve 
denetimi hak etmiş 
olduğu konumunu 
delegelerin genel 
kurulda göstermiş 
olduğu tevehcühle 
gözlenmiş bulun
maktadır. Türk 
kooperatifçilik 
tarihinde hiçbir 
genel kurul bu 
denli saydam, 
güvenli istikrarlı 
bir boyutta 
gerçekleşmemiştir. 
Bu yönetim anlayışı 
ile Marmarabirlik 
gelecek yıllarda da 
çok önemli ve 
haşarılı atılanlar 
içinde olacağını 
göstermektedir. 
Gerek kararların 
alınmasında 
gerekse yapılan 
konuşmalarda 
Marmarabirlik 'in 
geldiği nokta 
gerek birlik 
gerekse üyeleri 

ile zeytin üreticileri 
ve tüm ülkemiz 
yönünden övünç 
kaynağı olmuştur. ” 
RAKAMLARLA 
MARMARABİRLİK 
‘Birliğimiz 2000 
yılı öncesi 
kullanmış olduğu 
D.F.İ.F. kredi ve 
faizlerden oluşan 
159.200 Milyar 
TL'si borcumuz 
hazineci üstlenerek 
tasfiye edilmiştir’ 
diyen Taviloğlu, 
“Buna bağlı 
olarak 2004/2005 
işyıhnda ortak
larımıza kar 
payı 6.300 milyar 
tl dağıtılmıştır. 
Yine 2004/2005 iş 
yılının Temmuz, 
Ağustos, Eylül ve 
Ekim aylarını 
kapsayan ilk 4 
aylık dönemine 
ait karımız 7.412 
milyar lira olarak 
gerçekleşmiştir. 
Birliğimizin 
2002/2003 iş yılında 
yurt dışında 
4.332 ton zeytin x 
satışı gerçekleşmiş 
olup karşılığında 
6.585.824 $ 
döviz girişi 
sağlamıştır. 
Birliğimizin 
29.12.2004 tarihi 
itabariyle 
2004/2005 iş yılında 
29 bin ton sofralık, 
5 ton yağlık olmak 
üzere toplam 
34 bin ton 
zeytin alımı 
gerçekleştirmiş 
olup, alınan zeytinin 
tutarı 78.329 milyar 
lira ortaklarımıza 
peşin olarak 
ödenmiştir." 
şeklinde konuştu.
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Mtigreflctoyefliyılsevm Gönül 
Hemşire 
Yıldırım ’a

Seyfettin ŞEKERSÖZ

tayin oldu

Seyfettin şekersöz Gönül hemşireye

Hamidiye llköğ 
retim Okulu 
Ana sınıfı öğrenci
leri 2005 yılına 
aileleriyle birlikte 
eğlenerek girdiler. 
Okul salonunda 
bir araya gelen 
Ana sınıfı 
öğrencileri 
Öğretmenleri 
Jale Güreşçi'nin 
kendilerine 
öğrettiği oyunları 
anne-babalarına 
sergileyerek, 
onlardan bol bol 
alkış aldılar.
Hamidiye İlköğre
tim Okulu tarafın
dan düzenlenen 
Yılbaşı kutlama 
programında,

hep birlikte türkü 
söyleyen minik 
öğrenciler 
çeşitli fıkraları 
canlandırarak 
tiyatro 
kabiliyetlerini de 
gösterdiler. 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu'nda ilk 
kez Yılbaşı 
kutlama pro
gramı düzenle 
yen Öğretmen 
Jale Güreşçi ile 
minik öğrencileri 
ailelerinin 
hazırladıkları 
özel giysilerle 
salonu dolduran 
misafirlere - 
eğlenceli 
bir gece 
yaşattılar.

Yaklaşık 7 yıldır 
Gemlik Belediye 
Tabipliğinde 
hemşire olarak 
görev yapan 
Gönül İpekçi, 
kendi arzusuyla 
Bursa Yıldırım 
Belediyesi'ne 
tayin oldu.
Gönül hemşirenin 
tayiniyle 
Gemlik 
Belediyesi'nden 
Yıldırım 
Belediyesi'ne 
tayin olanların 
sayısı da 4’e çıktı. 
Orhangazi 
Caddesi'ndeki 
Rodop Izga.ra'da

veda yemeği 
düzenleyen 
Belediye personeli 
gözyaşlarını 
tutamayan 
arkadaşlarına 
hediyeler vererek 
onu teselli ettiler. 
Emekli olan ve 
ayrılan mesai 
arkadaşlarına 
yemek düzenle
mekle gündeme 
gelen Belediye 
personeli çok 
sevdikleri 
arkadaşlarını 
Yıldırım 
Belediyesine 
kaptırdıkları için 
üzgün olduklarını 
söylediler.

r ■■ — “ — i
I BURSA HAKİMİYET VE . 
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR I
■ KÖRFEZ REKLAM ı

TEL: (0.224) 513 96 83

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
GEMLİK

■MHİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M E2LY0R ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Büyükşehir kışa hazır
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Büyükşehir Belediyesi’ne alınan 2 adet Mercedes-Benz llnumog U 400 marka, 
Euro 3 motorlu çok amaçlı yol bakım aracı ile kışa hazır olduklarını söyledi. Başkan Şahin, kış ile mücadele konusunda 
Büyükşehir ve sınırları içindeki ilçe belediyelerin temsilcilerinden oluşan bir kriz merkezi kurduklarını belirtti.

Hemen her yıl gerek 
Bursa'da, gerekse 
ülkemizde ağır kış 
şartları nedeniyle 
çeşitli olumsuzluklar 
yaşanıyor.
Koordinasyon 
eksikliği ve 
vatandaşlarımızın 
trafiğe hazırlıksız 
çıkmaları sorunlar^ 
daha da arttırıyor. 
Bu nedenle 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl 
kışla mücadeleyi 
daha dbnanımlrbir 

SENEN Salık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle vaşavın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

< ip iğ
Fanya

. .Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
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şekilde yürütecek. 
Bu amaçla 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından 2 adet 
Mercedes-Benz 
Unimog U 400 marka, 
Euro 3 motorlu çok 
amaçlı yol bakım 
aracı satın alındı. 
Farklı özelliklere 
sahip araçların 
tanıtımı dün bir basın 
toplantısı ile yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'in 
katılımıyla gerçek

leşen toplantıda 
Mercedes-Benz 
Unimog U 400 marka 
yol bakım araçları 
basın mensuplarına 
tanıtıldı.
Yoğun kış şartları 
için Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
gereken tedbirleri 
önceden aldıklarını 
söyleyen Başkan 
Hikmet Şahin, son 
teknoloji kullanılarak 
üretilen bu yol 
bakım araçlarını 
Bursa'ya 
kazandırdıkları 
için gurur duyduk 
larını belirtti.
Araçların önünde 
3 metre genişliğinde, 
90 cm. 
yüksekliğinde, 
sağa-sola ayrılabilen, 
30'ar derece 
dönebilen kar 
küreme bıçaklarının 
da mevcut olduğunu 
söyleyen Başkan

Şahin, araçların 
arka kasasında 
ise 4 m3 kapasiteli 
tuz ve kum 
serpebilen sericilerin 
yer aldığını belirtti. 
Son teknoloji 
harikası olan yol 
bakım araçlarının 
zincir takmadan 
hareket etme 
özelliğine de sahip 
olduğunu ifade eden 
Başkan Şahin, 
"Bu araçları kışın kar 
küreme ve tuz 
serpme amaçlı, diğer 
zamanlarda da çim 
biçme ve süpürme 
amaçlı kullanacağız” 
dedi.
Yol bakım araçlarını 
kullanacak olan 

personele özel 
eğitim verildiğini de 
sözlerine ekleyen 
Başkan Ş-ahin, 
2 adet Mercedes- 
Benz Unimog U 400 
marka yol bakım 
aracının tuz atma 
aparatlarıyla birlikte 
yaklaşık 750 bin YTL 
(750 milyar TL) mal 
olduğunu belirtti. 
Valilik, Trafik 
Müdürlüğü ve diğer 
kamu birimleriyle 
koordinasyon 
içerisinde olduklarını 
söyleyen 
Başkan Şahin, 
kışla mücadelede 
Yol Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü, İtfaiye, 
BUSKİ, Park ve

Bahçeler Müdürlüğü 
ve İşletmeler 
Müdürlüğü 
ekiplerinin ortak 
çalıştıklarını kaydetti. 
Kışla mücadele 
konusunda 
Büyükşehir ve 
Büyükşehir sınırları 
içindeki ilçe 
Belediyelerinin 
temsilcilerinden 
oluşan bir kriz 
merkezi kurduklarını 
söyleyen Başkan 
Şahin, burada 
oluşturulan 15 
ekibin kar yağışıyla 
birlikte harekete 
geçeceğini ve 
24 saat aralıksız 
olarak hizmet vere
bileceğini belirtti.
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Hangi leke nasıl çıkar?
Modern dünyada 
binbir çeşit leke var 
ve herbir leke üst 
baş temizliğinden, 
ev temizliğine kadar 
her alanda bizi tendit 
ediyor. Ama her 
lekeden kurtulmanın 
da bir püf noktası 
var. Hangi leke nasıl 
çıkar bilmek lazım. 
Yünlü, pamuklu, 
ipek kumaşlar için 
elinizin altındaki 
sihirli leke çıkartıcıyı 
biliyor musunuz? 
Kuru fasulyenin 
haşlama suyu, içine 
tuz katılmadığı tak
tirde mükemmel bir 
temizleyicidir. Bunu 
sakın unutmayın 
Alçı Lekesi 
Ilık sirkeye batırılmış 
bir bezle silin.
Alkol Lekesi 
Cilalı ahşap 
üzerinde: Lekeli yer
leri bir mantar 
tıpasıyla silin veya 
terebentinle ıslatın, 
sonra parlatın. 
Masif ahşap 
üzerinde: Eter veya 
benzinle temizleye
bilirsiniz. Leke çok 
inatçıysa, çakmak 
benzinini deneyiniz. 
Altın Terpizliği 
Bir litre suya 15 gr. 
sabun rendesi ve 
100 gr. amonyak 
ilave edin.
Temizlemek iste
diğiniz altın 
eşyalarınızı bu 
karışımın içinde 
yarım saat kadar 
bırakın. Sonra,

soğuk suyla çalka
layın ve bir deri 
parçasıyla 
temizleyin.
Alüminyum Temizliği 
Kimi zaman 
alüminyum 
kaplarımız kirlenir ve 
lekelenir (özellikle 
bulaşık makinasında 
yıkadıktan sonra 
kararırlar). Bunların 
temizliği de kolaydır. 
İçinde kuzu kulağı 
pişirin veya süt kay
natın. Bozulan rengi 
eski haline dönecek
tir. Biraz zeytinyağı 
ile birkaç damla 
alkolü karıştırın ve 
yumuşak bir bezle 
alüminyum 
kaplarınıza sürün. 
Pırıl pırıl 
olacaklardır.
Ampullerin Temizliği 
En iyi temizleyici 
alkoldür. Ancak 
ampulün yüzeyi 
pütürlüyse bir 
kesilmiş soğan 
parçasıyla silin, 
sonra nemli bir bezle 
temizleyin. Ampulü 
temizledikten sonra 
ışığı yakmadan, 
üzerine bir iki damla 
parfüm sürün. Eviniz 
mis gibi kokacaktır. 
At Kestanesi 
Elleriniz i'çin:At 
kestanesi tozu ile 
ellerinizi yıkarsanız 
beyaz ve yumuşak 
olmalarını 
sağlarsınız.
Çamaşırlar için: 
Özellikle beyaz 
çamaşırları at 

kestanesi suyuyla 
yıkarsanız kar gibi 
beyaz olurlar. Ayrıca, 
at kestanesiyle 

^yıkanan çamaşırlar 
nemliyken ütülenirse 
kolalı gibi olur.
Ayakkabıdaki 
Lekeler 
Su lekesi: 
Boyamadan önce 
vazelin sürün. 
Küf Lekeleri: Bir 
beze gliserin sürerek 
lekeleri silin.
Spor ayakkabılar! 
Benzine batırılmış, 
eski diş fırçasıyla 
temizleyin.
Açık renk 
ayakkabılar: 
Üzerindeki lekeler 
benzine batırılmış 
bir bezle silinirse 
yok olurlar.
Koyu renk 
ayakkabılar: Üzer
lerindeki lekeleri " 
alkole batırılmış 
bezle temizleyin. 
Lekeler yok olacağı 
gibi ayakkabılarınız 
pırıl pırıl 
gözükecektir.
Vernikli 
ayakkabılar:Süt ve 
limon suyu en tesirli 
temizlik maddesidir. 
Süet ayakkabılar: 
Süet ayakkabıların 
dökülen tüylerini 
kabartmak için 
onları, su buharına 
tutun. Sakın ıslakken 
fırçalamayın. İyice 
kuruyunca tel fırçay
la fırçalayın.
Rugan ayakkabılar: 
Çatlamalarını önle

mek için zeytinyağı 
veya vazelin sürün. 
Sıcaklık çatlamaları
na sebep olacağı 
için serin yerde 
saklayın.
Kahverengi 
ayakkabılar: 
Rengini değiştirip 
siyaha boyamak 
isterseniz önce çiğ 
patatesle ovalayın 
sonra siyah cila 
sürün.
Ayna temizliği 
Aynanızı temizle
menin iki basit 
yolunu sıralayalım. 
- Top haline 
getirdiğiniz gazete 
kağıdını, 2 ölçü su 
ve 1,5 ölçü sirke 
karışımına batırarak 
bununla aynanızı 
silin, sonra kuru bir 
bezle kurulayın.
-Yarıya kesilmiş çiğ 
patatesle aynayı 
ovalayın. Sonra içine 
az miktarda alkol 
katılmış suyla duru
layın.
Sinekler karşı: Ay' 
nayı temizlediğiniz 
son suya alkol 
katarsanız sineklerin 
konmasını 
engellersiniz.
Balmumu Lekesi 
Lekeli yere bir kurut
ma kağıdı yerleştirip, 
balmumunu emmesi 
için üstünde sıcak 
ütüyü gezdirin.
Blucinlerin Rengi 
Rengini devamlı 
olarak açılmasını 
istemiyorsanız, 
yeniyken içine bol

miktarda tuz atılmış 
soğuk suda 12 saat 
kadar bırakın.
Renginin belirgin bir 
sabitlik kazandığını 
göreceksiniz.
Boya 
Kokusundan rahat
sız olursanız 
Taze boya kokusunu 
yok etmek için iki 
çareden yararlan
abilirsiniz.
-Boya kutusuna, litre 
başına 2 çorba 
kaşığı vanilya 
karıştırın.
-Veya boyadığınız 
odaya, içinde kesik 
bir soğan bulunan 
soğuk su dolu bir 
kap yerleştirin. 
Ekmek içiyle doldu
rulmuş bir tabak da 
aynı işi görecektir. 
Temizliği 
Oda duvarlarını tem
izlemek daima can 
sıkıcı işler arasında 
yer ahr. Üstelik bu 
işin püf noktaları bil
inmiyorsa...
- Odanın ortasına, 
kaynar su dolu bir 
kap bırakın. Kapı ve 
pencereleri iyice 
kapatın. Meydana

gelecek buhar 
duvarları nemlendi
receğinden temizlik 
işiniz oldukça kolay
laşacaktır.
- Mutfak duvarlarının 
temizliği için kul
lanacağınız sabunlu 
suya bolca tuz ilave 
edin. Böylece duvar
lardaki yağ ve is 
lekelerini kolaylıkla 
çıkartabilirsiniz.
- Boyalı duvar
larınızı, iyice yıkayıp 
kuruttuktan sonra, 
nişastalı suya 
batırdığıız süngerle 
silin. Böylelikle bir 
sonraki temizlik 
işlemini kolaylaştır
mış olursunuz. 
Parmak izleri 
- Duvarın boyasına 
zarar vermeden bu 
sevimsiz parmak 
izlerinden kurtula
bilirsiniz.
- İzleri kesilmiş 
patates parçasıyla 
ovuşturun.
-Parafine 
buladığınız bir bezle 
silerseniz parmak 
izlerinin çıktıklarını 
görürsünüz.

Ettler kendilerinden daha az zeki Mııtt evleniyor
Ingiltere'de Bristol, 
Edinburgh, 
Aberdeen ve 
Glasgow üniver
siteleri tarafından 
yapılan ortak 
araştırmanın 
sonuçları, erkek
lerin kendilerinden 
daha az zeki kadın
ları eş seçtiklerini 
ortaya koydu. 
Zeki kadınların

evlenmeleri halinde 
de evliliklerini 
sürdürmek için 
mücadele etmek 
zorunda kaldıkları
na dikkati çeken 
Ingiliz bilim 
adamları, kariyer
lerinde başarılı olan 
kadınların aynı 
başarıyı evlilik
lerinde göstere
bilmek için özel

çaba harcamaları 
gerektiğini bildirdi. 
900 kadın ve 
erkeğin 10 yaşında 
IQ'larını ölçen ve 
40'lryaşlarına 
kadar yaşamlarının 
nasıl geliştiğini 
izleyen bilim 
adamları, zeki birer 
öğrenci olan kız 
çocuklarının evlilik 
hayatlarında

başarılı olamadık
larını ortaya koydu. 
Erkeklerinse tam 
tersi bir grafik 
çizdiklerine dikkati 
çeken bilim 
adamları, evlilikte 
başarıya ulaşan 
erkeklerin yüzde 
88'inin başarılı ve 
iyi para kazanan 
erkekler olduğunu 
belirledi.
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Karsam fariyor
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü, 
yurdun, 
Balkanlar 
üzerinden 
gelecek yeni 
bir soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisine 
gireceğini 
bildirdi. Hava 
sıcaklığının 
Sah gününden 
itibaren yurdun 
Kuzeybatı 
kesimlerinden 
başlayarak 
tüm yurtta 
2-4 derece 
azalacağı 
kaydedildi. 
Meteoroloji 
Genel Müdürlü 
ğü'nden 
yapılan 
açıklamaya 
göre, soğuk 
ve yağışlı hava 
halen yurdun

kuzey ve doğu 
kesimlerinde 
etkisini- 
sürdürüyor. 
Yağışlar, yarın 
Batı ve Orta 
Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz ile 
Doğu 
Anadolu'nun 
doğusunda 
etkili olacak. 
Türkiye, bu 
geceden 
itibaren 
Balkanlar 
üzerinden 
gelen yeni bir 
soğuk ve 
yağışlı havanın

etkisine 
girecek.
Yarın gece, 
Marmara ve 
Kuzey Ege'de 
başlayacak 
yağışlar, Salı 
günü kıyı Ege 
dışında tüm 
yurtta, 
Çarşamba 
günü Batı 
Karadeniz 
kıyıları, Orta ve 
Doğu 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Akdeniz ile 
Doğu ve 
Güneydoğu

Anadolu böl
gelerinde 
devam edecek. 
Yağışlar, 
Çarşamba 
günü Doğu 
Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
etkili olmak 
üzere, 
Orta ve 
Doğu 
Karadeniz 
kıyıları, 
Akdeniz kıyıları 
ile Güneydoğu 
Anadolu'da 
yağmur ve 
sağanak, 
Marmara'nın 
doğusu ile Batı 
Karadeniz 
kıyılarında 
karla karışık 
yağmur ve kar, 
yağış alan 
diğer yerlerde 
kar şeklinde 
olacak.

TO'retemlar tasladı

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

TAMA ©WAİAWA^Mflg

Üniversitelerarası 
Kurul Yabancı Dil 
Sınavı'na (ÜDS) 
başvurular, 
başladı.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamaya göre, 
ÜDS; Alman, 
Fransız ve İngiliz 
dillerinde, fen ve 
sağlık bilimleri ile 
sosyal bilimler 
olmak üzere üç * 
ayrı alanda yılda 2 
kez Ankara'da 
ÖSYM tarafından 
yapılacak.
2005-ÜDS Mart 
dönemi sınavı 
uygulama tarihi 
olarak 27 Mart 
2005 belirlenirken, 
başvuru formları 
3-10 Ocak 2005 
tarihleri arasında 
üniversitelerin rek
törlüklerinden alı
nacak ve yine aynı 
tarihler arasında 
rektörlüklere 
başvuru yapılacak. 
2005-Nisan Dönemi 
Tıpta Üzmanlık 
Eğitimi Giriş 
Sınavı (TUS), 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
tarafından 9-10 
Nisan tarihlerinde 
Ankara'da 
yapilacak.
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, sınava 10 
Ocak 2005'e kadar 
mezun olacak 
adaylar başvuruda 
bulunabilecek. 
Sınav ile ilgili 
kılavuz ve başvur
ma belgeleri, 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüklerine 
gönderilecek. Bu 
sınava başvurmak 
isteyen adaylar, 3-

10 Ocak arasında 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüklerinden 
başvurma bel
gesinden oluşan 
başvuru evrakını 7 
milyon lira 
karşılığında alacak
lar. Adaylar, 
kılavuzda belirtilen 
kurallara göre 
doldurdukları 
başvuru belgesi ve 
sınav ücreti olan 
70 milyon lirayı 
bankaya yatırdık
larını belgeleyen 
dekontu, en geç 10 
Ocak 2005'e kadar 
kendilerine en 
yakın Sağlık 
Bakanlığı İl 
Müdürlüğü'ne tes
lim edecekler. 
KKTC'de oturanlar 
ise başvuru bel
gesini "Bedrettin 
Demire! Caddesi 
No: 101 Lefkoşa" 
adresinden temin 
ederek, yine 10 
Ocak tarihine 
kadar aynı adrese 
teslim edecekler. 
Halen Türkiye'de 
bulunan yabancı 
uyruklu adaylar, 
Türkiye 
Cumhuriyeti uyruk
lu adaylar gibi 
başvuru evrakı 
ücretini ödemek 
suretiyle kılavuz ve 
başvuru belgelerini 
Sağlık Bakanlığı 
il müdürlük
lerinden alarak 
başvuruda bulun

abilecekler. 
Yurtdışında bulu
nan yabancı uyruk
lu adaylar, kılavuz 
ve başvuru bel
gelerini ücret 
ödemeden 
ÖSYM'den yazılı 
olarak isteyebile
cekler.' Bu aday
ların sınava gire
bilmeleri için 
başvuru evrakı ve 
sınav ücreti olarak 
"ÖSYM-TUS 3- 
615856-2 Yapı ve 
Kredi Bankası 
Güvenevler Şybesi 
Ankara-Türkiye 
hesabına 40 Euro 
(ya da Türkiye 
Cumhuriyeti 
Merkez 
Bankası'nca kon- 
vertibilitesi kabul 
edilen 40 Euro 
karşılığı yabancı 
para) yatırmaları 
gerekiyor. Bu 
adayların, parayı 
yatırdıkları 
bankadan alacak
ları banka çeki 
(yurtdışından) ya 
da dekontu (yurt 
içinden) başvuru 
belgesine ekley
erek (yurtdışından 
başvuranlar için 
teleks, havale 
kağıdı, dekont 
kabul edilmez), 
süresi içinde 
ÖSYM'ye 
ulaşacak şekilde 
göndermeleri 
gerektiği 
bildirildi.

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



4 Ocak 2004 Salı
= raörcm Sayfa 8

Son 50 yılın en 
önemli buluşları
Son 50 yılın en 
önemli 
buluşları 
Bilgisyarlardan 
tüketici elek
troniğine kadar 
çok geniş bir 
alanda kul
lanılan silikon 
çipler son 50 
yılda ortaya 
çıkan en önem
li buluş olarak 
gösterildi. 
ABD'nin önde 
gelen televizy
on kanalı 
CNN'in internet 
sitesi 
üzerinden 3 
ayda gerçek
leştirdiği 
ankete katılan 
119 bin kişiden 
28 bin 500'ü 
listedeki 24 
buluş arasında 
silikon çipi ilk 
sıraya oturttu. 
Günlük 
yaşamın 
vazgeçilmezi 
haline gelen 
World Widev 
VVeb'in (WWW) 
yüzde 20'lik oy

oranı ile 2'nci 
sırada geldiği 
anketin 
3'üncüsü ise 
kişisel bilgisa
yar (yüzde 17) 
oldu. 140 oy 
olan VValkman 
listenin en 
sonunda yer 
aldı.
CNN okuyucu
larının en. 
önemli buluş 
olarak seçtiği 
silikon çip, 
1961 yılında 
Jack Kilby ve 
Robert Noyce 
adlı 2 Amerikalı 
elektronik 
mühendisi

tarafından icad 
edilmişti.
Teknoloji 
dünyasında 
çığır açan 
silikon çipler 
modern bilgisa
yarın önünü 
açmıştı. Çipler 
icad edilmeden 
önce elektrikli 
cihazların çoğu 
daha fazla yer 
kaplayan, ener
ji 'düşmanı' 
vakum tüp 
teknolojisi kul
lanılarak 
üretiliyordu. 
Transistörlerin 
gelişimi bu 
sorunu kısmen

çözmüş olsa 
da bu tran
sistörlerin 
devre levhası
na kablolarla 
bağlanması 
gerekiyordu. 
Kilby ve çip 
devi Intel'in 
kurucuları 
arasında yer 
alan Noyce bu 
sorunu, ayrı 
bileşenleri yarı 
iletken 
malzemeden 
yapılmış tek bir 
bütünleşik 
devrede bir 
araya getirerek 
çözdü

Giiml'te eroin pp
Haydarpaşa gümrük 
sahasında 5 gün 
önce yakalanan 226 
kilo 166 gram eroin 
olayıyla ilgili gözaltı
na alınan 3 kişi 
tutuklandı.
Haydarpaşa gümrük 
sahasında 5 gün 
önce yakalanan 226 
kilo 166 gram eroin 
olayıyla ilgili gözaltı
na alınan 3 kişi 
tutuklandı.
Mahkeme, 3 kişi 
hakkında da gıyabi 
tutuklama kararı 
verdi.
İstanbul Kaçakçılık 
İstihbarat ve 
Narkotik Gümrük 
Muhafaza 
Müdürlüğü ekipler
ince, bir TIR 
içerisinde ele geçir
ilen 226 kilo 166 
gram eroinle ilgili 
gözaltına alınan 
Mehmet Niğdelioğlu, 
Cem Korkmaz 
ile akrabası Selçuk 
Korkmaz'ın, sorgu 
ve işlemleri 
tamamlandı.
Beşiktaş'taki İstan
bul Adliyesi'ne gön
derilen Niğdelioğlu 
ile Cem 
ve Selçuk Korkmaz, 
Cumhuriyet Savcısı

Nazmi Okumuş 
tarafından 
sorgulandı.
Savcı Okumuş'un, 
"teşekkül halinde 
uyuşturucu ticareti 
yapmak" 
suçundan tutuklan
ması istemiyle İstan
bul Nöbetçi 
9. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gön
derdiği 3 kişi, bura
da tutuklanarak 
cezaevine konuldu. 
Mahkeme ayrıca 
savcının isteği 
doğrultusunda, 
uyuşturucunun ele 
geçirildiği TIR'ın ' 
bağlı bulunduğu 
nakliye şirketinin 
sahipleri olduğu 
bildirilen Osman 
Cengiz Korkmaz, 
Şevket öznur ve 
Mehmet Balkan

hakkında da gıyabi 
tutuklama kararı 
çıkardı.
İtalya'nın Trieste 
limanına Ro-Ro ile 
gidecek olan TIR 
içerisinde, 
30 Aralık 2004 
gecesi 226 kilo 
166 gram eroin 
ele geçirilmiş, olayla 
ilgili yürütülen 
soruşturma 
sonucu TIR 
sürücüsü Mehmet 
Niğdelioğlu'nun 
da aralarında bulun
duğu 5 kişi gözaltına 
alınmıştı. Gözaltına 
alınanlardan 2’si, 
uyuşturucuyla 
bağlantısı 
bulunmadığı 
gerekçesiyle 
Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğü'nden 
serbest bırakılmıştı.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Ni^an - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Vekaleten kurban
kesimi 200 YTL

Türkiye Diyanet Vakfı, 
vekaletle kurban kesi
mi bedelini 200 YTL 
olarak belirlerken, 
Türk Hava Kuruntu. 
(THK) da yurtiçi 185 
YTL, yurtdışı 130 
dolar veya 100 euro 
olarak tespit etti. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Türkiye 
Diyanet Vakfı 
aracılığıyla sürdürülen 
"VeKal et Yoluyla 
Kurban Kesinti 
Kampanyası "nın hu 
yıl da gerçekleştirile
ceğini bildirdi. 
Kurbanlardan elde 
edilen etler, ihtiyaç 
sahibi yoksul ve muh
taç vatandaşlar ile soy
daşlara dağıtılacak. 
Kampanyaya katılmak 
isteyenlerin, 18 Ocak 
Sah günü mesai saati 
bitimine kadar kurban

he deli olan 200 YTL 
veya 200 milyon lirayı 
Türkiye Vakıflar 
Bankasının bütün 
şubelerinde açtırılan 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Kurban Hesabı'na 
yatırmaları veya 
mw. diyanetvak.fi. org. t 
r web sitesinden 
visa ile ödeme yap

maları gerekiyor.
THK da "İnternet 
üzerinden kredi 
kartı ile Vekaleten 
Kurban Kesimi 
Sistemi”ni bu yıl da

sürdüreceğini açıkladı. 
Vekaleten kurban 
kesim bedeli bu yıl için 
yurtiçi 185 YTL, yurt
dışı 130 Amerikan 
Doları veya 100 Euro 
olarak tespit edildi. 
Vekaleten kurban kesi
mi bedeli bankalara 
yatırabileceği gibi 
THK'nın web sitesi 
"www.thk.org.tr" ve 
"kurban, thk. org. tr'' 
adresinden kredi kartı 
veya faks ile ödeme 
yapabilecek.

YTL’yegeçiş sıkıntılı başladı
Yeni Türk Lirası 
2005 yılının ilk 
resmi gününe sıkın
tılı başladı.
Resmi ve özel 
bankaların birçoğu 
Türk Lirası 'ndan 
(TL) Yeni Türk 
Lirası'na (YTL) 
geçiş sürecinde sis
tem değişikliği çalış
malarını tamam- 
layamadığı için 
elektrik, su ve tele
fon faturalarını tah

sil edemiyor.
Bugün de tahsilat 
yapamayacak olan 
bankalar, Çarşamba 
günü faturaları 
kabul etmeye 
başlayacak..
Bu arada TEDAŞ ve 
Ankara Su ve . 
Kanalizasyon İdare
si de (ASKI) para 
değişikliğinden kay
naklanan sancıdan 
nasibini aldı.
TEDAŞ sistem

değişikliğine 
geçtiği için 
bankalara, 
"Paz.artesi ve 
Salı günü fatura 
tahsili yapmayın " 
ricasında bulundu. 
Kurum, tahsilat 
yapamadığı için 
elektrik fatu
ralarının son 
ödeme gününü 
bir süre daha 
uzatmak zorunda 
kaldı.

2004 Yılı hedefleri tuttu
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, 2004 
yılında toptan eşya 
fiyatlarının (TEFE) 
yüzde 13.84, tüketi
ci fiyatlarının 
(TÜFE) ise yüzde 
9.32 oranında 
arttığını açıkladı. 
DİE'den yapılan 
açıklamaya göre, 
2004 yılı 
Aralık 
ayı enflasyonu ise 
toptan eşyada 
yüzde 0.13, tüketici 
fiyatlarında yüzde 
0.45 olarak 
belirlendi.

Bu arada 12 
aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasy
on ise 2004 yılında 
toptan eşyada 
yüzde 11.09, tüketi
ci fiyatlarında 
yüzde 10.58 olarak 
hesaplandı.
Çekirdek enflasyon

olarak adlandırılan 
özel sektör imalat 
sanayinde fiyat 
artışı ise Aralık 
ayında yüzde 0.2, 
2004 yılında ise 
yüzde 10.6 
düzeyinde 
gerçekleşti

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor-Mudanyaspor
A-Genç

Güzel futbol neticeyi belir
ler. işte Gemlik sahasında 
oynanan

Gemlik - Mudanya maçın
da gülen taraf, Gemlikspor 
Genç A-Takımı oldu.

Emre, İsmail, Fatih, 
Rıdvan, Serdar, Emrah, 
Sercan, Yusuf, Dinçer, 
Emrah, Muharrem tertibi ile 
sahaya çıktı.

20. dakikaya kadar ortada 
geçen maçta, 20. dakikadan 
sonra, Gemlikspor ağırlığını 
koydu.

Dinçer 'in çok güzel 
şutunu kaleci karşıladı. 
Dönen topu Dinçer kalecinin 
üstünden aşırdı, kaleye giren 
topu Sercan tamamladı.

Mudanya maça asılmaya 
haşladı.

Bu ara Emre'nin çok 
güzel iki kurtarışı, 
Gemlikspor 'u kamçıladı.

Güzel oynamanın 
semeresini 38. dakikada

Yusuf'la buldu.
Gemlikspor, bir kaç pas 

hatası dışında hatasız oynuy
ordu, maçın ilk devresi bu 
neticeyle bitti.

ikinci yarı Mudanya gol 
aradı ve hucüm oyununu ter
cih etti.

Oyunun 80. dakikasında, 
Mudanya istediği golü buldu.

86. dakikada gelişen 
Gemlikspor atağında, 
kalecinin Sercan gole çevir
ince durum 3-1 olmuştu.

Kaleci Emre hatasız 
oynadı. Yeni yıl uğurlu geldi.

ikinci devre oyuna giren 
14 şırtnolu Ahmet bizim 
takım hucümunda iken rak
ibine o kadar sokulamaz.

Eğer markaj yapacaksan, 
rakibini kucaklamamalısın.

Zira her fozisyonun faul. 
Eğer bu hareketi ceza sahası 
içerisinde yaparsan hakem 
tereddütsüz faul verir.

HASTA BAKjÇlARAffiOR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

KAYIP
A 215 T Sharp 
marka yazar 

kasamın
MFHC 068 005 20 
seri nolu ruhsatını 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Haluk KANER

m
 Bursa Özgemlik Balıkçılıktan aldığım Osman özmen 

adına düzenlenmiş, 30.12.2004 tarihli 
tahsilat makbuzunu kaybettim. Geçersizdir.
1 Osman ÖZMEN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

diyanetvak.fi
http://www.thk.org.tr
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ilköğretim ve .. kurumlanndan 434
ortaöğretim 
okullarında yarıyıl 
tatili, Kurban Bayra 
mı'nın arife günü 
olan 19 Ocak 
Çarşamba günü 
saat 13.00'den 
itibaren başlayacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
çalışma takvimine 
göre, 13 Eylül 2004 
tarihinde başlayan 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılının birin
ci dönemi 19 Ocak 
2005 Çarşamba 
günü saat 13.00'de 
sona erecek. 
Eğitim-öğretim 
yılının ikinci yarısı 7 
Şubat 2005 
Pazartesi günü 
başlayacak. İki haf
talık yarıyıl tatilinin 
Kurban Bayramı'nın 
arife gününe denk 
gelmesi dolayısıyla, 
öğrenciler ve öğret
menler, 2.5 gün

2004’te virüs patta yaşandı
2004'te virüs patla
ması yaşandı 
2004 yılı bilgisayar 
ve cep telefonu kul
lanıcıları için zor bir 
yıl oldu. Bir yıl 
içinde bilgisayar 
virüslerinin sayısı 
100 bini aştı.
Geride bıraktığımız 
2004 yılı hem bil
gisayar hem de cep 
telefonu teknolo
jisinde çok sayıda 
yeniliğin yaşandığı 
bir rekorlar yılı oldu. 
Bilgisayar virüsleri 
100 bin sınırını 
aşarken, ilk kez cep 
telefonlarını etk
ileyen virüsler de 
ortaya çıktı.
Yüzde 50 artış 
2004'te birçok bil
gisayar kullanıcısı

fazladan tatil yap
mış olacaklar.
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılı 10 
Haziran Cuma günü 
mesai saati biti
minde sona erecek. 
EĞİTİMDE SAYISAL 
DURUM
MEB'in son veriler
ine göre, bu eğitim- 
öğretim yılında 35 
bin 580 ilköğretim 
okulunda 10 milyon 
298 bin 646, 6 bin 
860 lisede 2 milyon 
724 bin 876 öğrenci 
okuyor. Bu eğitim- 

na zor anlar yaşatan 
virüslerin sayısında 
yüzde 50 artış 
görüldü. Virüs koru
ma programları 
yazan uzmanlar, 
yeni geliştirilen 
virüslerin 
geçmiştekilere 
kıyasla çok daha 
karmaşık olduğu
nun altını çiziyor.

öğretim yılında 
ilköğretim okulların
daki öğrencilerden 1 
milyon 374 bin 
609*u, liselerdeki 
öğrencilerden de 
974 bin 468'i yeni 
başladı. İlköğre
timde, 698 bin. 61 
öğrenci taşımalı 
eğitim görüyor. 
MEB, okullaşma 
oranlarını okul 
öncesi eğitimde 
16.1, ilköğretimde 
97.4, ortaöğretimde 
63.5 olarak belirledi । 
Okul öncesi eğitim

Sahte site patlaması 
2004'te bilgisayar 
kullancılarının gizli 
bilgilerini elde 
etmek üzere hazır
lanmış sahte Inter
net sitelerinin 
sayısında da rekor 
düzeyde artış 
yaşandı. Gizli bilgi
leri bu şekilde ele 
geçirilen binlerce 

bin 771 çocuk, 
yaygın eğitim 
kurumlarından da 3 
milyon 451 bin 515 
yetişkin 
yararlanıyor.

Okul öncesi 
eğitimde derslik 
başına 16, ilköğre
timde 36, ortaöğre
timde 31 öğrenci 
düşüyor. Bir . 
öğretmene düşen . 
öğrenci sayısı okul 
öncesinde 20, 
ilköğretimde 26, 
ortaöğretimde 16. 
Bakanlık verilerinde, 
"ilköğretimde 100 
öğrenciye 1.25, 
ortaöğretimde 100 
öğrenciye 3.44 bil
gisayar düştüğü" 
bilgisi yer alıyor. 
Devlet ve özel öğre
tim kurumlarında, 
toplam 576 bin 85 
öğretmen görev 
yapıyor.

kişinin banka 
hesaplarındaki par
alar çalındı ya da' 
isimleri yasadışı 
faaliyetlerde kul
lanıldı.
Bir ilk: 'Cep' virüsü 
2004'te cep telefonu 
kullanıcıları da 
virüslerle tanıştı. 
Cep telefonu virüs
leri ele bluetooth 
teknolojisini kulla
narak bir telefondan 
diğerine yayıldı. 
2004 yılı ayrıca en 
fazla virüs yazıcısı 
ya da 'hacker'ın 
yakalandığı yıl 
olmasıyla d^ bir 
başka rekora ’mza 
attı.

Otomotiv 
itaati yılı 

rekorla kapattı

Dış pazarlara yöne
len Türk ojtomotiv 
sektörünün ihracatı, 
2004 yılında yüzde 
48.8 oranında 
artarak, 10 milyar 
705 milyon dolara 
ulaştı.
Sektör, bu rakam ile 
2003'te gerçekleştir
ilen 7 milyar 191 
milyon doladık ihra
cattan, 3 milyar 514 
milyon dolar daha 
fazla satış yaptı. 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri verilerinden 
derlenilen bilgiye 

ABONE UHIH DEVAM EDİYOR 

QSEE3«eoiimijm«öi

r “ “ “ “ i 
| BURSA HAKİMİYET VE | 
। KENT GAZETELERİNE . 
' İLAN ve REKLAM ALINIR J 
1 KÖRFEZ REKLAM J 
■ TEL: (0.224) 513 96 83 <

göre, ihracat kalem
leri arasında binek 
otomobiller 3 milyar 
943 milyon 365 bin . 
dolar ile ilk sırayı 
alırken, bunu 3 mil
yar 46 milyon 300 
bin dolar ile yan 
sanayii, 2 milyar 223 
milyon 779 bin dolar 
ile de eşya taşımaya 
mahsus motorlu 
taşıtlar izledi.
Sektör, 2004'te 14 
serbest bölgenin 
yanı sıra 180 ülke ve 
özerk bölgeye ihra
cat gerçekleştirdi.
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Kalp krizi önlenebilir mi?
Amerika Birleşik 
Devletlerinde her 
yıl 400.000 kişi 
beklenmedik bir 

şekilde ani olarak 
kaybedilmektedir. 
Ülkemiz nüfusuna 
oranlarsak bu 
rakamın Türkiye 
için 100.000 

civarında olduğu 
söylenebilir.
Memorial Hastanesi 
Kardiyoloji Bölümü 
uzmanları ani 
ölümlerin büyük 
çoğunun altında 
yatan neden olan 
kalp hastalıkları ile 
ilgili şunları söyle
di: 'Çoğu kez ölüm 
sebebi olarak 
nitelendirilen 
"kalp krizi" tanımla
ması kısmen 
doğrudur. Kalbi 
besleyen damarlar
da (koroner 
damarlar) meydana 
gelen ani tıkanma 
yani kalp krizi, 
gerçekten de 
ani ölümle 
sonuçlanan kalp 
hastalıkları içinde 
%75-80 oranı ile 
başı çeker.
Kalp hastalığı 

nedeniyle ani 
kaybedilen her 
dört kişiden 
birisinde ise sebep 
korpner kalp 
hastalığı, kalp krizi 
değil diğer kalp 
hastalıklarıdır. Bu 
grup içinde özellik
le genç nüfus yer 
alır. Kalp yapısında 
bozuklukla 
gelişen kalp 
hastalıkları, yani 
kalp kapak 
hastalıkları, kalp 
kası hastalıkları, 
kalbin infeksiyöz ve 
iltihabi hastalıkları 
ani kalple ilgili 
ölümlerin 
%10-15'ini oluştu
rur.
Aslında tüm bu 
istatistikler ani 
kalp ölümlerinin 

önüne geçmek 
için yapılması 
gerekenlerin 
anahtarıdır. 
Kalple ilgili ölüm
lerin büyük kısmını 
oluşturan koroner 
kalp hastalığı, 
aynı zamanda 
tüm dünyada 
ölümlerin en 
önde gelen

sebebidir. Koroner 
kalp hastalığının 
önlenmesi, bu 
arada bu rahatsı
zlıktan kaynaklanan 
ölümlerin önüne 
geçilmesi, 
hastalığın oluşumu
na zemin hazır
layan risk faktör
lerinin ortadan 
kaldırılmasına 
bağlıdır. Kalp 
damarlarında daral
ma ve tıkanmaya 
yol açan bir çok 
neden arasında en 
önemlileri;
Sigara alışkanlığı, 
Kan basıncının 
yüksekliği yani 
hipertansiyon, 
Şeker hastalığı, 
Kan yağlarındaki 
(kolesterol) denge
sizlik ve 

yükselmeler, 
Kan akrabalarında 
özellikle erken 
yaşlarda ortaya 
çıkan koroner 
damar hastalığı 
öyküsünün 
olmasıdır.
Ailesinde koroner 
kalp hastalığı, 
özellikle ani ve 

genç yaşta ölümler 
bulunan kişilerin 
sigara içmeye 
başlamamaları, 
içiyorlarsa bırak
maları ayrı bir 
önem taşır.
Ailesinde bu tipte 
bir kayıp olan 
kişilerin kan 
basınçlarını takip 
etmeleri, yükselme
si durumunda 
gerekli tedavi için 
kalp hastalıkları 

uzmanına başvur
maları yerinde bir 
hareket olur.Ayrıca 
bu kişilerin koroner 
kalp hastalığında 
rol oynayan şeker 
hastalığı, kolesterol 
yüksekliği gibi 
diğer faktörlerin 
varlığının araştırıl
ması için başvura
cakları adres yine 
kardiyoloji, yani 
kalp hastalıkları 
merkezleridir.
Kırk yaşın 
yukarısında yer 
alan kişilerde belli 
aralıklarla bu risk 
faktörü taramasının 
yenilenmesi, 
ayrıca stres testleri 
ile "girişim" 
gerektirecek 
boyutta kalp 
hastalığı olup 
olmadığının kon
trolü fazla zaman 
almayacak ve 
hastalığın tedavi
sine kıyasla çok 
daha ekonomik 
olarak gerçekleştir
ilebilecek 
önlemlerdir.
Ailesinde ani ölüm 
öyküsü olmasa 
bile fiziksel 

aktiviteleri fazla 
olan kişilerin, 
başta sporcular, 

askerler gibi, ayrıca 
sağlıkları başka 
insanların yaşamını 
etkileyebilen 
kişilerin, üst düzey 
devlet adamları, 
cerrahlar, pilotlar, 
toplu taşıma 
vasıtalarını 
kullanan kişilerin 
bu tipte tetkik
lerinin daha başta 
yapılması ve 
düzenli kalp kon
trollerinden geçir
ilmeleri 
mutlaka gereken 
bir uygulamadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
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
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 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 Anza 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

4 Ocak 2005 Salı 
GEMİÇ ECZANESİ 

istiklal Caddesi ■ GEMLİK
GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2024

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

I 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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İşçi» memur ve bağımsız çalışan ayrımı ortadan kalkacak.

Sosyal güvenlik sistemi sil baştan
Hükümetin büyük bir iddiayla uzun süredir hazırlık yaptığı Sosyal Güvenlik Reformu Tasarısı ile Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi sil baştan yenileni 
yor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı tasarının yasalaşmasıyla SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tek çatı altında toplanacak. 8’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Öğretmene 
AB standardı 
Bakanlık yeni müfredata uygun öğret
men yetiştirmek için harekete geçti 
Pilot uygulama başladı. Ayrıca AB'ye 
uyum çerçevesinde meslek ve branş 
öğretmenleri için yeni standartlar 
belirlenecek. Haberi sayfa 9’da

72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, genel kurul toplantısını değerlendirdi

>rmaraM,i mahltemeye ”
Güne Bakış

|Okl Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Haberde doğruluk..
Son yıllarda basın gibi birçok kuruluş, mesleksel 

çaiışmalannı denetim için kurullar oluşturduğu gibi, 
halkla ilişkiler birimlerini de bu konuya ayırıyor.

Büyük holdingler, parasal denetimlerini ise bağım* 
sız denetim kuruluşlarına yaptırarak, kaçakların 
önüne geçmeye çalışıyor.

Her konuda olduğu gibi denetim konusunda da 
uzmanlar yetişiyor.

Basın yayın organlan, yayınladıktan haberlerin 
doğruluğunu denetlemek için uzman gazetecileri 
görevlendiriyor.

Halkın söz hakkı kullandırılarak onlara sütunlar 
açılıyor.

Yalan haber çoğu kez insanın başına olmadık 
sorunlar açabiliyor.

Gemlik Körfez olarak buna çok dikkat ediyoruz.
Haberi kaynağından doğrudan vererek, hataya 

düşmemeye çalışıyoruz.
Bu konuda Haber Müdürümüz Seyfettin Şekersöz 

çok titiz.
O nedenle, birlikte olduğumuz dönem İçinde her* 

hangi bir haberin yalanlanmasıyla karşı karşıya 
kalmadık.

Doğru habercilik güven doğruyor.
Haberi çarpıtarak vermek veya işine geldiği yöne 

çekmek, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmıyor.
Haber, bir olmayın veya bir açıklamanın gazete 

sütunlarına olduğu gibi yansımasıdır.
Habere yorum eklenmez.
Haberde kanaat belirtilmez.
Haberde obejtiflik esastır.
Bunu yapmadığınızda, haber kayanağı başınızı 

ağrıtır.
Sizi yalancı durumuna düşürür.
Sonuçta güven yitirsinlz ve ilgi görmezsiniz.

72 Nolu Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, “Genel 
Kurulda şahsi olarak 
bir maddeye itiraz 
ettiğini, Marmarabirlik’e 
savaş açtığımız 
haberleri asılsızdır” dedi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de 

İlaçta 900 milyon
YTL tasarryj

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
950 çeşit ilaçta yüzde 1 ile yüzde 
80 arasında indirim sağladıklarını 
belirterek, "Bunun kamu 
mâliyesine tasarruf etkisinin yak
laşık olarak 900 trilyo~n TL; yani 
900 milyon YTL olacağını öngörü 
yoruz" dedi. Haberi sayfa 10’da

YTL, dolara 
en yakın 8’nci 

para oldu
Yeni Türk Lirası ile Türkiye, 
dünya para liginde özlediği 
itibarı yakaladı. Türkiye, 
dünya para liginde, 127 
ülkeyi geçerek sonunculuk- 
tan 21'inciliğe yükseldi.

Haberi sayfa 10’da

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

Semra Hanım....
Üç aydır devam eden 

“Gelinim Olur musun ? “ adlı 
Televizyon proğramı nihayet 
bitti...!

Allaha şükür...
Bir çoklarının üzüldüğünü 

biliyorum, ama ben “Oh” kur
tulduk diyorum.

(Tam kurtulduk derken bir 
yenisinin başlaması bende 
hayal kırıklığı yarattı Okurlar. 
)

Demek ki büyük çoğunluk 
bu gibi yapımlarla eğleniyor, 
kendine yakın hissediyor.

Dağ başın da çiftlikte de 
kavga döğüş yaşayan sözde 
ünlüler de yine bu çoğunluk 
tarafından zevkle seyrediliy
or..

Bizim gibi azınlıkta olanlar 
“ Türkiye Avrupa birliğine 
girmeye çalışırken, Orta doğu- 
irak ta kan gövdeyi 
götürürken - bizim Türkiyenin 
onca sorunu varken bu halka 
böyle seviyesiz - sığ proğram- 
ları niçin-nasıl izleyebiliyor
sunuz diyenlerdenim...!

Semra hanım denen 
hanım bu proğramla öyle çok 
meşhur olup tanındı ki tele
vizyon şirketleri aralarında 
adeta paylaşamadılar ve 
proğramın sonunda hangi 
kanalı açsanız bu kavgacı 
hanımla karşılaşıyorduk..

Bazı haber yönünden - 
yayın ilkeleri yönüyle ciddi 
tanınmış (Atv. - Ali Kırca gibi 
) yayıncılar bile ister istemez 
bu tuzağa düşerek eksi puan 
alarak bu güne kadar 
kazandıkları itibarlarını bile 
tehlikeye atarak eksi puanlar 
aldılar.

Semra hanım ve onun 
gibiler nasıl binleriydi.?

Şöyle düşünüyorum..
Toplum da belli prensipler - 

örf ve ananelerle yaşayan 
insanlar çoğunluktur. 
Doğruluğuna inandığı fikirleri 
yaşayanlar ve bunları toplum
da yerleştirmeye -gerçek
leştirmeye çalışanlar.

Toplum böyle olsun ister
ler.

Bazen fikirlerine katıl
masınız da samimi olduk
larını bilirsiniz. Bunlara saygı 
duyulur.

Bir de toplumu ilgilendiren 
bir fikri - ideali olmayan, tüm

enerjisi ortaya çıkmak - 
dikkatleri çekmek ve bundan 
da nemalanmak isteyenler 
vardır... ! H

Biraz para - biraz ünr için 
her türlü fırıldağı çeviren 
kişiler vardır. Bunların gözü 
Medya da - Televizyondadır.

İşte bence Semra hanım 
bu ikinci türe benziyenlerden. 
İlkesi, amaçı yoktu.

Fikirsizdi...
Az önce iyi dediğine kendi 

yararı için kötü diyebiliyordu.
Bağırıyor, çağırıyor, 

jestler, mimiklerle dikkati 
üstüne çekiyordu.

Amaçı belli idi. O sadece 
birinciolarak altınları almak, 
kazanmak istiyordu. Bu uğur
da biricik dediği oğlunu da 
kişiliksiz yapıyor, adeta pas
pas gibi çiğniyordu.

Taktiği belli idi...
Böl, böl, yine böl. 

Böldükçe Semra hanım var 
olmakla kalmıyor, güçleniyor
du da..

Bu yayınlardan hoşlan
mayan bizlerin bile dikkatini 
çekiyor , bir konu oluyor, say
falar dolusu yayın alıyordu. 
Orada kalması için bütün 
gerekçeler tükendiğinde dahi 
çabasını sürdürdü. Son ana 
kadar annelerle oğulları - 
kocalarını kızlarla - oğlanları 
hatta stüdyoda ki konukları 
ekran başında ki seyirciyi 
biribirine düşürmeye çalıştı.

İçinde bulunduğu toplumu 
kuşkuya sevk ederek, onları 
da suçlu hissetmelerini 
sağlamaya çalıştı. Allah için 
bunda da başarılı oldu...!

Çünkü bu gibi işler de çok 
yetenekli idi..

Biz Türk milleti bu tip 
insanları siyaset alanında da 
zaman zaman tanırız. Bunun 
için “Gelinim Olur musun ?” 
proğramını arasıra seyrettikçe 
ben bu insanları bir yerden 
tanıyorum dedim.. Semra 
hanımı izlemek benim için 
hem eğlence hem gırgır, hem 
de acı oluyordu.

Şimdilik kurtulduk diyo
rum.. İnşallah yeni bir 
hanım ortaya çıkıp bir 
öncekini aratmaz. Bunlardan o 
kadar çok var ki sayın 
okurlar...

Kaplın önüne Mİh
Kapkaç olay
larının önüne 
geçmek için 
çalışmalarını 
sürdüren 
hükümet, 
defletin 
ailesinden I 
izin almak
sızın çocuğa 
doğrudan 
müdahalesine 
imkan vere
cek bir yasal 
düzenleme 
yapacak. 
Başbakan 
Erdoğan'ın 
talimatıyla 
kurulan ve 
5 bakandan 
oluşan 
Kapkaç 
Komisyonu 
son toplan
tısını yaptı. 
Toplantıya 
Devlet Bakanı 
Güldal Akşit, 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir 
Aksu, Adalet 
Bakanı Cemil 
Çiçek, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
ve Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ ile 
bürokratlar 
katıldı.
Komisyonda

son şekli 
verilen kap
kaç raporu
nun önümüz 
deki günlerde 
kamuoyuna 
açıklanacağı 
belirtildi.
Alınan bilgiye 
göre toplantı
da, kapkaç 
olaylarının 
önüne 
geçilmesinde 
polisiye ted
birlerin yeterli 
olmayacağı 
vurgulanarak, 
yasal tedbirler 
almanın zorun 
lu olduğu 
üzerinde 
duruldu.
Bu çerçevede 
komisyon, 
ailenin koru
ması altındaki 
çocuğa müda
haleye izin

vermeyen 
yasal engelin 
ortadan 
kaldırılmasına 
karar verdi. 
Çocuk suça 
karışmadan 
önce devletin 
çocuğa 
doğrudan 
müdahale 
edebilmesini 
sağlayacak 
yasal tedbirler 
alınacak ve 
toplumsal 
vaka haline 
gelen olaylar
da devletin 
çocuğa 
müdahalesi 
mümkün hale 
getirilecek. 
Kapkaç Ko 
misyonu'nun 
aldığı rapor
lar, önce bir 
rapor halinde 
Başbakanlığa

sunulacak. 
Bu kararlar 
Başbakanlığın 
onayından 
sonra hayata 
geçirilecek. 
Kapkaç 
tedbirleri ilk 
olarak pilot 
bölge olarak 
seçilen 
Ankara'da 
uygulanacak. 
Komisyon, 
alınan karar
lar doğrul
tusunda ilk 
uygulamanın 
yapılacağı 
Ankara'da, 
uygulamanın 
başarılı 
olabilmesi 
için Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi 
ile birlikte 
bir proje 
hazırlayacak.

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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72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım satış kooperatifi Yönetim Kurulu BaşkanılbrahimAksoytjgenelkurultop|antonı^ğeNendir^

72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, Genel Kurulda şahsi olarak bir maaddeye itiraz ettiğini 
belirterek, “Marmarabirlik’e savaş açtığımız haberleri asılsızdır.” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Marmarabirlik'in 
30 Aralık 2004 
Perşembe günü 
gerçekleştirdiği 
Mali Genel Kurul 
toplantısını 
değerlendiren 
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, basında 
çıkan haberlerin 
çarpıtıldığını 
söyledi.
Dün, Kooperatif 
Yönetim Kurulu 

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Nasıl iştir?...

Okullarda Türkçe 
okutulmadığından yakınan 
Milli Eğitim Bakanı, 
konuyu dile getiren 
konuşmasında ağırlıklı 
olarak Arapça kelimeler 
kullanmış.
Arap’ça 0’nun 
Türkçesi desenize....

üyeleriyle yaptıkları 
toplantı sonrasında 
açıklama yapan 
İbrahim Aksoy, bazı 
konuların 
çarpıtıldığını 
söyledi 
Toplantının 
samimi bir 
havada yapıldığına 
dikkat çeken 
Aksoy, hiçbir 
olumsuzluğun 
yaşanmadığını 
belirtti.
Kendisinin Birlik 
Tüzüğünün 
10. maddesinin 
14. fıkrasında yer 
alan az zeytin 

alımı yapan 
kooperatiflerin 
kapatılması 
ibarelerine 
yaklaşık 8 ay 
önce Gemlik 
Kooperatif 
Yönetim 
Kurulu olarak 
Sayıştay'a 
itiraz haklarını kul 
■andıklarını 
söyleyen Aksoy, 
genel kurulda 
ise kendi 
üyelik hakkını 
kullanarak 
tüzükten çıkarıl
ması için itirazda 
bulunduğunu 
söyledi.
MARMARA 
BİRLİK'!
MAHKEMEYE 
VERMEDİK 
Basında yer 
alan bazı 
haberlerin aksine 
Marmarabirlik 
yönetimiyle 
mahkemelik bir 
durumlarının 
olamayacağını 
açıklayan 
İbrahim Aksoy, 
"Bizim bahset- , • 
fiğimiz maddeye 
itirazımız oldu. 
Diğer maddeleri 
hiçbir itirazımız 
yoktur ve biz 
yönetim olarak 
Marmarabirlik'i, 
mahkemeye 
vermedik. İtiraz 
ettiğim 10. 
maddenin 14. 
fıkrası, gelirleri 
giderlerini 
karşılayamayan 
koopera tiflerin 
gereken tedbirleri 
almadıkları

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, Birlik ile hiçbir sorunlarının olmadığını, şahsi ve 
siyasi bir çekişme içinde olmadıklarını açıkladı.

takdirde ortaklıktan 
çıkarılmaları 
söz konusudur.
Bu değişikliği 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
yapmadı. Bu 
değişiklik 
komisyon üyelerin 
ce yapılan bir 
değişikliktir." dedi. 
Yapılan 
değişikliğe 
yaklaşık 8 ay 
önce Gemlik 
Kooperatifi olarak 
yasal yolla itiraz 
haklarını 
kullandıklarını 
söyleyen Aksoy, 
"Bazı yayın 
organlarında 
yazıldığı gibi 
genel kurulu 
mahkemeye 
vermemiz söz 
konusu değildir. 
Marmarabirlik 'e 
savaş açtığımız 

yönündeki 
haberler 
asılsızdır." 
dedi.
FİYATLARDAN 
MEMNUNUZ 
Marmarabirlik'in 
bu yıl açıkladığı 
zeytin fiyatlarının 
beğenilmediği 
haberlerinin 
gerçekle ilgisinin 
bulunmadığını 
ifade eden 
İbrahim Aksoy, 
"Kampanya 
öncesi bizim 
istediğimiz baş 
fiyat 3 milyon 
600 bin lira 
olduğu halde 
birliğimiz 
3 milyon 650 
bin lira vererek 
üreticinin 
yanında olduğunu 
göstermiştir. 
Biz, Gemlik 
Kooperatifi 

yönetimi olarak, 
değişik ortamlarda 
teşekkür ederek 
görüşlerimizi 
belirtmiştik." dedi. 
Marmarabirlik 
yönetim kurulu ile 
şahsi ve siyasi 
bir çekişme 
içinde olmanın 
mümkün 
olamayacağını 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, "Bizler 
Gemlik yönetim 
kurulu olarak her 
zaman camianın 
bir bütünleşme 
içinde olması 
gereğine inanan 
yöneticileriz. 
Bu birlik ve 
beraberliğin 
Marmarabirlik 
ve Gemlik'e çok 
şeyler katacağı ve 
kazandıracağı 
düşüncesindeyiz." 
şeklinde konuştu.
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EaES.----------

80’den fazla veni model Yerli

otomobil yolda
Otomotiv sektörü, 
2005 yılında 
Türkiye pazarına 
80'den fazla yeni 
model sürecek. 
Peki, hangi 
model, ne zaman 
yollara çıkacak? 
İşte kıyasıya reka
bet beklenen 2005 
takvimi.

j FORD 
Fiesta 1.6 
otomatik (ilk 
çeyrek) Fiesta 
Sport (ikinci yarı) 
Fusion 1.6 Lux 
otomatik (ilk 
çeyrek) Yeni 

/TFocus (mart) 
Focus C-MAX Ti 
VCT Ghia (son 
çeyrek) Değişken 
şanzımanlı C-MAX 
CVT (son çeyrek) 
maKyajh Mondeo 
(ikinci çeyrek) 
KİA
Yeni Rio Sedan ve 
Hatchback 
Land Rover 
Range Rover 
Sport makyajlı 
Range Rover 
(mayıs) 
MAZDA 
RX-8 (ağustos) 
Mazda 5 (ağustos) 
MERCEDES 
3 kapılı A Serisi, 
yeni M Serisi 
(nisan) Vision B 
Serisi (haziran) S 
Serisi Sedan 
(eylül) 
MITSUBISHI 
Colt CZT ve dizel, 
Outlander Turbo, 
Grandis 
MİNİ

Cooper Cabrio, 
Cabrio S, Cooper 
modellerine 
devam.
NISSAN
Yeni Pathfinder 
(nisan ortası), 
Patrol (yıl ortası), 
350 Z (yıl ortası), 
pick-up (yılsonu) 
OPEL 
Tigra Twin Top 
(mart) Astra GTC 
(nisan) yeni Zafira 
(eylül) Meriva 
Dizel, Astra Dizel 
PEUGEOT 
1007 (Yılın son 
çeyreği) 
PORSCHEYeni 
Boxter
Saab
9-3 1.9 TiD(ocak) 
9-3 1.8i (ocak) 
ALFA ROMEO 
Alfa GT (ilk yarı), 
yeni Alfa 147 
AUDI
Yeni A4 (şubat) 
A3 Coupe (ağus
tos sonu) A8 ve * 
A8 Long
BM W
Yeni 3 Serisi 
(mart) M6 (nisan) 
7 Serisi (nisan 
ortası) Yeni 3 
Serisi Touring 
(eylül) 
CHEVROLET 
3 kapı Kalos 
(mart) Spark 
(haziran) 
CHRYSLER 
Yeni Grand 
Cherokee (mayıs- 
haziran) 300C 
dizel (yılsonu) 
300C Touring 
(yılbaşı)

CİTROEN Yeni Seat Toledu
Yeni C5, C4 (ocak) 
C6 (kasım) 
FİAT
Ducato 7.5 
metreküp hacimli, 
Panda 4x4
DAC’A
Dizel Logan (son 
çeyrek)
DAIHATSU
Delta 2.8 ticari 
(şubat) yeni 
Sirion (yılsonu) 
Copen (yılsonu) 
HONDA
Accord Dizel 2.2 i-
CDTi (mart) CR-V 
2.2 î-CTDi (nisan) 
Türkiye de üretile
cek City (aralık) 
HYUNDAI 
Santa Fe (yılbaşı) 
makyajlı Coupe 
(ikinci çeyrek) 
yeni Coupe (ikinci 
yarı) Türkiye’de 
üretilecek yeni 
model 
(yılsonu) 
RENAULT 
Megane Coupe 
Cabrio (yaz başı) 
7 kişilik Grand 
Scenic (ilk 
çeyrek) Modus 
(üçüncü çeyrek) 
SEAT

Körfez

palamut 
5 Ura

Seyfettin ŞEKERSOZ 

Bandırma'dan
| getirilen yerli 

Palamutlar 
tanesi 5 Yeni 
Türk Lirasından 
satılmaya 
başlandı.
Vatandaşların

dışında tezgahlar
da görünmeyen 
balık çeşitleri 
palamutların 
gelmesiyle 
renklenmeye .
başladı.
Balıkçı esnafı 
yaklaşık (15

(ocak) Ibıza Cupra ; 
(ocak 2005) Ibiza 
FR (ocak) yeni 
Seat Leon (yılın 
ikinci yarısı) 
SKODA
Yeni Octavia
Combi (şubat) 
SUBARU
Outback, Impreza 
gibi modellerle 
devam.
SUZUKÎ
Alto, Jimny, 
Grand Vitara gibi 
modeller devam
edecek 
TOYOTA 
Corolla Verso 
yeni Land Cruiser 
Prado gibi mod
ellerle devam ede
cek.
VOLKSVVAGEN 
Yeni Passat 
(mayıs) makyajlı 
Polo, Fox (ağus- 
tos-eylül) Golf 
Plus (eylül) yeni 
Bora (ekim) 
VOLVO
S40 1.6 (ocak 
sonu) 1.6 Turbo 
Dizel (nisan sonu) 
V8 (mart) yeni 
C70

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYORABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

büyük ilgisini 
çeken tanesi 
1 ile 1.5 kilo 
arasında değişen 
Palamut'lar

gun sonra 
beklediği ithal 
Uskumrularında 
piyasada 
satılmasıyla

। balık severleri 
memnun ediyor.

i Olta balığının

bolluk 
yaşanacağını 
müjdeliyorlar.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR I
I KÖRFEZ REKLAM |

TEL: (0.224) 513 96 83
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ü il W lapsa w alındı LGS^e başvurular başhyor
AK Parti 
Genel Başkanı 
ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
daha önce 
36 ilde yapılan 
teşvik uygula
masının 
kapsamının 
genişletilerek, 
49'a 
çıkarıldığını 
bildirdi. 
Erdoğan, 
partisinin 
TBMM Grup 
toplantısında 
yaptığı konuş
mada, teşvik 
kapsamına, 
Artvin, 
Çorum, Elazığ, 
Kahramanmar 
aş, Karaman, 
Kastamonu, 
Kilis, Kütahya, 
Nevşehir, 
Niğde, 
Rize, Trabzon 
ve Tunceli 
illerinin 
de alındığını 
belirtti.
Başbakan 
Erdoğan,

yeni yılda başarılara iki
ekonomide önemli
elde edilen müjdeyle
olumlu katkıda bulun
gelişmelere mak isteğini"
değindi. ifade ederek,
Türkiye'nin "Birincisi;
yeni yıla çiftçi ve
Yeni Türk esnafın kredi
Lirası ile faizlerini
girdiğini düşürüyoruz.
hatırlatan İkincisi de
Erdoğan, daha önce 36
"Enflasyonda ilimiz için
elde ettiğimiz başlattığımız
bu başarıları, teşvik uygula
paramızdan masını
sıfırları atarak, genişletiyor,
paramıza hem 13 ilimizi daha
ulusal hem de teşvik kap
uluslararası samına sokuy
itibarını iade oruz" diye
ederek adeta konuştu.
perçinledik" Başbakan
dedi.Erdoğan, Erdoğan,
"3 günde elde kararnameyle
edilen çiftçilere

işletme ve 
yatırım 
faaliyetlerinde 
kullanacakları 
krediler için 
uygulanacak 
faiz oranının, 
kredi konuları
na göre yüzde 
10.4 ile yüzde 
19.5 arasında 
olacağını 
belirtti.
Erdoğan, 
"Çiftçilerimize 
yönelik bu 
kredilerin 
sadece faiz 
oranlarını 
iyileştirmekle 
kalmıyor, aynı 
zamanda 
vadeleri de 
uzatıyoruz.
İşletme kredi
leri için geçen 
yıl en fazla 12 
ay olan vade, 
bu yıl 18 aya 
çıkartılıyor, 
yatırım kredi
lerinde de 
vade 3 yıldan 
5 yıla yük
seltiliyor" 
dedi.

SENEN Balık ve 4v Malzemeleri Ticareti 
i

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 

v 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

Milli Eğitim Teknolojileri ve öğretmen olan bir başka
Bakanı Genel ler bu sınavla okuldan veya
Hüseyin Çelik, Müdürlüğü ilgili bütün bağlantı
tek çatı altında tarafından 12 detaylı bilgileri sorunu
toplayacakları Haziran 2005 öğrencilere olmayan ilçe
ortaöğretim tarihinde duyuracaklar ve il milli
kurumlan yapılacak. ve öğrenci eğitim müdür
sınavlarının, Sınavlara lerin sınava lüklerinden
mini ÖSS ilişkin işlem girmeleri veri giriş
sınavı şek lere ait açıkla yönünde işlemlerini
linde merkez malar ve gerekli gerçekleştire
den yapıla kuralların, tavsiyelerde cekler.
cağını bildirdi. 2005 bulunacak - Sınava giriş
Öğrencilerin, Ortaöğretim lardır." belgeleri, 2005
Ortaöğretim Kurumlan OKS'YE AİT Mayıs ayının
Kurumlan Öğrenci UYGULAMA 3. haftasından
Sınavı'na Seçme ve OKS'ye ait itibaren inter
girmeleri Yerleştirme uygulamalar netten yayım
zorunlu tutul Sınavı (OKS) ise şu şekilde lanacak. Okul
mazken, okul A-Klavuzu'nda gerçekleşe müdürlükleri,
idarecileri ve yer alacağı cek: sınav giriş bel
öğretmenler, kaydedildi. "- İl milli gelerinin inter
öğrencilerin Ayrıca OKS eğitim müdür net aracılığıyla
sınava sonrasında leri, tüm resmi çıktısını ala
girmeleri öğrenciler, ter ve özel caklar, adayın
yönünde cih kılavuzu ilköğretim son 6 ay
gerekli doldurarak, okulu 8. sınıf içerisinde
tavsiyelerde şartları tutan öğrencilerine, çekilmiş
bulunacaklar. okullara yer başvurularla fotoğrafını
Çelik, 2005 yılı leştirilecekler. ilgili gerekli yapıştırıp
Ortaöğretim Çelik ayrıca, duyuruları mühürleyecek
Kurumlar Polis Koleji yapacaklar. ler ve belgeyi
Sınavı'nın Aday Tespit Ayrıca halen onaylayarak
(OKS) uygula Sınavı ile ortaöğretim adaylara vere
masına yöne ilköğretim kurumlarının cekler.
lik bir genelge okullarının 8. hazırlık sınıfın - Sınav
yayımlanarak, sınıflarında da okuyan sonuçları 2005
il, ilçe ve okul öğrenim gören öğrencilerin Temmuz
idarecilerini öğrenciler için de Polis Koleji ayının ortasın
bilgilendirdi. yapılacak Aday Tespit dan itibaren
Genelgeye Devlet Parasız Sınavı için http://sinavlar.
göre, 2005- Yatılılık ve başvuru yapa meb.gov.tr1
2006 öğretim Bursluluk bilecekleri adresinde
yılında yapıla Sınavı'nın da duyurulacak. yayımlanacak.
cak OKS'ye 12 Haziran - Sınav başvu - Tercihlere
resmi ve özel 2005 tarihinde, ruları 10 Ocak ilişkin bilgi
fen liseleri, 2005 OKS 2005 tarihinde lerin yer aldığı
sosyal bilimler sınavıyla bir başlayacak, 11 E-Tercih
liseleri, likte yapıla Şubat 2005 Kılavuzu
anadolu cağını belirtti. tarihinde saat http://sinavlar.
liseleri, Çelik, 2005 yılı 17.00'de sona meb.gov.tr
yabancı dil OKS'ye erecek. adresinde
ağırlıklı liseler, öğrencilerin - Başvurular 2005 Temmuz
anadolu öğret girmesinin internet ayının ilk
men liseleri, mecburi aracılığıyla haftasından
anadolu mes olmadığını okul müdür itibaren
lek liseleri, belirtti; ancak lüklerince yayımlanacak.
anadolu teknik idareciler ve yapılabilecek. Tercih
liseleri, öğretmenler - öğrenciyle kılavuzunda,
anadolu imam tarafından ilgili tüm bil tercihlerin
hatip liseleri, öğrencilerin giler konusun hangi tarihte
sağlık meslek sınava da okul yapılacağı,
liseleri ve girmeleri müdürü ve okulların
diğer bakan yönünde öğrenci velisi kayıt-kabul
lıklara bağlı gerekli sorumlu ola şartlarıyla
meslek tavsiyelerde cak. kayıt tarihleri,
liselerinde bulunmalarını - internet kontenjanları
öğrenim göre zorunlu kıldı. bağlantısı ve yer
cek öğrenciler Çelik konu olmayan leştirmeyle
girecek. hakkında şun okullar, en ilgili hususlar
Merkezi sınav, ları kaydetti: yakın ADSL yer alacak.” !
MEB Eğitim "Okul idareleri bağlantısı ______ _ ___ j

http://sinavlar
http://sinavlar
meb.gov.tr


5 Ocak 2004 Çarşamba
Sayfa 6

Genç kalmak için yavaş yaşayın
öyle insanlar vardır 
ki, 50 yılı 150 yıl gibi, 
bazıları ise 90 yılı 9 
yıl gibi yaşamıştır. 
Peki, hayatta her anı 
verimli geçirmek için 
neler yapılabilir? 
Genç bir yaşlı olarak 
kalabilmek nasıl 
mümkün olur? İşte 
çok önemli 
tavsiyeler 
Prof. Dr. Osman 
Müftüoğlu'na göre, 
yaşlanırken de 
yaşlıyken de hâlâ 
meşgul biri olabilir, 
hâlâ üretebilirsiniz! 
"Dünyayı ve hayatı 
derinden etkileyen 
kararların beden 
gücü ve çevikliği ile 
değil, erdem, fikir ve 
sağduyu ile 
alındığını unut
mazsanız, siz de 
genç bir yaşlı olarak 
kalabilirsiniz" diyen 
Prof. Dr. Müftüoğlu, 
yaşlanmanın durdu
rulamaz ve önlene
mez bir süreç 
olduğunu hatır
latarak ekliyor: "Ama 
yavaşlatılabilir." 
Müftüoğlu, "Yapacak 
işiniz yoksa, yaşlılık 
kötü bir alışkanlıktır" 
diyor. Goethe'nın, 
Tolstoy'un, 
Churchill'in 80'inden 
sonra raflar dolusu 
eser yazdığını, 
Picasso'nun 90'h 
yaşlarında hâlâ 
resim yaptığını hatır
latıyor ve "Yapacak 
bir şeyiniz 
kalmadığında 
yaşlısınız demektir" 
mesajını veriyor. 
Prof. Dr. Müftüoğlu, 
sorularımızı 
yanıtlıyor...
35'ten sonraki ikinci 
sınır neden 55 yaş 
ve sonrası?

55 yaş sonrasında, 
bedenin bakıma 
ihtiyacı artıyor.
Eskiyor. 55-60 yaşın
daki birinin bu 
bakımları 30 yaşın
daki bir insan kadar 
yapacak gücü ve 
işteği de kalmıyor. 
'Yaşlı' tanımında 
neler değişti?
Yaşlanma sınırını, 
'genç yaşlılar', 'orta 
yaşlılar* ve 'en 
yaşlılar* diye 
değiştirmek gerekiy
or. Bu sınırlamaya 
göre genç yaşlıları 
50-65 grubuna, 65-80 
grubunu orta 
yaşlılara ve 80 
üstünü en yaşlılara 
koymak lazım. 
Çünkü bugün 80 
yaşında olan bir 
insandan beklentiler
imiz, bundan 20 yıl 
önce 60 yaşındaki 
birinden beklentiler
imizle aynı. 'Yaş 70, 
iş bitmiş* diye bir 
söz vardı, bugün 
kullanan yok.
"Hayatı ıskalamayın" 
Hâlâ pek çok kişi *30 
yaş sendromu* 
yaşıyor. Bunun 
nedeni nedir sizce? 
Bu, hayatın hızından 
kaynaklanıyor. Hayat 
çok hızlandı. Zaman 
zaman insanlar 
'Bana bir şey olmuy
or mu?' psikolojisine 
girer. Çünkü aradaki 
dönemleri akılcı 
değerlendire
memişlerdir. Hayatın 
hızı, hayatı ıskala
mamıza neden oluy
or. 'Yavaşlayın, 
ıskalarsınız' diyo
rum. Hayatın hızına 
kendimizi kaptırıy
oruz. Hayatla olan 
farkındalıklarımızı 
geçiştiremezsek, kaç 

yıl yaşadığımızın 
önemi yok.
Uzun bir ömrü 
herkes istiyor ama 
hayatı, nasıl doldur
mak lazım?
90 yıl yaşamış bir 
insanı belki bir yıl 
sonra hiç hatırlamıy
orsunuz. Öyle insan
lar vardır ki, 50 yılı 
150 yıl gibi, bazıları 
ise 90 yılı 9 yıl gibi 
yaşamıştır. Neyi 
yaşadığımız, hayatta 
neyi geliştirdiğimiz, 
ürettiğimiz önem
lidir. Belli bir yaştan 
sonra sahip olmak
tan vazgeçip 
kendimiz olmamız 
lazım. Yetinmeyi • 
bilmeliyiz. Para 
kazanmayı, 
ekonomik gücü, bir 
hırs, bir kavga, bir 
hayata tutunma 
amacı haline 
getirmemek gerek. 
"Bir saniye yeter" 
'Sağlıklı yaşam' disi
plinini edinmek ne 
kadar sürer?
Bir saniye. 
Aklınızdan geçirm
eniz yeterli. Sağlığın, 
satın alınmasının ve 
başka bir şeyle 
değiştirilmesinin 
mümkün olmadığın) 
hasta olduğunuzda 
fark ediyorsunuz. 
Hasta olduğunuzda 
başınıza gelenlere 
karşı, davranışlarınız 
aslında çoğu zaman 
aynıdır. Önce 
'Herhalde yanlış 
teşhis' dersiniz, 
yakıştıramazsınız 
kendinize. Sonra 
ikinci davranış, 'Bu 
beni nerden buldu' 
'Niye ben' isyanıdır. 
Üçüncü aşamada, 
bir uyum devresi 
vardır. Hastalık 

sürecindeki uyum 
devresinde, 
'keşke'ler yoğundur. 
'Keşke şunları yap- 
masaydım' diye. Çok 
basit şeyler yap
mışsınızdır ama 
başınıza büyük 
şeyler gelmiştir. 
Onları toparlamakta 
güçlük çektikçe bir 
süre sonra da depre- 
sif belirtiler başlar. 
Sağlığa sadece 
güçlü olmak, enerjik 
olmak, kaslı olmak 
diye bakarsanız 
yolda kalırsınız. 
Ruhsal sağlığı da 
korumak lazım.
Duygular da yaşlanır 
mı?
Yaşlanan sadece 
insanın bedenidir. 
Duygular tam tersine 
olgunlaşır, hatta 
gençleşir.
Vücudunuzu sadece 
gıdalarla değil, aynı 
zamanda hayatla 
beslemeniz gerek. 
Dokunmak, kokla
mak, okşamak, din
lemek, müzik, ses, 
masaj, aromaterapi, 
kısacası doğaya ait 
ne varsa ve size iyi 
geliyorsa onları 
yaşamanız lazım. En 
az bedensel egzersi
zler kadar, ruhsal ve 
duygusal egzersiz
leri ihmal etmemek 
gerek.
Yaşlandığınızı nasıl 
anlarsınız?
Egzersiz toleran
sınızda düşme 
hissediyor 
musunuz?
Libidonuz (cinsel 
isteğiniz) azaldı mı? 
Günlük temponuz 
eskisi kadar yoğun 
olmasa da günün 
sonunda tükenmişlik 
ve aşırı bitkinlik

hissediyor 
musunuz?
Rahat uy uyamıyor, 
uzun, kesintisiz ve 
dingin uykulara 
özlem duyuyor 
musunuz?
Egzersize karşı 
isteksizlik hissediy
or, düzenli egzersiz 
yapmanıza karşın 
şişmanlıyor 
musunuz?
Telefon numar
alarını, adresleri, 
isimleri hatırlamada 
güçlük çekiyor 
musunuz?
Yüzünüzde kırışıklık
ların oluştuğunu, cil
dinizin gevşeyip 
kaslarınızın sark
tığını hissetmeye mi 
başladınız?
NOT: Bu sofuların 
çoğuna yanıtınız 
"Evet" ise sizin de 
yaşlanmayı önleyici 
programlara ihtiy
acınız var demektir. 
Bu programlarla 
yaşlanma belirtilerini 
'geciktirebilmek ye 
hatta tersine 
çevirmek 
mümkündür.
Yaşlanma hızınızı 
ölçün
1 - Günde 5-8 bar
dak su, meyve suyu, 
bitki çayı içiyor 
musunuz?
2 - Gece 22.30'dan 
önce uykuya geçip 
verimli uyuyor

musunuz?
3 - Günlük egzersiz 
yapıyor musunuz?
(Dans, koşma, 
yürüme vb.) 
4 - Sınırsız yemek 
yeme alışkanlığınızı 
önleyebildiniz mi?
5 - Duygularınızı 
özgürce dışa vura
biliyor musunuz?
6 - Stresle mücadel
eniz yeterince hızlı 
mı?
7 - Kendinizi değerli 
bulup kendinize iyi 
bakıyor musunuz?
8 - Diyetiniz dengeli 
mi? (Balık, sebze, 
meyve, tahıl vb.)
9 - Hayvansal yağlar 
yerine zeytinyağını 
tercih ediyor 
musunuz?
10 - Vejetaryen diyet 
yapıyor ya da hafta
da 1 - 5 kez kırmızı 
et yerine balık yiyor 
musunuz?
11 - Antioksidan 
katkılar kullanıyor 
musunuz?
12 - Solunum egzer
siz teknikleri kul
lanıyor musunuz?
13 - Kendinizi 
beğendiğinizi ifade 
etmekten korkuyor 
musunuz?
14 - Kendinize 
gülebiliyor usunuz?
15 - Olumlu 
düşünüyor 
musunuz?

Dilinize bakarak hastalığınızı anlayın 
• >

İnsanlar dillerine 
bakarak, vücudun
da herhangi bir 
hastalık olup 
olmadığını anlaya
biliyor. Dili aşırı 
kuru olan kişilerde 
şeker hastalığı riski 
artarken, kızıl 
hastalığında dil çok 
kırmızı oluyor. 
İnternetten der
lenen bilgilere 
göre, konuşma, tat 
alma ve çiğnemede 

büyük payı olan dil, 
aslında insan 
sağlığı hakkında da 
çok önemli ipuçları 
veriyor. Bu nedenle 
doktorların 
muayene ederken 
ilk önce dili kontrol 
etmelerinin hasta 
tıkların teşhisinde 
çok önemli olduğu 
bildirildi. Doktorlar, 
dilin rengi ve biçi
minin vücutta bulu
nan hastalıklar için 

bir işaret olduğunu 
belirtiyorlar. Buna 
göre uzmanların 
dilin durumuna 
göre hastalık belir
tileri ise şöyle: 
Eğer dil çok 
kuruysa kişide 
şeker hastalığı ola
bilir ya da şekeri 
yükselmiştir. Yine 
kuru bir dilin 
ishalin belirtisi 
olduğuna işaret 
ediliyor. Eğer dil 

aşırı ıslaksa vücut
taki şeker oranının 
düştüğü anlamına 
geliyor. Tifo ve 
diğer sindirim yolu 
hastalıklarında dil 
pas renginde 
olurken, kızıl 
hastalığında dilin 
çok kırmızı olduğu 
belirtiliyor.
Uzmanlar, fildeki 
yara ya da kabar
cıkların mantar 
enfeksiyonlarının 

belirtisi olduğunu, 
bunun da aft, her- 
pes gibi bir virüsün 
yol açtığı doku 
bozukluklarından 
kaynaklanıyor ola
bileceğine dikkat 
çekiyor. Dil 
dokusundaki 
değişikliğin, tat 
alma duyuşunda 
farklılık oluştura
cağı belirtilirken, 
dilde görülen iltiha
planmanın, demir 

ya da vitamin 
eksikliğinin belirtisi 
olduğu bildirildi. 
Ayrıca sebze ve 
meyveler gibi sert 
ve lifli besinlerin, 
dili temizleyen 
başlıca besinler 
olduğu, bu besin
lerin yeterli 
düzeyde alınma
ması durumunda 
dilin pembeliğinin 
bozulacağı 
belirtiliyor.



5 Ocak 2004 Çarşamba Sayfa 7

Okullara sismik güvenlik testi
Milli Eğitim sürekli kamu Başkanı Arslan, toplam 7 trilyon
Bakanlığı binalarının yıkıl- tüm binalarda liralık deprem
(MEB), mevcut masıyla ortaya deprem güven ödeneği gön
okulları çıkan acı liğinin öncelikli derdi. Ödenek
depreme gerçekler, yetk- konuları gönderilen iller
dayanıklı hale ililerin yapılan- olduğunu şunlar:
getirmek için 56 ma projelerinde bildirerek, bun "Adana,
ile 7 trilyon değişikliğe git- dan sonra Adıyaman, Ağrı,
liralık deprem melerine neden yapacakları Amasya,
ödeneği gön- oldu. MEB eğitim binaların Ardahan, Aydın,
derdi. Geçmiş Yatırımlar ve da amaçlarının Balıkesir,
yıllarda Tesisler Daire binaların Bartın, Bayburt,
yaşanılan Başkanlığı, deprem öncesi Bilecik, Bingöl,
acıların Türkiye'yi 4 ayrı ve sonrasında Bitlis, Bolu,
nedeninin; yük deprem bölge birer acil müda Burdur, Bursa,
sek ihale kırım sine ayırarak, hale, idare ve Çanakkale,
ları olduğunu deprem ve barınma , Çankırı, Çorum,
söyleyen ve eğitim haritası merkezi olarak Denizli,
'Okullarımız çıkardı. Eğitim kullanılması Diyarbakır,
Yıkılmasın* kam kuramlarına olduğunu söyle Düzce, Elazığ,
panyasına yönelik projeler, di. Arslan, Erzincan, Erzu
başlama neden inşatın yapıla Türkiye'de yak rum, Eskişehir,
lerinin; eğitim cağı bölgenin laşık 200 milyo’n Gaziantep,
kurumlarınıh yer aldığı metrekare okul Giresun,
bugüne kadar deprem kuşağı binası bulun Gümüşhane,
ucuz iş adına ve coğrafi özel duğunu ve bun Hakkari, Hatay,
güvensiz yapıl liği baz alınarak ların hepsinin İsparta, İzmir,
ması olduğunu hazırlanacak. sismik güvenlik Kahramanmara
kaydeden MEB Yapılacak olan testinden geçir ş, Karabük,
Yatırımlar ve eğitim kuram ilmesini de Kastamonu,
Tesisler Daire larının dış hedeflediklerini Kırıkkale,
Başkanı mimarisi; o böl kaydetti. Kırşehir, Konya,
Abdüssamet genin iklim ve Öte yandan Kütahya,
Arslan, "Eğitim yeryüzü özellik MEB, deprem Malatya,
kuramlarımızı, lerine göre şekil kuşağında bulu Manisa, Muğla,
kendimize ve alacak. nan ve Muş, Ordu,

.çocuklarımıza Depremle yaşanılan Osmaniye,
mezar yapma Yaşamak depremler son Samsun, Siirt,
malıyız" dedi. Zorundayız' rasında Sinop, Sivas^
Türkiye'de gerçeğinden güçlendirilmesi Tekirdağ,. Tokat, e
yaşanan hareket ettikleri gereken okullar Uşak, Van,
depremlerde ni belirten Daire için 56 ile Zonguldak."

Talihliler şır oldu
Milli Piyango'nun 
yılbaşı özel çekil
işinde 15 trilyonluk 
büyük ikramiyeyi 
paylaşan 4 talihli 
henüz İdare'ye 
gelmedi 
Şans oyunlarına 
umut bağlayanların 
dikkatsizliği ise her 
yıl, yılbaşı çekiliş
lerindeki büyük 
ikramiye kadar bir 
paranın Milli 
Piyango İdaresi'ne 
kalmasına 
yol açıyor.
Çeyrek bilete isa
bet eden 5 trilyon 
liralık ikramiyenin 
Fethiyeli talihlisi 
ise dün Milli 
Piyango İdaresi'n- 
den 1 trilyon 250 
milyar liralık çekini 
aldı. Bu arada talih 
oyunlarına para 
yatıranlar, çekiliş 
sonuçlarına 
dikkatli bakmıyor 
ve bu şekilde 
biletlere isabet 
eden milyarlarca, 
trilyonlarca lira
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ikramiye alınmıyor. 
Vatandaşın bu 
dikkatsizliği hemen 
hemen bütün şans 
oyunlarında 
görülüyor. Son 10 
yılda piyangodan 
kazanılan 17 trily
on 866 milyar 87 
milyon liralık 
ikramiye, dalgınlık 
vb. sebeplerden 
alınmayarak 
idareye kaldı. 
Bu sürede Hemen 
Kazan biletlerinden 
kazanılan 1 trilyon 
332 milyar 450 
milyon liralık 
ikramiye de, aynı 
şekilde alınmadığı 
için devlete irad 
kaydedildi.
Sayısal loto tal
ihlileri de, 1996'dan

bu yana 16 trilyon 
134 milyar 462 
milyon liralık 
ikramiyeyi kuruma 
bıraktı 
Şans topunda ise 
son 2 yılda 5 trily
on 381 milyar 157 
milyon liralık 
ikramiye tahsil 
edilmezken, On 
Numarada 1 yılda 
alınmayan ikramiye 
tutarı 933 milyar 
328 milyon liraya 
ulaştı.
Böylece son 10 
yılda Milli 
Piyangonun oynat
tığı şans oyunların
da alınmayan 
ikramiye tutarı, 42 
trilyon 59 milyar 
916 milyon lira 
oldu.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

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

YTL kafaları karıştırdı
YTL hataları öze
likle kredi kartlı 
işlemlerde ve 
fatura kesim
lerinde yaşanıyor 
Yeni Türk 
Lirası’na geçilme
siyle birlikte 
ülkenin değişik 
bölgelerinden 
hesaplama hata
larına ilişkin 
haberler ardı ardı
na geliyor. 
Çanakkale’de bir 
bankacı YTL çık
madan önceki en 
büyük banknotun 
20 milyon lira 
olduğu hesabın
dan yola çıkarak 
50 YTL'yi 20 mily
on lira olarak 
değerlendirince 
müşterisine fazla 
ödeme yaptı. 
Banka görevlisi 
60 adet 20 YTL 
vermesi gereken 
müşterisine 60

adet 50 YTL verdi. 
Fazla parayı geri 
ödedi 
Bankacının bu 
şaşkınlığı 
nedeniyle eşinden 
kalma emekli 
maaşıyla geçinen 
68 yaşındaki 
Ayhan Uran bin 
225 YTL alması 
gerekirken, 3 bin 
25 YTL aldı. Yani 
eski hesapla 1 
milyar 225 milyon 
lira yerine 3 mil
yar 25 milyon 
liranın sahibi 
oldu.
Ancak Ayhan 
Uran kızının 
yardımını alması
na rağmen bir 
türlü YTL 
hesabının içinden 
çıkamadı.
Ardından bir 
kuyumcuya 
giderek yardım 
isteyen Uran, ken

disine fazla para 
verildiğini 
anlayınca, 
bankaya-giderek 
fazla parayı geri 
ödedi.
Bir başka YTL 

hatası da Bolu'da 
bir kargo fir
masında yaşandı. 
Kargo şirketinde 
görevli bir eleman 
4 milyar 248 bin 
liralık kargo 
bedeli için 4 bin 
248 yeni liralık 
fatura kesti.
Ancak daha sonra 
durumun farkına 
varan şirket 
hatasını düzeltti. 
YTL’ye geçmekte 
zorlandıklarını 
belirten şirket 
görevlileri, 
pazartesi günü 8 
yanlış fatura kesip 
sonradan 
düzelttiklerini 
itiraf ettiler.
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Sosyal güvenlik şiştemj s/7 baştan
Hükümetin büyük bir 
iddiayla uzun süredir 
hazırlık yaptığı Sosyal 
Güvenlik Reformu 
Tasarısı ile Türkiye'nin 
sosyal güvenlik siste
mi sil baştan yenileni 
yor. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın hazır
ladığı tasarının 
yasalaşmasıyla SSK, 
Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur tek çatı altın
da toplanacak. İşçi, 
memur ve bağımsız 
çalışan ayrımı ortadan 
kalkacak. Emeklilik 
yaşı 2075 yılına kadar 
kademeli olarak 68'e 
çıkarılacak. Reformla 
nüfusun tamamı 
sağlık sigortası 
güvencesine alınacak. 
Maddi gücü yerinde 
olmayanların sağlık 
primini devlet ödeye
cek. Sosyal Güvenlik 
Reformu çalışmaları 
kapsamında 4 farklı 
kanun çıkarılıyor. » 
Bunlardan Genel 
Sağlık Sigortası 
Kanun tasarısı 
Taslağı, Emeklilik 
Sigortaları Kanun 
Tasarısı Taslağı ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanun 
Tasarısı Taslağı hazır
landı. Primsiz Ödemel
er Kanun Tasarısı 
Taslağı ise hazırlık 
aşamasında bulunuy

or. Çalışma ve Sosyal 
Ğüvenlik Bakanlığı, 
ilgili şivil toplum 
örgütlerinin görüşleri
ni aldıktan sonra 
tasarıların son halini 
Başbakanlığa gön
derecek. Sosyal 
Güvenlik Reformu 
kapsamında hazır
lanan kanun taslakları 
devrim niteliğinde 
değişiklikler içeriyor. 
Bunların en önemli 
ayağı, kamu sigor
tacılık hizmetlerinin 
tek çatı altında bir
leştirilmesi. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
Kanun Tasarısı Taslağı 
yasalaşırsa SSK, Bağ- 
Kur ve Emekli 
Sandığı, 'Sosyal 
Güvenlik Kurumu' adı 
altında birleşecek. 
Böylece 3 farklı 
kurumca sunulan 
kamu sigortacılığında 
standart birliği 
sağlanacak. Devlet 
memuru, işçi ve 
bağımsız çalışan 
ayrımı ortadan kalka
cak. Emeklilik mevzu
atı bakımından tüm 
çalışanlar eşit haklara 
sahip olacak.
EMEKLİLİK YAŞI 
Reformda, emeklilik 
yaşlarının kademeli 
olarak artırılması da 
öngörülüyor. 2036 
yılından itibaren 
erkeklerin 63, kadın

ların 61 yaşında emek
li olması planlanıyor. 
Emeklilik yaşı, ortala
ma yaşam beklen
tisinin anması 
nedeniyle 2075 yılına 
kadar kademeli olarak 
yükseltiliyor. Taslağa 
göre 2075 yılından 
sonra kadınlar ve 
erkekler 68 yaşında 
emekli olacak.
Emeklilik için en az 9 
bin gün prim ödeme 
şartı aranacak. Ancak 
düzenlemeden 
yasanın çıktığı tariht
en önce sigortalı 
olarak i^e başlayanlar 
etkilenmeyecek. Yeni 
düzenlemeyle brüt 
ücret üzerinden 
çalışan yüzde 9, işv
eren de yüzde 11 
olmak üzere toplam 
yüzde 20 emeklilik 
primi alınacak.
Reform tasarısıyla 
sosyal güvenlik açık
larının azaltılması 
amaçlanıyor. SSK, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı, son 10 yılda, 
2003 yılı borçlanma 
faizi hesaplarına göre 
toplam 345 katrilyon 
lira açık verdi. Bu yıl 
Hazine, sosyal güven
lik kuruluşlarına yak
laşık 18 katrilyon 
liralık kaynak transferi 
gerçekleştirdi.
Gelecek yıl bu 
rakamın 22.5 katrilyon 

liraya çıkacağı tahmin 
ediliyor. Sosyal 
güvenlik açıkları gayri 
safi milli hasılanın 
yüzde 4.5'ine ulaştı. 
Bu açığın reformla bir
likte kademeli olarak 
2045'ten sonra sıfır 
düzeyine indirilmesi 
hedefleniyor. 
NÜFUSUN TAMAMI 
'ZORUNLU' 
SİGORTALI OLACAK 
Sosyal Güvenlik 
Reformu sağlık alanın
da da önemli değişik
likler getirecek. Genel 
Sağlık Sigortası sis
temiyle nüfusun 
tamamı zorunlu sağlık 
sigortası kapsamına 
alınacak. Halen Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur ve 
SSK'lı olarak çalışan-' 
lar sağlık hizmetlerini 
eskisi gibi almaya 
devam edecek. 
Herhangi bir sosyal 
güvencesi olmayanlar
dan 'asgari yaşam 
düzeyinin' üzerinde 
maddi gücü bulunan
lar, Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na prim ödey
erek 'sağlık sigortalı' 
olacak^Ödeme gücü 
olmayan vatandaşların 
primlerini ise Maliye 
Bakanlığı karşılaya
cak. Yeni sistemle 
yürürlükte olan Yeşil 
Kart uygulaması da 
ortadan kaldırılacak. 
Yeşil kartlı tüm vatan

daşlar Genel Sağlık 
Sigortası'na dahil 
edilecek. Sistem, 
Sağlık Bakanhğı'yla 
eşgüdüm içinde 
yürütülecek. Kanun 
taslağına göre vatan
daşlar, sağlık 
yardımından yararlan
abilmek için önceljkle 
aile hekimlerine 
başvuracak. Genel 
Sağlık Sigortası, 
koruyucu sağlık 
hizmetlerini, hastalık 
nedeniyle ayaktan 
veya yatarak tedaviyi, 
tüm tahlil ve tetkikleri, 
gebelik ve doğum, 
ağız-diş sağlığı ye acil 
yardım hizmetleriyle 
tıbbi araç gereçleri 
kapsayacak.
HASTALAR, KATILIM 
PAYI ÖDEYECEK 
Yeni sisteme göre 
hastalar, yararlanacak
ları tüm sağlık hizmet
leri ve alacakları 
ilaçlarla tıbbi cihazlar 
için yüzde 1 ile yüzde 
50 arasında katılım 
payı ödeyecek. Ancak 
primleri devlet tarafın
dan ödenen yoksul 
vatandaşlar, iş kazası 
ve meslek hastalığı 
geçirenlerle kronik 
hastalığı olanlar 
muayenelerin katılım 

payından muaf tutula
cak. Hekimin uyarıları
na uymadığı için 
tedaviyi uzatan ve zor
laştıran hastalardan, 
oluşacak ek masrafın 
yüzde 50'si tahsil. 
edilecek. Genel Sağlık 
Sigortası'nda sağlık 
primi oranı yüzde 12.5 
olarak belirlendi.
Bunun yüzde 5'ini 
çalışan, yüzde 7.5'ini 
de işveren.ödeyecek. 
Ücretsiz izne ayrılan- 
lar bu süre içinde 
sağlık primlerinin 
tamamını kendisi 
ödeyecek. Maddi gücü 
olduğu halde çalış
mayan vatandaşlardan 
belirlenecek bir rakam 
üzerinden ayda yüzde 
12.5 prim tahsil edile
cek. Devlet, yok
sulların primini asgari 
ücret üzerinden 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na ödeyecek. 
Tüm emeklilerden 
sağlık primi alınmaya
cak. Türkiye'de 23 
milyon SSK'lı, 9 mily
on 150 bin Bağ-Kur'ftı, 
10 milyon 100 bin 
Emekli Sandığı men
subu, 13 milyon yeşil 
kartlı ve 14.4 milyon 
da sigortasız vatandaş 
bulunuyor.

MİLTON AİLE GAZİNOSU

Tel (I.1İ4) 511 it 71 ■ 514 4444 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Oğretmm AB stündanh Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Hakem
Milli Eğitim'de 
müfredat değişikliği 
için proje hayata 
geçti. Sıra öğretmen
lerde. Bakanlık yeni 
müfredata uygun 
öğretmen j • et iş tirmek 
için harekete geçti. 
Pilot uygulama 
haşladı.
Ayrıca AB'ye uyum 
çerçevesinde 
meslek ve branş 
öğretmenleri için 
yeni standartlar 
belirlenecek.
Standara uymayanlar 
mesleğe kabul 
edilmeyecek.
Milli eğitim bakanlığı 
öğrencilerin 
ardından şimdi de 
öğretmenler için 
yeni bir proje 
hazırladı.
Projenin iki ayağı 
- Yenilenen müfreda
ta uygun öğretmen 
yetiştirmek.
- Görevde'olan öğret
menlerin ise standart
larını yükseltmek. 
Avrupa Birliği'ne 
uyum kapsamında 
ağırlık mesleki 
eğitime veriliyor. 
Mesleki eğitimde iste
nen nitelikte öğrenci 
yetiştirilmesi ise 
öğretmene bağlı. 
Bu çerçevede Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 
üniversiteler arasında 
sağlanan işbirliği ile 
14 mesleki ve teknik 
eğitim fakültesindeki 
öğretmen yetiştirme 
programları ve ekip
manlar yenileniyor. 
Projenin kaynağı 
AB'den gelen 18 
milyon euroluk hibe. 
Pedagoji'nin yanı 
sıra belirlenen beş 
alanda bilgisayar, 
elektrik elektronik, 
otomotiv, hazır giyim 
ye konaklama işlet

meciliğinde ortaöğre
timdeki yeni yapılan
maya uygun öğret
menler yetiştirilecek. 
Amaç AB standart
larını yakalamak 
Öğretmenlere 
yönelik projenin 
ikinci ayağındaysa 
kalitenin yükseltilme
si ve mesleğin AB 
standartlarına uygun 
hale getirilmesi 
hedefleniyor.
YÖK'e işbirliği 
teklif edilecek 
Bunun için YÖK ile 
işbirliğinin yolu 
aranacak henüz 
taslak halinde olan

bilgi ve beceriler 
arasında ise matem
atik, fizik, kimya, 
elektronik bilgisi ile 
yabancı dil yer alıyor. 
Aynı şekilde giyim- 
hazır giyim öğretmeni 
olacaklardan 
anatomi ve ergonomi 
bilgisi, teknik resim, 
moda tarihi ve 
tasarımı gibi konular
da tam bilgi sahibi 
olmaları istenecek. 
Adayların öğretmen 
olabilmeleri için 
model 
tasarlama, k alıp 
hazırlama, dik iş 
dikme,ütü ve süsleme

Hakemleri yazarken yok 
şu dakikada faul çaldı, yok 
haksız yere penaltı verdi bizi 
yaktı gibi laflar söyler, yazılar 
yazarız.

Pazar günü oynanan maçta 
bu yukarıddyazdıklarımın hiç 
biri olmadı.

Mııdanyaspor 'laların hiç biri 
mağlubiyetleri hakeme bağla
madılar.

Maç bitimi hakeme 
teşşekkürlerini bildirir şekilde 
hakemi tebrik ettiler.

Maç başlamadan o günün 
saha müşahidi (yani hakemler 
hakkında karar veren kişi) ile 
konuşurken, Bursa Merkez 
Hakem Komitesi'nde ciddi bir 
değişiklik olduğunu, yeni hakem 
atama komitesinin iş başına 
geldiğini söylediler.

İnşallah bu söyledikleri 
doğrudur.

Zira Gemlikspor ne çekliyse 
hakemlerden çekti.

Söylenenler doğrudur. 
Gemlikspor hangi sahada, kendi 
sahasıda dahil maça 1-0 gibi 
mağlubiyetle başlıyor.

Bunu sezeniş doğruydu, çok 
şahit oldum.

Bir zamanlar Klüp Başkanlığı 
yapmış bir kardeşimiz şeref 
tribününde maçı seyrederken 
çileden çıktığını bilirim, haklıy- 
dıyda.

Maç başlamadan Coşkun 
Hoca ile başarılar diledik iyi maç 
yönettiler.

Maç bitiminde teşşekkür 
ettik.

Bu haftaki hakemlere 
teşekkürler.

KAYIP
A 215 T Sharp marka yazar kasamın MFHC 068 005 20 

seri nolu ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür. 
Haluk KANER

SATILIK 
GARAJ

çalışmada başta 
meslek öğretmenleri 
olmak üzere branş 
öğretmenlerinin 
tamamı için yeterlilik 
tablosu hazırlandı. 
Kriterlere uymayan
lar öğretmenlik 
yapamayacak 
Bu kriterlere sahip 
olmayanların 
atamaları yapılmaya
cak. Örneğin 
bilgisayar öğret
meninin dokuz 
ana başlıkta yeterlil
iğinin tam olması 
gerekecek. Bu 
başlıklar arasında, 
bilgisayar kurmak, 
ağ kurmak, vveb 
uzmanlığı, mikro 
bilgisayarlı sistem 
tasarlamak var. 
Bilgisayar öğret
meninden istenen

yapma ürünü tanıtma 
kaliteyi kontrol 
etme gibi~ana 
yeterliliklere 
sahip olmaları 
gerekecek.
Henüz taslak halin
deki yeterlilik 
tabloları tamam
landığında YÖK'ün 
görüşüne sunulacak. 
İşbirliği sağlanırsa 
eğitim fakültelerinde 
de yeniden yapılan- 
mıfsüreci başlaya
cak, öğretmen 
adayları AB stan- 
dartında yetiştirile
cek. Bu standarta 
sahip olmayanlar 
Milli Eğitim ailesine 
katılamayacak. 
Halen görevde 
olan öğretmenlerse 
yeni uygulamadan 
muaf olacak.

KAYIP TEKEL ruhsatımızı kaybettik.
Yenisini çıkarmağımızdan eskisinin hükmü yoktur. 

Rahmi Yeltekin Petrol Ltd. Şti.

Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
513 96 83

HASTA SAKIC/AflAWyQR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Te± 513 26 10

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KAYIP
Osmaneli 

Bilecik’ten aldığım 
ehliyetimi 

ve16ZR 626 
plakalı aracımın 

ruhsatını 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
MURAT ARSLAN 
Tel: 513 17 13

ACİL SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarında 
2 Oda +1 Salon

2.Kat90m2 
satılık daire

Tel: 513 53 09 
3SM: 0532377 97 10
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Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 950 
çeşit ilaçta yüzde 1 
ile yüzde 80 arasın
da indirim sağladık
larını belirterek, 
"Bunun kamu 
mâliyesine tasarruf 
etkisinin yaklaşık 
olarak 900 trilyon 
TL; yani 900 milyon 
YTL olacağını 
öngörüyoruz" dedi. 
Bakan Akdağ, 2004 
yılını değerlendiren 
faaliyet raporunda, 
geçtiğimiz yıl hazır
lanan İlaç Fiyat 
Kararnamesi ile ilaç
ta mutlak indirimler 
gerçekleştirdiklerini 
ifade etti. İlaç fiyat
larının belirlen
mesinde şeffaf ve 
objektif kriterler 
getirdiklerini anla
tan Akdağ, "1 Mart 
2004 tarihinden 
itibaren ilaçta KDV 
oranını yüzde 8'e 
indirdik. 14 Şubat 
2004 ve 14 Nisan 
2004 tarihli İlaç 
Fiyat Kararnameleri 
ile referans fiyat sis
temine geçtik. AB 
ülkeleri içerisinde 
en ucuz fiyat uygu
layan 5 ülkedeki ilaç 
fiyatları içinde en 
düşükleri esas alı
narak azami perak
ende fiyat belirlen
mesi esasını ortaya 
koyduk. Böylece 
950 çeşit ilaçta 
yüzde 1 ile yüzde 80 
arasında mutlak 
indirim sağladık.
Bunun kamu 
mâliyesine tasarruf

I BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR I
1 KÖRFEZ REKLAM TEL: (0.224) 5139633 1

etkisinin yaklaşık 
olarak 900 trilyon 
TL olacağını 
öngörüyoruz" diye 
konuştu.
Akdağ, 2004 yılı 
sonu itibariyle 81 
ildeki 131 bakanlık 
hastanesiyle 274 
özel hastanede 
hasta hakları 
kurulları ve birim
lerinin oluşturul
duğunu kaydetti. 
Vatandaşların has
tanelerde hakkını 
arayabilmesi ve 
şikayet mekaniz
masını harekete 
geçirmesi için hasta 
hakları birimlerinin 
kurulmasına ağırlık 
verdiklerini belirten 
Akdağ, 
"Vatandaşlarımız 
gerek bizzat, 
gerekse kendilerini 
temsil edecek sivil 
toplum kuruluşları 
vasıtasıyla has
tanelerimizde hak
larını arayabilmekte 
ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı olmanın 
gücünü kullan
abilmektedirler. 
2004 yılı sonu 
itibariyle 81 ildeki 
131 bakanlık has
tanesiyle 274 özel 
hastanede hasta 

hakları kurulları ve 
birimleri tamamlan
mış olmaktadır. 
Uygulama 2005 
yılında ülke gene
line yaygınlaştırıla
caktır" şeklinde 
konuştu.
112 İSTASYONU 
SAYISI 2 KATINA 
ÇIKARILDI 
Sağlık Bakanı 
Akdağ, 2004 yılında 
112 acil yardım ista
syonları sayısını 2 
katına çıkardıklarını 
belirtti. 2002 sonun
da 481 olan 112 acil 
yardım istasyon 
sayısının, 2003 
sonunda 563'e, 2004 
yılında ise 864'e 
çıkardıklarını vurgu
layan Akdağ, söz
lerini şöyle 
sürdürdü:
"2002 yılı sonunda 
140 bin kişiye 1 acil 
yardım istasyonu 
düşmekteydi. Şu 
anda 77 bin kişiye 
1 istasyon hizmet 
vermektedir.
Ülke genelinde 
ortalama 50 bin 
kişiye 
1 acil sağlık hizmet
leri istasyonu kurul- 
masıjıt hedefledik. 
Bu hedef 
doğrultusunda 
2004 yılı 

yatırımında yer alan 
ambulanslardan 150 
adedi genel bütçe
den, 21 adedi döner 
sermaye kay
naklarından olmak 
üzere toplam 171 
adet ambulansın 
alım işlemleri 
devam etmektedir. 
Ayrıca özel idare 
kaynaklarıyla 37 
adet ambulansın 
alımı gerçekleştir
ilmiştir. Yeşil 
kartlıya büyük 
kolaylıklar sağladık. 
Hükümetimiz döne
minde yeşil kart 
veya sağlık cüzdanı 
sahibi olan hasta
ların şevkle veya 
doğrudan bakan
lığımıza bağlı 2. ve 
3. basamak sağlık 
kuruluşlarıyla SSK 
hastanelerine 
başvuruları sağ
landı. Ayrıca bu 
hastaların üniversite 
hastanelerine şevk
leri kolaylaştırıldı. 
90 günü geçmemek 
kaydıyla acil müda
hale ve tedavi için 
yatırılan hastaların 
yeşil kart çıkarılın
caya kadar has
tanelerde yapılan 
tüm masraflarının 
karşılanmasıyla 
ilgili düzenleme 
yapıldı. 2005 yılı 
başından itibaren 
yeşil kartlı hasta
ların ayakta 
tedavi ve ilaç gider
leri Bakanlığımız 
tarafından 
karşılanacaktır."

YTL, dolara 
en yakın 8’nci 

para oldu

Yeni Türk Lirası ile 
Türkiye, dünya para 
liginde özlediği 
itibarı yakaladı.
Türkiye, dünya para 
liginde, 127 ülkeyi 
geçerek sonuncu- 
luktan 21’inciliğe 
yükseldi. İşte sevin
diren rakamlar 
Araştırmaya göre 
Türkiye, YTL ile bir
likte 148 ülke 
parasının yer aldığı 
dünya para liginde, 
127 ülkeyi geçerek 
sonunculuktan 
21’inciliğe yükseldi. 
YTL, aynı zamanda 
dolara en yakın 
8’inci para oldu... 
TÜRKİYE, 1 Ocak 
2005 ile birlikte 
yepyeni bir döneme 
girdi. Yıllardır 
parasına itibar 
kazandırmak için 
her türlü yolu 
deneyen fakat yük
sek enflasyon 
nedeniyle bir türlü 
başarı sağlaya
mayan Türkiye, 
2004’te tek haneli 
enflasyon ve 
TL’den 6 sıfır atıl
masıyla birlikte yıl
lardır özlediği orta
ma kavuştu. Türk 
parası, artık dünya 
para liginde en son 
sırada yer almıyor, 
star, dünya para 
liginde ABD de 
dahil 148 ülke 
parasının dolar 
karşısındaki değeri
ni karşılaştırdı.
81 YILLIK ÖZLEM 
2004 sonunda dolar 
karşısında en 
düşük değere sahip 
olan yani dünya 
para liginde son 
sırada yer alan 
Türkiye, Yeni Türk 
Lirası ile bu ligde 
127 ülkeyi solla
yarak 21’inciliğe 

yükseldi. 1923 yılın 
da 90 kuruş olan 
dolar, 2004 sonun
da 1.4 milyon lira 
seviyesine ulaştı. 
Fakat Yeni Türk 
Lirası’na geçilme
siyle birlikte 1 
dolar, 1.35 YTL 
oldu. Yani 81 yıl 
sonra Türkiye’nin 
parası doları 
yakaladı.
Araştırmamıza 
konu olan 148 ülke 
içinde 12 ülkenin 
parası dolardan 
daha değerli.
Paradan 6 sıfır atıl
ması operasyonuy
la birlikte YTL de 
artık dünyada 1 
dolara en yakın 
8’inci ülke parası 
oldu.
YENİ Türk 
Lirası’nın 
Türkiye’ye 
sağladığı itibar 
bununla da 
kalmadı. 20 milyon
luk banknotlar ile 
dünyadaki en 
büyük banknota 
sahip Türkiye, bu 
ligde artık yer 
almıyor. 1 
Ocak 2005’ten 
itibaren en büyük 
banknot 100 YTL 
oldu. Türkiye 
Cumhuriyetinin 
ilk kağıt paraları 
1927 yılında 
Arap alfabesiyle 
1, 5, 10, 50, 100, 
500 ve 1.000 lira 
olarak piyasaya 
çıktı. 1996’da 
hayatımıza 6 sıfır 
girdi ve 1.000.000 
lira dolaşıma 
başladı. Kasım 
2001’de de 20 
milyonluk 
kupürlerle 
dünyanın en büyük 
banknotu dolaş
maya başlamıştı.
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Türkiye verem kıskacında
Bursa İl Sağlık 
Müdür Vekili Ahmet 
Altıner, Türkiye'de 
10 ila 20 milyon 
arası bir nüfusun 
verem (tüberküloz) 
mikrobu taşıdığının 
tahmin edildiğini,, 
istatistiklere göre bu 
insanların yüzde 5 
ya da 10'unun 
yaşamlarının bir 
döneminde 
hastalığa yakalan
malarının bek
lendiğini söyledi. 
Altıner, 5-11 Ocak 
tarihleri arasında 
kutlanan Verem 
Savaş Haftası sebe
biyle Nilüfer Verem 
Savaş 
Dispanseri'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında, tıp 
teknolojisindeki 
gelişmelere rağmen 
hala veremden ölen
lerin olduğunu

5 belirtti. Verem 
| hastalığının 1950'li 
| yıllarında

* Türkiye'nin en 
korkulu hastalığı 
olduğunu hatırlatan 
Altıner, "Verem 
sosyal bir hastalık
tır. Günümüzde 
verem hastalığına

karşı çok gelişmiş 
ilaçlar var. Hastalık 
belirtisi olanlar, 
verem savaş dis
panserlerinden 
ücretsiz dağıtılan 
ilaçları almadıkları 
gibi ilk aşamada 
tedavi olma yoluna 
da gitmiyor. Bu 
ihmalin faturası da 
ağır oluyor. Çünkü 
verem çabuk 
bulaşan bir hastalık. 
Hasta bir insanın 
öksürmesiyle mikro
plar ortama kolayca 
saçılabiliyor. Havada 
askıda kalan mikro
pları soluyan sağlıklı 
bir kişi, bağışıklığı 
yoksa ve vücut 
direnci de düşükse 
kolaylıkla bu 
hastalığa 
yakalanabilir" dedi. 
Altıner, Türkiye'de 
10 ila 20 milyon 

arasındaki nüfusun 
verem mikrobu 
taşıdığının tahmin 
edildiğini, istatistik
lere göre bu insan
ların yüzde 5-10'nun 
yaşamlarının bir 
döneminde verem 
hastalığına 
yakalanacaklarını 
dile getirdi. 15 gün
den fazla süren 
öksürük, balgam 
çıkarma, kanlı bal
gam, özellikle 
akşamları yükselen 
ateş, gece ter
lemeleri, halsizlik, 
kırgınlık, sürekli 
yorgunluk, göğüs 
ağrısı ile kısa 
dönemli aşırı kilo 
kayıpları gibi belirti
lerin bu hastalığa 
işaret edebileceğini 
ifade eden Altıner, 
"Verem savaş dis
panserinde ücretsiz

muayene ve tedavi 
imkanı var. Hastalık 
belirtisinin tespitin
den sonra 9-12 ay 
arasında değişen 
süre zarfında sürekli 
tedaviyle hasta 
iyileşebilir. Bu 
bakımdan hastalığa 
yakalananlar 
ilaçlarını düzenli kul
lanarak sosyal bir 
yaraya yol açma
malı" diye konuştu. 
Dünyada her yıl 8-10 
milyon yeni hasta 
ortaya çıktığını, bun
lardan 2-2.5 mily
onunun öldüğünü 
anlatan Altıner, 
Türkiye'de ise bu 
oranın yüz binde 30- 
40 seviyesinde 
olduğunu kaydetti. 
Bursa'da verem 
aşısı sıkıntısı 
olmadığının altını 
çizen Altıner, hafta 
kapsamında vatan
daşların bil
inçlendirilmesi için 
broşür dağıtıla
cağını, okul ve fab
rikalara afişler 
asılarak çeşitli yer
lerde paneller 
düzenleneceğini de 
sözlerine ekledi.

Yumurta 
unutkanlığı 

önlüyor
Anne sütün
den sonra 
protein 
bakımından 
en zengin 
besin kay
nağı olan 
yumurtanın 
içersinde 
bulunan 
kolin mad
desinin, 
yaşlılarda 
unutkanlığı 
geciktirdiği
bildirildi.
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. A. Kadir 
Hurşit, "Yaşlı 
insanlarımız için 
yumurta tüketimi 
çok önemli. 
Yumurta unutkan

lığı gideriyor. 
Her yaş için 
yumurta faydalı 
bir besindir" dedi. 
Prof. Dr. Hurşit. 
özellikle koles
terolden şikayeti 
olanların ise 
haftada 4-5 
yumurtadan fazla 
tüketmemesi 
gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

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 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 1042
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 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 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
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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
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GEMLİK ECZANESİ 
D.Subaşı Mah. Şehit Cemal 

Sok. No: 2 GEMLİK

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İMM

YEREL SURELİ YAYIN 

YIL : 32 SAYI : 2025 
FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Celal Sayar M lisesi raij) tanımıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Bireysel 
Yön Dershanesi'nin 
sponsorluğunu 
yaptığı
Okullararası 
Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
Turnuvası
Yıldız Erkek ve 
Kızlarda 
sıralama belli 
oldu.
Dün oynanan 
maçlarda 
Celal Bayar 

Anadolu Lisesi 
Erkek ve Kız 
takımları 
yenilmeden ilk 
sırayı aldılar. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
erkek takımı 
oynadığı 5 maçı, 
Kız takımı da 4 
maçı kazanarak 
turnuvaya ağırlığını 

koyarken, 
erkeklerde sıralama 
1. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2. Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi 
3. Endüstri Meslek 
Lisesi.
Kızlarda ise 
1. Celal Bayar 
Anadolu Lisesi
2. Gemlik Lisesi 
3. Ticaret Meslek 
Lisesi.
Dün oynanan 
maçlarda 
erkeklerde:
Anadolu Meslek 
Lisesi, İmam Hatip 
Lisesini 2-0, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Sağlık Meslek 
Lisesini 2-0 ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi'de 
Gemlik Lisesini 
2-0 yendiler.

Kızlar maçında ise 
Kız Meslek Lisesi 
Umurbey Sağlık

Meslek Lisesini 2-0 
yenerken Celal 
Bayar Anadolu

Gemlik Lisesini 2-1 
yenerek ilk sırayı 
aldı.

Lisesi çekişmeli 
geçen birincilik 
maçında

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura 

El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ İÇİN

BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B 
(Stüdyo Prestij yanı) GEMLİK

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



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım’a verdiği soru önergesine cevap geldi:

‘Gemlik işin Balıkçı Bmgı düşünMyoı^
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından Gemlik Balıkçı Barınağı ile ilgili Ulaştırma Bakanı Binalı' Yıldırım’a 
verdiği soru önergesini cevaplandıran Bakan Yıldırım, Balıkçı barınağının şu anki kapasitesi ihtiyaca cevap vere- 
bilecek durumda olduğundan yeni bir barınak yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır." dedi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

* TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
6 Ocak 2005 Perşembe 250.000 TL 0.25 YTL

ÖıUuOUMki

Ramazan ayında çeşitli siyasi 
parti ile yardımsever vatandaşların 
getirdikleri kuru erzakların tamamen 
bittiğini söyleyen özürlüler 
Okulu’nda çocukları olan aileler 
çocuklarına kendi imkanlarıyla 
yemek yaptıklarını söylediler.

Haberi sayfa 4’de

S.M.M.M Odası Gemlik Temsilciliği tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan Vergi Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, Vergi Dairesi’nin otomasyona geçmesini değerlendirdi

“Teknoloji büyük bir nimettir”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

YTL’lı günler
2005 yılının başlangıcında YTL ile tanıştık.
Yani milyonlu, milyarlı günlerden, liralı ve kuruşlu 

günlere döndük.
Bizim yaşlarda olanlar lirayı ve kuruşu görüp 

tanıdılar.
Babamın bakkak dükkanında beş kuruş, ikibuçuk 

kuruş ve bir kuruşları gördüm.
Liralarla alışveriş yaptık.
Lacivert binlik ise belirli kişilerde vardı.
Birkaç tane binliği olan zengin sayılıyordu.
Zamanla kuruşlar yerini liralara, liralar yerini bin

liklere ve milyorlara bıraktı.
Bu paranın değer yitirmesi, yani devalüasyonu idi.
1974 den sonra başlayan ekonomik krizler ve 

enflasyonlar, devalüasyonlar ile bizim liralar kuşa 
döndü.

Paralarımızda bol sıfırlara alıştık.
Her iktidar dönemde başvurduğumuz İMF’nin en 

acı reçeteleri, 57. hükümet döneminde vatandaşa 
yedirilince, IMF ile yatar IMF ile kalkar olduk.

İMF reçeteleri birçok ülkede yıkım getirmesine 
karşın, bizde enflasyonu düşürdü.

Siyasi istikrar, İMF’nin parasal desteği, ABD’nln 
takviyesi ile işler tıkırında gibi görünüyor..

Ama bütçe açığı kapanmıyor..
işsizlik azalmıyor..
Üretim istenen düzeyde artmıyor.
Buna karşın, hükümet bizleri bol sıfırlardan kur

tardı ve YTL’li günler başladı.
Bol sıfırların atılması, paranın değer kazanması 

gibi gösterilmek isteniyor.
Aslında böyle birşey yok.
Vatandaşın alım gücü zaten azaldı.
Piyasadan TL. çekilince daha da azalacak.
Eğer bir kriz yaşamazsak, YTL’ye de alışacağız.

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Gemlik
Temsilciliği’nin düzenlediği bilgilendirme toplantısında 
meslek mensuplarının sicil numarası almaları istendi
S.M.M.M. Odası 
Gemlik Temsilciliği’nin 
düzenlediği bilgilendir 
me toplantısına katılan 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Yakup Ceylan, 
Vergi Dairesi’nin 
otomasyona geçmesini 
değerlendirerek, 
“Hiçbir meslek mensubu 
teknolojiden kaçmaz.
Teknoloji büyük bir 
nimettir’1 dedi.

Haberi sayfa 3’de

Bursa’da doğalgaz 
fiyatlarında indirim 
BOTAŞ’ın doğalgaz satış fiyatlarında 
yaptığı düzenledi# ve döviz kurların
daki gerilemenin ardından Bursagaz, 
doğalgaz fiyatlarında yüzde 0.33 ile 
yüzde 3.93 arasında değişen oranlar
da indirim yaptı. Haberi sayfa 9’da

Tüketiciyi aldatana 
ağır ceza var

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, "tüketiciyi aldatan, 
yanıltan reklam ve ilanlar ile 
örtülü reklamlara verilen durdur
ma ve düzeltme cezalarının yanı 
sıra son 2 yılda 8.2 trilyon lira 
idari para cezası uygulanmıştır" 
dedi. Haberi sayfa 10’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İnsanca yaşam değerleri 
biçim değiştirdi

İletişim gerçekten sanat.
İletişim sanatını iyi icra edenler “toplumsal” 

gelişime çok önemli katkıda bulunurlar.
Gerçi bizim ulusumuzda çok eskilerde “sıcak” 

dostluklar vardı..
Çıkara dayanmayan iki yönlü ilişkiler kurulur

du.
Yaşları 40 lar dolayında olanların çok iyi anım

sayacağı ve dönem dönem de özlemle dile 
getirdikleri gibi “komşuculuk” vardı.

Gidilir gelinir,alınır verilirdi.
Mahal lelilik kavramı vardı.
Şimdi her site bir mahalle oldu neredeyse..
Her blok da bir sokak.
Doğaldır ki “beton” yığınları arasında yaşayan 

insan dönem içinde betonlaşıyor,duygulardan , 
arınıyor.

Ekonomik kaygıların da etkilemesiyle iletişimi 
sağlayan o çok hassas ve ince bağ orta yerinden 
kopuyor.

Özellikle 80’li yıllardan sonra dünyada ve 
ülkemizde taşlar yerinden oynadı.

Teknoloji alanında atılan büyük adımlar belki 
insanın yaşamını kolaylaştırdı ama üzerine titre
nen “değer”leri bir bir öldürdü ..

İçtenlik kalmadı.
Paylaşımcılık sizlere ömür.
Sevgi bitti.
Saygı desen ona keza.
Giderek toplumsal kalkınma düşüncesinden 

uzaklaşıldı.
Bu değerlerin yerine kin,nefret,bireysel çıkar

cılık tohumları ekildi.
Bombalarla, plastik kartlarla, yeşil dolarlarla 

sulanan ve gübrelenen bu tohumlar uç verdi, fili
zlendi, büyüdü ve insanlık aleminin üzerini 
örttü.

Belki de genetik yapı değişimine uğrayan 
insanoğlu dönem içinde birbirine düşman
laştırıldı.

Toplum içinde yararlı birey olmak biçim 
değiştirdi

Çeteleşerek çıkarları korumak insan ilişkilerini 
kirletti.

Bugün dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen 
adına “mafya” denilen yasa dışı suç örgütleri 
“dengeleri bozdu.

Gençleri etkiledi ve onların “ delikanlılık!” | 
damarlarını tetikledi.

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde işin içine 
bir de “mukaddesatçılık” eklenince “düşmanlık” ■■■ 
körüklendi.

Radikal eylemcilerin hunharca “ katletme ”1 
güdülerini harekete geçiren de işte bu yapı..

Koşullar böyleyken,
Dünya liginde sıralama hiç değişmezken,
Büyük balık küçük balığı yutmayı “aklındani ”. v 

hiç çıkarmazken, iyilik, dostluk duyguları gelişe
bilir mi..

Gırgır Dergisi’nin çok hoşuma giden bir slo
ganı vardı;

“Güneş girmeyen eve girer deve , 
Gerçi deveye haksızlık oluyor ama teşbihte 

hata olmaz ..

Vali Köksal’dan Tamer 
Sivri’ye teşekkür plaketi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

3 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü 
etkinliklerini 
çeşitli kesimlerle 
yapılan işbirliği 
sonucu layıkıyla 
yansıtan 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer 
Sivri’ye Vali Oğuz 
Kağan Koksal 
tarafından 
teşekkür plaketi 
gönderildi.
Dernek yönetimi
ni de teşekkür 
belgesiyle 
ödüllendiren 
Vali Koksal, 
Özürlülere karşı 
duyarlılığın ön 
plana çıkarılmış 
olmasından 
dolayı Tamer 
Sivri ye ayrıca 
teşekkür ettiğini

bildirdi.
Vali Oğuz Kağan 
Köksal’ın Tamer 
Sivri’ye gön
derdiği teşekkür 
plaketi ve 
belgede 
"Toplumsal 
sorunlarımızın 
çözümü için 
çok önemli 
olan bu yak
laşımınızdan ve 
etkinliklerdeki 
başarılarınızdan 
dolayı sizleri 
tebrik eder, 
emek ve katkıda 
bulunan tüm 
mensuplarınıza 
teşekkürlerimi 
iletir, çalış
malarınızda 
başarılar 
dilerim." 
sözlerine yer 
verildi

BAŞBAKAN 
LIKTAN TA 
TEŞEKKÜR 
Özürlüler Okulu 
Rehabilitasyon 
Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri’ye Çin grubu 
My Dream’i 
Gemlik'te konuk 
ettiği İçin 
teşekkür belgesi

Iiğ i ne" cüm
leleriyle başlayan 
ayrıca barış ve 
kardeşliğinde 
belirtildiği 
teşekkür bel
gesinde "Birde 
insanın engel 
tanımayan ruhu
na adanmış bir 
düş, gerçek bir 
düş. “düşleri

gönderildi.
Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi
Başkanı Dr.
Mehmet Aksoy 
tarafından gön
derilen teşekkür 
belgesinin aynısı 
Özürlüler 
Okulu’na da 
gönderildi. 
"Sanatın ve

engelsiz’ dost
larımız adına" 
sözleri yer alıyor. 
Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi 
Başkanı Dr.
Mehmet Aysoy'un 
imzasıyla Tamer 
Sivri’ye gönde 
rilen teşekkür 
belgesinde ayrıca 
okul idaresine de

yaşamın güzel- teşekkür ediliyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

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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'îetoloii H tir mi#1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

S.M.M.M. Odası 
Gemlik 
Temsilciliğinin 
düzenlediği meslek 
mensuplarına 
yönelik bil
gilendirme toplan
tısına katılan Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan, 
"Hiçbir meslek 
mensubu teknoloji
den kaçmaz.

Endişe niye?...
“Tekkenin üstüne haç geliyor” 
Sn. Rahşan Ecevit 
niye endişeli ki...
Beyinin başında kasket 
kendinin başı açık... 
Takkeliler düşüns’ün 
Gubbeler mihfer, minareler 
süngü” diyenler düşünsün. 
Müslümanlığı kimselere 
bırakmayanlar düşünsün.

Teknoloji büyük bir 
nimettir" dedi.
Gemlik Vergi 
Dairesinin VEDOP 
(Vergi Dairesi 
Otomasyon Projesi) 
kapsamında 
otomasyona 
geçmesini değer
lendiren Yakup 
Ceylan, İlçedeki 
meslek mensupları
na bundan sonra 
Vergi Dairesi ile 

nasıl çalışılması 
gerektiğini anlattı. 
Toplantıda, meslek 
mensuplarının 
mutlaka sicil 
numarası 
almalarını isteyen 
Ceylan, 
"Mükellefinden 
e-bildirge alan 
meslek mensu
plan Vergi 
Dairelerine gelme
den bilgisayar 
ortamında KDV. 
Muhtesar beyan
name ve geçici 
vergi gibi işlemleri
ni rahatça yapabile
cekler" dedi.
Müdür yardımcısı 
Mithat Önalan'nda 
katıldığı 
bilgilendirme 
toplantısında Kasım 
ayında VEDOP’a 
geçerek 
otomasyonda 
büyük katkıları 
bulunan Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceytan'a Oda 
Temsilcisi İbrahim 
Koç tarafından 
çiçek verildi. 
HAYALLERİMİZ 
GERÇEK OLDU 
Vergi Dairelerinin 
bir gün otomasyon 
sistemine geçmesi
ni hayal olarak 
gördüklerini ancak 
gerçekleştiği için de 
mutlu olduklarını 
dile getiren Yakup 
ceylan, AB 
sürecinde tüm 
meslek mensu

plarının mutlaka 
otomasyona uyum 
sağlamaları gerek
tiğini söyledi. 
Meslek mensubu 
kişilerin bundan 
sonra oturdukları 
yerden vergi 
dairesindeki işlem
lerini rahat bir 
ortamda yapabile
ceklerini hatırlatan 
Ceylan, "25 Ekim 
2004'ten itibaren 
kurulan hayaller 
gerçek oldu. Geçen 
süre içinde vergi 
dairesindeki ele
manlarda otomas 
yona uyum 
sağladılar. Vergi 
dairelerinin hantal 
yapıları 2005 yılı 
sonuna kadar tüm 
yurtta kaldırılacak" 
açıklamasında 
bulundu.
Meslek 
mensuplarının 
mükellefleri adına 
alacakları elektronik 

beyanname talep 
formlarının alın
masından sonra 
kendilerine parola 
ve kod şifrelerinin 
verileceğini bildiren 
Ceylan, bu sayede 
işlemlerin hız
landırılacağı ve 
zaman kaybının 
önleneceğini 
söyledi.
Vergi dairesinde 
3 bin stopaj ve 
yaklaşık 2900 
KDV beyan
namesinin 
verildiğine dikkat 
çeken Ceylan, 
Bilgisayar ortamın
da bunların kalka
cağını, ilk anlarda 
yaşanacak 
zorlukların ileriki 
günlerde tamamen 
ortadan kalkacağını 
ifade etti.
1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren Vergi 
Dairesi bilgisa
yarlarına

14 meslek 
mensubunun 
e-beyanname 
gönderdiğine işaret 
eden Yakup 
Ceylan, "Sizler 
zaten bizden önce 
bilgisayar ortamına 
geçtiniz, uyum 
sağlamanız çok 
kolay olacak" dedi. 
Muhtemel bilgisayar 
arızalarına da 
açıklık getiren 
Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı 
Mithat Önalan, 
bu durumda daha 
önceki gibi elden 
bilgilerin 
verilebileceğini 
bildirdi.
BİZLER 
HAZIRIZ 
2004 yılı Mayıs 
ayından bu yana 
aynı sistemin 
SSK'da uygu
landığına dikkat 
çeken meslek 
mensupları bu sis
teme uyum sağla
mada zorluk çek
meyeceklerini 
söylediler.
Serbest 
Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler, 
Vergi Dairesinin 
VEDOP kapsamında 
otomasyona 
geçmesinin kendi
leri için büyük 
rahatlık getireceğini 
söylediler.
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Özürlüler Okulu’ndaki 
çocuklar gıda 

yardımı bekliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özürlüler 
Okulunda 
eğitimleri yapılan 
Özürlü Çocuklar 
için gıda yardımı 
bekleniyor.
Ramazan ayında 
çeşitli siyasi 
parti ile yardım
sever vatan
daşların getirdik
leri kuru erzak
ların tamamen 
bittiğini söyleyen 
aileler çocuklarına 
kendi imkanlarıyla 
yemek 
yaptıklarını ancak 
zorlandıklarını 
ifade ettiler. 
Şu anda okulda 
özürlü çocuklara 
sadece yeşil 
mercimek ile 
pirinç pilavı yapa
bildiklerini 
söyleyen 'anneler, 
çocuklarına

et yemeği yapa
madıklarını 
belirtiyorlar. 
Özürlüler 
Okulunda eğitilen 
çocukların büyük 
bölümünün 
sosyal güvencesi 
bulunmayan 
ailelerin çocukları 
olduğunu hatırla
tan anneler, 

yaklaşan' Kurban 
bayramı için 
vatandaşlardan 
okula et bağışı 
yapmalarını 
istiyorlar.
Kurban kesen 
ailelerin az mik
tarda bağışlaya
cakları et ve kuru 
gıdaların kendileri 
için yük olamaya

cağını savunan 
özürlü çocukların 
aileleri
"Buradan başka 
çocuklarımızı 
götürecek yerimiz 
yok. Bizlerde 
özürlü çocuk
larımıza et 
yedirmek 
istiyoruz, lütfen 
bize yardımcı 
olunsun" 
çağrısında 
bulunuyorlar.
Okulun yemek 
salonunda 
tepsiler içinde 
sadece yeşil 
mercimek ve 
pilavdan oluşan 
yemeklerini 
büyük bir iştahla 
yiyen özürlü 
çocuklar, gönül
lerinden geçeni 
isteyememenin 
zorluğunu 
yaşıyorlar.

Benzinde 
indirim

Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. 
(TÜPRAŞ), benzin
ler ve fueloil-6 
rafineri satış 
fiyatlarında, 
bugünden geçerli 
olmak üzere 
indirime gitti.
Yeni ayarlamayla 
İzmit rafinerisi 
çıkışlı benzin fiyat
ları yüzde 4,6-4,7, 
altı numaralı fuel 
oil fiyatı ise yüzde 
9 düşürüldü. 
Bu arada dağıtım 
şirketlerinin, söz 
konusu indirimi 
pompa fiyatlarına 
hangi ölçüde yan
sıtacağı, listeler 
açıklandığında 
belli olacak.
Tüpraş'tan yapılan 
yazılı açıklamada, 
söz konusu 
ayarlamanın "CİF 
Akdeniz fiyatların
daki değişiklik ve 
şirketin yeni fiyat
landırma sistemi" 
gereğince 
yapıldığı vurgu
landı.
Öte yandan 
rafineri çıkış fiyatı, 
tüketiciye ulaşan 
fiyat anlamına 
gelmiyor.

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

Bu fiyatın üzerine 
ÖTV, dağıtım şir
keti payı, nakliye 
giderleri (deniz- 
kara), EPDK 
geyin payı eklenip 
KDV matrahı 
bulunuyor. Bunun 
üzerine KDV 
eklenip, KDV'li 
pompa satış 
fiyatına ulaşılıyor. 
Dağıtım şirket
lerinin tavsiye 
niteliğindeki tavan 
pompa fiyatlarını 
belirleyip, 
EPDK’ya gönder
meleri bekleniyor. 
Vergiler hariç, 
İzmit Rafinerisi 
çıkışlı toptan satış 
fiyatları, yarından 
geçerli olmak 
üzere şöyle: 
Süper 
benzin(YTL/M3) 
383,17 365,36
-4,6
K.benzin (YTL/M3) 
394,11 375,75
-4.7
K.benzin (98 OKT) 
416,58 397,37
-4,6
Fuel oil-6 
(YTL/TON) 
215,19 195,91
-9,0

Körfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım’a verdiği soru önergesine cevap geldi:

CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel 
tarafından Gemlik 
Balıkçı Barınağı 
ile ilgili Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım’a verdiği 
soru önergesi 
cevaplandırıldı. 
Bakan Binali 
Yıldırım, Gemlik 
ilçesinde Balıkçı 
Barınağının 
mevcut olduğunu 
belirterek, ihtiyaç 
duyulmadığını

SENEN Balık ve Âv Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşavın..

✓ Her çeşit halik ağları 
s Sakana Misina Ağları
*■* İp Ağ 

Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

** Sandal Malzemeleri
p Kürek 

Çapa 
Macun

* Galvanizli çivi
* TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

bildirdi.
Gemlik Balıkçı 
Barınağı’nın 
1971 yılında 
başlanılıp 1975 
yılında bitirildiğinin 
bildirildiği cevapta 
"Balıkçı barınağında 
aynı anda 1 adet 
3.000 tonluk gemi 
ve 3 adet 200 tonluk 
motor yükleme ve 
boşaltma yapıla
bilmektedir.
Korunan su alanı 
11 bin metrekaredir. 
Barınakta 90 metre 

uzunluğunda 4 
metrelik 100 metre 
uzunluğunda 6 
metrelik rıhtım ve 
46.5 metre uzun
luğunda kapak atma 
rampası mevcuttur. 
Balıkçı barınağının 
şu anki kapasitesi 
ihtiyaca cevap 
verebilecek 
durumda olduğun
dan yeni 
bir barınak 
yapılmasına 
ihtiyaç duyulma
maktadır." denildi. ; 
Mevcut balıkçı 
barınağından başka 
küçük teknelerin 
barınması amacıyla 
kayıkhane'de 
Gemlik belediyesi 
tarafından 
çalışmalar yapıldığı 
belirtilen cevapta, 
bu konudaki teknik 
yardımın DLH 
İnşaat Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan sağlandığı ve

yeterli görülen 
mevcut balıkçı 
barınağı dışında

balıkçıların 
sorunlarının 
çözülmesi aşa-

üst yapı yönünden 
yeterli durumdaki 
Gemlik balıkçı

Gemlik için tasar
lanmış başka bir 
yatırım projesinin 
bulunmadığı 
bildirildi.
Kemal Demirel’in, 
Gemlik'te 
balıkçılığın daha 
iyi bir düzeye "Kurulun

ELEMAN ARANIYOR
Diksiyonu düzgün 

BAYAN SEKRETER alınacaktır. 
Yabancı dil tercih sebebidir.

maSIü. 51400 60

masında balıkçı 
limanı açılmasının 
büyük ihtiyaç 
olduğu ve bu 
konuda Bakanlığın 
görüşlerinin 
sorulduğu 
önergede,

Barınağına 
ilave ikinci bir 
barınağa ihtiyaç 
bulunmadığından 
Yatırım programında 
bu yönde bir proje 
bulunmamaktadır" 
cevabı verildi.

KET?

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

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

» »i

F BURSA HAKİMİYET VE " 
KENT GAZETELERİNE

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I
- TEL : (0.224) 513 96 83 -
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2005^te si[ bastan
2005'e tamamen 
yeni biri olarak 
başlamak istemez 
misiniz? O zaman 
tarzınızda değişik
likler yapın, bazı 
alışkanlıklarınızı 
değiştirin, şık ve 
havalı olarak yılı 
geçirin! Nasıl mı? 
İşte bizden size 10 
maddelik bir liste! 
Yeni bir yıla girdik. 
Tabii yeni yılla bir
likte, yeni umutlar 
ve yeni kararlar da 
beynimizin bir 
köşeciğinde 
canlanıverdi.
Fazla kilolar 

verilecek, yat
madan önce 
makyaj temi
zlenecek, bol ve 
rahat eşofmanlarla 
spor ayakkabıların 
kölesi olunmaya
cak, daha şık 
giyinilecek... Eh 
tüm bunlara bizim 
de bir katkımız 

olsun dedik ve 
2005'te enfes 
görünmek isteyen
ler için ufak bir 
liste hazırladık. 
1. Renkli giyinin. 
Siyah, gri ve krem 
tonlarında bir 
gardrop düzüp, 
onunla yaşamak 
kolay. Ama 2005'te 
bu kadar tekdüze 
olmayın canım! 
Parlak renkte bir 
üst, ya da 
ayakkabılar 
edinerek işe

başlayabilirsiniz. 
Ardından da yeni 
moda anlayışınız
da, cesur bir palto 
veya o güne dek 
hiç kullan
madığınız, parlak 
tonda bir farla iler
lemeye devam 
edin. Bu yılın zen
gin mürdüm tonları 
ve canlı yeşilleri 
başlamak için iyi 
bir nokta olabilir.
2. İyi bir terzi 
bulun.
Giysilerinizin 
pahalı olması 
gerekmez ama 
gerçekten şık 
görünmenin 
anahtarı, üzerinize 
iyi oturan ve 
vücut şeklinize 
yakışan giysilerdir. 
İyi bir terzi 
sayesinde, 
üzerinizde çok 
daha iyi durmayan 
eski giysileri
döndürebilirsiniz.

Üstelik de bu, 
yenilerini edinmek
ten çok daha 
ucuza malolacak- 

tır.3. Yeni yılda 
saçlarınızı da ihmal 
etmeyin. Yıpranmış 
saçlarınızı onar- . 
manın tam sırası. 
Önce kırıklardan 
kurtulmak için 
güzelce uçlarından 
aldırın, ardından da 
bir bakım ürünü 
yardımıyla iyice 
nemlendirin. Tabii 
paranız varsa, ya 

da kendinize bir 
güzellik yapmak 
istiyorsanız, o 
zaman doğru bir 
kuaföre gidip, 
bakımı orada yap
tırın.
4. Yatırımı klasik
lere yapın. Bir kere 
gardrobunuzda 
mutlaka ama mut
laka siyah ve şık 
bir pantalon bulun
malı. Pantalonun 
düz olmasına özen 
gösterin ki, hem 
gece, hem gündüz 
rahatlıkla kullan
abilin. Ayrıca 
yumuşak kaşmir 
kazak ve bir tane 
beyaz gömlek de 
gardrobunuzun 
belkemiğini 
oluşturacaktır. 
Bunları ola
bildiğince iyi 
kalite almaya 
çalışın.
5. Düzenli cilt 
bakımı şart. 

Bundan hemen 
bir güzellik salo

nuna gidip, cilt 
bakımı yaptırmayı 
anlamayın. 
Yüzünüzü her 
gün düzenli olarak 

temizlemek, tonik 
sürüp nem
lendirmek, makya
jınızı temizlemeden 
yatmamak gibi 
alışkanlıklar da cilt 
bakımına girer. 
Bunları alışkanlık 
haline getirin ve 
asla aksatmayın.

6. Makyaj çan
tasınız! temizleyin. 
Yeni yıla sıfırdan 
başlayın. Bunun 
anlamı şu: Sürekli 
yanınızda 
gezdirdiğiniz, içi 
kullandığınız ve 
kullanmadığınız 
tonla malzemeyle 
dolup taşan o 
şişko makyaj 
çantasını boşalt
mak, almış bulun
duğunuz ama 
sonradan kendi
nize yakıştıra
madığınız tonda 
malzemeleri, 
kırılmış kutuları, 
eskimiş ürünleri 
atmak. Unutmayın 
altın kural, kötü 
kokan, ayrılıp 
kırılmış veya renk 
değiştirmiş her 
şeyi çöp teneke
sine göndermektir.
7. Mutlaka güzel bir 
çantanız olsun. Bir ■ 
dolap dolusu, ucuz 

çanta sahibi 
olmaktansa, bir 
tane adam gibi şık, 
kullanışlı, kaliteli 
ve güzel bir çanta 
edinin. Bu çantayı 
her şeyle uyması 
açısından siyah ya 
da kahve tonların
da alın. Yaşam 
stilinizi düşünün. 
Eğer çantasıyla 
yaşayanlar- 
dansanız, o 
zaman gereken her 
şeyi içine alabile
cek kadar geniş bir 

çanta satın almaya 
bakın.
8. Sizin için 
yaratılmış mükem
mel jean'i bulun. 
Gardrobunuzda 
bulunan bazı 
giysiler vardır ki, 
sürekli giyer, 
durursunuz. İşte 
jean de bunlar
dandır. Onca renk 
ve model arasın
dan, vücut şeklin
ize yakışan ve 
sade bir modeli 
seçmeye bakın. 
Unutmayın, 
işli, pullu, ya da 

çok farklı kesim
lerin modası 
kısa sürede 
geçebilir. 

Mağazalarda 
kendinize en çok 
yakışan jean'i 
bulmak için uzun 
zaman geçirmekten 
korkmayın.
9. Saçlarınıza 
eziyet etmeyi 
bırakın.
Peşinden 

koştuğunuz 
bir görünüm 
için saçlarınıza 
fönle, maşalarla, 
tost makinalarıyla 
işkence etmeye 
değer mi? Bu çıl
gınlığa artık bir son 
verin, zamanı ve 
saç sağlığınızı geri 
alın. Kuaförünüzle 
konuşup, size 
uygun bir kesim 
belirleyin ve daha 
sonra da düzenli

bakım ve 
kesimlerle 
doğanın size 
verdiğini en 
iyi şekilde kullan
mayı öğrenin. 
10. Ne seviyor
sanız, onu giyin. 
Her yeni trendi, 
özellikle de sizi 
komik gösteren- 
leeri denemek 
zorunda hisset
meyin. Eğer giy
diğiniz belli tarz 
kıyafetler, yap
tığınız saç ve 
makyaj, her 
seferinde iyi ve 
güzel hissetmenizi 
sağlıyorsa, o 
zaman onlardan 
şaşmayın. 
Görüntünüzün illa 
da moda dergi
lerinden fırlamış 
olması gerekmiyor. 
Kendi tarzınızı 
yaratabilirsiniz.

Dünyanın üçte biri veremli
Antalya İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan 
açıklamada dünya 
nüfusunun üçte 
birine verem 
mikrobunun 
bulaştığı ileri 
sürüldü.
Antalya İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan açıkla
mada halen dünya 
nüfusunun üçte 
birine verem 
mikrobunun 
bulaştığı, ancak bu 
insanlardan

sadece yüzde 5 
ile yüzde 10'unun 
hasta olduğunun 
tahmin edildiği 
belirtildi.
Hastalığı, 
sadece akciğer 
veremi olan 
kişilerin yaya
bildiğin i belirten 
İl Sağlık müdürü 

Dr. Hüseyin Gül, 
Hastanın öksürme
si, 
hapşırması ve 
tükürmesi ile 
saatlerce asılı kala
bildikleri havaya

atılan akciğerlerde
ki basillerin; hava 
yolu ile bulaşarak 
daha çök aile 
üyelerini ve 
çalışma

arkadaşlarını tehdit 
edebildiğini, çatal, 
kaşık gibi 
malzemelerle 
bulaşmanın 
olmadığını

söyledi.
Verem hastalığın
da, kombine ilaç 
tedavisi uygu
landığını ve 
tedavinin en az 
6 ay sürdüğünü 
belirten Gül, 
"Hastanın 
yapması gereken
ler ilaçları düzenli 
olarak kullanmak, 
şikayetler azalsa 
bile ilaç kullanmayı 
kesmemek ve 
yakın temasta olan 
insanlara mikrobun 
bulaşmasını

önleyici tedbirleri 
almaktır. Tedavinin 
yarıda kesilmesi 
halinde, basiller 
direnç kazanmakta 
ve tedavi 
güçleşmektedir." 
dedi.
Gül, 2004 yılının 
11 aylık verilerine 
göre Antalya 
Verem Savaş 
Dispanseri'ne 
kayıtlı ve takip 
edilen hasta 
sayısının 
327 olduğunu 
belirtti.
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ÖpciaffiröeııM
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK), 
2000 yılında 
çıkarılan "öğrenci 
affı" ile ilgili 4584 
sayılı yasadan 
sonra, kayıt 
yenilememe, 
başarısızlık, 
devamsızlık, 
disiplin cezası, 
kendi isteği ve 
diğer nedenlerle 
yükseköğretim 
kuramlarından 
ayrılanların 
sayısının Milli 
Eğitim 
Bakanlığı'na 
bildirdi.
YÖK Başkanı 
Prof. Dr. Teziç, 
MEB'e gönderilen 
yazısında, 1983- 
2000 yılları 
arasında çeşitli 
tarihlerde yük
seköğretim 
kurumlarından 
kayıtları silinmiş 
öğrencilerin yük
seköğretim 
kuramlarına geri 
dönmelerini 
sağlayan ve 
kamuoyunda

öğrenci affı olarak sitelerimize
bilinen toplam 10 
adet yasa
çıkarıldığını belirt-
ti. 
"Yükseköğretim 
kuramlarından 
yıllarca önce 
ilişkisi kesilen 
öğrencilerin 
dönüşlerinin 
pek çok proble
mi de 
beraberinde 
getirdiğini" 
vurgulayan 
Teziç, şöyle 
devam etti: 
"Yeni bir af 
kanunu çıkartıl
ması kapa
sitelerini azami 
düzeyde zorla
yarak eğitim 
veren üniver-

çok fazla yük 
getirmekle
beraber amaca da
hizmet etmeye
ceği düşüncesiyle 
uygun 
görülmemektedir.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0,224) 513 69 50

Yeni takvim 
tasarlandı

Amerika'da bir 
bilim adamı, bir yıl 
içindeki her günün 
haftanın aynı 
gününe denk gele
cek yeni bir 
takvim keşfetti. 
New Scientist 
Dergisi'nin haber
ine göre, Maryland 
Baltimore'da 
yaşayan Dick 
Henry adlı kaşif . 
bilim adamı yılı 
364 güne haftaları 
da yine 52'ye 
ayarlamış.
Yeni takvime göre 
Mart, Haziran, 
Eylül ve Aralık 
ayları 31 gün, 
senenin diğer 
aylarıysa 30 gün 
çekiyor. 
Noel günü hep 
pazar gününe 
denk gelen yeni 
takvime göre ise 
31 Ocak'ta 
doğmuş birisi

doğum gününü 
kutlayamayacak. 
Takvimdeki ahengi 
sağlayabilmek 
için Henry, her 5 
veya 6 yılda bir 
takvime eklenecek 
ancak hiçbir ayda 
bulunmayacak 
fazladan bir 
hafta ilave etmiş. 
Harvard 
Üniversitesi'nden 
astronomi ve bilim 
tarihi uzmanı Prof. 
Dr. Owen

Gingerich yeni 
takvimi çok 
başarılı ve kul
lanışlı diye 
tanımladı.
Gingerich, 
"Dünya Gregorien 
takvimine geç 
uyum sağladı. 
İngiltere bile 
kullanımdaki 
takvimi Roma dan 
200 yıl sonra 1752 
senesinde ancak 
kabul etti" 
diye konuştu.

Bursu kesilene öğrenim 
kredisi verilecek

Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
burs alan, ancak 
başarısızlığı 
nedeniyle bursu 
kesilen öğrenciye 
"öğrenim kredisi" 
verilecek.
"Yüksek
Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu
Öğrenim Kredisi 
yönetmeliği"nde 
değişiklik yapıldı. 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısın
da yayımlanarak, 
yürürlüğe giren

değişikliğe göre, 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
burs almakta 
iken, öğretim 
kurumunca 
başarısızlığı 
bildirilen ve 
bursu kesilen 
üniversite öğren

cilerine 
bursun kesildiği 
tarihten itibaren 
"öğrenim kredisi" 
verilecek.
Öğrenim kredisini 
almak istemeyen 
öğrenci, bunu bir 
dilekçe ile kuruma 
bildirecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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İştahınızı kapatmanın yollan
Diyet yapmak 
isteyip, iştahına 
engel olamayanlara 
önerilerde bulunan 
uzmanlar, gün 
içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önle
menin en kolay 
yolu olduğunu 

belirtiyor.
Uzmanlara göre, 
yeme isteğinin 
kontrol altında 
tutulması, atıştırma 
krizinden kur
tulmak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yönelinmesi, bol 
bol su içilmesi, 
yiyeceklerin iyice 
çiğnenmesi ve güç 
gerektiren egzersiz
lerin yapılması

nin, vücutta
■jinin azaldığını 
eder etmez

içlik hissetmeye 
yol açan kimyasal 
maddeler sal
gıladığını belirten 
uzmanlar, "Ancak 
beynimizin bu 
kimyasal maddeleri 
salgılayan kısmı, 
aynı zamanda 
duyguları da kontrol 
ediyor. İşte, 
sıkıldığımız veya

kendimizi kötü 
hissettiğimizde 
hemen buzdolabına 
koşmamızın baş 
hca sebebi bu.
Ayrıca yemeklerin 
tadı, kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep 
olabiliyor. Örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vit
rininde duran o 
dondurma kasesin
den çekiyorsa, 
bunun sebebi kesin
likle aç olmanız 
değil, kontrolden 
çıkan yeme 
isteğinizdir. Eğer 
bunu aklınızdan 
çıkarmazsanız, 
tokken yediğiniz 
yemek miktarını en 
aza indirmiş olur
sunuz" ifadelerini 
kullanıyor.

Gün içinde sık ve 
az öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önle
menin en kolay yolu 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, şöyle 
devam ediyor: 
"Belki yine arada 
bir şeyler atıştırmak 
isteyebilirsiniz, 
ama bu sefer yiye
ceğiniz miktarlar az 
olacaktır. Böyle bir 
durumda atıştırmak 
için sağlıklı karbon
hidratlara yönelin, 
çünkü bu besin 
türü, sindirim siste
minde daha uzun 
süre kalıyor ve 
şeker seviyenizi 
yavaşça yükselterek 
daha uzun süreli 
tokluk hissi sağlıy
or. Yapılan araştır
malara göre, tat 

alma duyusunu 
değişik tatlarla tat
min etmenin, daha 
az miktarlarla yet
inmeyi sağladığını 
bildiriyor. Sürekli 
aynı yemeği yeme, 
özellikle tadı hoşa 
gitmiyorsa, bir 
süre sonra tat 
alma mekaniz
masının iptal 
olmasına yol açıy
or. Ve bu sebeple 

de kendinizi sanki 
hiç yemek yememiş 
gibi hissedebiliyor
sunuz. Böyle bir 
durumu engellemek 
için öğünlerinizi 
taze otlarla ve 
baharatlarla tat- 
landırabilirsiniz" 
tavsiyesinde 
bulunuyor." 
Su içmenin, 
kişinin kendisini 
tok hissetmesi 
açısından önemli 
olduğunun da altını 
çizen uzmanlar, 
ayrıca vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderdiğini 
belirten uzmanlar, 
bol su içmenin, 
beden su istediği 
zamanlarda yemeğe 
yönelmeyi 

engelleyeceğini 
kaydediyor. 
Uzmanlar, yiyecek
leri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 
vücuda giren besin
leri kaydetmesine 
zaman tanımak 
anlamına geldiğini 
ifade ediyor. 
Üstelik bu şekilde 
tat alma duyusunun 
da tatmin olduğunu 
vurgulayan uzman
lar, "Böylece doy
duğunuzu anlamanı
zla, yemeye 
son vermeniz 
arasındaki zaman 
kısalıyor. Fazla 
yemekten 
kaynaklanan 
sindirim sorunların
dan kurtulmanız 
da ayrı bir 
avantaj" ifadesini 
kullanıyor. 
Uzmanlar, egzersi
zler zorlaştıkça 
vücut ısısının art
tığını ve daha 
fazla kalori yak
maya başlandığını, 
bu durumun da 
egzersizi takip 
eden birkaç saat 
boyunca iştahın 
bastırılmasına 
sebep olduğunu 
bildiriyor. Böyle bir 

durumda normal 
öğün saatinden 
birkaç saat 
önce egzersiz 
yapmanın en 
mantıklısı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
şöyle devam 
ediyor:
"Çünkü öğün 
saati geldiğinde 
spor yapmanın 
verdiği etkiyle 
iştahınız biraz 
daha kapanır. 
Fakat asla öğün 
atlama hatasına 
düşmeyin, aksi 
halde hem vücud
unuz zayıf 
düşer, hem de bir 
süre sonra aşırı 
yeme isteği 
duyarsınız.

MÎLTON AİLE GAZİNOSU
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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Bursa’da doğalgaz 
fiyatlarında indirim

BOTAŞ'ın doğalgaz 
satış fiyatlarında yap
tığı düzenleme ve 
döviz kurlarındaki 
gerilemenin ardından 
Bursagaz, doğalgaz 
fiyatlarında yüzde 
0.33 ile yüzde 3.93 
arasında değişen 
oranlarda indirim 
yaptı.
Bursa Şehiriçi 
Doğalgaz Dağıtım 
Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş. 'den (Bursagaz) 
yapılan açıklamaya 
göre, Bursa'da 
metreküp başına 
doğalgaz satış fiyat
ları şöyle oldu:

Abone Türü Eski 
fiyat (YTL) Yeni fiyat 
(YTL)
Serbest tüketici 
(Kesintisiz) 0.309692 
0.297519
Serbest tüketici 
(Kesintili) 0.309415

0.297240
Konut (Konut-ticari- 
resmi kurum) 
0.324668 0.323566
Sanayi (Kesintisiz) 
0.323574 0.322506
Sanayi (Kesintili) 
0.324668 0.323566

Değerli kağıt 
bedelleri zamkındı

Maliye Bakanlığı'nın 
bugünkü Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Değerli 
Kağıtlar Kanunu 
Genel Tebliği ile 
Bazı Vergi 
Kanunlarının 
YTL'ye uyumu için 
çıkarılan kanun 
çerçevesinde değerli 
kağıt 
bedelleri yeniden 
düzenlendi. 
Buna göre, 
2005 yılında uygu
lanacak değerli 
kağıt bedelleri şöyle: 
Değerli kağıtlar 
Bedel (YTL) 
Noter kağıdı 2.20

Beyanname 2.20 
Protesto, vekalet
name 4.40 
Pasaport 66.00 
Nüfus cüzdanı 2.20 
Aile cüzdanı 22.00 
Sürücü belgesi 
27.00
Sürücü çalışma 
belgesi 27.00

Motorlu araç trafik 
belgesi 27.00 
Motorlu araç 
tescil belgesi 27.00 
İş makinesi tescil 
belgesi 22.00 
Banka çekleri 
(Her 1 yaprak için) 
1.50 YTL ödeyecek.

Borusan Mannesman Boru San. ve Tic. A.Ş ait Sharp 
marka yazar kasamızın ruhsatı kayıp olduğundan 

Hükümsüzdür.
Marka: Sharp Model: ER- A 215 T Seri No: HC 06601997 

İzin Belge Tarihi: 19.11.1998 İzin Belge No: 22307

KAYIP Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım nufüs cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Cemal YASA

KAYIP Gemlik Nufüs Müdürlüğünden aldığım nufüs cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Erol ÖZEN

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Lokalimizi açtık

Gendikspor k urulduğundan 
bu güne kadar, bir klüp 
lokaline ciddi şekilde sahip 
olmamıştı.

Yeni yıla girerken Belediye 
Başkanı ve aynı zamanda Klüp 
Başkanı Sayın Mehmet 
Turgut'un Gendik'tilere ve 
Gendik sporcularına, 2005 yılı 
hediyesini verdi.

İlk günden, açılışına kadar 
Belediye anons santralinden 
yapmış olduğu çağrıya 
Gendik 'liler fazla rağbet etme
di.

Nedendir? havanın çok 
soğuk ve yağışlı oluşumudur, 
yerimizin biraz uzak oluşu
mudur, sebebini bilemiyorum.

Her fırsatta Gendikspor'dan 
bahsedildiğinde; “ gelip otura
cak bir yerimiz yok" diye 
sitemde bulunan Gemlik ve 
Gendikspor 'u sevenler nerede 
idiler?

Klüp Lokali Gendik 'in en 
güzel yerinde.

Denize sıfır rakımda.
İnsana huzur ve rahatlık 

verebilen bir tesis.
İleride, eğer rağbet görürse, 

(ki görmesini diliyorum) 
ailelerin de rağbet göstermesi 
halinde, orkestra eşliğinde 
müzik de konabilecek. İşte eski

Gendik 'li dostlarımız dinlen
mek ve rahat vakit geçirmek 
istiyorsanız Gendikspor lokalini 
ziyaret etsinler.

Bazı kişiler neden her olan 
güzel olayların karşısında 
oluyorlar?

Bu açılışta her zaman 
yardımlarını esirgemeyen 
Borusan şirketine, gön
derdiğiniz çiçekle,

Çinıtaş temsilcisi Sayın 
A hnıet Sezer Bey 'e,

Sayın Teoman Ekim 'e,
Sayın Mustafa Tezcan 'a, 

gazetecilere,
Genç takını futbolcularına 

gösterdikleri yakın sevgiye ve 
aramıza yeni katılan masa 
tenisi şubesi kaptanı ve sporcu
larına, Sayın Sönmez Hoca 'ya 
teşekkürler.

Gönül isterdi ki, 5 seneden 
beri Gendikspor 'da hocalık 
yapan Sayın Ömer Bey 'de 
aramızda olsun.

Sayın İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 'da hayırlı 
olsun diye geldiği için teşekkür
ler.

Sağ ol başkanım, 
Gendik 'Hlere yeni yıl hediyesi 
verdiniz.

Size binlerce teşşekkürler.

HAŞJABAfflARATOR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edi/ir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ACİL 
SATILIK DAİRE

Balıkpazarında 
2 oda -1 salon

2.kat 90m2 
Satılık Daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 53 09
GSM: 0532 337 97 10

GÜNLÜK SIVASI GAZETE ■■

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Tüketiciyi aldatana ağır ceza var
Tüketiciyi aldatan, 
yanıltan reklam ve 
ilanlar ile örtülü 
reklamlara verilen 
durdurma ve 
düzeltme 
cezalarının yanı sıra 
son 2 yılda 8.2 trily
on lira para cezası 
kesildi.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
' 'tüketiciyi aldatan, 
yanıltan reklam ve 
ilanlar ile örtülü 
reklamlara verilen 
durdurma ve 
düzeltme 
cezalarının yanı sıra 
son 2 yılda 8.2 
trilyon lira idari para 
cezası uygulan
mıştır" dedi.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
başlatılan 
"Tüketicinin 
Bilinçlendirilmesi 
Kampanyası" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da 
katıldığı gala ile 
Bilkent Otel'de 
tanıtıldı.
Galaya İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü, 
Rekabet Kurumu 
Başkanı Mustafa 
Parlak, Ankara 
Ticaret
Odası (ATO) 
Başkanı Sinan 
Aygün, Ankara 
Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı 
Zafer Çağlayan, 
Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Yıldırım 
Demirören ile 
bürokratlar ve 
bazı sanatçılar 

katıldı.
Galanın açılışında 
tüketici hakları ve 
kampanya tanıtım 
filminin 
yanı sıra kampanya
da kullanılacak spot 
filmler gösterildi. 
Galada bir konuşma 
yapan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Coşkun, bakanlık 
olarak tüketicinin 
korunması alanında 
yapılan çalışmaları 
etkin bir 
şekilde sürdür
menin ve önemli

projeleri geliştir
menin gayreti içinde 
olduklarını söyledi. 
Bu projelerden 
birinin "Tüketicinin 
Korunmasının Tam 
Uyumu, 
Yürütülmesi ve 
Uygulanması Çalış
malarında 
Türkiye'nin 
Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi" 
başlıklı AB projesi 
olduğunu anlatan 
Coşkun, bu 
projenin temel 
hedefinin tüketici 
hakem heyetlerinin 
mevcut yapısını 
daha da 
güçlendirmek 
olduğunu kaydetti. 
81 ilde ve 852 ilçede 
yeniden yapı
landırılan tüketici 
hakem 
heyetlerinde 2004 
yılında yaklaşık 35 
bin başvurunun ele 
alınarak, 
yüzde 80'inin karara 
bağlandığını 
bildiren Coşkun, 
hakem heyetlerinin 
2005 yılında yetki 
limitlerinin 670 
YTL'ye kadar 
olduğunu, bu limiti 
aşan konuların ise 
tüketici 
mahkemelerinde 
çözümlendiğini 
söyledi.
Bakan Coşkun, 
tüketici hakları 
konusundaki 
mevzuatın 
uygulanmasında 
gerekli eğitim 
verilerek, tüketicinin 
korunması 

alanında çalışan 
sivil toplum örgüt
leri başta olmak 
üzere tüm 
tarafların yer alacağı 
bir "ulusal danışma 
sistemi" kurula
cağını da

açıkladı.
Bu projeye ilişkin 
çalışmaların AB 
Komisyonu ile işbir
liği içinde 
yürütülmekte 
olduğunu ifade 
eden Coşkun, 
Almanya ile birlikte 
çalışılacak bu pro
jenin 2005-2006 
yılında hayata geçir
ileceğini 
bildirdi.
-8.2 TRİLYON LİRA 
İDARİ PARA CEZA- 
Sl-
Coşkıın. Sanayi va 
Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde oluştu
rulan Reklam 
Kurulu'nun kanun
lara, genel ahlaka, 
kamu düzenine, 
kişilik haklarına 
uygun dürüst ve 
doğru reklam yapıl
ması konusunda 
çalıştığını da 
belirterek, şunları 
kaydetti: 
"Tüketiciyi aldatan, 
yanıltan, can ve mal 
güvenliğini tehlik
eye 
düşüren, kamu 
sağlığını bozucu, 
hastaları, yaşlıları, 
çocukları ve 
özürlüleri istismar 
edici reklam ve ilan
lar ile örtülü reklam
ların 
tespiti halinde dur
durma, düzeltme 
cezalarının yanı sıra 
son 2 yılda 
8.2 trilyon lira idari 
para cezası uygu
lanmıştır.
1.5 yıllık uygulama 
süresinde yasakçı 
bir zihniyete sahip 
olmamakla birlikte 
yasaya aykırı düzen
lendiği tespit edilen 
19 adet 
promosyona cay
dırıcı, eğiticiye 
koruyucu anlayışla

2 trilyon 856 
milyar lira idari para 
cezası verilmiştir." 
Bakan Coşkun, bir 
diğer önemli pro
jelerinin ise tüketici 
mevzuatında 
yapılan değişiklik
lerin tüm kesimler 
tarafından 
bilinmesini ve uygu
lanmasını sağlamak 
amacıyla hazırlanan 
"Tüketiciyi 
Bilinçlendirme 
Kampanyası" 
olduğunu anlattı. 
Coşkun, kampanya 
kapsamında ayıplı 
mal, ayıplı hizmet, 
kredi kartı 
kullanımı, kampa- 
nyalı satışlar, kapı
dan satışlar, tüketici 
sorunları 
hakem heyetleri, 
garanti belgesi, 
paket tur, devre 
tatil, etiket-tarife ve 
fiyat listeleri, süreli 
yayınların promosy
on kampanyaları 
gibi toplam 17 
konuda spot filmler, 
radyo anonsları, 
bilboard ilanları, 
broşürler ve 
gazeteler aracılığıy
la dağıtılacak 
insertler aracılığıyla 
halkın bilgilendirile
ceğini kaydetti. 
Coşkun, kampa
nyanın hedefinin 
her yaş grubunda 
tüketiciler, 
üreticiler, kamu 
yöneticileri ve ilgili 
tüm kurum ve kuru
luşlar olduğunu 
bildirdi.
Galada, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin ve 
Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürü Özcan 
Pektaş, Tüketicileri 
Koruma ve 
Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Hamil Nazik'de kısa 
birer konuşma 
yaptı. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın konuş
masının ardından 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Başbakan 
Erdoğan'a bir 
şükran plaketi verdi, 
plaketi verildi.

Ekonomi şra 
fopHı

TOBB ile özel sek
tör temsilcileri 
tarafından koor
dine edilen 
"Türkiye Bölgesel 
ve Sektörel 
Ekonomi Şurası”, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında, yeni 
Başbakanlık 
Binası'nda top
landı, 
önceki gün- 
başlayan toplan
tıya, Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Devlet Bakanları 
Ali Babacan, 
Kürşad Tüzmen, 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hlimi Güler, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun'un yanı 
sıra Türkiye 
Bankalar Birliği 
Başkanı Ersin 
Özince, TOBB 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
Ankara Ticaret

ABHWMKOEWDNR omk_
’!jwwwimbrfez

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE

Odası Başkanı 
Sinan Aygün, 
İstanbul Ticaret 
Odası Başkam 
Mehmet Yıldırım, 
Ankara Sanayi 
Odası Başkanı 
Zafer Çağlayan, 
TOBB yönetim 
kurulu üyeleri 
ve TOBB sektör 
kurulu temsilcileri 
katılıyor.
Toplantıda, 
13 bölge ve 36 sek
törden temsilciler, 
yaşadıkları sorun
ları dile getirecek
ler ve bu sorunlara 
ilişkin çözüm 
önerileri ele 
alınacak.
Öte yandan yeni 
Başbakanlık Binası 
ile yanında bulu
nan Türk 
Standardları 
Enstitüsü'nde, Türk 
bayraklarının 
yarıya indirildiği 
dikkati çekti. 
Bayrakların, 
Güney Asya'da 
meydana gelen 
deprem ve 
tsunamide hayatını 
kaybedenler için 
yarıya indirildiği 
ifade edildi.
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YTL sağlımızı da düzeltecek AIDS tedavisinde
Yeni yıldan itibaren 
piyasaya sürülen 
Yeni Türk Lirası 
(YTL) ekonomiyi 
olduğu kadar 
sağlığımızı da düzel
tecek. Türkiye, 
TL'den YTL'ye 
geçişte hem bol sıfır
lı rakamlardan, hem 
de kısa süre de olsa 
'para yoluyla geçen' 
bulaşıcı hastalıklar
dan kurtulmuş ola
cak.
Uzmanlar, özellikle 
kağıt paranın ciddi 
bir çok enfeksiyonun 
bulaşmasında 
taşıyıcı rol oynadığını 
belirterek, "Sıfır, 
yıpranmamış yani hiç 
kullanılmamış par
aların piyasaya 
sürülmesiyle, kirli ve 
mikrop taşıyıcı par
aların piyasada 
dolaşımı azalacaktır. 
Bu da el ve ağız 
yoluyla bulaşan 
hastalıklardan korun
mak için ciddi bir 
faktör olacak" dedi. 
Açıklamalarda bulu
nan uzmanlar, 
paranın dünyada en 
çok dolaşan, elden 
ele değişebilen bir 
obje olduğunu vur
gulayarak, özellikle 
kağıt paranın ciddi 
birçok enfeksiyonun

BİR 
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bulaşmasında 
taşıyıcı rol oynadığını 
söyledi.
Paranın mide ve 

bağırsak sistemini 
olumsuz etkileyen 
ciddi bir tehlike 
olduğuna ilişkin liter
atüre geçen birçok 
bilimsel araştır
maların bulunduğunu 
ifade edilirken, "Yerli 
ve yabancı ülkelerde 
yapılan yayınlar ve 
araştırmalar, paranın 
bir mikrobun yumur
tasını ya da onun 
ilkel halini günlerce 
taşıyabildiğini, bunu 
bir başka yere 
bulaştırabildiğini 
ortaya çıkardı. 
Sonuçta burada 
aldığınız bir parayı 
yarın dolaşım şart
larının da kolaylaş
masıyla çok rahat bir 
şekilde yurt dışında 
herhangi bir ülkede 
kullanabilirsiniz. Yani 
burada aldığınız 
mikroplu bir parayı o 

ülkeye taşıya
bilirsiniz" diye 
konuştular. 2004 
yılında sars virüsüyle 
ilgili yapılan çalış
malarda, birçok 
bulaşma yolunun 
bloke edildiği halde 

' virüsün yayılmasında 
paranın ciddi bir fak
tör olduğunun ortaya 
çıktığını belirtilerek, 
bunun üzerine 
paraya da karantina 
uygulandığı hatır
latıldı.
"VEREM BİLE KAĞIT 
PARA YOLUYLA 
BULAŞIYOR"
"Paradan elimize 

bulaşan mikrop ağız 
yoluyla mide, oagır- 
sak ve sindirim sis
temimize çok rahat 
bir şekilde ulaşabilir. 
Tabi bu arada mikrop 
ağzımıza bulaştığı 
zaman solunum ve 
akciğer sistemine de 
bulaşabilir. Bunda 
virüs ve bakteriler ön 
plandadır.

Bakterilerin dış 
ortamda insan ya 
da canlı olduğu 
düşünüldüğünde, 
yaşama şansı daha 
yüksek olduğu için 
özellikle bakteriyel 
enfeksiyonların 
bulaşması ciddi bir 
tehlikedir.
Tüberküloz yani 

halk diliyle veremin 
bile kağıt para yoluy
la geçebileceğine 
dair literatürde ciddi 
terimler vardır. Sıfır, 
hiç kullanılmamış; 
yani yıpranmamış 
paranın piyasaya 
sürülmesiyle özellik
le kirli ve mikrop 
taşıyıcı paralar 
ortadan kalkar.
Bunun bir anlamda el 
ve ağız yoluyla 
bulaşan hastalıklar 
açısından belirli bir 
koruyucu faktör ola
bileceğini söyleye
bilirim. Fakat temiz 
para kullanmak 
hastalıklardan korun
mak için tek başına 
yeterli bir faktör 
değildir. Yurt dışında 
ve enfeksiyonun 
yayılma aracı olarak 
düşünülen yerlerde 
para daha sık 
değiştiriliyor, mikro
plu paranın yerine 
sıfır para veriliyor."

yem umut

Alman bilim 
adamları, HIV 
virüsünün yol 
açtığı AIDS 
hastalığını tedavi 
etmede yeni bir 
yöntem geliştirdil- 
er.Hamburg ve 
Nürnberg-Erlangen 
üniversitelerinin 
uzmanlarınca 
ortaklaşa geliştir
ilen tedavi yöntemi, 
HIV-1 virüsünün 
çoğalmasını önlüy
or. Uzmanlar, 
kısaca DHS adını 
verdikleri insan 
hücresi proteininin, 
nötralize edildiği 
vakit HIV virüsünün 
çoğalmasını 
engellediğini 
belirledi. Doktor 
İlona Hauber ve

arkadaşları, daha 
önce bir dizi ilacın 
hiç etkilemediği 
HIV virüslerini bu 
yöntemle bloke 
etmeyi başardı.
Uzmanlar adına 

yapılan açıklama
da, "yeni yöntem, 
virüsün çoğalması 
bakımından çok 
önemli olan 
proteinin nötralize 
edilmesi esasına 
dayanıyor" 
ifadesi kullanıldı. 
Açıklamaya göre, 

HIV-1 virüsü, insan 
hücresi içinde 
çoğalan parazit 
gibi davranıyor 

ve hücredeki pro
teinleri ve diğer 
bileşenleri 
kullanıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

M

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156 

51310 55 
513 18 79 
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydyn Turizm 
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoölu-Esadaf) 5*14
Anytur

12’ 
20
10
45

12 
77
72
49

514

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
51310 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
514 35 50

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03 .
Statyurrf 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57 '
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 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. 51?77A3ı

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513-45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlfet. 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

DENİZ OTOBÜSÜ
256 77 84 
544 30 60

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

İDO İmam Aslan £
Dinlenme Tes. 5*13 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar* ! (Î62) Ö55 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
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

Şİ3 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
yerliyurtlar 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ



61)cak 2005 Perşembe Sayfa 12

Yıldızlar voleybolda final heyecanı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Yön 
Dershanesi'nin 
sponsorluğunu 
yaptığı 
Okullararası 
Cumhuriyet 
Kupası Yıldız 
Erkek ve Kızlar 
Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
Turnuvasında 
finaller bugün 
yapılacak.
Dün oynanan 
Kızlar yarı final 
maçlarında 
Cumhuriyet 
İlköğretim 
Okulu Atatürk 
İlköğretim'i 2-0 
yenerek ilk 
finalist olurken,

Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu rakibi 
Umurbey 
Abdullah 
Fehmi'yi 
2-1 yenerek, 
ikinci finalist 
oldu.
Erkeklerde ise 
Atatürk İlköğretim 
Okulu 100 Yıl 
İlköğretim'i 2-0'la 
geçerek, finale 
adını yazdırırken 
Kurtul İlköğretim 
Okulu geçen 
yılın şampiyonu 
11 Eylül 
İlköğretim'i 
2-0'la geçerek 
ikinci finalist 
oldu.

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura 
El İlanı & Broşür & Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
KlfİPY OffiPt İs™ Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/BnUIIUI UldVİ (Stüdyo Prestij yanı) GEMLİK
NATBMCILIK-YAYINCILK-REKLAMCIUK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95



İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilciliği Başkanı Yıldırım Akıncı, Belediyeden yapılan anonslar için teşekkür etti

belediye ile protokol yapmak istiyoruz’ 
Gemlik'in iyi planlanmış yaşanabilir bir kent olması, doğal ve kültürel yapısının korunması için kaçak yapılaşmanın önlenmesi gerektiğin bildiren İnşaat 
Mühendisleri Odası Gemlik Temsilcisi Yıldırım Akıncı, başlatılan çalışmalarda İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, Elektrik 
Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası’n m Bursa Belediyeleri ile yaptıkları protokolü Gemlik Belediyesi ile de yapmak istediklerini söyledi. Haberi syf. 5 de

7 Ocak 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

DYP İlçe Kongresi 
30 Ocak’ta yapılacak 
Doğru Yol Partisi yönetim kuru
lu önceki gece yaptığı toplantıda, 
İlçe seçiminin 30 Ocak 2005 
Pazar günü saat 13.oo de yapıla
cağını açıkladı. Haberi syf 2’de

Belediye Meclisi üçüncü Encümen üyeliğine Ak Partili Ali Okuroğlu’nu seçti.

İlk meclis sakıntılı geçti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çoğunluk mantığı
Demokrasilerde çoğunluğun dediği 

olur savına ben katılmıyorum.
Çoğunluğun dışında kalan azınlığın 

sesine de kulak verilmelidir.
Demokrasi, çok sesliliği gerektirir.
TBMM’inde veya belediye meclis

lerinde, çoğunluğu ele geçiren siyasi 
partiler, kendilerinin dışındakilerin 
düşüncelerini pek önemsemiyorlar.

Bence, bu demokrasi kültürümüzün 
eksikliğinden kaynaklanıyor.

Dün yapılan Belediye Meclisinde 
Meclis Denetleme Komisyonu için 3 
kişinin belirlenmesi kabul edilirken, veri 
len arada, yapılan bire bir görüşmeler 
sonucu, Ak Partili üyeler, sayıyı 5’e yük
selterek, muhalefetten komisyona bir 
üyenin girmesini sağladılar.

Bu güzel bir davranış..
Halk, Belediye Meclisine gönderdiği 

kişilere görev verilmesini ister.
Çoğunluk mantığı ile herşeyi ben 

yaparım demek, yanlı ve gereksizdir.
Muhalefetin sesine kulak vermeyen 

iktidarlar, sağlıksız hizmet yapar.
Gözleri kör olur, doğru ile yanlışı fark 

edemezler.
Dün yapılan Belediye Meclisinde alınan 

kararlar güzel ve yararlı.
Artık, meclis her ayın ilk pazartesi 

günü toplanacak.
» İlçenin sorunları mecliste daha çok dile 
gelecek.

Gemlik Belediye Meclisi 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlan
mamızdan sonra ilk 
toplantısını dün yaptı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, toplan
tıda rahatsızlanınca, 
Salondan ayrıldı.
Meclis, encümen üye 
sayısını üçe çıkardı.
Ayrıca, 5 kişilik 
denetleme komisyonu 
üyeliği için seçim yaptı. 
Büyükşehir 
Belediyesine devredile
cek malların envan
terinin çıkarılmasına 
karar verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

Haberi Sayfa 3’de

Belediye trafik
cezası kesebilecek
Emniyet Genel Müdürü Aydıner, Trafik 
Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı'nda öngörüldüğü 
gibi büyükşehir belediyeleri sınırları 
içinde belediye personelince suç ve 
ceza tutanağı düzenlenmesi halinde 
aksaklıklar, eksiklikler olacağı 
belirtildi. Haberi sayfa 8’de

Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı toplantıda, üçüncü Encümen üyeliğine Ali 
Okuroğlu’nu seçti. Meclis, Çevre Yolunda okul içini 5 dönümlük alanı plana dahil etti.

Devlet Hastanesi Müdürü 
Karacabey’e atandı

Beklenmedik tayin
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi 
Müdürü Abdullah 
Savaş, beklenmedik 
bir emir ile Karacabey 
Devlet Hastanesi 
Müdürlüğü'ne atandı. 
Savaş atama istemediğini 
söyledi. Atamanın siyasi 
olduğu Öğrenildi.
Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Milliyetçilik mi?
Ulusalcılık mı?

Milliyetçilik çok özel bir duygu.
Derin anlamlar taşıyor.
Ulusal değerlere sahip çıkmak, korumak, 

değerlendirmek toplumsal kalkınmanın özü ve 
gereği .

Ancak ;
Yüce değeri mukaddesatçılıkla sentezleyip 

muhafaza altına almak da gerilemenin işaretleri
Aradaki ince çizgi son derece hassas.
Hassas çizgi dönemsel olarak ülkenin iler

lemesini tıkadı .
Oysa milliyetçilik milleti sınıflamak değil.
Millet milletiyle ilgili “sevgi”duygusunu özgür 

iradesiyle yaşamalı .
Korkmamalı, saklamamalı, ya da övünç mese

lesi yapmamalı.
Çünkü ;
Görüldü ki,ülke sevgisinin sağı solu yok.
Dün birbirine düşman olanlar, gördükleri 

yerde baş ezmeye kalkışanlar bugün kol kola 
“ulusal bütünlük” çağrıları yapıyorlar.

Olması gereken de bu .
Kuşkusuz “siyasal düşünce” farklılıkları ola

cak.
Kuşkusuz yöntem farklılıkları olacak.
İktidar da olacak.
Muhalefet de olacak.
Demokrasinin koşulu da bu .
Ne var ki ;
Siyasal mücadele sokak da değil çağdaş plat

formlarda yapılacak.
Ortamdan yararlanıp “ticaret” yapmak 

isteyenlerin oyununa gelinmeyecek.
OsmanlI’dan bu yana dinmek bilmeyen 

kuyruk acısı, ülkede “zaafiyet “dönemleri 
yaratılıp tedavi edilmek isteniyor.

Ekonomiye müdahale ediliyor.
Yönetim biçimine karışılıyor.
Siyasal dengelere burun sokuluyor.
Özellikle eğitim sisteminden el hiç çekilmiyor.
Biliniyor ki eğitim temel direk.
Genç dimağları yıkayıp biçimlendirmek daha 

kolay.
Örneğin Lozan da direnişin ana unsurlarından 

birisi de Türkiye’deki misyonerlik okulları idi.
Kendi düşünce yapılarını empoze etmeyi 

amaçlayan bu okulların sayısına müdahaleyi 
hazmedemediler.

Parıltılı ve “şak”ırtılı görüntülerle kamufle 
edilen “siyonistik”amacın çakılmasından rahat
sız oldular.

O dönem de Ulu Önderin omuzdaşları oyunun 
farkına varmışlar.

Güçleri oranın da müdahale etmişler ve 
başarılı olmuşlar da..

Ya bugün..
Lozan’dan Brüksel’e giden yolda ne taklalar 

atılıyor.
Yol mu çok virajlı..
Bizim kaptan mı acemi ?
Ya ikisi de değilse ..
Yok canım sen de o kadarı da olmaz I

DYP İlçe Kongresi 
30 Ocak’ta yapılacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki akşam 
toplanan Doğru 
Yol Partisi 
yönetim kurulu 
İlçe seçiminin 
30 Ocak Pazar 
günü saat 13.00 
de yapılacağını 
açıkladı.
23 Kasım'da 
başlayan delege 
belirleme 
çalışmaları ile 
seçim sürecine 
girdiklerini 
bildiren İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar, listelerin 
6 Aralık'ta 
kesinlik

kazandığını 
söyledi.
21 Aralık'ta 
başlayan 
delege liste 
çalışmalarının 
5 Ocak’ta 
bittiğini bildiren 
Çağlar, 
"Listeleri İl 
Başkanlığına 
sunduk.
Listeler İlçe 
Seçim Kuruluna 
verildi, ince
lendikten sonra 
14 Ocak’ta kesin
lik kazanmış ola
cak" dedi.
30 Ocak’ta yapıla
cak İlçe

kongresinin 
İl Başkanlığı 
tarafından 
belirlendiğini 
söyleyen Çağlar, 
yönetim kurulu 
olarak görev 
yaptıkları süre 
içinde başarılı 
çalışmalar yaptık
larını söyledi.
Önümüzdeki 
seçimleri de 
başarıyla 
tamamlayacak
larını söyleyen 
Peyami Çağlar, 
ilçe başkanlığı 
için şartların 
oluşması 
durumunda

tekrar aday 
olacağını söyledi. 
Çağlar, 
"Şartlar uygun 
olduğunda 
aday olurum, 
şu anda göre
vimin başın
dayım. Bizde 
kişiler değil, 
parti önemlidir. 
Bu işi en iyi kim 
yapacaksa onu 
desteklemeye 
hazırız.
Eğer partimin 
zarar göreceğini 
anlarsam 
adaylığımı 
açıklarım." şek
linde konuştu.

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

—- „„NL„«.,VX.,OA„„  OKUYUN OKUTUN
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Belediye Meclisi, üçüncü Encümen üyeliğine AK Parti’den Ali Okuroğlu’nu seçti

İlk meclis sıkıntılı geçti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinden sonra 
ilk toplantısını yapan 
Gemlik Belediye 
Meclisi, bazı konu
larda karar almakta 
zorlandı.
Saat 14.00 de başla
ması beklenen 
toplantıya DYP'li 
üyeler ile MHP'li 
üyenin dışındaki 
AKP'li üyeler 
zamanında gelme di. 
DYP ve MHP’liler 
meclisi terk etmek 
için dilekçe 
yazarken, Başkan 
Mehmet Turgut ve 
AKP'liler Salona gi 
rince gerginlik sona 
erdi.
Toplantıda 23 
Belediye Meclis 
üyesi katılırken, iki 
üyenin mazeret 
bildirdiği öğrenildi. 
TESBİT YAPILSIN 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Gemlik Su ve

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Vergi veren yok...
Türkiye, 30 OECD ülkesi 
arasında nüfusa göre 
en az vergi mükellefine 
sahip ülke imiş.
Vergi veren mi var 
Alamazsan, almazsan 
versinler diye bekle dur 
sonra, koş Dünya Bankası’na 
IMF’ye borçlana, borçlana 
sıfırı tüket! 
itil, kakıl...

Kanalizasyon İşlet
melerinin BUSKİ'ye 
bağlanması için 
yürütülen çalışmalar
da bu işletmelere ait 
taşınır ve taşınmaz 
malların ileride hak
larının saklı kalması 
amacıyla tespit yap
tırılmasını iistedi. 
Başkan Mehmet 
Turgut, bu önerisin
den sonra rahatsız 
lığını bildirerek 
toplantıdan ayrıldı, 
toplantıyı meclis 
Reis vekili Refik 
Yılmaz yönetti. 
Gündemin ilk 
maddesinde 
Meclisin Temmuz 
ayında tatil yapması 
kabul edildi.
Öte yandan her ay 
yapıcak olan 
Belediye Meclis 
toplantısının ayın ilk 
pazartesi günü 
olması kabul edildi. 
Büyükşehir'e dahil 
edilmemiz nedeniyle 
alt yapı, arıtım tesis
leri, araç ve gereç ile 

taşınır ve taşınmaz 
malların belir
lendiğinin bildirilme
si üzerine, bu birim
lerde teslim edilecek 
tesis ve araçların 
bedel hakları saklı 
kalmak kaydıyla oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
DENETİM 
KOMİSYONU 
ZOR SEÇİLDİ 
Yeni çıkarılan 
Belediyeler Yasası 
ile seçilmesi zorunlu 
olan ve Meclisin bir 
yıllık çalışmalarının 
her yılın Ocak ayında 
denetimini yapacak 
olan komisyon 
üyeliği seçimlerinde 
meclis, verilen 
önergelerin içinden 
çıkmakta zorlandı. 
Yasa gereği en az 3 
en çok 5 denetim 
komisyonu 
üyeliğinin seçimi 
için AKP'li meclis 
üyelerinin verdiği 3 
kişiden oluşması 
önerisi oy çokluğu 
ile kabul edilirken, 
oylanan karara itiraz 
lar oldu.
Verilen arada duru? 
mu değerlendiren 
AKP'li üyeler, oyla
manın zabıtlara 
geçmemesi için 
tekrar oylama 
istediler.
Yapılan oylamada 
eski karar iptal 
edilirken, denetim 
komisyonu üyeliği 5 
kişiye çıkarılması

Belediye Başkanı ve AK Parli üyeler, Meclis toplantısına geç 
gelince DYP ve MHP’li üye toplantı salonunu terk etmek istediler.

Beledriye Başkanı Mehmet turgutdünkü Meclis toplantısında

kabul edildi. 
Gizli oylama ile 
yapılan seçimde 
AKP'den Refik 
Yılmaz, Menderes 
Bingül, Aydın 
Bayraktar ile Murat 
Yavuz seçilirken 
muhalefetten ise 
DYP’li Ali Acar 
komusyon üyeliğine 
seçildi.
Daha sonra bu 
görevinden istifa 
ettiğini açıklayan Ali 
Acar'ın yerine en 
çok oy alan yine 
DYP'den Halil Çevik 
denetim komisyonu 
üyeliğine getirildi. 
Belediyeler 
Kanununa göre 
huzur hakkı öden
mesi gereken meclis 
üyelerine yasanın 
belirlediği 40 milyon 
100 bin TL. huzur 
hakkı ödenmesi oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.
Daha önce iki kişinin

İmar Komisyonu Başkanı Mimar Ceal 
Aybey, Kaymakamlık Lojmanı yanındaki 
yol ve okul alanı konusunda bilgi verirken
görev yaptığı 
Encümen üyeliğinin 
3 kişiye çıkarılması 
nedeniyle gizli oyla 
yapılan seçimde
AKP'den Ali 
Okuroğlu Encümen 
üyeliğine seçildi. 
Belediye'nin yeni 
kurulan GEMDAŞ'a 
(Gemlik Doğalgaz 
Dağıtım Şirketi) 

yüzde 10 ortaklık 
kararı oy birliğiyle 
kabul edilirken, bir 
süre önce Meclisin 
Çevre yolu üst kıs
mında bulunan ve 6 
bin metrekarelik 
alanın Belediye 
Hizmet Alam'ndan 
çıkarılarak Eğitim 
Alanı olarak 
Kaymakamlık tarafın* 
dan İmar'a işlenmesi 
istemi oy birliği ile 
kabul edildi.
Toplantıda ayrıca, 
yeni Kaymakamlık 
lojmanı yanından 
zeytinliklere çıkan 
yolun alternatifi 
bulunmadığından ve 
haritada görülmeme
si nedeniyle bu yerin 
plana yol olarak 
işlenmesine 
komisyonun isteği 
doğrultusunda 
karar verildi.
Gemlik Belediye 
Meclisinin bundan 
sonraki toplantısı 
7 Şubat 2005 tari
hinde yapılacak.
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Yardımlaşma Vakfı yeni 
yılın ilk toplantısını yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
başkanlığını 
yaptığı Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
ilk toplantısını 
yaparken, 
görevden ayrılan 
üyelere teşekkür 
plaketi verildi.
Vakıfta uzun 
yıllar görev yapan 
Avukat Teoman 
Ekim, Eczacı 
Mualla Lostar 
ve Mehmet 
Bayraktar'ın yanı 
sıra üyelikten 
ayrılan İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a 
hizmetlerinden 
dolayı Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma

Vâkfı’nın şimdiye 
kadar hiçbir 
yerde görmediği 
şekilde başarıyla 
çalıştığını belirten 
Kaymakam 
Baygül, Vakıfta 
çalışan eski ve 
yeni üyelerle
Vakıf çalışanlarına 
teşekkür etti.
Düzenlenen küçük 
törenin ardından 
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda eski 
ve yeni üyelerin 
katılımıyla yardı

ma muhtaç vatan
daşların verdiği 
dilekçeler 
görüşüldü.
VAKIF ÜYELERİNE 
TANIŞMA YEMEĞİ 
Yeni yılın ilk 
toplantısını yapan 
Sosyal Yardım 
laşma ve Daya 
nışma Vakfı 
üyeleri ile çalışan
larına Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
yemek verildi. 
Aydın Izgara 
Salonu’nda

verilen yemekte 
Vakıf üyeliğine 
yeni seçilen yeni 
üyeler ve vakıf 
çalışanları birbir
lerini tanıma 
fırsatı buldular. 
Samimi bir 
havada geçen 
öğle yemeğinde 
misafirlerini 
ağırlayan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile vakıf çalışan 
ve üyeleri bol 
bol sohbet 
ettiler.

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET ■^►513 96 83
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İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Temsilciliği Başkanı Yıldırım Akıncı, belediyeden yapılan anonslar için teşekkür etti

'Belediye ile protokol yapmak istiyoruz1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilciliği Başkanı 
Yıldırım Akıncı, yap
tığı açıklamada son 
günlerde belediye 
anonsu ile kaçak 
yapılaşmayı önleyici 
çalışmalar yapan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür etti.
Gemlik'in iyi 
planlanmış 
yaşanabilir bir 
kent olması, 
doğal ve kültürel 
yapısının korunması 
için kaçak yapılaş
manın önlenmesi 
gerektiğini bildiren

İnşaat Mühendisi 
Yıldırım Akıncı, 
başlatılan çalış
malarda İnşaat 
Mühendisleri Odası, 
Mimarlar Odası, 
Makine 
Mühendisleri Odası, 
Elektrik 
Mühendisleri 
Odası, Harita 
Mühündisleri 
Odası'nın Yıldırım, 
Nilüfer ve 
Osmangazi 
Belediyeleri ile 
yaptıkları protokolü 
Gemlik Belediyesi 
ile de yapmak 
istediklerini 
söyledi.
Akıncı, yaptığı 
açıklamada,

"Kaçak yapılaş
manın önlenmesi ve 
ruhsat işlemlerinin 
kolaylaştırılarak, 
ruhsatlı yapının 
özendirilmesi, 
bürokrasinin 
azaltılması, 
belediye sınırları 
içerisinde yeniden 

düzenleyerek 
merkezi idareye 
kanuni değişiklik
lerin sunulması, 
planlama, yapı 
denetim ile ilgili 
konuları ayrı 
ayrı ele alarak 
kaçak yapılaşmanın 
önlenmesi ve

ruhsatlı yapı 
özendirilmesi çalış
maları başlatılmış 
olup Yıldırım, 
Osmangazi ve 
Nilüfer ilçeleri ile 
protokol yapılmıştır. 
Benzer Protokolün 
Gemlik 
Belediyesi ile de 
yapmak istiyoruz. 
Bu kapsamda 
5 oda anlaşarak 
proje fiyatlarında 
yüzde 35 civarında 
fiyat azaltarak 
katkıda 
bulunuyoruz" 
dedi.
Son zamanlarda 
Gemlik 
Belediyesinin 
yaptığı kaçak

yapılaşma ile ilgili 
anonslar ve teknik 
elemanların yaptık
ları çalışmalar etk
isini gösterdiğini 
söyleyen Yıldırım 
Akıncı, "BP 
Petrolleri AŞ. ruh
satlarını aldı. 
Tügsaş Gemlik 
Gübre Sanayi ve bir 
çok işyeri ve şahıs
lar ruhsat alma 
girişimlerine 
başladılar. Belediye 
Başkanımız Sayın 
Mehmet Turgut ile 
Fen İşleri'nin gös
terdiği duyarlılıktan 
dolayı kendilerine 
odamız adına 
teşekkür 
ediyorum" dedi.

Devlet Hastanesi Müdürü Karacabey’e gönderildi
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Savaş, beklenmedik bir emir 
ile Karacabey Devlet Hastanesi Müdürlüğü’ne atandı. Atamanın siyasi olduğu belirtildi

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nin 
kurulduğundan 
beri müdürlüğünü 
yapan Abdullah 
Savaş, beklenmedik 
bir atama ile 
Karacabey
Devlet Hastanesi’ne 
gönderildi.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nin 
kurulduğunda 
müdür olarak 
göreve başlayan

Abdullah Savaş, 
DYP, FP 
iktidarı döneminde 
Bursa İhtisas 
Hastanesi 
Müdürlüğü’ne 
tayini çıkartılmıştı. 
Ancak, iktidarın 
değişmesinden 
sonra, Savaş 
yeniden 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ndeki 
görevine iade 
edilmişti.
Gemlik Muammer

Ağım Devlet 
Hastanesi’nin 
sevilen 
müdürünün 
çıkan tayininde 
Belediye 
Başkanımn 
etkin olduğu 
ifade ediliyor. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
Bandırma Devlet 
Hastanesi 
Müdürü Hüseyin 
llerisoy’un atandığı 
öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
Diksiyonu düzgün 

BAYAN SEKRETER alınaçaktır. 
Yabancı dil tercih sebebidir.

maSInciuk 5140060
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Erkekler ve kadınlar ne ister?
Ellerine fazladan 
para geçmesi 
durumunda erkek
lerin ve kadınların 
tercihleri ve tasar
ruf hayalleri bir
birinden oldukça 
farklı. Kim ne 
istiyor dersiniz? 
Ellerine fazladan 
para geçmesi 
durumunda 
kadınlar ev/daire 
almayı tercih 
ederken, erkeklerin 
ilk tercihi araba 
oldu. Altın 
tercihinde ise 
kadınlar yüzde 
34 ile erkeklerin 
açık ara önünde 
yer aldı.
Vatandaşın 
ekonomik tercih
lerini ortaya çıkar
mak için yapılan 
araştırmada, 
kadınların ilk 
tercihlerinin ev 
veya daire, erkek- 

| lerin ise araba 
* olduğu ortaya 
' çıktı.
, MasterCard’ın 6
I

ayda bir gerçek
leştirdiği 
Masterlndex 
araştırmasının 
Kasım ayı 
sonuçları açık
landı.
Araştırmaya göre 
Türk halkı tasarruf
ta tercihini yüzde 
26 ile altın, yüzde 
24 ile vadeli TL 
hesabı, yüzde 20 
ile yastık altı döviz, 
yüzde 15 ile yastık 
altı TL, yüzde 13 
ile vadeli döviz 
hesabı, yüzde 12 
ile vadesiz TL 
hesabı ve yüzde 10 
ile taşınmaz mülk
te kullanıyor.
Altın tercihinde 
kadınlar yüzde 34 
ile erkeklerin açık 
ara önünde yer 
alıyor. Erkeklerin 
altın tercihi yüzde 
18. Erkeklerin 
öncelikli yatırım 
aracı tercihi yüzde 
28 ile bankada 
vadeli TL hesabı 
olarak belirlendi.

Emlak tahtını 
kaptırmadı 
Araştırmaya 
katılan kişiler, 
ellerine fazladan 
para geçmesi 
durumunda 
ev/daire için kul
lanacakları tercih
lerini birinci sırada 
korurken, otomobil 
dördüncü tercihten 
ikinci sıraya yük
seldi. Cinsiyete 
göre dağılımları 
incelendiğinde 
kadınların daha 
çok ev/daire isteği 
dikkat çekerken, 
erkeklerin ise oto
mobil tercihinde 

kadınlardan 
ayrıldığı ortaya 
çıkıyor.
En çok tercih 
edilen tasarruf 
aracı sorusuna 
cevapta altının 
yükselişi dikkat 
çekti. Önceki 
araştırmalarda en 
son sıralarda yer 
bulan altın, Kasım 
sonuçlarında birin
ci sıraya yükseldi. 
Yurtdışı piyasalara 
dayanan altın 
fiyatının yük
selmesinin yatırım
cıyı etkilediği göze 
çarptı. Haziran ayı 
sonuçları ile 

kıyaslandığında 
vadeli TL hesabı, 
yastık altı TL, 
yastık altı döviz ve 
vadeli döviz hesabı 
tercihlerinde de 
artış gözlendi. 
Altın tercihinde 
kadınlar yüzde 34 
ile erkeklerin açık 
ara önünde yer 
alıyor. Erkeklerin 
altın tercihi yüzde 
18. Erkeklerin 
öncelikli yatırım 
aracı tercihi yüzde 
28 ile bankada 
vadeli TL hesabı 
olarak belirlendi. 
Türkiye'nin kentsel 
nüfusunu temsil 
eden 11 il 
merkezinde 1200 
kişi ile gerçek
leştirilen çalışma
da, farklı olarak 
kullanıcı karakter
leri de belirlendi. 
Buna göre, kart 
kullanıcıları 
"Modern 
Alışverişçiler, 
Değişkenler, 
Çekingenler ve

Tutucular" olmak 
üzere 4 temel 
karakter altında 
toplandı.
Kadın yastık altını, 
erkek mevduatı 
tercih ediyor 
Kadın erkek 
ayrımında en 
dikkat çekici diğer 
farklılık, kadınlarda 
yastık altı yatırım 
tercihlerinin ağır 
basması, erkek
lerin ise paralarını 
banka güvencesi 
altında yatırıma 
dönüştürmesi 
oldu. Araştırma 
sonuçlarına göre, 
ortalamada 
kazanılan 10 
liranın 2,3'ü tasar
rufa ayrılıyor. Bir 
başka deyişle 
gelirin yaklaşık 
yüzde 20'si ile 
tasarruf yapılıyor. 
Cüzdanlardaki 
ortalama kredi 
kartı sayısı 2, 
banka kartı sayısı 
ise 1 olarak 
bildirildi.

Bebe büskivilerine inceleme
Bebe bisküvilerini, 
“kanserojen 
madde akrilamid 
içerme ihtimali" 
nedeniyle 
incelemeye 
alan Sağlık 
Bakanlığı, bisküvi 
örneklerini 
İsveç'teki ulus
lararası standartta
ki laboratuvara 
gönderiyor.
Sağlık Bakanlığı 
Refik Saydam 
Hıfzısıhha Merkezi 
Başkanı Doç. 
Dr. Turan Aslan, 
yaptığı açıklama
da, bebe bisküvi
lerinde kanserojen 
madde içerme 
ihtimali nedeniyle 
yaptıkları analiz
lerin tamam
landığını söyledi. 
Ancak, bisküvilerin 
uluslararası 
standartta ve 

konusunda 
uzman bir labo- 
ratuvarda daha 
incelenmesini 
istediklerini kayde
den Aslan, bu kap
samda Türkiye'den 
alınacak bebe 
bisküvisi örnek
lerinin İsveç'teki 
uluslararası 
laboratuvara 
gönderileceğini 
bildirdi.
Bebe bisküvi
lerinde kanserojen 
madde iddialarının 
tüm dünyada 
araştırma aşa
masında 
olduğunu, 
kanserojen “akril
amid" maddesinin 
alt limitleri 
belirlenmediği 
için konuyla ilgili 
bir yaptırım 
bulunmadığına 
işaret etti.

Türkiye'de yapılan 
inceleme 
sonuçlarının çok 
veya az çıkmasının 
önemli olmadığını 
söyleyen Aslan, 
“Yurtdışı standardı 
konmuş bir analiz 
yaparsanız, normal 
veya fazla çıktığı 
bilinir. Bu konuyla 
ilgili Dünya Sağlık 
Örgütü'nün 
belirlediği bir kriter 
yok” diye konuştu. 
Aslan, bebe 
bisküvisi örnek

lerinin İsveç'e 
resmi kanallardan 
gönderileceğini ve 
laboratuvarda 
analizlerin ücretsiz 
yapılmasını 
sağlayacaklarını 
ifade etti.
PİYASADAN 
TEKRAR NUMUNE 
TOPLANACAK 
Bebe bisküvilerini 
incelemek için, 
Avusturya'dan 
akrilamid maddesi
ni saptamaya 
yönelik “radyoaktif 

standart madde" 
getirterek analiz 
yaptıklarını anım
satan Aslan, şimdi 
de Türkiye 
genelinde çeşitli 
yerlerden 
piyasadan rasgele 
alınacak 4 
numunenin ince
leneceğini bildirdi. 
Bu örneklerin üre
tim tarihi ve seri 
numaralarının aynı 
olmasına dikkat 
edeceklerini 
söyleyen Aslan, bu 
örneklerden birinin 
İzmir'deki hıfzısıh
ha laboratuvarın- 
da, birinin 
Ankara'da ince
leneceğini söyledi. 
Bir örneğin kendi 
kontrolünde kilitli 
tutulacağını kayde
den Aslan, diğer 
örneğin ise İsveç'e 
kargoyla gönder

ileceğini kaydetti. 
Aslan,“Önümüzde
ki hafta örneği 
İsveç'e göndeririz. 
Şu an beklemem
izin nedeni 
İsveç'ten cevap 
gelmesiydi. Cevap 
geldi, ama bir kez 
daha onaylata
cağız. Buradaki 
metot oturtulduğu 
için buradaki 
inceleme 1 haf
tadan uzun 
sürmez" dedi.
Piyasadan rastgele 
toplanan 4 bebe 
bisküvisi örneği, 
Avusturya'dan 
getirilen “radyoak
tif olarak işaretlen
miş akrilamid mad
desini saptamaya 
yönelik standart 
maddesi" ile 
geçen yıl Refik 
Saydam'da 
incelenmişti.
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hii( MU k HU Memura dme müjdesi
Diyarbakır 
Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
merkezindeki 
doğa yapısını 
korumak amacıyla 
aldığı karar 
gereği, bir ağaç 
kesene 100 ağaç 
dikme cezası 
verecek.
Yeşil alanların 
sayısını arttırmak 
için şehir 
merkezinden 
uzak, genç 
ormanlar kuru
lurken, kent 
merkezinde mev
cut bitki yapısını 
korumak amacıyla 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan karar alındı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Park 
ve Bahçeler 
Müdürü Mehmet 
Kaya, kent 

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

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

merkezinde 30-40 
yaşlarındaki 
ağaçların esnaf 
veya inşaat alanı
na engel olduğu 
gerekçeşiyle 
kesildiğini belirtti. 
Kaya, bundan 
böyle bir ağaç 
kesen kişi veya 
inşaat şirketine 
100 ağaç dikme 
cezası vereceğini 
söyledi.
Kent merkezinde 
ağaçların 
katledildiğini ifade 
eden Kaya, kayıt
larda bulunmayan 
ağaçları kesmek 
isteyenlerin de 
duyarlı vatan
daşlar tarafından 
ihbar edildiğini 
aktardı. Bunun da 
kendilerini mem
nun ettiğini vur
gulayan Kaya, 
"Ağaç kesmenin 

cezası maddiyatla 
ölçülemez.
Kesmenin önüne 
geçmek için biz 
de doğa kanun
larını uygulamaya 
koyduk. Bundan 
böyle doğa katil
lerinin karşısına 
geçip kestiği 1 
ağaç yerine 100 
ağaç dikme cezası 
vereceğiz. Tanesi 
14-15 YTL arasın
da değişen 100 
ağaç diktire
ceğiz." dedi.
Konuya duyarlı 
vatandaşlara doğa 
kanunları uygula
masına destek 
vermelerini 
isteyen Kaya, 0 
412 229 48 80 
dahili 495 nolu 
telefona ihbarda 
bulunmaları 
çağrısı yaptı.

657 Sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nda 
değişiklik yapan 
yasa taslağına 
ilişkin çalışmalar 
tamamlandı. 1 
milyon dolayında 
memura 1 derece 
artışı geliyor.
Bir sosyal güvenlik 
kuruluşundan 
maaş alanlara da 
ayrıca yetim aylığı 
bağlanamayacak. 
Önümüzdeki gün
lerde TBMM'ye 
sunulması plan
lanan düzenle
meyle, 1991 yılın
dan sonra işbaşı 
yapan devlet 
memurlarının, 
bulundukları dere
celerden 1 üst 
dereceye çıkması 
sağlanıyor. 
Taslakta, bu 
durumdaki devlet 

| memurlarına, 15 
I Şubat 2005 tarihin

den itibaren 1 
derece verilmesi 
öngörülürken, 
hükümetin buna 
ilişkin Kanunun 
kısa sürede çıkarıl
ması halinde, 
derece yükseltme 
işlemini 15 Ocak'a 
çekebileceği belir
tiliyor.
Derece artışı, kon
solide bütçeli kuru
luşlar ile KİT ve 
belediyelerde 1991 
sonrası işe 
başlayan 1 milyon 
dolayında devlet 
memurunu 
ilgilendiriyor. 1 
milyon devlet 
memuruna 1 
derece verilmesi 
ile ortaya çıkacak 
maaş artışının 
bütçeye yıllık fat
urası da 200 ile 250 
trilyon lira arasın
da hesaplanıyor. 
Bunun 25 ile 50 tri
lyon lira arasındaki

bölümünün KİT'ler 
ve belediyelerden 
kaynaklanacağı 
ifade ediliyor.
YETİM AYLIKLARI
NA YENİ DÜZEN 
Aynı taslakta yer- 
alan bir başka 
düzenlemeyle, her
hangi bir sosyal 
güvenlik kuru
luşundan emekli 
olanlar ile dul 
aylığı alanlara, 
ayrıca yetim aylığı 
bağlanması 
uygulaması 
son buluyor.
SSK, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı ve 
Bankaların 
Sandıklarından 
yaşlılık ya da dul 
ve yetim aylığı ' 
alanların 
kazanılmış hak
larını saklı tutan 
düzenleme, halen 
bu durumda olan
ların bundan sonra 
da yetim aylığı 
almaya devam 
etmesini hükme 
bağlıyor.
Taslağa göre, yeni 
Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra 
kendisi emekli ya 
da dul aylığı 
alırken, bir de ölen 
anne ve babasın
dan yetim aylığı 
bağlanabilecek 
kişiler, artık yetim 
aylığını alamaya
cak.
Ancak bağlanacak 
yaşlılık aylığı, diğer 
aylıktan daha 
düşükse, hak 
sahibi bundan 

vazgeçebilecek. Bu 
kişinin talepte 
bulunması halinde, 
yaşlılık aylığı yer
ine kendisine daha 
yüksek olan yetim 
aylığı 
bağlanabilcek. 
Getirilen yeni sis
tem, örneklerle 
şöyle uygulanacak: 
-Bir ev kadını, eşi 
vefat ettiği için 
SSK'dan dul aylığı 
alıyor. Daha sonra 
Emekli 
Sandığı'ndan 
emekli aylığı alan I 
babasını da kaybe
diyor. Mevcut sis- । 
temde, bu kişiye 
eşinin dul aylığının 
yanı sıra babasın
dan yetim aylığı da 
bağlanıyor. Yeni 
sistemde, iki kuru
luştan birden aylık 
alınamayacak.
Ancak babadan 
bağlanacak yetim 
aylığı daha yüksek 
ise kişi, eşinin dul 
aylığından feragat 
edip, babasının 
yetim aylığını ala
bilecek.
-Bekar bayan. 
Emekli 
Sandığı'ndan 
emekli olmuş. Bir 
süre sonra Bağ- 
Kur'dan emekli 
aylığı alan babasını 
kaybediyor. Mevcut 
sistemde babasın
dan yetim aylığı 
bağlanıyor. Yeni 
Kanun çıktıktan 
sonra, artık bunu 
alamayacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

"““E ABONE OLUN
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Belediye trafik cezası keşebijeçek }

Emniyet Genel 
Müdürü Aydıner, 
Trafik Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nda 
öngörüldüğü gibi 
büyükşehir 
belediyeleri sınır
ları içinde belediye 
personelince suç 
ve ceza tutanağı 
düzenlenmesi 
halinde aksaklıklar, 
eksiklikler 
olacağını 
Gökhan Aydıner, 
yaptığı açıklamada, 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı'nın, 
trafik suçu işleyen
ler hakkında 
büyükşehir 
belediyelerinde, 
belediye sınırları 
dahilinde 
belediyenin yetkili 
kıldığı personelin 
suç ve ceza 
tutanağı düzenleye
bilmesini 
öngördüğünü

hatırlattı.
Bunların denenmiş 
uygulamalar 
olduğunu ifade 
eden Aydıner, 
"geçmişte sürücü 
ehliyetlerinin 
belediyeler tarafın
dan verildiği döne
min yaşandığını, 
bunların mahsuru 
görüldüğünü ve 
polis teşkilatı 
içerisinde özel bir 
zabıta, branş oluş
turulduğunu" 
anlattı.
Yıllar içerisinde bu 
kadronun iyi 
yetiştirildiğini kayd
eden Aydıner, şun
ları söyledi: "Trafik 

polisi bir trafik 
kazasında baktığın
da kimin kusurlu 
olduğunu, kazanın 
nasıl meydana 
geldiğini büyük 
oranda ortaya 
çıkarır. Normlar 
nedir? Kontrol 
nasıl yapılır? Bunu 
çok iyi biliyor.
Türkiye çapında 
görev yaptıkları 
için daha objek
tiftir, 
yerelleşmemiştir. 
Küçük bir ilçeyi 
düşünün, orada 
belediye bu yetkiyi 
ya hiç kullanamaz, 
ya da taraflı kul
lanılabilir. Kullanılır 

demiyorum. 
Adamına bağlı. 
Belediye başkanı 
düzgün kullandıra- 
bilir. Bunun tersi de 
olabilir. Seçmen, ya 
da sosyolojik 
yapıya göre aile, 
aşiret duygularıyla 
hareket eden yok 
mu? Bu kişiler az 
mı? Böyle olunca 
yanlış uygulamalar 
olur. Bu da trafiğe 
hizmet etmez.
Yanlışlıklar olabilir. 
Şimdi iyi kötü otur
muş bir murakabe 
sistemi var. Hata 
olduğunda biz 
branştan çıkarıy
oruz. Farklı bir 
durum varsa yerini 
değiştiriyoruz.
Küçük yerde zabıta 
görevlendirdiğinde 
hata olduğunda yer 
değiştirme ya da 
'bu işi bir daha 
yapmasın' dedirte
cek mekanizmaya 
sahip değil. Ne 
yapılabilir? A 
ilçesinden B ilçe
sine alamaz. Yine 

aynı yerdedir. Yerel 
ilişkilerde akrabalık 
ilişkisi, aile ilişkisi, 
tanıdık ilişkisi 
nedeniyle aksaklık
lar, 
eksiklikler olur." 
YAYA 
KAZALARINDAKİ 
ARTIŞ 
Emniyet Genel 
Müdürü Aydıner, 
yerleşim yer
lerindeki kaza oran
larının arttığını da 
bildirdi.
Aydıner, 
"Şehiriçindeki 
ölümlü kazaların 
oranının 2004'te 
yüzde 3.5 artmış. 
2003'te ölümlü 
kazalarda şehiriçin
deki oran yüzde 34. 
2004'te yüzde 37.5. 
2003'te şehiriçinde
ki kazalarda 
yaralananların 
oranı yüzde 62, 
şehirdışında yüzde 
38. 2004'te bu oran 
yüzde 64.5'a yük
seldi" diye konuş
tu.
Kazalardaki ölüm 

ve yaralanma 
oranının şehir- 
içinde arttığını, 
şehirdışında 
azaldığını ifade 
eden Aydıner, şun
ları kaydetti: "Bu 
üzerinde durmamız 
gereken bir durum. 
Yeniden oluşan 
altyapı, trafik yapısı 
ve araç sayısının 
artışı göz önünde 
bulundurularak ted
birler alınmalı. Yol 
kenarlarına otomo
bil park edilmesiyle 
yollar ve trafik iyice 
sıkıştı.
Altyapısı gelişen 
yerlerde alt geçit ve 
üst geçitler ile ışıklı 
yaya geçitleri yapıl
malı. İnsanlarımızın 
bu konuda bir 
alışkanlığı var, 20 
adım yürümek iste
mez, nuTunduğu 
yerden yolun 
karşısına geçmeye 
çalışır. İnsan bunu 
kendisi için mahzur 
görmemeli ve trafik 
kurallarına uygun 
hareket etmelidir."

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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‘E-imza’ 
dönemi başlıyor

Türkiye'de elek
tronik imza (e- 
imza) uygula
masını başlatacak 
yönetmeliğin bu ay 
içinde yayınlan
ması bekleniyor. 
Islak imza ile aynı 
hukuki sonuçları 
doğuracak e-imza, 
binlerce kodun 
biraraya geldiği 
kriptolu bilgilerden 
oluşacak.
E-imza uygula
masıyla birlikte 
kamu burumların
da evrak trafiği 
sona ererken, 
işlemler elektronik 
ortamda yapılacak. 
Vatandaşlar da 
ÖSS, pasaport, 
sosyal güvenlik,

sağlık, vergi gibi 
tüm konularda 
işlemlerini güvenli 
bir şekilde internet 
üzerinden yapa
bilecek, kredi 
kartıyla sorunsuz 
şekilde sanal 
ortamdan alışveriş
lerini gerçekleştire
bilecek.
Elektronik imza 
konusunda yasayla 
yetkili kılınan 
Telekomünikasyon

Kurumu'nun 
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Alkan, 
e-imza konusun

daki ilgili yönet
melikleri hazır
ladıklarını, bir
leştirilmiş bu 
yönetmeliklerin tek 
yönetmelik halinde 
yayınlanmasıyla 
e-imza 
uygulamasına 
geçileceğini 
belirtti

Vergi kademeli 
düşürülecek

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"vergi sisteminin 
basitleştirilmesine, 
kayıtdışılıkla etkin 
mücadeleye, 
vergi tabanının 
genişletilmesine, 
vergi oranlarının 
aşama aşama 
düşürülmesine 
devam edilecektir" 
dedi.
Vergi sistemine 
ilişkin perfekti- 
flerinin 3 ana 
ilke üzerinde 
şekillendiğini 
belirten Başbakan 
Erdoğan, bunların 
sırası ile anlaşıla

bilir, kolay uygulan
abilir bir vergi 
mevzuatı
ve öngörülebilir, 
adil, katlanılabilinir 
bir vergi yükü 
ile güçlü ve etkin 
bir vergi idaresi 
olduğunu anlattı. 
Erdoğan, "bu 
çerçevede vergi

sisteminin 
basitleştirilmesine, 
kayıtdışılıkla 
etkin mücadeleye, 
vergi tabanının 
genişletilmesine, 
vergi Oranlarının 
aşama aşama 
düşürülmesine 
de devam edilecek
tir" dedi.

I BURSA HAKİMİYET VE KENT . 
J GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR j
1 KÖRFEZ REKLAM TEL: (UM) 51J«fi1

Barbaros BALMUMCU

İçimizdekiler

Barbarosca

Güzel ilçemizi şöyle bir 
dolaştığımızda, hangi mahall
eye, kahveye, lokele giderseniz 
gidin, genci, yaşlısı genelde 
sporla ilgilenmişlerdir.

Ben de yazı yazdığım 
köşemde, haftada bir iki kişiyi

size tanıtacağım.
Belki bu sırayı takip etmez, 

bazen genç nesil, bazen de yaşlı 
delikanlıları size tanıtabilirim.

Bundan bazıları bize sıra 
gelmedi şekliyle, yanlış düşünc
eye kapılmamalarını dilerim.

Bu hafta
Bu hafta Gemlikspor AGenç 

Takım deslasmanda Batı 
Trakya ile oynayacak.

Şu andaki durumu grup 
İkincisi, 1 mağlubiyet, bir de 
beraberlikleri var.

İlk devrenin bitmesine bu 
maçtan sonra bir maçları kalıy
or.

Kendilerine başarılar diler, 
deplasmandan iyi neticeyle 
dönmelerini dilerim.

Microsoft’tan yeni atak
Dünyanın en büyük 
bilgisayar yazılım fir
ması Microsoft, dijital 
eğlence pazarındaki 
payını artırmak için 
başka şirketlerle bir 
dizi işbirliği ve ittifaka 
hazırlanıyor.
Microsoft Başkanı Bili 
Gateş, Las Vegas'ta 
katıldığı Tüketici 
Elektronik Şov kon
feransında yaptığı

konuşmada, Microsoft 
olarak kişisel bilgisa
yar aracılığıyla 
iletişim ve medya 
teknolojilerini 
biraraya getirmek için 
12 yıldır sarf ettikleri 
gayretlerin semeresini 
vermeye başladığını 
sövledi.
Gates, Microsoft'un 

Media Çenter PC 
adıyla geliştirdiği yeni

Windows versiy
onunun televizyon 
bağlantısıyla bilgisa
yar kullanıcılarına 
sayısal ortamda film 
izleyip müzik dinleme 
ve fotoğraf alış ver
işinde bulunma 
olanağı tanıdığını 
hatırlatarak, gelecek 
yılların bu alanda yeni 
ve yaratıcı gelişmelere 
tanık olacağını belirtti

KAYIP
KAYIP

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür 

Mesut DENİZ

Beko Casio marka yazar kasamın 8 GE 01 103 262 
seri nolu ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

Fehmi KARAKAŞ

HASTA BAKICI ARANIYOR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

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

ACİL 
SATILIK
DAİRE

Balıkpazarında 
2 oda -1 salon 

2. kat 90m2 
Satılık Daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 53 09 
GSM: 0532 337 97 10

m GÜNLÜK SİYASI GAZE TE

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Bu ay telefon faturanız şaşırtabilir
Türk Telekom’un 
başlattığı seçmeli 
hat uygulamasında 
ikili fatura dönemi 
sona erdi. Bu ay tek 
tarifeli fatura gele
cek. Hat seçimi yap
mayanlar sürprizle 
karşılabilir.
Çoklu tarifeye 
geçen Türk 
Telekom, bu aydan 
itibaren "ikili fatura 
düzenlemekten 
vazgeçiyor" Artık 
hattını seçmeyen 
faturasına da 
katlanacak.
Türk Telekom’un 
bulmaca gibi tarifesi 
ile başa çıkamayan 
aboneler aradan altı 
ay geçmesine rağ
men hattını seçme
di. Türk Telekom da 
yeni yılla birlikte "en 
ucuz tarifeye göre 
fatura" düzenleme 
uygulamasına da 
son verdi. Ancak, 19 
milyon aboneden 
sadece 6 milyonun 
tarife seçimi yap
ması nedeniyle 
kurum bu ayki fatu
ralarda özellikle 
aylık konuşması 150 
kontörün altında 
kalan aboneleri

Akdağ: 'SSK Usulleri satılmayacak’
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, SSK* 
hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devriyle sağlıkta 
parçalı yapının 
sona ereceğini 
belirterek, "SSK 
hastanelerini sat
mak gibi bir 
niyetimiz yok" dedi. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda 
görüşülen SSK 
hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devrini öngören 
yasa tasarısına 
ilişkin eleştirilere 
yanıt veren Akdağ, 
yasanın çıkmasını 
milletin büyük 
heyecanla bek
lediğini söyledi. 
Türkiye'de sağlıkta
ki parçalı yapının,

kendiliğinden 
"hesaplı hatta 
geçirme kararı aldı." 
7 GÜNLÜK SÜRE 
VAR
Bu sırada da fatu
ralarla abonelerin 
son kez uyarılması 
için harekete geçil
di. 150 kontörün 
altında konuşma 
yapanlara gönder
ilecek faturalarda, 
"Bu dönem içinde 
hattınızı seçmediniz. 
Fakat bize göre 
standart hatta 
kalmanız sizin 
zararınıza olacak. 
Bu nedenle biz sizi 
hesaplı hatta 
geçirdik" diyecek. 
Fakat ardından da 
"Eğer standart hatta 
geçmek istiyor

hizmetin sunumu
nun kötü yapılması
na neden olduğunu 
belirten Akdağ, 
sorunların 
çözülebilmesi için 
statükonun korun
ması yerine çağın 
gereklerine uygun 
bir anlayışın hayata 
geçirilmesi gerek
tiğini, aksi halde 
sıkıntıların bitmeye
ceğini ifade etti. 
Dünyanın hiçbir 
ülkesinde sağlığın 
finansmanı ile 
hizmet sunumunun 
birlikte yapılmadığı
na işaret eden 
Akdağ, "ikisini bir 
arada tutarsanız 
hizmet yürümüyor. 
Türkiye bunu çok 
iyi biliyor. Bunu en 
iyi de SSK has

sanız, 7 gün içinde 
bize başvura
bilirsiniz" diyerek 
bir geçiş süresi de 
tanınacak. 1 
Ağustos'tan itibaren 
çok seçenekli tarife 
sistemine geçen 
Türk Telekom, 5'li 
paket belirlemişti. 
Şirket Hat, 
Konuşkan Hat, 
Standart Hat, 
Hesaplı Hat ve 
Yazlık Hat'tan 
oluşan yeni tarife 
sistemine katılımın 
düşük kalması üzer
ine kurum önce 
süreyi 24 Ağustos'a 
kadar uzattı, ardın
dan da yılbaşına 
kadar tercihini yap
mayan abonelerin 
faturaları Hesaplı ve

taneleri önünde Kendisinden önce
kuyrukta bekleyen, 
evde telefonla ran
devu alamayanlar 
biliyor" dedi.
Ne söylediklerini ve 
ne yapmak istedik
lerini çok iyi bildik
lerini kaydeden 
Akdağ, has
tanelerin Sağlık 
Bakanlığı'na 
devrinin "çok eski 
bir hikaye" 
olduğunu ve 44 yıl
dan beri tartışılığını 
ifade etti. 

Standart Hatta göre 
ayrı ayrı hesapla
narak en ucuz olan
dan tahsilat yapıldı. 
Bu arada da abonel
er sürekli faturalar
da hangi hattı tercih 
etmeleri konusunda 
uyarıldı. Ancak 
uyarılara rağmen 
sadece 5 milyon 
abone hesaplı hattı, 
yaklaşık 1 milyon 
abone de diğer hat
ları tercih etti.
Türk Telekom Genel 
Müdürü Mehmet 
Ekinalan, "Biz 
abonelerimize 5 ay 
boyunca yol göster
meye çalıştık. Ama 
bu sürede halen 
kimse tercihi yap
mamışsa mecburen 
standart hatta 
geçilecek. Hesaplı 
hattı seçmezseniz 
zararlı çıkabilirsiniz. 
Bu nedenle biz seni 
hesaplı hatta geçire
ceğiz' diyeceğiz. Bir 
Tıafta süre vererek 
hesaplı, hattı iste
meyenlere standart 
hatta geçiş imkânı 
da tanıyacağız" 
dedi.

konuşan CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın, 
"suçluluk duygusu 
içinde, telaş içinde 
bir şeyler yapılıyor. 
Bu gasptır" dediği
ni aktaran Akdağ, 
"Bu ifadeleri, 
hükümetim adına 
reddediyorum.
Gasp, Yüce 
Meclis'e yakış
mamıştır" dedi

Türkiye'de nükleer 
deney iddiası

Türkiye'de nükleer 
deney iddiası 
Alev Alath 'Nuke 
Türkiye' 
(Türkiye'ye nükleer 
bomba atın) 
romanını yazarken 
tabi ki bunu kast 
etmedi. Ama bu da 
oldu ve Türkiye'ye 
deneme amaçlı 
nükleer bomba 
atıldığı iddia edildi. 
Mısırlı nükleer 
uzmanlarının, 1970 
ve 80'li yıllarda 
ülke dışında da 
gerçekleştirdikleri 
bir dizi nükleer 
deneylerinden biri
ni Türkiye’de, 
diğerini ise 
Fransa'da yaptık
ları iddia edildi. 
Uluslarası Atom 
Enerjisi 
Kurumu'nun 
(UAEK) Mısır’ın 
1970 ve 80'lerde 
bazı nükleer 
deneyler gerçek
leştirdiğini iddia 
etmesinin ardın
dan, VVashington 
Post bu deneylerin 
Fransa ile 
Türkiye’de 
yapıldığını öne 
sürdü. Dafna 
Linzer imzalı 
haberinde yer alan 
bu iddia ile ilgili, 
deneylerin niteliği 
ve yeri konusunda 
ise bilgi verilmedi, 
iddia, ’BM nükleer 
gözlemcilerin bul

KMNIZDNEDra
GtıniK
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gularına aşina 
diplomatlara' 
dayandırıldı.

VVashington Post 
haberinde, Mısır'ın 
nükleer silah pro
gramı bulunduğu
na dair hiçbir kanıt 
olmadığı ve bu 
ülke hakkında 
soruşturma 
yürütülmediği 
belirtilirken, 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı'nın 
(IAEA), Kahire 
yakınlarında, 
hükümet tarafından 
işletilen nükleer 
tesisleri ziyaret 
ederek çevresel 
örnekler aldığı 
açıklandı.
Diplomat doğruladı 
IAEA sözcüsü 
Mark Gwozdecky, 
Mısır'a ilişkin bul
gular hakkında 
gazeteye açıklama
da bulunmazken, 
bir diplomat, kendi 
ülkelerinde de bir 
dizi nükleer 
deneyler yapan 
Mısırlı uzmanların 
ülke dışında bir 
deneyi Fransa'da, 
bir başka deneyi 
de Türkiye'de 
gerçekleştirdiğini, 
ancak bu deney
lerin Fransa ve 
Türkiye'deki silah 
programlarının bir 
parçası olmadığını 
dile getirdi.

■OMMBI
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Grip ve nezle arasındaki fark
Grip mi yoksa nezle 
mi olduğunuzu nasıl 
anlarsınız? iki 
hastalık arasındaki 
farklar ve korunma 
yolları neler? 
Bunlara ilişkin âkla 
takılan sorular ve 
yanıtları. İki hastalık 
arasındaki fark çoğu 
zaman farkedilmez. 
İkisi arasındaki farkı 
hekimce.com'dan 
aldık.
Grip: 
Grip ve nezle ayni 
yollardan kişiden 
kişiye geçer. 
Hastalarin öksürüp 
aksirmasindan 
havaya mikroplu su 
damlaciklari dagilir 
ve bunlar diğer 
kişilere solunum 
yoluyla geçer. Ancak 
grip, nezleden daha 
yaygindir. Bazi kişil
erde, özellikle 65 
yaşin üstünde olan
larda zatürree gibi 
ciddi sorunlara yol 
açabilir. Kalp hasta- 
larinda ölüme neden 
olabilir.
Belirtileri:
Grip ateş, titreme, 
kaslarda agri, agizda 
ve boğazda kuruluk, 
baş agrisi, öksürük 
ve yataktan kalka
mayacak derecede 
bitkinlik ve uyuma 
hissi ile kendini 
gösterebilir. Bazi 
kişilerde kusma

görülebilir. Genellikle 
7-10 gun sürer. 
Korunma Yollari: 
Grip>bir çoğumuzu 
ciddi olarak etk
ilemese bile bazi 
kişiler için hastalik 
tehlikelidir ve bu 
kişilerin her yil gribe 
karşi aşi olmalari 
gerekir. Bunlar 
arasinda: - 65 yaşin 
üzerinde olan kişiler 
- Astım dahil kronik 
akciğer hastalan - 
Kalp ve böbrek 
hastalan ve - 
Bagişiklik sistemini 
zayiflatan ilaçlari kul
lanan hastalari saya
biliriz. Her zaman 
kendinizi saglikli his
setseniz bile eğer 
risk grubu içinde 
iseniz, doktorunuz
dan size aşi yap- 
masini rica 
etmelisiniz. Aşi, size 
grip mevsimi başla
madan önce bagişik
lik sisteminizi 
takviye etmeniz için 

olanak vere
cektir. Grip 
aşisi, yaşli 
kişilerle veya 
bagişiklik 
sistemi zayi- 
flamiş kişiler
le ilgilenen 
saglik 
görevlileri 
için de 
tavsiye edilir. 
Grip aşisi, 

gebe kadinlar ve 
yumurtaya alerjisi 
olan kişiler için 
uygun değildir. Gribi 
önlemenin diğer 
yolari arasinda gripli 
kişilerden uzak dur
mak, öksürenlerin ve 
aksiranlarin bulun
duğu kalabalik yer
lere gitmemek ve 
bulunmamaktir. 
Bazen mikroplar 
vucudumuza ellerim
izden geçtiğinden, 
ellerimizi sik sik 
yikamak faydali ola
bilir. Olabildiğiniz 
kadar saglikli olmaya 
çalişin, sigara 
içmeyin (sigara içen
ler nezle ve gribe 
daha çok yakalanir
lar), yeterince din
lenin ve bol bol 
sebze meyve yiyin. 
Grip Olunca: 
Ateşiniz normal 
düzeyine inip bu 
seviyede yaklaşik 48 
saat kalincaya kadar 
yataktan çikmayin.

Yatak istirahat! 
vucudunuzun virüsle 
savaşmasina yardim
ci olur. Bol bol sivi 
şeyler için. Ateş için 
aspirin veya parol 
gibi ilaçlar kullanil- 
abilir, ancak çocuk
larda aspirin kullan- 
mayin. Belirtiler 
kötüleşirse, (örneğin 
nefes almakta 
güçlük, öksürürken 
sarimsi veya yeşilim
si balgam, şiddetli 
baş agrisi, aşiri su 
kaybi gibi) veya 
riskli grupta iseniz 
mutlaka doktora 
gidin.
Nezle 
çocuklar yilda ortala
ma 10 defa, büyükler 
ise 2-3 defa nezleye 
yakalanirlar. 
Hastaligin en kötü 
belirtileri 2-3 gun 
sürer. Belirtiler 
arasinda hafif ateş, 
baş agrisi, burun 
akmasi ve aksirma 
sayilabilir. önlem ve 
tedavi gripte olduğu 
gibidir. Ancak 
nezlenin aşısı yoktur 
ve genelde hastalara 
yatak istirahat! 
gerekmez. Gripte 
olduğu gibi, nezleye 
tutulduğunuz zaman 
da başkalarindan 
uzak kalarak 
hastaligin onlara 
bulaşmasini 
engellemelisiniz.

EıtpopM
diyet programından

ft başarısız
ABD'de en yaygın 
uygulanan 10 
zayıflama programı 
konusunda yapılan 
bilimsel araştırma, 
biri haricinde bu 
programların 
hiçbirinin kilo 
verdirmede ve ver
ilen kiloda kalın
masında başarılı 
olmadığını ortaya 
koydu.
Şişmanların altı .

ayda yüzde 5 
oranında kilo ver
mesini sağlayan ve 
bu kilo kaybının 
yarısını iki yıl 
boyunca koru
malarını temin 
eden "VVeight 
VVatchers" isimli 
program dışında 
diğer diyet pro
gramlarının işe 
yaramadığı tespit 
edildi

SATILIK GARAJ 
Küçük Kumla Hizmet 
Caddesinde dükkan 

olarak kullanılabilecek 
SATILIK GARAJ

513 96 83

<
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13-08
513 11 33

) 95
5n 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet, 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 -115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO İmam Aslan

513 14 25

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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Ahmet Dural Meydanı No:7 
Tel: 513 20 05 GEMLİK
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2027 

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 vePazar günleri yayınlanmaz)



7 Ocak 2005 Cuma Sayfa 12 I

Voleybol tumuyaşı sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Lig Heyeti’nin 
düzenlediği, 
Bursa Bireysel 
Yön Dershanesinin 
sponsorluğunda 
Okullararası 
Yıldız-Genç (Kız ve 
Erkek) Cumhuriyet 
Kupası Voleybol 
maçları sona erdi. 
Dün yapılan 
finallerde 
Cumhuriyet İlköğre
tim Kızlar takımı ile 
Kurtul İlköğretim 
Erkekler takımı 
turnuvada birinci 
sırayı aldılar. 
Dün oynanan Yıldız 
erkekler maçında 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu 100. Yıl 
İlköğretim Okulu’nu 
2-1 yenerek üçüncü 
olurken kızlarda

Atatürk İlköğretim 
okulu Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim'i aynı 
skorla 2-1 yenerek 
üçüncü sırayı aldı. 
Yıldız Kızlar final 
maçında ise 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Şehit 
Cemal İlköğretim'i 
2-0 yenerek birinci 
olurken, Yıldız 
erkekler finalinde 
Kurtul İlköğretim 
Okulu Atatürk 
İlköğretim Okulunu 
2-0 yenerek birinci 
sırayı aldı.
Turnuvada dereceye 
giren okulların 
ödülleri 12 Ocak 
Çarşamba günü 
saat 14.00 de 
Gemlik Lisesi 
Spor salonunda 
düzenlenecek 
törende verilecek.

ARHAN PETROL
DİNLENME TESİSİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA
Market & Restoran & Mescit & Ücretsiz 

Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

 Tel: (0.224) 514 07 66 / 67



Sağlık birimlerinde 15 Ekim 2004 tarihinde sürekli İşçi kadrolarında çalışan personel, devir tarihi itibariyle kadroları ile Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.

SSK Hastaneleri devredildi
TBMM Genel Kurulu'nda SSK Hastaneleri'nin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesini öngören yasa tasarısı sert tartışmalara rağmen kabul edildi. 
Yasa uyarınca, kamu kurum ve kurüluşlarına ait tüm sağlık birimleri, bunlara ilişkin her türlü görev, hak ve yükümlülükler, taşınırlar, taşınma
zlar ve taşıtlarla birlikte bedelsiz olarak, SSK'ya ait olanlar ise rayiç bedeli karşılığında Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. Haberi sayfa 9’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
8 Ocak 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Ev sahibi olmak 
kolaylaşıyor

Vatandaşa "kira öder" gibi ev 
sahibi olma imkanı sağlayan 
Mortgage (uzun vadeli konut 
kredisi) sisteminin Türkiye'de 
uygulanması konusu, yasal 
zemine oturtuluyor. Syf 7’de

1946 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 59. yıldönümü nedeniyle Umurbey’de tören düzenlendi

n hitam W, yılim kutlandı
Demokrat Part’yi anmak..

Dün, Doğru Yol Partililer, Umurbey de Demokrat 
Parti’nin kuruluşunun 59. yıldönümünü kutladılar.

Demokrat Parti hareketi, Atatürk’ün ölümünden 
sonra, milli Şef İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı 
döneminde rastlar.

1945 yılında CHP içindeki muhalifler kanadını 
oluşturan Bayar ve arkadaşları, hükümete “Dörtlü 
Takrir" adı altında bir önerege vererek, demokratik
leşme yolunda bazı isteklerde bulurlar.

Bu sırada mecliste “Köylüyü Topraklandırma 
Yasası” görüşülmektedir.
‘ Büyük toprak sahiplerinden toprak alıp, topraksız 
köylülere toprak dağıtılmasıydı yasa teklifi.
• Yani, bugünkü adıyla Toprak Reformu..

Bu teklifin kabul edilmesi, Dörtlü Takrir’in red 
edilmesi, DP’nin doğmasına neden oldu.

Demokrat Parti, 7 Ocak 1946 tarihinde, Celal 
Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik 
Koraltan tarafından resmen kuruldu.

DP. 1950 yılında yapılan genel seçimleri kazanarak 
tek başına iktidar oldu.

DP. 10 yıl iktidarını tekbaşına sürdürdü. Son yıl
larında basını, gençliği, askerleri karşısına aldı.

27 Mayıs 1960 da Askeri darbe ile iktidardan uzak
laştırıldı.

Kuruculardan Bayar dışında kalanlar, Askeri 
Mahkemece yargılanıp idam edildi.

DP’lhiler bunu hiç unutamadı.
Bugünkü merkez sağ partilerden DYP ile ANAP, 

DP’nin kuruluş gününü bir süre paylaşamadılar.
özal’dan sona ise ANAP’lılar kutlamalardan 

vazgeçtiler.
DP’nin devamı olduğunu savunan AP ve DYP’liler 

ise her yıl Celal Bayar’ın mezarı başında toplanıp 
DP’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorlar.

Ama bu kutlamalardaki kişiler de ilgi de giderek 
| azılıyor.. Dün, bunu bir kez daha gördük. ______

Demokrat Parti’nin kuruluşunun 59. yıldönümü nedeniyle, 
Umurbey’deki törende, DYP’li eski bakanlardan Turhan 
Tayan ile eski DP Milletvekili Recep Kırımlı ve il, ilçe yöneti
cileri Celal Bayar Anıtı önünde saygı duruşunda bulundular.
DP’nin 59, kuruluş 
yıldönümü töreninde 
konuşan DYP İl 
Başkanı Harun Akın, 
“59 yıldır misyonunu 
devam ettirmiş bir 
görüşün yaşatılması 
için buradayız.” dedi. 
Eski DP Milletvekili 
Recep Kırım ise, “ 7 
Ocak 1946’da halkın 
ihtiyacaından doğan 
Demokrat Parti,' mil
lete aradığı siyaseti 
ve hizmeti getirdi. " 
şeklinde konuştu.

Haberi sayfa 3’de

Sanat ye Mr Demegı'ö 
W Mu ata
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği’nin 10. Yıl Konseri 
Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde 
bu akşam saat 20.30’da Belediye 
Kültür Merkezi’nde verilecek.
Konserde, 10 yıldır derneğe emeği 
geçenlere plaket verilecek. 12’de

DP’nin kuruluşunun 59.
yıldönümü törenlerine 
katılanlar, Celal Bayar’ın 
mezarı başında. 

Marmarabirlik’te 
zeytin atomları 

sona erdi
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, zeytin alanlarını 
dün sona erdirdi. Genel Merkez 
tarafından 7 Ocak 2005 gününe 
kadar uzatılan sezonda, 1588 ton 
670 kilo zeytin alımı yapılarak, 
ortaklara 3 trilyon 619 milyar lira 
ödeme yapıldı. Haberi sayfa 5’de
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Buluşma Sırası Geldikçe
İnan TamerGürhan ÇETİNKAYA

Bir CHP yazısı daha....

Cumhuriyet Halk Partisi ...
Ulu Önder Atatürk kurdu ..
Yaşaması için çabaladı.
Yaşattı da ..
Ölümünden sonra bayrak İsmet İnönü’ye 

geçti.
Ancak ne yazık ki ;
CHP giderek eridi..
Atatürk’ün koyduğu ilkeleri dahi koruya

madı.
Çok Partili Yaşama geçildikten sonra bir kez 

daha iktidar olabildi ..
Sonrası biliniyor..
Hizipler..
Parti içi kavgalar..
Adam yeme operasyonları..
Kirli taktikler..
Ve bugün gelinen nokta ..
Maalesef CHP seçmen gözünde itibar 

yitirmektedir.
Hem de tam umut olacağı dönemde ..
Deniz Baykal ..
Adını ilk kez duyduğumuzda biz lise ögren- 

cisiydik.
Genç yaşta doçent olmuş bir akademisyen

di.
Sonra biz üniversiteye o da politikaya atıldı.
CHP’nin yıldızlarındandı.
Benim gibi bir çok genç arkadaşım da

Baykal’a sempatiyle bakıyordu.
Ya bugün ..
Ben mi büyüdüm Baykal mı değişti ?
Nedendir bilmiyorum ama , Baykal 70’li yıl

ların Baykal’ından çok farklı bir profil çiziyor.
Gerçi Baykal’ın başına gelecekler belliydi..
Politikada ne ekersen onu biçersin.
Erdal İnönü’yü SHP Genel Başkanlığı yaptığı 

dönemde hiç rahat bırakmadı.
Ki Erdal İnönü politika için de, CHP için de, 

ülke içinde çok önemli bir değerdir.
Keşke politik yaşamını sürdürebilseydi ..
Ve gün geldi Baykal’ın adına bir de önek 

geldi.
"Hizipçi"
Bu önek Baykal’ın sonunu hazırlıyor .
Dolayısıyla CHP’nin de içini karıştırıyor.
Ve partide kazan sürekli kaynıyor.
Bu kez kazanı kaynatan ocağın fitilini 

Mustafa Sarıgül ateşliyor.
Sarıgül Şişli’ye yeniden Belediye Başkanı 

seçilince medyanın ve bir söylentiye göre 
ABD’nin de rüzgarını arkasına alarak yelkenleri 
şişirdi. Bayrağı açtı.

İyi mi oldu ?
Bugünden yorum yapmak güç.
Ancak partinin dalgalandığı bir gerçek.
Belki de söz konusu dalgalanma suyu 

adamakıllı çalkalayıp temizler.
CHP de asıl işlevine döner.
Çünkü;
Sular durulmuyor dalgalanmadan.

Karanlık korkunçtur. 
Korkutur insanı, 

toplumu.
Işık, karanlığı aldın- 

latır.
Ferahlatır gönülleri.
En korkunç karanlık, 

kafa karanlığıdır.
Kafanın aydınlatıcı 

ışığı, müspet ilimle, 
ilahi bilgilerdir.

Öğretmen müspet 
ilimle, din görevlileri de 
ilahi bilgilerle insanın 
kafasını kalp ve gönül
leri aydınlatır.

Biz müslümanların, 
ilahi bilgi ve emirleri 
içeren kutsal kitabı, 
Kur’an-ı Kerim’dir. 
Müslüman olarak 
büyük saygı gösteririz 
kutsal kitabımıza.. 
Çünkü o. Allah 
söylemidir. Müslüman 
olan her vatandaşın 
evinde mutlaka bir Kur
an vardır. Her gelin, 
çeyizinde getirir yeni 
evine. Özenle kılıfını 
işlediği Kur’anı, yatak 
odasındanın başucu 
duvarında asılıdır. 
Kılıfından çoğu evde 
hiç çıkmaz. Çıkarılıp 
cuma geceleri, 
kandillerde, bayram 
geceleri okuyanı da 
vardır. Yakın zamana 
kadar Kur’an-lar 
Arapça harflerle basılı 
olup, Türkçe m^alsiz 
olarak yayınlandığı 
için, yalnızca okunur
du. İçeriği nedir? 
Okuduğu sure terdeki 
ayetlerle Allah neleri 
emrediyor, nasıl bir yıl 
izlememizi istiyor, bilin
mez. Camilerde, mes 
çitlerde de durum

BÜYÜK YENİLİK ...
budur. Arapça okun
makla yetinilir. Cemaat 
huşu içinde dinler, 
manasını bilmez. Yaşım 
68, 60 yıldır cami ile 
çok şükür irtibatımız 
var. Cemaatte benden 
de yaşlı din kardeşle 
rim var. Gemlik’te son 
15 gün öncesine kadar 
eski alışkanlıkla 
ibadete devam ediliyor
du. 15 gün önce Çarşı 
Camii’nin Aydın İmam 
Hatibi Sn. Süleyman 
Yedek, namazda 
aşikare okuduğu ayet
lerin, namaz sonunda 
okuduğu aşırın Türkçe 
manalarını açıklamaya 
başladı. Bence bu 
büyük bir devrim, güzel 
bir başlangıç.

Artık cemaat olarak 
Allah’ın bizlere ne 
emrettiği, bizlerden 
neler istediğini öğren
meye başlanıldı. 
Cemaat kös-kös din
lemiyor Tüm dikkatini 
veriyor ve dinliyor açık
lamayı dağalmadan.

Açıklamalarla kafalar 
aydınlanıyor. İbadetini 
daha bir bilinçle yapı 
yor, yaşamına çeki 
düzen vermeye çalışı 
yor.

Tüm camilerimizde 
de bu uygulama 
başlatılmalıdır. Gemlik 
yalnız Çarşı Camiinde 
ibadet etmiyor. Ümit 
ederim ki; aydın 
Müftümüz Sn. Yusuf 
Şahin diğer tüm cami
lerimizde de Kur'an-ın 
Türkçe manalarının 
cemaate açıklama tali
matını verecektir 
sanırım.

Böylece insanların 
dinini daha iyi öğrenip, 
yaşaması sağlanacak
tır.

Müftümüz, vaaz 
kürsüsünün hakkını bir 
güzel veriyor. Kur’an 
ışığında, toplumun 
müsbet ilimlerle olan 
ilgisini belirterek ve 
güçlendirerek, ilgisini 
gönüllerin ve beyinlerin 
pasını silmek için 
sürekli nefes tüketiyor 
bizler için. Görevini bir 
hakkın yapıyor, deruhte 
ettiği makamının 
sorumluluğunun idraki 
içinde gerekeni yap
maya çalışıyor. Geçen 
Cuma (31.12.2004) 
vaazı nefisti. Büyük 
çalışma ve araştırma 
edindiği istatistiki bil
gilerle içkinin ne büyük 
bir bela olduğunu 
topluma anlattılar.

Bilip de unutanlar, 
irkildiler. Şeytana uyan
lar, dilerim 
vazgeçmişlerdir o 
sağlığa zararlı alışkan
lıklarından, akıl nimeti
ni dumura uğratmaktan 
ve bozmaktan.

Amaç da bu değil 
mi?

Bedenen sağlıklı bir 
toplum, bilgili sağlam 
inançlı bir toplum. Ruh 
sağlıklı bir toplumu var 
kılmak. Geleceği aydın
lık Türkiye bu anlayışla 
var olup, sonsuza 
kadar Atalarımın bırak
tığı itibarı ile yaşatıla
caktır. Bu uğurda 
hizmet verenleri kutlu 
yor, başarılı çalış
malarının devamını 
diliyorum.

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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1946 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 59. yıldönümü nedeniyle Umurbey'de tören düzenlendi

Demokrat Parti’nin kuruluşunun 5& yıldönümü nedeniyle, Umurbey’deki törende,
anaca

DYP’li eski bakanlardan Turhan Tayan ile eski DP Milletvekili Recep Kırımlı ve il, 
d ilçe yöneticileri Celal Bayar Anıtı önünde saygı duruşunda bulundular.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
le öb
ek ve Demokrat Parti’nin 
ilgisi 7 Ocak 1946'da 
leyim kuruluşunun 59. 
çin I yıldönümü dün 
jkefy kutlandı.
eviıii DP'nin kuruluş 

yıldönümü olan
|n | dün Türkiye'nin 
ınJ ÜÇÜT\ 
. | Cumhurbaşkanı

ve DP'nin kurucu Ge» . .. .
muH uYesı Merhum 
T*! I Celal Bayar, anıt 

mezarında saygı 
ştal duruşuyla anıldı.

DP eski parla- 
’eto' menterlerinden 
mu I Recep Kırımlı ile 
hlar I eski DYP Bursa 
tanla. Milletvekili Turhan 
ınauy Tayan'ın da hazır 

bulunduğu törende 
iro I DYP İl Başkanı
alışkı 
İnim 
atmak

deği

ğlıklıl 
sağla 
lum.Hl 
ıluımıl 
îğiaf* 
anlan 
iuza I 
ııntffl 
(aşalfl 
ırda I 
eri kİ 
alış
anın»

Harun Akın, İl 
KadinKolları 
Başkanı Nurten 
Erten, İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar 
ve yönetim kurulu 
üyeleri de 
hazır bulundular. 
DP'nin kuruluş 
kutlaması için 
beldeye gelen 
siyasilere ev 
sahipliği yapan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
DYP'lilerle yakından 
ilgilendi.
SÎZLERİ 
DAHA ÇOK 
GÖRMEK İSTERİZ 
Celal Bayar'ın 
Anıtı’na çelenk 
sunulup saygı 
duruşunun ardından 

İnan Tamer

Desenize....
Yurdumuzda her gün 
12 milyon ekmek çöpe atılıyor 
Ne çabuk unutuldu 1/4 
Ekmek almak için fırınlar 
önünde kuyruklar 
oluşturduğumuz 
ya dünyada açlıktan ölenler 
nimete küfür 
0 nimet çarpmaz inşallah...

TAŞI
GED

konuşan Belediye 
Baş ka m G üler, 
çok partili dönemin 
başlangıcı olan 
DP'nin kuruluş 
günü kutlamaların
dan sonra da siyasi
leri Umurbey'de 
daha çok görmek 
istediklerini söyledi. 
Güler, "DYP 
teşkilatına teşekkür 
ederim. Bursa'nın 
yetiştirdiği ender 
insanlardan biri olan 
Celal Bayar'ın 
anılması bizleri 
mutlu etti. Biz 
Umurbey olarak 
5-6 yıldır Celal
Bayar'ı Bursa'ya 
tanıtmak için çaba 
gösteriyoruz, 
Bursa'lılar Celal 
Bayar'ı tanıdılar. 
Bu gün siyasi 
alanda çok anlamlı 
bir gündür" dedi.
TARİH 
YAŞANIYOR 
DYP İl Başkanı
Harun Akın'da 
yaptığı konuşmada, 
bir arayışı, bir tarihi 
yaşamak için 
toplandıklarını 
söyledi.
Akın, "59 yıldır 
misyonunu 
devam ettirmiş bir

tazelerken kim olduğunu
için buradayız. Celal Bayar'ın anladı. Partiye
görüşün yaşatılması

hikmeti millete 
görev bilmiştir. 
Bu bayrağı ata
larımızdan alıp 
taşımanın şerefini 
yaşıyoruz ve en 
iyi şekilde taşıya
cağımızdan emin 
olsunlar" dedi.
KURUCULARI 
RAHMETLE 
ANIYORUZ
Uzun yıllar 
Türkiye siyasetine 
damgasını vuran 
eski parlamenterler
den Demokrat 
Parti Bursa Eski 
Milletvekili Recep 
Kırımlı, anılarını 

kuruculardan Adnan 
Menderes'i, Fatin 
Rüştü Zorlu'yu, 
Haşan Polatkan'ı 
ve Fuat Köprülü'yü 
sevgi ve rahmetle 
andıklarını belirtti. 
Kırımlı, "59 yıl önce 
7 Ocak 1946'da 
halkın ihtiyacından 
doğan Demokrat 
Parti, millete 
aradığı siyaseti ve 
hizmeti getirdi.
Yıllarca tek partili 
dönemden çok par* 
tili dönemin 
başlangıcı oldu.
DP'nin iktidara 
gelmesiyle millet 

10 yıl boyunca 
Türkiye en güzel 
günlerini yaşadı. 
Arzu ederdik ki 
bugün burada 
başka partilerin 
siyasi 
temsilcileri de 
bulunsunlar. 
DP'nin kurucularını 
burada anarken 
kutluyorum" dedi. 
İKİNCİ KUTLAMA 
TOKER'İN EVİNDE 
DP'nin 59. kuruluş 
yıldönümü İl 
Başkan Yardımcısı 
Eczacı Aytaç 
Toker'in evinde 
devam etti.
Toker'in Umurbey 
beldesindeki 
evinde pasta 
kesilerek, kutlama 
yapıldı.
Aytaç Toker, 
misafirlerine evinde 
öğlen yemeği 
vererek ev sahipliği 
yaptı. Toker'in evin
de düzenlenen kut
lama partisinden 
çok etkilendiğini 
söyleyen Turhan 
Tayan, ilk yapılan 
bu kutlamanın 
bundan sonra 
h e,r. y ı| ,te krar I a n - 
masını istedi.

ıl
)5 J
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Her yıl yapılan 
İlköğretim Okulları 
6-7-8 sınıflar şiir 
yarışması sonuç
landı.
Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Rafet Tetik, 
yaptığı açıklama
da. jüri üyesi 

öğretmenlerin 
değerlendirdiği 
şiirler arasında 
dereceye giren 
üç eser belir
lendiğini söyledi. 
Veremle Savaş 
konusunda 
her yıl Şiir ve 
Kompozisyon 
yarışmaları düzen

lendiğini söyleyen 
Rafet Tetik, bu yıl 
sadece şiir 
yarışması 
açtıklarını söyledi. 
Jürinin yaptığı 
değerlendirme 
sonucunda 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
7-B sınıfından

Ümit Şener 
birinci olurken, 
Borusan 
İlköğretim 
Okulu 6-A sınıfın
dan Pembenur 
Anlı ikinci, 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim 
Okulu 6-D sınıfı

öğrencisi 
Doğanay 
Ergenç üçüncü 
oldular.
Verem Savaş 
Derneği Şiir 
yarışmasında 
derece alan 
öğrencilere 
önümüzdeki 
Perşembe günü

okullarına 
gidilerek hediye 
leri verileceği 
öğrenildi.
Verem Savaş 
Derneği’nin düze 
lediği şiir yarış
masından birinci, 
ikinci ve üçüncü 
seçilen şiirleri 
yayınlıyoruz.

VEREMLE SAVAŞ

Düşündüm kendi kendime, 
Verem nasıl bir şey diye 
Sordum, öğrendim anlamını 
Çok korktum birden bire

I Annem dedi: Korkun neden?
1 Aşı oldun sen bebekken
। Eskidendi saltanatı

' Tedbirini alıp korunursun 
bu illetten

Aşılar ve ilaçlar engelliyor veremi, 
Kurallara uyarak korursun tüm aileni 
Veremle savaş için gösterir tüm yolları 
Bu amaçla kuruldu
Verem Savaş Derneği

Artık korkmam ben veremden
Geleceğe geçmez adı bugünden
Köy, kasaba bütün her yer, bütün yurt 
Hep birlikte kurtuluruz biz bu dertten

Ümit ŞENER
Lale Kemal Kılıç İlköğ. Okulu Sınıfı: 7/B

KOCH BASİLİ
Bir zamanlar bir arkadaşım vardı 
Çalışkan mı çalışkan, 
Güzel mi güzel..
Tek bir kusuru vardı arkadaşımın 
İştahsızdı, Yemek, içmez dolaşırdı

Birgün baktım, arkadaşım 
Çok öksürüyordu
Soluk almakta zorlanıyordu

I Hep ateşi çıkıyordu 
Damla damla ter akıtıyordu

Arkadaşım hastaydı, 
Aldılar, götürdüler doktora.. 
Doktor amca dedi ki: 
“Koch basilidir, 
Korkma vardır tedavi yol 
‘Verem’ derler adına”

Doktor öğüt verdi arkadaşıma: 
‘‘Bol bol dinlen, 
İyi beslen
İlaçlarını kullan!”

Arkadaşım dinledi
Bu nasihatleri Çabucak kavuştu 
eski sağlığına, Şimdiyse doyul
muyor arkadaşlığına.

Pembenur Anlı
Borusan İlköğretim Okulu 6/A 565

VEREMDEN KORUNMA

Dengeli beslenmeli;
Veremi çabuk yenmeli 
Akciğerler çökmeden 
Veremi kökten sökmek

Herkes aşı olmalı 
Veremden korunmalı

I Eğer yakalanırsak 
Temiz havaya çıkmalı

Dispansere gitmeli 
Hastalığı yere sermeli 
Temiz hava, bel güneş 
Veremi çökertmeli

Doğanalp Ergenç 
6/D 491

T.S. O. Gazi İlköğretim Okulu

M re Sanattarfar toperatt tog byğ
Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kredi Kefalet

Kooperatifi'nin 
olağan genel 
kurul toplantısı 
bugün

saat 12.00 de 
yapılacak. 
Kooperatif 
Toplantı

Salonu’nda 
yapılacak 
toplantının 
çoğunluk sağlana

madiği takdirde 
16 Ocak 2005 
Pazar günü yine 
aynı yerde

saat 16.oo da 
yapılacağı 
bildirildi.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET ->-513 96 83
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Marmarabiflik’te zeytin ahlatı sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

31 Aralık 2004 
tarihinde sona 
erdirilmesi beklenen 
zeytin atımlarının 
Genel Merkez 
tarafından 7 Ocak 
2005 Cuma gününe 
uzatılan zeytin 
atımları dün 
sona erdi.

23 Ekim 2004 
tarihinde alımlara 
başlayan 72 Nolu 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi şu 
ana kadar 
ortaklarına
3 Trilyon 619 
Milyar lira para 
ödedi.

Geçtiğimiz yıl 
850 ton zeytin 
atımına karşılık 
bu yıl ortakların 
Kooperatife 900 
ton rekolte 
beyannamesi 
verdiklerini bildiren 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, son güne 
kadar 1588 ton 
670 kilo zeytin 
alımı yaptıklarını 
açıkladı.
Zeytinin bu 
sezon geçen yıla 
oranla daha fazla 
olması nedeniyle 
ortaklarından 
rekolte fazlası 
zeytin aldıklarını 
bildiren Aksoy, 
alınan zeytinin 87 
tonu barem dışı

yağlık, 14 tonu 
dip ve 3 bin 887
kilosunun da 
dolu vurgunu zeytin 
olduğunu söyledi. 
Ödemelerin

haftalık olması ve 
açıklanan fiyatın 
üreticiyi memnun 
etmesi nedeniyle 
rahat bir sezon 
geçirdiklerini

bildiren Aksoy, son 
alınan zeytin ücret
lerinin önümüzdeki 
hafta içinde 
ödeneceğini 
duyurdu.

Soğuk hava yurdu terkediyor
SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
W

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 rfijer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Hafta sonu ve 
önümüzdeki pazarte
si günü Karadeniz'in 
kıyısı ile Erzurum- 
Kars çevresi dışında 
yurtta yağış 
görülmeyecek, batı 
bölgelerimizde 
gökyüzü az bulutlu, 
güneş yüzünü 
gösterecek.
Hava sıcaklığı pazar 
gününden itibaren 
tüm bölgelerimizde 
artacak. Sıcaklıklar, 
pazartesi günü İstan
bul'da 14, Antalya'da 
20, İzmir ve 
Adana’da 16,

Ankara'da 9 dere 
ceye kadar yüksele
cek. Erzurum ise buz 
gibi bir hava yaşaya
cak, gece sıcaklıkları 
-28, gündüz sıcaklık
ları -9 derecelere 
kadar düşecek.
Bugün Orta ve Doğu 
Karadeniz'in kıyısı 
yağmurlu, 
Akdeniz'de şiddetli 
poyraz esiyor.
Gökyüzü parçalı ve 
çok bulutlu, Marmara 
ve iç kesimlerde sis 
görülecek.
Yarın yurdun tamamı 
yağışsız bir gün 

geçirecek... 
Marmara, Ege, 
Akdeniz ve İç 
Anadolu’nun batısı 
az bulutlu ve açık, 
diğer yerler parçalı 
ve çok bulutlu.
Gökyüzünde yine sis 
görülecek.
Pazartesi ise Orta ve 
Doğu Karadeniz yağ
murlu, bölgenin iç 
kesimleri ile Erzurum 
ve Kars çevresi kar 
yağışlı. Batı bölgele 
rimizde gökyüzü yine 
açık ve sisli, diğer 
yerlerde parçalı ve 
çok bulutlu.

Hodkaüt) ŞUKKIK) 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A

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

GSM : (0.532) 297 23 18
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Hiperaktif çocuk
ların normal 
zekaya sahip 
oldukları bildirildi. 
Hiperaktivite ile 
zeka arasında bir 
bağlantı olmadığını 
belirten Sakarya 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ramazan Abacı, 
"Hiperaktif çocuk
lar başkalarının 
yanında azarlan
mamak, eleştir
ilmemek ve 
kıyaslanmamak" 
dedi.
Prof. Dr. Ramazan 
Abacı, dikkat 
eksikliği ve hiper
aktivite bozukluğu
nun toplumda 4-12 
yaş arasındaki 
kızların yüzde 
4'ünde, erkeklerin 
ise yüzde 10'unda 
görüldüğünü, 13- 
18 yaşlarında bu 
oranın kızlarda 

yüzde 2-3’e, erkek
lerde ise yüzde 6- 
8'e düştüğünü 
açıkladı. Toplumda 
"hiperaktif çocuk 
zeki olur" gibi bir 
kanının olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. 
Abacı, "Oysa 
hiperaktivite, 
beyinde dikkat ve 
davranış kon
trolüyle ilgili kısım
ların normalden 
farklı işlemesiyle 
meydana gelen bir 
rahatsızlıktır.
Bu çocukların 
çoğu normal 
zekaya sahiptir. 
Hem hiperaktif 
hem de zeka 
seviyesi yüksek 
çocuklar olabilir, 
ancak bu çocuk
ların zeka 
seviyelerinin yük
sek oluşu heparak- 
tivitelerine bağlan- 
mamalıdır. Ayrıca 
hiperaktif olduğu

halde zeka sorunu 
yaşayan çocuklar 
da vardır.
Hiperaktivite ile 
zeka arasında bir 
bağlantı yoktur" 
diye konuştu. 
Bu sorunu 
yaşayan ebeveyn
lerin, "Demek ki 
çocuğum çok zeki" 
deyip, hiperaktivite 
sorununa hı\ arsız 
kalmaması gerek 
tigine işaret eden 
Prof. Abacı, 
"Kalıtımsal oluşu 
hiperaktivitenin 

düzeleceğini 
göstermez. Yani 
'Ben de böyleydim, 
geçer' deyip bekle
mek çocukta hiper
aktivite yanında 
özgüven, 
sosyalleşme 
gibi sorunlarında 
zamanla baş 
göstermesine 
neden olabilir" 
seklinde konuştu. 
Daha önceleri 
hiperaktivitenin 
buluğ çağında yok 
olacağının 
düşünüldüğünü, 

şimdi ise çeşitli 
belirtilerinin 
yetişkin çağında 
da görüldüğünü ve 
bu sendromun yal
nızca bir çocukluk 
sendromu 
olmadığının 
anlaşıldığını vurgu
layan Prof. Dr. 
Ramazan Abacı, 
şöyle konuştu: 
"Hiperaktivite 
çocukların yüzde 
50'sinde, öğrenme 
güçlüğü kalıcı nite
liktedir. Akademik 
başarısızlık toplum 
ortalamasının 
2-3 katıdır. İnsan
larla ilişkilerdeki 
sorunları kalıcıdır. 
Arkadaş edinmede 
güçlük çekerler. 
Suç işleme, yasak
lara karşı gelme 
daha sıklıkla 
görülür. Evlilikte 
geçimsizlik oranı 
yüksektir. Çocuk
ların yüzde 50-60'ı 

yetişkin yaşta 
gerekli uyumu 
sağlayamamak
tadır. Hiperaktif 
tanısı konulan 
çocukların 
yüzde 70-80'i 
gençlik döneminde 
bu belirtileri 
sürdürmeye devam 
etmektedir. Eğer 
tedavi edilmezlerse 
hiperaktif bireyler, 
madde bağımlılığı, 
depresyon, 
akademik başarısı
zlık, mesleki 
sorunlar ve evlilik 
sorunları yaşaya
bilirler. Uygun 
olarak tedavi 
edildiklerinde 
hiperaktif pek 
çok birey, üretken 
bir yaşam sürebilir. 
Hiperaktif çocuklar 
başkalarının yanın
da azarlanmamak, 
eleştirilmemek* 
ve kıyaslanma- 
makdır".

Çocuğunuzla inatlaşmayın
Uzmanlar, anne 
ve babalara.
'çocuğunuzla inat
laşmadan. kararlı; 
ama sevecen bir 
şekilde istediğinin 
neden olamaya
cağını anlatın' 

€l€MAN 
ARANIYOR

Tahmil Tahliye sektöründe 
faliyet gösteren şirketimize 
Ön muhasebe konusunda 

deneyimli personel 
aranmaktadır.

Başvuruların şahsen;
Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cd. 

No: 17/1 Gemlik 
adresine yapılması rica olunur.

Tel: 0.224 514 22 33

önerisinde 
bulunuyor. 
Çocukların, 
anne-babaları 
ve çevresindekil
ere ayrım yap
maksızın her 
zaman ve her

konuda çatışmaya 
girebildiklerini 
belirten doktorlar, 
çocukların genel
likle kendilerini 
kanıtlamak 
amacıyla inatlaşa
cağını ifade ederek 
anne-babalara, 
"Bu dönemde 
onunla inatlaşmak 
yerine 
davranışınızın 
amacını 
çocuğunuza açık 
ve onun anlaya
bileceği bir dille 
anlatın" 
tavsiyesinde 
bulunuyorlar. 
Uzmanlar, çok 

SATILIK OTOMOBİL
1999 Model 

Bayandan satılık klimalı 
TOYOTA COROLLA 

GSM : 0.542 516 73 83

küçük yaşlarda 
başlayan ve 
çocukların 
gelişiminde çok 
doğal olan 
inatlaşmanın, 
anne-baba ve 
çocuk arasındaki 
bir iletişimsizliğin 
başlangıç noktası 
olabildiğini ve bir 
kısır döngüye 
dönüştüğünü 
belirtiyor.
Anne ve babaların 
çocuklarına 
nasıl davranmaları 
gerektiğini ise, 
'her şeyden 
önce soğukkanlı 
olunması,

öfkeli bir tavır 
takınmayıp, 
yumuşak ve uzlaş 
maçı 
bir ses tonuyla 
konuşulması, 
amacın ona, 
kimin güçlü, 
kimin güçsüz 
olduğunu ispatla
mak değil, o anda 
elde edemeyeceği 
bir şeyden 
vazgeçmesini 
sağlamak, onun 
istediği şeyi sizin 
de istediğinizi; 

ama koşulların 
buna izin ver
mediğini 
anlatmak' 
şeklinde özetliyor
lar. Çocukluk 
yaşlarında 
olumsuz 
davranışların 
çocuğun kişiliğine 
yerleşebileceğini 
vurgulayan 
uzmanlar, çocuk
lara şiddet uygula
mamaları 
konusunda da 
aileleri uyarıyorlar.
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Vatandaşa "kira 
öder" gibi ev 
sahibi olma imkanı 
sağlayan Mortgage 
(uzun vadeli konut 
kredisi) sisteminin 
Türkiye’de uygu
lanması konusu, 
yasal zemine otur
tuluyor.
"Konut Finansman 
Sistemine İlişkin 
Çeşitli Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Kanun Taslağı"na 
göre, Türkiye'de 
vatandaşın daha 
uzun vadeyle ve 
daha iyi şartlarda 
konut alabilmesi 
için, 
"İpotek 
Finansmanı 
Kuruluşları" 
oluşturulacak.
Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun hazır
ladığı ve 31 

maddeden 
oluşan taslak 
uyarınca, 
konut finans
man sis
temiyle, 
öncelikle 
gayrimenkul 
sektörü kayıt 
altına alınmış 
olacak. 
Bu düzenle
menin 
gerekçesinde, 
Türkiye'de 
konutların ancak 
yüzde 3'ünün 
kurumsal finans
man yöntemleriyle 
finanse edildiği 
belirtilerek, 
"ülkemizde banka 
konut kredilerinin 
vadeleri en fazla 5 
yıla uzamakla bir
likte, yıllık bileşik 
maliyetler yüzde 
40'lara ulaşa
bilmektedir. Bu

oran, konut kredisi 
kullananların çok 
yüksek oranda 
reel faiz ödemek 
zorunda 
kaldıklarını 
göstermektedir. 
Ayrıca krediler orta 
ve alt düzey gelir 
grubunun ödeme 
gücüne hitap 
etmemektedir" 
denildi.

Yeni yılla birlikte 
trafik cezalarında 
yapılan yüzde 
11.2'lik artışa para
lel olarak, 
sürücülere de 
ödemede birtakım 
kolaylıklar getirildi. 
Cezaların on-line 
olarak internet 
üzerinden takip 
edildiği yeni sis
temle birlikte, ceza 
tutanağı düzen
lendikten sonra bir 
ay içerisinde 
sürücüler ödemesi
ni yapabilecekler. 
Ayrıca daha önceki 
uygulamanın 
aksine, geciken 
her 10 gün için 
ceza ikiye katlan
mayacak. 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, trafik 
cezalarında 
sürücülere 
kolaylıklar getiren 
düzenlemeyi yeni

yılla birlikte hayata 
geçirdi. Ceza 
tutanağı tanzim 
edildikten sonra 
geçen 10 günlük 
süre zarfında öde
meyi yapmayan 
sürücülerin cezası 
ikiye katlanıyordu; 
ancak enflasyon ve 
faizlerdeki düşüş 
nedeniyle Maliye 
Bakanlığı, 
sürücülere bir aylık 
ödeme süresi 
tanıdı. Ayrıca bu 
süreyi geçiren 
sürücülerin 
cezalarına yüzde 5 
oranında faiz uygu

lanacak.
Vergi Usul 
Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle 
trafik cezalarına 
yüzde 11.2 oranın
da zam yapılmış, 
telefonla konuş
mak, yasak park 
etmek, yola çöp 
atmak gibi 41 Yeni 
Türk Lirası (YTL) 
20 Yeni Kuruş 
(YKr) olan en 
düşük ceza, 45 
Yeni Türk Lirası 80 
Yeni Kuruş'a çık
mıştı.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU Y7L7/ faturalarda

<9

arın 
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retli^ı

şiir 
ceS'"

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte

Çeşitlen

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

hatanın bedeli ağır
YTL'li faturalarda 
hatanın bedeli ağır 
Diyarbakır'da bir 
işletmeci satış yap
tığı ürünler 
karşılığında müşteri
sine 200 YTL yerine 
yanlışlıkla 200 bin 
YTL tutarında 
yazarkasa fişi verdi. 
Sur Beldesi'ndeki 
Gazioğlu 
Baklavacısı'nın İşlet
mecisi Abdulvahap 
Karhan, YTL 
uygulamasına 
geçilmesi nedeniyle 
yazarkasa fişi 
kesimi ve kredi kartı 
ile yaptıkları 
satışlarda hata yap
tıklarını ve bu 
nedenle zarar 
uğradıklarını söyle
di.

Satış yaptıkları 
toplam 200 YTL 
tutarındaki ürün 
karşılığında müşteri
sine yanlışlıkla 200 
bin YTL tutarında 
yazarkasa fişi 
verdiklerini ifade 
eden Karhan, "Bu 
hatanın bize KDV 
maliyeti 36 bin 
YTL'dir. (36 milyar 
TL) Bu hatanın 
düzeltilmesi için 
Maliye'ye dilekçe 
verdik" diye 
konuştu.
POS 
MAKİNASINDAKİ 
HATALAR
İşyerinde vardiyalı 
çalışma olduğu için 
birden fazla person
elin satış yaptığını 
ifade eden Karhan,

YTL ile ilgili person
ele bilgi vermelerine 
rağmen bazı hata
ların meydana 
geldiğini bildirdi. 
Kredi kartı ile satış 
yaptığımız 30 YTL 
tutarındaki ürünün 
bedelini pos maki- 
nasına sadece 
30 kuruş giriş 
yapmışız. Yani 
eski liraya göre 
müşterinden 30 
milyon lira yerine 
300 bin lira almış 
olduk. Bu hatayı 
üstelik birkaç kez 
yapmışız.
Müşterileri tanı
madığımız için 
hatayı düzeltemedik. 
YTL mağduru 
olduk" diye 
konuştu.
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Ekonomide teşvik tartışması
Hükümetin 36 ile 
yönelik teşvik 
uygulamasını 
genişleterek 13 ili 
daha aynı kapsama 
aldığını açıklaması, 
bu konudaki tartış
maları iyice 
alevlendirdi.
Teşvik verileceği 
açıklanan iller bunu 
sevinçle 
karşılarken, kap
sam dışında kalan
lar ise büyük hüs
ran yaşadı. Kapsam 
dışında kalan 
illerdeki siyasi parti 
temsilcileri, sanayi, 
ticaret odası 
başkanları illerinin 
teşvik kapsamına 
alınabilmesi için 
yoğun bir yarış 
içine girdi.
İller arasındaki 
teşvik alma yarışı 
sürerken, uzmanlar 
bu uygulamanın 
ekonomik kalkın
maya katkı sağla
mayacağı, aksine 
kaynak israfıyla 
sonuçlanacağı 
uyarısında 
bulundu.
Konuyla ilgili olarak 
açıklama yapan 
Çukurova Üniver
sitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler

Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Muammer 
Tekeoğlu.
Türkiye'de bugüne 
kadar illere verilen 
teşviklerle 
ekonomik kalkın
manın sağlana
madığını söyledi. 
Uygulamanın hem 
iller arasında hem 
de mevcut işletmel
erle yatırım teşviki 
alan işletmeler 
arasında da haksız 
rekabet oluştur
duğunu kaydeden 
Prof. Dr. Tekeoğlu, 
yeni sanayilerin 
gelişmesini sağla
maya dönük 
teşviklerin sağlıklı 
sonuçlar vereceğini 
söyledi. f( 
Teşvik uygula
masında bir il veya 
bölge kalkınmasını 
gerçekleştirmekten 
öte ülke ekonomi
sine istikrar ve 

ivme kazandırmayı 
hedeflemek gerek
tiğini ifade eden 
Prof. Tekeoğlu, 
"Ülkemizde teşvik 
uygulaması öteden 
beri iller bazında 
devam ediyordu. 
Sonuçları gösterdi 
ki illere verilen 
teşviklerle kalkınma 
sağlanamıyor.
Sadece kaynak 
israfı oluyor. Bugün 
öyle bir.hale geldi 
ki; her il, o ilin 
ticaret sanayi 
odaları, esnafı, mil
letvekilleri işi 'Bizim 
il de alınsın' şek
linde yarışmaya 
döktüler. Bu 
durumda 13 il daha 
teşvikli il kapsamı
na alındı" diye 
konuştu.
Teşviklerin yayıl
masının iyi-kötü 
belli düzeyde 
sanayi geleneği 
yayılmış olan 

illerdeki kay
nakların başka böl
gelere kaymasıyla 
sonuçlanacağını 
belirten Prof. Dr. 
Tekeoğlu, "Mevcut 
teşvik uygula
malarıyla ülke 
ekonomisine ivme 
kazandırmak zor. 
Geçmişte denendi; 
tekrar tekrar ısıtıp 
ortaya koymanın 
bir mantığı, yararı 
söz konusu olamaz. 
Bugün en sanay
ileşmiş bölgeler 
bile teşvik istiyor. 
Sonuçta teşvik 
anlamını yitiriyor. 
Genel bir uygulama 
şekline dönüşerek 
kaynak israfına 
yol açıyor.
Yaygınlaşmış 
teşvikler sanayide 
gereksiz kapa
sitelerin oluşarak 
zararların ortaya 
çıkmasına sebep 
olacaktır" uyarısın
da bulundu 
AB ile entegrasy
ona hazırlanan 
Türkiye'nin her 
konuda planlı, pro
gramlı altyapı çalış
malarına ihtiyacı 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Muammer 
Tekeoğlu, bugün 

teşvik uygula
masından faydalan
mak için moda 
sanayi sektörüne 
yatırım yapan bir iş 
adamının birkaç yıl 
sonra sektörde 
ortaya çıkacak olan 
aşırı kapasite 
sorunu sebebiyle 
malını satamaz 
duruma düşeceğini 
ve sonuçta girdiği 
işten zarar edip piş
man olacağını 
söyledi. Prof. 
Tekeoğlu, 
"Teşvikler il bazın
da değil de işletme 
bazında mikro 
bazda olabilir. Belli 
kriterle koyarsınız. 
Ona göre teşvik 
uygularsınız.
Teşvikin mantığı 
ülkede yeni sanayi
leri geliştirmek 
olmalıdır. Bugün 
her tarafta tekstil 
yatırımı yapılıyor. 
Sonuçta sanayide 
aşırı bir kapasite 
ortaya çıkıyor. Stok 
birikimi oluyor ve 
mal satılamıyor. 
Plansız, programsız 
uygulama bu sonu
cu doğuruyor" şek
linde konuştu. 
Prof. Dr. Tekeoğlu, 
ithal ürünleri

Türkiye'de 
üretilebilecek şek
ilde sanayi kuru-*j 
luşlarının tesis 
edilmesi için teşvik 
edilmesi gerektiğini 
ifade ederek, 
"Bugün herkes 
moda sanayiye 
yatırım yapıyor. 
Oysa ülkede yatırım 
hangi sektörlere 
yapılacak, ne yöne 
kaydırılacak bunun 
planlaması yok. 
Herkes sektörün 
geleceğini düşün
meden 'Kar 
etmesem de vergi 
ödemeyeceğim' diy
erek moda 
sanayiye yatırım 
yapıyor. Oysa asıl 
teşvik; üreticiye, 
sanayiciye enfor
masyon sağlamak, 
yönlendirmek, iç 
talep dış talep 
durumunu göstere
cek sağlıklı bilgi 
akışını sağlamak 
olmalıdır. Yeni 
teknolojilere yöne
lik yatırıma ağırlık 
verilmesi lazım. 
Bunlar yapıldığı 
takdirde ekonomiye 
bir ivme kazandırıl
ması söz konusu 
olabilir" önerisinde 
bulundu.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hiz.metiniz.dey i

Düğün - Nişan - Sünnet -

Tel: (0.224) 513 10 71 • 514 44 44

öze!yemekleriniz, için 
rezervasyonlarımız, haşladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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SSK Hastaneleri devredildi
TBMM Genel 
Kurulu'nda SSK 
Hastaneleri 'nin Sağlık 
Bakanlığı ’na 
devreılilmesin i öngören 
yasa tasarısı sert 
tartışmalara rağmen 
kabul edildi.
SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı 'na 
devrini öngören yasa 
tasarısı, TBMM 
Genel Kurulu'nda kabul 
edildi. Bazı Kamu 
Kurum ve 
Kuruluşlarına Ait 
Sağlık Birimlerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
Devredilmesine Dair 
Yasa, Cumhurbaş kan
lığı, yüksek mahkeme 
ter, TSK, MİT, Sayıştay, 
üniversiteler, mahalli 
idareler ve bazı 
vakıflara ait sağlık 
birimleri He Gençlik 
ve Spor Gene! 
Müdürlüğü 'ne ait 
sporcu eğitim ve sağlık 
merkezleri hariç olmak 
üzere, TBMM, bakan
lıklar, bakanlıkların 
bağlı, ilgili ve ilişkin 
kuruluşlarını ve 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarını 
kapsıyor. Yasa uyarınca, 
kamu kurum ve kuru
luşlarına ait tüm sağlık 
birimleri, bunlara 
ilişkin her türlü görev, 
hak ve yükümlülükler, 
taşınırlar, taşınmazlar 
ve taşıtlarla 
birlikte bedelsiz olarak, 
SSK'ya ait olanlar ise 
rayiç bedeli karşılığında 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilecek.
Bütçe uyarınca genel ve 
katma bütçeli idareler
den devredilen 
sağlık birimlerinde isti
hdam edilen personele 
ve buralarda kullanılan 
araç, gereç, malzeme, 
demirbaş ve taşıt alımı 
ile bunların bakım ve 
onarım giderlerine 
ilişkin olarak 
belirlenmiş bütçe 
ödeneklerinin 
devir tarihi itibariyle 
kalan tutarlarını, 
hakanlık bütçesinin 
ilgili tertiplerine aktar
maya Maliye Bakanlığı 
yetkili olacak. Bu 
kanunun yayımı tari
hinden itibaren 3 ay 
içinde, devredilen herbir 
sağlık birimi için biri 
Maliye Bakanlığı, biri 
Sağlık Bakanlığı ve ikisi 
de sağlık birimi 
devredilen kamu kurum 
ve kuruluşlarından 
olmak üzere 4 kişilik bir 
komisyon kurulacak.

Komisyon başkanlığını, 
Maliye Bakanlığı adına 
gö r evien dirilen k işi 
yapacak. Komisyonlar 
tarafından, sağlık birim
lerinin devre konu 
taşınırları, taşınmazları, 
taşıtları ve mevcut 
personeli tespit 
edilerek tutanağa 
bağlanacak.
SSK 'ya ait sağlık 
birimlerinin devre konu 
taşınır, taşınmaz ve 
taşıtlarının bedeli 
Maliye Bakanlığı tem
silcisinin koordinatör
lüğünde, Sağlık 
Bakanlığı ve SSK tem
silcilerinden oluşan 
komisyonlar tarafindan 
tespit edilecek. Anılan 
bedel Hazine tarafindan 
karşılanacak. Bu 
bedelin ödenme süresi 
ve şartları / 0 yılı 
geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulu 
tarafindan belirlenecek. 
Komisyonların teşkili ile 
çalışma usul ve esasları 
Sağlık Bakanlığı ve 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ’nın 
görüşü alınarak 
Maliye Bakanlığı 'uca 
belirlenecek.
Devredilen sağlık birim
leri ile ilgili olarak, hu 
kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 
SSK’nın sağlık hizmeti 
satın almasına ilişkin 
sözleşmeleri hariç, 
kamu kurum ve kuru
luşları tarafindan 
yapılın ış sözleşmeler, 
kredi anlaşmaları, 
yatırım projeleri He 
kamu kurum ve 
kuruluşları leh ve aley
hine adli ve idari yargı
da sağlık hizmeti 
sunumundan, iyileştirici 
tıbbi malzeme alınlın
dan dolayı ve sağlık 
hizmeti sunan person
elle ilgili açılmış ve 
açılacak davalar ile icra 
takipleri bakanlık 
''husumeti'' ile 
yürütülecek, bütün hak, 
yetki, yükümlülük, ala
cak ve borçlarıyla bir
likte SağhkBakanhğı ’na 
geçecek. Devredilen 
sağlık birimleri ile bun
lara ait taşınır, taşınmaz

taşıtlardan ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına 
şartlı olarak 
bağışlananların, devird
en sonra da bağışlama 
şartlarına uygun olarak 
kullanılmasına devam 
edilecek.
Devredilen sağlık birim
lerinin, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
arazi, arsa ve binaların 
bir kısmında hizmet ver
mesi halinde, bunların 
komisyonlarca tespit 
edilecek kısımları gerek
tiğinde ifraz, edilerek 
veya kat mülkiyeti ya da 
kat irtifakı kurularak 
Sağlık Bakanlığı 'na 
devredilecek.
Sağlık yardım sandık
larına ait mal varlık
larının devranılması 
için bu sandıkların 
kabul etmesi şartı 
aranacak. Bu kanunla, 
kamu kurum ve kuru
luşlarına ait sağlık 
birimlerinin. Sağlık 
Bakanlığı 'na devre 
dilmesi He ilgili olarak 
gerekli görülen her 
türlü bütçe ve muhasebe 
işlemleri ile hu işlemlere 
ilgili gerekli düzenle 
meyi yapmaya Midiye 
Bakanlığı yetkili olacak.
-DE\ REDİLEN 
BİRİMLERİN 
PERSONELİ- 
Devredilen sağlık birim
lerinde 15 Ekim 2004 
tarih in de s ü rekli 
işçi kadrolarında 
çalışan personel, devir 
tarihi itibariyle kadro
ları He Sağlık Bakan 
lığı 'na devredilecek. 
Sağlık Bakanlığı 'na 
geçmek istemeyen işçi
lerin kanuni hakları 
ödenerek Kurum ile 
ilişikleri kesilecek. 
Bakanlığa devredilen 
sağlık birimlerinde, 15 
Ekim 2004 tarihinde 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 'na 
tabi olarak çalışan 
memurlar, devir tarihi 
itibariyle kadroları ile 
Sağlık Bakanlığı 'na 
devredilecek. Sağlık 
personeline geçenlerin 
maaş ve özlük hakların
da bir kayıp olmayacak.

Barbarosca
arbaıos BALMUNfCl

Takınılar
Galatasaray, B eşik taş, 

Fenerbahçe 2.devre için hazırlık
larını durmadan devanı ettiriyor
lar.

Galatasaray, gazetelerin daima 
üstünde durduğu oyuncu I ınit 
Karan ’ı bazı medya yazarları 
gitmesinden, bazdan ise Ümit'in, 
kalmasından yana.

Hagi; “İ ınit oyun anlayışıma 
uymuyor bu oyuncuyu neden 
kampa götüreyim ” dedi.

Halbuki bir hocanın elinde 
kozlar çok olursa ona göre oyu
nunu oynar.

Muhakkak ki, Ümit'i oynat
mak zorunda değil ancak, hazır 
durumda bir l mit çok şevler 
yapacaktır.

Galatasaray içindeki bu çalka
lanma hem takıma, hemde yöne
time zarar verir.

Yönetimin bu tutumu hana 
göi'e haklıdır.

Milli Takım bugün saııtrafor 
bulmakta zorluk çekiyorlar, for
munda bir I mit niye olmasın?

Fakat l ınit Avrupa yolcusu. 
Ocak 2005'de Avrupa'daki yeni 
takımıyla anlaşmaya gidiyor.

Hiç bir Teknik Direktör akıl

lıysa yönetimle dikleşmez.
Eğer Hagi kazanırsa ileride 

gene kaybeden Hagi olur.
Fenerbahçe;
Ligin ilk yarısını

Galatasaray 'dan 4 puan önde 
bitirdi.

/• enerhahçe hazırlıklarına 
başhyacak.6 Ocak 2005'de 
Antalya Belek 'te olacaklar.

I ntalya 'da bulunduğu zaman 
içerisinde 3 hazırlık maçı 
yapacaklar.

12 Ocak 2005'de IV.Bremen, 
14 Ocak 2005' Antalyaspor, 15 
Ocak 2005'de SC. Heecrenseen 
takımları ile maçlar yapacaklar.

Bakalım ikinci devre 
Fenerbahçe neler yapacak ?

Beşiktaş;
Beşiktaş ikinci devreye sakin 

giriyor. Teknik Direktör
I icentedel Bosgııe transfer 
olmayacağını yönetime bildirmiş 
durumda ama şıı demektir; ‘İyisi
ni bulursam alırım'

Yazmadan geçemeyeceğim bir 
hıısusda; Beşiktaş’a çok iyi kale
ci lazım, zannederim yönetim 
bunun farkında, neler olacağını 
hep birlikte olacağız.

KAYIP
Gazi İlköğretim okulundan aldığım 

2003-2004 ders yılına ait diplomamı kaybettim.
Hükümsüzüdür.
Oğuzhan İRGE

HASTA BAKICI ARANIYOR
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

GRUP AİLE
ÇAV BAHÇESİ

C ’en t r\ ’etlere .s- 11 /1 ti 11 iye? 
masa, meşrnhııt, 

çerez temin etli i ir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ACİL 
SATILIK
DAİRE

Bahkpazarında 
2 oda -1 salon

2.kat 90m2 
Satılık Daire 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 53 09 
GSM: 0532 337 97 10
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kimyasal İdrar analizörü (11 
ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın

parametre idrar sitripi) ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile

: 2005/897
: Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: 0.224 513 92 00 - 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri (yeri/yerieri) 
c) Teslim(tarih/tarihleri)

3- İhalenin

: Kimyasal idrar analizörü
(11 parametre idrar sitripi) 25.000 test

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra başlanacak 
olup, 31.12.2005 tarihinde sona erecektir.

4 iş gününde 
707.6 milyon 

dolar ihracaat
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Hastane Eğitim Salonu 
: 18.01.2005 - 10.30’da

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

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

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alın

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

duğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

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

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

2004 Yılında rekor 
seviyeye ulaşan 
Türkiye'nin ihracatı 
rakamı, 2005 yılına 
da iyi başladı.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) kayıt 
rakamlarına göre, 
yılın ilk 4 iş günü 
ihracat 707 milyon 
635 bin dolar 
olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın aynı 
döneminde ihracat 
493 milyon 631 bin 
dolar olmuştu.
Böylece yılın ilk 3 
gününde ihracat 
yüzde 43.4 artmış 
oldu.
Türkiye 2004 yılın

da 64 milyar dolar 
ihracat rakamını 
aşarak, 64 milyar 
10 milyon 237 bin 
dolarlık ihracat 
gerçekleştirmişti. 
Hükümet, 2005 yılı 
için ihracat hedefi
ni 71 milyar dolar 
olarak belirledi. 
Hükümet, bu yılı 
180 milyar dolar 
dış ticaret hacmi 
ile kapatmayı 
hedefliyor.
Hükümetin 2006 
yılı için dış ticaret 
hedefi ise 200 
milyar dolar 
seviyesinde 
bulunuyor.

4 1 4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde 
sayılı durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4 1.7. 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 

sermayesinin 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 Uluslararâsı geçerli olan TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, 

DİN. CE vb. standartlardan en az birisine sahip olmalı ve firma teklif dosyasında bu bel
geyi vermelidir.

4.3.2. Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt 
yapı durumunu belgeleyeceklerdir. Bunun için firma, teknik personel sayısı ve niteliklerini 
belirtir beyanname ile bu personelin eğitim belgeleri ve maaş bordrolarını verecektir.

4.3.3. Yedek parça sağlamayı üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satıcı firma taah
hüt edecektir.

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, Cumhuriyeti 

Mah. Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 25 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 18.01.2005 saat 10.30’a kadar Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecek
lerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyat 
ların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat szözleşme düzen
lenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır,

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 99

6 milyon kadın 
okuyamıyor

Eğitim-Sen, eğitim 
alanında cinsiyetler 
arasında eşitlik 
sağlanması için, 
"Eğitimde Cinsiyet 
Ayrımcılığına 
Hayır" kampanyası 
başlattı.
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, eğitimde 
cinsiyet eşitsi
zliğinin temelinde 
siyasal, kültürel ve 
ekonomik olguların 
yattığını belirterek, 
eğitim yapısının da 
cinsiyetçi değer 
yargılarını, gelenek
sel cinsiyet rollerini 
pekiştirir nitelikte 
olduğunu söyledi. 
Dinçer, eğitim 
materyallerinin cin- 
siyetçilikten 
arındırılması ve kız 
çocuklarının temel 
eğitimden yararlan
ması yönündeki 
kimi kazanımlar 
elde edildiğini

ancak istenilen 
seviyenin yakalana
madığını belirtti.
Dinçer, "Bugün 
ülkemizde 7.5 mily
on okuma yazma 
bilmeyen kişinin 6 
milyonunu kadınlar 
oluşturmaktadır. Bu 
yılkı verilere göre 
600 bin kız çocuğu 
okula kaydol- 
mamıştır" diye 
konuşt
Eğitim sektöründe 
çalışanların yüzde 
44'ünün kadın 
olduğunu bildiren 
Dinçer, buna karşın 
yükselme ve mesle
ki gelişim 
olanaklarından 
yararlanmak söz 
konusu olduğunda, 
kadınların yönetici
lik düzeyinde yal
nızca yüzde 3 
oranında temsil 
edildiklerini dile 
getirdi

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Öksürerek ağız 
yoluyla çıkarılan 
akciğer kaynaklı 
salgılara balgam 
ismi verilir.
Tükürük, 
geniz akıntısı, 
boğazdan çıkarılan 
salgılar ve geğirme 
ile yemek borusun
dan gelen sıvı bal- 

; gam olarak değer- 
I lendirilmemelidir.
Akciğerlerin çeşitli 
hastalıklarında bal-

I gamın rengi tanıda 
önemli ipuçları 
sağlayabilir. 
Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Rasim 
Küçükusta, balgam 
rengine hastalığını 
teşhis etmenin yol
larını gösterdi.
YEŞİL BALGAM 
Solunum sistemini 
bakterilerle oluşan 
iltihaplanmalarında 
balgam yeşil renkte 
olabilir. Yeşil rengin 
nedeni bakterilerde 
bulunan verdoper- 
oksidaz pigmen
tidir. Kronik bronşit, 
zatürree, akciğer

apsesi, bronşektazi 
gibi hastalıklarda 
rastlanır.
Astımlıların balgamı 
da yeşilimsi bir 
renk alabilir. Bunun 
nedeni enfeksiyon 
değil, balgamda bol 
miktarda eozinofil 
ismi verilen 
hücrelerin bulun
masıdır. Bu neden
le, balgamları yeşil 
olan astımlılara 
hemen antibiyotik 
vermek doğru 
değildir.
SARI BALGAM 

Solunum yollarının 
bakterilerle oluşan 
iltihaplarında bal
gam sarı renkte ola
bilir. Kronik bronşit, 
zatürree, tüberküloz 
gibi hastalıklarda 
görülür.
KAHVERENGİ BAL
GAM

Mantarların neden 
olduğu iltihaplarda 
veya karaciğerdeki 
amip apsesinin 
akciğere açıldığı 
durumlarda 
görülebilir. 
Balgamdaki kanın 
zamanla 
değişmesinden 
de kahverengi bal
gam meydana 
gelebilir.
KIRMIZI BALGAM 
Balgama taze 
kan karışmışsa 
parlak kırmızı, 
eski bir kanama 
varsa koyu kırmızı- 
kahverengi bir 
renk saptanır.
Tüberküloz, 
akciğer kanseri, 
akciğer ambolisi, 
bronşektazi kana
maya neden ola
bilen hastalıkların 
başında gelir.

GRİ BALGAM 
Hava kirliliğine 
maruz kalan kişi
lerin veya sigara 
içenlerin balgamı 
gri renkte olabilir. 
SİYAH BALGAM 
Kömür madeni işçi
leri gibi, uzun süre 
ve yoğun olarak 
kömürle uğraşan
ların balgamı siyah 
olabilir. Siyah ren
gin nedeni balgam
daki karbon 
tanecikleridir.
YEŞİLİMSİ-SARI 
BALGAM
Bu renkteki balgam 
safra yollarının 
akciğerlere fistülize 
olduğu durumları 
düşündürmelidir. 
Buna safra ile 
karışık balgam 
anlamında 
bilifitizis ismi de 
verilir.
PEMBE BALGAM 
Bol miktarda, 
pembe renkte, 
köpüklü balgam sol 
kalp yetersizliğine 
bağlı akciğer ödem
inin tipik bir bul
gusudur. Hastada 
nefes darlığı, kuru 
öksürük ve sık 
soluma gibi 

belirtiler de 
bulunur.
PASLI BALGAM 
Sarı renkte iltihaplı 
balgam içinde 
kanın homojen 
olarak dağılması 
balgama pas rengi 
verir. Bu pnömokok 
adı 
verilen mikropların 
neden olduğu 
zatürreenin tipik bir 
bulgusudur.
VİŞNE ÇÜRÜĞÜ 
RENKLİ BALGAM 
Klebsiella isimli 
bakterilerin 
neden olduğu 
zatürreede vişne 
çürüğü renginde, 
şeffaf ve kıvamlı bir 
balgam vardır.
Bu mikrop, 
özellikle alkolik
lerde, yaşlılarda ve 
hastanede yatan 
hastalarda çok ağır 
ve ölüm riski yük

sek olan zatürreeye 
yol açar.
ŞEFFAF BALGAM 
Şeffaf balgam 
astımın tipik özel
liğidir. Hasta bu 
yapışkan balgamı 
çıkarmakta çok 
zorlanır ve 
küçük miktarda 
da olsa balgam 
çıkarmak hastayı 
rahatlatır. Bunlar 
bazen inci tanesi 
veya iplikçik şek
linde de olabilir. 
Atipik zatürreeli 
hastalarda da şeffaf 
balgama rastlabilir. 
SU GİBİ BALGAM 
Akciğer ödemi ve 
bronkoalveoler 
karsinomu olan 
hastalarda, enfek
siyonla ilgisi 
olmayan, su 
niteliğinde bazen 
köpüklü de olabilen 
balgam vardır.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm
Kanberoölu-Esadap
Anytur___________

513
513
512
514
514

12 12
20 77
10 72
45 49
47 71

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Mi]|i 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

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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan' 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ocak 2004 Cumartesi

ENGİN ECZANESİ
9 Ocak Pazar

DEMİRİZ ECZANESİ

■■■■ GUNLİJK SIYASI GAZETE

Y E R E.İ > C R Kİ. I*SAYİ M. 
Mİ. : 32 SAM : 2O2« 

FİYATI : İSO.fflUrTL. (h|^ Dahili

F.KERSOZ

Tel : J 411
Yönetin* cicili Ufr* kflmHİgfrÇ

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bura Sok. No:3/B GEMLİK
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Sanat ve Kültür Dernegi'nin Rengarenk yanma (inekler
ffl. y/l tonseri to afeam seyyar tezgahları süslüyor

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Belediye 
Kültür Merkezi'nde 
konser verecek.
Saat 20.30 da 
başlayacak Türk 
Sanat Müziği 
konserinde 
Türk Müziğinden 
çeşitli eserler 
sunulacak.
İki bölümden oluşa

cak olan konseri 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetecek» 
Konserin 
birinci bölümünde 
rast makamında 
eserler seşlendiri- 
lirken, solistler 
geçitinden 
oluşacak olan 
2. bölümde işe 
dernek tarafından 
yetiştirilen genç

sanatçılar tarafın
dan birbirinden 
güzel eserler 
sunulacak.
10. Yıl konserinin 
finalinde ise, 
Bestesi Şef Erdinç 
Çelikkol’a, sözleri 
Rahmetli Şair Necip 
Artan’a makamı ise 
Acemaşıran’a ait 
Gemlik adlı eser 
seslendirilecek.

Evlerimizin süsü 
olan yapma çiçek
ler, artık sokak 
aralarında seyyar 
satıcıların tez

gahlarını süslüyor. 
Birbirinden güzel 
erguvanlar, süm
büller, zambaklar, 
orkideler, karan

filler, papatyalar, 
seyyar satıcının 
tezagahında 
rengarenk alıcılarını 
bekliyor.

Petrol Ofisi

ARMAN PETROL
DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 07 66 - 514 07 67



Sanat ve Kültür Derneği’nin kuruluşunun 10. yılı nedeniyle derneğe emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi

10, yıl konseri coşturdu
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği tarafından kuruluşunun 10. yıldönümü nedeniyle Belediye Kültür Merkezi’nde konser verildi. 
Borusan Lojistik katkıları ile düzenlenen 10. Yıl konserinde, derneğe emeği geçenler teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Ocak 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Deprem yardımları tek 
hesapta toplanacak

Güneydoğu Asya'daki deprem için 
yapılan yardımlar, Türkiye Acil 
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 
tarafından koordine edilecek ve 
toplanan yardımlar, belirlenen banka 
hesaplarına aktarılacak. Sayfa 8’de

Şirkette çalışan işçilere dağıtılan 650 şer YTL’lik bayram ikramiyeleri ile Bursa Kimlik’ten alışveriş yapılacak

GEMPORTa esnaftan tepki
'I111H1 ılMHıW lı.^nTTnM—IMM—HIMIIiı ' ılMliMMIİ^Tİ

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

10. yılınız kutlu olsun..
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği’nin 

10. kuruluş yılı kutlanıyor.
Bu nedenle, önceki gece Belediye Kültür 

Merkezi’nde “10. yıl Konseri” düzenlendi.
Konser sonrası 24 kişiye de Derneğe katkıların

dan dolayı teşekkür plaketi dağıtıldı.
Gemlik’te amacına uygun en güzel hizmeti veren 

derneklerden biri Sanat ve Kültür Derneği..
Derneğin Başkanı Edip Özer, yıllarca yılmadan 

Türk Müziğine katkıda bulundu.
Koroyu çalıştıran Erdinç Çelikkol, Haşan Soysal 

ile Türk Halk Müziği Korosu, Gençlik ve Çocuk 
Korolarının çalıştırıcılarına teşekkür etmek gerekir.

Birkaç gönüllünün biraraya gelerek kurduğu bu 
Dernek, zamanın Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı’dan da destek görünce, bugün kurumsal bir 
yapıya kavuştu.

Türk Sanat Müziği ile başlayan müzik çalış
maları, Halk Müziği, Çocuk Korosu ve Gençlik 
Korolarıyla güçlendirildi.

Şef Erdinç Çelikkol’un çabaları ile koromuz 
çevrede tanındı. TRT 4 televizyonunda program 
yaptı.

Koronun aslarından Haşan Soysal’ın besteleri 
TRT repertuarlarına girdi.

Gelecekte buradan yetişecek gençler, belki ünlü 
birer ses olarak ülke çapında ünlenecek..

Derneğin müzik alanında açacağı tek branş ise 
batı müziği kolu İle klasik müzik dalları kaldı. 
Gelecek yıllarda bu konuda da çalışmaların 
başlatılacağına inanıyorum.

Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği 
gerçekten kutlanacak çalışmalar yapıyorlar.

Bu derneğe üye olanlara, çalışmalara katılanlara 
ve destekleyenlere binlerce teşekkür.

Çalışmalarınız örnek oluyor.

Hizmete açıldığı günden beri 
Gemlik esnafı ile anlaşarak, 
işçilerin bayram ikramiyelerini 
Gemlik esnafına bırakan 
GEMPORT A.Ş. bu kez geleneği 
bozdu. Yaklaşık 350 milyar lira 
Bursa Kimlik Mağazasına 
ödenecek. Esnaf, GEMPORT’un 
ilçe dışındaki bir büyük mağaza 
ile anlaşma yapmasına tepki 
gösterdi. Kimlik Mağazası 
servisi ile GEMPORT işçi ve 
aileleri Bursa’ya ücretsiz 
götürülüp, getiriliyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

TEB Gemlik’te ATM kuruyor
Kısa adı TEB olan 
Türkiye Ekonomi 
Bankası Gemlik'te 
ATM hizmeti verecek. 
İstiklal Caddesi Rüya 
Pastanesi karşısında 
bulunan köşe dükkanı 
kiralayan Banka, 
kurduğu iki adet ATM 
cihazı ile müşterilerine 
hizmet vermeye 
başlayacak. Serbest 
Bölgesiyle, gelişen 
sanayisiyle ve 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesiyle her geçen 
gün büyüyen ve gelişen 
Gemlik'te önümüzdeki

aylar içinde birçok 
kuruluşun faaliyet 
göstermesi bekleniyor. 
Çalışmaların tamamlan
mak üzere olduğu

TEB Şubesi, 
önümüzdeki 
günlerde makinelerinden 
para çekme hizmetine 
başlayacağı öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Pazartesi fıkraları....
Fıkra var güldürüyor. Fıkra var düşündürüyor.
Fıkra var hem düşündürüyor hem güldürüyor.
Bu pazartesi yazısında da biraz gülmek, biraz düşünmek 

için son günlerde çok anlatılan fıkraları sizlerle paylaşmak 
istedik.

Bakan olan görgüsüz birisi şoförüne sorar.
"Şoför söyle bakalım eşekle şoför arasında ne fark vardır?"
Şoför bir süre düşündükten sonra mahcup bir şekilde;
"Bilemedim bakanım" der.
Bakan cevap olarak:
"Eşeğe çüş deyince, şoföre ise dur deyince durur" demiş.
Bunun üzerine şoför çok sinirlenmiş ama karşısındaki 

bakan olduğu için bir şey söyleyememiş.
Belirli bir süre sonra bu defa şoför bakana:
"Bir soru sorabilir miyim bakanım" der. Bakan da:
"Sor bakalım" der. Şoför sorar:
"Eşekle bakan arasında ne fark vardır?"
Bakan bir süre sonra:
"Bulamadım şoför söyle bakalım" diyor. Bunun üzerine 

şoför de:
" Vallahi bakanım ben de bulamadım ... "******
İçip kafayı bulan bir sarhoş, sokakta 'öküz başbakan öküz 

başbakan' diye sayıkhyormuş. İki polis adamı karakola götür
müşler. Sonra adam mahkemeye çıkmış. İdam cezası almış. 
İdam edilmeden önce cezasının nedenini sormuş:

-Bu ülkede demokrasi vardı hani? Herkes istediğini söyler.
-Senin suçun o değil ki..Devlet sırlarını açıklamak...

Bir gün Başbakan çocuk parkından geçerken çocuğun 
birinin uçurtmasını indirmeye çalıştığını ama bir türlü indi- 
remediğini görmüş ve yardım etmek istemiş.

Çocuğa: -'Ben sana yardım ediyim demiş.'
Çocuk ise ; -'Sen onu indiremezsin amca, çünkü üzerinde 

enflasyon yazıyor.' demiş ******
Bir Amerikalı, bir Ingiliz ve bir Iraklı barda oturmuş içki içi 

yorlarmış.
Amerikalı içkisini bitirince bardağı havaya fırlatmış, silahını 

çıkarıp bardağa ateş edip parçalamış: "Bizde bardaklar o 
kadar ucuzdur ki biz Amerika'da aynı bardakla iki kere içki 
içmeyiz" demiş.

Ingiliz de bunun üzerine içkisini bitirip bardağı havaya fır
latmış ve ateş ederek bardağı parçalamış: "Bizim Ingiliz kum
sallarında bardak yapacak cam için o kadar çok kumsal vardır 
ki, aynı bardakla iki kere içki içmeyiz" demiş.

Bunun üzerine Iraklı da buz gibi soğukkanlı bir şekilde iç 
kişini bitirmiş, bardağı havaya fırlatmış, silahını çekip 
Amerikalı ve Ingilizi vurup öldürmüş:

Bağdat'ta bu Ingiliz ve Amerikalılardan o kadar çok var ki, 
biz aynı adamlarla iki kere içki içmeyiz" demiş.

Bir otobüs dolusu politikacı seçim kampanyası için 
Teksas'ta dolaşıyorlarmış. Otobüs büyük bir çiftliğin yanından 
geçerken, otobüs şoförün dalgınlığı yüzünden derin bir 
şarampole uçmuş. Çiftçi koşarak gelmiş, gece kurda kuşa 
yem olmasınlar diye cesetleri gömmeye başlamış.

Ertesi sabah, Şerif soruşturma için çiftliğe gelmiş.
Çiftçiye sormuş: "Otobüsteki bütün politikacıları gömdün 

demek... Hepsi de ölüydü, eminsin değil mi?" Çiftçi cevap ver
miş: "Bazıları yaşadıklarını iddia ettiler ama politikacıları 
bilirsiniz....

Hep yalan söylerler!!!".
********

İki tavuk markette geziyorlarmış. Yumurta reyonuna geldik
lerinde birinci tavuk diğerine 40 YTL değerindeki yumurtaları 
göstererek "bak bunları ben yaptım"der.

Biraz daha ilerler, biraz önceki yumurtalardan daha küçük 
ve 30 YTL değerindeki yumurtaları görürler. Bu sefer diğer 
tavuk "bak bunları da ben yaptım, seninkilerden yapacaktım 
ama kocam 10 YTL için kıçını yırtmaya değmez dedi".

Haçı kafilesi 
dualarla uğurlandı

Hac görevini yerine getirmek için Suudi Arabistan m Mekke 
kentine gidecek olan 82 kişilik kafile Cumartesi günü İskele 
Meydam’ndan dualarla yakınları tarafından uğurlandılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hac görevini 
yerine getirmek 
üzere Suudi 
Arabistan'ın 
Mekke Kentine 
gidecek 
olan kafile 
Cumartesi 
günü İskele 
Meydanından 
dualarla 
uğurlandı. 
Otobüsle 
Bursa Yenişehir 
havaalanına 
giden hacı 
adayı kafilesi, 
buradan uçakla 
Mekke'ye 
hareket ettiler. 
Gemlik

Müftü'sü 
Yusuf 
Şahin'in de 
gittiği kafile 
hacı adayı 
kafilesinde 
Diyanet'in 
gönderdiği 
82 kişi 
bulunuyor. 
İskele 
Meydanını 
dolduran 
yüzlerce 
kişinin 
yakınlarını 
yolcu ettiği 
törende hacı 
adayları 
Kur'an ve 
ilahiler 
okunarak yolcu

edildiler. 
Kurban 
Bayramı'nı 
Mekke'de 
geçirecek 
olan Hacı 
adayları,

Kabe'yi tavaf 
ettikten sonra 
kurbanlarını 
keserek 
Türkiye'ye 
dönmeye 
başlayacaklar.

llîısjbr *^5 1}
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Şirkette çalışan işçilere dağıtılan 650 şer YTL’llk bayram ikramiyeleri ile Bursa Kimlik’ten alışveriş yapılacak

GEMPORT’a esnaftan tepki
Hizmete açıldığı günden beri Gemlik esnafı ile anlaşarak, işçilerin bayram 
ikramiyelerini Gemlik esnafına bırakan GEMPORT A.Ş. bu kez geleneği bozdu. 
Yaklaşık 350 milyar lira Bursa Kimlik Mağazasına ödenecek. Esnaf, GEMPORT’un 
ilçe dışındaki bir büyük mağaza ile anlaşma yapmasına tepki gösterdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hizmete girdiğinden 
bu yana Gemlik 
ekonomisine 
katkıda bulunan 
GEMPORT A.Ş. 
işletmelerine 
son günlerde ilçe 
esnafından tepki 
yağıyor.
İşyerinde çalışan 
işçilere verilen 
650 milyon liralık 
(650 YTL) alışveriş 
için Bursa'da 
bulunan Kimlik 
Mağazalarıyla 
anlaşma yapılması 
son günlerde 
büyük tartışmalara

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Kamu malına zarar...
Amerikan uçaklarından tarlalarına 
düşen füze için Amerikan yetkililerini 
yumurta atarak protesto eden 
köylüler yargılanıyor.
Kamu malına zarar verilmiş. 
0 yumurtalar ile kaç kişi 
karın doyururdu. Heder olarak gitti 
Bir zamanlar çalanını asmışlar, 
atanını yargılarlar, yargılarlar 
Muhataplar Amerikalı 
bizden olsa neyse....

yol açtı.
İşyerinde bulunan 
işçilerin sendikal 
faaliyetlerine 
karşı çıkılması ile 
başlayan sıkıntı 
işçilere verilen 
fişlerin ilçe dışında 
harcanması ile yeni 
boyut kazandı. 
GEMPORT'TA 
ÜYEMİZ YOKMU? 
Yaklaşık 350-360 
milyar liranın 
ilçe dışına çıkması
na tepki gösteren 
Gemlikli esnaflar, 
Belediye adına 
GEMPORT Yönetim 
Kurulu Üyesi olan

Belediye Başkanı 
ve AKP'li üyeyi 
duyarsızlıkla 
suçladılar. 
"GEMPORT'ta 
temsilcimiz yok 
mu?" sorusunu 
dillerinden 
düşürmeyen 
esnaflar, kendilerine 
seçim öncesi 
verilen sözlerin 
boş çıktığını öne 
sürüyorlar.
BİZİM ESNAFIMIZ 
KALDIRAMAZ
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, GEMPORT 
ile Kimlik Mağazası 
arasında yapılan 
antlaşmayı 
Gemlik esnafının 
taşıyamayacağını 
belirterek, 
"Gemlik'te büyük 
firmalar Ticaret 
Odasına kayıtlı. 
Bu konu bizden

Tuncelililer Derneği kongresi yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tuncelililer Dayanış 
ma Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği 7. 
olağan genel kurulu 
yapıldı. 
122 kayıtlı üyesi 
bulunan derneğin 
genel kuruluna 76 
üye katıldı. 
Tuncelililer Derneği 
lokalinde yapılan 
genel kurulda divan 
Ali Rıza Bilir, Baki 
Aktaş ve Yunus 
Yıldız'dan oluştu. 
Yönetim ve Denetim 
kurulunun faaliyet 
ve çalışma 
raporlarının okunup 
kabulünden sonra 

çok onları 
ilgilen dirm eli. 
Kimlik Mağazası 
etiket fiyatından 
yüzde 30 indirim 
ve
8 ay vade yapmış. 
Bu yükü bizim 
esnafımız zaten 
kaldıramaz.
Kaldı ki; biz 
Oda olarak, 
Belediye 
başkanımıza 
konuyu götürdük. 
Kendisinin bu 
konuda bilgisi 
olmadığını 
söyledi. Bizim 
Oda olarak, bu 
konuda ilgili 
firmaya yaptırım 
gücümüz olamaz." 
şeklinde konuştu. 
SERVİS 
ARAÇLARI İLE 
TAŞIYORLAR 
Kimlik Mağazası 
ile GEMPORT’un 
arasında yapılan 

yeni dernekler 
yasası gereğince 
yapılacak tüzük 
değişikliği 
görüşülerek oy 
birliği ile kabul 
edildi.
Yapılan seçimlerde, 
Tuncelililer

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, GEMPORT’un Kimlik Mağazası ile yap
tığı anlaşmanın Gemlik esnafını mağdur 
ettiğini belirterek, Ticaret Odası ile 
Belediyenin konuya sahip çıkmasını istedi.

antlaşmadan sonra 
GEMPORT’ta 
çalışan işçilere 650 
şer milyon liralık 
alışveriş kuponu 
dağıttılar.
Kimlik Mağazası 
Bursa Şubesi

Dayanışma 
Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği'nin 
yeni üyeleri 
belirlendi.
Yönetim Kurulu'na, 
Murat Kocamış, 
Selçuk Acar, 
Zeki Kahraman,

Gemlik’e gönderdiği 
özel servis aracı 
ile GEMPORT 
işçilerini ve 
ailelerini ücretsiz 
olarak Bursa’ya 
götürüp getiriyor.

Şevki Yılmaz, 
Özcan Yerlikaya, 
Ayhan Işık ve 
Murat Yıldız 
seçilirken Denetim 
Kurulu'na, Erol 
Erkılıç, Musa 
Demir ve Musa 
Arslantaş seçildi.
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ADD’nin ücretsiz

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Esnaf ve
Sanatkarlar
Kooperatifi ' 

kongresi 16 Ocak 
gününe ertelendi I

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi 
ile İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
işbirliğinde 
açılan Matematik 
kursu başladı. 
İlçedeki 
okullara duyuru 
yapılarak, 
kursa gidemeyen 
öğrenciler 
için açılan 
Matematik 
kursuna 
İlköğretim 
Okulları 
birinci kademe 
5.nci sınıf 
öğrencileri

katılıyor.
25 Aralık'ta 
başlayan kurslar 
50 öğrencinin 
iki grup 
halinde katılımıyla 
15 hafta 
sürecek.
Derneğe üye 
emekli öğretmen
ler Mehmet 
Emin Bayram 
ve Sabriye 
Alanlar tarafından 
verilen 
Matematik 
kursu her hafta 
Cumartesi 
günleri saat 
13.00 ile 
16.30 arasında 
ücretsiz olarak 
veriliyor.
Öğrenci 
velilerinin de

nöbetleşerek 
izlediği kurslarda 
başarı oranının 
yükseleceği 
umudunu taşıdık
larını söyleyen 
ADD Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
amaçlarının 
kurs görme 
olanağı bula
mayan öğrenci
lerin tek derste 
olsa daha 
iyi eğitim 
almalarını 
sağlamak 
olduğunu 
ifade etti.
Öğrencilerin 
Matematik 
derslerinde 
problem 
çözmelerinin 
sağlanması 

amacıyla 
açtıkları kurslarda 
çocukların 
Atatürk ilke ve 
devrimleri 
doğrultusunda 
yetişmelerini 
sağlamak 
olduğunu 
söyleyen 
Kızılkaya, 
"Anti laik 
çağ dışı bir 
takım etkilerden 
ve bu tür 
tuzaklardan 
korumak 
istediğimiz 
çocuklarımıza 
yönelik 
yaptığımız 
etkinlikler 
genişleyerek 
devam edecektir" 
dedi.

8 Ocak 2005 
Cumartesi günü 
yapılması gereken 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 
16 Ocak 2005 
Pazar günü saat 
16.oo'ya ertelendi. 
Kooperatifin 
Toplantı 
Salonu’nda 
yapılacak olan 

| BURSA HAKİMİYET VE | 
■ KENT GAZETELERİNE ■ 

İLAN ve REKLAM ALINIR.
! KÖRFEZ REKLAM !
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

genel kurul 
toplantısı 
çoğunluk sağlana
madığından 
tüzük gereği bir 
hafta sonrasına 
ertelendi.
Toplantı salonuna 
köylerden gelen 
ortaklar geri 
döndürülerek, 
toplantının bir 
hafta sonra yapıla
cağı bildirildi.

■■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HHİM

ABONE KAM PANYAMIZ DEVA M EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE d Ö 00
KÖRFEZOFSET 0 IU 30 00
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Sanat ve Kültür Derneği’nin kuruluşunun 10. yılı nedeniyle derneğe emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi

10. yıl konseri coşturdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin kuru
luşunun 10. yılı 
nedeniyle düzenle
nen konserde, 
izleyenlere müzik 
ziyafeti çekildi. 
Borusan Lojistik'in 
katkılarıyla düzenle
nen 10. yıl kon
serinde, derneğin 
kuruluşunda katkısı 
bulunanlara teşek
kür plaketi verildi. 
Belediye Kültür 
Salonü’nda verilen 
konserde Kayma . 
kam Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Cumhu riyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün'ün yanı sıra 

çok sayıda müzik 
izleyicisi katıldı. 
Şef Erdinç 
Çelikkol'un yönettiği 
koro ve solistler 
ünlü bestekarların 
çeşitli eserlerini 
seslendirerek, 
alkış aldılar.
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu'ndan 
yetişen ve çeşitli 
konservatuarlarda 
öğrenim gören 
Gemlik'ti 
sanatçılardan 
Zeynep Yüksel, 
Harika Esen ve 
Ashhan Ergişi'nin 
seslendirdiği 
şarkılara 
izleyenle eşlik 
ederek geceyi 
renklendirdiler.

İn Ava

EMEĞİ GEÇENLERE 
TEŞEKKÜR PLAKETİ 
Konserin sonunda 
ise, Sanat Müzi ği’nin 
Gemlik'te yapılan
masına bü yük 
yardımları olan Şef 
Erdinç Çelik kol'a 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
teşekkür plaketi ver
ildi.
Kaymakam Baygül, 
10.ncu yılda birlikte 
olmânın mutluluğunu 
yaşadığını belirterek, 
derneğin ikinci 10. 
yılında daha başarılı 
olmasını diledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
bestekar Haşan 
Soysal'a plaketini 
verirken Gemlikliler 
adına teşekkür etti ve 
Türk Sanat Müziği 
Korosuyla iftihar 
ettiğini dile getirdi. 
Gemlik Belediyesi 
Türk Sanat ve Kültür 
Derneği Saşkanı 
Edip Özer, derneğe 
verdiği destek ve 

katkılarından dolayı 
belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür plaketini 
verirken Başkan 
Turgut'un mutlu
luğunu dile getirdi. 
Derneğin kurul
masında büyük 
katkıları olan döne
min Belediye 
Başkanı Nurettin 
Avcı, teşekkür plake
tini Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün'den alırken 
kuruculardan Maksut 
Akçay'a plaketini 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi. 
GemlikBelediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin 10. yıl 
kuruluş konserine 
katkılarından dolayı 
Borusan Lojistik 
adına İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Necdet Atılgan'a 
plaketini Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut verdi.
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Sonsuz aşkın beş sim
Beş kurala uymakla 
bir aşk sonsuza 
kadar sürer mi? 
Amerika'nın ünlü 
psikologları bu iddi
ada. Her yaş grubun
dan çiftler üzerinde 
16 yıl boyunca 
yapılan araştırmalar
la ortaya çıkan 
sonuçlara 
uyulursa tabi...
Doğru kişiyi bulmak, 
hele hele aşık olmak 
çok özel bir durum. 
Aşkın sonsuza dek 
sürmesini kim iste
mez ki? Sosyologlar, 
psikologlar ve daha 
pek çok uzman, 
'sevenler ayrılmasın' 
diye yıllardır araştır
malar yapmışlar. Bu 
araştırmalar sırasın
da çiftleri boşan
maya iten sorunları 
bulup masaya yatır- 
maktansa, çoğu 
zaman mutlu olan
ların tercih ettiği bir 
yönteme başvur
muşlar: Her ilişkiyi 
gözden geçirirken, 
sorunları süzerek 
ayıklamışlar. Bu yön
temi zaten kullanan 

çiftler, diğerlerinden 
daha zeki, daha zen
gin ya da daha 
eğitimli değil.
Sadece daha heye
canlı bir ilişki yaşa
makla birlikte, birbir- 
ilerine daha çok 
anlayış ve saygı 
gösteriyorlar.
1) Aşkınızı tazeleyin 
Elbette onu 
sevdiğiniz için birlik
tesiniz. Bunun bilin
ciyle ilişkiye olumlu 
gözle bakmasını 
biliyorsanız, ona 
tekrar heyecan duy
maya uygunsunuz 
demektir.
Bakışlarından, 
gülüşünden, espri
lerinden ve hareket
lerinden yine etk
ilenirsiniz. Kriz 
yaşayan ilişkilerde 
geçmiş ve olumsu
zluklar tekrar tekrar 
masaya yatırılıyor. 
Halbuki anlayış ve 
saygı, krizlere karşı 
çok etkili bir aşı. 
Uzmanlara göre 
"Onun nesi hoşuma 
gidiyor?" sorusuna 
cevap ararsanız, 

olumlu düşünmeye 
başlarsınız. Bu yön
temle aşkınız 
yeniden 
filizlenecektir.
2) Küçük anların 
büyük etkilerini 
yaşayın 
Kahvaltı sofrasında, 
dergilerini ve pazar 
gazetesini almış key
ifle okurken, kadın 
"Yeni filmlerle ilgili 
yorumu okudun 
mu?" diye sorar. 
Adam sadece "Evet, 
ilginç" diye yanıtlar 
ve tekrar gazetesiyle 
ilgilenmeye devam 
eder. İlgisizlik gibi 
görünse de günlük 
romantizmin ta ken
disi bu. Uzmanlara 
göre mum ışığında 
baş başa yenen bir 
akşam yemeğinden 
çok, insanları bir
birine bağlayan gün
delik hayatın 
yüzlerce ayrıntısını 
paylaşmaktır.
3) Duygularınızı pay
laşın
Gerçek bir çift 
sadece yatağını, 
sofrasını ve cüz

danını paylaşmakla 
kalmaz, gücünü de 
eşiyle paylaşır. Özel
likle her fikrini kural 
bilenler, işine 
gelmeyen bir durum 
olduğunda hemen 
savunmaya geçer, 
diğerini eleştirmeye, 
hatta onunla inatlaş
maya başlar. İstatis
tiklere göre bu şek
ilde davranan erkek
lerin yüzde 81 'i, 
eninde sonunda aşk 
yıkıntılarıyla baş 
başa kalıyor. Onun 
fikir ve düşünceleri
ni kabullenmekte 
zorlanıyorsanız, 
bunu mutlaka 
karşılıklı konuşarak 
aşmalısınız.
4) Doğru tartış
masını bilin 
Uzmanlara göre 
mutlu çiftlerde tartış
malar kaliteli başhy- 
orken, bazı çiftlerde 
seviyesiz başladığı 
oluyor: "Sen buna 
temiz mi diyorsun? 
O halde senin kirli 
anlayışın nasıldır 
kim bilir?!" ya da 
"İhtiyaç duyduğum

da hiç yanımda 
olmadın ki zaten." 
Bu durumda erkek 
kendini köşeye 
sıkışmış hisseder ve 
kendini savunmak 
için karşı saldırıya 
geçer. Tartışmayı 
uzlaşmacı bir tutum 
içinde yürüten 
çiftler, sonrasında 
pişman olabilecek
leri şeyler söyle
memek için, en az 20 
dakikalığına odayı 
terk ederler.
Uzlaşmacı davran
mak, karşınızdakinin 
her söylediğini 
koşulsuz kabul 
edeceğiniz 
anlamına gelmez. 
Karşınızdakinin 
bakış açısını gerçek
ten anlamaya çalışıp 
düşüncelerine saygı 
gösterin yeter.
5) Aşkın haritasını 
çıkarın 
İş değiştirme, 
doğum ve taşınma 
gibi pek çok hayati 

değişiklik, güzel 
giden bazı ilişkileri 
bitirirken, bazılarını 
da güçlendiriyor. 
Aile olmaya 
başlayan çiftlerin 
yüzde 67'si bu krizi 
yaşıyor. Uzmanlara 
göre hayatı pay
laştığınız kişinin 
hayallerini, umut
larını ve hedeflerini 
bilmeniz, bu noktada 
onu daha iyi anla
manıza yardımcı 
oluyor. Kriz dönem
lerinde bu bilgiler
den yararlanabilmek 
için uzmanlar sakin 
dönemlerinizde bir 
'aşk haritası* çıkar
manızı öneriyor. 
Birbiriniz hakkında 
öğrenebildiğiniz 
kadar çok şey 
öğrenin.
Sohbetlerinizi bu 
bilgiler ışığında 
yapacak olursanız, 
krizleri baştan 
engellemiş 
olursunuz.

Erkeklerin en sık kullandığı yalanlar
ABD'de hizmet 
veren bir İnternet 
sitesinin anketinde 
erkeklerin sık 
başvurduğu yalan
lar ortaya çıkarıldı. 
En çok kullanılan 
10 yalan 
sıralaması şöyle: 
İnternet sitesi

ELEMAN 
ARANIYOR

Tahmil Tahliye sektöründe 
faaliyet gösteren şirketimize 

Ön muhasebe konusunda 
deneyimli personel 

aranmaktadır.
Başvuruların şahsen;

Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cd. 
No: 17/1 Gemlik 

adresine yapılması rica olunur.

Tel: 0.224 514 22 33

'askmen.com' bir 
anket düzenleyip, 
erkeklerin sık 
başvurduğu yalan
ları ortaya çıkardı. 
İşte kadınlara en 
çok söylenen 
10 yalan!
Hiç şişman 
görünmüyorsun: 

Kadınların en sık 
sorduğu soru; 'Bu 
kıyafet beni şişman 
mı gösterdi?' Bu 
yalan da, verilecek 
en güzel cevabı 
oluşturuyor.
Annenle vakit 
geçirmeyi çok 
seviyorum:
Bazen bir kadının 
gönlünü kazan
manın en büyük 
anahtarı, ailesidir. 
Yemeklerini çok 
beğeniyorum: 
Yumurtayı bile 
yemek kitabına 
bakmadan 
yapamıyor mu! 
En azından 
çaba gösteriyor. 
Bu yalan 

SATILIK OTOMOBİL
1999 Model 

Bayandan satılık klimalı 
TOYOTA COROLLA 

GSM : 0.542 516 73 83

kesin işe yarıyor. 
Meg Ryan'ın 
filmlerine bayılıyo
rum: Romantik 
kadınlar karşısında 
prim yapmak 
isteyen ama 
'Melodramların 
çok sıkıcı olduğunu' 
söylemekten 
çekinen erkeklerin 
sık başvurduğu 
yalan.
Daha sonra 
konuşuruz: 
İstikametini beğen
mediği bir sohbetin 
yönünü değiştirmek 
isteyen erkeklerin 
sihirli cümlesi.
Oryantal izlemekten 
hoşlanmıyorum: 
Yapmayın, oryantal

izlemekten hoşlan
mayan erkek var 
mı?
Tıraş bıçağımı kul
lanabilirsin: Kız 
arkadaşının bacak
larındaki tüylerden 
şikâyet eden erkek
ler mesajlarını, 
tıraş bıçağını 
teklif ederek 
veriyor.
Dişi sineğe bile 
bakmam: 
Sevgilisi kırmak 
istemeyen 
erkeklerin 
kullanmaktan, 
kadınların ise 
duymaktan bık

madığı bir yalan. 
Bana Jennifer 
Lopez'i hatırlatıyor
sun: Bir başka 
büyük yalan.
Fakat bu sözleri 
duyan kadınların 
özgüven 
kazandığı da 
bir gerçek.
Özür dilerim: 
Tam anlamıyla 
sihirli bir cümle. 
Üstelik çok kul
lanışlı. Erkekler, 
sinirli kız 
arkadaşlarını bu 
cümleyle rahatlatıp, 
gülümsetmeye 
çalışıyor.
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Eğ itimde KDV iadesi Emkli demekleri zengin
Eğitim ve 
öğretim 
hizmeti bedeli
ni 2004'te 
peşin 
ödeyenlere, 
hizmetin 1 
Ocak 2005'den 
sonraki 
bölümüne ait 
10 puanlık 
KDV farkı iade 
edilecek.
Kararname 
kapsamına giren 
eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin bir 
kısmı 2004 ve 
2005 yıllarının 
belirli aylarını 
içine alan dönem
ler itibariyle 
verildiği bildirilen 
Katma Değer 
Vergisi sirkü
lerinde, 
"Dönemin 
tamamına ait

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

TOKA

bedeli peşin 
ödemek 
isteyenler adına, 
2004 yılı içinde 
düzenlenen bel
gelerde KDV 
yüzde 18 oranına 
göre hesaplan
mıştır. Bu işlem
lerde kısım kısım 
hizmet ifası söz 
konusu olduğun
dan, hizmetin 1 
Ocak 2005'den 
sonra ifa edilen 

kısmının yüzde 
8'e tabi olması, bu 
nedenle eğitim ve 
öğretim hizme
tinin bedelini 
peşin ödeyenlere, 
hizmetin bu tarih- 
den sonra ifa 
edilen kısmına ait 
10 puanlık katma 
değer vergisi 
farkının iade 
edilmesi gerek
mektedir" 
denildi.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
işçi emeklileri 
derneklerine geçen 
yil, 3 trilyon 829 
milyar 432 bin lira 
üyelik aidatı 
ödendiğini bildirdi. 
Başesgioğlu, CHP 
Tunceli Milletvekili 
Sinan Yerlikaya'nın 
yazılı soru önerge
sine verdiği yanıt
ta, emekli, dul ve 
yetim aylığı alan
ların, muhtelif 
resmi mercilere 
ibraz edilmek 
üzere veya kendi
lerine ödenen gelir 
ve aylık tutarları ile 
bunlardan yapılan 
kesintileri 
öğrenebileceklerini 
belirtti.
SSK'dan emekli, 
dul ve yetim aylığı 
alanların sayısının 
2004 Kasım ayı 
itibariyle 4 milyon 
87 bin 151 kişi 
olduğunu; bunlar

Yazılım korsanına 
18 ay hapis

- Amerika'da inter
nette korsan pro
gram dağıtımından 
suçlu bulunan bir 
kişi 18 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Amerikalı yetkililer 
Maryland'de 
yaşayan 33 yaşın
daki Kishan 
Singh'in Virginia'da 
14 Ekim'de hakkın
da telif haklarını 
ihlal suçundan 
açılan davada suçlu

arasında Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Derneği'ne üye 595 
bin 653, Tüm İşçi 
Emeklileri 
Derneği'ne üye 42 
bin 586 kişi 
olduğunu ifade 
eden Başesgioğlu 
şunları kaydetti: 
"SSK Yönetim 
Kurulu'nca aidat 
kesintisi yapılması
na karar verilen 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
ile Tüm İşçi 
Emeklileri Derneği 
tarafından üyelik
leri kuruma 
bildirilen her bir 
emekliden, 2004 
yılı itibariyle 6 
milyon TL üyelik 

bulunduğunu 
bildirdiler.
Savcılığa göre altı 
ay boyunca 
dünyanın 
dört bir yanından 
binlerce kul
lanıcının dovvnload 
ettiği programların 
piyasa değeri 70 
bin ila 120 bin dolar 
arasında bulunuyor. 
ABD yargı makam
ları Singh'in bilgisa
yarına da el koydu. 

aidatı kesilmiştir. 
Buna göre, 2004 
yılı itibariyle 
Türkiye İşçi 
Emeklileri 
Derneği'nce bu 
kişilerin aylık ve 
gelirlerinden 
Kurum tarafından 
kesilen üyelik 
aidatı toplamı 
3 trilyon 573 
milyar 918 milyon 
lira, Tüm İşçi 
Emeklileri 
Derneği'nce bu 
kişilerin aylık ve 
gelirlerinden 
Kurum tarafından 
kesilen üyelik 
aidatı toplamı 
255 milyar 516 
milyon liradır."

Singh bir aidat 
karşılığında üye 
olunabilen web 
sayfasında telif 
korumaları kırılmış 
ticari yazılımları 
dağıtıyordu.
Dağıtılan korsan 
yazılımların arasın
da Adobe, 
Microsoft, Autodesk 
ve Macromedia gibi 
ünlü markaların 
ürünleri de 
yer alıyordu.

ABONE OLDUNUZ MU?
istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA

Tel : (0.224) 513 69 50
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Deprem yardımlan Üesapta toplanıyor)
Güneydoğu 
Asya'daki deprem 
için yapılan yardım
lar, Türkiye Acil 
Durum Yönetimi 
Genel Müdürlüğü 
tarafından koordine 
edilecek ve 
toplanan yardımlar, 
belirlenen banka 
hesaplarına 
aktarılacak.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
konuyla ilgili bir 
genelge yayımladı. 
Genelgede, 
depremde 145 
binden fazla can 
kaybı meydana 
geldiği, milyonlarca 
insanın açlık, 

| susuzluk ve salgın

hastalıklarla karşı 
karşıya kaldığı 
belirtildi.
Türkiye'nin yardım 
için BM ve bölge 
ülkeleri nezdinde 
ilk harekete geçen 
ülkeler arasında yer 

aldığı ifade edilen 
genelgede, bu 
çerçevede, 
Hükümet'in 1 
milyon 250 bin ABD 
doları nakdi yardımı 
Endonezya, Sri 
Lanka, Maldivler, 
Tayland ve Malezya 
yetkililerine 
ulaştırdığı ifade 
edildi. Genelgede. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
ilaç; Kızılay, 
belediyeler ve 
valiliklerin de 
nakdi yardım 
kampanyaları 

başlattıkları 
anımsatıldı. 
Genelgeye göre, 
valilikler, belediye 
ler ile tüm kamu 
kurum ve kuru
luşlarınca toplanan 
yardımlar Acil 
Durum Yönetimi 
Genel Müdürlü 
ğü'nün belirlediği 
banka hesap 
numaralarına 
aktarılacak.
Gerçek ve tüzel 
kişiler bu hesaplara 
doğrudan bağış 
yapabilecekler.

Sivil toplum kuru
luşları da topladık
ları yardımları afet
zedelere ulaştırmak 
üzere şartlı veya 
şartsız bu 
hesaplara 
aktarabilecek. 
Tüm yardım topla
ma faaliyetleri 
2860 sayılı yasa 
çerçevesinde 
yapılacak.
Başbakan Erdoğan, 
genelgenin son 
bölümünde 
"Komşusu açken 
kendisi tok yata- 
mayan bir anlayışa 
sahip insanlarımızı, 
ulusal ve yerel 
basınımızı, sivil 
toplum kuru
luşlarımızı, kamu 
kurum ve kuru
luşlarımız ve her 
düzeydeki yetk
ililerini, meslek 
odalarımızı ve bir
liklerimizi, kısacası 
tüm halkımızı açılan 
ve açılacak bu 
kampanyalara 
destek 

vermeye davet 
ediyorum" dedi. 
Hesap numaraları 
Genelgeye göre, 
yardımların 
toplanacağı banka 
şubeleri ve hesap 
numaraları şöyle: 
Ziraat Bankası 
Aşağı Ayrancı 
Şubesi
Hesap Numarası : 
Ana Hesap 
555 555 55 
Yeni Türk Lirası 
-5001
Dolar -5002 
Euro -5003 
Halk Bankası 
Bakanlıklar Şubesi 
Hesap Numarası : 
Yeni Türk Lirası 
05000005
Dolar 5300003 
Euro 2 P 000023 
Vakıflar Bankası 
Finans Market
Şubesi
Hesap Numarası : 
Yeni Türk Lirası 
205 55 55
Dolar 405 66 66 
Euro 405 77 77

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Öz.el Gün - Doğum Günü 

öz,elyemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Kurbanlıklar cep yakıyor
Konya'nın Tuzlukça 
İlçesi'ude açılan 
hayvan pazarında, 
kurbanlık koyunlar 
250-300 Yeni Türk 
Lirası (YTL) arasın
da satılıyor 
Edinilen bilgiye 
göre, Kurban 
Bayramı nedeniyle 
vatandaşlar kurban
lıklarını almak için 
bugünden harekete 
geçti
Kurbanlık alışverişi
ni son güne bırak
mak istemeyen 
vatandaşlar, kuru
lan hayvan 
pazarlarına gittik
lerinde yüksek fiyat
larla karşılaşınca, 
elleri boş olarak 
evlerine geri 
dönüyor.
Tuzlukçu'da kuru
lan hayvan pazarın
da kurbanlık koyan
ların 250-300 YTL

arasında satışa 
sunulması ve büyük
baş hayvanların fiy
atının ise 1500 
YTL'den başlaması 
vatandaşların tep
kisini çekiyor. 
Pazarda kendi 
yetiştirdiği koyanları 
satan Ekrem Dağlı, 
geçen yıla göre 
fiyatların yüksek 
olduğunu ancak 
hayvan yetiştiricil
iğinde maliyetlerin 
de yıl boyunca art

tığını söyledi.
250 YTL 'den sattık
ları bir koyunun bile 
kendilerine çok az 
kazandırdığını ifade 
eden Dağlı, "Sürekli 
artan maliyetlerimiz 
yüzünden biz de 
zorunlu olarak fiyat
ları yükseltiyoruz. 
Bugün normalde bir 
koyunun 300 
YTL'nin altında 
satılmaması 
gerekiyor" dedi.

Bursaspor taraftarı 
cepten bilgilendirilecek
Bursaspor Kulübü 
İkinci Başkanı Yunus 
Egemenoğlu, düzen
lediği basın toplan
tısında, artık dünya
da kulüplerin kendi 
kurdukları mobil 
haber servisleriyle 
taraftarlarını 
bilgilendirdiğini, 
Türkiye'de bunu ilk 
olarak Bursaspor'un 
gerçekleştirdiğini 
söyledi.
Egemenoğlu, 
Türkiye'deki 
kulüplerin SMS bil
gilendirme servisini 
bugüne kadar 
Turkcell ve Shubuo 
aracılığıyla yaptığını 
hatırlatarak, 
"Bursaspor'un attığı 
bu adımın, diğer 
kulüplere örnek 
olmasını umut 
ediyoruz" dedi.
Teamsah'ın 1.5 yıl 
önce başlayan çalış
manın bir ürünü 
olduğunu kaydeden 
Egemenoğlu, daha 
önce kendilerinin de 
Turkcell ve Shubuo 
ile anlaşma yaptık
larını, bu yıl

Turkcell'le olan 
anlaşmanın son bul
masıyla Teamsah'ı 
hayata geçirdiklerini 
söyledi.
Egemenoğlu, artık 
yapılacakları değil, 
yapılanları açıklaya
caklarına dikkat 
çekerek, "Teamsah 
da yapılanlardan 
biri. Bugün 
Teamsah 'ın ilk günü. 
Yönetim olarak çalış
malarımız devam 
edecek" diye 
konuştu. 
Teamsah 'ın 
Bursaspor Kulübü 
Derneği adına kayıtlı 
ve tescilli bir marka 
olduğunu belirten 
Egemenoğlu, geçen 
yıl 3 bin Shubuo 
üyesini baz alınca bu 
hizmetin kulübe 
önemli bir gelir 
kaynağı olacağına da 
inandıklarını ifade 
etti. Egemenoğlu, 
daha önce yalnızca 
tek GSM operatörü 
kullanıcıları bil
gilenirken, şimdi 
Türkiye'de hizmet 
veren 3 tip kul

lanıcının da 
(Turkcell, Telsim ve 
Avea) Teamsah'a 
abone olarak kulüple 
ve takımla ilgili 
bütün gelişmeleri, 
maç sonuçlarını 
anında öğreneceğini 
açıkladı.
TEAMSAH 
"Teamsah VIP", 
"Teamsah Maraton " 
ve "Teamsah Kale 
Arkası" olmak üzere 
3 ayrı paketi olan 
Teamsah hakkında 
Bursaspor'un ve 
Teamsah 'ın resmi 
internet sitelerinden, 
Bursastore mağaza 
larından, Teamsah ve 
Bursaspor standları 
ile Teamsah Müşteri 
Hizmetleri'nden bilgi 
alınabilecek.
Buradan edinilecek 
başvuru formlarının 
doldurulması, nakit 
ve kredi kartıyla 
yapılacak 
ödemelerden sonra 
24 saat içerisinde 
GSM operatörü 
kullanıcısının 
üyeliği, aktif hale 
geçecek.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Necati Baldil (Tuzi)
Doğum Tarihi: 1934 
Necati, halen aramızda.

Genç delikanlılardan biri, ben 
kendisini 1959’da tanıdım.

Gemlik Sümerspor 'un 
takım kaptanlığını yapıyordu.

Necati sade futbol oynayan 
çabuk olmadığı halde topla 
çok çabuk hareket edebilen bir 
kişi.

Oynadığı mevki santrofor- 
du, o zamanın futbolunda 
onanan oyun sabit yer adamı 
olarak oynanmasına rağmen 
bugünkü madren futbolun 
icap eden her şeyi yapardı 
deplase olduğu yerler umu
miyetle sola doğru meyleder 
oralarda hasmını geç meye 
çalışırdı.

Modren futbolu söylerken 
Necati sadece forvette yer 
değiştirmeye inanın birkaç 
defa müdafaya kadar iner ve 
müdafaya yardımcı olurdu.

En çok sevdiği meziyet
lerinden biri, topu müdafaa 
oyuncusunun başı üzerinden 
aşırıp alıp götürmekti.

Necati iyilik yapar ve seven 
bir kişiliğe sahip beraber yan 
yana düz yürüyemezsiniz 
nedense. Sizi bilmeden ite ite 
yolun kenarın sıkıştırır. İyi fut
bolcuydu. Gemlik dışına 
ailesinin rızası olmadığı için

çıkamadı.
Halen sıhhatli, yazın 

Kumla'da kışın Gemlik'te gün
lerini geçiriyor, zaman zaman 
at yarışları oynuyor şimdiye 
kadar yakalayamadı Necati...

İÇİMİZDEKİLER
Güzel kasabamızı şöyle 

dolaştığınızda hangi semt 
mahalledeki kahveye ve lokale 
gidip dostlarla yapılan söyleşi 
lerde yaşlısı, genci muhakkak 
bir spor dalında bulunmuş 
kendine göre bir yerlere 
gelmişlerdir.

Bende yazı yazdığım 
köşemde haftada bir iki kişiyi 
size tanıtacağım. Belki bu 
sırayı takip etmez. Bazen genç 
nesil bazen de yaşlı delikanları 
sözlere tanıtabilirim.

Bundan bazıları bize sıra 
gelmedi şeklinde yalnış düşün 
ceye kapılmamalarını dilerim.

BU HAFTA
Bu hafta Gemlikspor A 

Genç takımı deplasmanda Batı 
Tarkya ile oynayacak.

Şu andaki durumu grup 
İkincisi. 1. mağlubiyet bir de 
beraberlikleri var. ilk devrenin 
bitmesine bu maçtan sonra bir 
maçları kalıyor.

Kendilerine başarılar diler, 
deplasmandan iyi neticeyle 
dönmelerini dilerim.

HASTMOARAM
Bayan hastaya bakacak 

BAYANHASTA
BAKICI ARANIYOR
Tel: 513 26 10

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

ACİL 
SATILIK
DAİRE

Balıkpazarında 
2 oda -1 salon

2.kat 90m2 
Satılık Daire 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 53 09 
GSM: 0532 337 97 10

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Kurban Bayramı öncesinde 
memurlara zamlı maaş

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM), 
Kurban Bayramı 
öncesinde memurları 
sevindirecek bir adım 
atacak. Memurlara 1 
derece ilerleme 
sağlayan, emeklilerin 
bazı istisnalar dışında 
kamuda yeniden işe 
alınmalarını yasak
layan, evlenmemiş 
veya dul olan kız 
çocuklarının 2 ayrı 
maaş almalarının 
önüne geçilmesini 
öngören ve otoyol
ların da işletme hakkı 
devriyle özelleştir
ilmesini öngören yasa 
tasarısı, mecliste bu 
hafta ele alınacak. 
Tasarı, 15 Ocak 
tarihinden önce 
yasalaştırılacak. Bu 
yasayla memur 
maaşlarının 70 milyon 
lira civarında artacağı 
belirtiliyor.
TBMM'nin bu haftaki 
en önemli gündem 
maddesi, Devlet 
Memurları Kanunu ve 
Emekli Sandığı 
Kanunu ile diğer bazı 
yasa ve KHK'lerde 
değişiklik yapılmasına 
ilişkin yasa tasarısı. 
Hafta içinde Plan 
Bütçe Komisyonu'nda 
ele alınması beklenen 
tasarıyla 15 Ekim 
1991'den sonra 
memuriyete başlayan 
kamu personeline 
ilave 1 derece verili 
yor. Aynı yasayla bu 
tarihten sonra emekli, 
adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı 
bağlananlarla dul ve 
yetim aylığı alanlar da 
yararlanacak. Yeni 
yasayla kamuda 
çalışan sözleşmeli 
personele iş sonu 
tazminatı ödenmesi 
esası getiriliyor. Yine 
ayna yasayla devlet 
memurlarına yapılan 
çocuklar için aile 
yardımı ödeneği 0-6 
yaş grubundakiler 
için 1 kat, doğum 
yardımı ise 12 kat 
artırılıyor. Çocuk 
yardımıyla ilgili 
düzenleme 15 
Ocak'tan itibaren 
yürürlüğe girecek. 
EMEKLİLİK YAŞINDA 
DÜŞÜŞ
Emeklilik yaşında 
düşüş olmasının 
planlandığı tasarıda 

şunlar yer alıyor: 
"- Devlet memurları 
için 65 olan yaş 
haddinden emeklilik, 
kurumlan tarafından 
istenmesi halinde 61 
olarak uygulanacak. 
Üniversite öğretim 
üyeleri için yaş haddi 
67 olacak.
- Evlenmemiş ya da 
dul olan kız çocuk
larının aynı anda 2 
ayrı emekli veya yetim 
aylığı almalarının 
önüne geçiliyor. Yetim 
aylığı sadece herhan
gi bir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi olarak 
çalışmayan, emekli 
veya dul aylığı 
almayanlara 
bağlanacak. Bu tür 
emekli veya dul aylığı 
olanlar ise hangi 
aylığı almayı tercih 
ettiklerini yazılı olarak 
bildirecekler. Yasanın 
yürürlüğünden önce 
bu hakkı kazanmış 
olan kız çocuklarının 
durumunda herhangi 
bir değişiklik olmaya
cak.
- Daha önce atanmış 
veya seçilmiş olduk
ları kadro, görev veya 
aylık aldıkları derece
den, daha alt bir dere
ceye atanan veya 
seçilenler, emeklilik
lerinde yüksek ek 
göstergeden yararlan
mak isterlerse, 2 ek 
gösterge arasındaki 
farktan kaynaklanan 
emekli keseneği ve 
karşılık tutarlarının 
tamamını ödeyecek. 
- Bakanlar Kurulu'na 
resmi taşıtları kullan
abilecek kamu 
görevlilerini belirleme 
ve ekonomik olmayan 
taşıtların değiştirilme
si konusunda yetki 
veriliyor.
- Şeref aylığı alanların 
eşlerinin ayrı seyahat 
etmeleri halinde de 
tren, vapur, belediye 
otobüsü ve benzeri 
toplu taşıma 
araçlarından 
ücretsiz olarak 
yararlanabilecek.
- Tasarıyla emeklilik 
veya yaşlılık aylığı 
alanların, aylıkları 
kesilmeksizin, kamu 
kurum ve kuru
luşlarında herhangi 
bir şekilde çalıştırıl
maları yasaklanıyor. 
Ancak bu hüküm, 

cumhurbaşkanı 
tarafından atananlar, 
Bakanlar Kurulu veya 
müşterek karar
nameyle atananlar, 
TBMM'ce yapılan 
seçimler sonucu 
görev verilenlerle 
yüksek öğretim 
kurumlarının öğretim 
üyeliklerine yapılacak 
atamalar için uygulan
mayacak." 
MUHTAR 
ÖDENEKLERİ VE 
OTOYOLLARIN 
ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
Yasada şehir ve 
köylerde yaşayan 
muhtarların ödenek
leri de ele alındı. 
Muhtar ödeneklerinin 
yerleşim yerinin idari 
yapısı ve nüfusuna 
göre belirlenmesi 
öngörüldü. Yine yeşil 
kartlıların ayakta 
tedavilerinde verilen 
ilaçların bedelinin (diş 
tedavisi de dahil) 
devlet tarafından 
karşılanacağı belirtil
di. Yasada muhtar
ların ödenekleri, otoy
olların özelleştirilmesi 
ve yeşil kartlıların 
durumu ise şu şekilde 
belirtiliyor:

Yasayla Bakanlar 
Kurulu'na, muhtar 
ödeneklerini bulun
dukları yere göre bir 
katına kadar artırarak 
farklı düzeyde belir
leme yetkisi veriliyor. 
Tasarının 
gerekçesinde Ankara 
ve İstanbul gibi illerde 
yaptığı görev 
nedeniyle yüksek 
gelir elde eden 
muhtarlarla köylerde 
görev yapan muhtar
lara aynı tutarda 
ödenek verildiği hatır
latılarak, düzenle
meyle muhtar 
ödeneklerinin yer
leşim biriminin idari 
yapısı ve nüfusuna 
göre farklı belirlenme
sine olanak tanındığı 
belirtildi.
- Sahipsiz olduğu için 
veya trafikten men 
edildiği için parka 
çekilen, ancak 6 ay 
içerisinde teslim alın- ( 
mayan veya aran
mayan araçların 
Hazine tarafından 
satılmasının önü 
açılıyor. Bu yolla 
satılan araç ve moto
sikletlerin sahipleri, 

satış tarihinden 
itibaren 5 yıl 
içerisinde başvurma
zlarsa satış geliri 
Hazine'ye kalacak. 
Düzenleme 1 Eylül 
2005'te yürürlüğe 
girecek.
- Kamu kuruluşlarının 
kamulaştırdığı taşın
mazların sahiplerine 
kabul etmeleri 
halinde, kamulaştırma 
bedeli yerine 
Hazine'ye ait taşınma
zların satış işlem
lerinde ödeme aracı 
yerine geçecek, taşın
maz bedelini gösteren 
ve 3. kişilere 
devredilebilen bir 
belge verilebilecek. 
- Yıllık yüzde 12 
olarak belirlenen 
kanuni faiz oranını 
aylık olarak belirleme, 
yüzde 10'una kadar 
indirmeye ve bir katı
na kadar yükseltme 
yetkisi Bakanlar 
Kurulu'na veriliyor.
- Yasayla otoyollar ve 
üzerindeki hizmet 
tesislerinin işletme 
hakkının özel şir
ketlere devredilmesi 
öngörülüyor. İşletme 
hakkı devri karşılığın
da elde edilecek gelir 
bütçeye aktarılacak. 
- Hazine'ye, dış 
borçlanma kapsamın
da ihraç ettiği 
eurobondları da 
vadesinden önce 
geri alma yetkisi 
tanınırken, dış 
borçlanmalarda 
krediyi veren kuru
luşa kredi anlaşması 
imzalanmadan önce 
komisyon, taahhüt ve 
garanti ücreti gibi 
ödemelerin yapılması
na izin veriliyor.
- TL'den 6 sıfır atıl
masına ilişkin yasaya 
eklenmesi öngörülen 
bir fıkrayla 1 Yeni 
Türk Lirası'nın altın
daki adli ve idari para 
cezalarının dikkate 
alınmayacağı hükmü 
getiriliyor. Uygulama 
yasanın yayımın 
izleyen ay başında 
yürürlüğe girecek. 
- Yeşil kart sahip
lerinin ayakta tedavi
lerinde kullanılan 
ilaçların bedeli devlet 
tarafından karşıla 
nacak. Bu uygulama 
diş tedavisi için de 
geçerli olacak."

İlk sahte YTL 
Ereğli’de ele 

geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli 
ilçesinde, fotokopi 
makinesinde 
basılan sahte 3 
adet 20 Yeni Türk 
Lirası (YTL) ele 
geçirildi.
Yetkililerden alınan 
bilgiye göre, kim
likleri açıkalan- 
mayan iki şahıs, 
ilçe merkezindeki 
bir kırtasiye 
dükkanından sahte 
YTL ile kırtasiye 
ürünleri almak iste
di. Şahısların 
verdikleri paradan

Otomobilin lideri
Renault oldu

Renault, geçen yıl 
hem otomobil, hem 
de otomobil ve 
hafif ticari araç 
toplam pazarında 
lider oldu. 690 bin 
adetlik pazarda 
Renault, yüzde 16.3 
pazar payı elde etti. 
Renault Mais'den 
yapılan açıklamada, 
yaklaşık 690 bin 
adetlik satış 
gerçekleşen binek 
araç ve hafif ticari 
araç pazarında, 
Renault'un gerçek
leştirdiği 112 bin 
781 adetlik satışla 
yüzde 16.3'lük 
pazar payı elde 
ettiği belirtildi. 
En yakın rak
ibinden 4 bin adet 
fazla satış gerçek
leştiren Renault'un, 
Türkiye'de binek 

şüphelenen kır
tasiye çalışanları, 
durumu polise 
bildirdi. Polis, 
yapılan ihbar 
üzerine olay yerine 
gelerek şahısları 
göz altına aldı.
Yapılan 
incelemelerde 
sahte YTL’lerin 
renkli fotokopi 
makinesi ile 
çoğaltıldığı belir
lendi. Polis konuy
la ilgili tahkikatını 
derinleştirerek 
sürdürüyor.

araç ve hafif ticari 
araç pazarında lider 
olduğu kaydedilen 
açıklamada, şu bil
giler verildi: 
''Renault, 6 yıldır 
liderliğini 
sürdürdüğü binek 
otomobil pazarında 
da 2004 yılında 
gerçekleştirdiği 84 
bin 642 adet satış 
rakamıyla yüzde 
18.8 pazar payı 
elde etti. En 
yakın rakibinden 
33 bin adet fazla 
satış 
gerçekleştiren 
Renault, toplam 
450 bin adet satışın 
gerçekleştiği binek 
otomobil pazarında 
tartışmasız 
liderliğini 7.
yılında da korudu."
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İştah frenlemenin yolları
Diyet yapmak 
isteyen fakat iştahı
na bir türlü engel 
olamayanlara 
uzmanlardan iştah 
frenleyici öğütler. 
Uzmanlar, gün 
içinde sık ve az 
öğünler yemenin, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önle
menin en kolay 
yolu olduğunu 
belirtiyor.
Uzmanlara göre, 
yeme isteğinin kon
trol altında tutul
ması, atıştırma 
krizinden kurtul
mak için sağlıklı 
karbonhidratlara 
yönelinmesi, bol 
bol su içilmesi, 
yiyeceklerin iyice 
çiğnenmesi ve güç 
gerektiren egzersiz
lerin yapılması 
gerekiyor.
Beynin, vücutta 
enerjinin azaldığını 
fark eder etmez 
açlık hissetmeye 
yol açan kimyasal 
maddeler sal
gıladığını belirten 
uzmanlar, "Ancak 
beynimizin bu 
kimyasal maddeleri 
salgılayan kısmı, 
aynı zamanda 
duyguları da kon
trol ediyor. İşte, 
sıkıldığımız veya 
kendimizi kötü his
settiğimizde hemen 

buzdolabına koş
mamızın başlıca 
sebebi bu. Ayrıca 
yemeklerin tadı, 
kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep 
olabiliyor. Örneğin, 
yemek sonrasında 
canınız, tatlı vit
rininde duran o 
dondurma kasesin
den çekiyorsa, 
bunun sebebi 
kesinlikle aç 
olmanız değil, kon
trolden çıkan yeme 
isteğinizdir. Eğer 
bunu aklınızdan 
çıkarmazsanız, 
tokken yediğiniz 
yemek miktarını en 
aza indirmiş olur
sunuz" ifadelerini 
kullanıyor.
Gün içinde sık ve 
az öğünler 
yemenin, iştahın 
kontrolden çık
masını önlemenin 
en kolay yolu 
olduğunu kayde
den uzmanlar, 
şöyle devam ediy
or: "Belki yine 
arada bir şeyler 
atıştırmak isteye
bilirsiniz, ama bu 
sefer yiyeceğiniz 
miktarlar az olacak
tır. Böyle bir 
durumda atıştırmak 
için sağlıklı karbon
hidratlara yönelin, 
çünkü bu besin 

türü, sindirim siste
minde daha uzun 
süre kalıyor ve 
şeker seviyenizi 
yavaşça yüksel
terek daha uzun 
süreli tokluk hissi 
sağlıyor. Yapılan 
araştırmalara göre, 
tat alma duyusunu 
değişik tatlarla tat
min etmenin, daha 
az miktarlarla yetin
meyi sağladığını 
bildiriyor. Sürekli 
aynı yemeği yeme, 
özellikle tadı hoşa 
gitmiyorsa, bir süre 
sonra tat alma 
mekanizmasının 
iptal olmasına yol 
açıyor. Ve bu sebe
ple de kendinizi 
sanki hiç yemek 
yememiş gibi 
hissedebiliyor
sunuz. Böyle bir 
durumu engelle
mek için öğün
lerinizi taze otlarla 
ve baharatlarla tat- 
landırabilirsiniz" 
tavsiyesinde 
bulunuyor."
Su içmenin, kişinin 
kendisini tok his
setmesi açısından 
önemli olduğunun 
da altını çizen 
uzmanlar, ayrıca 
vücut susuz 
kaldığında, çoğu 
zaman açlık hissine 
benzeyen sinyaller 
gönderdiğini 

belirten uzmanlar, 
bol su içmenin, 
beden su istediği 
zamanlarda 
yemeğe yönelmeyi 
engelleyeceğini 
kaydediyor.
Uzmanlar, yiyecek
leri uzun süre 
çiğnedikten sonra 
yutmanın, beynin 
vücuda giren 
besinleri kaydetme
sine zaman tanı
mak anlamına 
geldiğini ifade edi 
yor. Üstelik bu şek
ilde tat alma 
duyusunun da tat
min olduğunu vur
gulayan uzmanlar, 
"Böylece doy
duğunuzu anla
manızla, yemeye 
son vermeniz 
arasındaki zaman 
kısalıyor. Fazla 
yemekten kay
naklanan sindirim 
sorunlarından kur
tulmanız da ayrı bir 
avantaj" ifadesini 
kullanıyor.
Uzmanlar, egzersi
zler zorlaştıkça 
vücut ısısının art
tığını ve daha fazla 
kalofryakmaya 
başlandığını, bu 
durumun da egzer
sizi takip eden 
birkaç saat boyun
ca iştahın bastırıl
masına sebep 
olduğunu bildiriyor.

Diş hastalıkları 
romatizma, kemik 

erimesi nedeni

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, diş ve diş eti 
hastalıklarının roma
tizma, kemik erime
si, şeker hastalığı, 
erken doğum ve 
düşükleri 
beraberinde 
getirdiğini belirterek, 
diş ve diş eti 
hastalıklarının 
önemli bir halk 
sağlığı sorunu 
olduğunu bildirdi. 
Akdağ, Bakanlık 
tarafından hazır
lanan "Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı" ile 
toplumdaki ağız ve 
diş sağlığı konusun
da doğru tutum ve 
alışkanlıkların oluş
turulmasını, eğitici, 
koruyucu uygula
malarla diş ve diş eti 
hastalıklarının 

önlenebilmesini 
hedeflediklerini 
kaydetti.
Diş ve diş eti 
hastalıklarının, insan 
vücudunda 
enfeksiyon odağı 
oluşturması 
nedeniyle diğer 
doku ve organları da 
olumsuz etkilediğini 
ifade eden Bakan 
Akdağ, "Romatizma, 
kemik erimesi, şeker 
hastalığı (diyabet), 
dolaşım sistemi 
bozuklukları ve kalp 
hastalıklarına yol 
açan diş ve diş eti 
hastalıkları, 
kadınlarda erken 
doğum ve düşük 
doğum ağırlığı risk
lerini de beraberinde 
getiriyor" dedi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK İşletme. 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Polis Karakolu 513 18 79 Milli Eğt. Md. 513 11 74
Gar. Kom. 513 12 06 Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 
Karayolları

513 13 53
513 10 57
513 13 08

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcılığı 51310 53 Mal Müd. 513 10 95

C.Savcı Yrd. 513 29 54 Nüfus Md. 513 37 42

Emniyet Müd. 51310 28 Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07
513 14 14

ULAŞIM 513 13 64
METRO 513 12 12 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turizm 513 20 77 Tekel Md. 513 10 42
Süzer Turizm 512 10 72 Ver. Dairesi Md. 513 10 92Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71 İlçe Tarım Müd. 513 11 86

HASTANELER İlçe Seç. Md. 513 77 73

Devlet Hastanesi 513 92 00 BELEDİYE

SSK Hastanesi 513 23 29 Santral 513 45 21 -23
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68 Başkanlık 513 45 20

513 24 32TAKSİLER Zabıta
Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Körfez Taksi 51318 21 Su İşlet. 513 4521 -115
Çınar Taksi 513 24(67 itfaiye 513 23 25

Güven Taksi 513 32 40 Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Gemlik Taksi 513 23 24 Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111

Manastır Taksi 514 35 50 Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

VAPUR - FERİBOT

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

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

_______ OTOBÜS_______

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ocak 2004 Pazartesi
VEZİROĞLU ECZANESİ 

Eşref Dinçer Mah. Irmak Sok.
Tel: 513 03 75

GEMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2029 

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 hayranı Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ta tenisi turnuvası sona erdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
desteğiyle 
İlçe Lig Heyeti 
tarafından 
organize edilen 
okullar arası Masa 
Tenisi Turnuvası'nda 
derece alan 
öğrenciler 
belli oldu.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonu’nda 
yapılan 
turnuvada, 
50 öğrenci 
mücadele etti. 
İlköğretim Okulu 

birinci kademe 
4-5 sınıflar ile 
ikinci kademe 
6-7-8 ve Orta 
öğrenim 9-10-11 
sınıfları 
kapsayan turnuvaya 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu, 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
ile Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu'nun yanı sıra 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ile 
Endüstri Meslek

Lisesinden 50 
öğrenci katıldı. 
İlçe Lig Heyeti'nin 
yaptığı kura çekimi 
sonrasında başlayan 
karşılaşmalarda 
şu sonuçlar alındı. 
GENÇ ERKEKLER 
1. Caner Güven 
(C.B.A. Lisesi) 
2. Y. Murat Karaca 
(C.B.A. Lisesi) 
3. Harun Demir 
(END. Meslek 
Lisesi) 
GENÇ KIZLAR 
1.Duygu Öztay 
(C.B.A. Lisesi) 
2.Derya Karakaş 
(C.B.A.Lisesi) 
YILDIZ
ERKEKLER 
1. Önder Korukçu 
(Özel Aykent) 
2. Atıla Çamlıbel 
(Umurbey 
A. Fehmi) 3. 
Abdullah Malyemez 
(Özel Aykent) 
YILDIZ KIZLAR 
1. Sezgi Berk 
(Gazi İlköğretim) 
2. Aslıcan Kılıç 
(Gazi İlköğretim)

3. İzel Akıt 
(Gazi İlköğretim) 
KÜÇÜK 
ERKEKLER
1. Tukan Taştekin 
(Özel Aykent)
2. R. Taha Beki 
(Gazi İlköğretim) 
3. Cemil Karaman 
(Gazi İlköğretim) 
Masa Tenisi 
Turnuvası'nda 
dereceye giren 
öğrenciler 
ödüllerini

D®) ARMAN PETROL
Petrol ofisi DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

a 
y 
d 
C 
y

o 
m

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel : (0.224) 514JJ766 - 514 07 67



CHP İlçe örgütü, mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. _

‘Gemlik Belediyesi ne yapıyor?’
CHP Gemlik İlçe örgütü, mahalle sorunlarını yerinde dinlemek ve tespit etmek amacıyla muhtarlara yaptığı ziyaretleri sürdürüyor. 
CHP ilçe Başkam Erdem Akyürek, Eşref Dinçer, Hamidiye ve Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarlarını ziyaret etti. Haberi sayfa 4’de

11 Ocak 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

Emekli Maaşları 
Kurban Bayramından 

önce verilecek
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine emekli 
aylıklarını Kurban Bayramı öncesinde 
ödenmesine ilişkin olarak Hazine ile 
temasa geçtiği, Hazine'nin ilke olarak 
olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.

Haberi sayfa 5’de

Bursa Büyükşehir sınırlarına alınan Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu’lu öğretmenler atamalarda haksızlık yapıldığım iddia ediyorlar

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik ile birlikte Bursa Büyükşehir sınırları kapsamına alınan 
Mudanya, Kestel ve Gürsu’dan atama isteyen öğretmenlerin 
dilekçeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işleme konma
ması, öğretmenlerin tepkisine neden oldu. Seyfettin Şekersöz’ün hab. 3’de

Sol elim, solak elim...
Türk solunun, daha doğrusu sosyal demokrat

larının durumunu üzüntü ile izliyorum.
CHP’de yaşananlar günlerdir basının baş 

malzemesi..
CHP’de Deniz Baykal dükalığı, küçük olsun ama 

benden olsun mantığı, partiyi halkın gözünden 
iyice düşürdü..

Sosyal Demokrat bir partide öz eleştiriye taham
mül edemeyen lider, gündemde partilileri disipline 
sevk etmekle durabiliyor.

Şimdi de Mustafa Sarıgül olayı CHP’de bacayı 
sardı..

Şişli Belediye Başkanı Sarıgüi’ün birden bire 
lider ile arası açıldı.

Sarıgül, lidere bayrak açtı ve meydanlara çıktı.
Durup dururken CHP’de liderliğe oynamaya 

başladı.
Gittiği yerlerde Baykal’a olan tepki nedeniyle ilgi 

de buldu.
OsmanlI Padişahh gibi Baykal da Sarıgüi’ün 

kafasını kopartmak için cellatlar kuruluna emir 
verdi. Ama kurul emre uymadı.

Bu kez kurul üyeleri rüşvetle suçlandı.
Sarıgül, rüşvet veriyor, disiplin kurulu üyeleri 

rüşvet alıyor!..
Baykal’a göre Mustafa Sarıgül, yolsuzluğa 

bulanmış..
Sizin anlayacağınız CHP’de sancı büyük..
Bu işin sonunda parti küçülecek..
Yeni bir baskın kurultay toplanıyor..

B Kurultayın sonuçları bugünden belli..
Ama, bu işler hiç belli olmaz, bakarsın işler ter
ine döner..
Bizde sol bir türlü adam olamadı..
Bu kafayla da kolay kolay olmaz..

Tepki, DYP, Güzel, 
Koltuk...

Yazısı 2 sayfada

İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin tarla fareleri 
için bu yıl erken önlem alınması gerektiğini belirtti.

‘Tarla fareleriyle 
mücadelede dikkatli olun'

İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim çetin, 
geçtiğimiz yıl zeytin
liklerde yaşanan 
tarla faresi korkusu
nun bu yıl da yaşan
maması için erken 
önlem alınmasını 
istedi.

Çetin, fare ile yapılan 
mücadelede yapılan 

teknik hataların 
başarılı sonuçlar 

alınmasını önlediğini 
belirterek, verilecek 

zehirlerin de dikkatli 
kullanılmasını istedi.

Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Tepki, DYP, Güzel, Koltuk...
Uzun zamandır yerel siyasetten uzak kalmıştık.
Çünkü seçimlerden sonra tüm siyasal partiler bir iki 

istisna dışında genel olarak suskunluğa bürünmüşlerdi.
Onlardan ses çıkmayınca doğal olarak bizden de çıkmı 

yor.
Ayrıca ulusal politikada uygulanan yöntemler ülke 

açısından çok ağır sonuçlar içerdiği için tüm enerjimizi o 
yöne doğrulttuk.

Kıbrıs, AB, Irak, ABD boyutunda oluşagelen gelişmeler 
o kadar önemli ve bir o kadar da acı sonuçlar içeriyor ki 
insan tepkisini -bazen de dozunu arttırarak- dışa vurmak 
istiyor.

Onun için de yerel politikaya ve politikacılara bakamıyor.
Gerçi bizim yerel politikacılarımız da kendilerini anımsat

acak, varlıklarını hissettirecek çok da etkili işler yapmıyor
lar herhalde ki, bizim de dikkatimizi çekmiyorlar.

Kıbrıs, AB, ABD, Irak, İç siyaset, Türkiye’nin başına 
örülmek istenen çoraplar..

Tümü de ülkeye derin sarsıntılar geçirecek türden konu 
başlıkları.

Sesli sessiz ülkenin geleceğini ipotek altına alacak o 
kadar hamle yapılıyor ki bırakın yerel siyasetçileri genel 
siyasetçilerden bile doğru dürüst tepki sesleri yükselmiyor.

CHP birbirini yiyor.
DSP’nin doğal ve ruhani liderleri kendilerine yeni bir 

"meşgale” buldular, onlarla günlerini dinamikleştiriyorlar.
Saadet Partisi AKP’yi hazmetmeye çalışıyor.
DYP desen ha keza..
Bildiğimiz DYP “vaziyeti”idare ediyor.
Tüm siyasal partiler güç birliği içinde toplumun önüne 

düşüp ülkeyi sürüklendiği uçurumdan geri döndürmek için 
dinamik bir politika üretmiyorlar.

Sivil toplum örgütleri de çok farklı değil.
Her kafadan bir ses çıkıyor.
Dolayısıyla güçlü birliktelikler ortak platformlarda 

buluşamıyor.
Ne var ki “buluşulması” elzem bir durum arz ediyor.
Bu buluşma belki ütopya ama Gemlik’te gerçekleşebilir
Önce Gemlik’in , sonra ülkesinin yüksek çıkarlarını 

düşünen siyaset ve toplum adamları ön ayak olabilirler.
Uygar ve hukuksal platformlarda Gemlik’in yerel 

dinamiklerini bir araya getirebilirler.

Yerel politika dedik ya..
Şimdi kongreler yaklaşıyor.
Tüm siyasal partilerin yerel ayakları “kongreler”için 

adımlarını atıyorlar.
DYP ilk adımı atanlardan.
Yakında kongresi var.Çalışmalara başladılar.
Mevcut İlçe Başkanı Peyami Çağlar yeniden aday gibi.
Çevresinden gelen bilgiler o doğrultuda..
Şimdiki yönetim kurulunda bir iki değişiklik yaparak yola 

devam etmeyi düşünüyormuş.
Bu arada 2003 yerel seçimlerinin güçlü adayı Faruk 

Güzel de yoklanmıyor değil.
Kaynaklarımız, yoğun bir baskı altında olduğunu işaret 

ediyor.
O da direniyormuş.
İyi de ediyormuş.
Faruk Güzel’e artık partide “abilik” yakışır.
Siyasette edindiği deneyimlerini “aynı çatıdaki ” kardeş

lerine aktararak onların daha yararlı olmasını sağlar.
Yine de siyaset bu..
Çünkü özellikle siyasette koltuk çok rahat ve etkiliymiş.
Oturana “ güç” veriyormuş I

Zeytinde karakoşnil 
mücadelesi başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytin 
üreticileri 
tarafından 
"Kara Hastalık" 
olarak 
adlandırılan 
Zeytin Kara 
Koşnili 
kış dönemi 
mücadelesi 
başladı.
Konu hakkında 
bilgi veren 
İlçe Tarım 
Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, 
Ocak ve 
Şubat 
aylarında 
hava sıcak
lığının artı 
4 ve artı 14 
dereceler 
arasında 
rüzgarsız ve 
sakin günlerde 
koşnil ile 
bulaşık olan 
zeytin 
ağaçlarında 
uygulanması 
gereken bir 
mücadele 
olduğunu 
söyledi. 
Ergin ve 
larva'ların 
ağacın

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İbrahim ÇETİN 
.. .. ..... ______

% s,*™#»"-. * , « s »

özsuyunu fotosentez Summer (OU)
emerek ağacın (gıda yapma) ilaçlarından
gıdasına ortak yapmasına biri ile kış
olduğu için engel olurlar. döneminde
mücadelenin Gerekli sadece 1 defa
şart olduğunu önlemler ilaçlanması
söyleyen Çetin, alınmadığından yeterlidir." şek
"Asıl önemli ağaç linde konuştu.
zarar koşnilin çalılaşıp küfür. ilçe Tarım
salgıladığı Bu dönemde Müdürü Çetin,
yapışkan yazlık beyaz ayrıca zeytin
sıvıya havadaki yağlardan kara koşnili kış
saprofit (Porkan, mücadelesinde
mantarların Tirinonaz, yukarıda belir
gelerek, burada Hektolinenum, tilen ilaçların
yaşayıp Koruma dışında kesin
çoğalmasıdır. 92, Opron, likle başka
Bu mantarlar Koruma ilaçların kul
ağacın tüm Yazlık Yağ, lanılmaması
yüzeyini Hektaş Yazlık gerektiğini
siyahlaştırarak Yağ, Ürpanon, belirtti.
bitkinin Naron, Bayer,

-

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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Bursa Büyükşehir sınırlarına alınan Gemlik, Mudanya, Kestel ve Gürsu’lu öğretmenler atamalarda hakasızlık yapıldığını iddia ediyorlar

Öğretmenler Büy üksehidi olamadı
Gemlik ile birlikte Bursa Büyükşehir sınırları kapsamına alınan Mudanya, Kestel 
ve Gürsu’dan atama isteyen öğretmenlerin dilekçeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından işleme konmaması, öğretmenlerin tepkisine neden oldu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

II Milli Eğitim
Müdürlüğü,Büyükşe 
hir Yasası'nın yürür
lüğe girmesine 
karşınmerkeze 
bağlanan ilçelerde 
görev yapan öğret
menlerin atama 
isteklerine olumlu 
yanıt vermedi.
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, hizmete 
açılan okullara 
yönetici ve öğret
men atama telaşını 
yaşarken, 
Büyükşehir 
Yasası'yla merkeze 
bağlanan ilçelerden 

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Teşvik...
Teşvik Yasasından 
yararlanan 36 İl’e 
13 İl daha ilave edilmiş.. 
TUSİAD’dan tepki: 
“Teşvik illere değil, 
sektöre verilmeli” 
Çok doğru..
Sektör yatırım yapmazsa, 
teşvikli il olmak ne yazar....

atama isteyen öğret
menlerin dilekçeleri
ni işleme almadı. 
Eğitimciler arasında 
hayal kırıklığına 
neden olan uygula
maya gerekçe olarak 
İLSİS programının 
uygun olmaması 
gösterilirken, Öğret
menler duruma tepki 
göstererek haksız 
lığa uğradıklarını 
öne sürüyorlür.
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Eğitim 
yılının başlamasının 
ardından hizmete 
açılan çok sayıda 
okula yönetici ve 
öğretmen atamak

için Kasım ve Aralık 
aylarında başvuru
ları kabul etti.
il içi atama başvuru
larında Büyükşehir 
sınırlarına dahil olan 
4 ilçede görev 
yapan öğretmenlerin 
de dilekçeleri 
yasal olarak kabul 
edildi.
Ancak atamalar 
yapılırken, Gemlik, 
Mudanya, Kestel ve 
Gürsu'dan yapılan 
başvurular göz

İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin tarla fareleri 
için bu yıl erken önlem alınması gerektiğini belirtti.

Çetin; Tarta fareleriyle 
mücadelede dikkatli olun’
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytinliklerde 
geçtiğimiz yıl 
yaşanan tarla faresi 
korkusunun bu yıl 
da yaşanmaması 
için erken önlem 
alınması gerektiği 
açıklandı.
Fare mücadelesinde 
yapılan teknik hata
ların mücadelede 
başarılı bir sonuç 
alınmasını 
engellediğini 
söyleyen İlçe Tarım 
Müdürü Dr. İbrahim 
Çetin, hataların 
ekonomik kayıplara 
yol açtığını bildirdi. 
Ayrıca çok aşırı 
kullanılan fare 
zehirlerinin insan ve 
hayvan sağlığını da 
tehdit etmekte 
olduğunu bildiren 

önüne alınmadı. 
Bu ilçelerden 
yapılan başvurular
dan atama gerçek
leştirilmedi.
PROGRAMA 
UYGUN DEĞİL 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri 
atamaların yapıldığı 
İLSİS programının 
uygun olmaması 
nedeniyle 
dilekçelerin işleme 
alınmadığını ileri 
sürdü.

Çetin, uzun vadede 
de çevrenin kirlen
mesine sebep 
olduğunu söyledi. 
Tarla faresiyle 
mücadelede zehir 
kullanırken çok 
dikkatli olunması 
gerektiğinin altını 
çizen Çetin, yaptığı 
açıklamada, "Fare 
zehiri kullanırken 
mutlaka ücra köşe 
ler ve işlek delikler 
tercih edilmeli, bir 
defada kullanılacak

Yetkililerin İLSİS'i 
öne sürmesi, akıl
lara "Yasa mı pro
grama uyacak?" 
sorusunu getirdi. 
Yasanın yürürlüğe 
girmesinin ardından 
tüm kurumlar kendi
lerini yasaya uydu
rurken, Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün bir 
bilgisayar 
programını ileri 
sürmesi akıllarda 
soru işareti bıraktı. 
Dilekçeleri kabul 

zehir miktarı da en 
aza indirilmeli, bir 
yere bırakılacak 
fare zehiri miktarı 
3-5 taneyi 
geçmemelidir.
Hazır olarak alınan 
paket zehirler elle 
temas edilmeden 
kullanım yerine 
bırakılmalı, kullanım 
sırasında tercihen 
lastik eldivenler kul
lanılmalı ve eller bol 
sabunlu su ile 
yıkanmalıdır. 

edilmesine karşın 
atamaları yapıl
mayan onlarca 
öğretmen, kendile 
rine haksızlık 
yapıldığını ileri 
sürdü.
Hukuk devletinde 
kanunların geçerli 
olduğuna işaret 
eden eğitimciler, 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü yet 
kililerini, kanunları 
uygulamamakla 
suçladı.

Yemlerin bırakıla
cağı yerler dikkatle 
seçilmeli ve 
farelerin doğal 
yaşam tarzına 
uygun kuytu, 
kapalı yerler 
tercih edilmelidir. 
Islak rutubetli yem
ler kullanılmamalı, 
sonra kullanılmak 
üzere kalan 
zehirlerde evcil 
hayvanların bulun
madığı, evdeki 
küçük çocukların 
erişemeyeceği 
yerlerde muhafaza 
edilmelidir.
Zehirln kullanımın
dan sonra bahçe 
gezilerek ölmüş 
olan fareler toplan
malı ve derince 
gömülmelidir." 
şeklinde konuştu.
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CHP İlçe Örgütü, mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor.

'Gem/i/f Belediyesi ne yapıyor?'
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
örgütü, mahalle 
sorunlarım yerinde 
dinlemek ve tespit 
etmek amacıyla 
muhtarlara yaptığı 
ziyaretleri 
sürdürüyor. 
Sorunları yetkili 
ağızlardan 
dinleyerek, 
mahalle halkının 
sesi olmak 
amacıyla yapılan 
ziyaretlerde, 
Eşref Dinçer, 
Hamidiye ve Dr. 
Ziya Kaya Mahalle 
muhtarlarını 
ziyaret eden 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
ile yönetim kurulu 
üyeleri, bu 
mahallelerde 
yaptıkları tespitler 
sonucunda 
"Gemlik Belediyesi 
ne yapıyor?" 
dediler.
İlk olarak Eşref 
Dinçer mahallesini 
ziyaret ettiklerini 
bildiren İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, burada 
muhtar M. Eşref 
Şener'le görüştük
leri söyledi.
AKP DUYSUN 
Muhtar Şener'den 
mahalle sorunlarını 
dinleyen CHP'liler, 
genelde mahalle 
halkının fakir 
oluşu, problemleri 
beraberinde 
getirdiğini, 
Türkiye'nin önemli 
meselelerinden biri 
olan işsizlik soru
nunun mahallede 
büyümekte oldu 
ğunun gözlem
lendiğini söyle 
yerek, "Bu sorunu 
çözmek iktidar 
partisinin ve 
teşkilatının ana 
borcudur. Çünkü 
meydanlarda bu 
sözleri vererek

iktidara 
gelmişlerdir. 
İşsizlik her gün 
düşüyor beyanat
ları verirken, 
ilçe binamıza gelen 
iş isteyenlerin 
sayısı da haddin
den fazladır.
Demek ki bu 
konuda yapılan 
hiçbir şey olmadığı 
gibi işsizlik sorunu 
da büyümektedir" 
diyerek, "AK 
Parti ilçe teşkilatı 
duysun" 
mesajı verdiler. 
İkinci sorunun 
çevre yolunun 
altında kalan 
bölgenin imar dışı 
kalan alanlarının 
imara açılmasını 
mahalle halkının 
beklentisi 
olduğunu söyleyen 
Erdem Akyürek, 
"Belediye 
başkanıyla yap
tığım görüşmede, 
başkanımızın 
Büyükşehir 
belediyesine bu 
konuyu sun
duğunu yapılan 
inceleme net
icesinde zeytin 
alanlarının korun
ması amacıyla bu 
alanların dışında 
kalan bölgenin 
imara açılması 
için bir sakıncanın 
bulunmadığı 
bildirilmiştir.
Zaten son yapılan 
Büyükşehir

Belediye Meclis 
Toplantısında 
sözü edilen 
bölgenin imara 
açılması oylama 
neticesinde kabul 
edilmiştir. Kısacası 
çevre yolunun 
altında kalan bölge 
zeytin alanlarının 
dışında imara 
açılmasına karar 
verilmiştir." dedi. 
Eşref Dinçer 
mahallesinin 
üçüncü sorununun 
ise bölgenin imara 
açılmasıyla 
beraber alt yapı 
hizmetlerinin 
bir an önce geti 
rilmesi olduğunu 
söyleyen CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, "Bu 
bölge yeni imara 
açıldığı için 
burada yapılacak 
her türlü çalışma 
ve alt yapı 
hizmetleri CHP 
İlçe Örgütü tarafın
dan yakından 
takibe alınacak ve 
kamu oyunun 
bilgisine sunula
caktır" şeklinde 
konuştu.
Bölgedeki bir 
başka sorunun da 
CHP olarak 
üzerinde önemle 
durdukları 
"Çakaldere" 
sorunu olduğunu 
belirten Akyürek, 
bu konuyla ilgili 
"Gemlik Belediyesi 

ne yapıyor" başlığı 
ile bildiri yayın
ladıklarını söyledi. 
Derenin kontrolsüz 
akmakta olduğunu 
ve dere yatağının 
bir dizi önlemle 
çarşı deresine 
bağlanması gerek
tiğini savunan 
Akyürek, "Bu 
yapılmadığı 
müddetçe bölge 
sel felaketi tehdidi 
altındadır.
Maalesef bu 
bölgede sel 
felaketinden 
sonra hiçbir 
çalışma yapıl
mamıştır. Nurettin 
Avcı zamanında 
yapılan büz 
bağlantısının ucu 
da bulunmamıştır. 
Yani bölge kader
ine terk edilmiştir. 
Yine soruyoruz.
'Gemlik Belediyesi 
ne yapıyor?'.
Gazete köşelerinde 
övgü yazanlar, 
bu bölgeye gittiniz 
mi? Burada 
yaşayanların nasıl 
sel felaketine 
maruz kaldığını, 
bir daha aynı 
sorunu yaşama
maları için 
bir çalışma yapılıp 
veya yapılmadığını 
izlediniz mi?
Olmaz otur
duğunuz yerden 
övgü yazmak." 
şeklinde 
konuştu.

İmam Hatip 
Lisesi’nden

gıda kermesi
Gemlik İmam 
Hatip Lisesi 
Okul Aile Birliği 
tarafından 
Gıda Kermesi 
düzenlendi. 
Bugün saat
10.00 dan itibaren 
Belediye Sergi 
salonunda 
açılacak gıda 
kermesinde, 

| BURSA HAKİMİYET VE | 
■ KENT GAZETELERİNE ■ 

İLAN ve REKLAM ALINIR.
J KÖRFEZ REKLAM
1 TEL: |0.224) 513 96 83 1

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Q2 Ol
KÖRFEZ OFSET J 10 t/V

en güzel tatlılar 
satışa sunulacak. 
Okul Ali Birliği 
annelerinin 
evlerinde sevgi 
ve fedakarlıkla 
kendilerinin 
yaptığı birbirinden 
güzel tatlılar 
satışa 
sunulacak.
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Emekli maaşları 
bayramdan önce 

verilecek

Yoksulluk sınırı
858.77 YTL

Hükümet, 
emeklilerin aylık
larını Kurban 
Bayramı öncesinde 
ödeyecek.
21 Ocak'ta ödenecek 
maaşlarının bayramı 
öncesinde ödenmesi 
için çalışmalar 
tamamlandı.
Erken maaş ödeme
si konusunda 
Hazine ile Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın yürüt
tüğü çalışmalar 
tamamlandı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat
Başesgioğlu'nun 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklilerine emekli 
aylıklarını Kurban 
Bayramı öncesinde 
ödenmesine ilişkin 
olarak Hazine ile 
temasa geçtiği, 
Hazine'nin ilke

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

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

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

olarak olumlu 
görüş bildirdiği 
öğrenildi. Buna göre 
SSK emeklilerinin 
maaşları
12 Ocak'tan 
itibaren ödenmeye 
başlanacak 
ve 3-4 gün içinde 
tamamlanacak.
Bağ-Kur emeklileri 
ise maaşlarını 17 
Ocak'ta alacak.
Öte yandan Emekli 
Sandığı'na bağlı 
memur emeklilerinin 

erken maaş ödemesi 
ile ilgili olarak da 
Maliye Bakanlığı 
ayrı bir çalışma 
yürütüyor.
Emekli maaşlarının 
bayram öncesi 
ödenmesi için 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatı doğrul
tusunda yürütülen 
çalışmalarla ilgili 
resmi açıklamanın 
yapılması 
bekleniyor.

Yoksulluk sınırı 
858.77 YTL 
Türkiye Kamu-Sen'e 
göre, geçen ay 1 
kişinin yoksulluk 
sınırı 858 milyon 
765 bin 540 liraya 
(858.77 YTL), 4 kişi
lik ailenin yoksulluk 
sınırı ise 1 milyar 
759 milyon 651 bin 
410 liraya (1759.65 
YTL) yükseldi.
Türkiye Kamu- 
Sen'in araştırması
na göre, Kasım 
2004'te 851 milyon 
720 bin 40 lira 
(851.72 YTL) olan 1 
kişinin yoksulluk 
sınırı, geçen ay yak
laşık yüzde 0.82 
oranında artarak, 
858 milyon 765 bin 
540 liraya (858.77 
YTL) yükseldi.
Araştırmada, Kasım 
2004'te 1 milyar 746 
milyon 524 bin 820 
ra (1746.52 YTL) 

olan 4 kişilik ailenin 
yoksulluk sınırının 
ise geçen ay yak
laşık yüzde 0.75 
oranında artarak, 1 
milyar 759 milyon 
651 bin 410 liraya

(1759.65 YTL) çık
tığı bildirildi.
Araştırmada, geçen 
ay, 4 kişilik ailenin 
gıda harcamaların
da bir önceki aya 
göre yüzde 1.99, 
barınma gider
lerinde de yüzde 
1.06 oranında artış 
kaydedildiği belirtil
di. Türkiye'de 4 kişi
lik ailenin ortalama 
gıda ve barınma 
harcamaları 
toplamının Kasım 
2004'te 643 milyon 
160 bin 100 lira 
(643.16 YTL) iken, 
geçen ay 653 
milyon 737 bin 316 
(653.74 YTL) yük
seldiği belirtilen 
araştırmada, şunlar 
kaydedildi: "Aralık 

2004 itibariyle orta
lama 683 milyon lira 
ücret alan bir 
memurun ailesi için 
yaptığı gıda harca
ması, maaşının 
yüzde 59.6'sını 
oluşturmuştur.
Konut gideri ise DİE 
verilerine göre 
Aralık 2004 ortala
ma maaşının yüzde 
36.12'sine denk 
gelmiştir. Buna 
göre bir memur, 
ortalama maaşının 
yüzde 95.72'sini yal
nızca gıda ve barın
ma harcamalarına 
ayırmak zorunda 
kalmıştır. Diğer 
ihtiyaçları için ise 
maaşının yüzde 
4.28'i ile yetin
miştir.”

MrWilliİMCfci8İSB

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

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

YURTKURöğre belgelerini için müracaat itibaren 28
nim kredisi ve verebilmeleri eden Ocak'a kadar
katkı kredisi için öğrencilerden, ek süre
ile ilgili olarak yarından beyanlarına tanındığını
herhangi bir itibaren 28 uygun bel bildirdi.
nedenle belge Ocak Cuma gelerin 10 Açıklamaya
veremeyen gününe kadar Eylüi-5 Kasım göre, öğrenci.
öğrencilere 28 ek süre tanıdı. tarihleri ler, beyanları
Ocak Cuma Yükseköğreni arasında na uygun bel
gününe kadar m Kredi ve alındığını gelerini kuru
ek süre tanıdı. Yurtlar anımsattı. mun
Yükseköğreni Kurumu Genel Albayrak, bölge veya
m Kredi ve Müdürü Haşan öğrenim kre yurt müdürlük
Yurtlar Albayrak, disi ve katkı lerine verebile
Kurumu, yaptığı yazılı kredisi ile ilgili cekleri gibi
öğrenim kre açıklamada, olarak "Cemal
disi ve katkı 2004-2005 herhangi bir Gürsel
kredisi ile ilgili öğretim yılın- . nedenle belge Cad. No:61
olarak herhan da kurumdan veremeyen Cebeci/Ankara
gi bir burs, öğrencilere " adresine
nedenle belge öğrenim kre belgelerini postayla da
veremeyen disi ve katkı verebilmeleri gönderebile
öğrencilere • kredisi almak için yarından cekler.
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Her 4 gebeden biri fiziksel şiddet görüyor
Ege Üniversitesi 
(E.Ü.) Hemşirelik 
Yüksek Okulu Kadın 
Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim 
Dalı ile Celal Bayar 
Üniversitesi Sağlık 
Yüksek Okulu 
tarafından gerçek
leştirilen bir çalışma, 
her 4 gebeden 
birinin fiziksel şid
dete maruz kaldığını 
ortaya çıkardı. 
Çalışmanın, Manisa 
İl Sağlık 
Müdürlüğü'ne bağlı 
iki sağlık ocağına 
başvuran 101 gebe 
üzerinde gerçek
leştirildiğini açık
layan Ege Üniver
sitesi Hemşirelik 
Yüksek Okulu Kadın 
Sağlığı ve

Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahsen 
Şirin, "Gebelik 
sırasında fiziksel 
şiddet sonucu, kana
malar, düşük doğum 
ağırlıklı bebek 
doğurma, düşük 
yapma, ölü doğum 
gibi komplikasyonlar 
ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca yine bu 
kadınlarda depresy
on görülmekte ve 
gebelik sonuçlarını 

etkileyebilecek 
sigara, alkol, madde 
bağımlılığı gibi kötü 
sağlık alışkanlık
larında artış 
görülebilmektedir" 
dedi
Yapılan çalışmada 
şiddetin hangi sıklık
la tekrarlandığı 
sorusuna gebelerin 
yüzde 64'ünün 
şimdiki gebelik
lerinde, yüzde 
48'inin normal 
zamanlarda nadiren 
yanıtını verdiklerini 

belirten Prof. Dr. 
Şirin, "Gebeler, şid
det nedeni olarak 
birinci sırada 
kocanın akrabaları 
tarafından kışkırtıl
masını (yüzde 32), 
ikinci sırada maddi 
güçlükleri (yüzde 
26), üçüncü sırada 
da kocanın aşırı 
sinirli olmasını 
(yüzde 18) göster
mişlerdir. Gebelerin 
yüzde 54'ü eşlerinin 
bu davranışları 
karşısında üzüldük
lerini ve kendilerini 
kötü hissettiklerini 
belirtirken, yüzde 
18.7'si normal 
karşıladığını ifade 
etmişlerdir" diye 
konuştu.
Kadınlara yönelik 
fiziksel şiddetin 

gebeliklerinde de 
devam ettiğini vur
gulayan Prof. Dr. 
Şirin, "Bu şiddetin 
en önemli nedeni de 
maddi güçlüklerdir. 
Kadına yönelik şid
det sektörler arası 
işbirliği gerektiren 
bir halk sağlığı 
sorunudur. Şiddetin 
önlenmesi, sağlık, 
adalet, sosyal 
hizmetler ve güven
lik birimlerinin işbir
liğini ve toplumun 
katılımını gerek
tirmektedir. Güçlü 
bir koruma şemsiye
si ile işbirliği içinde
ki yasal ve sosyal 
hizmetlerle, sağlık 
hizmeti eşit düzeyde 
önem taşımaktadır. 
Kadına yönelik şid
detle mücadelede 

kuşkusuz en önemli 
unsur şiddetin oluş
masının önlenme
sidir. Kadına yönelik 
şiddetin tanınması 
ve nedenlerinin 
kavranması amacıy
la, sağlık çalışan
larının eğitilmeleri . 
gerekmektedir. Yasal 
tedbirlerin yanı sıra 
şiddet gören kadın
ları destekleyici 
mekanizmaların 
oluşturulması ve 
toplumun 
duyarlılığını arttırıcı 
çalışmaların yapıl
ması, şiddet uygu
layan kişilere yöne
lik rehabilitasyon ve 
danışmanlık hizmet
lerinin verilmesi 
zorunluluk taşımak
tadır" şeklinde 
konuştu.

Kumar duyg usuzlaştırıvor
Almanya'da 
yapılan araştır
malar, kağıt 
oyunları ve 
türevlerinin 
beyin aktivite 
lerini gerilettiği
ni ve bu oyun
ların müptelası 
olan kişilerin 
ilaç bağım
lılarından fark
sız olduğu 
belirlendi.
'Nature' der
gisinde yer alan 
habere göre, 
Hamburg

ELEMAN 
ARANIYOR

Tahmil Tahliye sektöründe 
faaliyet gösteren şirketimize 

Ön muhasebe konusunda 
deneyimli personel 

aranmaktadır.
Başvuruların şahsen;

Demirsubaşı Mah. 1 Nolu Cd. 
No: 17/1 Gemlik 

adresine yapılması rica olunur.

Tel: 0.224 514 22 33

Üniversitesi'n- 
den yapılan 
araş tırmalarda 
kumarın bir 
bağımlılık çeşi
di olduğu 
ortaya kondu. 
Bu tezi ortaya 
koymak için bir 
deney yapan 
araştırmacılar 
12 kumar 
müptelası ile 
hayatında hiç 
kumar oyna
mamış 12 kişiye 
'Fonksiyonel 
Manyetik

Rezonans 
Görüntüleme 
(FMRI) cihazına 
bağlayarak 
basit bir kağıt 
oyunu oynattı. 
Tüm oyuncu
lara kağıt 
seçtirilen 
deneyde, eğer 
kupa ya da karo 
seçerlerse tüm 
oyunculara her 
kağıt başına bir 
euro verildi. 
Beyin sinyal
lerinin 
kaydedildiği 

deneyde kumar
baz grubun 
para kazanma 
veya kaybediş
lerine, diğer 
gruba göre 
daha az tepKi 
verdikleri 
görüldü.
Bilim adamları 
beyindeki 
'dopamin' adlı 
kimyasal sıvının 
sevinç veya 
üzüntü gibi 
durumlarda sal
gılandığı ve 
bunun seviye 
sinin hissedilen 
duygu oranında 
olduğuna dikkat 
çekiyor.
Kumarbazlarda, 
ilaç bağım
lılarının kul
landıkları ilaca 
karşı beynin 
verdiği düşük 
tepkinin benz
erinin kaydedil 
diğine dikkat 
çeken bilim 
adamları, yap
tıkları deneyle 
kumarbazların 
kazanma veya 
kaybetme his
sine karşı 
duyarsızlaştı 
ğını tespit 
ettiler.

Elektrikli cihazlar alırken 
nelere dikkat etmeli?

Tüketicileri 
Koruma 
Derneği 
(TÜKODER) 
Gaziantep 
Şube 
Başkanı 
Mete Büyük 
murat, 
tüketicilerin 
elektrikli 
cihazları 
satın alırken 
çok parçalı 
olmamasına, 
kolay temi
zlenebilir 
olmasına ve 
güvenliğine 
dikkat etmesi 
gerektiğini 
söyledi. 
Büyükmurat, 
çok parçalı 
elektronik 
cihazların 
birbirine 
takılmasının 
ve 
kullanımının 
zor olması 
açısından ter
cih edilmemesi 
gerektiğini 
kaydetti.
Elektronik 
cihazların çok 
fazla girintili

çıkıntılı 
olmasının tem
izlenmesini 
zorlaştırdığını 
ve özellikle 
mutfakta kul
lanılacak ciha
zlar için kolay 
temizlenebilir 
özellikli ciha
zların tercih 
edilmesinin 
önemli 
olduğunu 
ifade eden 
Büyükmurat, 
şöyle konuştu: 
"Cihazın güve
nilir bir 

SATILIK OTOMOBİL
1999 Model 

Bayandan satılık klimalı 
TOYOTA COROLLA 

GSM : 0.542 516 73 83

markadan alın
ması ve 
tüketicinin 
cihazla 
birlikte verilen 
kullanma 
kılavuzuna 
uygun bir 
şekilde davran
ması, aracın 
kalitesi ve 
sağlamlığı 
için önemli. 
Tüketicilerin 
cihazları kul
lanma 
kılavuzuna 
uygun 
bir şekilde kul- 

lanmamâsı 
durumunda, 
bozulan cihaz 
garanti kap
samı içinde 
tamir 
edilmez." 
Büyük 
murat,
cihazların 

emniyeti ve 
güvenilirliği l 
açısından 
TSE'li hatta CE 
işaretli olması
na dikkat 
edilmesinin 
insan sağlığını 
etkileyebilecek 
elektrik 
arızalarının 
ortaya çık
masının önlen
mesi açısından 
önemli 
olduğunu söz
lerine ekledi.
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LPG^Ii_araçlara dikkat!
Son günlerde 
LPG'li araçlarda 
meydana gelen 
patlamalar 
nedeniyle 
sürücüler tedir
ginlik yaşıyor. 
Kırıkkale Sanayi 
Çarşısı'nda oto 
tamirciliği yapan 
Arap Biçer, 
sürücüleri LPG'li 
araçlarda hortum 
kontrolü yaptır
maları konusunda 
uyardı. Oto 
yangınlarının 
kaçak yapan hor
tumlardan kay
naklandığını 
söyleyen Biçer, 
her fırsatta 
sürücülerin 
araçlarını kontrol 
ettirirken hortum
lara mutlaka bak
tırmaları gerektiği
ni belirterek, 
"Aracınızın kışlık 
bakımını mutlaka 
yaptırın. Bu çok 
önemli. Bunun 
yanı sıra özellikle 
LPG'li araçlarda

sık sık hortum 
kontrolü yaptırıl
malı. Araç yangın
larının, tank patla
malarının çoğu bu 
yüzden oluyor. 
Her zaman duy
duğumuz tüplü 
araç patladı, 
haberinin altında 
yatan gerçek bu. 
Gaz kaçağı yapan 
hortumdan 
sızan gaz bir 
anda kontağın 
devreye girme
siyle ateşlenip 
üzücü kazalara 
neden oluyor. 
Dönüşüm yapan 
hortumların mey
dana getirdiği bu 
Kazalarda can ve 
mal kaybı 
oluyor" dedi.
Araç sahiplerinin

mutlaka otomobil
lerinde yangın 
tüpü bulundur
maları gerektiğini 
de sözlerine 
ekleyen Biçer, 
"Merkezi kilit 
bulunan araçlarda 
kaza anında kilit
lerin kapanmasıy
la içinde kalan
ların diri diri 
yandığını görüy
oruz. Bu durumda 
kalmamak için 
mutlaka ufak bir 
çekici araçta 
bulundurmak, 
kaza anında cam
ları onunla kırıp 
dışarı çıkmak 
mümkün. Ufak bir 
hatırlatma olan 
çekiç çoğu zaman 
can kurtarıyor" 
diye konuştu.

İnsan haklarında qeli$me var
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AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

m»»»»

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

İnsan Hakları 
Derneği (İHD) 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu Bölge 
Temsilcisi Mihdi 
Perinçek, "2004, 
insan hakları adına 
memnuniyet verici 
gelişmelere tanıklık 
ettiğimiz bir yıl 
oldu" dedi.
Perinçek, İHD 
Diyarbakır şube 
binasında düzen
lediği basın toplan
tısında, farklı 
dillerde yayın, dil 
kurslarının açıl
ması, toplantı ve 
gösteri hakkına 
yönelik düzen
lemeler, dernekler 
kanununda yapılan 
değişiklik, yeni

Türk Ceza 
Kanunu'nun 
çıkarılması, DEP'li 
milletvekillerinin 
serbest bırakılması 
ile İnsan Hakları İl 
Kurullarının 
yeniden düzenlen
mesi girişiminin 
sevindirici 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'de insan 
hakları ihlallerinin 
er veya geç asgari 
düzeye ineceğine 
inandıklarını 
belirten Perinçek, 
TBMM 
öncülüğünde, sivil 
toplum örgütlerinin 
de desteğiyle 
'Gerçekleri 
Araştırma ve 
Adalet Komisyonu' 
kurulmasını önerdi.

Hak ihlallerini 
gerçekleştirenlere 
yönelik adli ve 
idari soruştur
maların yetersiz 
kaldığını dile 
getiren Perinçek, 
"Maalesef ihlaller 
sürüyor.
Görevlilerinin 
önemli bir kısmı, 
insan hakları 
konularına 
duyarsız kalmak
tadır. İhlallerin 
devam 
etmesindeki bir 
başka neden de 
bilinçli bir tutumla 
süreci tıkamaya, 
demokratikleşme 
adımlarını boşa 
çıkarmaya yönelik 
girişimlerdir" diye 
konuştu.

KONGRE İLANI
GEMLİK TURİZM ve TANITMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi 
görüşmek üzere 28 Ocak 2005 Cuma günü saat 17.oo’da 
Demirsubaşı Mah. Fırın Sok. 1/1 GEMLİK adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Şubat 
2005 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin anılan gün ve saattte toplantıda hazır bulun
maları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu saygı duruşu
3- Yönetim kurulu ve denetleme kurulu çalışma raporlarının 

okunması ve görüşülmesi
4- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanması
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi
6- 2005 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması
7- Dernek merkezinin değiştirilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

ABONE OLDUNUZ IVIU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABQNE OLUN
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MEB, 340 yönetici atayacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
taşra teşkilatında 
yönetim birimlerine 
şube müdürü 
düzeyinde atama 
yapmaya hazır
lanırken, 'Devlet 
Memurları Yer 
Değiştirme ve 
Atama Yönetmeliği' 
kapsamında önce 4 
ve 5. hizmet böl
geleri olan doğu ve 
güneydoğu illerine 
atama yapma 
zorunluluğu olması 
nedeniyle endişe 
yaşıyor. MEB, doğu 
illerindeki boş 
kadroların dolma
ması halinde diğer 
bölgelere asaleten 
atama yapama
yarak, vekaleten 
atama yapmak 
durumunda kala
cak.
Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve 
Bakanın imzasını 
zorunlu kılan üçlü 
kararname ata
malarında da 
çerçeve yönetmelik

olan Başbakanlık 
Atama ve Yer 
Değiştirme 
Yönetmeliği'nde 
belirlenen 'kırmızı 
çizgilere' takılarak, 
asaleten atama 
gerçekleştir
ilemediği ortaya 
çıktı. Yetkililer, 
Anayasa'nın ve 
kanunların 
Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve 
Bakanlara üçlü 
kararname atama 
yetkisi verdiğini, 
ancak 2000 yılların
da çıkartılan 
çerçeve yönetmelik 
nedeniyle bu ata

maların gerçek
leştirilemediğini, bir 
anlamda hizmette 
aksamaya yol açan 
çerçeve yönet
meliğinin Anayasa 
ve kanunların 
üzerinde bir uygu
lama ve güç yetkisi 
kıldığının önemine 
dikkat çekerek, 
değiştirme yetkisi 
bulunan 
Başbakanlığın bu 
yönetmelikte 
düzenlemeye 
gitmesi gerektiğinin 
önemine dikkat 
çekiyorlar.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yürürlük

teki bu çerçeve 
yönetmelik kap
samında idari 
kadrolara şube 
müdürü ataması 
yapacak. 2000 yılın
da yapılan yönetici
lik sınavım 
kazananlar ve 
hizmet içi eğitim
den geçen yönetici 
adaylarını atayacak 
olan bakanlık, önce 
doğu bölgelerindeki 
il ve ilçe milli eğitim 
müdürlüklerindeki 
boş 90 kişilik 
kadroları doldur
maya çalışacak. 
Buraların dolması 
halinde

Başbakanlığın 
çerçeve yönet
meliği doğrultusun
da batıdaki il ve ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerindeki boş 
bulunan 250 şube 
müdürlüğü kadro
suna atama gerçek
leştirilecek ve 
toplam 340 yönetici 
ataması yapılmış 
olacak. Ancak 
doğuda boş bir 
kadro olması 
halinde batıya 
atama 
yapılamayacak. 
Atamalar, internet 
ortamında çeşitli 
mesleki kıstasların 
puanlanması esası
na dayanarak, en 
yüksek puanı alan
dan en düşük puanı 
alan adaya doğru 
yapılacak. Şube 
müdürü adayları, 
önce 4 ve 5. hizmet 
bölgelerindeki illeri 
tercih edebilecek
ler. Ardından diğer 
hizmet bölgelerine 
geçilecek.
Atamalarda

adaylar, kendisinin 
veya eşinin 
nüfusa kayıtlı 
olduğu illere 
atanamayacaklar. 
Ayrıca nüfusuna 
kayıtlı olmadığı 
illerde en az 
15 yıl süresince 
devamlı olarak 
ikamet ettikleri 
veya hizmetini 
olumsuz yönde 
etkileyecek maddi 
ilişkisinin bulun
duğu il veya 
ilçelere 
atanamayacaklar. 
Taşra teşkilatında 
bulunan yönetici 
adayları başvuru
larını il milli eğitim 
müdürlüklerine, 
merkez teşkilatın
daki adaylar ise 
görevli oldukları 
birimlere 24 Ocak 
2005 tarihinde 
itibaren yapmaya 
başlayabilecekler. 
Başvurular, 31 
Ocak 2005 
tarihinde 
sona erecek

MİLTON AİLE GAZİNOSU
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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Mij’rtdtjira öi }4ek Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Dünya Bankası 
Doğal Afetler 
Programı Türkiye 
sorumlusu Wael 
Zakout, Türkiye'nin, 
İran, Bulgaristan, 
Ermenistan ve 
Yunanistan gibi 
komşu ülkelerle bir
likte yüksek deprem 
riski altında 
olduğunu, bu konu
da Türkiye'nin 
devamlı bir hazırlık 
içinde olması gerek
tiğini söyledi.
Dünya Bankası 'nın, 
Türkiye 'ye yönelik 
doğa! afetler 
konusunda teknik ve 
mali yardımda 
bulunan program 
sorumlusu Wael 
Zakout, Türkiye'nin, 
sismik olarak 
dünyanın en aktif 
bölgesinde bulun
duğunu, bu nedenle 
de depreme karşı 
en etkili önlemleri 
alması gerektiğini 
vurguladı.
Zakout, 1999 yılın
daki depremden bu 
yana, Türkiye'nin 
başka büyük 
depremlere karşı

önlemler almaya 
başladığını deprem 
konusunda önemli 
hazırlıklar gerçek
leştirdiğini 
belirterek, "DASK 
(Doğal Afet 
Sigortaları 
Kurumu), dünyada
ki en başarılı sigorta 
örneklerinden biri" 
diye konuştu.
Türkiye'nin, Acil 

Yönetim Kurumu'nu 
oluşturduğun ıı, 
etkin bir sigorta sis
temin i geliştirdiğin i, 
kamuoyunda, 
depreme yönelik bil
gilendirmenin art
tırıldığına dikkat 
çeken Zakout, özel
likle belediyeler 
öncülüğünde, 
okul ve hastane 
binalarının 
güçlendirilmesi 
kararının önemine 
dikkat çekti.
Zakout, bütün bu 
hazırlıkların ve 
önlemlerin, büyük 
bir doğal afet duru
munda, afetin 
zararını en aza indi
receğini ve 
Türkiye'nin böyle

bir olay karşısında 
daha hazırlıklı 
olmasını sağlaya
cağını ifade etti. 
H’ael Zakout, 
doğal afetlere 
karşı hazırlık açısın
dan, Türkiye'nin 
henüz Avrupa, ABD 
ve Japonya 
düzeyinde bir hazır
lığa sahip 
olmadığını, bunun 
için daha çok gayret 
gösterilmesi gerek
tiğini de vurguladı. 
Dünya BânkıiM, 

afet riskinin azaltıl
ması ve afet yöneti
mi konusunda 
Türkiye'ye mali ve 
teknik yardımda 
bulunuyor.
Dünya Bankası, 
Türkiye'ye, 
deprem önleme pro
jesi çalışması kap
samında yaklaşık 
400 milyon dolar 
kredi vermeyi plan
lıyor. Bu çerçevede, 
başta İstanbul 
olmak üzere 
binaların depreme 
karşı 
kuvvetlendirilmesi 
amaçlanıyor.

Batı Trakya - Gemlik
Emre, İsmail, Fatih, 

Rıdvan, Sertaç, Emrah, 
Sercan, Yusuf, 
Muharrem, Emrah, 
Ahmet tertibi ile bahaya 
çıkan Gemlikspor, 
galibiyetlerin i aratmayacak 
şekilde, güzel oyunu devam 
ettirdiler.

Saha toprak zemindi, 
yer yer su birikintileri vardı.

Bu su birikintileri çamur
da yapılan yan pasları etkile
di.

Gemlikspor'un üstün
lüğünde geçen devre 
0-0'la neticelendi.

Bu devrede, Muharrem'in 
durgun oyunu, Yusuf'un 
çok topla oynaması dikkat
ten kaçmadı.

Eğer ciddi bir şekilde kal
eye şut atabilseydiskor 
değişirdi.

ikinci yarı Gemlik iste
diğimiz şekilde sahaya 
yayıldı.

Güzel pasların ödülü, 50. 
dakikada Yusuf'un buluşuy
la galibiyete geçti.

Beko Casio marka 298SR MFAC 8GA00080300004 
seri nolu yazar kasa ruhsatım kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür. 
Nermin KILIK

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli 
IM014207 sayılı ve 13.07.2004 tarihli 

beyannamemiz zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
BNP AKDRESDNER

FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Serdar ERTEKİN

Pres ve pas ikinci golün 
geleceğini müjdeler gibiydi.

Muharrem ver kaçla 
aldığı pasla ikinci golü attı.

Bu dakikadan sonra, oyun 
ortada geçmeye başladı.

75. dakikada Serdar 'm lifi 
attı. Yerine Onur geçti.

ister istemez takıma 
değişikliğin getirdiği boşluk, 
oyunun yavaşlamasına 
neden oldu.

90. dakikada ortaya 
Sercan çıktı ve durumu 3-0 
yaptı.

Takıin her haliyle daha 
rahatladı.

ikinci defa yazmak istiyo
rum;

Bu haftaki hakemlerde 
çok iyidiler.

En ufak bir hadiseye 
sebeh vermediler.

Gemlik kalecisi Mete 'yi 
tebrik ederim.

Takımı ateşleyen kişi kale
ci oldu.

Gemlik 3 - Batı Trakya 0 
işte maçın skoru bu oldu.

Sharp ER A 215 T 07 002 646 nolu yazar kasa 
ruhsatımızı kaybettik. Hükümsüzdür. 

Aslan Petrol A.Ş.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 51340 81 

GSM: 0532 33797 10

ACİL 
SATILIK
DAİRE

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Bahkpazarı’nda 
90 m2, 2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

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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En geri kalmış II Hakkari
"Türkiye 
Sorunlarına Çözüm 
Konferansı"nda elde 
edilen verilere göre, 
en gelişmiş il; İzmir. 
İzmir'i, sırasıyla 
Ankara, Eskişehir, 
Bursa, Kocaeli, 
İstanbul, Çanakkale, 
Denizli, İsparta ve 
Muğla izliyor.
"Nüfus, yüzölçümü, 
okur-yazar oranı, 
kişi başına Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla, 
kentleşme oranı, 
yükseköğretimdeki 
öğrenci sayısı, dok
tor başına hasta 
sayısı, işsizlerin 
oram" gibi kıstaslar 
baz alınarak hazır
lanan veriler ışığın- 
daen geri kalmış il 
ise Hakkari. Bu lis
tenin son 5'inde de

LGS başvuruları başladı
Fen. anadolu, 
sosyal bilimler ve 
sağlık meslek 
liseleri ile süper 
liselere öğrenci yer
leştirmek amacıyla 
gerçekleştirilecek 
Liselere Giriş 
Sınavı'na (LGS) 
başvurular başladı. 
Resmi ve özel fen 
liseleri, sosyal 
bilimler liseleri, 
anadolu liseleri, 
yabancı dil ağırlıklı 
liseler (süper 
liseler), anadolu 
öğretmen liseleri, 
anadolu meslek 
liseleri, anadolu 
teknik liseleri, 
anadolu imam hatip 
liseleri, sağlık 
meslek liseleri ve 
diğer bakanlıklara 
bağlı meslek 
liselerinde öğrenim 
görmek isteyen 
öğrenciler LGS'ye

Ağrı, İğdır, Bingöl, 
Muş bulunuyor. 
Okuma-yazma 
oranına bakıldığın
daysa en üst sırada 
İstanbul bulunuyor. 
Ankara ikinci, 
Tekirdağ üçüncü 
sırada yer alıyor. 
Şırnak ise listenin 
sonuna yerleşiyor. 
Kentleşme oranına 
göre de İstanbul bir
inci, Ankara ikinci, 
İzmir üçüncü sırada 
yer alıyor. En az 
kentleşme oranına 
sahip il Bartın.
Suç oranı en yüksek 
il olarak belirlenen 
Gaziantep'i de 
Antalya, İstanbul, 
Ankara izliyor. Bu 
listenin sonunda 
Erzincan yer alıyor. 
5.'si düzenlenen 

girecek. 
Polis Koleji Aday 
Tespit Sınavı da 
LGS ile birlikte 
yapılacağı için 
LGS'ye polis kolej
lerinde okumak 
isteyen öğrenciler 
ile Devlet Parasız 
Yatılılık ve 
Bursluluk'tan yarar
lanacak ilköğretim 
8. sınıf öğrencileri 
de katılacak.
Halen ortaöğretim 
kurumlarının hazır
lık sınıflarında

"Türkiye 
Sorunlarına Çözüm 
Konferansı", 81 ilin 
valileri, belediye 
başkanları, rektör
leri, sanayi-ticaret 
odaları başkanları 
ile uzman kişi ve 
kuruluşların 
katılımıyla 2 yılda 
tamamlandı 
Konferans, ülke 
sorunlarına ilişkin 
de "Kalkınma 
çabalarında insan 
odaklı, çevre, yok

okuyan öğrenciler 
de LGS ile birlikte 
yapılacak Polis 
Koleji Aday Tespit 
Sınavı için başvura
bilecekler.
Ayrıca, LGS'ye 
halen resmi ve özel 
ilköğretim 
okullarının 8. 
sınıflarında okuyan 
tüm öğrenciler 
istemeleri halinde 
girebilecekler. 
Başvuru işlemleri 
internet aracılığıyla 
elektronik ortamda 
okul müdürlükler
ince gerçekleştirile
cek. Sınava katıla
cak öğrencilerin 
velileri okul müdür
lüklerine başvura
cak. Başvuru işlem
leri, ile ilgili açıkla
malar http://sinavlar. 

sulluğun azaltılması, 
adalet, fırsat eşitliği, 
eğitim kalitesi, Ar- 
Ge, sağlık, çağdaş 
sosyal güvenlik 
alanlarına öncelik 
verilmesi, 
yenilenebilir 
biyokütlenin enerji 
amaçlı kullanımına 
önem verilmesi, 
yatırımcının önün
deki bürokratik 
engeller kaldırıl
ması" gibi çözüm 
önerileri getirdi 

meb.gov.tr internet 
adresinde yayım
lanacak e-kılavuzda 
yer alacak.
Başvuru süresi 11 
Şubat 2005 Cuma 
günü saat 17.00'de 
sona erecek.
LGS, 12 Haziran 
2005 Pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
Sınav sonuçları 
2005 Temmuz ayının 
ortasından itibaren 
http://sinavlar.
meb.gov.tr internet 
adresinden yayım
lanacak. Okul 
müdürlükleri 
tarafından sınav 
sonuç belgelerinin 
çıktısı internet 
aracılığıyla alınacak 
ve onaylanarak 
adaylara verilecek.

2 gün sis var

Türkiye, hafta 
ortasına kadar 
yüksek basınç 
merkezinin 
etkisinde kalacak. 
Önümüzdeki iki 
gün Marmara ile 
yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde 
sabah saatlerinde 
sis beklenirken, 
yüksek basınca 
bağlı olarak şehir 
merkezlerinde 
görülebilecek hava 
kirliliğine karşı 
tedbirli olunması 
gerekiyor.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 

| Türkiye önümüzde- 
’ ki üç gün yüksek 

basınç merkezinin 
etkisi altında 
kalacak.
Buna göre, bugün 
yurdun kuzeydoğu 
kesimleri parçalı 
çok bulutlu, Orta 
Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz ile 
Kars ve Ardahan

Hamsi ayıklama 
rekoru kırıldı

Kırıkkale'de 'Şişko 
Balıkçı' olarak tanı
nan Bektaş 
Özdemir, Guinnes 
Rekorlar Kitabı'na 
girmek için yaptığı 
denemede başarılı 
oldu. Noter huzu
runda 1 günde 35 
bin hamsi balığını 
temizlemeyi hede
fleyen Kırıkkaleli 
balıkçı, hedefini de 
geçerek bir günde 
41 bin 171 hamsiyi 
temizlemeyi 
başardı.
Rekor denemesinin 
ardından yaptığı 
açıklamada, ken
disinin son derece 
zinde ve yorgun 
olmadığını 
söyleyen özdemir, 

çevreleri yağışlı, 
diğer yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek. Yağışlar; 
Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıların
da yağmur, Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Kars 
ve Ardahan
çevrelerinde kar 
şeklinde olacak. 
Çarşamba günü, 
yurdun kuzeydoğu 
kesimleri ile 
zamanla kuzeybatı 
kesimleri parçalı 
çok bulutlu, diğer 
yerler az bulutlu ve ı 
açık geçecek. I 
Perşembe günü ise | 
Marmara, Kıyı Ege 
ve Batı Akdeniz_ i
parçalı çök bulutlu, ’ 
öteki yerlerin az 
bulutlu ve açık ı 
geçmesi beklenıy ' 
or. Önümüzdeki üç ı 
gün Marmara ile 
yurdun iç ve doğu 
kesimlerinde 
sabah saatlerinde 
sis görülecek.

"gönül 35 bin dedi 
ama ben rekor den
ememi 41 bin 
171'de bitirdim.
Sonunu 71'le 
bağladım çünkü 71 
Kırıkkale'nin 
plakasıydı. Şu anda 
idealimi başardığım 
için çok mutluyum. 
Ben 24 saatte bu 
kadar balık temi
zledim. İleride bu 
rekorumu kimse 
kıramazsa 48 saate 
çıkarabilirim.
Buradan Kara deni
zli balıkçılara 
sesleniyorum.
Buyurun sizde 
deneyin, İddia edi 
yorum benim reko
rumu kimse kıra- 
maz" dedi.

http://sinavlar
meb.gov.tr
http://sinavlar
meb.gov.tr
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Nezle ve grip güç kaybına neden oluyor Parazitler hastalık
Kış aylarında baş 
gösteren solunum 
yolu hastalıklarının 
ihmal edilmesi duru
munda ciddi sıkıntıya 
yol açacağını belirten 
uzmanlar, zamanında 
yapılan teşhis ve 
tedavinin önemine 
dikkat çekiyor. 
Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. İlhan Özbek, 
yeterli istirahat ve 
gerekli ilaç tedavisi 
uygulanmadığı tak
tirde hastalığın uzaya
cağını belirterek, 
"Sigara, alkol, denge
siz beslenme, uykusu
zluk da tabloyu uzatır 
ve hastalık kalıcı bir 
hale, yani, kronik 
duruma gelir" dedi. 
Nezle ve grip gibi 
hastalıkların kısa 
sürede yayılarak sal
gına dönüşebile
ceğine işaret eden 
Özbek, bunun sonu
cunda da iş gücü kay
bının ortaya çıktığını 
söyledi. Kış aylarında 
artan hastalıklarda 
gece-gündüz ısı farkı, 
hava sıcaklığında 
genel düşme, serin 
esintilerin artması gibi 
etkenlerin rol 
oynadığını anlatan Dr. 
Özbek, "Bu aylarda 
küçük ihmaller, sağlık 
açısından ciddi sıkın
tılara yol açabiliyor.

Özellikle solunum yol
ları hastalıklarında 
önemli artışlar 
görülüyor. Nezle, 
grip, bademcik ilti

habı, sinüzit en sık 
görülen hastalıklar 
oluyor. Yaşanılan 
ortam ve mevsim 
önemli etkendir. 
Havaların serinleme 
sürecinde kişiler 
hazırlıksız yakalanıy
orlar. Rüzgara maruz 
kalmak, okulların açıl
ması, şehir nüfusunun 
artması bazı hastalık
ların yayılmasında 
uygun ortam oluştu
ruyor. Zamanında 
teşhis ve tedavi 
edilmediği takdirde 
nezle, grip gibi 
hastalıklar kısa 
sürede yayılarak sal
gına dönüşüyor" şek
linde konuştu. 
Hastalıklarda tam 
iyileşmeden istirahate 
son verilmemesini 
tavsiye eden Dr.
Özbek, "Zamanında 
ve doğru tedavi için 
doğru teşhis konul

ması büyük önem 
taşıyor. Tam bir kulak, 
boğaz, burun muayen
esi, endoskopik ve 
tomografik incelemel
er, tanı konulmasını 
kolaylaştırır. 
Tedavilerinde ise 
enfeksiyonun cid
diyetine göre, antibiy
otikler, ateş 
düşürücüler, ağrı kesi
ciler, vitaminler, burun 
damlaları kullanılır. Bu 
hastalıkların tedavisi 
sürecinde istirahat 
etmek şarttır. Su kaybı 
çok olur. Bu nedenle 
hasta bol sıvı 
almalıdır. Vitamin 
açısından zengin yiye
ceklere dayalı diyet 
uygulanmalıdır. Bu tür 
hastalıklarda, genel 
likle, tam iyileşmeden 
istirahate son ver
ilmemesi tavsiye 
ediliyor. Aksi takdirde 
hastalık daha uzun 
süre etkili oluyor'' 
diye konuştu. 
Op. Dr. Özbek, 
tedavinin yarım 
bırakılması durumun

da hastalığın uzaya
cağını hatırlatarak, 
şunları söyledi: 
"Sigara, alkol, denge
siz beslenme, uykusu
zluk da tabloyu uzatır 
ve hastalık kalıcı bir 
hale, yani, kronik 
duruma gelir. Üst sol
unum yollarında 
ortaya çıkan hastalık
ların en önemli etkisi
ni, "işgücü kaybı" 
oluşturuyor. İstirahat 
etme zorunluluğu, 
hastanın işten uzak 
kalmasını gerektiriyor. 
Bulaşıcı olmaları 
nedeniyle çevreye 
etkisi de olumsuz 
oluyor. Özellikle okul 
çocukları arasında, 
aynı ortamda yaşa
manın ve aynı havayı 
solumanın doğal 
sonucu olarak 
hastalık birden 
yayılıyor. KBB 
hastalıklarından 
korunmak için iyi giy
inmeli, sigaradan uzak 
durulmalı, bol vitamin, 
özellikle C vitamini 
alınmalı. Enfeksiyonlu 
kişilerle temastan 
kaçınılmalı. Çocuklar 
terli kalmamalı, elleri
ni sık yıkamalı, uyku
larını yeterince almalı. 
Büyükler ise sokağa 
ve rüzgara korunarak 
çıkmalı. Dengeli 
beslenmeli, stresten 
uzak kalmalı."

saçıyor
Ağır hastalığa yol 

açmayan; ancak 
yaşam kalitesini 
bozan parazitler, kirli 
sular, pişmemiş et 
gibi birçok yoldan 
bulaşabiliyor. 
Hastalık ise kendini 
karın ağrısı, kramplar 
ve burun kaşıntısı 
olarak gösteriyor. 
İnternetten derlenen 
bilgilere göre, paraz
itler kirli.sular, 
pişmemiş etler, 
sebzeler, musluklar, 
parazit yumurtalarının 
döküldüğü çarşaflar, 
çamaşırlar ile enfekte 
hayvanlardan bulaşa
biliyor. Parazitlerin 
yol açtığı hastalıklar 
ise kendisini karın 
ağrısı krampları başta 
olmak üzere, şiddetli 
gaz, geçici ishaller, 
burun kaşıntısı, diş 
gıcırdatma, dil 
kenarında kabartılar, 
kilo alamama, sabah 
bulantıları, ağız 
kokusu, iştahsızlık 
veya aşırı yeme ve 
vücutta kaşıntılar 
olarak gösteriyor.
Hastaların çoğunlukla 
hastalığı gastrit 
ve ya ülser ile 
karıştırdığını belirten 
uzmanlar, parazitlerin 
vücutta ağır hasara 
yol açabileceğine 
dikkat çekiyor.

Parazitlerin kansızlık, 
bağırsak tıkanması, 
büyümede gecikme, 
akciğer belirtileri, 
karaciğer-dalak 
büyümeleri, deri 
döküntüleri; hatta 
ağır organ hasarları
na neden olabileceği
ni vurgulayan 
doktorlar, ilaç kulla
narak vücuttan 
parazit dökülebile- 
ceğini bildiriyor. 
Tedavilerin mutlaka 
doktor kontrolünde 
yapılması tavsiye 
edilirken, uzmanlar 
vücuda parazit bulaş
maması için şunları 
öneriyor: 
"- Şüpheli sular 
içilmemeli, kaynatıl
malı, iyi yıkandığı 
şüpheli salatalar, 
ıspanak ve az pişmiş- 
pişmemiş et yen- 
memeli.
- Çocukların toprakla 
oynadığında ellerini 
ağızlarına götürmeleri 
engellenmeli.
- Tırnaklar kısa tutul 
malı.
- Musluklarla- f.ı/ıa 
temastan kaçınılmalı, 
toplu yerlerde de, 
evlerde de mümkün 
olduğunca az 
dokunulan tipte mus
luklar, sabunluklar 
ve sıvı sabun tercih 
edilmeli."

1
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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. 51312 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
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

I 
h^2

4
3

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)

E 
F 
E 
E 
F

■

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

NÖBETÇİ ECZANE

11 Ocak 2005 Sah 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No:13

KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2030 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kredi kartınıza dikkat edin!
Son yıllarda kul
lanımı giderek artan 
kredi kartları, kul
lanıcısına sağladığı 
kolaylığın yanında 
sıkıntı da yaşata
biliyor. Peki, kredi 
kartı ile 
dolandırıcılık yön
temleri hangileri? 
Hangisi daha 
tehlikeli?
Polis kayıtlarına 
göre, bugüne kadar 
10 çeşidi belirlenen 
kredi kartı 
dolandırıcılığının en 
tehlikelisini, kopy
alama yoluyla 
yapılanlar oluşturuy
or. Kopyalanan kart
taki tüm bilgiler 
gerçek olduğu için, 
dolandırıcılığın 
ispatı da mümkün 
olmuyor.
Dolandırıcıların 
genellikle çalıntı 
kartlar ile posta 
yoluyla gönderilen 
kartları ele geçirerek 
eylemlerini gerçek
leştirdiğini saptayan 
polise göre, 
dolandırıcılar, çağın 

teknolojik imkanı 
internetten de fay
dalanıyor.
Dolandırıcıların kart 
bilgilerini genellikle 
internetten temin 
etmeleri nedeniyle 
kredi kartı sahip
lerinin kişisel bilgi
lerini internette 
güvenli olmayan 
sitelere gönder
memeleri isteniyor. 
Hatay'ın İskenderun 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü de 
artan kredi kartı 
dolandırıcılığına 
karşı, halkı internet 
ortamında oluştur
duğu WEB sitesi 
aracılığıyla uyarıyor. 
İnternetteki sitede 
yer alan bilgilere 
göre, bugüne kadar 
kredi kartı 
dolandırıcılığının 10 
çeşidi polis kayıtları
na girdi.
DOLANDIRICILIK 
ÇEŞİTLERİ 
Dolandırıcılar, kimlik 
ve imza kontrolü 
yapılmayan işyer
lerinde, çalıntı ya da 

kayıp kartları kul
lanıyorlar. Bu neden
le kredi kartı kay
bolan kişinin en kısa 
sürede bankasına 
bildirmesi gerekiyor. 
Posta ya da kargo 
yoluyla müşteriye 
ulaştırılan kartlar da 
çalınıp kullanılıyor. 
Bu dolandırıcılık, 
sahte kimlik bel
geleriyle banka 
şubesinden kart alı
narak da 
yapılabiliyor.
Dolandırıcılar, kendi
lerine ait ya da bir 
şekilde ele geçirdiği 
kredi kartındaki 
numarayı ütüleme 
yöntemiyle yok 
ederek yerine yeni 
ve başkasına ait bir 
numara basmak 
suretiyle 
dolandırıcılık 
yapabiliyor.
Sahte para gibi 
sahte kredi kartı da 
basan dolandırıcılar, 
kartın arkasında 
bulunan manyetik 
şeride, encoder 
(kodlayıcı) adı

verilen bir cihazla 
gerçek kredi kartı 
bilgilerini kodla
yarak kullanıyor. 
EN TEHLİKELİSİ 
Kart dolandırıcılığın 
en tehlikelisi, kopy
alamayla yapılıyor. 
Alışveriş yapan 
müşterilerin kartları 
müşteri görmeden 
encoder cihazından 
geçirilip kopyalanıy
or. Sonra bu bilgiler, 
üretilen sahte bir 
kartın şeridine 
aktarılıyor. Karttaki 
bilgiler gerçek 
olduğu için, 
dolandırıcılığın 
ispatlanması zor 
oluyor.
ATM dolandırıcılığın

da ise bankaya 
gelen müşteriden 
önce ATM'nin kart 
giriş haznesine bir 
cisim yerleştiriyor. 
Sonra gelen müş
terinin kartı ATM 
cihazında kalınca, 
dolandırıcı, yardım 
etmek bahanesiyle 
şifreyi öğreniyor. 
Müşterinin 
bankadan ayrıl
masından sonra da 
kartı ATM cihazın
dan çıkarıp 
kullanıyor.
Manyetik şerit sahte
ciliğiyle yapılan 
dolandırıcılıkta, 
dolandırıcı, kendi
sine ait kredi 
kartının arkasındaki 

manyetik şerit bilgi
lerini siliyor ve 
encoder cihazıyla 
başkasına ait bilgi
leri yüklüyor.
İNTERNETLE MAL 
SİPARİŞİ
İnternette şirket ve 
kişilerin güvenlik 
şifrelerini aşarak, 
kart numaraları ve 
özlük bilgilerini 
çalan dolandırıcı, 
bu bilgilerle sipariş 
verebiliyor.
Hesap yönlendirmek 
suretiyle yapılan 
dolandırıcılıkta ise 
kart sahibinin kimlik 
bilgileri, kredi kart 
bilgileri öğrenilerek 
bankaya telefonla 
veya başvuru for
muyla yapılıyor.
Eldeki bilgilerle 
kartın adresi 
değiştiriliyor ve bir 
süre sonra kaybol
ma bahanesiyle yeni 
adrese yeni kart 
isteniyor. Gelen 
kartın arkasına imza 
atan dolandırıcı, 
kartı kullanmaya 
başlıyor.

ARHAN PETROL
..«■ DİNLENME TESİSLERİ
HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb. <
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 07 66 -514 07 67



İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

İlçe Tarım Müdürlüğü köyler için anket yapıyor
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, köy muhtarları ile anket çalışması başlattı. Muhtarlar Derneği
Başkanı İdris Kurt, Gemlik’teki çiftçilerin en büyük isteklerinin ilçede Ziraat Odası kurulması olduğunu söyledi. Haberi sayfa 2’de

12 Ocak 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Ziraat Bankaları 
hafta sonu açık 
Ziraat Bankası, emeklilerin 
vergi iade zarflarını teslim etmek 
için banka önünde yaşadıkları 
çileye son vermek amacıyla 
hafta sonları da hizmet verecek

Haberi sayfa 7’de

CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, mahalle muhtarlarıyla görüşmelerden sonra sorunların tesbit edildiğini belirterek, Belediye Başkanını göreve çağırdı

“Gemlik sorundan geçilmiyor”
Güne Bakış
Kadri GÜLER \
kadri_guler@hotmail.c<Mp

Baygül’ün ziyareti
İlçe Kaymakamımız Mehmet Baygül, dün 

gazetemizi ziyaret etti. $
ilçemize yeni atanan Kaymakamımızın eski 

deyimle iade-i ziyaretinde, hoş bir saat 
geçirdik.

32 yıllık meslek yaşantımda 10’un üzerinde 
kaymakam tanıdım.

Herbirinin kendine özgü nitelikleri vardı.
önemli olan görevleri bittikten sonra iz 

bırakmalarıydı.
Bir kentin, en üst düzeyde devlet sorumlusu

nun halkla yakınlığı o yöneticinin unutulma- 
masına neden oluyor.

Sayın Baygül, hoş sohbet ve tecrübeli bir 
kamu yöneticisi..

Gemlik’in sorunlarını kısa zamanda tanımış 
ve çözümü için çaba harcamaya başlamış..

Bazı sorunlar devlet kademelerinde 
çözülürken, bazıları da yöneticinin çabalarıyla 
sonuçlandırılır.

Yöneticiliğin sim da burada başlar. *
Yönetici basın diyologu her zaman olumlu 

sonuçların doğmasına neden olur.
Kaymakamımızın basın ziyaretlerinde bize 

yakınlığına bir kez daha tanık olduk.
Bu yakınlığın ilçemiz açısından olumlu 

sonuçlar doğuracağına inanıyorum.
Sayın Baygül, ülkenin en önemli turizm 

merkezlerinden birinden Gemlik’e atandı.
Her iki kentin de farklı yapıları olduğu ortada.
Dışarıdan çok güzel görülen Gemlik’imizin 

İçine girdiğinizde öyle olmadığını görüyoruz.
önemli olan, bu kentin içini de dışını da 

güzel yapmak.
Baygül'den buna katkı bekliyoruz.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Yönetiminin mahalle muhtarlarını 
ziyareti ardından, sorunları sapta
malarından sonra, dün basın açık
laması yapıldı.
CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, 
Orhangazi Caddesindeki ters akıntı 
nedeniyle mahallenin sürekli su 
baskını tehlikesi içinde olduğunu 
söyledi. Haberi sayfa&de

Kurbanlık alırken
dikkat edilmesi 

gerekenler
Yaklaşan Kur 
ban Bayramı 
nedeniyle, 
Veteriner sağlık 
raporu ve 
numaralı kulak 
kupesi bulun
mayan kurban
lık hayvanların alınmaması gerektiği 
konusunda vatandaşlar uyarıldı. 
Yapılan açıklamada, sağlıklı hayvan
ların hareketleri ve bakışları canlı, 
tüyleri parlak, derileri elastiki, burun 
uçları nemli ve besi durumlarının da 
iyi olduğu belirtildi. Haberi sayfa 8’de

En düşük emekli 
maaşı 543 YTL

Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı'n 
dan aylık alan emekli, dul ve yetim
lerin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
geçerli katsayı artışlarına ilişkin fark 
çalışmalarını tamamladı. Buna göre, 
en düşük emekli aylığı 512.93 
YTL’den 543.43 YTL’ye yükseltildi.
•Haberi sayfa 10’da

Kaymakam Baygül 
gazetemizi ziyaret etti
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
gazetemizi ziyaret etti. 
Baygül, Gemlikteki 
yerel basının birçok 
ilde bulunmadığım 
söyledi. Haberi 3’de
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Haftada Bîr
Diş Hekimi
Özcan VURAL

Kameralı Cep Telefonları....
Teknolojinin getirdiği mo 

dern araçlardan biri olan cep 
telefonların da her geçen gün 
yenilikler eklenerek, insanları 
şaşırttıyor...

Önce bir haberleşme 
vasıtası olarak görülen ve 
hoş karşılanan cep telefon
larının içine Bilgisayar - İnternet 
ve sonunda da Kamera da gi 
rince iyi düşünenler için fay
dalı oldu derken tehlikeleri de 
ortaya çıkmaya başladı.

Bu durum ilaçların yan etki
sine benziyor...!

ilaçların yan etkileri de bilinç
sizce veya kötü niyetle kul
lanılırsa tehlikeli olur, hatta 
ölüme kadar gidebilir.

Cep telefonlarının Kameralı 
olanları öncelikle okula giden 
çocukları kötü - ahlaksızca 
yollara 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 gidi 
yor.

Son zamanlar da neden 
telefon hırsızlıkları bu kadar 
arttı düşünün. Çocuklara cep 
telefonları uyuşturucu gibi 
aşılanırken aileler - babalar zor 
duruma sokuldu. Cep telefo
nunun büyük firmaları bunu 
bilinçli olarak reklamlarla 
yapıyorlar.

Bu işi başta “Çocuklar 
duymasın” 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 
kazananlardan kurtarsın...

Günü gelince bu haksızlık

ları yapanlardan böyle öyle bir 
hesap soruyor ki... Cep tele
fonu ile nadirde olsa konuş
mak - çocukların o anda ki 
durumunu öğrenmek- büyük 
şehirler de servisini kontrol 
etmek gibi güzel yanları var. 
Zaten aileler de buna kanıyor. 
Anneler - Babalar şu kısmı 
dikkatle okuyun.. Sözüm 
Kameralı telefonlar üzerinedir..

Şu günler de bir çok 
öğrencide olmaya başlayan 
Kameralı telefon merakı 
yüzünden ileride çok vahim 
olaylar olabilir.

Çocuklarımız şu an da rönt
genci - sapık olma aşamasında , 
ileride bunu paraya çevirmeye 
kalkabilir, çocuk pornosu ile 
uğraşan İnternet sitelerinin 
tuzağına düşebilir.

Anneler - Babalar şu kısmı 
dikkatle okuyun..

Bir öğretmen arkadaşım 
anlatıyor...!

Erkek çocuklar okulun 
belirli yerlerinde - merdiven 
altlarında toplanıp ellerinde ki 
kameralı cep telefonları ile 
şimdi oyun -şaka zannettikleri 
kız arkadaşlarının enteresan 
fotoğraflarını çekmeye çalışı 
yorlar. Ders de ders dinlemek 
yerine enstantane yakalamak 
peşinde oluyorlar. Okullarda 
gizli çekilen bu fotoğraflar 
biribirlerine gönderiliyor, İnter
net sitelerine giriyor. Bir mar
ifet yaptıklarını sanan bu çocuk
lar şımartıkca Toplumsal ahlaki 
çöküntü içine giriyorlar.

Liseler de görev yapan 
bayan öğretmenlerin durumu 
daha da kötü. Hepsi huzursuz .

Bir öğretmen anlatıyor; 
Okul yönetimleri hangi biriyle 
uğraşacağına şaşırmış durum
da.

Sadece velilere “ Çocuk
larınız okula kameralı cep 
telefonu getirmesinler” diye 
adeta yalvarıyorlar. Bu yazdık
larımı aşırı bir duygusallık 
olarak görmeyin. Analar - 
Babalar bu adamda kötüleri 
düşünüyor demeyin. Kız çocuk
larınızın gizli çekilmiş fotoğrafla 
rım Internet sitelerinde görürs
eniz işte o zaman “Ah” diye
ceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 
bu telefonların okula geti 
rilmesini kesin şekilde yasakla- 
malıdır. Bu ilk alınacak önlem 
olmalıdır...!

İlce Tanın IWrlw 
köyler için antet yapıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ istendiği,
İlçe Tarım 
Müdürlüğü, 
Gemlik 
Muhtarlar 
Derneği’ni 
ziyaret ederek, 
köylerden 
gelen 
Muhtarlarla 
anket çalış
ması başlattı. 
Muhtarlar 
Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt ile bir 
araya gelen 
İlçe Tarım 
Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin 
ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
bazı köy 
muhtarların
dan köy
lerindeki 
sorunları 
kaydettiler. 
Ankette, 
köylerin 
her türlü 
ihtiyaçları 
belirlenirken 
köyde ne 
kadar hayvan 
olduğu, ağaç 
sayısı, ne

öneriler ve 
istekler gibi 
konular 
belirleniyor. 
Köylere 
yönelik 
Koyunculuk 
ve meyvecilik 
konusunda 
proje 
çalışması 
başlatıldığını 
bildiren İlçe 
Tarım Müdürü 
Çetin, her 
hafta Cuma 
günleri 
belirlenen 
bir köye 
gidilerek, 
köylünün 
yerinde bil
gilendirildiğini 
söyledi.
Şahinyurdu, 
Gençali ve 
Kurtul 
köylerinde 
yapılan 
toplantıların 
çok olumlu 
geçtiği izlen
imleri aldık
larını söyleyen 
Çetin, gezi 
ziyaretlerinin 
devam ede

ceğini bildirdi. 
ZİRAAT 
ODASI 
KURULSUN 
Gemlik'teki 
çiftçilerin en 
büyük 
isteklerinin 
İlçede Ziraat 
Odası 
kurulması 
olduğunu 
dile getiren 
Gemlik 
Muhtarlar 
Derneğ i 
Başkanı İdris 
Kurt, İlçe 
Kaymakamlığı 
na dilekçe ile 
başvuruda 
bulunmayı 
kararlaştırdık
larını söyledi. 
Köy muhtar
larıyla yapılan 
görüşmeler 
sonucunda 
bu kararı 
aldıklarını 
söyleyen Kurt, 
"İlçemizde 
büyük 
eksikliğini 
hissettiğimiz 
Ziraat 
Odası'nın 
kurulması

için gerekli 
girişimleri 
başlatma 
kararı aldık. 
En kısa 
zamanda 
sonuçlan
masını 
bekliyoruz" 
şeklinde 
konuştu. 
Daha önce 
bazı kişilerin 
girişimlerde 
bulunduğu 
ziraat Odası 
kurulması 
istekleri 
siyasi 
bulunduğu 
gerekçesiyle 
Ankara'da 
gerekli 
desteği bula
mamıştı. 
Muhtarlar 
Derneği'nin 
başlattığı 
Ziraat Odası 
açılması gir
işimlerinin 
destek 
bularak 
yakın zaman
da sonuca 
ulaştırılması 
bekleniyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■ OKUYUN OKUTUN
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CHPIIçeBaşkamErdenMky^ muhtarlarıyla görüşmelerden sonra sorunların tesbit edildiğini belirterek, Belediye Başkanını göreve çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetiminin mahalle muhtarlarını ziyareti sonucu, sorunları sapta
malarından sonra dün basın açıklaması yapıldı. CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, Orhangazi 
Caddesindeki ters akıntı nedeniyle mahallenin sürekli su baskını tehlikesi içinde olduğunu söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
mahallelerdeki 
sorunlara yönelik 
çalışmalarını 
sürdürürken, 
ilçenin sorundan 
geçilmediğini ileri 
sürdü.
Mahalle genelinde 
sorunların 
bilinenden daha çok 
olduğunu öne süren 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
ziyarette bulunduk
ları Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik'ten 
bilgi aldılar.
Mahallenin en büyük 
sorunlarından biri 
olarak Orhangazi 
Caddesi’nden 
gelerek Adliye 
binası önünden 
denize açılan 
yağmur gider 
hattı olduğunun 
iletildiğini söyleyen

Akyürek, "Hatta 
yapılan eğim hatası 
yüzünden gelecek 
suların tam tersine 
geri gittiği gözlen
mekte ve en ufak 
yağmurda ev ve 
işyerlerini su 
basıyor, insanlarımı? 
mağdur oluyorlar. 
Konunun bir an 
önce çözüme 
ka vuş turulmaşını 
bekliyoruz" dedi. 
Yağmur giderlerinin 
projelerinin Gemlik 
Belediyesi'nde 
bulunduğuna dikkat 
çeken Erdem 
Akyürek, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a şunları 
söyledi: "Belediye 
bünyesinde 
mühendis, mimar, 
tekniker ve 
teknisyenler olduğu
na göre, buranın 
çözümü için ne 
bekleniyor.
Bu Caddeyi 
Büyükşehir

Belediyesi yapacak 
diyorsanız, o zaman 
bir zahmet kpnuyu 
Büyükşehir 
Belediye Meclisine 
diğer meclis 
üyelerinizle beraber 
aktarınız.
Sizin için oradan bu 

konuyu geçirmek 
veya Büyükşehir 
Belediyesine 
buranın çözümünü 
hallettirmek çok zor 
olmasa gerek. Aynı 
partiye mensup iki

Kaymafcam Baygül gazeteffim ziyaret efti
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
gazetemizi ziyaret 
etti.
Dün, saat 14.oo de 
Gazetemize gelen 
Kaymakam Baygül, 
gazetemiz sahibi ve 
başyazarımız Kadri 
Güler, Yazı İşleri 
Müdürümüz Serap 
Güler ve yazarımız 
inan Tamer ile soh
bet ettiler.
Yaklaşık bir saat 
gazetemizde kalan 
Kaymakam Baygül, 
ilçenin sorunlarını 
belirlediğini söyledi. 
Gemlik’teki yerel 
basının birçok ildeki 

belediye başkan- 
larının kolay anlaşa
caklarını tahmin 
ederiz. Sorun 
vahimdir, çünkü 
kesinlikle yeniden 
ele alınmalıdır.
Kesitlerin taşı
madığı, bağlantı 
noktasında denizin 
yüksek oluşu ters 
akıntıya sebep 
vermektedir.
Kısacası bu 
hattın tamamen 
yenilenip, bağlantı 

ilçe Kaymakamımız Mehmet Baygül, gazetemizi ziyaret ederek ilçe 
konusunda görüşlerini aktardı. (Fotoğraf : Seyfettin Şekersöz)
basından teknolojik 
olarak daha ileride 
olduğunu belirten 
kaymakam Baygül, 

noktasının da 
değiştirilmesi gerek
tiği söylenmektedir. 
Bu yapılmadığı 
sürece, bu mahalle 
her zaman su 
baskınları tehdidi 
altındadır." 
BAŞKANLARA 
ÇAĞRIDA
BULUNDU 

Konunun 
çözümü için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'e 
çağrıda bulunan 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
özellikle yaz 
aylarında yaydığı 
koku nedeniyle 
çevrede rahatsızlık 
veren dere ve 
deşarj tesislerinin 
temizlenerek 
bakıma alınması

Gemlik’in çok hızlı 
geliştiğine dikkat 
çekerek, Gemlik 
Adliyesinin yetirsiz 

gerektiğini söyledi. 
Muhalefet partisi 
CHP İlçe örgütü 
olarak sorunları 
yerinde dinlemek 
ve basın yoluyla 
gerek kamu 
oyuna gerek çözüm 
makamlarına 
iletmek ve 
çözümlenmesi için 
çaba sarf etmek 
suretiyle üstlerine 
düşen görevi 
yerine getirmeye 
çalıştıklarını dile 
getiren İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
"İktidar partisi 
ilçe teşkilatı ilçede 
bunca sorun varken 
neredeler acaba?. 
İktidar, Gemlik 
Belediyesi, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sizin 
ama Gemlik 
sorundan 
geçilmiyor." 
şeklinde konuştu.

olduğunu, en kısa 
zamanda bu soruna 
çözüm bulmak iste
diklerini söyledi.
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İlköğretim Okulu öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret etti

ûöreriere Belediyecilik M
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ziyaretine gelen 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
Belediyecilik 
konusunda 
bilgi verirken 
onların sorularını 
öğretmen gibi 
cevapladı.
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
3-B sınıfı 
öğrencileri sınıf 
öğretmenleri 
Gülizar Cindoruk'la 
birlikte konuk 
oldukları 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
gördükleri 
Hayat Bilgisi dersi 
için sorular yönelt
tiler.
Sınıf öğretmenleri 
Nihat Aydın'ın 
belirlediği 
8 öğrenci 
arkadaşlarıyla 
birlikte hazırladık
ları belediye 
başkanlığı ve 
belediyecilik 
konularında 
Başkan Mehmet 
Turgut'a sorular 
yönelterek, 
bilgi edindiler. 
Belediyenin 
görevleri hakkında 
öğrencileri 
bilgilendiren 
Başkan Turgut, 
Belde halkının 
her türlü müşterek 
ihtiyaçlarını 
karşılamak ve 
yaşanabilir bir 
kent haline 
getirmenin 
belediyenin 
görevleri başında 
geldiğini söyledi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET

Belediye başkan
lığının öyle 
korkulacak kadar 
zor olmadığını 
söyleyen Turgut, 
hizmetin ön planda 
tutularak yeni 
ihtiyaçların 
belirlendikten 
sonra bunların 
karşılanması 
halinde zevke 
dönüştüğünü 
anlattı.
İşini çok sevdiği 
için ve Gemlik 
halkının da 
isteğiyle 
tekrar göreve 
seçildiğini 
öğrencilere 
aktaran Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu nedenle 
de göreve severek 
devam ettiğini 
söyledi.
Öğrencilerin 
yönelttiği 
sorulara içtenlikle 
cevap veren 
Başkan Turgut, 
çocuklar için 
yaşanabilir bir 
kent, sahil düzen
lemesi, yeşil 
alanlar ve ortamlar

^►5139683
ABONE OLDUNUZ MU?

I ÎİO* ABONE OLUN 

“-shH okuyun okutun

yaratarak onlara 
oyun grupları 
kurarak hizmet 
üretildiğini söyledi. 
Hazırladığı yeni 
bir proje kap
samında okul 
müdürleri ile 
anlaşma sağlan
ması durumunda 
okulların bahçeler
ine oyun 
grupları kurmayı 
düşündüklerini 
ifade eden 
Turgut, yeni 
yasa ile 
kendilerine imkan 
doğduğunu 
hatırlattı ve bunu 
okullara iyi yönde 
aktaracaklarını 
söyledi.

Belediyeye ait 
kapalı spor salo
nunun neden 
olmadığını da 
soran öğrencilere 
cevap veren 
Başkan Turgut, 
Spor Bakanhğı'na 
ait salonun yakın 
zamanda tamam
lanması girişim
lerde bulunul
duğunu ve ikinci 
bir salonun gerekli 
olmadığını söyledi. 
Öğrenciler 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
okullarında kur
dukları kütüphane 
için destek 
istediler ve olumlu 
yanıt aldılar.

İmam Hatip 
Lisesi’nin 
kermesi 

ilgi gördü

İmam Hatip Lisesi 
Okul Aile Birliği 
tarafından 
düzenlenen 
Tatlı ve Börek 
kermesi büyük 
ilgi gördü.
Ramazan Bayramı 
öncesinde çeşitli 
okulların gelir 
sağlamak amacıyla 
satış yaptıkları 
Baklava kermes
lerini andıran 
tatlı ve börek 
kermesini Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, kurdele 
keserek açtı. 
Kermeste Okul 
Aile Birliği üyeleri 
hazırladıkları 
çeşitli gıda 
ürünlerini satışa 
sunarak okullarına 

SATILIK \SİL.İ_A
Umurbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahihinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

gelir elde ettiler. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile okul 
müdürlerinin de 
katıldığı gıda 
kermesi açılışında 
İmam Hatip 
Lisesi Müdürü Ali 
Kahya ile Okul Aile 
Birliği Başkanı 
Olcay Eşrefoğlu 
misafirlerine 
çeşitli tatlı ve 
börek ikramında 
bulundular.
Gelirinin okulun 
ihtiyaçları için 
harcanacak, 
gıda kermesinde 
ayrıca misafirlere 
sıcak olarak 
Aşure ikramında 
bulunuldu.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nda 
düzenlenen 
Okuma Bayramı 
etkinliklerinde 
öğrencilere yönelik 
kitap okumayı 
sevdirme 
öğretiliyor. 
Okul salonunda 
oluşturulan 
stantlarda 
çeşitli türden 
okuma kitapları 
sergilenirken, 
Türkçe öğretmeni 
Şükrüye Güre, öğren
cilerin 
görüşlerini zeytin 
ağacının dallarında 
sergiliyor. 
İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Mehmet 
Ercümen ve 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura'nın da 
gezdiği kitap standı, 
öncelikle çocuklara 
kitap okumayı 
sevdirmek açısından 

duzunlenmış. 
Okul Müdürü 
İlker Karapınar 
ile Öğretmen 
Şükrüye Güre, 
iade edilmek 
üzere sergilenen 
kitaplara 
öğrencilerin ilgisinin 
büyük olması 
nedeniyle hepsinin 
satıldığını görmenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını dile 
getiriyorlar. 
Kitapları okuyan 
öğrencilerin düşünce 
ve görüşlerinin 
yansıtıldığı yazılar 
kitabın insan 
yaşamında ne kadar 
faydalı olduğunu 
gözler önüne seriyor. 
Öğrencilerinin 
düzenledikleri 
kitap okuma bayramı 
etkinliklerine 
beklenenden daha 
fazla ilgi gösterdik
lerini söyleyen 
Öğretmen Şükrüye 
Güre, "Çocuklarımızı

birer kitap kurdu 
oldular.

Düşüncelerini ise 
yazıya dökmeleri

bize gurur veriyor 
şeklinde konuştu.

kitap okumaya 
yöneltmek ve
teşvik amacıyla 
düşündük, ancak 
onların bu kadar 
ilgi göstermeleri 
bizi memnun etti. 
Tüm kitaplarımızı 
alarak okuyan 
öğrencilerimiz hepsi

iföı».»'

ŞENEN Balık ve h Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın

Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvanizli çivi

* TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz a

Fatura &. Gider Makbuzu
&. Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
Sc Broşür & Kartvizit & Kaşe 

& Cilt & Kitap & Dergi

30 YILLIK^ TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

SGtoijn]

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

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Otomobiliniz kimliğinizi ele veriyor
İngiltere'de yapılan 
bir araştırma, kişinin 
genel karakteri ve 
yaşam tarzı ile oto
mobil seçimleri 
arasında bağlantı 
olduğunu ortaya 
koydu. İşte hayli 
ilginç araştırmadan 
çıkanlar...
Consumer Insight 
adlı tüketici araştır
ma şirketi tarafından 
yaptırılan ankete 
katılan 5 bin kişiye 
sağlıkları, okuduk
ları, izledikleri ve 
uğraşlarıyla ilgili 
sorular soruldu. 
"Yeni bir otomobil 
alacak olsanız 
hangisini seçerdi
niz?" sorusuna ver
ilen yanıtlar toplum
sal değerler, inanç 
ve motivasyonlar 
doğrultusunda 
değerlendirilerek 
hangi otomobillerin 
hangi insan tipi 
tarafından daha çok 

tercih edildiği ortaya 
çıkarıldı.
Otomobillere göre 
kullanıcı profilleri 
şöyle:

Honda, Nissan 
Karakteri: 
Mücadelecidir. 
Sosyal bilinci yük
sektir; zenginlikten 
çok konforu 
düşünür.
Ne okuyor: Tabloid 
gazeteler 
Ne izliyor: Spor 
içerikli yarışma pro
gramları 
Hobileri: Kitap oku
mak, balık tutmak, 
aileyle vakit 
geçirmek 
Sağlık: Çok az spor 

yapar; düzenli olarak 
doktora gitmez.
Volvo, Mazda 
Karakteri:

Geleneklere bağlı. 
Toplum düzeninin 
eskisine oranla 
bozulduğunu 
düşünürler. Pazarlık 
etmeyi ve ucuz 
alışveriş fırsatları 
kollamayı severler. 
Ne okuyor: 
Tabloid gazeteler 
Ne izliyor: 
Hastane dizileri 
Hobileri: Tombala, 
briç
Sağlık: Doktorlara 
güvenir ve fazla 
içmezler.

Saab, Peugeot, 
Volksvvagen 
Karakteri: Düşünceli. 
Bu otomobillerin 

sahipleri yenilikçi 
oldukları kadar, 
deneysel yollardan 
öğrenmeyi de seven 
kişiler. Açık ve 
sosyaller. Kira yer
ine kendi evlerinde 
oturmayı tercih eder
ler; gelir seviyeleri 
ise ortalamanın 
üzerindedir.
Ne okuyor: Ciddi 
gazeteler 
Ne izliyor: Haber 
bültenleri, Frasier 
gibi seviyeli 
komediler 
Hobileri: Toplantılar, 
tiyatro, yoga 
Sağlık: Alternatif 
tedavilere önem 
verir. İçkiyi 
az tüketir.
Toyota, Mini Cooper 
Karakteri: Hayata 
ilgisiz. Hayatın bir 
mücadele olduğunu 
düşünmelerine ve 
statü için can 
atmalarına rağmen 
buna ulaşmak için 
pek çaba 
harcamazlar.
Ne okuyor: 
Tabloid gazeteler, 
magazin basın

Ne izliyor: "Buffy 
The Vampire Slayer" 
gibi fantastik diziler 
Hobileri: Barlar, oto
mobil kullanmak 
Sağlık: Kötü 
beslenir. Reçetesiz 
ilaçlar kullanır. 
Bmw, Mercedes, 
Range Rover 
Karakteri: Hırslı. 
Gelir düzeyi 
ortalamanın 
üzerindedir.
Kazanmaya bayılır; 
daha fazla mal mülk 
ister.
Ne okuyor: Tabloid 
gazeteler
Ne izliyor: Sex and 
The City gibi diziler 
Hobileri: Dans, film, 
elektronik postalar 
Sağlık: Diyet ve 
sporun önemli 
olduğuna inanır 
ancak rejimlerini sıkı 
sıkı uygulamazlar. 
Roveri, Ford 
Karakteri: Taviz ver
mez. Sahipleri 
genelde 45 yaş 
üzerindeki erkek
lerdir.
Ne okuyor: Ciddi 
gazeteler

Ne izliyor: Antika ve 
şarapla ilgili pro
gramlar 
Hobileri: El sanatları, 
spor toto, spor loto 
gibi oyunlar 
Sağlık: Diyet yap
maz. Doktorlara 
güvenir; keyif için az 
miktarda içer. 
Audi, Mitsubishi 
Karakteri: Risk 
almayı sever. 
Kendine güvenir. 
Yeni marka ve akım
ları denemeye 
bayılır. Bu 
otomobillerin 
sahipleri genelde 
daha genç, 
bekar ve 
çocuksuzdur. 
Ne okuyor: Ciddi 
gazeteler 
Ne izliyor: Ünlülerin 
hayatını konu eden 
reality shovvlar 
Hobileri: Barlar, 
gece kulüpleri, 
alışveriş 
Sağlık: Spor salon
larını sever. 
Doktorların 
reçetelerine 
güvenmez.

10 kızdan dördü 
estetik istiyor

Çocukları cep telefonundan 
uzak tutun

21. yüzyıl trajedisi 
korkunç boyutlarda, 
medyadan etkilenen 
küçük kızlar, ünlülere 
benzeme hevesinde. 
10 genç kızdan 
dördü estetik ameliy
at yaptırmayı 
düşünüyor.
Britanya'da Bliss 
dergisi tarafından, 
yaş ortalaması 14 
olan 2 bin genç kız 
üzerinde yapılan 
araştırmaya göre, 
kızlar ünlüler gibi 
kusursuz bir vücuda 
sahip olmak ve erkek 
arkadaşları tarafın
dan beğenilmek için 
bıçak altına 
yatmayı 
planlıyor.
Araştırmaya katılan 
kızların sadece 
yüzde 8'i hallerinden 

memnun. Bazı kızlar 
da yeme bozukluk
larından mustarip. 
Kızların üçte biri 
fazla kilolu olduğunu 
düşünüyor, 10 kız
dan yedisi de biraz 
kilo verebilirse çok 
daha mutlu olacağını 
söylüyor.
Kusursuz vücut 
baskısı
Öte yandan dergi, 
ailelerin de bu 
durumdan sorumlu 
olduğunu iddia ediy
or. Kızların yarısın
dan fazlasının 
annesi, kızlarının 
kilosu için endişe
leniyor ve bu konuda 
söyleniyor. Erkek 
arkadaşları da kızlara 
'kusursuz vücut* 
yönünde baskı 
yapıyor.

21. yüzyılın trajedisi 
Bliss dergisinin 
editörü Chantalle 
Horton, sonucu '21. 
yüzyıl trajedisi' 
olarak değerlendirdi. 
Öte yandan estetik 
cerrahı Nick 
Parkhouse, estetik 
ameliyatın herkese 
göre olmadığına 
dikkat çekerek, "Bu 
tür operasyonların 
çok ciddi yan etkileri, 
riskleri var. Mutlaka 
gerekmedikçe bıçak 
altına yatmayın" 
dedi. Kızlar en çok 
şu ünlülere benze
mek için estetik yap
tırmayı düşünüyor: 
Jennifer Lopez, 
Beyonce, Britney 
Spears, Christina 
Aguilera, Jamella.

Çocukları cep telefo
nundan uzak tutun 
İngiltere'de ulusal 
Radyolojik Koruma 
Kurulu uzmanları 
tarafından yapılan 
uyarıda, çocukların 
çok acil bir durum 
olmadıkça cep tele
fonundan uzak tutul
ması tavsiye edildi. 
5 yıl önce de aynı 
uyarıyı yaptıklarını, 
cep telefonlarının 
sağlığa zararlı 
olduğuna dair kesin 
bir veri bulunma
masına rağmen, 
"tedbiri adımların 
atılması gerektiğini" 
belirten kurul 
başkanı Sir VVilliam 
Stewart, “yaptığımız 
uyarıların kulak 
arkası edildiğini 
üzülerek tespit 
ettik" dedi.
7-10 yaş grubundaki

çocukların dörtte 
birinin kendilerine ait 
cep telefonları 
bulunduğunu, bunun 
da 2001 yılına göre 
yaklaşık iki kat artışa 
işaret ettiğini 
belirten Stevvart, “bil
imsel kurullar, her 
uyarıyı kesin olmasa 
da belli kaygılara 
dayanarak veriyor. 
Ailelerin bu dikkatle 
yapılmış uyarıları 

göz ardı etmemesi 
gerekir” diye konuş
tu.
İngiltere Ulusal 
Radyolojik Koruma 
Kurulu'nun çok 
yakında konuyla ilgili 
son raporunu açıkla
ması ve bu raporda 
özellikle çocukların 
büyük risk altında 
olduklarını vurgula
ması bekleniyor
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Bandrol ücretierine zam
Radyo, 
televizyon, 
video ve birleşik 
cihazlardan alı
nacak bandrol 
ücretleri yüzde 
10'dan yüzde 
16'ya çıkarıldı. 
Bakanlar 
Kurulu'nun 
konuya ilişkin 
kararı Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Karar, 1 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren geçerli 
olacak.
Karara göre, 
renkli ve 
siyah/beyaz 
televizyon, 
radyo, portatif 
radyo-teyp, 
radyo-pikap, 
video, video- 
televizyon- 
radyo, video- 
televizyon,

radyo-televizyon, 
müzik seti ve 
benzerleri ile 
bu cihazların 
dışında kalan 
ve radyo- 
televizyon 
yayınım almaya 
yarayan her
türlü cihazın

fabrika çıkış 
fiyatı veya ithal 
maliyeti 
üzerinden bir 
defaya 
mahsus olmak 
üzere alınan 
ücretler yüzde 
10'dan yüzde 
16'ya çıkarıldı.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

»m

Ziraat Bankaları hafta sonu açık
Ziraat 
Bankası, 
emeklilerin 
vergi iade 
zarflarını 
teslim etmek 
için banka 
önünde 
yaşadıkları 
çileye son 
vermek 
amacıyla 
hafta sonları 
10.00-17.00 
saatleri arasın
da şubelerini 
açık tutma 
kararı aldı. 
Ziraat

Bankası 
yetkilileri, 
emekli vatan 
daşların vergi 
iade zarflarını 
hafta sonu da 
teslim edebile

ceğini 
belirterek, 
"Hafta sonu 
personelimiz 
fazla mesai 
yapacak.
Cumartesi ve

pazar günleri 
10.00-17.00 
saatleri ara 
sında özel 
işlem şubemiz 
açık olacak" 
dediler.

OMişçfemı afette para yardım

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 6950

Antalya'da 26 
Ağustos 2004 tari
hinde çıkan orman 
yangınında hay
atını kaybeden 
orman işçilerinin 
ailelerine para 
yardımı yapıldı. 
Antalya'nın 
Gündoğmuş İlçe- 
si'ne bağlı 
Ortakonuş Köyü 
Kızılalan mevki- « 
inde, 26 Ağustos 
2004 tarihinde 
çıkan yangına 
müdahale ederken 
yanarak şehit olan 
6 orman işçisinin 
ailelerine düzenle
nen törenle para 
yardımı yapıldı. 
Antalya Orman 
Bölge 
Müdürlüğü'nde 
düzenlenen törene, 
şehit yakınlarının 
yanı sıra Vali 
Yardımcısı Sıtkı 
Hanlıoğlu, Akdeniz 
Orman Bölge 
Müdürü Mustafa 
Kurtulmuştu, İl 
Müftüsü Kadir 
Çelik ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Orman Bölge

Müdürü Mustafa 
Kurtulmuştu, 
arkadaşlarının 
mesleğe, vatana ve 
ormana duydukları 
sevgiyle şehit 
olduğunu 
belirterek, 
Türkiye'de bu 
anlamda Orman 
Bakanhğı'nca ilk 
kez böyle bir 
yardım yapıldığını 
söyled 
Konuşmaların 
ardından, görevleri 
başında şehit olan 
Mevlüt Kaplan, 
Mehmet Ali 
Güzelce, Ferudun 
Kaya, Mesut 
Aranlı, Abdulah 
Aydın ve Haşan 
Dağhan'ın yakın
larına 38 bin 95 
YTL (38 milyar 95 
milyon lira) yardım 
çekleri, Vali 
Yardımcısı 
Hanlıoğlu, İl 
Müftüsü Çelik ve 
Bölge Müdürü 
Kurutulmuştu 
tarafından 
takdim edildi.
Çeklerin verilmesi 
sırasında duygulu

anlar yaşanırken, 
ölen orman işçi
lerinin aileleri göz 
yaşlarına boğuldu. 
Mehmet Ali 
Güzelce ve 
Haşan Dağhan'ın 
yakınlarına 
ayrıca orman 
sevgilerinden 
dolayı plaket 
verildi.
Tören sonunda 
şehit aileleri adına 
bir konuşma yapan 
Abdullah Aydın, 
orman çalışan
larının şartlarının 
düzeltilmesi 
gerektiğini 
belirterek, "Bizim 
içimiz yandı, 
başkalarının içi 
yanmasın" dedi. 
Maddiyatın kendisi 
için önemli 
olmadığını da ifade 
eden Aydın, 
"Yapılan yardım 
benim için önemli 
değil, ancak diğer 
aileler için önemi 
fazla. Bu aileler, 
sağlanan kaynakla 
çocuklarına gele
cek hazırlıyor" diye 
konuştu.

ABONE OLDU N UZ IV1U?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Kurbanlık Men dMat edilmesi gerekeni»
Veteriner sağlık 
raporu ve numaralı 
kulak küpesi bulun
mayan kurbanlık 
hayvanların alınma
ması gerektiği 
bildirildi.
Giresun Veteriner 
Hekimleri 
Odası'ndan yapılan 
açıklamada, satılan 
kurbanlık hayvan
ların, menşe 
şahadetnamesi, vet
eriner sağlık raporu, 
numaralı kulak 
küpeli ve şap 
hastalığına karşı 
aşılanmış olmasının

zorunluluk olduğu 
belirtildi.
Açıklamada, sağlıklı 
hayvanların hareket
leri ve bakışları 
canlı, tüyleri parlak, 

derileri elastiki, 
burun uçları nemli 
ve besi durum
larının da iyi olduğu 
ifade edilerek, ağız, 
burun ve gözlerinde 
akıntı olan, derileri 
kuru, tüyleri 
dökülmüş, hırıltılı 
soluyan ve aşırı 
zayıf hayvanların 
veteriner hekime 
muayene ettirilmesi 
gerekmekte olduğu
nun altı çizildi.
Açıklamada, kur
banlık hayvanların 
umuma açık 

mahalle, teknik ve 
hijyenik şartlardan 
yoksun ortamlarda 
kesilmemesinin 
gerektiği vurgula
narak şu ifadelere 
yer verildi: 
"Belediyelere ait 
mezbahalarda, 
Kurban Hizmetleri 
Komisyonları 
tarafından 
belirlenen ve 
belediyelerce 
düzenleme yapılmış 
kurban kesim yer
lerinde hayvanlar 
ehil kişiler tarafın

dan kesilmelidir. 
Hayvanlara kesim 
sırasında eziyetten 
kaçınılmalıdır. 
Kendine ait arazi ve 
bahçelerde kurban 
kesenler, kesim 
sonrası oluşan kan, 
organ ve diğer artık
ları açılacak 
çukurlara doldurul
malı ve üzerine 
kireç dökülerek 
kapatılmalıdır. 
Hastalık belirtisi 
gösteren sakatat 
gibi kısımlar kesin
likle kedi ve köpek 
gibi hayvanlara 
yedirilmemelidir" 
Kurbanlık hayvan
lardan elde edilen 
derilerin milli bir 
servet olduğunun 
vurgulanan açıkla
mada, ehil olmayan 
kişiler tarafından 
yüzülerek hasar 
verilen ve usulüne 
uygun olarak 
muhafaza 

edilmeyen deriler 
sebebiyle her yıl 
ülkemiz ekonomisi 
büyük zarara uğra, 
makta olduğu 
kaydedildi. Yüzülen 
derilerin üzerlerinde 
fazla et ve yağ 
parçaları bırakma
masına özen göster
ilmesinin gerektiği 
ifade edilen açıkla
mada, "Kanla 
bulaştırmamaya 
dikkat edilmelidir. 
Eğer kan ve gübre 
gibi pislikler varsa 
bunlar temizlen- 
melidir. Normal 
olarak bir koyun 
derisine o derinin 
ağırlığının yansı 
kadar tuz kullanılır. 
Sığır derisinde ise 
ağırlığının üçte 
birisi kadar tuz 
kullanılır. Derinin 
üstü eti görülmeye- 
cek şekilde tuzlan- 
malıdır" denildi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz

Tel; (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Nasıl su içiyoruz? Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlik Genç Takım’ı analizi

Türkiye 
genelinde faaliyet 
gösteren ambala
jlı su üretim 
tesislerinin yüzde 
70'i standart dışı 
çıktı. 2004 yılı 
içinde denetlenen 
202 faal 
işletmeden yal
nızca 62'si uygun 
bulunurken, 
140'ında halk 
sağlığına ve 
yasal mevzuata 
aykırılıklar tespit 
edildi. Sağlık 
Bakanlığı, 45 gün
içinde eksikliklerini 
tamamlamayan 
kuruluşlar hakkında 
yasal işlem başlatıl
ması için valiliklere 
talimat verdi 
Türkiye'de ambalajlı 
su pazarı her geçen 
yıl büyürken, üretim 
tesislerinin çoğunda 
standartlara uyul
madığı ortaya çıktı. 
Sağlık Bakanlığı, 
2(Â)4 yılı içinde 
Türkiye'deki tüm 
kaynak, içme ve

maden suyu işlet
melerini denetimden 
geçirdi. Bakanlık 
görevlileri 50 ildeki 
241 tesiste tek tek 
incelemelerde 
bulundu. Bunlardan 
202'sinin faal, 
39'unun da ruhsatı 
olduğu halde üretim 
yapmadığı anlaşıldı. 
Çalışmayan işlet
melerden 13'ün ruh
satları iptal edildi. 
Denetimlerden 
çıkan sonuçlar, 
piyasada faaliyet

gösteren işletmel
erden yüzde 
70'inin üretim 
sırasında hijyen 
kurallarına 
uymadığını gözler 
önüne serdi. 
Denetimlerden 
yalnızca 62 tesis 
tam not aldı. 140 
işletmenin sağlık
sız üretim yaptığı 
ve yasal sorumlu
luklarını yerine 
getirmedikleri 
belirlendi. Yerel 
düzeyde faaliyet

gösterenlerle birlik
te aralarında büyük 
firmaların da bulun
duğu bu üreticilere 
eksikliklerini 
tamamlamaları 
amacıyla 45 gün 
süre verildi.
Bakanlık görevlileri 
süre sonunda 140 
işletmeyi tekrar 
denetimden geçire
cek. Eksikliklerini 
tamamlamayanlar 
hakkında valilik
lerce yasal işlem 
başlatılacak.

Açık lise sınavları Ocak’ta
Açık lise 
sınavlarının, 
15-16 Ocak 2005 tar
ihlerinde 
yapılacağı bildirildi. 
Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye 
göre, Açıköğretim 
Lisesi'nin 1. dönem 
sınavları, 15-16 
Ocak 2005 
Cumartesi ve 
Pazar günleri 
yapılacak. 
Sınav giriş bel
gelerinin öğrencilerin 
adreslerine gönder
ildiği, sınav giriş bel

gesi eline ulaşmayan leri belirtildi.
öğrencilerin, illerde 
bulunan İl Eğitim 
Hizmetleri Merkez 
Müdürlükleri'nden 
yada " 
www.meb.gov.tr " 
internet sitesinden 
sınav giriş belgeleri
ni temin edebilecek-

Sınav sonuçlarının 
14-25 Mart 2005 tar
ihleri arasında açık
lanacağı, mezun ola
mayan öğrencilerin 
ise aynı tarihler 
arasında kayıt 
yenilemeleri gerek
tiği kaydedildi.

SAM Küçük Kumla Hizmet Caddesinde 
dükkan olarak kullanılabilecek

GARAJ SATILIK GARAJ
513 96 83

KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

BATUHAN NEĞİŞ

Gemlik Genç Takımı, şu 
ana kadar 6 maç oynadı, bu 
maçların hepsini izledim, 6 
haftalık zamandaki kanatim, 
ummumiyetle iyi yönde.

Tabiki olumlu olduğu kadar, 
olumsuz yönleride var.

Takım halinde yazmam 
gerekirse, olumsuz yönlerin en 
başında geleni, idman olayı.

İdmanlar gece yapılıyor, 
gece idmanları verimsiz oluy
or.

Hele bizim idman yaptığımız 
saha elverişli değil. 
'İdmanlarda hoca, yaptır

mak istediği bir çok hareketi 
yaptıramıyor.

Başta top alışverişleri, taktik 
çalışmaları istenilen düzeyde 
yapılamıyor.

Eğer idmanlar gündüz 
yapılabilirse, inanın Gemlik 
gençlerini hiç bir takını zor
layamaz.

Ol ıımsuzliıkları yazarken 
futbolcuları teker teker ele 
almak istemiyorum.

Aksayan tarafyokmu? var 
tabiki.

Birinci devrenin son maçı

Zaferspor la, tahmin ediyorum 
oda deplasmanda oynayacak 
ne olur? Gemlikspor genç
lerinin en iyi ve en çok 
beğendiğim yanı, bütün futbol
cularının kazanma arzusunda 
olmalarıdır.

İşte bu hırs onları 
güzelleştiren, onları başarıya 
götüren unsur.

Son iki hafta takımdaki 
oyunculardan; direkt oynayan 
Dinçer ’in ve libero oynayan 
Serdar ’ın sakatlıkları üzücü 
inşallh ileride bir şey çıkmaz.

Genç Serdar ’ın tedavisi 
zannederim 15 gün sürer.

Genç takım kaptanına; 
Emrah 'a nasıl topu soldan, 
sağa çevirmek, ileri direk pas 
yapmak takımını ateşlemek ne 
kadar güzel oluyor.

Tek pas, ileri pas, ön libero 
oynamanın güzelliği burada. 
Biraz daha kuvvetli olman 
gerekiyor.

ileride bu gençleri teker 
teker yazacağım.

Belki biraz tenkit ederim, 
belki de biraz şımartırım.

HAYIF
Askeri kimliğimi kaybettim. 

Hükümsüzdür
Ferdi TAŞ

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Atında iye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

http://www.meb.gov.tr
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En düşük emekli maaşı 543 YTL Merkez Bankası faiz indirdi

Maliye Bakanlığı, 
Emekli Sandığı'ndan 
aylık alan emekli, 
dul ve yetimlerin 1 
Ocak 2005 tarihin
den itibaren geçerli 
katsayı artışlarına 
ilişkin fark çalış
malarını tamamladı. 
Maliye 
Bakanlığı'ndan 
konuya ilişkin 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 1 Ocak 
2005 tarihinden

Pompalara yeniden zam
Akaryakıt 
piyasasının 
serbestleşmesinin 
ardından, akaryakıt 
fiyatlarında küçük 
indirimler yapan 
dağıtıcı firmalar fiy
atları yeniden yük
seltti.
1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren 
akaryakıt fiyatlarının 
dağıtıcı firmalar 
tarafından belirlenm
eye başlamasının 
ardından fiyatlarda 
az da olsa bir düşüş 
yaşanmıştı. Yeni sis
teme göre dağıtıcı 
firmalar belirledikleri 
tavan fiyatları bay
ilere bildiriyor ve 
bayiler de buna göre 
pompa fiyatlarını 
ayarlıyor. Her düzen
lemenin ardından 
dağıtıcı firmalar 
belirledikleri tavan 
fiyatları bir gün önce 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'na (EPDK) 
bildiriyor.
Bugün itibariyle 
tavan fiyatlarını 
bildiren firmalar ve 
akaryakıt fiyatları ise 
şu şekilde: 
OPET 
PETROLCÜLÜK 
A.Ş.:
Ankara: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,48, gasoil: 
1,73, kükürtlü 
motorin: 1,86, gaz 
yağı: 1,56, kükürtlü 
fuel oil: 0,55, düşük 
kükürtlü fuel oil: 

itibaren geçerli 
olmak üzere, aylık 
katsayısı 0,0401, 
taban aylık katsayısı 
ise 0,486 olarak 
belirlendi. Böylece, 
en düşük emekli 
aylığı 512.93 
YTL'den 543.43 
YTL'ye yükseltildi. 
Emekli, dul ve 
yetimlerden, birinci 
gruba girenlere bir 
aylık, ikinci gruba 
girenlere iki aylık,

0,73, kalorifer yakıtı: 
1,04
İstanbul: 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, gasoil: 
1,72, kükürtlü 
motorin: 1,85, gaz 
yağı: 1,55, kükürtlü 
fuel oil: 0,55, 
kalorifer yakıtı: 1,03 
İstanbul (Avrupa): 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, gasoil: 
1,72, kükürtlü 
motorin: 1,85, gaz 
yağı: 1,55, kükürtlü 
fuel oil: 0,55, 
kalorifer yakıtı: 1,02 
İzmir: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,27, 98 
oktanlı: 2,44, gasoil: 
1,71, kükürtlü 
motorin: 1,85, gaz 
yağı: 1,53, kükürtlü 
fuel oil: 0,54, düşük 
kükürtlü fuel oil: 
0,68, kalorifer 
yakıtı: 1,01 
SUNPET-OPET Dış 
Ticaret A.Ş.: 
Ankara: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,48, gasoil: 
1,73, kükürtlü 
motorin: 1,86, gaz 
yağı: 1,56, kükürtlü 
fuel oil: 0,55, düşük 
kükürtlü fuel oil: 
0,73, kalorifer yakıtı: 
1,04
İstanbul: 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, gasoil: 
1,72, kükürtlü 
motorin: 1,85, gaz 
yağı: 1,55, kükürtlü

üçüncü gruba giren
lere üç aylık olmak 
üzere 1 milyon 578 
bin 454 kişiye 
toplam 90 milyon 33 
bin 245,42 YTL, 17 

fuel oil: 0,55, 
kalorifer yakıtı: 1,03 
İstanbul (Avrupa): 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, gasoil: 
1,72, kükürtlü 
motorin: 1,85, gaz 
yağı: 1,55, kükürtlü 
fuel oil: 0,55, 
kalorifer yakıtı: 1,02 
İzmir: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,27, 98 
oktanlı: 2,44, gasoil: 
1,71, kükürtlü 
motorin: 1,85, gaz 
yağı: 1,53, kükürtlü 
fuel oil: 0,54, düşük 
kükürtlü fuel oil: 
0,68, kalorifer yakıtı: 
1,01
THE SHELL 
Campany of Turkey 
Limited:
Ankara: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,49, düşük 
kükürtlü kotorin: 
1,86, motorin: 1,73, 
gaz yağı: 1,55, fuel 
oil 6: 0,55 
İstanbul: 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,46, düşük 
kükürtlü kotorin: 
1,86, motorin: 1,72, 
gaz yağı: 1,54, fuel 
oil 6: 0,56
İzmir: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,27, 98 
oktanlı: 2,46, düşük 
kükürtlü kotorin: 
1,84, motorin: 1,71, 
gaz yağı: 1,53, fuel 
oil 6: 0,54
TOTAL Oil Turkey 
A.Ş.:
Ankara: Kurşunsuz:

Ocak 2005 tarihin
den itibaren aylık 
aldıkları bankalar ve 
PTT kanalı ile 
ödenecek.

2,27, süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,48, 
motorin: 1,72, düşük 
kükürtlü: 1,86, 
gazyağı: 1,55, fuel 
oil 6: 0,55, kalorifer 
yakıtı: 1,04 
İstanbul (Anadolu): 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, 
motorin: 1,71, düşük 
kükürtlü: 1,85, 
gazyağı: 1,53, fuel 
oil 6: 0,55, kalorifer 
yakıtı: 1,03 
İstanbul (Avrupa): 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, 
motorin: 1,71, düşük 
kükürtlü: 1,85, 
gazyağı: 1,53, fuel 
pil 6: 0,55, kalorifer 
yakıtı: 1,02 
İzmir: Kurşunsuz: 
2,27, süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,44, 
motorin: 1,70, düşük 
kükürtlü: 1,84, 
gazyağı: 1,53, fuel 
oil 6: 0,54, kalorifer 
yakıtı: 1,00 
TURCAS Petrol A.Ş. 
(Türk Petrol) 
Ankara: Kurşunsuz: 
2,28, süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,48, 
motorin: 1,72, düşük 
kükürtlü motorin: 
1,86, gaz yağı: 1,55, 
fuel oil: 0,55, 
kalorifer yakıtı: 1,04 
İstanbul: 
Kurşunsuz: 2,28, 
süper: 2,28, 98 
oktanlı: 2,45, moto 
rin: 1,71, düşük kü 
kürtlü motorin: 1,85 

Merkez 
Bankası faiz 
oranlarını 
bugünden 
itibaren 1'er 
puan indirdi. 
Buna göre, 
gecelik 
borçlanma faiz 
oranı yüzde 18'den 
yüzde 17'ye 
düşürülürken, borç 
verme faiz oranı 
yüzde 22'den 
yüzde 21'e indirildi. 
1 haftalık borçlan
ma faiz oranı ise 
yüzde 18'den 
yüzde 17'ye 
düşürüldü. 
Merkez 
Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Banka 
bünyesindeki 
Bankalararası Para 
Piyasası ve İstan
bul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB) Repo-Ters 
Repo Pazan'nda 
uygulamakta olan 
kısa vadeli faiz 
oranları 11 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren 1'er puan 
düşürüldü. Buna 
göre, gecelik 
borçlanma faiz 
oranı yüzde 18'den 
yüzde 17’ye 
düşürülürken, borç 
verme faiz 
oranımız yüzde

Marmara’da arka 
arkaya 5 deprem
Tekirdağ’ın Şarköy 
İlçesi açıklarında 
Marmara 
Denizi’nde ilk 
deprem saat 
05.20’de 2.6 büyük
lüğünde oldu. Bunu 
saat 05.57’de 2.8, 
06.14 ve 07.10’da 
2.7 ve 08.10’da 2.9 
büyüklüğündeki 
depremler izledi. 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü verilerine 
göre, Tekirdağ’ın 
Şarköy ilçesi açık
larında Marmara 
Denizi’nde ilk

22'den yüzde 21'e 
düşürüldü. 1 haf
talık borçlanma 
faiz oranı yüzde 
18'den yüzde 17'ye 
düşürüldü.
Geç Likidite 
Penceresi uygula
ması çerçevesinde, 
Bankalararası Para 
Piyasası'nda saat 
16.00 -16.30 arası 
gecelik vadede 
uygulanan borç 
verme faiz 
oranı da yüzde 
26'dan yüzde 25'e 
düşürülürken, 
yüzde 5 olan 
borçlanma faiz 
oranımız değiştir
ilmedi. Açık piyasa 
işlemleri 
çerçevesinde 
piyasa yapıcısı 
bankalara repo 
işlemleri yoluyla 
gecelik ve bir haf
talık vadelerde 
tanınan borçlanma 
imkanının faiz 
oranları yüzde 
20'den 
yüzde 19'a 
düşürüldü.

deprem saat 
05.20’de 2.6 büyük
lüğünde oldu. Bunu 
saat 05.57’de 2.8, 
06.14 ve 07.10’da 
2.7 ve 08.10’da 2.9 
büyüklüğündeki 
depremler izledi. 
Depremler vatan
daşların büyük 
bölümü tarafından 
hissedilmedi.
Kahramanmaraş’ın 
Andırın ilçesinde 
saat 03.54’de 3.3, 
Antalya’nın Kaş 
llçesi’nde ise saat 
03.12’de 3.7 büyük
lüğünde yer sarsın
tıları kaydedildi
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Hayata en güzel başlangıç anne sütü
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
"Allah'ın insanlara 
bahşettiği mucizevi 
bir besin olan anne 
sütünden bebek 
lerimiz mahrum 
bırakılmamalıdır" 
dedi.
Akdağ yaptığı yazılı 
açıklamada, bütün 
bebek ve çocuk
ların sağlıklı olmak 
ve sağlığını koru
mak için yeterince 
beslenme hakkına 
sahip olduğunu 
belirterek, emzir
menin bebek ve 
çocuklara bu hakkı 
sağlayan en ideal 
yöntem olduğunu 
bildirdi. Doğadaki 
en mükemmel 
besin olan anne 
sütünün bir 
annenin yeni doğ
muş bebeğine 
verebileceği 'ilk ve 
en değerli 
armağanı' 
olduğunu ifade 
eden Akdağ, 
"Allah'ın insanlara 
bahşettiği mucizevi 
bir besin olan anne 
sütünden, bebek
lerimiz mahrum 
bırakılmamalıdır. 
Her annenin 
bebeğine yetecek 
kadar sütü mutlaka 
vardır.

<

IVI

I

I

I

i

1

Bebeklerimize ilk 6 
ay anne sütünden 
başka besin ver
ilmemeli, 6. aydan 
sonra ek gıdalar 
yine anne sütü ile 
birlikte verilmelidir" 
diye konuştu. 
Türkiye'de, özellikle 
kentlerde bebekler 
için zamanından 
önce ek besinlere 
başlanılmasının 
önemli bir sorun 
olduğunu dile 
getiren Bakan 
Akdağ, şunları kay
detti:
"Bazı yörelerde 
bebek ağladıkça 
verilen bu ek besin
ler bir gelenektir. 
Ne yazık ki bu çok 
yanlış ve sakın
calıdır. Annelere 
neden emzirmeyi 
bıraktıkları ya da 
neden bebeklerine 
ek besin verdikleri 
sorulduğunda

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
ilçe Tarım Müd. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 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 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 "51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKÇAN PETROL, 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL “
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

'Yeterli sütüm 
yoktu', 'Bebek 
istemedi', 'Bebeğim 
doymuyordu' şek
linde değişik yanıt
lar alınabilir.
Aslında bu anneler, 
tüm bu ve buna 
benzer yanlış 
kanaatlerinin, 
emzirmelerini 
engelleyen temel 
neden olduğunu 
bilmelidirler. Anne 
sütü ile doğru 
emzirmenin 
başlatılması ve 
başarıyla 
sürdürülmesinin en 
önemli unsuru; 
annelerin doğum 
öncesi, doğum 
sırası ve sonrasın
da sadece aileleri 
ve toplum tarafın
dan değil, bütün 
sağlık sistemi 
tarafından etkin 
olarak bil
gilendirilmesidir.

Sizler çocuklarınızı 
hep anne sütü ile 
beslemediniz mi? 
Sütünüz, çocuk
larınızı sağlıklı 
olarak besleyip 
büyütmeye yetmedi 
mi? O zaman şimdi 
görev sizlere 
düşüyor. Lütfen 
emzirme konusun
da yaptığımız çalış
malarda ve anne 
sütü ile ilgili yanlış 
uygulamalara karşı 
verdiğimiz 
mücadelede bize 
yardım edin. 
Bebeklerimizin ilk 6 
ay sadece anne 
sütü ile beslen
meleri konusunda; 
kızlarınızı, gelin: 
terinizi ikna edin. 
Bu politikamızın 
ülke genelinde 
yaygınlaştırılması, 
ülkemizde doğum 
yapılan tüm has
tanelerin, çocuk 
hastanelerinin ve 
birinci basamak 
sağlık kuru
luşlarının 'Bebek 
Dostu' unvanı 
alarak, emzirmenin 
korunması, 
özendirilmesi ve 
desteklenmesi ' 
çalışmalarına katkı 
sağlaması temel 
hedefimizdir."

Zeytinyağı meme
teine iyi geliyor

Amerikalı araştırma
cılar, zeytinyağının 
meme kanserine iyi 
geldiğini belirledi. 
Chicago'daki 
Feinberg Üniversite- 
si'nden Dr. Javier 
Menendez başkan
lığındaki heyet, 
zeytinyağındaki 
oleik asidin Her- 
2/Neu ya da 
ERB B-2 adlarıyla 
bilinen kanser 
geninin seviyesini 
önemli oranda 
düşürdüğünü 
saptadı.
Laboratuvar şart
larında yapılan 
deneylerde, meme 
kanserinde Her- 
2/Neu seviyesi, oleik 
asit sayesinde 
yüzde 20 azaltıldı. 
Kanserli hücreler 
üzerinde yapılan 
deneyler, Her-2/Neu 

NÖBETÇİ ECZANE
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2031 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
> Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günledi ve Pazar günleri yayınlanmaz)

genini etkisiz kılan 
oleik asidin 
tedavinin etkisini de 
artırarak hastaların 
ömrünü uzattığını 
gösterdi.
Araştırma sonuçları, 
Amerikan Onkoloji 
Yıllığı'nın son 
sayısında yayım
landı. Dr. Menendez, 
"Araştırma 
sonuçları, 
özellikle zeytinyağlı 
yemeklerin kanser 
ve kalp-damar 
hastalıklarıyla 
yaşlanmaya karşı 
koruyucu etki 
sağladığını 
doğruluyor" dedi. 
Zeytinyağının 
"faziletleri", 
Amerikan Gıda ve 
İlaç Dairesi (FDA) 
tarafından geçen 
Kasım ayında res
men kabul edilmişti.
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Yapımcıları zengin eden 21 film
Hollywood’un dev 
film şirketlerinin 
yüzü, geçen yıl 
21 filmin dünya 
çapında elde ettiği 
gişe hasılatlarıyla 
güldü. Kuzey 
Amerika dışındaki 
ülkelerde 
‘Harry Potter’ın 
borusu öttü. 
Geçen yıl (Kuzey 
Amerika hariç) tüm 
dünyada en çok 
izlenen film, toplam 
540.3 milyon 
dolarlık rekor gişe 
hasılatıyla 'Harry 
Potter ve Azkaban 
Tutsağı - Harry 
Potter and the 
Prisoner of 
Azkaban’ oldu. 
İnternet sitesi 
‘Screen 
International’, 
(Kuzey Amerika 
hariç tutularak) 
dünya çapında en 
çok hasılat yapan 
ve 100 milyon 

dolarlık hasılat 
barajını geçen 
21 yapımı açıkladı. 
ABD’DE EN 
ÇOK İZLENEN 
FİLM ‘SHREK-2’ 
Geçen hafta ilan 
edilen ABD’nin en 
çok izlenen filmleri 
arasında birinci 
sırada ‘Shrek-2’ yer 
alırken, (K.Amerika 
hariç tutularak 
yapılan) dünya 
çapındaki hasılat 
rekortmenliğinde 
‘Harry Potter’ 
serisinin son 
halkası bayrağı 
sevimli yeşil 
canavardan 
devraldı.
ABD-DIŞI DÜNYANIN 
l.’Sİ HARRY 
POTTER
Çocuk büyücü Harry 
Potter’ın yeni mac
erası ‘Harry Potter 
ve Azkaban Tutsağı’, 
dünyada (K.Amerika 
hariç) 540.3 milyon 

dolar hasılat elde 
etti. İlk iki filmdeki 
yönetmenin yerine 
bu kez Alfonso 
Cuaron’un rejisör 
koltuğuna oturduğu 
film, aralarında 
Türkiye’nin de 
bulunduğu tüm 
ülkelerde 
milyonları sinema 
salonlarına çekti. 
Film, ABD’nin en 
çok izlenen 
yapımları listesinde 
dördüncü sırada 
yer almıştı.
YEŞİL CANAVAR 
HER YERDE 
2004 yılının dünya 
çapında en çok 
izlenen filmleri 
listesinde 467.5 
milyon dolarlık 
hasılatıyla ikinci 
sırada yer alan 
‘Shrek-2’, prense
sine kavuşmak için 
tüm çabasını ortaya 
koyan şirin devin 
sevgi öyküsü.

İlkinin kazandığı 
başarı üzerine 
İkincisi çekilen 
film, ABD’de yılın en 
çok izlenen 
yapımı oldu.
Listenin üçüncü 
sırasında duvarlara 
tırmanan, tavanlar
dan sarkan bir 
kahraman ‘Örümcek 
Adam’ yer aldı. 
Serinin ikinci halka
sını bu yıl seyirciyle 
buluşturan yapım
cılar müthiş bir 
yatırıma imza attı ve 
‘Örümcek Adam 2’, 
yılı dünya çapında 
410.4 milyon dolarlık 
rekor hasılatla kap

attı.
HASILAT LİSTESİ 
(K.Amerika hariç) 
Harry Potter ve 
Azkaban Tutsağı: 
540.3 milyon dolar 
Shrek-2:
467.5 milyon dolar 
Örümcek Adam-2: 
410.4 milyon dolar 
Truva: 364 milyon 
dolar
Yarından Sonra: 
355.8 milyon dolar 
The Incredibles: 
286.8 milyon dolar 
Tutku: Hz.İsa’nın 
Çilesi:
253.2 milyon dolar 
Ben, Robot: 202.4 
milyon dolar

Van Helsing: 180 
milyon dolar 
Bridget Jones- 
Mantığın Sının: 
177.7 milyon dolar 
Köpekbalığı 
Hikayesi: 157.9 
milyon dolar 
Kral Arthur: 149.9 
milyon dolar 
Köy: 142.5 
milyon dolar 
Something’s Gotta 
Give: 142 milyon 
dolar 
Howl’s Moving 
Castle: 134.9 
milyon dolar 
Garfield: 120.4 
milyon dolar 
Terminal: 120.4 
milyon dolar 
Collateral: 116.7 
milyon dolar 
Ocean’s Twelve: 
107.3 milyon dolar 
1 he Polar Express: 
101.7 milyon dolar 
Fahrenheit 9/11: 
101.5 milyon dolar

D» ARHAN PETROL
on>, DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66 - 514 07 67



Vatandaşlardan kurbanlarını hijyenik ortaamda kesmeleri istendi.

Kurban kesim yerleri belirlendi
Kurban Hizmetleri Komisyonu 20 Ocak günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle Kurban kesim yerleri olarak Belediye 
Mezbahası, Balıkpazarı Belediye Otobüs Bakım Yeri, Belde Sitesi yanı ve eski Devlet Hastanesi’ni saptadı. Vatandaşlar bu alan- 
lar dışında özel mülklerinde kurbanları hijyenik şartlara uyarak, hayvanlara eziyet etmeden kesebilecekler. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
13 Ocak 2004 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

Lions’tan ikinci 
el giysi kermesi 
Gemlik Lions Kulübü tarafından 
düzenlenen ikinci el giysi 
kermesi bugün Belediye Sergi 
Salonu’nda başlıyor. İki gün
sürecek olan kermeste, 
ikinci el giysi satışı yapılacak.

Gemlik Rotary Derneği ile Halk Eğitimi Müdürlüğü’nün işbirliği ile açılan okuma yazma kursu sona erdi

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_giiler@hotmail.com

Okuma öğrenmek
“Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum?* 

sözü sanrım Hazret! Ali’ye ait.
Türkiye 21. yüzyılda okuma yazma oranı 

oldukça geri olan ülkeler arasında yer alıyor.
AB ülkeleri arasında okuma oranı en düşük 

ülke de Türkiye..
Okuma yazma bilmeyenlerin büyük çoğun

luğu bayanlar..
Yaşları 40’ın üzerinde okuma yazma 

bilmeyenler bulunduğu gibi, okul çağını bitir
miş gençler arasında da çok sayıda okuma 
yazma bilmeyen var..

Geçtiğimiz yıllarda İzmir’de izlediğim bir kon
feransta, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel 
Başkanı, ülkenin en gelişmiş kenti olan 
İzmir’de okuma yazma bilmeyenlerin sayısının 
utandıracak kadar yüksek olduğunu Valiliğin 
yaptırdığı bir araştırma saptadıklarını açık
lamıştı.

Hedef, okula yazma bilmeyen hiç bir ferdin 
kalmaması.

Bu nedenle, Türkiye’de okuma yazma sefer
berliği Milli Eğitim Bakanlığı yanında gönüllü 
kuruluşlarca da yürütülüyor.

Bunların başında Türk Rotary’si geliyor.
Ülkedeki tüm Rotary Kulüpleri, halk eğitim 

merkezi müdürlüklerine destek vererek, açılan 
kursların her türlü finansman ihtiyacını karşılıy
or.

Kolay Okuma yazma öğrenmek için ulus
lararası uzmanları yurda çağrıp, öğretmen 
yetiştirilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, Umurbey beldesinde ve 
Gemllik’te açılan kurslarda, okuma yazma öğre
nen yetişkinlerin mutluluklarını paylaşanlar
danım.

Okuma yazma bilmeyen insanları olan bir 
Türkiye, nasıl AvrupalI olacak şaşıyorum.

Gemlik Rotary 
Derneği’nin spon
sorluğunda açılan 
Okuma Yazma 
Kursu’nda 19 ergin 
kişi okuma yazma 
öğrenerek belge aldı. 
Aralarında torun 
sahibi olan ninelerin 
ve annelerin de 
bulunduğu kursta, 
bir bayan, evlat edin
mek için okuma 
yazma öğrendi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

CHP Gemlik ilçe Örgütü, hayvan pazarındaki esnaftan dert dinledi.

'Hayvan pazarı yetersiz1

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürik ve yönetim kurulu 
üyeleri, yaklaşan Kurban Bayramı 
nedeniyle, hayvan pazarındaki 
esnafın dertlerini dinledi. Sayfa 4’de

Hafta song kar geliyor
Balkanlardan gelecek soğuk ve 
yağışlı havanın önce yağmur, ardın
dan karla karışık yağmur, pazar günü 
de kar şeklinde yağması bekleniyor.

Haberi sayfa 7’de

Voleybol TumuyaşıTıın 
ödülleri dağıtıldı

13 Aralık 2004 günü başlayan ve 6 
Ocak 2005 günü sona eren okullararası 
Cumhuriyet Kupası Voleybol turnuvasının 
ödül töreni dün yapıldı. 23 gün boyunca 
kıyasıya mücadele eden öğrenciler, 
ödüllerini aldılar. Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_giiler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Kayıt dışı ekonomi
Türkiye’nin en büyük sorunu kayıt dışı 

ekonomi..
Çok önemli gelir kayıplarına neden 

oluyor.
Bu ülke mâliyesinin birinci görevi kayıt 

dışı ekonomiyi zapt-u rapta almak..
Çünkü haksız rekabete yol açıyor.
Kalitenin bozulmasına neden oluyor, 
insan sağlığım tehdit ediyor..
Kayıt dışı üretimin ya da ticaretin yapıl

madığı sektör yok.
Beyaz eşyadan gıdaya, tekstilden 

makine sanayiine dek uzanan her alanda 
mali dengeyi alt üst ediyor.

Onun için bu sorunun radikal biçimde 
çözülmesi gerek.

Yoksa;
Yasa dışı yollarla elde edilen gelirler 

ülkenin dışına çıkıyor.
Toplumsal gelişmeye bir katkı 

sağlamıyor.
Gerçi;
Sağlıklı gelir yapısı oluşturmaya dönük 

girişimler var.
Vergi kimlik numarası önemli bir adım.
Şimdi T.C. topraklarında yaşayan her 

yurttaşın bir vergi kimlik numarası var.
Bankada, ahm satım işlemlerinde mut

laka soruluyor.
Denetim de yapılıyorsa ne ala..
Yasayı çıkartmak kuşkusuz önemli 

ancak daha önemlisi denetim yapabilmek.
Sistemi gerçekten çalıştırmak.
Duyumlarımız işitildiği doğrultusunda..
Örnekler var.
Şaşırtıcı ama gerçek.
Ülkemin sağ duyulu maliye bürokratları 

kişisel mali hareketleri inceliyorlar.
Olağan üstü gelir yükselmelerine 

dikkatlerini yoğunlaştırıp, harekete geçi
yorlar.

Araştırıyorlar.
Soruyorlar.
İnceliyorlar.
Gelirin kaynağını kanıtlayamadın mı 

vay haline.
Usulsüzlükten kaçakçılığa dek her 

türlü ceza var.
Önemli olan uygulamayı sürekli kılmak.
Önemli olan uygulamayı adaletli bir 

biçimde gerçekleştirmek.
Ülkede hep kötü şeyler olacak değil 

ya..
İyi gelişmelerde yaşayacağız ki; gele

ceğe umutla bakalım.

Merinos’la AB’ye girdik!!!

BURSAHAKİMİYETVEKENT 
GAZETELERİNEİLANveREKLAMALINIR 

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

Bursa... Masal kentidir, 
benim yüreğimde..

Yeşil örtüsünden bahçeli 
evlerine, kapalı çarşısına, 
Türk evlerine, OsmanlInın 
mirasına dek uzanan 
öyküsünde, yok olan şadır
vanları, ipeği, dut ağaçları, 
dokuma tezgahlarıyla anılarda 
kalan Bursa...

O masal ki, şeftali 
ağaçlarının temeline kök 
salan binalarıyla, beton 
yığınına dönen Çarşamba- 
pazarı semtinin Darmstadt 
adını aldığı gün bitti. Avrupa 
kentinin mahallesi oluver
mişti, Darmstadt adıyla. 
Yıllar geçti... Avrupa kent 
konseyinde yer aldı 
belediyemiz..

Artık tescillenmişti, Avrupa 
kenti unvanımız. Mahalleden 
belediyeye geçmişti, kolay 
mı? Türkiye AB’ye gire
memişti, Bursa oluvermişti, 
Avrupa Kenti (AK)..

Yeşilin bin bir renginin 
yaşandığı Avrupa kentimizin 
rengi ise griydi... Hava kirliliği 
alarm veriyordu!.. Sonraaa... 
Reklam panolarında sırıtıyor
du, AB’nin yıldızında Bursa 
fotoğrafı.. Ödüllü belediyeler, 
reklam panolarında AK 
unvanını almanın belgesini 
sunuyorlardı!...

2005’in ilk günlerindeyiz.. 
İlk ayındayız... AK 
Belediyesi’nin dev reklam 
panolarında, şeriatçı Gülen’in 
‘Biten Hasret’ başlıklı ilan
larında kitapları tanıtılıyordu 
... Tık çıkmıyor, ne bir sivil 
toplum örgütünden ne de 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin yetkili yetkisiz 
tüm üyelerinden..

Benim ise midem bulanı 
yor; migrenim gün ve gün 
artıyor!..

Seçim meydanlarında 
nutuk atan partiler de sus pus 
olmuş ... Yeni bir seçime 
kadar kafalarını kuma göm
müş!..Ya da kendi iç çek
işmelerinde kent örtüsünde 
yaşananları görmüyorlar!.. 
AB’nin Bursa’daki konumu ?

Buydu konu başlığımız, bu 
bayram... Avrupa Kenti (AK) 
Bursa, diyemiyorum... Göç 
dalgasından en çok nasibini 
alan kentimde, kaçak yapılaş
madan, ormanlara kadar 
uzanan talanlarından, bugün 
kent merkezine uzanan tinerci 
ve fuhuş pazar trafiği 
kusuyor, gün ve gün! Çok mu 
karamsarım!

Hayır!. Avrupa kentim de 
BursaRay hizmet veriyor, 
vatandaşına.. Çevre yolları

...Olması gereken de bu..
Geçenlerde Çevre yolu, 

BursaRay, eğitim tesisleri 
gibi temellerin açılışı için 
kentimize gelen Başbakan 
Erdoğan’ın ağırlanması için 
bazı okullara, ‘Başbakan’ın 
törenlerine öğrencilerinizi yol
layınız’ emri verilmişti!.. 
Yağmur altında saatlerce bek
ledi, minik bedenler; 
Başbakan’ı alkışlamak için... 
Siyasetin okullarla buluş
masında en büyük sancıyı 
çocuklar çekti. Doğrusu kızım 
Deniz de bu törene kaplanlar
dan. ‘Gitme’ sözlerime aldırış 
bile etmedi. ‘Emir varmış’ 
dedi..

Öğretmenleri de burnun
dan soluyormuş, ne yapsın
lar? Üstelik saatlerce bekleyip 
de, Başbakan’ı görmeden 
ayrılmışlar!.. Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
(BBBB) Hikmet Şahin’e sor
mak lazım, ve de AKP yöne
timine Başbakan’ın ağırlan
masında partileri ve sivil 
toplum örgütleri yeterli 
gelmiyor muydu? Belediye 
çalışanları da törendedir, her
halde!..

Başbakan Erdoğan, bu 
törenlerde en hassas konuya 
değindi.. Başbakan, BBBB 
Şahin’in kendisinden 
Merinos’u istediğini, dünyaca 
ünlü Hyde park gibi bir yeşil 
alan yapma şartı ile de 
verdiğini açıkladı.
Unutmamak gerekir ki, 
Merinos sadece yeşil örtüden 
ibaret bir yer değildir!!

Avrupa kentimin yöneti
cisi BBBB Şahin’in taa 
Ankara’lara gidip, 
Başbakan’dan Merinos’u 
gelin olarak istemiş . Oysa o 
Merinos çoktan elden çık
mıştı!... Eğer Merinos’u ne 
yapacağı konusunda bilgi 
almak amacıyla gittiyse, ona 
da sözümüz var..

BBBB Şahin, bu konuda 
karar mekanizmasını kentimin 
sivil toplum örgütleri hatta 
Kent Konseyi ile verebilirdi.. 
Üstelik Merinos konusunda 
eski Belediye Başkanı Erdem 
Saker’den bol bol bilgi ala
bilirdi de. Keza Erdoğan 
Bilenser’den de..

Ben yazmaktan yorul
dum... Bursa’ya, kültürel, 
sosyal ve spor yaşamı ile 
Merinos fabrikası Avrupa 
kenti giysisini giydirmiştir... 
İşte o dönemde laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, 
sanayide de atılımlarını yapı 
yor... Bursa’da Merinos’un 

kurulması için harekete geçi 
yor... Bursa dünyaya ihracat 
yapan bir fabrika olarak 
yaşamını sürdürüyor.. Sonra 
ne oluyor?

Özelleştirme kapsamına 
alınıyor... Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne (BBB) veriliyor 
.. Eğer, kapısından içeri bir 
vatandaş kimliği ile girme 
şansını bulursanız, gidin de 
Mustafa Kemal’in imzasının 
olduğu o günlere ait anılann 
ve fotoğrafların yer aldığı 
Merinos’u gezin... Asansörün 
ne olduğunu bilmeyen 
Türkiye’de bir fabrikadaki 
asansör akşamını görün...

Kıvırcık koyunumuzun tır
nağına kadar nasıl değerlen 
dirildiğini öğrenin... Merinos 
koyununun tüyünden, tır
nağından üretilen dünya 
markası parfümü de öğrenin.. 
Tabi ki, bilgi olarak... Tabi ki, 
küflenmeye terk edilmiş bu 
sistemin yer aldığı kazan ve 
laboratuar sistemini görün... 
Sadece görün.. Merinos 
masa başlarından nutuk 
atarak savunulmaz ve 
anlatılamaz!.. Gidiniz... 
Geziniz.... Görünüz...

O Merinos’un nasıl kulağı, 
gözü, bumu olduğunu görün.. 
Onun ağaçlarının esintisinde
ki 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, ‘durdu
rulan makinelerinde’ görmek 
bile yeter!.. Merinos Müze 
olmalı!... Müze.... Ancak ölü
lerin müzesi değil, yaşayan
ların müzesi...Fabrikası da 
çalıştırılmahdır, bir an önce... 
O Merinos ki Bursa’nın AB’ye 
giren tek ili olduğunun da bel
gesidir..

BBBB Şahin, Başbakan’ı 
bu konuda bilgilendirseydi, 
ya...

BBBB Şahin, kentin 
reklam panoları kentin 
makyajında büyük rol oynar. 
Şeriatçı Fetullah Gülen’in 
reklamlarıyla kentimde kirlil
iğe izin vermeyiniz!.. 
Başbakan’ın deyişiyle, tüccar 
kafası ile düşünmeyiniz... 
Parayı basan birileri yarın 
size de çok ters gelen bir 
fotoğraf ya da yazı ile 
Bursa’nın panolarından sırıtır
sa, ne olacak? Dikkat!

Sevgiyle kalın...
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Vatandaşlardan kurbanlarını tıijenik bir ortamda kesmeleri istendi
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Kurban kesim yerleri belirlendi
Kurban Hizmetleri Kolmisyonu 20 Ocak günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle Kurban kesim yerleri olarak Belediye 
Mezbahası, Balıkpazarı Belediye Otobüs Bakım yeri, Belde Sitesi yanı ve eski Devlet Hastanesi’ni saptadı. Vatandaşlar bu alan
lar dışında özel mülklerinde kurbanları hijyenik şartlara uyarak, hayvanlara eziyet etmeden kesebilecekler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
ilçemizde kurban 
kesilecek yerler 
belirlendi.
Kurban Hizmetleri 
Komisyonu aldığı

kararla ilçede kur
ban kesim yerleri 
olarak, Belediye 
Mezbahası, 
Balıkpazarı 
Belediye Bakım 
Onarım yeri, 
Manastır'da Belde 
Sitesi’nin yanı ile

eski Devlet 
Hastanesi alanı 
belirlendi.
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
imzasıyla açıklanan 
karar, Belediye 
Başkanlığına, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü

ile Jandarma 
Komutanlığına 
bildirildi.
Kurban kesim yeri 
olarak belirlenen 
yerler dışında, 
sokak ve cadde 
üzerinde Kurban 
kesimine mani

olunması 
istenirken, vatan
daşların kendi 
bahçe ve özel mülk
lerinde kurbanlarını 
kendi imkanlarıyla 
kesebilecekleri 
açıklandı.
Kurbanlarını kendi

imkanlarıyla 
kesmek isteyen 
vatandaşların ayrı
ca, dini ve hijyenik 
şartlara uyarak, 
hayvana eziyet 
vermeden 
kesmeleri kaydıyla 
müsaade edildi.

Gemlik Rotary Derneği ile Halk Eğitimi Müdürlüğü’nün işbirliği ile açılan okuma yazma kursu sona erdi

19 kursiyer okuma yazma öğrendi
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Gemlik Rotary 
Derneği ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
işbirliği ile 13 Ekim 
2004 ile 30 Aralık 
2004 tarihleri arasın
da açılan 
birinci kademe 
okuma yazma kursu

sona erdi.
Biri erkek 19 
kursiyerin katıldığı 
okuma yazma kur
sunu, 12 kişi bitirme 
başarısı gösterdi. 
Emekli Öğretmen
Mustafa Murat'ın 
öğreticiliğini 
yaptığı kursun tüm

giderlerini karşılayan 
Gemlik Rotary 
Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar ile 
Yönetim Kurulu 
üyesi Halil Özer ve 
Halk Eğitim Merkezi

Yardımcısı 
Emine Karbay ve 
kurs öğretmeni 
Mustafa Murat 
tarafından verildi. 
Okuma yazma 
kursunu başarıyla

yazma kursunun 
yanı sıra Umurbey 
beldesinde açılan 
okuma yazma 
kursunun da tüm 
giderlerini Rotary 
Derneğinin

üstlendiğini ve 
halen devam eden 
kilim dokuma 
kursu için 6 adet 
tezgah teminini de 
derneğin karşıla 
dığını bildirdi.

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Müdürü Kemal 
Çetinoğlu'nun da 
katıldığı törende 
kursiyerlere 
belgeleri verildi. 
Kursiyerlere 
belgeleri Rotary 
Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar, 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Halil Özer, 
HEM Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Müdür

bitiren kursiyerler
den bir bayanın ise 
çocuk edinebilmek 
için okuma yazma 
kursuna katıldığı 
ve belgesini daha 
önceden alarak 
evlat edinme 
işlemlerini yaptığı 
öğrenildi.
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
tamamlanan okuma

Kaç numara?...
Bilindiği gibi parti, aynı siyasi 
düşünceli paylaşanların 
oluşturduğu tüzel kişilik. 
Bir öğretmen yurttaşlık Bilgisi 
dersinde bir öğrenciye parti nedir? 
diye sorsa o öğrenci “Birlikte gözü, 
küp, birbiri ile devamlı didişen, 
karşılıklı hakarette bulunan insanlar 
topluluğudur” dese CHP’yi örnek 
gösterse Öğretmen kaç 
numara verir acaba?
Herhalde 10 numara...

MehıneRotary©emeği Baş 
Merkeal^Kiürü Kemal 0e 
leriH&ffi kursuyere belgesini
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CHP Gemlik İlçe Örgütü, hayvan pazarındaki esnaftan dert dinledi.

'Hayvan pazarı yetersiz'
Özürlüler 

Okulu’ndan 
İnan Tamer’e

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet 
Halk Partisi Gemlik 
İlçe örgütü, yak
laşan Kurban 
Bayramı için 
ilçe dışından 
hayvan pazarına 
gelen esnafla 
sohbet ederek, 
onların dertlerine 
ortak oldular.
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek 
ile yönetim kurulu 
üyeleri gezdikleri 
hayvan pazarının 
bakımsızhğınâ 
dikkat çekerek, 
Belediye yetkilileri
ni göreve 
davet ettiler. 
Her yıl yaşanan 
keşmekeşliğin 
bu yılda yaşan
makta olduğunu 
dile getiren 
CHP'liler, çevrenin 
öncelikli olarak 
koruma altına 
alınması gerektiği
ni savundular. 
CHP'lilere 
belediyeden 
beklentilerini 
aktaran hayvan 
satıcıları, öncelikli 
olarak aydınlatma 
ve tuvalet 
ihtiyacının

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

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET

giderilmesini 
istediler.
Her yıl Gemlik'e 
gelerek hayvan 
satımı yaptığını 
söyleyen bir 
esnaf; sıkın
tıların gider
ilmediğini 
sadece 
belediye 
tarafından 
pazarın bir 
yanına su getir
ildiğini söyledi. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
Bakanlığın yayım
ladığı bildiride ise 
hayvan satım 
yerlerinin nasıl

^►513 96 83
ABONE OLDUNUZ MU?

I'AT/51 abone olun
■LgJ OKUYUN OKUTUN

olacağının açık 
şekilde 
belirtilmesine 
karşılık 
belediyenin 
uygulama 
yapmamasına 
anlam veremediği

ni söyledi. 
Akyürek, 
Büyükşehir'e 
dahil edilen 
Gemlik'e bu tür 
hayvan pazarının 
yakışmadığını da 
sözlerine ekledi.

teşekkür

Gazetemiz yazan 
İnan Tamer'in 
Ata Mahallesinde 
bulunan
Özürlüler Okuluna 
gönderdiği 
erzak yardımı, 
çocuklarına 
yemek yapan 
aileleri mutlu 
etti.
Okul Müdürü 
Tamer Sivri, 
bol miktarda gelen 
erzakların 
çocukların öğlen 
yemeklerinde 
kullanıldığını 
belirterek, 
"Bizleri unutmayan 
yardımseverlerden 
olan İnan 
Tamer'e özürlü

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel : 513 96 83

çocuklar ve 
aileleri adına 
teşekkür ediyo
rum" dedi.
Okulda bulunan 
30 öğrencinin yak
laşık 15 günlük 
erzak ihtiyacını 
gönderen İnan 
Tamer'e 
çocukların aileleri 
de teşekkür ettiler. 
Maddi gelirleri hiç 
olmayan ya da az 
olan ailelerin 
çocuklarının reha- 
bilite gördüğü okul 
da çocukların 
öğlen yemeklerini 
anneleri kendi 
imkanlarıyla 
karşılıyorlar.
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Voleybol lurnuyaşfnın ödüllen dağıtıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

13 Arahk'ta başlayan 
ve 6 Ocak'ta sona 
eren 2004-2005 
Öğretim Yılı 
Okullararası 
Cumhuriyet 
Kupası Voleybol

Turnuvası'nın ödül 
töreni tüm okul 
takımlarının 
katılımıyla yapıldı. 
Gemlik Lisesi’nde 
yapılan törene ilçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Veysel 
Özmen ile turnuvanın 
sponsorluğunu 
üstlenen Bursa 
Bireysel Yön 
Dershanesi yetkilisi 
Dr. Erdoğan Yeğen 
ile okul müdürleri 
ve öğrenciler katıldı. 
SALONA 
SIĞMADILAR 
öğrencilerin spor 
yapmaları için 
gerekli kapalı 
salonun bulunmadığı 
ilçede tüm yükü 
çeken Gemlik Lisesi 

“spor saıonunaa aun 
olağanüstü bir gün 
yaşandı.
23 gün boyunca 
birbirleriyle kıyasıya 
mücadele içinde 
maçlar oynayan 
öğrenciler aldıkları 
ödüllerle mutluluk
larına mutluluk 
kattılar.
Düzenlenen kupa 
töreninde ayrıca

, * ı

Anadolu Lisesi 
Salonu’nda yapılan 
Masa Tenisi 
turnuvasında derece 
alan öğrencilere de 
madalyaları verildi. 
Törenin açılış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, turnuva 
için salonu tahsis 
eden Gemlik Lisesi 
yönetimi ile 
turnuvayı düzenleyen 
İlçe Lig heyetine 
ve emeği geçen tüm 
öğretmen ve 
idarecilerine 
teşekkür etti.
Salonun oynanan 
maçlar için yeterli 
olmasına rağmen 
seyirci açısından 
ihtiyaca cevap 
veremediğinin altını 
çizen Ercümen, 
kapalı salonun 
bitirildiğinde ilçede 
daha güzel turnu
vaların düzen
leneceğini söyledi. 
Gemlik'te ileriki gün
lerde basketbol dahil 
çeşitli spor etkinlik
lerinin de yapılmaya 
başlanacağını duyu
ran Ercümen, bu tur
nuvalara da geniş 
katılımın olmasından 
kuşku duymadığını 
ifade etti.
KUPALAR 
SAHİPLERİNİ BULDU 
Turnuvanın sponsor
luğunu üstlenen 
Bursa Bireysel Yön

Dershanesi yetkilisi 
Dr. Erdoğan Yeğen 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'den 
teşekkür belgesini 
alırken göz yaşlarını 
saklayamadı. 
Turnuvaya basın 
olarak katkıda bulu
nan Gazetemiz adına 
Haber Müdürü 
Seyfettin Şekersöz'e 
de Teşekkür 
Belgesi verildi. 
Cumhuriyet 
Kupasında 
Yıldız Kızlarda 
Cumhuriyet, 
Şehit Cemal ve 
Atatürk İlköğretim 
Okulları ile 
Erkeklerde Kurtul, 
Atatürk ve 
11 Eylül İlköğretim 
okulları kupalarını 
alırken Atatürk 
İlköğretim Okulunun 
iki branşta da 
dereceye girmesi 
dikkat çekti. 
Turnuvanın 
Genç Kızlar ve 
Erkekler gruplarının

en başarılı takımı 
ise Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
oldu.
Kızlarda Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi, Gemlik 
Lisesi ve Ticaret 
Meslek
Lisesi ilk sıraları 
alırken, erkeklerde 
yine Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
birinci olurken 
Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi diğer 
dereceleri aldılar. 
Derece alan takım
ların kupalarını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen, İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan ile okul 
müdürleri verdi. 
Törende ayrıca 
Masa Tenisi turnu
vasında derece 
alan öğrencilere de 
madalyaları verildi.

m «şTekersöz’u.. teşekkür belgesi;
Burha^Arıkan tarafından verildi '
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Türkiyeinjn ürperten verem raporu
Verem hastalığının 
orta sıklıkla rastlandığı 
coğrafyada yer alan 
Türkiye'de, nüfusun 
dörtte birinin verem 
mikrobuyla tanıştığı, 
200 bin civarında 
verem hastasının 
olduğu ve her yıl 30-40 
bin yeni hastanın 
ortaya çıktığı 
bildirildi.
TORAKS Derneği 
Solunum Sistemi 
Enfeksiyonu Çalışma 
Grubu Başkanı Kara 
deniz Teknik Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları ve 
Tüberküloz Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Tevfik Özlü tarafından 
hazırlanan raporda, 
Türkiye'nin ve 
dünyanın verem 
(tüberküloz) haritası 
çıkarıldı. Tüm veremli 
hastaların sayısının 23 
milyon olarak tahmin 
edildiğinin belirtildiği 
raporda, eskiden 
sadece gelişmemiş 
ülkeler ile fakir ve 
sefalet içerisinde 
yaşayan insanların 
hastalığı olarak kabul 
edilen veremin, 
günümüzde küre
selleşme, hızlanan 
nüfus hareketleri ve 
AIDS salgınına bağlı 
olarak sınır tanımadığı 
kaydedildi. Vereme 
artık zengin toplumlar- 
da ve çok popüler 
kişilerde de sık rast
landığını vurgulayan

raporda, "Artık kimse 
güvende değildir" 
ifadesi hastalığın 
bugünkü durumunu 
özetliyor. Rapora 
ilişkin değerlendirmel
erde bulunan Prof. Dr. 
Özlü, nedeni belli, 
tedavisi mümkün, 
korunulabilir bir 
hastalık olmasına 
karşın veremin dünya
da insanları en çok 
öldüren 10 hastalık 
arasında bulunduğunu 
söyledi. Günümüzde 
her gün 22 bin kişide 
veremin geliştiğini ve 
9 bin hastanın verem
den öldüğünü ifade 
eden Özlü, "Bir yılda 
veremden ölenlerin 
sayısı 3 milyonu 
buluyor. Bu aşağı 
yukarı her 10 saniyede 
bir kişi yapmaktadır. 
Tüberküloz ölümleri, 
önlenebilir ölümlerdir. 
İnsanlık tarihinin 
hiçbir döneminde 
yeryüzünde bu kadar 
tüberkülozlu hasta 
olmamıştır" dedi.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WH0) 
1993'te tüberküloz sal
gınının önlenemediği

ni itiraf ederek acil 
durum ilan ettiğini 
hatırlatan Özlü, 2005'e 
gelindiğinde de duru
mun değişmediğini 
vurguladı. Bu yıl için 
hesaplanan rakamlara 
göre yeryüzünde 
yaşayan her üç kişi
den birinin (2 milyar 
100 milyon) verem 
mikrobuyla tanışmış 
olacağını öne süren 
Prof. Dr. Özlü, şunları 
söyledi:
"Yılda 62 milyon kişi 
mikrobu almakta ve 10 
milyon kişi hastalan
maktadır. Tüm veremli 
hastaların sayısı ise 
23 milyon olarak tah
min edilmektedir. 
Eskiden sadece 
gelişmemiş ülkeler ile 
fakir ve sefalet 
içerisinde yaşayan 
insanların bir hastalığı 
olarak kabul edilen 
verem, günümüzde 
küreselleşme, 
hızlanan nüfus 
hareketleri ve AIDS 
salgınına bağlı olarak 
sınır tanımamaktadır 
ve zengin toplumlarda 
ve çok popüler kişil
erde de sık rastlanır . 

olmuştur. Artık kimse 
güvende değildir. 
Ülkemiz hastalığın 
orta sıklıkla rastlandığı 
coğrafyada yer almak
tadır. Nüfusumuzun 
dörtte biri verem 
mikrobuyla bulaşmış 
haldedir. 200 bin 
civarında verem has
tası olduğu ve her yıl 
30-40 bin yeni has
tanın ortaya çıktığı 
sanılmaktadır." 
VEREM NASIL 
BULAŞIR, 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİSİ
Prof. Dr. Özlü, belirti
leri, tedavisi, korunma 
yöntemleri başta 
olmak üzere vereme 
ilişkin şu bilgileri 
verdi: "Verem 
mikrobu, hasta insan
dan sağlam kişiye 
hava yoluyla geçer. 
Bulaştırıcı bir hasta, 
yılda 10-15 sağlam 
kişiye mikrobu taşı
maktadır. Çoğu 
zaman, hasta 
tüberkülozlu olduğunu 
bilmemekte; bu 
nedenle toplumda 
rahatça gezip dolaş
makta ve çevresine 
hastalığı yaymaktadır. 
Hasta olduğu 
anlaşılan bir kişinin 
yakınında olan ev 
halkı, mesai arkadaş 
lan, sınıf arkadaşları, 
oda arkadaşlarının 
mutlaka taranması 
gerekir. Bulaşma hava 
yoluyla olduğundan, 

kişi farkında olmadan 
mikrobu alabilmekte
dir. Konuşma, nefes 
alıp verme ve öksürme 
sırasında etrafa 
saçılan mikroplar 
kuruyarak havada asılı 
kalmakta; hastayla 
aynı kapalı mekanda 
bir arada bulunan 
sağlam kişilerin 
akciğerlerine nefes 
alırken gidip yer
leşmektedir. Bazen de 
hasta sığırların süt
lerinden insanlara 
bulaşabilmektedir. 
Mikrop alındıktan 
sonra aylarca bazen 
yıllar boyu bir hastalık 
yapmaksızın kala
bilmekte ve günün 
birinde vücut 
direncinin düşük 
olduğu bir dönemde 
hastalık ortaya çık
maktadır. Alkol, sigara 
alışkanlığı, yetersiz 
beslenme, kötü yaşam 
koşulları ve şeker, 
böbrek ve maden 
hastalığı gibi bazı 
süreğen hastalıkların 
varlığı ve tedavide kul
lanılan bazı ilaçlar 
hastalığın ortaya 
çıkışını kolaylaştır
maktadır. Verem, halsi
zlik, iştahsızlık, kilo 
kaybı, ateş, terleme, 
öksürük, balgam 
çıkarma ve bazen bal
gamda kan gelmesi 
gibi yakınmalarla ken
dini belli eder. Kişinin 
önceden verem geçir
miş olması, veya 

ailede, yakınları, 
arkadaşları arasında 
veremli ya da verem 
geçirmiş bir hastanın 
varlığı, her zaman 
olmasa da çok sıklıkla 
söz konusudur. Teşhis 
için bir göğüs rönt
geni, balgamda 
mikrobun araştırılması 
gerekir. Bazen de 
verem bir idrar yolu 
hastalığı veya eklem- 
kemik iltihabı ya da 
ciltte yara şeklinde 
karşımıza çıkabilir. 
Verem 60 yıldır tedavi 
edilebilen bir hastalık
tır. Tedavisi en az 6 ay 
sürmektedir. Tedaviye 
başlandıktan sonra 20 
gün içerisinde hasta 
tamamen iyileşmekte
dir. Fakat eğer hasta 
iyi oldum zannıyla 
tedavisini keser veya 
aksatırsa hastalık bir 
kaç ay içerisinde 
tekrar nüksetmekte ve 
ikinci kez tedavi 
maalesef ilki kadar 
etkili olmamaktadır. 
Eğer tedavi kısa tutu
lursa, yeterli sayıda ve 
dozda ilaç kullanıl
mazsa ya da düzensiz 
kullanılırsa, tedavi 
aksatılır, ihmal edilirse 
ilaçlara karşı direnç 
gelişebilir ve tedavi 
edilemez bir hastalık 
haline gelebilir. Bu 
nedenle, hastaların 
doğru tedaviyi, tarif 
edildiği gibi ve sonuna 
kadar uygulamaları 
çok önemlidir."

Sınav stresi diyabete neden oluyor Çocuklara beslenme önerileri
Doktorların yaptıkları 
incelemeler sonucu 
erişkin tipi diyabetin 
son yıllarda artmaya 
başladığı ortaya çıktı. 
Bunun nedeni ise 
başta stres olmak 
üzere, aşırı şişmanla
ma ve yanlış beslen
me olarak açıklanıyor. 
Medicline.com'da yer 
alan haberde, son yıl
larda strese bağlı 
olarak, okullara giriş 
sınavları döneminde 
çocuklarda şeker 
hastalığının birden 
bire artığına dikkat 
çeken uzmanlar, trav
maların, ameliyatların 
da artış gösterdiğini 
ve 7 yaşına kadar 
çocuğun her şeyi 
yediği için teşhis 
konulamadığını belir
tiyorlar. Uzmanlar

özellikle kola ve 
üzümün şeker 
hastalığına neden 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, hastalar 
üzerinde yapılan 
incelemede her 100 
çocuktan 10'unun 
aynı şikayetle diyabet 
komasına girererk 
hastaneye geldiğini 
vurguluyorlar. 
Diyabetin iri doğan
larda görülme 
oranının yüzde 18 
olduğunu belirten 
doktorlar, 4 kiloyu 

geçen her çocukta 
diyabet riski olabile
ceğini ve. beslenme 
konusunda ailelerin 
ölçüyü bilmediği için 
çocuğa yeterli şekerli 
gıdayı vermediğini 
bildiriyorlar.
Doktorlar, gizli bir 
hastalık olarak nite
lendirdikleri diyabetin 
tedavisinde ise 4 
esas olduğunu belir
tiyorlar. Bunlar diyet 
(tıbbi beslenme), fizik 
aktivite, ilaç kullanımı 
ve eğitim.

Sağlık 
Bakanı 
Recep 
Akdağ, 
okul 
çağındaki 
çocuklara, 
sabah kah
valtılarını 
mutlaka yap
malarını, 
öğün atlama
malarını 
önererek, 
çocukların şeker, 
tuz ve yağ içeriği 
yüksek yiyecek- 
içeceklerden uzak 
durmalarını 
istedi
Akdağ, Türkiye'de 
çocuk ve gençlerin 
önemli bir 
bölümünün,

hatalı beslenme 
alışkanlıklarına 
sahip olduğunu 
belirtti.
Yetersiz ve 
dengesiz beslenen 
çocukların, bedensel 
ve zihinsel gelişim
lerinin geri kala
cağını, sağlık sorun
larının ağır ve uzun 

süreceğini vurgu
layan Akdağ, çocuk
luk dönemindeki 
hatalı beslenme 
uygulamalarının 
yüksek tansiyon, 
kalp ve obezite 
gibi hastalıklar için 
temel risk faktörü 
oluşturduğunu 
söyledi
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Bankalarda EMV 
sorumluluk dönemi Kaçak elektrik önlenemiyor
Avrupa ve 
Türkiye'de kartlı 
ödeme sistem
lerinde "EMV 
Sorumluluk 
Dönemi" 1 Ocak 
2005 itibarıyla 
uygulanmaya 
başladı.
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Garanti ödeme 
Sistemleri Genel 
Müdürü Mehmet 
Sezgin, EMV çip 
teknolojisine geçen 
bankaların POS ve 
kartlarını kullan
manın kart sahip
leri ve üye işyerleri 
açısından daha 
güvenli olacağına 
dikkat çekti.
Sezgin, kartların ve 
POS'ların, 
manyetik bant 
teknolojisinden 
daha güvenli olan 
EMV çip uygula
masına geçme
siyle, sahte 
kart kullanımından 
kaynaklanan kayıp 
ların azalacağını

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

W»

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

söyledi.
2006 yılıyla birlikte 
kredi kartı sahip
lerinin de tüm 
işlemlerini şifre gir
erek yapacaklarını 
ifade eden Mehmet 
Sezgin, böylece 
güvenlik açısından 
önemli bir gelişme 
sağlanacağının 
altını çizdi.
2006 yılında tam 
olarak uygulan
maya başlayacak 
EMV çip teknolo
jisiyle sahteciliğin 
azalması bekleniy
or. POS ve kart
larını EMV çip 
teknolojisine 
geçiren bankalar, 
kart sahibine ve 
üye işyerine daha 
az risk yükleyecek, 
kaybolan kartlar 
başkası tarafından 
kullanılamayacak, 
böylece kart sahip
leri ve bankalar 
maddi kayba uğra
mayacak.
Garanti 
Bankası'nın 2000 

yılında piyasaya 
sürdüğü Bonus 
Card aracılığıyla 
EMV teknolojisiyle 
tanışan Türkiye'de, 
EMV'ye geçiş son 
1 yılda ivme 
kazandı. Halen 
Türkiye genelinde 
tüm bankaların kul
landığı POS'ların 
yaklaşık yüzde 70'i, 
kartların ise yak
laşık yüzde 20'si 
EMV uyumlu. Bu 
oran Garanti 
Bankası 
POS'larında yüzde 
97, kartlarında ise 
yüzde 98'e ulaşmış 
durumda. 2004 yılı 
itibarıyla EMV'ye 
uyumlu hale 
getirdiği 3.650.000 
adet kredi kartıyla 
pazarın yüzde 
80'ini elinde bulun
duran Garanti'nin 
POS ve kartlarının 
EMV'ye geçiş 
oranı, 2005 yılı 
içerisinde yüzde 
100'e tamam
lanacak.

Türkiye 
Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
(TEDAŞ), 1 
Ocak 2003 
tarihinden 1 
Ocak 2005 
tarihine kadar 
yaptığı çalış
malarda kaçak 
elektrik kul
landığı tespit 
edilen 661 bin 
290 aboneden, 
179 milyon 88 
bin YTL tahsil 
edebildi.
Edinilen 
bilgiye göre, 
TEDAŞ, 
Türkiye 
genelinde yap
tığı 12 milyon 
427 bin 839 
abone tara
masında, 661 
bin 290 abo
nenin kaçak

Haftasonu kar geliyor
Balkanlar'dan gele
cek soğuk ve 
yağışlı havanın 
önce yağmur, ardın
dan karla karışık 
yağmur, pazar günü 
de kar şeklinde yağ
ması bekleniyor. 
Sıcaklık 0 dereceye 
kadar düşecek. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Afet 
Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) ile 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü 
yetkililerinin verdiği 
bilgiye göre; yüksek 
basınç sistemi ve 
hafif esen rüzgârın
da etkisiyle cuma 
gününe kadar 
sabah saatlerinde 
sis bekleniyor. 
Tahminlere göre 
hava sıcaklıkları 
cumadan itibaren 
ise hızla düşecek. 
Balkanlar üzerinden 
gelecek soğuk ve 
yağışlı havanın 
önce Trakya'da 
ardından da İstan
bul ve Marmara

elektrik kul
landığını 
tespit etti. 
Özelleştirme 
kapsamında 
olan TEDAŞ'ın 
1 Ocak 2003-1 
Ocak 2005 tar
ihleri arasında 
sürdürdüğü, 
elektrikte 
kayıp ve 
kaçağın önlen
mesi ve tahsi
latın arttırıl
ması çalış
malarında, 
toplam 25 
milyon abone

den 12 
milyon 427 bin 
839'unun tara
masını sonuç
landırdı. 661 
bin 290 abo
nenin kaçak 
elektrik kul
landığını 
tespit eden 
TEDAŞ, bu 
abonelere 
602 milyon 
336 bin YTL 
ceza 
tahakkuku 
yaparak, 
179 milyon 
88 bin YTL

Bölgesi'nde etkili 
olması bekleniyor. 
Cuma günü yağ
murla başlayacak 
yağışlar cumartesi 
günü karla karışık 
yağmura, pazar 
günü ise kara 
dönüşecek. 
Sıcaklığın cumarte
si günü 0 dereceye, 
pazar günü ise 3 
dereceye kadar 
düşmesi bekleniyor. 
BAYRAMDA YAĞIŞ 
VAR 
Bayramda ise 
havanın parçalı 
bulutlu ve aralıklar
la kar yağışlı ola
cağı tahmin ediliyor. 
AKOM'un tahminine 
göre İstanbul'da 
önümüzdeki 3 
günde hava durumu 

tahsil etti. 
2005 yılında 
da kayıp- 
kaçak çalış
malarını 
sürdüren 
TEDAŞ, yılın 
ilk 10 günü 
itibariyle 6 
bin 556 abo
nenin taran
ması sonucu 
319 kaçak 
kullanım 
tespit etti. 153 
bin 480 YTL 
ceza 
tahakkuku 
yapan TEDAŞ, 
bunun ancak 
56 bin 151 
YTL'sini tahsil 
etti. Kaçak 
kullanım 
vakalarından 
56'sı da 
savcılığa 
verildi.

şöyle.
Perşembe: Sisli ve 
sonra parçalı az 
bulutlu. En yüksek 
13, en düşük sıcak
lık 6 derece.
Cuma: Parçalı çok 
bulutlu, öğleden 
itibaren yağışlı. En 
yüksek 7, en düşük 
sıcaklık 4 derece. 
Cumartesi: 
Aralıklarla yağmur 
ve karla karışık yağ
murlu. En yüksek 
sıcaklık 5, en düşük 
sıcaklık 0 derece. 
Pazar: Aralıklarla 
kar yağışlı.
Metrekareye 
düşmesi beklenen 
yağış miktarı 4 kg. 
En yüksek sıcaklık 
3t en düşük sıcaklık 
-3 derece.
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Sokak çocuklarına 24 saat hizmeti
Devlet Bakanı 
Güldal Akşit, sokak
ta yaşayan ve 
çalışan çocuklara 
24 saat hizmet ver
ileceğini, çocukların 
ikna yöntemi ile 
merkezlerde 
toplanacağını, 
buradan tıbbi ve 
rehabilitasyon 
merkezlerine yön
lendirileceklerini 
belirtti. Akşit, bu 
çocukların duruma 
göre, kurum bakımı
na, aile yanına veya 
gençlik evlerine 
gönderileceklerini 
bildirdi.
"Sokakta Yaşayan 
veya Çalışan 
Çocuklara Yönelik 
Hizmet Modeli"ni 
tanıtmak amacıyla 
Devlet Bakanı 
Güldal Akşit, Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu,

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ve 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ ortak 
basın toplantısı 
düzenledi.
Toplantıda, Akşit, 
Türkiye'nin sosyo
ekonomik ve sosyo
kültürel yapısındaki 
değişime dayalı bir 
biçimde gelişen 
dünya konjonk
türünün de etkisiyle 
ivme kazanan

sokakta yaşayan ve 
çalışan çocuklar 
probleminin geliştir
ilecek acil çözüm 
önerilerinin uygula
maya konulmaması 
durumunda belirli 
bir süre sonra için
den çıkılmaz bir hal 
alacak nitelikte 
olduğunu vurguladı. 
Bu çocukların reha- 
bilite edilerek 
sağlıklı birey olarak 
topluma katıl

malarını sağlamak 
için topluma dayalı 
modeller geliştir
ilmesinin kaçınılmaz 
bir gereklilik haline 
geldiğini kaydeden 
Güldal Akşit, bu 
sorunun da kurum
lar arası işbirliği ile 
çözülebileceğine 
işaret etti.
Başbakan 
Erdoğan'ın talimatı 
ile 5 bakandan 
oluşan bir komite 

oluşturulduğunu 
anlatan Akşit, 
komitenin çalış
maları sonunda 
SHÇEK koordi
natörlüğünde 
"Sokakta Yaşayan 
veya Çalışan 
Çocuklara Yönelik 
bir Hizmet Modeli" 
benimsendiğini 
kaydetti.
Proje öncelik sırası
na göre İstanbul, 
Ankara, Diyarbakır, 
Adana, Mersin, 
Bursa, Antalya ve 
İzmir illerinde 
başlayacak. İlk 
uygulama İstanbul'
da yapılacak.
İçişleri Bakanı 
Aksu, meselenin 
çözümü için kısa, 
orta ve uzun vadeli 
üç süreç 
düşünüldüğünü 
ifade etti.
Adalet Bakanı Çiçek 
de Türk Medeni

Kanunu'nun ilgili 
maddelerinde 
çocuğun korun
masına ilişkin 
düzenlemeler 
yapıldığını 
belirterek, bundan 
sonra alınacak ted
birlerin bir hukuki 
çerçeveye oturtul
ması gerektiğini 
ifade etti.
Sağlık Bakanı 
Akdağ ise sokakta 
yaşayan çocukların 
sorunlarına ilişkin 
çözüm konusunda 
süreklilik ilkesinin 
önemli olduğunu 
vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik de sokaktaki 
çocukların yüzde 
57'sinin eğitim- 
öğretim çağında 
olduklarını 
belirterek, çocuk ve 
ailelerin eğitilmesi 
gerektiğini söyledi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel; (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

a

MM—.. 11 M-

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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Emekliye hem maaş hem fark
Kurban Bayramı 
öncesinde öden
mesi karar
laştırılan SSK ve 
Bağ-Kur emekli 
aylıklarına, ocak 
ayı aylık artışı ve 
farkları da yan
sıtılacak, Peki kim 
ne zaman maaş 
alacak? 
Çalışma 
Bakanlığı ’ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, SSK ve Bağ- 
Kur emeklilerine 
aylıklarının Kurban 
Bayramı öncesinde 
ödenmesine ilişkin bir 
kararname hazır
landığı bildirildi 
Buna göre, SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin aylıkları 
Kurban Bayramı 
öncesinde yürürlüğe 
giren artış ve fark
larıyla birlikte 
ödenecek, 
SSK emeklileri aylık
larını bugünden 
itibaren 18 Ocak tari
hine kadar alabilecek
ler. Tahsis 
numarasının son 
rakamı 9 ve 7 olan

Basketbol

SSK emeklileri 12 
Ocak Çarşamba, 5 ve 
3 olanlar 13 Ocak 
Perşembe, 1 ve 8 
olanlar 14 Ocak 
Cuma, 6 ve 4 olanlar 
17 Ocak Pazartesi, 2 
ve 0 olanlar da 18 
Ocak Salı günü aylık
larını alabilecekler.
Bağ-Kur 
emeklilerinden tahsis 
numarasının son 
rakamı tek olanlara 
17 Ocak Pazartesi, 
çift olanlara ise 18 
Ocak Sah gününden 
itibaren aylıkları 
ödenecek. 
MEMUR 
EMEKLİLERİ 
Emekli Sandığı ’ndan 
aylık alan emekli, dul 
ve yetimlerin aylık 
farkları da 17 Ocak 
tarihinden itibaren,

aylık aldıkları 
bankalar ve PTT 
kanalıyla ödenecek. 
Maliye 
Bakanlığı 'ndan 
yapılan yazılı açık
lamada, Emekli 
Sandığı ’ndan aylık 
alan emekli, dul ve 
yetimlerin, 1 Ocak 
2005 tarihinden

geçerli katsayı 
artışlarına ilişkin fark 
çalışmalarının 
tamamlandığı bildiril
di. Açıklamaya göre, 1 
Ocak 2005 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
aylık katsayısı 0,0401, 
taban aylık katsayısı 
0,486 olarak belirlen
di. Buna göre en 
düşük emekli aylığı 
512.93 YTL’den 
543.43 YTL’yeyük
seltildi. Emekli, dul ve 
yetimlerin 1 Ocak 
2005 tarihinden 
geçerli aylık farkları 
ise, birinci gruba 
girenlere 1 aylık, ikin
ci gruba girenlere 2 
aylık, üçüncü gruba 
girenlere de 3 aylık 
olmak üzere 
ödenecek.

Basılan ve yayınlanan 
kitap sayısında artış var
Türkiye'de son yıl
larda yayıncı ve 
basılan kitap 
sayısında önemli 
oranda artış 
yaşandığı bildirildi. 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği Başkanı 
Çetin Tüzüner, 
Kültür 
Bakanlığı'nın 
"International 
Standard Book 
Number- Uluslararası 
Standart Kitap 
Numarası" siste
minden elde edilen bil
gilere göre 2001 yılın
da yayıncı sayısının 
879, basılan kitap 
sayısının 13 bin 675, 
2002'de yayıncı 
sayısının 1032, kitap 
sayısının 16 bin 426 
olduğunu, 2003 'te ise 
yayıncı sayısının 
1331 'e basılan kitap 
sayısının da 19 bin 

\ 551 'e ulaştığını belirtti.
Tüzüner, 2003 yılında 
basılan eserlerin 3 bin 

I 600'ünü çeviri, 11 bin 
I 342'sini edebiyat, 
I toplum ve davranış bil

imleriyle ilgili kita
pların oluşturduğunu 
ifade ederek, bu veri
lerin, okurların bu tür 
kitaplara ilgisinin art
tığını gösterdiğini 
bildirdi.
Çetin Tüzüner, AB 
toplamlarında kişi 
başına kağıt tüketi
minin 210 kilogram, 
Türkiye’de ise'35 kilo
gram olduğuna 
değinerek, okuma 
alışkanlığının yaygın 
hale getirilmesi için bu 
rakamın gelişmiş 
ülkeler seviyesine 
ulaştırılması gerektiği
ni söyledi.
Tüzüner, ISBN veriler
ine göre 2004'ün en 
çok satan ilk 10 
kitabını şöyle sıraladı 
1-Da Vinci Şifresi

(Dan Brown- 
Altın Kitaplar) 
2-Metekler ve 
Şeytanlar 
(Dan Brovvn- 
Altın Kitaplar) 
3-Dijital Kale 
(Dan Brovvn- 
ODTÜ 
Geliştirme

Vakfı Yayıncılık) 
4-Efendi: Beyaz 
Türklerin Büyük Sırrı 
(Soner Yalçın-Doğan 
Kitap) 
5-2012: Marduk'la 
Randevu (Burak 
Eldem-İnkılap 
Kitabevi) 
6-On Bir Dakika 
(Paulo Coelho-Can 
Yayınları 
7-İstanbul: Hatıralar 
ve Şehir (Orhan 
Pamuk-Yapı Kredi 
Yayınları) 
8-İçimizde Bir Yer 
(Ahmet Altan-Alkım 
Yayınevi) 
9-Uzaktan Aşk (Amin 
Maalouf-Yapı Kredi 
Yayınları) 
10-Gece Sesleri (Ayşe 
Kulin-Remzi Kitabevi)

Günümüzde futboldan sonra 
solanda en çok seyirci toplayan 
oyun.

Basketbol, salonda oynanan 
bir oyun. Sepet biçimi bir ağla 
oynaıian bir top oyunu.

Tamamiyle Amerika ’lıların 
bir buluşu olan basketbol, ilk 
defa 1891 yılında oynanmıştır.

Masschusselts bir eyaletin 
Springfeld şehrindeki Y.M.C.A 
spor kurumu öğretmenlerinden 
, Dr James Naismith, futboldan 
başka değişik bir spor düşün
müş.

Aklına gelen bir oyunu tatbik 
için arkadaşları arasında bir 
takım kurulmuştur.

Bu oyun için kolej müdürün
den yüksek bir yere küfe yaptır
masını istemiştir.

Müdür bu isteği yerine 
getirmeyince, Dr. James’in 
gözüne iki şeftali sepeti çarmış, 
böylece basketbol doğmuş.

ilk önce; on iki, on üç

kaidesi olan bu oyun daha 
sonra gelişti, kaidelerde büyük 
değişiklikler oldu.

1937’ye kadar her sayı 
yapılışında, saha ortasında 
hakem atışı ile oyuna yeniden 
başlanırdı.

Bu ve daha çok kaideler gün 
geçtikçe daha çok geliştirildi.

Oyunun daha hızlı oynan
ması için yeni kaideler konuldu.

Basketbol ilk defa; 1937 
yılında Berlin Olimpiyat’lrında 
resmileşti.

Olimpiyat şampiyonluğunu 
her seferinde Amerikalılar 
aldı.

Şimdi Amerikalıların 
papuçları dama atılmış durum- 
da.

Yugoslavya, Brezilya, 
Arjantin, Küba’da dünya bas
ketbolündü söz sahibi oldular.

Not: Bu yazıdaki isimler, 
Amerika Basketbol yazısından 
alınmıştır.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE 
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 

GSM: 0532 337 97 10

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Osman ÇETİNKAYA

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Saniye ÇETİNKAYA

ACİL 
SATILIK 
DAİRE 

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

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

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Yatırım eğilimi canlanacak
< Merkez Bankası, 
, yatırım eğiliminin 
İ 2005 yılının ilk 
1 çeyreği ile beraber 
j tekrar canlanmaya 
ı başlamasının bek- 
I lendiğini bildirdi, 
ı Merkez Bankası 
। 2005 yılının ilk 
] 'Enflasyon ve 
ı Gorunum' raporunu 
; yayınladı. Merkez 
! Bankası ndan 

yapılan açıklamada, 
i 2004 yılı enflasyon 

dinamikleri açısın
dan belirleyici olan 
başlıca faktörler, 
yüksek seyreden 
ham madde maliyet
leri, kontrollü olarak 
canlanan iç talep, 
verimlilik artışlarının 
devam etmesi, 
Mayıs ayında ulus- 
larararası likidite 
koşullarında 
görülen olumsu
zluğun kısa sürme
si, hizmet fiyatların
daki katılık ve döviz 
kurundaki göreli 
istikrar olduğu 
hatırlatıldı.
Söz konusu unsur 
ların önümüzdeki 
dönemde izleyeceği 
seyrin 2005 enflas 
yonu açısından 
büyük önem taşıdığı 
belirtilen raporda, 
"Ham madde 
maliyetlerindeki 
gelişmelerin 2004 
yılına oranla daha 
olumlu olacağı tah
min edilmektedir. 
Diğer yandan, ver
imlilik artışlarının 
devamı yapısal 
reformların şürme- 
sine, özellikle 
yatırım ve üretimin 
önündeki engellerin 
kaldırılması yolunda 
atılan adımların 
sürekliliğine bağlı 
olacaktır" denildi. 
Raporda, Global 
likidite koşullarının 
ise her durumda bir 
risk faktörü olarak 
ortaya çıkmasının 
söz konusu olabile
ceği belirtildi.
Raporda şöyle 
denildi:
"Sonuç olarak, 

birim işgücü 
maliyetlerinin 
enflasyondaki 
düşüş sürecine 
katkısının son üç 
yıldaki kadar yük
sek olmayacağı tah
min edilmekle 
beraber, gerek döviz 
kurundaki istikrar 
gerekse dünya 
emtia fiyatlarındaki 
yükselişin yavaşla
ması nedeniyle 2005 
yılında maliyet 
koşullarının 2004 
yılına kıyasla daha 
olumlu olacağı 
öngörülmektedir. 
Diğer yandan, 
hizmet fiyatları 
artışının, 2005 yılın
da da genel enflasy
onun üzerinde 
kalmakla beraber, 
kademeli olarak 
yavaşlama eğilimini 
devam ettireceği' 
tahmin edilmektedir. 
Ekonomik aktivitede 
yılın ilk yarısında 
görülen hızlı canlan
ma, üçüncü çeyrek
te yerini daha kon
trollü bir büyümeye 
bırakmıştır. Talep 
tarafından 
bakıldığında 
enflasyonist 
baskıların henüz 
belirginleşmediği 
gözlenmektedir. 
2004 yılının ikinci 
çeyreğinden 
itibaren talepteki 
canlanma yarı- 
dayanıklı ve 
dayanıksız tüketim 
mallarına yayılmaya 
başlamıştır. Ne var 
ki, dayanıklı tüketim 
malı ve özel makina- 
teçhizat hariç nihai 
talep bileşeninin 
2004 yılı üçüncü 
çeyreği itibarıyla 
ulaştığı seviye, 
halen 1997 yılı 
üçüncü çeyreğinin 
gerisinde bulun
maktadır. Kuşkusuz, 
söz konusu tüketim 
grubundaki dal
galanmaların düşük 
olması iktisat teori
sine göre doğal bir 
durumdur. Ancak 
1997'den bu yana 

nüfus artışının 
yüzde 10 civarında 
olduğu da göz ardı 
edilmemelidir." 
"TÜKETİCİ EĞİLİMİ 
YÜKSELECEK" 
2004 yılı ilk yarısı 
sonlarında tüketici 
kredi faiz oran
larının yükselmesi, 
kamu bankalarının 
kredilendirme oran
larını düşürmeleri, 
hurda araç indirim
inin azaltılması ve 
tüketici kredi faiz
lerinden alınan 
Kaynak Kullanımı 
ve Destekleme 
Fonu'nun yük
seltilmesinin, 
dayanıklı tüketim 
mallarına yönelik 
talebin 2004 yılının 
üçüncü çeyreğinde 
azalmasını sağladığı 
belirtilen raporda, 
"Nitekim son 
dönemde gözlenen 
sanayi üretimi, ara 
malı ithalatı, para 
talebi ve kredilerde
ki artış hızının 
yavaşlaması, likidite 
fazlasındaki azalma, 
tüketim eğilimi ve 
tüketici güven 
endeksinin istikrara 
kavuşması gibi fak
törler, kısa vadede 
iç talebin enflasyon
ist bir baskı yarata
cak düzeye 
gelmeyeceğine 
işaret etmektedir. 
Ancak 2005 yılının 
ilk çeyreğinden 
itibaren artabilecek 
olan tüketici 
güveniyle beraber 
tüketim eğiliminin 
tekrar yükselişe 
geçebileceği 
düşünülmektedir" 
ifadeleri kullanıldı 
Raporda şu 
görüşlere yer verile
di: "Bunun yanında 
2004 yılının ikinci 
yarısında yavaşla
maya başlayan 
yatırım eğiliminin 
2005 yılının ilk 
çeyreği ile beraber 
tekrar canlanmaya 
başlaması beklen
mektedir. İhracatın 
istikrarlı seyrini 

devam ettirmesiyle 
birlikte, 2005 yılı 
büyüme rakam
larının program pro
jeksiyonlarıyla tutar
lı seyredeceği 
öngörülmektedir. 
Ekonomideki genel 
arz-talep dengesinin 
2005 yılında 
enflasyondaki 
düşüş sürecine 
yapacağı katkının 
geçtiğimiz yıllara 
kıyasla azalacağının 
tahmin edilmesine 
karşın, orta vadede 
enflasyondaki 
düşüş sürecinin 
devam etmesi yük
sek bir olasılık 
olarak görülmekte
dir. Unutulmamalıdır 
ki, ekonomik istikrar 
yolunda önemli 
adımların atıldığı ve 
orta vadeli bakış 
açısının önem 
kazandığı bu 
dönemde para poli
tikası açısından 
önem kazanan 
göstergeler kısa 
dönemli iniş 
çıkışlardan ziyade 
orta vadeli eğilimler 
olacaktır. Bu doğrul
tuda, Merkez 
Bankası bugüne 
kadar yaptığı gibi, 
2005 yılında da mali 
piyasalardaki kısa 
dönemli dalgalan
malar veya dışsal 
maliyet şokları gibi 
geçici faktörlerden 
ziyade, enflasyonun 
orta vadeli yapısal 
eğilimi üzerine 
odaklanacaktır. Orta 
vadede enflasyon
daki düşüş süre 
cinin devamı, para 
sal ve mali disiplin
in yanısıra, rekabet 
ortamını geliştirecek 
ve verimliliği artıra
cak yapısal düzen
lemelere bağlı ola
caktır. İşte bu 
nedenledir ki, 
önümüzdeki dönem 
de yapısal reform
ların önemi tekrar 
tekrar vurgulan
maya devam edile
cektir

YIL dolandırıcılarına
dikkat edin

İzmir'de bulunan 
Hak Arayanlar 
Derneği Genel 
Başkanı Sacit 
Celayir, YTL'nin 
dolandırıcılara 
malzeme olduğunu 
belirterek, özellikle 
kapıdan satışlarda 
çok dikkatli olun
masını istedi. 
Basmane'deki 
dernek binasında 
açıklama yapan 
Hak Arayanlar 
Derneği Genel 
Başkanı Sacit 
Celayir, son yıllar
da mantar gibi 
çoğalan paravan 
şirketlerle birlikte, 
kapıdan satışlarda 
yapılan 
dolandırıcılıkların 
da had safhaya 
ulaştığını söyledi. 
Bunu meslek edi
nen bazı kişilerin 
telefon rehberlerini 
tarayıp isim ve 
adresleri belirledik
lerini anlatarak, 
şöyle konuştu: 
"Zarflar içine seri 
numaraları alınmış 
1'er YTL'ler konup, 
kapılar çalınıyor. 
Pazarlamacı rolün
deki kişi, paravan 
bir şirket adı verip, 
kapıyı açan özellik
le yaşlı kadınlara 
çekiliş yaptıklarını, 
1 YTL kazandık
larını söylüyor ve 
bu kişiye içinde 
para bulunan zarfı 
veriyor. Zarfı 
getiren kişi, seri 
numarası belir
lenen paranın çık
ması halinde 
büyük ikramiye 
kazanılabileceğini 
söylüyor.

Pazarlamacı 
tarafından seri 
numarası bilinen 
para, zarftan çıkıy
or. Daha sonra, » 
büyük ikramiyenin 
kazanılması için 
küçük bir hediye 
alınması gerektiği 
söyleniyor ve satış 
sözleşmesi imza
latılıyor. Hazırlanan 
satış sözleşmeleri 
daha sonra üzer
lerinde oynamalar 
yapılarak vatan
daşlara ağır 
külfetler yüklüyor." 
10 GÜNDE 500 
BAŞVURU 
Para kısa süre 
önce piyasaya 
sürülmesine rağ
men yaklaşık 500 
kişinin kendilerine 
aynı şikayetle 
başvurduğunu 
söyleyen Celayir, 
"Pazarlamacı gibi 
davranan 
dolandırıcılar 
bununla yetin
meyip insanlara iş 
bulmak vaadiyle 
vergi kimlik 
numarası, kimlik 
fotokopisi gibi bel
geleri alıp 
bankalardan kredi 
kartı çıkartıyor. Bu 
kartlarla da alışver
iş yapıp ekonomik 
yönden çökmeler
ine neden oluyor" 
dedi. Bu şekilde 
piyasadaki birçok 
kişinin 
dolandırıldığını 
anlatan Celayir, 
uyarı seminerleri 
düzenleyeceklerini, . 
bu kişilere dikkat 
edilmesi gerektiği- < 
ni söyledi.
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Peynir dişin çürümesini önlüyor
Uzmanlar, şekerli, 
yapışkan gıda 
yendikten sonra 
dişlerin fırçalan
masının mümkün 
olmadığı durum
larda ağzın suyla 
çalkalanmasını ya 
da bir bardak su 
içilmesini öneriy
or. Yine uzmanlar, 
şekerli gıda 
yendikten sonra 
ağza atılacak bir 
parça peynirin, 
şekerin dilleri 
çürütme etkisini 
giderme açısından 
da son derece 
önemli olduğunu 
belirtiyor.
Türk Dişhekimleri 
Birliği (TDB) web 
sitesinde diş 
sağlığı için öner
ilen beslenme 
şekli anlatıldı. 
Gıda maddeleri, 
şekerli ve asitli 
gıdalar ile dişler 
üzerine yapışıp 
kalan, kolay temi
zlenemeyen mad
delerin diş sağlığı 
için sakıncalı 
olduğunu bildiren 
TDB, bunları 
tamamen kesmek 
yerine belirli bir

düzen içinde 
tüketmenin daha 
doğru olacağını 
kaydetti. Şekerli, 
yapışkan ya da 
asitli gıdaların 3 
ana öğün içinde 
tüketilmesini 
öneren TDB, 
"öğün aralarında 
elma, havuç gibi 
sert dişleri temiz
leyip dişetine 
masaj yapacak 
gıdalar yenmelidir. 
Şekerli, yapışkan 
gıda yendikten 
sonra dişlerin 
fırçalanması 
mümkün değilse 
ağız suyla çalka
lanmalı ya da bir 
bardak su içilme
lidir. Yine şekerli 
gıda yendikten 
sonra ağza atıla
cak bir parça 
peynir, şekerin 
dişi çürütme etk
isini gidermesi 
açısından son 
derece önemlidir" 
uyarısında bulun
du. Sitede diş 
çürüğünün eskiye 
oranla daha fazla 
görüldüğü vurgu
lanarak şu bilgiler 
verildi:

"özellikle Türkiye 
gibi gelişmekte 
olan ülkelerde diş 
çürüğüne eskiye 
oranla daha sık 
rastlanıyor. Bunun 
nedeni beslenme 
alışkanlıklarının 
değişmesidir. Eski 
insanlar sert 
gıdalarla 
beslendikleri için 
doğal yollarla 
dişlerde bir temiz
lik sağlanırdı. 
Günümüzde hazır 
gıda endüstrisinin 
gelişmesiyle bir
likte bu tür 
gıdaların tüketimi 
de arttı. Bisküvi, 
şeker, çikolata, 
kola gibi her an 
elimizin altında 
olan bu gıda mad
deleri dişlerin 
üzerine yapışıp 
kalan ve asit oluş
turan maddeler 
oldukları için 
günümüzde diş 
çürüğü artışının 
başlıca sorumlu
ları olarak kabul 
ediliyorlar.
Diş dostu olarak 
kabul edilen gıda 
maddelerinin 
başında proteinler

gelir. 
Vücudumuzun 
temel yapı taşını 
oluşturan bu mad
deler hem dişlerin 
gelişimi sırasında, 
hem de dişler 
sürdükten sonra 
diş sağlığı açısın
dan da mutlaka 
tüketilmesi 
gereken gıda mad
deleridir. Yüksek 
protein içeriğinin 
yanı sıra diş 
sağlığındaki 
önemi açısından 
peynir, özellikle 
şekerli gıda tüketi
mi sonrası şidde
tle tavsiye edilen 
bir besindir.
Yer fıstığı da 
içeriğindeki fosfat 
nedeniyle çerez 
türü yiyecekler 
arasında diş 
dostu olarak nite
lendirilen bir 
besindir. Rafine 
edilmemiş hubu
bat (beyaz undan 
yapılmış ekmek 
yerine kepekli 
esmer ekmek) 
diş sağlığı açısın
dan tercih edilme
lidir."

Bal yerine pekmezi 
M edin

Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
öğretim üyesi ve 
Beslenme Uzmanı 
Doç. Dr. Funda 
Elmacıoğlu, balın 
besleyici özelliği 
bulunmadığını 
belirterek, onun yer
ine reçel ya da 
pekmezin tercih 
edilmesini önerdi. 
Elmacıoğlu, balın 
sadece iyi bir enerji 
kaynağı olduğuna 
işaret ederek, 
besleyici özelliği 
bulunmamasına rağ
men halkın bu konu
da yanlış bil
gilendirildiği bildirdi. 
Balın halk nazarında

çok besleyici bir 
besin olarak 
bilindiğini, oysa 
gerçeğin farklı 
olduğunu belirten 
Elmacıoğlu, şunları 
söyledi: 
"Yenilebilen 100 
gram balın ortalama 
82 gramı karbon
hidrat, 17 gramı su, 
geri kalan kısmı da 
protein ve diğer 
maddelerden oluş
muştur. Görüldüğü 
gibi bal temelde kar
bonhidrat sağlayan 
bir gıdadır. Bu kar
bonhidratların büyük 
bölümü de sindirim 
gerektirmeyen glikoz 
ve früktoz denilen 
basit şekerlerdir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

SATILIK GARAJ
Küçük Kumla Hizmet 

Caddesinde dükkan 
olarak kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ
513 96 83

ıvı

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110 
155 
156

513 10 55 
51318 79
513 12 06

«si

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur

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

HASTANELER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 2467
513 32 40
513 23 24
514 35 50

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

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

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84 
544 30 60 

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

Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 5400
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2032 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Yardim miktarı 9
milyon dolara ulaştı

Avrupa 
intihar ediyor D 

b 
Y

Türkiye'nin gerek 
resmi, gerekse 
sivil kanallardan 
Güneydoğu 
Asya'daki 
depremzedelere 
sağladığı yardım 9 
milyon dolara ulaştı. 
Dışişleri 
Bakanlığından 
edinilen bilgiye 
göre, 26 Aralık'ta 
Güneydoğu Asya'da 
meydana gelen 
deprem ve sonucun
da oluşan dev dal
gaların yol açtığı 
felaketin ardından 
Türkiye, uluslararası 
camia içinde etkile
nen ülkelere yardım 
elini ilk uzatan ve 
kapsamlı yardım 
sağlayan ülkeler 
arasında yer aldı. 
Türk hükümeti, 
Endonezya, Sri 
Lanka, Tayland, 
Maldivler ve

Malezya hükümetler
ine toplam 1 milyon 
250 bin ABD Doları 
tutarında nakdi 
insani yardım 
yaparak, bu 
çerçevede 
Endonezya'ya 600 
bin, Sri Lanka'ya 
350 bin, Tayland'a 
125 bin, Maldivler'e 
100 bin ve 
Malezya'ya 75 bin 
ABD Doları aktardı. 
Hükümetin, buna ek 
olarak, BM İnsani

İşler Koordinasyon 
Ofisi aracılığıyla 
Somali'ye 20 bin, 
Seyşeller'e de 10 
bin ABD Doları ilet
tiği bildirildi.
Felaketin büyüklüğü 
ve yarattığı önemli 
tahribat göz önünde 
bulundurularak 
yapılan son değer
lendirme uyarınca; 
Türkiye'nin etkile
nen bölge ülkelerine 
1 milyon 280 bin 
ABD Doları tutarın

daki yardımının 
toplam 5 milyon 
dolara tamamlan
ması kararlaştırıldı. 
Türkiye Kızılay 
Derneği Genel 
Müdürlüğü 
tarafından başlatılan 
geniş çaplı kampa
nya çerçevesinde 
açılan banka 
hesaplarına ise 
bugüne kadar 
2,6 milyon YTL'yi 
aşkın bir meblağ 
yatırıldı.

Avrupa Birliği'nin 
(AB) üst düzey 
Sağlık İşleri 
Komisyonu'ndan 
bugün yapılan açık
lamada, intihar 
eden AvrupalIların 
sayısının trafik 
kazaları ve 
cinayetlerde ölen
lerin sayısından 
daha fazla olduğu 
belirtildi.
Avrupa Sağlık 
Komisyonu 
Başkanı Markos 
Kyprianou bugün 
basına yaptığı 
duyuruda, "Ruhsal 
hastalıklar kanser 
gibi fiziksel 

hastalıklar kadar 
ölümcüldür. Her yıl 
trafik kazaları ve 
cinayet vakalarında 
daha fazla AvrupalI 
intihardan 
ölmektedir” dedi. 
Kyprianou 
ayrıca, 25 üyeli 
AB'nin öncelikli 
olarak halletmesi 
gereken konuların 
başında 
"Avrupa'nın bu 
görünmez katili" 
bulunduğunu, 
AB'de ruhsal 
sağlıkla ilgili 
olarak yeni bir 
strateji planladık
larını açıkladı.

ARHAN PETROL
Petrol Ofisi DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & j 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz : 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET |'

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb. | -

Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK “ 
Tel: (0.224) 514 07 66-514 07 67 ■ ”
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Belediye Başkanı 
Hacca gitti

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, hac 
görevini yerine getirmek amacıyla, 
önceki gün Mekke’ye gitti. Daha önce 
de birçok kez Hacca giden Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un hacca 
gitmesi üzerine görevi Nurettin Bay 
tarafından yürütülüyor.

Konutların üzerinden geçen ve tehlike yaratan yüksek gerilim korkusu bitiyor

TM derilim hatti ırtıa almıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yüksek gerilim

Yaklaşık bir haftadır Umurbey’den 
inerken elektrik direklerinin değişti 
rildiğini görüyordum.

Dün de arabamı durdurup, fotoğraf 
çektim.

Oğlum Barış, direğin ucunda çalışan 
il işiçileri görünce “Baba oradan düşmü 

। yorlar mı?” diye sondu.
Dilim döndüğünce işlerinin zorluğunu 

anlattım.
Haberi araştırma fırsatı bulmadan, 

I Seyfettin’in Yüksek Gerilim Hatlarının 
yeraltına alınması haberini okuyunca, 
durum aydınlanmış oldu.

Uzun yıllardan beri evlerin üzer
lerinden geçen veya önlerinden geçen 
enerji hatlarının bir çok kişinin ölümüne 
neden olduğunu biliriz.

I Evinin balkonundan halı sirkelerken 
r elektrik çarpan, veya çatısında anten 
I takarken birçok kişi yaşamını yitirdi.

Bir zamanlar, ilçenin gecekondu böl- 
I gesi sayılan Hisartepe Mahallesi, bir 
I yandan yüksek enerji hatlarının, bir yan- 
I dan da baz istasyonunun etkisiyle 
| korkulu günler yaşıyorlardı.

Elektrik teknisyeni olan AK Parti İlçe 
| Başkanı mesleğinden kaynaklanan bil

il I gisiyle bu konunun çözümüne önayak 
l’ oldu.

Bir sorun da böyle giderildi.
Halka yararlı her hizmet alkışlanır.

Yerleşim bölgelerinin 
üzerinden geçen 
TEDAŞ’a ait Yüksek 
Gerilim hatları yer 
altına alınıyor. Çalış
maların Bursa TE D AŞ 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından özel bir fir
maya ihale edildiğini 
söyleyen AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
inşaat alanlarının 
dışında kalan hattın 
yeni beton direklerle 
Umurbey Orhangazi 
yönünde taşınacağı 
bildirdi. Sayfa 3’de

Verem Haftası nedeniyle Gemlik Verem 
Savaş Derneği tarafından düzenlenen şiir 
yarışmalarında, dereceye girenlere ödülleri 
dün Dernek yönetim kurulu üyeleri tarafın
dan okullarında verildi. Haberi sayfa 4’de

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer 
Cevher....

başlıklı taşlamasıyla 3. sayfamızda.

İki ileri bir geri bile değil... 
başlıklı yazısı ile 2. sayfamızda.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

İki ileri bir geri bile değil...
Neden geriyiz?
Neden okumuyoruz?
Neden ilerleyemiyoruz?
Çok basit.
Tarih boyunca ülkemizde düşünen, 

sorgulayan, eleştiren beyinler itilmiş de 
ondan.

Neymiş onlar “zehir” saçıyorlarmış.
Genç beyinleri yıkama tehlikeleri var

mış.
Onun için onlar sınır dışına..
Kitabına bir kıvılcım..
Olmadı topla hapse tık.. Kitabı yani.
O zaman ne oluyor?
İnsanlar düşündüklerini söylemekten 

çekiniyorlar.
Ürkekleşiyorlar.
Düzenden yana tavır geliştiriyorlar.
Düzen ne ?
Dışarıdan dayatılan içerden desteklenen 

ıhman yapı..
Suya sabuna dokunmayan,etliye 

sütlüye karışmayan bir toplum .
Pembe dizilerle afyonlanan, yerli diziler

le uyutulan bir Türkiye ..
Düzen bu ..
Bu düzende bireysel çıkar güdüsü 

gelişiyor.
Tüketim teşvik ediliyor.
Üretimden uzaklaşılıyor.
Toplumsal çıkarlar için savaşanların 

önü kesiliyor.
İtiliyor, kakılıyor, çamura bulaştırılıyor.
Bu ülkenin yetiştirdiği bir çok aydın 

gurbette vatan hasretinden prangalar 
eskiterek yaşadı.

Toprağından, yurdundan çok uzaklarda 
yaşamını yitirdi.

Korkuyla, acıyla, tedirginlikle süren 
yaşamında yine de üretti üretebildi..

Ancak ülkesinde açık seçik yayınlan
madı söyledikleri, düşündükleri.

Kalın perdelerle örtülmüş duvarların 
ardında okundu eserleri,söylendi şiirleri..

Yetti mi doğaldır ki yetmedi..
Ülkeyi aydınlatamadı.
Toplumuna ışık saçamadı.
Tüm bu nedenler toplumu geri bırak

tırdı..
Hak hukuk arama cesaretinden yoksun 

etti.
Korkuttu.
Sindirdi.
Dolayısıyla ;
Onlar ileri gitti.
Biz onlardan artanlarla idare etmeye 

zorlandık.
Bilimde, teknolojide, insan haklarında, . 

sosyal politika üretiminde hep ama hep 
geride kaldık.

Şimdi de ülkenin yetkili ağızlarının 
dilinde;

“Neden okumuyoruz? Ne olacak bu 
televizyonlarının hali” soruları dolaşıyor.

Kitap okutmayı teşvik etmek için çareler 
aranıyor.

Televizyonların yayın politikalarına 
müdahale sinyalleri veriliyor.

Doğru bir yaklaşım mı ?
Zaman içinde göreceğiz.

Okullarda yarı yıl ' 
tatili bugün başlıyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı, Kurban 
Bayramı tatili ve 
bazı bölgelerdeki 
kış şartlarını göz 
önüne alarak 
ilk ve orta dereceli 
okulların yarıyıl 
tatilinin 14 
Ocak 2005 Cuma 
günü başlamasına

karar verdi.
Okullarda ikinci 
yarı yılda 
2.5 gün fazladan 
eğitim 
yapılacak. 
Bakanlığın 
ani kararıyla 
öğrenci 
karnelerinin 
tamaıtfrfun

yetişemeyeceği 
göz önüne 
alınarak bazı 
öğrencilere 
karnelerinin 
Pazartesi 
günü verilmesi 
bekleniyor.
Gemlik genelinde 
köy, belde ve 
merkezde

16 bin 250 
öğrenci öğrenim 
görürken 692 
öğretmen 
görev yapıyor. 
İlk ve Orta 
dereceli okullarda 
ikinci yarıyıl 7 
Şubat 2005 
Pazartesi günü 
başlayacak.

Lions Kuiübü’nün 2. el
giysi kermesi ilgi gördü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lions 
Kuiübü’nün 
Belediye Sergi 
Salonu’nda açtığı 
ikinci el ucuz giysi 
kermesi ilgi görüyor. 
Yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde 
ihtiyacı olanlara 
satılan giysiler 
kulüp üyeleri 
tarafından 
özenle toplanarak 
satışa sunuluyor. 
Kulüp Başkanı 
Dr. Anıl Resmi, 
giysi kermesini 
Lale-Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu'nun çeşitli 
giderlerinde 
kullanmak üzere 
düzenlediklerini 
söyledi.
Giyim olarak 
her tür giysinin 
bulunduğu 
kermeste 
ayrıca ayakkabı, 
bazı gıda ürünleri 
ve çeşitli kitaplar 
bulunuyor. 
Bugünde açık 
kalacak olan 
kermeste hiç 
giyilmeyen

eşyalarında 
bulunduğu 
gözlenirken 
vatandaşların

ihtiyaçlarının 
yanı sıra bazı 
kişilerinde bol 
miktarda alarak

yardıma ihtiyacı 
olanlara verdikleri 
öğrenildi.
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Konutların üzerinden geçen ve tehlike yaratan yüksek gerilim korkusu bitiyor

W gerilim hattı yeraltına alınıyor
Yerleşim bölgelerinin üzerinden geçen TEDAŞ’a ait Yüksek Gerilim hatları yeraltına 
alınıyor. Çalışmaların Bursa TEDAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından özel bir firmaya ihale 
edildiğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, inşaat alanlarının dışında kalan 
hattın yeni beton direklerle Umurbey Orhangazi yönünde taşınacağı bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yerleşim 
bölgelerinde 
bulunan ve binaları 
tehdit eden 
yüksek gerilim 
hattı yeraltına 
alınıyor.

Cevher....
Tasarruf mevduatı sigorta 
fonunun Balkaner Grubu’ndan 
haczettiği mücevherlerin 
açık artırmaya çıkarılan 
satış değerlerinin düşük 
olduğu doğrultusunda 
itiraz edilmiş.
İtiraz eden Banker Kastelli 
Mücevherin değeri 
Cevheriyle ölçülmez mi? 
Adam Cevher 
itirazı da ondan...

AK Parti İlçe 
Başkanı-Enver 
Şahin, yaptığı 
açıklamada, bir 
süre önce
Hisar Mahallesi’nde 
gerilim hattının 
çarparak bir 
evin tamamen 

yanmasıyla 
tehlikenin boyutları 
gözlenen hat 
değişikliğinin 
Bursa TEDAŞ 
Müdürlüğü'nün 
aldığı karar gereği 
yapılmaya 
başlanıldığını 
söyledi. ı 
TÜGSAŞ'ın 
bulunduğu bölgede 
TEDAŞ'a ait olan 
Gemlik ve 
Orhangazi yüksek 
gerilim hattının 
Hisar Mahallesi’nde 
bulunan Demircan 
Yapı Kooperatifinin 
bulunduğu yerden 
itibaren yer altına 
alınacağını 
söyleyen Enver 
Şahin, ihale sonucu 
verilen çalışmaların 
bir özel şirket 
tarafından 
yapıldığını söyledi. 
Ana asfaltın altın* 
dan geçirilecek 
olan yüksek gerilim 
hattının buradan 
beton direkler ile 
yol boyunca 
Umurbey ve 
Orhangazi istikame
tine devam 
edeceği öğrenildi. 
Yüksek gerilim 
hattı uzun yıllar 
önce yerleşim

bölgesi dışında 
kalmasına karşın, 
geçen zaman 
içinde binaların 
yapılmasıyla 
çatılarının üzerinde 
kaldı.
Tehlikeyi 
Bursa 
TEDAŞ 
İşletme 
Müdürü 
Durali 
Ferik'e 
ileterek, 
biran 
önce önlem 
alınmasını 
istediğini 
belirten 
Şahin, 
yüksek 
gerilim

hattının belirli 
yerde yeraltına 
alınmasıyla 
bölgedeki 
tehlikenin de 
ortadan 
kalkacağını

söyledi.
Gemlik TEDAŞ 
elemanları 
işletme çevresinde 
yer altı çalış
malarını aralıksız 
sürdürüyorlar.

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



14 Ocak 2004 Cuma Sayfı J

Verem Haftası nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenler, ödüllerini aldılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ocak ayının İlk haf
tasında başlayan 
Verem Haftası 
nedeniyle düzenle
nen Şiir yarış
masında derece 
alan öğrencilere 
ödülleri okullarında 
verildi.
Düzenlenen Şiir 
yarışmasında 
birinci olan Lale* 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu 7-B 
sınıfı öğrencisi 
Ümit Şener’e 
ödülü olan fotoğraf 
makinesi Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Rafet Tetik, 
Sosyal Komite 
başkanı Sevgin 
Arseven ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra okulun 
kurucularından 
Lale Kılıç’ın da 
katıldığı törende 
verildi.
Okulun bahçesinde 

düzenlenen 
törende Okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare, okulda 
sosyal etkinliklere 
büyük önem verdik
lerini belirterek 
Ümit Şener’i 
bu yarışmaya 
hazırlayan Türkçe 
öğretmeni Sevinç 
Yardımcı’ya 
teşekkür etti. 
Okulun kurucusu 
olan Kemal Kıhç’ın 
eşi Lale Kılıç İse 
ismini taşıyan 
okuldan bir 
öğrencinin birinci 
seçilmesinden mut
luluk duyduğunu 
söyledi.
Şiir yarışmasında 
ikinci olan Borusan 
İlköğretim Okulu 6- 
A sınıfı öğrencisi 
Pembenur Anlı, 
Okul Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
ve sınıf 
arkadaşlarının 

alkışları arasında 
ödülü olan kaset 
çalar radyo’yu 
alırken sevinçli 
olduğunu söyledi. 
Yarışmada 
üçüncü olan 
Ticaret Sanayi 
Odası Gazi ’ 
İlköğretim Okulu , 
6-D sınıf öğrencisi 
Doğanalp 
Ergenç’de Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler ve 
sınıf öğretmeni 
Sündüs Yaş ile 
arkadaşlarının 
alkışlarıyla ödülü 
kaset çalar 
radyoyu dernek 
başkanı Rafet 
Tetik’ten aldı. 
Başarılı öğren
cilere ayrıca şiir
lerinin yayın
landığı Körfez 
gazetesi hediye 
edildi.
DERNEK 
ÜYELERİ 
MUTLU OLDU 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Rafet 
Tetik İle Sosyal 
Faaliyet 
Sorumlusu Sevgin 
Arseven ve yöne
tim kurulu üyeleri 
öğrencilerin gös
terdiği duyarlılık
tan dolayı mutlu 
olduklarını 
söylediler.
Dernek Başkanı 
Rafet Tetik, ayrıca 
Ramazan ayı 
müddetince 
derneklerine gıda 
yardımında 
bulunan BP 
Şirketi ile Baktat 
firmasına da 
birer şilt vererek 
teşekkür 
ettiklerini söyledi.
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Denizde yaşlı bir erkek cesedi bulundu
Dün akşam üzeri Emin Dalkıran Kordonu önlerinde bir olta balıkçısı tarafından boğulmuş bir yaşlı erkek 
cesedi bulundu. Polis, cesedin 15 gündür aranan Süleyman Yiğit adlı yaşlı kişiye ait olacağını 
düşünerek, ailesini çağırdı. Yüzü suda bozulan ceset oğlu Tuncay Yiğit tarafından zor teşhis edildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

29 Aralık 2004 
gününden kayıp 
olan ve her yerde 
aranan Süleyman 
Yiğit'in (76) cesedi 
dün akşam saat
lerinde balıkçılar 
tarafından bulundu. 
EMİN DALKIRAN 
KORDONU 
ÖNÜNDE 
GÖRÜLDÜ
Dün, saat 16.30 
sıralarında deniz
den motoruyla 
kıyıya dönmekte

olan Kadir Polat 
isimli olta balıkçısı, 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
bulunan şelaleli 
tuvaletlerin 
yakınında 
geldiğinde deniz 
içinde lastik sandığı 
bir kütle gördü. 
Kütleye dikkatlice 
bakınca bir ceset 
olduğunu farketti. 
Kadir Polat durumu 
polise haber verdi. 
Emin Dalkıran 
Kordonu eski

TEKEL binası 
karşısında deniz
den kayalıklara 
çıkarılan şahsın, 
yaklaşık 15 gündür 
aranan Süleyman 
Yiğit olabileceğini 
düşünen polis, 
durumu ailesine 
bildirdi.
OĞLU TESBİT ETTİ 
Olay yerine gelen 
şahsın büyük oğlu 
olduğunu söyleyen 
Tuncay Yiğit, 
denizde şişen ve 
bozulan cesedin 
yüzünden teşhis 
yapmakta zorlandı. 
Yiğit, ölü şahsın 
üzerindeki elbise 
lerden cesedin 
babası Süleyman 
Yiğit olduğunu tah
min ettiğini söyledi. 
Tuncay Yiğit, 
durumu TGRT 
Televizyonuna 
ilettiklerini ve 
bulunması için 
yardım istediklerini

söyledi.
Süleyman Yiğit 
olduğu sanılan 
şahsın denizden

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

** Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

fa 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

yapılmasının ardın
dan Bursa Adli Tıp 
Kurumuna gönde
rildiği öğrenildi.

çıkarılan cesedi 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak otopsi

TEŞEKKÜR
Torunum Şeyda Nur’un 

Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde tedavi gördüğü 

sırada göstermiş olduğu 
yakın ilgi ve alakadan dolayı 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı 

Dr. Teoman DUMLU’ya 
teşekkürü bir borç bilirim.

Dedesi 
İsmail SEZGİN

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ 

TUTALIM
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Ailelere karne uyarısı
Anne ve babaların, 
karnelerinde 
kötü not bulunan 
çocuklarına 
karşı aşırı tepki 
vermemeleri ve 
ceza uygulama
maları istendi.
Seda Özürlü Çocuk 
lar Eğitim 
Merkezi'nden 
Psikolog Dr. Mesut 
Yalçın Güzel, bazı 
anne ve babaların, 
karnesinde zayıf 
getiren çocuklarına 
çok sert tepki 
göstererek çocuk
larının ruhsal duru
munu tehlikeye 
attığını söyledi. 
Karnenin, çocuğun 
durumunun ikaz 
mahiyetinde bir 
bildirimi olduğuna 
dikkat çeken Dr. 
Güzel "Karne, bir 
suç değildir. Suç 
olmayan bir 
davranışın aşırı 
tepki ile ceza
landırılması yan
lıştır" dedi 
Karnesinde zayıf

getiren çocuğun 
zayıf getirmesinin 
öncelikle ebeveyn
ler tarafından 
araştırılmasını 
isteyen Dr. Güzel, 
şu önerilerde 
bulundu
"Önemli olan 
çocuğun ilgi ve 
kabiliyet alanlarını 
belirleyebilmek, 
eksik olan yönlerini 
görebilmektir.
Çocuğun neden 
öğrenmediği 
araştırılmalı, anne 
ve baba çocuğuna 
karşı olan güvenini 
tazelemeli, ona 
yakın ilgi göster

erek çözümü 
beraber aramalıdır. 
Çocuğunuz bu 
duruma zaten 
üzülmekte ve size 
karşı bir eziklik his
setmektedir.
Çocuğunuza olan 
sevginizih sadece 
okul başarısı ile 
ilgili olmadığını, 
onun manevi, 
sosyal yönleri ile de 
ilgilendiğinizi 
belirtin. Karnedeki 
zayıflara bakarak, 
onun tatil ve dinlen
me sürelerini kısıt
lamayın. Sadece 
programlı çalış
masının yollarını 

öğretin. Başka 
kardeşler ve 
arkadaşlarının kar
nesi ile onu kıyasla
mayın. Kendi 
çocukluk dönemi
nizi hatırlayın o 
zamanlarda kendi
nizi nasıl hisseders
eniz kendinizi onun 
yerine koyun. Ağır 
tenkitler çocuğu 
okuldan ve dersler
den soğutur, unut
mayın. Bu dönemde 
karnesindeki 
zayıflardan dolayı 
evden kaçan, inti
har eden vakaları 
televizyonlardan 
izleyen çocuk, 

onları taklit edebilir. 
En iyisi karne 
almadan bir kaç 
gün önce çocukla 
bu durum 
görüşülmeli ve 
karnede olabilecek 
düşük notların, 
dünyanın sonu 
olmadığı, bunların 
çalışmayla 
düzelebileceği, 
kendileri için ahlaklı 
ve dürüstlüğün 
daha önemli olduğu 
vurgulanmalı ve 
çocuğun, zayıf 
karne ile yanlış bir 
iş yapması önlen
melidir" 
Dr. Güzel; çocuğun 
kişiliğini, öz benliği
ni yaralayıcı 
kelimeler ve 
davranışlardan 
kesinlikle sakınıl
masın! da tavsiye 
ederek "Okul 
başarısı başlı başı
na zeka göstergesi 
değildin Zekanın 
çoklu yönlerini de 
ele almak lazımdır. 
Kötü bir karne 

bazen çocuk ile etk
ili diyalog kurmak 
için bir fırsat olur. 
Her eğitim döne
minde ailede 
yaşanan karne 
gerginliği, hem 
ebeveynlerin sinir
lerinin bozulmasına 
hem de çocuğun 
kişilik zedelenme
sine sebep olmak
tadır. Kötü karne ile 
ebeveynin de ken
disini değer
lendirmesi, 
'çocuğun eğiti
minde nerede yan
lış yapıyoruz' diye 
kendi kendilerine 
bir sorgulama yap
maları gerekir.
Karne başarısı
zlığının nedenlerini 
çocukla birlikte 
araştırmalı, anne- 
baba-çocuk-öğret- 
men hep birlikte 
işbirliği içinde 
olmalı, ağır 
eğitim cezaları 
verilmemeli" 
diye konuştu.

Kekemelik tedavisi için geç kalınmamalı
Kekemelik türü 
şikayetlerin, çoğun
lukla endişeli 
annelerin çocukların
da görüldüğü bildiril
di. Sosyal yaşantıyı 
olumsuz yönde etk
ileyen kekemeliğin 
tedavisinde başarılı 
olmak için, geç 
kalmamak gerektiği 
ifade edildi.
Kekemeliğin, konuş
ma esnasında konuş
manın akıcılığını 
bozan duraklama, 
bazı ses ve sözcükleri 
tekrarlama yada bir 
heceyi uzatarak 
söyleme ile kendini 
gösteren bir bozukluk 
olarak tanımlandığını 
hatırlatan Sakarya 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ramazan Abacı, 
kekemeliğin erken 
yaşta tedavi edilmesi 
gerektiğine işaret etti. 
Ingiltere'de yetişkin

bir örnek grup 
üzerinde yapılan 
araştırmada, örnek 
grubun yüzde 4.8'inin 
çocuklarının da 
kekelediklerinin tespit 
edildiğini, Amerika'da 
öğrenciler üzerinde 
yapılan bir araştırma
da ise üniversite 
öğrencilerinden 5 
kişiden 4'ünün 
çocukken kekeledik
leri ve zamanla 
iyileştiklerinin ortaya 
çıktığını açıklayan 
Prof. Dr. Ramazan 
Abacı, "Bu araştır
malar hafif 
kekemelerin yüzde 
87'sinin, orta dere
cede kekemelerin 

yüzde 75'inin, ağır 
kekemelerin yüzde 
50'sinin büyüdükçe 
iyileşebildiklerini 
göstermiştir.
Evrende kekemelik 
oranı yüzde 4 olup, 
en yüksek oran okul 
öncesi dönemde 
görülmekte ve yaş 
büyüdükçe oran 
yüzde Tin altına 
düşmektedir. Ülkem
izde yapılan bir 
araştırmada 164 
kekemelik vakasından 
yüzde 58'inde 
başlangıç yaşı 3-4, 
yüzde 37'sinde 5-7, 
yüzde 95'inde 2-7 
olarak bulunmuştur" 
dedi. Çocuklarda 3-6 

yaşlarında ortaya 
çıkan kekemeliğin 
erkek çocuklarda 
kızlara oranla daha 
sık görüldüğünü ve 
sosyal yaşantıyı 
olumsuz yönde etk
ileyen kekemeliğin 
tedavisinde başarılı 
olmak için, geç kalın- 
maması gerektiğini 
vurgulayan Prof. Dr. 
Abacı, "Kekemelik 
türü şikayetler, 
çoğunlukla endişeli 
annelerin çocukların
da görülür. Özellikle 
2-4 yaşlarında 
çocuğun sorduğu 
soruları cevapsız 
bırakmak, çocuğun 
kullandığı bebeksi dili 
benimsemek, 
çocuğun konuşurken 
yaptığrhataları, 'öyle 
değil böyle* diyerek 
düzeltmek, çocuk ağır 
konuşurken sabırsı
zlanmak, çocuğun dil 
gelişimi açısından 
son derece sakın

calıdır.
Konuşmaya yeni 
başlayan çocuğu 
sürekli eleştirmek, 
onun hatalarını 
düzeltmek, çocukta 
kekemeliğe yol aça
bilir. Konuşmayı yeni 
öğrenen çocuk, ken
dini istediği kadar 
süratli ifade edemez, 
aklına birden fazla 
kelime gelir, hangisini 
seçeceğini bilemez, 
ya da kendini ifade 
edecek kelimeleri 
hatırlayamaz, heye
canlanır, tutulur, tek
ler, kekemelik belirtisi 
gösterir. Çocuğun 
düzgün konuş
madığını gören anne, 
müdahale eder, 
sabırsızlanır veya 
endişelenirse, geçici 
olması muhtemel olan 
kekemelik çocukta 
yer eder. Çocuğun . 
geçirdiği bir duygusal 
şok; kardeşin doğ
ması, anne-babanın 

boşanması, ailede 
dramatik bir olayın 
yaşanması, çocuğun 
evdeki şiddetli kav
gaya tanık olması da 
kekemeliğe neden 
olabilir" diye konuştu 
Kekemelik erken 
yaşta tedavi edilmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Sakarya 
Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ramazan Abacı, 
"Anne-babanın çocu 
ğun konuşmasındaki 
düzensizliğin gelişme 
ile ilgili olduğunu 
bilmesi ve zaman 
içinde geçeceğine 
inanması gerekmekte
dir. Böylece çocuğun 
takılmalarına dikkat 
etmeyecek, onun 
konuşmasını destek 
leyecek, böylece 
konuşma bozukluğu
nun yerleşmesini 
önleyeceklerdir" 
şeklinde konuştu.
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Aşken okullara
başvuıv tarihleri

TESKjten uyanı 
‘Kuruşları kullanın’

Askeri liseler ile 
astsubay hazırla
ma okullarına 
başvurular, 24 
Ocak-18 Şubat 
2005 tarihleri 
arasında ÖSYM 
sınav merkezi 
yöneticiliklerine 
yapılacak.
Askeri liselerin 
hazırlık sınıflarına 
ve astsubay 
hazırlama okulları
na öğrenci alımı ile 
ilgili şartlar 
belirlendi.
Başvurmak isteyen 
adaylar, Başvuru 
Kılavuzu, Başvuru 
Belgesi ve Aday 
Bildirim Formlan'm 
4 milyon TL (4 
YTL) ücret 
karşılığında ÖSYM 
Sınav Merkezi 
yöneticiliklerinden 
temin edebilecek. 
Askeri Liseler ve 
Astsubay

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

wııım

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

Hazırlama Okulları 
Yazılı Sınavı 17 
Nisan 2005 tari
hinde 13 il 
merkezinde 
(Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakir, 
Erzurum, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, 
Malatya, Samsun, 
Trabzon ve Van) ve 
Kıbrıs'ta yapılacak. 
Harp okulları ile 
astsubay meslek 
yüksek okullarına 
başvuru koşulları 

da belirlendi. 
Deniz Harp 
Okulu'na girmek 
isteyenler 18 Nisan 
-17 Haziran 2005, 
Deniz Astsubay 
Meslek Yüksek 
Okulu'na 4 Nisan - 
20 Mayıs tarihleri 
arasında başvuru
labilecek.
Hava Harp Okulu 
başvuruları ise 
Şubat-Mayıs 
döneminde 
gerçekleştirilecek.

- Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK), yeni yılla 
birlikte hayatımıza 
giren Yeni 
Kuruşlar'ın (YKr) 
kullanılması ve 
yeterli miktarda 
temin edilmesi için 
kendisine bağlı oda 
ve birliklere genelge 
gönderdi. TESK 
Genel Başkanı 
Derviş Günday, yeni 
madeni paraların 
daha çok kullanıl
ması konusunda 
gereken duyarlılığın 
gösterilmesini 
istedi.
TESK, 5083 sayılı 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
Para Birimi 
Hakkında Kanun 
uyarınca, Yeni Türk, 
Lirası (YTL) ban
knotlar ve madeni 
paralar konusunda 
oda ve birlikleri, 
yayınladığı genelge 
ile uyardı. Konuyla 
jjgili yazılı bir açıkla
ma yapan TESK 
Genel Başkanı 
Derviş Günday, 
Darphane ve Damga 
Matbaası'nın pro
gramlanan miktarda 
madeni parayı 
basıp, kullanıma 
hazır hale getirdiği

‘Memura derece’ komisyondan geçti
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonu'nda, 
1991'den sonra işe 
giren memurlara ve 
diğer kamu 
görevlilerine bir 
derece verilmesine 
ilişkin kanun teklifi 
kabul edildi, 
komisyonda, 
memurlara derece 
verilmesini de 
öngören kanun 
tasarısının alt 
komisyona sevk 
edilmesinin ardın
dan, memurlara 
derece verilmesine 
ilişkin, AK Parti 
Samsun Milletvekili 
Mustafa Çakır ve 
Şanlıurfa Milletvekili 

ni belirterek, 
"Madeni para 
basımına ara ver
ilmeden devam 
edilmektedir. Bunun 
sonucu olarak, 
dağıtım işlemleri 
sonrasında bir 
madeni para stoğu 
oluşmuş bulunmak
tadır" dedi. 
Esasen TL'den 6 
sıfır atılmış olması 
sonucunda küçük 
küpürlerden oluşan 
madeni para kul
lanımının artmasının 
öngörüldüğü, diğer 
taraftan, 1 
kuruşluğa kadar 
mevcut bulunan > 
madeni paraların 
kullanımının fiyatları 
yukarı doğru yuvar
lamayı önleye
ceğinin beklendiğini 
kaydeden Derviş 
Günday, "Ancak, 
yeni paraların yürür
lüğe girmesinden 
itibaren yapılan 
inceleme ve 
gözlemlerde madeni 
para talebinin kısıtlı 
kaldığı ve madeni 
paraların piyasada 
yoğun olarak 
tedavül edilmediği 
görülmüştür" 
dedi.
Bu durum karşısın
da, Müsteşarlıkça 
madeni para

Yahya Akman'ın 
ayrı ayrı verdikleri 
teklifler ile DYP 
İğdır Milletvekili 
Dursun Akdemir ve 
Denizli Milletvekili 
Ümmet 
Kandoğan'ın birlikte 
verdiği teklifin bir
leştirilerek ele alın
ması kararlaştırıldı. 
Mustafa Çakır'ın 
teklifi üzerinden 
gerçekleştirilen . 
görüşmeler sırasın
da teklifin "Devlet 
Memurları Kanunu 
ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel 
Kanunu'nda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun 
Teklifi"nin adı

kullanımının 
artırılmasına yönelik 
bazı tedbirlerin 
öngörüldüğünü 
ifade eden TESK 
Genel Başkanı 
Günday, şöyle 
devam etti:
"Bu amaçla, özel ve 
kamu tüm 
bankaların madeni 
paraların nihai kulr 
tanıcılara ulaştırıl
masında aktif rol 
oynamalarının fay
dalı olacağı 
düşünülmüş olup, 
esnaf ve sanatkar
larımızın 
Konfederasyonumu 
z kanalıyla yeni 
madeni para edin
meleri konusunda 
harekete geçir
ilmesinin para refor
munun başarıyla 
tamamlanmasına 
katkıda bulunacağı 
değerlendirilmiştir. 
Yeni madeni par
aların kesimimizce 
daha çok kullanıl
ması konusunda 
gereken duyarlılığın 
gösterilmesinin 
sağlanması 
amacıyla konunun 
bağlı odalarımız 
aracılığıyla esnaf 
ve sanatkarlarımıza 
duyurulmasını iste
dik."

"Devlet Memurları 
ve Diğer Kamu 
Görevlileri 
Hakkında Kanun 
Teklifi" olarak 
değiştirildi.
Kabul edilen teklife 
göre, 1991'den 
sonra işe başlayan 
sözleşmeli subay, 
sözleşmeli astsub
ay, uzman jandarma 
ve uzman erbaşlar 
da dahil olmak 
üzere devlet 
memurları ile diğer 
kamu görevlilerine 
bir derece verilecek. 
Teklif yasalaşırsa 15 
Ocak 2005'ten 
itibaren 
geçerli olacak.
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Kredj kartı düzenlemeşinde sona doğru
BDDK Başkanı 
Tevfik Bilgin, 
kurum olarak hem 
kredi kartı kullanan
ları hem de bunu 
veren bankaların 
hak ve yükümlükleri
ni düzenleyen, genel 
ilkeler getiren kanun 
taslağını yapma 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
söyledi.
Bilgin, Ekonomi 
Muhabirleri Derneği 
(EMD) üyeleriyle 
düzenlediği "Türk 
Bankacılık 
Sektöründe 
Gelişmeler, 
Bekleyişler ve 
BDDK" konulu soh
bet toplantısında, 
tasarı çalışmalarına 
ilişkin olarak 
bankacılık sektörü 
temsilcileri ile 
görüşmelerin devam 
ettiğini, muhtemelen 
gelecek ayın orta
larında kanun 
taslağını Bakana arz 
edeceklerini bildirdi.

Yapmak istedik
lerinin bankaların 
önünü kesmek 
olmadığını vurgu
layan Bilgin, şöyle 
devam etti: "Ancak 
bankalarımız arasın
da bir standart yok
tur. Bu tüketicilerim
ize yansımaktadır. 
Bize gelen şikayet
lerin çok önemli 
boyutu, kredi kartı 
ile ilgili farklı banka 
uygulamalarıyla ilgi
lidir. Yapmak iste
diğimiz, sadece 
genel ilkeler koy
maktır ve kartın kul
lanımını daha da 
teşvik edici düzen

lemeler getirmektir." 
TAKSİTLİ KART 
UYGULAMASI 
Taksitli kredi kartı 
uygulamasının bir 
kaç ülkede 
olduğunu, 
Türkiye'de de yaygın 
olarak kullanıldığını 
anlatan Bilgin, 
BDDK olarak bu 
konuyu değer
lendirdiklerini söyle
di. Bilgin, bu 
konunun bir kanun 
maddesi haline 
getirmeye gerek 
olmadığını, çünkü 
esnekliği kaybede
ceğini belirterek, 
şöyle dedi: "Gıda ve 

benzinde kredi 
kartının mantığı 
gereği, bankalar da 
bu konuda açıkla
maları ile bize 
destek oluyor. Bir 
kere kullanılan mad
delerin kredi kartı ile 
taksitlendirilmesi ile 
ilgili bir takım 
düzenlemeler yapma 
gereği duyuyoruz. 
Düzenlemeden 
kastım, bir genelge, 
bir duyuru olur, 
Türkiye Bankalar 
Birliği'ne göndere
ceğimiz bir yazı olur. 
Ama bizim önem 
verdiğimiz, 
bankaların aktif 
kalitesinde şu an 
görülmeyen risk
lerin, iyi giden duru
mun ileride tersine 
dönmesini 
engelleyecek 
anlamda gerekli 
önlemleri almaktır. 
Kredi kartı, para 
yokken değil, 
varken ya da para 
beklentimiz varken 

kullanılması gereken 
bir araçtır. BDDK 
yakından izlemekte
dir. Bankaların bu 
anlamda aktif-pasif 
vade uyumu önem
lidir. Bu vade 
yapısına bakmadan 
18-20-24 ay kredi 
kartına taksit yapan 
bankalarımızın bunu 
nasıl yaptıklarını ben 
otoritenin başı 
olarak anlamakta 
güçlük çekiyorum." 
Bu konuda bir teori 
olduğunu ifade eden 
Bilgin, şunları kay
detti: "Bir tribün 
düşünün, maçı 
seyrediyorsunuz, 
herkes otururken hiç 
bir sorun yok, 
güzelce maçı 
seyretmektesiniz. 
Ama heyecanlı bir 
an oluyor, bütün 
herkes ayağa 
kalkıyor. Şimdi de 
bir sorun yok. 
Çünkü 
herkes maçı 
seyrediyor,

ama bir müddet 
sonra bu ayaktaki 
insanları bankaların 
yerine koyabiliriz. 
Yorulmaya 
başlıyorlar. 
Akıllarından hep 
şunu soruyorlar 
(birileri otursa da 
biz de otursak), 
kimse oturmuyor, 
çünkü pazar payı 
kaygısı var, artan 
rekabetten 
geri kalma kaygısı 

var, ama herkes 
şikayetçi. İşte 
birisinin tribünün 
önüne geçip, (hep
iniz birden yerinize 
oturun) demesi 
gerekiyor. Bu 
serbest piyasa sis
temine aykırı mıdır? 
Bence aykırı 
değildir. Biz sadece 
topluca yapılması 
gereken bir 
hareketin yön
lendirilmesini 
yapmak istiyoruz. 
Amacımız da bu 
kadar basittir."’

MİLÎON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224)513 1071 -514 44 44

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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7 ciji! evlü w Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
CEDAW 
(Kadınlara Karşı 
Her Türlü 
Ayrımcılığın 
Önlenmesi 
Uluslararası 
Sözleşmesi) 
Türkiye Komitesi 
"Türkiye Gölge 
Raporu"hu 
açıkladı. Rapora 
göre Türkiye'de 
7 çeşit evlilik var. 
işte ilginç araştır
ma...
CEDAW Türkiye 
Komitesi, 81 ilde 
4 kadınla gerçek
leştirdikleri 
görüşmeler sonucun
da hazırlanan 
"Gölge Raporu"hu 
Uçan Süpürge 
Merkezinde 
düzenlediği basın 
toplantısıyla açıkladı. 
Toplantıya CEDAW 
şampiyonları olarak 
bilinen CHP Adana 
Milletvekilli Nevin 
Gaye Erbatur, AKP 
Bingöl Milletvekili 
Mahfuz Güler de 
katıldı.
7 ÇEŞİT EVLİLİK 
VAR
Raporda, erken 
yaşlarda ve 
nikahsız gerçekleşen 
evliliklerin ailede 
ayrımcılığa neden 
Olduğu belirtildi, 
7 evlilik çeşidi 
bulunduğuna dikkat 
çekildi. Buna göre 
Türkiye'de evlilik 
çeşitleri şöyle: 
"Berdel, beşik 
kertmesi, başlık par
alı evlilik, kan bedeli 
evlilikleri, kuma 
evliliği, kayın evliliği 
ve akraba evliliği.n 
"ENSEST İLİŞKİ 
SUÇ SAYILSIN" 
Raporda, kadınların 
karar alma mekaniz
malarında yer 
almadığı ve 
Türkiye'nin bu 
konuda 119 ülke 
arasında 103'üncü 
olduğu belirtildi.

Ensest ilişkinin 
yasalarda suç sayıl
ması gerektiği ifade 
edilen raporda, kadı
na yönelik şiddetin 
kadın-erkek eşitsi
zliğinden kay
naklandığı belirtildi. 
Kadınların 
öldürüldüğü, İnti
hara zorlandığı ve 
tecavüze uğradığı 
kaydedilen raporda, 
evli erkeklerin yüzde 
34'ün ün eşlerine 
cinsel şiddet uygu
landığını da vurgu
landı. Raporda, 
kadın İstihdamının 
artırılması 
istenirken, sigorta 
konusunda da pozitif 
ayrımcılığın kaldırıl
ması gerektiği belir
tildi.
SEMRA HANIM
LAR 
İSTEMİYORUZ 
Medyada da 
kadına yönelik 
farklı ve kötü uygu
lamaların olduğunu 
söyleyen CEDAW 
temsilcileri Semra 
Hanım'm tartışıldığı 
kalitesiz program
ların olmaması 
gerektiğini dile 
getirdi. Temsilciler, 
bekaret testlerinin 
yasaklanması 
gerektiğini vurgu
larken, eşcinsellere 
yapılan ayrımcılığın 
da suç sayılmasını 
istediler.
RAPOR İNGİLİZCE 
HAZIRLANDI 
Uçan Süpürge 
Kadın Filmleri

Festivali Başkanı 
Halime Güner, 
Türkiye'de 
kadın sorunlarının 
çok boyutlu 
ayrımcılık üzerine 
yükseldiğini kaydetti. 
Her kurum ve 
kuruluşun bu 
konu üzerine 
eğilmesi gerektiğini 

dile getiren Güner, 
hazırladıkları raporu 
Cıımh ıırbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer Men sivil 
toplum kuruluşları
na kadar herkese 
göndereceklerini 
söyledi. Güner, 
CEDAW'm kadın
lara karşı her türlü 
ayrımcılığı önlen
mesi için 
imzalanan raporun 
İngilizce adı 
olduğunu anım
satırken, CEDAW'm 
23 ülkeden katılan 
uzmanlardan oluş
tuğunu belirtti. 
CEDAW Türkiye 
Temsilcileri raporu 
ABD Birleşmiş 
Milletler 
Merkezinde de 
anlatacaklarını 
belirttiler.
Milletvekilleri 
Nevin Gaye Erbatur 
ve Mahfuz Güler 
ise, parlamentoda 
kadına yönelik şiddet 
konusunda 
çıkarılması gereken 
yasaların gerçekleşe
bilmesi için 
ellerinden geleni 
yaptıklarını ifade 
ettiler.

Basketbol Sahası
24- 27 metre uzunluğunda 

12-15 metre genişliğinde 
bir sahada oynanır.

Sebest atış olan uzunluğu 
3.60 metre, uzunluğu 12.10 
metre, pota yüksekliği 3 
metre.

Basket sepeti 46 cm. 
çapında demir çember 
içinde, içine ağdan örülmüş 
dibi açık bir torba.

Hafızam beni yanıltmıyor
sa sayın Faruk Güzel'in 
desteği ile ilk olarak

Gemlikspor basketbol oyna
maya ikinci kümede başladı.

Umumi kaptanlığını 
Melih Kazanç ve İbrahim 
Ünal'ın müştereken oluştur
dukları takımı, İsmail Beleş 
çalıştırıyordu.

Gemlikspor öyle bir duru
ma geldiki, birinci lige 
çıkma başarısına erdi.

Eğer Gemlik 'tiler takım
larına sahip çıksalardı bu 
takım birinci ligde oynadı.

Türkiye’de ilk Basketbol
Basketbol ilk defa 

Türkiye 'de 1904 yılında 
Robert Koleji'nde oynan
maya başlandı.

Daha sonra Galatasaray 
L isesi 'nde 1911 yılın da 
oynanmaya tesehho- 
edihliysede ilk denemede 
oyunun kurallarını kimse 
bilmediğinden, oyuncuların 
yarısından fazlası 
yaralandı ve oyun yarım 
kaldı.

Bu oyunu Robert 
Koleji'nde ilk olarak 
oynatan hoca Amerika 'ya 
dönmüş olduğundan basket

bol kaidelerini, kimse doğru 
dürüst bilmiyordu.

Basketbol, Türkiye'de 
gerçek manada yirmi yıllık 
bir fasıldan sonra 1924 
yılında oynandı.

I925 yılında Türkiye 
idman Cemiyetleri ittifakı 
tarafından Basketbol Heyeti 
kuruldu.

Türk Milli Basketbol 
Takımı spor tarihinde ilk 
maçını, 1936 yılında İstan
bul 'da, Yunanistan 'la yaptı.

Bu tarihte maçta Milli 
Hıkım'imiz Yunanistan'ı 
49 - 12 skorla yendi.

Ordu Dünye Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı ve dalgıç kağıdımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ahmet GÜNEŞ

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel:
Tel: 0.224 513 40 81 

GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Manastır mevkinde
150m2

fUl deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1»2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 9710

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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Türkiye’nin gözü beyaz et pazarında
Türkiye, Rusya'nın 2 
milyar dolarlık 
'beyaz et' pazarına 
dahil olmak için 
atağa geçti.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir 
Putin'e, "Artık 
Türkiye'ye uygu
ladığınız kotayı 
kaldırın" ricasında 
bulundu. Prensipte 
anlaşan iki lider, 
Rusya'nın 
Türkiye'den 'beyaz 
et' ithal etmesi için 
önümüzdeki gün
lerde düğmeye 
basacak.
Bu çerçevede ilk 
etapta, Rusya'dan 
bir teknik heyet 
gelerek, 
Türkiye'deki tavuk 
çiftliklerinde 
inceleme yapacak. 
Rusya, bulaşıcı 
hastalık endişesi 
nedeniyle kota 
uyguladığı Türkiye 
ile 'beyaz et' ticare
tini yeniden başlata
cak. Başbakan 
Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı 
Putin’e, "Artık

kotayı kaldırın. 
Yasağa son verm
enizi istiyoruz. 
Türkiye de, beyaz et 
pazarına girmek 
istiyor. Çok iyi şart
larda üretim yapıy
oruz" dedi.
Erdoğan'ın sözleri 
üzerine 'beyaz et' 
ithahna yeşil ışık 
yakan Putin, oluştu
rulacak bir teknik 
heyeti, Şubat veya 
Mart ayında 
Türkiye'ye göndere
ceğini açıkladı. 
Rusya'dan gelecek 
heyet, Türkiye'deki 
denetim ve üretim 
merkezlerinde 
incelemelerde bulu
nacak. Türkiye'de 
hangi şart farda üre
tim yapıldığını 
gözlemleyecek olan 
Rus heyeti, hazırlay
acağı raporu Putin'e 
sunacak 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen iki 

ülke arasında pren
sipte varılan muta
bakatı İHA'ya anlat
tı. Tüzmen, 
Rusya'nın 2 milyar 
dolarlık bir beyaz et 
ithalatı kapasitesine 
sahip olduğunu 
belirterek, 
Rusya'nın ABD ile 4 
senelik bir anlaşma 
yaptığını, ABD'nin 
yânı sıra Türkiye'nin 
de bu pazara dahil 
olmak istediğini 
Rus tarafına ilettik
lerini söyledi. "Biz 
gelin bu kotayı 
kaldırın dedik" 
diyen Tüzmen, 
Rusya'nın daha 
önce üretim şart
larının sıhhi 
olmadığı ve bulaşıcı 
hastalık endişesi 
taşıdığı için 
Türkiye'ye kota 
uyguladığını^ 
bildirdi. Putin ve alt 
düzeyde yapılan 
görüşmelerde

Türkiye'nin talebini 
ilettiklerini kayde
den Tüzmen, "Biz 
Türkiye'ye uygu
lanan yasağın 
kaldırılmasını 
istiyoruz. Kendileri 
Türkiye'ye gelip üre
tim ve denetim 
merkezlerini 
inceleyecekler. 
Kendi gözleriyle 
görecekler. 
Prensipte anlaşıldı. 
Olumlu yaklaştılar" 
diye konuştu. 
Türkiye'nin çok iyi 
şartlarda üretim 
yaptığına işaret 
eden Tüzmen, bu 
konuyla ilgili Rusya- 
Türkiye Karma 
Ekonomik 
Komisyon (KEK) 
protokolünde 
konuyla ilgili bir 
madde bulun
duğunu da hatırlattı. 
Tüzmen, Rusya'nın 
beyaz et ihtiyacının 
tümünü karşılaya
cak kapasitenin 
Türkiye'de bulun
madığını; ancak bir 
bölümünün 
karşılanabileceğini 
dile getirdi

Hükümetten 2 
bayram hediyesi

Hükümet Sözcüsü 
Çiçek, kamuda 
çalışan işçilerin 1 
maaş 
ikramiyelerinin 
Kurban 
Bayramı'ndan 
önce ödeneceğini 
açıkladı. Köprü ve 
otoyollar da 
bayram boyunca 
ücretsiz olacak. 
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu'nun ardın
dan toplantının 
gündemine ilişkin 
gazetecilere bilgi 
verdi.
Cemil Çiçek, 
toplantıda, kamu
da çalışan işçilerin

1 maaş 
ikramiyelerinin 
Kurban 
Bayramı'ndan 
önce ödenmesi 
konusunun 
görüşüldüğünü 
belirtti.
Kamuda çalışan 
işçilere senenin 
çeşitli aylarında 
ikramiyelerinin 
ödendiğini anım
satan Çiçek, 
Kurban Bayramı'm 
hesaba katarak 1 
maaş ikramiyenin 
bayramdan önce 
ödenmesini karar
laştırdıklarını 
bildirdi.
Çiçek, bununla 
ilgili Bakanlar 
Kurulu kararının

KONGRE İLANI 
YILFERT SPOR KULÜBÜ 

BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI 
DYP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

Yılfert Spor Kulubü Derneği’nin yıllık olağan 
genel kurul toplantısı 30.1.2005 ta rihinde saat 
14.00’de Gemlik Gübre San. Sosyal Tesisleri din
lenme salonunda yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci 
toplantı aynı yer ve aynı saatte 06.2.2005 tari
hinde yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

DYP Gemlik ilçesi 8. olağan kongresi 30 Ocak 2005 Pazar günü saat 
H.oo’de Gemlik Milton Aile Gazinosu’nda aşağıdaki gündeme göre . 
yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı gün ve aynı yerde saat 
13.oo’de tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan’ın seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve Denetim Kurulu rapor

larının okunması ve oylanması
5- Bursa Valiliği’ne gelen yazıda belirtilen 

tüzük değişikliklerinin görüşülmesi
6- Dernek tüzüğünün 4., 15., 18., 22. ve 

28.maddelerinde yapılacak değişikliklerin 
görüşülmesi.

7- Yeni yönetim ve denetleme kurullanın 
seçimi

8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış
2-Kongre başkanlık divan seçimi
3- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşının 

okunması
4- Seçimlere hazırlık
a) İlçe Başkanı b) İlçe yönetim ve disiplin asil ve yedek 

üyelerinin tespiti ve listelerin seçim kurulu başkanlığına verilmesi
5- Hesapları tetkik komisyonunun seçimi
6- Yönetim kurulu faaliyet ve kesin hesap raporlarının okun

ması
7- Yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi
8- Yönetim kurulu hesap raporu ve hesapları tetkik komisyonu 

raporunun okunması müzakeresi ve karara bağlanması
9- Yönetim kurulu ibrası
10- Siyasi konuşmalar
11- Seçimler
12- Dilek ve temenniler
13-Kapanış. /

imzaya açıldığını 
kaydetti. SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklileriyle ilgili 
maaşların da 
Kurban 
Bayramı'ndan 
önce ödenmesinin 
söz konusu 
olduğunu belirten 
Çiçek, SSK 
emeklilerine 
maaşlarının 12 
Ocak'ta ödenmeye 
başladığını, Bağ- 
Kur emeklilerine 
ise maaşlarının 17 
Ocak'tan itibaren 
ödeneceğini 
söyledi.
Cemil Çiçek ayrı
ca, köprü ve otoy
olların bayram 
boyunca ücretsiz 
olması konusunda 
kararnameninde 
imzaya açıldığını 
ve Bakanlar 
Kurulu'nda kabul 
edildiğini açıkladı.
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$art çıbanı Meri de tehdit ediyor Çokeşpve
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) Tıp 
Fakültesi 
Dermatoloji Ana 
Bilim Dalı ve 
Tropikal 
Hastalıklar 
Araştırma 
Merkezi Öğretim 
Üyesi Doç. 
Dr. Soner Uzun, 
halk arasında 
şark çıbanı olarak 
bilinen kutanöz 
leishmaniasis 
hastalığının kent 
merkezlerini de 
tehdit eder hale 
geldiğini 
belirterek, 
Türkiye'de son 14 
yılda saptanan ve 
bildirilen 30 bin 
730 şark çıbanı 
vakasına rast
landığını söyledi. 
Hatay Sağlık İl 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
konferansta, 
HataylI sağdık 
çalışanlarına şark 
çıbanının kliniği, 
tanısı ve tedavisi 
hakkında bilgiler 
verildi. Antakya 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu'nda düzen
lenen konferansa, 
başta İl Sağlık

Müdürü Bayram 
Kerkez olmak 
üzere çok sayıda 
sağlık personeli 
katıldı.
Doç. Dr. Soner 
Uzun, dünyada 
bildirilen 600 bin 
vaka olduğunu 
ifade ederek, 
"Dünyada 
bildirilen 600 bin 
vaka var fakat 65 
ülkede 2 milyon 
şark çıbanı vakası 
olduğu tahmin 
ediliyor.
Türkiye'de şark 
çıbanı vakası 
sadece Şanlıurfa 
civarı ile sınırlıydı. 
Fakat göçler 
nedeniyle son yıl
larda büyük 
metropolleri de 
tehdit eder hale 
geldi. Çukurova 
bölgesi de 
endemik hale 
geldi. 80'li yılların 
başında bin 741 

şark çıbanı 
vakasına rast
lanırken, bu oran 
son 14 yılda 30 
bin 730 oldu. 
Bunların yüzde 
98'i 
Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Adana, 
Osmaniye, Mersin 
ve Hatay'ın içinde 
olduğu 6 ilde 
görülüyor" diye 
konuştu.
Hastalığın doğru
dan yaşamı tehdit 
etmediğini de 
vurgulayan
Uzun, şunları 

kaydetti: 
"Dünya Sağlık 
Örgütü'nün bu 
konudaki çalış
maları, araştırma 
ve aşı üzerine 
devam ediyor. 
Hastalığın kaynağı 
başta insanlar 
olmak üzere, 
sinekler, köpekler 
ve tarla faresi diye 

bilinen kemirgen
ler. Kent merkez
lerindeki hayvan
lar, kötü yaşam 
koşulları da 
hastalığın yayıl
masında büyük 
etken. Mesela 
sadece Şanlıurfa 
merkezde 6 bin 
büyükbaş hay
vanın yaşadığı 
ahırlar var. Biz 
Tropikal 
Hastalıklar 
Araştırma Merkezi 
olarak Adana 
çevresinde 
yaptığımız 
araştırmada, 
KaraisalI böl
gesinde Çatalan 
Barajı nedeniyle 
son yıllarda bize 
başvuran insan 
sayısında büyük 
bir artış gözlem
ledik. Bu da 
çevrenin ne kadar 
önemli olduğunu 
.gösteriyor. Adana 
il merkezi de 
tehdit altında. 
Hastaların büyük 
bir oranı çocuk, 
başvuranların ise 
yüzde 6O'ı kadın
lar, bu da 
kozmetik 
kaygılardan kay
naklanıyor."

pat asta ttrii
Çok eşya ve oyun
cağın olduğu evlerde 
toz birikmelerinin 
daha fazla olduğu, 
bunun da astım riski
ni arttırdığı bildirildi. 
Astımın en belirgin 
özelliği olan alerjinin 
son 20 yıl içerisinde 
özellikle gelişmiş ve 
endüstriyel alanda 
kalkınmış ülkelerde 
daha fazla 
görüldüğünü belirten 
Pamukkale Üniver
sitesi (PAÜ) Göğüs 
Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Fatma Fişekçi, hijyen 
düzeyi yüksek olan 
küçük ortamlarda 
fazla eşyaların ve çok 
oyuncağın toz 
birikmesine sebep 
olduğunu söyledi. 
Çocuklara alınan 
fazla oyuncakların 
yanı sıra, boydan 
boya döşenen halılar 
ve çok eşyanın temi
zlenmesinin zor 
olduğunu belirten 
Doç. Dr. Fatma 
Fişekçi, "Hijyen 
düzeyi yüksek ve 
küçük ortamlarda 
yetişen, bunun 
yanı sıra sağlık 
hizmetlerinden iyi 
yararlanabilen çocuk

lar, kırsal kesimde 
yaşayan ve ağız 
yoluyla mikrop alma 
riski daha çok olan 
çocuklara oranla astı
ma daha fazla 
yakalanıyor. Bunun 
sebebi de evdeki çok 
olan eşyalar, oyun
caklar ve bu 
eşyaların temizlen
mesindeki zorluklar" 
dedi.
Toz birikimine sebep 
olan ve mayt denilen 
küçük böcekçiklerin 
döküntülerinin insan 
vücudunda daha 
rahat yaşama imkanı 
bulduğunu belirten 
Doç. Dr. Fişekçi, 
"Maytlar, ortalama 37 
derece olan insan 
vücudu sıcaklığında 
daha iyi yaşıyorlar. 
Bu yüzden çok 
eşyanın olduğu ve 
temizlenmesinin zor 
olduğu evlerde bun- 
rarra karşılaşma oranı 
daha yüksek. Evlerde 
ne kadar az 
eşya veya oyuncak 
olursa temizlik o 
oranda daha rahat 
yapılır ve bu risk aza
lır. Evlerin döşen
mesinde daha az 
eşyanın kullanılması 
çok önemli" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oq 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
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
Kanberoölu-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

NÖBETÇİ ECZANE

14 Ocak 2005 Cuma 
DEMİRİZ ECZANESİ
Semerciler Yokuşu

GEMLİK

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2033

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)-
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TŞMPden bankacılara uyan
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı 
Tevfik Bilgin, 
"Bilançosuna bakıp 
(Ben bu işi götüre- 
meyeceğim) 
düşüncesinde olan 
bankacılarımız, 
patronlar varsa lüt
fen yol haritalarını 
biz müdahale 
etmeden çizsinler" 
uyarısında bulundu. 
Bilgin, Ekonomi 
Muhabirleri Derneği 
üyeleriyle düzen
lediği "Türk 
Bankacılık Sektö 
ründe Gelişmeler, 
Bekleyişler ve 
BDDK" konulu soh
bet toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
artık geçmiş 
dönemde olduğu 
gibi bankalardan 
bedelsiz bir hizmet 
beklenmemesi 
gerektiğini, 
bankaların bu 
değişime paralel

olarak yapacakları 
her bir hizmet 
karşılığı bir bedel 
alacaklarını söyledi. 
Bunun gayet normal 
olduğunu ifade eden 
Bilgin, "Bankala 
rımız değiştiği gibi 
müşterileri, mudileri, 
bankalar ile iş 
yapanların değişme
si gerekir" dedi.
Bilgin, bireysel 
kredilerdeki sabit 
faiz zorunluluğunun 
da bir "tehdit" 
olduğunu vurguladı. 
Bankaların, mevduat 
toplama ya da 
aktifteki değerlerin 
satılması şeklinde 
yarattıkları kay
nakları kul
landırırken kredilere 
plasmanda bulun
duklarını kaydeden 
Bilgin, ancak 
menkul kıymetlere 
yapılan plasman
ların payının kredi
lerin yarısı kadar 
olduğunu söyledi. 
"Bankacılık sis

temimiz, 10-15 yıl
dan bu yana ilk 
defa, kredilere, 
menkul değerlerden 
daha fazla önem 
vermekte" diyen 
Bilgin, bunun 
önümüzdeki döne
min en belirleyici 
bankacılık 
aktivitelerinden biri 
olacağını kaydetti. 
Bilgin, kurum olarak 
hem kredi kartı kul
lananların hem de 
bunu veren 
bankaların hak ve 
yükümlüklerini 
düzenleyen, genel 
ilkeler getiren kanun 
taslağını hazırlama 
çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi. 
Bilgin, tasarı çalış
malarına ilişkin 
olarak bankacılık 
sektörü temsilci
leriyle görüşmelerin 
devam ettiğini, 
muhtemelen gelecek 
ayın ortalarında 
kanun taslağını 
Bakana sunacak

larını bildirdi. 
Yapmak istedik
lerinin bankaların * 
önünü kesmek 
olmadığını vurgu
layan Bilgin, şöyle 
konuştu: "Banka 
larımız arasında bir 
standart yok. Bu 
tüketicilerimize yan
sımaktadır. Bize 
gelen şikayetlerin 
çok önemli boyutu, 
kredi kartı ile ilgili 
farklı banka uygula
malarıyla ilgilidir.
Yapmak istediğimiz, 
sadece genel ilkeler 
koymaktır ve kartın 
kullanımını daha da 
teşvik edici düzen
lemeler getirmektir." 
Taksitli kredi kartı 
uygulamasının 
birkaç ülkede 
olduğunu, Türki 
ye'de de yaygın 
olarak kullanıldığını 
anlatan Bilgin, 
BDDK olarak bu 
konuyu değer
lendirdiklerini 
ifade etti.

Bayramda 
köDrü ücretsiz

Kurban Bayramı 
süresince otoyollar 
ve boğaz köprü
lerinin ücretsiz 
olarak kullanılması
na ilişkin karar
name Bakanlar 
Kurulu'nda imza
landı.
Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 
tarafından Bakanlar 
Kurulu'na sunulan 
otoyollar ve boğaz 
köprülerinin 
Kurban 
Bayramı'nda 
ücretsiz olarak 
trafiğe açık 
olmasına ilişkin 
kararname 
imzalandı.
Buna göre, 19 Ocak

Çarşamba günü 
saat 00.00'dan 
23 Ocak Pazar 
günü saat 00.00'a 
kadar otoyollar ve 
boğaz köprü
lerinden yarar
lananlar 
ücretsiz geçiş 
yapabilecek.
Öte yandan İçişleri 
Bakanlığı tarafın
dan Bakanlar 
Kurulu'na sunulan 
Kurban Bayramı 
süresince isteyen 
belediyelerin oto
büs ve metrolarda 
ücretsiz yolcu taşı
malarına izin ver- / 
ilmesine yönelik 
kararname de 
imzalandı.

D® ARHAN PETROL
Fetroiofis DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE JLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66-514 07 67



Bursa ve çevresi 3 gün süre ile poyraz fırtınasından etkilenecek

ValililÇten fırtına uyarışı
Bursa Valiliği, bugünden itibaren Bursa ve yöresinde etkili c> İm ası beklenen fırtına için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda 
uyardı. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın imzasıyla İlçe Kaymakamlıklarına gönderilen yazıda, Meteoroloji’den alınan bilgiler değer
lendirilerek, ”15 Ocak 2005 gününden itibaren 3 gün süreyle poyraz rüzgarının şiddetlenerek, fırtınaya dönüşüleceği belirtildi. 
Valilik genelgesinde, deniz ulaşımı yapan tekneler ile balıkçıların dikkatli olmaları istendi.

15 Ocak 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Siyasi suç 
tanımı değişiyor 
Terör suçlarının "siyasi suç" sayıl
masını önleyen, Terörizmin Önlen
mesi Avrupa Sözleşmesi Tadil 
Protokolünün Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul edildi. Sayfa 7’de

Toprak kayması nedeniyle yıkılan Uğur Sitesi malikleri, maddi ve manevi olarak zarara uğradıklarını iddia ediyorlar.

Be/ediyeyi mahkemeye verdiler
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Genç nüfusun geleceği..
Okullarda yarıyıl tatili başladı.
Sağ olana günler çabuk geçiyor.
Türkiye’de çok genç ve hızla büyüyen 

bir nüfusu var.
Bu nedenle, AB’nih nüfusu artmayan 

ülkeleri bizim genç ve artan nüfusumuz
dan korkuyorlar.

Nüfusun hızla artması, sağlıklı bir 
gelişme değil.

Artan nüfusun bireylerini iyi beslemek, 
4ş bulmak, sosyal güvenceye kavuştur
mak, eğitim, sağlık hizmetlerini düzgün 
vermek gerek..

Oysa bizde bu işler ters orantılı çalışıyor.
; İşsizlik giderek artıyor..
- Eğitimde istenilen kalite yok.
| Devlet okullarında ikili üçlü eğitim var. 
»Hastane kapıları sağlık kapısı değil, 
sanki dert kapısı..

IISosyal güvenlik kurumlan batak içinde, 
emekliler ise neredeyse sürünüyor..

Böyle bir tablo iç açıcı değil biliyorum.. 
ff'Tüm bunlara karşın iyimserliği de elden 
bırakmıyorum.

»Güzel şeyler olmuyor anlamına 
söylemiyorum bunları.

Karamsar olmamak gerek ama, AB 
Ülkeleri ile aramızda büyük uçurum var. 
I Bunu kapatmalıyız.

Genç nüfusa sağlıklı gelecek bırak
malıyız.

Zemin kayması 
nedeniyle Ağustos 
ayında mal sahiplen 
tarafından yıktırılan 
Manastır’daki Uğur 
Sitesi sakinleri, 
Gemlik Belediyesi’ne 
maddi ve manevi 
olarak kayba uğradıkları 
gerekçesiyle dava 
açtılar. Site malikleri, 
Belediyenin bina yapımı 
için 1986 yılında inşaat 
ruhsatı vererek inşaatı 
başlattığı, bittikten 
sonra da kullanım izni 
verdiğini söylüyorlar. 
Haberi sayfa 3’de

Kurban 
Bayramı'ndan 
önce verilmesi 
kararlaştırılan 
Bağ-Kur emekli 
aylıkları, tahsis 
numarası tek olan
lara 17 Ocak, çift 
olanlara ise 18 
Ocak'ta ödenecek. 
Bağ-Kur Genel 
Müdür Vekili 
Saner Güngör, 
kurumda yaşlılık,

malullük ve ölüm 
aylıkları alan 
sigortalı ve hak 
sahiplerinin 
aylıklarının, 
2005 yılının ilk 
altı ayı için 
öngörülen artışlar 
ilave edilerek 
ödeme yapılan 
banka şubesine 
gönderildiğini 
bildirdi.
Buna göre,

tahsis numarasının 
son rakamı
1, 3, 5, 7 ve 9 
olanlara 17 Ocak 
2005 Pazartesi,

0, 2, 4, 6 ve 8 
olanlar da
18 Ocak 2005 Sah 
gününden itibaren 
aylıkları ödenecek

mailto:kadri_guler@hotmail.com


15 Ocak 2004 Cumartesi Sayfa 7

İnsanlığın 
13 ortak dileği

Kuvvetli poyraz
Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF) 
tarafından Gallup'a 
yaptırılan küresel 
ankete göre, dünya 
genelinde insanların 
başta gelen isteği 
"yoksulluk ve 
açlığın yokedilmesi" 
olarak belirlendi. 
Dünya Ekonomik 
Forumu (WEF) 
tarafından Gallup 
International şirke
tine yaptırılan 
dünya genelindeki 
anketle, insanların 
liderlerinden bek
ledikleri küresel 
düzeydeki ortak 13 
istek saptandı. 
Küresel düzeyde 60 
bin kişiye sorularak 
gerçekleştirilen 
ankete göre, insan
ların ortak ilk isteği, 
siyasi liderlerinin 
"yoksulluk ve açlığı 
yoketmesi" 
konusuna odaklan
maları.

Dünya genelindeki 
insanların ikinci 
ortak isteği 
"terörizm ile 
savaş", üçüncü 
istekleri ise "savaş 
ve çatışmaların 
azaltılması." 
İnsanların 
dördüncü sırada 
bulunan dilekleri 
"ekonomik büyü
menin teşvik 
edilmesi" şeklinde 
belirlenirken, beşin
ci isteği "çevrenin 
korunması" oluştu
ruyor.
"Zengin ile yoksul 
arasındaki açığın 
daraltılması" altıncı 
isteği oluştu
rurken", "dürüstlük 
ve güvenin yeniden 
tesis edilmesi" yed
inci ortak isteği 
oluşturuyor.
"Uyuşturucu soru
nunun üstesinden 
gelinmesi" sekizinci 
ortak isteği ohıştu-

rurken, "Aids 
hastalığına çözüm 
bulunması" 
dokuzuncu istek 
olarak ifade-
lendiriliyor. 
İnsanların onuncu 
isteğini "insan hak
larının geliştirilme
si" konusu oluştu
rurken, onbirinci 
istek "küresel 
organize suçların 
azaltılması", onikin- 
ci istek "sosyal 
sorunların bir bütün 
halinde gündeme 
getirilmesi" olarak 
özetleniyor.

İstanbul 
Meteoroloji Bölge 
'Müdürlüğü, "16 ve 
17 Ocak'ta 
kuvvetli poyraz 
fırtınasıyla birlikte 
yağış beklendiği
ni" bildirdi. 
Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
yarın havanın 
parçalı çok 
bulutlu ve yağ
murlu olacağı, 
akşam saat
lerinden itibaren 
sıcaklık düşüşüne 
paralel şekilde 
Edirne, KIrklareli 
ve Tekirdağ'da 
karla karışık yağ
mur ve kar, İstan
bul, Kocaeli,

uyarışı
Yalova ve 
Sakarya'da da 
yağmur ve karla 
karışık yağmur ile 
yükseklerde kar 
yağışı görüleceği 
belirtildi.
16 Ocak Pazar 
gününün çok 
bulutlu 
olmasının, 
kuvvetli poyraz 
fırtınasıyla birlikte 
de etkili ve 
sürekli yağış bek
lendiği ifade 
edilen açıklamada, 
Edirne, Tekirdağ, 
Kırklareli'nde 
karla karışık yağ
mur ve kar yağışı, 
İstanbul, Yalova, 
Kocaeli ve 
Sakarya'da ilk 
saatlerde yağmur 

ve karla karışık 
yağmur, öğle saat
lerinden itibaren 
yağmur görüle
ceği kaydedildi. 
Aynı açıklamada, 
17 Ocak
Pazartesi günü 

ise havanın 
parçalı çok bulut
lu, kuvvetli poyraz 
fırtınasıyla birlikte 
yağış olması, 
yağışların da 
Edirne, Kırklareli 
çevrelerinde yağ
mur ve kar, 
İstanbul, 
Yalova, Kocaeli, 

Tekirdağ ve 
Sakarya'da da 
yağmur şeklinde 
gerçekleşmesinin 
beklendiği 
bildirildi.

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

Siyasi suç tanımı değişiyor
Terör suçlarının 
"siyasi suç" sayıl
masını önleyen, 
Terörizmin Önlen
mesi Avrupa 
Sözleşmesi Tadil 
Protokolünün 
Uygun 
Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi.
Protokol, 
Tedhişçiliğin Önlen
mesi Avrupa 
Sözleşmesi'nin 
"siyasi suç, siyasi 
suçla bağlantılı suç 
ve siyasi gerekçel
erle işlenen suç" 
tanımını değiştiriy
or. Protokol, terör 
örgütü suçlarını, 
"siyasi suç" olarak 
değerlendirerek, 
suçluların iadesinin 
engellenmesini de 
önlüyor.
Protokol, 
Tedhişçiliğin Önlen

mesi Avrupa 
Sözleşmesi'nde yer 
alan terör suçlarının 
kategorilerini 
artırarak, "siyasi 
suç" sayılamayacak 
suçların listesine, 
Denizde Seyrüsefer 
Güvenliğine Karşı 
Yasadışı Eylemlerin 
Cezalandırılması 
Sözleşmesi'nin, Kıta 
Sahanlığında 
Kurulu Sabit 
Platformların 
Güvenliğine Karşı 
Yasadışı Eylemlerin 
Önlenmesi 
Protokolü, Terörist 
Bombalamaların 
Önlenmesine İlişkin 
Uluslararası

Sözleşme, 
Terörizmin 
Finansmanının 
Önlenmesine Dair 
Uluslararası 
Sözleşme'nin uygu
lama alanındaki 
suçları da kapsama 
dahil ediyor. 
Böylece adı geçen 
sözleşmelere ilişkin 
suç işleyenlerin 
"siyasi suçlu" sayıl
ması önleniyor. 
Protokol'ün 
gerekçesinde, bun
dan sonra 
Türkiye'nin iade 
taleplerinin kabul 
edilmesinin 
sağlanacağı vurgu
landı.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Buluşma<***

Gürhan ÇETİNKAYA

Ekonomi iyi masalı...
Enflasyon düşük hızda seyrediyor .
Doğru.. Dolarla euro oldukça durgun .
Doğru .. Bir tüketim çılgınlığı var .
Doğru .. Ülkede özellikle otomobilde satış 

patlaması var.
Doğru.. Faizler düşüyor
Doğru .. Görünüme bakılırsa işler iyi..
Ancak ; Tüketici kredilerinde rekor 

düzeyde kullanım var.
Bu da doğru..
İcra daireleri kilitlenme noktasında .
Bu da doğru..
Ödeme belgeleri havada uçuşuyor .
Bu da doğru ..
İthalat ihracatın çok çok üzerinde
Bu da doğru..
Ülkede asayişsizlik kol geziyor,suç işleme 

oranı günden güne artıyor
Bu da doğru ..
Bu sorulara hayır yanıtı veren yoksa -ki 

keşke olsa- ortada bir çelişki vardır.
O halde “ekonomi iyi ” yaklaşımı ne yazık 

ki hayal gücü yüksek bir masalcının kelamın
dan yansıyanlar..

Çünkü gerçekler tam tersi..
Ülke ve yurttaşı borç sarmalında çırpınıp 

durmakta..
Muhteris iktidar ve dağınık muhalefetle 

geçen günler bırakın siyasal boyutunu 
sosyo ekonomik alanda ülkeyi belirsizliğe 
itiyor.

Doğaldır ki; Ülkenin ulaştığı karmaşık 
yapıya durduk yerde gelinmedi.

Uzun soluklu bir tasarımın aşama aşama 
uygulanan planlarının sonucu..

Tezgah iyi kurulmuş .
Tezgahlanan oyunun senaryosu titiz bir 

araştırmanın ürünü
Baş rol oyuncusu şeytan.
Ancak detaylara gizlenmiş.
Rol sırası geldiğinde ortaya çıkıyor.
Karıştırıp yine perdenin ardına geçiyor.
Garip olan, izleyici bu durumun farkına 

varamıyor.
Sanki gözleri bağlı..
Olacak iş değil.
Farkına varmamak için “aptal”olmak 

gerek.
Ya da kamuflaj süper.
Yok yok.
İşin aslı öyle değil..
Uygulana gelen eğitim ve gelişim sistemi, 

dönem içinde insanın akıl süzgecinin delik
lerini tıkadı.

Beyine giden sinyallerde parazitler oluştu.
Dolayısıyla insanın algılama ve düşünme 

yetenekleri sekteye uğradı.
Sormaktan ve sorgulamaktan uzaklaştı.
Yöntemden en az etkilenenler soruyor 

ama sorduğuna pişman ediliyor.
En çok etkilenenler ise ...
Galiba payandalık yapıyor.
Evet evet payandalık yapıyor.
Geçmişten günümüze uzanan çizgide 

Ankara’nın gri sokaklarından birinde ve 
Muğla yörelerinde hala “ahkam” kesebilen- 
ler canlı tanıklar ve kanıtlar.

Ad zikretmeye gerek var mı ?

Okullarda yarıyıl 
tatili başladı

Seyfettin ŞF.KERSÖZ

Ay

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın ani 
kararıyla öne 
alınan yarı yıl 
tatili dün başladı. 
Yaklaşan 
Kurban Bayramı 
ile bazı bölgelerde 
yaşanan kötü 
hava şartlarını göz 
önüne alan 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tatili öne 
alarak öğrencilere 
sürpriz yaptı.
İLK KARNELERİNİ 
ALDILAR
İlk ve Orta öğrenim 
okullarında 
başlayan yarı yıl 
tatilinin en güzel 
görüntüleri ise 
okullarına yeni 
başlayan 
öğrencilerde 
yaşandı.
Birinci kademe

birinci sınıf öğren 
cü.en öğretmen
lerinden öğrendik 
leri çiçek gibi 
durarak kar
nelerinin dağıtıl
masını beklediler. 
İlk karnelerini 
alan minik öğren
cilerin okula 
başlamanın ve 
okumayı öğren
menin sevincine 
karnelerini de 
katarak kendi
lerini kapıda 
bekleyen ailele 
riyle evlerine 
gittiler. Gemlik, 
belde ve köy
lerinde öğrenim 
gören 16 bin 250 
öğrenci 7 Şubat 
2005 Pazartesi 
günü ikinci yarıyıl 
için okullarına 
dönecekler.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

İstiklal Caddesi Bora 
(Akbank aralığı

Sokak No : 3/8 GEMLİK 
Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Türkiye Avrupşlmn en yoksulu
Türkiye Avrupa'nın 
en yoksulu 
Devlet istatistik 
Enstitüsü, Avrupa 
Karşılaştırma 
Programı'na katılan 
32 ülke için satmal
ına gücü paritesine 
göre kişi başına 
düşen gelir ve fiyat 
düzeylerini açıkladı. 
Satınalma gücü 
paritesine göre kişi 
başına düşen milli 
gelirde (GSYİH) 32 
Avrupa ülkesi 
arasında son sırada 
kalan Türkiye, fiyat 
düzeyinde ise 26'ncı 
sıraya çıktı. AB'de 
ortalama 100 olan 
kişi başına düşen 
gelir Türkiye'de 
28'de kalırken, yine 
AB'de ortalama 100 
olan fiyat seviyesi 
Türkiye'de ise 51'e 
kadar yükseldi. 
Karşılaştırma pro- 

ı gramı kapsamında
25 Avrupa Birliği 
ülkesi, 4 aday ülke 
(Türkiye, 
Bulgaristan, 
Romanya ve

Hırvatistan) ve 3 
Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği (EFTA) 
ülkesi (İsviçre, İzlan
da ve Norveç) yer 
alıyor.
Hesaplamalarda 
satınalma gücü 
paritesine göre 1 
Euro'nun 2003 yılın
daki ortalama değeri 
859 bin 246 lira 
olarak esas alındı. 
Buna göre 25 
Avrupa ülkesi için 
ortalama 100 olan 
kişi başına düşen 
gelir Türkiye'de 
28'de kalıyor. Ancak 
Türkiye fiyat 
seviyesinde ise 51'le 
25 AB ülkesi için 
100 olan ortala
manın yarısını geçti. 
Türkiye kişi başına 

gelirde son sırada 
yer alırken, fiyat 
düzeyinde altı ülkeyi 
geride bırakarak 
26'ncı oldu. Kişi 
başına gelirde 
Türkiye'den daha iyi 
konumda bulunan 
Polonya, Letonya, 
Litvanya, Slovakya, 
Romanya ve 
Bulgaristan satmal
ına gücü paritesine 
göre fiyat düzeyinde 
ise Türkiye'nin altın
da kaldılar. 
FİYATLAR 
GELİRDEN HIZLI 
ARTTI
Türkiye 2002 yılına 
göre 2003 yılında 
kişi başına gelirde 
AB ortalamasına 1 
puan yaklaşırken, 
fiyat seviyesinde ise 

2 puanlık artış 
yaşandı. 2002 yılın
da Türkiye'de kişi 
başına düşen gelir 
seviyesi 27, fiyat 
seviyesi ise 49 
düzeyinde 
bulunuyordu.
EN ZENGİN 
LÜKSEMBURG, EN 
PAHALI İSVİÇRE 
Karşılaştırılan 
Avrupa ülkeleri 
içerisinde kişi başı
na geliri en yüksek 
ülke 215'le 
Lüksemburg oldu. 
Türkiye'nin kişi başı
na geliri AB ortala-^ 
masının oldukça 
üzerinde yer alan 
Lüksemburg'un 
yüzde 13'ü 
düzeyinde kaldı. 
Lüksemburg 
Türkiye'ye 7 kat fark 
yaptı. İkinci sırada 
148'le Norveç, 
üçüncü sırada 133'le 
İrlanda yer aldı. 
İsviçre kişi başına 
gelirde 131 ’le 
dördüncü, 
Danimarka 123'le 
beşinci oldu.

Avrupa'nın nüfus 
açısından en büyük 
ülkeleri olan 
Almanya 108'le 
14'üncü, Fransa 
111'le 13'üncü, 
İngiltere 118'de 
9'uncu, İtalya 107'yle 
15'inci sırada yer 
aldılar.
32 ülkeden 17'sinde 
kişi başına gelir AB 
ortalamasının altın
da kaldı. Bu ülkeler 
arasında İspanya, 
Güney Kırbıs, 
Yunanistan gibi 
ülkeler de bulunuy
or. Bulgaristan ve 
Romanya 30, 
Letonya 41, 
Hırvatistan, Polonya 
ve Litvanya 46, 
Estonya 49, 
Slovakya 52, 
Macaristan 61 
endeks değeriyle 
Türkiye'nin üzerinde 
yer aldılar.
FİYAT SEVİYESİ 
Avrupa ülkeleri 
arasında satınalma 
gücü paritesine göre 
fiyat seviyesi en 
yüksek ülkenin ise 

139'la İsviçre olduğu 
belirlendi. 25 AB 
ülkesinin ortalama 
fiyat düzeyi 100 
kabul edilerek oluş
turulan endekse 
göre Norveç 136, 
Danimarka 133, 
İzlanda 128, İsviçre 
121, İrlanda 119 fiyat 
düzeyiyle üst sıralar
da yer aldı. 
Avrupa'nın en yük
sek kişi başına 
gelirine sahip ülkesi 
olan Lüksemburg 
ise fiyat düzeyinde 
116 ile 7'nci oldu. 
Almanya, Hollanda, 
Avusturya, Fransa, 
İngiltere ve Belçika 
fiyat düzeyinde AB 
ortalamasının 
üzerinde yer aldılar. 
Kişi başına gelirde 
Türkiye'nin üzerinde 
yer alan ülkelerden, 
Bulgaristan, 
Romanya, Slovakya. 
Litvanya, Letonya ve 
Polonya fiyat 
düzeyinde ise 
Türkiye'nin altında 
yer aldılar.

MİLÎ0N AİLE GAZİNOSU
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

MÎLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Toprak kayması nedeniyle yıkılan Uğur Sitesi malikleri, maddi ve manevi olarak zarara uğradıklarını iddia ediyorlar.

Zemin kayması nedeniyle Ağustos ayında mal sahipleri tarafından yıktırılan Manastır’daki 
Uğur Sitesi sakinleri, Gemlik Belediyesi’ne maddi ve manevi olarak kayba uğradıkları 
gerekçesiyle dava açtılar. Site malikleri, Belediyenin bina yapımı için 1986 yılında inşaat 
ruhsatı vererek inşaatı başlattığı, bittikten sonra da kullanım izni verdiğini söylüyorlar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zemininde oluşan 
kayma nedeniyle 
yıkım kararı 
alınan 
Manastır’daki 
Uğur Sitesi 
yönetimi Gemlik 
Belediyesi’ni 
mahkemeye verdi. 
Belediye hakkında 
maddi ve manevi 

Pür dikkat
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
“Tarla fareleri ile mücadelede 
dikkatli olun” demiş. 
Peki kasa farelerine?
Pür dikkati...

tazminat davası 
açan Uğur Sitesi 
sakinleri, 
binada hak 
sahibi olan 
18 kişinin 
mağduriyetlerinin 
karşılanmasını 
istediler.
Gemlik gündemini 
uzun süre meşgul 
eden ve Büyük

Millet Meclisi’ne 
kadar götürülerek, 
tehlikenin bir an 
önce giderilmesi 
için çalışılan 
Uğur Sitesi, 
yıkım kararına 
uyularak Site 
sahipleri 
tarafından 
15 Ağustos 2004 
günü tamamen 
yıkılmıştı.
1986 yılından 
sonra yapılan ve 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapım 
ruhsatı verilen 
Uğur Sitesi’ne 
zamanında neden 
sağlam ruhsatı 
verildiği gerekçe
siyle dava açıldı. 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
kendilerine 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi için 
hiçbir kolaylık 
göstermediğini 
öne süren hak 
sahipleri, kendi 
istekleri dışında 
binanın yıktırıldığı 
için mağdur 
olduklarını 
söylüyorlar. 
Çevredeki 
binalara zarar 
vereceği 
korkusuyla 
tehlikenin 
büyümeden 
Bayındırlık 
tarafından ve 
çeşitli Mühendis 
Odalarından 
yıkılmasının doğru 
olacağı yönünde 
kararlar çıkan 
Uğur Sitesi 
sakinleri tarafından 
yıktırılmıştı.
Hem evlerinden, 
hem de maddi

ARŞİV

UUAŞAfAK

YASAKTIR

olarak para 
kaybına uğradık
larını iddia eden 
Uğur sizesi 
malikleri, bir 
avukat tutarak 
Gemlik 
Belediyesi’nden 
maddi ve manevi 
tazminat istemiyle 
Asliye Hukuk 
Mahkemesine 
dava açtılar.

i-, 2
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Manastır’daki Uğur Sitesi, site sakinleri tarafından 159US o 
tamamen yıktırıldı. 18 daireli Uğur Sitesi sakinleri maddi ve artlıar 
kayba uğradıkları gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesi ne
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15 yıHî 1 milyar HL 
hrç görihr

Hazine'den sorumlu 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, 2005 yılın
da 176.5 milyar YTL, 
iç borç, 23.8 miyar 
YTL dış borç olmak 
üzere yaklaşık 200 
milyar YTL borç 
öngörüldüğün ü 
söyledi.
Bakan Ali Babacan 
Ankara'da düzen
lediği basın toplan
tısında makro 
ekonomik gelişmeler 
ve hedeflerle ilgili 
açıklamalarda 
bulundu.
Devlet Bakanı 
Babacan, 2005 yılın
da toplam borç 
servisinin 152.5 mil

yar YTL'si anapara, 
47.8 miyar YTL'si 
faiz ödemelerinden

I

oluştuğunu 
belirterek, "2005 
yılında 176,5 milyar 
YTL iç borç, 23,8 
milyar YTL dış borç 
olmak üzere yaklaşık 
200 milyar YTL borç 
öngörülüyor" dedi. 
2005 yılında 
özelleştirme gelir
lerinden sağlanacak 
kaynağın 1.5 milyar 
YTL olmasının bek
lendiğini ifade eden 
Ali Babacan, "Yeni 
ihraçla bu yıl yak
laşık 5.5 milyar 
dolarlık borçlan
manın yaklaşık üçte 
birini gerçekleştirdik. 
2005 yılında ulus
lararası piyasalardan 
tahvil ihracı yoluyla 
5.5 milyar dolar 
civarında borçlanma

yapılması öngörülüy
or" diye konuştu.
Babacan ayrıca 2005 
yılında 25.5 milyar 
YTL nakit bazlı faiz 
dışı fazla beklendiği
ni kaydetti.
Babacan, "2005 
yılında 154.4 milyar 
lira tutarında iç 
borçlanmaya gidile
cek, iç borç çevirme 
oranının y üzde 
87.5 olması 
bekleniyor. 2005

yılında IMF'den 4.2 
miyar dolar, Dünya 
Bankası 'ndan 
900 milyon dolar 
olmak üzere 5.1 
miyar dolar kullanıl
ması hedefleniyor" 
ifadelerini 
kullandı

İç borçlma farjerî geMi

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Çim Sahamız
Uzun zamandan beri 

Bursa'mızın Atatürk 
Stadı'dan sonra gelen ve her 
fırsatta övünerek ve haklı bir 
gururla söz ettiğimiz 
stadımız-

Gemlik'te, Gemlik dahil 
Körfezspor ikinci amatör 
kümede maçlarını oynuyor
lar.

Umurbey'in kendi sahası 
var.

Geçen sene Um ur bey 
maçlarını bu sahada oynadı 
ve grubunda birinci oldu.

K.Kumla'nın kendi 
sahasının yapıldığını biliyo
rum.

Fakat resmi maçların 
oynanıp oynanmayacağını 
bilmiyorum.

Amatör kümede Gemlik 
sahasında dönüşümlü olarak 
cumartesi ve pazar maçlarını 
oyn ayacaklar.

Havaların en kötü olduğu 
zamandayız.

Genç Takım 7 maç, 
Gemlik A Takımı 7 maç, 
Umurspor 7 maç ve 
K.Kumla 7 maç yapacak.

Havaların en bozuk 
olduğu dönemde 28 maç üst 
üste oynanacak.

Benim bildiğim kadarıyla 
çim sahada bir maç oynanır

ve 1 hafta dinlenmeye 
bırakılır.

Umur bey sahası resmi 
maçlara açıldığından 
bugüne kadar Umurbey 
kendi sahasında oynardı. 
Nedense bu sene maçları 
Gemlik sahasında oynaya
cak!

Hadi hayırlısı.
Şimdi bu güzel sahamız

dan bahsedemiyeceğim.
Sahanın halini mart 

ayının sonunda görmek 
isterim.

Zira 14 maçta ikinci küme 
maçlarından gelirse;'Şubat, 
mart, nisan ayı sonunda 
toplam olarak 42 maç 
oynanacak.

Maçları ortalama üç aya 
bölersek; ayda 15, haftada 
üst üste 4 maç oynanacak.

Düşünecek olursak güze
lim çim saha toprak sahaya 
döner. Yazık olmazmı?

Çok yeni yapılan 
Orhangazi sahasının hali 
içler acısı.

İznik ve Yenişehir 
sahalarının halini sormaya 
gerek yok.

Üst üste bu kadar maçı bu 
stad kaldırımı?

Haydi hayırlısı.

Hazine'den sorumlu 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, 2002 yılın
da yüzde 62.7 olan 
yıllık ortalama iç 
borçlanma faizinin 
2004 yılında ortala
ma yüzde 24.7'ye 
gerilediğini söyledi. 
Ali Babacan 
Ankara'da düzen
lediği basın toplan
tısında makro 
ekonomik gelişmel
erle ilgili açıkla
malarda bulundu. 
2004 yılında 167.9

DEVREN 
SATILIK

Yeşil Yayla’da 
Çalışır vaziyette 
dönerci dükkanı

Tel: (0.536) 967 42 47

katrilyon lira iç, 16 
katrilyon lira dış 
olmak üzere toplam 
183.9 katrilyon lira 
nakit borç servisinin 
yapıldığını belirten 
Bakan Babacan, 
"Toplam borç 
servisinin 129.7 
katrilyon lirası ana 
paradır. 2004 yılında 
toplam borç 
servisinin 119.8 
katrilyon lirası iç 
borç, 9.9 katrilyon 
lirası dış borca 
ilişkindir. 2004 yılın

| ■■■■ |

■KÖRFEZREKLAMTEL:PI|5I3«B1
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

da toplam iç ve dış 
borç faiz giderleri, 
56.5 katrilyon lira 
oldu, 9.6 katrilyon 
lira tasarruf sağ
landı. 2002 yılında 
toplam iç borçlanma 
vadesi yıllık 
ortalama 7 ay iken 
2004 yılında 14.7 
aya uzadı. 2002 yılın
da yüzde 62.7 olan 
yıllık ortalama iç 
borçlanma faizi 
2004'te ortalama 
yüzde 24.7'ye 
geriledi" dedi.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
iux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE 
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 51340 81 

GSM: 05323379710

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Bahkpazarı’nda 
90 m2,2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

■■■ GÜNLÜK 31YA3I GAZETE

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Faruk Güzel anjiyo oldu 
Göğsündeki ağrılardan şikayetçi olan Faruk Güzel’e, önceki 
gün İstanbul Florance Natinghal Hastanesi’nde başarılı bir 
anjiyo yapıldı. Sağlığına kavuşan Güzel, evinde dinlenirken 
Gemlik Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeleri yardım
larından dolayı kendisini ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi.

Velilerin 
okul 

bahçesinde 
sigara 
içmesi 

yasaklandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İşadamı Faruk 
Güzel önceki gün 
İstanbul Florance 
Natinghal 
Hastanesi’nde 
Kalp Anjiyosu 
oldu.
Ani rahatsızlığı 
nedeniyle 
doktor kontrolün
den geçen Güzel'e 
anjio yapılması 
kararlaştırılmıştı. 
Çarşamba günü 
İstanbul'da anjiyo 
operasyonu 

geçirerek, Gemlik'e 
gelen Faruk Güzel, 
evinde bir süre 
istirahat edeceğini 
söyledi.
Kalp damarlarında 
tıkanıklık olduğunu 
söyleyen Güzel, 
doktorların 
onayıyla ileriki 
günlerde ameliyat

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

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE C 4 O O O O
KÖRFEZ OFSET O । O O O O

GEMLİK

Körfez
■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR ABONE OLUN' OKUYUN OKUTUN

olacağını 
bildirdi. 
Moralinin 
yüksek olduğunu 
da belirten 
Güzel, geçireceği 
operasyondan 
sonra siyasete 
bıraktığı 
yerden devam 
edeceğini 
duyurdu.

GÜZEL'E ŞİLT 
Yaptığı yardımlarla 
bilinen ve sevilen 
Faruk Güzel'i 
evinde ziyaret eden 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Rafet Tetik 
ve yönetim kurulu 
üyeleri dernek 
lerine yaptığı 
katkılardan dolayı 

şilt takdim ettiler. 
Ramazan ayında 
derneğe aldığı 
soğutucu ve maddi 
katkılardan dolayı 
hastalar adına 
kendisine teşekkür 
eden Dernek 
Başkanı Rafet 
Tetik, geçmiş 
olsun dileklerinde 
bulundu.

Ticaret Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde 
sigara içmek 
yasaklandı. 
Çocuklarını okul 
çıkışında beklemek 
üzere bahçeye 
gelen velilerin 
öğrencilere kötü 
örnek oldukları 
gerekçesiyle bahçe 
ye girip sigara 
içmeleri okul 
yönetimi tarafından 
yasaklandı.
Açık hava olmasına 
karşın okul 
bahçesinde içilen 
sigaranın öğrenim 
gören öğrencilere 
kötü örnek 
olduğunu 
gözlemlediklerini 
söyleyen Okul 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, 
birkaç kez ikaz 
ettiği halde sözünü 
dinletemediği 
velilere çareyi 
duvara yazı

SATILIK \SİL.I_A
Umur bey JPolatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

yazmakta bul
duğunu belirtti. 
Gemlik'te ilk 
kez bir okulun 
hem de açık alanı 
olan bahçesinde 
öğretmenler 
dahil sigara 
içilmesini yasak
layan Müdür 
İşler, yasaklamanın 
ilk zamanlar 
veliler tarafından 
önemsenmediğini 
ancak ilerleyen 
günlerde bunu 
kabul ettiklerini 
söyledi.
Okulda öğrenim 
gören öğrenci
lerinin büyük
lerinden gördükleri 
sigara içmeyi hayal 
ederek yapmak 
istediklerini ifade 
eden Gazi ilköğre
tim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
küçük öğrencilerin 
soluduğu temiz 
havayı velilerin kir
letmeye haklarının 
olmadığını söyledi.
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“MB müdahalelerden uzak duracak’
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Merkez 
Bankası'nın, özellik
le bundan sonraki 
dönemde müda
halelerden son 
derece uzak dura
cağını söyledi.
Babacan, Türkiye 
Turizm Yatırımcıları 
Derneği'nin düzen
lediği toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
yeni ekonomik pro
gramın uygulanıp 
uygulanmayacağı 
konusunda artık hiç 
kimsenin şüphesi 
olmadığını ifade etti. 
2006'da ilk 
Maastrich Kriteri'nin 
tutturulacağım ve 
bunun bütçe 
açığının GSMH'ye 
oranı olduğunu 
belirten Babacan, 
2007'de de kamu 
borç stoğunun 
GSMH'ye oranı kri
terinin tutturula
cağım kaydetti. 
Bakan Babacan, 
enflasyonun, 2007 
yılından birkaç yıl 

sonra bu kriterlere 
uygun hale getir
ilmesini planladık
larını ifade ederek, 
faizlerin, bu kriterler 
içinde en son uyula

Petrol fiyatları kritik seviyelerde
Uluslararası borsalarda 
geçen yılın Ekim ve Kasım 
aylarında 50 dolar 
seviyesinin üzerine 
çıkarak dünya ekonomisini 
tehdit eden petrol, tekrar 
kritik seviyelere yükseldi. 
New York Borsası'nda bir 
ara 48.40 dolara kadar 
yükselen ABD hafif 
petrolünün varili, son 
işlemlerde 48 dolardan 
satılıyor.
Londra Borsası'nda işlem 
gören Brent petrolü ise 45 
dolar seviyesinin üzerinde 
bulunuyor. Brent'in varili 
dünkü 45.21 dolarlık 
kapanışına çok yakın 
değerlerden el değiştiriyor. 
Dünyanın en büyük petrol 
tüketicisi ABD'de sıcaklık
ların bir süre mevsim nor
mallerinin altında olacağı
na yönelik hava tahmin 
raporları, ısınma amaçlı

petrol ürünlerine ve doğal- 
gaza olan talebin artması
na neden oluyor.
Uluslararası borsalarda bu 
hafta yüzde 5'in üzerinde 
artış kaydeden petrol fiyat
ları, 1 Aralık'tan bu yana 
en yüksek seviyesine 
ulaşmış oldu. ABD'de bu 
hafta içinde doğalgaz fiyat
larındaki artış ise yüzde 8'i 
buldu. Petrol fiyatlarının 
bu hafta içindeki keskin 
yükselişini "Hava tahmin
lerine gösterilen kısa 
vadeli reaksiyon" olarak 
yorumlayan Avustralya 
bankası ANZ'nin enerji 
analistlerinden Daniel 
Hynes, "Havaların bugüne 
kadar ıhman gitmesi petrol 
ve rafineri ürün stoklarının 
artmasını sağlamıştı. 
Eğer bu stokları hızla 
geriletecek 
yeni şartlar oluşmazsa bu

tür yükselişler kısa vadeli 
olur. Mevcut arz-talep den
gesinde fiyatların 40-42 
dolar bandında olması 
daha gerçekçi" şeklinde 
konuştu.
OPEC TOPLANTISI...
30 Ocak'ta Avusturya'nın 
başkenti Viyana'da 
toplanacak petrol ihraç 
eden ülkeler örgütü 
OPEC'in üretimde yeni 
kesintiler yapıp yapma
mayı tartışması bekleniyor. 
Kartel örgütü, bir önceki 
Kahire zirvesinde kota dışı 
üretimi 1 milyon varil 
düşürme kararı almıştı. 
OPEC'in resmi üretim 
kotası ise 27 milyon varil. 
Viyana zirvesinde bazı 
OPEC üyelerinin, fiyatların 
40 dolar seviyesinin altına 
düşmesi halinde üretim 
kesintisine gidilmesini 
istemesi bekleniyor.

cak kriter olduğunu 
söyledi.
Babacan, daha 
önceden serbest 
kur rejimi ve 
serbest sermaye 
hareketi uygula
masının tavizsiz bir 
şekilde devam ettir
ileceğini söyledik
lerini anımsatarak, 
şöyle devam etti: 
"Serbest kur reji
minden asla dönüş 
yok. Bunu özellikle 
altını çizerek vurgu
lamak istiyorum. 
Serbest sermaye 
hareketlerinde de 
en ufak bir sınırla
ma yok. (Bunlara 
sınır getirsek mi, 
niris çıkışlara vprcıi 

mi koysak) böyle bir 
şey yok. Biz bunu 
yapmayacağız. Çok 
da yanlış olduğunu 
düşünüyoruz. Bir 

araştırma, dünyada 
ödemeler dengesi 
sebebiyle son 50 
krizin 49'unun sabit 
kur rejimi olan 
ülkelerde çıktığını 
ortaya koydu.
Bunlardan biri de 
Türkiye.
Biz, doğru kurun 
serbest piyasa 
mekanizması içinde 
oluşacağını 
düşünüyoruz.
Merkez Bankası 
özellikle bundan 
sonraki dönemde 
müdahalelerden son 
derece uzak dura
cak. Özellikle aşırı 
oynaklık müdahale
si, bundan sonraki 
rfnnpmrip çpk cnk 

sınırlı, çok istisnai 
ve hiç de arzu 
etmediğimiz bir 
uygulamadır. Bunu 
tabii ki zaman 

gösterecek, ama 
mümkün olduğunca 
bundan uzak durul
masını arzu ediy
oruz." Devlet Bakanı 
Babacan, kura her
hangi bir yönde 
müdahaleler 
olduğunda riskin 
başladığını ifade 
ederek, "Hiçbir 
zaman devletin kuru 
getirmeye çalıştığı 
noktanın doğru bir 
nokta olup olmadı 
ğına emin olamıyor
sunuz. Bugünkü 
kuru beğenmeyen
lere, doğru kurun ne 
olduğunu sor
duğunuzda 100-200 
farklı cevap 
alırsınız. Bunun bir 
bilimsel karşılığı 
yok" dedi.
Babacan, son 23 
yılda Türkiye'nin 
yaşadığı bazı sorun
lara da değinirken, 
"Bir gecede 6.5 mil
yar dolarlık İmar 
Bankası yükünü 
yüklendik. Başlı 
başına bir savaşın 

maliyeti neredeyse. 
Ufak çaplı bir savaş 
ilan edildiğinde, 
herhalde 6.5 milyar 
dolara mal olur" 
diye konuştu.

Garantiden 
faiz indirim

Garanti
Garanti Bankası, 
otomobil, konut ve 
bireysel destek 
kredileri faiz oran
larını indirdi. 
Garanti'nin yeni 
faiz tutarları şöyle: 
Garanti 
Bankası'ndan 
yapılan açıkla
maya göre, 
otomobil 
kredilerinde faiz 
oranları 3 aylık, 6 
aylık, 9-12 aylık, 
13-24 aylık 
ve 25-36 aylık 
vadelerin hep
sinde yüzde 
2.05'ten yüzde 
1.90'a çekildi. 
Faiz oranları konut

Byrs alacaklar belirlendi
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
(YURTKUR) 2004- 
2005 eğitim-öğre- 
tim yılında burs, 
öğrenim veya katkı 
kredisi almaya hak 
kazanan öğrenciler 
belirlendi.
Başvuran öğrencil
erden 158 bin 143'ü 
öğrenim kredisi, 59 
bin 196'sı burs 
kazandı. Ayrıca, 
139 bin 364 öğren
ciye de katkı kre
disi tahsis edildi.
Öğrenciler kredi 
veya burs kazanıp 
kazanmadıklarını 
www.kyk.gov.tr 
internet adresinden 
veya (0-312 363 87 
70) numaralı tele
fondan öğrenebile
cekler.
Öğrenim ve katkı 
kredisi ile burs 
almaya hak 
kazanan öğrenci
lerin listesi ve 
öğrenciler adına 
hazırlanmış taahhüt 

kredisinde 12 
aylık, 24 aylık ve 
36 aylık 
vadelerde 0.15 
puan düşürülerek, 
yüzde 1.80 olarak 
belirlendi. 37-60 
aylık dönemde ise 
yüzde 2.00'den 
yüzde 1.80'e 
düşürüldü.
Bireysel destek 
kredisinde de 
faiz oranları tüm 
vadelerde 0.10 
puan aşağı 
çekilerek 3 
aylık, 6 aylık, 9 
aylık, 12 aylık ve 
13-24 aylık vadel
erde yüzde 2.30 
oldu.

senetleri, öğrenim 
gördükleri üniver
sitelere de 
gönderildi.
Öğrenciler taahhüt 
senetlerini noterde 
tasdik ettirdikten 
sonra 28 Ocak 2005 
Cuma gününe 
kadar YURTKUR'un 
bölge veya yurt 
müdürlüklerine 
verebilecekler.
Senetler ayrıca, 
"Cemal Gürsel 
Caddesi No:61 
Cebeci-Ankara" 
adresine postayla 
da gönderilebile
cek.
Taahhüt senetlerini 
belirlenen tarihe 
kadar gönderen 
öğrenciler Ocak 
2005 ve Şubat 2005 
aylarına ait toplam 
220 YTL tutarındaki 
burs veya öğrenim I 
kredilerini, 8 Şubat 
2005 tarihinden 
itibaren T.C. Ziraat 
Bankası'nın ilgili 
şubelerinden ala
bilecekler.

http://www.kyk.gov.tr
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Arhan Petrol hizmete açıldı
Gemlik Orhangazi 
yolunda bulunan 
Deniz Petrol’ü 
satın alan Arhan 
Petrol Gemliklilerin 
hizmetine girdi. 
Merkezi Ankara’da 
bulunan Arhan 
Petrol Mühendislik 
İnşaat Pazarlama 
Dağıtım Turizm 
İthalat İhracat 
Limited Şirketi’nin 
ağırlıklı olarak 
akaryakıt dağıtım 
ve nakliye işleri le 
uğraştığını bildiren 
Mustafa Yılmaz,

Ankara, Samsun ve 
Ardahan’da petrol 
işletmeciliği 
yaptıklarını 
Orhangazi Gemlik 
karayolu üzerinde 
bulunan Kurt 
Petrol’ü dü satın 
alarak, hizmet 
ağlarını genişlettik
lerini, Deniz Petrol 
Tesisleri’ni ise 10 
yıllığına kiraladık
larını söyledi.
Şirketin asıl işinin 
akaryakıt dağıtımı 
oldğunu söyleyen 
Yılmaz, uzun süren 

bir restorasyon 
çalışmasından 
sonra, Deniz 
Zeytinciliğin önün
deki istasyonu 
hizmete açtıklarını 
belirtti.
Mustafa Yılmaz, 
akaryakıt 
istasyonunda 
yıkama, yağlama, 
market, fast food, 
işletmeciliği, 
restaurantcılık 
ayrıca petrol ürün
leri yanında otogaz 
pompalarının da 
çalıştığını bildirdi. 
Amaçlarının 
Gemliklilere ve 
müşterilerine

kaliteli hizmet 
etmek olduğunu 
söyleyen Mustafa 
Yılmaz, kısa bir 
süre sonra Arhan

Petrol 1’inde 
hizmete gireceğini 
bildirdi.
ÜCRETSİZ YIKAMA 
Petrol Ofisi

bayiiliğini alan 
Arhan Petrol’den 
alışveriş yapan 
araçlar, ücretsiz 
olarak yıkanıyor.

SENEN Balık ve Aı Malzemeleri Ticareti V
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

~ İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İP Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

**' Kürek
** Çapa

Macun
•r Galvenizli çivi
*** TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Sij’lkaıjıj
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Fatura & Gider Makbuzu
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
& Broşür & Kartvizit & Kaşe

& Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZI|ETİHİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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TSKVden ücretsiz mamografi
Türkiye Kanserle 
Savaş Vakfı (TKSV), 
geçtiğimiz hafta- 
sonu açılan Erken 
Tanı Merkezi'nde 
ücretsiz meme 
muayenesi kampa
nyası başlattı. 
Novartis'in 
bağışladığı mamo- 
grafi cihazı ile' şubat 
ayı sonuna kadar 
kadınlar yanında 
erkekler de ücretsiz 
meme taramasından 
geçebilecek. Hedef, 
en az 3 bin kişiye 
ulaşmak.
TKSV Başkanı Prof. 
Dr. Metin Ertem, 
Novartis'e Erken 
Tanı Merkezi'ne 
katkılarından dolayı 
teşekkür ederek, 
şubat ayı sonuna 
kadar sürecek 
ücretsiz meme 
muayenesi kampa
nyasıyla 3 bin kişiye 
ulaşmayı hede
flediklerini açıkladı. 
Ertem, meme 
kanserinin dünyada 
erkeklerde de 
görülmeye başla
ması nedeniyle 
kampanyada kadın
lar yanında erkek
lerin de taranacağını

belirtti.
Ertem, başlangıçta 
radyoterapi, 
kemoterapi ve cer
rahi dışındaki 
onkoloji tedavi 
hizmetlerini veren 
merkezde; bugün 
cerrahi onkoloji, 
jinekolojik onkoloji 
hizmetlerinin 
yanısıra kanserin 
erken tanısına yöne
lik röntgen, mamo- 
grafi, sonografi ve 
laboratuar hizmet
leri de verdiklerini 
belirtti.
Kendi olanakları ile 
tedavi olanlardan 
başka Emekli 
Sandığı emeklileri, 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve birçok 
bankaların hastaları
na da hizmet veren 
merkezde, 
ekonomik düzeyi 
yeterli olmayan 
hastalara da, her yıl 
ayrılan bütçeyi 
aşmamak kaydıyla, 
ücretsiz tedavi 
yapılıyor. Merkezde, 
günde 100'den fazla 
hastaya bakılıyor. 
Erken tanı hayat 
kurtarır
Yılda bir kez yapılan 

muayene ile 
kansere yakalanma 
oranının yüzde 70 
oranında azaldığını 
açıklayan uzmanlar, 
erken tanının önem
ine değiniyor. 
Uzmanlar, erken 
tanının hastalığın 
meme dokusunda 
sınırlı olduğu 
dönemde, hatta in 
situ karsinom 
denilen kanserden 
önceki basamakta 
yakalanmasına 
olanak sağladığını 
belirtiyor. Erken tanı 
ve tarama program
larını uygulayan 
ülkelerde in situ 
karsinom (duktal) 
oranlarında ve 
erken evre meme 
kanseri oranlarında 
giderek bir artış 
saptanıyor. 
Amerikan Ulusal 
Kanser 
Enstitüsünün veri
lerine göre kanser 
sıklığı 1973 yılında 
100 bin'de 82.6 
iken 1998'de 100 
bin'de 118.1’e 
yükselmiştir. Bu 
yükselme, erken 
tanı yöntemlerinin 
yaygın olarak kul

lanılmasına bağlan
maktadır.
Amerika'da 
40 yaş üstü kadın
ların yüzde 70.9'u 
mamografi yaptır
maktadır. Meme 
kanseri görülme 
sıklığı artmasına 
karşın meme 
kanserine bağlı 
ölümler, tedavideki 
ilerlemeler, kadın
ların mamografi ile 
takibinin yaygınlaş
ması ve diğer fak
törlerin etkisi ile 
1991’den beri 
her yıl yüzde 2 
oranında azalmak
tadır.
20 yaşından itibaren 
her kadının adetinin 
tamamlanmasından 
sonraki hafta içinde, 
menopozda olan
ların da her ayın 
sabit bir gününde 
kendi kendine 
muayene yapması 
gerekiyor. 
Uzmanlar, 
20-40 yaş arasında 
her 3 yılda 
bir uzman hekim 
muayenesi, 40 
yaşından sonra da 
mamografik tarama 
öneriyor.

Aş/ tarihe] 
karışabilir

başarılı olursa, 
çocukların
karabasanı ve tıbbın 
150 yıllık gereci iğne

malzemenin ilaçları 
depolayabildiğin! 
ve deriye film 
halinde

yakında tarihe 
karışabilir.
Toronto Üniversite- 
si'nden Geoffrey 
Ozin ve Kai 
Landskron 
isimli kimyacılar, 
"dendrimer" adı ver
ilen insan yapımı 
moleküller kulla
narak yarattıkları 
yeni malzemenin, 
iğnenin yerini ala- 

nöbetçi eczane

sürüldüğünde, 
ilacın hastanın kanı

na yavaş yavaş 
karışmasını 
sağladığını belirten 
bilim adamları, 
geliştirdikleri yeni 
malzemenin 
piyasaya sunul
madan önce birkaç 
yıl denemeye tabi 
tutulacağını 
kaydettiler.

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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

■ w ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■

r- ■

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberodlu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz, 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 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 işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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SERİM ECZANESİ 
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GEMİÇ ECZANESİ 
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Bunlara ‘elveda’ deyin
Diyet yaparken işi 
abartmamak ve 
sevdiğiniz her şeyi 
bir anda kesmemek 
gerekiyor. Aksi 
takdirde o diyetin 
uzun vadeli olması 
mümkün olmuyor. 
Öte yandan kilo ver
mek için bu 8 yiye
cekten olabildiğince 
kaçınmanız gerek. 
Diyet yaparak kilo 
vermek sabır işidir; 
çünkü hızlı kilo 
verdiren diyetlerle 
uzun vadede bir yere 
varmanız mümkün 
değildir. Dengeli bir 
diyet uygularken, bir 
gün için ipin ucunu 
kaçırıp yememeniz 
gereken bir şeyleri 
yemenizde sakınca 
yoktur. Sonuçta 
kimse mükemmel 
değildir ve düzenli 
düzenli diyetinizi 
yaparken bir günlük 
bir yoldan çıkmadan 
bir şey olmaz. Ama 
bir kez ipin ucu kaçtı 
diye, diyeti tamamen 
bırakmanız, ertesi ve 
daha ertesi günler 
de aynı şekilde 
beslenmeniz

diyetinizi sabote 
eder. Üstelik bazı 
yiyecekler, doğru 
düzgün besleyici 
yanlarının olma
masının yanı sıra, 
diyetinizi boz
duğunuza da değme
zler. İşte elveda dem
eniz gereken 8 yiye
cek:
Donut: Bunlar 
gerçek birer diyet 
sabotajcısıdır; çünkü 
şekerle yüklü 
olmanın yanı sıra bir 
de yağda kızartılarak 
hazırlanırlar. Bir adet 
donutta yaklaşık 240 
kalori ve 13 gram 
yağ bulunur. Bunun 
yerine birkaç bisküvi 
yemek çok daha az 
kalori almanızı 
sağlar.
Mayonez: Yağ ve 

yumurtadan yapılan 
ve hepimizin en 
sevdiği çeşnilendiri- 

cilerden mayonezin 
sadece bir çorba 
kaşığında bile 100 
kalori ve 11 gram 
yağ bulunur. 
Bunların diyet ver
siyonları da vardır ve 
diyet olmayan ver
siyonda bulunan 
kalori ve yağ mik
tarının yarısını 
içerirler. Ama sand
viçinize mayonez 
koymaktansa, 
hardal, ya da 
ketçap koymanız 

çok daha az kalori 
almanızı sağlar.
Sosisli: Yaklaşık 180 

kalori olan bir sosisli 
sandviçin içindeki 
kalorinin yaklaşık 
150'sinin yağdan 
geldiğini biliyor muy
dunuz? Bu insanı, 
sosinin niye et 
olarak algılandığıyla 
ilgili düşünmeye 
sevkediyor.
Sadece bu kadarla 
kalsa gene iyi. Bazı 
araştırmalara göre 
içerdiği nitrin, 
kanser riskini de 
artırıyor. Leziz ve 
daha az kalorili bir 
değişim için, hindi

ve tavuk etini öneriy
oruz.
Kızarmış peynir: 

Peynir başlı başına 
bir kalori deposudur. 
Sadece bununla da 
kalmaz, yüksek mik
tarda doymuş yağ 
içerir. Bir de 
bunu yağda kızartın
ca aldığı kalori mik
tarını siz düşünün 
artık. Bir yanda 
peynirin kendi 
kalorisi, diğer yanda 
da yağın kalorisi. 
Yani uzak durmakta 
fayda var!
Gazlı içecekler: 

Gazlı içecekler 
herkesin ortak derdi. 
Hem besleyicilik 
açısından değerleri 
yok, hem de bol mik
tarda şeker 
(bir kutuda yaklaşık 
12 çay kaşığı şeker 
eşdeğer şeker var) 
ve dolayısıyla kalori 
içeriyorlar. Üstelik 
hemen hepimiz 
günde en az bir tane 
bunlardan tüketiy
oruz. Bunların 
vücudu şişirmekten 
başka bir işe yara
madığı düşünülecek 

olursa, önerimiz 
içilmemesinden 
yana. Ama ille de 
bırakamam diyor
sanız, hiç değilse 
diyet olanlarını için 
ya da olabildiğince 
azaltın.
Sinemada satılan 

patlamış mısırlar: 
Evde yağsız bile 
yapabilirsiniz. 
Üstelik de yağsız 
yapılmışının kalorisi 
son derece de 
düşüktür ama sine
maya gittiğinizde bol 
yağda kızartılmış, 
bol tuzlu patlamış 
mısırlar tüm iradenizi 
deler geçer. Zaten 
sinemada satılan 
patlamış mısırın bu 
denli lezzetli 
olmasının sebebi 
de içerdiği yağ ve 
tuz miktarı değil 
midir? İyisi mi fazla 
takılmamaya bakın. 
Cipsler ve sosları: 

Bir kere yemeye 
başladınız mı, 
sizi kimse tutamaz.

Televizyon önünde 
yenen cipsin tadına 
doyum olmaz, 
hele bir de sos

varsa, yaşadınız. 
Oysa zaten bolca 
yağ içeren cipsi, 
gene bolca yağ 
içeren sosa 
bulayıp yemek 
diyetiniz açısından 
gerçekten kötü ola
caktır. En iyisi 
alışverişe git
tiğinizde, cips 
standından uzak 
durmak.
Salata sosu: 28 

gramlık bir 
posiyonda yaklaşık 
120 kalori ve 12 
gram yağ bulunur. 
Bu nedenle bunların 
da diyet olanlarını 
tercih etmekte, ya da 
bir çay kaşığı 
zeytinyağından fazla 
koymamak kaydıyla 
zeytinyağı ve 
limon/sirke/ 
balsamik karışımını 
kullanmakta fayda 
var.

Radyoterapide beslenme ve dinlenme önemli
Radyoterapi tedavisi 

birçok hastanın 
kafasında soru işaret
leri yaratabiliyor. 
Ancak sanılanın 
aksine radyoterapinin 
yan etkileri az, 
sağladığı yararlar ise 
çok fazla. Hastaların 
bazı küçük noktalara 
dikkat etmesiyle 
tedavinin başarını 
oranı da artıyor. 
Radyoterapi, radyasy
onla tedavi anlamına 
geliyor. 100 yıl önce 
radyoaktif ışınların 
keşfinden bu yana 
radyasyon, tıpta tanı 
ve tedavi amacıyla, 
giderek yaygınlaşarak 
kullanılıyor.
Radyoterapi kanserli 
hastaların 
tedavisinde en etkili 
yöntemlerden biri. 
Bu tedavi tek başına 
yapılabileceği gibi, 
ameliyat öncesi, son
rası ya da kemoterapi 
ile birlikte de uygu
lanabiliyor.
Radyasyonun

tehlikeleri hakkındaki 
yaygın endişelere 
karşın günümüzde 
radyoterapi ile kanser 
vakalarının 
tedavisinde önemli 
başarılar elde ediliy
or. Radyoterapi 
konusunda yaşanan 
en büyük endişe 
radyasyonun sağlam 
dokulara da zarar ver
mesi yönünde. Oysa 
yeni teknolojilerle 
sağlam dokuları koru
mak mümkün. 
Acıbadem Hastanesi 
Kozyatağı Radyasyon 
Onkoloji Uzmanı Doç. 
Dr. Melahat 
Garipağaoğlu rady
oterapiyle ilgili şun
ları söylüyor:

“Radyoterapide 
tümörlere tedavi 
amacıyla yüksek 
enerjili ışın uygu
lanıyor. Radyoterapi, 
kanserli hücrelerin 
büyümesini, üremesi
ni engelleniyor ve 
normal dokulara 
yayılmasını önlüyor. 
Çoğu durumda, 
radyasyon tedavisi 
tümörü tam olarak 
yok 
edebiliyor.Radyasyon 
onkolojisindeki en 
ileri teknolojiyle 
donatılan Acıbadem 
Hastanesi 
Kozyatağı'nda 
Radyoterapi 
Merkezi'nde 3 boyutlu 
radyoterapi tekniği ile 

tümör ve hedef doku
lara yüksek dozda 
ışın verilerek, tümörü 
çevreleyen sağlıklı 
dokular korunabiliyor. 
Merkezimizde 
radyasyon fizikçisi, 
radyoterapi teknikeri, 
onkoloji hemşiresi ve 
radyasyon onkoloji 
uzmanı hastanın 
tedavisini birlikte 
yürütüyor. ” 
Acıbadem Hastanesi 
Kozy atağı 
bünyesinde hizmete 
giren ve en son 
teknolojinin kul
lanıldığı “Radyoterapi 
Merkezi” uzmanları 
pek çok kanser has
tasının kafasına 
takılan sorulara yanıt 
veriyor.
Radyoterapi nedir ve 

nasıl uygulanır?
Tümörlere tedavi 
amacıyla yüksek 
enerjili ışın uygulan
ması olan radyoterapi 
kanser tedavisinde 
kullanılan en etkin 
tedavilerden biri 

olarak kabul ediliyor. 
Yalnızca kanserli 
tümörlere değil bazen 
kanser olmayan iyi 
huylu tümörlere de 
uygulanabiliyor. 
Kanserli hücrelerin 
büyümesini, üremesi
ni engelleyerek ve 
normal dokulara 
yayılmasını önlüyor. 
Radyoterapi bazen 
kemoterapi ile birlik
te, bazı hastalarda 
cerrahi müdahale 
öncesi tümörü 
küçültmek amacıyla, 
bazı hastalarda ise 
cerrahiden sonra 
kalan kanser 
hücrelerini yok etmek 
için kullanılıyor.
Radyoterapi alacak 

hastalar için “Üç 
boyutlu radyoterapi” 
ve “klasik radyoter
apinin” farkı nedir? 
Radyoterapide temel 
amaç, sağlıklı doku
ları olabildiğince 
koruyarak, tümör ve 
hedef dokularda 
radyasyon dozunun 

artırılmasını sağla
mak. Son 10 yılda 
gelişen radyoterapi 
teknikleriyle tümör ve 
hedef dokularda 
radyasyon dozunun 
arttırılmasıyla teda
vide de başarı 
oranının arttığı 
gözleniyor. Üç boyut 
lu radyoterapi 
tekniğiyle tümör ve 
hedef dokulara seçici 
olarak yüksek doz 
ışın vererek hastalık 
tedavi edilirken nor
mal sağlıklı dokuların 
maruz kaldığı 
radyasyon dozunun 
hasar görülmeyecek 
düzeye azaltılması 
sağlanıyor. Klasik 
radyoterapiye oranla 
baş- boyun kanser
leri, beyin tümörleri, 
meme kanserleri, pro
stat kanserleri, 
pankreas kanserleri 
gibi bir çok kanser 
tipinde tedavi 
başarısını arttırıyor 
ve yan etkilerini 
azaltıyor.
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Bakanlıktın Kurban Ruhsatsız LPG’ye izin yok

Bayramı uyarısı
Sağlık 
Bakanlığı, 
yaklaşan 
Kurban 
Bayramı 
öncesi 
vatandaşları, 
kurban 
etlerinin 
sağlıklı olarak 
kesilmesi 
ve 
tüketilebilme- 
si konusunda 
uyardı. 
Temel Sağlık 
Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü'nc 
e yapılan açık
lamada, hay
vanlarla 
insanların 
temasının 
oldukça arttığı

Kurban 
Bayramı'nda, 
çok sayıda 
hayvanın 
kesilmesi 
nedeniyle, 
kesim öncesi 
ve sonrası 
uygulanması 
gereken 
kontrol ve 
hijyen kural
larının,

halk sağlığı 
açısından çok 
önemli olduğu 
belirtildi.
"Menşe 
Şahadetname 
si"nin, hay
vanların veter
iner hekim 
kontrolünden 
geçtiklerini ve 
sağlıklı 
olduklarını

gösteren 
belge olduğu 
anımsatılarak, 
bu belgesi 
olmayan 
hayvanların 
kesinlikle 
kurbanlık 
olarak 
alınmaması 
uyarısında 
bulunuldu.

Ankara'da ruhsatsız 
otogaz istasyon- / 
larının yıkımı sürü 
yor. Esenboğa 
Havaalanı yolunda 
bulunan ve 
Demirören Gaz 
Grubu'na ait olduğu 
bildirilen LPG ista
syonu, Ankara 
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
ekipleri tarafından 
yıkıldı.
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, ruhsat
sız LPG istasyon
larına yönelik 
başlattığı operasy
onları sürdürüyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri 
bugün Esenboğa 
Havaalanı yolunda 
7. yıkımı yaptı. 
Demirören Gaz 
Grubu'na ait LPG 
istasyonuna gelen 
belediye ekipleri 
herhangi bir 
direnişle karşılaş
madı. İstasyon 
çevresinde çok 
sayıda çevik kuvvet 

polisi de yıkım 
sırasında hazır 
bulundu. Ateşe 
karşı dayanıklı özel 
kıyafetler giyen 
itfaiye ekiplerinin 
muhtemel bir yangı
na karşı önlem 
aldığı yıkım sırasın
da istasyon sahibi 
Olcay Yavuztürk, 
yıkım ekiplerine 
karşı koymayacak
larını belirtti. İsta
syonda bulunan 
pompa ve levhalar, 
istasyon çalışanları 
tarafından söküldü. 
Otogaz istasyonun
daki barakalar ise, 
içleri boşaltıldıktan 
sonra belediyeye ait 
kepçeler tarafından 
yıkıldı.
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık 
Daire Başkanı Fatih 
Hatipoğlu, ruhsatsız 
LPG istasyonu 
sahiplerinden 
Kurban 
Bayramı'ndan önce 
istasyonlarının 
sökümünü yap

malarını istedikleri, 
ni belirterek, 
bayram sonrası 
yıkımı yapılan ista- 
syonlarda pom
palara ve motorlara 
el konulacağını 
söyledi. Hatipoğlu, 
"Bayramdan sonra 
bize iş bırakmayın" 
dedi. Büyükşehir 
Belediyesi zabıta 
ekipleri veya Sağlık 
Dairesi'nden izin 
almadan Ankara'ya 
giren LPG tankerler
ine bundan sonra el 
koyacaklarını ve 
parka çektirecek
lerini açıklayan 
Hatipoğlu, 
Ankara'da sadece 6 
tane ruhsatlı istasy
on olduğunu, bun
ların dışındaki tüm 
istasyonların kaçak 
ikmal yaptığını 
belirtti. Ankara'da 
150 civarında kaçak 
LPG istasyonu 
bulunduğuna işaret 
eden Hatipoğlu, 
bugün 7. istasyonu 
yıktıklarını söyledi.

ARHAN PETROL
»o» DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66 ■ 514 07 67



Uzmanlar, piyasa arattırması yapmadan alışveriş yapılmamasını istedi

Bayram alışverişlerinde aldanmayın
Uzmanlar, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, alışveriş yapacak kişilerin daha sonra pişman olmamak ve üzücü bir durumla 
karşılaşmamak için dikkat olunmasını istedi. "Piyasa araştırması yapmadan alışveriş yapmayın. Pişsiz veya faturasız alışverişten 
kaçının’ diyen uzmanlar, ‘Ürün etiketi üzerindeki bilgilere uygun hareket edin’ çağrısında bulundular. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Sürücüler dikkat 
her 30 krmde 
denetleme var-

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve 81 il valiliğine 
bir genelge göndererek, bayram 
tatili boyunca sıkı trafik önlemleri 
alınmasını istedi. Haberi sayfa 7’de

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurul kongresi yapıldı

Mevlüt Avcı güven tazeledi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Esnaf Kefelet Kooperatifi
Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi’nin dün 

genel kurul toplantısı yapıldı.
Kooperatifin Gazhane Caddesi’nde bulu

nan binasının üst katı Toplantı Salonu.
Toplantı Salonu’na çıkmak için benim de 

yimimle "birinci vitesi takmak” gerekiyor.
Bu tür binalarda asansör olmayınca, 

insanlar biraz zorlanıyor üst katlara çık
maya..

Salona girerken Başkan Mevlüt Avcı’ya 
takıldım. "Asansör yapmazsan oy yok 
sana” diye..
Latife tabii..
Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi uzun bir 

geçmişi olan bir kurum..
Bugüne kadar binlerce ortağına kredi 

desteği sağladı.
| Yöneticileri yemediler, çalıp çarpmadılar 
kurum sağlam ellerde bugünlere geldi.
| 2001 yılında yaşanan krizden sonra 
Türkiye genelinde 900’e yakın kooperatif 
borçları toplayamadığı için batarken, az 
sayıda ayakta kalan kooperatiflerden biri 
oldu Gemlik Kooperatifi..

Orta sınıfı oluşturan esnaf ve sanatkara 
8farların lütuf ettiği kadar kredi veren 

k Bankası aracılığı ile kooperatif ortak- 
na düşük faizle kredi dağıtıyor.
ooperatif, bankaya karşı kefalet görevini 
■ütürken, hizmetleri için de küçük bir faiz 

alıyor.
| Esnaf Kefalet’ten alınan krediler, ihtiyacı 
olan esnafa az da olsa destek oluyor.
t Göreve yeniden seçilenleri kutluyorum.

_

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin dün yapılan 50. genel 
kurul toplantısında, yönetim kurulu çalışma raporu aklanarak, yöneticiler 
güven tazeledi. Mevlüt Avcı, Sedat Gürle, Halit Kökçam, Hamit Altuğ, 
Hüseyin Özer, Mehmet Bıyık ve Mustafa Tezcan yeniden göreve seçildiler.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi’nin 
dün yapılan genel 
kurul kongresi, 
bin 218 kayıtlı 
ortaktan 174’ünün 
katılımıyla 
gerçekleşti. Genel 
kurula sunulan 
tahmini bütçesi 
383 bin 100 YTL 
olarak kabul 
edilirken, Asya’da 
meydana gelen 
deprem için bin 
YTL yardım 
yapması oybirliği 
ile kabul edildi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Dün Kooperatif Toplantı Salonu’nda 
yapılan 50 nci genel kurul toplantısında 
yönetim kurulunun 2004 yılı çalışma ve 
faaliyet raporu okunarak, oybirliği ile 
kabul edildi. Yapılan seçimlerde, Mevlüt 
Avcı ve ekibi yeniden göreve getirildi.

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

‘Ahlak bozulmaya görsün’ 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda....

‘Paradoks... Yani çelişki... 
‘adlı yazısıyla 2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Paradoks... Yani çelişki....
Bu ülkede yaşamak zor.
Kuralsızlık adeta bir yaşam biçimi olmuş.
Trafikte, sinemada, çarşıda, pazarda her an sinir 

sisteminizi alt üst edecek olaylarla karşılaşmanız 
olası.

Adam avukat.
Sitede oturuyor.
Ne var ki toplum içinde yaşamanın kurallarından 

haberi yok.
Başına buyruk davranıyor.
Hasbel kader edindiği arabasına koyacak yer 

bulamıyor.
Başkalarını özgürlüklerine müdahale edi yor.
Bu avukat yasaların ve toplumsal kuralların sağlıklı 

bir biçimde yürümesi için hukuk fakültesindeki sıraları 
işgal ediyor.

Adam inşaat mühendisi.
Kendisine ev yapıyor.
Çevreyi kirletiyor.
Komşusunun sınırlarına tecavüz ediyor.
Bu mühendis ülkesinin planlı yapılaşması için 

eğitim görüyor.
Adam gazeteci.
Kalemini patronunun ve kendisinin menfaatleri için 

oynatıyor.
Tehdit ediyor.
Şantaj yapıyor.
Bu gazetecinin asıl işi kamuoyunu doğru ve yansız 

bilgilendirmek.
Adam doktor.
Hastanede çalışıyor.
Muayenehane açıyor.
Günün bitmesine hayli zaman kala muayenehane

sine gidiyor.
Gündüz hastanede muayenesini yarım bıraktığı 

hastalarının esas tedavisini burada tamamlıyor.
Bu doktor,
Hipokrat yemini içiyor.
İnsan sağlığının üst düzeyde korunması için Tıp 

Fakülteleri’nde ağır bir eğitim sürecinden geçiyor.
Adam çöpçü..
Çöp kamyonunun ardına çöp bidonlarını boşaltıyor.
Boşaltma sırasında bir yığın pisliği yere saçıyor.
Özel yaşamında ise içtiği sigaranın izmaritini yere 

atıyor.
Bu çöpçü kentin temizliği için çalışıyor.
Adam politikacı..
Ankara’ya liderinin rızası,seçmeninin iradesi ile. 

gidiyor.
Milletvekili kartvizitini taşıyor.
Onun bunun iş takipçiliğini yapıyor.
Meclis lokantasında eş, dost, ahbap takımına 

yemekler ısmarlanıyor.
Akşam Ankara’nın gri gecelerinde yaşam ren

klendiriliyor.
Bu milletvekili Ankara’ya seçim çevresinin ve 

ulusunun kalkınması için gönderiliyor.
Yazılanlar aynıyla vaki..
Fazlası var eksiği yok.
Yazık çok yazık.
Atatürk’ün Cumhuriyet Türkiye’si bu insan yapısını 

hak etmiyor.
Eyyamcı,idare-i maslahatçı ,neme lazımcı, benden 

sonra tufancılar ülkenin çok değerli yıllarını, yer üstü 
ve yer altı zenginliklerini, ulusal değerlerini hoyratça 
harcadılar.

Karşılığında da ne mi aldılar ?
Çok şeyler aldılar.
Ama hukuku yok ettiler.
Çevreyi kirlettiler.
Ülkeyi gecekonduya çevirdiler.
Doğru haber alma özgürlüğünü zedelediler.
Daha ne yapsınlar ?

Seviye Tespit 
Sınavı yağıldı

| Seyfettin ŞKKERSÖZ ,

İlköğretim 
yedinci 
sınıflar ile 
Lise ikinci sınıf 
öğrencilerine 
yönelik birinci 
dönem seviye 
tespit sınavı 
dün yapıldı. 
Körfez Fen 
Dershanesi'nde 
yapılan sınava 
ilgili sınıflarda 
öğrenim 
gören öğrenciler 
katıldı.
Gün boyu 
süren seviye 
tespit sınavı 
dershane öğret
menlerinin

nezaretinde 
üç oturumda 
tamamlandı.
Birinci 
dönemde 
öğrencinin kendi

başarısını
görme açısından 
önemli olduğu 
bildirilen
seviye tespit
sınavı

sonuçlarının 
yakın zamanda 
ailelerine 
posta ile 
gönderileceği 
bildirildi.

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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Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi genel kurul kongresi yapıldı

Mevlüt Avcı güven tazeledi
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin dün yapılan 50. genel kurul toplantısında, yöne
tim kurulu çalışma raporu aklanarak, yöneticiler güven tazeledi. Mevlüt Avcı, Sedat Gürle, Halit 
Kökçam, Hamit Altuğ, Hüseyin Özer, Mehmet Bıyık ve Mustafa Tezcan yeniden göreve seçildiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sınırlı Sorumlu 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
olağan genel 
kurulunda, Mevlüt 
Avcı ve ekibi 
yeniden seçilerek 
güven tazelediler. 
Kooperatifin 
toplantı salonunda 
dün gerçekleş
tirilen 50. nci

Ahlak bozulmaya görsün...
İsveç, Tsunami; faciasında 
ölenlerin adlarını açıklamıyormuş. 
Nedeni 1995’de batan gemide 
ölenlerin adlarının açıklanması 
ile ölenlerin evleri soyulmuş. 
Hani İsveç medeni idi, 
refah seviyesi yüksekti?
Ahlak bozulmaya görsün....

olağan genel 
kuruluna, 
1218 kayıtlı 
ortaktan 
174'ü katıldı.
Yıldırım Kooperatif 
Başkanı Murat 
Özkarayurt ile 
İnegöl Kooperatif 
Başkanı Haşan 
Öke ve Orhangazi 
Kooperatif 
Başkanı Şevket 
Durmuş'un katıldığı 
genel kurulu siyasi 

partilerin 
temsilcileri de 
izlediler.
Divan Başkanlığına 
Yıldırım 
Kooperatif 
Başkanı Murat 
Özkarayurt'un 
getirildiği 
genel kurulda, 
katiplikleri Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve Şoförler 
Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu 
yaptı.
Genel kurulda 
Kooperatif 
yönetim kurulunun 
2004 yılı çalışma ve 
faaliyet 
raporu ile denetim 
raporları okunarak 
ortaklar tarafından 
oy birliği ile 
kabul edildi.
4 yıllık görev 
yapacak yönetim 
kurulu seçimlerinin 
açık oyla yapılması 
önergesini kabul 
eden ortaklar 
tek liste ile gidilen 
seçimlerde yeni 
yönetim kurulunu 
belirlediler.
MEVLÜT AVCI 
BAŞKAN
Yapılan seçimlerde, 
önceki yönetim 
kurulunun tamamı 
yeni yönetimde 
görev aldılar. 
Mevlüt Avcı, 
Sedat Gürle, 
Halit Kökçam, 
Hamit Altuğ, 
Hüseyin Özer, 
Mehmet 
Bıyık ve Mustafa 
Tezcan yönetim 
kuruluna yeniden 
seçilirken 
Denetim Kuruluna 
ise Fazıl Şentürk, 
Haşan Gürel ve

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin 50. nci genel kurul toplan
tısı dün Kooperatif toplantı Salonu’nda 174 ortağın katılımıyla yapıldı.

Yapılan seçimlerde, Mevlüt Avcı, Sedat Gürle, Halit Kökçam, Hamit 
Altuğ, Hüseyin Özer, Mehmet Bıyık ve Mustafa Tezcan yönetim 
kuruluna seçilirlerken, Denetim Kuruluna Fazıl Şentürk, Hüsün 
Gürel ve Hüseyin Sertaslan seçildiler. (Aşağıda)
Hüseyin 
Sertaslan seçildi. 
Seçimlerden sonra 
okunan 2005 yılı 
tahmini bütçesi 
ise 383 bin 100 YTL 
olarak bağlanırken, 
kooperatifin 
Asya'da meydana 
gelen deprem 
için bin YTL 
yardım yapması 
oy birliği ile 
kabul edildi.
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Anadolu Gençlik Dergisi’nden
Fetih ve Anma Gecesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anadolu Gençlik 
Dergisi Gemlik 
Temsilciliğinin 
düzenlediği 
Mekke'nin fethi ve 
Mehmet Akif 
Ersoy'u anma 
gecesi yapıldı.
Balıkpazan’ndaki 
Bayraktar 2 
Salonu’nda 
düzenlenen 
gecede Saadet 
Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün ile 
yönetim kurulu 
üyeleri de 
katılarak 
destek verdiler. 
Gemlik'ti bazı 
işadamlarının 
sponsorluğunda 
düzenlenen 
gecede çeşitli 
aktiviteler 
sunuldu.
Kuran-ı Kerim 
okunmasıyla 
başlayan 
gecede 
Mekke'nin fethi 
sinevizyon 
görüntüleriyle 
izleyenlere 
anlatıldı.
Sanatçılardan 
Ahmet Fevzi 
ve Bayram 
Büyükoruç ise 
Türk Tasavvuf 
Musikisi ekibinin 
eşliğinde çeşitli 
eserleri 
seslendirdiler. 
Stand-up 
gösterisi ve 
oynanan

Hükümet 
Konağı 

önündeki 
kablolar 
yeraltına 

alındı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hükümet Konağı 
önündeki 
elektrik direkleri 
sökülerek 
kabloları 
yeraltına alındı. 
Bir süredir 
belediye 
elemanlarınca 
sürdürülen kazı 
çalışmalarının 
ardından

önceki gün 
TEDAŞ ekipleri 
tarafından binanın 
önündeki 
direkler söküldü. 
Hükümet Konağı 
önünde çirkin 
bir görüntü 
yaratan elektrik 
direklerine gelen 
kablolar da yeraltı
na alınarak görüntü 
kirliliği ortadan 
kaldırıldı.

SATILIK GARAJ
Küçük Kumla Hizmet 

Caddesinde dükkan olarak 
kullanılabilecek 

SATILIK GARAJ

Tel: 513 96 83

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE O O O
KÖRFEZ OFSET O I O ^7 0 O O

Körfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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Bayram alışverişlerinde aldanmayın
Kurban Bayramı 
öncesi alışveriş 
yapacak kişilerin, 
daha sonra pişman 
olmamak ve üzücü 
bir durumla 
karşılaşmamak için 
uzmanların, 
"Piyasa araştırması 
yapmadan alışveriş 
yapmayın. Pişsiz 
veya faturasız 
alışverişten 
kaçının. Ürün 
etiketi üzerindeki 
bilgilere uygun 
hareket edin, özel
likle dayanıklı tüke
tim mallarında 
garanti belgesi ve 
kolay ulaşılabilecek 
servis hizmetlerini 
arayın. Satın 
aldığınız malı, kul
lanım kılavuzu İyice 
okunduktan sonra 
kullanın* uyarıları
na kulak vermesi 
gerekiyor. 
Uzmanlara göre, 
bilinçli alışverişin 
yolu, Önce, 
ihtiyaçların sıraya 
konulması ve en 
çok İhtiyaç duyulan 
mal veya hizmetin 

belirlenmesinden 
geçiyor. Bir mal 
veya hizmeti talep 
etmeden önce 
piyasa araştırması 
yapılması gereğine 
dikkat çeken 
uzmanlar, serbest 
piyasa ekonomisi 
düzeninde aynı 
malı, ayrı mekanlar
da farklı fiyatlarla 
bulmanın mümkün 
olduğunu hatır
latarak, "Markaları 
karşılaştırınız. 
Broşür ve 
reklamların 
belirttikleriyle 
yetinmeyiniz. Eş, 
dost ve tanıdıkların 
da önerilerine 
kulak veriniz* 
diyor.
Uzmanlar, asla 
fişsiz veya fat- 
urasız alışveriş 
yapılmaması, 
etiketsiz ürünlerin 
alınmaması gerek
tiğini de İfade 
ederek, 
etiket üzerindeki 
bilgilerin dikkatle 
okunması gerek
tiğinin altını çiziyor.

Uzmanlar, 
örneğin, etikette 
'bulaşık maki
nesinde yıkanmaz* 
diye belirtilen 
ürünün uğrayacağı 
zarardan veya 
etiketinde *kuru 
temizleme* 
yazan bir ürünün 
yıkanmasından 
dolayı yaşanacak 
nahoş durumlardan 
tüketicinin sorumlu 
olduğunu 
kaydediyor. 
TSE 
GARANTİLİ Mİ? 
Ürünün etiketindeki 
katkı maddelerinin 
de dikkate alınması 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar, 
özellikle dayanıklı 
tüketim mallarında 
garanti belgesi ve 
kolay ulaşılabilecek 
servis hizmetlerinin 
aranması gerektiği
ni bildiriyor 
Uzmanlar, "Garanti 
belgesini yetkili fir
maya imzalatmayı 
unutmayınız. Bu 
tip ürünlerde 
TSE veya TSEK

damgalarını 
arayınız" diye 
uyarmayı da 
İhmal etmiyor. 
Alışveriş sırasında, 
malın üzerinde 
yazan fiyatın 
dışında nakliye ve 
servis ücreti adı 
altında, ek 
ödemeler yapılıp 
yapılmayacağının 
araştırılması 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, satış 
sözleşmesinin, 
özellikle ince 
ve küçük yazıların, 
İmzalamadan 
önce dikkatlice 
okunması 
gerektiğini 
kaydediyor, 
özellikle gıda, 
ilaç ve kozmetik 
ürünlerinde son 
kullanma tarih
lerinin aranması 
gerektiğini ifade 
eden uzmanlar, 
dışarıdan İthal 
yoluyla gelen 
ve üzerinde 
Türkçe açıklaması 
bulunmayan 
ürünlerin risk

taşıdığının 
unutulmaması 
gerektiğini 
hatırlatıyor. 
Performansı 
sonradan ortaya 
çıkacak durumlar
da, paranın 
tamamının 
ödenmemesini 
(pvc, mobilya, 
tamir vb.) İsteyen 
uzmanların diğer 
tavsiyeleri şöyle: 
"Satıcının her 
önerdiğini kabul 
etmeyiniz ve karan 
satıcıya bırak
mayınız. Satıcılara 
gereksiz hayat bil
gileri (meslek, 
eğitim, ekonomik 
durum) ver
meyiniz".
Uzmanlar, 
alışverişten sonra 
İse alınan 

malın, kullanım 
kılavuzu iyice 
okunduktan 
sonra kullanılması 
gerektiğini 
vurgulayarak, 
"Hele dayanıklı 

tüketim mallarında, 
mümkünse 
ambalajı serviste 
açıp kullanım 
şeklini öğreniniz. 
Alınan mal veya 
hizmet bozuk, 
eksik veya 
kusurlu ise 
hakkınızı önce 
nezaketle 
arayınız. Sonuç 
değişmiyorsa, 
tüketici 
haklarıyla 
İlgili kurum ve 
kuruluşlara 
başvurunuz" 
önerisinde 
bulunuyor

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
w

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağlan

& Sakana .Misina Âğları
* ipAğ

Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 

v Kürek
Çapa
Macun 

v Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile lırjııetinrjevi:

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

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

Fatura & Gider Makbuzu 
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma irsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El ilanı 
& Broşür & Kartvizit & Kaşe

& Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Urlu Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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ffiVMfk kurtaran reçete
Evlilik ilişkiniz size 

r;göre ne kadar çık
maza girm işpfursa 

poj'sün boşanmak için 
f acele etmeyin!

Sorunlardan boşa- 
ı narak kurtulmak yer- 
Mne, sebepleri araştır

mayı denemek sizi 
daha çok mutlu ede- 
cektitf!nBİIU?î 
En ufaft^V pfroblem 
karşısındaki 
'Boşanalım' demek 
yerine, sanlarınızın 
üzerine,gidip neden
lerini Ve çözüm yol
ları mOT^ş^rın. 
Hfftfö^fe^zmandan 
destek atar...
Kendinize şu 
sorulaf^şorun 
Evliliğinizde bir 
şeyler iyi gitmiyorsa, 
sonîntâhnız varsa ve 
aşamı^brsanız, hatta 
evliliğiniz bitme nok
tasına doğru gidiyor
sa, aşağıdaki soru
ları kendinize sorun 
ve yanıtların size 
ipucunu vermesine 
izin verin.
* Bir sorun mu var? 
Sorunun özelliklerini 
tanımlayabilir 
misiniz?
* Sorunlara her ikiniz 
de ciddi bir şekilde 
eğilmek istiyor

"Neden başarısızım?
Pek çok insan kendin
den memnun değil. Ya 
görünüşünü ya da 
davranışlarını beğen
miyor ve bir türlü 
kendi ile barışamıyor. 
Eş ve aile terapisti 
Lale Akat mem-
nuniyetsizliğin kay
naklarını ve bunlarla 
başa çıkmanın yol
larını sizler için yazdı. 
Ne kadar çok insan 
öfkeli, ne kadar çok 
insan kırgın, ne kadar 
çok insan kendinden, 
yaptıklarından, ilişki
lerinden, huyundan, 
görüntüsünden mem
nun değil. Çoğunlukla 
insanlar, kilolu iseler, 
saçları dökülüyorsa 
veya doğuştan bir şek
ilde engelli iseler kala
balıkta "Eyvah bana 
bakıyorlar" diyrfe 
endişeleniyor yeya 
yabancılarif^yanında 
['Ya saçma sapan'bir 
bey ''
Ağızlarını 3finjaya 
korkuyorlar’ vG LıC 
Beğendikleri insana 

musunuz? Her ikiniz 
de ortada sorun 
olduğuna inanıyor 
musunuz? Değilse, 
bu koşullarda 
ilişkinizi sürdürm
enize neden olan 
artıları ve eksileri 
tartabilir misiniz?
* Sorunlarınızda öfke 
nasıl bir rol oynuy
or? İçinizden biri, 
öfkeyi daha az ifade 
etmeye çalışma, 
çevredekiler öfkeden 
söz ettiğinde sinir
lenme, öfkelenme 
nedeniyle kendisini 
suçlu hissetme nok
tasına geldiyse, 
tedavi seçeneklerini 
daha dikkatli gözden 
geçirmeniz gerekir. 
Üzgün olduğunuzu 
söylemekte zorluk 
çekiyorsanız, kendi
nizin hep haklı 
olduğunuzu 
düşünüyorsanız, 
kendinizi yakın bir 
mercekte incelem
enizin zamanı gelmiş 
demektir. Öfkeniz 
çevrenizdekileri 
ürkütüyorsa, fiziksel 
zarar veriyorsa, sizin 
ya da eşinizin işlev
lerini engelliyorsa, 
hemen yardım 
almalısınız.

ilişkilerinde, "Bir şey 
istersem kızar mı", 
"Hakkım var mı buna 
diye düşünüyorlar. 
"Hayır dersem, 
üzülür", "Kızgın 
davranırsam beni 
bırakır", "Tekrar 
ararsam üstüne çok 
düştüğümü düşünüp 
kendini çeker" deyip 
hareketsiz kalıyorlar. 
Olaylar karşısında 
nasıl davranacaklarını 
bilmiyor, karar ver
mekte zorluk çekiyor
lar. "Ya verdiğim karar 
yanlış ise, sonra piş
man olursam" gibi 
kemirici düşüncelerle 
sürekli tedirgin yaşıy
or, sürekli kendilerini 
yetersiz hissediyorlar. 
Kendini yetersiz his
setmek : Evet sürekli 
bu konularla çalışıyo
rum, yani kendine 
güvensizlik ve aşağılık 
kompleksleri ile.
Başka bir deyişle 
"Evet ben puyûrri, böy- 
leyim ve kendimi 
seviyorum" diye-

Doktorunuzdan sizi 
iyi bir psikoloğa ya 
da danışmana yön
lendirmesini isteye
bilirsiniz.
* Sorunlardan her 
ikinizin de sorumlu 
olduğunuza mı 
inanıyorsunuz?
Evlilik sorunlarını 2 
kişinin yarattığını 
asla unutmayın.
* Birlikte yaşamayı 
sürdürmek istiyor 
musunuz?
* Eşinizin yargılarını 
affedebilir misiniz? 
Hangi şartlarda? Bu 
soruları yanıtladıktan 
sonra, bulgulara 
göre önlem almak 
isteyebilirsiniz. Neler 
yapmanız gerektiği 
konusunda öneril
erde bulunmadan 
önce, kaçınmanız 
gereken noktalar 
üzerinde duralım. 
Öncelikle yapma
manız gerekenler: 
Sorunları birlikte 
çözün: Evlilik 2 kişi
lik bir kurumdur.
Eşinizin ikiniz için 
sorunlarla ilgilen
mesini beklemeyin. 
"İsterse bir terapiste 
gidip sorunlarını 
çözebilir" gibi bir 
cümle duyar ya da 

fikirlerine, yargılarına 
bağımlı olmak, kendini 
yaşayamamak.
Halbuki her insanın 
istediği tek şey, huzur 
ve mutluluk. Aslında 
mutluluk ve ruh 
sağlığı tamamen olay 
ve şartlara gereken 
şekilde uyum sağlaya
bilmemiz ile ilgili. 
Tıpatıp aynı olayla 
veya problemle 
karşılaşan 3 ayrı 
insan, o olayı 3 ayrı 
şekilde algılayıp, 3 ayrı 
şekilde yorumlayıp, 3 
ayrı şekilde karar 
verip, o olaya 3 ayrı 
şekilde de tepki vere
bilir. Sebep; o 3 kişinin 
kendilerine 
bakışlarının, kendiler
ine olan inançlarının, 
şimdiye kadar edindik
leri deneyimler sonucu 
kendilerine olan 
güvenin farklı olma 
sidir. Farklı ailelerde, 
farklı ilişkiler yaşayıp, 
farklı tepki vermeyi, 
farklı davranışlar 
göstermeyi öğren- I 
inişlerdir. Ben boylere, 

söylerseniz, yanlış 
yoldasınız demektir. 
Şimdi de evlil
iğinizde yıkılan şey
leri onarmanıza 
yarayacak önerilere 
bir göz atalım.
Yapmanız gerekenler 
* Uzmaşmaya 
varırken "Ya hep ya 
hiç" yaklaşımından 
kaçının. Unutmayın 
ki, evlilik ve gelişimi 
süreç gerektirir.
Eğer, evli kalmaya 
kararlıysanız, sabırlı 
olmayı öğrenmeli ve 
belirsizliği kab- 
ullemelisiniz. Her 
şey daha iyi olacak!
* Yıkıcı olmayın ve 
duygusuzca ve 
canavarca davran
mayın.
Sorunlarınızın, her 
ne kadar ciddi 
olsalar da sizi sizlik
ten çıkartmalarına 
izin vermeyin. 
Sağlığınızı koruyun. 
Takım ruhuyla ya da 
bir uzmandan destek 
alarak, kendinizi 
eşinizle yaşadığınız 
sorunları çözmeye 
adayın.
Ayrı yaşamayı, birlik 
te yaşayıp acı çek
menin veya boşan
manın bir alternatifi 

olduğum gibi, saçımın 
kıvırcığı ile, kocaman 
burnumla, kısacık 
bacaklarımla, şişko 
vücudumla, kalın 
camlı gözlüklerimle, 
beceriksizliğimle, çıl
gın fikirlerimle, seviliy
or muyum? Dünyaya 
iyi ki gelmiş miyim? 
Birileri için önemli 
miyim? Bir şey 
söylediğim zaman ilgi 
ile dinlemişler mi 
beni? Hatta cevap da 
vermişler mi? Fikrimi 
almışlar mı, enteresan 
bulmuşlar mı? Bana 
güvenmişler mi? 
Gülmeme, ağlamama, 
bağırmama izin ver
mişler mi? Verdikleri 
sözde durmuşlar mı, 
yanımdakilere güvenip 
kendimi onlara bıraka
bilmiş miyim?
Dünyanın korkunç bir 
yer olmadığını, insan
ların da canavar 
olmadığını, herkes ile 
konuşabileceğimi, her 
şeyin konuşulabile
ceğini, her şeyin bir 
çözüm ü ,,pl^i lecedini

olarak görmeye 
çalışın 
Ayrı yaşamak 
bağlamında çeşitli 
çalışmalar yapılabilir. 
Bunları yürütmek 
aynı çatı altında 
olmanız durumunda 
oldukça zordur. Ayrı 
yaşamak çoğu kez 
birleşmeye zemin 
oluşturabilir. Peki ya 
ilişkinizde geri 
dönüş olanaksızsa 
ne olacak? Hiç 
kimse boşanma 
fikrine sıcak bakmaz. 
Her şeyden öte 
boşanma, başarısı
zlığa teslim olmanın 
bir göstergesidir.
Yeniden başlama 
düşüncesi ise bir o 
kadar acı verici ola
bilir. Bir sürü çiftin 
ayrı yaşadığını, 
boşandığını ve sonra 
yine mükemmel, 
mutlu hayatlar 
yaşadıklarını ve ilişk
iler yürüttüklerini 
unutmayın.
Hiç utanmadan, sıkıl
madan terapiste git

bana göstermişler mi? 
Kompleksli olmak 
nedir? Evet, o yukarı
da bahsettiğim proble
mi, problem olarak 
almayan, korku ve 
çaresizlik hissetmeden 
direkt çözüme yöne
lenler, yukarıda 
yazdıklarımın çoğuna 
evet diyebilenler ola
caktır. Ya diğerleri? 
Halk dilinde komkplek- 
sli dediğimiz; kendine 
güvensiz insanlar. 
Kompleksli olmak sık 
duyduğumuz bir 
kelime. Ne demek 
kom- pleksli olmak? 
Kelime psikoanalizden 
türemiş, ancak güncel 
yaşamımızda, daha 
çok rahat hareket ede
meyen, çekingenlik 
gösteren, çabuk alı
nan, kendini çok 
beğenmiş davranan, 
çabuk sinirlenen, aşırı 
kıskançlık gösteren, 
■cinsel problemleri

melisiniz
Aile doktorunuzdan 
ya da güvendiğiniz 
bir arkadaşınızdan 
terapist isimleri ahn. 
Terapinin zaman alıcı 
veya pahalı olması 
gerekmez. Ayrıca, 
eşinizle birlikte ter
apiye gitmenizin 
evliliğinizi kesinlikle 
kurtaracağınız 
anlamına 
gelmediğinizi aklınız
dan çıkarmayın. 
Esasında, iyi bir ter
apist evliliğinizi kur
tarmak gibi bir iddia
da bulunmayacaktır. 
Tedavi, önemli 
sorunların belirlen
mesine ve aydınlatıl
masına odaklan- 
malıdır. Bu bilgi 
sayesinde her ikiniz 
de evli kalıp kalma
ma konusunda 
kararınızı vere
bilirsiniz. Bazen çift
lerin bir süre ayrı 
kalması ve bu süre 
içinde terapiste 
gitmesi en iyi 
çözümdür.

olan, ilişkilerinde sık 
problemler yaşayan ve 
bunun gibi insanlara 
atfettiğimiz bir tanım
lama olarak çıkar 
karşımıza. Kompleks 
lerin oluşması çoğun
lukla çocuklukta 
yaşanan problemlerle 
ilgili. Küçücük bir 
çocuk içinde bulun
duğu korkutucu, 
üstünden gelemediği, 
acı çektiği durumlarda, 
olayları ve bu olaylarla 
ilgili duygularını bilinç 
altına atmaya mecbur 
kalır. En önemlisi, ken
dini koruyabilmek için 
belirli bir davranış 
sergileyerek problemi 
kendince çözer ("Bir 
daha annemden / 
kimseden bir şey iste
meyeceğim, ben bir 
şey anlatırsam insan
lar kızıyor, ne yapsam 
boş, yapmasam da 
olur herhalde" gibi).
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Sürücüler dikkat 
her 30 km. de 

denetleme var

Eczacılar ŞŞjÇdan endişeli

İçişleri Bakanlığı, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ve 
81 il valiliğine 
bir genelge 
göndererek, 
bayram tatili 
boyunca sıkı 
trafik önlemleri 
alınmasını istedi. 
Buna göre, her 30 
kilometreye bir ekip 
düşecek şekilde 
denetleme yapıla
cak. Radar araçları 
24 saat esası ile 
çalışırken, alkol, 
aşırı hız, hatalı sol
lama gibi kazaların

ABONE OLDUNUZ IVI LJ ? 
F^öFTm OKÜYUN - OKUDUN 
SS“—ABONE OLUN

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

oluşumunda büyük 
rol oynayan kural 
ihlallerinin

uyarılarak, müsait 
yerlerde din
lendirilecekler.

önlenmesine Video-kamera
çalışılacak.
Yorgun, 
uykusuz ve 
dalgın araç kul
landığı tespit edilen 
sürücüler

radarlı ekip araçları, 
24 saat esasına 
göre etkili faaliyette 
bulunacak

Ankara Eczacı 
Odası, SSK’lıların 
serbest eczaneler
den ilaç almasını 
öngören anlaşma 
protokolünü 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
şikayet etti.
Ankara Eczacı 
Odası Genel 
Sekreteri Bülent 
Gümüşel imzasıyla 
Erdoğan'a gönder
ilen açık mektupta, 
yapılan anlaşmaya 
imzayla taraf 
olmayan ilaç 
sanayi ve dağıtım 
kanallarının, ön 
protokolde 
kelimeler arasına 
gizlenen maddeler
le devletin gerçek 
anlamda ilaçtan 
elde edeceği tasar
rufu engellediği 
iddia edildi.
Mektupta, 
SSK'hların serbest 
eczanelerden ilaç 
almasını öngören 
protokolün 14 
Aralık 2004 tari
hinde Maliye, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlıkları ve 
Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) 
arasında imza
landığını hatırlatan 
Gümeşel, anlaş
manın 'fiyasko' ile 
sonuçlanmasından 
duyduğu endişeyi 
dile getirdi.
Protokol 
gereğince, ilaç 
sanayinin 'ecza
cının devlete 
kestiği fatura 
üzerinden' sosyal 
güvenlik kurum- 
larına yüzde 4-11 
oranında iskonto 
yapacağını ifade 
eden Gümüşel, 
hastaların ilaca 
ulaşmasında aracı 
olan dağıtım kanal
larının bu iskonto

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET

oranına hiçbir 
katkı vermediğini 
kaydetti.
Eczacının, devlete 
yapacağı iskonto 
oranı sabitlen- 
mişken firmaların, 
eczanelere ne 
oranda, ne sürede 
iskonto 
yapacağının belli 
olmadığını savu
nan Gümeşel, 
mektubunda şu 
ifadelere yer verdi: 
"Şu an eczanelere 
en az 20 değişik 
formda iskonto 
içeren faturalar 
gelmektedir. 
Ayrıca, ilaçların 
eczanelere giriş 
vadeleri 15 gün ile 
90 gün arasında 
değişmekte olup 
ortalama vade yak
laşık bir ayı 
geçmemektedir. 
Bu koşullarda, 
ödeme süresi 
belirlenmemiş, 
iskonto oranları 
sabitlenmemiş bir 
eczacının işlettiği 
eczanenin çok 
uzun süre dayana
mayacağı açıktır. 
Bu tarz bir uygula
ma sonunda, özel
likle küçük ser
mayeli eczanelerin 
ilk yılda yüzde 30 
kadarının kapan
ması olasıdır, iş ve 
devletin vergi 
kaybı da cabası 
olacaktır. Devletin 
gerçek anlamda 
ilaçta tasarruf 
sağlayabilmesi 
için; ilaç sanayinin 
AB ülkelerinde 
örnekleri olduğu

gibi devlete iskon- 
toyu 'doğrudan' 3 
aylık veya 1 yıllık 
dönemde sattıkları 
ilaçlar üzerinden 
belirlenecek 'sabit 
iskonto* üzerinden 
nakit olarak yap
ması sağlan
malıdır. Dağıtım 
kanallarının da 
mutlak suretle 
devlete yapılan bu 
iskontoya katkı 
vermesi sağlan
malıdır. Eczacının 
geri ödeme 
koşullarının makul 
bir aralıkta ve net 
olarak yapılması 
ticari faaliyetin 
yürütebilmesi için 
şarttır. Bu noktalar 
çözülmeden uygu
lamaya 
geçilmesinin 
ülkemizdeki 
günümüz şartların
da alt yapısı ile 
uygulanması 
imkansız, karmaşık 
bu protokolün 
devletin, hastaların 
ve eczanelerin 
zararıyla 
sonuçlanacağını 
vurgulamak isteriz. 
Devletine güvenen, 
inanan ve en iyi 
eczacılık hizmetini 
vermeye çalışan 
biz eczacılar, bu 
oyunun tarafınız
dan bozulmasını 
arz ediyoruz. Aksi 
takdirde SSK'h 
hastalarımızın ve 
tüm kurumların 
hastalarına bu 
şartlar altında ilaç 
atımları büyük bir 
kaosa sürük
lenecektir."

513 96 83
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Şubafta ffl bin öğretmen alınacak
Bir dizi 
incelemelerde 
bulunmak 
için Edirne'ye 
giden Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik. Şubatla 
10 bin öğretmen 
alacaklarını belirtti. 
Bir dizi gezi ve 
incelemelerde 
bulunmak üzere 
Edirne’ye gelen ve 
ideoloji partisi 
olmadıklarını 
söyleyen Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Selimiye Camii'ni 
gezdi. Çelik bir 
soru üzerine, 
Şubat ayında 10 
bin öğretmen ala
caklarını bildirdi. 
Çelik’in 
"Beni tanıyor 
musun?" diye soru 
sorduğu bir 
çocuğun, 
"Tanıyorum, 
Belediye 
Başkamsınız" 
demesi esprilere

neden oldu.
Edime gezisinin 
ardından, AK Parti 
Edime il 
Başkanlığında bir 
basın toplantısı 
yapan Çelik, AK 
Parti’nin bir ideolo
ji partisi değil, 
prensipleri olan bir 
parti olduğunu 
belirtti. Çelik 
"Hükümetimiz 
sadece Ankara'ya 
kapanarak, 
bürokratlarımız 
koltuklarına 
gömülerek ülkeyi 
yönetme iddiasın
da değildir. Biz 
arazi insanlarıyız. 
Bizzat yerinde bu 

işin muhataplarıy
la, hizmet alan 
insanlarla, onların 
temsilcileriyle 
görüşerek bu prob- 
lemlerin üstesin
den geleceğiz. Bu 
partinin, bu kabi
nenin bir mensubu 
olduğum İçin bunu 
söylemiyorum, 
her şey ortadadır. 
Biz bir İdeoloji par
tisi kurmadık, kitle 
partisi kurduk. 
AK Parti ideolojisi 
olan bir parti değil, 
prensipleri olan bir 
partidir. Biz 
demokratik 
değerler platformu 
üzerinde

siyaset yapan, 
ayaklan geniş 
basan bir partiyiz. 
Biz iktidara 
gelmeden 
komşularıyla kanlı 
bıçaklıydı. Şu 
anda Ermenistan 
hariç, diasporada- 
ki Ermeniler 
tahrik ediyorlar.
Ermenistan 

dışında 
Türkiye'nin 
problemi olan 
bir komşusu 
yok artık. 
Yunanistan'la da 
problemler var 
tabii kİ. Karşılıklı 
nefretleşmeler 
yok artık. Biz 
geldiğimizde 
komşularımızla 
ticaretimiz yüzde 
8'ydı. Şu anda 
yüzde 18'e çıktı" 
dedi.
Bakan Çelik bir 
soru üzerine, 
Şubat'ta 10 bin 
öğretmen alacak
larını da belirtti.

12 yaşındaki 
çocuklar 

sigara alıyor
Türk Sağlık- 
Sen'ln sigara 
satışı konusun
da yaptığı araş 
firmada, 20 ayrı 
noktaya gönde 
rilen 12 yaşında
ki çocuğa her 
seferinde sigara 
satıldığı belir
lendi. Türk Sağhk- 
Sen'den yapılan yazılı 
açıklamada, İlkokul 4. 
sınıfa giden 12 yaşın
da bir çocuğun gittiği 
20 sigara satış nok
tasının hiç sorun 
çıkarmadan satış 
yaptığı belirtildi. 
18 yaşından küçük
lere sigara satışının 
yasayla yasaklandığı 
hatırlatılan açıklama
da, yasayı çıkar
manın yeterli 
olmadığı, buna 
uyulup uyulmadığının 
takip edilmesinin 
gereğine İşaret edildi. 
Küçük çocuklara 
sigara ve alkol 
satışının kesinlikle

önlenmesi İstenen 
açıklamada, 
Sağlık Bakanlığı 
İstatistiklerine göre 

Türkiye'de yılda 
ortalama 23 bin 
erkek, 800 kadının 
akciğer kanserine 
yakalandığı belirtildi. 
Açıklamada, 
uzmanların 
erkeklerde akciğer 
kanseri oranının 
yüksek olmasını, 
erken yaşta 
sigaraya başlanması
na ve kahvehane 
oyun kulüpleri gibi 
bolca sigara içilen 
ortamlarda daha 
fazla zaman 
geçirmelerine 
bağladıkları bildirildi.

MİLT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004yılı 

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 Vt KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Sağlıklı kurban 
kesimi için öneriler
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Kudret Şayiam, 
bakteriyel bulaş
manın önlenmesi 
için kurbanlık hay
vanın kesildikten 
sonra kanının yüzde 
45-60 oranında 
akıtılması gerektiğini 
söyledi.
Doç. Dr. Kudret 
Şayiam, kanda çok 
yüksek düzeyde pro
tein bulunduğunu, 
bunun etin raf 
ömrünü (bekleme 
süresi) kısaltacağını 
ve bakteriyel bulaş
malara yol açacağını 
belirterek, "Yüzde 
45-60 oranında kan 
akıtılmazsa et çabuk 
bozulur. Kurbanı 
kesenler kan akıtma 
konusuna dikkat 
etmelidir" dedi. 
Aşırı zayıf, gebe, 
yavrusunu emzirme 
döneminde olan veya 
herhangi bir salgın 
hastalığı bulunan 
hayvanların kurban
lık olarak seçilmeme- 
si gerektiğinin altını 
çizen Şayiam, nakliy
atın da dikkatli yapıl
masının önemine 
değindi. Doç. Dr.

Şayiam, "Naklin 
şekli ve şartları etin 
kalitesi, canlı ağırlık 
ve et fire oranı 
üzerinde doğrudan 
etkilidir. Bu bakım
dan kurbana nakliye 
esnasında da sert 
hareketlerde 
bulunulmantalı, 
işkence yapılma
malıdır" 
diye konuştu.
Kesilecek hayvanlar
da kurbanlık özellik
lerinin bulunması 
gerektiğini kayded
erek, "Kurban, inanç 
gereği kesilen hay
vana denir. Bunun 
için gerekli kriterler 
yerine getirilmeli ve 
kesim ehil kişilerce 
yapılmalı" diyen 
Doç. Dr. Şayiam, 
kesime götürülen 
hayvanların koştur
ma, kovalama veya 
dolaştırma yoluyla 
yorulmaması gerek
tiğini açıkladı.
Şayiam, "Bazen

yakalamak için de 
çok uğraşıldığı 
oluyor. Kurbanlık 
hayvanın yorulması, 
kaslarında laktik asit 
birikmesine sebep 
olur. Laktik asit et 
kalitesini olumsuz 
etkiler" şeklinde 
konuştu.
Kesim sırasında da 
hayvana işkence 
yapılmaması gerek
tiğini, hayvanın 
ayaklarının aşırı sıkı 
bağlanmasının 
uygun olmayacağını 
ve yere yatırılmasın - 
dan sonra en geç / 
dakika içinde 
kesilm esin in önem in i 
dile getiren Şayianı, 
kesimin aslına ve 
usulüne uygun 
biçimde yapılması 
gerektiğini hatırlattı. 
Şayiam, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Ayrıca, kesimden 
sonra kanlanan 
zemin iyice yıkan
malı. Sonra yüzme 
işlemi başlamalı. 
Deri uzman kişiler 
tarafından 
yüzülmeli. Milli 
ekonomiye derinin 
önemli katkısı var. 
Deri kesildikten 
sonra tuzlanmalı. 
Kesim ve yüzme işle
mi tamamlandıktan 
sonraki temizlik de 
çok iyi yapılmalı."

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

YAZIK OLDU
İlk devrenin son maçın

da da mağlup olduk. 
Gemlikspor A genç takımı 
sezonun en kötü futbolunu 
oynayarak Zaferspor9a 3-1 
mağlup oldu.

Takımda sakatlığı 
devam eden Serdar yoktu; 
Mete, A hine t, Fatih, 
Rıdvan, İsmail, Emrah, 
S er can, Yusuf, Din çer, 
Emrah, Muharrem ter 
tibiyle sahaya çıktılar.

Takım Zaferspor ’a rağ
men iyi oynuyor gözzükse 
de netice olarak atak 
yapamıyorlar.

Hava çok sert saha 
ağırdı sağ kulvarı kul
lanan Sercan götürdüğü 
topla ceza saha içinde 
düşürülüncü hakem 
penaltı noktasını gösterdi.

Sercan 9ın penaltı atışın
da top direğe çarptı.
Dakika 20 idi 25 nci ve 26 
ncı dakikada üst üste 
kaçan goller vardı 
Gemlikspor ’un.

Ne var ki gene 
Gemliksporun hakimiyeti 
sürerken 40 ncı dakikada 
Sercan sahneye çıktı ve 
galibiyet golünü attı.

Bu kötü futbola rağ

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2

Müracat Tel: 
Tel: 0.22451340 81 

GSM: 0532 337 9710

DEVREN 
SATILIK

Yeşil Yayla’da 
Çalışır vaziyette 
dönerci dükkanı

Tel: (0.536) 967 42 47

■■iymîirn
GMMEWb8EWI.MI1

KÖRFEZREKLAMTEL:|I2M)513WI}

men.
İşte bu dakikadan sonra 

takım gitmiş yerine isten
meyen takım gelmişti.

42. dakikadaki 
Zaferspor beraberliği 
yakaladı, bu golle. 
Hakemin bilhassa yan 
hakemin vermediği ofsayt 
vardı.

İki haftadır iyi hakem 
diye kaleme aldığım kişiler 
gene stadda bu maçta boy 
göstermeye başladılar.

Devre bu neticeyle bitti. 
İkinci devre 65 . ve 70 nci 
dakikada Zaferspor üst 
üste attığı gollerle galip 
duruma geçti.

Yazdık tekrar yazmam 
diye ümitleniyordum, 
maalesefyazıyorum.

Dinçer kırmızı kartta 
oyundışı kaldı.

Çamur sahada faul
lerin n olması doğaldır. 
Zira top kontrolü zor olur 
mücadele ister istemez sert 
olur ve hakeme itirazlar 
olur.

İşte böyle bir maçı 
geride bıraktık. 
Zannederim bu gruptan 
artık birinci çıkmamız 
imkansız.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire 

Müracat Tel:
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 9710

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cem îyetlere san dalye, 
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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OSS’ye başvurular azaldı
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
başvuranların sayısı 
son yıllarda sürekli 
artmasına karşın, 
bu yıl 55 bin 978 
düştü. 2005-ÖSS'ye 
1 milyon 730 bin 
850 aday başvurdu. 
ÖSS'yi düzenleyen 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
yapılan açıklamada, 
22 Kasım-6 Aralık 
2004 tarihleri 
arasında ÖSS ve 
sınavsız geçiş için 
adaylardan başvuru 
alındığı anımsatıldı. 
Başvuru formların
daki bilgilerin bil
gisayar ortamına 
aktarılması işlem
lerinin tamamlandığı 
belirtilen açıklama
da, buna göre 2005-

ÖSS'ye ve sınavsız 
geçiş için 799 bin 
770'i kız, 1 milyon 
52 bin 40'ı erkek 
olmak üzere toplam 
1 milyon 851 bin 
810 adayın başvur
duğu kaydedildi. 
Açıklamada, bu 
adaylardan 1 milyon 
730 bin 850'sinin 
sadece 19 Haziran

2005 tarihinde 
gerçekleştirilecek 
olan ÖSS'ye girme 
seçeneğini işare
tlediği belirtildi. 
Açıklamada, kendi 
alanlarındaki 
meslek yük
sekokulları ve 
Açıköğretim pro
gramlarına sınavsız 
geçiş için başvuran

ların sayısının da 
120 bin 960 kişi 
olduğu bildirildi. 
Bu rakamlara göre, 
2005-ÖSS'ye girmek 
isteyenlerin sayısı, 
2004-ÖSS'ye oranla 
55 bin 978 kişi 
azaldı. 2004-ÖSS'ye 
1 milyon 786 bin 
828 aday başvur
muştu.

Yetişkinlerin 
üçte biri 
tansiyon 
hastası 
olacak

ABD'de yapılan bir 
araştırmanın sonu
cuna göre, 2025’te 
dünyadaki yetişkin 
nüfusun üçte ikisi 
yüksek tansiyon 
hastası olacak.
Tıp dergisi 
Lancet'te yayım
lanan araştırmaya 
göre, 2025'te yük
sek tansiyon 
hastalarının sayısı 
bugünkünden 
yüzde 60 fazla 
olacak.
Yüksek tansiyon 
hastalarının 
sayısının gelişmiş 

ülkelerde yüzde 
24, üçüncü dünya 
ülkelerinde yüzde 
80 artacağı 
belirtildi.
2025'te yüksek 
tansiyon hasta
larının dörtte 
üçünü gelişmekte 
olan ülkelerin 
vatandaşlarının 
oluşturacağı 
kaydedildi.
Yüksek tansiyon 
ve buna bağlı 
hastalıklar büyük 
ölçüde batı tarzı 
yaşam biçimine 
bağlanıyor.

2 bin 688 Türk hacı kayboldu
Hac ibadetini yer
ine getirmek için 
kutsal topraklara 
giden hacı adayları 
arasında en çok 
konakladığı evi 
kaybetme olayı 
yaşanıyor.
Ölen 13 hacı 
adayının da defin 
işlemleri yapıldı. 
Hac farizası için 
geldiği Mekke'de 
kayıp olan 2 bin 
688 Türk hacı 
adayı Diyanet 
İşleri 
Başkanlığı'nın 
Rehberlik Bürosu 
görevlileri tarafın
dan evlerine 
ulaştırıldı.
Mekke Rehberlik 
Ekibi Başkanı 
Sinan Cihan, yap
tığı açıklamada, 
Mesfele ve 
Mahbesü'l 
Çin'de oluşturduk
ları rehberlik 
bürolarıyla Türk 
hacı adaylarına

çeşitli sosyal 
hizmetler verdik
lerini belirtti.
Rehberlik bürosu 
görevlilerinin, hacı 
adaylarının parasal 
sorunlarını 
çözdüğünü, kayıp 
olan hacı aday
larını evlerine 
götürdüğünü, hacı 
adaylarının kayıp 
eşyalarının bulun
masına, bulunan 
eşyaların sahipler
ine ulaştırılmasına 
aracılık ettiğini 
ifade eden 
Cihan, şunları 
kaydetti:
"24 Aralık 2004 ile 
13 Ocak 2005 
arasında 
Mesfele'deki 
rehberlik 
büromuza 2 bin 
367, Mahbesü'l 
Çin'deki rehberlik 
büromuza 
321 kayıp 
hacı adayı 
başvurdu.

Kayıp olduğunu 
belirten hacı 
adayları görevli 
personel tarafından 
kaldıkları evlere 
götürüldü. Ayrıca, 
kutsal 
mekanlarda kolluk
tu olarak görev 
tutan görevliler de 
850 hacı adayını 
kayıp bürolarına ya 
da evlerine 
yönlendirdi." 
Cihan, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın Hac 
organizasyonuyla 
geldiği 
kutsal topraklarda

hayatını kaybeden 
13 hacı adayının 
defin
işlemlerinin, hasta
lanan 6 bin 835 
hacı adayının has
tane ya da sağlık 
merkezlerine taşın
ması işinin de 
kendileri tarafından 
yapıldığını 
bildirdi.
-KAYBEDİLEN 
PARA VE 
EŞYALAR- 
Hacı adaylarının 
kaldığı evlerin gir
işine şikayet 
kutuları 
yerleştirdiklerini, 

bu kutulardaki 
şikayetleri düzenli 
olarak toplayıp 
değerlendirilmek 
üzere Hac İdare 
Merkezi 
Başkanlığı'nı ilet
tiklerini 
belirten Cihan, 
şunları kaydetti: 
"Rehberlik büro
larımızda para ve 
eşya kayıp defter
leri tutuyoruz. 
Mesfele ve 
Mahbesü'l Çin'deki 
bu defterlere 317 
kayıp eşya ve para 
kaydı yaptık. 
Bulunan 63 eşya 

ya da parayı 
tutanak 
karşılığında 
sahibine teslim 
ettik. Buluntu 
870 Yeni Türk 
Lirası, 360 ABD 
Doları, 2 
bin 669 Suudi 
Arabistan Riyali, 
50 Euro, 79 bin 
500 İran Riyali, 400 
Endonezya 
Rupies'i sahibine 
ulaştırmak 
amacıyla halen 
kasamızda 
bekletiyoruz." 
Cihan, bilgisayar 
kayıtlarından yarar* I 
lanarak hacı aday
larının birbirlerini 
ya da Suudi 
Arabistan'daki 
Türklerin hac için 
gelen yakınlarını 
bulmalarına 
yardımcı olduk
larını, hacı 
adayları için 203 
gezi düzenledikleri* 
ni bildirdi.
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Diyabetin böbreğe zararları
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) 
Samsun Bölge 
Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. inci Etikan, 
sigara ve trafik 
canavarının eğitimle 
tamamen önlene
meyeceğini ileri 
sürdü.
Dr. İnci Etikan, 
Diyabetle Güzel 
Yaşam Derneği'nce 
Gazi Sahnesi'nde 
diyabet (şeker 
hastalığı) hastaları
na yönelik düzenle
nen eğitim pro
gramında, 
"Diyabetin Böbreğe 
Verdiği Zararlar" 
konulu bir 
konferans verdi 
Şeker hastalığının 
böbreklere zarar 
verdiğini belirten Dr. 
İnci Etikan, şeker 
hastalığının uzun 
sürede oluşan 
damar tıkayım etkisi 
ile gözlerin, sinir 
sisteminin, kalp 
damarlarının, bacak 
ve ayak damar
larının tıkanmasına 
neden olduğunu, 
böbrekte küçük

damar yumağının 
yapısını bozduğunu 
söyledi.
Avrupa ülkeleri ista
tistiklerinde diyaliz 
programına 
başlayan hastaların 
yüzde 25'inin, 
Türkiye'de ise 
yüzde 15.8'inin 
şeker hastası 
olduğunu açıklayan 
Etikan, böbreğin 
başlıca görevlerinin 
vücudun atık mad
deleri ile idrarı oluş
turmak olduğunu, 
ayrıca böbreğin 
eritropeotin salgıla
yarak kemik iliğinde 
kan yapımını 
sağladığını ve D vit
aminin kullanılır 
hale getirdiğini, 
kalsiyum fosfor 
dengesinde önemli 
rol oynadığını ifade 
etti. Etikan, "Yapısı 
bozulan böbrek, 
yüksek tansiyona 
sebep olur" dedi 
Şeker hastalığında 
kişi sigara içiyorsa, 
kan şekeri yüksek 
seyrediyorsa, tan
siyon yüksekliği 
kontrolsüz ise, lip
itler yüksekse ve 

genetik yatkınlığı 
varsa böbreklerin 
çok kısa sürede etk
ilenebileceğine 
dikkat çeken Etikan, 
"Şeker hastalığında 
börek bozukluğu 5 
evrede gerçekleşir. 
1. ve 2. evrelerde 
hastalık sinsi 
seyreder.
Mikroalbuminüri 3. 
evrede tespit edilir. 
Bazen tip 2. diyabet 
tanısı konulduğu 
anda bile bu durum 
görülebilir. Bu 
evrede sıkı kan şek
eri kontrolü, tansiy
on, 120/80'i 
geçmemesi, lipit
lerin düşürülmesi, 
proteinin azaltıl
ması, sigaranın 
bırakılması, B vita
mini alınması 
hastalığı geriletir. 
Bunların yapılma
ması hastalığı evre 
4'e götürür. Bu 
dönemde proteinürü 
vardır. Bir süre 
sonra üre yükselir. 
Ayni tedbirlerin alın
ması, insülin 
başlanması gerek
lidir. İlerleyen 
dönemlerde 

eritropoetin başlan
malı ve Hepatit B 
aşısı yapılmalıdır. 
Bunların tam uygu
lanmaması duru
munda evre 5 
kaçınılmazdır. Bu 
dönemde hayatın 
devamı için 
hemodiyaliz veya 
karın diyalizi 
mümkün olursa 
böbrek nakli 
gerekir" diye konuş
tu 
Diyabetlilerin sigara 
içmemesi gerek
tiğinin altını çizen 
Dr. İnce Etikan, 
"Sigara ve trafik 
canavarı, eğitimle 
önlenemiyor. Neden 
önlenemiyor? 
Benim eşim makine 
yüksek mühendisi. 
Ancak 190 kilometre 
hızla kaza yaptı ve 
kolu kırıldı. Sigara 
da öyle.
Bakıyorsunuz 
sigaranın zararlarını 
iyi bilen hekimler 
sigara içiyor. Bu da 
gösteriler ki, sigara 
ve trafik canavarının 
eğitim ile önlenmesi 
mümkün değil" 
ifadelerini kullandı.

İşitme kaybı 
2 yaşına kadar 
tedavi ediliyor

Bozyaka SSK 
Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Servisi 
Klinik Şefi 
Yardımcısı Opr. Dr. 
Levent Olgun, işitme 
kaybının 2 yaşından 
önce tespit edilmesi 
halinde tedavi 
edilebildiğini 
belirterek, "6 yaşın
dan sonra doğuştan 
işitme kaybı olan 
çocukların sağlıklı 
hale getirilmesi çok 
zor. Hatta imkansız" 
dedi.
Olgun, yeni doğan 
bebeklerin taramalar 
sonucunda işitme 
kayıplarının belirlen
mesi ve ameliyat 
edilmesi halinde, bu 
çocukların sağlıklı 
kişiler gibi duy

malarının sağlan
abileceğini kaydetti. 
Olgun, şöyle devam 
etti: "2 yaşını geçtik
ten sonra, eğitim 
verilirse ameliyattan 
sonra yine çocuk 
normal şekilde 
duyar hale getir
ilebilir. 4 yaşını 
geçtikten sonra 6 
yaşına kadar iyi 
eğitim alırsa ve belli 
bir gelişme sağlan
mışsa yine de 
ameliyatın faydası 
olabilir. Ama daha 
erken fark edilenler 
kadar başarılı sonuç 
alınmaz. 6 yaşından 
sonra doğuştan 
işitme kaybı olan 
çocukların sağhk- 
lıhale getirilmesi çok 
zor. Hatta imkansız.'

I 
1

1

1

VI

1

1

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

HASTANELER

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513
513
513
513
513

10 95
37 42
15 07
14 14
13 64

524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

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

NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan

513
513

Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz

513 12 95
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

10 79
30 33

513 80 00
514 88 70

Bütünler Likitgaz 
Akçagaz

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

17 OCAK 2005 PAZARTESİ 
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İstiklal Cad. No : 17 
Tel : 513 73 94

513 45 21 -111
Yalnız 185 513 14 25
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ER-ÇİM personeli mmfyemeğinde buluştu;
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık 10 yıldır 
Gemlik ekonomisine 
önemli katkılar 
sağlayan ER-ÇİM 
Makine Sanayi ve 
Ticaret Limited 
Şirketi elemanları 
başarılı geçen yılı 
eğlenerek, kutladılar. 
Zeki Restaurant’ta 
düzenlenen moral 
yemeğinde, firma 
sahipleri Adnan 
Tekeş ile Recep

Tekeş personel ile 
birlikte gece 
boyunca göbek 
atarak oynadılar, 
ilk kez düzenlenen 
ve bundan sonra 
geleneksel hale 
dönüştürmeyi 
düşündükleri 
ER-ÇİM moral 
yemeğinde bir araya 
gelen 48 personel 
İSO-9001 kalite 
belgesi almak için 
başlatılan çalış
malarda başarıya

ulaşacaklarını 
söylediler.
Kesimhane ekip
manları üreterek 
başta Romanya, 
Hollanda, Güney 
Amerika ve Rusya 
olmak üzere çeşitli 
ülkelere ihracat 
yapan firma 
çalışanları imalatçı 
ruhunu tüm ekip 
olarak başarıyla 
sürdürmek amacın
da olduklarını dile 
getirdiler.

Umurbey Belediye
Başkanı Fatih
Mehmet Güler ve

YETER Kİ ELLERİ 
KALDIR 
Geceye katılan

personeli ile 
göbek atarak onlara 
oyunculuk dersi 
veren Adnan 
Tekeş, iyi 
oynayamayanlara 
ders vermeyi de 
ihmal etmedi.
Güzel oynamanın ilk 
kuralı olarak ellerin 
havaya kalkmasını 
öneren Adnan 
Tekeş, personelinin 
alkışlarıyla gece 
boyunca yaptığı 
çeşitli oyun figür- * 
leriyle geceye renk 
kattı.

D» ARMAN PETROL
f».relowı DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66 -514 07 67



Gürle İş Merkezi’nin birinci katında bulunan üç büroyu soyan hırsızları, kimse faHcetmedi

Gürle İş Merkezi'ni hırsızlar bastı
Gemlik’in en büyük iş merkezine giren hırsızlar, 3 bürodan bilgisayar kasaları He kasada buldukları 
paraları güpe gündüz soyarak, kayıplara karıştılar. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

(■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Ocak 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Rotary Derneği’nin 
2. el giysi ve gıda 
kermesi bugün

Gemlik Rotary Derneği tarafından 
bugün Belediye Sergi Salonu’nda 
ikinci el giysi ve gıda kermesi yapıla
cak. Saat lO.oo’dan itibaren ikinci el 
giysi ve gıdalar, Rotary eşleri tarafın
dan satışa sunulacak.

Çiftçilerin sorunlarını çözecek olan kurum için girişim Muhtarlardan geldi

Ziraat Odası için ilk adım atıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
katiri_guler@hotmail.com

Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Ziraat 
Odası kurulması için girişimde bulundular. Daha önce yapılan girişim
lerde, siyasi çekişmeler nedeniyle başarılı olunamamıştı. Syf 3’de

Ziraat Odası kurulurken
Gemlik’te uzun yıllardan beri Ziraat 

Odası’nın bulunmaması çiftçilerin örgütsüz 
kalmasına neden oluyor.
Gemlikli çiftçiler örgütlenme gereğini 

duymadıkları için ilçemizde Ziraat 
Odası’nın kurulması onları pek 
ilgilendirmedi.

Bu nedenle örgütlenme hep üstten geldi.
Siyasiler her işte olduğu gibi Ziraat 

Odası’nın da kendi yandaşlarınca kurul* 
masını istediler.

Kendi aralarındaki anlaşmazlıklar ve ikti
darların değişmesi, bu işin gerçekleşmesi
ni engelledi.

Meslek örgütleri arasında bilhassa odalar 
saltanatının yaşandığı bir dönemden geçi 
yoruz.

Gemlik’te Ziraat Odası’nın kurulmasını 
ilçemizdeki Muhtarlar Dderneği üstleniyor.

Sizin anlayacağınız üreticilikle hiç bir 
ilgisi olmayan bir kurum öncülük ediyor..

Bu iş biraz tuhaf değil mi?
Ama örgütsüz olan çiftçinin örgüte 

kavuşması, sesini duyurması için bu 
elzem..

Kim kurarsa kursun..
Bu işin başlangıcı yapılmalı.
Ziraat Odaları büyük bir kurum..
Bu kurumun ilçemizde olmaması bir 

eksiklik..
Çiftçiler sorunlarını bu kurum aracılığı ile 

kamuoyuna ve siyasi iktidarlara duyururlar.
Biran önce kurulup, işin ehli kişilerine 

devri gerektiğine inanıyorum.

Kaymakam Mehmet Baygül, Türk Hava Kumu dışında kurum, dernek ve vakıfların deri toplamasının yasak olduğunu bildirdi

“Kurban derisi toplama yeisi
İlçe Kaykamamı 
Mehmet Baygül, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Kurban Bayramı’n 
da kesilecek olan 
kurbanların deri 
ve bağırsaklarının 
toplama yetkisinin 
sadece Türk 
Hava Kurumu’na 
ait olduğunu 
bildirdi.
Baygül’ün konuyla 
ilgili olan

açıklaması şöyle: 
“2860 sayılı ‘Yardım 
Toplama Kanunu’ 
ve bu kanunun 
uygulamasına 
ilişkin 27 Aralık 
1999 gün ve 
23919 sayılı Resmi 
Gazete’de 
yayınlanan 
‘Yardım Toplama 
Yönetmeliği’ne 
göre, Kurban derişi 
toplama yetkisi 
sadece Türk hava

Kurumu’na aittir. 
Türk Hava 
Kurumu dışında 
kurum, dernek, 
vakıf ya da 
kişilerin her ne 
ad'altında olursa 
olsun, deri ve 
bağırsak topla
maları ve kabul 
etmeleri yasaktır. 
Yasaklara uymayan 
kişi ve kuruluşlar 
hakkında işlem 
yapılacaktır. ’’ Kaymakam Mehmet Baygül

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

‘Armağan’ 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda....

‘Bir ve beraber olmak’ 
‘adlı yazısıyla 2. sayfamızda.:..

mailto:katiri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü jsss
GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR (3)

Bir ve beraber 
olabilmek ....

Türk ulusu, bağımsızlığına karşı bir tehdit 
hissettiği anda siyasal düşünce farkı 
gözetmeksizin tek vücut olabiliyor.

Önceki gün bu birliğin bir örneği Bursa’da 
gerçekleşti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı sosyalist 
Atilla İlhan Türk Ocağı’nın düzenlediği 
toplantıda düşüncelerini aktardı.

Ilhan’ın saptamaları Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşıyım diyen sağdan soldan herkesin 
kayıtsız koşulsuz paylaşacağı nitelikte.

Görünen köy kılavuz istemiyor.
Türkiye ile ilgili senaryolar tarih boyunca 

yazılıyor.
Fırsat bulundukça sahneye konuyor.
ABD’lilerin toprak bütünlüğümüzle ilgili bir 

dertleri yok.
Onlar sadık yönetim istiyorlar.
Onun için de işe alfabeden yani eğitimden 

başlayıp coçukları, gençleri etkiliyorlar.
İngilizlerin, Yunanlıların durumu daha 

değişik.
Türkiye’nin toprak bütünlüğü ile ilgili 

hesapları var.
Musul, Kerkük..
Kıbrıs...
Çok sevgili AvrupalI dostlarımızın kuyruk

larında acı olarak duruyor.
Atilla İlhan da konferansında genel olarak 

bu saptamaları yaptı.
Toplumun uyanık olmasını istedi.
Çünkü;
Onlan hedeflerine ulaşmak için orta ve 

uzun vadeli planlar yapıyorlar.
Toplumsal bütünlüğü bozmak için gizli ya 

da açık süreli çalışıyorlar.
Uyuşturuyorlar.
Gelenek ve göreneklerden uzaklaştırıyor

lar.
Kültürsüzleştirme faaliyetlerini yürütüyor

lar.
Bu noktada;
Üzerimize düşen oyuna gelmemek...
Alet olmamak.
Bunun için;
Sağcı - solcu, dindar - dinsiz, laik - antilaik 

ayırımını bir kenara bırakıp ortak değerlerde 
buluşmak gerekiyor.

Bence bağımsızlığımızı tehdit edenlere 
karşı dik durmanın yolu bir ve birlik olmak
tan geçiyor.

Ama Kurtuluş Savaşı tarihini yazan, 
bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 
Atatürk’ün silah arkadaşlarına da sahip 
çıkarak.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Ben, bu olayı babam 
Salih Babür’den din
lemiştim.

Girit’te sarhoş kısraktı 
Lami diye anılır, bilinir
miş. Lami’de aşırı bir 
hayvan sevgisi ve me 
rakı varmış. Ortanın üstü 
boyda, gür bıyıklı, cesur, 
kuvvetli bir insanmış.

Ahırında sığır, at, 
koyun cinsi tüm hayvan
lar varmış. Kıştan ilkba
hara ilerleyen günlerde, 
kısrağı ineklerle yakın 
ara doğurmuş. Kısrağı 
üç ayağı sekili, güzel dişi 
bir tay yavrulamış. 
Yavruların avluda 
koşuşup, oynaşırken 
onları seyretmesi, eliyle 
yem yedirmesi çok 
hoşuna gidiyormuş. Yine 
bir gün onlara eliyle kuru 
üzüm veriyormuş. 
Danalar tayı yem 
yedirmemek için başları 
ile yana iterken, tay 
kulaklarını kısıp, onları 
boyunlarından ısırmaya 
çalışıyormuş. Tay 
danalarla baş edeme
yince onlara kıçını 
dönüp tekme atmaya 
başlarmış. Danalar, bir iki 
ay büyük olmalarına 
karşın, elden yem 
yemelerine olanak ver- 
miyormuş.

Lami ellerini taydan 
çekip, danalara uzattığın
da daha bir huysuz ve 
saldırgan oluyormuş.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akban' aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Tay, bir buçuk, iki 
yaşına girdiğinde; 
Lami’nin yanına hayvan 
değil, insanları bile yak- 
laştırmıyormuş. Lami 
daha sonra kısrağı şarap 
içmeye alıştırmış. Şarabı 
içer kısrak ön ayak eşin
mesiyle, çifteleriyle tozu 
dumana kalıyormuş 
etrafı.

Günlerden bir gün, 
tarlasından köye do 
nerken yolun karşı ucun-? 
dan yaya gelmekte olan 
bir insan belirmiş.
Yaklaşınca başındaki 
siyah başlıktan Rum 
olduğunu anlamış. Şirin 
yelekli çizmeli adam kıs
rağın önüne doğru 
gelmiş.

- Beni tanıyor musun? 
demiş.

Lami az evvel yaktığı 
sigarayı ağzından çe 
kerek.

- Hayır. Demiş.
- Ben bu civarın 

saygılı efendilerindenim. 
Şimdiye kadar hiçbir 
Türk’ü önümden boş 
geçirmedim. Sen de 
attan iniverde bir iki 
tokat atayım. Namıma 
halel gelmesin.

Lami gayet sakin.
- Eçha ine ?
(eş anlamı: öyle mi) 
Attan inmiş, Rum 

tokat atmak için yak
laşırken, başlığını 
sıyırdığı kısrak Rum’un 

kolunu kapıvermiş. Rum 
can acısıyla kısrağın 
burnuna verdiği yumruk
la kurtulmuş. Ama daha 
iki adım atamadan kıs
rağın gögüs darbesiyle 
yüzü koyun kapaklanmış 
yere. Kısrağın ön dizleri 
sırtında bir taraftan 
hırsla ısırıyor, diğer 
taraftan hamur gibi 
yoğuruyormuş Rumu. 
Rum başlamış bağır
maya.

- Ya Muhammetisu 
pşastine

(Muhammedin için tut 
onu)

Lami;
- Ben padişah 

efendimizin huzursuzluk 
çıkartmayın öneri ve 
isteğine uymuş senin 
hayatını bağışlamıştım. 
Sen kendin arandın, 
demiş.

( Dış devletlerin 
baskısıyla sık sık 
padişah aman mem
leketin huzurunu boz
mayın, olay çıkarmayın 
şeklinde fermanlar gön
derirmiş)

Lami Rum’un ölüsü , 
üzerinden kısrağı zor 
çekmiş, atına binip yolu
na devam ederken, 
Rum’un kabaralı 
çizmelerinin izleri yolun 
tozları üzerinde tazeliğini 
hala koruyormuş.
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gjgggjjn sorunlarını çözecek olan kurum için girişim Muhtarlardan geldi

Ziraat Odası için ilk adım atıldı
Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Ziraat 
Odası kurulması için girişimde bulundular. Daha önce yapılan gi 
rişimlerde, siyasi çekişmeler nedeniyle başarılı olunmamıştı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllar önce 
kapatılan Ziraat 
Odası’nın yeniden 
açılması için ilk 
adımlar atıldı. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
Kaymakamlığa 
verilen başvuru 
dilekçesi 
İlçe Tarım 
Müdürlüğüne 
havale edildi. 
Muhtarlar Derneği 
tarafından verilen 
ye çiftçilerin 
sorunlarına çare 
oulmak için Ziraat 
Odası’nın

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Armağan...
İstemiş mi? 
Yoooo„. 
Adam bağışlamış.
Yok değeri şöyle imiş, 
böyle imiş kime ne...
Yalnız birşey var 
Böyle kıymetli bir hediyeyi 
bugüne kadar bir 
başkasına vermiş mi? 
Önemli olan o...
Ne dersiniz, vermiş midir? 
Bunu yazan, söyleyen yok 
İşimiz gücümüz dedikodu...

Gemlik'te yeniden 
kurulması için 
verilen dilekçenin 
ardından kurucu 
heyetiin çalış
malara başlatıldığı 
öğrenildi.
İlçede bulunan 
tüccar, esnaf ve 
şoförlerin, kendi
lerinin haklarını 
savunacak ve 
onların derdine 
çare bulacak bir 
odalarının bulun
duğuna dikkat 
çeken Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, 
"Geçimlerinin 
büyük bölümünü 
zeytinden 
karşılayan

çiftçimizin 
maalesef muhatap 
alabileceği bir 
odası yok.
Bu nedenle başta 
köy muhtarları 
olmak üzere 
Gemlik'te Ziraat 
Odası kurma 
çalışmalarını 
başlattık." dedi. 
Verdikleri 
dilekçenin ardından 
çiftçi belgesine 
sahip 28 kişilik 
listeyi oluşturmaya 
başladıklarını 
bildiren Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt, İlçe 
Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin'in de 
verdiği destekle 
ilk adımı attıklarını 
söyledi.
Tarım sektöründe 
gelişimi sağlamak 
ve devletin tarımsal 
programlarını 
gerçekleştirmek 
üzere çiftçinin 
doğrudan muhatap

Kamuya 48 bin kişi alınacak
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, kamuya, 
bu yıl içinde değişik 
branşlarda 48 bin 
kişinin alınacağını 
bildirdi.
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısından 
sonra yaptığı açıkla
mada, bu yıl kamuya 
atanacak personelle 
ilgili bir değerlendir 
mede bulunul
duğunu, 2005'de 
değişik branşlarda 48 
bin kişinin kamuya 
alınacağını belirtti.
Çiçek, toplantıda ikin
ci olarak bütün yön
leriyle AB konusunu 
ele aldıklarını ifade 
ederek, 17 Aralık'ın 
üzerinden bir ay

Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Kurt ve yönetim kurulun
daki arkadaşları, Kaymakamlığa başvurarak, Ziraat Odası kurul
ması için ilk adımı attılar. Türkiye Ziraat Odaları Başkanlığına 
gönderilen başvuru dilekçesi incelemeden sonra olumlu bulun
duğu takdirde kuruluşa başlanacak.
olacağı bir kuruluş 
olan Ziraat Odası 
için daha önce de 
girişimde 
bulunulmuş, 
ancak, bazı siyasi
lerin kendi 
aralarında 
sürtüşmeleri 

geçtiğini, dünyada ve 
bölgede meydana 
gelen gelişmeler 
nedeniyle AB konu 
sunun ikinci planda 
gibi gözüktüğünü 
kaydetti. Aslında AB 
konusunu, 17 
Aralık'tan önce ve 
sonra da bütün 
Bakanlar Kurulu 
toplantılarında ele 
aldıklarını belirten 
Çiçek, "Her ne kadar 
gündemde gibi 
gözükmüyorsa da 
ikinci plana attığımız 
bir konu değildir. 
Gündemdeki yerini 
korumaya da devam 
edecektir. Çünkü AB 
konusu hepimizin 
çok önem verdiği, 
aynı hızla ve karar

nedeniyle çalış
malar başarılı 
olmamıştı.
Hazırlanan 
dilekçenin İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından 
Türkiye Ziraat 
Odaları 

lılıkla sürdürmemiz 
gereken bir politika 
olduğunu düşünü 
yoruz. Açıkçası bu 
konuda bir rehavet 
içinde değiliz" diye 
konuştu.
Bundan sonraki 
sürecin, daha kap
samlı ve yorucu, 
üzerinde daha çok 
çalışılması gereken 
bir süreç olacağını 
belirten Çiçek, 31 
konuda müzakere 
açılmış olacağını, 
malların, hizmetlerin, 
sermayenin serbest 
dolaşımından, şir
ketler hukukuna, dış 
politikaya, eğitime ve 
tüketici haklarına 
varıncaya kadar, bir 
çok alanda çok yoru

Başkanlığı’na 
gönderileceği 
ve yapılacak 
incelemeden 
sonra uygun 
görülmesi 
durumunda 
kuruluş aşamasına 
geçileceği bildirildi.

cu ve zor bir müza
kere dönemine gi 
rilmiş olacağını kay
detti. Bu nedenle, 
toplantıda, hemen 
hemen bütün bakan
ların konuyla ilgili 
görüşlerini dile 
getirdiğini anlatan 
Çiçek, bundan sonra
ki Bakanlar Kurulu 
toplantısının konusu
nun da büyük ölçüde 
AB süreciyle ilgili 
olacağını bildirdi. 
Çiçek, müzakerelerin 
3 Ekim 2005'de başla
masıyla bir tarama 
sürecine girileceğini 
belirterek, aslında 
Türkiye'nin bu süre 
cin daha önce başla
masını arzu ettiğini 
anımsattı.
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Tarım Gönüllüleri 
Platfomufna katılacaklar

Hastane 
devrinde 

son nokta
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katılarak bir 
konuşma yapacağı 
"1000 köye 1000 
tarımcı" platfor- 
mu'na katılmak 
üzere Kaymakam 
Mehmet
Baygül, İlçe Tarım 
Müdürü Dr.
İbrahim 
Çetin ve Tarım 
Danışmanı 
Enver Karaman 
Ankara'ya gittiler. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü'nün daveti 
üzerine Ankara'ya 
giden Gemlik ekibi,

SUMS'tan Süt Hayvancılığı 
Yetiştirici Kursu'na davet

Seyfettin ŞEKERSÖZ

SÜTAŞ Süt 
Hayvancılığı
Eğitim Merkezi'nde 
başlatılacak 
yetiştirici eğitimi 
için çiftçilere 
davet yapılıyor. 
SÜTAŞ'ın 
Karacabey Uluabat 
köyü'nde bulunan 
eğitim merkezinde 
açılacak kurslara 
katılacaklardan

Kaymakam Mehmet Baygül İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin

Esenboğa yolu 
üzerinde bulunan 
Büyük Ankara 
oteli salonundaki 
platforma 
katılacaklar.
İlçe Tarım Müdürü 

ücret alınmayacağı 
ve öğle yemek
lerinin de 
karşılanacağı 
duyuruldu.
2005 yılı içinde her 
ay üçer günlük 
periyotlarda 
açılacak
Yetiştirici Eğitimi 
kursları için 
Kaymakamlıklar 
aracılığıyla 
duyurularda 
bulunan SÜTAŞ

Dr. İbrahim Çetin, 
verdiği bilgide, ülke 
genelindeki Tarım 
Gönüllülerini aynı 
platform'da bir 
araya getirecek olan 
toplantıda

Tarımsal Projeler 
Müdürlüğü şu açık
lamayı yaptı: 
"Hayvancılığımızın 
gelişmesinde ve 
geleceğinde 
eğitimin çok önemli 
bir etken olduğu 
bilinciyle, ülkem
izin her bölgesin
den hayvan 
yetiştiricilerine 
kapımız açıktır.
2005 yılı (Ocak ve 
Aralık) döneminde 

geçtiğimiz yıl 
başlanan "1000 
köye 1000 tarımcı" 
projesinde bir - 
yıllık dönemin 
görüşüleceğini 
söyledi.

planlanan kurslar
da ekonomik 
büyüklükte süt 
sığırcılığı yapan 
veya yapmak 
isteyen yetiştirici
leri görmek 
istiyoruz" 
Kurslara katılmak 
isteyenlerin irtibat 
için 0.224.6885264 
nolu telefonlara 
başvurmaları 
gerekiyor.

Akdağ, "Devirde 
Anayasal bir engel 
yok" sözleriyle SSK 
hastanelerinin 
Sağlık Bakanhğı'na 
devredilmesi tartış
malarına son nok
tayı koydu 
Hazırlanan 
tasarının özünde, 
temel insan hak
larından biri olan 
sağlık hakkını 
gerçekleştirmek ve 
korumak olduğunu 
vurgulayan Akdağ, 
"Uluslararası hukuk 
normları ile 
Anayasa'nın yol 
gösterici hükümleri 
çerçevesinde 
hazırlanan tasarıda, 
Anayasa'nın ilgili 
bütün hükümleri 
gözetilmiştir" 
dedi.
Akdağ, Türk 
Harb-İş Sendikası 
tarafından çıkarılan 
dergideki yazısın
da, SSK'nın 
mülkiyet hakkının 
korunduğunu, 
kamu hizmeti 
görevlileriyle ilgili 
özel hükümlerin 
sevk edilerek mali 
haklar ve özlük 
hakları yönünden 
mağduriyete yol 
açılmamasına has
sasiyet gösterildiği

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 

2004/1073 esas no 2004/1012 karar no 
02.12.2004 Karar tarihi ile MEYMENET 

olan ismim SEMA DEMET olarak 
değiştirilmiştir. İlan olunur.
SEMA DEMET TANDOĞAN

SATILIK GARAJ
Küçiik Kumla Hizmet 

Caddesinde dükkan olarak 
kullandabilecek

SATILIK GARAJ
Te!: 513 96 83

ni kaydetti. 
SSK'nın, sigor
talıların sosyal 
güvenliklerini 
sağlamak ve diğer 
kanunlarla verilen 
görevleri yapmak 
üzere kurulmuş 
kamu tüzel kişil
iğine haiz bir 
kurum olduğunu 
hatırlatan Akdağ, 
Kuruluş 
Kanunu'ndaki 
"kamu tüzel kişil
iği" ifadesinden de 
açıkça anlaşılacağı 
gibi SSK'nın bir 
kamu kurumu 
olduğunu ve 
bunun değiştirile
meyeceğini 
belirtti.
SSK'nın özel 
hukuk hükümlerine 
tabi olmasının 
kamu kurumu 
niteliğini 
değiştirmeyeceğini 
ifade eden 
Akdağ, bu nedenle 
bir kamu kurumuna 
ait olan bazı taşın
maz ve taşınır mal
ların, yani kamusal 
bir mülkiyetin 
başka bir kamu 
kurumuna devrinin 
Anayasa'ya 
aykırılığından 
bahsedilemeye- 
ceğini savundu.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE fT O Q Q O
KÖRFEZ OFSET O I O O O O

Körfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EP YOR 

ABONE OLUN OKUYUN OKUYUN
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Gürle İş Merkezi’ni hırsızlar bastı
Gemlik’in en büyük iş merkezine giren hırsızlar, 3 bürodan bilgisayar kasaları ile 
kasada buldukları paraları güpe gündüz soyarak, kayıplara karıştılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Gürle İş 
Merkezi’ndeki üç 
işyeri hırsızlar 
tarafından soyuldu. 
Öğrenildiğine göre, 
meçhul hırsızlar, 
Cumartesi günü 
saat 17.oo 
ile 18.oo saatleri 
arasında iş 
merkezinin birinci 

Gürle İş Merkezi’nde soyu
lan işyerlerinde polis par
mak izi araştırması yaptı.

katında bulunan 
üç işyerine 
girerek, bilgisayar 
kasalarını çaldılar. 
İş Merkezi 
bekçisinin 
yemekte olduğu 
saati kollayan 
hırsızların işyer
lerinin kapılarını 
zorlamadan 
açmaları 
dikkat çekti.

Sabah işyerine 
gelen işyeri sahip
lerinin fark ederek, 
polise haber 
vermeleriyle 
başlatılan 
incelemelerde, 
parmak izi 
araştırması yapıldı. 
Daha önce de 
Gürle İş 
Merkezi’nde 
bir işyerine anahtar 
uydurarak giren 
hırsızlar, çeşitli 
malzemeler 
çalmıştı.
KİMSE 
FARKETMEDİ 
Hafta tatili olması 
nedeniyle, İş 
Merkezi’ndeki 
esnafın işyer
lerinde olmayışını 
da fırsat bilen 
hırsızlar, girdikleri 
dükkanlardan 
bilgisayar kasaları 
ile bulabildikleri 
parayı da aldıkları 
öğrenildi.

Içemizde bir 
süredir devam 
eden hırsızlık 
olaylarında, oto 
teyplerine yönelen

yönelen hırsızlar, 
işyerlerinden 
bilgisayar 
kasalarını tamire 
götürür gibi alıp,

binlerce insanın 
iş için girip çıktık
ları Gürle İş 
Merkezi’nde 
son zamanlarda

hırsızlar, daha 
sonraları fotoğ 
rafçı dükkanlarına 
girerek, elektronik 
aletleri çalmışlardı 
Son günlerde ise, 
özellikle 
bilgisayarlara

çalmalarını değer
lendiren Gürle Han 
esnafı, hırsızlık 
olaylarından dolayı 
şaşkınlık içinde 
olduklarını dile 
getirdiler. 
Gün boyu

meydana 
gelen hırsızlık 
olaylarından 
sonra, yönetim 
olarak yeni 
önlemler 
alınacağı 
öğrenildi.

ŞENEN Balık ve Âv 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

w diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

• Sorteaın Ş8U98IM
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Fatura & Gider Makbuzu 
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
& Broşür & Kartvizit & Kaşe

& Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Müzik çocuğun gelişimini etkiler mi?
Müzik çocuğun 
gelişimini etkiler mi? 
Müzik yüz yıl önce
sine kadar Türkler 
tarafından tedavi 
yöntemi olarak kul
lanılmış. Şimdi ise 
Avrupa’da bu konu
da detaylı araştır
malar yapılıyor.
Çocukların bedensel 
ve ruhsal gelişimine 
katkısı araştırılıyor. 
Dünyaca ünlü kalp 
cerrahı Mehmet Öz, 
ameliyat sırasında 
hastalarına müzik 
dinletiyor. Müzik yüz 
yıl öncesine kadar 
Türkler tarafından 
tedavi yöntemi 
olarak kullanılmış. 
Şimdi ise Avrupa’da 
bu konuda detaylı 
araştırmalar yapılıy
or. Türkiye’de ise 
çocukların bedensel 
ve ruhsal gelişimine 
katkı sağlayacak 
makamlar 12 CD 
halinde toplandı. 
Alternatif tıp, son 
zamanların en gözde 
tedavi yöntem
lerinden. İnsanlar 
tedaviyi ve huzuru 

bulmak için geçmişin 
kaynaklarını sonuna 
kadar kullanıyor.
Yoga, dans, alternatif 
Çin tıbbı, bitkisel 
tedavi yöntemleri ve 
müzik... Dünyada 
geçmiş 
medeniyetlerden 
müziği tedavi yönte
mi olarak en çok kul
lanan Türkler olmuş. 
Selçuklu ve OsmanlI 
dönemlerinde müzik 
hem beden sağlığı 
için hem de ruh 
sağlığı için kul
lanılmış bir tedavi 
yöntemi olmuş.
Avrupa’da akıl hasta
larının diri diri 
yakıldığı zamanlarda 
Anadolu’da şifa- 
hanelerde su sesi ve 
müzikle tedavi ediliy
ormuş. Müzik, alter
natif tıp olarak 
görülmese de 
tamamlayıcı tıp 
olarak kabul ediliyor. 
Müziğin tek başına 
tedavi edici özelliği 
üzerine mutabakat 
sağlanamasa da 
Avrupa’da birçok 
tedavi merkezinde 

müzik, özellikle de 
Türk müziğinin kul
lanıldığı bir gerçek. 
Hem de Selçuklu ve 
OsmanlI kaynakların
dan yararlanılarak 
yapılan bu tedavi
lerin bilimsel gerçek
liği birçok uzman 
tarafından incelen
miş. Dr. L. Gudjahr 
ve Prof. V. Mechleid 
Türk müziğinin otizm 
ve psikolojik çocuk 
hastalıkları üzerinde
ki yararlı etkilerini 
EEG ölçümleri ile 
doğrulamışlar. Dr. 
Gerhard Tucek de 
bunlardan birisi. 
Viyana Meidling 
Rehabilitasyon 
Merkezi ise Türk 
müziğini tedavi için 
kullanan merkezler
den sadece birisi. 
Türkiye’de ise daha 
önce çocukların 
zihinsel gelişimini 
artırıcı “dahi bebek” 
CD’leri ve oyuncak
larıyla bilinen Diky 
firması, çocukların 
zihinsel, ruhsal ve 
bedensel gelişimini 
etkileyecek Türk 

müziği CD’leri hazır
lamış. Türk musikisi 
üzerine araştır
malarıyla bilinen 
TÜMATA (Türk 
Musikisi Araştırma 
ve Tanıtma Grubu) 
ile beraber hazır
ladıkları her CD’nin 
ayrı bir makamı ve 
yararı var. Çocukların 
aklında kalması 
amacıyla da Türk 
kültürünün her biri 
ayrı özelliklere sahip 
karakteri temsil 
etmiş bu CD’leri. 
Güven artırıcı, zihin 
açıklığı veren ve 
hafızayı güçlendiren 
İsfahan makamını 
Mustafa Kemal tem
sil ederken; gülme, 
sevinç ve kahraman
lık duygusu veren, 
güzel yazma ve 
konuşma yeteneğini 
artıran uşşak 
makamını Nene 
Hatun temsil etmiş. 
Dede Korkut’un tem
sil ettiği Minör penta- 
tonik makamı ise, 
Asya kökenli olup; 
kendine güven ve 
kararlılık duygusunu

oluşturduğu 
söyleniyor. Sefa, 
neşe ve huzur verici 
olan bu makam, 
beyinde alfa ve teta 
titreşimlerini artırıy
or. Trans hali oluştu
rup yüksek sezgi ve 
kişilik gelişimi 
sağladığına inanılıy
or. London Nordoff 
Robbins Müzik 
Terapi Enstitüsü 
tarafından yapılan 
araştırmalarda, ofis
tik ve spastik çocuk
ların tedavisinde 
pentatonik müzikten 
yararlanılıyor. Mimar 
Sinan’ın temsil ettiği, 
yaratıcılık, sonsuzluk 
hissi, canlılık ve 
lezzet duygusu 
verdiö.i söylenen ace
maşiran makamının, 
anne karnındaki 
çocuğun pozisy
onunu uygun hale 
getirdiği ve doğumu 

kolaylaştırdığı Prof. 
Dr. Nuran Kömürcü 
tarafından onaylan
mış. Ağrı kesici, 
ilham vericf ve dur
gun düşünce ve 
duyguları canladıran, 
gevşemeye yardımcı 
olan bu makamın 
etkisi daha çok, fecir 
vaktinden kuşluk 
vaktine kadarmış. 
Hacı B^NBş’ın temsil 
ettiği Hüseyni 
makamı; huzur, 
rahatlık, kendine 
güven, kararlılık ve 
barış duygusu 
verdiği söyleniyor. İç 
organlara etkili 
olduğu, bağışıklık 
sistemini can
landırdığı, iltihapları 
vok ettiâi ve spazmı 
çözdüğü bilinen 
birkaç özelliği.
(CD’lere 
www.dahibebek.com’ 
dan ulaşılabilir.)

Kamuda çalışan 
kadınlar azınlıkta

Ani kalp ölümleri erkekleri tehdit ediyor

Kamuda çalışan kadın 
personel, erkeklere 
göre azınlıkta 
bulunuyor.
Devlet Bakanı Güldal 
Akşit, İstanbul 
Bağımsız Milletvekili 
Emin Şirin'in, kamuda 
istihdam edilen kadın 
personelin erkek per
sonele oranına ilişkin 
soru önergesini 
yanıtladı. Bakan 
Akşit'in verdiği bilgiye 
göre, 2002 yılı Hane 
Halkı İşgücü Anketi, 
kamudaki kadın per
sonel oranının yüzde 
27.4 olduğunu ortaya 
koydu. Bu rakam, 
yöneticilik konumun
da ise kadınlar aley
hine daha da olumsuz 
bir tablo oluşturuyor, 
icracı 13 bakanlık ve 
bağlı kurum ve kuru
luş ile devlet bakanlık
larına bağlı 191 kuru

luşta yapılan incelem
eye göre, müsteşar 
yardımcılarının yüzde 
96'sı, genel müdür
lerin yüzde 94'ü, genel 
müdür yardımcılarının 
yüzde 89.4'ü, başkan- 
ların yüzde 82.5'i, 
başkan yardım
cılarının yüzde 73.1'i, 
daire başkanlarının da 
yüzde 89'u erkekler
den oluşuyor.
Kadınlar üst düzey 
görev üstlenemezken, 
orta düzeyin de 
sadece yüzde 29'unda 

bulunuyor.
Kadınların Avrupa 
Birliği'ne üye 
ülkelerin de içinde 
yer aldığı 25 ülkede 
istihdama katılma 
oranları, yüzde 54.9'a 
ulaşıyor. Birliğe yeni 
üyelerin kabulünden 
önceki 15 ülkeye 
ilişkin veri, 
yüzde 56 olarak 
hesaplanıyor.
Türkiye'de kadınların 
işgücüne katılım 
oranı ise yüzde 26.6 
olarak gerçekleşiyor.

Ani kalp ölümlerinin 
yüzde 75'i evdeki aile 
bireylerinin yanında 
gerçekleştiği ve hay
atını kaybedenlerin 
dörtte üçünü erkek
lerin oluşturduğu 
bildirildi. Trabzon 
Numune Hastanesi 
Kalp ve İç Hastalık 
lan Uzmanı Dr. Prof. 
Dr. Ali Bayram, ani 
kalp ölümlerinin bek
lenmedik ölümler 
olarak değer
lendirdiklerini belirte 
rek en önemli nedeni 
nin kalp ritmindeki 
düzensizlik olduğu 
nu söyledi. Ani ölüm 
nedenlerinin yüzde 
90'ının kalbe bağlı 
olduğuna dikkat 
çeken Dr. Bayram, 
"ABD'de her yıl 300 - 
400 bin kişide ani 
ölüm gelişmektedir. 
Ani ölüm, kroner 
kalp hastalının ilk 
belirtisi olabilir. Ani 
ölüm, erkeklerde 

kadınlara oranla 3 
kat daha fazladır. 
Bunun nedeni erkek
lerde kroner kalp 
hastalığının daha sık 
olmasına bağlan
abilir. Yaş ilerledikçe 
ani ölüm qranı art
maktadır. 1-13 yaş 
arasındaki çocuklar
da görülen ani ölüm
lerin beşte biri ve 14- 
21 yaşları arasında 
görülen ani ölüm
lerin üçte biri kalpten 
kaynaklanmaktadır. 
Bu gençlerin yüzde 
90'ında kalp hastalığı 
söz konusudur. Ani 
ölümlerin bir çok 
risk faktörü vardır.
Bunlardan başlıcaları 
ise kalbin pompa 
gücünde azalma, 
kalp yetmezliği, 
önceden kalp krizi 
geçirmiş olması, 
ritim bozuklukları, 
ailede ani ölüm 
olması, sigara ve 
alkol" dedi.

Kalbe en çok zarar 
verenlerin başında 
sigara ve aşırı alkol 
kullanımı olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. 
Ali Bayram, "Günde 
20 sigaradan fazla 
içenlerde ani ölüm 
oranı, sigara 
içmeyenlere göre 3 
kat daha fazladır. 
Stres ve özellikle 
ruhsal sıkıntı ile de 
ani ölüm arasında 
yakın ilişki vardır. 
Kalp krizinden sonra 
ilk iki yıl içinde ani 
ölüm ihtimali yüzde 
10-20 arasındadır. Bu 
dönemde, hastalar 
özellikle kalp yetme
zliği ve ritim bozuk
luğu yüzünden 
kaybedilmektedir. 
Bilinçsiz ilaç kul
lanımı, ilaçların yan 
etkilerinin düzenli 
şekilde takip edile
memesi de ani ölüm 
nedeni olabilmekte
dir.” dedi.
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Bursa ’da 
sahte parayla 

kurbanlık aldılar

Bayramınız felakete
dönüşmesin!

Bursa'da kurbanlık 
koyunlarım satan 
bir kişi, aldığı 
2 milyar 100 
milyon liranın 
tamamının 
sahte olduğunu 
anlayınca 
polise başvurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, olay 
Hüdavendigar 
Mahallesi
Hayran Caddesi 
üzerinde 
meydana geldi. 
Nazım Yıldız 
(46) gündüz

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALON D

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

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

saatlerinde 
16 GP 764 plakalı 
bir otomobille 
gelip 7 koyun 
için 2 milyar 
100 milyon liraya 
pazarlık eden 
şahısları parayı alıp 
gelmeleri için 
beklemeye başladı. 
Akşam saatlerinde 
105 adet 20 
milyon lirayı veren 
şahıslar, beyaz 
bir kapalı kasa 
kamyonete 
7 hayvanı koyarak 
gittiler.

Yıldız 20 milyon 
liraların 
sahte olduğunu 
anlayınca polise 
başvurdu. 
Çekirge Polis 
Merkezi'nde 
kendisini sahte 
parayla 
kandıranlardan 
şikayetçi olan 
Nazım Yıldız, 
plakaları bildirerek 
şahısların bulun
masını istedi.
Polis olayla alakalı 
çalışma başlattı.

Bayram tatil
lerindeki trafik 
kazalarında 1980 
yılından bu yana 
ölenlerin sayısı 8 
bini, yaralanan
ların sayısı ise 20 
bini geçti. 
Yetkililer sürücü
leri dikkatli 
olmaları konusun
da uyarıyor.
Yetkililer, sürücü
lerin trafik kural
larına uymaları, 
araçlarında zincir, 
takoz, çekme 
halatı bulundur
maları konusunda 
uyardı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri 
Başkanlığı veriler
ine göre, 1980'den 
bu yana Ramazan 
bayramlarında 
199 gün, Kurban 
bayramlarında ise 
212 gün olmak 
üzere toplam 411 
gün tatil yapıldı. 
Söz konusu 
sürede şehiriçi ve 
şehirdışında 10 
bin 392 trafik 
kazası yaşandı. 
Bu kazalarda 8004 
kişi hayatını 
kaybederken, 20 
bin 131 kişi 
yaralanarak has
tanelerde tedavi 
altına alındı.
Yetkililer, 
önümüzdeki 
bayram tatilinde 
yeni acıların 
yaşanmaması 
için, sürücüleri 
trafik kurallarına 
eksiksiz uymaları, 
kış koşullarını 
dikkate alarak,

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

araçlarında zincir, kişinin yara- 
takoz ve çekme landığı tespit
halatı bulundur- edildi.
maları konusunda 
uyardı. 
KURBAN 
BAYRAMLARIND 
AKİ KAZALAR 
Kurban bayram
larında son 25 
yılda 212 gün tatil 
yapıldı. 212 gün
lük sürede 5830 
trafik kazası mey
dana geldi. 
Kazalarda 4375 
kişi hayatını kay
betti, 11 bin 555 
kişi ise yaralandı. 
Kurban bayram
larında en az 
ölümün meydana 
geldiği yıl 2002 
yılı oldu. 2002 
yılındaki 5 günlük 
bayram tatilinde 
52 trafik kazası 
meydana 
gelirken, bu 
kazalarda 58 kişi 
öldü, 101 kişi 
yaralandı.
Kurban bayramı 
tatillerinde en çok 
ölüm 1987 yılında 
gerçekleşti. Söz 
konusu yılda 9 
günlük tatilde 351 
trafik kazası mey
dana geldi. 
Kazalarda 304 
kişinin hayatını 
kaybettiği, 764

> 513 96 83

RAMAZAN
BAYRAMLARIND 
AKİ KAZALAR 
Ramazan bayram
larında 1980 yılın
dan bu yana 199 
gün tatil yapıldı. 
Bu sürede 4592 
trafik kazası mey
dana geldi.
Kazalarda 3629 
kişi öldü, 8576 
kişi ise yaralandı. 
Ramazan bayram
larındaki kazalar
da en az ölümün 
meydana geldiği 
yıl 1997 yılı oldu. 
Söz konusu yılda
ki 4 günlük tatilde 
41 ölümlü trafik 
kazası meydana 
geldi. Bu kazalar
da 59 kişi hayatını 
kaybetti, 77 kişi 
yaralanarak has
tanelerde tedavi 
altına alındı.
Ramazan bayram
larında en çok 
ölümün meydana 
geldiği yıl 1999 
yılı oldu. Söz 
konusu yıldaki 9 
günlük tatilde 
meydana gelen 
153 trafik kazasın
da 239 kişi öldü, 
318 kişi ise yara
landı.
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Bayramda yankesicilere dikkat edin!
özellikle bayram 
alışverişine çıkan 
vatandaşların 
yankesicilerin hede
fi olduğunu hatırla
tan Emniyet 
Müdürlüğü yetk
ilileri, vatandaşların 
mağdur olmamaları 
için daha dikkatli 
olmalarını istedi. 
Polis, herkesin her 
yerde ve her zaman 
bir yankesici 
tarafından çarpıl
masının mümkün 
olduğunu belirterek, 
korunmanın çareleri 
konusunda uyarıda 
bulundu. İşte 
yankesicilere çarpıl
mamak için dikkat 
edilmesi gereken 
püf noktalar: 
"Cüzdan mutlaka iç 
cepte bulunmalı. İç 
cepler fermuarlı 
veya düğmeli 
olmalı. Kabalalık

yerlerde sürekli 
tetikte bulunulmalı. 
Bir çarpma 
hissedildiği anda 
para veya cüzdan 

kontrol edilmeli. 
Vücutta veya çanta 
üzerinde bir el 
hissedildiği anda 
bağırarak yankesici 
kaçırılmalı.
Kalabalık yerlerde 
özellikle oto
büslerde, sürekli 
binlerini itekleyen 
kişilerden uzak 
durulmalı.
Yabancıların, 
tanıyormuş gibi 
sarılmasına izin ve 
rilmemeli. Özellikle 
bayanlar alışveriş 
sırasında çantalarını 
boyunlarına astıktan 
sonra koltuklarının 
altında sıkı sıkı 
tutmalı." 
Yankesicilerin sık 
sık kullandıkları 
hırsızlık yöntemleri 
ise şöyle: 
KALDIRIMCILIK: Bu 
tür yankesiciler 
yürüyüş hızlarını hiç 

bozmadan dükkan 
önlerine çıkartılmış 
malları alıp giderler. 
KAPIKOLCULUK: 
Dolmuşlarda arka 

koltuğun ortasına 
oturan yankesici, 
kapıyı çekmek, 
camı indirip kapat
mak amacıyla 
uzanırken, yanında
ki yolcunun cüz
danını çarpar.
MUSLUKÇULUK:Ca 
milerde abdest alan
ların yanına oturan 
muslukçu, ceketini 
bir başkasının ceke
tinin üzerine asar. 
Bu sırada, alttaki 
cekette bulunan 
cüzdanı kendi 
ceketine aktarır. 
PİSLİKÇİLİK: 
Yankesici, yolda 
yürürken birinin 
üzerine doğru 
tükürür. Sonra, 
bilmeden yapmış 
gibi o kişinin yanına 
gidip özür diler. 
Mendilini çıkartıp 
tükürüğü silmeye 
çalışır. Bu 

sırada da cüzdanı 
ustaca çeker. 
HAPÇILIK: Özellikle 
otobüs seyahat
lerinde, baş 

ağrısı veya mide 
bulantısına iyi 
geldiğini söyle 
yerek, dostluk kur
dukları kişilere uyku 
hapı içiren yankesi
ciler, hap tesirini 
gösterdikten sonra 
cüzdanı alıp oto
büsten iner. 
ZARFÇILIK: İki 
yankesiciden biri 
yelde yürürken 
içinde para olan 
zarfı düşürür. 
Arkadan gelen 
yankesici eğilip 
zarfı alır. Birinin zarf 
dolusu para bul
duğunu gören mer
aklılar, çevrede 
toplanmaya başlar. 
Zarfı bulan 
yankesici öndekine 
seslenir. O da 
'Benim param* 
diyerek, zarfın için
dekileri sayar ve 
eksik olduğunu 

söyler. Çıkan kar
gaşa sırasında, 
çevrede toplanan 
meraklıların cüzdan
larını çarparlar.

VAY BABAM- 
CILIK: Bir 
aktör gibi 
davranan 
yankesiciler, 
üzerinde 
çok para 
olduğunu 
tahmin 
ettikleri bir 
kişiye, 
"Vay babam.
Canım
kardeşim. 
Aziz 
hemşehrim" 
gibi sözler söyley
erek sarılır. Sarılma 
sırasında, usta par
maklarıyla cüzdanı 
çekip 
kendi ceplerine 
havale ederler.
Yankesicinin 
sarıldığı kişi, kendi
sine sarılanı tanı
madığı için düşün 
celi ve şaşkındır. 
Cüzdanı alan 
yankesici birden 
toparlanır ve 
"Kusura bakmayın 
benzetmişim" 
deyip hızla

uzaklaşır. 
SÖĞÜŞÇÜLÜK: 
Trende, otobüste ve 
vapurda uyuyan 
kişilerin ceplerinden 
cüzdanlarını çalma 
işine denir.
TAVCILIK: 
Karşısındaki kişinin 
ikna edilerek 
parasının alınması 
yöntemidir. Bu tür 
yankesiciler,, 
karşısındaki kişiye 
kadın bulacaklarını 
söyleyip, parasını 
aldıktan sonra 
kayıplara karışır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

I

Dii^i'nı - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

N FAST FOOD ve KAHVALTI
Rf ONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Hazine kapı kapı 
kuruş dağıtacak

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

ilk yarı
Türkiye yılbaşından 
itibaren yeni parasını 
kullanmaya başladı. 
Ancak sıfırdan kur
tarılmış kağıt paralar 
hayatımıza hızla 
girerken, madeni 
kuruşlarda (YKr) 
aynı performans 
gösterilemedi.
Bu yüzden semt 
pazarlarında bazı 
ürünlerin fiyatı az da 
olsa arttı. Darphane, 
Merkez Bankası ya

zanıan dilimi ayrıl
ması gerekmesi ve 
eski madeni par
aların da tedavülde

masını sağlamak 
amacıyla, piyasa 
araştırması yapmaya 
karar verdi. Bu

da Ziraat Bankası 
şubelerine giderek 
kuruş alması gereken 
ticaret erbabı bunu 
yapmayınca, Hazine 
Müsteşarlığı onların 
ayağına gitmeye 
karar verdi.
Oluşturulacak 
ekipler, önümüzdeki 
günlerden itibaren 
büyük alışveriş 
merkezleri ve cirosu 
yüksek şirketlere 
giderek yeni 
kuruşların kullanımı 
konusunda 
görüşmelerde bulu
nacak, piyasa 
araştırması yapacak. 
Hazine verilerine 
göre, 1,2 milyar adet 
kuruş basılmasına 
rağmen vatandaşın 
cebine 120 milyonluk

çerçevede, Darphane, 
Merkez Bankası ve 
Ziraat Bankası ele
manlarından oluştu
rulacak ekipler, 
günlük cirosu çok 
yüksek olan şirketler 
ve marketlerde yetk
ililer ile görüşmel
erde bulunacak. Elde 
edilen veriler değer
lendirilerek. madeni 
paraların daha kısa 
yoldan cebe girmesi 
için bir aksiyon planı 
oluşturulacak.
Hazine yetkilileri, 
özellikle günlük hay
atta satışları önemli 
rakamlara ulaşan 
büyük market ve şir
ketlerin yeni kuruşa 
bir an önce geçmesi 
için lobi çalışmasın
da bulunacak.

kısmı girebildi. 
Hükümet, paradan 
altı sıfır atılmasının 
enflasyona olumsuz 
etki yapmaması için 
stratejik bir kararla 
tedavülden kaldırılan 
10 bin liranın 
karşılığı olan 1 Yeni

Gerektiğinde 
buralara yedek yük
leme yapılmasında 
yardımcı olunacak. 
Darphane tarafından 
basılan yeni 
kuruşlar, kağıt par
alar gibi banka
matiklerden

Kuruş 'u da basmıştı. 
Ancak kuruşların 
hayata girmesinde 
yaşanan sıkıntı, 
pazar fiyatlarına az 
da olsa yansıdı.
Hazine, YKr’nin 
daha aktif kullanıl-

ACİL 
SATILIK 
DAİRE 
Kordonboyu'nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

dağıtılmıyor. Ticari 
kuruluşların 
Darphane, Merkez 
Bankası ya da Ziraat 
Bankası şubesine 
giderek almaları 
gerekiyor. Ancak 
bunun için bir____

ACİL
SATILIK 
DAİRE

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

olması bu değişimin, 
kağıt paralarda 
olduğu seviyede 
gerçekleşmemesine 
yol açıyor. Ancak 
bugünlerde gerçek
leştirilecek bayram 
alış verişlerin in 
kuruşların günlük 
h ay at a girişlerin e 
olumlu etki yapması 
bekleniyor.
İki haftada 17'İ 
milyondan fazla 
kuruş piyasaya 
verildi
Darphane verilerine 
göre, günlük kuruş 
talebi 2 milyon 
adedin üzerinde 
gerçekleşiyor. Sadece 
Darphane kendi 
veznelerinden 
geçtiğimiz 13 gün 
içinde toplanı 17 
milyondan fazla 
madeni paranın 
dağıtımını yaptı.
Darphane 'nin bu yıl 
başına kadar bastığı 
1,2 milyar Yeni 
Kuruş 'un toplam 
ağırlığı 6 bin 356 
ton. Toplam basılan 
yeni kuruşun nomi
nal değerlerinin 
toplamı ise 424,9 
milyon Yeni Türk 
Lirası'na (424,9 
trilyon Türk Lirası) 
karşılık geliyor

Emre;
İlk devrenin bütün 

maçlarında takımdaki 
yerini aldın, bir iki maçta 
düzeltilmesi mümkün 
hataları yaptın. Genede 
olundu gözüktün.

Karşıdan vurulan 
topları almak için denize 
atlar şekilde atlanmaz, yan 
toplara çıktığında yerini 
almakta gecikiyorsun. Şu 
ana kadar degajlarını yük
seğe değil ileriye 
atmalısın. Sağ ayakla yap
tığın degajı, sol kanatlara 
attığını görmedim. Bir 
yazımda degajları 
kalçadan çıkar, dizden 
yaptığın müddetçe top 
yukarı çıkar demiştim. 
Umumiyetle iyisin.

Ahmet;
Seni sağ bek dörtlünün 

2. sırasında 2 maç, bir kaç 
maçta yedekteyken oyuna 
girdiğin zaman seyrettiğin 
bu son maçlar hariç , h cis
min t nasıl markaja ala
cağını bilmiyordun. Son 
maçta seni beğendim. 
Adamını kucaklarsan bu 
markaj değildir.

Bu bir fauldür. Ceza 
sahası içerisinde olursa 
penaltı olur bek.

Hasmını çizgiyle kendi 
arana al, zira karşıdan 
gelen, çaprazdan gelen 
topları atman daha kolay 
olur.

Bekler umumiyetle geri 
pası yapmazlar. Hele 
yağışlı havalar tehlikelidir.

Devamlı oynarsan iyi 
olacağını inanmıyorum. 
Çabuluğun hatalarının

bur kısmını örtüyor, hışım
la hasmının üstüne gitme, 
kontrollü çık.

Fatih;
Nedense hasmını çizgiye 

sıkıştırmayı biliyorsun 
topla adam geçmeyi hhiç 
bir zaman deneme. Zira 
kaptırdığın zaman geri 
dönmüyorsan. Çok top 
kaybetmenin sebebi dar 
alanda kısa pas, sıkışıklık 
müdafa için geçerli 
değildir. Son maçında sağ 
açığı gözlerinin önüne bir 
kaç defa getir.

Rıdvan;
Fiziğin futbol oynamaya 

son derece müsait 
oynadığın maçlara 
bakarak geri dörtlünün 
iyilerindensin. Yanlız pres 
yaparken faullu oynıyor
sun hu da tecrübesizliğin
den ileri geliyor, henin 
ileride daha iyi olacağına 

, inanıyorum.
Serdar;
Oynadığın altı maça 

şöyle bir baktığımızda 
genelde iyiydin. Bazı 
maçlarda hasmınla hava 
toplarını daima kaybeder
sin. Oynadığın yer kaleci
den sonra en mühim yer, 
zira bir takımı yürüte
bilirsin. Eğer iki beki 
önüne almaz takımı 
sürüklemezsen karşı takı
ma karşı mahkum 
oynarsın.

Önündeki ön liberoda 
bu yönde istediğin şekilde 
yönetirsen en kısa zaman
da bir üst takıma çıkman 
mümkün.

Devamı yarın.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE 

Balıkpazan’nda 
90 m2, 2-1-1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 
GSM: 0532 337 97 10

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Kapasite kullanım oranı yükseldi
İmalat Sanayiinde 
üretim değeri kapa* 
site kullanımı, 
geçen yılın Aralık 
ayında yüzde 84'e 
yükseldi.
DİE'nin "İmalat 
Sanayi Aylık Eğilim 
Anketi" geçici 
sonuçlarına göre, 
2003 yılı Aralık ayın
da yüzde 79.4 olan 
üretim değeri ağır
lıklı kapasite kul
lanım oranı, geçen 
yıl Arahk'ta yüzde 
84'e çıktı.
İmalat sanayiinde 
faaliyet gösteren 
689 işyerinde 
yapılan ankete göre, 
firmaların tam kapa
site ile çalışamama 
nedenleri arasında 
iç pazarda talep 
yetersizliği ilk sıra
da yer aldı.

Yeni otomobiller yollara hazır

2003 yılı Ocak- 
Aralık döneminde, 
iç pazardaki talep 
yetersizliği, tam 
kapasite ile çalışa
mamada yüzde 63.9 
etkili olurken, 2004 
yılı Ocak-Aralık 
döneminde bu oran 
yüzde 59.1'e düştü. 
Buna karşılık aynı 
dönemde dış 
pazardaki talep 
yetersizliği yüzde 
14.9'dan yüzde 
15.8'e, işçilerle ilgili 
meseleler yüzde

2.2'den yüzde 3.6'ya 
yükseldi, ithal ham
madde yetersi
zliğinin payı ise 
2003 ve 2004 yılı 
Ocak-Aralık 
dönemlerinde yüzde 
1.3 ile aynı kaldı. 
Yine geçen yılın 
Ocak-Aralık döne
minde tam kapasite 
ile çalışamama 
nedenleri bir 
önceki yıl ile 
karşılaştırıldığında, 
mali imkansızlıklar 
yüzde 2.5'dan yüzde 

2.3'e, yerli mallarda 
hammadde yetersi
zliği ise yüzde 
3.5'dan yüzde 3.3'e 
geriledi.
Bu arada ankete 
katılan işyerleri, 
geçen yılın Aralık 
ayında, üretim
lerinin, yurtiçi 
satışlarının ve satış 
fiyatlarının arttığı, 
hammadde fiyat
larının ise düştüğü 
görüşünde birleşti. 
İşyerlerinin bu yılın 
Ocak ayı beklenti
lerine bakıldığında 
ise üretim ve yurtiçi 
satışlarının azala
cağı, satış ve ham
madde fiyatlarının 
artacağı beklentisi 
içinde oldukları 
görülüyor.

Yurtdışı 
internet 
kablosu
koptu

Türkiye'nin yurt 
dışı internet erişi
mini sağlayan 
alternatif kablo
larından biri olan 
Marmara 
Denizi'ndeki 
MedTurk denizaltı 
kablosunun 
koptuğu bildirildi. 
Türk Telekom'dan 
yapılan açıklama
da, kablonun, 
henüz bilinmeyen 
bir nedenle kop
tuğu, bu nedenle 

8.8 Gbps olan yurt 
dışı internet kapa
sitesinin 3 
Gbps'lik bölü 
münün karşılan
abildiği belirtildi. 
Alternatif güzer
gahlardan yeni 
ek kapasite temin 
etme çalış
malarının sürdürül 
düğü ve yarın 
konuyla ilgili olum 
lu sonuçlar alın
abileceği ifade 
edildi.

Yeni otomobiller yol
lara hazırlanıyor 
2005 yılında otomo
bil firmaları, 50 
dolayında yeni 
model getirecek.
Yeni modelleri 
önümüzdeki aydan 
itibaren yollarda 
görmeye başlaya- 
caız. Hangi firma 
hangi modeli 
getiriyor.
Otomotiv sektörü 
için oldukça 
hareketli bir yıh 
geride bıraktık 
sayılır. Sektöre getir
ilen vergiler, fir
maların sürekli 
yenilenen ve 
değiştirilen hedefleri, 
kampanyalar ve 
diğerleri derken, 
2005 yılı konuşul
maya başladı bile. 
Milliyetten Levent 
Köprülü'nün haberi. 
Belki satışlar, 
2004'deki sayıların 
altında kalacak, 
ancak 2005, nabzı 
yüksek atmaya aday 
bir yıl olacak. Çünkü 
Türkiye, 50'yi aşkın 
yeni modelle tanışa
cak. Tamamı ilk kez 

Türkiye'ye gelecek, 
üretilecek, satılacak 
modellerden söz 
ediyoruz... Piyasada 
satılan ve yeni 
donanımları çıkacak 
otomobilleriyse bu 
sayının dışında 
bırakıyoruz üstelik. 
Bu modellerin 
arasında, neler mi 
var? Kolay olmasa 
da, kısaca 
özetlemeye ve 
örneklemeye 
çalışalım. Çünkü bazı 
markaların, sayıları 
beşi bulan yeniliği 
olacak...
Önce Türkiye'de 
yeni üretilmeye 
başlanacaklardan 
söz edelim. Bir son
raki sayfada da 
okuyacağınız gibi 
Honda Türkiye, 
önümüzdeki yılın 
sonlarına doğru yerli 
Jazz Sedan'ı, yani 
"City"yi üretmeye 
başlayacak. Hyundai 
Assan da, yeni bir 
modelin üretimi için 
hazırlık yapıyor. 
Yurtdışına da ihraç 
edilecek bu yeni 
model, yılın ortaların

da ortaya çıkacak. 
Ayrıca yerli Accent'in 
yeni versiyonundan 
da sözediliyor. 
Ülkemizde yüksek 
satış rakamlarına 
ulaşan, popüler olan 
çeşitli markalardan 
pek çok ithal model 
de bu kervana katıla
cak kuşkusuz. Önce
likle tamamen yenile- 
nenlere bakalım 
isterseniz... Tıpkı 
BMW 3 Serisi, minik 
Daihatsu Sirion, Ford 
Focus, Hyundai 
Sonata, Jeep Grand 
Cherokee, Mercedes 
M Serisi ile S Serisi, 
Nissan Pathfinder ve 
Patrol, Opel Tigra ile 
Zafira, Seat Toledo, 
Suzuki Swift, 
Volkswagen Bora ve 
Pass^t gibi... 
Peki ya kapsamlı ya 
da hafif makyaj 
geçirenler arasında 
neler var? Audi A4,

Alfa Romeo 147, 
Hyundai Santa Fe ile 
Coupe, Volksvvagen 
Polo, bunlar arasın
da sayılabilir.
Bir de tamamen yeni 
olan, ilk kez Türk 
tüketicisinin beğeni
sine sunulacak 
modeller de var. 
Örneğin gelişi 
muhtemel görünen 
Fiat Multipla, 
Daihatsu Copen, 
Citroen C4, Alfa 
Romeo GT Coupe, 
Honda FR-V, yine 
"muhtemeller" 
arasında yer alan 
Mazda5, Mercedes B 
Serisi, Mitsubishi 
Grandis, Opel Astra 
GTC, Peugeot 1007, 
Renault Modus ve 
Espace, Volksvvagen 
Golf Plüs ve minik 
Fox. Gördüğ*" iz 
gibi, 2005'te 
showroom^.i 
şenlenecek...

Çe^ehnflasyon 
beklentisi yüzde sâ

Çekirdek enflasyon o.2'si ise fiyatlarını
olarak kabul edilen 
özel sektör imalat 
sanayi fiyatlarının 
Ocak ayında 
değişmesi beklen
miyor. Ocak ayı için 
kamu sektöründe 
yüzde 0.1 düşüş 
beklentisi oluştu. 
Böylece toplam 
ortalama artışın 0.0 
seviyesinde kala
cağı tahmin edildi. 
DİE'nin imalat 
Sanayi Eğilim 
Anketi sonuçlarına 
göre, özel sektör 
imalat sanayi işyer
lerinin toplam üre
timin yüzde 
12.7'sini gerçek
leştiren bölümü 
Aralık ayında fiyat
larına zam 
yapacağını, yüzde 

düşüreceğini 
bildirdi.
Kamuda ise toplam 
üretimin yüzde 
5.6'sını oluşturan 
kesim zam 
yapacağını belir
tirken, zam yap
mayacağını 
söyleyenlerin oranı 
yüzde 14.3 oldu. 
Böylece kamuda 
Ocak ayında fiyat
ların yüzde 0.1 
düşeceği beklentisi 
oluştu.
İmalat sanayiinde 
kamu ve özel sek
törün bu aya ilişkin 
toplam fiyat düşüş 
beklentisi ise yüzde 
0.0 olarak hesap
landı.
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i Kurban eti nasıl yenilmeli?
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (ÖMÜ) 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Funda 
Elmacıoğlu, kurban 
kesildikten hemen 
sonra, kurban etiyle 
yapılan kavurmanın 
uzun süreli sindirim 
sistemi bozukluğuna 
yol açabileceğini 
belirtti.
Diyetisyen Doç. Dr. 
Funda Elmacıoğlu, 
"Dinimize göre 
kesmemiz gereken 
kurbanlıkta ve kur
ban etinin yenmesi 
hususunda bazı 
kriterlere dikkat 
etmemiz gerekiyor" 
dedi.
Kurban edilecek 
hayvanın alınırken 
ve kesildikten sonra 
mutlaka veteriner 

hekime kontrol 
ettirilmesi gerek
tiğine işaret eden 
Doç. Dr. 
Elmacıoğlu, 
"Hayvanın 
bulaşıcı hastalığı, 
paraziti var mı, 
hamile mi tespit 
edilmesi çok 
önemli. Kurban 
bayramları özellik
le yardımlaşma 
adına çok güzel 
bir haslet.
Türkiye'de hakikaten 
beslenme yetersi
zliği içerisinde olan 
insanlarımız var. 
Kansızlığın nedeni 
kırmızı et yememek
tir. Kırmızı et çocuk
larda zeka 
gelişimine yol açar. 
Kurban Bayramı da 
et tüketimi az olan 
insanlarımız için 
önemlidir. Ancak,

hastalıklı hayvanın 
etini ne biz, ne de eti 
bayramdan bayrama 
gören insanlarımız 
yememeli" diye 
konuştu.
Kurban kesildikten 
sonra eti eve getirir 
getirmez hemen 
kavurma yapıldığına 
da dikkat çeken 
Elmacıoğlu, bunun 
yanlış olduğunu vur
guladı. Elmacıoğlu, 
"Hayvan kesilirken 
butun kasları gerilir. 
Eti çok sert ve katı 
olur. Bu, ölüm 
katılığıdır. En az bir 
gün sonra kendini 
gevşemeye bırakır. 
Dolayısıyla canlı 
hayvanın 

kesilmesinden 
hemen sonra etini 
kavurma yapıp 
yemek, sindirimi 
zorlaştırır. Nadir 
de olsa uzun 
süreli sindirim 
bozukluğuna 
neden olabilir. 
Kurbanın 
karaciğer gibi iç 
organları da vet
erinere mutlaka 
gösterilmelidir.

Hastalıklı olabilir. 
Hastalık varsa, karın 
ağrısı, kadınlarda 
düşük, baş ağrısı ve 
mide ağrısı yapa
bilen parazitleri de 
vücuda almak gibi 
bir tehlike oluşur. 
Bir kere o et bir 
gün beklemeli" 
şeklinde konuştu. 
Etin tekrar tekrar 
çözülüp dondurul- 
maması gerektiğine 
değinen Doç Dr. 
Elmacıoğlu, kurban 
eti olsun ya da 
olmasın, her 
defasında 
tüketilebilecek kadar 
etin buzluktan 
çıkarılması gerektiği
ni bildirdi. Doç. Dr.

Elmacıoğlu, sözler
ine şöyle devam etti: 
"Ette kan vardır ve 
kan mikropların çok 
kolayca üredikleri 
merkezdir. Buzluğa 
konulan et bir kez 
çıkarıldıktan sonra 
pişirilip tüketilme
lidir. Ayrıca bayram
da son derece 
sağlıksız olan çiğ 
etten yapılan 'çiğ 
köfte' tüketiminden 
de kaçınılmalıdır. 
Şimdi Doğulu, 
Güneydoğulu vatan
daşlarımız tepki 
göstermesin ama 
çiğ et protein açısın
dan vücutta asla 
pişmiş etin yaptığı 
görevi yapamaz. 
Yani büyüme ve 
gelişme adına çiğ 
etle beslene- 
mezsiniz. Çiğ 

ette bir defa kan 
içeriği var. Kan 
besin öğeleri açısın
dan son derece zen
gin bir kaynak. 
Dolayısıyla 
bakterilerin, 
enfeksiyonların, 
bütün 
mikropların en 
güzel üreyebildiği 
kaynak. Mikrop kanı 
nerede bulursa 
orada çabuk büyük 
ve gelişir. Çiğ köfte 
yiyince vücudunuzu 
zaten mikroba hazır
lamış oluyorsunuz. 
Pişme ile her zaman 
etlerdeki hastalık 
yapacak etkenlerin 
sonunu hazırlamış 
olursunuz.
O nedenle de 
çiğ köfte doğru bir 
beslenme modeli 
değildir"
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Bu nasıl park eM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaldırımları artık 
insanları bile 
taşıyamaz hale 
gelen İstiklal 
Caddesi’nde 
bisikletlerin de 
gelişigüzel 
bırakılması sorun

Kurban kesiminde kurallara 
uymayanlara 500 YTL ceza

yaratıyor.
Özellikle banka 
önlerine gelenlerin 
kaldırımın ortasına 
bıraktıkları 
bisikletler zaten 
dar olan kaldırımlar
da geçişleri de 
engelliyor.

Her türlü malze
menin kolaylıkla 
teşhir edilebildiği 
ve önleminin 
alınmadığı kaldırım
larda birde bisiklet
lerin bırakılması 
sahipsizliği gözler 
önüne seriyor.

Çevre ve Orman 
Bakanlığı, kurban 
kesiminde, 
Hayvanları 
Koruma Kanunu 
hükümlerine 
uymayanlara 500 
YTL idari para 
cezası uygu
lanacağını bildirdi. 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe adına 
Müsteşar Haşan 
Zuhuri Sarıkaya 
imzasıyla valiliklere 
gönderilen 
genelgede, 
bayram sürecinde 
hayvanların bilinç
sizce kesilmeleri, 
hayvanların kaç
ması, silahla vuru
larak yakalanması, 
uygun olmayan 
gereç ve şartlarda 
kesim yapılması 
gibi insani ve dini 
bakımdan uygun 
olmayan durum
ların, hayvanların

gereksiz yere acı 
çekmelerine, ayrıca 
çevre sağlığının 
olumsuz etkilenme
sine neden olduğu
na işaret edildi.
Hayvanları Koruma 
Kanunu'nda 
"Hayvanların 
kesilmesi, dini 
kuralların gerek
tirdiği özel koşullar 
dikkate alınarak, 
hayvanı 
korkutmadan, 
ürkütmeden, 
en az acı 
verecek şekilde, 
hijyenik kurallara 

uyularak ve usulüne 
uygun oiarak bir 
anda yapılır.
Hayvanların kesi
minin ehliyetli kişil
erce yapılması 
sağlanır" 
hükmünün yer 
aldığı ifade edilen 
genelgede, buna 
aykırı hareket eden
lere hayvan başına 
500 milyon lira 
(500 YTL) idari 
para cezasının 
verileceği hük
münün de aynı 
kanunda bulunduğu 
belirtildi.

Petrol Ofisi

ARMAN PETROL
DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & I 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz ^ytincilik Bitişiği GEMLİK I 

Tel: (0.224) 514 07 66 - 514 07 67



Kurban Bayramı nedeniyle, Her türlü güvenlik önlemi âlındı^

Yarın Kurban Bayramı
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı nedeniyle, resmi tatil başlıyor. Hayvan pazarında, dün ve bugün bek
lenen satışlar, kurban satıcılarının yüzünü güldürdü. Bayramda yola çıkacakların dikkatli olması istendi.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
19 Ocak 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bugün

BAYRAM
KURBAN BAYRAMI ÖZEL EKİ

istemeyi unutmayın...

THK Ramazan Bayramı’nda topladığı fitre ve zekatın yarısını Vakıf’a verdi.

Mu Sosyal Mim Valfa an W tajış
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bayram gelmiş neyimize..
Bayramlar geldiğinde bizim işlerde bir 

yoğunluk görülür ki sormayın..
Her bayram öncesi işlerin erkenden topar

lanmasını isterim ama, her defasında bir iş 
sıkışır araya ve geç gideriz evlerimize..

Yarın Kurban Bayramı..
Sabahtan namaz, sonra kurban telaşı 

saracak etrafı..
İşin güzel yanı eskiden olduğu gibi her yer 

kan gölü olmayacak..
Bu işi artık sıkı tutup, kurallar getirilmeye 

başlandı.
Kesim yerleri belirlendi.
Yasal hükümler getirildi kesimler için.
Hayvanlara eziyet ederek, kesim yapan

lara para cezaları kondu.
AB’ye girmek öyle kolay olmuyor.
El oğlu bizi düzene sokuyor.
Eee.. Ne demişler: “Bil kendini, bilmezsen 

bildirirler haddini..”
Benim için üçbuçuk gün tatil..
Ayların yorgunluğunu atabilecek miyim 

bilmiyorum.
Aslında dört günlük bir kar yağsa da her 

yer bembeyaz olsa diyorum içimden..
Eve kapansam.. Uzanıp yatsam..
Yarın Bayram..
Kurbanlar kesilecek, büyükler ziyaret 

edilecek.. Küsler barışacakl
Güzel gelenek sürüp gidecek..
Bayramlar barış getirsin istenir.
Acaba Irak’ta, Filistinde insanlar ölmeye

cek mi? ölecekse eğer insanlar, Bayram 
gelmiş neyimize.

I Bayramınız kutlu olsun.

THK Gemlik Şubesi Ramazan Bayramı’nda topladığı fitre 
ve zekatlardan ayırdığı payı, Gemlik Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Başkanı İlçe Kaymakamı Mehmet 
Baygül’e makamında teslim etti. Haberi sayfa 3’de

Bayramlaşma yarın
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Kurban Bayramı 
nedeniyle yayın
ladığı mesajında, 
mutluluk diledi. 
Baygül’ün mesajı 
şöyle: “20 Ocak 
günü başlayacak 
olan Kurban 
Bayramı Gemlik 
halkının ve mesai 
arkadaşlarımın huzur, 
barış, milli birlik ve 
beraberlik duyguları 
ile aileleri ile birlikte 
sağlık ve mutluluk 
içinde geçirmesini 
diler, sevgi ve 
saygılarımı sunarım." 
BAYRAMLAŞMA 
4 gün sürecek olan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle, resmi 
bayramlaşma * 
yarın yapılacak, 
ilçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, resmi 
ve özel kuruluşlara 
gönderdiği yazılı

bildirisinde, resmi 
bayramlaşmanın 
20 Ocak 2005 
Perşembe günü saat 
14.oo’de Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacağını duyurdu. 
Protokol, saat 15.oo’- 
den itibaren Emniyet 
Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, Devlet 
Hastanesi, SSK Hasta 
nesi’ndeki görevliler 
ile bayramlaşacak. 
Siyasi partiler ise, 
bayramın birinci, ikin
ci ve üçüncü günleri 
parti binalarında 
üyeleri ile 
bayramlaşacaklar.

Özürlüler Okulu 
et bağışı bekliyor 
İlçemizde bulunan Özürlüler Okulu’nda 
bulunan özürlü öğrencilerin yiyecek 
ihtiyaçlarını karşılamak için Kurban 
Bayramı’nda et bağışı bekledikleri açık
landı. Yapılan açıklamada, okulda yapıla
cak bağışlar için bir görevlinin nöbetçi 
bırakılacağı belirtildi. Haberi sayfa 2’de

Bayram üzeri 
parasız kaldılar 
Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nin temizlik işlerini yapan özel 
firmanın vergi borcu nedeniyle, hastane
den alacaklarına el konulunca, işçilere 
maaşlarını alamadılar. Yapılan uygula
manın hatlı olduğunu söyleyen işçiler, İş 
Kanunu’na göre, işçi ücretlerine haciz 
konamayacağını belirttiler. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■■■OUNLOK BİYA8İ GAZETE

Haftada Bir
Diş Hekimi
Özcan VURAL

TÜRK HAVA KURUMU
Sayın Körfez okuyucuları; 

sîzlere genç Türkiye 
Cumhuriyeti içinde çok faydalı 
işler yapan bir kurumdan Dini 
Bayramımız öncesi bazı bilgiler 
vermek gereğini duydum.

Türk Hava Kurumu 
Cumhuriyetin ilanından 16 ay 
sonra 16 Şubat 1925 ‘ de Büyük 
Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emriyle; “Türk 
Tayyare Cemiyeti “ adıyla kurul
du.

Cemiyetin kuruluş amacı;
Türkiye'de havacılık sanayisi

ni kurmak, havacılığın askeri - 
ekonomik - sosyal ve siyasi 
önemini anlatmak ; Askeri - 
sivil - sportif ve turistik 
havacılığın gelişmesini sağla
mak ,bütün bunlar için gerekli 
araç ve gereçleri hazırlamak - 
gerekli personel Uçan bir Türk 
gençliği yetiştirmektir.

Türk Hava Kurumu bu amacı 
gerçekleştirmek için 23 Nisan 
1926* da Ankara ‘da “Tayyare 
Makinist mektebi” ni açtı.

Aynı yıl “Kayseri Uçak fab
rikası”™ kurdu.

Bu fabrika daha sonra yıllar- 
daüzerine Milli savunma 
Bakanlığına devredildi.

Türk Hava Kurumu uzun 
süren bir Kurtuluş savaşı’ ından 
yeni çıkmış bir halkın yorgun - 
yoksul bir halkın ( Türk 
halkının ) inanılmaz maddi - 
manevi desteğiyle gelişti.

Halkımız o kadar büyük bir 
çoşku ile katıldı ki her ilimiz 
adını verdiği uçakları satın 
alarak adeta biri biriyle yarıştı. 
Kurum İlk on yıl içinde 351 uçak 
satın alarak Türk Silahlı kuvvet
lerine bağışladı.

Türk Hava kurumu 1929 
yılında Uluslararası Havacılık 
Federasyonuna (FAİ) tam üye 
oldu.

Gelişme devam etti; 1931 
yılında kurum pilotu Vecihi 
Hürkuş kendi ürettiği uçakla 
Türkiye turu yaptı.

Daha sonra da Türk malı 
olan ulusal uçağımız üretildi...

1935 yılında cemiyetin adı 
kurul kongresinde’1 ÜRK HAVA 
KURUMU “ olarak değiştirildi.

“İSTİKBAL GÖKLERDEDİR” 
Büyük lider Atatürk'ün bu veciz 
anlamlı sözlerinden sonra “ 
Türk Kuşu “ kuruldu.

Kurum vatan göklerine 
aralarında Atatürk’ün manevi

kızı ve dünyanın ilk kadın 
SAVAŞ pilotu Sabiha 
Gökçen’inde bulunduğu bir çok 
değerli pilot - eleman yetiştirdi.

Türk hava kurumu planör 
eğitimi için gerekli planörleri 
kurumun fabrikalarında yapıyor
du.

1939 -1941 yılları arasında 
İkinci Dünya savaşı öncesi 
Genel Kurmay Başkanlığı’nın 
isteğiyle Etimesgut Uçak fab
rikasını kurdu.

Bu fabrikada eğitim - 
sağlık - nakliye uçakları üretildi.

Türk Hava kuruntunun 1925 
den bu yana havacılığın çeşitli 
dallarında yetiştirdiği Türk 
gençleri sadece sportif 
faaliyetlere katılmakla kalmadı, 
yurt, savunmasında da etkin rol 
aldı...

Bunun en canlı örneği 1974 
Kıbrıs Barış harekatında 
görüldü.

Kıbrısta Hava indirme 
harekatında o dönem askerlik 
yapan kurumun Paraşütçü 
olarak yetiştirdiği > gençler baş 
rolü oynadı., 

Harekat sırasında kurumun 
uçak vepilotlarına ' önemli 
görevler verildi. 1980 den sonra 
Uluslar arası ilişkilerde büyük 
gelişmeler kaydedildi.

1995 Dünya paraşüt-1996 
Hava oyunları yarışmaları 
başarı ile yapıldı.

Sayın okuyucular; Bütün bu 
fabrikalar

Çalışmalar - Başarılar sizin 
bu kuruma yardımlarınızla, yanın 
da yer almanızla oluyor

Kurban bayramın da gururla 
vereceğiniz KURBAN DERİSİ 
kurumun en büyük gelir kay
nağıdır. (Yasalar da böyle diyor.)

Ayrıca bu yardımınızdan 
Çocuk Esirgeme - Kızılay gibi 
yardım kurumlarına da belirli 
oranda pay verilmektedir.

Kurban derinizi ne maksat
larla kullanacağı belli olmayan 
- kaçak olarak toplayan kişilere 
VERMEYİN...

Bu hususda ki dikkatiniz kuru
ma daha doğrusu Türkiye ‘ye 
güç katacak, sizlere de iç huzu
ru verecektir.Yasala uyarak ver
ilen bu KURBAN DERİLERİ 
inanın ALLAH katında da mak
bul sayılacaktır...

Kurban Bayramınız hayırlar 
getirsin..

Yarın başlayacak Kurban Bayramında hayırsever 
vatandaşların özürlü çocukları unutmaması istendi

II

Özürlüler Okulu
et bağışı bekliyor

Seyfettin/jEKERSÖZ

Hayırsever vatan
daşların yaptıkları 
bağışlarla ayakta 
duran Özürlüler 
Okulu Kurban 
Bayramı'nda et 
bağışı bekliyor. 
Kurbaıf "bayramı 
süresince okulda 
görevli kalacak 
personelin et

bağışlarını 
alacağı bildirildi. 
Okulda 
rehabilitasyon 
eğitimleri alan 
yaklaşık 60 özürlü 
çocuğa öğlen 
yemekleri 
anrıçlerijarafından 
yapjlıyofe 
Dar gelirli ailelerin 
çocuklarının 
bulunduğu okulda

çocuklarının 
yemeklerini 
anneler getirilen 
yiyeceklerle 
yapabiliyorlar. 
Kurban Bayramı 
nedeniyle 
vatandaşların et 
bağışında bulun
abilecekleri özür
lüler okulunda bir 
görevli hazır 
bulunacak.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İst ıl 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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n Bayramı’nda topladığı fitre ve zekatın yarısını Vakıf’a verdi.

Mu W Mmteşoıa Itfı'ııa an W tafe
THK Gemlik Şubesi Ramazan Bayramı’nda topladığı fitre ve zekatlar
dan ayırdığı payı, Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Başkanı İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül’e makamında teslim etti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Türk Hava 
Kurumu'nun 
Ramazan Bay ra 
mı’nda topladığı 
fitre ve zekatlardan 
ayırdığı pay 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’e teslim 
edildi.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Başkanı Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret eden Türk 
Hava Kurumu 
Başkanı Mehmet 
Şekip Esen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Ali Mutman 
ile Necati Turanh, 
7 milyar 800 milyon

lira tutan fitre ve 
zekatın yüzde ellisi 
olan 3 milyar 907 
milyon liralık 
bölümünü çek 
olarak Kaymakam 
Baygül’e verdiler. 
Bağışın anlamlı 
olduğunu belirten 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, her zaman 
yardıma muhtaç 
halkımızın yanında 
olacaklarını söyledi. 
Kaymakam Baygül, 
"Toplanan paraları 
THK adına ihtiyacı 
olanlara vererek 
onların ihtiyaçlarını 
biraz olsun 
karşılamış olacağız. 
Sosyal devletin

amacı da budur. ” 
şeklinde konuştu. 
Geçtiğimiz yıl 
toplanan kurban 
derilerinin mik
tarını bu yıl daha 
yukarılara çekmek 
amacında olduk
larını söyleyen 
THK Başkanı 
Mehmet Şekip 
Esen, kurban 
derilerinden topla 
nan payların çeşit 
li yardım kuru
luşlarına dağıtıl 
dığını belirterek, 
"Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'na da yapı 
lan yardımın THK 
adına kendilerini 
mutlu ettiğini"

TAŞI .
GEDİĞİNE
İnan Tamer

dile getirdi.

THK Gemlik Şube Başkanı Mehmet Şekip Esen ve yönetim kurulu üyeleri 
fitre ve zekatlardan ayırdıkları 3 milyar 907 milyon liralık çeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kaymakamı Mehmet Baygül’e
teslim ederken görülüyorlar.

Pazara bayram geldi
Kurban Bayramı nedeniyle dün kurulan Sah Pazarında hareketli saatler yaşandı. 

Bayram nedeniyle bilhassa giysi satan esnafın yüzü güldü.

Şaşılacak iş...
Seçilme yeterliği olmayan 
AKP’li bir vatandaşın 9 ay 
Gemlik Belediye Meclisi 
üyeliği yaptığı askere 
gitmesi ile anlaşılmış 
Hadi parti yetkilileri atladı, 
diğer partiler atladı 
Resmi merciler nasıl atladı? 
Şaşılacak iş...
Belediye Meclisi meşru mu? 
Alınan kararlar meşru mu? 
Hukukçular ne diyorsunuz?
Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve 
esenlikler dilerim.

Kurban Bayramı 
öncesi ilçe pazarın
da elbise satan 
esnafın yüzü 
güldü.
Memur ve işçi 
emeklilerinin yanı 
sıra Bağkur 
emeklilerinin de 
maaşlarını bayram 
öncesi almaları 
Pazar yerindeki 
satışları etkiledi. 
Dar gelirli vatan
daşların rağbet 
ettikleri Pazar 
yerindeki giysi tez
gahlarının önünde 
anneler çocuklarına 
hem ucuz hem de 
iyi giyecek bulma 
telaşı gün boyu 
sürdü.
Satışlarını 
Bayram üzerine 
yoğunlaştıran

esnaf ise 
müşterilerine 
mağazaları aratma
mak için her çeşit 
giysiyi tezgahlarına 
yığarak hizmet 
savaşına girdiler.
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Bayram üzeri 
parasız kaldılar

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin temizlik işlerini 
yapan özel firmanın vergi borcu nedeniyle, hastaneden ala
caklarına el konulunca, işçilere maaşlarını alamadılar. Yapılan 
uygulamanın hatlı olduğunu söyleyen işçiler, İş Kanunu’na 
göre, işçi ücretlerine haciz konamayacağını belirttiler.

İkinci e/ 
giysiler 
kapışıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muammer ağım 
Gemlik Devlet . 
Hastanesi'ni 
özel bir şirket 
adına temizleyen 
33 işçi maaşlarını 
alamadıkları için 
bayrama parasız 
girecekler.
Hastanenin temizlik 
işlerini ihale ile 
alan temizlik 
firmasının 
devlete olan vergi 
borcu nedeniyle, 
hastaneden 
alacağına Gemlik 
Vergi Dairesi 
tarafından haciz 
kondu.
Temizlik firmasının 
vergi borcu 
nedeniyle firmanın 
alacağına haciz 
konmasının 
yasalara aykırı

ADD panel düzenledi
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
‘Yabancılara Toprak 
Satışı Hakkındaki 
kanun ve Demokra 
si şehitlerini anma” 
konulu panel 
düzenledi.
Panele, ADD Genel 
Başkanı Ertuğrul 
Kazancı, ADD Genel 
Sekreteri H. Emre 
Altınışık ve Tapu 
Kadastro Genel 
Müdür Eski 
Yardımcısı Orhan 
özkayakonuşmacı 

olduğunu iddia 
eden temizlik fir
ması çalışanları, 
bayram öncesinde 
mağdur edildiklerini 
söylediler.
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
temizlik işçisi olarak 
çalışan 33 kişinin 
firmadan alacağı 
olan 10 milyar 500 
milyon liralık 
bölüme haciz kon
maması gerektiğini 
savunan işçiler, 
konuyu 
işveren kanalıyla 
Bursa Vergi 
Mahkemesi’ne 
götüreceklerini 
şöylediler.
Kurban Bayramı 
öncesinde çoluk 
çocuk mağdur 
olduklarını dile 
getiren işçilerin ne 

olarak katılacaklar. 
30 Ocak 2005 
Pazar günü saat 
14.oo’de Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapıla
cak olan panele tüm 
Gemlik halkının 
davetli olduğunu 
söyleyen Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
“Gemlik’e ilk defa 
bir ADD Genel 

yapacaklarını 
şaşırdıkları 
gözlenirken, 
konuyla ilgili 
olarak bilgilerine 
başvurduğumuz 
hukukçular, 
yatırılan paranın 
işçilerin maaşları 
çıktıktan sonra 
kesilebileceğini 
söylediler.
HATALI 
UYGULAMA
Vergi Dairesi 
tarafından yapılan 
haczin yasalara 
uygun olmadığı 
öne sürülürken, 
İş Kanunu'nun 
36 maddesinde 
"Haciz ve icra, takibi 
bu işte çalışan 
işçilerin ücret 
alacaklarını 
karşılayacak 
kısım ayrıldıktan 
sonra, kalan kısım 

Başkanı gelerek, 
Türkiye’nin güncel 
bir konusunda 
önemli bilgiler

sunacak. Bn neden
le Gemlik hrtîh..nı 
aramızda görmek 
istiyoruz” dedi.

üzerinde hüküm 
ifade eder" 
deniliyor.
Temizlik firmasının 
vergi borcu 
nedeniyle, 
maaşlarını ala
mayan işçiler, 
sonucu beklerken, 
özel temizlik 
firması 
yetkililerinin 
çalıştırdıkları 
işçilerin Bayram 
öncesinde mağdur 
olmamaları için 
para arayışına 
girdikleri öğrenildi. 
Firma yetkilileri, 
bugün büyük bir 
olasılıkla parayı 
bularak, işçilerin 
aylıklarını ödeye
ceklerini belirtirken, 
“İşçilerimizi bayra
ma boynu bükük 
sokmayız” dediler.

Gemlik Rotary 
Derneği’nin 
bayram öncesi 
satışa sunduğu 
ikinci el giysiler 
kapışıldı.
Dün, Belediye 
Sergi Salonu’nda 
satışa sunulan 
ikinci el giysiler 
mağazalarda 
satılanları 
aratmadı.
Az giyilen ya da 
hiç giyilmeyen 
giysilerle bayram 
öncesi şeker ve

Gemlik Rotary Derneği’nin dün 
Belediye Sergi Salonu’nda 

düzenlediği ikinci el giysi ve 
gıda kermesi ilgi gördü.

pasta ihtiyacı 
duyanlara da 
kolavlık getiren 
Rotary Derneği 
üye eşleri, gün 
boyu satış yaptılar. 
Rotaryen hanım
ların yaptığı pasta, 
kek ve çöreklerde 
kermeste satışa 
sunuldu.
Rotaryen hanımlar, 
kermesten elde 
ettikleri gelirler ile 
muhtaç öğrencilere 
yardım edeceklerini 
söylediler.
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SSK7/ anne Serbest Kürsü İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

adaylarına müjde GİRİT’TE YAŞANMIŞ OLAYLAR (3)

• Yeni uygulamaya 
konulan mevzuata 
göre, SSK'h anne 
adayları, bundan 
sonra sevk için 
uğraşmadan 
doğrudan SSK 
ile anlaşmalı özel 
hastanelerde 
çocuklarını 
dünyaya 
getirebilecekler. 
SSK tarafından 
geçtiğimiz ay 
yapılan yasal 
düzenleme, anne 
adaylarına istedik
leri anlaşmalı 
bir hastanede 
doğum yapabilme 
şansı tanıyor. 
Bundan önceki 
uygulamada acil 
durumlar dışında 
SSK'ya bağlı 
hastanelerde 
kalabalık ve 
hasta yoğunluğu 
bulunan ortamlar

da doğum yapmak 
zorunda olan 
SKK'lı anne 
adayları, artık özel 
hastanelerden de 
yararlanabilecek. 
Yeni uygulamayı 
ilk başlatan 
Soğanlı
Caddesi No: 77 

Güngören'de 
hizmet veren Özel 
İlgi Hastanesi oldu. 
Özel İlgi Hastanesi 
Başhekimi 
Opr. Dr. Mithat 
Güran, yaptığı 
açıklamada, 
hastane olarak 
SKK'lı anne aday

larına çocuklarını 
dünyaya 
getirmeleri için 
modern ve sağlıklı 
bir hizmet sun
maya hazır olduk
larını belirtti.
Halen SKK ile 
bazı alanlarda 
yaptıkları sözleşme 
kapsamında 
hasta kabul ettik
lerini ifade eden 
başhekim 
Güran, "Biz bu 
uygulamanın anne 
adaylarının çektiği 
eziyete son 
vereceğine 
inanıyoruz" dedi.

Lanii’ıiin ikinci 
olayı:

Necati Girgin’den 
dinlemiştim.
Kandiyanın 
(Iraklıyon) Çarşı 
Meydanındaki 
kahvelerin çoğu 
Türk’lere. Meyhane 
ve tavernalar 
Rum’lara aitftiiş. 
Türk’ler saz ve 
bağlama, Rum’lar ise 
keman çalma 
hususunda usta 
imişler. Türk 
kahvelerine Rum’lar 
pek gelmezmiş. 
Türk’ler Rum 
meyhane ve taver
nalarına gelip kafa 
çekerlermiş.

Bir gece taverna
da çalınan keman 
eşliğinde kafalar 
dumanlanmış, 
içkinin verdiği şuur
suzlukla Rum’ların, 
Türk’lere takılmaları, 
ismi ve cesareti ile 
yakından tanınan 
Lamı hakkında ileri 
geri konuşmaları, 
aralarında ard arda 
kahkahaların patla
masına neden olu 
yormuş.

‘Niye buraldba 
gelmiyor veya 
gelemiyor. O gelse 
çümbüşümüz daha 
başka olur.’ Ona 
hesap ödetmeyiz. 
(Burada öldürülen 
insanın para öde
meyeceğini kastet
mişler) şeklinde 
tahrik edici konuş
malar olmuş. Tabi 
orada bulunan iki 
Türk onur kırıcı söz
leri hazmede- 
memişler. Lami’nin 
evine giderek duru
mu anlatmışlar. Lami 
silahını beline tak
mış. Ahıra inmiş kıs
rağa bir karavana 
şarap içirmiş. Eğerini 
kolanını bağlamaya 
uğraşırken kısrak ön 
ayağı ile yerde kuyu 
kazmaya başlamış. 
Kısrağa binmiş ta 
vernaya ulaşmış. 
Kısrağı mahmuzla
masıyla açık kapıdan 
tavernanın ortasına 
girivermiş. Oturanlar 
daha ne olduğunun 
farkına varamadan.

- ‘Burada görüle
cek hesabımız var
mış’ demiş.

Belinden silahını 
çekHıiş, tavanda asılı 
lüks lambasıyla, tez
gahın üzerindeki gaz 
lambasının camını 
ateş ederek 
parçalamış.

Sokağın karanlığı 
doluvermiş içeriye 
göz gözü görmüyor- 
muş. Kısağı ileri geri 
sürerek masaları ve 
hasır örgülü iskem
lelerini devirmiş.

Rumlar bir anda 
neye uğradıklarını 
şaşırmış. Birbirini 
ezercesine kapıdan 
pencereden kaçar
larken, kısrağın 
omuzundan kaptığı 
bir Rum’u peşkir gibi 
silkeleyip, deli dana 
gibi bağırtıyormuş.

Bir daha da 
Lami’nin adını kolay 
kolay ağzına alan 
olmamış.

Kalın sağlıcakla. 
İyi bayramlar dilerim.

Not: Dünkü 
yazımızda sayılı efe 
terdenim kelimesi 
saygılı efendilerde 
nim şeklinde çık
mıştır. Düzeltiriz.

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

v* Her çeşit batık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun

* * İp Çeşitleri
* * Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa
* ** Macun
* * Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

ve rfiğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

£ Kkuu ŞîöKllâK) 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

OSM : (0.532) 297 23 18

Fatura & Gider Makbuzu 
& Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

& İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
& Broşür & Kartvizit & Kaşe

& Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ MATBAA 

İŞLERİNİZ İÇİN 
BİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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İşleyen demir körelmiyor ŞİİR KÖŞESİ

İnsanların yaş 
ilerledikçe hafıza 
kayıpları yaşa
masının normal 
olduğu, egzersiz 
yaparak beynin canlı 
tutulabileceği ve 
kapasitesinin artırıla
bileceği bildirildi. 
İnternet sitesi 
medicline.com'da 
yer alan haberde, 
insanların yaşları 
ilerledikçe beynin 
fonksiyonlarını kul
lanmakta zorlandığı 
ve fiziksel olarak 
yıprandığı belirtiliy
or. Uzmanlar ayrıca, 
yaşlandıkça beynin 
daha yavaş 
çalıştığını, sinir 
hücrelerinin zayıfla
yarak öldüğünü 
belirtiyorlar.
Uzmanlar, beyinde 
saklı tutulan mevcut

hafızanın yaş
landıkça önemli mik
tarlarda kaybol
madığını, bunun yer
ine yeni bilgileri 
depolayan beyin 
yapılarının yaş 
ilerledikçe 
zayıfladığını vurgu
larken, yaşlılığın 
tamamen kötüye 
gidiş anlamına 
gelmediğini ve yaşlı 
beyinlerin daha 
geniş bir kelime 
hâzinesine, yazılı 

metinleri daha iyi 
anlama ve olayları 
daha geniş açıdan 
yorumlayabilirle 
özelliğine sahip 
olduğunu bildiriyor
lar. Uzmanlar, insan 
beyninin 1 cm'de 1 
trilyon bağlantılı 100 
milyar sinir hücresi 
bulunduğunu ve bu 
hücrelerin arasında 
da her 1 saniyede 10 
milyar kere uyarı 
gerçekleştiğine 
dikkat çekiyorlar.

Yapılan bir çalışma
da, her 3 kişiden 
2'sinin yaşlanmayla 
birlikte meydana 
gelen doğal hafıza 
kaybının farkına 
varamadığını tespit 
eden uzmanlar, bir 
şeyin nerede 
olduğunu unutmanın 
değil, bir yere konan 
şeyi oraya ne zaman 
koyduğunuzu unut
manın beyin sağlığı 
açısından tehlikeli 
sonuçlar doğurabile
ceğini kaydettiler. 
Uzmanlar sağlıklı bir 
hafıza için fazla 
yemek yememeyi, 
yeni şeyler öğren
mek ve zihinsel egz
ersiz yapmayı ve 
bolca E ve C vitami
ni tüketmeyi 
öneriyorlar

KURBAN

Asırlardan gelen tarihi vardır, 
Bir çok ibadetten öncedir kurban. 
Gördüğümüz belki madde kadardır, 
Mana bakımından incedir kurban.

Nesilden nesile görüp duyulmuştur 
Yerine getirmek görev sayılmış 
Kimseyi üzmeyen kural konulmuş 
Varlıklı ihtiyar, gencedir kurban. 

Bin türlü güç verir bir nefesiyle 
Günahlardan korur tel kafesiyle 
İman kuvvetiyle, gönül sevgisiyle, 
Hakka yakarmaya tümcedir kurban.

Engel göstermeden dağı enğini, 
Hiç ayırmadan ırkın rengini 
Birliğe getirir fakiri zengini, 
Sevgi kaynaştıran goncadır kurban. 

İp bağlayan, tutan, kesen yorulmaz, 
Hoşgörü içinde sitem duyulmaz. 
Öyle sağlamdır ki kolay kırılmaz, 
Saygı zincirinde kancadır kurban.

Demir Ali der ki; pay pay yense de, 
iman dolu güçtür, kalple, ensede, 
Kimi sünnet kimi vacip dese de, 
Dinimize uygun yöncedir kurban.

Bayramda et 
tüketimine dikkat

Özellikle kalp, yüksek 
tansiyon ve kolesterol 
rahatsızlığı bulunan
ların, Kurban 
Bayramı'nda et tüke
tirken çok dikkatli 
olması gerekiyor. 
Uzmanlar, bu gruptaki 
hastaların, etin yağsız 
kısımlarından ızgara 
veya haşlama şek
linde yiyebileceğini 
belirtiyor 
Denizli Devlet 
Hastanesi İç 
Hastalıkları 
Kliniği'nden Dr.
Mehmet Ali Kösekli 
yaptığı açıklamada, 
Kurban Bayramı'nda 
kesilen küçük ve 
büyükbaş hayvanların 
etlerinin özellikle ilk 
günlerde aşırı 
tüketildiğini, hatta 
bazı bölgelerde bayra
mda ve takip eden 
günlerde mönünün 
tamamen et ve et 
ürünlerinden oluş
tuğunu bildiriyor.
Protein veya koles
terol yönünden kısıtla
ması olan tansiyon, 
kalp, böbrek, diyaliz

ve gut hastalarının, 
aşırı et tüketimine 
dikkat etmesi gerek
tiğini vurgulayan Dr. 
Ali Kösekli, "Mide, 
duedonum ülseri 
şikayeti bulunanlar 
ise et suyu çorbalar
dan uzak durmalıdır. 
Safra kesesi problemi 
olanlar ve kronik 
pankreatitli hastalar 
da, aşırı yağlı et tüket
tikleri takdirde 
hastalıklarının 
alevlenebileceğini 
unutmamalıdır" 
uyarısında bulunuyor. 
Dr. Mehmet Ali 
Kösekli, kalp, yüksek 
tansiyon ve koles
terolden mustarip 
hastaların haftada iki 
öğünden fazla kırmızı 
et tüketmemesi gerek

tiğini ifade ederek, 
"Bu tür hastaların, kır
mızı etin yağsız kısım
larından ızgara veya 
haşlama şeklinde 
yemeleri, koyun ve 
kuzu eti yerine yağı az 
olması nedeniyle dana 
etini tercih etmeleri 
önerilir. Gut hastası 
olanlar da, fazla et 
tüketimini takiben 
eklemlerde şiddetli 
ağrı, şişlik ve ısı artışı 
şeklinde ortaya çıkan 
krize yakalanabilirler" 
diyor.
Dr. Ali Kösekli, özellik
le böbrek fonksiyon
ları kritik, üresi ise üst 
sınırda bulunan hasta
ların et tüketiminde 
çok dikkatli olmaları 
gerektiğini de hatır
latıyor.

Göç ve yoksulluk 
intihar nedeni

Kadın Eğitimi ve 
Danışmanlık 
Merkezi (EPİDEM) 
psikologlarından 
Nedret Güzel, 
merkeze yapılan 
başvuruların çoğun
luğunu intihara eğil
imli ve aile içi şid
dete maruz kalan 
bayanların oluştur
duğunu söyledi. 
Diyarbakır Yenişehir 
Belediyesi tarafın
dan yaklaşık 2 yıl 
önce kurulan 
EPİDEM'e 1,5 yıl 
içerisinde, 260'ın 
üzerinde bayan 
başvururken, bu 
bayanların yüzde 
65'inin intihara eğil
imli oldukları belir
tildi. EPİDEM 
psikologlarından 
Nedret Güzel, 
merkeze yapılan 
başvuruların çoğun
luğunu intih’ ra eğil
imli ve aile ; i şid
dete maruz <alan 
bayanların oluştur
duğunu belirterek,

intihara eğilimli 
olan yaş gurubunun 
15 ile 35 yaş arasın
da kadınların oluş
turduğunu söyledi. 
İntihar eğiliminin 
başlıca nedenlerini 
göç, yoksulluk ve 
kent yaşamına ayak 
uyduramama gibi 
olguların oluştur
duğunu kaydeden 
Nedret Güzel, 
"EPİDEM olarak 
günde 5 bayanla 
bire bir görüşerek 
sorunlarına çözüm 
üretmeye çalışıy
oruz. Ancak bu 
bayanların büyük 
bir bölümü, psikolo
jik danışmanlığın 
hala farkında 
değiller. Kendilerini 
hep ilaçlarla sakin

SATILIK DAİRE

Manastır Sümer ipek 
Sitesi B Blok 6 nolu 
kaloriferli, lebiderya 

daire sahibinden satılıktır. 
0.536. 558 99 41

leştirmeye 
çalışıyorlar. 
Burada en 
ağır sorun olarak 
karşımıza, aile içi 
geçimsizlik ve 
küçük yaşta cinsel 
istismar ve ihmaller 
çıkıyor. Sorunların 
temeline inildiğinde, 
gerçekten başvuran 
bayanların 
tamamının, 
kapsamlı bir 
danışmanlık 
hizmetine ihtiyaç 

bulunduğunu 
görüyoruz. Bizler 
bu anlamda 
üzerimize 
düşen tüm 
görevi eksiksiz 
bir şekilde 
yapmaya 
çalışıyoruz" dedi
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ÖSS başvuruları 
internetten

Liselere Giriş 
Sınavı'ndan 
sonra Öğrenci 
Seçme Sınavı'nın 
(ÖSS) başvuru
lan da internet 
aracılığı ile 
alınacak.
ÖSS başta olmak 
üzere öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nin 
(ÖSYM) gerçek
leştirdiği diğer 
sınavların başvu
rularının internet 
üzerinden 
gerçekleştirilme
si için hazırlık 
yapılıyor 
ÖSYM, başvuru
ların okullarda 
internet ortamın
da alınması için 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan 
destek istedi. 
ÖSYM Başkanı

Ünal Yarımağan, 
başta ÖSS olmak 
üzere diğer 
sınavların başvu
rularının internet 
aracılığıyla alın
ması için proje 
hazırladıklarını 
belirterek,"Bunu 
n için okullara 
ihti yacımız var" 
dedi. Yarımağan, 
MEB Müsteşarı 
ile "ilke bazında" 
görüştüklerini 
söyledi

Hazırlıkları 
gelecek yıl 
yapılacak 
ÖSS'nin 
başvuru 
dönemine kadar 
tamamlamayı 
hedeflediklerini 
ifade eden 
Yarımağan, 
"Adaylar artık 
optik formlar 
yerine internet 
aracılığıyla 
başvuracak" 
dedi..

Maaştaki yangın sönmedi
Yeni Türk Lirası'na 
(YTL) geçişle birlikte 
fiyatların 30 yıl önce
sine döndüğü;ancak 
çalışanların 
maaşlarının alım 
gücünün ise bunun 
gerisinde kaldığı 
bildirildi. Türkiye 
Kamu-Sen AR-GE 
Merkezi tarafından 
yapılan araştırmaya 
göre, paradan 6 sıfır 
atılmasına ve rakam
ların yıllar öncesine 
gerilemesine rağmen, 
vatandaşın alım gücün
deki azalma enflasy
onun düştüğü yıllarda 
bile devam etti. 
Araştırma sonuçlarına 
göre, alım gücü 30 yıl 
değil, 2 yıl öncesinin 
bile oldukça gerisinde 
kaldı.
Kamu-Sen'den yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
1994 yılında Devlet İsta
tistik Enstitüsü (DİE) 
verilere çerçevesinde, 4 
kişilik bir ailenin gıda 
harcamalarının toplamı 
aylık 5 milyon 897 bin 
520 TL, kiralar ortalama 
aylık 2 milyon 75 bin 
610 TL, memur maaşı 
ise 11 milyon 100 bin

709 TL'ydi. Buna göre 4 
kişilik bir ailenin gıda 
ve kira harcamaları 
toplamının 8 milyon 63 
bin 130 TL olduğunu 
belirten açıklamada, bu 
rakamın ortalama bir 
memur maaşının yüzde 
72.6"sına denk geldiği 
belirtildi. 1994 yılında 
memura ailesinin, 
ulaşım, sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim gibi 
diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılaması 
için maaşının yüzde 
27.4'ünün kaldığını vur
gulayan açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Oysa 2004 yılının 
Aralık ayında yine DİE 
verileri esas alınarak ve 
aynı yöntemle yapılan 
hesaba göre 4 kişilik 
bir ailenin asgari gıda 
harcaması 407 milyon 
15 bin 850 TL ve aylık 

ortalama kira ise 246 
milyon 721 bin 466 TL 
oldu.
Bu verilere göre de, 
ailenin aylık gıda ve 
kira harcamaları 
toplamı 653 milyon 737 
bin 316 TL'ye yükseldi. 
Bu rakam ortalama 683 
milyon 467 bin 600 TL 
olan memur maaşının 
yüzde 95.65'ini teşkil 
etti. Son 10 yıl içinde 
kira ve gıda gibi zorun
lu harcamalara oranla 
memur maaşları reel 
olarak yüzde 23 azaldı. 
Eğer kira ve gıda gibi 
zorunlu harcama 
kalemlerindeki artış 
memur maaşlarına yan
sıtılmış olsaydı, ortala
ma bir memur maaşı 
840 milyon TL olacaktı. 
DİE'nin açıkladığı 10 
yıllık enflasyon rakam
larına göre; 1994 yılın
da 100 TL olan bir 
ürünün fiyatı 2004 yılı 
sonunda 9563 TL'ye 
yükseldi. Yani 10 yıllık 
sürede fiyatlar 95.6 kat 
arttı. Ancak memur 
maaşları bu süre içinde 
yalnızca 61.6 kat art
mıştır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Mutlu ve huzurlu bayramlar diler

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 haşladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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İHALE İLANI
MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

2005 YILI DİŞ MALZEMELERİ İHALESİ alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir, 
ihale Kayıt Numarası : 2005 / 4351
1- İdarenin
a) adresi : CUMHURİYET MAH: GEMLİK / BURSA
b) Telefon ve faks : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Elektronik posta adresi :  
2* İhale konusu malın

gemlikdevlbthastanesi@hotmail.com.tr

a) Niteliği türü ve miktarı 
b) Teslim yeri 
cj Teslim tarihi

3- ihalenin

Türkiye otomobil 
pazarı rekor kırdı I

: 2005 yılı Diş malzemeleri 49 kalem
: Hastane deposu
: Sözleşmenin onayına müteakip, yükleniciye 
tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde malzemenin tümü bir 
seferde teslim edilecektir.

a) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Şalonu
b) Tarihi ve saati : 08 / 02 / 2005 10:30
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 elek

tronik 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 Odasıveya 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 imzd sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu 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 beyannamesi
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim begleleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştir! 

len ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belir
lenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 40 oranında, ihale 
konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye 
ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. .

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil beglesi ve/veya 

kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren begleler ve/veya imalatçının sanayi 

sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki bel

gelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından 

verilen sertifikalar
İstenilen malzeme yerli ise TSE veya TSEK, ithal ise Uluslararası Kalite standartlarından en az 

birisine sahip olmalıdır.
Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 

kuruluşları veya uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan 
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlen
mesi zorunludur.

Türkiye, 2004 yılın
da otomobil 
satışında yüzde 
98.7 artış oranı ile 
Avrupa'nın 
büyüme rekort
meni ve 451 bin 
209 adetlik satışla 
da 5 sıra yüksel
erek 8. büyük oto
mobil pazarı oldu. 
Avrupa Otomobil 
Üreticileri Birliği 
(ACEA) ve 
Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) ver
ilerine göre, 
Türkiye'de geçen 
yıl 451 bin 209 
adet dtomobil 
satıldı. Otomobil 
satışlarında, bir 
önceki yıla göre 
yüzde 98.7 artış 
kaydedildi.
Bu oran, otomobil 
satış artışında 
Türkiye'yi

Avrupa'da zirveye 
taşırken, yüzde 
28.9 ile en yüksek 
ikinci büyüme 
oranı olan 
Letonya'nın kay
dettiği artışın 3 
katından fazlasını 
oluşturdu. 
Avrupa'da geçen 
yıl Almanya 3 
milyon 266 bin 826 
adet satışla oto
mobil pazarı lider
liğini korudu.
Almanya, İngiltere, 
İtalya, Fransa, 
İspanya, Belçika 
ve Hollanda'nın 
ardından 8. sırayı 
alan Türkiye, 2003 
yılında daha fazla 
otomobil satılan 
Avusturya, Yuna 
nistan, İsviçre, 
İsveç ve Polon 
ya'yı da geride 
bırakmış oldu.

Türkiye’ye gelen 
turist sayısı arttı

4.4. Bu ihalede benzer İş olarak, resmi ve özel kurumlarda yapmış olduğu 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 Satınalma birimi-Cumhuriyet Mah. Gemlik 

/ BURSA adresinde görülebilir ve 30 YTL / milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Iha 
leye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 08/02/2005 saat 1030’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonu adre
sine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- istekliler 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 teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, İhale tarihinden İtibaren en az 60 takvim günü o! ualıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B > 262

2004 yılı Aralık 
ayında Türkiye'ye 
giriş yapan yabancı 
ziyaretçilerde, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
24.0'lık artış 
gerçekleşti.
DİE'den yapılan 
açıklamaya göre, 
2004 yılı toplamın
da yabancı 
ziyaretçi sayısında 
artış yüzde 25.7'ye 
ulaştı. Aralık ayında 
Türkiye'yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı 789 bin 337 
olurken, gelen 
vatandaşların 
sayısı 488 bin 784 
oldu. Toplam 
Türkiye'ye gelen
lerin sayısı 1 mil 
yon 278 bin 121'e 
ulaştı. 2003 yılı aynı

ayda 636 bin 580 
yabancı ziyaretçi, 
441 bin 648 vatan
daş gelmiş ve 
toplam gelenlerin 
sayısı 1 milyon 78 
bin 228 olmuştu 
2004 yılında ise 
yabancı ziyaretçi 
sayısı 2003 yılında
ki 13 milyon 956 
bin 405 kişiden, 17 
milyon 547 bin 384 
kişiye çıktı. Aynı 
dönemde gelen 
vatandaşların 
sayısı 7 milyon 97 
bin 473 oldu. 
Böylece geçen yıl 
Türkiye'ye gelen
lerin toplam sayısı 
24 milyon 645 bin 
857'ye çıktı. 2003 
yılında bu sayı 19 
milyon 773 bin 773 
olmuştu

mailto:gemlikdevlbthastanesi@hotmail.com.tr
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Vergi iade zarflarına 
derin inceleme

Vergi iade 
zarflarının topluca 
incelemeye alı
nacağını söyleyen 
Gelirler Genel 
Müdür Vekili Osman 
Arıoğlu, geçersiz 
belge konusunda 
uyardı: "Dikkatli 
olun, başınız derde 
girebilir" 
Gelirler Genel 
Müdür Vekili Osman 
Arıoğlu, ücretlilerin 
vergi iadesi 
zarflarının topluca 
incelemeye alı
nacağını belirterek, 
çalışanları "Geçersiz 
belge vermemeleri” 
konusunda uyardı. 
Arıoğlu, çalışanların 
vergi iadesi 
zarflarının 20 
Ocak 'a kadar işyer
lerine teslim edilmesi 
gerektiğini hatır
latarak, işçi ve 
memurların bu süre 
kadar, verdikleri bel
gelerin mevzuata 
uyup uymadığına da 
dikkat etmelerini 
istedi.

Vergi iadesi bildirim
leri konusunda 
bütün 
Defterdarlıklara yazı 
gönderdiklerini 
bildiren Arıoğlu, 
şöyle devam etti: 
”Bu yıl, vergi 
iadeleri k on us un da 
çok daha titiz bir 
çalışma gerçek
leştireceğiz.
Şimdiden bütün 
çalışanları uyarıyo
rum. Vergi iadesi 
zarflarının teslim 
edilmesi için son 2 
gün. Çatışanlar, bu 
sürede fatura ve fiş
lerini tekrar gözden 
geçirsinler. Eğer 
sahte ya da geçersiz 
fiş ve fatura ver
mişlerse ya da vere
ceklerse bunları 
vergi iadesi bildirim
lerinden ayıklasın
lar.
Bu konuda çok ciddi 
bir çalışma yürüte
ceğiz. Bu nedenle 
ileride kimsenin 
başının derse 
girmemesi için

GIDA İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK
Gıda Mühendisi / Teknikeri

- Üretimde çalışacak
Ziraat Mühendisi

- Sebze alım ve ekim organizasyonunu üstlenecek 
İhracat- İthalat - Satış Elemanı

- Tercihen iyi İngilizce bilen,
- Ticaret Lisesi veya Yüksekokul mezunu. 
Adayların; Orhangazi'de veya Gemlik'te ikamet 
etmeleri gerekmektedir.
Tercihen konusunda deneyimli olmaları gerek
mektedir.
Erkek adayların askerlik görevlerini yapmış 
olmaları gerekmektedir.
Müraacat: ZEY-TUR-SAN A.Ş.
Tel : (0.224) 586 52 01 - 02
Fax : (0.224) 586 52 00
e-mail : info@zeytursan.com.tr

ücretlilerimiz gerçek 
ve geçerli fatura, fiş 
beyan etsin. Aksi 
halde kesinlikle 
başlarının derde 
gireceğini şimdiden 
söylüyorum. ” 
Arıoğlu, defterdar
lıkların bayramdan 
sonra vergi iaedesi • 
bildirimleri için özel 
ekipler oluşturarak, 
inceleme yapacağını 
da vurguladı ve bu 
incelemeler sırasın
da özellikle sahte 
fatura ve fişlerin 
kolaylıkla ortaya 
çık arıtabileceğin i 
söyledi.
KIRA KONTRAT
LAR!
Bu arada, vergi 
inceleme ekipleri, 
2004 yılına ilişkin 
vergi iadesi 
incelemeleri sırasın
da gelir vergisi' ver
meyen ev sahiplerini 
de belirleyecek. 
Geçen yıl Ocak 
ayında verilen 
vergi iadesi 
zarflarına yönelik 
inceleme sırasında 
bildirimlerin de 
kira kontratı 
bulunan ve kira 
aldığı tespit edilen 
ev sahipleri ayıklan
mış ve bunların 
kira gelirleri için 
gelir vergisi beyan
namesi verip ver
mediği araştırılmıştı. 
Beyanname ver
meyenler için de 
işlem yapılmıştı. 
Gelirler İdaresi, bu 
yıl da aynı kapsamda 
bir inceleme 
gerçekleştirecek.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İlk Yarı
Dünden Devam;
Emrah Balcı,
Oynadığın bütün maçlarım 

izledim. Udığın topları iyi kul
lanmaya bak.

Attığın pası almaya çalış, 
bunu iyi ezberle zira futbolun 
cam budar. Top kaybettiğin 
zaman rakibini kovala.

Sere an;
Gol atma kabiliyetin var yal

nız; top ayağında iken hasnunı 
beklemek neden? Niçin adam 
kovalamıyorsun ?

İdmanlarda duran toplara 
iyi vurmaya çalış. Zaman 
zaman sol kulvara gel, adamını 
daha çabuk ekarte edersin.

Bu günün futbolunda, dön
erli futbolda senin oynadığın 
yerdeki sporcuları iyi izle dön
erli futbolu iyi bilen birine sor. 
icap ederse kaset izle.

Kendini isteksiz bırakıp, fut
bolunu küretme. Kendine iyi 
bakmıyorsun.

Yusuf;
Takım koca bir sporcu üzer

ine kurulmaz. Fiziğin, topla 
buluşman, çabukluğun 
oynadığın takıma göre iyi.

Top ayağındayken nedendir 
bilinmez, topla rakibinin 
etrafında çok fazla dönüyorsun.

Kontra topları atmaya çalış. 
Topa vurduğun zaman top iste
diğin yere gitmeli.

Kendine iyi bak.
Dinçer,
Forma numaranla oynadığın 

yerler aynı yerde değil. Bu maç
tan evvel oynadığın nıevkiyle 
bugünkü oynadığın futbol 
anasında dağlar kadar fark var.

Ben senin şimdiki futbolunu 
beğendim.

Beğenmediğim tarafın 
hakemlerle dalaşman.

Zira hakemler seni belledil
er mi, kurtulman mümkün değil. 
Kırmızı kart iyimiydi?

Enir ah;

Ön liboro oynamak o kadar 
kolay bir iş değildir.

Futbol her zaman kısa paslı 
oynanmaz. Yerine göre kısa,yer
ine göre uzun pas yapacaksın.

Sen; hem bu mevkide görev 
yapacak, henıde koluna taktığın 
kaptanlık armasını iyi yapacak
sın.

1- Kendine iyi bak. Vitamin 
hapı alabilirsin.

2- Yan ve orta hakemlerle 
dalaşma. Eğer kaptan olarak 
hakemle konuşman gerekiyorsa 
ilk lafın *aferdersin ’ olsun. 
Hocam kelimesini unutma iti
razı başka arkadaşın yaparsa 
onu oradan uzaklaştır.

Forvet arkasındaki topları 
senin kullanman gerekir.

Sen oynadığın zaman bütün 
takını oynar, şöyle geçmiş 
maçlara hak yazdığıma gele
ceksin.

Bir söz vardır. Takım kap
tanının forması terden ne kadar 
ıslanırsa o takınım galip gclme-ı 
si gerekir.

Muharrem,
Belki gücün futbol oyna

maya yetmiyor, sana bir ilaç 
yazıyorum.

Lütfen ondan günde 5 adet 
em. (akide şekeri) Biraz daha 
gayretli ol, topu kaybettiğinde 
geri dön ve ak

İsmail;
Gayet iyiydim, sağındaki ve 

solundaki beklerine sen, sağ 
veya sola gittiğinde arkanda 
sana destek verecek arkadaşın 
olmalı.

Sen bir yerde nıevkin 
itibariyle süpür üçüsün. 
Kademeye girmesini ve 
arkadaşının da seni takip 
etmesini ikaz et.

Müdafanın ileride iyi ola
cağına inanıyorum.

Tüm okurlarımın Kurban 
Bayramını kutlar sağlık ve 
mutluluklar dilerini.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

_______________

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

.vzzzzr/rz 
zz»r< zz/«yz*zz/zrz A, 

teoıİH eeeZilijr»

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

mailto:info@zeytursan.com.tr
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İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizde mevcut 657 Sayılı Devlet Memurlarına öğle yemeği verilmesi hizmet alımı işi 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks no
2- İhale konusu hizmeti 
a- Niteliği, türü, miktarı 
b- Yapılacağı yer
c- İşin süresi
3- İhalenin

: Küçük Kumla Belediye Başkanlığı
: 0.224 538 16 06 Faks : 0.224 538 16 00

: Hizmet işi, 5016 öğün
: Küçük Kumla Belediyesi
: 01.01.2005 tarihinden 31.12.2005 tarihine kadar

Sendikalı 
işçi sayısı 

arttı
a- Yapılacağı yer 
b- Tarihi ve saati

: Küçük Kumla Belediyesi Başkanlık Odası 
: 26.01.2005 Çarşamba 14.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygu
lanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası
b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli sirküleri

d- Şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına dair ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname

e- Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
f- Şartnamede belirlenen geçici teminat
g- 7.2 ve 7.3 ncü maddelerde belirtilen şekli ve içeriği Hizmet Alım İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri
h-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin noter'tasdikli vekaletnamesi ile 

notek tasdikli imza beyannamesi
i- İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

veya konsorsiyum beyannamesi
j- Şartnamenin 19 ncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi
k - Şartnamenin 8 nci veya 36.4 ncü maddelerinde istenmesi halinde “yerli istekli” olduğuna 

ilişkin Hizmet Alım ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler
I- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
Ortak girişimlerde (iş ortaklığı veya konsorsiyum) ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin (b) (c) (d) ve (k) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler
4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutar

da bankalar nezlindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kre
disini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form 
KİKİ030.0/Y,KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur.

4.2.2. İdari şartnamede öngörülen diğer belgeler
4.3. Mesleki ve teknik yeteri i I i İğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri (isteklinin ihale konusu iş ile ilgili kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 si oranında denetlediği 
veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili denetimini gösteren belge 
ler)

4.3.2. İsteklinin son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 
oranında gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler

4.3.3. ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için Küçük Kumla Beldesinde en az 5 (beş 
bölgede en az 1 (bir) lokanta ile olduklarını belgelemek zorundadır.

4.3.4. Teknik şartnamede belirtilen diğer belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak sadece yemek verme işi kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye tüm istekliler katılabilecektir,
7- İhale dokümanı Küçük Kumla Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 50 YTL 

(KDV dahil) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 26.01.2005 Çarşamba saat 14.oo’e kadar Küçük Kumla belediyesi Hesap işleri 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10- istekliler teklif edilen bedelin en az % 2 si ile % 4 arasında olmak üzere geçici teminat 
vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim gi 
olmalıdır.

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B-265

Türkiye'de 
sendikalı işçi 
sayısında son 6 
aylık dönemde 
yüzde 1.7 artış 
olduğu bildirildi. 
Çalışma 
Bakanlığı'nın 2005 
yılı Ocak Ayı İsta
tistikleri hakkında- 
ki tebliği bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı. 
Buna göre 
Türkiye'de toplam 
işçi sayısı 4 mily
on 970 bin 784 
olarak görülürken, 
sendikalı işçi 
sayısı 2 milyon 
901 bin 943 oldu. 
2004 yılı Temmuz 
ayında yayınlanan 
istatistikte toplam 
işçi sayısı 4 mily
on 916 bin 421 
olurken, sendikalı 
işçi sayısı 2 mily
on 854 bin 59 
olarak 
gösterilmişti.
2004 yılı Temmuz 
ayında toplam işçi 
sayısının toplam 
işçiler içinde payı 
yüzde 58.05 
olurken, bu oran 
yıl sonu itibariyle 
yüzde 58.37'ye 
çıktı. Toplu iş 
sözleşmesi yetkisi 
kazanan 
sendikalar ve üye 
sayıları şöyle: 
Türk-İş'e bağlı 
sendikalar: 
Orman-İş (57 bin 
580), Tarım-İş (41 
bin 136), Türk 
Maden-İş (50 bin 
646), Genel 
Maden-İş (30 bin 
509), Petrol-İş (75 
bin 985), Tek Gıda- 
İş (178 bin 495), 
Şeker-İş (26 bin 
263), Teksif (319 
bin 168), Deri-İş 
(16 bin 440), Ağaç- 
Iş (12 bin 650), 
Selüloz-İş (16 bin 
053), Basın-lş (4 
bin 484), BASS

(16 bin 239), 
Basisen (60 bin 
365), Türkiye 
Çimse-İş (60 bin 
542), Kristal-İş (18 
bin 569), Türk 
Metal (267 bin 
838), Dok Gemi-İş 
(4 bin 175), Yol-İş 
(160 bin 711), Tes- 
İş (111 bin 558), 
Koop-İş (46 bin 
157), Tez Koop-İş 
(62 bin 377), 
TÜMTİS (13 bin 
854), Demiryol-İş 
(21 bin 453), Türk 
Deniz-İş (13 bin 
065), Hava-İş (14 
bin 004), Liman-İş 
(6 bin 931), 
Türkiye Haber-İş 
(52 bin 198), 
Sağlık-İş (13 bin 
932), Toleyis (41 
bin 308), Türk 
Harb-İş (34 bin 
048), TGS (3 bin 
772), Belediye-İş 
(188 bin 656). 
DİSK'e bağlı 
sendikalar: 
Lastik-İş (40 bin 
217), Tekstil (72 
bin 234), Tümka-İş 
(3 bin 299), 
Birleşik Metal-İş 
(65 bin 599), 
Limter-İş (Bin 185), 
Sosyal-İş (43 bin 
914), Nakliyat-İş 
(15 bin 252), 
OLEYİS (32 bin 
138), Genel-İş (72 
bin 369).
Hak-İş'e bağlı 
sendikalar: 
Tarım Orman İş (19 
bin 391), Öz Tarım-ı 
İş (669), Öz Gıda-lş 
(60 bin 662), Öz 
İplik-İş (79 bin 
406), Öz Ağaç-lş 
(10 bin 765), Çelik- 
İş (89 bin 280), 
Hizmet-İş (102 bin 
298).
Bağımsız 
Sendikalar: Emek 
Tarım-lş (3 bin 
142), Banksis (23 
bin 311).
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Samsun Tarım İl 
Müdürü Gıda 
Mühendisi Sadullah 
Kirenci, yapılan 
araştırmaların sonu
cunda, sağlıklı bir 
hayat için kanserden 
kalp krizine kadar 
bir dizi ölümcül 
hastalıkla mücadele 
eden gıdalar bulun
duğunu bildirdi.
Günde iki diş sarım- 
sağın enfeksiyonlar
la mücadelede 
büyük fayda 
sağladığını, balığın 
ve zeytinyağının 
yüksek tansiyonu 
düşürdüğünü, 
elmanın kolon 
kanserini önlediğini, 
portakalın virüslerle 
mücadele ettiğini 
kaydeden Kirenci, 
"Esasen bütün 
meyve ve sebzeleri 

ir: Emek 
3 bin 
ıksis (23

mevsiminde düzenli 
olarak tüketmeliyiz" 
dedi.
Kirenci, değişik fay
daları bulunan 
gıdaları ise şöyle 
sıraladı:
Balık: Kalp krizine 
karşı iyi geliyor.
Somon, alabalık ve 
ton balığı türleri, D 
vitamini ve omega-3 
yağı ile yüksek tan
siyonu düşürüyor. 
Karnabahar: Kanseri 
kısıtlayan karotenoid 
maddesi üretiyor. 
Özellikle çiğ olarak 
yenilmesi tavsiye 
ediliyor.
Fasulye: Şeker 
hastalığını önlüyor 
ve vücuttaki insülin 
üretimini dengede 
tutuyor.
Sarımsak: Soğuk 

algınlığına karşı 

savaşıyor. 
Enfeksiyonlarla 
mücadele için, 
günde iki diş sarım
sak yenilmesi, 
büyük fayda sağlı 
yor. Sarımsak, bak- 
teriyel ve virütik 
hastalıklara ve 
enfeksiyonlara karşı 
doğal bir antibiyotik 
görevi yapıyor. 
Soğan: Kolestrol 
düzeyini düşürüyor. 
Böylece, kalp krizi 
ve kansere karşı 
önleyici görev, 
üstleniyor.
Zeytinyağı: Yüksek 
tansiyonu düşürüyor 
ve vücutta taş oluş
masını önlüyor. 
Zeytinyağı ayrıca, 
kötü kolesterol, LDL 
düzeyini azaltıyor, 
iyi kolesterol HDL'yi 
ise koruyor ya da 
artırıyor.
Portakal: C vitamini 
deposu portakal, 
hamile kalmayı 
kolaylaştırıyor, 
virüsler ve alerji ile 
mücadele ediyor. 
Elma: Kolon 
kanserini önlüyor. 
Beyin ve kemiklerin 

ihtiyaç duyduğu 
boron maddesini 
barındırıyor.
Elmadaki balic asit 
ise boşaltım sistemi 
için yararlı.
Soya fasulyesi: 
Kemik hastalıklarına 
karşı 'birebir' diye 
niteleniyor ve vücut
taki kemiklerin 
gücünü koruyor.
Yerfıstığı: Açlığın 
bastırılması için 
idealdir. Aynı zaman
da kan basıncındaki 
şekeri düzenleyerek 
acıkmaları, içindeki 
maddeler ise damar 
çeperlerindeki 
yağlanmayı önler.
Kestane: Önemli bir 

enerji kaynağıdır.
Kolayca 
sindirilebilir. Çölyak 
hastaları için 
kestane, buğday 
içermeyen un 
kaynağı olabilir. 
E ve B6 vitaminleri 
içerir. Yağ oranı 
düşüktür.
Çamfıstığı:
Bronşite ve kalbe iyi 
geliyor. Bronşit, 
verem, akciğer 
hastalıklarının çabuk

iyileşmesine yardım
cı oluyor. Ruhsal 
sorunlara iyi geliyor. 
Kalp hastalıklarında 
faydalıdır.
Badem: Ağrılara bire 
birdir. Bedeni ve

zihni yorgunluğu 
giderir. Böbrek ve 
mesanedeki iltihap
ları giderir. Baş 
ağrısı, karaciğer ve 
böbrek ağrılarını 
hafifletir
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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. 5131414
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 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513.10 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 311 

K

■

_______ OTOBÜS________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

BELEDİYE

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

1 
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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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cjiûır-ı süren Kurban Bsıyrsımı olaysız sona ordi

Bayram sakin geçti
i Kurban Bayramı süresince ilçemizde önemli bir olayın gelmediği bildirildi. Maddi ve hafif yaralı bir trafik 
i kazasının dışında, olayların yaşanmadığı ilçemizde bayram süresince geniş güvenlik önlemleri alındı.

24 Ocak 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Prim borçlu 
BağJÇuTlulara müjde 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 
Prim borcu bulunan Bağ- 
Kur’luların sağlık hizmetinden 
yararlanamadığını belirterek 
borçları yeniden yapılandırmaya 
çalıştıklarını açıkladı.

Haberi sayfa 5’de

Kurban derilerini toplamakla yetkili tek kurum olan THK beklediği deriyi toplayamadı

THK umduğu deriyi toplayamazı
Güne Bakış

Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi’ne Kurban Bayramı’nda, 3 bin
75 küçükbaş, 350 büyükbaş kurban derisi bağışlandı. 2004 yılında

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bush’un kurbanlıkları
Amerika’daki seçimlerden eski Başkan 

Bush zaferle çıktığında, bu çılgın 
Amerikalının dünyanın tadını kaçıracağı 
yazılmıştı.
Amerikan silah sanayinin ve büyük ser

mayesinin iktidar temsilcisi, Kurban 
Bayramı’ndan önce yaptığı yemin töreninde, 
askerleri yeni zaferlere kazanmaya çağırdı.
Bir yandanda yayılmacı siyasetinin ilk 

işaretlerini vererek, İran’ın nükleer füzeler 
ürettiğini ileri sürerek hedefi gösterdi.
Amerika’nın Irak istilasının başlangıcında 

bilindiği gibi, Bush’un kimyasal silah üret
tiği savları vardı.
Bunların yalan olduğu tüm dünya tarafın

dan kanıtlandı.
| Amerika Irak’a özgürlük, demokrasi getire
ceğini vaad ettiği halde, yalnız kargaşa, kan, 
gözyaşı ve zulüm getirdi.
I Irak halkının daha ne kadar zulüm çeke
ceği bilinmiyor.
Bilinen o kİ, Bush ve yandaşları, 

Ortadoğu’daki petrol üreten tüm ülkeleri, 
üstün silah gücü İle nüfusu altına alacak.
Bunun yolu da savaş ve işgalden geçer.

İ önümüzdeki aylar ve yıllarda, Ortadoğu’ya 
barış yerine savaşın geleceği apaçık orta
da..

, Müslüman olan bu ülkelere, Hıristiyan 
Amerikanın yaptıklarına, sözde ılımlı müslü- 
man AKP İktidarı destek veriyor, verecek..

i Bush bölgemizde yeni kurbanlar ararken, 
bu paylaşımdan yararlanmak isteyenler, aç 

jfaırtlar gibi bekliyorlar.

3 bin 98 küçükbaş, 390 büyükbaş kurban derisi bağışlanmıştı.
Türk Hava Kurumu,
bu yıl da kurban 
derilerini topladı.
geçtiğimiz yıla göre, 
Kuruma verilen 
kurban derilerinde 
azalmanın görüldü 
ğü gözlenirken, 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Mehmet 
Şekip Esen, bunun 
nedeninin vatan
daşın ekonomik 
durumundan 
kaynaklandığını 
söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

TAŞ I | 
GEDİĞİNE
İnan Tamer 

‘Yetmez mi’ 
adlı taşlamasıyla 
3. sayfamızda....

‘İstanbul... İstanbul....’ 
‘adlı yazısıyla

2. sayfamızda....

Vicdan KAYIR
TOPAKTAŞ

Vicdanca
‘Fethullah Dosyası!’ 

‘adlı yazısıyla
2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vicdanca
Vicdan

İstanbul__ İstanbul....
Taşı toprağı altın olan İstanbul..
Umutlar kenti..
Şairler şehri..
Anadolu’nun dünyaya uzanan kapısı..
Asya ile Avrupa’nın buluşma noktası..
Ticaret orada..
Sanat orada..
Kültür orada..
Geniş anlamda zenginlik orada..
İşte bu şehr-i İstanbul büyük servetinin 

arasına yeni ve bambaşka bir zenginik aha kat
mış.

İstanbul Modern Müzesi..
Geçmişten geleceğe sanatsal gelişimi bir 

araya getiren büyük bir organizasyon..
Eczacıbaşı Holding, AVEA ve Hedef Allıance 

Holding ‘in destekleriyle gerçekleştirilen 
müze/city Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir 
pencere..

İstanbul Modern ile, ülkemiz yıllardır özlemi 
çekilen uluslararası alanda bir müzeye 
kavuşurken, İstanbul yeni bir simge kazanmış, 
ulusal kültür yaşamında bir dönüm noktası 
oluşmuş.

İstanbul Modern, ülkemizin modern ve çağ
daş sanat alanındaki birikimini ortaya koymayı, 
korumayı ve değerlendirmeyi amaçlıyor.

Sanat gündemini belirleyen, eğiten, 
sevdiren, dinamik ve çok sesli ortamıyla 
toplumun geniş bir kesimine ulaşmayı hedefli 
yor.

Sanatsal üretimi, yaratıcılığı, sanat ve 
toplum eğitimini geliştirerek, uluslararası 
kültürler arasında köprü işlevi üstlenmeyi ve 
bir “eğitim ve kültür merkezi” olarak müze 
yönetimine yeni bir anlayış getirmeyi planlıyor.

İtanbul, kültürel, sanatsal, ekonomik, sosyal 
açılımlarıyla Türkiye’nin ana arteri..

Ancak;
İstanbul belki de sosyal,siyasal,demografik 

yapısı gereği insanlara sunduğu güzellikleri 
doya doya yaşatma olanağını sunamıyor.

Ana sorun güvenlik.
İnsanlar ellerini kolarını sallaya sallaya 

dolaşamıyorlar.
Bu güzellikleri gönül rahatlığıyla sindiremi 

yortar.
Yoksulluk,olanaksızlık,sosyo kültürel eroz 

yon yoksulla zengini,açla toku karşı karşıya 
getirmiş.

Bu zıtlık bir sokak kavgası,bir kapkaç hatta 
cinayete varan boyutta kendini gösteriyor.

İstanbul plansız büyüme ve ardından gelen 
sokak çatışmalarıyla sosyoljik geri kalmışlığın 
somut bir örneği.

Bu örneklein çoğalmaması için ülkeyi 
yönetenlerin ciddi önlemler alması gerek.

Hem de hiç vakit geçirmeden.
Çünkü ülkenin yitirecek zamanı yok.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Ilımlı, alçakgönüllü, 
uzlaşmacı.. Cumhuriyetin 
kurucusuna ve temel 
değerlerine karşı 
dikkatli.. Müslümanlığın 
çağa açık, güler yüzü..

Fethullah Hoca bu 
mu?

Demirel’in elinden 
ödül almaktan mutlu 
olduğu.. Kardeşi Şevket 
Demirel’in, birçırpıda 400 
burs sağladığı..Öpüşmeyi 
sevmeyen Ecevit’in 
öpüştüğü.. Sevgili 
Toktamış’ın el ele tutuş
tuğu.. Basının saygın 
kalemlerinin övgüler 
düzdüğü Fethullah Hoca 
gerçekten de bu mu?

Onlar mı yanılıyor
lar?..Yoksa devletin üç 
ayrı güvenlik biriminin 
hazırladığı üç ayrı “gizli” 
rapor mu yalan yanlış bil
gilerle dolu?

İlk rapor Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne ait.. 
10 Mart 1992 tarihli.

Şu satırlar var: 
“Fethullah Hoca’nın 

Talebeleri adlı örgüt.. 
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 
demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti nite
liklerini değiştirerek, yeri 
ne şeriat düzeninin geti 
rilmesi amaçlamaktadır.. 
(Bütün bilgiler) Tam 
anlamıyla ideolojik liter
atürde İllegal bir 
örgütlenmenin varlığını 
ortaya koymaktadır.”

Rapor, yasadışı gizli 
örgütün- devletin başka 
birimlerine olduğu gibi- 
polise de sızdığını 
anlatıyor. Sadece Ankara 
Polis Koleji’nde , öğren
cilerden yüzde 50’sine 
ulaşmayı başardığını vur
guluyor.

İkinci rapor MIT’e ait.. 
22 Aralık 1996 tarihli 
“Liderler Zirvesi’ne 
sunulmuş.

Abdullah Çatlı ile 
Fethullah Hoca’nın iliş 
kişi.. Haluk Kırcı’nın,

KAYIR TOPAKTAŞ

Fethullah Dosyası!...

Hoca’nın örgütü tarafın
dan korunup kollan
ması...Mehmet Ağar ve 
İbrahim Şahinin, Hoca ile 
Özer Çiller arasında 
aracılık yapması..
Hoca’nın , Büyük Birlik 
Partisi ‘ne büyük oranda 
parasıl destek sağlaması. 
.. Asya Finans’ın gerçek 
kuruluş amacı.. Hoca’nın 
ABD ve bazı Amerikan 
örgütleriyle ilişkisi..vb.

Doğru mu değil mi?
Üçüncü ve son rapor 

ise Genelkurmay’a bağlı 
Batı Çalışma Grubu’na 
ait. Taptaze..

Ve bu rapora göre: 
Seksen ilin valisinden 

yaklaşık 30’u 
Fethullahçı..
Fethullahçıların 257 oku
lunda 4 bin öğretmen, 40 
bin öğrenci var.. Öğrenci 
başına yaklaşık 650 dolar 
harcama yapılıyor.. Bu 
büyük parasal kaynak 
‘legal’ (yasal) değil..
Hoca’nın, okulları Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
devredebileceği yolunda
ki sözleri sadece 
‘takıyye”.. Fethullahçı 
grubun amacı, uzun vad
ede bir İslam devleti kur
mak..

Ve BÇG’nin raporu şu 
hükme varıyor:

Fethullahçı örgüt 
“Türkiye’deki siyasal 
İslamcılar içindeki en 
tehlikelisi!...”

*★*
Tam 206 sivil toplum 

örgütünün desteğiyle 
geçenlerde yayımlanmış 
olan bir kitap var:

Hocanın Okulları..
Okuyun ve eğer 

dehşet içinde 
kalmazsanız madalyayı 
hak edin!

Kitap, korkularından 
isimlerini veremeyen iki 
gençin iki ayrı öyküsü.. 
Yoksul aileler..

Devşirilmiş zeki 
çocuklar..

Uzanan “insan” eli.. 
Yavaş yavaş yıkanan

beyinler..
Cumhuriyeti yıkmak 

için koşullandırılan bir 
gizli ordu. Başkaları 
işçiyi, esnafı, memuru 
elde etmeye çalışırken, 
tüm gücünü “başırılı 
öğrencilerin beyinlerini 
kendi felsefesi ile doldur
maya” yöneltmiş bir 
cemaat...

Anlattıklarının her 
satırı, noter kanalıyla bel
gelenmiş...

İmzalanmış..
Ve “Onlar yalandı, biz 

kandırıldık!” demeleri için 
kendilerine önerilen 
milonlarca dolar iddi
aları..

Olayın içyüzünü en 
yakından bilenlerden 
birisi olan Prof.Dr. 
Türkan Saylan’ın de 
yimiyle;

Adeda bir bilimkurgu 
filmi yaşıyor gibiyiz.. 
Altımız oyuluyor!”

O kitabı, bu ülkenin 
üzerindeki kara bulutlar- i 
dan endişe eden herkes 
multala okumalı..

Ve Fethullahçılık 
hakkında öne sürülen
lerin ne ölçüde inandırıcı 
oldup olmadığına, herkes 
kendi vicdanında karar 
vermeli...

ALTIMIZ OYULUYOR!
Bu yazı ‘kaleminden 

korkularak katledilen’ 
Atatürkçü bilim adamı 
Ahmet Taner Kışlalı’ya 
ait...

Şimdi okuma zamanı...! 
Zira bugünlerde ken
timdeki panolarda bile 
Fethullah Gülen denilen 
şeriatçının reklamları 
var.. Kıçı kırık bir takım 
medya da ayna tutuyor, 
bu şeriatçıya..

Saylan Hoca’nın dediği 
gibi, ‘ALTIMIZ OYULU 
YOR!...

Bunlar her yerde man
tar gibi türüyorlar!..

Üstelik bir ahtapot gibi 
kolları da her bir yana 
uzanmış!...

AMAN DİKKAT!..
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Kurban derilerini toplamakla yetkili tek kurum olan THK beklediği deriyi toplayamadı

THK umduğu deriyi toplayamadı
ıkmak 
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lan 
muru 
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inli 
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। doldur- 
bir

her 
lyla bel

Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi’ne Kurban Bayramı’nda, 3 bin 75 
küçükbaş, 350 büyükbaş kurban derisi bağışlandı. 2004 yılında 3 bin 
98 küçük baş, 390 büyük baş kurban derisi bağışlanmıştı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kurban 
Bayramı’nda 
Türk Hava Kurumu 
tarafından 
toplanan kurban 
derilerinde bu yıl 
geçtiğimiz 
yıllara göre artış 
sağlanamadı.
Geçtiğimiz yıla 
oranla daha az 
kurban derisi 
toplayan THK 
Gemlik Şubesi, 
bunun nedeninin 
ekonomik sıkıntı 
sonucu vatan
daşların kurban 
kesmemeleri 
olduğu ileri 
sürüidü. 
Deri toplama 
çalışmasının bu 
yıl sorunsuz 
geçtiğini söyleyen 
THK Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Şekip Esen,

de mali' 
rL j 
apot gibi 
yana

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Yetmez mi
32 Avrupa Devleti’nin 
en yoksulu bizlermişiz. 
Gönül zenginiyiz ya! 
Bu yetmez mi?

Sunğipek girişinde 
bulunan eski 
garajın kendilerine 
tahsis edilmesin
den dolayı 
memnuniyetlerini 
bildirdi.
SAYI DÜŞTÜ 
Mahallle ve 
Köy muhtarları 
tarafından 
toplanan 
derilerin 
Bursa’daki 
Tabakhanelere 
gönderildiğini 
bildiren Mehmet 
Şekip Esen, 
THK’nun 
Kurban 
Bayramı’nda 
2550 koyun, 
525 keçi ve 
350 büyükbaş 
hayvan derisi top
landığını açıkladı. 
Büyükbaş hayvan 
derisinin kilo 
ile satıldığını 

hatırlatan THK 
Başkanı Esen, 
büyükbaş 
hayvanderisinin 
7 bin 500 kilo 
olduğunu 
bildirdi. 
Kurban derilerini 
alan müteahhidin 
kendi araçlarıyla 
derileri 
Bursa’daki 
tabakhanelere 
götürdüğünü 
söyöleyen THK 
Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Şekip Esen, 
kurumun kiraladığı 
araçlarla toplama 
yapılmasından 
başka, kurban 
kesen vatan
daşların da 
muhtarlarla 
birlikte şube 
binasına kendi
lerinin deri 
getirdiğini söyledi. 
Deri toplama 
oranında 
geçtiğimiz yıla 
oranla düşme 
görüldüğünü

Bayramlaşma yapıldı
Kurban Bayramı 
nedeniyle, resmi ve 
siyasi partilerde 
bayramlaşma 
düzenlendi.
20 Ocak 2005 
Perşembe günü 
başlayarak, dün 
sona eren Kurban 
Bayramı’nın birinci 
günü protokol, 
resmi bayramlaş
mayı Belediye 
Düğün 
Salonu’nda yaptı. 
Daire müdürleri,

THK Gemlik Şube Başkanı Mehmet Şekip Esen, 2004 yılına göre 
Kuruma verilen hayvan derilerinde azalma olduğunu bildirdi. Esen, 
buna halkın alım gücünün azalmasının neden olduğunu söyledi.

söyleyen Esen, 
2004 yılında 
2927 koyun 
derisi toplandığını, 
bu yıl ise bu 
sayının 2550 de 
kaldığını bildirdi. 
Esen, 2004 
yılında 471 keçi 

siyasi parti ilçe 
yöneticileri ve 
üyeleri, ' Sy ve 
mahalle muhtarları, 
dernek temsilcileri, 
sanayi kuruluşu 
temsilcilerinin 
katıldığı resmi 
bayramlaşma, 
20 Ocak 2005 
Perşembe günü 
saat 14.oo’de 
gerçekleştirildi.
Buradaki bayram
laşmadan sonra, 
Kaymakam, 

derisi toplanırken 
bu yıl 525 
deri toplandığını 
söyledi.
THK Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Şekip Esen, 
geçen yıl 390 
adet büyükbaş

Garnizon 
Komutanı, Emniyet 
Müdürü, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı ile 
hastanelerdeki 
personeli ziyaret 
ederek, bayram
larını kutladı.
SİYASİ 
PARTİLERDE 
KUTLAMA 
Kurban Bayramı 
nedeniyle, her yıl 
olduğu gibi bu yıl 
da ilçemizde bulu

hayvan derisi 
toplanmasına 
karşın, 
bu yıl ise 
40 adet deri 
eskiğiyle 350 
adet derinin 
Kuruma verildiğini 
söyledi.

nan iktidar partisi 
AKP, ana muhalefet 
partisi CHP, DYP, 
SP ve ANAP’ta 
bayramlaşma 
yapıldı.
Siyasi partiler, 
bayramın ikinci ve 
üçüncü günü 
parti binalarında 
üyeleriyle bayram
laşma yapılırken, 
Bursa’da il 
düzeyinde yapılan 
bayramlaşmalara 
da katıldılar.
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Saadet Partisi bayram öncesi ilçe Divan toplantısı yaptı

‘Türkiye yasaklar ülkesi 
haline getirilmek isteniyor’.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe 
teşkilatının aylık 
ilçe divan toplantısı 
yapıldı.
Parti Lokalinde 
düzenlenen toplan
tıya İlçe Başkanı 
Recep Aygün ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin yanı sıra 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış'ta katıldı. 
Her ay yapılan ilçe 
divan toplantısında 
bir önceki ay içinde 
ilçe yönetimlerinin 
yaptığı çalışmalar 
görüşüldü.
Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
ilçe teşkilatlarının 
mükemmel şekilde 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü 
belirterek, "İlçe 
içinde her hafta en 
az iki kahvehanede 
vatandaşlarla bir 
araya gelerek soh
bet ediyoruz. Bu 
arada köylere de 
gezilerimiz oluyor. 
Şimdiye kadar yak
laşık iki bin kişiyle 
görüşmelerde 
bulunduk. Onlara 
siyaseti anlattık. 
Köylümüz şu anki 
hükümete verdiği 
destekten dolayı 
mutsuz olduklarını 
açıkça dile getiriyor
lar" dedi.
HİLMİ TANIŞ 
YİNE HÜKÜMETE 
ÇATTI
İl Başkanı Hilmi 
Tanış'ta her 
zamanki gibi mev
cut hükümete 
yüklenerek, her 
yerde insan ların 
ağladığını söyledi. 
Hükümet kanadında 
ise işlerin iyi git
tiğinin söylendiğine 
de dikkat çeken 
Tanış, "AKP'nin 
gelmesiyle ülkenin 
borcu iki katına 
çıktı. Bunun neresi 
iyi. İşlerin iyi

gitmesi için kötüye 
dur demek gereki 
yor. Biz zamanında 
bunu yaptık ve 
başarılı olduk." 
dedi.
Ekonominin gün 
geçtikçe bozulduğu
na da dikkat çeken 
Tanış, "Ülkenin 
parasal gücünün 
yabancı bankaların 
eline geçtiğini ve 
buna AKP'nin 
yardımcı olduğunu 
herkez görebiliyor" 
şeklinde konuştu. 
Saadet Partisi'nin 
ilçe divan toplan
tısında ayrıca 
partiye katılanlara 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış tarafından 
rozetleri takıldı.
“YASAKLAR 
ÜLKESİ HALİNE 
GETİRİLİYORUZ” 
Kurban Bayramı 
nedeniyle basın 
açıklaması yapan 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, ülkenin 
birileri tarafından 
ısrarla yasaklar 
ülkesine dönüştü 
rülmekte olduğunu 
ileri sürdü.
İslam Aleminin 
Bayram heyecanını 
yaşadığı bu gün
lerde dünyanın 
çeşitli yerlerinde 
felaket, yoksulluk, 
savaş ve zulüm 
altında inleyen tüm 
insanların bayram 
mini kutlayan 
Saadet Parti ilçe 
Başkanı Recep 
Aygün, "Kurban 
bayramının temel 
fonksiyonlarından

birisi de yardımlaş
madır. Güney 
Asya'da yaşanan 
Tsunami felaketi 
sonrasında, yakın 
geçmişte benzer bir 
felaketi yaşamış 
bir ülke hükümeti 
olarak yapılan 
yardımın çok komik 
bir rakamda 
kalmasına Türk 
halkı olarak çok 
üzülüyor ve 
utanıyoruz.
Bu meyanda 
hükümetimizin yerel 
yönetimlerdeki tem
silcilerinden kurban 
derilerimizin gelir
lerini aslına uygun 
olarak değer
lendirmemize kısıt
lama getirmemeleri
ni bekliyoruz. AB 
naralarının atıldığı 
günümüzde bin
lerinin halen deriyle 

uğraşmalarına bir 
anlam veremiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Yedi yıl önce bir 
kapatılan Refah 
Partisi'nin 
görüşlerini savun-, 
maya devam ede- ' 
çeklerinin altını 
çizen Aygün, 
"Birileri tarafından 
ısrarla bir yasaklar 
ülkesi haline getir
ilmeye çalışılan 
Türkiye'de, bir 
çırpıda kapatılan 
Refah Partisi'nin 
görüşlerini savun
maya devam eden 
Saadet Partililer 
olarak bundan onur 
duyduğumuzu ve 
ifade etmek isteriz. 
Tıpkı OsmanlI'nın 
devamı olmakla 
övündüğümüz 
gibi!.." dedi.

Zeytinspor 
voleybolda 

gün
sayıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Üçüncü Türkiye 
Ligi Bayanlar 
Voleybol şampi 
yonasına hazır
lanan Zeytinspor 
Takımı'nın 29 Ocak 
2005 Cumartesi 
günü ilk maçını 
BurSa'da Çekirge 
Spor Salonu’nda 
Bilecik Anadolu

I Gençlerbirliği ile 
yapacak. 
Zeytinspor Kulüp 
Başkanı İhsan 
Ünlü, Basketbol 
Şube Sorumlusu 
Ahmet Emin 
Özdemir ve Bayan 
Futbol Şube 
Sorumlusu Asiye 
Erman ile birlikte 
yaptığı açıklamada, 
Zeytinspor Külü 
bü’nün Gemlik'te 
sporun lokomotifi 
olacaklarını 
söylediler.
Bursaspor Voleybol 
takımının eski 
hocası olan Ömer 
Tarhan'ın çalıştır 
dığı ve Üçüncü 
ligde mücadele 
edecek olan 
Zeytinspor, 
Burşaspor'dan, 
İstanbul Emni 
yet'ten, Vakıfbank 
Güneş Sigorta'dan, 
Eczacıbaşı'dan ve 
Yalovaspor'dan 
yapılan transferler
le Gemlik'i başarıy
la temsil edecek
lerini söyleyen 
Kulüp Başkanı 
İhsan Ünlü, yıldız 
voleybol takımın
dan da kadroya 
8 sporcu alarak 
yetiştireceklerini 

ifade etti. 
SIRADA 
BASKETBOL 
Basketbol'un 
Gemlik'te en iyi 
konuma getirme 
çalışmalarına 
başladıklarını da 
söyleyen Ünlü, 
önümüzdeki gün
lerde 1990 ve 
1996 yaş arası 
gençlerden oluşa
cak Basketbol 
okulu kurma aşa
masına geldiklerini 
duyurdu.
Basketbol yerel 
birinci amatör 
küme maçlarının da 
10 Şubat 2005 
Perşembe günü 
başlayacağını 
duyuran Ihsan 
Ünlü, Basketbol'un 
sorumluluğunu ise 
Ahmet Emin 
Özdemir'in 
üstlendiğini 
söyledi.
İlk maçlarını 
Orhangazi spor 
salonunda Bursa 
Barbarosspor'la 
yapacaklarını 
bildiren Ünlü, bir 
zamanlar fırtınalar 
estiren bayan 
futbol takımını 
yeniden yaratacak
larını söyledi. 
Bayan futbol 
takımının alt yapı 
çalışmalarını 
tamamladıklarını 
bildiren Ünlü, 
takımın teknik 
sorumlusu Asiye 
Erman nezaretinde 
antrenmanların 
aksatılmadan 
sürdürüldüğünü 
söyledi. ;
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Türkiye’nin yüzde 
39’u devletin elinde

!

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
CHP Samsun 
Milletvekili Haluk 
Koç'un 
soru önergesini 
yanıtlarken, Milli 
Emlak Otomasyon 
Projesi kapsamında 
elde edilen bilgilere 
göre Sekizinci Beş 
Yıllık Kalkınma 
Plam'nda 
Türkiye yüzölçümü 
olarak belirtilen 815 
bin kilometrekarelik 
alanın yaklaşık 
yüzde 39'unu oluş
turan 315 bin kilo
metrekaresinin 
devletin hüküm ve 
tasarrufu altında 
olduğunu bildirdi. 
Unakıtan, 315 bin 
kilometrekare alanın 
yaklaşık yüzde 
3'ünün (9 
bin 450 kilome
trekare) tarıma 
elverişli arazı 
niteliğinde olduğu
na işaret etti.
Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında 
bulunan tarıma 
elverişli

arazilerin 7 bin 614 
kilometrekarelik kıs
mının tarımsal 
faaliyetlerde 
kullanıldığına 
dikkati çeken 
Unakıtan, Hazine'nin 
özel mülkiyetinde 
veya devletin 
hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan 
taşımazların kira 
sözleşmesine dayalı 
olmaksızın kullanıl
ması durumunda 
kullanıcılardan 
ecrimisil tahsil 
edildiğini, 2004 yılı 
Ekim ayı sonu 
itibarıyla tahsil 
edilen ecrimisilin 54 
trilyon 997 milyar 
lira olduğunu bildir
di. 1984 yılında 
yapılan yasal 
düzenlemeyle yeter
li toprağı bulun

mayan veya toprak
sız çiftçilerin zirai 
aile işetmeleri kura
bilmeleri için 
"devletin 
mülkiyetinde bulu
nan topraklarla 
topraklandırıl- 
malan"nın 
amaçlandığına ifade 
eden Unakıtan, 
Bakanlar Kurulu'nca 
uygulama alanı 
olarak seçilen yerde 
devletin hüküm ve 
tasarrufu altında 
veya özel 
mülkiyetinde bulu
nan arazilerin Tarım 
Reformu Genel 
Müdürlüğü'nün 
tasarrufuna geçtigi- I 
ni ve yeterli toprağı 
olmayan veya 
topraksız çiftçilere 
yönelik kullanıl 
dığını kaydetti.

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 'Prim 
borcu bulunan Bağ- 
Kur'luların sağlık 
hizmetinden yarar
lanamadığını 
belirterek borçları 
yeniden yapılandır
maya çalıştıklarını 
açıkladı.
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, "Yeşil 
kartlı yoksul vatan
daşlar sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanırken, prim 
borcu bulunan Bağ- 
Kurlular ise sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanamıyor” 
dedi.
Sağlık Bakanı 
Akdağ, Ticaret ve 
Sanayi Odası'nda 
ilin sorunlarıyla 
ilgili düzenlenen 
toplantıda sivil 
toplum örgütü tem
silcileriyle 
biraraya geldi. 
Sağlık alanında 
önemli iyileşmeler 
yapıldığını, yeşil 
kartlı yoksul vatan
daşların eczaneler
den boynu bükük 
ayrılmalarına son 
verdiklerini ancak, 
ekonomik problem
leri nedeniyle prim 
borçlarını 
yatıramayan Bağ- 
Kurluların ise sıkıntı 

içerisinde olduğunu 
söyledi.
Bağ-Kurluların 
borçlarının yapı
landırılmasının daha 
önce 
gerçekleştirildiğini, 
fakat istenen 
başarıya ulaşıla
madığını belirten 
Akdağ, vergi barışı 
affında olduğu gibi 
bu borçların da 
yeniden 
yapılandırılabile- 
ceğini kaydetti. 
"Bazı vatandaşlar, 
nasıl olsa bir 
çözümü bulunur 
düşüncesiyle 
primlerini 
yatırmıyor" 
diyen Akdağ, 
Hazine ile olan 
görüşmeler 
neticesinde bu 
soruna çözüm bula
caklarını söyledi. 
Akdağ, şöyle 
konuştu: 
"Yeşil kartlı yoksul 
vatandaşlar sağlık 
hizmetlerinden ' 
yararlanırken, prim 
borcu bulunan 
Bağ-Kurlular ise bu 
hizmetlerden 
yararlanamıyor. 
Prim borçların 
ödenmesini sağla
mak için 
çalışıyoruz.
Hazine ile olan

görüşmeler devam 
ediyor. Bu kez 
soruna çözüm 
bularak 
nokta koymak 
lazım." 
Söz konusu soruna 
kalıcı bir çözüm 
bulunması gerek
tiğini belirten 
Akdağ, şöyle 
devam etti: 
"Önceki dönem
lerde olduğu gibi 
ödenmeyen Bağ- 
Kur borçlarını 
affedebiliriz. Ancak 
bu popülist bir 
çözümdür. Bu yak
laşım nedeniyle 
bu sorun kısır 
döngü haline bürün- 
müştür. Borcunu 
yatırmayan 
vatandaş 
(nasıl olsa yine bir 
çözüm bulunur) 
düşüncesiyle 
hareket ediyor." 
Akdağ, toplantıda 
ayrıca bölgenin 
ekonomisinin 
gelişmesi açısından 
gerekli olan 
yatırım ortamını 
oluşturmak için 
çaba gösterdiklerini, 
bunu Japonya'da 
olduğu gibi 
müteşebbislerle 
birlikte 
gerçekleştirecekleri
ni kaydetti.

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
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Okul çağı çocuklarının beslenmesi
Okullar yakında 
açılıyor ve çocuk
ların sağlıklı olarak 
okula başlamaları ve 
okul zamanı sağlıklı 
olmaları onlar için 
büyük önem taşıyor. 
Beslenme, hele bir 
de çocukları biraz 
kilolu ise, anne- 
babaların çocuk
larının sağlığı açısın
dan önemle üzerinde 
durdukları bir konu 
Memorial Hastanesi 
Diyet Hizmetleri 
Yöneticisi Dyt. Buket 
Kavakoğlu'ndan, 
okul çağı kilolu 
çocuklar için beslen
me önerileri aldık. 
Şişman bir çocuk 
için hedefler 
sırasıyla, 
Normal büyüme ve 
gelişmenin devamını 
sağlamak

Daha fazla kilo 
artışını engellemek 
Kilo verdirmek 
Görüldüğü gibi 
çocukluk çağı şiş
manlığında öncelikle 
çocuğun büyüme ve 
gelişmesi gelir, bu 
yüzden kesinlikle 
çocuğunuzu kilo 
verdirme amacıyla aç 
bırakmayın ya da 
büyüklerin uygu
ladıkları düşük kalo
rili diyetleri çocuk
larınıza uygulatmaya 
kalkışmayın. Bu 

dönemde 
yapacağınız hatalı bir 
yaklaşım 
çocuğunuzu tüm 
hayatı boyunca kilo 
problemiyle uğraş
mak zorunda bıraka
bilir. Beslenmesiyle 
ilgili neler yapa
bilirsiniz?
Öncelikle 
çocuğunuza anne- 
baba olarak siz iyi 
örnek olmalısınız. 
Babası televizyon 
karşısında cips yiyen 
ya da annesi sebzeyi 

görünce yüzünü 
buruşturan bir 
çocuktan aksi 
davranışları bekle
mek mümkün 
değildir.
Eve cips-çikolata- 
koialı içecekler- hazır 
meyve suları gibi 
besinleri almayın. Bu 
tip gıdalarla ev 
ortamında karşılaştır
mayın. Israr ederse 
onunla oturup bu tip 
besinlerin bünyesine 
nasıl zarar verdiğini 
uygun bir dille 
anlatın ama sakın 
korkutmayın.
Okula gidiyorsa ve 
beslenme çantasını 
siz hazırlıyorsanız 
kek-kurabiye-börek- 
meyve suyu gibi 
besinler yerine 
"sandviç + süt/ayran 
+ meyve" tarzında 

menüler hazırlayın. 
Okulda yemek ver
iliyorsa okul yöneti
minden menüleri 
isteyin ve 
çocuğunuzu seçim
ler konusunda bil
gilendirin. Ayrıca 
evdeki yemeğini 
okulda yemediklerini 
tamamlayacak şek
ilde organize edin. 
Çocuğunuzu oyun
lara ve harekete 
teşvik edin. Hatta siz 
de onunla birlikte 
hareket edin. 
Unutmayın çocuklar 
çoğunlukla anne- 
babalarını 
örnek alırlar.
Ara öğün alışkanlığı 
kazandırın. Bu öğün
lerde meyve-sandviç- 
süt-sebze çubukları 
gibi alternatifler 
sunun.

Sevmediği bir besin 
grubu varsa bir 
diyetisyene danışın. 
Yerine ne verebile
ceğinizle ilgili size 
yardımcı olacaktır. 
Asla diyet için zor
layıcı olmayın ve 
çocuğu listelere 
mahkum etmeyin. 
Yavaş yavaş ve 
kademeli olarak 
alışkanlıklarını 
değiştirmeye çalışın. 
Sağlıklı yemekleri 
birlikte yapmaya 
çalışın. İçinde 
emeğinin bulunduğu 
bir besini daha 
kolay ve severek 
yiyecektir.
Fast - food restoran
larında hamburgerin 
yanında patates, 
kola yerine ayran ve 
salata isteyin.

Zorla yapılan Özgüveni olmayan 
kıskanç oluyor

evlilikler öldürüyor
Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde yaşanan 
töre cinayetleri ve 
intihar vakalarının 
sebebinin zorla 
yapılan evlilikler 
olduğu belirtildi. 
Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Uzmanı 
Psikyatrist Dr. Ayhan 
Güler, töre cinayet
leriyle ilgili adliye ve 
hastane kayıtlarına 
dayanarak yaptığı 
araştırmada ilginç 
sonuçlara ulaştı. 
Töre kurbanlarının 
hep tekrar eden acı 
hikayelerinin, sadece 
adı farklı birer kahra
manları olduğu 
kaydedilen araştırma
da, bir çok genç kızın, 
törelere karşı çıktıkları 
için kurşunlandığı, 
traktörle ezildiği, 
nehre atıldığı ve 
kızgın şişlerle "ibret 
olsun" diye 
katledildikleri vurgu- 
land
Araştırmada, "Doğu 
ve Güneydoğu'nun

çeşitli illerinde zorla 
yapılan evlilikler can 
almayı sürdürüyor. 
Yapılan tespitlere 
göre, sadece Muş 
ilinde son 6 ay 
içerisinde 28 genç kız, 
zorla evlendirilmek 
istenmeleri nedeniyle 
intihar etmiştir. Bir 
genç kız ise intiharı 
göze alamayarak, Muş 
Valiliği'ne sığınmıştır. 
İstemedikleri kişilerle 
evlendirilen genç 
kızların gözü kararıyor 
ve her türlü intihar 
yolunu denemekten 
kaçınmıyor. Buna 
örnek verecek olur
sak, geçtiğimiz yıl 
Siverek'te bir genç 
kız, temin ettiği el 
bombasını karnında 

patlatarak yaşamına 
son verdi. Bütün bun
lara rağmen aileler, 
zorla yapılan evlilik
lerden kaçan kızlarını, 
"Töreye karşı geldi" 
diye infaz etmeye 
devam etmektedir" 
denild
Töre cinayetlerinin 
temelinde zorla 
yapılan evliliklerin 
yattığı vurgulanan 
araştırmada, bunların 
önlenmesi için, 
Güneydoğu'da yaygın 
olan bedel ve beşik 
kertmesi gibi uygula
malara son verilmesi 
gerektiği kaydedildi. 
Dünyada ise her gün 
yaklaşık bin kişinin 
intihar ettiği ve bu 
vakaların, dünyada 

meydana gelen tüm 
ölümlerin yüzde 0.4 
ile 0.9'unu oluştur
duğu bildirildi.
Yapılan araştırmalar, 
her gün bin kişinin 
intihar ettiği dünyada 

, bu tür ölüm 
vakalarının erkek
lerde, kadınlara oranla 
4 kat daha fazla 
yaşandığını ortaya 
çıkardı.
Araştırmalara göre; 
kadınlardan daha çok 
intihar ettiği saptanan 
erkekler, intiharı 
gerçekleştirirken asıl
ma, kendini silahla 
vurma gibi şiddetli 
metotlar seçiyor. 
Kadınlar ise çoğun
lukla ilaç ve boğulma 
yöntemini tercih ediy
or. Etnik gruplar ve 
azınlık konumunda 
olanlar birbirlerine 
daha bağlı oldukların
dan bu tür vakalara 
daha az rastlanırken, 
göçmenlerin henüz 
ortama alışamadıkları 
için daha fazla intihar 
ettikleri belirtiliyor.

Uzmanlar, öz güveni 
olmayan kişilerin 
kıskançlık duy
gusunu abarttığına 
ve yaşam kalite 
sinin bozulduğuna 
dikkat çekiyor.
Davranış ve Bilişsel 
Terapiler 
Kongresi'nde bir 
bildiri sunan 
Harward Tıp 
Fakültesi'nden Prof. 
Frank Pattilio, 
kıskançlığın doğuş
tan gelen değil, son
radan öğrenilen bir 
duygu olduğunu 
belirterek, 
"Kıskançlığın 
temelinde özgüven 
eksikliği ve yetersiz
lik duygusu yatar. 
Kendini dışlanmış 
hissetme duygusu 
ise tetikler.
Kıskançlık bazı 
insanlar tarafından 
aptalca bir duygu 
olarak değer
lendirilebilir. Bu bir 
hastalık değildir, 
davranış bozuk
luğudur. Fakat 
hastalığa neden ola
bilir. Kıskançlık, ileri 
boyutlarda depresy
onu ortaya çıkarır. 
Depresyon da mutla
ka tedavi edilmesi 
gereken bir hastalık

tır. Çünkü kıskanç 
olan kişi, çok stresli 
bir yaşam sürmekte
dir" şeklinde konuş
tu.
Kişinin basit 
kıskançlıklarla kendi 
kendine mücadele 
edebileceğini ve 
tedavi edebileceğini 
ifade eden Prof. Dr. 
Pattilio, bunun için 
davranışçı terapi
lerin kullanılabile
ceğini belirterek, 
"Bize başvuran 
kişiye kıskançlık his
settiği andaki 
düşüncelerini 
incelemesini ve 
ifade ettiği duygu
nun ardında yatan iç 
konuşmaları yakala
masını, kıskançlık 
duygusundan önce 
gelen duyguyu 
ortaya çıkarmalarını 
isteriz. Yapmaya 
çalıştığımız şey, 
düşünceleri 
parçalara ayırıp, ayrı 
ayrı değer
lendirmelerini sağla
mak ve rasyonel 
olmadıklarını fark 
ettirmeye çalışmak. 
Bunu kişiler günlük 
yaşamlarında kendi 
kendilerine de uygu
layabilirler" diye 
konuştu.
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Herkes ehliyet kuyruğunda
Karayolları 
Trafik 
Kanunu'nda 
önemli değişik
likler öngören 
Karayolları 
Trafik Yasa 
Tasarısı'nın 
TBMM'ye gön
derilmesinin 
ardından sürücü 
belgesi başvu
rularında 
olağanüstü artış 
oldu. Milli 
Eğitim Bakan 
lığı'ndan alınan 
bilgiye göre, 
2003 yılının 
Aralık ayında 
206 bin 965 kişi, 
sürücü belgesi 
almak için 
başvuruda 
bulundu. Söz 
konusu yasa 
tasarısının gün
deme gelme 
sinin ardından 
başvurular 
yoğunlaştı ve 
2004 yılı Aralık 
ayında bu sayı 
438 bin 520'ye 
ulaştı.
Sürücü belgesi 

almak için 2003 
yılı boyunca 
yapılan başvuru 
sayısı toplam 1 
milyon 88 bin 
265 iken, bu 
sayı 2004 yılın
da 1 milyon 625 
bin 309'a yük
seldi. Halen 
TBMM'de ilgili 
komisyonlarda 
görüşül mekte 
olan yasa tasa 
rısına göre, 
sürücü kurs 
larını başarıyla 
tamamlayanlara 
stajyer sürücü 
belgesi düzen
lenecek. Bu 
belge iki yıl 
geçerli olacak. 
Tasarıda, stajyer 
sürücülük döne
minde 5 kez kır
mızı ışık kuralını 
ihlal eden, 5 kez 
hız sınırlarını 
aşan, her ne 
derecede olursa 
olsun alkollü ve 
uyuşturucu 
maddelerin 
etkisi altında 
araç kullanan, 

asli kusurlu 
olarak ölümlü 
veya yaralamalı 
trafik kazasına 
sebebiyet veren, 
60 ceza puanını 
dolduran sürü 
cülerin sürücü 
belgelerinin, 
trafik zabıtasın- 
ca geri alınarak 
iptal edilmesi 
öngörülüyor. 
Bu kişilerin 
tekrar sürücü 
belgesine 
sahip ola
bilmeleri için 
yeniden sürücü 
kursunda eğitim 
almaları ve 
yapılan sınavlar
da başarı 
göstererek serti
fika sahibi 
olmaları, ayrıca 
psiko-teknik 
değerlendirme 
ve psikiyatri 
uzmanı muayen
esine tabi tutu
larak sürücü 
olabileceğine 
dair rapor 
almaları 
zorunlu olacak.

OM koca eve giremez
Bursa'da, 
Avrupa Birliği 
(AB) uyum 
yasaları kap
samında eşini 
döven ve şiddet 
uygulayan 247 
kocaya aile 
mahkemelerinde 
6 ay boyunca 
evden uzak
laştırma cezası 
verildi.
4320 sayılı 
Ailenin 
Korunmasına 
Dair Kanun kap
samında kurulan 
aile 
mahkemeleri 
koca dayağı 
yiyen kadınların 
sığınağı oldu. 
Yasanın henüz 
tam olarak bilin
memesine rağ- ’ 
men geçen yıl 
eşi tarafından 
şiddete maruz 
kaldığını ifade 
ederek, aile 
mahkemelerine

müracaat eden 
kadınların sayısı 
her gün artıyor. 
Ailelerin ve 
çocukların 
korunması 
amacıyla boşan
ma öncesinde 
yuvaların yıkıl
maması amacıy
la Sulh Hukuk 
Hakimliği, 247 
kocaya eş ve 
çocuklara karşı 
şiddete yönelik 

davranışlarda 
bulunmaması 
için müşterek 
evden en fazla 6 
ay olmak üzere 
uzaklaştırılma 
cezası verdi. 
Kocaların 
eşlerinin 
şikayeti üzerine 
evdeki eşyalara 
zarar vermeme
si, iletişim vası
tasıyla rahatsız 
etmemesi, alkol 

ve uyuşturucu 
kullanmış şek
ilde eve 
gelmemesinin 
yanı sıra evde 
kullanmaması 
için evden uzak
laştırıldığı 
bildirildi.
Bu tür 
cezaların yıkıl
makta olan 
birçok aileyi 
yeniden bir
leştirdiği belirtil
di. Uzaklaştırma 
kararına 
uymayan eşler 
hakkında 3 
aydan 6 aya 
kadar hapis 
talebiyle Sulh 
Ceza Mahkeme 
si'ne dava 
açılırken, birçok 
eşin yasak olan 
eve girdikleri 
gerekçesiyle 
haklarında 
dava açıldığı 
öğrenildi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz»

İL

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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İşsizliğe çare turizm sektörü
Türkiye gibi 
gelişmekte olan 
ülkelerin karşı 
karşıya bulunduğu 
en önemli sorunlar
dan işsizliğin, 
'Turizm * kaynağının 
değerlendirilmesi 
suretiyle 
giderilebileceği 
belirtiliyor.
Turizm sektörünün 
emek-yoğun 
niteliğini taşıması 
ve otomasyona 
geçme imkanlarının 
oldukça sınırlı 
olması sebebiyle, bu 
sektörde emek 
gücüne ihtiyacın 
hiçbir zaman azal
mayacağı, aksine 
günden güne arta
cağı vurgulanarak, 
tüm bu sebeplerden 
dolayı turizm 
yatırımlarına hız 
verilmesi gerektiği 
bildiriliyor.
Yatırımlar arttıkça 
çalışanların sayısı 
çoğaldığı gibi, böl
geler arasındaki 
kalkınma düzeyinin 
en aza inmiş ola
cağı, böylece 
herkese kendi böl
gesinde çalışma 
imkanı doğacağı ve 
emek arzı ile emek 
talebinin birbirine 
eşit duruma gele
ceği kaydediliyor. 
Uzmanlar, 
Türkiye'nin jeopoli
tik ve jeostratejik 
konumu, geçmiş yıl
larda bir çok farklı 
kültüre başkentlik 
etmiş olması, dört 
semavi dinin buluş
tuğu bir ülke olarak 
ön plana çıkması, 
rakiplerine göre son 
derece temiz plaj ve 
koyları barındır
ması ve dört 
mevsimin bir arada 
yaşanması gibi özel

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

likleriyle büyük 
avantaja sahip 
olduğunu ifade 
ederek, bu değer
lerin turizm amaçlı 
kullanılmasının, 
ülkenin içinde 
bulunduğu işsizlik 
sorununun 
giderilmesinde çok 
önemli rol oynaya
cağına dikkat çekiy
or. Türkiye'nin, 
yetişmiş yeni 
işgücünün önemli 
kısmı için, iş bulma 
imkanları kısıtlı bir 
ülke olduğunu 
hatırlatan uzman
lar. "Ülkede hem 
hızlı nüfus artışı, 
hem de artan bu 
nüfusun kentlerde 
yoğunlaşması, 
sorunu günden 
güne ağırlaştırmak
tadır. Özellikle 
ekonomik kriz 
dönemlerinin oluş
turduğu ortam, 
çalışabilecek 
durumdaki insan
lara yeni iş alanları 
oluşturma konusun
da bir takım zorluk
lara yol açmaktadır. 
Emek-yoğun . 
yapıya sahip turizm 
sektörü bu konuda 
yeni iş alanlarını 
açılmasını sağla
yarak önemli bir „ 
işlev görmektedir' 
diyorlar.
TURİZMDE 800 
BİN KİŞİ 
ÇALIŞIYOR Bu 
arada, Türkiye de 
yapılan çeşitli çalış

maların, konaklama 
tesislerinde yatak 
başına 0.5 kişinin 
istihdam edildiğini 
gösterdiğini vurgu
layan uzmanlar, 
2004 yılı sonu 
itibariyle Turizm 
Bakanlığından 
işletme, yatırım ve 
belediye belgeli 
toplam yatak 
sayısının 1 milyon
dan fazla olduğunu 
bildiriyor. Bu 
durumda, konakla
ma tesislerinde 
doğrudan çalışan 
işgücü sayısının 500 
bin olduğunu 
belirten uzmanlar, 
bu rakama marina 
ve yatçılık, ulaştır
ma şirketleri, seya
hat acentaları, alış - 
veriş merkezleri 
gibi turizmle 
ilgili çeşitli birim- 
lerde çalışan işgücü 
eklendiğinde, sek- 
törde doğrudan isti
hdamın yaklaşık 
800 bini bulduğunu 
kaydediyor.
Uzmanlar, 2010 
yılında ise bu 
rakamın 1 milyon 
427 bine ulaşa
cağının tahmin 
edildiğini ifade 
ediyor.
Diğer taraftan, 
derlenen bilgilere 
göre, turizm ye 
seyahat sektörü, 
dünyada en fazla ış 
sahası oluşturan 
sektörlerden biri 
konumunda.

Tlirizm sektörü, 
dünya genelinde 
212 
milyon kişiye istih
dam imkanı sağla
yarak, küresel 
işgücünün yüzde 
10.6'sini teşkil 
ediyor. Bununla 
birlikte, turizm sek
töründe çalışanların 
büyük çoğunluğunu 
(yüzde 45 - 65) 
kadınlar oluşturuy
or. Turizme oldukça 
bağımlı bulunan 
ülkelerde toplam 
işgücünün yüzde 
50'sinden fazlası, 
sektörle doğrudan 
ya da dolaylı olarak 
ilişkili bulunan 
ekonomik faaliyet 
alanlarında istih
dam ediliyor. Dünya 
Seyahat ve Turizm 
Konseyi'nin 
(tVTTC) geleceğe 
yönelik tahminler
ine göre, 
-012yılında dünya 
genelinde turizm 
sektöründe çalışan
ların sayısı 250 
milyona ulaşacak. 
OECD istatistikler
ine göre ise, bazı 
Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde istih
damın önemli 
bölümü turizm sek
töründe bulunuyor. 
Örneğin, 
Avusturya'da her 
100 kişiden 14'ü 
turizm sektöründe 
istihdam edilirken, 
bu sayı 
Yunanistan 'da 
yüzde 10, Ispanya'
da yüzde 9, 
İsviçre'de yüzde 8 
ve Almanya 'da 
yüzde 7, Türkiye'de 
ise yalnızca yüzde 1 
olarak 
gerçekleşiyor.

■I OUNLUK s YYASY GAZETE

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Halk arasında 
"ıhça", "kaplıca", 
"içmece" "çer
mik", "girme" gibi 
değişik isimler 
takılan kaplıca 
suları, yirmi dere
ceyi aşan sıcaklık
ları ve ihtiva ettik
leri maden tuzları 
ile şifa potansiyeli 
taşıyor. Bu suların 
bileşimlerinde 
ayrıca, karbon
dioksit ve kükürtlü 
hidrojen gibi 
gazlar veya 
radyoaktif eleman
lar ^ulunuyor. 
Kadın hastalık
larından mide 
ağrılarına, egza
madan solunum 
yolu rahatsızlık
larına kadar bir 
çok hastalığa iyi 
gelen kaplıcalara 
gitmeden önce 
mutlaka doktora 
danışmak gerekiy
or. Çünkü, hangi 
kaplıcanın 
hastalığınıza iyi 
geleceğine, ne 
kadar müddetle 
faydalanacağınıza 
ancak doktor karar 
vermeli. Günde 
kaç defa, ne 
zaman ve ne mik
tarda içileceği yine 
doktor tarafından 
tavsiye edilmiş 
olmalıdır.
Çeşitli kaynaklar
dan derlenen bil
gilere göre, her 
kaplıcanın özel
liğine göre bir fay
dalanma şekli var. 
Kiminin suyunu 
içerken kimi ile . 
banyo yapılır. Bir 
diğerinin çamur 
veya buharından 
istifade edilir. . 
Banyo Kürleri: 
Sıcaklıkları vücut 
ısısına yakın olan 
(35-38) maden 
suları ile gerçek

leştirilir. Küvet 
veya havuz gibi bir 
yere biriktirilen 
suya bütün vücut 
ile girilirse buna 
"tam banyo yan 
beline kadar gir
ilirse "yarı banyo" 
denir. Suyu bol 
olan kaplıcalarda 
"duş banyolun" 
da yapılmaktadır. 
Buhar Kürleri: 
Sıcaklıkları vücut 
ısısının üzerinde 
olan maden 
sularının buharın
dan istifade 
edilmektedir.
Tavandan veya 
tabandan açılan _ 
deliklerden 
fışkıran buharlar 
teneffüs edilerek 
(iç çekilerek) şifa 
aranır. Ayrıca, 
fışkıran buharlar 
dış deriye temas 
ederek cilde de 
tesirli olur.
İçme Kürleri: Bazı 
maden sulan, ihti
va ettikleri miner
allerin özelliğinden 
dolayı içilmekle 
fayda verirler.
Çamur Kürleri: 
Maden sularıyla 
senelerce ıslak 
kalarak çamur 
halini almış olan 
kaplıca toprağı, 
madensel tuzlara 
doymuştur. Bu 
çamur gözenekler
den içeriye sızarak 
dokulara 
nüfuz eder. 
HASTALIKLARA 
GÖRE 
KAPLICALAR 
İltihabi Romatizma 
(Artrit): Kalbi 
ve sinir sistemini 
etkileyen, 
çocuklarda ve 
yetişkinlerde 
görülen bir 
hastalıktır. Ateşli 
ve sükunetti 
devreleri vardır.
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619 bin 789 
lisanslı sporcu var

Türkiye 'de toplam 
619 bin 789 lisanslı 
sporcunun olduğu 
belirlendi.
Gençlik Ve Spor 
Genel 
Müdürlüğü 'nün 
(GSGM) 2004 yılı 
sonu istatistiklerine 
göre, Türkiye 'de 
toplam 619 bin 789 
lisans sahibi sporcu 
bulunurken, bu 
sporcuların 122 bin 
774'ünün faal 
olarak spor yaptığı 
belirtildi. Faal 
sporcuların 87 bin 
222'sini ise erkek 
sporcular 
oluşturuyor.
İstanbul, iller 
içerisinde 62 bin 726

lisanslı sporcu ile 
Türkiye'nin en 
sportif kenti olma 
özelliğini taşırken, 
İstanbul'u 35 bin 
693 lisanslı 
sporcusuyla Ankara 
ve 34 bin 339 
sporcusuyla da 
İzmir izledi.
Bitlis, bin 153 
lisanslı sporcusuyla 
Türkiye'nin en az

sporcusuna sahip ili 
olarak göze çarpıyor. 
Bitlis 'i bin 425 ile 
Tunceli, bin 451 ile 
Düzce, bin 465 
sporcu ile de Yozgat 
ve Ardahan takip 
ediyor. Bitlis'te faal 
bayan sporcuların 
sayısı ise 3 6'da 
kalıyor.

Öğretmenlerin 
alım gücü düşüyor
Eğitim Sen'in yaptığı 
araştırmaya göre, 
1995 yılındaki 
maaşıyla 2 bin 898 
adet ekmek alabilen 
bir öğretmen, bugün 
1845 adet ekmek ala
biliyor, 
öğretmenlerin "alım 
gücü"konusunda 
yapılan araştırmaya 
göre bir öğretmen

1931 yılındaki aylık
90 lira maaşıyla 170

GIDA İŞLETMESİNDE ÇALIŞACAK
Gıda Mühendisi / Teknikeri

- Üretimde çalışacak
Ziraat Mühendisi

- Sebze alım ve ekim organizasyonunu üstlenecek 
İhracat- İthalat - Satış Elemanı

- Tercihen iyi İngilizce bilen,
- Ticaret Lisesi veya Yüksekokul mezunu.
Adayların; Orhangazi’de veya Gemlik’te ikamet 
etmeleri gerekmektedir.
Tercihen konusunda deneyimli olmaları gerek
mektedir.
Erkek adayların askerlik görevlerini yapmış 
olmaları gerekmektedir.
Müraacat: ZEY-TUR-SAN A.Ş.
Tel : (0.224) 586 52 0İ - 02
Fax : (0.224) 586 52 00
e-mail : info@zeytursan.com.tr

litre zeytinyağı, 
1950 yılındaki

225 lira maaşıyla 
25.7 reşat altını, 
1965 yılında 2 bin 
25 lira maaşıyla 29 
adet cumhuriyet 
altını, 1978 yılında 7 
bin 940 lira maaşıy
la 94 adet roman, 
1995 yılındaki 
maaşıyla 2898 
adet ekmek 
alabiliyordu. 
2005'te ise bir 
öğretmen aylık 738 
YTL maaşıyla 87 
litre zeytinyağı, 5.1 
adet reşat altını, 5.9 
adet cumhuriyet 
altını, tanesi 15 
YTL'den 50 adet 
roman, 1845 
ekmek alabiliyor.

Barbaros BALMUMCU
Barbarosca

Basından Seçmeler
-Galatasaray Başkanı 

çok mutlu.
Çattaydın, Schalke 'yi 

galibiyeti için, futbolcu
larını tebrik etti.

-Saat 05.00'de 
Almanya 'dan dönen 
Galatasaray, Türkiye 
kupasını Bıırsaspor 'la 
oynayacak.

-Galatasaray futbol 
sorumlusu Fatih Gökşen 
kendisine kulüp bulmasını 
istediği Ümit Karan 'ın 
menejerini haşladı.

-Galatasaray 'ın genç 
yeteneği Cafer can 18 yaşı
na girdi. Güzel bir 
doğumgünü ile yeni yaşını 
kutladı.

-Ocak 'ta ödenmesi 
gereken paralar 
Galatasaray kulübü tarafın
dan şubat ayına ertelendi.

-Galatasaray basketbol 
takımı, Banvit'i 80 - 75 
yendi.

-T enerbahçe 'hin 
Antalya 'da yaptığı devre 
arası kanıp çalışmalarından 
Teknik Direktör Daum 'un 
memnun olduğu göründü.

-Fenerbahçe tüzük 
değiştiriyor.

iki yıl olan başkanlık

süresi üç yıla çıkıyor.
-Fenerbahçe 'de son kur

ban Tuncay.
23 yaşına giren 

Tuncay 'ın doğum günü 
Brezilya usulü kutlandı. 
Tuncay'ı aralarına alan 

futbolcular, Tuncay 'ı 
yumurtaya bulayıp 
arkadaşlarına şaka yaptılar.

-Anelka pazarlığı daha 
bitmedi.

-Geçen yıl Galatasaray 'ın 
kapısından dönen yıldız 
oyuncu, “Ben
Fenerbahçe 'li Serhat 'mı 
öyle de kalacağım ” dedi.

-Fenerbahçe basketbol 
takımı, Migrosspor'ıı 74-57 
yendi.

-Beşiktaş 'ın yıldızı 
Sergen Yalçın Türkiye 
Kupası için 'Kııpa bize çok 
yakın' şeklinde konuştu.

-Beşiktaş basketbol 
takımı Ülkerspor'u 64-59 
yendi. Maç / 6 ocak 'ta 
oynandı.

-Galatasaray Voleybol 
Takımı filede 3-2 mağlup 
oldu.

Voleybol erkekler liginde 
yapılan maçta, Galatasaray 
Çankaya Belediyesi 'ne 3-2 
yenildi.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 

GSM: 0532 337 9710

ACİL 
SATILIK
DAİRE

Manastır mevkinde 
150m2 

ful deniz manzaralı 
çift banyolu 
lux sıfır daire 
Müracat Tel:

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

(.Kl P AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Gemiyetlere sandalye, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

mailto:info@zeytursan.com.tr
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İHALE İLANI
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GEMLİK BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYEMİZ ARAÇLARINA 2005 YILINDA KULLANILMAK ÜZERE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ 

ALIMI işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005 / 7447
1- İdarenin
a) Adresi : GEMLİK BELEDİYESİ AHMET DURAL MEYDANI - GEMLİK
b) Telefon - Faks no : 224 513 45 21 - 224 513 45 28
c) Elektronik posta adresi: gemlikbel@ttnet.net.tr
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19.000 LİTRE SÜPER BENZİN, 6.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 

250.000 LİTRE MOTORİN, 8.000 KG KALORİFER YAKITI ALIMI

Yüzyılın 
ilk güneş 
tutulması

b) Teslim yeri (leri)

c) Teslim Tarihi
3- İhalenin

: Firmanın işyerinde araçlarımıza fiş karşılığı teslim. 
Kalorifer yakıtı itfaiye hizmet binasına teslim edilecektir.

: Sözleşme tarihinden 31.12.2005 tarihine kadar

a) Yapılacağı yer : GEMLİK BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
b) Tarihi - Saati : 14.02.2005 - 10.oo
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu

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

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

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 taşdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

4.1.4 4734 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadınma ilişkin yazılı taahhütname

4 15 Sekli ve ıcprirn ıd.n şartnamede belirlenen teklif mektubu
4 1.6. Şekli ve içengı idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu aııının/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
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belir

lenecektir.
TEKLİF EDİLEN FİYATA AKARYAKIT İSTASYONUNUN GEMLİK BELEDİYESİ HİZMET 

BİNASINA OLAN UZAKLIĞININ HER BİR KİLOMETRESİ İÇİN % 04 (BİNDE DÖRT) EKLENMEK 
SURETİYLE BULUNACAK EN DÜŞÜK FİYATA GÖRE EN AVANTAJLI TEKLİF 
BELİRLENECEKTİR.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı GEMLİK BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir 

ve 75 YTL / milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 14.02.2005 tarihi, saat 10.oo’a kadar GEMLİK BELEDİYESİ HESAP İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ ODASI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönde 
rilebilir.

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 teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B-

2006 yılında
21. yüzyılın ilk 
tam güneş 
tutulması 29 
Mart 2006'da 
gerçekleşe
cek. Güneş 
tutulması, 
Akdeniz, Orta 
Anadolu ve 
Karadeniz'de 
tutulma hattı 
içinde kalan 13 
ilde tam, hat dışın
da kalan yerlerde 
ise parçalı tutulma 
şeklinde 
izlenebilecek. 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nün 
internet sayfasın
dan derlenen bil
giye göre, 20. 
yüzyılın son 
Güneş tutulması 
Türkiye'den 11 
Ağustos 1999 
günü izlenirken, 
bu yüzyılın ilk 
Güneş tutulması 
29 Mart 2006'da 
izlenecek. 
Genişliği yaklaşık 
190 kilometreye 
ulaşacak tam 
tutulma hattı 
Dünya üzerinde 
kalabalık yerleşim 
bölgelerini kat

edecek ve milyon
larca kişi tutul
mayı izleyecek. 
Tam tutulma süre
si yer yer 4 
dakikaya kadar 
çıkacağından 
izlenmesi ilginç 
bir tutulma ola
cak. Bu tarihte Ay, 
Dünya ile Güneş 
arasına girerek 
Güneş'i tamamen 
örtecek. Ay'ın 
gölgesi Türkiye 
saati ile 11.36'da 
önce Brezilya 
kıyılarına düşe
cek, daha sonra 
Atlantik 
Okyanusu'nu kat- 
ederek saat 
12.10'da Afrika 
kıyılarına ulaşa
cak. Afrika kıtası 
üzerinde tam 
tutulma; Gana, 
Togo, Benin, 
Nijerya, Nijer, 
Libya ve 
Mısır'dan 
izlenecek

Türkiye'nin 
battaniyesini 
Uşaküretiyor

Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Halil 
Ağaoglu, günde 40 bin 
civarında battaniye 
üretilen Uşak'ta, tüm 
yurt üretiminin yüzde 
95'inin, dünya üretiminin 
de yüzde 5'inin karşı
landığını söyledi. 
Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ağaoğlu, 
Uşak'ta irili ufaklı 60 bat
taniye fabrikasının 
bulunduğunu ve 10 bin

kişinin bu sektörde isti
hdam edildiğini 
belirterek, "Battaniyenin 
ilimize girişi deri 
sayesinde olmuştur. 
Tabaklık işinden çıkan 
yünler önceleri hali ipliği 
daha sonra da battaniye 
ipliği olarak kullanıl
maya başlanmıştır. 
Sektörün Uşak'ta yer
leşik düzen almasının en 
önemli sebebi ham mad
denin yoğun olarak ilim

izde bulunabilmesi. 
Pazarlama avantajları ve 
yetişmiş iş gücünün 
kolay temini diğer sebe
pler olarak karşımıza 
çıkıyor. Battaniye sek
törü ekonomiyi ayakta 
tutuyor. Üretimin yüzde 
80-85'ni ihraç ediyoruz. 
İhracatın yıllık getirisi 
160 milyon dolar 
seviyesinde. Üretimin 
yüzde 30'u Avrupa 
ülkeleri olmak üzere,

Arnavutluk, Makedonya, 
Bulgaristan, Romanya, 
Ukrayna, Irak, Güney 
Afrika, Kazakistan, 
Türkmenistan, Suriye, 
İsrail, Filistin, Suudi 
Arabistan ve Ürdün'e 
ihracat yapılıyor" dedi 
Her geçen gün daha da 
zorlaşan şartlarda üre
tim yapmak, battaniyeci- 
leri farklı alternatiflere 
ve kaliteli üretime yön
lendirdiğini belirtti.

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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Kış mevsimi depresyon mevsimi
Uzmanların yaptık
ları araştırmalara 
göre, mevsimlerin 
insanın ruh sağlığını 
büyük ölçüde etk
ilediği ve ruhsal 
bunalım olarak bili
nen depresyonun 
kış mevsiminde art
tığı ortaya çıktı. 
Türkiye Hastanesi 
Psikiyatri Uzmanı Dr. 
Aytül Gürbüz, 
"Depresyonun özel
likle belirli mevsim
lerde ortaya çıkması 
ve her yılın aynı 
döneminde tekrarla
ması, mevsimlerin 
ruh sağlığı üzerinde
ki etkisinin göster
gesidir" dedi. 
Her mevsimde moral 
bozacak bir şeyler 
olduğunu, fakat kış 
mevsiminde bunun 
oranının arttığını 
belirten Dr. Aytül 
Gürbüz, birçok 
insanın mevsimlere 
bağlı olarak ruhsal 
durumunun 
değiştiğini ve kış 
aylarında kendini 
durgun, isteksiz his
settiğini ifade etti. 
Gürbüz, "Mevsimsel 
depresyon daha çok 

kış aylarında 
görülür. Bunları 
izleyen ilkbahar ve 
yaz aylarında 
düzelme gözlenir. 
Bunda, gün ışığın
dan yoksul kalmanın 
etkisi büyük. İsveç, 
Norveç gibi kuzey 
ülkelerinde gündüz 
periyodunun kısa 
olduğu mevsim
lerde, depresyon 
daha sık olarak 
görülmektedir" diye 
konuştu. DEPRESY
ONUN BELİRTİLERİ 
Türkiye Hastanesi 
Psikiyatri Uzmanı Dr. 
Aytül Gürbüz, 
depresyonun belirti
lerinin ise cinsiyete 
göre farklılık göster
diğini söyledi. 
Mevsimsel depresy
onun özellikle yük
sek enlemlerde 
yaşayanlarda, 
gençlerde ve kadın
larda daha sık 
görüldüğünü 
belirten Gürbüz, bu 
tür vakaların mey
dana geldiği kişilerin 
yüzde 60-90'ını 
kadınların oluştur
duğunu ifade etti. 
Dr. Aytül Gürbüz,

mevsimsel depresy
onun belirtilerinin 
aşırı uyuma, aşırı 
yemek yeme, bun
lara bağlı olarak kilo 
alma, tatlı yiyecek
lere karşı isteğin art
ması olduğunu 
belirterek, depresy
on geçirenlerde 
çabuk tepki verme 
hali ve mevsimsel 
değişikliklere uyum 
güçlüğü 
görüldüğünü 
söyledi.
Depresyonun cid
diye alınması gerek
tiğini ifade eden 
Uzman Dr. Aytül 
Gürbüz, "Her ne 
kadar etkin mevsim
sel olsa da sonuçta 
bir depresyon hali 
oluşmaktadır. Daha 
önce kış aylarında 
depresyona giren ir 
kişide tekrar kış 
geldiğinde depresy
ona gireceği beklen
tisi olabilir. Bu 
durum, kişinin 
moralini bozar, 
hastalığa teslim 
olmasına sebep olur. 
Özelikle kış mevsi
minin olumsuz etk
isini kaldırmak için, 

rahatsızlık çeken 
kişinin bakış açısını 
değiştirmesini sağla
mak gerekir. Kışı da 
güzel yaşanacak bir 
mevsim olarak 
algılaması sağlan
abilir. Ocak ayının ilk 
yarısında bu konuda 
örnek sayılabilecek 
günler yaşandı. Tüm 
yurdu kar kapladı. 
Günler boyunca 
yağan kar bir yan
dan yaşamı olumsuz 
etkilerken, bunun 
tadını çıkaranlar 
oldu. Karın olumsuz 
etkisiyle karamsar
lığa kapılmak yerine 
bu durumu keyifli 
hale getirmek tabii 
ki, ruhsal durumu 
yansıdır" şeklinde 
konuştu. NELER 
YAPILMALI? Uzman 
Dr. Aytül Gürbüz, kış 
mevsimi nedeniyle 
dışarıda fazla vakit 
geçirilemediğini ve 
bu sayede ailelerin 
daha fazla bir araya 
geldiğine dikkat çek
erek, "Birlikte geçir
ilen vakit daha çok 
olur. İnsanların 
kendilerine uğraş 
bulmaları, daha

üretken olmaya 
çalışmaları, kendi
lerini bırakmamaları 
gerekir. Hayata nere
den ve nasıl 
bakarsak öyle 
algılarız. Eğer 
karamsar ve olum
suz bir yerden 
bakarsak, hayatı 
öyle algılarız ve 
değiştirmek için de 
bir şey yapamayız. 
Ruhsal durumda 
olumsuzluk ortaya 
çıkar" dedi.
Kişinin olaylara ve 
hayata olumlu bak
maya çalışmasının, 
depresyona girme 
riskini azaltmadığını 
vurgulayan Gürbüz, 
şunları söyledi: 
"Depresyona 
girmemek için çaba 
gösterilirse ve bir 
takım uğraşlar 
edinilirse de, 

depresyona girmek 
önlenemeyebilir. Bu 
durumda, bunların 
farkına varıp bir 
psikiyatristten mut
laka yardım alınmalı. 
Öncelikle depresy
on, tedavisi çok 
kolay bir hastalıktık. 
Tedaviden kısa 
sürede sonuç alın
abiliyor. Mevsimsel 
depresyonda kuzey 
ülkelerinde ışık 
tedavisi uygulan
maktadır. Ülkemizde 
kış aylarında bile 
gün ışığından çok 
uzun süre mahrum 
kalmıyoruz. En azın
dan ülkemizin 
güneyi hemen 
hemen her zaman 
güneşli diyebiliriz. 
Bu açıdan 
bakıldığında toplum 
olarak şanslı 
sayılırız."

i
1

1VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 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

■M

1
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

|-

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

HASTANELER

TÜP DAĞI"’’ LARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocak az 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz__________514 88 70
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 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

NÖBETÇİ ECZANE

24 Ocak 2005 Pazartesi 
ÇAĞLAR ECZANESİ 

Osmaniye Mah. 
Pazar Cad.

No:23 GEMLİK 
Tel: 0.224 513 36 52

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2038 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Breakci gençler hünerlerini sergiledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Kurban 
Bayramında 
havaların güzel 
geçmesini fırsat 
bilen gençler, 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
tüm dans hüner
lerini sergilediler. 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
bulunan 
basketbol 
fotolarının altında 
break dansı yapan 
gençler, kordonda 
gezenler tarafından 
ilgi ile izlendiler. 
Akrobatlar gibi 
değişik vücut 
hareketleriyle 
oynanan break 
dansı yapan 
gençler, 
birbirleriyle 
yarıştılar.
Break dans 
konusundaki

Yurtdışına 
öğretmen 

gönderiliyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Avrupa ve Asya 
ülkeleri ile Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde 
görevlendirilmek 
üzere, toplam 
216 öğretmeni 
yurt dışına gön
deriyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Dış 
İlişkiler Genel 
Müdür Vekili 
Doç. Dr. İbrahim 
Özdemir, 81 
il Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
gönderdiği 
genelgeyle, yurt 
dışında 
görevlendirilecek 
öğretmenleri seçme 
sınavına ilişkin 
esasları belirtti. 
Özdemir, söz 
konusu genelgede,

yurt dışında 
yaşayan Türk 
vatandaşları ve 
soydaşlarımızın 
öğrenim çağındaki 
çocuklarının 
eğitim-öğretiminde 
görevlendirilmek 
üzere, sınavla 
sınıf ve branş 
öğretmeni seçile
ceğini kaydetti. 
Özdemir, 
görevlendirilecek 
öğretmenlerin 
Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşı olması, 
en 5 yıl öğretmenlik 
hizmetinin 
bulunması 
gerektiğini ifade 
ederek, öğretmen
lerin mesleki 
yeterlilik sınavının 
ise 13 Mart 2005 
tarihinde yâpıia- 
cağını belirtti.

p® ARMAN PETROL
huoa DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 07 66 - 514 07 67



Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu Folklör Ekibi, Gemllk’i temsil edecek

Folklörcüler yarışmalara hazırlanıyor
Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu Salonu’nda çalışmalarını sürdüren Folklor Ekibi, Bursa Atatürk Spor 
Salonu’nda yapılacak ilköğretim okulları arasında düzenlenen folklor yarışmalarında Gemlik’i temsil edecekler. 12’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE ____
25 Ocak 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Kuvvetli lodos ve 
yağış uyarışı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü, batı bölgelerin de 
kuvvetli lodosla birlikte etkili 
olacak sağanak yağışların 
oluşturacağı olumsuz şartlara 
karşı ilgilileri ve vatandaşları 
uyardı. Haberi sayfa 7’de

24 Ocak 1993 tarihinde evinden çıkarken, aracına konan bomba ile katledilmişti.

L/gur Mumcu anıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ey halkım unutma bizi..
Bizim kuşaklar, 12 yıl önce evinden çıkıp 

arabasına binerken, karanlık güçler tarafın
dan aracına konan bomba ile öldürülen 
Uğur Mumcu’nun yazılarını okuyarak bil
inçlendi..
Atatürk’ü, ulus sevgisini, tam bağımsız 

lığı, din adına döndürülen sahtekarlıkları, 
milliyetçilik adına yapılan kepazelikleri, 
siyaset adına döndürülen dolapları, 
teröristin sağcısının solcusunun olmadığını 
yılmadan yazan kişiydi Uğur Mumcu..

1970’li yıllarda sağ-sol çatışmaları adı 
altında gençliğin nasıl aldatıldığını, kul
lanıldığını ilk o gördü ve gençleri sürekli 
uyardı.
Siyasetçi, tarikat ve mafya ilişkilerini ilk 

kez o somut olarak ortaya koydu.
? Bataklığın sivrisineği öldürmekle kurutul
mayacağım söyledi hep..
Atatürkten yana oldu, laiklikten yana oldu, 

emperyalizmin düşmanı oldu, Türkiye’nin 
kendinden başka dostu olmadığını söyledi 
hep..
Yobazın da, çıkarcının da, hırsızın da 

karşısında oldu.
Ülkede dönen dolapları hep haykırdı.. Bu 

yolda öldürüleceğini biliyordu ve halkına 
sesleniyordu.
“Birgün sesimiz hepinizin kulaklarında 

yankılanacak ey halkım unutma bizi., özgür
lüğe adanmış bir top çiçek gibiyiz şimdi 
hep birlikteyiz ey halkım unutma bizi, unut
ma bizi, unutma bizi....”

Hukukçu, Gazeteci- 
Araştırmacı Yazar Uğur 
Mumcu ölümünün 12. 
yılında sevenleri tarafından 
yurt genelinde törenlerle 
anıldı. AD D Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet Kızılkaya 
devletin kendi aydınlarını 
koruyamadığını söyledi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanlığı 
12 yıl önce katledilen 
Gazeteci-Araştırmacı 
Yazar Uğur Mumcu 
nun ölüm yıldönümü 
nedeniyle yaptıkları 
açıklamalarda, 
Mumcu’nun Türkiye 
üzerinde oynanan 
oyunları görerek, 
yazılarında ilgilileri 
uyardığı için 
öldürüldüğünü
söylediler.

Haberi sayfa 3’de
ADD Gemh. Şubesi’nde yapılan anma töreninde, Uğur Mumcu 
12. ölüm yıldönümünde bir kez daha anıldı.

TAŞ! 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

“Eski hamam eski tas” 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda....

İu.
Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA

‘Uğur Mumcu’
‘adlı yazısıyla 2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Serbest Kürsü İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Gürhan ÇETİNKAYA

UĞUR MUMCU...

Ülkede cumhuriyet, laiklik, demokrasi ciddi anlamda tehdit altın
da..

Çünkü "büyük" devletler dünya egemeni olabilmek için kendisin
den küçük olanlara sürekli saldırıyorlar.

Saldırının boyutları ve yöntemleri çok değişik.
Kültürel saldırı var.
Ekonomik saldırı var.
Siyasal saldırı var.
Silahlı saldırı var.
Dinsel saldırı var.
Emperyalistler hedeflerine ulaşabilmek için her yolu deniyorlar.
İtiraf etmek gerekiyorsa başarıyorlar da..
Kısa, orta veya uzun erimli planlarını aşama aşama gerçek

leştiriyorlar.
Kurtuluş Savaşı'nın sona ermesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 

ilanından sonra başlayan "emperyalist" saldırı hız kesmeden 
sürüyor.

Sağ-sol çatışmaları, laik-antilaik ayırımları, ılımlı -sert İslâm 
tartışmaları, bölücülük eylemlerinin tümü bu saldırının ayakları..

Eğitimsiz bırakılan,tüketim bombardımanına tutulan toplum her 
geçen günuyuştu..

Direnemedi..
Karşı duramadı..
Soramadı..
Sorgulayamadı..
Karşı duran, direnen, girişimler etkisizleştirildi..
Soran sorgulayan kalemler susturuldu.
Bilim adamları, düşünce insanlarına acımasızca kıyıldı.
Profesörler, gazeteciler, sanatçılar emperyalizm uğruna katledil

di.
Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı Atatürk ilkelerine inanan, 

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan sağcı solcu tüm yurttaşların 
onayladıkları iki aydın..

İkisi de ulusal uyanışı engellemek, ülkeyi karanlıklara boğmak 
isteyenlerin saldırısı sonucunda susturuldu.

Ne yazık ki ;
Uğur Mumcu'dan da
Ahmet Taner Kışlalı'dan da sonra işler kötüye gitti, gidiyor.
Ulusal bağımsızlık tehlike altında..
Kuvay-ı Milliye ruhu derinden sarsıldı.
Emperyalistlerin soluğu daha da hissediliyor.
Dün Irak,
Bugün İran..
Yarın ..
Yaşamsal değerler olan enerji ve su iştah kabartıyor.
Türkiye Cumhuriyeti topraklarının da içinde bulunduğu coğrafya 

suyun başı..
Petrolün çıkış noktası.
Onun için saldırı durmayacak..
Saldırıya karşı direnmek gerek.
Direnmek içinde düşünmek,çalışmak ve üretmek gerek.
Ama önce katıksız bir yurtsever olmak gerek.
Uğur Mumcu gibi..
Ahmet Taner Kışlalı gibi..
Ne diyor Uğur Mumcu ;
"Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti- 

emperyalistim. Benbağımsız Türkiye'den yanayım. Ben özgür
lükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün 
karşısındayım Ben,yobazların, hırsızların vurguncuların, çıkarcıların 
düşmanıyım.

Öyleyse vurun, parçalayın.!
Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar çıkacaktır.”

Girit’te Yaşanmış Olaylar (4)

Bu olayı en az on kişiden 
dinledim. En geniş şeklini 
Çavuş lakaplı Hüseyin Çak
mak ve oğlu İbrahim’den 
dinlemiştim.

“Sonbaharın denizden 
püfür püfür esen yeli, adaya 
mis gibi yosun kokusuyla 
tatlı bir serinlik dağ diyor
muş. Akşam üstü güneş 
kavuşurken, kızıl rengini 
karanlığa bırakmış. Şehirde 
el ayak çekilmeye başlamış, 
ıssızlık, sessizlik çökmüş 
her tarafa. Fakat, gecenin 
ilerlemiş saatinde kapı kapı 
dolaşan kara çarşaflı bir 
kadın, küçük küçük parça 
parça yırtıyormuş sessizliği, 
ıssızlığı. Her çaldığı kapıdan 
bir iki kişi kapı önüne çıkı 
yor, aralarında konuşmalar 
oluyor, hepsinin telaş ve 
heyecanı konuşmalarından 
belli oluyormuş.

Cami Hoca’sı yatsı 
namazından sonra, evine 
gelmemiş. Telaşın sebebi 
buymuş. Komşularına 
haberi ulaştıran karısıymış.

Hemen gençlerden grup 
kurulmuş. Hocanın gitmiş 
olabileceği yerleri araştır
mışlar. Hoca yok. Hoca’nın 
Rum’lar tarafından 
kaçırılmış olduğuna karar 
vermişler. Gruba birkaç kişi 
daha katılarak silah kuşan
mışlar. Rum’ların hocayı 
götürmüş olabilecekleri yer
leri aramaya başlamışlar. Üç 
beş ev kontrol ettikten 
sonra, yokladıkları avlu için
deki bir evden, şarkı sesleri, 
gülüşmeler gelmiş kulakları
na .

Sırt verdikleri bir 
arkadaşları evin avlusuna 
atlamış, kapı arkasındaki 
dayağı kaldırmış, 
süzülmüşler avluya. 
Hoca’nın yapmayın, etmeyin 
şeklinde yalvaran sesini 
almışlar içeriden. Evin 
pencerelerinde kepenkler 
varmış. Evin kapısını silahlı 
arkadaşları kontrol altına 
almışlar. Diğerleri avluda 
buldukları küfe ve benzeri 
eşyalarla pencere kepenk- 
lerine yükselmişler. 
Kepenkleri bellerindeki 
bıçakla sesizce çengelinden 
kurtarıp araladıklarında

olayın bütün ayrıntıları 
gözler önüne serilmiş bir 
denbire.

Geniş bir odanın ortasın
da uzunca bir masa, 
üzerinde tabaklar ve yemek 
artıkları, iki şarap kabı ve 
bardaklar. Masanın etrafında 
keyiften mest olmuş şarkı 
söyleyen sekiz, on Rum. 
Yanıbaşlarındaki boşlukta, 
elleri, ayakları bağlı, elleri 
ve dizleri üzerinde çöker
tilmiş hoca.. Sırtına eşek 
semeri vurulmuş. Gerisine 
kuyruk örneği sopa sokul
muş, sırtına binip dehlen- 
mekten bitkin, inler 
vaziyetteymiş.

Rum’ların cümbüşü 
öylece devam etmiş. 
Tüfeğin namlusuyla camın 
kırılıp güm diye patlamasına 
kadar.

Ve hoca kurtarılmış, 
Türk’ler dinlerine çok 

bağlı. Din adamlarına aşırı 
sevgi ve saygı gösterirler
miş. Din onlar için milliyet 
kadar kendilerini birbirlerine 
bağlayan öğeymiş.

Halk olayı dinlerine 
hakaret, aşağılama olarak 
algılamış ve büyük bir öfke 
içine girmişler.

Aylardır adada barışı 
sağlamak amacıyla dört 
güçlü devletin (İngiltere, 
İtalya, Rusya, Fransa) 
donanmasının gemileri Girit 
limanlarında demirli 
bulunuyormuş. Bunların 
içinde İtalyan’lar Türk’lere 
diğerlerine oranla daha 
insancıl davranıyorlarmış. 
Bu gemiler Türk’ler üzerinde 
baskı unsuru olmuş. 
Rum’larsa şımarmış.

Sonuç olarak liman reis
likleri Türk’lerden alınarak 
Rum’lara verilmiş, Rum’ların 
adaya silah cephane yığ
maya başladıkları dedikodu
ları yayılmış. Türk toplumu 
bu haksız baskı ada için 
hayati önem taşıyan liman 
reisliklerine el konmadan 
üzgün ve huzursuzmuş. 
Geleceklerinden kuşkulu, 
çatacak yer arıyorlarmış 
adeta.

İşte hocanın kaçırılması 
onları ateşleyen kıvılcım 
olmuş. ” Devamı yarın.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ŞABAN SALMAN
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24 Ocak 1993 tariflinde evinden çıkarken, aracına konan bomba İle katledilmişti.

Uğur Mumcu anıldı
Hukukçu, Gazeteci-Araştırmacı Yazar Uğur Mumcu ölümünün 12. yılında se 
venleri tarafından yurt genelinde törenlerle anıldı. ADD Gemlik Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya devletin kendi aydınlarını koruyamadığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gazeteci-Yazar Uğur 
Mumcu, ölümünün 
12. yılında tüm 
yurtta anıldı.
Uğur Mumcu için 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nce anma 
töreni düzenlendi. 
Mumcu'nun 
fotoğrafını defne 
dallarıyla donatan 
ADD üyeleri, bir 
dakikalık saygı 
duruşundan sonra, 
anma törenini 
başlattılar.
Ulusun yetiştirdiği 
büyük düşün ve 
yazın ustası Uöur 
Mumcu'nun katledi 
lişinin 12. yılında 
kendisini saygıyla 
andıklarını söyleyen 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
konuşmasında 
şunları söyledi:

TAŞI
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Eski hamam eski tas....
Bu yıl da Kurban Bayramı’nda 
tüm yurtta sokaklar, 
yeşil alanlar kan gölü. 
Derelerin, denizlerin maviliğini 
kırmızıya dönüştüren görüntüler.. 
Kural tanımayan kesimler.. 
Ağır cezalar uygulanacağının 
açıklanmasına karşın, 
cezayi hiçbir uygulama yok. 
Yani.. Eski hamam eski tas...

"Emperyalist güç
lerin, yerli işbirlikçi
leriyle ülkemizi nasıl 
sömürdüklerini, 
insanlarımızı nasıl 
birbirine kırdırdık
larını, yeşil ser
mayenin devlet 
içine nasıl girip 
palazlandığını, maf 
yanın, CİA ’nın nasıl 
oyunlar çevirdiğini, 
hangi paşaların 
hangi şirketlerden 
rüşvetler aldığını, 
kaçak silahların ül 
keye nasıl sokulup 
dağıtıldığını, 
katledilen aydın
larımızın katillerini 
ve bağlantılarının 
nasıl olduğunu 
belgeleriyle bir bir 
ortaya koyan gerçek 
bir yurtsever, yiğit 
bir hukuk savaşçısı, 
gazeteci idi." 
Uğur Mumcu’nun 
eserlerini okudukça, 
inceledikçe, karan

lığın O’nu niçin 
katlettiğini daha 
iyi anladıklarını 
söyleyen Kızılkaya, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Sevgili Mumcu, 
yaşamın boyunca 
araştırmalarınla 
belgelendirerek 
ortaya çıkartmaya 
çalıştığın, devlet 
içinde yuvalanmış 
karanlık güçlerin 
komploları sonucu 
senin gibi Muammer 
Aksoy, Bahriye 
Üçok, Abdi İpekçi, 
Doğan Öz, A. Taner 
Kışlalı, Cahit Orhan 
Tütengil. Gaffar 
Okkan. Cevat 
Yurdakul, Ümit 
Kaftancıoğlu, Necip 
Hablemitoğlu 'da 
katledildiler.
S izleri susturarak 
namus, çalışkan, 
ulusunu seven, 
hakkını arayan 
insanları sindirecek
lerini zannediyorlar. 
Ülkemizde AB 
uyumu yasaları 
adı altında paketler

CHP Gemlik İlçe Örgütü, Uğur Mumcu’yu ölümünün 12. yıldönümünde andı

Akyürek, 'Mumcular unutulmazlar”
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
Gazeteci- Yazar 
Araştırmacı Uğur 
Mumcu’nun 12. 
ölüm yıldönümünde 
yaptığı açıklamada, 
24 Ocak 1993 yılın
da evinin önünde 
arabasına konan 
bomba ile katledilen 
Uğur Mumcu’nun 
siyaset, tarikat ve 
mafya arasında 
oluşturulan üçgenin 
Türkiye’nin çok 
önemli ve hatta 
belirleyici olduğunu 
ortaya koyduğu için

halinde yasalar 
değiştiriliyor. 
Bu yasalarla daha 
demokratik, daha 
özgürlükçü, daha 
şeffaf toplum 
yaratıldığını 
siyasetçilerimiz 
övünerek söylüyor
lar. Ama, bu ülkenin 
karanlıkta kalmış 
cinayetlerle yok 
edilen aydınlarının 
katilleri ve azmettiri
cileri halen açığa 
çıkartılmış 
değillerdir.

katledildiğini 
söyledi.
Akyürek, 
Cumhuriyet düş
manlarının ülkenin 
yeraltı ve yerüstü 
servetle 
sömürenıerı 
bunlara karşı 
çıkan aydınları 
öldürdüğünü 
belirterek, Mumcu 
için ‘Barış ada
mıydın. Zorunlu 
olmadıkça savaş 
cinayettir diyordun. 
Yurtta barış, 
dünyada barış 
diyordun. Adım 
adım savaşa sürük

Kendi aydınının, 
vatandaşının en 
temel hak olan 
yaşama hakkını 
koruyamayan, bu 
hakkı gasp edenleri 
ortaya çıkartıp 
cezalandıramayan 
bir devlet ne kadar 
şeffaf, ne kadar 
demokrat, ne kadar 
adil olabilir?
Bizler Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
olarak, sorumlular
dan, yöneticilerden, 
toplumumuzdaki, 

lenirken, bu 
değerleri savunan 
aydınlar birer birer 
katledildiler.’ dedi. 
CHP İlçe Başkanı 
Akyürek, tarikatlar 
ile mafyanın 70 Li 
yıllarda siyasetin 
kullandığı araçlar 
olduğunu belirterek, 
geçen süre içeri 
sinde tarikat ve 
mafyanın palaz
landığını, siyaseti 
kullanır hale geldiği
ni idda ederek, 
şunları söyledi: 
“Yıllardır ülke 
gündemini tarikat ve 
mafya merkezli olay

devletimizdeki 
bu kara lekenin 
temiz lenmesi için 
bu cinayetlerin 
aydınlatılıp 
sorumlularının 
cezalandırılmasını 
istiyoruz." 
Uğur Mumcu, 
İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir gibi 
büyük illerde de 
saygıyla anıldı.
Bursa’da düzenle
nen yürüyüşe 
binlerce BursalI 
katıldı.

lar belirliyor. 
Ülkenin kaderini 
yönlendirmeye 
çalışıyorlar. O, 
geleceği görmüştü. 
Kanlı ve kirli 
oyunların bağlan
tısını çözmüştü. 
Atatürkçüydü, laikti, 
anti emperyalistti, 
tam bağımsız 
Türkiye’den yanay
dı. Terörün yoba
zların, hırsızların, 
çıkarcıların 
düşmanıydı. 
Dürüstlüğün, 
namusun, cesaretin, 
yiğitliğin simgesi 
onur anıtıydı. ”
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İnternetten

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
Akmantar İş Merkezi 
ikinci katında tadilat 
çalışmalarına 
başlanan Özel 
Turuncu Yabancı 
Dil ve Bilgisayar 
Kursu açılış aşa
masına geldi.

I Gemlik'te eksikliği 
hissedilen ve 
büyük ölçüde ihtiya
ca cevap vermesi 
beklenen İngilizce

I ağırlıklı yabancı dil 
kursunun müdür-

I lüğünü Emekli
I Öğretmen Ahmet 

Sayım Başuğur 
yapıyor.
Kurucu Muttalip 
Araş ile birlikte 
kurs merkezinin 
son hazırlıklarını 
yapan Müdür Ahmet 
Sayım Başuğur, 
açılış için resmi 
müracaatın 
yapıldığını 
belirterek, gerekli 
evrakların hazır
landığını söyledi. 
Bakanlıktan 
gerekli izin için

| İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
sonra İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne de 
başvurunun 
yapıldığını söyleyen 
Başuğur, Yabancı 
Dil Kursu'nun Şubat 
ayı başında açılarak 
hizmet vermeye 
başlayacağını 
duyurdu.

sınav
başvurulan 
yapılamıyor

Seslettin ŞEKERS0Z

HEDEF 
İYİ EĞİTİM 
Hedeflerinin 
iyi eğitim 
ile kaliteli 
eleman 
yetiştirmeyi 
amaçladık
larını 
söyleyen 
Başuğur 
ve Araş, 
açılacak 
kursta İngiliz 
ce başta 
olmak üzere 
Bilgisayar 
i c lotmoril.ini 
Bilgisayarlı 
Muhasebe ile 
Bilgisayar donanım 
derslerin de verile
ceğini duyurdular. 
İlk olarak yabancı 
dul İngilizce kursu 
vereceklerini 
söyleyen Başuğur 
ve Araş, ileriki 
dönemlerde talep

üzerine dil 6 aylık kurlarla
kurslarının 
genişletileceğini 
söylediler.
Gemlik'te başlayan 
sanayileşmenin 
gerekli yabancı 
dil alt yapısını oluş
turmak amacında 
olduklarını ifade 
eden Başuğur ve 
Araş, dil kurslarının 

4 dönem olduğunu 
ve 2 yıl sonunda 
İngilizce'yi hiç 
bilmeyen birinin 
kendini iyi 
yetiştirmesi 
durumunda iyi yere 
gelebileceğini 
söylediler.
Bilgisayar odaların
dan dershanelere 
kadar tüm çalış
maların bitirildiğini 
açıklayan Başuğur 
ve Araş, Şubat 
ayının ilk haftasın
dan itibaren dil 
öğrenmek isteyen
lerin bu ihtiyaçlarını 
Gemlik'te 
karşılayacakları 
müjdesini verdiler.
İngilizce'yi 
konuşarak öğrenme 
dersleriyle eğitim 
verecek olan 
kurs merkezinde 
yabancı öğretmen
ler görev alacak.

İnternet kanalından 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na ait 
Sınav Başvuru 
sitesine girile- 
memesi okulları 
sıkıntıya soktu.
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın 
WEB sitesinde 
yaşanan aşırı 
yoğunluk 
nedeniyle, başvuru 
sitesine giremeyen 
okullarda telaş 
başladı.
Tüm müracaatların 
sadece okul 
yönetimleri tarafın
dan bilgisayar 
aracılığıyla 
yapıldığı için bayra
mın ilk gününden 
buyana Milli Eğitim 
Bakanlığı sitesine 
girilemiyor.' 
Sınavlara başvuru

SATILIK GARAJ 
Küçük Kumla Hizmet

Caddesinde dükkan olarak
kullanılabilecek

SATILIK GARAJ
Tel : 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?

CöTİ^l ABONE OLUN
-SStas OKUYUN OKUTUN

ların ilgili okullarda 
müdürler tarafın
dan yapıldığı 
bildirilirken 10 
Ocak 2005'te 
başlayan başvuru
ların 11 Şubat 
2005 tarihinde 
sona edeceği 
öğrenildi.
Öte yandan siteye 
girilememesi 
üzerine şikayetleri 
değerlendiren 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
başvuru sitelerinin 
genişletilme çalış
ması yapıldığı ve 
kısa sürede çalış
maların sona ere
ceği bildirildi.
İlave yapılacak 
WEB Sitelerinden 
sonra sınav başvu
rularının rahatlaya
cağı öğrenildi.
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Tjtğeen^^ Türkiye’nin her yanı sallanıyor
Uluslararası Finans 
Enstitüsü, 
Türkiye'nin bu yıl 
yabancı sermaye için 
en çekici ülkeler 
arasında yer aldığını 
açıkladı. IIF raporuna 
göre, 2005'te 
Türkiye'ye adeta para 
akacak. 
2005'te gelişen 
piyasalara akacak 
276 milyar dolar 
yabancı sermayenin 
önemli bir 
bölümünün Türkiye 
ve Brezilya'ya 
yöneleceği 
vurgulanıyor..
Dünyadaki finansal 
kuruluşları 
bünyesinde toplayan 
Uluslararası Finans 
Enstitüsü (IIF), 2005 
yılında gelişen 
piyasalara akacak 
276 milyar dolar 
yabancı sermayeden 
önemli bir 
bölümünün Türkiye 
ve Brezilya gibi 
yatırımcı güveninin 
arttığı ülkelere yön
eleceğini bildirdi. 
Yönetim kurulu 
başkanlığını aynı 
zamanda Alman 
yatırım bankası 
Deutsche Bank'ın da 
CEO'luğunu yürüten 
Josef Ackermann'ın 

yaptığı IIF'nin son 
gelişen piyasalar 
raporunda, 2002 
yılında 125 milyar 
dolar, 2003 yılında 
ise 211 milyar dolar 
olan gelişen 
piyasalara giren ser
mayenin geçen yıl 
279 milyar dolar ile 
son 7 yılın en yüksek 
seviyesine ulaştığı 
kaydedildi.
IIF raporuna göre 
2005'te, geçen yıl 
gerçekleşmesine çok 
yaklaşarak 276 mil
yar dolarda kalacak 
olan bu rakam, glob
al ekonomideki 
yavaşlamadan olum
suz etkilenecek. 
Raporda, gelişmekte 
olan piyasalara 
toplam sermaye 
akışının gerileyeceği 
öngörülmesine rağ
men, Türkiye'nin de 
dahil olduğu Doğu 
Avrupa ve Latin 
Amerika'nın toplam
dan aldığı payın arta
cağı vurgulandı.
TÜRKİYE, BREZİYLA 
VE MEKSİKA 
IIF'ya göre bu kap
samda 2005 yılında 
öne çıkan ülkeler 
Türkiye, Brezilya ve 
Meksika olacak. 
IIF Yönetim Kurulu 

başkanı Josef 
Ackermann, geçen 
yılın son çeyreğinde 
gelişen piyasalara 
olan sermaye gir
işinin hızlandığını 
anlatarak, "Doların 
zayıflamasıyla 
yatırımcılar başka 
yatırım olanaklarına 
yoğunlaşıyor. Bu 
durumda da 
gelişmekte olan 
piyasalar ön plana 
çıkıyor" değer
lendirmesinde 
bulundu.
Cjtibank Başkanı ve 
IIF Başkan 
Yardımcısı VVilliam 
Rhodes ise 
"Doğrudan yabancı 
sermaye yatırımların
dan hazine kağıtları
na, portföy yatırım
larına ve ticari banka 
kredilerine kadar her 
alanda gelişen 
piyasalara yönelen 
yabancı sermayede 
ciddi oranda artış 
gözlemliyoruz. Bu, 
Türkiye ve Brezilya 
gibi ülkelerde 
makroekonomik 
göstergelerin 
düzelmesi ve 
yatırımcı güveninin 

artmasıyla doğrudan 
ilgili" şeklinde 
konuştu.

Antalya'nın Kaş 
açıklarında önceki 
gece 5.5'lik 
depremin ardından 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde de 
büyüklükleri 3.0 ile 
3.8 arasında 
değişen 30 yakın 
deprem kaydedildi. 
Ege Denizi'nde 5 
dakika arayla 2 ayrı 
deprem meydana 
geldi.
Boğaziçi Üniversite
si Kandilli Rasatha 
nesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Ege Denizi'nde dün 
saat 12.10'da 3.7, 
saat 12.15'te de 3.3 
olmak üzere hafif 
şiddetli 2 deprem 
meydana geldi. 
Denizdeki derinlik-

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

Hastanemiz eczanesinin ihtiyacı olan ilaçlar, KİK Açık İhale 
Usulü 19-A maddesi ile ihale edilecektir.
19 Kalem İlaç Alımı İhalesi : 24/01/2005 Saat 10.oo’da yapılacaktır.
22 Kalem İlaç Alımı İhalesi : 24/01/2005 Saat H.oo’da yapılacaktır.
22 Kalem İlaç Alımı İhalesi : 24/01/2005 Saat 14.oo’da yapılacaktır.
17
23
31

Kalem İlaç Alımı İhalesi 
Kalem İlaç Alımı İhalesi 
Kalem İlaç Alımı İhalesi

: 24/01/2005 Saat 15.oo’da yapılacaktır.
: 25/01/2005 Saat 10.oo’da yapılacaktır.
: 25/01/2005 Saat H.oo’da yapılacaktır.
: 25/01/2005 Saat 15.oo’da yapılacaktır.

B - 322

leri 78.9 ve 61.6 
kilometre olan 
depremler 
herhangi bir kayba 
sebep olmadı. 
Öte yandan, 
gün içinde 
saat 00.36'da 
Antalya'nın Kaş 
açıklarında 
Akdeniz'deki 5.5 
büyüklüğündeki 
depremin ardından 
buna bağlı 10 artçı 
depremle birlikte 
Aşkale (Erzurum),

Kırkağaç (Manisa), 
Gediz (Kütahya) 
Milas (Muğla), Kale 
(Malatya), Gökova 
Körfezi, Akyazı 
(Adapazarı) ve 
Kaynaşlı'da 
(Düzce) da 3.0 ile 
3.8 arasında 
değişen hafif 
şiddetli 23 ayrı 
deprem kaydedildi. 
Depremlerin 
herhangi bir kayba 
yol açmadığı 
öğrenildi.

AYDIN IZGARA VE 22 Kalem İlaç Alımı İhalesi 
İsteklilere duyurulur.

YEMEK SALONU
Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Mi sin a .Ağlan

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti

(SrlfcaDfi)
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

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

Sandal Malzemeli 
Kürek
Çapa
M/'tın

TA. ’ntîne pompası

ve diğer maluleler ile lıiınıetiniıdeyi
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Ölçeklerin anlamlarını biliyor muşunuz?
Sevdiklerimize ve 
dostlarımıza bir 
vesileyle sunduğu* 
muz veya gön
derdiğimiz çiçek
lerin de kendine 
has bir dili var. 
Duygularımızı 
karşıtınızdakine 
açamadığınızda 
veya kelimelere 
dökemediğimizde, 
hoş kokulu ve 
güzel renkli nadide 
çiçeklerden yardım 
isteyebiliriz.
Mesela, beyaz 
akasya 'temiz bir 
sevgi'yi ifade 
ederken, Çin gülü 
'zarif ve çok 
güzelsin' anlamına 
geliyor. Fındık ve 
zeytin 'barışma' 
isteğini ortaya 
koyarken, kırmızı gül 
'sevgiyi' sembolize 
ediyor.
Uzmanlar, çiçeklerin 
anlam dolu dilini 
şöyle açıklıyor: 
Açelya: Nefse 
hakimiyet.
Açelya (Hint): 
"Gerçek şu ki, her 
şey bitti!.. Seni artık 
sevemiyorum".
Akasya (Beyaz): 
"Bizimki temiz bir

sevgi, belki biraz 
arkadaşça..." 
Akasya (Pembe veya 
Kırmızı): Güzellik, 
zarafet ve incelik, 
ayrıca "seni beğeniy
orum".
Akasya (Sarı):
Platonik aşk, isimsiz 
aşık...
Ananas: "Sen 
kusursuz birisin". 
Ardıç: "Seni koruya
cağım".
Badem: "Aşkımızın 
sürmesini ümit ediy
orum".
Çan Çiçeği: 
"Aşkımıza sadakatle 
bağlıyım".
Çin Gülü: "Zarif ve 
çok güzelsin".
Çuha Çiçeği: "Çok 
güzelsin".
Defne: Terfi eden 

kişilere gönderilir. 
"Şan, ün, ihtişam" 
anlamı taşır.
Eğrelti Otu: 
Samimiyet.
Erik: "Sözüme 
sadık kalacağım".
Fesleğen: İyi dilek
te bulunmak için. 
Fındık: "Barışmak 
istiyorum".
Fulya: "Sevgilim, 
geri dön".
Gardenya: "Beni 
unutma, gerçek 

aşkınısın..." 
Gelin El Çiçeği: 
"Mutlu olabiliriz". 
Gül: Sevgiyi ifade 
eder.
Gül (Pembe): 
"Arkadaşımsın". 
Gül (Kırmızı): "Seni 
seviyorum, ihtirasla 
bağlıyım sana".
Gül (Kırmızı ve 
Beyaz): Birliktelik 
isteği.
Gül Goncası 
(Kırmızı): "Genç ve 
güzelsin".
Hanımeli: "Sana olan 
bağlılığım sonsuza 
kadar sürecek".
Hercai Menekşe: 
"Beynimi işgal ediy
orsun, ama bu 
durumdan şikayetçi 
değilim..."

Ihlamur: Evli çiftler 
için "seni seviyo
rum" anlamı taşır. 
Kaktüs: İçtenlik, 
"aşkımız için zorluk
lara katlanmalıyız" 
anlamına gelir.
Kamelya: "Kusursuz 
bir aşıksın".
Karanfil: Kişinin 
kendine olan öz 
saygısını ve güzelliği 
ifade eder.
Karaçalı: 
"Dostluğumuz uzun 
ömürlü olsun".
Karanfil (Koyu 
Kırmızı): Kalbimi 
kırdın".
Karanfil (Pembe): 
"Ser(i unutmaya
cağım..."
Karanfil (Kırçıllı): 
"Üzgünüm, ama bit
mek zorunda..." 
Karanfil (Sarı): "Beni 
hayal kırıklığına 
uğrattın".
Krezentem (Beyaz): 
"Bana gerçeği 
söyle".
Lale: Aşkı ifade eder. 
Lale (Kırmızı): 
"Aşkımı itiraf etmek 
istiyorum".
Lale (Alacalı): 
"Gözlerin çok güzel". 
Lale (Sarı): Umutsuz 
aşkı ifade eder.

Leylak (Mor): "Sana 
ilk görüşte aşık 
oldum".
Leylak (Beyaz): "Hoş 
ve namuslu birisin”.
Menekşe: Alçak 
gönüllülüğü ifade 
eder.
Menekşe (Mavi): 
"Sana sadık kala
cağım".
Menekşe (Mor): 
"Düşüncelerimi 
zaptettin".
Melek Otu: "İlham 
kaynağımsın".
Mersin Ağacı: "Çok 
mutluyum, çünkü 
seni seviyorum".
Mimoza: "Fazla alın
gansın".
Nane: "Sana karşı 
içimde sıcak hisler 
besliyorum".
Nergis:
"Saygılarımla..."
Orkide: "Aşkım, sen 
çok güzelsin, çok 
özelsin",
Ökse Otu: 

"Sorunların üstesin
den geleceğim". 
Papatya: Temiz bir 
kalbin simgesi.
Papatya (Bahçe): 
"Fikirlerini paylaşıyo
rum".
Petunya: "Ümidini 
kaybetme".
Portakal: Karşılıklı 
aşk, "ben de seni 
seviyorum".
Rezene: Övgüye 
değer.
Sardunya: "İçin rahat 
olsun, her zaman 
yanındayım".
Sarmaşık: "Aşkıma 
sadıkım”.
Şeftali: "Şeninim". 
Yasemin: "Güzel ve 
çekicisin".
Yenibahar: "Acını 
paylaşıyorum".
Zambak (Sarı): "Seni 
neşeli ve nazik (çeki
ci) buluyorum".
Zeytin: "Barışalım".

Su içmenin faydalarını biliyor musunuz?
Gündelik hayatta 
ihmal ettiklerimizin 
başında su içmek 
gelir. Özellikle kimimiz 
için eziyettir sanki o 
bir bardak suyu 
bitirmek. Ancak 
sağlığın korunması ve 
canlılığın 
sürdürülebilmesi için 
gerekli bir numaralı

reaksiyonlarda görev
lidir. Gün boyu içe
ceğimiz 2 İt su, enerji 
oluşumunu artırır ve 
zayıflamaya yardımcı 
olur, besin maddeleri, 
oksijeni... taşıyarak 
organ ve dokuları 
korur. Aç karnına 
içtiğimiz su; organiz
mayı zararlı toksin

yine İlk sırayı ahr. 
Emzikli kadınlarda;

süt üretimini artıran 
en önemli sıvı sudur. 
Özellikle kalori oran
ları yüksek hazır 
meyve suları, gaz 
yapan asitli içecekler 
yerine su tercih 
edilmelidir.
Hamilelikte; suyun

Bedenimiz ısındıkça 
terler ve su kaybeder. 
Bunun için su 
seviyesini yeterli düz
eye getirmemiz 
gerekir. Vücut, suyu 
aktif olarak kullanır, 
depolayamaz. Bu 
sebeple susuzluğa 
dayanamayız.
Vücudumuzun hiç su

için ; egzersiz ve 
yarıştan 15 dk 
önce 1-1.5 bar
dak, egzersiz ve 
yarış sırasında 
her 10-15 
dakikada bir 
1/2 bardak su 
içilmesi 
gereklidir. 
Nasıl her şeyin

madde sudur. maddelerden arındırır. önemi daha da artar.
Vücudumuzun 
% 55-75’ lik kısmını 
oluşturur.
Memorial Diyabet, 
Kardiyoloji ve 
Hipertansiyon 
Merkezi’nden 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Müge Aksu, 
suyun sağlık açısın
dan faydalarını anlattı: 
Su; metabolizmanın 
düzenlenmesinde ve 
vücudumuzdaki tüm

İmmün sisteminin, 
görevini yapabilmesi 
için su gereklidir. Bu 
özelliği ile zinde ve 
dinç kalmamızda 
yardımcıdır 
Cildimizin; nem ve 
elastikiyetinin düzen
lenmesinde su rol 
oynar. Günümüzde 
bayanların korkulu 
rüyası haline gelen 
selülit oluşumunun 
önlenmesinde de su

içmeden dayanabile- fazlası zararlıysa; aşırı Unutmayın; vücudu-
Bebeğin içinde bulun
duğu amnion sıvısı 
her üç saatte bir ken
dini yeniler. Yetersiz 
sıvı alımı ile amnion 
miktarı azalacağından, 
suya gereksinim artar. 
Sıcak havalarda; 
vücut sıcaklığını 
düzenleyici olarak 
çalışır. Dikkat ede
ceğimiz nokta, yazın 
içtiğimiz su miktarını 
artırma gerekliliğidir.

ceği maximum süre 
en uygun şartlarda 7 
gündür.
Sporcularda; su 
kaybeden vücut, 
yeterli sıvıyı yerine 
koyamıyorsa; buna 
tepki göstererek 
metabolizmamızı 
yavaşlatır. Suyun 
atımını engellemeye 
çalışır. Özellikle spor 
sonrası, ter ile atılan 
suyun yerine gelmesi

su içtiğimizde de 
bedenin atmakta zor
landığı su tutularak 
ödemler oluşur. Bir 
seferde çok fazla su 
içilmesi ile 
böbreklerzarar 
görebilir...
Kısaca;
10-12 bardak suyu, 
gün içine dağıtarak 
için.
Su içmek için 
susamayı beklemeyin.

muzun, hissettiğimiz
den çok daha fazla 
suya ihtiyacı var.
Her öğünden 15 dk 
önce 1-2 bardak su 
için ki; 20 dakikada 
doygunluk mesajı 
alan beynimizde, 
bu hissin oluşumunu 
hızlandırın
Hiçbir sıvı içeceğin 
suyun yerini tam 
anlamıyla tutmadığını 
unutmayın...]



25 Ocak 2005 Sah Sayfa 7

- UNLUM SİYASİ GAZCU H

üstesin- 
jim".
miz bir 
esi.
hçe):
>ay*aşıyo.

midini

rşılıkh 
seni

üye

?in rahat 
man

şkıma

lim".
zel ve

cini

: "Seni
k (çeki-

alım".

Kuvvetli lodos ve 
yağış, uyarışı

26 milyon kredi kartı kullanıcısı var

Devlet 
Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, 
batı bölgelerin 
de kuvvetli 
lodosla birlikte 
etkili olacak 
sağanak 
yağışların 
oluşturacağı 
olumsuz şart
lara karşı 
ilgilileri ve 
vatandaşları 
uyardı. 
Devlet 
Meteoroloji 

“İşleri Genel
Müdürlüğü'nce 
yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarı"ya göre, 
soğuk ve yağışlı 

hava bugün iç 
ve doğu böl
gelerinde etkili 
olduktan sonra 
yurdu terk ede
cek. Ancak, 
yurdun batı 
kesimleri bu 
gece orta 
Akdeniz 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Marmara'nın 
batısı ve kıyı 
Ege'de akşam 
saatlerinden 
itibaren 
başlayacak 
sağanak 
yağışlar, bugün 
ve Çarşamba 
günleri

Marmara, 
Ege ve batı 
Akdeniz'de 
devam edecek. 
Sağanak 
yağışlar, bugün 
ve Çarşamba 
günleri 
Marmara, kıyı 
Ege ve batı 
Akdeniz'de 
kuvvetli rüzgarla 
birlikte etkili 
olacak.
Hava sıcaklığı 
yarından 
itibaren 
kuvvetli lodosla 
birlikte kuzey, 
iç ve batı 
bölgelerinde 
hissedilir dere
cede (6-8 
derece) artacak.

Samsun Sanayi 
ve Ticaret il 
Müdürü Ahmet 
Arslan, 
Türkiye’de 26 
milyon kredi kartı 
kullanıcısının 
olduğunu 
belirterek, kredi 
kartı kul
lanıcılarının gele
ceğinin ipotek 
altında olduğunu 
söyledi 
Arslan, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de kredi 
kartı kullanan 
tüketici sayısının 
26 milyonu 
aştığını, kredi 
kartı ile yapılan 
harcamaların 
2004 yılında, bir 
önceki yıla göre 
yüzde 63 oranın
da artış göster
diğini vurguladı. 
Arslan, kara lis
tenin gittikçe 
büyümekte 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Kara 
listedekilerin 
toplam sayısı 500 
bine, ödene- 
meyen kredi kartı

borç rakamı 593 
trilyon liraya 
ulaşmış durum
dadır. Bir önceki 
yıla göre, bu 
oran yüzde 92 
artış gösterdi. 
Sadece 2004 
yılında kara list
eye alınanlar 130 
bin kişiyi bul
muştur. Kredi 
kartına taksit 
uygulaması 
tüketiciye geçici 
bir rahatlık 
sağlasa da, aslın
da tüketicinin 
geleceğini ipotek 
altına almak
tadır" dedi.
Taksitlendirmeye 
, daha çok giyim 
ve aksesuarlarda 
rastlanmadığını 
ifade eden 
Arslan, "Kredi 
kartlarının yüzde 
1.5 oranında kul

lanıldığı giyim ve 
aksesuarların 
yüzde 42.5'inin, 
mobilya sek
törünün yüzde 
41.8'nin, kuyum
culuk ve saat 
sektörünün 
yüzde 27.5’inin, 
kumarhane ve 
içkili yerlerin 
yüzde 16.3'nün 
taksitlendirildiği 
görülmektedir. 
Kredi kartının 
yüzde 18'inin 
market alışveriş
lerinde kul
lanıldığı ve bu 
oranın yüzde 
6.5'inin, 3 aya 
varan sürelerde 
taksitlendirildiği 
belirlenmektedir. 
Yani toplam har
camaların yüzde 
17.4'ü tak- 
sitlendirilmiş 
olmaktadır, tak- 

sitlendirme, 
tüketiciye geçici 
bir rahatlık 
sağlasa da, aslın
da geleceğini 
ipotek altına 
almaktadır" diye 
konuştu.
Enflasyonun 
yüzde 10'un altı
na indiğini ama 
kredi kartı faiz
lerinin aylık 
yüzde 6.5'lerde 
seyrettiğini kayd
eden Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürü 
Ahmet Arslan, 
tüketicinin faiz 
mücadelesinde 
sürekli yumruk 
yediğini önü sür
erek, "Kredi 
kartına taksit 
uygulaması 
dünyanın hiçbir 
yerinde rastlan
mıyor. 5 günde 
bitecek kurban 
etine 6 taksit, 
soğana, patatese 
ve domatese 3 
taksit yapılması 
tüketiciyi iflasa 
sürüklüyor" şek
linde konuştu.

cudu* 
iğimiz* 
azla
ır.
5 dk 
ksu 
tada 
»ajı 
e, 
ımunu

eğin 
m 
ediğim

MİLTON Al
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

lE GAZİNOSU

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

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44 MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Uyuşturucu kullanımı artıyor
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti. ülkede 
yaşanan en hiiyiik 
anarşi olayının 
uyuşturucu ve 
alkollü içki tüketi
minin yaygınlaş
ması olduğunu 
belirtti. Yeşilay 
Cemiyeti, 
Türkiye ’nin alkollü 
içki tüketiminde 
dünya sıralamasın
da ikinci, sigarada 
ise üçüncü sırada 
yer aldığını kaydetti 
Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti yayın
ladığı bildiride, 
dünyada yaşanan 
en büyük afetin 
uyuşturucu 
olduğunu belirtti. 
Türkiye'de son yıl
larda uyuşturucu 
kullanımının aşırı 
şekilde arttığı vur
gulanan bildiride, 
emperyalist güç
lerin uluslararası 

I mafyalarla işbirliği 
yaparak hedef 
seçtiği ülkelerde bu 
insanlık dışı uygu
lamayı sürdürdüğü 
dile getirildi.
Yeşilay'ın yayın
ladığı bildiride 
ortaya konulan 
rakamlar, uyuştu
rucu tehlikesinin 
hangi boyutlara 
geldiğini açıkla
maya yetiyor. 
Birleşmiş Milletler 
l ’yuşturucu 
Raporları ’ndan alı
nan rakamlara 
göre, dünyada 200 
milyon uyuşturucu 
bağımlısı bulunuy
or. L ’yuşturucu 
mafyalarının son 
yıllarda hu işten 
elde ettiği gelir ise 
tam 800 milyar 
dolar. Yine son yıl
larda büyük tehlike 
haline gelen sen
tetik uyuşturucular 
da, dünya 
genelinde çok 
yaygın olarak kul
lanılıyor.
Araştırmalara göre, 
30 milyon kişi 
amfetamin türü 
sentetik ilaç alıyor. 
I ’yuşturucuyla .

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 96 83

mücadelenin artık 
uluslararası bir 
hareket haline 
geldiği hatırlatılan 
bildiride, dünyada 
bir yıl içinde 251 
ton kokain, 31 ton 
eroin, 13 ton da 
morfin ele geçir
ildiği belirtiliyor. 
I yuşturucunun 
yaygınlığını ortaya 
koyması bakımın
dan en dikkat çekici 
rakam ise halen 
dünyada 140 mily
on kişinin esrar 
kullanması. Diğer 
yandan 8 milyon 
eroin, 13 milyon da 
kokain kullana ısı 
bulunuyor.
OKI LL IRD I 
TEHLİKE BÜYÜK 
Türkiye Yeşilay 
C'emiyeti 'nin açık
ladığı rakamlar 
arasında Türkiye 
açısından da 
tehlike çanlarının 
çalmaya haşladığını 
ortaya koyuyor. 
Özellikle liselerde 
yapılan araştır
malar, gençler 
arasında uyuşturu
cu kullanımının 
gün geçtikçe art
tığını belgeliyor. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan 
bir araştırmaya 
göre, liselerde 
öğren çilerin yü zde 
53’ü esrarı dene
miş, yüzde 22 'si ara 
sıra kullanıyor. 
Öğrencilerin yüzde 
8.5 'i sürekli esrar 
içerken yüzde 10’u 
da eroinle tanışmış. 
Eroini sürekli kul
lanan liselilerin 
oranıysa yüzde 4. 
Bir başka acı tablo 
da, uyuşturucular 
arasında hayli 
pahalı olarak bili
nen kokainin yüzde 
8.8 oranında liseli 

tarafindan denen
miş olması. Yine hu 
araştırmanın ortaya 
çıkardığı gerçeklere 
göre, öğrencilerin 
yüzde 35 'i 
yapıştırıcı ve uçucu 
madde denemiş ve 
yüzde 6 ’sı sürekli 
kullanıyor. 
Araştırma 
son ıı çları öğren çi
lerin hu kötü 
alışkanlıklarla 
genelde, arkadaş 
grubu sayesinde 
tanıştığını ortaya 
k oyuyor. } ’üzde 
83 gibi yüksek bir 
oran arkadaş 
grubunda uyuştu
rul uyu tanırken, 
yüzde 28'i merakla, 
yüzde 5'i de bilme
den uyuşturucuyla 
tanışmış. Sağlık. 
Bakanlığı 
ine ele m esin e göre; 
İzmir, Diyarbakır, 
İstanbul, Konya, 
Bursa, Ankara ve 
Adana öğrenciler 
arasında uyuşturu
cu kullanımının en 
yaygın olduğu iller 
25 MİLYON 
SİGARA 
TİRYAKİSİ 20 
MİLYON ALKOL 
KULLANICISI 
Türkiye'de sigara 
kullanımının da 
korku verici boyut
lara ulaştığına 
işaret edilen bildiri
de, 25 milyon 
sigara tiryakisin in 
olduğuna yer ver
iliyor. 20 milyon 
alkol dostunun 
bulunduğu belir
tilen Türkiye’de, 
bunların 5 mily
onunun alkol 
bağımlısı olarak 
yaşamlarını 
sürdürdüğü dile 
getiriliyor.
Yeşilay'ın yayın
ladığı bildiride 

ülkemizde her yıl 
sigara nedeniyle 
200 hin ölümün 
meydana geldiği 
kaydediliyor. 160 
hin tiryakiyle sigara 
içilen mekanda 
bulunan çoğunluğu 
bebek ve çocuk 
olmak üzere 40 hin 
kişi yaşamını 
kaybediyor.
Sigaraya haşlama 
yaşının 9 ile 10 
yaşlarına kadar 
gerilediğine dikkat 
çekilen bildiride, 
alkol kullanma 
yaşının da 12 ila 14 
olduğu ifade ediliy
or.
"Türkiye'nin karşı 
karşıya olduğu en 
büyük tehlikelerden 
biri " olarak nite
lendirilen uyuştu
ruculara karşı 
Yeşilay, alınması 
gereken tedbirleri 
de bir bir sıralıyor.
I yuşturuculara 
karşı mevcut 
kanunların sıkı 
bir şekilde 
ıı) git lan m asını 
isteyen Yeşilay, yeni 
kanunların da, 
devreye sokul
masını istiyor. 
Medyanın uyuştu
rucu tehlikesine yer 
vermesini talep 
eden Yeşilay, ekran
lara çıkan kişilerin 
sorumlu davran
ması gerektiğinin 
altını çiziyor, işte 
Yeşilay ’ın uyuşturu
cuyla mücadelede 
alınması gereken 
tedbirlerin den 
bazıları:
- Cezaevleri disi
pline edilmeli, 
- Okullarda zorun
lu ders olarak 
Yeşilay okutulmalı, 
- Aileler eğitilmeli, 
- Polis 
güçlendirilmeli, 
- Bölgesel tedavi 
merkezleri oluştu
rulmalı, - Kolalı 
içeceklere dikkat 
edilmeli,
- TEKEL reklam ve 
tüketim yarışından 
vazgeçmeli

Öğretmenliğe
başvurular başlıyoı

Milli Eğitim 
Bakanlığı ’nın 
(MEB) alacağı 10 
bin öğretmen ile 
ilgili duyuru 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Duyuruya göre, 10 
bin kadroya, ilk 
atama, açıktan ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla öğretmen 
alınacak.
İlk atama yoluyla 

| atanacaklar için 9 
hin 800, açıktan ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla atanacak
lara da 200 kişilik 
kadro ayrıldı.
Açılan kadrolara 
başvuracak 
öğretmen 
adaylarının öğret
menlik için 2003 
ve 2004'te yapılan 
KPSS’ye girmiş ve 
öğretmenlik alımı 
yapılacak alanın 
taban puanı veya 
üzerinde puan 
almış olmaları 
gerekiyor. 
Öğretmenlik İçin 
Atama Kılavuzu, 

BURSA HOİVET VE 
«ETELERİNE İLAN ve 

REM OHR 

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

bakanlığın 
internet adresinde 
(http://personel. 
meb.gov.tr) 
26 Ocak’ta 
yayınlanacak.
Kılavuzda belir
tilen koşulları 
taşıyan adaylar 
26 Ocak-9 Şubat 
tarihleri arasında 
başvurabilecekler. 
Başvurular 
internetten gerçek
leştirilecek.
Adaylar internette
ki formu doldu
rarak, kendilerine 
en yakın başvuru 
bürolarında başvu
rularını resmi hale 
getirecekler. Resmi 
onay 81 ilin milli 
eğitim müdürlük
lerinde yapılacak. 
Ankara ve İstan
bul’da merkez ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerine de 
resmi onay için 
başvuru 
yapılabilecek.
Başvurulardan 
ücret alınmayacak.

http://personel
meb.gov.tr
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Tüketici güveni artıyor IRH

Tüketici Güven 'iMfc'l'1» W;,.. „ —ytt-Y’^pı. ! M^2004^. ■u-“

tasım ayında 102.7 
ken, Aralık ayında

Tüketic
Endeksi, 2004 yılı
Kasım ayında 102.7
iken, Aralık ayında
Kasım ayına göre
yüzde 2.4 oranında 
artarak 105.2 
değerine yükseldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi sonuçlarını 
açıkladı.
Tüketicilerin harca
ma davranış ve bek
lentilerini değer
lendiren Tüketici

BaBrasHaiBA

açıklamaya göre, 
güven endeksindeki 
artış, tüketicilerin 
gelecek dönem satın 
alma güçlerine, 
genel ekonomik 
duruma ve iş bulma 
olanakları He mev
cut dönemin 
dayanıklı tüketim 
malı satın almak

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Fethiye Gemlik A.Genç

100.8'den 104.7'ye, 
iş bulma olanakları 
yüzde 91.8'den
93.1 'e, mevcut döne
min dayanıklı tüke
tim malı satın almak 
için uygunluğu da 
yüzde 131.8'den 
yüzde 13 7.9 'a yük
seldi. Endeksin 
100'den büyük

İlk devre kendi sahamızda
yenildiğimiz Fethiyespor la 
0-0 berabere kaldık.

Hava yağışlı, saha futbol 
oynamaya müsait.

Karşılıklı denemelerden 
sonra Gemlik A.Genç takımı 
üstünlüğü ele aldı.

Sağlı sollu akutlarla 
Gemlikspor gol aramaya 
çalışıyor. Üst üste atılan 
kornerlerden bir şey 
çıkaramıyorduk.

Baskımıza devanı ettik. 
Fethiye kalecisinin iyi oyna-

son uç alın a iniyordu.
Maçın böyle biteceği 

telimin edilirken 85. 
Dakikada Sercar 'a yapılan 
faulle Gendik penaltı 
kazandı.

Penaltı atışını Yusuf kul
landı.

Çamurlu sahada şut kale- * 
cide kaldı.

Maç hu netice ile bitti. 
G ruh un lideri olarak Fethiye 
sahaya çıkmıştı.

Geçen haftadanda mağlu
biyet alınca maç bitiminde

Güven Endeksi 
sonuçlarına göre, 
2004 yılı Kasını 
ayında 102.7 olan 
Tüketici Güven 
Endeksi, Aralık 
ayında Kasım ayına 
te re yüzde 2.4 
oranında artarak 
105.2 değerine yük
seldi.
DİE'den yapılan

için uygunluğuna 
dair değer
lendirmelerinin 
iy deşmesin den k ay
ıt aklandı.
Buna göre, tüketici
lerin gelecek dönem 
satın alma güçleri 
Kasım 2004 'te yüzde 
96 'dan yüzde 9 7.5 'e, 
genel ekonomik 
durum yüzde

olması tüketici 
güveninde iyimser 
durumu, küçük 
olması tüketici 
gü venin de k öt timse r 
durumu, 100 olması 
ise tüketici 
güveninde ne 
iyimser he de 
kötümser durum 
olduğunu 
gösteriyor.

Cep telefonuyla fazla 
mesajlaş inak zararlı

İtalyan doktorlara 
göre, cep telefonuy
la fazla mesajlaş- 
mak sağlığa zararlı. 
İtalyan doktorlar, 
fazla mesajlaş- 
manın niçin zararlı 
olduğuna dair ilnç 
bir gerekçe ortaya 
koydu. İtalya'da 
yayımlanan La 
Repubblica ve 
II Messaggero 
gazetelerinin 

\ yarımşar sayfa 
ayırdığı habere 
göre, doktorlar, 
özellikle gençleri, 
cep telefonlarıyla 
aşırı mesajtaşmanın 
parmaklarda 
akut kiriş 
tendon) iltihabına 
yol açabileceği 
konusunda uyarıy
or. Doktorlar, 
İtalya'nın kuzeyin
deki Savona böl
gesinde, cep 
telefonundan günde

en az 100 kısa 
mesaj gönderen 
13 yaşındaki bir 
kız çocuğunun orto
pedik tedaviye 
gereksinim duy
duğuna dikkat 
çekti. İltihap 
önleyici ilaç 
verilen çocuğa, 
ellerini din- 
lendirilmesi 
tavsiye edildi. 
Çocuk hakları 
derneği Te te fon o 
Azzurro için yakın

zamanlarda 
yapılan bir araştır
maya göre, İtalyan 
çocukların yüzde 
37'si ''cep 
telefonu müpte
lası".
Uzmanlara göre, 
gençler arasında 
çok fazla cep tele

fonu kullanımı, 
uyarıya karşı aşırı 
duyarlılık gösterme 
haline ya da ruhsal 
sarsıntılara bile 
neden olabiliyor.

ması gol atmamıza engelliy
ordu.

Hk devre Yusuf ve 
Sercan hin şutları kalecide 
kaldı ve ikinci 12 korner 
atışından bir netice çık
mayınca devre haşladığı gibi 
bitti.

İkinci devre gene 
Gemlikspor 'un üstünlüğü de 
(levam ederken Yusuf 'un 
şutları kalecide kalıyor

Fethiye 'tiler, sporcularımızın 
üzerine yürüdüler.

I ’zun uğraşla yatıştıktan 
sonra hakem Fethiyespor 
için tutanak tuttu.

Korkarını hu tutanağı 
ileride değişitirirter.

Zira böyle vakalara çok 
rastlıyoruz. Ihıktı olduğumuz, 
yerde haksız çıkmayalım da .

Bu gençlerin önümüzdeki 
hafta I lakım maçları var.

Şirketimize ait; 16936-16950, 16966-17000, 17001-17050 Seri ndlu fatura 
A koçanları 4821-4850, 4851-4900, 4901-4950, 4951-5000, 5012-5050, 
LL 5051-5100, 5101-5150, 5151-5200, 5201-5250, 5251-5300, 5301-5350, 

™ 5351-5400, 5401-5450 Seri nolu sevk irsaliyesi koçanları,
V 356-400, 401-450, 451-500, 3701-3750, 3751-3800, 3801-3850, 3851-3900, 

3901-3950 Seri nolu gider pusulası koçanları, 
Q 1101-1150, 51-100, 101-150, 201-250 Seri nolu müstahsil makbuzu 

koçanları kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
Y BEREKET KÖYLÜ ZEYTİNCİLİK GIDA SAN.
" ve GENEL PAZ. LTD. ŞTİ.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 

GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

KAYIP
Merhum eşim Ali 
Hikmet Bayrak 

tarafından Bursa
Bağkur İl 

Müdürlüğünden 
alınan Bağkur 

karnesi 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Eşi Kaya BAYRAK

ABONE
OLUN

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

OKUYUN
OKUTUN
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Kapkaççılardan kendinizi kokabilirsiniz
Son yıllarda özellik
le İstanbul, Ankara 
ve İzmir gibi 
metropollerde artış 
gözlenen hırsızlık, 
kapkaç ve gasp 
olaylarında, alı
nacak basit tedbir
lerle riskleri en aza 
indirmenin mümkün 
olduğu bildirildi. 
IVIuhtemel 
dolandırıcılık, kap
kaç ve gasp olay
larında zarar 
görülmemesi için, 
uzmanların 
uyarılarına kulak 
vermek büyük 
önem taşıyor. 
Uzmanların ilk 
önerisi, cüzdanda 
taşınan kimıik kart
larının önlü arkalı 
fotokopilerinin evde 
veya iş yerinde 
bulundurulması. 
Çantada, günlük 
ihtiyaç dışında 

para bulundurul
masının sakıncası
na işaret eden 
uzmanlar, cep tele
fonunun ve değerli 
takıların da çantaya 
konulmaması 
gerektiğini belirtiy
or. Dikkati çekecek 
ölçüde kolye, 
bilezik, yüzük gibi 
takıların da takılma- 
ması gerektiğini 
ifade eden uzman
lar, "Pahalı ve gös
terişli çantalar kul
lanmamaya dikkat 
edin. Mümkünse 
fermuarlı çantaları 
tercih edin. Riskli 
bölgelerdeki 
ATM'lerden, özellik
le tenha ve gece 
şartlarında para 
çekmeyin.
Muhtemel her türlü 
karmaşayı ve dikkat 
dağıtan olayları 
şüpheyle karşıla 
yın" tavsiyesinde 
bulunuyor.
Uzmanlara göre, 
tenha ve riskli böl
gelerde tek başına 
yürünmemeli.
Mümkünse bu böl
gelerin geçişinde 
taksi kullanılmalı

veya ikili-üçlü gru
plar halinde 
yürünülmeli. Çanta 
ise araç yolunun 
tersi yönündeki 
kola aşılmalı. 
Tretuvarın duvar 
tarafına yakın kıs
mında yürünülmesi 
önerisinde bulunan 
uzmanlar, "Yolda 
yürürken dalgın 
olmayın, etrafınızı 
kontrol edin. 
Herhangi bir sebe
ple yabancı birinin 
saat, adres, vs. 
sorma girişimini 
şuohevle karşılayın
Dikkatinizi dağıt
malarına imkan ver
meyin. Saatim yok, 
bilmiyorum gibi 
cevaplar verin" diye 
de uyarıyor. 
MAĞAZA VE 
RESTORANDA 
Uzmanlar, 
mağazalarda ve 
restoranlarda nasıl 
hareket edilmesi 
gerektiğiyle ilgili 
olarak da çok 
önemli hatırlat
malarda bulunuyor. 
Çantanın kapak kıs
mının vücuda gele
cek şekilde omza 
asılması ve elle de 
çantanın tutulması 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar, 
şunları kaydediyor: 
"Herhangi bir 
giysiyi prova etmek 
için soyunma kabi
nine girdiğinizde, 
yanınızda çantanızı 
tesliçn edebile
ceğiniz bir yakınınız 
yoksa, mutlaka 
yanınızda bulun
durun. Asla tez
gahtara güvenip 
tezgah üstünde 
bırakmayın. Hesap 
öderken cüzdanınızı 
çantanızdan çıkar

madan ve içindeki
leri çevrenize 
göstermeden para 
ve kredi kartını 
çıkarın. Hesap 
ödedikten sonra 
cüzdanınızı koy
duğunuzdan ve 
çantanın fermuarını 
kapattığınızdan 
emin olun. Masada 
otururken çantanızı 
asla iskemlenin 
arkasına asmayın 
veya yandaki 
iskemlenin üstüne 
koymayın. Çan
tanızın masanın 
üstünde ve daima 
gozunuzun önünde 
olmasına özen gös
terin. Lavaboya 
giderken veya her
hangi bir sebeple 
geçici olarak 
masayı terk 
ettiğinizde mutlaka 
çantanızı yanınıza 
alın".
ARAÇTA SEYAHAT 
EDERKEN 
Uzmanlar, araca 
bindikten sonra 
kapıların kilitlen
mesini ve camların 
5 santimetreden 
daha fazla açılma
ması gerektiğini 
bildiriyor.
Uzmanlara göre, 
çantanın konula
cağı en ideal yer, 
oturulan koltuğun 
altı. Uzmanlar, trafik 
ışıklarında satıcı ve 
çocuklarla da 
konuşulması ve 
alışveriş edilmesi 
halinde, her türlü 
riske davetiye 
çıkarılmış olduğu
nun altını çiziyor.
Karışıklıklar ve 
dikkati dağıtan 
olayların şüpheyle 
karşılanması gerek
tiğini belirten 
uzmanlar, 

muhtemel hafif 
trafik kazalarında 
(size çarpmaların
da) şüpheci 
davranılmasını 
öneriyor. "Tenha bir 
yerde iseniz asla 
araçtan çıkmayın ve 
trafik polisini 
çağırın veya çağırıl- 
masını isteyin" , 
diyen uzmanların 
diğer tavsiyeleri ise 
şöyle:
"Araçtan çıkma 
durumunda iseniz 
caamları kapayıp 
kapıları kilitleyin. 
Karanlık ve tenha 
bölgelerde mümkün 
olduğunca tek 
başınıza araç kul
lanmaktan kaçının. 
Araç anahtarını 
üstünde bırakarak, 
camları kapatıp 
kapıları kilitlemeden 
çok kısa süreli de 
olsa aracınızı terk 
etmeyin." 
Uzmanlar, tüm 
dikkate rağmen her
hangi bir gasp, 
hırsızlık ve kap-kaç 
olayı yaşanırsa, 
olayın faillerinin 
eşkallerinin ahn- 
masını, varsa 
aracın plakası, 
modeli, rengi ve git
tiği istikametin 
belirlenmesini ve 
süratle emniyetin 
olaydan haberdar 
edilmesi gereğine 
dikkat çekiyor.
Uzmanların diğer 
önerileri de şöyle: 
"Kredi kartlarınızı 
derhal iptal ettiriniz. 
En yakın karakola 
giderek olayı 
anlatın ve kayı
plarınızla ilgili 
tutanak tutturun 
çalınanlar arasında 
ise kilitlerinizi 
değiştiriniz."

www.adım- 
soyadlım, 

com. tr 
adresiniz 
olabilir

Türkiye'de "tr" 
uzantılı adresleri 
tescilde tek yetkili 
kurum olan ODTÜ 
Alan Adı Yönetimi 
(Domain Names 
Systems-DNS), 
bugüne kadar 
sadece sanatçı ve 
ünlü işadamlarına 
verilen isim ve 
soyisimden

| oluşan "com.tr"
I uzantılı internet 
adreslerini, 7 
Şubat 2005 tari
hinden itibaren 
artık isteyen

Bayram 
kazalarında 67 
kiş[ can verdi

Kurban Bayramı 
süresince meydana 
gelen trafik 
kazalarında 67 
kişi öldü, 255 kişi 
yaralandı.
Bayramın ilk 
gününde yurt 
genelinde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 19 kişi 
öldü, 36 kişi 
yaralandı.
Bayramın ikinci 
gününde meydana 
gelen trafik 

herkese verecek. 
İnternet Kurulu 
DNS Çalışma 
Grubu Üyesi Doç. 
Dr. Mustafa Akgül, 
bugüne kadar 
sadece 
sanatçılara ve 
ünlü işadamlarına 
verilen isim ve 
soyisimden 
oluşan "com.tr" 
uzantılı adresleri 
artık nüfus cüz
danı örneğini gön
deren herkesin 
alabileceğini 
söyledi.

kazalarında 12 kişi 
öldü, 37 kişi 
yaralandı.
Bayramın üçüncü 
gününde meydana 
gelen trafik 
kazalarında 16 kişi 
öldü, 73 kişi 
yaralandı.
Bayramın 
dördüncü gününde 
meydana gelen 
trafik kazalarında 
ise 20 kişi öldü, 109 
kişi yaralandı.



25 Ocak 2005 Salı Sayfa II

Bebeklerde zatürre tehlikesi
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
Türkiye'de 1 yaşının 
altındaki bebek 
ölümlerinin büyük 
bölümünün 
önlenebilir hastalık 
olan 'zatürre'den 
kaynaklandığını 
bildirdi.
Bakan Akdağ yap
tığı yazılı açıklama
da, zatürre hastalığı
na dikkat çekti.
Yüksek yaşam stan
dartlarına, etkin 
antibiyotiklere, 
gelişmiş yoğun 
bakım ve destek 
tedavilerine rağmen 
zatürre hastalığının 
görülme sıklığı ve 
yol açtığı ölümlerin 
birçok enfeksiyon 
hastalığının aksine 
giderek arttığını vur
gulayan Akdağ, 
Sağlık Bakanlığı, 
Toraks Derneği ile 
işbirliği içerisinde 
bu hastalığın yol 
açtığı ölümlerin 
önlenmesi amacıyla 
önemli çalışmalar 
yaptığını ifade etti. 
Dünyada her yıl 5 
yaşının altındaki 
yaklaşık 12 milyon

çocuğun zatürre 
sebebiyle hayatını 
kaybettiğini açık
layan Akdağ, 
"Ülkemizde 1 yaş 
altı bebek ölüm
lerinin büyük 
bölümü, önlenebilir 
hastalık olan 
'zatürre' sonucu 
gerçekleşiyor. Bu 
nedenle Sağlık 
Bakanlığı olarak 
bebeklerin zatürre- 
den korunması 
amacıyla düşük 
doğum ağırlıklı 
olarak doğmaların 
önlenmesi, yeni 
doğan bakımının 
iyileştirilmesi, 
bebeklerin anne 
sütüyle beslen
melerinin sağlan
ması, aşıyla korun
abilir hastalıklara 
karşı aşılama pro
gramının eksiksiz 
uygulanması konu-

larında önemli çalış
malar yapıyoruz" 
dedi
5 yaş altı çocuklar
da zatürreye bağlı 
ölümlerin en aza 
indirilmesini hede
flediklerini vurgu
layan Akdağ, bu 
hastalığın bebek ve 
çocukların yanı sıra 
yaşlı ve kronik 
hastalığı olan 
erişkinlerde de sık 
sık görülebildiğini 
ve ağır ve ölümcül 
seyrettiğini ifade 
ederek, kalp, 
akciğer, böbrek, 
beyin, kas, şeker 
hastalarıyla bağışık
lık sistemi herhangi 
bir nedenle zayıf 
düşmüş kişilerin 
zatürre açısından 
risk grubunda 
olduğunu bildirdi 
Zatürre hastalığı 
konusunda aileleri

uyaran Akdağ, açık
lamasında şu 
ifadelere yer verdi 
"Bebeğiniz veya 
çocuğunuz 
öksürüyorsa ve 
ateşi de varsa, onu 
bir sağlık kuruluşu
na götürmeniz 
gerekmektedir. 
Çocuğunuzun 
burun tıkanıklığı 
varsa ve bu durum 
beslenmesini engel
liyorsa burnunu 
temizleyin, ona bol 
su ve sıvı gıdalar 
verin. Bebeklerinizi 
ise daha çok 
emzirin, odasını 
nemlendirin ve 
yanında kesinlikle 
sigara içmeyin.
Büyük çocuklarınızı 
ise bir öğün fazla 
besleyin.
Bebeğiniz veya 
çocuğunuz zor 
ve hızlı nefes 
alıyorsa, nefes 
alırken göğsü çek
iliyorsa, ateşi yük
seliyorsa, sıvı 
gıdaları alamıyor ve 
öksürüğü devam 
ediyorsa onu mutla
ka bir sağlık kuru
luşuna götürün.

Soğuk hava ile 
gelen hastalıklar

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Erzurum Sağlık İl 
Müdür Yardımcısı Dr. 
Akif Eryiğit, soğuğun 
etkisiyle vücut 
direncinin kırıldığını 
belirterek, bunun 
sonucunda vücudun 
hastalıklara karşı 
zayıf duruma geldiği
ni söyledi 
Doğu Anadolu böl
gesinde soğuk 
havalarda akciğer 
hastalıkları, grip, 
nezle ve solunum 
yolu enfeksiyonları 
gibi hastalıklarda 
artış görüldüğünü 
ifade eden Dr.
Eryiğit, özellikle ayak 
ve el parmakları, 
burun ve kulaklarda, 
kanın iç organlara 
doğru gitmesi sonu
cunda beyazlaşma 
ve üşüme hissi, ileri 
aşamada ise ağrı 
meydana geldiğini 
belirtti. Donma aşa
masında kan 
dolaşımının iyice 
yavaşladığına ve 
nabzın düştüğüne 
dikkat çeken Dr. 
Eryiğit, "Donmada ilk 
olarak görme bozuk
luğu meydana geliy
or. Kulaklarda uğul
tu, kaslarda zafiyet, 
uyuşukluk, halsizlik, 
sık esneme, konuş
ma güçlüğü, dalgın
lık, vücutta bir sessi

zlik oluşuyor" dedi. 
Bu tür belirtilerin 
görülmesi durumun
da kişinin korun
abileceği sıcak bir 
yere alınması, 
üstünün örtülmesi, 
vücuduna masaj 
yapılması, hareket 
ettirilmesi gerektiğini 
vurgulayan Dr. 
Eryiğit, özellikle 
sokak çocukları ve 
kimsesizlere kamu 
kurumlan ile 
belediyelerin yardım 
sağlamasının önem
ine değindi.
Dr. Akif Eryiğit, özel
likle iyi beslene
meyenler, giyine- 
meyenler ve sıcak 
bir ortamı olmayan
ların soğuktan etk
ilendiğini ifade 
ederek, şu önerilerde 
bulundu: "Soğuktan 
korunmak için iyi ve 
dengeli beslenmek, 
iyi giyinmek gerekiv- 
or. Isı kaybını önle
mek için bir kat giy
inmek yüzde 10, iki 
kat giyinmek yüzde 
40'a varan korunma 
sağlıyor. Giysilerin 
arasında hava 
boşluğu olması 
gerekiyor. Bir tane 
çok kalın giysi yer
ine, daha ince ama 
üst üste giyinmek 
tercih edilmeli.

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

5İ3 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur

513
513
512

12 12
20 77
10 72
45 49

HASTANELER

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513
513
513
513
513

13 53
10 57
13 08
11 33
10 95

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

1

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

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

513 45 21 -111
Yalnız 185

NÖBETÇİ ECZANE
Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITK '.ARI

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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

25 Ocak 2005 SALI 
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Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 
No : 5 GEMLİK
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Folklörciiler yarışmalara hazırlanıyor
Seyfettin ŞFKERSÖZ

Ticaret Sanayi 
Odası
Gazi İlköğretim 
Okulu Folklor ekibi, 
okulların tatile 
girmesine rağmen 
folklor 
çalışmalarını 
aralıksız 
sürdürüyor.
14-18 Şubat 
2005 tarihleri 
arasında Bursa 
Atatürk Spor 
Salonu'nda 
yapılacak yarış
malara hazırlanan 
Gazi İlköğretim 
folklor ekibi, 
çalışmalarını 
hızlandırdı.
Katılacakları 
yarışmada en 
iyi dereceyi ala
bilmek için 
tatil yapmadan 

çalışan folklorcular, 
öğretmenleri 
nezaretinde 
hem gündüz 
hem de akşam 
Ticaret Sanayi 
Odası
Gazi İlköğretim 
Okulu Salonunda 
çalışmalarını 
sürdürüyorlar. 
İlköğretim 
okulları arasında 
düzenlenen 
Folklor yarış
malarında 
Gemlik'i temsil 
edecek olan Ticaret 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
folklor ekibi 
oyuncuları Bursa 
Atatürk Spor 
Salonundan iyi bir 
derece ile dönecek
lerini söylediler.

ARMAN PETROL
İS _ ■ _ _ __ ■ a
petromts, DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARKAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66 -514 07 67



İnan M«rket’in karşısında bulunan virajda bir ayda iki tehlikeli kaza meydana geldi

Manastır virajları tehlike saçıyor 
wnastır’daki keskin virajlar tehlike yaratmaya devam ediyor. Dün de, bir minibüs, sürücü kursuna ait özel araca çarptı! 
ıgn sonra, zeytinliklere uçmadan yaya kaldırımında askıda kaldı. Sürücüler, virajlara bariyer konmasını istiyor. Sayfa 12’d

Ocak 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

ŞSKtya eczaneden 
ilaç karmaşası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve ilaç 
sektörü temsilcileri arasında imza
lanan protokol kapsamında SSK'lı 
hastaların ilaçlarını serbest eczane 
lerden alabilmesi uygulaması konu 
sunda sorunlar hala aşılamadı. 9 ’da

ilçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin Şubat ayında başlayacağını müjdeledi

7005 tarımda atılım yılı olacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Manastır’daki kazalar
Geçtiğimiz günlerde Manastır’dan 

Gemlik’e gelirken inan Market önünde 
zeytinliklere uçmuş bir araçın çıkarılmasına 
tanık olmuştum.

Kazayı yapanlarda tanıdık 
arkadaşlarımızdı.

Allah korumuş, kazadan bazı yaralarda 
kurtuldu Sevgili Halil ve eşi..

Dun yine Kumla’dan gelirken bir kazaya 
tanık oldum aynı noktada..

Bu kez araç zeytinliklere uçmamış ama az 
daha gidiyormuş..

Derler ya: “verilmiş sadakaları varmış..”' 
Fotoğraf çekerken bir vatandaş gazeteci 

olduğumuzu anlayarak yanıma geldi ve 
buraya mutlaka bariyer yapılması gerektiği
ni, bunu yazmamı söyledi.
Düşündüm vatandaş haklı..
Manastır’da dikkatsizlikten başka, tepeler

den gelen suların asfalta akması, yolların 
eğiminin bozuk olması sık sık kazalara 
neden oluyor.

Bir ayda iki kazanın meydana geldiği İnan 
Market karşısındaki viraja mutlaka 
Karayolları Bölge Müdürlüğü yol bariyeri 
koymalı..
Buradan zeytinliklere uçacak araçlar 

bariyerlere takılıp önce can kayıplarını 
önleyecek, sonrada maddi kazalarının daha 
az masrafla atlatılmasına yardımcı olacak.
İlgililerin Gemlik Kumla yolunu 

İncelemeleri ve bir rapor hazırlatmaları 
gerektiğine inanıyorum. Bizden yazması...

Ankara’da düzenlenen “1000 Köye, 1000 tarımcı” prO' 
esinin tanıtım toplantısından dönen İlçe Tarım Müdürü Dr 
brahim Çetin, Başbakanın ve Tarım Köy İşleri Bakam’nın 

2005 yılını tarımda altın yıl olarak açıkladıklarını söyledi.
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
2005 yılında 
çiftçilere mazot ve 
gübrede destek
leme ödemesi 
yapılmasına 
karar verildiğini, 
kooperatiflere 
verilen desteğin 
8 kat arttırıldığını 
da söyledi.

Çetin, doğrudan 
gelir desteği 
ödemelerinin 
de Şubat ayında 
başlayacağını 
müjdelerken, 
haciz kıskacında 
olan çiftçinin 
mahkum olmaktan 
kurtarıldığını da 
belirtti.
Haberi sayfa 3’de

Elektrikve 
doğalgazda alarm

Şubat başından 
geçerli olmak 
üzere elektrik ve 
doğalgaza zam 
yapılması 
gündemde.

Hazine, Enerji 
Bakanlığından 
elektrik ve doğal
gaza zam yap
masını bir kez 
daha istedi.

24 aydır zam 
görmeyen elekt 
rikte zam oranı 
nın yüzde 8'i 
bulacağı tahmin 
ediliyor. 10’da

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Haftada Bir
Diş Hekimi Özcan VURAL

'CHP Ata’nın Partisidir...”
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

‘Tsunami’ 
adlı yazısıyla 2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TSUNAMI

Serbest Kürsü
Girit’te Yaşanmış Olaylar (4)

Güney doğu Asya'daki 
deprem sonrasın da olan dev 
dalgalar önündeki her şeyi 
ezdi geçti..

Binlerce insan öldü...
Bu insanın kontrol ede

meyeceği büyük bir tabiat 
olayı idi.

Bu olaya üzülmemek bir 
insan olarak imkansız.

Ama bu yüz yılda bir ola
bilen tabiat olayı.

Batı da 3 gün bayraklar 
yarıya indi, saygı duruşları 
yapıldı, şimdide yardım toplama 
işleri yapılıyor...!

Burada bir nokta koyup şu 
anda dünya da yaşananları 
düşünelim...!

Bu gün bir çok yerde bazı 
insanlar bilerek isteyerek - 
emirler vererek binlerce insanı 
öldürüyor, boğazlıyor.

Güney doğu Asya daki 
olaya timsah göz yaşları 
döken büyük devletlerin 
kuçuk liderleri emir veriyor 
savaş uçakları - helikopterleri 
suçsuz insanların - binaların 
üzerine bombafüze yağdırıyor, 
buldozerlerle evleri yıkıyor 
masum insanların başını 
kesiyor ve bunlarıdautan- 
madan televizyonlar da 
sergiliyorlar..

Tabiat olayı Tsunami de 
ölenler insan da bomba - füze 
- kurşunla ölenler , başları 
kesilenler İNSAN Değil mi. ?

Son on yıldır Filistinde 
,son yılda Irakta öldürülen 
masum sivil halk , ekmek 
parası için Irakta öldürülen 
Türk kamyon şoförleri, 
Afganistanda onların yollarını 
inşa ederken öldürülen Türk 
mühendisleri bu göz yaşı 
döken liderleri hiç ama hiç 
ilgilendirmiyor.

Bunlar İNSAN DEĞİL mi ... ?
Bunlara neden bu beyaz 

Avrupah - Amerikalı hiç 
üzülmüyor...?

Batı dünyasının “ Asil 
beyaz insanları “ Güney doğu 
Asyanın fakir esmer tenli 
insanına acıyor, yardım elini 
uzatıyor...!

Acısını, merhametini, 

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yardımını fotoğraflarla 
Televizyon filimleriyle belgele 
yerek reklamını yapıyor...!

Beyaz gücün dünya 
hakimiyeti bir kere daha 
sergileniyor. Beyaz ırkın lider 
devletleri kendi toplumlarına 
mesaj veriyor, daha doğrusu 
kendini tatmin ediyor...

Dünyaya sahiplenme duy
gusunun psikolojik zevkini 
çıkarıyor.

Sattıkları savaş uçağından - 
gemilerden -bomba - füzeler
den gelen gelirlerin ufak 
bir kısmını lütfen bu fakirlere 
dağıtıyor.

Acaba kan bedeli olarakmı 
düşünüyor ?

Asil beyaz tenliler çok 
üzülüyorlar da hepsinin yardım 
için ayırdıkları para ve halkın 
yardımı toplamı 4 milyar dolar 
civarın da..

Burada Sayın okurlar bir 
daha duralım.

Türkiye de garip halkım 
yalnız Uzanların İmar bankası 
soygunu neticesi mevduat 
sahiplerine ödeme yapmak 
için on gün içinde 6 milyar 
dolar verdi...!

Biz Türkler içi boşaltılan 
diğer bankaların borçlarını 
ödemek için 25 - 30 milyar 
dolar ödedik.

Hem de benim halkım bu 
kadar sıkıntısı varken , buldu 
buluşturdu ((Bu paraları hor- 
tumlayanlar lüks içinde yatlar-, 
da - katlar da gezerken) 
yüreğine taş bastı bu haksız 
paraları ödedi. Aylık gelirleri 
asgari ücret - 500 milyon 
(eski para) olan bu insanlar 
için milyar dolarların nekadar 
büyük paralar olduğunu da 
düşünmek gerekir.

ŞÖYLE BİR Karşılaştırma 
yapmak istiyorum.

Benim halkım 30 - 40 milyar 
dolar veriyorsa,

KOCAMAN dünyanın asil 
insanlarının ortaya koyduğu 4 
milyar dolar bunun yanında 
bir hiçtir...

Eğer bu para onlar için 
büyükse benim garip halkıma 
yazık olmamış mı.. ? 

Dünden devam;
Bir iki gün içerisinde, liman 

reisliklerinin yeniden Türk’lere 
verilmesi için yürüyüş düzen
lemeye karar vermişler.

Köylerden gelenlerle 
oldukça kalabalık oluşmuş. 
Halk çoşku içinde “liman reis
leri Türk olacak” bağırışları ile 
cadde ve sokaklarda yürüyüşe 
geçmişler. Tedirgin olan 
Rum’lar evlerine çeklimiş. 
Türk’ler Rum mahallesinden 
geçerlerken bazı evlerden 
konvoya ateş edilmiş.

Ölenler, yaralananlar olun
ca Türk’ler de silahla cevap 
vermişler. Çatışma başlamış 
ölenler çoğalınca Türk’ler büs
bütün galeyane gelmişler. Bir 
taraftan ateş edenlerin evler
den dışarı çıkmalarını sağla
mak için Rum evlerini gazla 
ateşe vermişler. Diğer taraftan 
Türk’ler cephanelerinin 
azaldığını görünce, şehirdeki 
Türk cephaneliğini basmışlar, 
nöbetçileri bağlayıp tesirsiz 
hale getirip cephaneliği yağ
malamışlar.

Öyle ki oniki yaşındaki 
çocuklar dahi ellerinde mavz
er, boynunda çift fişeklik 
kuşanmış hale gelmişler.

Yangını söndüren olmayın
ca yayılmış, kenarda köşede 
kalan dışında Rum 
mahallesindeki evlerin çoğu 
yanmış. Rum’lar mahalleyi 
boşaltıp kaçmışlar.

Türk’ler öfke ve hırsla 
liman reisliğini basmışlar, 
direnen Rum görevlilerini 
öldürmüşler.

Olaydan sonraki gün, başta 
İngiliz gemileri olmak üzere 
diğer devletlerin gemileri 
Kandiya Limam’na gelip, 
demirlemişler.

Gemilerlerden kale duvar
larına top ateşi açılmış.

Olayı İ.G’den dinlediğimde; 
“açılan ateş sonucu kale 
duvarlarından doğru dürüst 
taş bile kopmamıştı. Duvarlar 
o kadar sağlamdı” sözleri ateş 
açıldığını doğruluyordu.

Daha sonra gemilerden 
askerler karaya çıkartılmış. 
Gemi komutanları şehrin 
yöneticelerini, cemaat temsil
cilerini ve ileri gelenleri 
toplamışlar.

- Bize bu olayları başlatan 
elebaşları kırksekiz saat içinde 
teslim edersiniz yada şehri 
ateşe tutar, taş üzerinde taş 
bırakmayız. Ültümatomunu 
vermişler.

Çaresiz kalan idareciler 
kırka yakın sırım gibi delikanyı 
İngilizlere teslim etmişler.

Rum’ların ispiyonculuğu ile 
suçsuz insanlar dahi tutuklan
mış. Tutukluların sayısı ikiyüz 
elli kişiyi geçmiş. Yapılan 
yargılamada kırkiki kişi idam,

diğerleri hapis cezasına çarp
tırılmış, suçsuz bulunanlar 
serbest bırakılmış.

İçlerinde cesareti ve gözü 
pekliliği ile en çok adı geçen
ler Ali onbaşı ile Muharrem 
imiş. İdam edilecekleri günün 
sabahı alacakaranlıkta 
sağlarında, sollarında İngiliz 
askerleri eşliğinde birer kolla 
asılacakları surların üzerine 
götürülürken Ali onbaşı, 
“ölüme gidiyorum” sözleriyle 
nara atarak, ellerindeki 
kelepçeyi İngiliz erinin kafası
na geçirmiş, diğer yönündeki 
askerinde karnına tekme vur
muş.( Ayağındaki çizme ucu
nun karnına batmış olduğunu 
anlatırlardı.) Askerler hemen 
dipçiklerle, süngerlerle oracık
ta şehit etmişler Ali onbaşıyı. , 
Ve ancak ölüsünü 
asabilmişler.

Asılanların şehrin hemen 
hemen her yerinden 
görülebilmesi için kale 
surlarının üzerinde kurulan 
sehpalarda asmışlar.

Aralarında bir çift ikiz 
kardeş varmış. Millet evlerinin 
önünden hüzünle asılanlara 
bakarken ikizlerin babası da 
kapı önüne çıkmış. Sehpada 
sallanan evlatlarını görünce 
“Tİ NEFÇİM NAŞETE PEDYAM, 
TO EMAM ÇE KOPOS MU 
HELAL NASİNE” (eş anlamı; 
“Evlalarım bütün kalbimin 
hoşnutluğu sizin olsun, kanım 
ve emeğim helal olsun sözleri j 
düğüm düğüm boğazından 
çıkmış. Gözyaşlarını tutmak 
istercesine ellerini gözlerine 
götürmüş, içeri girerek kapıyı 
kapatmış.

Yangın olayından iki gün 
sonra, yanmıyan Rum 
evlerinden birinde yalnız 
başlarına yaşıyan iki kız 
kardeşin şehirden ayrıl
madığının farkına varılmış. 
Türkler, yaşamlarını burada 
sürdürmek istemiş olabilirler 
diye düşünmüşler. Şehrin ileri 
gelenlerinden bir kaç kişi 
aralarına bir cami hocası 
alarak evlerine gitmişler. İster
lerse burada kalabileceklerini 
müslümanlığı kabul ederlerse 
kendilerine yardım ve yarar 
sağlanacağını tamamen insani 
ve samimi duygular içinde ilet
mişler.

Ancak, hiç beklenmedik 
terslik ve şiddetle, yardımınızı 
istemiyoruz. Biz dinimizden 
ayrılmayız. Bizi de kesin 
bağırışları arasında şaşkın 
geriye dönmüşler.

Türkler bütün bu sert ve 
ters dvranışlarına karşın 
onlara en küçük kötülükte 
bulumamışlar.

Kadınlarında birkaç gün 
sonra şehirden ayrıldıklarını 
anlatmışlardı.
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Üçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin Şubat ayında başlayacağını müjdeledi

'2005 tarımda atılım yrt olaçajÇ
Ankara’da düzenlenen “1000 Köye, 1000 tarımcı” projesinin tanıtım toplan
tısından dönen İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, Başbakanın ve Tarım Köy 
İşleri Bakam’nın 2005 yılını tarımda altın yıl olarak açıkladıklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

19 Ocak 2005 
Çarşamba günü 
Ankara'da yapılan 
‘1000 köye 1000 
tanmcı’ projesi 
kapsamında 
düzenlenen 
Tarım 
Gönüllülerinin 
birinci yılının 
değerlendirildiği 
toplantı ile ilgili 
bilgiler veren İlçe 
Tanm Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
hükümetin 
2005 yılı Tarım 
politikasının 
"Atılım yılı" 
olarak değer
lendirildiğini 
söyledi.
Toplantıda 

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

CHP Ata’nın Partisidir....

Sayın Bülent Ecevit'e göre;
CHP tükenmiş
Canı öyle istiyor
Ne O’nun gücü tüketmeye yetti
Ne de tüketmek isteyenlerin gücü yetecek 
CHP Baykal'ın değil Ata’nın Partisi 
Ata’nın emanetini ebediyen yaşatacak 
0 kadar çok insan var ki. .

konuşan Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü'nün 
‘1000 Köye 1000 
Tarımcı’ Projesi için 
'Ne muttu ki bu pro
jeyi başlatmışız' 
sözleriyle hizmet
lerin özelleştirilerek 
nasıl etkili hale 
getirilebildiğinin 
güzel bir örneği 
olduğunu 
söyleyen Çetin, 
Başbakan 
Erdoğan'ın çiftçilere 
yaptığı konuşmada, 
"Siz çiftçiler 
ürettikçe, biz 
yanınızdayız.
Daha da büyük 
destekler için 
çalışmaya devam 
ediyoruz." 
sözleriyle hükümet 

olarak çiftçilerin 
her zaman yanında 
olunacağının altını 
çizdiğini söyledi. 
Yaklaşık 3 bin 
kişinin katıldığı 
toplantıda, 
Başbakan 
Recep Tayip 
Erdoğan'ın yaptığı 
konuşmalardan 
örnekler veren 
Çetin, 
"Başbakanımız 
toplantıda güzel 
müjdeler verdi. 
Mazot ve gübrede 
destekleme 
ödemesi yapılması
na karar verildiğini 
bildirdi ve bununla 
ilgili uygulama 
esaslarının en 
kısa sürede 
açıklanacağını 
ayrıca 2005 yılında 
yapılacak DGM 
ödemelerinin de 
Şubat ayında 
ödenmeye 
başlanacağını 
söyledi." dedi. 
Türkiye'nin dört 
bir yanından gelen 
tarımcıların 
katıldığı 
toplantıda yaptığı 
konuşmalarda 
haciz kıskacında 
olan çiftçinin 
mahkum olmaktan 
kurtarıldığına da 
dikkat çekildiğini 
söyleyen Çetin,

"Hükümet 
eline geçen 
her imkanı 
çiftçinin 
ihtiyaçları için 
seferber 
ediyor" dedi. 
ÖDEMELER 
ŞUBAT 
AYINDA 
Doğrudan 
Gelir Desteği 
ödemelerinin 
Şubat ayında 
başlayacağı 
müjdesini 
toplantıda 
konuşan 
Başbakan
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
çiftçiye müjde 
olarak verdiğini 
açıklayan İlçe 
Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, 
"Başbakanımız 
tarafından 
ödemelerin 
Şubat ayında 
başlayacağı ve 
Nisan ayında 
bitirileceğini ve 
ödemelerin 
tek bir seferde 
yapılacağını 
belirtti." 
şeklinde 
bilgi verdi.
Toplantıda yapılan 
görüşmelerden 
bilgiler veren 
Çetin, bunların, 
içinde

İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin, üreticilerin 2005 
yılında kullandıkları mazot ve gübreden destekleme 
göreceklerini söyledi. Çetin, “Kooperatiflere verilecek 
destek ise 8 kat arttırılacak” dedi

Kooperatiflere 
verilen desteğin 
8 kat artırıldığı, 
F1 hibrit sebze 
tohumculuğunda 
dünyada söz 
sahibi olunacağını, 
süne mücadelesiyle 
ülke ekonomisine 
1 katrilyon katkı 
sağlandığının 
olduğunu söyledi. 
ÇİFTÇİYE 
MAZOT DESTEĞİ 
2004 yılında 
dünya petrol ve 
doğalgaz fiyatların
daki artışa bağlı 
olarak, mazot ve 
gübre fiyatlarında 
da aşırı artışlar 
olduğunu, 
bunun da 
üretimde sıkıntılar 
doğurduğunu

toplantıya katılan- 
lara aktaran 
Başbakan Erdo 
ğan'ın "Maliyetleri 
artıran, karlılığı 
düşüren bu 
durum karşısında 
Hükümetimiz 
gübrede ve 
mazotta 
destekleme y 
apılmasına karar 
vermiştir. Bu 
konuyla ilgili 
uygulama esasları 
en kısa zamanda 
kesinleşecek ve 
kamuoyuna 
açıklanacaktır" 
dediğini açıklayan 
Çetin, ayrıca 
tohumculuk 
desteğinin 
genişleyeceğini 
söyledi.

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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Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Ocak 2005'ten 
itibaren Bursa 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilen ve halen 
7 merkez ilçeden 
4'ncü büyük ilçe 
olan Gemlik'in 
girişi ilçeye 
ilk kez gelenleri 
hayrete 
düşürüyor.
Orhan Veli'nin 
dediği ve bir 
zamanlar görün
tüsüyle insanları 
hayal dünyasıyla 
bütünleştiren 
GemliK'ın İÛ yıldan 
buyana taşıdığı 
pis görüntü ne 
yazık artık taşına
maz duruma 
geldi.
İlçeye girişin 
içler acısı olduğu, 
meşhur Karsak 
Deresi’nin 
kokusuyla, 
taşıdığı 
mikrobuyla 
Gemlik'i 
Büyükşehir'in en 
pis ilçesi konumuna 
getiriyor.
"Gemlik'i değil, 
pisliği göreceksin" 
sözlerinin 
belki de en doğru 
olacağı ilçe gir
işinde aklınıza 
ne gelirse 
bulabilirsiniz. 
Gemlik'i 
temizlemekle 
görevli

Belediye'nin 
dahi girişi adeta 
hurdalık alanına 
dönüştürmesine 
anlam verilemiyor. 
"Güzel Gemlik'e en 
güzeli yakışır" 
sözlerinin lafta 
kaldığı günümüzde

on yıllardan 
bu yana önlem 
alınamaması 
ise insanları 
üzüyor.
"Pisliğin yanına 
pislik yakışır" 
felsefesiyle atıl 
durumdaki her

malzemeyi 
burada toplayan 
Belediye, en 
azından kendi 
pisliğini kendi 
temizlemedikten 
sonra Büyükşehir'in 
en pis ilçesi tabi ki 
Gemlik olacaktır.

Asya’daki deprem 
için düzenlenen 

kermes ilgi gördü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'li bir grup 
bayanın organize 
ettiği ve gelirinin 
Asya'daki deprem 
felaketi yaşayanlar
la Felluce 
katliamından 
zarar görenlere 
gönderilecek olan 
gıda kermesi büyük 
ilgi gördü.
Belediye Sergi 
Salonu’ndaki ker
mesin açılışını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay ile 
Belediye Meclis 
Üyesi Avukat 
Refik Yılmaz 
birlikte yaptılar.
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile Belediye 
meclis üyelerinin 
de katıldığı kermes 
açılışında konuşan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye'ye 
yaptığı ziyarette bu 
güzel etkinliği 
öğrendiğini ve

Sayfa

mutlu olduğunu 
belirterek, "Sürekli 
felaketler yaşayan 
ülkemiz insanları 
olarak bunun 
acısını çok iyi bili
riz. Bu acıya insan
lık olarak duyarsız 
kalamayız. Onların 
yanında olmak en 
büyük düşünce 
mizdir. Gemlik 
halkı bu güzel 
düşünceye destek 
verecektir ve 
düzenleyenleri 
kutluyorum" dedi. 
"Depremde, savaş
ta yıkılan evimiz 
bizim evimiz, hani 
nerede kardeş 
elimiz" sloganıyla 
düzenlenen 
gıda kermesinde 
ilk alış verişi 
Kaymakam Mehmet 
Baygül yaptı.
Kermeste ayrıca 
televizyon görün
tüsüyle vatandaşlar 
yaşanan felaketleri 
izleme olanağı 
buldular.

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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Toplam borç 5.6 katrilyon lira azaldı YTL’de hesaplar tutmadı
Konsolide bütçe 
toplam borç stoku, 
2004 yılı Kasım ayı 
sonu itibarıyla 5.6 
katrilyon lira azalarak 
geçen yıl sonu 
itibariyle 316,2 
katrilyon liraya 
geriledi.
Hazine Müsteşarlı 
ğı'nın Aralık 2004 
sonu verilerine göre, 
konsolide bütçe 
toplam borç stoku, 
2004 yılı Kasım ayı 
sonuna göre, 
5.6 katrilyon lira aza
lış göstererek, 31 
Aralık 2004 tarihi 
itibariyle
316.2 katrilyon liraya 
geriledi. Söz konusu 
tarihte dış borç 
stokundaki azalış 4.4 
katrilyon lira, iç borç 
stokundaki azalış ise 
1.2 katrilyon lira 
olarak gerçekleşti. 
Toplam borç stoku
nun 185 katrilyon 
liralık kısmı Türk 
Lirası (TL)
cinsinden, 121.8 
katrilyon liralık kısmı 
döviz cinsinden ve 
geriye kalan 9.4 katri
lyon liralık kısmı da 
dövize endeksli 
borçlardan oluşuyor. 
Aralık 2004 sonu 
itibariyle toplam borç 
stokunun yüzde

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

44.6'sı piyasaya, 
yüzde 26.4'ü kamu 
kesimine olan iç 
borçlardan 
oluşurken, dış 
borçların ağırlığı 
yüzde 29 olarak 
gerçekleşti.
-KONSOLİDE BÜTÇE 
DIŞ BORÇ 
STOKUNDAKİ 
GELİŞMELER- 
Açıklamaya göre, 
2004 yılı Aralık ayı 
sonunda dış borç 
stoku, 68.4 
milyar dolar tutarında 
gerçekleşti.
Aralık ayı içinde yak
laşık 361.5 milyon 
dolar tutarında dış 
borç kullanımı ve 
372.1 milyon dolar 
tutarında dış borç 
anapara ödemesi 
gerçekleşirken, 
dönem içinde 10.6 
milyon dolar net 
ödeme yapıldı.
Söz konusu ay içinde 
dolar cinsinden ifade 
edilen dış borç 
stokunda, doların 
özellikle EUR ve SDR 
karşısında değer kay
betmesinden 
dolayı, çapraz kur 
hareketleri sonucun
da 635.9 milyon dolar 
tutarında 
bir artış meydana 
geldi.

-KONSOLİDE BÜTÇE 
İÇ BORÇ 
STOKUNDAKİ 
GELİŞMELER-
2004 yılı sonu iç borç 
stoku 224.5 katrilyon 
lira olarak gerçek
leşti. Aralık ayı içinde 
toplam 10.9 katrilyon 
liralık anapara 
ödemesine karşılık, 
12.3 katrilyon lira 
borçlanma oldu.
İlgili dönemde 
TL’nin 
dolar karşısında 
değer kazanmasın
dan dolayı iç borç 
stoku toplam net 
2.7 katrilyon lira 
azaldı. Yine bu ay 
içinde nakit imkanı 
sağlayan senetlere 
ilişkin net 4.5 
katrilyon lira borçlan
ma oldu. Söz konusu 
dönemde TL'nin 
dolar karşısında 
değer kazanmasın
dan dolayı döviz 
cinsi ve dövize 
endeksli nakit imkanı 
sağlayan senetlere 
ilişkin net 2.4 
katrilyon lira 
azalış 
ile birlikte nakit 
imkanı sağlayan 
senetlere ait borç 
stoku toplam net 
2.2 katrilyon lira 
artış gösterdi

Yeni Türk Lirası 
piyasaya çıktı ancak 
Türk halkı yeni 
paraya alışmakta 
zorluk çekiyor. 
Piyasada kuruşla 
alışveriş yok 
denecek kadar az. 
Merkez Bankası da 
hedefleri tutturama- 
manın şaşkınlığı 
içinde!
Türkiye, tarihinin en 
büyük ekonomik 
kararlarından birisi
ni alarak Yeni Türk 
Lirası'nı piyasaya 
çıkardı. Ancak Türk 
halkı, unuttuğu 
kuruşlu günlere 
alışamadı.
Alışverişlerde kuruş 
kullanımının bir 
türlü istenildiği 
oranda gerçek
leşmediği gözlendi. 
Esnaf günde bir ya 
da iki kez kuruşla 
karşılaşırken, bazı 
vatandaşlar daha 
hiç kuruş görmedi. 
Merkez Bankası'nın 
tahmini tutmadı 
Yeni Türk Lirası 
operasyonunun 
başında Merkez 
Bankası, Kurban 
Bayramı'nın ocak 
ayı içerisinde 
olmasının eski TL- 
yeni YTL değişi
minde büyük hızlan
ma sağlayacağını 
düşünüyordu.

Çünkü, her bayram 
öncesinde 
Türkiye'nin para 
hacmi yüzde 40 
oranında artıyor ve 
bayram sonrasında 
yeniden eski seviye
sine iniyordu.
Yani, piyasaya YTL 
verilecek, bayram
dan sonra da eski 
TL olarak piyasadan 
çekilecekti. Merkez 
Bankası böylece 
YTL'nin piyasadaki 
paranın yüzde 80'i 
seviyesine çık
masını bekliyordu. 
Ancak beklenen 
olmadı. 19 ocak 
itibariyle piyasadaki 
YTL oranı sadece 
yüzde 36.3'de kaldı. 
Merkez Bankası'nın 
umudu maaş 
ödemeleri 
Şimdi Merkez 
Bankası umudunu 
maaş ödemelerine 
bağladı. Bankanın 
tahminlerine göre 1 
şubattaki maaş 
ödemeleriyle YTL 
oranı yüzde 50'ye, 
15 şubattaki maaş 
ödemeleriyle de 

yüzde 80-90'a çıka
cak.
Bankalar hala eski 
liralarla ödeme 
yapıyor
YTL'nin piyasaya 
hızlı giriş yapama
masının en önemli 
nedeni, bankaların 
hala eski lirayla 
ödeme yapmaya 
devam etmesi.
Oysa ilk planlamada 
bankaların eski 
liraları alıp yeni 
lirayla ödeme 
yapacakları 
böylece piyasadan 
sürekli olarak eski 
lira çekilip yeni lira 
verileceği 
öngörülmüştü. 
Bugünkü durumda 
ise banka şubeleri 
bir yana, ATM'lerde 
bile eski lirayla 
ödeme yapılmaya 
devam ediliyor. 
Kuruşlar piyasaya 
hemen yayılamadı 
Yeni lira 
operasyonunda 
ençok aksayan taraf 
ise kuruşların- 
piyasaya yayılama- 
ması oldu.

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

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

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
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Türiçkadın! aile kararıyla eyleniyor
Prof. Dr. Hattat, 
"Türk kadınlarının, 
en çok vajinismus, 
orgazm problemleri, 
cinsel isteksizlik, 
kızlık zarı, ilk gece 
korkusu ve kısırlık 
konularını sor
duğunu" dile getirdi. 
Aile Sağlığı 
Araştırma Derneği 
(ASAD) ve İstanbul 
Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Üroloji 
Anabilim Dalı 
Androloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Halim Hattat, Avrupa 
ülkelerinde aile plan
laması ve aile cinsel 
sağlığıyla ilgili 
toplumu bil
gilendirmek amacıy
la oluşturulan 
Avrupa Seksüel 
Fonksiyon 
Bozuklukları 
Birliği'ni (ESDA) 
Türkiye'de ASAD'ın 
temsil ettiğini hatır
lattı.
"www.esdaturkey.or 
g" adıyla oluştur
dukları web sitesi 
üzerinden yürüttük

leri anket araştır
masının ilginç 
sonuçlar verdiğini 
anlatan Prof. Dr. 
Hattat, ankette 
demografik bilgiler, 
evlilik tipleri ve yaşı, 
coğrafi dağılım ve 
cinsel tercihin yanı 
sıra cinsel ilişki 
sırasında istek, tat
min ve orgazm 
konularını da içeren 
15 cinsel fonksiyon 
sorusunun yer 
aldığını söyledi. 
Anketi bupüne kadar 
700'ü aşkın kadın 
katılımcının doldur
duğunu ifade eden 
Prof. Dr. Hattat, bu 
kadınların yüzde 
85'inin 16-35 yaşları 

arasında bulun
duğunu ve yaklaşık 
4'te Tinin "hala 
bakire olduklarını" 
ifade ettiğini bildirdi. 
Prof. Dr. Hattat, 
kadınların yüzde 
67'sinin "evliliğine 
ailelerinin", yüzde 
30'unun ise "ken
disinin karar verdiği
ni", yüzde 3'ünün 
ise "kaçtığını veya 
kaçırıldığını" dile 
getirdiğini kayded
erek, "Aile kararıyla 
evliliklerde;.vüzde 
72 oranında kişinin 
onayı alınmıyor. Bu 
evliliklerin çoğu 1. 
dereceden akra
balarla yapılıyor ve 
evliliklerin yüzde 55'i 

de kırsal kesimde 
görülüyor" diye 
konuştu.
İLK CİNSEL 
DENEYİM YAŞI 21 
Anket sonuçlarına 
göre, kadınların ilk 
cinsel deneyim 
yaşının ortalama 21 
olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. 
Hattat, şunları söyle
di: "Genç yaşta 
yapılan evlilikler ve 
cinsel eğitim eksik
liği, özellikle 'ilk 
gece korkusu' başta 
olmak üzere çeşitli 
sorunlara yol açıyor. 
Katılımcıların çoğu, 
cinsel birleşme 
sırasında acı ve 
kasılma duyuyor. Bu 
şekilde kötü bir 
tecrübe olan ilk 
geceden sonra ise 
cinsel isteksizlik 
başlıyor. Bu prob
lemler, evlilik 
yaşamında mutsu
zluğa ve kişinin 
depresyona girme
sine neden oluyor." 
Sonuçları Avrupa 
ülkeleriyle 
karşılaştırdıklarını 

da vurgulayan Prof. 
Dr. Hattat, 
"Yurtdışında prob
lem olmaktan çoktan 
çıkan vajinismusun 
(cinsel korku) 
Türkiye'de kadınlar 
için en önemli 
sorunlardan biri 
olarak karşılarına 
çıktığını" söyledi. 
Prof. Dr. Hattat, 
"Türk kadınlarının, 
en çok vajinismus, 
orgazm problemleri, 
cinsel isteksizlik, 
kızlık zarı, ilk gece 
korkusu ve kısırlık 
konularını sor
duğunu" dile getirdi. 
TÜRKİYE-ALMANYA 
KARŞILAŞTIRMASI 
ASAD Başkanı Prof. 
Dr. Halim Hattat, 
ESDA'ya bağlı 
olarak kurdukları 
"Cinsel Sağlık 
Danışma Hattı"na 
kadınlardan gelen 
aramaların diğer 
ülkelere göre 
şaşırtıcı şekilde 
daha yüksek 
olduğuna da işaret 
ederek, Türkiye'de 
kadınlardan gelen 

aramaların yüzde 15 
oranında olmasına 
karşılık Almanya'da 
bu oranın yüzde 5'te 
kaldığını söyledi. 
Ülkelerin sonuçlarını 
karşılaştırdıklarını 
anlatan Prof. Dr.
Hattat, şunları kay
detti: "Avrupa 
ülkelerinde ara
maların yüzde 70'i 
tedavi yöntemlerinin 
karşılaştırılmasına 
yönelik olup doktor 
ziyaretlerinden 
sonra yapılmakta 
iken, Türkiye'de 
yüzde 90 oranında 
hiçbir doktora 
başvurmamış hasta
lar bilgi ve yön
lendirme ihtiyacı 
içinde aramakta. 
Almanya'da, 
Türkiye'de hemen 
hiç sorulmayan 
'yaşlılık ve cinsellik', 
'internetteki porno 
siteleri' ve 'kendini 
tatmin' baş sorular 
olurken, Türkiye'deki 
'ilk gece' ve 'kızlık 
zan' soruları ise 
Almanları hiç 
ilgilendirmemekte."

Çocuklar ilaçlan sfe artip yutuyor ŞİİR KÖŞESİ Demir Ali Baydar

Bursa'da 2004 yılında 
350 çocuk, şeker 
zannedip yediği renkli 
ilaçlardan zehirlene 
rek hastanelik oldu. 
Uzmanlar, "İlaç fir
maları Türkiye'deki 
kültür seviyesini de 
göz önünde bulun
durarak bastırınca 
açılan kilitli kapak kul
lanımına geçerlerse 
ilaç zehirlenmeleri 
ortadan kalkar" 
dediler. Bursa Çocuk 
Hastanesi yetkilileri, 
geçen yıl 160 ilaç 
zehirlenme vakasına 
müdahale ettiklerini 
belirterek, "Çocuklar 
reklamlarda çok sık 
gördükleri renkli şek
erleri yemeyi seviyor
lar. Aynı şekilde 
evlerde bulunan renkli

haplar da çocuklar 
tarafından şeker 
zannedilerek 
yeniyor. Hatta 
şekerlerde birkaç 
tane birden yenildiği 
için, zehirlenme 
vakalarında çok sayı
da hap yiyen çocuk 
bize getiriliyor. Bir 
yılda hastanemize 160 
ilaç zehirlenmesi 
geldi. Bu çocukların 
midelerini yıkıyoruz. 
Serum 

vererek tedavi uygu
luyoruz. Ancak vatan
daşlarımızın renkli 
ilaçları çocukların 
ulaşamayacakları, 
kilitli yerlerde 
bulundurmalarını 
tavsiye ediyoruz. En 
önemli çözüm ise, 
Avrupa ve Amerika'da 
pek çok ilaç üreti
cisinin kullandığı 
bastırıldığında açıla- 
bilen, kilitli plastik 
kapakların kullanıl

masıdır. İlaç firmaları 
Türkiye'deki kültür 
seviyesini de göz 
önünde bulundurarak 
bastırınca açılan 
kilitli kapak 
kullanımına geçer
lerse ilaç zehirlen
meleri ortadan 
kalkar" dediler 
Diğer taraftan 
SSK Çocuk 
Hastanesi'ne de 
bir yılda 190 ilaç 
zehirlenmesi 
vakası geldiği 
belirtildi. Bursa'da 
2004 yılında en 
önemli ilaç zehirlen
mesi ise Sırameşeler 
Çocuk Yurdu'nda 
yaşandı. 7 çocuk, 
şeker diye yedikleri 
ilaçlardan hastanelik 
olmuştu

Beraber ölmek
Otuzaltı sene öncesi düğünle, 
Dünya evine giriverdik seninle. 
Mutluluğa yelken açmıştın benimle, 
Dualarım beraber ölmek seninle.

Su gibi geçti güzel yıllar seninle, 
Yanyana olsun mezarımız seninle 
Muradımız olsun dua et elinde 
Dualarım beraber ölmek seninle 

Ahirette beraber olalım seninle, 
Sevabımızla orada ol benimle. 
Ulu Allah’a yalvar dilinle, 
Dualarım berabar ölmek seninle.

Geride kalanlara vedamız olsun, 
Bizleri uğurlarken gözleri dolsun.
Diktiğimiz çiçekler hüzünle solsun, 
Dualarım beraber ölmek seninle.

1999 Model 
Bayandan satılık klimalı 

TOYOTA COROLLA 
GSM : 0.542 516 73 83

http://www.esdaturkey.or
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Türkiyelin risk 
potansiyeli azalıyor

48 bin memur nasıl alınacak?
Amerikan 
araştırma 
kuruluşu 
Eurasia Grup, 
Türkiye'nin risk 
potansiyelinin 
azalma eğilimi 
içine girdiğini 
bildirdi.
Dünyadaki 
potansiyel 
olumsuz 
gelişme 
senaryoları, 
bunların süresi 
ve etki derece
sine göre, 
ülkeler arasında 
olası riskler 
bakımından bir 
sıralama yapan 
Euarsia Grup, 
Risk İzleme 
endeksinde 
Türkiye'yi olası 
riskler bakımın
dan hayli 
güvenli ülkeler 
arasında 
gösterdi.
Analize göre, 
Türkiye'yi uzun 
vadede (yüzde 

10'luk olasılık) 
olumsuz et 
kileyebilecek tek 
risk potansiyeli, 
yabancı yatırım
lar konusunda 
güven tesis 
edememenin 
tetikleyeceği bir 
mali kriz 
oluşturuyor. 
Türkiye'nin ise 
uzun vadede 
(12-24 ay) 
yatırımcılar 
üzerinde gerekli 
güvenin oluştu- 
rulamamasına 
bağlı olarak bir 
mali kriz yaşan
ma olasılığının 
bulunduğu ifade 
ediliyor.
Bu risk ihtima
linin gerçek
leşme 
olasılığının 
sadece yüzde 
10 olduğuna 
dikkat çekilen 
analizde, bu 
riski artıracak 
unsurlar arasın

da AB ile 
ilişkilerin 
kötüye gitmesi, 
uluslararası 
ortamın 
istikrarsızlaş- 
ması sonucu 
Türkiye'den 
büyük bir ser
maye kaçışı 
olması olasılığı 
gösteriliyor ve 
bunun da bir 
mali krize yol 
açacağı 
varsayımında 
bulunuluyor. 
Analizde, bu 
krizle yatırımcı 
güveninin 
önemli ölçüde 
azalması 
sonucu faizlerin 
yükseleceği, 
Türk parasının 
değer yitireceği 
ve IMF destekli 
istikrar pro
gramının 
tehlikeye gire
ceği varsayım
ları dile 
getiriliyor.

2005'te 48 bin 
memur alınacağı 
açıklandı. Bunun 
20 bini öğretmen 
olacak. Kalan 
rakamın önemli 
bir kısmı daha 
önce memur 
olup yeniden 
deneceklere ait. 
Gerçek atama 
ise komik.
Kamuya alınacak 
memurlarla ilgili 
haberi, 
memurlar.net 
sitesinden aldık. 
Sitemizi takip 
edenler 
19.01.2005 tarihli 
ve "Kamunun 
toplam memur 
talebi 118 bin" 
başlıklı 
haberi hatırlaya
caklardır. Bu 
haberde önemli 
detaylar yer 
almaktadır. 
Haberin en 
önemli bölümü 
şu şekildedir: 
"En fazla talepte 
bulunan Milli 
Eğitim 
Bakanlığı nın 20 
bin personel 

isteğinin ise 
karşılanacağı 
belirtildi. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
7 bin, Adalet 
Bakanlığı 7 bin 
743, Sağlık 
Bakanlığı ise 5 
bin adet kadro 
istedi" 
Dikkat edileceği 
üzere 48 bin 
kadronun nasıl 
karşılanacağı bu 
haberde az çok 
netleşmiştir.
Diğer yandan, 48 
bin kadroyş 
yapılacak açıktan 
atama izninin 
kamu kurum ve 
kuruluşları 
itibariyle dağılımı 
henüz yapıl
mamıştır. Bu 
kadroların hangi 
kuruma, ne kadar 
dağıtılacağına, 
Başbakan karar 
verecektir.
Ancak, bu haber 
metninde belir
tilen taleplerin 
karşılanması 
yüksek bir 
ihtimaldir.
Bu çerçevede,

Milli Eğitim 
Bakanlığının 20 
bin, Emniyetin 7 
bin, Adalet 
Bakanlığının 7 
bin ve Sağlık 
Bakanlığının 5 
bin memur alım 
talebinin uygun 
görülmesi 
halinde, sadece 
bu dört kurum, 
48 bin açıktama 
izninin, 39 binini 
almış olacaktır. 
Diğer taraftan 
bazı kamu 
kurumlan kendi
lerine tahsis 
edilmiş kadro
ların bir kısmını 
ilk defa memur 
atamaya değil, 
daha önce 
memur olarak 
çalışmış olup da 
yeniden kamu 
kurumlarına dön
mek isteyenlere 
ayıracaklardır. 
Bu halde 2005 
yılı içerisinde 
kabaca 8 bin kişi
lik kadroya, 
yukarıda belir
tilenler dışında, 
ilk defa atama 

yoluyla memur 
alınacaktır.
Ancak bu sayıya 
Sağlık Bakan 
lığının 2004 yılı 
sonunda almayı 
planladığı ama 
onay işlemlerinin 
tamamlanama
ması nedeniyle 
bu yıla eklenen 7 
bin civarındaki 
sözleşmeli per
sonel ataması 
dahil değildir. 
Bir diğer husus 
ise şudur. 48 bin 
kişilik memur 
atama hususu, 
sadece genel ve 
katma bütçeli 
kamu kurumları- 
na yapılacak ata
malara ilişkindir. 
Belediyeler özel 
bütçelidir ve bu 
sayıya dahildir. 
Yine geçici ve 
daimi işçiler ile 
bazı kamu 
kurumlarının 
nadiren de olsa 
başvurdukları 
sözleşmeli ele
man alımları da 
bu sayıya 
dahildir.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

rezervasyonlarımız başladı

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

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

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

memurlar.net
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Otomotiv sektörü 2005’te temkinli
2004 yılım üretim 
ve ihracat rekor
larıyla kapatan oto
motiv sektörünün, 
yüksek vergiler ve 
yatırım ortamının 
cazip hale getirile
memesi nedeniyle, 
bu yıl "iç pazarın 
yüzde 15-20 
oranında daral
ması, ihracatın ise 
yerinde sayması” 
öngörülüyor.
Uludağ Taşıt 
Araçları ye Yan 
Sanayii ihra
catçıları Birliği 
(TAYSİB) Başkanı 
Erkut Özerman, 
sektörün 2004'te 
otomobilde yüzde 
52'lik artışla 447 
bin, toplamda ise 
yüzde 54'lük artışla 
823 bin adetlik üre
time ulaştığını 
kaydetti.
Ozerman, otomo
bilde iç pazarın yılı 
451 hin adetle kap
attığını, bunun 
yüzde 98.7’lik bir 
artış anlamına 
geldiğini belir
tirken, satılan oto
mobillerin yüzde 
31 'inin yerli, yüzde 
69'unun da ithal 
otomobillerden 
oluştuğuna dikkati 
çekti.
Taşıt araçları ve 
yan sanayii ihra
catının ise yüzde 
49'luk artışla 10.7 
milyar dolar doları 
bulduğunu anımsa
tan Ozerman, 
Toyota 'nın 118 bin 
600, Ford’un 139 
bin, O YAK 
Renault'nun 195

ÖSS’ye 1.850.810 kişi başvurdu
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
2005-ÖSS'ye toplam 
1 milyon 851 bin 810 
adayın başvur
duğunu bildirdi. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 22 Kasım-6 
Aralık 2004 tarihleri 
arasında adaylar 
tarafından teslim 
edilen 2005 öğrenci 
Seçme Sınavı

bin araç ürettiğini 
belirtti.
Özerman, bu 
başarılara rağmen 
iç pazarda yılın 
ikinci yarısından 
itibaren "aralık ayı 
dışında" ciddi bir 
düşüş yaşandığını 
vurgularken, 
bunun en büyük 
nedeninin toplam 
vergilerdeki artışlar 
olduğuna işaret etti. 
Vergi yükünün 
1600 cc araçlarda 
yüzde 63 'ü, 2000 cc 
ve üzerindeki 
araçlarda yüzde 
80'leri bulduğunu 
kaydeden Özerman, 
"Bu vergilerle 
pazarın büyümesini 
sürdürmesi zor" 
dedi.
İHRACAT İÇİN 
YENİ PROJELER 
GEREKİYOR 
Özerman, ihracatta 
ise artış trendinin 
en azından 1-2 yıl 
bozulmayacağını, 
dış pazarlarda 
sağlam bir yer 
edindiğini 
anlatırken, "Ama 
bu demek değildir 
ki yüzde 50 artış 
olacak. İhracatta 
2004'ü yakalarsak 
iyi. Bu şartlarda 

başvuru formların
daki bilgilerin 
ÖSYM'ye bilgisayar 
ortamında aktarıldığı 
bildirildi. Buna göre, 
2005 ÖSS’ye 799 bin

770'i kız ve 1 milyon 
52 bin 40'ı erkek 
aday olmak üzere 
toplam 1 milyon 851 
bin 810 aday 
başvurdu.

artış, ancak gıdım 
gıdım olur" dedi. 
Türk otomotiv sek
törünün, rekorlarla 
yoluna devam ede
bilmesi için yeni 
projelere cazip 
ortam sağlanması 
gerektiğini ifade 
eden Özerman, 
şunları kaydetti: 
"Hep söylüyorduk, 
(Toyota 'nın, 
Ford’un projeleri 
gelecek) diyorduk. 
Geldi, hayata geçti 
ve rakamlara da 
yansıdı. Ancak, 
trendin devamı için 
bundan sonra 
önemli olan yeni 
projeleri Türkiye'ye 
getirebilmek. 
Bunun için bir
takım imkanlar 
sağlamak gerekiyor. 
Bu yılki üretim 
artışlarının en 
büyük sebebi ertele
nen talepti ve bu 
karşılandı. Yeni 
yatırımları çeke
bilmemiz için cazip 
bir takım imkanları 
büyük yatırımcılara 
verebilmemiz lazım. 
Sektör olarak hede
fimiz; orta vadede 
yılda 1.5 milyon 
adetlik üretimdir. 
Biz, ancak bu 

adede geldiğimizde 
15 milyar dolarlık 
otomotiv ihracatını 
yakalayabiliriz. Bu 
da ana ve yan 
sanayilerle birlikte 
en az 5 milyar 
dolarlık yeni 
yatırım gerektirir." 
TEŞVİK GEREKLİ 
Özerman bu arada, 
otomotiv ana ve yan 
sanayii yatırım
larının büyük 
yatırımlar 
olduğunu ve her bir 
yatırımın milyar 
dolarları bul
duğunu belirtirken, 
teşvik mekaniz
masının mutlaka 
çalıştırılmasını 
istedi.
Yeni ve büyük 
ölçekli yatırımlar 
için devlet yardım
ları mevzuatının 
yeniden düzenlen
mesini bekledikleri
ni anlatan Özer
man, "Yüksek 
teknolojiyle reka
betçi üretim ve 
doğrudan ihracata 
yönelik büyük pro
jeler için yatırım 
indirimi sağlan
malıdır. İstikrarlı 
vergi uygulamaları 
ve satış vergilerinde 
de AB ile uyum 
gerekli. Motorlu 
taşıt vergisini, artık 
bir servet vergisi 
olmaktan çıkarıp, 
AB'deki gibi (yol 
kullanım ve çevreyi 
kirletme vergisi) 
gibi algılamak 
lazım "görüşünü 
dile getirdi.

Adaylardan 1 milyon 
730 bin 850'si, 19 
Haziran 2005 tari
hinde yapılacak olan 
ÖSS’ye girme 
seçeneğini 
işaretlerken; 120 bin 
960 aday sadece 
kendi alanlarındaki 
Meslek 
Yüksekokulları ve 
Açıköğretim pro
gramlarına sınavsız 
geçiş için başvurdu.

Çin ekonomisinin 
2004 yılında yüzde 
9.5 büyüdüğü 
açıklandı. Devlet 
İstatistik Bürosu 
Başkanı Li 
Deshui, düzenle
nen basın toplan
tısında, 2004 yılı
na ilişkin verileri 
açıkladı.
Li, gayri safi yur
tiçi hasılanın 1 tri
lyon 6 milyar ABD 
dolarını bul
duğunu belir
tirken, tarımdaki 
katma değerin 
yüzde 6.3, 
sanayideki katma 
değerin yüzde 
11.1, hizmet sek- | 
türündeki katma 
değerin de yüzde 
8.3 arttığını kay
detti
Çin 'in tahıl üreti
mi 469.5 milyon 
tonu bulurken, 
sabit yatırımlar bir 
önceki yıla göre 
yüzde 25.8 arttı. 
İstatistiklere göre, 
2004'te şehirlerde 
yaşayan Çinlilerin 
kişi başına düşen 
harcanabilir geliri 
bir önceki yıla 
göre yüzde 7.7. 
artarak bin 140 
dolar, kırsal kes
imde yaşayan- 
larınki ise yüzde 
6.8 artarak 355 
doları buldu.
Tüketici fiyatları 
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bazında enflasyon, 
2004'te yüzde 3.9 
düzeyinde gerçek
leşti. Böylelikle 
tüfe enflasyonu 
önceki yıla göre 
2.7 puan artış gös
terdi.
Bu arada Çin 'in 
geçen yıl gerçek
leştirdiği dış 
ticaret hacmi, 1 
trilyon 154 milyar 
700 milyon ABD 
doları olarak açık
landı.
Çin'in toplam dış 
ticareti yüzde 35.4 
artarken, bunun 
593.4 milyar 
dolarını ihracat, 
561.4 milyar 
dolarını da ithalat 
oluşturdu.
Çin 'in ticaret 
fazlası, önceki yıla 
göre 6.5 milyar 
dolar daha 
artarken, ihracatta 
yüzde 35.4, itha
latta da yüzde 36 
artış görüldü.
Çin 'in 2004 yılın
da çektiği fiili 
doğrudan yabancı 
sermaye yüzde 
13.3 artarak, 60.6 
milyar dolara 
ulaştı.
Çin 'in geçen yılın 
sonundaki döviz 
rezervi de 609.9 
milyar doları 
bularak, bir önce
ki yıla göre 206.7 
milyar dolar arttı
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] SSK’lıya eczaneden
ilaç fanım

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Haç sektörü temsilci
leri arasında imza
lanan protokol kap
samında SSK'h 
hastaların ilaçlarını 
serbest eczanelerden 
alabilmesi uygula
ması konusunda 
sorunlar hala aşıla
madı.
SSK'hların serbest 
eczanelerden ilaç 
almasına yönelik 
protokolde 1 
Ocak'tan itibaren 
yapılması öngörülen 
ıskontoların ilaç fir- 
malarihca uygulan
madığını bildiren 
eczacılar, mağdur 
oldukları gerekçe
siyle yargıya başvur
maya hazırlanıyor. 
Türk Eczacıları 

ile başlayacaklarını 
ifade etti.
Protokole imza atan
ların bu ihlalin 
hesabını sorması 
gerektiğini söyleyen 
Zafer Kaplan, şöyle 
konuştu: "14 Aralık 
2004 tarihli protokol 
ilaç sanayi tarafın
dan uygulanmıyor. 
Şu anda çoğu firma 
uygulamaya başla
madı, başlayanların 
bir kısmı ise 1 Ocak

Domaç, ayrıca, 
kamu kurumlarının, 
Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı'nın kon
solide bütçeye tabi 
kurumlar olması 
nedeniyle protokole 
göre hazırlaması 
gereken hisselerinin 
bulunduğuna dikkat 
çekerek, bunun da 
henüz hazırlan
madığını kaydetti. 
Domaç, her şey 
hazır olursa 10
Şubat'ta ilaç verm
eye başlanabileceği
ni belirterek, 
"Bizim dışımızda 
hazır olması
gereken şeyler var" 
dedi.
"İLAÇ
FİRMALARI 
SÖZÜNDE DUR
MADI"
İstanbul Eczacılar 
Odası Başkanı Zafer 
Kaplan da ilaç fir
malarının sözünde
durmadığını söyledi. 
"Protokol ilk adım-
da ilaç sanayicileri 
tarafından ihlal edil
di" diyen Kaplan, 
SSK'hların serbest

cıların mağduriyeti"

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazan’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

Birliği (TEB)
Başkanı Mehmet
Domaç, yaptığı açık
lamada, SSK'hların 
ilaç alıntına ilişkin
hazırlıkların ecza
cılar tarafından 
tamamlandığını ve 
ilaç vermeye hazır 
olduklarını bildirdi. 
Ancak ilaç fir
malarının hazırlığı 
konusunda sorun
ların bulunduğunu 
söyleyen Domaç, fir-
maların 1 Ocak 
itibariyle ilaçları
protokoldeki 
koşullara göre 
"Iskontolu" vermesi 
gerekirken, birkaçı
dışında bunu uygu- eczanelerden
layan firma bulun- Haç almaya "ecza-
madiğini söyledi.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 9710

2005 öncesi ilaç 
satış koşullarını 
uygulamıyor. Farklı 
uygulamalar ve bir 
kaos ortamı var. 
Öngörülerimiz 
doğru çıktı, ecza
cının 1 Ocak 2005 
öncesi ilaç alım 
koşulları süreç 
içinde giderek 
geriletiliyor." 
"GEREKİRSE 
PROTOKOLÜN 
İPTALİ İÇİN 
YARGIYA 
GİDEBİLİRİZ" 
Kaplan, haklarını 
arayacaklarını, 
Çalışma ve Sosy al 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
ile görüşebilecekleri
ni belirtirken, 
gerekirse protokolün 
iptali için yargı 
yoluna da gidebile
ceklerini söyledi. 
Kaplan, ilaç 
sanayiinin geçmişte 
de verdiği sözleri 
tutmadığını ifade 
ederek, ortadaki 
haksızlığın bir 
an önce gider

ilmesini istediklerini 
dile getirdi.

Barbaros BALMUMCU

Barharosca

Galatasaray - Bursaspor
26 Ocak 2005 çarşamba 

günü N.Kemalspor 'la 
Gemlikspor saat 13.oo'da 
karşılaşacaklar

Galatasaray 'la yaptığı maçta 
seyrederken hüzünlendim.

Yoktu birbirlerinden fark
ları. A! gülüm ver gülüm,

Gemlik 'tilerin bu maça 
gelmelerini bekliyoruz.

Her nekadar 
Galatasaray 'h, 
Fenerbahçe '/i, Beşiktaş 'h 
olsakda gönlümüz doğduğu
muz, büyüdüğümüz kentin 
takımını destekler.

Ben de Bursaspor 'un 
Galatasaray 'a yenildiğine 
üzülmedim desem yalan olur.

Hep birinci lig 'de seyret
tiğimiz Bursa'yı,

Fenerbahçe -
İstekli, arzulu olan 

Fenerbahçe idi ve isteği 
oldu.

Türkiye kupasına bir adım 
daha yaklaştı.

1-1 'den sonra biraz ter
lemeye başlamıştı ama üst 
üste attığı iki gol 
Fenerbahçe 'lileri rahatlat
mıştı.

tabir caizse böyle geçti maç. 
lö.dakikada Hakan 'ın 

yükselerek vurduğu kafa 
gönlünden başka 
Bursaspor 'un atamadığı gol 
pozisyonundan başka yaza
cak birşeyin olmadığını 
belirtmek isterim.

İstesekte istemesekte 
Galatasaray, Bursaspor 'u 
Türkiye kupasından eledi.

Netice 1-0

Ankaragücü
İşi rolantıya almak ve 

öylede bitirmek istiyorsada 
Ankaragücü 'nün 
Fenerbahçe karşısında gücü 
bu kadardı.

İlk devre oyuna şöyle 
bakıldığında Fenerbahçe her 
akının da forvette dört kişi 
bulunduruyordu. Bu şu 
demekti iyi otan kazandı.

Beşiktaş - Konya Başka Bahar
Maçı televizyonda izlerken 

kendi kendime neden 
Beşiktaş bu kadar pasif fut
bol oynuyor diye söylendim 
durdum.

%63 Beşiktaş 'a, %3 7 
Konya 'ya pasif demiştim.

Futbol her nekadar top 
oyunu olsada sonu neticeye 
dayanıyor.

Beşiktaş 1-0 yenik duru
ma düştükten sonra biraz 
toparlanır gibi oldu ve 
beraberliği yakaladı.

Ne var ki Beşiktaş 10 kişi 
kalmıştı. Böyle büyük 
bildiğimiz takımlar bu gibi 
güçlüklerden kurtulmasını

bilmesi lazım.
Olmadı Beşiktaş bunu 

atlatamadı. Konya istediğini 
alıyordu.

Biraz yüklenince ikinci 
beş dakika sonra üçüncü 
golünü attı.

Atı alan Üsküdar'ı geçer 
derler evet doğrusu da bu 
Türkiye Kupasına bel 
bağlayan Beşiktaş hayalleri 
başka bahara kaldı. 
Nedenlerini kendi aralarında 
çözmeleri gerekir.

Bir takını mağlup olabilir.
Ama hiç olmazsa 

yenilmek için oynamamazhk 
yapmaz.

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Elektrik ve doğalgazda alarm
Şubat başından 
geçerli olmak üzere 
elektrik ve doğal- 
gaza zam yapılması 
gündemde. Enerji 
Bakanı Güler'in 
zam talebine daha 
fazla direnmesi 
mümkün görün
müyor.
Hazine, Enerji 
Bakanlığından elek
trik ve doğalgaza 
zam yapmasını bir 
kez daha istedi.
Petrol fiyatına para
lel olarak aldığı 
doğalgazın maliyeti 
artan Enerji 
Bakanlığı bu kez 
zamma direnmeye
cek gibi görünüyor. 
24 aydır zam 
görmeyen elektrikte 
zam oranının yüzde 
8'i bulacağı tahmin 
ediliyor 
Kasım ayından bu 
yana Hazine'nin 
artırılmasını istediği 
doğalgaz ve elek
trik fiyatlarına zam
mın kaderi bu hafta 
belirlenecek. Enerji 
Bakanlığı'nın 2003 
yık Ocak ayından 
bu yana zam yap
madığı elektrik ile 
en son 1 Aralık tari
hinde yüzde 5 
oranında zam yap
tığı doğalgazda 
uygulanacak yeni 
fiyatlar için çalış
malar başladı. 
Doğalgazda yüzde 
15-20 ve elektrikte 
ise yüzde 8 oran
larında yansıyacak 
zam yapılabileceği 
belirtiliyor.
Petrol fiyatlarındaki 
artışı Temmuz ayın
dan bu yana kısmi 
olarak doğalgaz fiy
atına yansıtan 
ancak elektrik fiy
atını sabit tutan 
Enerji Bakanlığı, 
Rusya'dan alınan 
doğalgaz fiyatının 
artması nedeniyle 
bu politikasını 
sürdürmekte 
zorlanıyor.
1 Şubat için 
tarife açıklanacak 

1 Ocak 2005

tarihinde önceki 6 
ayın verileriyle 
belirlenecek yeni 
doğalgaz ithalat fi 
yatı için o tarihteki 
uluslararası petrol 
fiyati büyük önem 
taşıyor. Türkiye'nin 
geçtiğimiz günlerde 
Rusya'dan fiyat 
revizyonu istediğini 
Enerji Bakanı Hilmi 
Güler önceki gün 
VATAN'a açık
lamıştı. Ancak 
revizyona ilişkin 
görüşmelerin kısa 
sürede sonuçlan
ması beklenmiyor. 
Bu nedenle 
Bakanlığın eli Rus 
gazının fiyatının art
ması nedeniyle de 
sıkışmış durumda. 
Yeni dönemde Rus 
doğalgaz fiyatının, 
mevcut 160 
dolar/m3 düzeyin
den 190 dolar/m3 
seviyesine çıktığı 
ifade ediliyor. Bu 
nedenle de Botas'ın 
bu maliyet artışını 
yurtiçi doğalgaz fiy
atına yansıtması 
gerekecek.
Botas'ın Enerji 
Bakanlığı yöne
timine doğalgazda 
en az yüzde 15'lik 
zam yapılması 
yönünde görüş 
bildirdiği belir
tilirken, 
Bakanlık'taki eğil
imin bu orandaki 
artışın aylara 
bölünerek yapıl
ması yönünde 
olduğu 
kaydediliyor.
Enerji Bakanlığı 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
Botas'ın bu hafta 
yapacağı toplantı 
kritik önem taşıyor.

Toplantıda doğal
gaz fiyatının bir kaç 
ay boyunca süre
cek biçimde yüzde 
5 ya da 6.5'lik oran
larda artırılması ya 
da fiyata doğrudan 
yüzde 15 -20 
oranında zam yapıl
ması konularının 
ele aknacağı belir
tiliyor. Enerji 
Bakanlığı, elektriğe 
yapılması plan
lanan yüzde 8 
oranındaki fiyat 
artısını da doqalqaz 
fiyatıyla eşgüdümlü 
olarak ele alacak. 
Verilecek kararla 
birlikte 1 Şubat'tan 
geçerli olmak üzere 
uygulanacak yeni 
fiyatlar açıklanacak. 
Elektirik fiyatı 24 
aydır sabit kaldı 
Enerji Bakanlığı 
doğalgaza en son 1 
Aralık 2004 tari
hinde yüzde 5 
oranında zam yap
mıştı. Zamla birlikte 
doğalgaz ÖTV ve 
KDV hariç konutlar
da 250 bin 770 
liradan 267 bin 212 
liraya çıkarılmıştı. 
Dağıtım şirketleri 
de fiyatlarını buna 
göre artırmışlardı. 
Örneğin ÎGDAŞ 
daha önce 330 bin 
211 lira olarak 
belirlediği doğalgaz 
satış fiyatını 346 
bin 700 lira 
düzeyine 
yükseltmişti. 
Elektrikte ise son 
zam 2003 yıl 
Ocak ayında 
yapılmıştı.
Elektriğin son kul
lanıcı fiyatı konut
larda 127 bin 
800, sanayide 

119 bin 800, 

tarımda ise 115 bin 
k'ra seviyesinde. 
Ali Babacan: Yükü 
KİT'lerin üzerine 
yıktınız
Kasım ayından bu 
yana özellikle elek
trik fiyatlarıyla ilgili 
fiyat artışı 
konusunda ısrarlı 
olan Hazine
Müsteşarlığı'nın 
IMF'yle yaptığı 
son görüşmelerde 
de 'elektrik zam
mını' telaffuz ettiği 
belitirliyor. Ak 
Babacan'a bağlı 
olan Hazine'nin 
elektrik ve doğal
gazda yaşanan 
makliet artışını 
enerji KIT'lerinin 
üstlendiğini 
belirterek buna 
karşı çıktığı ifade 
ediliyor.
Öte yandan Hazine 
doğalgaz ve elek
trik fiyatlarındaki 
artişı, bunlardan 
alınan ÖTV ve KDV 
gelirlerinin artırıl
ması amacıyla da 
istiyor.
Hilmi Güler: 
Umudu petrol 
fiyatının inmesiydi 
Enerji Bakanlığı, 
2005 yık ikinci 
çeyreğinde petrol 
fiyatlarının düşe
ceğine ilişkin 
öngörülerle zamma 
direndi. Ancak 
petrol fiyatları 
geçtiğimiz 
hafta yeniden 
yükselişe geçti. 
Uluslararası 
borsalarda 2004 
Ekim ve Kasım 
aylarında 50 dolar 
düzeyini aşarak 
dünya ekonomileri
ni tehdit eden 
petrol fiyatları 
tekrar kritik 
seviyelere yükseldi. 
Bu gelişmeler 
karşısında Hilmi 
Güler de direncini 
yitirdi. Elektrik 
fiyatı konusunda 
son sözü Güler'in 
söyleyeceği 
belirtiliyor.

Açılan şirket 
sayısı artıyor
Açılan şirket ve 
kooperatif sayısı 
2004 yılı aralık 
ayında yüzde 26.2 
artışla 3 bin 914 
oldu. 2003 yılı 
aynı ayında 3 bin 
101 adet şirket ve 
kooperatif kurul
muştu.
DİE'den yapılan 
açıklamaya göre, 
aynı ayda 
kapanan şirket ve 
kooperatif sayısı 
yüzde 68.7 artışla

Kişisel 
bilgisayar 
satışı arttı

Geçtiğimiz yıl 
dünyada, toplam 
kişisel bilgisayar 
satışları yüzde 11.8 
artışla 189 milyona 
yükseldi.
Pazar araştırma 
şirketi Gartner'ın 
sektör raporuna 
göre, 2004 yılında 
satışların artmasın
da dizüstü 
bilgisayarlara gelen 
yoğun talep 
etkili oldu.

Araştırmaya 
göre, satışlarını 31 
milyon sınırına 
/aklaştıran Dell, 
2003 yılında olduğu 
gibi geçtiğimiz yıl 
da yüzde 16.4

802'den bin 353'e 
çıktı. Aralık ayında | 
açılan ticaret 
ünvanlı işyeri 
sayısı ise yüzde 
59.6 artışla 2 bin 
602'den 4 bin 
154'e yükseldi.
Aynı ayda 
kapanan ticaret 
ünvanlı işyeri 
sayısı yüzde 98.6 
arttı ve bin ’J 
356'dan 2 bin 
693'e çıktı.

pazar payıyla 
ilk sırayı aldı. 
Dell'in ardından 
Hewlett-Packard, 
27.5 milyon satış 
adetiyle ikinci oldu. 
IBM üçüncü sırada 
IBM, 10.3 milyon 
satış adetiyle 
üçüncü olurken 
Alman-Japon 
ortaklığıyla 
kurulan Fujitsu 
Siemens, 7.1 
milyonluk toplam 
satışla dördüncü 
oldu.
Acer ise 6.4 milyon 
adetlik satış 
toplamıyla sektörde 
beşinciliği aldı.
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Sebzede hormon uyarısı
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Türkiye'de 
domates, patlıcan ve 
kabakta zaman 
zaman bir kısım 
üreticiler tarafından 
hormon kul
lanıldığını açıkladı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Koruma 
ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nün 
resmi internet sitesi 
olan *' 
www.kkgm.gov.tr 
"adresinde hormon
lar, "bitki gelişimini 
düzenleyiciler” 
(BGD) hakkında bir 
açıklamaya yer 
veriliyor.
Bitki büyüme ve 
gelişmesinde en 
önemli rol oynayan 
hormonlardan 5 ana 
hormon grubunun 
bitki bünyesinde 
mevcut olduğunun 
yapılan araştırmalar
da belirlendiğinin 
vurgulandığı açıkla
mada, bunların 
0xinler, Sitokininler, 
Gibberellinler, Etilen 
ve ABA olduğu 
belirtildi.
Bitki bünyesinde 
meydana gelen fizy
olojik faaliyetlerin 
önemli çoğunluğu
nun bu hormonların 
kontrolü altında

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 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 51 3 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
Ocakçıaz 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 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

olduğunun ifade 
edildiği açıklamada, 
şu bilgiler 
aktarılıyor: 
“Hormonların etki
leri daima bir denge 
içinde birbirlerini 
tamamlayıcı veya bir 
diğerinin etkisini 
azaltıcı olarak ortaya 
çıkar. Günümüzde 
hormonlardan bitkil
erde büyümeyi ve 
gelişmeyi yön
lendirici özellikleri 
dikkate alınarak çok 
yönlü yararlanılmak
tadır. Bir bileşiğin 
hormon olarak nite- 
lendirilebilmesi için 
bitki bünyesinde 
oluşması, oluştuğu 
yerden başka bir 
yere taşınabilir 
olması, taşındığı 
yerde değişik yaşam 
olaylarını yönetmesi 
ve düzenlenmesi, 
çok düşük kon
santrasyonlarda bu 
etkilerini göstermesi 
gerekir.” 
TÜRKİYE VE

DÜNYADA 
KULLANILIYOR 
Kavram kar
gaşasının 
önlenmesi için 
bitkide hormon 
etkili tüm mad
delere bitki 
büyüme düzen

leyicisi denildiğinin 
belirtildiği açıklama
da, “Hormonlar 
başlangıçta yalnız 
tohumların çimlen
mesinde, meyve 
fidanlarının kök- 
lendirilmesinde kul
lanılmıştır. Daha 
sonra tohumdan 
hasada kadar geçen 
devrede verim artışı, 
ürün kalitesinin yük
seltilmesi ve bitki
lerin hastalık ve 
zararlılara karşı 
dayanıklılığın arttırıl
ması amacıyla 
ülkemizde ve tüm 
dünya ülkelerinde 
kullanılmaya başlan
mıştır” deniliyor. 
Açıklamada, hor
monların bitkilerin 
soğuğa dayanık
lılığın, meyve tohu
munun ve iriliğinin 
artırılması, periyo- 
disitenin azaltılması, 
meyve olgunluğu
nun erkene alınması 
veya geciktirilmesi, 
meyve kalitesinin 

iyileştirilmesi, 
hasadın kolay
laştırılması, meyve 
renginin iyileştir
ilmesi, ıslah çalış
maları, bitkilerin 
hastalık ve zarar
lılara dayanıklılığının 
artırılması gibi alan
larda kullanıldığı 
ifade 
ediliyor.
Ülkemizde hormon
ların domates, patlı
can ve kabakta 
zaman zaman bir 
kısım üreticiler 
tarafından kul
lanıldığının vurgu
landığı açıklama 
şöyle devam ediyor: 
“Bitki Gelişim 
Düzenleyicileri'nin 
ambalajı üzerinde 
bulunan etikete uyu
larak kullanılması 
gerekmektedir. 
Hormonlar, kul
lanılan sebzelerde 
kalıntı bırakmadığı 
gibi sebzelerde 
bugüne kadar insan I 
sağlığına olumsuz 
etkileri konusunda 
da bir kaynağa rast
lanmamıştır.
Hormonlar bazı 
sebzelerde 
Hollanda, İspanya, 
İtalya gibi ülkelerde 
dahil tüm dünyada 
kullanılmaktadır.”

Şişmanlık karaciğer 
kanserini teMyor

Şişman 
kişilerde karaciğer 
kanserine daha fazla 
rastlanıldığı bildirildi. 
Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Vedat Göral, şişman
lığın meme ve kalın 
barsak kanserine 
neden olduğunun yıl
lardır bilindiğini, 
ancak son zamanlar
da buna karaciğer 
kanserinin de 
eklendiğini belirtti. 
Düzensiz ve denge
siz beslenme ile fast- 
food ve stres gibi 
faktörlerin aşırı şiş
manlığa neden 
olduğunu kaydeden 
Prof. Dr. Göral, 
"Karaciğer kanseri 
yapan sebeplerin 
başında hepatit B ve

C virüsü, alkol, yer 
fıstığı ile bazen de 
kırmızı pul biberde 
bulunan aflatoksin 
adı verilen madde 
gelmektedir. 
Şişmanlıkta, kanda 
bir takım kanser 
yapıcı veya kanser 
öncüsü maddeler 
salgılanmakta, çevre
sel ve genetik faktör
lerin de etkisi ile 
karaciğerde kanser 
gelişmektedir.
Şişman kişilerde 
karaciğer kanserine 
daha fazla rastlanıl- 
maktadır. Özellikle 
uzun süreli şişman
lıklarda, karaciğer 
fonksiyon testleri 
zaman zaman yapıl
malı ve 6 ayda bir 
karaciğerin ültrason 
ile incelenmesi 
gerekmektedir" 
dedi

http://www.kkgm.gov.tr
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Manastır virajları tehlike saçıyor
Manastır’da bulunan 
keskin virajlar, 
tehlike saçmaya 
devam ediyor.
İnan Market karşısın
da bulunan virajda 
son günlerde sık 
meydana gelen trafik 
kazaları şans eseri 
maddi hasarla 
atlatılıyor.
Dün saat 15.30 
sıralarında Gem 
lik’ten Küçük Kumla 
yönüne giden 16 ZC 
401 plakalı minibüs, 
karşı yönden gelen 
16 KD 893 plakalı 
özeal sürücü kursu 
aracına çarptı. 
Kaza sonrası mini 
büs, zeytinliklere 
uçmak üzere iken 
virajdaki kaldırımlar
da askıda kaldı. 
Manastır’ın belirli 
bölgelerinde yağışlı 
havalarda da 
araçların kayması 
sonucu meydana 
gelen kazalar,

sürücüleri korku
turken, önemli 
virajların bariyerlerin 
konması isteniyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
de, Manastır’dan 
Gemlik’e gelmekte 
olan bir öğretmen 
çift aynı virajdan 
zeytinliklere uçarak, 
yaralanmışlar, 
araçlarında ise 
maddi hasarlar 
meydana gelmişti.

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

İrsaliyeli Fatura & El İlanı 
Broşür & Kartvizit & Kaşe

Cilt & Kitap & Dergi
HER TÜRLÜ 

MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK 
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Kirin Ofsat
MÂTBMCILi™
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK

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

P$ ARHAN PETROL
».□■on,. DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66 -514 07 67



özürlüler Okulu’ndaki çocukların fizik tedavileri yapılacak ve bedensel gelişmeleri izlenecek

Özürlüler Okulu’na fizyoterapist
Gemlik Özel Türe Özürlüler Eğitim Kurs Merkezi’ne ilk kez fizyoterapist görev yapacak. Okul Müdürü Tamer 

। sivri, Gemlik halkına fizyoterapist ve psikoloji alanında hizmet vermek için çaba gösterdiklerini söyledi. Syf 5’de

27 Ocak 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa yine 
zehirlendi

Bursa’da etkisini gösteren şiddetli 
lodos nedeniyle 15 i çocuk 50 kişi 
karbonmonoksit gazından zehirlendi. 
Çocuk Hastanesi’ne kaldırılan 3 
çocuğun durumunun ciddi olduğu 
bildirildi. Haberi, sayfa 10’da

İlçe Başkanı Peyami Çağlar ilçede başarılı çalışmalara imza attıklarını ve DYP’yi ikinci parti durumuna getirdiklerini söyledi

DyP'de ilk aday Peyami Çağlar
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Doğru Yol Partisi’nin pazar günü yapacağı genel 
kurul toplantısında, ilçe başkanlığına adaylığına 
açıklayan Peyami Çağlar, delegelerden destek istedi.

DYP Kongresi
Doğru Yol Partisi’nin pazar günü ilçe kong 

resi yapılacak.
Kongre demek seçim demektir.
Bir partide adaylar birden fazla olduğunda 

hareketli kongreler izleniyor.
Tek adaylı kongreler monoton geçiyor.
Mehmet Avcı’nın ilçe Başkanlığından ayrıl

masından sonra, yönetimi de görevlerinden 
istifa etmişti.
Bunlardan bir bölümünü daha sonra Cem 

Uzan’ın Genç Partisi’nde gördük.
Genç Parti’ye gidenler, parti ile birlikte 

kayboldular..
DYP, yola Faruk Güzel ile devam etti.
Güzel, ANAP’ın ilçe kurucusu ve büyük 

emek verenlerindendi.
ANAP’deki erezyon sonucu, merkez sağın 

DYP çevresinde gelişeceğini gören Güzel, 
bu kez DYP’yi İyi bir noktaya getirdi.
Güzel, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 

Belediye Başkanlığı’na aday olunca, 
yardımcısı Peyami Çağlar’a parti yönetimini 
bıraktı.
Çağlar, bu emaneti iyi kullandı.
Bugüne kadar partiyi her türlü etkinliğin 

içine soktu. DYP’nin trendini yükseltti.
Şimdi yeniden aday..
Ancak, Faruk Güzel’in de aday olacağı 

konuşuluyor.
i Güzel, emaneti geri isterse, DYP kongresi 
hareketlenecek, monotonluktan kurtulacak 
demektir.

Eski dostlar yoksa halef, selef mi olacak.

Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
pazar günü 
yapılacak olan İlçe 
kongresinde aday 
olacağını açıkladı. 
Peyami Çağlar, 
Gemlik’te DYP olarak 
başarılı hizmetlere 
imza attıklarını

ve partide çıtayı yük
selttiklerini söyledi. 
Kongrenin muhtemel 
ilçe başkanı adayı 
gösterilen Faruk 
Güzel’in adaylığını 
açıklasa bile 
adaylığını çekmeye
ceğini belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Gemlikspor :7
Namık Kemal: 1

Gemlikspor genç takımı, 
dün İlçe Statyumu’nda 
Namık Kemal ile yaptığı 
karşılaşmadan farklı 
skorla ayrıldı.

Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, rakibine 
üstünlüğünü 7 gol 
atarak kabul ettirdi. 
Haberi sayfa 12'de

TAŞI 
GEDİĞİNE

Buluşma
İnan Tamer
‘Sehiv imiş’ 

adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

ÇETİNKAYA

‘Sağ - SoF’adlı yazısıyla
2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Dostumuz ....

Bttfll Gürhan ÇETİNKAYA

Sağ - Sol
Tanrı türkü korusun ..
İş emek hürriyet..
Komünistler Moskova'ya..
Kahrolsun faşizm..
Bir dönemin sloganları..
Kardeşi kardeşe vurduran .mahalle halkını 

ikiye bölen anlayış Türkiye'yi bugünlere getirdi.
Anlayış şimdi biçim değiştirdi.
İnançlarla oynanıyor.
Yetmiyor ulusal değerlere müdahale ediliyor.
Büyükler oyuncu..
Küçükler oyuncak.
Medya aracılık ediyor.
İşbirlikçiler ebelik yapıyor.
Toplumsal yapısını koruyamayanlar .kültürel 

değerlerinden uzaklaşanlar .ekonomik yapısını 
güçlendiremeyenler dönem içinde tarihe karışıy
orlar.

Dil,din,kültür kesinlikle sahip çıkılması 
gereken değerler.

İkinci dünya savaşında yerle bir olan 
Japonya..

Kültürel değerlerinden hiç ödün vermedi.
Ekonomisi sürekli büyüyor.
Dünya liginin ön sıralarındaki yerini kaybet

miyor.
Onun için ;
Akıllı olmak,akılcı politikalar üretmek şart.
Türk halkını "müşteri"olarak gören anlayışa 

direnmek gerekiyor.
Müşteri satın alan demek.
Ulusal değerler "ticari meta"değil.
Vatan toprağı siyasal ikbal uğruna peş keş 

çekilemez.
Tehlikeyi görenler ülkenin bağımsızlığı söz 

konusu olduğunda ittifak yapabiliyorlar.
Sağcı - solcu,devrimci - ülkücü bir arada ola

biliyorlar.
Türkiye dünyanın gözde coğrafyasına sahip 

ülkelerinden bir belki de teki..
Önemli olan gemiyi yüzdürebiîmek.
Hepimiz aynı gemideyiz.
Gemi batarsa tüm yolcular zarar görecek.
Bu bilinçin sürekli yinelenerek topluma 

zerkedilmesi gerek.

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

“Kanın asla akmadığı 
bayramlar dilerim” diye 
yazmış, birdost...

Ne güzel bir dilek.
Ben ise bugün yazıma 

nasıl başlayacağımı 
bilemiyorum.
Sessizleşti kelimeler.. 
Hafızasını yitirdi, sözcük
ler.

Dağınık.. Film koptu...
Birleştirmeye çalışıy

oruz, Gül dostumla.. Birer 
birer.

Dile kolay!... 25
YIL.Dolu dolu..Bazen 

kopuk, ama hiçbir zaman 
ayrılığın ve acı sözcük
lerin , kırgınlıkların, 
küskünlüklerin olmadığı 
yıllar.

Kahkaha dolu, Güzellik 
dolu, Sevgi dolu..

Dostluk bu işte, diye- 
biliyorum..

Onda cinsiyet yok... 
Onda sevginin içine 
yumulmak var..

Sevgi yumağının 
dağlardan denizlere dek 
yürüdüğü yolculuklar var..

TAYKOM!!!!
Vici’ne (Bir eşim Can, 

bir de O öyle derdi) ve 
Gül’üne, ilk kez kıydın!..

İlk kez ağlattın.
Oysa seninle, sen biz

imle olduğumuzda 
gözyaşlarımız gülücük 
damlalarına dönüşüverir- 
di...

Topaktaş’lar, seni çok 
özleyecek.

Nasıl bir şakadır bu?
Nasıl yaparsın, bize 

bunu?
Nasıl?
Bilirim, hoşçakal 

sözcüğünü sevmezsin; 
‘Hoşçakardemedin yine.

Sonsuzluğa yol 
olurken...

Hep kaybolurdun, gün
lerce, aylarca, yıllar bile 
girerdi, ayrılıklara...

Sonra bir telefonun..
“Lanetirrımmmm” diye 

bağırırdım; ALoouu ile 
gülücüklerinin kahka
halara döndüğü anlar.

Beni güldüren'adam...'
Güldürdüğüm adam..
Stres topunduk hani.. 

Benimle birkaç sözcüğü 
paylaşman seni tüm 

sıkıntılarından , iş

yoğunluğundan uzak
laştırıyordu..

Ben şimdi kime güle
ceğim, kimi

güldüreceğim...
Sadece Aloouuuu dey

işimi duymak için 
arardın.. O bile yeter di.

Hem de kahkahalarla...
Bana Gül’ü bıraktın, 

yine de
sağol..
Seni GÜLSÜZ hiç 

düşünemedim
kiL.HİÇÇÇ...
Gül’ünü arardın...

Ayrılmaz üçlü...Üstelik, ilk 
kez ölümü konuştuk, 
bayrama üç gün kala..

Artık daha sık birlikte 
olacaktık..

Seninle Nargile 
Kahvesi açacaktık, bahar
da...

Gül ve Tayko ve ben...
Bir araya geldiğimizde, 

çocuklara taş çıkarırdık, 
hani..

Uzun bir süre kaybol
muştun...

“Burnumuzun direği 
yanıyor...Özledik..Seni 
seviyoruz” demiştim..Gül, 
seni öpücüklere boğmuş
tu..

Bu kez burnumuzun 
direği değil, yüreğimiz 
yanıyor...

Hani bu yaz, kaçacak
tık, üç dost..

Kimselere bir şey 
söylemeden...

Kimseleri kırmayı 
sevmezsin ..

Sen iş gezisi diyecek
tin. İlk kez yalan söyleye
cektin.

Yunanistan’a kacak- 
tık.Kaçacaktık, her şeyden 
hoyratça.

Yokuz işte, gidiyoruz. 
BU KADAR...

Kaybolan yıllara inat, 
gülecektik, Yunanistan’ı 
güldürecektik..

Düşünüyorum da, 
bizim gibi dostlar var mı?

Sesimizi duyduğumuz 
anlarda çığlık çığlığa 
bağıran..

Sımsıkı sarılıp, 
saatlerce otururduk..

Bir kolunun altında 
Gül’ün, bir kolunun altın
da Vici..

Çocuklar gibiydik...

“Neredesin lanetim’ 
Bu sözüme bayılırdın...

Neredesin?
Keşke yine kaybolsay- 

dın!..
Taykom, tüm güzel 

sözcüklerimi sulara 
boşaltıyorum.

Ruhun ise, mutfağım
da, salonumda, çalışma 
odamda aydınlatıyor, beni

Bizim ‘Küçük 
Prensimiz’, Gökyüzündeki 
yıldızlarım, Bulutum.

Yağmurum, fırtınam, ' 
denizim...

Kızımın dayısı, Eşimin 
yoldaşı,

Gül’ün yüreği.
Artık ‘toprağım’ sözüne 

ise yer yok,sözcükler
imde.

DOSTUMUZ ...DOSTU
MUZ...

Böyle şaka yapılır mı?
SENİ SEVİYORUZ;

TAYKOM...
GÜL-VİCİ
Sevgili okurlarım, 

Bayramda dostumu 
yitirdim... TAHİR 
BİRTEN...

43 yaşındaydı... 
Dünyanın en güzel, en 
harika insanıydı, O..

O bizim 
gülücüğümüzdü...

Gülücüğümüzü kaybet
tik...

Diyeceğim o ki, biz 
şanslıydık...Böyle güzel 

bir dostumuz olduğu 
için..

Onunla yaşlanmayı 
beceremedik... Pinpon 
olunca, atacaktık 
kendimizi bir sahil . 
kasabasına... Olmadı!!!., j

Ertelemeyin, sevgi 
sözcüklerinizi...içinizden 
geldiği gibi davranın..

Sizi anlamayanlar, 
zaten anlamazlar...

Dostlarınızı, sevdik
lerinizi arayın,

Sonraaaaaaaa...demeyi I 
n asla...

Gülücüklerinizi 
kaybetmeyin...
Eğer böyle bir 
dostunuz var ise 
Onu arayın, ‘Aloouu’ 

deyin.
Sevgiyle kalın...
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Tlçe Başkanı Peyami Çağlar ilçede başarılı çalışmalara imza attıklarını ve DYP’yi ikinci parti durumuna getirdiklerini söyledi

Doğru Yol Partisi'nin- pazar günü yapacağı genel kurul toplantısında, ilçe 
başkanlığına adaylığına açıklayan Peyami Çağlar, delegelerden destek istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Doğru Yol
i Partisi’nin pazar
| günü yapılacak olan 

genel kurulunda ilçe 
başkanlığı için 
Peyami Çağlar 
aday olduğunu 
açıkladı.
Peyami Çağlar,

i ilçe başkanlığına 
adaylığı dün İlçe 
Lokali’nde yaptığı 
basın toplantısında 
duyurdu.
Çağlar, 425

. delegenin oy kulu-
[ lanacağı genel 
[ kurulda delegeler

den destek isterdi. 
Toplantıya katıianlar 
arasında bulunan 
Eski İlçe 
Başkânlarından 
Yavuz Alemdar ile 

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

Sehiv imiş...
Nûkerrer oy kullanımı nedeniyle;
Anayasa Mahkemesince Belediye Yasası'nın 
iptaline neden olanlar? milletvekili imiş, 
liem elektronik oylama düğmesine 

[ basmışlar, hem pusula ile oy kullanmışlar

TBMM Başkanı Sayın Arınç’a göre sevhen olmuş. 
Değişik iki fiile sehiv diyen Sayın Annç, hukukçu 
0 diplomayı verenlerin kemikleri sızlamıştır herhalde...

eski İlçe 
Gençlik Kolları 
Başmanlarından 
Erdem Turan’ın da 
Peyami Çağlar’a 
destek verdiği 
görüldü.
İLÇE 
BAŞKANLIĞINA 
ADAYIM
2003 yılı Aralık 
ayında İlçe Başkanı 
Faruk Güzel'in
Belediye 
Başkanhğı'na 
adaylığı için 
görevinden ayrıl
masından sonra, 
DYP Gemlik İlçe 
Başkanlığı görevini 
yürüten Peyami 
Çağlar, yaptıkları 
başarılı çalışmalarla 
partiyi ilçede ikinci 
parti konumuna 

getirerek başarılı 
olduklarını söyledi. 
"Şu anki mevcut 
ilçe başkanı olarak 
Pazar günü yapıla
cak seçimlere kadar 
görevimin başın
dayım" diyen 
Peyami Çağlar, 
Pazar günü • 
yapılacak seçim
lerde teşkilatın 
takdiriyle yine 
aday olduğunu 
açıkladı.
Seçimlere az bir 
süre kaldığını ve 
aday çıkmadığı 
için kendisinin 
adaylığını açık
ladığını söyleyen 
Peyami Çağlar, 
"Görevimi en iyi 
şekilde yaptığıma 
inandığım için 
tekrar aday olmaya 
karar verdim" 
şeklinde konuştu. 
Teşkilat içinde hiç 
kimseye kızgın ve 
kırgın olmadığını da 
dile getiren Peyami 
Çağlar, "Faruk

Asya Depremi ve Tsunami 
felaketi için kampanya başlatıldı
Güney Asya 
Depremi ve ardın
dan yaşanan 
Tsunami felaketinde 
zarar gören insanlar 
için yardım 
kampanyası > 
başlatıldı.
Kaymakam 
Mehmet Baygül

DYP İlçe Başkanı Peyami Çağlar pazar günü yapılacak genel kurulda ilçe 
başkanlığına aday olacağını açıkıladı. Çağlar, DYP’yi Gemlik’te ikinci 
parti yaptıklprltıı söyledi.
Güzel benim ve 
teşkilatımın her 
zaman başkanı 
olmuştur." derken 
kendisinin aday 
olması durumunda 
ilçe başkanlığı. 
adaylığından' 
çekilmeyeceğini 
söyledi.
FARUK GÜZÇL’İN 
DE ADAYLIĞINI 

başkanlığında 
oluşturulan 
yardım komitesinde 
ayrıca Belediye 
Başkan Vekili 
Nurettin Bay, 
Kaymakamlık 
Yazı işleri < • 
Müdürü İbrahim 
Ay, Müftü Vekili

AÇIKLAMASI 
BEKLENİYOR 
Öte yandan eski 
İlçe Başkanı 
ve seçimlerde 
Belediye Başkan 
adayı olan Faruk 
Güzel'in de 
önümüzdeki gün
lerde DYP İlçe 
Başkanlığına 
adaylığını açıkla

Nizamettin Doğan, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile Esnaf 
ve sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan bulunuyor. 
Kişi ve kurumlarca 
yapılacak 
yardımların 

ması bekleniyor. 
Mevcut yönetim 
kurulu üyelerinden 
bazı partililer ile 
kadın kollan'ndan 
bazı üyelerin 
Peyami^Çağlar'a 
destek 
vermediği ve 
Faruk Güzel'i 
destekleyecekleri 
öğrenildi.

Türkiye Vakıflar 
Bankası Gemlik 
Şubesindeki 
20021882. nolu 
hesaba yatırılarak 
dekontunun 
Kaymakamlığa 
gönderilmesi 
istendi.
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Kurban kesilen yerler . 
Belediye tarafından temizlendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Kurban Bayramı 
nedeniyle 
vatandaşların 
kestikleri 
kurbanlardan 
arta kalan 
pislikleri 
temizleyen 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürlüğü 
ekipleri son 
olarak ilaçlama 
çalışmalarına 
başladı. 
Geçtiğimiz yıl 
yaşanan ve 
vatandaşların 
yoğun 
şikayetlerini alan 
bırakılan 
pislik nedeniyle, 
bu yıl erken 
harekete geçen 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 
ekipleri, 
bayram sonrası 
temizlenen 
kesim alanlarını 
temizleme 
çalışmalarına 
başladı. 
İlçe içinde 
belirlenen beş 
kurban kesim 
yerinde dün 
başlatılan ilaçlar 
ve kireçleme 
çalışmaları 
gün boyunca 
sürdürüldü. । 
Çevrede oyun 
oynayan 
çocukların 
şaşkın bakışları

~lBURSA 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

Zeytinspor
Türkiye 

şampiyonasına 
hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in sporda 
lokomotif kulübü 
Zeytinspor 
10-12 yaş grubu 
altı Türkiye 
Futbol 
Şampiyonası’na 
hazırlanıyor. 
Nisan ayında 
başlayacak olan 
Türkiye 
şampiyonası 
için çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Zeytinspor'da 
hedef Gemlik'i 
en iyi şekilde 
temsil etmek. 
Zeytinspor Kulüp 
başkanı İhsan 
Ünlü ile Takım 
çalıştırıcısı Sait . 
Yazıcıoğlu ile birlik
te basın açıklaması 
yapan Ihsan Ünlü, 
yurt genelinde 
şampiyonaya 
1100 takımın 
katılacağını 
açıkladılar.
Bursa'dan yaklaşık 
40 takımın katıl
ması programlanan 
şampiyonada 
takım sayısının 
eleme usulü 
ile ülke içinde 70'e 
düşürüleceğini 
söyleyen Ünlü ile

Yazıcıoğlu, 
düzenlenen 
şampiyonanın 

. amacının ileride 
kurulacak millî 
takımlar alt 
yapısının 
oluşturulmak 
olduğunu 
belirttiler. 
Zeytinspor olarak 
30 kişilik alt yapı 
takımının hazır
landığını bildiren 
Zeytinspor Kulüp 
Başkanı İhsan 
Ünlü ile alt yapı

* sorumlusu Sait 
Yazıcıoğlu, 
illerden çıkacak 
şampiyonların 
daha sonra 
belirlenecek 
bir ilde lig usulü 
mücadele verecek
lerini söylediler. 
Gemlik'teki genç 
potansiyeli en iyi 
şekilde değer
lendirmek 
amacında olduk- 
Farını ifade eden 
Zeytinspor 
Kulüp Başkanı 
Ihsan Ünlü, turnu
vaya Bursa'da tem
sil edecek tek 
kulüp olduklarını 
söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU? 
mü" ABONE OLUN 
SSSSHŞS OKUYUN OKUTUN
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Önler OMıı'na fizyoterapist
Gemlik Özel Türe Özürlüler Eğitim Kurs Merkezi’ne ilk kez fizyoterapist görev 
yapacak. Okul Müdürü Tamer Sivri, Gemlik halkına fizyoterapist ve psikoloji alanın
da hizmet vermek için çaba gösterdiklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

SSK ve Devlet 
Hastanesi'ne 
sahip Gemlik'te 
ilk kez bir 
Fizyoterapist Ata 
Mahallesi’ndeki 
Özürlüler Okulu'nda 
görev yapacak. 
Hacettepe 
Üniversitesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Mezunu Okan 
Kantarcıoğlu 
bugünden itibaren 
hizmet vermeye 

"başlayacak. 
Özürlüler Okulu 
Müdürü ve 
Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocuklar 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer Sivri, 

yaptığı açıklamada, 
Gemlik halkına 
Fizyoterapi ve 
Psikoloji 
alanında hizmet 
vermek için çaba 
gösterdiklerini 
söyledi.
Okan 
Kahtarcıoğlu'nun 
eşi olan Uludağ 
Üniversitesi 
Gelişim Psikoloji 
Bölüm mezunu 
Uzman Psikolog 
Arzu 
Kantarcıoğlu'nun da 
göreve 
başlamasıyla 
hizmet alanını 
genişlettiklerini 
duyuran 
Tamer Sivri, 
Fizyoterapist

Okan 
Kantarcıoğlu'nun, 
Bedensel Engelliler, 
Cerebral Palsu 
(Spastik) Hepibleji 
(Felç geçirmiş 
hastalar) Brachial 
Plexus Lezyonu 
(doğum 
travmasına bağlı 
kol problemi) 
Motor retordasyon 
ve Protez 
rehabilitasyonu 
konularında 
hizmet vereceğini 
söyledi.
Gelişim Psikolojisi 
Uzmanı Arzu 
Kantarcıoğlu'nun 
ise Uludağ 
Üniversitesi 
Gelişim Psikolojisi 
yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mezunu 
Okan Kantarcıoğlu, bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak
Programı Mezunu 
Çocuk ve Ergen 
Psikoloğu olduğunu 
bildiren-Sivri, ayda

iki kez Özürlüler 
Okulu’nda 
Aile ve Çocuk 
Eğitimi

Programlarına 
katılarak hizmet 
vereceğini 
duyurdu.

AVDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

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

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

** TMC sintine pompaşı

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

lârl&aın .
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18
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Genler vücut şeklinizi etkiler
Aslında acı kadere 
karşı savaş veriyor
sunuz, ama havluyu 
hemen atmayın. 
Zayıf ya da kilolu 
olmanın genlerle 
olan ilişkisi zaten 
biliniyor. Ama son 
zamanlarda yapılan 
bir araştırma, cin
siyet ve hormonları, 
kız çocukların 
annelerinin vücut
larını almasında 
etken olarak gös
teriyor. Büyük bir 
popo, kahn bacaklar 
ve sarkık kollardan 
oluşan bir kadere 
isyan etmek istiyor
sanız, tamamen 
çaresiz değilsiniz. 
İşte yapılan araştır
mada ortaya çıkan 
bazı.gerçekler: 
Annenizin vücut şek
lini almanız büyük 
ihtimal!
Annenizin 
vücudu ister elma, 
ister armut, isterse 
mükemmel bir kum 
saati şeklinde olsun, 
onun vücudunu 
almanız çok 
muhtemel.
Tabii babanızdan da 
genetik denklemin 
bir parçası. Ama

çrneğin; vücut şek
linizi birinden ve kilo 
alma eğiliminizi ya 
da ne yerse 
niz yiyin zayıf kalma 
özelliğini diğerinden 
alabilirsiniz. Hatta, 
vücudunuzda oluşa
cak çatlaklar, 
selülit ve gebelikte 
alınan kilo bile, 
genetikle bağıntılıdır. 
Egzersiz, vücut. 
şeklinizi ve kilonuzu 
korumak için burada 
da en etkili 
çözümlerden.
Önlemler:
Eğer genetik 
mirasınız, kalın 
bacaklar ve büyük 
bir popoysa, step 
yapmak ya da merdi
ven egzersizleri yer
ine yürümeyi ya da 
koşmayı tercih edin. 
Bu egzersizler, yağ 

yakmanın yanı sıra 
bacak kaslarınızı 
uzun ve ince tutarlar. 
Simetrik bir görüntü 
için de vücudunuzun 
üst kısmı için ağırlık 
çalışması uygulayın. 
Eğer genetik 
mirasınız büyük bir 
göbekse, kardiy- 
ovasküler egzersiz
leri tercih edin. Karın 
bölgesi için ağırlık 
çalışmalarına da 
ağırlık verebilirsiniz. 
Genlerinizi kontrol 
edemeyebilirsiniz, 
ama yediklerinizi 
edersiniz
Anneniz yediklerine 
dikkat ediyor mu, ' 
yoksa kızartma, 
hamur, işi ve tatlılar 
ile annenizin tabağı, 
aynlmâz bir bütün 
mü? Bu sorunun 
cevabı çok, önemli 

çünkü, neyi ne 
zaman ne kadar 
yediğiniz, hatta 
yetiştiğiniz çevre 
ve mevsimler ve 
genetik özellikler 
arasındaki bağ çok 
sıkı. Tabii ki genler 
insanları tek başları
na şişmanlatamazlar. 
Bunu başarmak için 
hamburger ve prof- 
iterolün yardımı 
gereklidir.
Önlemler:
Eğer ailenizin yeme 
alışkanlıkları yağlı 
besinlerden yanaysa, 
siz 
bunlardan uzak 
durun. Kırmızı eti 
azaltın, kremalı 
soslardan uzak 
durun ve mutfakta 
kendiniz için düşük 
kalorili süt ürünleri 
bulundurun.
Anne ve babanız 
yemek yemeye 
bayılan ve göbek 
büyüten tipik 
Akdeniz ailelerinden 
mi? Eğer fazla kilolu 
degılşenız kendiniz 
için kişilik por
siyonlar hazırlayın 
ve yavaş yavaş, 
çiğneyerek yiyin.
Yemek aralarında 

atıştırmak bir aile 
geleneği mi? Günde 
3 öğünlük bir yeme 
programı, sizi bun
dan uzak tutabilir. 
Ama yoğurt gibi 
sağlıklı ve daha 
düşük kalorili besin
leri acil durumlarda 
kullanabilirsiniz. 
Anneniz ince doğup 
ince yaşayanlardan 
mı, yoksa formunu 
hep diyetle mi koru
muş?
Adil değil ama 
gerçek: Bazılarımız 
kilo almamak için 
her. türlü yola başvu
rurken, bazılarımız 
da ne yerse yesin 
incecik kalıyor.
Araştırmalar, metab
olizmamızın hjzlı ya 
da yavaş olmasının 
da, anne-babamız
dan aldığımız 
genlere büyük 

oranda bağlı 
olduğunu gösteriyor. 
Annenizin metaboliz
ması yavaş bile olsa, 
ağırlık kaldırma ve 
yağsız kas dokularını 
çoğaltma yoluyla, 
metabolizmanızı 
hızlandırabilirsiniz. 
Kazandığınız her 
yarım kiloluk kas, 

günlük olarak 
fazladan yakacağınız 
60 kaloriye eşittir. 
Önlemler: 
Eğer hem anneniz 
hem de babanız kilo
luysa, haftada en az 
2 kez, 20 dakikalık 
ağırlık çalışması 
yapın.
Kalbi çalıştıran egz
ersizler fazla kalori
leri yakmanıza 
yardımcı olur.
Haftada 3 kez, 25'er 
dakikalık, orta 
yoğunlukta aerobik 
egzersizleri yapın. 
Araştırmalara bakılır
sa, genel olarak 
aktif olmak, düzenli 
bir egzersiz pro
gramını uygulamak
tan çok daha kolay. 
Yani, egzersiz 
yapamıyorum diye 
canınızı sıkmayın. 
Yaptığınız ev işleri, 
çıktığınız merdiven
leri sokakta alışveriş 
için yürümeniz ve 
hatta bir kitapçıda 
rafları taramanız bile 
egzersiz yerine 
geçiyor. Tek yap
manız gereken, 
az oturmak ve 
devamlı hareket 
halinde olmak.

Kendinize zaman ayırm
En kusursuz evlilikte 
bile eşler birbirlerinin 
tüm ihtiyaçlarını 
karşılayamaz. Eşinizi 
daha mutlu kılabilmek 
için pek çok 'şahsi' 
eğlencenizden feragat 
edebilirsiniz. Fakat bu 
ne kadar doğru? Bir 
kadın ve erkek nasıl 
daha mutlu olabilir. 
Yeni bir hayata 
başlarken sevgilinizle 
daha çok vakit 
geçirmek için yap
maktan çok zevk 
aldığınız bir hobiden 
vazgeçebilir ya da 
arkadaşlarınızla daha 
az sıklıkta buluşarak 
tüm enerjinizi ona 
yöneltmek isteye
bilirsiniz.
Fakat zaman geçtikçe 
ve ilişkiniz yol kat 
ettikçe hayatınızda 
birtakım eksikler 
olduğunu fark eder
siniz. Bu eksiklikler 
artık eskisi gibi kendi

nize zaman ayırma
manızdan kaynaklanır 
ve bu rahatsızlık 
zamanla birlikte 
olduğunuz insanla 
aranızda gerginlik
lerin ve anlaşmazlık
ların oluşmasına 
neden olabilir.
Eşinizle aranızda 
gelişebilecek böyle 
bir süreci önlemek 
için ilişki içinde ken
dinize bir alan yarat
malı ve onun da ken
disine ait birtakım 
özel uğraşlarıyla 
meşgul olabileceği bir 
alan bırakmasına izin 
vermelisiniz. Onsuz 
bir şey yapmaktan 

dolayı kendinizi suçlu 
hissetmemeli, aksine 
kendinize ayıracağınız 
zamanın ilişkinize 
güzel şeyler kata
cağını düşün
melisiniz. Unutmayın 
ki ne kadar güzel ve 
düzgün bir ilişki 
yaşarsanız yaşayın 
ikinizin de ‘bağımsız’ 
hissedeceği özel bir 
alana ihtiyacı var. 
Kadın ve erkek bir 
ilişkiden farklı şeyler 
bekler. Gelin şimdi bu 
beklentilerin neler 
olduğunu inceleyelim: 
Erkekler ne ister? 
Erkekler bir an yak
laşıp bir süre sonra 

uzaklaşmayı, yeteri 
kadar uzak durduk
larını hissedince 
beraberoldukları 
kadına tekrar yaklaş
mayı sever. Bu 
onların doğasının bir 
parçasıdır. Onlar karşı 
tarafın ilgisini 
isterken bir taraftan, 
da bağımsız olmak 
ister. O yüzden bir 
erkek için bağımsızlık 
hissinin doyurulması 
çok önemlidir. Ona 
kendisine zaman ayır? 
ması için fırsat verin. 
Bu alanda bağımsızlık 
duygusunu sonuna 
kadar yaşayan 
erkeğin eskisinden 
bile daha iyi bir 
sevgili/eş olacağın
dan emin olabilirsiniz. 
Ayrıca bir erkek kendi 
için yarattığı dünyada 
tek başına olmak 
ister. TV mi izlemek 
istiyor, erkek 
arkadaşlarıyla maça 

mı gidiyor, bırakın 
istediğini yapsın. O 
bunları yaparken siz 
de kendinize 
ayırdığınız alanda 
arzu ettiğiniz şeyleri 
yapabilirsiniz. 
Erkekler kendileri 
dışarıdayken evde 
oturup onların 
gelmesini bekleyen 
kadınlardan çok 
onların olmadığı 
zamanlarda kendiler
ine yapacak bir şeyler 
bulan, bir başka dey
işle kendilerine bir. 
alan yaratan kadınları 
çekici bulurlar. 
Kadınlar ne ister? 
Bir kadın çoğu 
zaman ailesine bak
maktan kendisini 
unutur. Erkeğin kendi 
alanını yarattığı gibi 
kadının da içinde ken
disiyle baş başa kala
cağı, rahatlayacağı 
özel bir alana ihtiyacı 
vardır. Alışverişe

çıkmak, spora git- . 
mek, farklı bir hobi 
edinmek kadınlara 
cazip gelen aktivitel- 
erden sadece bir kaçı., 
Bunların dışında bir 
kadının yapmaktan en 
çok hoşlandığıvşey 
hemcinsleriyle hayatı 
hakkında uzun 
sohbetler etmektir. 
Kız-kıza yapılan bu 
konuşmalarda kadın- I 
lar birbirilerini dinler 
ve sorunlarına çözüm 
bulmaya çalışır. 
Siz de ilişkinizde 
eşinizin kendisine 
özel bir alan yarat
masına İzin verirseniz , 
ve tabi ki siz de ken- , 
dinize zaman ayırmayı . 
öğrenirseniz birbirini- 
zle geçirdiğiniz 
anların değerinin 
arttığını fark 
edecek ve dengeli ve i 
kaliteli bir beraberlik I 
yaşamaya 
başlayacaksınız.
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lltinfeisetelfalıiı Öğretmenlik başvurulan başjadı

Adalet Başkanı 
Cemil Çiçek, 
yeni Türk Ceza 

TCanunu ile yak
laşık 2-2.5 aylık 
süre içinde 12 
binin üzerinde 
hükümlü ve 
tutuklunun 
serbest kaldığını 
açıkladı.
Adalet Bakanı 
Çiçek, DYP İğdır 
Milletvekili 
Dursun 
Akdemir'in soru 
önergesine 
verdiği cevapta, 
12.10.2004 tarih
li Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan yeni 
Türk Ceza 
Kanunu kap
samında, 
13.01.2005 tari
hine kadar 12 
bin 38 hükümlü, 
38 hükmen 
tutuklu ve 63 
tutuklunun ceza 
ve infaz kuram
larından tahliye

edildiğini açık- ı 
ladı. Bakan 
Çiçek'in açıkla
masına göre, 
tahliye edilen
lerin ön'emli bir 
bölümünü 
'devletin şah
siyetine karşı 
cürümler'e 
ilişkin suçlar 
oluşturuyor ve 
tahliye olanlar 
arasında 
'rüşvet', 'irtikap', 
'memuriyete 
aykırı davranma' 
gibi konularda 
ceza alanlar da 
bulunuyor. 
Öte yandan 
Kanunun 184. 
maddesinde 

düzenlenen 
'imar kirliliğine 
neden olma' 
başlıklı mad
desinden, 
'çevrenin kasten 
kirletilmesi* 
başlıklı 181. 
maddesiyle 
'çevrenin taksir
le kirletilmesi 
başlıklı 182. 
maddenin
1 . fıkrası yayım 
tarihinden
2 yıl sonra, 
diğer maddeleri 
ise 1 Nisan 2005 
tarihinde yürür
lüğe gireceği 
için bu cezalarla 
ilgili bir tahliye 
olmadı.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
(MEB) alacağı 10 
bin öğretmen 
kadrosuiçin 
başvurular bugün 
başladı.
MEB, 10 bin ; 
kadroya, ilk 
atama, açıktan ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla Öğretmen 
alacak. İlk atama 
yoluyla atanacak
lar için 9 bin 800, 
açıktan ve açıktan 
ilk atama yoluyla 
atanacaklara da 
200 kişilik kadro 
ayrıldı.
Açılan kadrolara 
başvuracak öğret
men adaylarının 
öğretmenlik için 
2003 ve 2004'te 
yapılan KPSS'ye 
girmiş ve öğret
menlik alımı 
yapılacak alanın ı 
taban puanı veya 
üzerinde puan 
almış olmaları 
gerekiyor* 1
Başvurular inter

netten gerçek
leştirilecek. Öğret
mendik İçin Atama 
Kılavuzû:ve' 
başvuru formû, 
bakanlığın inter
net sitesinde 
(http://personel.rn 

eb.gov.tr) bugün 
saat 10.00'dan 
itibaren yayın
lanacak.
Kılavuzda belir
tilen koşulları 
taşıyan adaylar 9 
Şubat Çarşamba 
gününe kadar 
başvurabilecekler. 
Adaylar internet
teki formu doldu
rarak, kendilerine 
en yakın başvuru 
bürolarında 
başvurularını 
resmi hale getire
cekler. Resmi 
onay 81 ilin milli 
eğitim müdürlük
lerinde yapılacak. 
Ankara ve İstan
bul'da merkez ilçe 
milli eğitim 
müdürlüklerime de 
resmi onay için 
başvuru yapıla
bilecek.
Başvurulardan 
ücret alınmaya
cak.
Atama yapılacak 
branşlar, konten
janlar ve başvu
ruya esas olacak 
taban puanlar 
şöyle:
BRANŞ 

KONTENJAN 
TABAN PUANI
-Beden Eğitimi: 

205 74

-Bilgisayar: 
685 50
-Biyoloji: 

25 90 
-Coğrafya:

25 84
-Din Kültürü ve 

Ah.Bilg.
490 76
-El Sanatları/Dek.

30 0
-Elektrik:

40 82 
-Elektronik:

49 75
-Felsefe:

40 83
-Fen Bilgisi: 

392 80 
-Giyim/Hazır 

Giyim: 
40 7-7
-Görme Eng. Sınıf 

, Öğrt.
10 57
-İHL Arapça
Meslek Dersi: 30 
75 
-İngilizce:

1466 65
-İş Eğitimi 

(Ticaret): 
30 50
<-İş Eğitimi (Ev
Ek.): 
59 74

, -İş Eğitimi (İş 1>- 
Eğt.): 
176 70
-İşitme Eng. Sınıf 

Öğrt.
49 55

-Makine 
Ressamlığı: 
10 77
-Matbaa: 

2 82
^Matematik 1 
(İlköğretim): 
587 70 
-Mobilya ve 

Dekorasyon: 
20 78
-Muhasebe 

Grubu: 
98 50
-Müzik: 

49 65
-Nakış: 

25 70
-Okul Öncesi 

Öğrt.
977 63
-Rehber Öğren

men:
98 50
-Resim-İş/Resim: 

70 72
-Resim/Grafik:

10 ,.63
-Sınıf Öğretmen
liği: 
2355 75
-Sosyal Bilgiler:

392 78
-Tarih:

20 88
^Tekstil: 

5 83
-Türkçe:
1İ30. 71-
-Zihin. Eng. Sınıf 

Öğrt.'
98 50

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel; (0.224) 513 10 71 • 514 44 44

Düğün - İS iş an - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

http://personel.rn
eb.gov.tr
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kit karşılığı Kan Sayım Cihazı ahmı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası

: 2005 / 7468
: Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: 0.224 513 92 00 - 513 92 07

c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın

: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com.
Miste

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim (yeri/yerleri) 
c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3- İhalenin

: Kit karşılığı Kan sayım cihazı alımı 
(22 parametre) 35.000 test
1- İsotonik solüsyon (dilüent) 35.000 test
2- Hdmolyeing solüsyon (İyee) 35.000 test

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra başlanacak olup, 

31.12.2005 tarihinde sona erecektir.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

mapn
: Hastane Eğitim Salonu 
: 10.02.2005 - 10.30’da

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

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

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alın

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

duğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. 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 qösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişilğin noter tas
dikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.2. 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 geçerli olan TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, İEC, TÜV, UL, 

• DİN, CE vb. standartlardan en az birisine sahip olmalı ve firma teklif dosyasında bu bel
geyi vermelidir.

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 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 10.02.2005 saat 10. 30’a kadar Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecek
lerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fi 
yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzen
lenecektir.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
40- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 324

Özelleştirme 
nedeniyle işsiz 
kalan 12 binin 
üzerinde vatan- 

. daş, yeniden 
kamuda işe başla
mak 
üzere başvuruda 
bulundu.
B unlardan 
8 bin 600'ün ün 
başvurusu uygun 
bulundu.
Milli Eğitim 
Bakanlığı 'nın 
Devlet Personel 
Başkanlığı ’nddn 
18 bine yakın per
sonel talebi 
olduğu, dolayısıy
la özelleştirme 
işsizlerinin 
büyük 
bölümünün 
okullarda görev 
alabileceği 
belirtildi.
Bundan sonra 
yapılacak 
özelleştirmeler 
nedeniyle işsiz 
kalacaklar da, f 
7 ay içinde"

başvuru yap
maları kaydıyla 
bu haktan yarar
lanabilecek.
Bu kişiler, Devlet 
Personel tarafın
dan yerleştirme 
yapılana kadar, 
iş kaybı tazmi
natını da almaya, 
devam edecek.' 
Özelleştirme 
mağduru olarak 
10 ay süreyle 
geçici olarak 
çalıştırılacak olan 
hak sahiplerinden 
ilköğretim 
mezunlarına 
450 YTL, lise . 
mezunlarına 
500 YTL, yüksek 
okul mezunlarına 
da 560 YTL lira 
net maaş 
verilecek.
Bu durumda 
bulunanların 
Temmuz ayındaki 
memur maaş 
artışından da 
yararlanabilecek- • 
leri kaydedildi.

_

SATILIK OTOMOBİL
1999 Model 

Bayandan satılık klimalı 
TOYOTA COROLLA 

GSM : 0.542 516 73 83

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Q O
KÖRFEZ OFSET D I ’O

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

FînFTSI ABONE OLUN 
UZuAmJ okuyun okutun
■■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Mi

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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p- 
dıyla 
yarar-

Devlet 
'rafın- 
irme 
ıdar, 
nıi- 
fmaya 
.ek 
ıe 
larak 
'le ■ 
ak 
ık olan 
'tinden 

a 
se 
a 
üksek 
larına 
lira

Tekstil greve çıkıyor 0
Tekstil sektöründe 
yürütülen grup toplu 
iş sözleşmesi 
görüşmelerinde iste
diğini alamayan 
Türkiye Tekstil 
Örme ve Giyim 
Sanayi İşçileri 
Sendikası 
(TEKSİF), grev 
kararını bugün 
uygulamaya koya
cak.
TEKSİF Genel 
Başkanı Zeki Polat, 
Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri 
Sendikası yetkilileri 
ile geç saatlere 
kadar devam eden 
görüşmelerde anlaş
ma sağlayamadık-, 
larını bildirdi.
İşverenlerin çalışan-

lara yılda 4 kez ver
ilen ikramiyenin 
yeni giren işçiler 
için 1 ’e düşürme 
önerisinde ısrarcı 
olduklarını dile 
getiren Polat, 
"Kendilerine, yarın 
4 ikramiye alan bir 
işçiyi kimsenin 
çalıştırmak iste
meyeceğini anlattık. 
Haklılığımızı 
kabul ediyor, ancak

'ekonomi bunu taşı
maz ' diyerek karşı 
çıkıyorlar" dedi.
Polat, yarın sabaha 
kadar görüşmeye ve 
teklifleri değer
lendirmeye açık 
olduklarını belir
tirken, sonuç alına
maması halinde ise 
mesai saatinde 
grev kararını hayâta 
geçireceklerini 
kaydetti

Türkiye ’nin turizm 
gelirleri yükseldi

n 
ndaki
Ş 
ta 
lecek- 
Idi.

ıalı 
k 
83

LUN 

(UTUN

Türkiye'nin turizm 
gelirleri 2004 
yılında 15 milyar 
doları aşarak 
15 milyar 887 
milyon dolara 
yükseldi.
Yabancı ziyaretçil
erden 2004 
yılında toplam 
12 milyar 124 
milyon dolar 
turizm geliri elde 
edilirken, kişi 
başı yabancı 
ziyaretçi harcaması 
ise ortalama 
705 dolar oldu.
Yerli yabancı 
toplam 20 milyon 
262.6 bin kişi, 

. 15.9 milyar dolar

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

harcama yaptı. 
DİE’nin düzen
lediği 2004 yılı 
Ekim-Aralık 
dönemi 
"Çıkış Yapan 
Ziyaretçiler Anketi" 
çalışması sonuçları
na göre,

gelirleri yılın son, 
çeyrek döneminde 
3 milyar 243 milyon 
dolar olurken, 
"Vatandaş Giriş 
Anketi" çalışması
na göre ise turizm 
gideri 614 milyon 
12 bin dolar olarak

Türkiye’nin turizm hesaplandı.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

KAYIP
1987 yılında 

Gemlik Merkez Grup 
Başkanlığından aldığım 

fırın işletme 
ruhsatımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
İsmail KÖSE

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Basından
-Beşiktaş yöneticisi Bosgue

•ile kanımız uyuşmadı.
Tarihinin en kötü günlerinin 
geçtiğini söyleyen yönetici, 
galiba çok genç hatırlama
ması doğal.

Rahmetli Hakkı Yeten 
zamanında da böyle durumlar 
olmuştu.

O zamanlar parada yoktu. 
Hakkı Yeten evini ipotek ettir
mişti. Takım iyi değildi.

Hoca gitse ne olur?
Beşiktaş'ta değişen birşey 

olmaz.
Takım aynı, çy uncular 

aynı.
Bu sene dördüncülük alır

larsa, belki avrupaya açılırlar.
-Galatasaray 'ın çalıştırıcısı 

Romen Hoca, çarpıcı açıkla
malarda bulunmuş.

Gazeteciler Fatih Terim

seçmeler
yaptıkları konuşmada Hagi'yi 
sormuşlar.

'Çok iyi futbolcu, en çok 
sevdiği şey ise para demiş' 
kim sevmiyorki!

Ney seki daha sonra özür 
diledi iş tatlıya bağlandı.

Hagi geç de olsa anladı. 
"Takımda Rumen oyuncu 
oynamayacak. ” dedi.

Hagi'nin yerinde hangi 
hoca olsa bırakıp gidemez zira 
Galatasaray 'ın alacağı iyi bir 
derece Hagi'nin karnesine 
geçer not yazılır.

Merak etme Hoca 
Galatasâray takımını, sende 
dahil hiç bir futbolcu bırakıp 
gidemez.

Birileri takımı manıpüle 
ediyor o kadar.

Bu olay en ufak amatör 
kümelerde bile oluyor.

Hazırlık Maçı
Hazırlık maçlarının 

düşündürdükleri.
Nedir- bunlar?
Gemlikspor 'dan kopup 

başka takımlara giden 
gençler nedense 
Gemlikspor 'a karşı bir iki 
birleşiyor.

idman maçı değilde yenilince 
çok utanıhıck, yenince büyük 
onur duyulacak bir maçtı 9 
sanki.

İlk devre güzel bitti, ikinci 
devrede ise sanki oyuncular 
arenaya çıkan gladyatör 
gibiydiler. Maç neticelerme-

Tabi bu olay bütün 
gençler için geçerli değil 
ama umumiyetle böyle.

. Gemlik, Orhangazi de 
dahil (bu sene hariç) üstün
lüğünü her zaman korumuş
tur.

Mahalli takımlarla maç 
yapmaya şu ana kadar itina 
göstermiştir.

Bursa takımlarıyla maç 
yapmak için zamaiı ve zemin 
müsait olmadığından, 
Gemliksor K.Kunılaspor'la 
bir hazırlık maçı yaptı.

Buradaki amaç; yakın 
takımlarla kaynaşmak, iyi 
diyaloğ içinde olmaktı.

Maalesef gelin görün ki

den bitti.
K. Kumla takımı neyi 

ispatladı? neden hırçınlaştı? 
kavga ettiklerinde, içimizden 
birin dövdüklerinde şeref lis
tesine mi geçeceklerdi?. 
Kıskançlık nedense nisanda 
böyle durumlar yaşatıyor.

Bu olay sadece K. Kumla 
için değil Umurspor içinde 
geçerli. İyıki onlarla da maç 
yapmadık.

Tenımennim, K. Kumla ve 
' Umurspor 'un bir üste çık
malarıdır.

Sayın K. Kumla Klüp 
Başkanına ;

Başkanlık meziyet ister 
barbarlık değil!

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kit karşılığı Sedimantasyon Cihazı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektin
İhale Kayıt Numarası 
a) Adresi 
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2- İhale konusu mahn 
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2005 / 7488
: Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: 0.224 513 92 00 - 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com.

b) Teslim (yeri/yerleri) 
c) Teslim (Tarihi/tarihleri)

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Kit karşılığı Sedimantasyon cihazı yılımı 
20.000 test

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: Sözleşmenin onayından sonra başlanacak olup, 
31.12.2005 tarihinde sona erecektir.

: Hastane Eğitim Salonu 
: 09.02.2005 - 10.30’da

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

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

elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alın

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

duğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişilğin noter tas
dikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (ç) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde 
sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. 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 

sermayesinin 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 geçerli olan TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, İEC, TÜV, UL, 

DİN, CE vb. standartlardan en az birisine sahip olmalı ve firma teklif dosyasında bu bel
geyi vermezdir.

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 ye 25 YTL karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 09.02.2005 saat 10. 30’a kadar Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecek
lerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fi 
yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzen
lenecektir.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır.
* 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 325

□ İFTyj ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
 !=!““ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa'da etkisini 
gösteren şiddetli 
lodos hayatı felç 
etti. Yapılan 
uyarılarına rağmen 
15'i çocuk 50 kişi 
karbon monoksit 
gazından zehirledi, 

ı Bursa'da, 
saatteki hızı 
100 kilometreyi 
bı^lan fırtınadan 
çok sayıda evin 
çatısı uçtu.
Otoyolda seyreden 
bir kamyon 
rüzgarın etkisiyle 
devrilerek şaram
pole yuvarlandı. 
Karbon monoksit- 
ten zehirlenen 
15 çocuk, Çocuk 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
3'ünün durumu
nun ciddi olduğu 
bildirildi. Diğer 
zehirlenenler 
ise Yüksek İhtisas 
Hastanesi ve 
Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Vatan 
Mahallesi Sultan 
Sokak'ta bulunan 
Atilla Vardar'a ait 
3 katlı binanın 
çatısı uçarak 
elektrik tellerinin 
üzerine düştü. 
TEDAŞ ekipleri 
tarafından elek
triğin kesilmesiyle 
itfaiye ekipleri 
uçan çatıyı" elek
trikli testerelerle

parçalayarak 
kaldırdı.
Öte yandan saat 
00.30 sıralarında 
Bursa-İzmir yolu 
Beşevler mevki
inde Veli Yağmur 
idaresindeki 35 EL 
868 plakalı kamyon 
şiddetli rüzgar 
nedeniyle devril
erek şarampole 
yuvarlandı.
Kamyonun yuvar
landığı yerde 
bulunan kapı 
pencere hurda 
dükkanında 
çalışan Ramazan 
Akkuş (58) 
"Kamyon az daha 
üzerime devrile
cekti çok korktum 
şdns eseri kurtul
dum" dedi.
Şiddetli lodos 
nedeniyle 
Bursa'nın bir çok 
mahallesine elek
trik verilemezken, 
Meteoroloji yetk
ililerinden edinilen 
bilgiye göre, 
lodosun etkisini 
artırarak, bu akşa
ma kadar devam 
edeceği ve yer 
yer fırtınaya 
dönüşeceği 
öğrenildi.
İl Sağlık 
Müdürlüğü yetk
ilileri de, karbon 
monoksit zehirlen
melerine karşı 
vatandaşların 
lodostu havalarda 
soba yakmamaları 1 
konusunda uyardı.

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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fl rt» w ttyttnl
‘El terlemesi' kişil
er için çok can 
sıkıcı bir konu ola
bilir. Eli çok 
terlediği için el 
sıkışmaktan 
çekinen birçok 
insan olabilir. 
Fazla terlemenin 
nedenleri: 
Hanımların 
menapoza girdiği 
dönemlerde, 
Troid bezi fonksiy
on bozuklukları 
(Guatr}, 
Şeker düşmesi 
veya çıkması, 
Tüberküloz (verem) 
gibi kronik infek- 
siyon hastalıkları, 
Tümör hastalıkları, 
Nörolojik hastalık
lar, 
Obezite (şişmanlık), 
Psikolojik faktörler. 
İyontoforez

-Tedavisinin 
Prensipleri: 
Eller yarısına kadar 
musluk suyu ile 
doldurulmuş kap 
içine sokulur. 
Kabın içinde (+) 
veya (-) elektrotlar 
bulunmaktadır.

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
Uman 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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

- y E İD
I. (D 

l

OTOBÜS

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
KanberoAlu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakç ız 51316 37
Ergaz 513 88 43
İprageZ 513 22 59
Habatgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 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

i
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

Özel bir alet ile 
elektrotlara doğru 
akım (20mA) verilir. 
Bu seanslar 15-20 
gün ve 25 dakika 
tekrarlanır. 
Seansların sonu
cunda hastaların 
%90'ına varan bir 
kesiminde ter
lemede belirli azal
malar görülür.
Daha sonra haftada 
bir defa yapılan 
seanslar terlemenin 
tekrar başlamaması 
için yeterlidir. 
Bu tedavi, dahiliye 
uzmanları eşliğinde 
uygulanmaya 
başlanmıştır.

Terleme şikayetleri 
olan kişilerin ilk 
önce bu tür bozuk
luklarının olup 
olmadığını araştır
mak, varsa tedavi 
etmek gerekir. Bu 
nedenle bu tür 
şikayetleri olan 
kişilerin dahili bir 
kontrolden geçir
ilmesi gerekir. Hiç 
bir nedeni olmayan 
lokal el ve ayak ter
lemelerinde ise 
basit bir tedavi 
olan İyontoforez 
çok büyük faydalar 
sağlamıştır. Son 
yıllarda yapılan 
çalışmalar bu yön
temin %90'lara 
varan bir başarı 
sağladığını ve diğer 
tedavi yöntemlerine 
göre hem yan etki 
hem de kolaylık 
açısından çok 
büyük avanta
jlarının olduğunu 
göstermiştir. Bu 
tedaviden fayda 
göremeyen hasta
lara ağızdan ilaç 
tedavisi bundan da 
fayda göremeyen

lere cerrahi tedavi 
uygulanabilir. İlaç 
tedavisinin ağız 
kuruluğu, denge 
bozukluğu, görme 
bozukluğu gibi 
ciddi sistematik 
yan etkileri vardır. 
Cerrahi tedavi ise 
endoskopik yöntem 
ile yapılan ve çok 
da baSit olmayan 
bir girişimdir.
Kimlerde 

Uygulanamaz: 
Hamile kadınlar, 
Kalp pili olanlar, 
Metal ortopedik 
implant taşıyanlar 
dışında herkese 
uygulanabilir.

Hye’ie J milyon
tti ta var

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Türkiye'de 
yaklaşık 3 milyon 
diyabet hastası 
bulunduğunu, diya
bet tanısı ile hastan
eye yatanların 
sayısında artış 
gözlendiğini 
belirterek, 
"Hastalıktan 
korunmak için 
sağlıklı beslenin, 
düzenli egzersiz 
vaoın" dedi.
Akdağ, yaptığı 

yazılı açıklamada, 
bu yüzyılın en 
önemli sağlık 
sorunlarından biri 
olan diyabetin 
(şeker hastalığı) 
dünya nüfusunun 
yüzde 2.5'ini olum
suz etkilediğini
■—— ■' ■

NÖBETÇİ ECZANE
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MURAT ECZANESİ 
İstiklal Cad. No:82 

Tel: (0.224) 514 37 63

_GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2041

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 Fas : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Veri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

bildirdi.
Bakan Akdağ, tüm 
yaş gruplarında 
görülebilen ve 
yaşam boyu süren 
diyabet hastalığının, 
aşırı su içme ve 
yemek yeme, sık 
acıkma, aşırı idrara 
çıkma, yorgünluk 
ve halsizlik gibi 
belirtilerle kendini 
gösterdiğini anlattı. 
Türkiye'de diyabet 
tanışı ile hastan.eve 
yatan kişilerin 
sayısında artış 
gözlendiğini 
bildiren Akdağ, 
hastalığın iyi tedavi 
edilmemesi duru
munda yaşamsal 
organlarda ciddi, 
kalıcı hasarlara yol 
açtığını kaydetti.
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Gemlikspor: 7 Namık Kemal: 1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlk yarı maçlarında 
deplasmanda 
karşılaştığı ve 
rakibine mağlup 
olduğu maçın 
rövanşında 
Gemlikpor genç 
takımı Namık Kemal'i 
farklı yenerek, 
gücünü gösterdi. 7-1 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, ilk 
yarıda mağlup 
olduğu rakibinden 
rövanşı farklı şekilde 
almasını bildi. 
Muharrem'in 
yıldızlaştığı maçta 
rakibine futbol dersi 
veren Gemlikspor'lu 
gençler, ilk golü 
4'ncü dakikada

buldular.
Bu dakikada günün 
yıldızı Muharrem 
attığı golle takımını 
ateşlerken 12.nci 
dakikada Onur, 35'te 
Nazım, 42'de yine 
Muharrem ve 45'te 
Penaltıdan Sercan'la 
ilk yarıyı 5-0 önde 
kapayan Gemlikspor 
gençleri maçı 
izleyenlerden 
büyük alkış aldılar. 
İkinci yarıya skorun 
rehavetiyle durgun 
başlayan 
Gemlikspor, 55. 
dakikada kalesinde 
gördüğü golden 
sonra kendine geldi 
ve maçın sonlarında 
Muharrem ve 
Sercan'la skoru

belirlerken rövanşı 
da almış oldu. 7-1 
Takımlar karşılaş
maya şu kadro 
ile çıktılar: 
Saha : Gemlik 
Hakemler: Saim 
Samurcu (***) 
Bilgehan lllutaş (***) 
Ziya Tanoğlu (***) 
GEMLİKSPOR : 
Emre (***) E. Ahmet 
(**) Fatih (***) 
(Rıdvan **) İsmail 
(***) Ahmet (***) 
Emrah (***) Sercan 
(***) Yusuf (***) 
Nazım (**) Onur (**) 
(Mutlu **) 
Muharrem (***) 
NAMIK KEMAL : 
Melih (*) Mustafa (*) 
(Ahmet (**) Samet (*) 
Özgür (*) İbrahim (**) 
Kemal (**) Semih (*) 
Ahmet (**) Mustafa 
(*) Gökhan (*) (Şenol 
(**) Gökhan (**) 
Goller : Dk. 4-42-87 
Muharrem Dk. 12 
Onur Dk. 35 Nazım 
Dk. 45-90 Sercan 
(Gemlikspor) 
Dk. 55 İbrahim 
(Namık Kemal)

pQl ARMAN PETROL
utMomi DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN-KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA
Market & Restaurant & Mescit & 

Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel : (0.224) 514 07 66 - 514 07 67



Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemsaz'dan sonra, Küçük Kumla sahillerine de el attı

Küçük Kumla Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı yıl kıyıları kumlama projesine ek olarak 
Büyükşehir Belediyesi de 1.5 kilometre uzunluğunda sahil düzenlemesi yapacak. Haberi sayfa 2’de

UT TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Ocak 2005 Cuma •‘25 YKr. (250.000 TL.)

Faruk Güzel 
adaylığını 

bugün açıklıyor 
Faruk Güzel, pazar günü yapıla
cak olan Doğru Yol Partisi İlçe 
Kongresinde, ilçe başkanlığına 
adaylığını bugün parti binasında 
saat 15.oo’de açıklayacak.

Haberi sayfa 4’de

Ticaret Odası üyelerine çağrı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamada, Gemlik Kaymakamlı 
ğı’nca Güney Asya ve Tsunami felaketin 
de zarar gören insanlar için açılan yardım 
kampanyasına oda üyelerinin katılması 
istendi. Oda üyelerinin, 31 Ocak 2005 
tarihine kadar Vakıfbank Gemlik Şubesi 
2021882 nolu hesaba maddi katkıda 
bulunabilecekleri bildirildi.

CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayında ilçe örgütünün rengi belli oldu

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir’den destek
Büyükşehir’e bağlanmamızın yarar mı 

getireceğini, zarar mı olacağını zamanla 
göreceğimizi yazmıştım.

Uzun yıllardır ele alınamayan Gemsaz 
sakinlerinin su sorunu çözülememişti.

Bu konuda, Gemlik Belediyesi bir çaba 
harcamadı.

Konu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ele 
alınarak programa su sorunu programa 
kondu.
Önümüzdeki aylarda bu soruna BUSKİ 

tarafından el atılacağı açıklandı.
Küçük Kumla Belediye Başkanı.'Eşref 

Güre’de, bir buçuk kilometrelik sahil şeri
dinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yap
tırılacağını, çalışmalara başlandığını açık
ladı.

Büyükşehir Çevre Mühendisleri, Kumla 
Belediye Başkanı ve Fen işleri Müdürü ile 
teknik heyetten bilgi aldı.

Demek, yavaş yavaş Büyükşehir’in nimet
lerinden de yararlanmaya başlıyoruz.

Sırada Kurşunlu Belediyesi ile Gemlik 
Belediyesi var..
Gemlik’in sorunları daha büyük..
Başta Terminal sorunumuz var..
istiklal Caddesi’nin kaldırımlarının durumu 

içler acısı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 

Şahin Gemlik’e gelip kaldırımların duru
munu görse, mutlaka öncelikle kaldırımların 
Gemlikliye yakışır hale getirmek için çaba 
harcar.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 

Yönetim Kurulu üyesi Haşan 
Çelikkaleli, pazar günü 
yapılacak kurultayda CHP’ye 
her zamankinden daha çok sahip 
çıkacaklarını belirterek, Mustafa 
Sarıgül’ü ve medyayı eleştirdi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası seçimleri Mart ayında yapılacak

ılidatMİeıneyejılefoytotonıayacalı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası’ndan 
yapılan açıklama
da odalara borcu

bulunan üyelere 
çağrı yapılarak, ■ 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
ile Odalar 
ve Borsalar

Kanunu’hda 
yapılan değişiklik 
ile bu kurumlarda 
seçilebilmek ve 
seçimlerde oy 
kullanabilmek

için aidat 
borçlarının . 
ödenmiş olması 
gerektiği 
bildirildi.
Haberi sayfa 5’de

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

‘İstanbul sembolü’ 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

Buluşma
ÇETİNKAYA

Kültürel ve Sanatsal gurur’ 
adlı yazısıyla 2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Kültürel ve sanatsal gurur...
Türkiye siyasal ve ekonomik anlamda 

temelinden sarsılıyor.
İktidarın iktidara geliş biçimi ve ülke 

yönetimindeki davranışları..
Muhalefetin etkisizliği..
Ekonomide çılgınca uygulamalar..
Kırmızı çizgileri ortadan kaldırmaya 

yönelik çabalar..
Yanımızda yöremizde olup bitenlere 

karşı yetkin olmayan davranışlar..
Toplumsal yapıyı kalıba sokmaya dönük 

medyatik saldırılar..
Aymazlıklar..
Vurdumduymazlıklar.,.....
Karanlığa gömülüşün,bataklığa 

saplanışın göstergeleri..
Neyseki bu kadar olumsuzluğa rağmen 

ufukta beliren masmavi bulutlar da yok 
değil..

Sanatta önemli atıhmlar var.
Türk sanatçıları içeride ve dışarıda 

gerçekleştirdikleri etkinliklerle ülke insanlı,, 
na umut veriyor.

Geleceğe ışık tutuyor.
Belki de ve büyük olasılıkla ulus, sanat

sal destekle aymazlıktan kurtulacak.
Uykudan uyanacak.
Üzerinden ölü toprağını atacak.

Küçük Kumla 
sahillerini Büyükşehir 
Belediyesi düzenliyor

İngiltere'de "Turkler" sergisi, Çin'de 
"Anadolu ateşi".Luksemburg'da Fazıl Say..

Türkiye'nin uluslararası arenadaki "kim
likli" sesleri..

Kültür ve sanat elçilerimiz Türkiye'yi 
dünyaya açıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisliğinden iki görevli Küçük Kumla Beldesine 
gelerek, Başkan Güre ile görüştü ve sahillerde incelemeler yaptı.

Küçük Kumla sahillerinin yeniden düzenlenmesi için proje hazırlanıyor.
Geçen hafta İngiltere'nin başkenti 

Londra'da "Türkler: Bin Yılın Yolculuğu" 
sergisi akıllara durgunluk veriyor.

İngiliz gazeteleri haberlerinde ve 
yazılarında "Türkiye"yi yazıyor..

Ulusal kimliğe hayranlıklarını ifade edi 
yorlar.

Uygarlık tarihimizin zenginliklerle dolu 
olduğunu bir kez daha kanıtlayan sergi, 
siyaset arenasındaki mağlubiyetlerimizi 
zafere dönüştürüyor.

Çin’de yanan "Anadolu Ateşi"nin gös
terisi 6 bin Çinli tarafından izlenmiş.

; İlk kivi İClini Orta Asya'da çakılan ateşin 
hızını ve gücünü arttırarak İstanbul'a dek 
gelişini simgeleyen gösteri Çinlileri 
büyülemiş.Ve ardarda dört kez yinelenmiş.

Küçük Kumla sahilleri, önümüzdeki yaz aylarına kadar 
Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenecek.

Harika çocuk Fazıl Say'ın Lüksemburg 
konseri ise Türkiye'nin evrensel boyuttaki 
yerini daha da perçinledi.

Türk Ezgileri'ni içeren yapıtlarıyla 
Avrupa'nın müzik merkezine Türk 
Bayrağı'nı onurla ve gururla diken Say, 
ayakta alkışlanarak yüreğimize su serpti.

Türkiye'nin dünyadaki kültürel elçileri, 
"Türk Kimliği"ni etkin bir biçimde vurgu
larken, bu mirasın sahipleri olan politikacı- 
yöneticilerimiz de "dış temaslarında" bu 
kimlikten güç alırlar mı ?

Aslında almaları gerekir.
Çünkü ; Uygarlık değerlerimizin kökleri 

AvrupalIlardan çok daha eskilere dayanıyor

Gemlik ve 
beldelerinin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
sınırları içine 
alınmasından 
sonra, beldeler 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
hizmet almak 
için yarışa 
başladı.
Küçük Kumla 
Belediyesi’nin 
geçtiğimiz yıl 
başlattığı kıyıları 
kumlama projesine 
ek olarak 
1,5 kilometre 
uzunluğundaki 
sahil bandını 
yeniden 
düzenlemek için 
Büyükşehir 
Belediye Yasası’na 
göre, Büyükşehir’e 
bağlı ilçe ve 
beldelerin 
ana arterlerinin 
düzenlenme 
görevi Büyükşehir 
Belediyelerine

verildiği için 
Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in Küçük 
Kumla 
Belediyesi 
ziyaretinde, 
kendilerine 
teklifi götürdük
lerini söyleyen 
Küçük Kumla 
Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, Hikmet 
Şahin’den söz 
aldığını söyledi. 
PROJE 
HAZIRLANIYOR 
Önümüzdeki 
yaz ayına kadar 
Kumla sahillerinin 
yeniden 
düzenleneceğini 
söyleyen Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre, Büyükşehir 
Belediyesi 
Çevre 
Mühendisliğinden

iki görevlinin 
beldeye gelerek, 
incelemeler 
yaptığını söyledi. 
Güre, Küçük 
Kumla’da yaşayan 
yazlıkçılara, 
daha güzel bir 
Kumla’da huzur 
İçinde tatil 
yapmaları için 
çaba harcadıklarını 
belirterek, 
önümüzdeki 
yaz proje gerçek
leştiğinde 
daha farklı bir 
Kumla sahilleri

ile karşılaşılacağını 
söyledi.
Yapılacak olan 
düzenlenemede, 
gezi bantları, 
oturma grupları, 
yeşil alanlar ile 
dinlenme yerlerinin 
bulunacağını 
söyleyen 
Eşref Güre, 
projenin hazırlan- 
masındanr sonra, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nden 
geçeceğini ve 
uygulamaya 
konacağını bildirdi.
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CHP’nin hafta sonu yapılacak kurultayında ilçe örgütünün rengi belli oldu

CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Haşan Çelikkaleli, pazar günü yapılacak kurultayda CHP’ye her 
zamankinden daha çok sahip çıkacaklarını belirterek, Mustafa Sarıgül’ü ve medyayı eleştirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Yönetim kurulu 
üyesi Haşan 
Çelikkaleli, 
yaptığı açıklamada 
CHP'liler olarak her 
zaman partilerine 
sahip çıkacaklarını 
söyledi.
CHP’nin, Atatürkçü, 
Demokrat, Halkçı, 
Kuva-yi Milliyeci, 
Sosyal Demokrat 
bir parti olduğunu 
hatırlatan
Çelikkaleli, "CHP’nin 
üyeleri 
bu ilkelere sımsıkı 
sarılan, ve bu 
ilkelerden ödün 
vermeyen onurlu 
kişilerdir. İçimizde 
bu ilkelerden 

sapmış kimseler çık
abilir. Çıkanlar 
olmuştur ve 
partiden uzak
laştırılmışlardır" 
dedi.
Partiyi daha 
iyiye götürmek için 
tartışmaların 
mutlaka olması 
gerektiğini de 
belirten Haşan 
Çelikkaleli, yaptığı 
açıklamada şu 
görüşlere yer verdi: 
"Bu gibi tartışmalar 
parti disiplinine 
uygun, partinin 
belirlenmiş 
platformlarında 
olur. Partiyi 
küçültmek için 
değil, büyütmek 
için yapılır.
Birilerinin ekmeğine 

yağ sürmek için 
yapılmaz.
Sayın Sarıgül 
partimizin 
saygıdeğer bir 
üyesidir. Ancak, 
hakkında İçişleri 
Bakanlığı’nca 
sürdürülen bir 
soruşturma vardır. 
Bu nedenle de Sayın 
Genel Başkanımız 
tarafından hakkında 
açılmış soruşturma 
açıklığa kavuşturu- 
luncaya kadar 
üyeliğinin 
askıya alınması 
istenmiştir. Bu 
çok doğal vp 
gereken istekti. 
İşte kıyametler 
bundan sonra 
koptu. Holding 
medyası ve 
Türkiye'nin 
gelişmesini 
istemeyen güçler,* 
harekete geçerek 
çeşitli senaryolar 
ürettiler. Bu gerici 
çırpınışların 
kışkırtıcılığını yap
tılar. Harap oldular 
ve biz CHP'liler 
suskun bir vaziyette 
bu kimseleri okuyup 
durduk.
Hayır durmadık! 
Haykırdık ve 
CHP'ye her 
zamankinden daha 
güçlü sahip çıktık ve 
çıkacağız.
'Size ne oluyor?' 
dedik, siz ey değerli

CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Haşan Çelikkaleli. CHP’nin üyelerinin 
ilkelerine sımsıkı sarılan ve ödün vermeyen onurlu kişiler^olduğunu 
belirterek, CHP’li delegelere kurultayda çok iş düşeceğini söyledi.

Holding basını. 
Kıbrıs'ı 
vermemizi aylarca 
istemediniz mi? 
Irak'a asker 
gönderilmesi için 
neler yaptınız 
biliyoruz. Bütün 
bu yapılanları CHP 
yönetimi ve genel 
başkanı boşa 
çıkardı. Şimdi bu 
partiyi küçültmek 
için, parçalamak için 
partinin 
üyelerini kullanmak 
istiyorsunuz.
Buna biz CHP'liler 
olarak izin 
vermeyec iz.
Şişli Beleu.j 
Başkan yardımcısı 
hakkındaki açılmış 

soruşturma 
nedeniyle 
görevinden alındı. 
Bildiğiniz gibi yazılı 
ve görsel basın 
bunu bir cümle ile 
geçiştirdi.
Olsun, biz CHP'liler 
bunlara kurultayda 
iyi bir cevap 
vereceğiz.
CHP'yi dışımızdaki 
ler çok konuşuyor
lar. Kurultayda 
biz konuşacağız." 
Daha Demokrat bir 
CHP, daha özgür
lükçü bir CHP, 
aktif ve bilinçli 
muhalefet yapan bir 
CHP’nin herkesin 
gönlünde yattığını 
ifade eden Haşan

Çelikkaleli, 
Kurultaydan 
CHP’nin daha 
güçlenerek çıka
cağını belirtti. 
CHP’li delegelere 
kurultayda çok 
iş düşeceğini 
söyleyen 
Çelikkaleli, 
"Sayın Genel 
Başkanımızın 
etrafında yumruk 
olalım. CHP’nin 
kolay yutulur 
lokma olmadığını 
herkese 
gösterelim. 
Bundan sonra da 
herkes kendi 
işine baksın 
diyelim." şeklinde 
konuştu.

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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Çocukların çizdiği resimler 
Umurbey takvimini şyşledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Belediyesi 
tarafından 
geçtiğimiz yıl ilk 
kez yapılan ve 
büyük beğeni 
kazanan takvimin 
ardından bu yıl 
yapılan 2005 yılı 
takvimi beldeyi 
ziyaret edenler 
tarafından 
beğeniliyor.
Umurbey'i çocuk
ların gözlerinden 
görmek isteyen, 
onların yasamak 
istediklerini kağıda 
çizmelerini isteyen 
Umurbey Belediye 
Başkam Fatih 
Mehmet Güler, 
ortaya çok güzel 
bir Umurbey'i 
tanıtım takvimi 
çıkardı.
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
çizdiği ve her 
biri birbirinden 
güzel ve anlamlı 
resimlerin içinden 
seçici kurul 
tarafından 
uygun görülen 
Mehmet Benli, Elçin 
Turhan, Pınar 
Soydan, Sevim 
Zambakkaya, Yonca 
Kumral ve Özge 
Ergun’a ait 
6 resim Umurbey'i 
tanıtan 2005 yılı 
takvimini süsledi. 
Alışılagelmiş

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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takvimlerden farklı 
şekilde yaratılan ve 
bakıldığında 
yüzlerde hafif bir 
gülümsemeyle 
beğeni toplayan 
takvimlerde 
geleceğin büyük 
sanatçılarının 
el emekleri 
bulunuyor.
Umurbey'i tanıtan

z.0 O ■&-

Faruk Güzel
adaylığını

bugün 
açıklıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2005 yılı takvim
lerinin belde 
halkından da 
büyük destek 
aldığını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, emek 
veren tühı öğrenci
lerin küçücük 
ellerine sağlık 
dilerken

"Bugün hayallerini 
resimlerine yansıtan 
çocuklarımızın, 
yarın yaşayacakları 
Umurbey için 
hayallerini gerçeğe 
dönüştürmeleri 
konusunda en 
az bugün kadar 
duyarlı 
davranmalarını 
diliyorum." dedi.

Faruk Güzel, pazar 
günü yapılacak 
olan Doğru Yol 
Partisi İlçe 
Kongresinde, 
ilçe başkanlığına 
adaylığını bugün 
açıklıyor.
Eski İlçe 
Başkanlarından 
Mehmet Avcı 
ve yönetim 
kurulunun istifa 
etmelerinden 
sonra yeni • 
yapılanma 
sürecinde görev 
verilen ve 
DYP'ye ilçede 
vizyon kazandıran 
Faruk Güzel, 
geçtiğimiz yıl 
Mart ayında 
yapılan Belediye 
Başkanlığı 
seçimlerinde 
aday olunca, ilçe 
başkanlığım 
Peyami Çağlar'a 
devretmişti. 
Önceki gün 
Peyami Çağlar'ın 
partide düzenlenen 
toplantı da 
ilçe başkanlığına 
aday olduğunu 
açıklamasının 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKÜYUN OKUTUN

sonra Faruk 
Güzel'de 
bu gün DYP 
İlçe Lokalinde 
saat 15.oo’de 
yapacağı toplantı 
ile aday olduğunu 
resmen 
açıklayacak. 
ANAP'tan 
birlikte geçtiği 
bayan siyasetçi
lerinde destek 
verdiği Faruk 
Güzel, seçime 
gireceği listeyi . 
hazırlamaya 
başladı.
Bugün saat 
15.00 de 
partide yapılacak 
açıklamada 
her zamanki gibi 
gövde gösterisi 
yapması 
beklenen Faruk 
Güzel'in seçimi 
kazanması 
durumunda 
ilçe merkezini 
kendine ait olan 
ve yıllarca 
ANAP'ın kullandığı 
Asil Han'daki 
büroya 
taşıyacağı 
öğrenildi.
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Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası seçimleri Mart ayında yapılacak

Aidat ödemeyenler oy kullanamayacak
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
ile Odalar ve 
Borsalar 
Kanunu’nda 
yapılan değişiklik 
ile bu kurumlarda 
seçilebilmek ve 
seçimlerde oy 
kullanabilmek 
için aidat 
borçlarının ödenmiş 
olması gerektiği 
bildirildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile

Gemlik Ticaret 
Borsası’ndan 
yapılan açıklamada 
odalara borcu 
bulunan üyelere 
çağrı yapılarak, 
Mart ayında 
yapılacak plan 
meslek komiteleri 
seçimlerinde 
oy kullanabilmek 
veya aday 
olabilmek için 
5174 sayılı 
Yasaya göre aidat 
borçlarının hemen 

ödenmesi gerektiği 
bildirildi. .
Ayrıca gelir 
veya-kurumlar 
yergisi mükellefi 
olmayan üyelerin 
seçme ve seçilme 
listelerinde yer 
alamayacaklarından 
oy kullanma ve 
seçilme haklarını da 
yitirmiş olacakları 
bildirildi.
BORSA’YA DAVET 
Ticaret 
Borsası’ndan 

yapılan açıklamada 
ise, borsa 
kayıtlarında vergi, 
mükellefiyetine 
ait bilgi bulun
mayan üyelerin 
bu bilgileri kayıtlara 
geçirilmesini 
sağlamaları, 
kayıtlardaki bil
gilerde bir yanlışlık 
olup olmadığını 
kontrol etmeleri 
açısından Ticaret 
Borsası Merkez’ine 
gelmeleri istendi.

Ticaret Borsası 
Genel Sekreterliği 
üyelerin 
4 Şubat 2005 
tarihine kadar 
borçlarını 
bildirmelerini 
bildirdi.
Öte yandan, 
31 Aralık 2002 
tarihinden önce 
borsaya kayıt 
olmuş üyelerden 
31 Aralık 2004 
tarihine kadar 
borsaya tabii

maddeler üzerinde 
alım satım 
yapmayanların 
üyeliklerini askıya 
alındığı bildirildi. 
Bu tarihler arasında 
alım satım işlemleri
ni 31 Ocak 2005 
gününe kadar 
tescil ettirip 
aidat borçlarını 
ödemeleri halinde 
seçmen ve meslek 
grubu listelerine 
dahil edilecekleri 
açıklandı.

SSK 
on-line 
Mata 
başladı

SSK'nın 1 Ocak 2005 tarihin
den itibaren anlaşmalı 
bankalar üzerinden on-line 
tahsilat uygulamasına 
başladığı bildirildi.
SSK Kurumu Başkanhğı'ndan 
yapılan yazılı açıklamada, on- 
line banka tahsilatı uygula
ması kapsamında; cari 
doneme ait sigorta prim
lerinin, sosyal güvenlik 
destek priminin, işsizlik sig
ortası priminin ve damga ver
gisinin, 4747 sayılı kanun 
gereği ertelemeye tabi tutulan 
ve erteleme süresi içinde 
ödenecek olan primlerin, 
4958 sayılı kanun gereği 

yeniden yapılandırılan sigorta 
primi, sosyal güvenlik destek 
primi, işsizlik sigortası primi, 
sosyal yardım zammı ve idari 
para cezası borçlarının asgari 
ödeme tutarından az olma
mak kaydıyla, asgari ödeme 
tutarı ile bakiye borç tutarı 
arasındaki değerin tahsi
latının bankalar tarafından 
yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca şu ifade 
lere yer verildi: "Ancak, cari 
ay prim borçlarının on-line 
olarak bankalar kanalıyla tah
sil edilebilmesi için, aylık 
prim ve hizmet belgesinin 
kuruma internet (e-bildirge) 

kanalıyla gönderilmesi veya 
doğrudan kuruma verilmesi 
suretiyle tahakkuk makbuzu
nun alınmış olması şarttır. 
Başka bir ifadeyle, tahakkuk 
ettirilmemiş cari ay prim 
borçlarının, bankalar kanalıyla 
tahsili mümkün bulunmamak
tadır. Bu nedenle, işverenler
imizin bankalarda prim 
ödemeleri sırasında mağdur 
olmamaları için öncelikle cari 
aya ilişkin prim tahakkuk 
işlemini yapmış/yaptırmış 
olmaları gerekmektedir. Yine, 
on-line tahsilat uygulamasın
da cari aya ilişkin borç türü 
bazında (sigorta primi, işsiz

lik) tahakkuk etmiş borçların 
tamamının tahsilatı yapıla
cağından, kısmi tahsilatın 
bankalar kanalıyla yapılması 
mümkün bulunmamaktadır. 
Bu nedenle; aylık prim ve 
hizmet belgesinin kuruma 
PTT kanalıyla gönderilmesi 
nedeniyle yaşal ödeme süresi 
sonuna kadar tahakkuk işlemi 
yaptırılamamış cari aya ilişkin 
prim borçlarının, borç türü 
bazında yapılacak kısmi 
ödemelerin ve yasal ödeme 
süresi geçirildikten sonra 
yapılacak ödemelerin Sigorta 
ve Sigorta İl Müdürlüklerine 
yapılması gerekmektedir."

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

*** Her çeşit balık ağları 
. Sakana Misina Ağları
İp Ağ
Fanya

■s Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

s Kürek
Çapa 
Macun 
Gatvcn * >ı 
TM< s,/(////< jutınpası

ve diğer ııiu...1 r ile Jıi'nıetinizdeyiz
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Bilinçli ah§yeri§in altın kuralları^
Günümüzde tüketim 
alışkanlıkları sürekli 
değişim gösterirken, 
tüketici şikayet
lerinin her geçen 
gün artması ise bil
inçli alışverişin öne
mini ön plana 
çıkarıyor. İşte bilinçli 
alışverişin altın 
kuralları...
Bilinçli alışveriş yap
mak ve yapılan 
alışveriş sonucu 
mağdur duruma 
düşmemek için bazı 
kurallara dikkat 
etmek gerekiyor.
Bu kuralların başın
da ise alışverişin 
planlanması geliyor. 
Planlanmadan 
yapılan alışveriş, 
ihtiyaç dışında 
gereksiz ürünlerin 
alınmasına neden 
olurken, para ve 
zaman kaybına da 
yol açıyor. 
Bir ürünü tercih

ederken fiyat, kalite, 
işlevsellik ve servis 
ağının genişliği gibi 
faktörlerin dikkate 
alınmasını öneren 
uzmanlar, bu kriter
leri dikkate almadan 
ürünün reklamından 
veya uluslararası bir 
markayı taşımasın
dan etkilenmenin ise 
doğru olmadığını 
belirtiyor.
Fiyatı uygun olan 
mallar arasında 
kararsız kalınması 
halinde Türkçe tanıt

ma ve kullanma 
kılavuzu, garanti bel
gesi veya standart
lara uygun olanların 
tercih edilmesi öner
ilirken, çarşı ve 
mağazaların sakin 
olduğu saatlerde 
alışveriş yapmak ise 
ürünleri en iyi şek
ilde incelemeyi ve 
satıcıların alıcılara 
daha çok vakit ayır
masını sağlıyor. 
MUTLAKA TÜKETİCİ 
HAKLARI 
Alışverişte en önem

li altın kurallardan 
biri de haklarını bil
erek alışveriş yap
mak.
Halen satıcılar ve 
tüketiciler arasındaki 
birçok uyuşmazlık 
ticaret 
mahke’melerinde ve 
hakem heyetinde 
çözümlenmeyi bek
lerken, yapılan 
alışverişten mağdur 
duruma düşmemek 
için tüketici haklarını 
öğrenmek önemli 
artı sağlıyor. 
Uzmanlar, bu konu
da ise şu önerilerde 
bulunuyor: "Ayıplı 
mal ve hizmeti kabul 
etmeyin. Satın 
aldığınız malın ayıplı 
çıkması halinde 30 
gün içinde bedel 
iadesini, değiştir
ilmesini, indirim 
yapılmasını veya 
ücretsiz tamirini 
isteyebilirsiniz.

Taksitli alışveriş
lerinizde sözleşme 
yapın. Satıcı sizden 
borç toplamınız 
tutarında tek senet 
isteyemez.
Senetlerinizin her bir 
taksit için ayrı ve 
adınıza düzenlen
mesini isteye
bilirsiniz."
KAPIDAN SATIŞLAR 
Kapıdan satışların 
tüketiciyi en fazla 
zarara uğratan 
satışlar olduğunu da 
hatırlatan uzmanlar, 
kesinlikle kapıdan 
satışlardaki vaatlere 
kanılmaması gerek
tiğini belirtiyor.
Garanti süresi içinde 
veya dışında servise 
verilen ürünlerle 
ilgili mutlaka servis 
fişi alınması 
istenirken, etiketsiz 
ürünlerin alınma
ması da öneriler 
arasında bulunuyor.

Kasa fiyatı ile etiket 
fiyatı arasında fark 
olması halinde ise 
tüketicinin lehine 
olan fiyatın geçerli 
olduğu hatırlatılıyor.

Abartılı reklam ve 
ilanlarla kampanya 
düzenleyen firmalara 
karşı dikkatli olun
ması uyarısında da 
bulunan uzmanlar, 
karşılaşılan sorun
larla ilgili, tüketici 
derneklerinin yanı 
sıra kent merkez
lerinde sanayi ve 
ticaret müdürlükler
ine, ilçelerde ise 
kaymakamlık 
binalarında faaliyet 
gösteren hakem 
heyetlerine ve 
ticaret mahkemeler
ine başvurulması 
tavsiyesinde 
bulunuyor.

Sabahlan soğuk duş 
almanın faydalan

Seygüinizin ayaklarını yerden keşin

Hull Ünversitesi'n- 
den Dr. Peter 
Clough'a göre 
sabahları soğuk 
suyla duş almak, 
gün içinde stres 
düzeyini dengede 
tutmaya yardımcı 
oluyor. .
30 yıl önce de aynı 
yönteme başvurul
duğu, ama soğuk 
duşun yararının 
bugün yapılan 
araştırmalarla 
kanıtlandığı 
belirtildi.
Stresli işlerde 
çalışanların vücut 
ısısının yüksek 
olduğunu belirten 
Dr. Clough, yaptığı 
deneylerde soğuk 
suyun dayanıklılığı 
artırdığını tespit 
ettiğini kaydetti.
Dr. Clough, 
"Yapılan araştırma

da bir grup insana 
ellerini soğuk suya 
sokmaları istendi 
ve bu sırada soru
lar soruldu. Vücut 
ısısı düşen ve 
serinleyen denek
lerin verdiği yanıt
lar, diğerlerine göre 
daha başarılı oldu.

Soğuk suyla 
yapılan testte 
serinleyen insan
ların zihinlerinin. 
daha güçlü ve 
strese daha 
dayanıklı olduğu 
ortaya çıktı" diye 
konuştu.

Dost başa, düşman 
ayağa! Siz, bu 
sevgililer gününde 
dosta düşmana ayak
larınızı gösterin.
Aşkınızı ölümsü
zleştirirken yanüıızda 
Clarks olsun. Çizme 
ve bot modelleriyle 
Clarks, sınırsız 
seçenekler sunuyor. 
Aşkınızı, dünyanın 
gözde ayakkabı 
markası Clarks ile 
taçlandırın. 14 
Şubat’ta sevgilinizin 
ayaklarını yerden 
kesecek bot ve çizme 
modelleri 
Clarks’tan... Flex 24 
ve Active Air gibi ileri 
teknolojilerle üretilen 
Clarks marka 
ayakkabıların fiyat
ları, 180-300 milyon 
Türk Lirası aralığında 
değişiyor.
www.efa.com.tr 
Clarks marka çizme 
ve botları Türkiye’nin 
seçkin mağazaların
da bulabilirsiniz.
İstanbul Beta Tepe 
Nautilus, Metrocity, 
Nişantaşı, Beyoğlu; 
Güvener Çemberli- 
taş; Vero Galleria, 
Carousel, 
Beylikdüzü Migros;

Chic’s Bağdat 
Caddesi; Rosemie 
Nişantaşı, Bağdat 
Caddesi; Kırcılar 
Zeytinburnu; Capone 
Beyazıt; Ella Polat 
Tower; Diker Pendik; 
On On Maslak ve 
Fatih, Gencallar 
Zeytinburnu, 
Gaziosmanpaşa, 
Ümraniye, Maltepe, 
Bakırköy, Kadıköy, 
Miro Carrefour 
Kozyatağı; Sporting 
Şaşkınbakkal, BKM 
Akatlar, YKM 
Galleria; Ziya 
Kundura Kadıköy. 
İzmir SHOECİTY 
Gaziemir; Çatalkaya 
Alsancak; İrfan 
Alsancak; Oğuzhan 
Kordon. Ankara 
Catwalk Bilkent, 
Karum, Armada;
.M.Claire Ümitköy 
Galleria; Sporting 
Migros. Bursa Vero 
Carrefour, On On 
Real; Kocaeli 
Tüysüz Kundura, On 
On Real. Kuşadası 
Ulusoy, Bodrum 
Oasis, Beta Karada 
Marina, Marmaris 
Mare&Mare; Adana 
Oğuzhan Gazipaşa, 
Carrefour, Real.

Eskişehir Muharrem 
kundura.
Efsaneler Clarks’ta... 
Dünyanın 170 
ülkesinde tüketiciyle 
buluşan Clarks, 
kahverengi/siyah 
ayakkabı pazarının 
lideri. Spor ayakkabı 
pazarında da iddialı 
olan Clarks, 178 
yıldır ayak sağlığı 
için üretim yapan ve 
sektöre pek çok yeni 
teknoloji kazandıran 
bir şirket.
CAD/CAM diye 
tarif edilen 
‘Shoemaster’ 
yani en gelişmiş 
3 boyutlu üretim sis

temini yaratan 
şirket, yapıştırma 
işlemini lazer ışın
larıyla gerçekleştiren 
‘Stereo Lithography’ 
teknolojisini kullanan 
dünyadaki tek 
ayakkabı üreticisi. 
Her yıl koleksiy
onunu yeni model ve 
renklerle genişleten 
Clarks, ‘Çöl Botları’, 
‘VVallabee’ gibi 
efsanevi modelleri 
başta olmak üzere 
yılda 46 milyon çift 
ayakkabı üretiyor.

http://www.efa.com.tr
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Okul çantaları hafifliyor
Yeni başlatılan 
bir uygulama, 
gelecekte 
öğrencilerin der
slerini nasıl 
izleyecekleri ve 
klasik okul kitap 
ve defterleri yer
ine neleri kul
lanacakları 
konusunda 
ipuçları veriyor. 
ABD'de bir dizi 
okulda pilot 
olarak, öğrenci
lerin basılı ders 
kitabı ve defteri 
yerine taşın
abilir bilgisayar 
kullanması 
uygulaması 
başlatıldı. IBM'in 
ThinkPad 
dizüstü bilgisa
yarları ve Think 
Centre 
masaüstü bil
gisayarlarıyla 
katıldığı uygula
ma, dijital 
müfredat pro
gramı ve 
kütüphaneler ile 
yürütülüyor. 
Ortak Müfredat. 
Çözümü adlı bir 
bilgisayar uygu

lamasının kul
lanıldığı pro
jede, farklı 
okullarda farklı 
araçların dijital 
versiyonları kul
lanılıyor. Söz 
konusu çözüm, 
dijital ders 
içerikleri 
konusunda 
uzman Vital 
Source 
Technologies 
adlı şirket 
tarafından 
geliştirildi. Bazı 
okullarda ders 
kitapları yerine 
dijital kitaplar 
kullanılır iken, 
bazılarında ise 
ders notları, 
ders planları ve 
öğrenci bilgileri 
dijital ortama 
aktarılmış 
bulunuyor.
Örneğin her 
öğrencinim 
kişisel olarak 
kullanabileceği 
Kişisel 
Taşınabilir 
Kütüphane, 
3000'i aşkın 
kitabı, haritayı 

ve edebiyat 
eserini içeriyor. 
Öğrencilerin 
dizüstü bilgisa
yarları 
üzerinden 
müfredat içer
iğine ulaşmaları, 
hem bilgiye 
ulaşmayı kolay
laştırıyor, hem 
de her zaman 
güncel bilgiye 
erişmelerini 
sağlıyor. Dijital 
içeriğin bir 
başka avantajı 
da, okulların 
standart müfre
datı aynı dijital 
içerik üzerinden 
takip ede
bilmeleri. 
Uzmanlar basılı 
kitap ve defter
lerin kalkması 
ile sırt çanta
larındaki ağır 
yüklerinden kur
tulan öğrenci
lerin kronik sırt, 
omuz ve boyun 
ağrılarından 
büyük ölçüde 
kurtulacakları 
belirtiliyor.

Türkiye^de^ereğinden 
fazla ilaç tüketiliyor
Hacettepe 
Üniversitesi (HÜ)' 
Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. 
Dr. Hakan Örer, 
Türkiye'de gerek
tiğinden fazla 
ilaç tüketildiğini 
belirterek, "Her 
yıl 1 milyar dolar
lık ilaç fazladan 
kullanılıyor" 
dedi.
Ordu Tabipler 
Odası tarafından, 
ildeki sağlık 
kuruluşlarında 
görev yapan 
pratisyen hekim
lere yönelik 
düzenlenen ve 
üç gün sürecek 
olan "Akılcı İlaç 
Kullanımının 
Yolları’ konulu 
kurs başladı. 
Balıktaşı Otel'de 
düzenlenen kurs
ta konuşan HU 
Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Ana 
Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof.

Dr. Hakan Örer, 
dünya Haç 
pazarında yılda 
270 milyar dolar 
para dolaştığını, 
bunda en büyük 
payın Kuzey 
Amerika'ya ait 
olduğunu söyle
di. Dünya ilaç 
pazarının yüzde 
33'ünü Kuzey 
Amerika ülkeleri, 
yüzde 32'sini 
Japonya, yüzde 
25'ini Avrupa ve 
yüzde 10'unu 
diğer ülkelerin... 
paylaştığını 
kaydeden Prof. 
Dr. Örer, dünya
da en çok kul
lanılan ilacın 

antibiyotik 
olduğunu 
ifade etti. 
Dünya 
genelinde 
en çok 
tüketilen 
ilaçları 
yüzde 21 
ile antibi 
yotiklerin 
oluştur

duğunu kayde
den Prof. Dr. 
Örer, bunu yüzde 
14 ile ağrı kesici, 
yüzde 8.7 ile 
spğuk algınlığı, 
yüzde 8 ile vita
minler ve yüzde 
7 ile romatizma 
ilaçlarının takip 
ettiğini belirtti. 
Örer, antibiyotiği 
en fazla kullanan 
ülkelerin başında 
ise İran ve 
Türkiye'nin 
geldiğini 
kaydetti. 
Türkiye'de ilaç 
pazarının yıllık 5 
milyar dolar 
olduğunu 
belirten Prof. Dr.

Örer, bunun 1 
milyar dolarının 
gereksiz ilaç kul
lanımından kay
naklandığını 
söyledi. Örer, 
"Batılı ülkelerde 
3. ve 4. sırada 
olan ilaçlar, 
Türkiye'de 1. 
sırada. Batılı 
ülkelerde 
antibiyotik kul
lanımı ortalama 
yüzde 9 iken, 
Türkiye'de yüzde 
21 dolaylarında. 
Türkiye'de gerek
tiğinden fazla 
ilaç tüketiliyor. 
Bunun sebebi 
çevresel ve 
sosyal 
sebeplerden 
dolayı doktor
ların hastalığa 
gerçekçi tanı 
koyamaması. 
Bunu ancak 
eğitimle, bık
madan usan
madan anlatarak 
aşabiliriz" diye 
konuştu.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Öz.el Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Müfettişlik için yeni şartlar
Müfettiş olunabilme
si için daha önce 
kurum tarafından 
eleme sınavına tabii 
tutulan adayların, 
artık Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na (KPSS) 
girmeleri gerekiyor. 
Kurum içindeki 
adayların giriş 
sınavı ve mülakata, 
kurum dışından 
atanacak olanların 
ise, KPSS'den sonra 
giriş sınavı ve 
mülakatı aşmaları 
gerekiyor 
Dünkü Resmi 
Gazete'te yayımla
narak yürürlüğe 
giren değişiklik 
yönetmeliğinde, 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı 
sonuçlarına dayalı 
olarak kamu görev
lerine ilk defa 
atanacaklar ile 
bakanlığa bağlı okul 
ve kurumlarda 
branşında öğret
menlik veya yöneti
cilik yapanlar 
arasından müfettiş 
yardımcılığına atan
abileceklerin 
seçimine ilişkin 
bakanlıkça 'Giriş 
Sınavı' yapılacak. 
Adayların müfettiş 
yardımcılığına atan
abilmeleri için giriş 
sınavını geçmeleri 
şartı getirilirken, 
giriş sınavı ilanı 
bakanlığa bağlı okul 
ve kurumlarda 
branşında öğret
menlik veya yöneti
cilik yapanlar ile 
kamu görevine ilk 
defa atanacaklar 
veya diğer kamu 
görevlerinde 
çalışanlar için birlik
te ilan edilecek ve 
bu sınav aynı tarih
lerde olabileceği 
gibi branş ihtiyacına 
göre da ayrı olarak 
da yapılabilecek 
Öte yandan Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
MEB'e bağlı okul ve 
kurumlarda branşın
da öğretmenlik veya 
yöneticilik yapanlar 
dışında; kamu 
görevlerine ilk defa 
atanacak adayların

müfettiş yardımcılığı 
giriş sınavına katıla
bilmeleri için, Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'na girmeleri 
ve sınav sonucunda 
belirlenip ilan edile
cek olan taban 
puanının üzerinde 
puan almaları 
gerekiyor. Kurum 
dışından ve kurum
da çalışan adaylar, 
daha sonra bakan
lıkça yapılacak giriş 
sınavına alınacaklar. 
Adaylar 'Giriş 
Sınavı'na, puan 
sıralaması dikkate 
alınarak, atama izni 
alınmış kadro kon
tenjanının 20 katın
dan fazla olmamak

belirlenen sayıda 
çağrılacaklar. Giriş 
sınavı, yazılı ve 
sözlü olmak üzere 
iki bölümden oluşa
cak. Sözlü sınava 
girebilmek için, 
bakanlıkça yapıla
cak yazılı sınavı 
kazanmış olmak 
gerekiyor. Yazılı 
sınavı kazananların 
sayısı, atama izni 
alınmış kadro kon
tenjanının iki katının 
üzerinde olması 
halinde; sözlü sına
va, yazılı sınavı 
kazananlardan 
başarı sırasına göre 
ilan edilen branşlar 
itibariyle atama 
izni alınmış kadro 
kontenjanının 2 
katı aday çağrılacak. 
Giriş sınavında, 
adayların bilgi, 
genel kültür, 
yetenek, tutum ve 
davranış bakımların
dan yeterlilikleri 
belirlenecek.
LİSANS SAHİBİ 
OLMAK ŞART 
Bakanlığa bağlı okul 
ve kürumiarda 
branşında öğret
menlik veya yöneti

cilik yapanların 
müfettiş yardımcılığı 
giriş sınavına katıla
bilmeleri için, 
fakülte veya en az 4 
yıllık yüksek okul 
mezunu olmaları ve 
yönetmelikte belir
tilen nitelikleri taşı
maları gerekiyor. 
Kamu görevine ilk 
defa atanacaklar ile 
diğer kamu görev
lerinde çalışanların 
müfettiş yardımcılığı 
giriş sınavına katıla
bilmeleri için Hukuk, 
Siyasal Bilgiler, İkti
sat, İşletme, İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültelerinden 
veya bunlara den
kliği yetkili makam
larca kabul edilen 
yurt ıçı veya yurt 
dışındaki yüksek 
öğretim kuruluların
dan mezun olmaları 
ve Kamu Personeli 
Seçme Sınavı'nda 
başarılı olmaları ve 
bu sınav sonucunda 
kılavuzda ve/veya 
ilanlarda Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın belirte
ceği şartları taşı
maları gerekiyor. 
Ayrıca, bakanlık 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nca 
gerekli görüldüğü 
takdirde, Giriş 
Sınavı Kurulu'nun 
kararını da almak 
suretiyle, başkanın 
önerisi ve bakanın 
onayıyla kamu 
görevine ilk defa 
atanacaklar için 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı, giriş 
sınavının yazılı-test 
bölümü olarak 
kabul edilebilecek. 
Böylece bu 
durumdaki 
adaylar, bu yönet
meliğin ilgili 
hükümleri 
çerçevesinde 
sadece sözlü sınava 
alınacaklar.

Öte yandan 
MEB'e bağlı kurum
larda görev yapanlar 
müfettiş yardımcısı 
olabilmeleri için 3 yıl 
yöneticilik yapmış 
olması şartı 
aranacak. Bakanlığa 
bağlı okul ve kurum
larda branşında 
öğretmenlik veya 
yöneticilik yapan
ların katılabilmesi. 
için; fakülte veya en 
az 4 yıllık yüksek 
okul mezunu olup, 
bakanlığa bağlı 
okullarda branşında 
eh az 10 yıl öğret
menlik veya 
branşında 5 yıl 
öğretmenlik yaptık
tan sonra bakanlık 
teşkilatında veya 
okul ve kurumların- 
da asıl olarak en az 
3 yıl yöneticilik yap
mış bakanlık men
subu olmak gerekiy
or. Kamu hizmetine 
ilk defa atanacaklar 
ile diğer kamu 
görevlerinde 
çalışanların katıla
bilmesi için; Hukuk, 
Siyasal Bilgiler, İkti
sat, İşletme, İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültelerinden 
veya bunlara den
kliği yetkili makam
larca kabul edilen 
yurt içi veya yurt 
dışındaki yüksek 
öğretim kurumların- 
dan mezun olup, 
KPSS'ce belir
lenecek taban 
puanını almış 
olmaları gerekiyor. 
Ayrıca yönetmelik 
değişikliğiyle birlikte 
müfettiş yardımcılığı 
için adaylarda yaş 
şartı da yeniden 
belirlendi. Müfettiş 
yardımcılığı giriş 
sınavının açıldığı 
yılın Ocak ayının 1. 
gününde, bakanlığa 
bağlı okul ve kurum
larda branşında 
öğretmenlik veya 
yöneticilik yapanlar
da 40 ve kamu 
hizmetine ilk defa 
atanacaklarda 30 
yaşından gün 
almamış olmak 
gerekiyor.

Tsunami mesajlarındaki 
virüslere dikkat II

Sophos virüs 
uzmanları, Hint 
Okyanusu 'nda 
meydana gelen 
deprem sonrasın
daki tsunami 
felaketine maruz 
kalanlara yardım 
toplama amacıyla 
gönderilen bazı 
mesajların virüs 
içerdiğini bildirdi, 
internette yer alan 
haberde, felaket
zedeler için gön
derilen yardım 
mesajları 
üzerinden mevcut 
virüsün etkili 
olduğu belir
tilirken, virüsün 
tsunamizedelere 
nasıl yardım 
yapılabileceğini 
anlatan ekli bir 
dosya 
görün üm ün de 
yayıldığı, ekli

Bilgi edinmenin önündeki 
engeller kalkıyor

Hükümet, vatan
daşların kamu 
kurum ve kuru
luşlarından bilgi 
edinmelerinin sınır
larını genişleten 
yasa tasarısını 
TBMM'ye gönderdi. 
Artık 'devlet sırrı' 
ve 'ülkenin 
ekonomik çıkan' ile 
ilgili gerekçeler, 
vatandaşların bilgi 
edinme hakkını 
engellemeyecek. 
Önümüzdeki gün
lerde TBMM'de ele 
alınması beklenen 
ve Bilgi Edinme 
Hakkı Yasası'nda 
değişiklik öngören 
tasarıyla, bilgi edin
me isteminin 
'devlet sırrı' ve 
'ülkenin ekonomik 
çıkarı' 
gerekçeleriyle red
dedilmesi duru

dosyanın açılması 
durumunda ise 
otomatik olarak 
kendisini diğer 
kullanıcılara gön
derdiği ve olumsuz 
etkide bulunduğu 
belirtiliyor.
Uzmanlar, virüsün 
'tsunami felake
tine lütfen yardım 
edin' başlığı ve 
,tsunamLexe' ekli 
dosyasına sahip 
mesajlarla 
yayıldığını kayded
erek, felaket
zedelere yardım 
etmek isteyen 
insanlara bu ve 
benzeri mesajları 
açmak yerine, 
doğrudan kendi 
ülkelerinde 
başlatılan farktı- 
kampanyalara 
katılmalarını 
öneriyorlar.

munda, Bilgi 
Edinme 
Değerlendirme 
Kurulu'na itiraz 
edilebilecek. 
Düzenlemeyle bilgi 
edinme hakkının 
daha genişletilmesi 
amaçlanıyor.
Tasarıyla, kurul 
üyelerine ödenmesi 
öngörülen huzur 
hakkının hesaplan
masına esas olacak 
gösterge rakam
larında, halen kamu 
görevinde bulunan
larla bulunmayanlar 
arasındaki fark da 
kaldırılarak, 3 bine 
yükseltilirken, bir 
ayda fiilen görev 
yapılan gün 
sayısının 4'ü 
aşması halinde, 
aşan günler için 
huzur hakkı da 
ödenmeyecek.
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I Türkçe asgari 
ücrette 12. sırada

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlik - N.Kemal
7 -1

Türkiye, 240 euro 
aylık asgari ücret 
ödemesi ile 21 
Avrupa ülkesi 
arasında 12. sırada 
yer alıyor. Avrupa 
ülkeleri ve 
ABD’deki asgari 
ücretler ile satmal
ına gücü paritesine 
göre ücretler şöyle: 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan ’ın, 
DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan ’ın yazılı 
soru önergesine 
verdiği cevapta, 21 
Avrupa ülkesi ile 
ABD'de uygulanan 
asgari ücretler 
karşılaştırıldı. 
Avrupa ülkeleri ve 
ABD'deki asgari 
ücretler ile satmal
ına gücü paritesine 
göre ücretler şöyle: 
ÜLKELER AYLIK 
ASGARİ ÜCRET 
SÂTINALMA 
PARİTESİNE 
(EURO) GÖRE 
Lüksemburg 1403

İlk maçında Gemlik A- 
Takımı güçlüklede olsa 4-3 
gibi bir skorla galip gelmişti!

Bu maçı kendi sahasında 
oynadı. Değişik tertiple 
sahaya çıktı.

5-12-35-43 ve 45. dakika
da Muharrem, Onur, 
Sercan 'm golleriyle iyk 
yarıyı 5-0 gibi bir skorla

bitirdi.
İkinci yarı Gemlik maça 

çok rahat başladı., Ne 
varkiN.Kemal Tı oyuncuların 
gol atma istekleri vardı ve 
65. dakikada gollerine 
kavuştular.

Daha Sercan 'm attığı 
gollerle Gemlikspor maçı 7-0 
kazandı.

Kısa Kısa
1237
Hollanda 1265 1202
Belçika 1186 1187
Fransa 1173 1170
İngiltere 1083 1084
İrlanda 1073 929
Yunanistan 605 -774

Polonya 
Estonya 
Slovakya 
Litvanya 
Romanya

177398
159 304
148 320
121 283
69 219

Malta 543 
821
İspanya • 537..
625
Portekiz 498 
663 . .
Slovenya 471 
669
TÜRKİYE 240 
519 
Çek 
Cumhuriyeti 

207 
439
Macaristan 191 
364

Bulgaristan 61 186
ABD 727 797

6 bin 93 kişi Türk 
vatandaşlığından çıktı 

İçişleri Bakanlığı, 
6 bin 93 kişinin 
Türk vatandaşlığın
dan 
çıkmasına izin 
verdi. Karar, 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı. 
İçişleri 
Bakanlığı'nın
3 bin 34 kişi ile
3 bin 59 kişinin, 
Türk vatandaşlığın

dan çıkmasına izin 
veren iki ayrı 
kararı, Resmi

Gazete'nin dünkü 
sayısında yayım
landı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE r Q q £ Q Q
KÖRFEZ OFSET O IO OU

-Öğrendiğime göre 
Gemlikspor kongresinde „ 
üyeler, divana önerge vererek 
Gemlikspor isminin 
Esnafspor olarak değiştir
ilmesini isteyecekmiş. Hadi 
hayınlısı ne değişecekse! .

-Galatasaray 'ın yeni 
transferi Hakan Yakın, “bir 
haftada hazır olurum" dedi.

Tabi o kadar yoldan bir 
ba vıılla gelecek değil ya!

-Galatasaray Başkanı 
Can aydın para garantisi ver
miş.

, Şimdiyle kadar neredey
din? Hagi'nin sabrı taştı, 
basın toplantısı yaptı.

-Çazetenin haberinde - 
An e İka 'nın işleri tamam.

Hadi seıı de, televizyon 
haberlerde 'Anelka'nın işi

yattı ’ denildi. •
-Fenerbahçe, planlarla 

yönetiliyor. Van Hoajdonk 
antranörlük teklifini kabul 
ederse, Fenerbahçe'de ‘B 
Planı' tatbik edilecekmiş. 
Fener 'in kaç planı var.

Sergen ve Tümer forma 
giyecekmiş.

Sergen 'in formasını kim 
aldı? zaten çantasında 
değilmiydi?

-Lig, UEFA derken 
Türkiye kupasına da veda 
eden Beşiktaş, îeknit 
Direktör 'lüğe Del 
Bosgue 'nin yerine Rıza 
Çalımbay getirildi.

Aman kardeşim 13 sene 
top oynamış, kaptanlık yap
mış kişiyi.. Sezon başında 
neredeydiniz?

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvclux daire 
İ60m2

• Müracat Tel: 
Tel: 0.2245134081 

GSM: 0532 33797 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK OTOMOBİL

1^99Model 

Bayandan satılık klimalı 

TOYOTA COROLLA 

GSM:0.542 516 73 83

GRUP AİUE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çere- temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Scba ît şfa zehirlenmesi tası önlemler
Makine 
Mühendisleri Odası 
(MMO) Samsun 
Şubesi Başkanı 
Kadir Gürkan, şof
ben ve soba 
zehirlenmelerinin 
önüne çok küçük 
önlemlerle 
geçilebileceğini 
belirterek, "Banyo 
ve benzeri kapalı 
yerlere şofben kon
mamalı, zorunlu 
olarak konuluyorsa 
içeriye temiz hava 
girişi sağlanmalı, 
kömür veya katalitik 
gibi sobaların 
yandığı odalarda 
yatılmamalı" dedi. 
Kadir Gürkan, yap
tığı açıklamada, 
basında sıkça 
karşılaşılan acı 
haberlerin başında 
soba ve şofben 
zehirlenmelerinin 
geldiğine dikkat 
çekti. Çok küçük 
önlemlerle önüne 
geçilebilecek olan 
bu tur kazaların art
ması ve canpifnaya 
devam etmesinin 
üzücü bir durum 
olduğunu vurgu
layan Gürkan, bu 
tür üzücü kazaların 
önüne geçebilmek 
için alınabilecek 
önlemlere değindi. 
Gürkan, "Her şey
den önce; bu tür 
kazalarda olan, 
yanma sonucu 
ortamda oksijen 
azalması ve yanma 
ürünü gazların etkisi 
ile gelen ölümdür. 
Haberlerde ise 
genellikle 'şofben

KErfez
'»UNLUK SİYASİ GAZETE

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

den sızan gazdan 
zehirlendi' şeklinde 
yer alır. Halbuki şof
benlerde kullanılan 
LPG veya doğal gaz 
kimyasal zehir yada 
boğucu değildir. 
Ancak ortamda çok 
fazla olursa oksijen 
azlığından dolayı 
basit boğucu etki 
göâterir. Bu gazları 
oluşturan hidrokar
bonlar metan, etan, 
propan, bütan/sinir 
sistemini etkileyen 
genel anestezik sını
fa girerler. Yani 
farkında olmadan 
teneffüs edildiğinde 
kısmen uyuşturucu 
etki gösterir.
Baygınlık halinde 
ise ortamda yeterli 
oksijen kalmayınca 
oksijen yetersizliği 
sebebiyle ölüm 
gelir. Kapalı mekan
larda yanma ile 
havanın oksijeni 
yüzde 21'in altına 
düşer. Havada oksi
jen oranı yüzde 
16'nın altına 
düşerse hayati 
tehlike başlar.
Yüzde 10'a düşünce 
artık yaşamak 
mümkün değildir" 
diye konuştu.
Sobalardan sızan 
gazlar içerisinde de 
en tehlikeli olanın 
karbon monoksit 
gazı olduğunu hatır
latan Gürkan, 
"Aslında sobalarda 
yakılan yakıta göre 
şofbenlere nazaran 
çok değişik gazlar 
çıkar ve kokusun
dan algılanabilir. 
Ancak bu gazlar 
içerisinde mesela 
H2S (Hidrojen 
sülfür) varsa karak

teristik kokusu ile 
tanınır. Ama koku 
ilk algılandığında 
derhal tedbir alın
malı, açık havaya 
çıkılmalı ve ortam 
havalandırılmalıdır. 
Bu’yapılmadığı 
takdirde bir süre 
sonra koku duyul
maz olur ve tehlike 
geçti zannedilir. 
Halbuki kokunun 
duyulmama sebebi 
tehlikenin geçmesi 
değil*, H2S gazının 
sinir dokularını felce 
uğratması sebebiyle 
artık görev yapma
masıdır. Katalitik 
soba tabir edilen 
LPG kullanılan 
sobalarla gelen 
zehirlenmeler de 
şofbenlerdekinin 
benzeridir. Yanma 
ile ortamın oksijeni 
tükenir ve ortamda 
karbon monoksit 
birikir" ifadelerini 
kullandı.
Zehirlenme olay
larında ölümün 
gerçek sebebinin 
yanma ürünü olarak 
çıkafı ğazlar 
olduğunu ifade 
eden Gürkan, "O 
halde banyo ve ben
zeri kapalı yerlere 
şofben konmamalı, 
zorunlu olarak 
konuluyorsa şof
benler mutlaka 
bacaya bağlanmalı 
ve içeriye temiz 
hava girişi sağlan
malıdır. Gerek 
kömür sobaları, 
gerekse katalitik 
sobalarda sobanın 
yandığı odalarda 
yatılmamalıdır. Soba 
tamamen 
söndürüldükten 
sonra, yatılacaksa 

oda iyice hava-/ 
landırılmalı, bacalar
dan geri*tepme ile 
diğer daire 
sobalarının 
gazlarının 
gelmediğinden emin 
olunmalıdır" şek
linde uyarılarda 
bulundu.
Şofben kazalarını 
tanımak için temel 
bilgiler veren Kadir' 
Gürkan, alınması 
gereken önlemleri 
şöyle sıraladı:
"LPG zehirli değildir 
ancak 6 metrekare
den küçük, iyi hava
landırılmamış 
mekanlarda şofben 
kullanıldığında, 
ortamdaki oksijen 
süratle tükenmekte, 
kazazedeler bu yüz
den kaybedilmekte
dirler.
Şofbeni mutlaka iyi 
çeken bir bacaya 
bağlayın.
Şofbeni havalandır- 
mazsanız, kapalı ve 
b metrekareden 
küçük hacimli 
mekanlarda kullan
mayın.
Şofbeni ile tüp 
arasındaki LPG hor
tumunu 125 san
timetreden uzun tut
mayın.
Banyoya bolca hava 
girişini mutlaka 
sağlayın.
Banyoyu içerden 
kilitlemeyin.
Koku hissettiğinizde 
şofbeni kullan
mayın. Yetkili 
servise şofbenin 
bakımını yaptırın. 
Banyodan uzun 
süre çıkmayan kişiyi 
kontrol edin.
Korsan tüp kullan
mayın, tüpünüzü 
her zaman abonesi 
olduğunuz 
bayiden alın.
Gaz kaçağını kibrit 
ve çakmakla 
kontrol etmeyin. 
Şofben montajını 
mutlaka yetkili 
servislere yaptırın."

Bina inşaat 
maliyetleri arttı
Bina inşaat maliyet* 
lerinde 2004 yılı 4. 

. döneminde bir 
önceki döneme 
göre yüzde 1.9'luk 
bir artış gerçekleşti 

1 DİE'den yapılan 
açıklamaya göre, 
aynı dönemde bina 
inşaat işçilik 
endeksinde yüzde 
2.0, makine 
endeksinde yüzde 
3.5, malzeme 
endeksinde ise 
yüzde 1.7 oranında 
artış hesaplandı. 
2004 yılı 4. döne
minde 2003 yılı 4. 
dönemine göre 
Bina İnşaatı Maliyet 
endeksi toplamında 
yüzde 15.4 artış

MB dövize 
müdahale etti

Merkez 
Bankası, döviz 
kurlarında 
gözlemlenen 
dalgalanmayı 
önlemeye yöne
lik, bugün döviz 
piyasasına 
'alım' yönünde 
doğrudan müda 
hale etti. 
Merkez Banka 
sı'ndan yapılan 
açıklamada, son 
günlerde, artan 
döviz arzına bağlı 
olarak döviz 
kurlarında aşırı bir 
hareketlilik 
yaşandığı hatır
latıldı.
Açıklamada, "bu 
nedenle, döviz 
kurlarında gözlem
lenen dalgalanmayı' 
önlemeye yönelik, 
bugün döviz 
piyasasına alım 
yönünde doğrudan 
müdahale edilmiş 
tir. Diğer doğrudan 
alım ya da satım 
müdahalelerimizde

gerçekleşti. Bu 
artış ana gruplar 
itibariyle yüzde 
17.1 ile işçilik 
indeksinde en yük
sek, yüzde 11.9 ile 
makine indeksinde 
en düşük seviyede 
hesaplanırken, 
malzeme 
indeksinde yüzde 
14.6 olarak belirlen
di. 2003 yılı 4. 
döneminde toplam
da bir önceki 
döneme göre yüzde 
2.5, bir önceki yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 15.2 ve 
dört dönem ortala
malara göre yüzde 
21.3 artış gerçek
leşmişti.

olduğu gibi, bu 
müdahale de, döviz 
kuru seviyesinden 
duyulan bir rahatsı
zlığı ifade 
etmemektedir" 
denildi.
Açıklama da, uygu
lanmakta olan,dal- 
galı kur rejiminde, 
döviz kurunun 
piyasalarda arz ve 
talep koşullan 
tarafından belir
lendiği, döviz 
kurundaki 
oynaklığın Merkez 
Bankası'nca 
yakından takip 
edilmekte olduğu 
vurgulandı.
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Gebelikte ne tür teştler yapılmalıdır?
Gebelik hem doğal 
bir olay, hem de bir 
takım değişiklikle 
meydana gelebildiği 
için farklılıklar arze- 
den bir süreçtir. 
Gebeliği tek kate
goriyle sınıflandır
mak veya tarif etmek 
güçtür. Çünkü gebe 
kadının genç veya 
yaşlı olması, çok 
zayıf ya da çok şiş
man olması önemli 
bir farklılıktır. Veya 
anne adayı doğuş
tan bir takım genetik 
problemler taşıya
bilir. Diabetik veya 
herhangi bir sis- 
temik hastalığı ola
bilir. Bütün bu say
dığımız sebepler ve 
daha birçok sebe
plerle gebe kadınları 
bir tek grup altında 
tanımlayanlayız. 
Durum böyle olunca 
da, bireysel farklılık
ları göze alarak 
kişiye özel gebelik 
takipleri yaparak ve 
bu takip sırasında 
istenen tetkikleri 
yönlendirmek 
gerekir. Rutin tetkik
ler her gebeye yapıl
malıdır. Fakat 
gebenin yaşına, 
fiziksel ve genetik 
yapısına, yaşadığı 
çevreye ve yaşam

şartlarına göre rutin 
tetkiklere ilave 
olarak yapılması 
gereken tetkikler de 
vardır. Gebeliğin 
henüz ilk haftaların- 
dayken iyi bir sağlık 
sorgulamasından 
sonra doktor, rutin 
tetkiklerin dışında 
neler isteyebile
ceğine karar verir. 
RUTİN TETKİKLER 
NELERDİR? 
Rutin tetkikler her 
gebeden istenen 
temel birkaç testtir. 
Bunlar; kan sayımı, 
tam idrar tahlili, kan 
grubu ve açlık kan 
şekeridir. Bunlarda 
bir anormallik yoksa 
ve hastanın 
geçmişinde önemli 
bir geçirilmiş 
hastalık ya da halen 
geçirmekte olduğu 
herhangi bir hastalık 
yoksa, bir daha ki 
kontrole kadar 
başka bir test istem
eye gerek yoktur.

Rutin tetkikler bizi 
sonraki tetkikler için 
yönlendirir. Örneğin, 
kan sayımı normal 
çıkarsa bir dahaki 
kontrole kadar 
birşey yapılmasına 
gerek yoktur. Ama 
diyelim ki, demir 
eksikliği 
görülmüştür. O 
zaman demir eksik
liğine yönelik tetkik
ler yapmak gerekir. 
Veya kanın pıhtılaş
ma faktörlerinden 
herhangi birinde bir 
eksiklik saptanırsa o 
zaman da pıhtılaşma 
testlerine yönlenmek 
gerekir.
Açlık kan şekerinde * 
herhangi bir anor
mallik saptanırsa 
daha ileri testlerle 
diabet araştırmasına 
gidilmelidir. İdrar 
tahlillerindeki anor
mal bulgular bizi 
yaptıracağımız daha 
sonraki testler 
konusunda yön

lendirir. İdrarda 
görülebilecek nor
malin dışındaki mad
deler bir hastalık 
belirtisi olarak kabul 
edilipp ona göre 
araştırma yoluna 
gidilmelidir. Örneğin, 
gebelikte idrarda 
aseton görülmesi 
bize o gebede, açlık, 
gebelik kusması ve 
diabetik olacabile- 
ceğini düşündürür. 
O zaman da hem 
hastalık sağlık 
sorgulaması yapılır, 
hem de daha ileri 
tetkiklere yönelinir. 
Hastanın daha önce
den düşük yapması 
yine bizi testler 
konusunda uyarır. O 
zaman da muhtemel 
düşük yapma risk
leri araştırılır ve 
sebep ortaya 
konarak tekrar 
düşükle sonuçlan
ması önlenir.
Düşüğün oluş şekli 
de bize bir takım 
ipuçları verir.
Örneğin, ilk üç ayda
ki ğüşükler daha çok 
kromozon anor
malliklerini 
düşündürür. Çok 
genç ve çok yaşlı 
gebelerde daha çok 
gürülür. Gebeliğin 
ikinci 3 aylık döne

minde düşük mey
dana gelirse, rahim 
ağzı yetmezliği, ölü 
düşük olmuşsa dia- 
beti düşünmemiz 
gerekir. Yine ikinci 3 
aylık gebelik periyo
dunda meydana 
gelen düşükler bize 
rahimdeki şekil 
bozukluklarını da 
düşündürür.
Bu durumda rahimin 
yapısını öğrenmek 
için rahim filmi çek
ilmelidir. Ultrasonla 
tetkik ile de rahim 
yapısı hakkında bilgi 
edinebiliriz. Rahim 
filmi, daha çok 
çocuk sahibi ola
mayan hastalarda 
tercih edilmelidir. 
Ultrasyon bu tip 
hastalarda yeterli 
değildir. Tüplerin 
açık olup olmadığı 
hakkında bilgi ver
mez. ultrasonagrafi 
ile rahim şekli, * 
duvarları ve iç zarı 
hakkında detaylı 

bilgi edinebiliriz. 
Ayrıca rahim iç 
zarında polip olup 
olmadığı, rahim ağzı 
kanalının açık olup 
olmadığı yine ultra
sonla belirlenebilir. 
Kısaca özetlemek 
gerekirse, gebenin 
yaşı, kilosu, önceki 
doğumları veya 
düşükleri, yaşam 
tarzı, alışkanlıkları, 
aile öyküsü, 
geçirdiği hastalıkları, 
halen tedavi 
görüyorsa mevcut 
hastalığı gibi özel 
durumları da 
dikkate alınarak 
rutin testler dışında 
yapılabilecek testler 
varsa yaptırılmalıdır. 
Kan sayımı, tam 
idrar tahlili, kan 
grubu ve açlık kan 
şekeri dışındaki 
testler de bu özellik
ler dikkate alınarak 
zamanı geldikçe 
uygulanmalıdır.

■ 
t

1
1

1 
1

1

■

VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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

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

TÜP DAĞIT’ ARI

Aygaz 5 > 3 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz__________514 88 70

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet. 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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PartMiııa pyaıılam 
ağları tefe' ile tfiff

Seyfettin sİ M RM>/ uygulanıyor.
İlçe içinde park 
edecek yer bulaPostane önüne 

park eden araçlara 
yönelik başlatılan 
kaldırma işlemleri
sürüyor.
İlçe merkezinde 
İlçe Trafik 
Komisyonu tarafın 
dan alman bir dizi 
kararları uygula
maya koyan İlçe

park yasağı 
olan yerlere 
araçlarını bırakan
ları affetmiyor.
Zaman zaman 
tatsız olaylarında 
yaşandığı çekici 
ile araç kaldırma 
işlemleri sürücü
lerin bulunmadığı 
anlarda sessizce

mayan araç 
sahipleri karara 
isyan ederlerken, 
bazı gün ses 
çıkartılmayan 
yasakların bir 
anda yeniden 
başlatılması ise 
tepki çekiyor.

GEMLİK TİCARET BORSASI 
ÜYELERİNE

ÖNEMLİ DUYURU
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar 

ve Borsalar Kanunu 01/06/2004 tarihli Resmi Gazete de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun gereği, 
Borsa seçimleri 2005 Mart ayı içinde yapılacaktır.

Seçimlere katılacak üyelerimizin seçim listelerinde yer 
alabilmesi için, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerek
mektedir.

Borsamıza 31/12/2002 tarihinde ve öncesinde borsaya 
kaydolmuş üyelerden, 01/01/2003 - 31/12/2004 tarihleri 
arasında borsaya tabi maddeler üzerinde alım satım işlemi 
bulunmayanların, 5174 Sayının Kanunun 32 ‘nci maddesi 
uyarınca Borsa Meclisi kararı ile üyelikleri askıya alınmıştır.

Üyeliği askıya alınan üyelerden borsaya tabi maddeler 
üzerinde 2003 ve/veya 2004 yıllarına ait ahm satım işlem
lerini 31/01/2005 tarihine kadar tescile intikal ettirenler ile 
aidat borçlarının tamamını ödeyenler, seçmen listelerine ve 
meslek grubu listelerine dahil edilecektir.

Sayın üyelerimizin dikkatine sunulur.
GEMLİK TİCARET BORSASI

B - 381

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN 

ÜYELERİMİZE DUYURU

5174 SAYILI Yasanın anılan hükümleri, 19 Ocak 2005 tarih ve 
25705 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile-Odalar ve Borsalar Organ 
seçimleri hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin uygulamaya 
ilişkin talimatları uyarınca;

Bu seçimlerde oy kullanma veya aday olma hakkına sahip 
Odamız üyeleri, Bakanlık ve TOBB tarafından elektronik ortamda 
oluşturulmuş bulunan veri tabanında kayıtlı üyelik bilgileri esas 
alınarak hazırlanmış ve Meslek gruplarına göre güncelleştirilmiş 
olan seçmen listeleri ile belirlenecektir.

Odamız Meslek Komiteleri Seçimleri Mart 2005 tarihinde 
yapılacaktır.

Üyelerimizin seçimlere iştirak edebilrpeleri için;
1- 31.12.2002 tarihinden önce Odamıza kayıt yaptırmış üyele 

rimizin 2003 ve 2004 yıllarına ait aidat borçlarının bulunmaması 
gerekmektedir.

Bu tarihlerde borçları bulunup ödemeyen üyelerimiz seçmen 
listelerinden çıkartılıp askıya alınacaklardır. Aidat borçlarının 
TAMAMINI ÖDEMEK suretiyle askıya alınan üyeler seçmen lis
telerine yeniden dahil edileceklerdir.

2- Seçimlerde vergi mükellefiyeti bulunmayan üyeler oy kul
lanamayacaklardır.

Sayın Üyelerimizin Odamıza müracaat ederek gerekli kontrol
lerini yapmalarını önemle rica ederiz.

B - 379 • YÖNETİM KURULU

GEMLİK TİCARET BORSASI ÜYELERİNE 
ÖNEMLİ DUYURU

5174 Sayılı Kanun hükümlerine göre yargı gözetiminde 
yapılacak olan borsamız meslek komiteleri ile meclis asıl ve 
yedek üyeleri seçimlerine ilişkin bazı açıklayıcı bilgiler aşağıya 
çıkarılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, borsa 
meslek komiteleri ve meclis asıl ve yedek üyeleri seçimlerinde 
seçme ve seçilme yeterlilikleri arasında “VERGİ MÜKELLEFİ 
BULUNMAK” koşulu da yer almaktadır. Bu durumda, ticari ve 
sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefi olmayan üyelerimiz hem seçme, hem 
de seçilme listelerinde yer alamayacaklarından, oy kullanma ve 
seçilebilme haklarını yitirmiş olacaklardır.

Öte yandan mezkur yönetmeliğin 8 nci maddesi uyarınca, 
Üyelerimizin; Borsamızdaki vergi mükellefiyeti ile ilgili kayıt
larını kontrol etmeleri, böylece kayıtlarımızda vergi mükelle
fiyetine ait bilgi bulunmayan üyelerin, bu bilgilerin kayıtlarımıza 
geçirilmesini sağlamaları, kayıtlardaki bilgilerde bir yanlışlık 
olduğunu veya yapılan bir değişikliğin işlenmediğini tespit eden 
üyelerin de kayıt düzeltilmesini istemeleri zorunludur. Bu bakım* 
dan, üyelerimizin bizzat borsaya gelerek vergi mükellefiyeti ile 
ilgili kayıtlarını kont rol etmeleri gerekmektedir. Söz konusu 
kayıtların düzeltilmemesi halinde, üyelerimiz, kuruluşumuzda 
mevcut vergi dairesi adı ve mükellef sicil numaralarının da 
doğruluğunu kabul etmiş sayılacaklardır.

Sonuç olarak; vergi kayıt durumlarının kontrol edilmesi, 
doğru bilgilerin kayıtlarımıza geçirilmesinin sağlanması amacıy
la üyelerimizin en geç 4 Şubat 2005 tarihine kadar Borsamıza 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sayın üyelerimizin dikkatine sunulur.
GEMLİK TİCARET BORSASI B - 380



Türkiye bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor

Kar yağışı ve soğuk hava kapımızda
Bugün Marmara Bölgesi’nde sabah saatlerinde etkili yağmur bekleniyor. Yağışlar bazı yerlerde şiddetli olacak. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü, kuvvetli lodos İle birlikte beklenen sağanak yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ilgilileri ve vatandaşları uyardı. 10’da

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■
29 Ocak 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Say/sa/ 3 milyon 
YTL’ye koşuyor

Sayısal Loto oyununda, 6 bilenlere 
dağıtılacak ikramiyenin bu hafta, 3 
milyon YTL'yi (3 trilyon lira) bulması 
bekleniyor. Haberi sayfa 10’da

Doğru Yol Partîsi’nin yarın yapılacak genel kurul toplantısında aday sayısı ikiye yükseldi ।

Faruk Güzel adaylığını açıkladı
Kadri GÜLERHKH kadrl_guler@hotmall.com

CHP'de değişim gerçekleşir mi?
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk 

Partisi, uzun yıllardır iktidar olamıyor.»
1974 yılında ve 1978 yılında Bülent 

EceVIt’In Genel Başkan olduğu yıllarda 
Karaoğlan efsanesi, Ecevit’i koalisyon 
hükümetlerini kurdurdu.

Ecevit, 1980 yılında verilen askeri muhtura 
sonrası CHP’yl terk etti DSP’yl kurdu..

Ecevit’siz CHP, uzun yıllar yine tek başına

Kısa süren koalisyonlardan sonra, 2003 
seçimlerinde CHP parlamentoya girebildi.

Halkın partisi birtürlü halktan oy alamıyor..
Bunun nedenini de bir türlü çözemiyor..
Oysa, son 30 yılda kurulan tüm siyasi par

tilerde bir yenilenme yaşanmasına karşın, 
CHP kendini yenlleyemedi.

Ne dünyadaki sosyal demokrasiyi kendi 
partisine/uyarlayabildi, ne de liderlerini 
«IŞtlrdL 'X /

DYP’de Süleyman Bey ve Tansu Hanım 
J&ltuklşr| bıraktılar., -%

ANAP’ta seçim yenilgisi Mesut Yılmaz’ın 
siyaseti bırakmasına yol açtı.

Kendini yenlleyemen Fazilet Partisi 
bölündü. AKP kuruldu ve iktidar oldu.
CHP lideri Deniz Baykal ile bir türlü seçim 

kazanampdf.^’
Milliyet Gazetesi’nin yaptırdığı bir anketin 

sonuçlanönceki gün açıklandı.
Halk Baykal’ı CHP’nln başında görmek 

İstemiyor. Halk değişim İstiyor..
' CHP, yarın yapılacak kurultaya Baykal’ın 
delegeleri İle gidiliyor.

Sonuç değişir mi? Bana göre biraz zor..
Değişim olursa sürpriz olun.

Doğru Yol Partisl’nln yarın Milton Gazinosu’nda yapılacak olan genel 
kurul toplantısı hazırlıkları sürerken, eski ilçe Başkanı Faruk Güzel, 
kongrede aday olacağını açıkladı. Güzel, aday olan Peyami Çağlar’a 
da seslenerek, kendisiyle birlikte çalışmaya davet etti. Güzel, seçim* 
lerden sonra Gemlik’te belediye hizmetlerinin durduğunu da söyledi.
Doğru Yol Partisi’nin 
yarın yapılacak olan 
genel kurulunda 
İlçe Başkanhğı’na 
adaylığını koyan 
Faruk Güzel, 
Belediye Başkanh 
ğı’na aday 
olduğunda İlçe 
yönetimini Peyami 
Çağlar’a emanet 
bıraktığını söyledi. 
Güzel, yarın yapıla
cak ilçe kongresinin 
diğer ilçelerden 
daha kalabalık ve 
görkemli olacağını 
da belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan Tamer

^Buluşma

‘Nasıl seçimse’
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

Faruk Güzel Doğru Yol Partisi ilçe başkanlığı için adaylığını 
açıklarken, kendisini destekleyenler salona sığmadı.

‘Etme bulma dünyası..’ 
adlı sayısıyla 2. sayfamızda...

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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i Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Etme bulma dünyası....
Dışarıda yağmur yağıyor.
Hava soğuk..
İzmit'te hava sert.
SEKA özelleştirme idaresinin port

föyüne girdi..
Kağıt ithalatçısının ağzının suyu akı 

yor.
SEKA işçisi fabrika içinde çoluk 

çocuk direniyor.
Hukuk, yürütmeyi durdurarak yürek

lere su serpti.
Hakkari'de kar yağıyor.
İnsanlar sokakta..

Deprem korkusu insanları perişan 
etmiş.

Yaşam koşullarını daha da ağırlaştır
mış.

Irak'ta bomba yağıyor.
Çoluk çocuk, genç yaşlı sığınacak yer 

arıyor.
Güney Asya tsunami felaketinin yol 

açtığı sarsıntıyı atlatmak için çırpınıyor.
ABD İran'a saldırmaya hazırlanıyor.
Bölgeyi yeni bir ateş cehennemine 

çevirmenin gerekçelerini bulmaya çalışı 
yor.

Ortadoğu'yu dünya egemenliği kurma 
heveslerinin nirengi noktasına 
dönüştürmek için uğraşıyor.

Petrolün üzerine oturmanın 
hesaplarını yapıyor.

Bilim adamları doğal dengelerin bozul
duğuna, evrensel bir felaketin kapıyı şid
detle çaldığına dikkati çekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi bugün 
yapacağı olağanüstü kurultayda 
başkanını arıyor.

Baykal-Sarıgül arasında başlayan 
kavga giderek dozunu arttırıyor.

İktidarda olan parti başkanlık sistem
ine geçişin kılıfını hazırlıyor.

DYP Gemlik'te kongreye hazırlanıyor.
Görüldüğü üzere ;
Kar, bora, fırtına, deprem, tsunami.
Seçim, geçim.
Ekmek kavgası..
Ayakta kalma savaşı..
İktidar, tek başına iktidar, muhteris 

iktidar.
Ana muhalefet, sarı muhalefet..
Dünyayı ele geçirme ihtirası giderek 

. önem kazanıyor.
Uygarlık..
insanlık..
Sağlık..
Oostluk..
Barış..
Anlamını yitiriyor.
Akıllardan siliniyor.
insanoğlu hırsının kurbanı olmuş.
Güzel olan her değeri yakıp yıkıyor.
Dünyayı mahfediyor.
Dünya da boş durmuyor.
İçin için içerliyor.
Yanardağ olup patlıyor.
Tsunami olup boğuyor.
Deprem olup yıkıyor.
Etme bulma dünyası..
Kimsenin ahi kimsede kalmıyor.

Odun ve Kömür Depolarının çevresine atılan hayvan pislikleri tehlike saçıyor.

“Evlerimizin önünde
pislik soluyoruz”

Odun depoları çevresinde bulunan boş arsalara 
dökülen hayvan pislikleri çevre sağlığını etkilediği 

için mahalleli sağlık memurlarını göreve çağırıyorlar. 
Çevre sakinleri önlem alınmadığında salgın 

hastalık çıkacağını belirtiyorlar

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Odun depoları 
bölgesinde 
evleri bulunan 
vatandaşlar 
hayvan dışkıları 
yüzünden 
sağlıklarının 
bozulduğunu 
ileri sürerek kendi
lerine yardımcı 
olunmasını

istediler.
Kurban Bayramı 
nedeniyle hayvan 
pazarına getirilen 
hayvanların 
dışkılarının atıldığı 
özel mülkiyete 
ait boş arsalarda 
yığınlar oluşturan 
gübrelerden 
rahatsız olduklarını 
dile getiren 
çevre sakinleri

şikayetlerini 
nereye yapacak
larını bilemedikleri
ni söylüyorlar.
Belediye 
Temizlik İşleri'nin 
Belediye'ye ait 
olan kurban 
kesim yerlerini 
temizlediğini, 
ancak özel 
mülkiyete ait 
olan boş arsalarda

bulunan hayvan 
gübrelerinin ise 
koku ve pislik 
yaydığından 
çocuklarının 
bağlıksız ortamda 
yaşadıklarını 
ileri süren 
çevre sakinleri, 
Çevre Sağlık 
görevlilerini 
mahallelerine
davet ettiler. I

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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" HABER •
Doğru Yol Partisi’nin yarın yapılacak genel kurul toplantısındaadaysayısı ikiye yükseldi

Faruk Güzel a Jayfcıı açıkladı
Doğru Yol Partisi’nin yarın Milton Gazinosu’nda yapılacak olan genel kurul toplantısı hazırlıkları sürerken, eski ilçe 
Başkanı Faruk Güzel, kongrede aday olacağını açık adı. Güzel, aday olan Peyami Çağlar’a da seslenerek, kendisiyle 
birlikte çalışmaya davet etti. Güzel, seçimlerden sonra Gemlik’te belediye hizmetlerinin durduğunu da söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Faruk Güzel, 
Pazar günü 
yapılacak olan 
DYP Gemlik 
İlçe Kongresi’nde 
başkanlığa aday

olduğunu açıkladı. 
Mart ayında yapılan 
Belediye Başkanlığı 
seçimleri için İlçe 
Başkanlığını 
Peyami Çağlar'a 
bırakan Faruk 
Güzel, "Emanet 

Nasıl seçimse...
Irak’ta yarın seçim var.
Adayı yok.
Sandıklar ortada yok.
Nasıl seçimse.
Amerikan işi...
Fiili meçhul, sonucu belli...

bıraktım" dediği 
DYP ilçe başkanlığı 
için adaylığını 
açıklarken, parti 
binası kendisine 
destek verenlerle 
doldu.
Yönetim Kurulu 
üyeleriyle, 
Kadın Komisyonu 
ve Gençlik
Kolları üyelerinin det 
başkanlık için 
destek verdiği 
Faruk Güzel, 
"Bu kişilerle 
beraber geldik 
ve birlikte seçime 
gidiyoruz. Partimiz 
büyük bir ağaçtır 
ve kesinlikle 
yıkılmaz, sizler 
benim yanımda 
olduğunuz sürece 
ben de sizlerle 
birlikteyim." dedi.
ÇAĞLAR’I KUTLADI 
Önceki gün ilçe 
başkanlığı için 
aday olduğunu 
yaptığı basın 
toplantısıyla 
açıklayan 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar'ı da 
kutladığını 
söyleyen Faruk 
Güzel, "Kendisinin 
nasıl bir yönetimle 
çalışacağını 
bilmiyorum. Ancak, 
ben sizlerle birlikte 
çalışmaktan 
mutluyum." 
şeklinde, konuştu. 
"Sizlerden aldığım 
destekle DYP 
Gemlik İlçe Teşkilatı

DYP İlçe Başkanlığı için aday olan Faruk Güzel, dün basın toplantısıyla 
adaylığını açıklarken, kendine destek verenler Parti Lokaline sığmadı. 
Güzel, Peyami Çağlar’a seslenerek "Gel beraber çalışalım" dedi.

B

Başkanlığına 
adayım" diyen 
Faruk Güzel, 
"İsterdim ki sevgili 
kardeşim Peyami 
Çağlarda şu an 
bizimle birlikte 
olsaydı. Ama 
önümüzde zaman 
var, inşallah kendisi 
bizimle tekrar 
birlikte olur." 
şeklinde konuştu. 
Pazar günü 
Milton Gazinosu’nda 
saat 11.00 de 
yapılacak genel 
kurulun diğer 
ilçelerindaha 
görkemli ve kala
balık olacağını da 
sözlerine ekleyen 
Faruk Güzel, 
"Ekibimle birlikte 

seçime hazırım" 
mesajı verdi. 
Ülkede şu an 
ismi geçen en 
büyük iki partiden 
birinin DYP 
olduğunu belirten 
Faruk Güzel, 
Kuzey Irak’ta şehit 
edilen 5 güvenlik 
görevlisi için de 
hükümete eleştiride 
bulunarak, "Bu 
arkadaşlarımız kara 
yolu yerine tahsis 
edilecek bir 
helikopter veya 
uçakla gitseydiler 
şehit olmayacak
lardı. Onlara bir 
uçağı çok görenler, 
16 saatlik uzak bir 
yere, bir manken ve 
futbolcu için uçak 

tahsis ettiler." 
şeklinde konuştu. 
Gemlik 
Belediyesi'ne de 
eleştiride bulunan 
Faruk Güzel, 
seçimlerden bu 
yana ilçede tüm 
belediye hizmet
lerinin durma 
noktasına geldiğini, 
söyledi.
Hiçbir hizmetin 
yapılamadığı 
Gemlik'te sorunların 
her geçen gün 
arttığını da 
söyleyen Güzel, 
bundan sonra 
eleştirilerinin 
vatandaş 
lehine daha sert 
olacağını sözlerine 
ekledi.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 

roiSm4-4 ABONE olun okuyun okutun 
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■İM
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Emekli Öğretmen Veli
Filiz kalbine yenik düştü

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllar 
eğitimcilik yaparak 
birçok öğrenci 
yetiştiren Veli 
Filiz'in (56) ani 
ölümü eğitim 
camiasını 
yasa boğdu. 
Önceki akşam 
evinde aniden 
geçirdiği rahatsızlık 
sonucu Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Veli 
Filiz yaşama 
veda etti.
Kalp krizi geçirdiği 
bildirilen Veli 
Filiz'in görev 
yaptığı Gemlik 
Sürücü Kursu'nda 
arkadaşları ve 
direksiyon 
öğrencileri bugün 
şok yaşadılar. 
Dün Çarşı 
Camiinde . 
kılınan cenaze 
namazından 
sonra sevenleri 
tarafından ilçe 
mezarlığında

Zeytinspor 
voleybolda 
ilk maçına 

çıkıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

toprağa verilen 
Veli Filiz üç 
çocuk babasıydı.

ADD panel düzenledi
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
düzenlenen 
"Yabancılara 
toprak satışı 
hakkındaki kanun ve 
demokrasi 
şehitlerini anma" 
paneli konulu 
panel yarın 
yapılacak.
Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda

saat 14.00 de 
yapılacak panele 
konuşmacı olarak

ADD Genel 
Başkanı Ertuğrul 
Kazancı, ADD

Genel Sekreteri 
H. Emre Altınışık 
ile Tapu Kadastro 
eski Genel Müdür 
Yardımcısı Orhan 
Özkaya'nın 
katılacakları 
duyuruldu.
ADD Gemlik 
Şubesi-Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
yarın yapılacak 
panele tüm
Gemlik halkını davet 
ederek katılmalarını 
istedi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E *f O Q O O O
KÖRFEZ OFSET IO 30 O O

Üçüncü Türkiye 
Bayanlar Voleybol 
Şampiyönası'nda 
Gemlik'i temsil 
edecek 
Zeytinspor'lu 
Bayan 
Voleybolcular ilk 
maçlarına bugün 
çıkıyorlar.
Eski Bursaspor 
Bayan Voleybol 
takımı hocası 
Ömer Turhan'ın 
çalıştırdığı 
Zeytinspor'lu 
bayan 
voleybolcular ilk

maçlarını Bilecik 
Anadolu 
Gençlerbirliği ile 
yapacak.
Takımının başarılı 
bir çalışma dönemi 
geçirdiğini 
söyleyen Ömer 
Turhan, Gemlik'in 
adını Voleybolda da 
Zeytinspor'la 
duyuracaklarını 
söyledi.
Saat 13.00 de 
başlayacak olan 
maç Çekirgespor 
Salonunda 
oynanacak.

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?
I ABONE OLUN
SPSS!HS?İS OKUYUN OKUTUN
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İşte ikinci el otoda son fiyatlar....
Cazip fiyatlar 
nedeniyle sıfır oto
mobillere yönelen 
müşterilerini 
yeniden kazanmaya 
çalışan 2. el otomo
bil piyasası, fiyatları 
500 YTL ile 2 bin 
YTL arasında geriye 
çekti. İşte fiyatlar 
Bursa Oto-Koop 
Başkanı Rasim 
Hazar, yaptığı açık
lamada, "ikinci el" 
piyasasındaki dur
gunluğun devam 
ettiğini, bunun sıfır 
otomobillerle "ikinci 
el" otomobiller 
arasındaki fiyat 
farkının azalmasın

Marka Model En düşük(YTL)
Doğan 2001 12.000
Şahin 2001 11.500
Palio 1.2 2001 12.000
Renault Clio Symbol 2001 13.000 
Renault Clio HB 2001 14.000
Renault 1.4 RNA 2001 12.500
Renault Megan RTX 2000 17.000 
Ford Focus Ambiente 200117.000 
Opel Astra CD 2000 17.500
Opel Çorsa 1.2 2001 13.000
Honda Civic 1.6 2001 17.000
Hyundai 1.3 2001 11.500
Hyundai 1.5 GL 2001 12.000
Toyota Corolla (Terra) 2001 14.500 
Volkswagen Bora 2001 22.000
Passat Trendline 2001 24.000
Suzuki Vitara 1.6 2001 23.500

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

dan kaynaklandığın 
belirtti.
Hazar, son iki yılda 
sadece Bursa'da 7 
bin 200 yeni aracın 
trafiğe girdiğine 
dikkati çekerek, 
"Piyasa sıfır otomo
bile doydu. Fiyatları 
düşürmekten başka 
çare kalmadı. ÖTV 
indiriminin kokusu, 
şimdi çıkmaya 
başladı. Asıl darbeyi 
şimdi yiyen ikinci el 
piyasası isyanlarda" 
diye konuştu.
Oto-Koop'ta, son bir 
ayda 7 işyerinin 
kapandığını, böyle 
gitmesi halinde en 

az 10 işyerinin daha 
kapanmasını bek
lediklerini kaydeden 
Hazar, otomo
billerde modeline 
göre, 500 ila 2 bin 
YTL arasında 
indirine gittiklerini 
bildirdi.
Hazar, "ikinci el"de 
sadece "doğan", 
"şahin", "kartal", 
"broadway" gibi 
modeli düşük oto
mobillerin alıcı bul
duğunu ifade etti. 
Bursa Oto-Koop'ta, > 
bazı modellerde 
ikinci el otomobil 
fiyatları ise şöyle :

En yüksek (YTL) 
12.500 
12.000 
12.500 
14.000 
15.000 
13.000 
17.500 
18.000 
18.500 
14.000 
18.000 
12.000 
12.500 
15.000 
23.000 
25.000 
24.000

Burşatfa lodos alarmı
Bursa Valiliği, 
bugünden itibaren 
yeniden etkili olması 
beklenen şiddetli 
lodos ve sağanak 
yağışa karşı vatan
daşları tedbirli 
olmaları konusunda 
uyardı.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
meteorolojiden 
alınan bilgiye göre, 
Marmara 
Bölgesi'nde hava 
sıcaklığının bugün
den itibaren şiddetli 
lodosla birlikte arta
cağı, pazar 
günü de batı böl

gelerinden başla
mak üzere 8-10 
derece azalacağı 
belirtildi. 31 Ocak 
Pazartesi günü ise 
hava sıcaklığında 
beklenen 
azalmaya bağlı 
olarak kıyı bölgel
erde yağmur, yur
dun iç ve doğu 
'kesimlerinde kar 
yağışı beklendiği 
bildirildi.
Lodos fırtınasının 
neden olabileceği 
karbonmonoksit 
zehirlenmeleri 
ve beklenen 
sağanak yağışların 
yol açacağı su

baskını gibi olumsuz 
durumlara karşı 
vatandaşların 
uyarıldığı açıklama
da, sobaların 
yatmadan önce 
mutlaka 
söndürülmesi 
gerektiği vurgulandı. 
İhtiyaç duyulması 
halinde, "112 Acil 
Servis", "155 Polis 
İmdat", "156 
Jandarma İmdat", 
"185 Su Arıza", 
"186 Elektrik
Arıza" ve "110 
Yangın İhbar" 
telefonlarına 
başvurulabileceği 
bildirildi.

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

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

w* Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

w Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz
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Çocuklar ne zaman büyüyorlar
Amerikalı bilim 
adamları, "çocuk
ların adeta bir 
gecede büyüdüğü" 
şeklindeki yaygın 
algılamanın doğru 
olduğunu belirttiler. 
ABD'deki VVisconsin 
Üniversitesi 
Veterinerlik 
Fakültesi bilim 
adamlarının, kuzu
ların bacak kemik
lerine yerleştirdik
leri algılayıcılarla bu 
hayvanların 
büyümelerini 
gözlemledikleri ve 
bu hayvanların

büyümelerinin 
yüzde 90'ının uyku
dayken ya da din
lenirken olduğunu 
tespit ettikleri 
bildirildi.
Araştırma 
sonuçlarının yer

aldığı "Journal of 
Pediatric 
Orthopedics"teki 
makaleyi kaleme 
alan araştırmacılar
dan Norman 
VVilsman, "Bu duru
mun devam 

etmeyen bir büyüme 
tarzı olduğunu 
gözlemledik. Ancak 
asıl ilginç olan, 
kemiklerin sadece 
hayvanlar uzanıp 
yatarken büyümesi
ni ve hayvanlar 
ayaktayken ya da 
hareket halindeyken 
kemiklerin hemen 
hemen hiç büyüme 
kaydetmediklerini 
görmemiz oldu" 
dedi.
İnsanlarda da büyü- 
menin^aynı şekilde 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, daha

önceki bazı 
araştırmaların da 
çocukların birkaç 
gün içinde aniden 
büyüdüğünü gös
terdiğini belirttiler. 
Bu durumun bazı 
zamanlar çocuk
larda geceleri 
yoğun büyümeye 
bağlı ağrı şikayet
lerine sebep 
olduğunu kayde
den uzmanlar 
büyümeye bağlı 
bu ağrıların' 
tedavisinin ise 
bulunmadığını 
ifade ettiler

Türk’lere özgü ender bir hastalık
Tüm dünyada en 
çok Türklerde 
görülen tek hastalık 
alveoler mikroliti- 
azisdir. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
hastalığın Türklerde 
sık görülmesinin 
nedeninin bilin-' 
mediğini vurguladı. 
Alveoler mikroliti- 
azis, akciğer 
dokusunda hava 
kesecikleri (alve- 
oller) içinde 
sayısız, minik küçük 
taşların oluşumu 
ile karakterize bir 
hastalıktır. 
Hastalık ilk kez 
1918 yılında 
tanımlanmıştır 
ve 2001 yılına 
kadar 424 kişide 
bu hastalığın sap
tandığı bildirilmiştir. 
Hastalık en çok 
Türklerde 
görülmekte, onları 
İtalyan ve 
Amerikalılar izle
mektedir.
Alveoler mikrolitl- 

azise, her yaştan 
insanda rast
lanabilir.
Prematüre bebek
lerde görülebildiği 
gibi, 80 yaşında 
da tanındığı 
bildirilmiştir.
Hastalık en sık 30- 
50* li yaşlarda 
saptanır.
Erkeklerde daha 
çok görülür. 
Hastalığın ailesel 
özelliği vardır, özel
likle kardeşlerde sık 
görülür.
Nedeni belli değil 
Alveoler mikroliti- 
azis 80 yıldan 
fazla zamandan beri 
tanınan bir hastalık 
olmasına rağmen 
nedeni bilinmemek
tedir. Akciğerlerde 
oluşan minik taşlar 
büyük ölçüde 
kalsiyum ve fosfor
dan oluşur, fakat 
hastalarda ne 
kalsiyum ne de fos
fat metabolizmasın
da bir bozukluk 
yoktur. Bulaşıcı 
bir hastalık değildir. 
Belirtiler
Erken dönemdeki

hastaların önemli 
bir yakınması yok
tur. Bir çok hastaya 
herhangi bir neden
le çekilen akciğer 
röntgeninde sap
tanan belirtilerle 
tanı konur.
En çok rastlanan 
belirtiler öksürük 
ve ilerleyici nefes 

darlığıdır, ancak 
bunlar hastalığın 
ilerlemiş 
evrelerinde ortaya 
çıkarlar. Bazı 
hastalarda öksürük
le beraber balgam 
ya da küçük kana
malar da görülebilir. 
Göğüs ağrısı ola
bilir. Hastalık iyice 
yaygınlaştığında, 
bacaklarda şişme, 

karaciğerde 
büyüme, karında 
sıvı toplanması, 
boyun damar
larında 
genişleme, tır
nak ve dudaklar
da morarma gibi 
sağ kalp yetersi
zliği bulgulan 
ortaya 
çıkar.Nefes 
darlığı oturur 

durumda bile 
vardır. 
Alveoler mikroliti- 
azis, çok yavaş 
seyirli bir hastalık
tır. Tanısı 80 yaşın
da konan hastalar 
da bunun en iyi 
kanıtıdır. Hastalar, 
genellikle tanı kon
duktan ortalama 30 
yıl kadar sonra sol
unum ya da sağ 
kalp yetersizliği 
nedeniyle kaybe
dilir.
Tanı koymak çok 
kolay!
Alveoler mikroliti- 
azis tanısı tipik 
olgularda çok 
kolaydır. Bir çok 
hastada akciğer 
röntgenindeki bul

gular başka hiçbir 
hastalıkla karışmay
acak kadar tipiktir. 
Röntgende, tüm 
akciğer atanlarında, 
sayılamayacak 
kadar çok, ince kum 
taneleri şeklinde 
beyazlıklar vardır. 
Taşların büyüklük
leri 1 milimetreden 
daha azdır. Bu bul
gular akciğer 
tomografisinde 
daha belirgindir. 
Bazı hastaların bal
gamlarında küçük 
taş taneciklerine 
rastlanabilir.
Akciğer röntgeni 
ile kesin tanı 
konamayan durum
larda bronkoskopi 
ile biyopsi 
yapılarak tanıya 
gidilir. Laboratuar 
bulguları tipik 
değildir Hastalığa 
ait tipik bir kan 
bulgusu yoktur. 
Bir çok hastada 
sedimentasyon 
ve kanda gama- 
globülin düzeyleri 
yüksek bulunur. 
Solunum fonksiyon 
testlerinde akciğer 

kapasitesinin 
azalmış olduğu 
saptanır. Kanda 
oksijen basıncı da 
düşük bulunur. 
Tedavi Hastalığın 
kesin bir tedavisi 
yoktur. Bazı hasta
larda denenen 
akciğerlerin 
serumla yıkan
masının (bronko- 
alveoler lavaj) 
tedavi bakımından 
bir yararı olduğu 
gösterilememiştir. 
Kortizon tedavisinin 
de olumlu bir etkisi 
olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Son yıllarda, 
kristalleşmeyi 
önleyici etkisi 
olan ‘disodium 
etidronaf isimli 
ilaçla uzun süreli 
tedavi ile hem 
hastaların şikayet
lerinde ve hem de 
röntgen bulguların
da gerilemeler 
olduğu bildirilmiştir. 
Tedaviye cevap ver
meyen hastalarda 
akciğer 
transplantasyonu 
denemektedir.
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ŞyoşuniLteday^^
Ege Üniversitesi 
Bilim-Teknoloji 
Uygulama ve 
Araştırma Merkezi 
(EBİLTEM) projesi 
kapsamında 
geliştirilen ve halk 
arasında su yosunu 
olarak bilinen 
"Spirulina", Tarım 
Bakanhğı'ndan 
gerekli izni aldı. 
Spirulina,* bundan 
böyle eczanelerde 
"Bitkisel protein 
gıda takviyesi" 
olarak satılabilecek. 
Merkezde ayrıca 
sağlıklı patates 
yetiştirilmesi için 
doku kültürü çalış
maları yapılıyor. 
2001 yılından bu 
yana Ege Üniver
sitesi Bilim- 
Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma 
Merkezi ile birlikte 
bu proje üzerinde 
çalıştıklarını açık- 
Jayan Egert Doğal 
Ürünler Üretim, 
Hayvancılık ve 
Pazarlama Ltd. 
Şirketi sahibi Rüştü 
Tok, "Bu amaçla 
EBİLTEM'in arkasın

daki seralarda pilot 
tesis kurduk.
Burası ufak çapta 
bir üretim yeriydi. 
Tarım 
Bakanhğı'ndan 
geçtiğimiz aylarda 
büyük çapta üretim 
için izin aldık.
Manisa Turgutlu'da 
büyük bir arazi 
üzerinde geniş 
çaplı üretimi 
gerçekleştirmek 
amacıyla bir fabrika 
kuruyoruz. Bu sene 
içerisinde üretime 
geçmeyi planlıy
oruz. Hedefimiz 
yılda 2 ton Spirulina 
üretmek. Gelen 
talep doğrultusun
da üretimi zaman 
içerisinde arttıra
bileceğiz. Üretim 
artışıyla birlikte, 
eczanelerde bu pro
teinin satışına 
başlanacak" dedi. 
SPİRULİNA, 
ÜRETİM AŞA
MASINDA , 
EBİLTEM'de 1999 
yılından bu yana 
Spirulina konusun
da çalışmalar yürüt
tüklerini açıklayan

Ege Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi 
Biyomühendislik 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Meltem Cönk Dalay, 
"Halk arasında su 
yosunu olarak bili
nen Spirulina, 
dünyanın birçok 
ülkesinde yıllardır 
tüketilen bir gıda. 
Yüzde 60-70 oranın
da protein ve vita
minler içeriyor. Bir 
gıda deposu olup, 
birçok hastalığın 
tedavisinde kul
lanılabiliyor" diye 
konuştu. 
AB tarafından 
Türkiye'den seçilen 
en başaralı 
Mükemmeliyet 
Merkezi olan Ege 
Üniversitesi 
Biyomühendislik 
Bölümü ve 
EBİLTEM AB 
ülkelerinden gele
cek bilim 
adamlarıyla da 
takviye edilerek, 
eğitimin yanı sıra 
proje üretmeye de 
devam edecek.

Hakkari hala 
çadır bekliyor!

Hakkari'de meydana 
gelen depremin 
ardından korku ve 
panikten evlerine 
giremeyen vatan
daşlar, soğuk 
havaya rağmen daha 
güvenli gördükleri 
yerlerde kalmayı ter
cih ediyor. Birçok 
aile, seralar, naylon 
çadırlar ve camilerde 
barınıyor. 
Kıran 
Mahallesi'ndeki 
erkekler geceyi yak
tıkları ateş karşısın
da geçirirken, kadın 
ve çocuklar ise cami 
ve seralarda kalıyor. 
300 kişinin kaldığı ve 
10 odun sobasının 
kurulduğu seranın 
yanı sıra mahalle 
camisinde ise 10ü 
kişi barınıyor.
Bazı vatandaşlar ise 

kendi imkanları ile 
topladıkları naylon
ları bir araya getir

erek soğuk kış gün
lerinde naylon çadır
da yaşam mücadele
si veriyor. Serada 
kalan ve kucağında 
gocuğu bulunan 3 
çocuk annesi Hülya 
Timur, gündüzleri 
eve gidip 
ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra 
tekrar seraya geri 
döndüklerini anlattı. 
Ahya Tur isimli 
vatandaş ise', evinin 
hasar görmesiyle 
birlikte kendi imkan
larıyla topladığı nay
lonları çadır haline 
getirerek 12 nüfusu
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ile birlikte naylon 
çadırda kaldığını ve 
Vali'den yardım iste
diklerini söyledi. 
Ayşe Şan isimli 
bayan ise, halkın 
perişan olduğunu 
belirterek, sığınacak 
yerleri olmadığı için 
serada kalmak * 
zorunda kaldıklarını 
belirtti.
Geceyi mahalle 

camisinde ailesi ile 
birlikte geçiren kişil
er 100 kişinin 
camide kaldığını 
ifade ederek, çadır 
yardımı bekledikleri
ni anlattılar.
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MILT0N AİLE GAZİNOSU
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

MÎLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Sağlık Bakanlığı’na ‘hizmet kusuru' Tsunami tahmin

nedeniyle sürekli dava açılıyor
Sağlık Bakanlığı, 
son dönemlerde 
'hizmet kusuru' 
nedeniyle art arda 
açılan tazminat 
davaları yüzünden 
sıkıntılı günler 
yaşıyor.
Yataklı tedavi 
kurumlarında işle
nen hizmet 
kusurlarına bağlı 
olarak Sağlık 
Bakanlığı aleyhine 
açılan dava sayısın
da önemli oranda 
artış yaşanıyor. 
Bakanlık, 'mahkum* 
edildiği birçok dava 
nedeniyle yüklü 
miktarlarda tazmi
nat ödemek zorun
da kaldı. Olaya el 
koyan Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, kurum 
yöneticilerine, 
"İşinizi daha 
dikkatli yapın" tali
matı verdi.
Sağlık Bakanlığı, 
'hizmet kusuru' 
nedeniyle açılan ve 
büyük bölümünde 
tazminat ödemek 
zorunda kaldığı 
davaları mercek 
altına aldı. Bakanlık 
yetkilileri, inceleme 
sonunda davaların 
özellikle yanlış 
teşhis ve tedavi 
nedeniyle açıldığını 
belirledi. Yetkililer, 
bunun dışında 
şu nedenlerden 
dava açıldığını 
tespit etti: 
"Ameliyat öncesi 
ve sonrası gelişen 
komplikasyonlar, 
doğum esnasında 
ve sonrasında 
gelişen komp
likasyonlar, has
tane idaresinden 
kaynaklanan prob
lemler, hatalı enjek
siyon, hatalı labo
ratuar tetkikleri, 
poliklinik ve sevk 
işlemlerinde yanlış 
yönlendirmelerle 
acil servis hizmet

lerinin yetersizliği." 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı, Aile 
Hekimliği ve en son 
olarak SSK has
tanelerinin devri 
projelerini yürüten 
Sağlık Bakanlığı, 
'hizmet kusuru' 
nedeniyle açılan 
davalara 'hiç 
hesapta yokken' 
.bütçesinden ciddi 
oranlarda para öde
mek zorunda kaldı. 
SSK hastanelerini 
devralan bakanlık 
yetkilileri, iş ve 
sorumluluğun arta
cağını düşünce
siyle, daha fazla 
'hizmet kusuru' 
işlenmesinden ve 
sonuçta dava 
sayısında patlama • 
yaşanmasından 
endişe ediyor.
"HASTA HAKLARI

NA RİAYET EDİN" 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, 81 
ilin sağlık 
müdürüne -bir 
genelge gönder
erek, 'hizmet kusu
ru* nedeniyle artan 
davalara dikkati 
çekti. Kurum 
yöneticilerine, 
"İşinizi daha 
dikkatli yapın" 
uyarısında bulunan 
Ünüvar, hizmet 
kalitesinin artırıl
masına yönelik 
özverili çalışmalar 
sürdürülürken, 
açılan davaların en 
aza indirilmesi 
amacıyla bazı ted
birlerin alınmasını 
istedi. Müsteşar 
Ünüvar, söz. konusu 
genelgede, has
tanın sağlık kuru- 

muna müracaatın
dan itibaren tıbbi 
müdahale ve işlem
lerin her aşamasın
da kayıtların 
'Yataklı Tedavi 
Kurumlan Tıbbi 
Kayıt ve Arşiv 
Hizmetleri 
Yönergesi* hüküm
leri doğrultusunda 
eksiksiz tutularak 
arşivlenmesini ve 
kurumda muhafaza 
edilmesini istedi. 
Ünüvar, ayrıca, 

açılan davalara 
karşı Sağlık 
Bakanlığı'nın 
savunmasında kul
lanılmak üzere 
bilgi-belge iste
nildiğinde evrak
ların okunaklı, tam 
ve eksiksiz olarak, 
tıbbi ve teknik 
görüşler eşliğinde 
hazırlanarak gön
derilmesi talimatını 
verdi. Sağlık 
hizmeti sunumunda 
Hasta Hakları 
Mevzuatı'na has
sasiyetle riayet 
edilmesini, yapıla
cak her tıbbi 
işlemde hasta veya 
yakınının mutlaka 
yazılı rızasının alın
masını, gerekli bil
gilendirmenin 
yapılarak 
kaydedilmesini 
isteyen Ünüvar, 
bunun dışında 
mesleki bilgi ve 
becerilerin geliştir
ilmesine yönelik 
hizmet içi eğitim
lerin planlı bir şek
ilde yapılması emri- 
niverdi. Ünüvar, 
genelgesinde ayrı
ca şu talimatlarda 
bulundu:
"Kurum person

elinin özellikle de 
sağlık personelinih 
mesleğin icrasında 
ilgili mevzuatta 
öngörülen yetki, 
görev ve sorumlu
lukları dahilinde 
hareket etmesi, bu 
yönüyle kurum iç 
denetiminin 
başhekim sorumlu
luğunda has
sasiyetle 
yürütülmesi 
gerekir. Başka bir 
kuruma şevki 
gereken hastaların 
ilk müdahalelerinin 
yapılarak tıbbi 
durumu 
sabitlendikten 
sonra vakit geçir
ilmeksizin vakanın 
durumuna göre, 
gerekli tıbbi cihaz 
ve personelle birlik
te diğer sağlık 
kurumuna belirlen
miş olan hasta 
sevk usulüne 
uygun şekilde gön
derilmesi ve şevke 
ilişkin tüm kayıt
ların eksiksiz tutul
ması sağlanmalıdır. 
İl müdürlükleri 
tarafından ilgili 
kurum ve kuru
luşlarla işbirliği 
yapılarak sağlık 
çalışanlarının başta 
yeni Türk Ceza- 
Kanunu (TCK) 
olmak üzere gerekli 
görülen diğer konu
larda hizmet içi 
eğitime alınmaları 
gerçekleşti rilme- 
l’idir. Kapanan 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarının . 
tıbbi kayıt ve arşiv
lerinin il müdürlük
lerince uygun bir 
şekilde saklanması 
ve muhafaza 
edilmesi, keyfiyetin 
tüm sağlık kurum . 
ve kuruluşlarına 
bildirilmesiyle 
konuya gerekli 
hassasiyetin gös
terilmesi ve titizlikle 
takibini önemle 
rica ederim." dedi.

adamı, dünyada ilk 
kez yapılan bir 
çalışmayla yapay 
zeka 
tekniklerinden 
yapay sinir 
ağlarını kulla
narak tsunami tah
min modeli 
geliştirdi.
ODTÜ 
Mühendislik 
Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü'nden Prof. 
Dr. Ayşe Ergin ile 
Gazi Üniversitesi 
Mühendislik- 
Mimarlık 
Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü’nden Doç. 
Dr. Can E.
Balas’ın

ABD Başkanı 
George Bush, Irak'ta 
Pazar günü yapıla
cak seçimlerle belir
lenecek yöneticilerin 
istemesi durumun
da, Amerikan asker
lerinin ülkeden 
ayrılacaklarını söyle
di.
Bush, New York 
Times gazetesine 
verdiği demeçte, 
buna karşın Irak'ın 
seçilmiş yönetici
lerinin, Amerikan 
askerlerinin işgalci 
olarak değil destek 
sağlamak için 
kalmalarını 
istemelerini 
beklediğini belirtti. 
"Ne yapacakları bil

inmese de, seçimler- 

geliştirdiği tsunami 
tahmin modeli, 
tsunami oluşma 
olasılığını ortaya 
koyuyor.
Geliştirilen bu 
yapay zeka modeli 
ile Marmara ve 
Ege denizlerindeki , 
mevcut tsunami 
verilerine daya
narak bu deni
zlerde yüz yıllık bir 
yinelenme dönemi 
ile oluşabilecek 
Sieberg sismik 
deniz dalgası 
ölçeğiyle 1 şid
detindeki 
tsunaminin kıyıda i 
yaratacağı dalga 
yüksekliğinin 3 
metreden daha 
düşük olacağı tah
min ediliyor.

' den sonra sorumlu
lukları olacak 
kişilerin görüşlerini 
duydum" diyen 
Bush, "Ancak, 
Oradaki yöneticilerin 
çoğunun^ İraklılar 
savaşacak düzeye 
gelene dek koalisy
on güçlerinin 
gerekli olduğunu 
anlamışlar gibi 
görünüyor" ifadesini 
kullandı. Başkan 
Bush, yeni Irak 
yönetiminin istemesi 
durumunda 
Amerikan asker
lerinin çekilip çek
ilmeyeceği 
sorusuna, "Evet 
kesinlikle. Bu ege
men bir hükümet" 
yanıtını verdi.
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Benzine yine zam
Motorin fiyatlarına 
dün yapılan zam
mın ardından 
bugünden geçerli 
olmak üzere benzin
lerin rafineri çıkış 
fiyatı da artırıldı. 
Kurşunsuz benzinin 
rafineri çıkış fiyatın
daki artış yüzde 
3,98, süper benzinin
di ise yüzde 3,94 
oldu. Yapılan ayarla
manın ardından 
pompa satış fiyat
larının süper ben
zinde yüzde 
0,92, kurşunsuz ben
zinde ise yüzde 0,96 
civarında artması 
bekleniyor.
Tüpraş'ın 
21 Ocak itibariyle 
metreküp başına

422,59 YTL olan 
süper benzinin 
rafineri satış fiyatı, 
yarın itibarıyla 
439,24 YTL'ye çıktı. 
Aynı dönemlerde 
metreküp başına 
435,30 YTL olan 
kurşunsuz benzinin 
rafineri satış fiyatı 
da 452,65 YTL'ye 
yükseldi.
Buna göre, 
süper benzinin ÖTV,

EPDKpayı, KDV 
eklenerek oluşan 
bayilere "vergili 
satış fiyatı ” 2.124,70 
YTL'den 2.144,34 
YTL 'ye çıktı.
Kurşunsuz benzin 
için ÖTV, EPDK 
payı, KDV eklenerek 
oluşan 
bayilere"vergili satış 
fiyatı" 2.123,17
YTL'den 2.143,65 
YTL 'y e y ilkseldi.

DGD ödemelerine şubat
ayında başlanacak

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 'ın 1 
defada, Tarım Bakanı 
Sami Güçlü'nün ise 2 
taksit halinde yapıla
cağını açıkladığı 
Doğrudan Gelir 
Desteği (DGD) 
ödemelerine sosyo
ekonomik gelişmişlik 
sıralaması esas alı
narak gelecek ay 
başlanılacak. Şubat, 
mart ve nisan ayların
da yapılacak toplam 
ödeme miktarı 1.9 
katrilyon lira olarak 
belirlendi. Geriye 
kalan ödemelerin ise 
2006 yılında yapılması 
planlanıyor.
DGD ödemeleri şubat, 
mart ve nisan ayların
da Devlet Planlama 
Teşkilat!'nın (DPT) 
belirlediği sosyo
ekonomik gelişmişlik 
sıralaması esas alı
narak yapılacak. 

y ödemeleri bu yıl
Hazine yerine Tarım 
Bakanlığı yapacak. 
Bakanlık tahakkuk
ları tamamladıktan 
sonra kaynağı Ziraat 
Bankası 'na aktaracak. 
Dekar başına 16 mily
on lira olarak belir
lenen 2004 yılı

DGD'nin önce 10 
milyon liralık kısmı 
ödenecek. Bu kapsam
da şubat ayında 575 
trilyon liralık bir 
ödeme yapılması plan
lanıyor. Mart ve nisan 
aylarında ise yaklaşık 
600 trilyon lira olmak 
üzere 3 ayda yapıla
cak toplam DGD 
miktarı 1.9 katrilyon 
lirada kalacak.
Geriye kalan 
ödemelerin ise ya sene 
sonuna kadar ya da 
2006 yılma kadar 
tamamlanması plan
lanıyor.
2004 yılı DGD'den 

yararlanmak için yak
laşık 2.8 milyon kişi 
başvuruda bulunmuş 
ve 180 milyon dekar
lık arazi kayıt altına 
alınmıştı. 2005 yılı 
bütçesine DGD 
ödemeleri için 2 mil
yar 723 milyon YTL

konulmuştu. Ancak 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu 'nda AK 
Parti'li milletvekil
lerinin verdiği 
önergeyle DGD 
ödeneğinden 100 
milyon YTL yağlı 
tohumlar primine 
aktarılmıştı. Böylelikle 
bütçedeki DGD 
ödeneği 2 milyar 623 
milyon YTL olarak 
belirlenmişti. Ancak 
daha sonra 2005 yılı 
destekleme programı 
ve bütçe ödenek
lerinin dağılımı 
değiştirildi Yapılan 
düzenlemeye göre, 
DGD’nin destekleme 
bütçesi içindeki payı 
yüzde 70'den yüzde 
56'ya düşürüldü, 2005 
yılında DGD dahil 
muhtelif destekleme 
ödemeleri için bütçede 
1 milyar 930 milyon 
YTL bulunuyor.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlik’te Esnafspor
Bir ilçede ne kadar spor 

faliyetleri  fazla olursa, 
gençliğe o kadar faydalı 
olur, duyumuma göre, 
Muhtelif Esnaf Sanatkarlar 
Derneği Başkanı sayın 
İbrahim Talan bu faydalı 
girişimi yapmak istiyor.

Bu girişimi takdirle 
karşılıyorum.

Gençliği bazı kötü huylar
dan vazgeçirmek, cemiyete 
faydalı insan kazandırmak 
için yapılan faydalı bir gir
işimdir.

Sayın İbrahim Talan uzun 
zamandan beri faydalı işlere 
el attı. Yaptıklarını sırala
mak istemiyorum.

Kendisine saygı duyuyo
rum.

Evet şu zamanda bir klüp 
kurmak ve onu tescil 
ettirmek o kadar kolay iş 
değil.

İlk etapta bu işe 
başlarkenkasanızda en az 70 
milyar para olması lazım. 
Sonra, sırayla yeriniz olması 
gerekir.

Bu sizde var.
Klubünüzü tescil ettirmek 

zorundasınız.
Beden Terbiye’sine tescil 

ücretinin miktarını şu an 
bilmiyorum ama tahminime 
göre yirmi beş milyar kadar.

Tescil işleminden sonra

klüpte bulunan spor 
branşlarına transfer yapmak 
mecburiyetindesiniz.

Bu işler bittikten sonra 
sporcunun malzeme sorunu 
geliyor akla.

Yirmibeş kişilik futbol 
takımına malzeme giderleri 
için ilk etapta yirmi milyar 
lira lazım.

Hoca ayda en azından 
beşyüz milyon lira ister bu 
da yedi ayda yirmisekiz mil
yar lira yapıyor.

Şöyle bir toplasak ilk 
açılış için yetmiş milyar 
liranın olması gerekiyor.

İkinci bir yol var, sayın 
İbrahim Talan
Körfezspor’un bünyesine 
girer, Körfezspor’un ismine 
kongrede üyelerin çokluğu 
ile ‘esnaf’ ismini koyar, 
klüp Gemlikkörfespor diye 
adlandırılır.

Yeniden klüp kurmazsanız 
kurulmuş klübün üstüne 
çıkabilirsiniz.

Yeniden klüp kurmak için 
şu anda en zoru ise, siyaset 
lazım.

Sayın İbrahim Talan ’ın 
iyi bir iş yaptığına eminim 
ama bu işin ilk bakışta kolay 
gözüksede kolay olmadığı 
aşikardır.

Teşebbüsünüzü taktirle 
karşılıyorum.
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THY iç lııt ücretlerini yeniden düzenledi
Türk Hava Yolları 
(THY), uçakla seya
hat imkanını daha 
geniş bir tabana 
yaymak ve kapa
sitesini daha 
optimal kullanmak 
amacıyla, 
1 Şubat 2005 tarihi 
itibariyle iç hat 
ücretlerini yeniden 
düzenledi. Buna 
göre, kış tarifesi için 
daha önce 
başlatılmış olan 
sefer saati bazında 
farklı ücret uygula
ması devam 
ederken, halen 
uygulanan, indirim
lere ilaveten birçok 
seferde 20 YTL 
tutarında indirimler 
yapıldı. 
Bazı iç hat 
uçuşlarında talep 
yoğunluğuna bağlı 
olarak saat bazında

uygulanmakta olan 
farklı ücret türü 
2'den 3'e çıkarıldı ve 
yaygınlaştırıldı. 
Buna göre talebin 
gevşek olduğu 
saatlerde 89 YTL 
olan ücret, talep 
artışına paralel 
olarak 109 YTL veya 
129 YTL'ye çıkıyor. 
Böylece yolculara 
aynı hatta üç 
değişik ücret tercihi 
sunulabiliyor. Özel
likle seyahat saat
lerini değiştirme 
esnekliği olan yol
cular, gün içerisinde

89 YTL veya 
109 YTL 
seviyelerindeki 
indirimli ücretlerden 
istifade edebilecek
ler. Bu sayede acil 
işi olmayan, saat 
esnekliği olan yol
cular, gün içinde 
bazı seferlerde çok 
daha ucuza uçabile
cekler. Şimdiye 
kadar sadece birkaç 
hatta uygulanan bu 
sistem 1 Şubat'tan 
itibaren daha 
yaygınlaştırıldı. 
Ücret alanında son 
derece önemli bir 

yenilik de 1 
Şubat'tan itibaren 
uygulamaya giriyor. 
Aynı sefer no'lu 
uçuşlarda talep 
durumuna göre haf
tanın günlerine göre 
de farklı ücretler 
getiriliyor. Talebin 
yoğun olduğu 
günlerde aynı 
sefer sayılı uçuşlar
da yüksek olan 
ücretler, talebin 
düşük olduğu g 
ünlerde ucuzlaya
cak. Örneğin 
TK286 sabah 07.05 
İstanbul-Bodrum 
seferi hafta içi gün
leri 109 YTL ve hafta 
sonu günleri 89 YTL 
olacak. Böylelikle 
yolculara birçok 
hatta saat tercihi 
yanı sıra gün tercihi 
imkanı da sunulmuş 
olacak.

Sayısal 3 milyon) 
YTL’ye koşuyor

Sayısal Loto oyu
nunda, 6 bilenlere 
dağıtılacak 
ikramiyenin bu 
hafta, 3 milyon 
YTL'yi (3 trilyon 
lira) bulması bek
leniyor.
Geçen hafta 
yapılan çekilişte 
6 bilen bulunmadığı 
için 792 bin 541 
YTL'lik (792.5 
milyar TL) ikramiye 
bu haftaya devretti. 
Buna göre, sayısal 

lotoda bu hafta 6 
bilenlere dağıtıla
cak ikramiyenin 
3 milyon YTL'ye 
ulaşması bekleniy
or. Milli Piyango 
İdaresi, yoğun 
talepten kay
naklanacak kuyruk
lardan kaçınmak 
için iştirakçilere, 
sayısal lotoyu 
son güne 

kalmadan oyna
maları çağrısında 
bulundu.

Kar yağışı ve soğuk hava kapıda
Türkiye,bugün Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yeni bir 
yağışlı havanın etki
sine girecek.
Yağmurlu hava, 
hafta başında yerini 
kara bırakacak. 
Sıcaklıklar 10 
derece düşecek. 
Pazar ve pazartesi 
günleri tüm bölgeler 
yağış alırken, 
yağışlar bazı yer
lerde şiddetli ola
cak. İstanbul ye 
Ankara hafta sonu 
yağmurlu, pazartesi 
ise kar yağışlı, 
Antalya 3 gün 
sağanak yağış 
alırken, Erzurum'da 
kar yağışı pazar 
günü yeniden 
başlıyor. İzmir'de 
yağmur pazar günü 
ara veriyor, pazarte
si yeniden başlıyor. 
Hava sıcaklığı yarın 
tüm yurtta 4 derece

Kmrfez
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kadar artacak, 
ancak pazar günün
den itibaren 10 
derece kadar azala
cak. Sıcaklıklar 
pazartesi gündüz 
saatlerinde İstanbul 
ve Ankara'da 2, 
Antalya'da 12, 
Erzurum'da gündüz 
-13, İzmir'de 11 
dereceye kadar 
düşecek. Gece ise 
İstanbul'da 0, 
Ankara'da -2K 
İzmir'de 5, 
Antalya'da 8, 
Samsun'da 3, 
Erzurum'da ise -22 
derece ölçülecek. 
GÜN GÜN HAVA 
DURUMU
YARIN, Marmara'da 
sabah saatlerinde 
etkili yağmur bek
leniyor. Batı ve Orta 
Karadeniz, Ege, Batı 
Akdeniz ve İç 
Anadolu'da yağmur 
var. Batı bölgelerim

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

izde kuvvetli lodos 
ile birlikte beklenen 
sağanak yağışların 
oluşturacağı fırtına, 
su baskını ve soba 
zehirlenmelerine 
dikkat!..
PAZAR günü Doğu 
Anadolu'da kar, 
Bolu-Kastamonu 
çevresinde ise 
karla karışık 
yağmur görülecek. 
Trakya ve Kıyı Ege 
dışında bütün 
bölgelerimiz yağışlı. 
PAZARTESİ günü 
Trakya dışında 
yağışlar her 
yerde.
İstanbul,Bursa 
Batı Karadeniz ve 
Kahramanmaraş 

çevresi karla karışık 
yağmurlu, 
Karadeniz, Ege ve 
Akdeniz'in kıyısı ile 
Güneydoğu 
Anadolu yağmurlu, 
diğer tüm bölgeler
imiz kar yağışlı 
bir gün geçirecek. 
METEOROLOJİ 
UYARDI
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
güney ve batı böl
gelerinde yarın 
kuvvetli lodosla 
birlikte beklenen 
sağanak yağışların 
oluşturacağı 
olumsuz şartlara 
karşı ilgilileri ve 
vatandaşları uyardı.

Galata Köprüsü, 
Eminönü-Kabataş 
raylı sistem açılış 
töreni nedeniyle 
yarın saat 
22.00'den, Pazar 
günü saat 16.00'a 
kadar araç 
trafiğine kapatıla
cak.
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Basın 
Protokol ve 
Halkla İlişkiler 
Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklama- 
da^Eminönü-

Galata köprüsü

Kabataş raylı sis
tem açılış töreninin 
30 Ocak 2005 tari
hinde Galata 
Köprüsü üzerinde 
yapılacağı ifade 
edildi.
Açıklamada, 
Galata
Köprüsü'nün, 29 
Ocak Cumartesi 
günü saat 
22.00'den, 30 Ocak 
Pazar günü saat 
16.00'ya kadar araç 
trafiğine tamamen 
kapatılacağı 
bildirildi. i
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S/rf ağrmiz varsa dikkati
Sırt ağrıları milyon
larca insanın ortak 
sortmu... Yapılan 
çok sayıda bilimsel 
araştırma sonucu; 
her beş insandan 
biri sırt ağrısı çek
tiğini göstermekte
dir. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde 
sırt sorunları önemli 
bir probleme 
dönüştü. Bunun için 
sırt sağlığına özen 
göstermeliyiz. Aksi 
takdirde bu ağrılar 
yaşamımızı olumsuz 
yönde etkiler ve 
işgücü kaybına 
uğratır. Bir çok 
hastalıkta da olduğu 
gibi sırt ağrılarından 
değil geç kalınmak
tan korkulmahdır. 
Amacımız ağrısız, 
hareket kısıtlılığı 
olmayan mutlu bir 
toplum yaratmaktır. 
Sırtın yapısı 
Sırtın fonksiyonel 
yapısı; on iki omur, 
arkada faset eklem
len, omurlar arasın
da önde disk denen 
yastıkçılar ve arkada 
deliklerden çıkan 
spinal sinirlerden 
oluşur. Sırt omurga 
hareketleri; göğüs 
kafesinden dolayı, 
boyun ve bel omur
ga hareketlerine 
göre daha azdır.

Sırt ağrıları neden 
oluşur ve nasıl 
tedavi edilir? 
Sırt ağrılarının 
nedeni sırtımızda : 
omurganın her iki 
yanında bulunan 
kasların gerilmesidir. 
Bu gerilmenin en 
önemli nedeni stre
stir. Strese 
girdiğimizde ilk önce 
boyun kaslarımız 
gerilir. Bu gerilme 
sonucunda “C” 
harfine benzeyen 
boyun omurgamız 
düzleşir, omuz ve 
sırta giden sinirlerin 
çıkışları daralır, 
sinirler baskı 
altında kalır. Bu 
baskı ile birlikte 
sırttaki kaslar ger

ilir. Bu yüzden 
ağrı duyarız.
Kasların uzun süre 
gergin halde kalması 
kas topaklarına 
neden olur. Yani 
tıpta fibrozit 
dediğimiz oluşum
lara neden olur. Bu 

fibrozitler en ufak 
bir yorgunlukta, ağır 
kaldırma sonucun
da, klima veya vantn 
latör altında uzun 
süre kalmada ağrılar 
yaratır, dayanılmaz 
ağrılar çekeriz. Kas 
gerginliğini azaltmak 
için farkında 
olmadan sırtımızı 
kamburlaştırır, artık 
son dönemlerini 
yaşayan ihtiyarlara 
döneriz.
Bu ağrıları uzun 
zaman çekenler, 
avuç avuç ilaç alır
lar, doktor doktor 
dolaşırlar, ömür 
boyu bu ağrılardan 
kurtulamayacaklarını 
düşünerek karam
sarlığa kapılırlar. 
Ağrılardan kurtul

mak mümkün mü, 
kurtulmak için neler 
yapmalıyız, nerelere 
başvurmalıyız?
1. İlk olarak 
ağrımızın nedeni 
belirlenmelidir. 
Ağrının boynumuz

dan mı, sırt kasların
dan mı kay
naklandığı yoks< 
başka bir 
hastalığımız mı 
olduğu tespit 
edilmelidir.
Unutulmamalıdır ıkk 
akciğer hastalıkları, 
safra kesesi ve mide 
rahatsızlıkları da 
sırtta ağrı yapar. 
Teşhis öncelikle fizi
ki muayene, şikayet
lerin dinlenmesrile < 
(ne yazık ki hastayı 
aktif olarak dinlemek 
çoğu zaman ihmal 
ediliyor ve yanlış 
sonuçlara yönleniliy
or), sonra da MR, BT 
ve direkt grafi 
incelemeleri ile 
konur. EMG de bize 
yardımcı olur.
2. Sonra sıra sırt 
kaslarının 
gevşetilmesine gelir. 
Kas gevşeticiler ve 
lokal etkili merhem
ler (bu merhemleri 
iyice yedirerek 
sürdükten sonra 
mutlaka en az 
on dakika ütüyle 
ısıtılmış havlu, 
sıcak su torbası 
veya saç kurutma 
makinesiyle sıcak 
uygulanmalıdır) 
kullanılır, ama 

sadece ilaç tedavisi 
yeterli değildir.

Mutlaka fizik tedavi 
veya alternatifi 
(rnasaj,4nanipulasy^^5^Jürmbu$<edav4İer
on, nöral terapi, 
akupunktur, soft 
lazer) uygulan
malıdır. Fibrozitler 
teker teker tespit 
edilip yok edilme
lidir.
3. Fizik tedavi ile 
birlikte stres etkeni 
de ortadan kaldırıl
malıdır. Mümkünse 
hastanın yaşamında 
stresi körükleyen 
unsurlarda radikal 
değişiklikler 
yapmak, tatile 
çıkmak, hobilere 
daha uzun zaman 
ayırmak oldukça fay
dalı olur. Eğer bu 
değişiklikler yeterli 
olmazsa 
bir psikiyatrisin 
veya psikologun 
yardımını almak 
yararlı olur.
4. Tedavi bitiminde 
doktorunuzun 
önereceği sırt 
kaslarını güçlendire
cek egzersizleri 
yapmak gereklidir. 
Eğer gerekli 
ortam bulunursa 
sırtüstü yüzmek 
en iyi egzersizdir. 
Güneş, deniz, 
sıcak kum, kaplı
calar çok faydalıdır. 
Soğuktan mümkün 

olduğunca korun
mak gereklidir.

sırasında ve son
rasında bazı 
hareketlerden 
kaçınmak gereklidir, 
Yerden bir şey 
alırken öne veya 
yana eğilmek yerine 
çömelmek, yukarı 
doğru uzanmak yöf-' 
ine bir şeyirç ystüpç 
çıkıp işimizi görmek 
sırt ağrısfri&kfri1rı 
azaltır. Ayrıca sürekli* 
pozisyon 
değiştirmek, yani j< 
uzun süre otur-; i’isrne 
mamız gerekenbir n9t; 
iş yapıyorsak; en.., 
geç yarım saatte 
bir dolaşmak’'aynı . 
yerde ayakta ^uF-^ 
maktan kaçınmak, 
televizyon sdyröd- = 
erken veyâ galzete' ' 
okurken sırtırriızv^mn 
ve başımızı dayaya-t' 
cak koltukları tercihin= 
etmek dikkat 
etmemiz gereken Bb 
unsurlardandır * 
6. Unutulmamalıdır r 
ki keyifliyken 
yapacağımız terş°3 
hareketlerden btF39^ 
sıkıntı doğmaz,; 
ama stresliyken 
yapacağımız her 
ters hareket 
sağlığımızı ciddi 
olarak etkiler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 <|-| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

i

KAYMAKAMLIK 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

B

I

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 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 " 5İ3 65 00
BP Gaz A ® 514 59 81 1 *
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
Şu işlet j eö 513 45 21 -115 
İtfaiye ™ 80 513 23 25’
Muhasebe Md. 513 45 21 -18|* 
Yazı İşi. Md. 51345 21 -111 j
Şu_Anza _ __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
YERUYURTLAFt' , 5fİ3 30 &3 
PETROL f* İ V g ,
TUNCAY OTO GAZ 5İ 3 14 25

r
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Gemlfepof yeni
Karaman önündeDuan arayacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çarşamba günü 
sahasında 
oynadığı maçta 
rakibi Namık 
Kemal’i 7*1 mağlup 
eden Gemllkspor'lu 
gençler bu gün 
deplasmanda Yeni 
Karamanspor'la 
mücadele edecek. 
Gemlik’te oynanan 
ilk maçta rakibini 
yenmeyi başaran 
Gemllkspor'lu 
gençler bu gün 
Bağlarbaşı saha 
sında saat 12.00 de 
oynanacak maçta 
da sahaya puan için 
çıkacaklarını 
söylediler.________

Fatura & Gider Makbuzu 
Sevk İrsaliyesi & Taşıma İrsaliyesi 

Irsaliyeli Fatura & El İlanı 
Broşür & Kartvizit & Kaşe 

Cilt & Kitap & Dergi 
HER TÜRLÜ

MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

30 YILLIK- - - -
TECRÜBEMİZ İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ

Urtıı Ilın
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No t3/B GEMLİK 

Tel:(0J24)5139683 Fax;(0.224)513 35 95

ra ARHAN PETROL
Petrol Ofisi DİNLENME TESİSLERİ

HİZMETİN KALİTE İLE BULUŞTUĞU NOKTA

Market & Restaurant & Mescit & 
Ücretsiz Yıkama & Bakım Servisi & Otogaz 
24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

ARHAN PETROL Gemlik 1 Şb.
Gemlik Çıkışı 2. Km. Yalova Yolu Deniz Zeytincilik Bitişiği GEMLİK 

Tel: (0.224) 514 07 66 - 514 07 67



ADD Gemlik Şubesi ‘Yabancılara Toprak Satışı Hakkındaki Kanun ve Demokrasi Şehitlerini Anma’ konulu panel düzenledi

‘Wa kazanılmış vatan toprağı satılamaz”
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin dün Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda düzenlediği panelde konuşan Emekli Tapu 
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, Türkiye’de yabancılara satılan arazi miktarının giderek arttığını söyledi. Haberi say'a 4’de

GEMİ İK’İN İl K m'lNI IIK GAZETESİ

^^^■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE M■■
31 Ocak 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Baykal yeniden 
Genel Başkan

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki 
gün yapılan büyük kurultayında, 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 
rakibi Mustafa Sarıgül karşısında 
yeniden güven tazeleyerek, Genel 
Başkanlığı kazandı. Haberi sayfa 5’de

Dün yapılan DYP genel kurul toplantısında, Faruk Güzel 228 oy, Peyami Çağlar 95 oy aldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

• CHP Kurultayı’nın kazananı yok.
i Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’da 
yapılan Kurultayı, partinin kuruluşundan 
beri yapılan en kötü Kurultay olarak tarihe 
Seçecek..

Sosyal demokrat kültüre hiç yakışmayan 
söylemlerin, kavgaların, küfürleşmelerin, 
saldırıların yaşandığı bu Kurultay, unutul
mayacak.

CHP’de uzun yıllar Genel Başkanlık yap
mış olan Deniz Baykal’ın, rakibi Mustafa 
Sangül’e karşı kullandığı mikrafon 
uslübünün yakışıksızlığı, diğer yandan 
Sangül’ün lider olacak bir kişiye yakışmay
acak davranışları ve tavırları, Türk halkın
dan geniş tepki aldı.

>,• Genel Başkanlık yarışına giren bir liderin 
rakibine karşı böylesine hakaret dolu 
konuşması ve yargısız infazda bulunması 
görülmüş şey değildir.

Atatürk’ün kurduğu, Türk demokrasisinin 
temel taşlarından biri olan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin bu hale gelmesi, partiye 
gönül vşren milyonlarca kişiyi üzdü.

MHP’nin kurultaylarında görmeye alışık 
Olduğumuz tabloları ne yazık ki televizyon- 
lann başında tüm Türk halkı İbretle izledi.

kurultayın CHP’ye bir şey 
{kazandırdığını. sanmıyorum,
»Sayın Deniz Baykal Kurultay’ın galibi gibi 
görünebilir. ,<:/ ’■

|&HP, bu kurultaydan yenik çıkmıştır.
Baykal’ın partiye sızmış virüsler olarak 

Lgördüğü rakibi Sarıgöl’ü, bu yöntemlerle 
»tasfiye etmek, CHP’yl bir şey kazandırmaz. 
[ CHP, Kurultayı tek kelime ile rezaletti.

Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı’nın dün yapılan genel kurul toplan
tısında, Faruk Güzel listesi 228 oy alarak, güven tazeledi. Güzel, DYP’yi 
Gemlik’te birinci parti yapma amacında olduklarını söyledi. Haberi 3’de

DYP ilçe kongresinde konuşan Faruk Peyami Çağlar, yerel seçimler öncesi ema 
Güzel, DYP’nin oylarını ikiye katladıklarını net aldığı İlçe başkanlık görevini kongre 
söyledi. Güzel, kongreden galip ayrıldı. de seçilemeyince Faruk Güzel’e bıraktı.

GEDİĞİNE
İnan Tamer

Buluşma

‘Vicdansızlar1
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

Gürhan 
ÇETİNKAYA

‘CHP kurultayı* 
adlı sayısıyla 2. sayfamızda...
______ _______________

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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%• O Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

CHP kurultayı....
Sonucu belli gidişatı riskli seçimli bir 

kurultaydan çıktı CHP.
Doğaldır..
Demokrasilerde, demokratik partilerde 

kurultaylar da olur.. Seçimler de..
Ancak doğal olmayan siyasal yaşama 

renk getiren düşünce farklılıklarının kav
gayla, gürültüyle karartılması..

Dün CHP kurultayında ne yazık ki bunu 
gördük.

Üzüldük ama bir saptama yaptık.
“Türkiye’de insan yapısı giderek bozu

luyor. Özünden uzaklaşıyor.
Kimlik erozyonuna uğruyor.”
CHP kurultayında yaşananlar somut 

bir gösterge..
Evet.
CHP’de bir değişime gereksinim var.
Toplumla kucaklaşan, diline tercüman 

olan, doğru politikalar üreten, halkı ardın
dan sürükleyen bir CHP özleniyor. 
Aranıyor. Gerçi bu özlemin adının CHP 
olması da şart değil.

Sarıgöl’ün Türkiye gezilerinde bir 
araya gelen yurttaşlar özlemlerini anlat
tılar. Gösterilen yoğun ilgi Sarıgöl’ün şah
sında ülke yönetimine bir tepkivdi.

Ne yazık ki ;
Mesaj hem Sarıgül, hem de Baykal 

tarafından doğru algılanmadı.
Birinde heyecan uyandırdı, diğerinde 

hezeyana neden oldu.
Ki; İşsizlik hem de eğitimli işsizlik 

sosyal bir yara ..
Ekonomi durağan .
Cumhuriyet tartışmaya açılmış.
Laiklik tehlikede..
Umutla iktidara gelmiş bir partiye olan 

güven azalmaya yüz tutmuş.
Lâkin, Ekonomik, sosyal, kültürel ve 

siyasal sorunların ülke insanını tedirgin 
ettiği bu dönemde CHP, Sarıgöl’le tetikle
nen halk coşkusunun önünde kalkan 
oldu.

Gereksiz ve dayanaksız suçlamalarla 
CHP’lilik kimliği yıpratıldı.

Kurultaya giden süreçte yaşananlar 
halkta tedirginlik yarattı.

Kurultay sırasında ekrandan yansıyan
lar ise uzlaşmacı ve barışçı yapıya zarar 
verdi.

Doğal olarak insan düşünüyor.
Türkiye Cumhuriyeti’ni iç ve dış 

saldırılardan bu CHP mi koruyacak?
Barışı bu CHP mi savunacak?
Laikliğe, Atatürk Devrimleri’ne bu CHP 

mi sahip çıkacak?
Evet ..Toplum
Ülkeyi çok yaklaştığı uçurumdan geri 

döndürecek
Kaderde, kıvançta ve tasada ortaklığı 

ve bölünmez bütünlüğü yaşamsal felsefe 
olarak kabul eden toplumu kucaklayacak ■ 
„ Ekonomik olacakları hakça ve dostça 

pa ylaştıracak siyasetçileri ve siyasal par
tileri arıyor. Onun için, kavga yerine 
düşünce üretmek gerekiyor.

Bu aşamada CHP’nin aklına başına 
toplaması şart.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hamidiye Mahallesi 
Merak sokak 
arkasında 
bulunan eski 
hayvan pazarının 
olduğu bölgede 
yaşayan vatan
daşlar, yağmur 
yağınca evlerinde 
hapis kalıyorlar. 
Eski hayvan 
pazarının olduğu 
bölgede bulunan 
kum satış 
depolarının 
olması nedeniyle, 
rüzgarda dağılan 
kumların 
yağmur giderlerini 
tıkadığını söyleyen 
vatandaşlar, 
bu nedenle 
giderlerin 
kapandığını 
söyleyerek, acil 
önlem alınmasını 
istiyorlar.
Yaklaşık bir yıl4

önce hem alınmadığını ileri kanal ile
Belediye süren sokak sakin sorunlarına
Başkanına leri, yağmur çare bulunacağını
hem de Fen İşleri yağınca geceyi söyleyen
Müdürlüğü’ne korkuyla vatandaşlar,
durumu geçirdiklerini dile bir yıldır
b Girdiklerini, getiriyorlar. hizmet
buraya gelerek, Çarşı Dertsi’ne vermeyen
durumu gördükleri kadar olan belediyeye
halde önlem kısımda açılacak tepki gösterdiler.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Dün yapılan DYP genel kurul toplantısında, Faruk Güzel 228 oy, Peyami Çağlar 95 oy aldı

Güze/, kongrede fark attı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatının 
yapılan genel kurul 
toplantısında Faruk 
Güzel ve listesi seçim
leri kazandı. Güzel, 
kongrede Peyami 
Çağlar'a fark attı. 
425 kayıtlı delegenin 
bulunduğu DYP Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nın Genel 
Kurula katılan 324 
delege oy kullandı. 
Faruk Güzel, 228 
oy alırken, Peyami 
Çağlar listesi 95 oy ala- 
bildi. Seçimlerde bir 
oy geçersiz sayıldı. 
Geçtiğimiz Mart ayında 
yapılan seçimlerde, 
Belediye Başkanlığına 
aday olduğu için 
görevinden istifa eden

Faruk Güzel yeniden 
ilçe başkanlığına 
seçilirken, listesi de 
yönetim kurulunu oluş
turdu. Kongreye, DYP 
İl Başkanı Harun Akın'ın 
yanı sıra eski Demokrat 
Parti Milletvekili Recep 
Kırımlı, Eski DYP’li Milli 
Savunma ve Milli Eğitim 
BakanıTuran Tayan, 
eski Içiişleri Bakanı 
Mehmet Gazioğlu, 
Bursa Milletvekili 
Teoman Özalp ile 
MKYK üyesi Hüseyin 
Çiftliklioğlu eski İl 
Başkanı İdris Sevinç, 
İlker Özaslan ile il 
yönetimi kurulu üyeleri 
ve Erhan Keleşoğlu, 
Nuri Karaca katıldı, 
ilçede bulunan tüm 
siyasi partilerin başkan 

ve yönetim kurulları ile 
çeşitli oda ve dernek 
temsilcilerinin de 
katıldığı genel kurulda, 
Divan Başkanlığına il 
Başkanı Harun Akın 
getirilirken, katipliklere 
Kamil Koral, Ali 
Yatkıner, Mümin 
Ekici ve Mümin 
Sancar getirildi. 
Genel kurulun açış 
konuşmasını yapan 
Peyami Çağlar, kötü 
hava şartlarına rağmen 
kongreye gelen üyelere 
teşekkür etti. Göreve 
geldiğinden bu yana 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.
İKİ BAŞKAN ARASINDA 
GERGİNLİK YAŞANDI 
Genel kurulda seçim 
öncesi konuşan 
Faruk Güzel, DYP'yi 
Gemlik'te birinci parti 
yapma amacında olduk
larını belirterek, Peyami 
Çağlar'ın kendisinin 
başkanlığı döneminde 
ikinci başkanı olduğunu 
ve yakın arkadaş olduk
larını ifade ederek, 
"Konuşmak istemiyo
rum, yaptıklarımın bun
dan sonra yapacak
larımın teminatıdır" 
dedi.
Genel Kurulda ilçe 
başkanlığına aday olan 
Peyami Çağlar ise yakın 
zaman içinde parti 
içinde geçen olaylara 
dikkat çekerek, Faruk 
Güzel'e eleştiride bulun
madan geçemedi. 
Çağlar, yaptığı 
konuşmada, Faruk 
Güzel'i rakip olarak 
görmediğini belirterek 
"Benim arkadaşımdır, 
kendisine defalarca 
götürdüğüm tekliflere

'aday değilim' diyerek 
geçiştirdi. Kendisine 
'seninle geldik ve seni 
başkan olarak görmek 
istiyoruz' dememe rağ
men kendisi 'Sen benim 
her zaman başkanımsın, 
her konuda maddi 
manevi senin yanın
dayım' cevabını aldım." 
şeklinde konuştu.
Günlerin getirdiği sıkın
tıyla adeta eteğindeki 
taşları döken Peyami 
Çağlar, Faruk Güzel'e 
yönelik eleştirilerine 
devam ederek, "Kendisi 
ne eğer siyasette bir 
beklentin varsa, senin 
yanında olalım, dememe 
rağmen bana 'yoluna 
devam et' sözlerini sarf 
etti. Ortalarda dolaşan 
sözlere bakıldığında ise 
Sayın Faruk Güzel'in 
'Eğer Peyami Çağlar 
aday olursa karşısına 
rakip çıkar ve partiyi ele 
geçirirler' sözlerini ken
disine ilettiğimde bana 
'sen devam et onları 
siler süpürürüz. İçimde 
fesatlık olsaydı delege 

listesini kafama göre 
yapardım. En son Sah 
günü akşamı konuş
tuğumuzda kendisine 2 
isim verdim. Bunların 
yönetim kuruluna 
girmesini istedim ve 
ben katılmayacaktım. 
Kabul etmeyince ben de 
listemi yaptım ve ona 
yakın olanları dedikodu 
olmasın diyerek listeme 
almadım. Birleşin diyen
ler bana destek verme 
diler. Temelleri attık 
onlar yıktı. Kazanama 
sam da ben bu partinin 
üyesiyim ve çalışmaları
ma devam edeceğim." 
dedi.
Peyami Çağlar'ın kendi
sine yönelik eleştirile 
rine kızarak cevap ver
mek isteyen Faruk Gü 
zel'i ve Peyami Çağlar'ı 
yanına çağıran Divan 
Başkanı Harun Akın, 
iki adayında DYP'yi 
Gemlik'te en üst sevi 
yeye çıkaran partililer 
olduğunu herkesin• 
bildiğini söyleyerek, 
ortamı yumuşatmaya 

çalıştı. İki adayı kucak
laştıran Harun Akın, 
Faruk Güzel'den vere
ceği cevapta sert 
davranmamasını 
istedi.
Faruk Güzel ise yine 
kısa verdiği cevapta 
‘Peyami Çağlar'ın 
"Ben, senin olduğun 
yerde olamam" dediğini 
ve kendisinin Kırat 
amblemi altında çalış
maya devam edeceğini 
söyleyerek, "Biz bu, par
tiyi büyütmek için 
geldik ve tek isteğimiz 
de budur" dedi.
Genel kurulda Turhan 
Tayan ve Mehmet 
Gazioğlu genel 
konularda delegelere 
konuştular.
Yapılan seçimlerde 
ise Faruk Güzel'in 
başkanlığında 
yönetim kurulu 
şu isimlerden oluştu: 
Mahmut Solaksubaşı, 
Safiye Çevik, Gökhan 
Taylan, Gülsen Canlı, 
Salih Mete, Berkay 
Kırmızıay, Selime 
■Fermon.YaşarTutar, 
Haşan Yıldırım, 
Cemal Çağlayan, 
Mustafa Margılıç, 
Osman Bıyıklı, Latif 
Çakan, Ahmet Şahin, 
İsmail Aktan, Ahmet 
Çelik, Umur Çakır ve 
Nevzat Elikesik.
Oyların sayımından 
sonra birbirlerini 
alkışlar arasında 
kutlayan Faruk Güzel 
ile Peyami Çağlar, 
bundan sonra da DYP 
çatısı altında partinin 
büyümesi için çalışa
caklarını söylediler.
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ADD Gemlik Şubesi 'Yabancılara Toprak Satışı hakkındaki kanun ve Demokrasi Şehitlerini anma’ konulu panel düzenledi

"fala taılmınalaıı toprağı satılamaz'1 Gemlik >
Halk Dansları

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nce düzenle* 
nen “Yabancılara
Toprak Satışı Hakkın 
daki Kanun ve 
Demokrasi Şehitlerini 
Anma” konulu 
panelde konuşan 
Orhan Özkaya, 
Türkiye’de yaban 
cılara satılan arazi 
miktarının giderek 
arttığını söyledi. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda dün 
yapılan panelin 
konuşmacıları olarak 
duyurulan ADD Genel 
Başkanı Ertuğrul* 
Kazancı’nın önemli 
bir toplantısının 
olması nedeniyle 
gelmediğini panelin 
ikinci konuşmacısı 
ADD Genel Sekreteri 
Altınışık’ın da hasta
lanması nedeniyle 
katılamadığı toplan- 

I tının konuşmacıları
Cumhuriyet Gazetesi 
Bursa Temsilcisi ve 
Haber Gazetesi vazarı 
Levent Gençelli ile, 
Emekli Tapu 
Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı 
Orhan Özkaya idi. 
ADD Gemlik Şube 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya’nın yaptığı 
açılış konuşmasından 
sonra toplantıyı 
yönetmek üzere ADD 
Bursa Şube Başkanı 
Lütfü Kırayoğlu, 
konuşmacıları 
tanıttı.
Kırayoğlu yaptığı 
konuşmada, ‘‘-Hangi 
düşünceye, ideolojiye 
sahip olursanız olun. 
Mutlaka bir toprak 
sahibi olacaksınız. 
Ülkemizin toprakları 
bir yasa ile yaban 
cılara satılıyor. Buna 
solcu aydınlar 
suskun kalıyor. Bir 
yanda tüm yaşan
tısını ülkesine adamış 
insanlar ve onların 
aileleri, bir yanda 
parçalanmak istenen 
ve satılan yurt 
toprakları..
Globalleşme adına 
yapılıyor bunlar.
Vatan için en güzel 
şiirleri, vatanı için 
ölenler yazmıştır.
Bu ülkeyi kurtarmak

için ölmek gerek 
miyor. Savaşım 
gerekiyor.” dedi. 
Daha sonra 
Cumhuriyet Gazetesi 
Bursa Temsilcisi ve 
Haber Gazetesi 
Köşe Yazarı Levent. 
Gençelli konuştu. 
Gençelli, Türkiye’yi 
kurtlar sofrasına 
benzetti. Türkiye’de 
aydınlanma devri 
minin Atatürk ile 
başlayıp, Kubilay ile 
sürerek Necip 
Hablemitoğlu'na 
kadar devam ettiğini 
belirterek, 
şunları söyledi: 
“‘- Ülkelerinin ortak 
değerlerini savunlar- 
lar saldırıya 
uğradılar. Bunlar için 
öldürüldüler. Abdi 
İpekçi, Çetin Emeç 
bugün yaşamış 
olsaydı Milliyet 
Gazetesi bugünkü 
gibi olabilir miydi? 
Türkiye üzerine 
oynanan oyunları 
parça parça sahneye 
koyuyorlar. Rahmetli 
Uğur Mumcu, bunları 
herkesden önce 
gördü ve yazdığı için 
evninin önünde 
aracına konan bomba 
ile öldürüldü, önce 
Türkiye’nin hâzinesi
ni yağmaladılar. Bu 
süreç Yeğen Yahya 
ile başladı. Sön ra 
bankaların içini 
boşalttılar. Gazete 
patronları banka 
satın aldılar ve içini 
boşalttılar. Gazeteler 
şimdi devletin ve bir 
süre sonra satılacak. 
Bunları yabancılar 
alma hazırlığında. 
Bu gazete v.e 
televizyonları Ingiliz 
mi yoksa Amerikan 
sermayesimi alacak 

göreceğiz. Devletin 
ekonomik kay
naklarını da bu 
yabancılar satın 
alacak." dedi.' 
Türkive de önemli 
olayların yaşandığını 
da söyleyen Gençelli, 
ülkenin önemli temel 
taşlarından CHP’de 
el atıldığını belirterek, 
“Dipten güçlü dal
galar geliyor.” şek
linde konuştu. 
Daha sonra söz alan 
emekli Tapu Kadastro 
Genel Müdür Yardım 
cısı Orhân Özkaya, 
sömürgeleştirilmek 
istenen ülkelerin 
aydınlarının 
kaderlerinin aynı. 
olduğunu belirterek, 
çıkarılan yasa ile 
ülke topraklarının 
yabancılara satışına 
izin verildiğini 
hatırlatarak şunları 
söyledi.: “Ülkemiz 
toprakları ingilizler, 
Amerikalılar, Israilli 
ler, Yunanlılar ve 
HollandalIlara 
satılmaktadır. Kanla 
kazanılmış vatan 
toprakları haraç 
mezat satılmaktadır. 
Bayandırlık bakanının 
yaptığı açıklamalar 
yanlıştır. Tapu 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün 
Internet verilerinin 
alınmaması için 
karartılmıştır.” 
özkaya, AB 

müktesebatından 
sonra, Türkiyede 
Hıristiyanlık 
propagandalarının 
yayıldığını 90 bin 
apartman kilisesi 
açıldığını, 25 bin 
kilise arazisinin 
Hıristiyanlara iadesi 
için çalışmaların 
başlatıldığını iddia 
etti. Yakında liman
ların da özelleştirme 
adına yabancılara 
satılacağını söyleyen 
Özkaya, büyük 
b.asının yabancılarla 
işbirliği içine girdiği
ni, liberalleşme 
adına ülkenin satıl-, 
masına hoşgörü ile 
baktıklarını söyledi. 
Özkaya, “Kuva-yi 
Milliyeyi savunan 
yerel basındır” dedi. 
Ermenilerin 
Erzurum’a kadar, 
kürtlerin de Güney 
Anadolu’yu istediğine 
dikkat çeken 
Orhan özkaya, 
"Ver gitsin, kurtul 
politikasının iktidarın 
politikası. Bu gidişle 
Kıbrıs da sonunda 
elimizden çıkacak. 
ABD’nin büyük Orta
doğu projesi uygula
maları devam 
ederken, Irakta 
çocuklar bile 
emperyalizmle savaşı 
yor. Kurtuluş savaşı 
veriyorlar. Biz de 
savaşmalıyız. ”’dedi.

Derneği 
kongresi 
yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1990 yılında 
Ahmet Süren 
tarafından kurulan 
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği'nin 
kongresi yapıldı. 
Derneğin eski 
Belediye 
binasındaki 
yerinde yapılan 
kongreye 45 
üyeden 26'sı 
katıldı.
Divan başkanlığını 
Kenan Karakaş'ın 
yaptığı genel 
kurulda katipliklere 
Kamil Karaman ve 
Ahmet Ertürk 
getirildi.
Yönetim kurulu ile 
denetim kurulu 
raporlarının oku
narak kabulünden 
sonra yapılan 
seçimlerde yeni 
yönetim kuruluna 
Çağrı Selçuk, 
Kenan Karakaş, 
Adem Murat 
■Yılmam, Mesut 
Fırat ve özgür 
Demirtaş

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 

seçilirken, 
Denetim Kurulu'na 
Selahattin Üzger, 
Necati Turanlı ve 
Saim Aksoy 
seçildiler.
Tekrar göreve 
geldikleri için 
üyelere teşekkür 
eden Çağrı Selçuk, 
Kardeş Şehir 
Navodan'ya davet 
edilerek gittiklerini 
ve Gemlik'i en iyi 
şekilde temsil 
ettiklerini 
bildirerek, 
"Belediye 
başkanının yardım
larıyla Romanya'ya 
gittiler11 sözlerine 
de açıklık getirdi. 
Çağrı Selçuk, 
Romanya gezisine 
kendi imkanlarıyla 
ve davet üzerine 
gittiklerini 
belirterek, 
"Biz sadece 
Belediye 
başkanımızın tah
sis ettiği araçla 
Romanya'ya gittik" 
şeklinde konuştu.

^►513 96 83
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Baykal yeniden Genel Başkan
CHP'nin 13. 
Olağanüstü 
Kurultayı'nın ilk tur 
oylamasında 
kullanılan bin 219 
oydan bin 134'ü 
geçerli sayıldı. 
Deniz Baykal, 
geçerli oyların 
674'ünü alarak CHP 
Genel 
Başkanlığı'na 
yeniden seçilirken, 
Mustafa Sarıgül, 
460 oyda kaldı. 
Baykal, oylama 
sonucunun açık
lanmasının ardın
dan yaptığı 
teşekkür konuş
masında, CHP'nin, 
"kimliğini ve 
ahlakını bir kez 
daha ortaya 
koyduğunu" belirt
ti. Delegelere 
seslenen Baykal, 
"Siz burada beni 
seçmekle 
yetinmediniz, 
CHP'yi yön
lendirmek isteyen
lere 'dur' dediniz.

CHP'nin kimliğini 
bir kez daha kanıt-' 
ladiniz. Ortaya 
çıkan sonuç, kims
enin CHP'yi istediği 
gibi yönlendirmeye 
gücünün 
yetmediğini ortaya 
koydu" ifadelerini 
kullandı. Bundan 
sonra da kimsenin 
gücünün CHP'yi 
istediği gibi yön
lendirmeye 
gücünün yetmeye
ceğini kaydeden 
Baykal, • 
Konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"CHP'yi yozlaştır
maya kimsenin 
gücü yetmez. Çok 

büyük bir iftihar 
duygusu içindeyim. 
Bu koşullar alrtın- 
da böyle bir sonu
cun ortaya çık
masından, yalnızca 
CHP Genel Başkanı 
olarak değil, sade 
bir partili olarak da 
iftihar ediyorum" 
Türk halkına de 
seslenen Baykal, 
"Ne mutlu ki CHP 
gibi bir partiniz var. 
Tuzakları yırtarak 
parçalayacak, 
Türkiye'nin önünü 
açacak olan CHP, 
bugün yeniden 
doğdu" şeklinde 
konuştu.
"CHP'ye binlerinin 

gücü yetmedi" şek
linde konuşan 
Baykal, bir kez 
daha partiye 
hizmet etmekle 
görevlendirildiğini 
söyleyerek 
teşekkür etti. 
Baykal, delegelere 
hitaben, "Sizlerie 
iftihar ediyorum" 
ifadesini kullandı. 
Çarşaf liste 
reddedildi 
Deniz Baykal'ın 
kazandığı seçim
lerin ardından 
Mustafa Sarıgül 
taraftarlarının Parti 
Meclisi ve Yüksek 
Disiplin Kurulu 
seçimlerinin çarşaf 
liste usulünce 
yapılması yönünde
ki önergesi 
oylandı. Yapılan 
açık oylama sonu
cunda önerge red
dedildi. Kurultay, 
böylece ilk günkü 
çalışmalarını sona 
erdirmiş oldu.

Yeni kurulan şir
ket sayısı 2004 
yılında bir önceki 
yıla göre yüzde 
26.8'lik artışla 40 
bin 919'a yük
selirken açılan 
ticaret unvanlı 
işyeri sayısı 43 bin 
261 oldu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
tarafından 
yapılan açıkla
maya göre geçen 
yıl kurulan ticaret 
unvanlı işyeri 
sayısı yüzde 30.9 
oranında arttı. 
2004 yılında 
kurulan şirket ve 
kooperatiflerin 36 
bin 647’si limited, 
2 bin 767'si anon
im-, 98'i kollektif 
şirket, 2'si 
komandit, 1405'i 
de kooperatif 
oldu. 2004'te 
kurulan ^şirket ve 
kooperatiflerin 
toplam sermayesi 
4.8 katrilyon lira 
olurken en fazla 
şirket 13 bin 192 

ile toptan ve per
akende ticaret ve 
onarım faaliyet
leri için açıldı. 
Tarım sektöründe 
açılan şirket 
sayısında bir 
önceki yıla göre 
iki kat artış (yüzde 
113.1) dikkat çek
erken Elektrik, 
gaz ve su sek
töründe de yüzde 
103.6'lık artış 
yaşandı. Kapanan 
şirket sayısında en 
fazla artış yüzde 
104.3 ile madenci
lik sektöründe' 
gerçekleşti. 
Açıklamaya göre 
geçen yıl 7660 şir
ket ve kooperatif 
kapanırken 
kapanan işyeri 
sayısı 18 bin 
555 olmuştu. 
Kapanan şirket 
ve kooperatif 
sayısı yüzde 
40.9, kapanan 
ticaret unvanlı 
işeri sayısı ise 
yüzde 40.3 
artmıştı.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Tel: (0,224) 5131071 -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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Kızlar mı erkekler mi çok okuyor?
İlköğretim okulların
da yapılan bir 
araştırma, çocuk
ların cinsiyet ve 
gelir durumlarına 
göre kitap okuma 
alışkanlıklarının 
değiştiğini ortaya 
koydu.
'Milli Eğitim" der
gisinde yayımlanan 
"İlköğretim 5, 6 ve 
7. Sınıf Öğrenci
lerinin Okuma 
Alışkanlıklarının 
İncelenmesi" başlık
lı araştırmadan elde 
edilen verilere göre,

çocukların yüzde 
62.1'i yılda 1-10, 
yüzde 10.7'si 11-19, 
yüzde 6.7'si 20-29 
arasında kitap 
okuduğunu belir
tirken sadece yüzde 
6.7'si bu rakamı 
30'un üstünde 

olarak bildirdi. Hiç 
kitap okumadığını 
ifade edenlerin 
sayısı yüzde 12.5'i 
olarak tespit- 
edildi.
"Ders dışında 
düzenli kitap 
okuyabiliyor 

musun?” sorusuna 
erkek çocukların 
yüzde 72.8'i, kız 
çocukların yüzde 
86'sı "evet" 
yanıtını verdi. 
"Elinde bir miktar 
paran olsa ne 
alırdın" sorusunu 
çocukların yüzde 
36.7'si kitap, yüzde 
31.1'i "yiyecek", 
yüzde 21.3'ü "giye
cek", yüzde 4.1 'i 
"oyuncak", yüzde. 
1.1 "cep telefonu" 
yanıtını verdi. 
Bu soruya

verilen yanıtlarda soruya ilk sırada
sosyo-ekonomik 
düzeyler arasında 
farklılıklar saptandı. 
Alt sosyo
ekonomik 
düzeydeki çocuk
ların yüzde 44'ü

"kitap" yanıtım 
verirken, bu rakam 
üst sosyo-ekonomik 
düzeydeki çocuklar
da yüzde 29.4'de 
kaldı.

Bol giysiler
soğuktan koruyor Kadınlar ikinci ansf mı?

Soğuk havanın 
etkisini gösterdiği 
günlerde, vücuda 
yapışan elbiseler 
yerine bol giysiler 
tercih edilmesini 
tavsiye eden uzman
lar, kendini yorgun 
hisseden ve su 
kaybı olan kişilerin 
dışarı çıktıklarında 
çok dikkatli olması 
gerektiğini bildirdi. 
Dahiliye Uzmanı Dr. 
İnci Coşkun, kadın 
ve çocukların 
soğuktan daha 
çabuk etkilendikleri
ni ifade ederek, 
soğuğa karşı tedbirli 
olunması gerektiğini 
söyledi. Coşkun, 
soğuğun etkisiyle . 
ciltte kızarıklık ve 
ağrı hissi ile 
sonuçlanan hafif 
derecede değişiklik
lerden yaygın doku 
hasarına kadar bir 
dizi değişiklik mey
dana geldiğini belirt
ti. Donma soniıcu 
ciddi doku kayı
plarının meydana 
geleceğini ifade 
eden Coşkun, şun
ları söyledi: 
"Yorgun ve vücud
unda su kaybı olan 
insanlar, soğuk 
havalarda dışarıda 
uzun süre kaldık
larında vücutları, 
soğuktan daha fazla 
etkilenecektir. Uzun

süreli aşırı soğuktan 
en çok el ve ayak 
derileri, kulaklar ve 
burun etkilenir.
Daha uzun süreli 
düşük ısıya maruz 
kalanlarda ise kas 
ve kemik gibi derin 
dokular etkilenir." 
Soğuk yaralan
malarında çevresel 
ve kişisel faktörlerin 
etkili olduğunu 
belirten Dr. Coşkun, 
soğuk derecesi ve 
bulunulan ortamın 
yüksekliği arttıkça, 
dağlara çıkıldıkça 
oluşabilecek doku 
hasarının da arttığını 
söyledi. Ortamdaki 
yüksek nem veya 
ıslak olunmasının ısı 
kaybını artırarak 
soğuktan daha fazla 
etkilenmeye yol 
açtığını anlatan 
Coşkun, sıkı, vücut 
ile tam temas eden 

giysiler ya da 
rüzgarı geçiren 
giysilerin 
vücudu soğuk
tan iyi koruya
mayacağını 
kaydetti.
Soğuk havalar
da bol ve rüz
garı 
geçirmeyen 
giysilerin ter
cih edilmesini 
tavsiye eden 
Coşkun, met
allerle temas 

eden vücut kısım
larının hızla ısı kay
bettiğini ve soğuk
tan çok etkilendiğini 
vurguladı. Kişiye ait 
faktörlerin de 
soğuktan etkilen
mede rolü bulun
duğunu ifade eden 
Coşkun, çocuklar ve 
genç kadınların 
soğuğa karşı daha 
hassas olduğunu 
söyledi. Aşırı 
yorgunluk, su kaybı, 
sigara içme, devamlı 
ve aşırı alkol alımı 
gibi durumların 
soğuk havanın 
olumsuz etkisini 
artıracağını belirten 
Dr. Coşkun, soğuk
tan koruyucu krem
lerin, sanıldığının 
aksine kişide donma 
için daha riskli bir 
ortam oluşmasına 
sebep olabildiğine 
işaret etti

Birleşmiş 
Milletler(BM) Kadına 
Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın önlen
mesi Sözleşmesi 
(CEDAVV) Komitesi, 
raporlarını incelediği, 
aralarında 
Türkiye'nin de bulun
duğu 8 ülkede cinsel 
ayrımcılığa dayalı 
yasaların devam 
ettiğini ve bu ülkel
erde kadınların ikinci 
sınıf vatandaşlar 
olarak klişeleştir- 
ilmelerine çokça rast
landığını kaydetti. 
New York'taki BM 
binasında bir basın 
toplantısı düzenleyen 
CEDAVV Başkam 
Rosario Manolo, 
Türkiye, Cezayir, 
Hırvatistan, Gabon, 
İtalya, Laos,.
Paraguay ve 
Samoa'da kadın- 
erkek eşitliğinin tam 
olarak sağlana
madığını söyledi. 
Raporlarını sunan bu 
ülkelerin mevcut 
yasalarında, kadın
lara .karşı cinsel 
ayrımcılığı devam 
ettiren unsurlar bulan 
CEDAVV Komitesi'nin, 
söz konusu ülkelere 
konuyla ilgili 
yasaların nasıl 
düzeltileceği, kamu 
kuruluşlarında kadın
ların sayılarının

artırılması, gelenek
sel olmayan alanlar
da kadınların eğiti
minin sağlanması 
için burslar temin 
edilmesi*, emniyet 
güçlerinin ve sağlık 
görevlilerinin şiddete 
maruz kalmış kadın
lara destek verme । 
konusunda eğitilme
sine dair tavsiyelerde 
bulunduğu 
kaydedildi.
Söz konusu sekiz 
ülkede toplumun 
bütün kesimlerinde 
olumsuz bir kadın 
klişesine rast
landığını belirten 
Manolo, bunların ya 
geleneksel uygula
malardan ya ataerkil 
yapılardan ya da 

kadın ve erkeğin 
toplumda ve ailede 
üstlendiği rollerden 
kaynaklandığını kay
detti.

' Bütün bu ülkelerdeki 
hükümetlerin kadın
lara karşı önyargılı 
yasaları, adetleri ve 
uygulamaları kaldır
mak ve kadın hakları 
konusunda bil
gilendirme kampa
nyaları düzenlemek 
gibi bir görevi 
olduğunu belirten 
Manolo, bu ülkelerde
ki kadınların kendi 
haklarının farkında ve 
mevcut mekaniz
malarda tanınan hak
lardan haberdar 
olmadıklarını söyledi.
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Açlık sınırı 
520 Yeni Türk Lirası

ATO'dmı M fart uyarısı
Türk-lş'e göre 
bu ay, 4 kişilik 
ailenin "açlık, 
sınırı" 520 YTL, 
"yoksulluk 
sının" ise bin 
581 YTL oldu. 
Türk-lş'in 
araştırmasına 
göre, 4 kişilik 
ailenin dengeli 
ve sağlıklı 
beslenebilmesi 
için yapması 
zorunlu olan ve 
"açlık sının" 
olarak 
adlandırılan 
tutar, geçen ay 
514 YTL iken, 
bu ay, 520 
YTL'ye yükseldi. 
Dört kişilik 
ailenin gıda har
camalarının yanı 
sıra kira, ulaşım, 
yakacak, elek

trik, su, haber
leşme, giyim, 
eğitim, sağlık, 
iletişim, kültür 
gibi temel 
ihtiyaçları için 
yapması 
gereken ve 
"yoksulluk 
sınırı" olarak da 
ifade edilen 
tutar ise bin 580 
YTL 56 Ykr oldu. 
Son bir yıl 
içinde açlık 
sınırı 47 lira ve 
yoksulluk sınırı 

ise 143z lira arttı. 
Türk-îş'in 
araştırmasına 
göre, Ankara'da 
yaşayan 4 kişilik 
bir ailenin gıda 
için yapması 
gereken harca
ma tutarı, bir 
önceki aya göre 
yüzde 1.18 
artarken, gıda 
harcaması 
tutarında son 12 
ayjtibariyle 1 
artış yüzde 9.93 
oranında oldu.

Kredi Kartları 
Yasa Taslağı 
hazırlığı 
içerisinde bulu
nan Bankacılık 
Denetleme ve 
Düzenleme 
Kurulu'nun 
(BDDK), Ankara 
Ticaret 
Odası'ndan (ATO) 
kredi kartları • 
konusunda görüş 
istediği bildirildi. 
ATO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Oda tarafın
dan sözlü ve 
yazılı olarak 
BDDK'ya 22 mad
delik rapor sunul
du.
ATO raporunda, 
kredi kartlarına 
yasal düzenleme 
getirecek bir 
yasanın bir* an 
önce çıkarılması 
ve kredi kartı fai
zlerine yasal bir 
sınırlama getir
ilmesi istendi.

Raporda, söz 
konusu faizlerin 
devlet borçlanma 
faizlerine ya da 
tüketici kredisi 
faizlerine endek- 
slenmesi öner
isinde bulunuldu. 
Kredi kartlarında 
çalınma ve bilgi 
dışı kullanım hal
lerini kapsayan 
ücretsiz bir "sig
orta sistemi"nin 
zorunlu hale 
getirilmesi gerek
tiği kaydedilen 
raporda, tüketi
ciyi cezbetmek 
amacıyla uygu- _ 
lanan Kredi 
kartıyla tak-

sitlendirme 
işleminin sınır
landırılması 
gerektiğine vurgu 
yapıldı.
Kredi kartı kul
lanıcısına verilen 
harcama limi
tinin, kart 
hamilinin resmi 
olarak belgelediği 
aylık toplam 
geliri ile orantılı 
olması gerektiği, 
bunun için "Kredi 
Derecelendirme 
Sistemi"ne 
geçilmesi öner
ilen raporda, ayrı
ca kredi kartıyla 
ınternet 
üzerinden

oynanan 
kumarın da 
engellenmesi 
istendi.
Raporda ayrıca 
sadece yasa ile 
kredi kartı 
sorunlarının 
çözülemeyeceği 
de belirtildi.

Tüketicilerin 
genel olarak 
kredi kartı kul
lanımı, özellikle 
de faizler, ödeme 
zamanları ve mik
tarları konuların
da bilgi eksik
liğinin bulun
duğunun 
gözlendiği, bu 
nedenle "Kredi 
Kartları 
Bilgilendirme" 
kampanyası 
düzenlenerek, 
tüketiciler bil- _ 
inçlendirilmesini 
n en az yasa 
kadar önemli 
olduğu 
kaydedildi.

GAYRİMENKULÜN AÇIK 
ARTTIRMA İLANI

“Gemlik Cumhuriyet Mahallesi, Şahinler 
Sitesi E Blok’un altında biri 40 metrekare ve 
diğeri 64 metrekare olan iki adet dükkan 
26.02.2005 günü saat H.oo’de “Gemlik Akıtlar 
İş Merkezi, Kat: 2 No : 9 da açık arttırma ile 
satıya sunlacaktır.

40 metrekare olan dükkanın ihale satış 
bedeli 5.000,00 YTL, 64 metrekare olan 
dükkanın ihale satış bedeli 5.500,00 YTL’den 
az olmayacaktır.

İhaleye katılmak isteyenler, Gemlik Ziraat 
Bankasındaki “9985890-5001” nolû hesaba 
ihale katılım bedeli olarak 100,00 YTL yatıra
caklardır.

İlgililer, 513 30 91 - 513 23 99 nolu telefonları 
arayarak geniş bilgi alabilirler.

İhale herkese açıktır.

S.S. ŞAHİNLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN 

ÜYELERİMİZE DUYURU
5174 SAYILI Yasanın anılan hükümleri, 19 Ocak 2005 tarih ve 

25705 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ 
seçimleri hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Sanayi Ve Ticaret 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin uygulamaya 
ilişkin talimatları uyarınca;

Bu seçimlerde oy kullanma veya aday olma hakkına sahip 
Odamız üyeleri, Bakanlık ve TOBB tarafından elektronik ortamda 
oluşturulmuş bulunan veri tabanında kayıtlı üyelik bilgileri esas 
alınarak hazırlanmış ve Meslek gruplarına göre güncelleştirilmiş 
olan seçmen listeleri ile belirlenecektir.

Odamız Meslek Komiteleri Seçimleri Mart 2005 tarihinde 
yapılacaktır.

Üyelerimizin seçimlere iştirak edebilmeleri için;
1- 31.12.2002 tarihinden önce Odamıza kayıt yaptırmış üyele 

rimizin 2003 ve 2004 yıllarına ait aidat borçlarının bulunmaması 
gerekmektedir.

Bu tarihlerde borçları bulunup ödemeyen üyelerimiz seçmen 
listelerinden çıkartılıp askıya alınacaklardır. Aidat borçlarının 
TAMAMINI ÖDEMEK suretiyle askıya alınan üyeler, seçmen lis
telerine yeniden dahil edileceklerdir.

2- Seçimlerde vergi mükellefiyeti bulunmayan üyeler oy kul
lanamayacaklardır.

Sayın Üyelerimizin Odamıza müracaat ederek gerekli kontrol
lerini yapmalarını önemle rica ederiz.

B - 379 YÖNETİM KURULU
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Gemfcpor y tornspof ile berabere faldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son haftalarda 
aldığı başarılı 
sonuçlarla Gençler 
liginde fırtına gibi 
esen Gemlikspor'lu 
gençler Cumartesi 
günü oynadıkları 
Yeni Karamanspor 
maçında 3-3 
berabere kalırken, 
3 futbolcu kırmızı 
kart gördü.
Emre, Ahmet, Fatih, 
İsmail, Rıdvan, 
Nazım, Sercan, 
Yusuf, Muharrem, 
Dinçer, Onur'la 
sahaya çıkan 
Gemlikspor gençleri

5'nci Dakikada 
Muharrem'le 1-0 
öne geçti.
18. Dakikada 
Rıdvan'la durumu 
2-0'a taşıyan 
Gemlikspor, 
21 ve 25'nci 
dakikalarda yediği 
2 golle devreyi 2-2 
berabere bitirdi. < 
İkinci yarının hemen 
bgşında 48. nci 
dakikada 
Muharrem'in attığı 
golle 3-2 öne 
geçen Gemlikspor, 
55. nci dakikada 
kalesinde 
gördüğü golle 3-3 
duruma geldi.

Maçın 85. nci 
dakikasında ise fut
bolcular arasında 
çıkan kavğada 
maçın hakemi 
Gemlikspor'dan 
Dinçer, Nazım ve 
Muharrem ile Yeni 
Karamahspor'dan 
da üç futbolcuyu 
kırmızı kartla 
oyun dışında 
bıraktı.
Son maçlarda aşırı 
stresle oynayan 
Gemlikspor'da 
forvet elemanlarının 
kırmızı kart 
görmeleri takımı 
ileriki maçlarda zor 
duruma bırakacak.

Zeytinsporiu voleybolcular hüsrana uğradı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'! Üçüncü > 
Türkiye Bayanlar
Voleybol 
şampiyonasında 
temsil eden 
Zeytinspor, 
çıktığı ilk maçında 
istediğini alamadı. 
Bursa Çekirge 
Spor Salonu’na 

mutlak galibiyet 
için çıkan 
Zeytinspor'lu 
bayan 
Voleybolcular 
rakibi Bilecik 
Anadolu 
Gençlerbirliği'ne 
3-0 yenildi. 
Maça, Figen, 
Gamze, 
Değer, Ayça,

İdil ve 
Mihrican'la 
başlayan 
Zeytinspor, 
kötü başladığı ilk 
seti 25-18 kaybetti. 
İkinci sette de 
beklenen oyununu 
sergileyemeyen 
Zeytinspor'lu 
bayanlar ikinci 
seti de aynı 
skorla 25-18 
rakibine verdi. 
Üçüncü sette 
biraz olsun 
mücadele veren 
ancak setin 
sonlarında yine 
maçtan kopan 
Zeytinspor, bu 
seti de 25-23 
verince maçtan 
3-0 mağlup 
ayrıldılar. 
Maç öncesi 
mutlak favori 
gösterilen 
Zeytinsppr 
Bayan Voleybol 
Takımı 
ikinci maçını 
5 Şubat Cumartesi 
günü saat 
11.00 de 
Karamürsel 
Spor Salonu’nda 
Karamürsel 
idmanyurdu ile 
yapacak.
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Tarım ilaçları 
israf oluyor

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Çiftçilerin eğitimsizliği 
sebebiyle her yıl tril 
yonlarca liralık gübre 
ve tarım ilacının israf 
olduğu bildirildi.
Bursa'nın Mudanya 
İlçesi*hde Mudanya 
Köylüleri 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
(KÖY-DER) üyeleri, 
AK Parti İlçe Başkanı 
Mevlana Şimşek'i 
ziyaret ederek, tarım' 
konusunda destek iste
diler. KÖY-DER 
Başkanı Ali Oral, . 
sadece ilçe merkezi ve 
köylerde özellikle 
zeytin, kara incir ve 
diğer ürünlerde her yıl 
10 trilyon liralık gübre 
ve ilaç kullanıldığını, 
bunun 5 trilyon 
lirasını devletin 
süvbanse ettiğini, 
kalan 5 trilyon lirayı 
ise çiftçilerin 
karşıladığını 
belirterek^ '"Şuursuzca 
yapılan uygulamadan

dolayı 5 trilyon liralık 
gübre ve ilaç boşa 
gidiyor. Bu hem kay
nak israfına, hem de 
ekolojik dengenin 
bozulmasına sebebiyet 
veriyor.' Çiftçi ve devlet 
zarar ediyor.
Çiftçimizin zor günler 
yaşadığı bu dönemde 
maliyetleri düşürmek 
ve devleti de zarardan 
kurtarmak için, üreti
cileri bilgilendirmek 
gerekiyor. Bunun için 
köylerde seminerler 
vermeyi düşünüyoruz. 
Ayrıca sadece 
Yalova'da bulunan 
yaprak ve toprak anal
iz laboratuarının 
Mudanya’ya kurul

masını, istiyoruz” dedi. 
AK Parti İlçe Başkam 
Şimşek ise, ”Çifçiler 
için ne gerekiyorsa 
yapmaya hazırız. 
Gerekli yerlerle koor
dinasyon kurarak 
üreticilerimizin daha 
bilinçli ve sağlıklı 
tarım yapmalarını 
sağlayacağız. 
Gübreleme ve ilaçla
ma hususunda Tarım 
Müdürlüğü ile görüşe
ceğiz, gerekirse 
üniversiteden de 
destek alacağız. Ayrıca 
laboratuar için ne 
yapılabilir ohu da ~~ 
araştıracağım " diy
erek, çiftçilere destek 
sözü verdi

Kanalla 30 bin göçmen alacak
2010 Kış 
Olimpiyatları ’nın 
inşaatları için 60 bin 
eleman çağıran 
Kanada, bu kez petrol 
çıkartmak için 
aralarında 
Türkiye'nin de bulun
duğu ülkelerden 30 
bin göçmen alacak 
Türkiye'den üstdüzey 
yönetici, petrol 
mühendisi, tekniker 
ve nitelikli işçileri 
ülkesine çekmek

adalet sisteminin 
adaptasyon sorunu 
yaşayabileceğini 
söyledi.
EN UCUZ ÜLKE 
Kanada 'nin BM 
raporlarına göre en 
zengin, en sosyal ve 
en ucuz ülke 
olduğunu söyleyen 
Richard McPhee, dört 
kişilik bir ailenin 
aylık masrafının 606 
Kanada Doları (yak
laşık 700 milyon)

hakka sahipsiniz’ diye
konuştu.
KALİFİYE 
ELEMAN . 
İSTENİYOR 
Kanada 
Hükümeti 'nin, 
artan petrol fiyat
larının ardından 
ülkesindeki petrol 
rezervlerini harekete 
geçirme kararı 
aldığını belirten 
Richard McPhee, 
yapılan araştırmalar-

V. KARAMAN - GEMLİK
16-18 yaş grubunun ikin

ci devre 3 ncü maçı 
Cumartesi günü saat 
12.oo ’de Bağlarbaşı 
sahasında oynandı.

Nedendir bilinmez maça 
güzel başlıyor ama sonunu . 
getiremiyoruz.

Maça iki eksikte olsa 
kadro aynı idi yalnız yağ
murun yağması gençler bu 
maça rağbet etmeyineçe 
sahaya yedeksiz çıkmıştı.

Hızlı başladı. 5 nci 
dakikada Muharrem 18. 
dakikada Rıdvan ile öne 
geçtik bu maçı kazandık 
gibi düşünceye kapılınca, 
21. ve 25. dakikada üst üste 
iki gol kalesinde gördü. 
Durum 2-2 oldu. Saha ağır 
olnkasina rağmen futbol 
oynamaya müsaitti devre bu 
neticeyle sona erdi.

Gemlikspor ikinci yarıya 
temkinli haşladı. 55 nci 
dakikada Muharrem 'in 
golüyle biraz olsun rahat
lamıştı. Ama gel gör kü 53 
nci dakikada Y. Kahraman 
beraberliği sağladı ne 
oyduysa bu dakikadan 
sonra gelişti.

Havanın yağışlı sahanın

ağır oluşu ister istemez sert 
hareketler oldu. İtişmelerle 
başlayacak sertlik kavgaya 
dönüytü.

Dinçer, Nazım, 
Muharrem, Y.
Karaman 'dan 3 oyuncu kır
mızı kartla oyun dışında 
kaldılar.

Seyredilecek bir şey yok 
gibiydi. İki takımda yaptık
ları yanlarına zarar 
kalmıştı.

Nedendir bu disiplinsiz
lik, her şeye itiraz sert 
hareketler nedendir?

Muharrem bir daha 
çalışkan şutör olsan, belki 
ileride aranılacak isim olur
sun.

-•ç "Dfyçe iyi oynamaya 
başladın evvelki hafta kır- 
mızıkart bu maçtada kır- 
mızf.

Nazım takıma 2. haf
tadan heri direk giriyorsun 
iyi yoldayken.

Çimdi bu üç oyuncuya 
sesleniyorum kötü hareket- 

. leriyapmaya hiç ama hiç' 
hakkınız yok. Gemlik 'e 
takıma yönetime hocdmıza 
zarar verdiniz.

Böyle olmamlıydı.

isteyen Kanada, yıllık- 
60 bin dolara çalışa
cak göçmenleri ülke
sine bekliyor. Kanada 
ile Türkiye arasında 
göçmen transferi pro
gramını yürüten 
kurumun .başındaki 
Dünya Hukukçular ■' 
Birliği Başkanı 
Richard McPhee, 
açıklamalarda bulun*- 
du. Türkiye 'de yapıla
cak olan Dilnya 
Hukukçular Zirvesi 
hakkında da. bilgi 
veren McPhee, 
Türkiye'nin AB'ye 
üyeliğiyle birlikte

düzeyinde olduğunu 
ifade etti. Kanada 
Hükümeti'nin yılda 
250- 300 bin göçmen 
aldığını belirten 
McPhee, 'Kanada 
göçmenlik sistemiyle 

• büyüyen bir ülke. >
Türkiye'nin Almanya, 
Fransa'ya gönderdiği 
işçi kavramıyla 
karıştırılmamalı.
Geçtiren sistemimle 
30 milyon 
Kanadah'dan hiçbir 
farkınız yok. Sadede 3 
yıl seçimlerde oy 
kullanamıyorsunuz^ 
Kanunlar önünde her

da Suudi 
Arabistan 'daki rez
ervlerinin 4 katı 
büyüklüğünde kay
naklar bulunduğunu 
kaydetti. Alberta 
Eyaleti'nin kuzeyinde 
bulunan petrolün 
farkh yapısı 
oldıjunu belirten 
McPhee, 'Kumla 
karışmış fosil

’ petrol varK Bunu 
rafine etmek 
normalden daha 
pahalı. Ancak bir şir
ket rafineri için 10 
milyar dolar yatırım 
yapma kararı verdi.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2

Müracat Tel:
Tel: 0.224513 40 81 
GSM: 0532 337 9710

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

’GSM: 0532 337 97 10

SATILIK 
OTOMOBİL

1999 Model 
Bayandan 

satılık klimalı 
TOYOTA 

COROLLA 
GSM : 0.542 

516 73 83.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
.nıasa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYON^ YAPILIR

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

^0^3
■M GONLOK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



31 Ocak 2005 Pazartesi Sayfa

Hasta haklarını ihlal eden yandı
Vatandaşlara kötü 
muamele ve hizmet 
kusurları başta 
olmak üzere has
tanelerde yaşanan 
olumsuzlukları 
engellemek için 
Hasta Hakları 
Birimlerini yaygın
laştıran Sağlık 
Bakanlığı, hazırlanan 
yönergeye uymayan 
sağlık personeline 
acımayacak. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Necdet Ünüvar, 81 
ilin sağlık müdür
lüğüne gönderdiği 
genelge ile, hasta 
hakları konusunda 
titizlik göstermeyen 
kurum yöneticilerini 
uyardı 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı kapsamın
da yürütülen çalış
malardan olan Hasta 
Hakları 
Uygulamalarının 15 
Ekim 2003 tarihinden 
itibaren uygulan
maya başlandığını 
belirten Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Ünüvar, uygula
manın sağlık tesis
lerinde hasta hakları
na ilişkin yönerge 
doğrultusunda 
yürütüldüğünü kay
detti. Ünüvar, söz 
konusu yönerge ile, 
sağlık kurum ve 
kuruluşlarında hasta 
haklarına hassasiyet 
gösterilmesi, 
yaşanan ihlallerin ve 
bunlara bağlı sorun
ların ortadan kaldırıl
ması veya en aza 
indirilmesi, sağlık 
hizmet kalitesinin ve 
bağlık hizmetlerinin 
sunum sürecinin 
iyileştirilmesi, hasta
ların hak ihlal
lerinden korun
abilmesi ve gerek
tiğinde hukuki 
korunma yollarını 
fiilen kullanabilmesi 
amaçlandığını vurgu
ladı. Uygulamanın 
başlatıldığı hastanel
erde yapılan 
incelemelerde bazı 
uygulamaların 
Yönergede belir
lenen usul ve 
esaslara uygun 
olmadığının tespit 
edildiği belirtildi. 
Ünüvar, uygula
manın başarısı ve 
belirlenmiş poli
tikaların gerçekleştir
ilebilmesi için tüm

hastanelerde belir
tilen hususfhrın has
sasiyetle uygulan
masını istedi. Ünü- 
var, genelgede hasta 
hakları uygula
malarında dikkat 
edilecek usul ve 
esasları şöyle 
sıraladı
"- Hasta Hakları 
Kurullarının ve 
Birimlerinin işleyişini 
kolaylaştıracak fiziki 
mekan, personel ve 
araç gereç eksiklik
leri Yönerge doğrul
tusunda giderilecek
tir.
- Hasta Hakları 
Kurulları ve Birimleri 
Yönergede belir
lenen şekilde 
teşekkül ettirilecek 
ve çalışmasını 
sürdürecektir.
- Hasta haklarına 
ilişkin uygulamalar 
internet üzerinden 
takip edildiğinden 
bilgisayar, internet 
bağlantısı gibi 
aksaklıklar gideril
erek yaşanan sorun
lar çözümlenecektir. 
- Hasta Hakları Kurul 
Başkanı ve Birim 
Sorumlularının 
objektif ve tarafsız 
çalışmasını temin 
amacıyla Bakanlık 
onayı ile 
görevlendirilmekte
dir. Bakanlık tarafın
dan görevlendirilen 
personelin dışında • 
başka personelin 
kurul başkanı ve 
birim sorumlusu 
olarak 
görevlendirilmeleri 
şeklindeki uygula
malara gidilmeye
cektir. Bu yönde bir 
ihtiyaç oluşması 
halinde gerekçesi ile 
birlikte Bakanlığa 
bildirilecektir.
- Hasta Hakları Kurul 
Başkanı ve Birim 
sorumluları, bu 
konuda hizmetiçi 
eğitim almış kişilerin 
arasından 
görevlendirilmekte
dir. Kurul başkan- 

larının ve birim 
sorumlularının 
değiştirilmesi bakan
lığın onayı ile 
mümkündür.
- Bakanlık tarafından 
düzenlenen hizmet 
içi eğitimlere katıl
mayanların kurul 
başkanı ve birim 
sorumlusu olarak 
teklif edilmemesi 
gerekmektedir. - 
Hasta Hakları 
Birimlerinde çalışan 
personel, kendi 
istekleri dışında k 
başka bir birim, 
kurum, kuruluş veya 
ünitede 
görevlendirilmeye- 
ceklerdir. Bakanlıkça 
bu görevi yerine 
getirmek üzere 
görevlendirilen 
çalışanlarımız yaptık
ları iş gereğince 
ayrımcılık veya ceza 
olarak algılanabile
cek işlemlere tabi 
tutulmayacaklardır. 
\- Hasta Hakları Birim 
Sorumluları, birim
lerde tam zamanlı 
olarak çalışacak ve 
kendilerine hastane 
içinde yada dışında 
ikinci görev ver
ilmemeye özen gös
terilecektir.
- Hasta Hakları 
Kurul Başkanlan'mn, 
varsa hastanede 
yürütülen toplam 
kalite çalışmalarının 
içinde bulunmaları 
sağlanacaktır.
- Hasta hakları birim
leri tarafından 
yerinde çözülen 
sorunlar ve istenen 
diğer istatistik! 
sonuçlar 6 ayda bir 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü'ne 
gönderilecektir.
- Hasta hakları birim
ine ulaşan başvuru
lar eğer yerinde 
çözülmemişse, aynı 
gün internet ortamı
na girilecektir. 
Başvuruların inter
nete girilmesinde 
başka bir süreç 
izlenmeyecek, 

başvuruların herhan
gi bir şekilde tas
nifine yol açacak 
davranışlardan 
kaçınılacaktır.
- Hasta hakları birim
lerine ulaşan başvu
rular 15 iş günü 
içerisinde sonuç- * 
landırılacaktır.
- Hasta Hakları 
Birimi olarak 
Yönergeye uygun 
olarak tahsisi edilen 
fiziki mekanlar hasta 
mahremiyeti açısın
dan başka birimlerin 
veya kişilerin kul
lanımına (mesai içi- 
dış) açılmayacaktır. - 
Hasta Hakları 
Birimleri hastaların 
kolay ulaşabileceği 
tercihen polik
liniklere yakın yer
lerde oluşturulacak, 
birimi gösteren yön 
levhaları asılacaktır. 
- Hasta Hakları 
Kurullarında 
görüşülen dosyalar
dan idari işlem yapıl
ması amacıyla 
Başhekimliğe gön
derilen dosyalar 657 
sayılı kanun hüküm
lerine göre ivedilikle 
işleme konularak 
sonuçlandırılacaktır. 
Bu iş ve işlemlerin 
yapamamasından 
dolayı doğacak idari 
ve adli sonuçlardan 
başhekimler birinci 
derecede sorumlu 
olacaklardır.
- Hastane yönetimi, 
tüm personelin 
tanıtıcı kimlik kartı 
takmasını sağlamak 
zorundadır. Personel 
kimlik tanıtım kart
larında çalışanın; 
adı, soyadı, mesleği, 
çalıştığı birim ve 
fotoğrafı bulunacak
tır. Bu kimlik tanıtım 
kartı uzaktan rahat 
bir şekilde 
okunacak tarzda 
tasarlanacaktır 
- Hasta Hakları Kurul 
Başkanı ve Birim 
Sorumluları tarafın
dan tespit edilen 
sorunların 
çözülebilmesi için 
periyodik hizmetiçi 
eğitimler düzen
lenecektir. Bu 
eğitimler belirlenen 
program dahilinde 
yapılacak ve istatisti- 
ki sonuçlar en geç 
30 gün içerisinde 
Bakanlığa gönderile
cektir.

Memura
ilave derece

TBMM’de
■ ■■M

B

TBMM, Kurban 
Bayramı ve CHP 
Kurultayı 
dolayısıyla ara 
verdiği çalış
malarına, bu 
hafta yeniden 
başlayacak. 
TBMM Genel 
Kurulu'nda, 1 
Şubat Salı günü 
denetim yapıla
cak. AK Parti 
Kütahya 
Milletvekili Haşan 
Fehmi Kinay ve 39 
milletvekilinin, el 
sanatlarının 
geliştirilmesi, 
korunması ve 
gelecek kuşaklara 
aktarılması, üreti
cilerin sorun
larının 
araştırılarak* 
çözüm öneri
lerinin belirlen
mesi amacıyla 
verdiği araştırma 
önergesi 
görüşülecek. 
Genel Kurul, 2 
Şubat Çarşamba 
günü ise 
memurlara ilave 
bir derece ver
ilmesini öngören 
yasa teklifini 
görüşecek. Teklif, 
1991 ve sonrasın
da memur olan
lara ilave bir 
derece verilmesini 
öngörüyor.
Bayram 
öncesinde çıkarıl
ması planlanan 
ancak, Plan ve

HEMPAMEDEVAMEDra
GEHUK

K
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 

Bütçe 
Komisyonu'nun 
raporunu 
zamanında vere
memesi nedeniyle 
yetişemeyen 
düzenlemenin 
yürürlük tarihi, 
memurların mağ
dur edilmemesi 
için 15 Ocak 2005 
olarak düzen
lenecek.
Bazı uluslararası 
anlaşmaların 
onaylanmasının 
uygun bulun
duğunu içeren 
tasarılar da 3 
Şubat Perşembe 
günü Genel 
Kurul'da ele alı
nacak.
Düzenleyici ve 
denetleyici 
kurumlar için 
ortak usul ve 
esaslar getiren 
yasa tasarısı, 2 
Şubat Çarşamba 
günü TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülecek. 
AB Uyum 
Komisyonu, 1 
Şubat Sah günü 
toplanarak, daha 
önce görüşmeye 
başladığı 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda 
Değişiklik 
Yapılmasına 
ilişkin Yasa 
Tasarısı'm 
ele alacak.
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Kış mevsiminin ken
dini iyice hissettirm
eye başladığı şu 
günlerde, uzmanlar 
soğuk algınlıklarına 
karşı vatandaşları 
uyarararak, bazı 
önerilerde bulundu. 
Uzmanlar, antibiy
otik kullanımının 
soğuk algınlığının 
düzelmesine etkisi 
olmadığını 
belirterek, vatan
daşların ancak 7 ile 
10 günden uzun 
süren ve ateşle 
seyreden bir tablo 
olduğunda hekime 
müracaat ederek, bu 
durumda antibiyotik 
almalarını öneriyor. 
Türkiye Sağlık 
Vakfı'nın web 
sitesinden derlediği 
bilgilere göre, 
mevsim nedeniyle 
şu günlerde birçok 
kişide soğuk algın
lığı şikayeti 
bulunuyor. Bu 
şikayetlerin ancak 
yüzde 10 ila yüzde 
15'i 'bakteriler1 
nedeniyle oluşuyor. 
Bakteriler nedeniyle 
oluşan sinüzit, 
farenjit, orta kulak

iltihabı gibi üst sol
unum yolu infeksiy- 
onlarında antibiy
otiğin kullanılabile
ceği belirtilirken, 
'viral infeksiyonlar' 
olarak bilinen soğuk 
algınlığı, nezle gibi 
rahatsızlıkların ise 
antibiyotik ile tedavi 
edilemeyeceği vur
gulanıyor. Kendi 
seyri içinde düzele
cek infeksiyonlarda 
hasta antibiyotik 
aldığı zaman bu 
nedenle iyileştiğini 
sanıyor. Hasta, bu 
deneyimi yaşadıktan 
sonra diğer hastalık
larında da antibiy
otik kullanması 
gerektiğini 
düşünüyor. Bu 
nedenle hekimlere 
antibiyotik yazması 
konusunda baskı

yapıyor. 
Antibiyotik kul
lanımında çok net 
zaman aralıklarının 
geçerli olduğunu 
belirten uzmanlar, 
antibiyotiklerin 
atımındaki sürelere 
ne kadar uyulursa 
antibiyotiklerin o 
kadar etkili ola
cağını kaydettiler. 
Antibiyotik kul
lanımında kayma, 
dozların atlanması 
veya hastanın belir
tileri geçtikten sonra 
ilacı bırakması 
halinde tedavinin 
başarısız olacağını 
vurgulayan uzman
lar, üst solunum 
yolu infeksiyonların- 
da yanlış antibiyotik 
kullanımının, vücud
un mikroplara karşı 
direnç kaybetme

sine neden 
olduğunu ifade ettil
er. Bu gelişen bak
teri direnci 
nedeniyle zamanla, 
infeksiyon hastalık
larının antibiyotik ile 
tedavi edilemez hale 
geleceğine dikkat 
çeken uzmanlar, 
"Doktor tavsiyesi 
olmadan kesinlikle 
antibiyotik kullanıl
mamalıdır. Bu 
nedenle birçok 
gelişmiş ülkede 
olduğu gibi, 
eczanelerden 
serbest ilaç alımı 
engellenmelidir. 
Türkiye'de yazılan 
her 10 reçeteden 
7'sinde antibiyotik 
bulunuyor.
Vatandaşların soğuk 
algınlığı gibi durum
ların antibiyotikle 
iyileşmeyeceğini 
bilmeleri gerekir. 
Ancak 7 ile 10 
günden uzun süren 
şikayetleri olduğu 
takdirde ve ateşle 
seyreden bir tablo 
olduğunda hekime 
müracaat ederek, bu 
durumda antibiyotik 
alabilirler" diyor

Çocuklarda 
atıiıreeye ftal

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, dünyada her 
yıl 5 yaş altı yaklaşık 
12 milyon çocuğun 
zatürree nedeniyle 
hayatını kaybettiğini, 
Türkiye'de 1 yaş altı 
bebek ölümlerinin 
büyük bölümünün 
zatürreeden kay
naklandığını bildirdi. 
Akdağ, yüksek 
yaşam standartları
na, etkin antibiyotik
lere, gelişmiş yoğun 
bakım ve destek 
tedavilerine rağmen, 
zatürree hastalığının 
görülme sıklığı ve 
yol açtığı ölümlerin 
giderek arttığını vur
guladı.
Dünyada her yıl 5 
yaş altında yaklaşık

12 milyon çocuğun 
zatürree nedeniyle 
hayatını kaybettiğini 
belirten Akdağ, 
Türkiye'de de 1 yaş 
altı bebek ölüm
lerinin büyük 
bölümünün zatürree
den kaynaklandığını 
ifade etti.
Bakan Akdağ, "Akut 
Solunum Yolu 
Enfeksiyonu 
Kontrolü Programı" 
ile bebek ve çocuk
lara yönelik koruyu
cu ve evde tedavi 
edici yöntemlerin 
geliştirilmesini ve 5 
yaş altı çocuklarda 
zatürreeye bağlı 
ölümlerin en aza 
indirilmesini hedef 
(ediklerini kaydetti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 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 51310 51

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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

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
31 Ocak 2005 PAZARTESİ 

SAĞLIK ECZANESİ 
Hamidiye Mah. İstiklal 
Cad. No : 2 GEMLİK 

Tel : 513 03 63

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 2044 

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 Başım 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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Yüzyılın Mesleği
ÖZEL GÜVENLİK”

YETKİ BELGELERİMİZ

BURSA’DAILK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDAN 
İZİN BELGELİ 
ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

ARTIK BENİM DE BİR MESLEĞİM VAR. 
ÇÜNKÜ RENİM BE BİR SERTİFİKAM VAR

Sevgili Gençler;
Sizi 21. yüzyılın mesleği Özel Güvenlikçi olmaya, 

Emniyet Teşkilatı’nın Uzman Eğiticilerinin Yönetiminde 
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI almaya davet ediyoruz. 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI ALMAK İÇİN:
1- T.C. vatandaşı olmak.

2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak 
3-18 yaşını doldurmak gereklidir. 

Askerlik şartı aranmıyor.

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

ONNİSAN ÖZEL GÜVENLİK
Onnisan Güvenlik - Koruma - Eğitim ve Ticaret Ltd.Şti. 

Buttim İş Merkezi C Blok G-5 Girişi No : 009 Osmangazi /BURSA 
Tel : 0.224. 211 63 63 Fax : 0.224. 211 33 96 

www.onnisanguvenlik.com

http://www.onnisanguvenlik.com
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