
Dört gün süren Kurban Bayramıjlçemizde sakin bir şekilde son buldu.

Bayram sakin geçf
Kurban Bayramı İlçe merkez ve köylerinde olaysız geçti. Kurban Bayramının birinci günü vatandaşlar Kurttan Kösün 
Komltesl’nce belirlenen merkezlerde kurbanlarını keserken, yine bir çok vatandaş, bu alanların dışında kurban kasa Kurban 
Bayramı nedeniyle, ilçemize satılmak için getirilen hayvanlarını satamayan satıcılar, bayramın son gürdartnda byaüon ucuz 
tattılar. Bayramın son günü ilçe içinde meydana gelen bir trafik kazası maddi hasarla atlatıldı Protokol. bayramın bârtnd günü 
saat 14.oo’de Belediye Düğün Salonu’nda bayramlaşma yaparken, bu yıl da bayramlaşmaya ilgi büyük oldu

„ I GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Gemlikspor yine 
başaramadı 2^ 2

Süper fiğden Bertao «Hfir fiğ» fifeMB 
Gemlükspo*. kendi MİMMndn Gevnnpnv de 
yaptığı karşılaşmada 2-2 baobmc taaMk 
Kırmızı beyazlûar i& janpı 2*0 baba bMr 
di. İkmd yanda gok çenfiaa ynanfite fi» 
durum 2-1 oida. Uzatn» dafcftabrtte fi» 
Gemlikspor kafeste» ter gri peltece, 
karşılaşma 2-2 sem balds Sayfs 10’ris5 Şubat 2004 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Türk Hava Kurumu’na geçtiğimiz yıla göre bu yıl kurbanlık hayvan bağışında artış olduğu gözlendi

İTHK 3 bin 349 küçükbaş 400 büyükbaş
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış hayvan derisi topladı
Konyalı kurbanlar

Kaza ve belanın nerede ve nasıl geleceği belli 
olmaz.

Ülkemizde herşey Allah’a havale edildiği için 
bu kaderci anlayışımız başımızı beladan kurtar
maz.

Bayramlarda yollarda ölenlerle, Konya ili 
mizde yaşanan apartman çökmesi de bu 
anlayışın bir sonucu.

Gözü paradan başka birşey görmeyen 
Allahsızların, yaptığı inşaatların bayram günü 
insanlara mezar olması, af edilecek bir olay mı?

Neden bu tür olaylar hep az gelişmiş ülkelerde 
yaşanır?

Neden bu insanların demirden, çimentodan 
çaldıkları yetkililerce kontrol edilmez?

Neden hiçbir ilimizde ve ilçepıizde, hiçbir 
; İnşaatın kimlik kartı bulunmaz.

Oysa, her konutun projesinden başlayarak, 
selediyelerde tutulacak kimlik kartında, 

* inşaatın her aşamasında yapılan kontroller bu 
J karta imzalanarak işlense, iş biraz daha ciddiye 

alınır ve takip edilir.
İnşaatın bitiminden sonra, kartlara apartman

larda oturanların da kimlikleri işlenirse, o 
kentte yaşayanların dökümü ortaya çıkar.

Kurban Bayramı’nda müteahhit ve teknik kişi- 
(lerin kurbanı olan yüze yakın vatandaşımızın 
j kanlarının bedeli nasıl Ödenecek..

1999 depreminde olduğu gibi medya günlerce 
birkaç adamın peşine takılıp onlan teşhir mİ 

ı edecek.
Bu kişiler, yargı karşısına çıkarılıp bir süre 

tutaklanacak, yine serbest bırakılacak.. Sistem 
bu.

Sonra., sonra yeni yıkımlar gelecek, yine can* 
fer yok olacak»

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurban Bayramı 
süresince Türk 
Hava Kurumu 
tarafından toplanan 
derilerde bu yıl artış 
olduğu bildirildi. 
Geçtiğimiz yıllara 
oranla kurban derisi 
toplama işleminin 
daha rahat ve olumlu 
geçtiğini bildiren 
THK Gemlik Şubesi 
yetkilileri, derilerin 
Belediye’nin tahsis 
ettiği araçlarla 
Yalova’ya gönde 
rildiğini söylediler. 
Kurban derisi ihale 
sini Yalova’h bir 
müteahhidin alması 
nedeniyle, derilerin 
toplandıkça müteah
hide gönderildiğini 
söyleyen THK 
yetkilileri, bu yıl 
ilçe merkez ve 
köylerinden 2 bin 
884 koyun, 465 keçi 
ve 400 büyükbaş 
hayvan derisi

toplandığım açık
ladılar. Büyükbaş 
hayv an derilerinin 
kilo ile ölçüldüğünü 
de bildiren yetkililer, 
bu yıl 400 büyükbaş 
hay’van derisinm 
8 bin 600 kilo 
olduğunu

söylediler.
Deri toplama 
oranımı gc. etiğimiz 
ula oranla daha iyi 
olduğuna dikkat 
çeken THK yet 
kilileri. bu yıl 550 
adet kovun 8e bin 
200 k8o büyükbaş 

hayvan denârün 
geçîiğsrsz yddar 
fazla toçlandrân 
ackSadriar.
THK yeîkSSeri deri
lerin araçlaria fiçerân 
her köşesinden w 
köylere gidüerek top- 
İMufeğm bUûttfiu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bayramlaşmaya büyük ilgi
La Fontaine’den Masallar : 

“Eskiciyle zengin”
Bir eskici varmış,
Pabuç yamar, türkü söylermiş sabah akşam.
Seyret, için açılsın, dinle, gamın kasvetin 

dağılsın.
Sicimi geçirdi mi deliğe, değme keyfine: 

Mutlu erenlerden daha mutluymuş.
Komşusu tersine asık yüzlüymüş'.
Ne türkü, ne doğru dürüst uyku.
Para babasıymış adam, ne yapsın. İliklerine 

kadar altın dolu.
Sabaha karşı tam dalacak, 
Eskici başlamış türkü söylemeye.
Şu Tann’nın işine bak.: Param var uykum 

yok.
Neden yiyecek içecek satılıyor da, uyku 

satılmıyor çarşı pazarda?
Böyle sızlanır dururmuş senin ki.
Bir gün konağına çağırmış eskiciyi:
-Merak ettim, Bay Kirkor, sizin yıllık 

kazancınız nedir?
Eskici gülmüş: -Vallahi bayım, ben bütçeyi 

pek yıl üstüne kurmam,
Bir günün hesabını ötekine karıştırmam.
Her gün kendi ekmeğimi getirir, bir yıl yaşar 

I mıyız kim bilir?
-Peki demiş zengin günlük kazancınız ne 

I kadar?

-Gününe bakar dün çok, bugün az. Her gün iş 
I olsa kazancım kötü sayılmaz.

Ne var ki işsiz günler giriyor araya. Bizler boş 
I oturduk mu fena..

O bayramlar yok mu, bayramlar? Onlar yıkı 
I yor bizi.

Biri bitmeden öteki.
Papaz efendinin insafı yok k;
Her vaazında bir bayram çıkarıyor ortaya, 
Her aziz de bayram istiyor bizden.
Zengin gülmüş adamın saflığına:
-Dur,ben de bir azizlik yapayım sana, 
Al şu yüz altım, sakla bir köşeye;
Bayram günlerinde bozdur bozdur ye.
Eskici bu kadar parayı rüyasında görmemiş.
Bütün dünya yüz yıl geçinir demiş bununla.
Koşmuş evine,gömmüş altınları mahzene.
Onlarla keyfini de gömmüş meğer.
Gayn türkü mürkü ne gezer.
Evine girince dünyamızın baş belası, kesilmiş 

adamın sesi sedası.
Gel de uyuyabilirsen uyu: Türlü kaygılar sar

mış başını;
Sinsi kuşkular,boşuna korkular.
Bütün gün göz tetikte,bütün gece kulak kir

işte.
Bir gürültü yapsa kedi: Eyvah paralar gitti.
Adamlıktan çıkmış biçare.
Sonunda koşmuş evine zengin adamın:
-Al altınlarını geri;
-Ver uykumu türkülerimi.
Az aşım ağrısız başım. Büyük başın derdi de 

büyük olur. Mutluluk ve sağlık ise parayla asla 
satın alınamaz.

Kurban Bayramı 
nedeniyle resmi 
bayramlaşma 
büyük ilgi gördü. 
Bayramın birinci 
günü saat 14.oo 
de Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
bayramlaşmaya 
Kaymakam Sadet 
tin Genç, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Üsteğ
men Murat Kara 
man, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
AKP, CHP, DYP, 
SP, ANAP, MHP, 
DSP İlçe Başkan 
lan ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
kadın ve gençlik 
komisyonları 
üyeleri, muhtarlar,

din görevlileri, 
okul yöneticileri 
katıldılar.
Bayramlaşmaya 
katılanlar önce 
protokol ile 
bayramlaştıktan 
sonra siyasi 
partiler ve diğer 
katılanlar 
birbirleriyle 
bayramlaştılar. 
Bayramlaşmaya en 
büyük katılımı 
Adalet ve 
Kalkınma Partisin 
den yaptı. Doğru 
Yol ve Anavatan 
Partisi ise 
AKP’yi izledi.

PARTİLERDE 
BAYRAMLAŞMA 
Resmi bayram 
İaşmanın tamam
lanmasından 
sonra, siyasi 
partiler kendi 
aralarında

bayramlaşma 
töreni düzenlediler.

bayramlaşmadan 
sonra partiler 
İl’de yapılan

katıldılar.

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KAMPANYA
%

2 ADET AĞIR VASITA 
LASTİK ALANA

1 ADET
D NOKIA 3315 HEDİYE

ÜSTELİK KREDİ KARTIM A § AY TAKSİT
YAPI KREDİ- WORLD KART 
İŞBANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART 3TOXLA.RLA
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Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44



5 Şubat 2004 Perşembe
HABER

Umurbey Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güler, ANAP'tan 
Belediye Başkan adayı olduğunu resmen açıkladı

“Ben vine varım”
rgj.
itjd <fgT

Seyfettin ŞLKERSÖZ

Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler, 
"Umurbey’de ben 
varım” diyerek 28 
Mart seçimlerinde 
ANAP’tan yine aday 
olduğunu açıkladı. 
Bayramın ikinci 
günü olan Pazartesi 
günü belde mey* 
darımda kalabalık 
partililerle bir araya 
gelen gelen Güler’e 
İlçe Başkam Ferhat 
Kurt ve yönetimi ile 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Adnan 
Tekin destek verdi. 
ANAP'tan geçmiş 
dönemde Umurbey 
Belediye Başkanlığı 
yapan Hüseyin 
Karpat ile Mete 
Okay’ın da destek 
verdiği Mehmet 
Fatih Güler, gelecek 
beş yıl için yine 
Umurbey'lilerin 
hizmetinde 
olacağını söyledi.

' GÜLER’E 
TAM DESTEK 
Umurbey Belediye 
Başkanlığı için 
tekrar aday olan 
Mehmet Fatih 
Güler'in adaylığım 
ANAP Gemlik İlçe 
Başkam Ferhat Kurt

TAŞI 
GEDİĞİNE

Şeytanlar...

Müslüman Kadar şeytan taşlıyor 
Taşlarken ezilip ölüyor 
“Büyük şeytan" bomba atıyorV» •• _ "1"ime musluman oluyor 
Şeytanlar kıs, kıs gülüyor...

açıkladı. Kurt 
"Umurbey ve 
Umurbey’lilere 
güzel hizmetler 
veren Sayın Güler’i 
aitler zaten taktir 
ediyorsunuz. Bende 
buradan ilan ediyo
rum. ANAP’m 
Umurbey Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Fatih 
Güler’dir. Kendisine 
Anavatan Partisi 
ilçe ve Belde Teşkl 
latı olarak tam 
destek veriyoruz" 
dedi.
BU ONURU 
GURURLA 
TAŞIYACAĞIM 
Umurbey'de görev 
yapan Belediye 
başkanları gibi ken- 
disininde bu onuru 

gururla taşıyacağım 
söyleyen Mehmet 
Fatih Güler, yaptığı 
konuşmada, 
"Umurbey'de parti 
kırgınlıklarına 
varan küskünlükler 
vardı, kardeşin 
kardeşiyle konuş
madığı zamanlar 
oldu. 5 yıl bdyunca 
bu küskünlükleri 
ortadan kaldırmak 
için uğraş verdim. 
Şimdi özlenen 
Umurbey'e doğru 
mutlulukla Herli 
yoruz. Bu söyledik
lerim Umurbey 
beldesinde yap
tığımız en büyük 
ıştır. Arkamızda 
tüm belde halkının 
bulunması bana 
gurur veriyor ve bu 
gurur hepimizindir. 
Yeni bir ekiple 
temiz sivaset 
yaparak hizmete 
talibiz. Dedikodu 
lordan uzak, 
yapacağımız işlerin 
arkacında olacağız" 
mesajım verdi. 
ÖÇ ÎSÎM BELLİ 
Umurbey Belediye 
MecHsînde ANAP'h 
üç ismin belli

olduğunu açıklayan 
Güler, bunların 
İnşaat Mühendisi 
Alaattin Palabıyık, 
Belediye den emekli 
Mustafa Bostancı 
ile Bekir Ünlü 
olduğunu söyledi. 
Kendisi hakkında 
çıkarılan dedikodu
lara cevap vermek 
istemediğini de 
belirten Mehmet 
Fatih Güler, ralripie 
rine Yunus 
Emre’nin dörtlüğüyle 
cevap verdi.
"Ben gelmedim 
kavga için. Benim 
işim sevgi işi. 
Dostum eri 
gönüllerdir. 
Gönüller 
yapmaya geldim’ 
"Umurbey umuru
muzda" sloganıyla 5 
yıl önce yola cıktık- 
îarmı belirten Güler. 
"Daha çağdaş, 
daha güzel 
Um u rbev için 
gerçriUeşrirmemiz 
gereken prayetari 
m iz var. Bü tun 
komitan birlikte 
çapa biteceğim ur 
inûntıvrum' 
diye konuştu.

Ba^raaı GUsi
Boşram ^rton gsnatdo taomrnm* w 

tdnhta
Çaodtatar <m ooasndMa
WkntaBnr w ga^Mtav sçm mu dakodm
Y* Hastalar
Hastalar Igta beysem glnktaMta takta 

önemi yektam
Amoomta S fttta bert d*tata itam 

tasadur
(Magm^ta boynam gkrtort ttatan ftflta 

de önenum kayba*
Haftada üç gün d^arita aaabânanaae gk» 

Ayor.
■ta. artta bayram gtaadmtan dtantanmrtr 

araz.
Bayram gününe randaya* dtatata güm 

lerim düşünüyoruz.
V» Buna güm program yaşa yanuo.
Bu bayrmnm fctari w dtadünro güm 

tart de hastanede atakta.
Yani. Sosun kısan
En büyük bayram saftabtar
En büyük miras sağktaür
Bu arada şunu da öğrendta
Beterin beteri um.
Ne otacağm» dememek tasan
Ne oiacağun. demek tasan.
Bayramm flb günü şüyta ganetatamr Ur 

göz attım.
Bizim iş adandan uçakta sigara 

yasağını delmişler
Abduflab Gül w uçak yünortnd. sigam 

içmeyin domotartne rağtamn dhuta- 
metnişier.

Bu grup, birkaç gün ünce Amnrthn ddb 
otelin asansöründe de sigaea «omtaS.

8-9 saat bâr açak yutanlnğn
200 ü aokm ortamda sigara yamdu 

işkence yapmaklar
Yaşam boyunca inşam on cnk wc ney 

hnpahyor.
-Birinci sigara.
-İkincisi sakatat.
-Uçüncani aoM <wuldm
Yaş bir suma goBnea.
-Kalp teidtace
-Damar tkamyor
- Tansnm ItagAm ea aoüE AaadMnr 

böbrektari devreden ckardmue
-Karaciğer kâta sâmcaBer mariyne
Bunlar beS bask tehflmtar
Daha detaylara görsek. otaMnatak 

hastakktar saçmakta batanm. E» büyük 
bayram, msamn sağûkk obnamdME.

Hcrs«Mdıgimkür buşram çtanidm.

Staİfcfc feâr beden de^üL 
Bir kafa meselesâdir.

"Mvft Mer EMf*
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tali Kili sınfe W
Seyfettin SEKERSÛZ

Defterdarlığın 
il merkezi ve 
İlçelerde başlattığı 
karne uygula
masının sonuçlan 
açıklanırken, 
Gemlik’teki 
mükelleflerden 
yüzde 10’unun 
3 yıldır hiç vergi 
ödemediği 
ortaya çıktı. 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan, 
ilçede faaliyet 
gösteren 4 bin 
civarındaki gelir 
ve kurumlar vergisi 
mükellefinden 
411’inin, 50-100 
milyar gibi büyük 
rakamlarda matrah 
bildirmelerine

rağmen son 3 
yılda devlete tek 
kuruş vergi 
ödemediklerini 
söyledi.
Bu mükelleflerin 
sırayla vergi 
dairesine 
çağrılarak ikaz 
edileceğini ve 
2003 yılı beyan
larının incelemeye 
alınacağını 
belirten Ceylan, 
verilen notlara 
göre 10 üzerinden 
10 
tam puan alan 
20 mükellefin ise, 
vergi dairesi şefleri 
tarafından ziyaret 
edilerek 
kendilerine 
teşekkür edilece 
ğini kaydetti.

Geçmişe sünger 
çekileceğini, 
ancak bundan 
sonra bütün 
mükelleflerin 
mercek altına 
alınacağını 
hatırlatan Ceylan, 
2003 beyanlarının 
usulüne uygun

bir şekilde 
doldurulmasının 
sağlanacağını 
bildirdi.
Gemlik’te halen 
3 bin 60 gelir, 
883 de kurumlar 
vergisi 
mükellefi bulun
duğu öğrenildi.

0 0

AROL MOBİLYA
1 
b

Mrk. : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb. ; Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI .
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE ÖNCÜ

ANAP’ın
Kurşunlu 
Belediye

Başkan adayı 
Kemalettin 

Türe

Anavatan 
Partisi’nin 
Kurşunlu’da 
belediye başkanlığı 
için yaşanan aday 
sıkıntısı Kemalet 
tin Türe ile 
çözümlendi. 
28 Mart 2004 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde, 
Belediye Başkan 
adaylarını belir 
leyen Anavatan 
Partisi Gemlik 
Merkezde eski İlçe 
Başkanı Adnan 
Tekin’i aday 
olarak gösterirken. 
Küçük Kumla 
Beldesi nde Ercan 
Kavlak, Umurbey 
Beldesinde 
Mehmet Fatih 
Güler in adaylığı 
kesinleşirken, 
Kurşunlu'da 
aday sıkıntısı 
yaşanmıştı. 
Önceki gün, 
Bursa'da yapılan 
bayramlaşma 
töreninde, 
Kurşunlu Belediye 
Başkan adayı 
olarak Küçük 
Kumla Belde

Başkanı 
Kemalettin 
Türe'nin adının 
duyurulması 
sürpriz olarak 
yorumlandı. 
Küçük Kumla da 
ikamet eden 
Kemalettin 
Türe adaylığını 
doğrularken, 
çalıs malara da 
başlayacağını 
bildirdi. 
Öte yandan. 
Kemalettin 
Türe'nin 
Kurşunlu'dan 
belediye başkan 
adap gösterilmesi 
konusunda soru
larımızı yanıtlayan 
İlçe Başkam 
Ferhat Kurt. 
Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
aday sorununun 
İl de yapılan 
bayramlaşmada 
çözüme 
kavuştuğunu, 
önümüzdeki 
günlerde, basın 
toplantısıyla dunr 
mu kamuoyuna 
duyurulucağını 
belirtti.
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llmurbey'de tarih canlanıyor
Eski Umurbey Belediyesi binasının restorasyonu hızla ilerliyor.

Bayramda]
Seyfettin SEKERSÖZ

Mülkiyeti Umurbey 
Belediyesi’ne ait 
120 yıllık sivil 
mimari örneği 
evin restorasyon 
çalışmaları hızla 
ilerliyor.
2001 yılında 
Umurbey 
Belediyesi tarafın
dan alınan eve 
uzun süre 
restorasyonu için 
sponsor aranmıştı. 
Bölgede faaliyet 
gösteren Sollac

susuz 
kaldık

Ambalaj Çeliği 
I Sanayi ve Ticaret
A.Ş’nin evin 
restorasyonu için 
sponsor olmayı 
üstlenmesinin 
ardından çalış
malara 
başlanmıştı.
Umurbey

Belediyesi’nin 
restorasyon harca
malarına katkıda 
bulunmadığı çalış
malar yaklaşık 
120 milyar liraya 
mal olacak ve 
paranın tamamı 
Sollac firması 
tarafından

karşılanacak. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler, çalış
malar hakkında 
yaptığı açıklamada, 
projeyi Yüksek 
Mimar Burçe 
İvedi’nin restoras 
yon çalışmalarını

da yürüttüğünü 
belirterek, "Tarihi 
ev yaklaşık iki ay 
sonra yani Mart 
ayında tamamlan
mış olacak ve 
Umurbey Beldesi 
tarihi bir eve 
sahip olacak" 
dedi.

ANMA
Kurban Bayra 
mı’nın birinci ve 
üçüncü günü 
meydana gelen 
arızalar nedeniyle 
ilçe’jıin bazı 
mahalleleri 
susuz kaldı. 
Bayramın birinci 
günü Yeni 
Mahalle'de mey
dana gelen ana 
şebeke anzasında 
Manastır

Hamidiy e ve 
Dr. Ziya Kaya

neden oldu. 
Ana şebeke 
borusunun 
değiştirilmesi için 
5 bin tonluk su 
deposunun 
çıkışlarının 
kapatılmasıyla 
yaklaşık 8-10 saat 
susuz kaim

MEHMET BOZBIYIK
Aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümünde

SENİ UNUTMADIK
Sevgi ve özlemle anıyoruz 

Ruhun şad, mekanın cennet olsun.

Bölgesi’nin de 
suyunun kesilme
sine vatandaşlar 
büyük tepki 
gösterdiler.
Bayramın üçüncü 
günü olan 
Çarşamba günü 
ise Demirsubaşı 
Mahallesi Şehit 
Mehmetçik 
Sokak ta bulunan 
ana şebeke 
borusunun patla
ması ise. sırayla 
Balıkpazan
Demirsubaşı.
Osmaniye.

vatandaşlar Bay 
ram günü neye 
uğradıklarını 
şaşırdılar.
Değiştirilen ana 
hat borusunun 
çalışmalarını 
yerinde takip eden | 
Be lediye Başkam 
Mehmet Turgut, 
hatalardan doğan 
bu görüntü»ri» 
maksatlı 
yapıldığını söyle 
yerek. sorumlu 
kişilerden 
hesap sorulacağım ; 
belirtti.

ANNEIUimZHISİM
OKIYIN OKITIN

ABONE OLIN



5 Şubat 2004 Perşembe Sayfa 6

İngiltere'de yapılan araştırmada her 10 kişiden biri yetersiz çıktı
İngiltere’de 
her 10 çalışan
dan biri 
yetersiz. 
Bu saptama, 
ülkede yapılan 
bir araştır
manın ortaya 
koyduğu 
sonuç.
Eğitim ve 
Yetenek 
Geliştirme 
Konseyi 
tarafından

arasında 
yapılan 
araştır
manın 
sonuçları, 
işverenin 
en büyük 
sorun 
olarak 
"deneyim 
sizliği" 
gördü 
ğünü, 
bunun 
ardından

yapılan araştır
manın 27 sek

da moti
vasyon eksik- macılar, eğitimin ver- tarafından

törde, değişik liği" ve "eği patronların ilmesi gerek- "yetersiz"
ölçeklerdeki timsiz ligin" büyük tiğine bulunduğuna
kuruluşlarda geldiğini ortaya bölümünün inandığını da dikkat
yapıldığı ve koydu. eğitim vurguladı. çekiyor.
bugüne kadar İşverenlerin probleminin Araştırmada, Bu yüzde,
bu alanda yüzde 35’e suçlusu olarak halen yaklaşık
yapılan en yakınının kendilerini işyerlerinde 2.5 milyon
büyük araştır sıralamayı bu gördüğünü ve çalışmakta çalışana
ma olduğu şekilde yaptığı- çalışanlara olan işçilerin karşılık
bildiriliyor. na dikkat daha fazla yüzde 11'inin geliyor.
72.100 işveren çeken araştır- meslek içi işverenler

PİAR755 ABONE OLDUNUZ MU?
LÜSUUsM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Z fic Fabrikamızda çalışmak üzere 
< ® 1 AĞIR VASITA EHLİYETİ
2 z OLAN
“ g ŞOFÖR ALINACAKTIR

w Müracaatların 514 00 60 nolu telefona yapılması rica olunur.

Kayıp köpeğimi. 
Lassie aranıyoı

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR
3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonun^ 
bildir 
meleri 
önemle 
rica 
olu

513 96 83
I |

İMCİ ŞEIÎİTİ DEMM 
2K0FİS& KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK i

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

I JAPON CAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞAR0
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZ) _______

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SEIVİSİMİZ IAIIII

TOYO TfcflRET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

EVÎNİZt -tŞYERÎNÎZt - 
YAZI JĞLN1ZI 

HIZLI VE DENGELİ ETTİR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN 

SS£ «OKUM YANAR

Wi l± CŞh SU YA» SBNE*

TEl:513 71171
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w MTV taksitinizi bugün 
ödemeyi unutmayın
Geçen yıl ödenen ek motorlu taşıtlar vergisi 

bu yılki vergiden düşecek

Sandık görevlilerinin ödenti

Motorlu 
Taşıtlar 
Vergisinin 
birinci taksit 
ödemesi 
bugün sona 
eriyor.
Mükelleflerin 
geçen yıl 
ödediği ek 
motorlu taşıt
lar vergisi 
ise, bu 
yılki vergiden 
düşülecek.
Yeni başlayan 
uygulamaya 
göre, Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
tutan, aracın kasko 
değerinin yüzde 
5 ini asamayacak.
Vergisi kasko 
değerinin yüzde 
5’ini aşanlar, 
vergi dairesine 
başvurarak bir 
ah gruptaki taşıtlar 
için geçerli vergiyi 
ödeyebilecek.
Taşıtın kaşkolü 
olması ise gerek
miyor.

2004 yılına ait 
motorlu taşıtlar 
vergisi ilk taksidini 
ödeyecek mükel 
lefler. 2003 yılında 

Anayasa 
Mahkemesi ’ nce 
iptal edilen Ek 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’ni de 
ödemiş olmaları 
halinde, vergi 
mahsup işlemini 
banka 
şubelerinden 
yapabilecekler.

Eğer, artan tutar 
varsa, Temmuz 
ayında ödenecek 
motorlu taşıtlar 
vergisi ikinci 
taksitinden 
mahcup edilecek. 
Maliye 
Bakanlığı’nın 
www.gelirler.gov.tr 
internet adresinde, 
mükellefler 2004 
yılında ödemeleri 
gereken vergi 
tutarını 
hesaplayabilecek.

Sandık balkanları
na 20 milyon diğer 
görevlilere 15’er 
milyon ödenecek. 
Mahalli idareler 
Genel Seçimi’nde 
sandık kurullarında 
görev alacaklara 
yapılacak ödemeler 
belirlendi.
Yüksek Seçim 
Kurulu’nun 
belirlediği rakam
lara göre, sandık 
kurulu başkanlanna 
20 milyon lira, 
sandık kurullarının 
memur, siyasi 
parti temsilcileri ve

Her 6 çocuktan biri işçi
Uluslararası Çalış
ma Örgütü ILO, 
çocuk işçileri 
eğitime yönlendir
menin getireceği 
karın, maliyetin 
yedi katı olacağını 
açıkladı.
İLO tarafından 
hazırlanan raporda, 
çocuk işçi çalıştır
manın önlen
mesinin ekonomik 
etkileri araştırıldı. 
Rapora göre, dün 
yada 246 milyon 
çocuk işçi bulunu 
yor ve bunların 
170 milyonu fizik
sel, ahlaki ya da 
zihinsel tehdit altın

diğer üyelerine 
15’er milyon lira 
ücret ödenecek. 
Ayrıca, sandıkların 
kurulduğu binada 
bulunması durumun
da bina sorumlusu 
da sandık kurulu 

da. Oysa çocuk 
işçiliğinin kaldırıl
ması, bir kuşağa 
yatırım anlamına 
gelecek.
ilk yıllarda 
maliyetin daha yük
sek olmasına 
karşın, 2020 yılın

da eğitimli 
işgücünün devreye 
girmesi, yatırım
ların artması, 
sağlık harca
malarının azalması 
ile, ülkeler yılda 60 
milyar dolar kar

G 
E

DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

TEKAnza 513 2066
TEK İşletme • 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MÜH Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 1507

Tapu Sel. Mûd. 51314 14
Müftülük 613 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
IçeTanmMûd. 513 1186
hçeSeç.Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)81410 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262)655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
CŞavcıtığı 5131053
CJavo Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 1028

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turfam 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habajgaz 513 4546

YenlUMtgaz 5136500
BPGaz 5145981

Bütünler UMtgaz 5)3 80 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.SoQ.Oco0 5131068

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkonlk 513 45 20
Zöblfa 5132432
Otobüs İşlet. 5)3 45 21-'22 
$U İşlet. 5134521-115
Itfafye 6132325
Muhasebe Md.613 46 21 -182

Vcb^M*- 613 45 21-111 
lu Artta Ydna 185

TAKSİLER

Körfez Talal 6131821
ÇınarTakjtf 6132467
Güven Tanı 613 32 40
Gem* Ta» 6132324
ManortrTaM 6143650

AKCAN PETROL 5131079
YERÜYURTLAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

http://www.gelirler.gov.tr
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İHALE İLANI

Sayfa

MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

DİŞ MALZEMELERİ 
AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR

Enflasyonda
İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik Posta adresi
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği Türü ve Miktan

: 2004 / 12628

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 0.224. 513 92 00 (123-124) - 0.224 513 92 07
: Gemlik deha2@superonline.com

■ II IIduşuş
b) Teslim Yeri
c) Teslim tarihleri

d) İhale Usulü
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Diş Malzemeleri İhalesi
44 Kalem

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Deposu
: Sözleşmenin onayına müteakip, yükleniciye 

tebliğinden itibaren başlanacak.
: Açık ihale usulü ile yapılacaktır.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eğitim Salonu 
: 09.02.2004 Saat : lO.oo’da

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygu
lanacak kriterler :

4-1- İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4-1-1- Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresi.
4-1-2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi veya meslek odası

na kayıtlı olduğu belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi veya Meslek Odası’nda kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu 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
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile 

tiizrl kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazatesi veva 
'"icusian teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

1 1-4- Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna 
ilişkin yazdı taahhütname.

4-1-5 Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu .
4-1-6- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4-1-7- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortak

lığı beyannamesi
4-1-8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4-2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4-2-1- İstenmeyecektir.
4-3- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4. 3.1- İstenmemektedir.
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 Biriminde görülebilir ve 

30.000.000.- TL. karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, 09.02.2004 saat lO.oo’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma 
odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

10- İstekliler 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.
13- (İanen duyurulur. Basın : 2004/6

sürüyor
Ocak ayı enflasyonu % 0.7, 

yıllık enflasyon % 16.2 
olarak gerçekleşti.

2004 yılının 
ilk enflasyon 
rakamları açık
landı. Buna göre 
2004 yılı Ocak 
ayı enflasyonu 
yüzde 0.7 olarak 
gerçekleşti.
Yıllık enflasyon ise 
yüzde 16.2 oldu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü' nden 
yapılan açıkla 
maya göre, 2004 
yılında tüketici 
fiyatları Ocak 
ayında yüzde 
0.7, toptan eşya 
fiyatları ise 
yüzde 2.6 arttı. 
Yıllık bazda 
bakıldığında tüketi
ci fiyatlarındaki

artış yüzde 
16.2 oldu.
Toptan esva fh. at
larındaki artış da 
yüzde 10.8 olarak 
gerçekleşti.
Çekirdek 
enflasyon olarak 
adlandırılan 
özel sektör 
imalat sanayiinde 
fiyat artışı ise 
2004 yılı Ocak 
ayında yüzde 
0.6 düzeyinde 
gerçekleşti. 
Ekonomi 
Yönetimi 2004 
yılı sonu itibarıyla 
enflasyon 
hedefini yüzde 
12 olarak 
açıklamıştı.

BURSA HAKİMİYET 
IKENT VE 

OLAY 
■ GAZETELERİNE

İLAN ALINIR

I KÖRFEZ REKLAM
I TEL : 513 17 97- 513 96 83

Fax: 513 35 95

mailto:deha2@superonline.com
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Doğulu çocuklar güneşlen rota
Güneş ışığından az faydalanan çocuklar "raştizme" yakalanıyor

Yıhn önemli 
bölümünü kar 
altında geçiren 
Doğu Anadolu 
Bölgesinde, vücu
da D vitamini 
sağlayan güneşli 
havanın az olması 
ve bölge insanının 
güneşten az yarar
lanması hastalık
lara yol açıyor. 
Bu hastalıkların 
başında ise, özellik
le büyüme çağında
ki ç ocu kİ a r

5 üzerinde etkili olan 
ve kemik bozuk
luğuna neden olan 
raşitizm 
hastalığı geliyor. 
DOĞUDA 
RAŞİTİZM 
TEHLİKESİ 
Atatürk Üniversite
si (A.Ü) Tıp Fakül 
tesi Öğretim Üyesi

ı ve Türk Kemik Sağ 
J lığı Grubu Yönetim 
' Kurulu üyesi Doç. 
I Dr. Behzat Özkan, 
i yaptığı açıkla
j mada, Raşitizm 

। hastalığının,

büyüme çağında 
olan çocukların 
kıkırdak uçların 
daki kemikleşme 
lerde meydana 
gelen bozukluk 
olduğunu söyledi. 
Hastalığın 
nedeninin, D vita
mini eksikliğinden 
kaynaklandığını 
kaydeden Özkan, 
D vitaminin de 
önemli bölümünün 
güneş ışınlarından 
sağlandığına 
dikkat çekti.
Özkan, dünyada 
gelişmiş ülkelerde 
hemen hemen 
ortadan kalkan 
raşitizm hastalı 
ğının, Türkiye’de, 
özellikle de, güneş 
ışınından yeterince 
yararlanılamayan 
Doğu’da halen 
devam ettiğini 
söyledi.
Özkan, Doğu 
Anadolu Bölgesi’n 
deki iklim şartlan 
ve sosyal yaşamın 
getirmiş olduğu

Kanserde teşhis ve tedavi
İngiltere'de teşhis ve tedavi imkanlarının artması kanseri yavaşlattı.

alışkanlıklar 
nedeniyle raşitizm 
hastalığının daha 
yaygın olduğunu 
söyledi.
Bölgedeki çocuk- 
lann soğuktan 
korunabilmesi için 
yıhn önemli 
bölümünde çok sıkı 
giydirildiğini 
kaydeden Özkan, 
çocuğun vücu 
dunun güneş 
ışınlarından az 
yararlanabildiğin! 
belirtti.
Özkan, söz konusu 
çocuklarda bu 
nedenle D vitamini 

eksikliği oluştuğu 
ve bunun da 
beraberinde 
raşitizmi getir 
diğini vurguladı. 
Hamile anne 
adaylarının da 
yeterince güneş 
ışınlarından 
faydalanama- 
masının, çocukta 
D vitamini eksikliği 
meydana getire 
bileceğini anlatan 
Özkan, bölgede 
anne adaylarının 
bir kısmının, yeterli 
şekilde güneşten 
faydalanamadığını 
söyledi.

SARS'ın bulaşıcı 
antikoru bulundu

SARS'ın bulaşmasını 
önleyebilecek bir antikor bulundu.
ABD’de 
yayınlanan 
"Procee 
dings of the 
National 
Academy of 
Sciences" 
dergisinde 
yayınlanan 
bir araştır
ma, bağışık
lık siste
mindeki 
proteinler 
arasında 
yer alan bir 
tür antikorun, 
var olanların 
incelenmesi 
sırasında 
bulunduğu 
belirtildi.
Araştırmayı 
yürüten Dana- 
Farber Kanser 
Enstitüsü ve 
Harvard Tıp 
Okulu öğretim 
görevlisi Doktor 
VVayne Marasco, 
antikorun, SARS 
dahil olmak üzere 
ortaya çıkan yeni 
bulaşıcı hastalık
lara karşı kul
lanılabileceğini

söyledi.
Laboratuvarda 
hücreler üzerin 
deki etkisi 
incelenen antiko
run, SARS 
virüsünün 
hücrelere bulaş
masını önlediği 
laptandı.
Bili madamları. 
SARS ha st a la 
nnın kamsa bu 
a—tikoriarm 
enjekte 
adünıtlinin de. 
bu kişilerin kısa 
süreli tedavisinde

de kaydettiler.

İngiltere’de teşhis 
ve tedavi imkan
larının artması 
sonucu, son 35 
yılda kanserden 
ölenlerin oranının 
% 12 azaldığı 
açıklandı.
30 yıl öncesine 
göre çok daha fazla 
kanser vakasının 
ortaya çıktığını, 
bunun da nüfusun 
yaşlanmasıyla 
ilgili olduğunu 
belirten araştır 
macılar, buna 
rağmen ölüm 
oranının düşmesini, 
teşhis ve tedavi 
imkanlarındaki 
ilerlemeye bağladı. 
Araştırmayı yapan 
Kanser Araştır 
malan Vakfı, halka

bağış çağrısın 
da da bulunurken, 
"ölüm oranının 
daha da düşü 
rülmesi için, 
daha çok bilim 
sel araştırma 
yapılamasına 
İhtiyaç 
bulunduğu " 
vurgulandı.

Vakıf yönetici
lerinden Dr. Robert 
Souhami, geçen 
35 yıl içinde 
kanserden ölüm 
oranlarının 
erkeklerde % 18, 
kadınlardaysa % 6 
gerilediğini, bunu 
da araştırmalar 
sonucu ortaya 

çıkan yeni 
teşhis ve tedavi 
imkanlarına 
bağladıklarını 
anlattı.
Bu arada araştır
ma sonuçlan, 
akciğer kanse 
rinin geçen 30 yıl 
içinde erkeklerde 
% 47’lik bir 
düşüş, kadınlar
daysa % 5 5 Tik 
bir artış 
gösterdiğini 
ortaya koyuyor. 
Bilim adamları, 
bunun nedeni 
nin de erkek 
lerin sigarayı 
bırakma eğilim
lerindeki artış, 
kadınlardaysa 
sigaraya yöneliş 
olduğunu bildirdi.

NÖBETÇİ ECZANE
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5 $abat 2004 Perjeaıba 
ERÇEK ECZANESİ

rzîö~t (4-1
■■■ 6CWUÛK SfYASİ GAZELE ■■■■

YIL : 31 SAYI: 1761 
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 
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Gemlikspor yine başaramadı 2- r
SeyfettinŞEKERSÖZ 

Süper ligden Birinci 
amatör lige düşen 
Gemlikspor, dün 
sahasında oynadığı 
Gürsu maçında yine 
hüsrana uğradı.
Topladığı 5 puanla 
haftalar öncesinden 
süper ligden 
düşmesi kesinleşen 
Gemlikspor maça 
hızlı başladı. 
Rakibininde 
gününde olmaması 
yüzünden saha 
hakimiyetini ele 

geçiren kırmızı 
beyazlılar, 11. 
dakikada Orhan ve 
22. dakikada

Murat’ın attığı 
gollerle rakibini 
çökertti.
Gollerden sonrada 
rakip kalede gol 
pozisyonuna giren 
Gemliksporlu forvet 
elemanları zoru 
başararak, yüzde 
yüzlük üç pozisyon
dan faydalanama 
yınca ilk yarı 2-0 
kapandı, 
ikinci yarıya daha 
toparlanmış başla 
yan Gürsuspor 
takımı oyunda 
baskı kurunca ilk 
yarıdaki oyun 
tersine döndü. 
Yakaladıkları gollük

pozisyonlara karşı 
koyan kaleci İbra 
him maçın 68 nci 
dakikasında rakibi
ni ceza sahasında 
indirince verilen 
penaltıyı Nurhan 
gole çevirince 
durum 2-1 oldu. 
Kalan dakikalarda 
iki takımda gol 
kaçırma yarışma 
girince maç 
güzelleşti.
Gemlikspor bu maçı 
alacak denilen 
uzatma 
dakikalarının son 
saniyesinde yenilen 
gol Gemliksporlu 
futbolcuları 
perişan etti. 
Yenen golün 
santrasıyla birlikte 
hakem maçın bitiş 
düdüğünü çalınca 
Gemlikspor kalecisi 
İbrahim çimlere 
oturarak hırsından 
ağladı.
Saha : Gemlik 
Hakemler : Osman 
Erezkaya (***) 
Ramazan Day (***)

El ilanı

basımı içinbasımı için

rww

Serkan Bilir (***) 
Gemlikspor : 
İbrahim (***) 
Muharrem (***) Arif 
(***) Rıdvan (**) Akif 
(***) Serdar (**) 
(Ahmet *) Orhan 
(***) (Dincer **) Erol 
(***) Yalçın (**) 
Tahsin (**) (Caner *) 
Murat (**) 
Gürsuspor : Fatih 
(**) Nurhan (**) Sait 
(**) Bertan (***) 
İbrahim (**) B.
Recep (*) (Gökan **) 
Volkan (*)

(Rasim **) K. Recep 
(**) Reyhan (”) 
Haluk (*) (Haşan **) 
Goller : Dk. 11 
Orhan. Dk. 22

Murat (Gemlik) 
Dk. 68 
Nurhan (pen) 
Dk. 90 Bert an 
(Gürsu)

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI IŞIN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 

Seçim Broşürü 
Tanıtım kartları

Oy pusulası 
Tanıtım kartlan

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE

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



İlçemizdeki okulların tabelaları kimi Bakanlık, kimi Valilik başlığıyla başlıyor,

Okullarda tabela karmaşası
İlçemizdeki okullarda okulların adını bildiren tabelalarda farklı yazıların bulunması karmaşa yaratıyor Bazı okuBam 
adlarının üzerinde T.C. Milli Eğitim Bakanlığı yazarken, bazılarında ise T.C. Bursa Valiliği yazısı He başlıyor. Oku! tabeiaiam 
daki bu karmaşanın Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan bir yönetmenlik ve 28 Şubat kararlarından kaynaklandığı belirtiliyor.
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6 Şubat 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Günlük Gemlik Körfez 
bimyılınıdolMı

16 Haziran 1973 tırAhıb hdtaMı «Mk 
yayın yasanıma başlayan GtmBı KÖRFEZ] 
Gazetesi. 3 Şubat 2003 tariande de fâm- 
lük olarak yayınlanmaya başladı. Kartoaa 
Bayramında birinci aânKk yaya ydua 
tamamlayan Gemlik KÖRFEZ Suna ydı jir- 
menin mutluluğunu yasıyor

Odun Depoları çevresinde açıkta kesilen kurbanların çevreye atılan iç organları kokmaya başladı

Güne Bakış
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Oan..
Bazı anlar vardır, insanın nutku tutulur.

ı Ne yapacağını bilir, ne söyleyeceğini, ne de 
yazacağını..

Bu an işte böyle bir an diyelim..
Bilgisayarımın başına oturmadan önce bazı 

dostlarımızın bizi ziyareti, kafamın içindekileri 
karıştırdı.

k Düşüncelerimi toplamak istedim, ama bir 
düzene girmedi.

Nereden başlamam gerektiğini, neyi yaza
cağımı, hangi konuya gireceğimi bilmeden yaz
maya başladım.

Bu yazının sonunda nasıl biteceğini bilme
den.. Biraz önce bu küçük büroda konuşulan
lar, bağnşlar, gülüşler, el sıkışmalar geçti bir an 
gözlerimin önünden.

Sonuçta bir İşi bağlamak için uğramışlardı 
yanımıza..

Olmazı olura dönüştürmek için belki de biz* 
den destek İstenecekti.

Olur gibi görünen, bazen olmaza dönüştü, 
bazen olura..

Ama, o an geldiğinde, mutlu sona ulaşıldı.
Eller sıkışıldı.
Hayırlı olsun dendi.
Kuçaklaşıldı..
O an arzulanan ve istenen andı..
Bir an yaşanan durgunluk sonrasında “ya 

eşim ne der” dendi.
Ama, karar verilmişti ve uygulanacaktı.

u O andan sonra dönüş biraz zordu.
T Dönüşe de gerek yoktu aslında.

Çünkü, o anki karar doğruydu ve önemliydi.
İnsanın her zaman veremeyeceği kararlar

dandı.
O an güzeldi, o an bir başkaydı ve o an 

yaşanırdı ve yaşandı.

Dört gün süren Kurban Bayramı’nın sona ermesine 
karşın, kesilen kurbanların atıkları ile kurbanlık hayvan
ların satıldığı çadırların sökülmesinden sonra, ortaya 
çıkan tablo içler acısı. Odun depoları yanındaki alan 
temizlenmediği İçin çevre sağlığını tehdit ediyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kurban Kesim Komite 
since belirlenen alanlardan 
biri olan Odun Depoları 
çevresinde açıkta kesilen 
hayvanların iç organlarının 
çevreye atılması ve 
hayvan barınaklarının 
sökülmesinden sonra, 
kalan pislikler dün de 
temizlenmeyince bölgeye 
kokudan girilmiyor.
Mahrukatçıiar, durumdan 
yakınarak, belediyenin bir 
an önce temizlik yapmasını 
yoksa salgın hastalık 
doğacağını söylüyorlar.

Haberi sayfa 3'de
Kurban Bayramından sonra. Odun 0epc-a^~ ~ çsvrBshrde sa~ a~ - rcsa—as
dan sonra, ortalığa çirkin görüntüler c-kr Bu cörd-Ttcter cev-e - - r : - VMt «Sşw
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CHP’li aday adayları

M
»

Kuralsızlık öldürülüyor
Geçmişi kurcalamak doğru değil.
"O şunu yaptı bu bunu yaptı.."
"O öyle dedi bu böyle dedi."
"Ben demiştim, böyle olacağını söylemiş

tim"
Bu lafların hepsi boş..
Önemli olan geçmişte olanlardan ders 

çıkarıp aynı yanlışa düşmemek.
Ama bizim hafızamız nisyan ile malül.
Çok unutkanız.
Gerçekleri görüyoruz, acılan yaşıyoruz, 

hırslanıyoruz, öfkeleniyoruz.
Ama yine de bildiğimizi okuyoruz.
Bu ülke bir sürü deprem yaşadı.
Evleri tepelerine çakıldı.
Uykulu yakalandı, uyanık yakalandı.
Beton yığınları arasına nice canları 

gömdü.
Eşyasını kaybetti, varlığını tüketti.
İşsiz kaldı.
Sakatlandı..
Ama akıllanmadı.
Bu nasıl iş anlamak olanaksız?
Şimdi de ;
Konya’da bir bina çöktü.
Onlarca ölü, onlarca yaralı..
Yüzlerce evsiz.
Bir binanın bilançosu.
Ya Konya’da deprem olsaydı.
Şimdi yetkili ancak etkisizler suçlu avına 

çıktılar.
Müteahhit bulundu. Cezası da verilecek.
Ne varki gidenler geri dönmeyecek.
Rant, para, hırs yine galip gelecek.
Kalındığı yerden devam edilecek.
Belki o binanın yıkıldığı anda bile, bir 

başka yerde çarpık bir yapı yükseliyordun
Devlet ricali olaya duyarlı yaklaştı.
Sorumluların üzerine gidilecek buyurdu

lar.
Ancak;
Para, rant, hırs ahlakın önüne geçmiş.
Kim ne dese boş.
Sözün özü ahlak çökmüş.
Ahlakı yaşama geçirmedikten sonra, bina 

ne yapsın?
Çünkü binayı yapan insan. Makinayı kul

lanan insan. Malzemeyi üreten insan.
। Ruhsatı veren insan.

Demek ki sorun insanda.
Yapılan İncelemelere göre binaların yıkıl

ma nedeni hep aynı;
"Projelere uyulmaması, yıpranma, 

korozyon, kolonların kesilmesi, kalitesiz 
malzeme kullanımı"

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Başkam sorunu sistemin bozukluğuna yük
lüyor;

"önce kurallı bir toplum olmamız 
şart.Türkiye geleceğin planlamasını yap
mak"

İyi de nasıl?
Biri yol gösterse de arkasından gitsek.

Cumhuriyet Halk 
Parti Belediye 
Başkanı aday 
adayları, Kurban 
Bayramını fırsat 
bilerek, kahve 
kahve dolaşıp, 
halkın bayramını 
kutladı.
28 Mart günü 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde, 
Cumhuriyet Halk 
Parti’den belediye 
başkan aday adayı 
olan Mehmet Uğur 
Sert as lan, Mehmet 
Ali Kaya, Musa 
Demir parti yöne
tim kurulu üyeleri 
ile birlikte ilçemi 
zin çeşitli semt
lerindeki kahve
hanelere giderek, 
vatandaşlarla 
bayramlaştılar. 
Bahkpazan 
kahvehanelerine 
giden CHP’li 
aday adayları semt 
halkıyla hem soh-

bet ettiler, hem de 
bayramlaştılar. 
Kendilerini CHP’li 
belediye başkan 
aday adayı tanıtan 
Mehmet Uğur 
Sert aslan, Mehmet 
Ali Kaya ve Musa 
Demir, vatan
daşların sempati
lerini topladılar. 
CHP’li belediye 
başkan aday aday
ları halka güleryüz 
lü. sevecen ve

üretken bir 
belediye vaderek, 
kendilerini secim-

ler d e destek
lemelerini 
istediler.

(M OTOMOTİVDE Kfi MPfiNYfl
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA
1 ADET 

NOKIA 3315 HEDİYE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA § AY TAKSİT
YAPI KREDİ- VVORLD KART 
İŞBANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

OZKflYA OTOMOTİV
Körfez Baytaş Sitesi Attı GEMLİK
Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Kurban bitti
pisliği kaldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Kurban Bayramı n 
da vatandaşların 
kurbanlarını kesme 
leri için belirlenen 
kesim alanlarındaki 
temizlenmeyen pis
likler sağlığımızı 
tehdit ediyor.
Çevre yolundan 
odun depolarına 
qiden yolda yak
laşık bir ay öncesin
den getirilen ve 
satış için çadırların 
kurulduğu yerlerde
ki kurbanlık hay
vanların bıraktığı 
dışkılar, etrafa 
koku yayarken, 
çevrede oturanlar 
durumdan şikayetçi 
olmaya başladılar. 
MİKROP YUVASI

Kurban Bayramı nın sona ermesine karşın açıkta kurban kesilen odun depolarının 
çevresinde bırakılan iç organlar ve satılan hayvanların pislikleri sağlığı tehdit ediyor.

Kurban Kesim 
Komisyonu tarafın
dan Odun Depolan 
çevresinde bayram 
süresince kurban
larını kesen vatan- 
daşlann bıraktıkları 
hayvan iç organları, 
havalann soğuk 
olmasına karşın, 
koku salmaya 
başladı.
Komisyonun 
belirlediği yerlerde 

I bulunan kasaplarca 
| kesilen büyükbaş 
hayvanlardan 
kesme bedeli olarak 
40 milyon lira alın
ması ise vatan
daşları değişik

yerlerde kesim 
yapmaya zorladı. 
Kurban kesim yer
lerinden biri olan 
Odun Depoları 
karşısındaki boş 
alanda satış için 
getirilen hayvan
ların bıraktığı pis
likler ve kesilen 
hayvanların atık
larını çevreye dağı
tan köpekler, çevre 
sağlığını bozarken 
bir taraftan da 
çirkin görüntünün 
meydana gelmesine 
neden oluyor.
BELEDİYE 
NEREDE 
Kurban atıklarının

TAŞI...
gediğine

/CUmZ

bayram bitmesine 
karşın dün de 
temizlenmemesi 
en çok mahrukatçı 
esnafını rahatsız 
olmasına neden 
oluyor.

"Gemlik’i sevmek 
bu şekilde mi 
olur" diyen esnaf, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
odun depolarına 
gelerek, durumu 
burada gözleriyle 
görmelerini istiyor. 
Sağlık Grup 
Başkanlığının da 
konuya eğilerek 
insanların pislik 
içinde yaşamalarına 
engel olunmasını 
isteyen Mahrukatçı 
Metin Sertaslan,

"Mahrukatçı 
lardan intikam mı 
alınıyor" dedi. 
ÇOCUKLARA 
YAZIK 
Okulların tatil 
olması nedeniyle 
günlerini sokaklar
da geçiren çocuklar 
da bu durumdan 
şikayetçiler.

"Büyüklerimizin 
bıraktıkları 
pislikler bizim 
oyun alanlarımızı 
engelliyor. 
Biz, pisliklerin 
çinde mi 
oynayacağız. ” 
diyerek, odun 
depolarının 
çevresinin biran 
önce temizlenmesi
ni istiyorlar.

Açlık sınırı.,.
5

Açlık sının 1 milyar 473 milyon.
Asgari ücret ?
Yaşam sının....

Yerel Seçimler
Yerel seçimlerde, sonuçlar rrirlf 

meye başladı.
Bursa'da kısa süre önce bir anket 

yapıldı.
AK Parti : % 50
(DYP) :%5
Genç Parti : % 5
(MHP) : % 3
(CHP) : % 12
(DSP) :%2
Anket sonuçlan böyle.
(CHP) % 17 den % 12 ye düşmüş.
Bakın, eski (CHP) li Ertuğrul Gunay 

ne demiş.
“- Düzen bekçiliği ile halk partisi oku

namaz. ’
Yani, halkın günlük yaşamının söz 

konusu olduğu bir seçimde, rejim tartış
ması yanlıştır, diyor.

Deniz Baykal ve Ali Topuz bir 
hezimetin sorumlusu olacaklar.

AK Partiye gelince.
Bu seçimlerden kesin bir zaferle aka

caklar.
Ama. İçine girdikleri değişim süreci, 

parti de sancılara sebep olacak.
AK Parti nin kendini İslam dininden 

ayırması, (AB) üyeliği bakımından olum
lu.

Ama. Parti tabanı bunun ne anlama 
geldiğini, henüz yorumlayamaz.

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının bu 
değişime aynı hızla uyması biraz zor.

Gemlik İlçe Teşkilatı, değişim 

konusunda Merkezden geride görünüyor.
Belediye seçimlerinden sonra, bu 

sıkıntı yaşanacak.
Adaylıktan elenen küskünler, bu 

konulan kaşıyacak.
Halk, (DSP) yi artık defterden silmis.
Ecevit zirveye çıkarmıştı.
Ecevit’ler bitirdi.
D \ P. MHP. ve ANAP belki bir kac 

belediye alacaklar.
Ama. Hiç bir yerde. Büyüksehir ala

mayacaklar.
(CHP) Trakya'da yine güçlü.
Ama. İzmir ve Antalya yı elinden 

kaçırabilir.
Belki. G. Antep'i de.
Evet. Belediye seçimleri için, şimdilik 

tahminler böyle.
Bakalım zamanla, neler olacak.

<(/*/(/*/ ÇÖZV
Bir avuç sabır.

Bir kova beyinden üstündür.

“Hollanda Atasözü
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Ömrümüz M kııymta rt g^or
SeyfettinŞEKERSÖ?

I “Hamidiye! 
Mahallesi

Her insanın 
bankalarla işi olu 
yor. Ama sistemin 
anza yapması 
kuyruklarda 
bekleyenleri çile* 
den çıkarmaya 
yetiyor.
Kimimiz kredi kartı 
borcu için kuyrukta 
bekleriz, kimimiz 
de vergi ve değişik 
borçlarımızı 
ödemek için...
Dün, Ziraat 
Bankası ile Halk

Bankası’nda 
yaşanan sistem 
anzası nedeniyle de 
SSK Primi ve 
taksitlendirme 

ı borçları bankalar 
tarafından alına
mayınca tıkanıkhk- 

j 1ar yaşandı.
Kredi kartlarının 
bazılarının 
ödemelerinin son

AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m iKALİTEDE Ö/VC.Ö

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72
■MH St»S GMFTE ■■

günü olması dün 
banka önlerindeki 

kuyrukların daha 
da uzamasına 
neden oldu.
En büyük yoğunluk 
ise Ziraat 
Bankasında 
yaşandı.
Elekronik numa 
ralama sisteminin 
konmasından sonra 
veznelerde ve 
servislerde işlerini 

görecek vatan
daşlar oturarak- 
sırasının gelmesini 
beklerken yine de 
saattlerce bekle
mek zorunda 
kalıyorlar.
İlçemizdeki Emlak 
Bankası’nda sigor
ta primlerinin saat 
16.30 sistemin 
kapanmasıyla alın
maması, vatan- 
daşalarm banka 

banka dolaşmaları
na neden oluyor. 
Akbank sigorta 
primlerini saat 
17.oo ye kadar 
tahsil ediyor.
Banka görevlileri 
prim yatırmak 
isteyenlerin sis
temin kapanma 
saatlerini 
öğrenerek kuyruk
lara girmelerini 
tavsiye ediyorlar.

sorunsuz 
mahalle 
olacak”

28 Mart seçim
lerinde Hamidiye 
Mahallesi 
halkıyla yine bir
likte çalışmayı 
hedefleyen 
Muhtar Nemci 
Ünlü, hedefinin 
"Sorunsuz 
Hamidiye 
Mahallesi" 
olduğunu 
açıkladı.
1999 seçim
lerinde göreve 
geldikten sonra, 
Mahalle halkına 
yapmayı hedef 
lediklerini yerine 
getirdiğini 
söyleyen Nemci 
Ünlü, 5 yıllık 

görev süresinde 
vatandaşların her 

ABONE OLDUNUZ MU?

türlü dilekçe 
yazım işlerini 
süratle yaparak 
güvenlerini 
kazandığını 
söyleyerek, 
"Tekrar aday 
olmamda 
mahalle 
halkımın isteği 
var" diyor.
"Daha güzel 
Hamidiye 
Mahallesi için" 
sloganıyla 
yola çıktığını 
belirten Muhtar 
Necmi Ünlü, 
ilçede 
bilgisayar ve 
fasklı hizmete 
başlayan ilk 
muhtar olarak da 
bilmiyor.

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Umurbey’li gençlerden 
Başkan Güler’e destek

Seyfettin SEKERSÖZ

Umurbey’de 
beldesinde yaptığı

I çalışmaları düzen- 
I lenen gecede 
I sinevizyon göste 
I risiyle gençlere 
I anlatan Cm tır bey 
i Belediye Başkanı 
। Mehmet Fatih 
I Güler’e Umurbey’li 
K gençler destek

I sözü verdi.
Um ur bey’in dünü, 
bugünü ve

I yarınının gözler 
önüne serildiği

I gecede. Belediye 
i | Başkanı Mehmet

| Fatih Güler i 
I ANAP Belde 
1 Başkanı Halil 
I Çelebi ile Belediye 
Meclis üyeleri 
yalnız bırak

ıpI madılar.
S| UMURBEY İ

I GENÇLEŞTİRDİK 
| Umurbey Belediye 

Başkanlığına 1999 
seçimlerinde talip 
olduklarında

I ekibiyle birlikte 
genç oldukları için

I eleştiriler aldık
larını dile getiren 
Güler, "Umurbey

I tarihinin en genç 
! belediye ekibini 

biz oluşturduk. 
Bizi 'Bu gençlerle 
mi iş yapacaklar'

> diye eleştirdiler. 
Evet bizler sizin

I gibi gençlerle 
başarılı olduk" 
diye konuştu. 
Siyasi partilerin 
Umurbey’de bir tek 
amaçlarının bulun
duğuna dikkat 
çeken Güler, 
"Oda 
Umurbey’de nasıl 
çok oy alabiliriz 

»düşüncesidir.
Umurbey için 
yapıcı hiçbir 
düşünceleri yok" 
dedi.

Okullarda
tabela

karmaşası

Seyfettin SEKERSÖZ

Güler, kendisi 
hakkında son gün
lerde çıkan asılsız 
dedikodulara da 
yanıt vermeyeceği
ni belirterek, 
"En iyi belediye 
başkanı benim, 
en iyi ekip yine 
bizde. Umurbey'i 
biz daha ileriye 
götüreceğiz " 
şeklinde konuştu. 
BÜYÜK SORUN 
İŞSİZLİK 
Geceye katılan 
yaklaşık 80 kişilik 
genç grubuna 
Umurbey 
beldesinde yaptık
ları ve yapacakları 
konusunda bilgiler 
aktaran Güler’e 
soru yönelten 
gençler, kendileri 

için "ileriye dönük 
neler düşünüyor
sunuz" sorusuna 
yanıt istediler. 
Umurbey’li genç
lerin her yerde 
olduğu gibi büyük 
sorununun işsizlik 
olduğuna dikkat 
çeken Güler, genç
leri aydınlatırken 
şöyle konuştu: 
"Bölgemizde bulu
nan sanayi kuru
luşlarına özellikle 
Umurbey’li genç
lerin alınması için 
çaba sarfediyo- 
rum. Umurbey’li 
gençlere iş iı kanı 
yaratmak bizim 
görevimiz. 
12-18 yaş 
gurubuna 
hitap edecek

çalışmalar 
içindeyiz.
Kütüphane’ye 
alacağımız 
bilgisayar ile 
onların Inter- 
net’te rahat 
çalışma yap
malarını 
sağlayacağız " 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler, 
Umurbey’in gele
ceğinin gençlerin 
ellerinde olduğunu 
belirterek 
"Önümüzdeki 
seçimler için 
hazırladığımız 
Belediye Mecli 
si’nde içinizden 
biri mutlaka yer 
alacaktır” 
şeklinde konuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
bağlı okullarda 
tabela karmaşası 
yaşanıyor.
Okulların kimlik
lerini belirleyen 
bazı okul 
tabelalarında 
Milli Eğitim 
Bakanlığı yazarken 
bazılarında ise, 
Bursa Valiliği 
sözcükleri 
bulunuyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı ’nm yayın
ladığı Tebliğler

IDergisi'nde 
okul tabelalarının 
boylan ve yazı 

mi nüm HiiMiıızmnaiı
KÖRFEZ GAZETESİ VE

"^5139683

ebatla nna kadar 
standart getirildiği I 
ve tabelalarda 
mutlaka Milli 
Eğitim Rıirwıbfr 
ibare rinm yer 
alması gerektiği 
ifade edilirken.
son çıkan 
28 Şubat karar- 
lanndan ro—a 
bu uygulamalara 
son verildiği 
belirtiliyor.
28 Şubat 
kararlarında 
sadece okulun 
bulunduğu din 
valiliği ile 
okulun a dinin 
v azıtması yeterli 
görülüyor.
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Türk tarımının geleceg
Kayıp köpeğimi. 
Lassie aranıyoı

Gelişmiş ülkeler 
deki tüketici 
davranışlarında 
ortaya çıkan 
değişimler 
nedeniyle, üretici 
ülkelerin gıda üre
tim ve ticaretlerini 
yeniden gözden 
geçirmek zorunda 
olduğunu belirti 
lerek, "Bu 
değişim, tarım 
ürünleri ihra
catının yüzde 
40’ınt Avrupa 
Birliği ülkelerine 
gerçekleştiren 
Türkiye için 
yaşamsal bir 
önem taşıyor" 
dedi.
Türkiye ile AB 
arasında imzalanan 
Ortaklık Konseyi 
kararına göre, 
AB’de kullanılan 
tarımsal ilaçlara 
uyum sağlanması 
gerektiği hatır
latılarak, "Bu 
amaçla Tarım 
Bakanlığı tarafın

dan yeni bir uyum 
tebliği hazırlanı 
yor. Ancak ortada 
bir karmaşa 
olduğu kesin.
AB’nin 2005 yılın
dan itibaren sıfır 
kalıntı arayacağı 
duyumlarına rağ
men, henüz resmi 
bir bilgi gelmiş 
değil. Ayrıca AB 
mevzuatı sürekli 
değiştiği gibi, AB 
ülkelerinin kendi 
aralarında bir 
yeknesaklık da 
sağlanamamış. 
Kullanılan aktif 
maddelerle ilgili 
sürekli yeni 
düzenleme yapı 
yortar. Bu arada 
bazı aktif mad
delerin kullanım 
süresi dolarken 
yerine başka mad
deler girebiliyor. 
Bütün bunlar şu 
anlama geliyor: 
Türk tarım ürün
leri ihracatçısı, 
AB mevzuatları

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

konusunda uyanık 
olup yenilikleri 
sürekli takip ede
cek. Ama daha da 
önemlisi, üretim 
sürecini mutlaka 
kaliteli hale 
getirecek. Aksi 
taktirde büyük 
pazar kayıpları 
kaçınılmaz olur" 
dendi.
Türkiye’de AB’ye 
uyum çalışmaları 
kapsamında gıda 
güvenliğine yönelik 
düzenlemeler yapıl
sa da, AB’nin 
dinamik yapısı 
nedeniyle ayak 
uydurmakta güçlük 

çekildiğini belirten 
yetkilililer, 
"Tarla ya da 
bahçedeki 
üretimden fab
rikaya kadar 
zincirin her 
halkasında artık 
hijyen ön plana 
çıkıyor.
Dolayısıyla bura
da çiftçi ile gıda 
sanayicisinin 
uyum ve 
işbirliğine her 
zamankinden 
daha fazla 
ihtiyacımız var" 
ifadelerini 
kullandı.

1/ AVI D Tarım Bağ-Kur sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.
11 ■ MAHMUT ARİF DEMİR

3 yaşlarında Koli cin 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna 
bildir 
meleri 
önemle 
rica

513 96 83
HERTİfcÜKOŞOOUfflUVE 

YAZICI SKİTİ GAMHIİLİ DEĞİSTİRİÜR
J J

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

Tel: 514 91 30 Fax: 512 2076

Fabrikamızda çalışmak üzere 
1 AĞIR VASITA EHLİYETİ

OLAN 
ŞOFÖR ALINACAKTIR

Müracaatların 514 Oû 60 nolu telefona yapılması rica olunur,
JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI 
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

BURSA HAKİMİYET
I KENT VE OLAY
I GAZETELERİNE 
i İLAN ALINIR 
I KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83 
Fax : 513 35 95

X>?<’'^,r'<rrirr')rHrr*rriT'li'rJir'|,fl(ı !l7,klff‘n lfr,7ıiırllf'lı »fı'lı'lı 'lı'inil ||( >lı ifı’lı’lı ||( 4ı'lı>l

İli JAPON SOBASI GAZYAGI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
EVİNİZİ-İŞYERİNİZİ-

YAZLIĞINIZI
HIZLI VE DENGELİ ETTİR 

SICACIK BİR MEKAN
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YAŞAYIN

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad, 

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSZ YANAR -
PENÇESEK CRC\'E ORAMDA RUİU8ET YAf*K I

FANk£KIŞINISnK.YÂ3NSffikElfe ®

ÎEL:S1Î 78 87>
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. Bayramının bilançosu 
58 ölii, 252 varalı

Balık erkek 
ömrünü uzatıyor

Kurban 
Bayramı tatili 
süresince 
5 günde 
meydana 
gelen trafik 

ı kazalarında 
58 kişi hay
atını kaybetti.

i Bilgilere 
göre. 5 gün

I süren tatilde
ki trafik 
kazalarında
Türkiye gene 
linde 58 kişi hay-

I atını kaybederken, 
252 kişi de

ı yaralandı.
i 2003 yılındaki

9 günlük Kurban 
Bayramı tatilinde 
trafik kazaları

bilançosu 114 ölü, 
252 yaralı 
olmuştu. 2002 
yılındaki 4 günlük 
Kurban Bayramı 
tatilinde meydana 
gelen kazalarda ise 
58 kişi hayatını 
kaybederken, 101

kişi de yaralan
mıştı. 2001 yılın
daki 9 günlük 
Kurban Bayramı 
tatilinde ise 
190 kişi hayatını 
kaybetmiş, 
255 kişi de 
yaralanmıştı.

Gün aşın balık 
yiyen erkeklerin 
daha uzun yaşa
yabilecekleri ortaya 
çıktı. Japon 
bilimadamlanna 
göre, cıva gibi 
zararlı maddeler 
içermesine rağmen 
balık, erkeklerde 
kalp hastalığı ve 
felç gibi hastalık 
riskini yüzde 30 
azaltıyor.
Shiga Üniversitesi 
uzmanlanndan 
Yasuyuki Nakamura 
önderliğindeki 
ekibin kapsamlı 
araştırması 19 yıl 
sürdü. 1980'den 
itibaren 30-64

yaşlarındaki dört 
bin 070 erkek 
ve beş bin 182 
kadının beslenme 
tarzı ve diğer 
alışkanlıkları 
incelendi.

Gün asm balık

ölüm riski 0.7, 
haftada bir kere 
bile balık tüket
meyenin ölüm 
riski ise 1 aktı.

Pasaport 
Yasası 

değişiyor

1 ürkiye ye pasaportsuz 
giriş ve çıkış yapanlara 
verilecek cezalar 
artırılıyor.
Diplomatların dışında 
bazı üst düzey yetkililer 
de diplomatik pasaport 
sahibi olabilecek.
İçişleri Bakanlığı’nın, 
Pasaport Yasası’nda 
değişiklik yapılmasını 
öngören taslağına göre, 

herhangi bir suç, 
borç ya da askerlik 
hizmetinden kaçmak 
amacıyla Türkiye’yi terk 
edenler ile yurda kaçak 
yollardan giriş-çıkış 
yapanlara, 3 milyar 
liradan 6 milyar liraya 
kadar para ve 3 yıldan 
5 yıla kadar hapis 
cezası verilecek.
Türkiye’ye, izinsiz

girdikleri tespit edilen 
yabancılar ise cezalarını 
çektikten sonra sınır 
dışı edilecekler.
Taslağa göre, 
Danıştay, Askeri 
Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare 
Mahkemesi başsavcıları 
ve uluslararası 
mahkemelerde görev 
alan hakimler ile

müsteşarlar da chpfo- 
matik pasaport 
alabilecekler.

Körfez Taksi 

Çınar Takai 
Söveri fakstı 

Gemlik fakstı

Manadır Takıl

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 1055

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051

Kaymakamlık ov 513 1052
C.Savcılığı 513 1053

C Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 1028

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12

Aydln turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 9200

SSK Hastanesi 513 23 29

Mer SoğOcaO 613 1068

TAKSİLER

613 1821

5132467
6133240

613 23 24

614 36 60

RESMİ DAİRELER

TEK Anza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

Karaydan 

Uman Baş.

Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd, Md. 

Tapu Slcl. Mûd. 

Müftülük 

Gümrük Md. 

Tekel Md.

Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Mûd. 

İlçe Seç. Md.

513 20 66
51345 03

514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 1057

513 13 08
513 11 33

513 10 95
513 3742

513 1507

513 14 14

513 1364
513 14 11

513 1042

513 1092 

5131186

513 77 73

BELEDİYE

Santral

Başkankk 

Zabrfo
Otobüs İşlet.
Sulştot.

Itfoiy©

5134521 -23

5134520

5132432

513 45 21-122

5134521 -115

5132325

Muhasebe Md.513 45 21 -182
YatOİŞlMd. 513 46 21-111

Su Araa Yama 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

AKCAN PETROL

VAPUR- FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295

Tekgaz 513 1637

Ocokgaz 513 1637

Ergaz 5138843
Ipragaz 513 22 59

Hobaşgaz 5134546
YeniUkflgaz 5136500
BPGaz 514 59 81
Bütünler LMtgaz 5138000

513 10 79
YERLİYURTLAR PETROL 513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 5131425

256 77 84
544 30 60

(212)516 12 12
(226)811 13 23
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Eylûl'de 36 bin araç satıld
Trafiğe kaydı 
yapılan motorlu 
taşıt sayısı, 2003 
yılının Eylül ayında 
toplam 36.297 
adet oldu.
Kaydı yapılan 
araçlar içinde, 
19.914 adet ve 
yüzde 54.9 oran 
ile otomobil ilk 
sırada yer aldı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2003 Eylül ayı 
motorlu kara 
taşıtları istatistiği
ni açıkladı.
Buna göre, 2003 
Eylül ayında 
trafiğe kaydı 
yapılan araçlar 
arasında otomo
bili, yüzde 27 ile 
kamyonet, yüzde 
7.9 ile motosiklet, 
yüzde 3.2 ile 
kamyon izledi. 
Eylül’de trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 7’sini ise 
minibüs, otobüs, 
yol ve iş

makineleri ile 
özel amaçlı taşıt
lar oluşturdu.
Söz konusu 
ayda, 13.132 
taşıtın ise trafik
ten kaydı silindi. 
2002 yılı Eylül 
ayında ise 
13.445 adet 
taşıtın trafiğe 
kaydı yapılırken, 
936 taşıtın ise 
trafikten kaydı 
silinmişti.
2003 yılının Ocak- 
Eylül döneminde 
trafiğe kaydı 
yapılan araç sayısı 
184.125 olurken, 
25.884 adet 
aracın trafikten 
kaydı silindi. 2002 
yılının aynı döne
minde trafikten 
kaydı silinen araç 
sayısı 9.989 adet, 
trafiğe kaydı 
yapılan araç sayısı 
ise 93.939 adet 
oldu.
Trafikteki 
Araçların %

61.2’si Otomobil 
Ayrıca 2003 Eylül 
ayı sonu itibariyle 
trafiğe kayıtlı 
araçların yüzde 
61.2’si otomobil, 
yüzde 14’ü moto
siklet, yüzde 
12.2’si kamyonet, 
yüzde 5.3’ünü 
kamyon ve yüzde 
7.3’ünü ise 
minibüs, yol ve iş 
makineleri, otobüs 
ile özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu. 
Öte yandan 
Eylül’de trafikten 
ilk defa tescil

belgesi alan 
otomobillerin 
markalarına göre 
yüzde 22.3’ünü 
Renault, yüzde 
12.9’unu Tofaş 
(Murat-Fiat), 
yüzde 11.5’ini 
Opel, yüzde 
7.5’ini 
Volkswagen, 
yüzde 7.3’ünü 
Peugeot 
yüzde 6.8’ini 
Ford ve yüzde 
31.7’sini ise 
diğer markalar 
oluşturdu.

"İstihdam! 
için döviz I 
artmalı"
Devlet Bakanı, döviz 

kurundaki artışın istihdamı 
desteklediğini savundu

Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen, 
2004’ün en 
önemli probleminin 
işsizlik olduğunu 
belirterek, bunun 
ortadan kaldırıla
bilmesi için döviz 
kurunun yükselme
si gerektiğini 
söyledi.
Tüzmen, 
önümüzdeki 
dönemde doların 
biraz yük
selmesinin bek
lendiğini kaydetti. 
Tüzmen, kapılarına 
kilit vuran ara malı 
üreticilerinin bun
dan olumlu yönde 
etkilenerek işçi 
sayısını artıracak
larına inandığını

belirtti.
Tüzmen sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"İşte bu işsizliği 
ortadan kaldı 
rabilmek için 
kurun da biraz 
yardımcı olması 
lazım. Çünkü 
Türkiye’deki 
bütün ara 
endüstrilerde 
üretimin artması 
lazım, kapasite 
kullanım oran
larının artması 
lazım, bunun da 
yolu kurun biraz 
daha bunu dış 
mal yerine iç 
mal ikame 
edecek noktaya 
gelmesidir."

2®
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Virüsten korunmanın etil yolu
Virüsten uzak kalmak için hijyenik el yıkama alışkanlığı gerekiyor

Araştırmalara göre, 
Türkiye'deki has
tane enfeksiyon
larının kişi başına 
yılda 1500 dolar 
gibi bir maliyeti 
bulunuyor.
Enfeksiyonlar 
yüzünden hasta
ların hastanede 
ortalama kalış 
süreleri uzuyor. 
Araştırmalar bu 
sürenin ortalama 
10-20 gün arasında 
değiştiğini ortaya 
koyuyor.
Bu oranların % 20- 
30 oranında azaltıl
masının ise, ülke 
miz ekonomisine

Ofiste bel fıtığı tehlikesi
Masa başı çalışması bel fıtığı riskini oldukça yükseltiyor

Özellikle işi gereği 
uzun süre ayakta 
kalan veya sürekli 

T oturarak çalışmak 
zorunda olanların, 
zaman zaman ciddi 
sağlık problem
leriyle karşı karşıya 
kaldıkları açıklandı. 

। Selçuk Üniversitesi
Meram Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sait 
Bodur, bu durum
daki kişilerin bazı 
kurallara dikkat 
etmeleri gerektiğini 
ifade etti.
Bodur, özellikle 
oturarak çalışmak 
zorunda olan 
bankacılar ve 
memurların, sürekli 
ve yanlış oturma 
şeklinden dolayı 
omurga yapılarında 
bozulmalar mey
dana geldiğini

| söyledi.
Bu tip mesleklerde 

çalışanlarda bel 
^fıtığına yakalanma 

riskinin ağırlıkta 
olduğunu belirten 
Bodur, "Sürekli 
oturan kişilerin 

yapacağı katkı 
asla yadsınamaz. 
Uzmanlar, sağlığın 
korunmasında ve 
sürdürülmesinde en 
etkin yöntem olan 
el yıkama alışkan
lığının en iyi 
kazanıldığı döne
min çocukluk çağı 
olduğunu 
vurguluyor.
Hijyenik el yıkama 
- Ellerinizi su ile 
ıslatın.
- Sıvı sabunu avu
cunuzun içinde 
iyice dağıtın.
- Her iki elinizde de 
parmak içlerini 
iyice ovuşturun.

bel kasları 
hareketsizlikten 
dolayı zayıf kalır. 
Omurganın alt 
kısımlarında 
diskler üzerine 
fazla basınç 
geldiği anda, bel 
fıtığı riski oluşur 
ve klinik durum
lara varan 
sonuçlara neden 
olur. Oturarak 
çalışanlar bel 
fıtığından korun
mak için bel 
kaslarını 
güçlendirici 
hareketler yap
malılar. Yoksa 
ciddi anlamda 
sağlık sorunlarıyla 
karşılaşabilirler" 
diye belirtti.

- Her iki elin 
parmak uçlan 
m da yıkayın.
- Sağ el yardımıyla 
sol, sol el yardımıy
la sağ el baş par
mağınızı yıkayın.

Uzun süre hareket
siz oturmanın bel 
fıtığının yanı sıra 
"sağlıklı yaşam 
duruşu "nu da boz
duğunu vurgulayan 
Bodur, oturarak ve 
aynı zamanda öne 
eğilerek yapılan 
işlerde bel omuru
nun dışa doğru 
bombe yaptığını 
söyledi.
Bunların yanı sıra 
fazla oturmanın 
kilo alma eğilimini 
artırdığını da 
belirten Bodur, otu
rarak çalışanların 
çalışma şekillerini 
göz önünde bulun
durarak sağlıklı bir 
beslenme alışkan
lığı edinmeleri

- Ellerinizi 
kuruladıktan 
sonra, musluğu 
bu elinizi kuru
ladığınız kâğıt 
havlu yardımıyla 
kapatın.

gerektiğini 
kaydetti.
Prof. Dr. Bodur, 
sürekli oturmanın 
zararları bulun
duğu gibi, devamlı 
ayakta durmanın 
da insan sağlığı 
için birtakım sağlık 
riskleri oluştur
duğunu söyledi.
Bodur, "Uzun 
süre ayakta 
kalındığı için 
toplardamar 

basıncı artarak 
varis oluşur. Bu 
tip işlerde çalışan
lar zaman zaman 
toplar damarlara 
uygulanan basıncı 
oturarak azalt
malılar. Giyilen 
ayakkabıların da 
varis oluşumunda 
etkisi vardır.
Mümkün olduğun
ca rahat 
ayakkabılar tercih 
edilmeli. Ayakkabı 
seçerken, ayak 
tarağı ile topuk 
arasındaki yüksek
liğin 2.5 santi 
metreyi geçmeme
sine de özen 
gösterilmelidir" 
diye konuştu.

Mutsuz ve yalnız!» 
çoğalıyor!

Olumsuz hayat sertlen manian 

"mutsuz ve yalnız’ yepyor.
Ege Üniversitesi 
Psikiyatri 
Anabilim Dalı 
öğretim üyesi 
Prof. Dr. Hakan 
Coşkunol, yap- 
tığı açıklamada. 
Türkiye’de 
giderek olum 
suzlaşan 
koşulların en 
önemli sebep
lerinden birini, 
ekonomik sorun
ların oluştur
duğunu söyledi. 
Söz konusu duru
mun. bireylerin 
kendi değerlerini 
düşürdüğünü 
belirten Coşkunol, 
"İnsanlar, tek 

i başına bir şey 
yapamamaya, 
mutsuz, sıkıntılı 
bir yaşam biçi 
mine yöneliyor.
Sorunlar, toplum
da kendini btrak- 
mışlığı, mutsuz 
luğu yaygın
laştırıyor.
Psikopatolojiler 
oluşuyor" dedi. 
Coşkunol, bu 
gerginliğin

toplumun 
çekirdeği olan 
aileler e de 
olumsuz yanşadığı
na, bir hktehğm 
çatırdamasına 
sebep olduğuna 
işaret etti.
Ailedeki durum
dan aynı Ölçüde 
e t k > le nen c ocuk - 
ların. özellikle 
ergenlik 
dönemlerinde 
özdeş imini olum
suz figürler içinde 
yapmaya 
başladığını 
kaydeden Prof. 
Dr. Coşkunol.
böyiece kendasuu 
tek basma ifade 
edemeyen 
bireylerin, arayış 
içine girdiklerini 
kaydetti.

NÖBETÇİ ECZANE
6 Şubat 2004 
ENGİN ECZANESİ
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otoparka ilgi yok
Ücretsiz katlı Herşey

Gemlik İçin

Başbakan ve AKP 
Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafın
dan açılışı yapılan 
katlı otoparkın 
giriş turnike terinin 
tamamlanmaması 
nede niyle, çevrede 
bulunan araçlar, 
otoparktan şimdi
lik ücretsiz 
yararlanıyorlar. 
Otoparkın önüne

konan bir gişedeki 
görevli, ücretsiz 
olarak otoparka 
giren ve çıkan 
araçların günlük 
dökümünü 
yapıyor.
Otoparkın ücretsiz 
olmasına karşın 
vatandaşlar, 
araçlarını yine de 
cadde ve sokaklar
da bırakmayı 
sürdürüyorlar.

AK PARTİ
Üniversitesi, 

Turizmi, 
Sanayisi 

ve yepyeni 
vizyonu ile 

Gemlik 
Belediyecilikte 

MARKA 
olacak!

MİMAR

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 
Z Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

El ilanı
' Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK-Y AYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK 

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



Kore Savaşlarına ilçemizden katılan Burhanettin Doğru’ya Uzakdoğu’dan muttu haber

I

b Gaft ‘to Mci$i" » oetoi riıl
1952-1953 yıllarında Kore Savaşlarına katılan Burhanettin Doğru’ya, Kore Gazileri Demeği Başkanı Emekli Orgeneral 
Sang-Hoon LEE tarafından gönderilen mektupta, “Kore Cumhuriyetinin hürriyeti ve demokrasinin korunmasında göster
miş olduğunuz üstün gayret nedeniyle Barış Büyükelçisi” ilan edildiği bildirildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ ün haberi sayfa 5Jde

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK .

KSrfez Pazartesi günü 
ders zili çalacak 
2003-2004 eğitim ve Öğretim şnbaMi 
ikinci yansı 9 Şubat 2004 Pazartesi

7 Şubat 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.
okuyan toplam 10 milyon 171 ban 
öğrenci ders bası yapacak. Sayfa 4'de

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Recep Aygün, İşçi Emeklileri Derneği’ne üye oldu

IIII

Aygiin, “Hizmet için görev istiyoruz”
Kadri Güler
kadri_guier@hotmail.comAdaylar burada siz neredesiniz?

Yerel seçimler herhalde ençok adaylar ile aday 
adaylarını strese soktu.

Aslında adaylar, aday adaylarına göre 1-0 
öndeler.

Belediye başkan adayları durumlarının belirgin* 
fiğinden rahatlıkla dernek dernek, kahvehane 
kahvehane gezip çalışmalarını başlattılar bile.,

Aday adayları ise, günlerdir durumlarının ne 
olacaklarını bilememenin gerginliğini yaşıyorlar.

Bir taraftan kamu oyu yoklamaları için para 
harcıyorlar, bir yandan da il’de ve genel merkez 
ferdeki tanıdıkları aracılığı ile bu sınavdan kendi
lerinin çıkmasına çalışıyorlar.

Mutlaka geceleri gözlerine uyku girmiyordun 
Peki aday adayı hangi partilerde var.
AKP ve CHP'de..
AKP’de beş, CHP’de üç aday adayı var..
AKP’de en rahat görünen Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut.
Beş yıl belediye başkanlığı görevinde bulun

masa artılarım yükseltiyor.
Başbakana yakınlığı biliniyor..
MKYK üyesi Aftan Karapaşaoğlu o’nu DYP’den 

koparıp önce FP’ye, sonra AKP’ye götürdü.
Çocukluldarmdan beri birlikteler..
Kimisi (çişleri Bakanından medet umuyor, 

kfnrisi parti örgütünden, kimisi de ‘başkan 
olmazsa ben olurum un hesaplarım yapıyor.

CHFde ise, dunım daha farklı.
BH eski ilçe başkam, biri yenisi, bir diğeri İse 

en az avantajlısı..
Seçim iki arasında geçeceğe benziyor.
CFflP ü yönetiminin Ölçüsü ne olacak bilinmiyor.
Şu adaylar bir belli olsa da dertler bitse..
Seçimlerin havasma hep birlikte girsek.

Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Recep Aygün, dün İşçi 
Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti. Aygün, Derneğe üye olurken, 
seçilirse, belediye meclisini şaibesiz kişilerden oluşturacaklarını, 
Gemlik’in trafik ve imar konusunu mutlaka çözeceklerini söyledi. 
Aygün, “FP kapatılmasaydı, Mehmet Turgut’u ihraç edecektik” dedi.
Saadet Partisi Belediye 
Başkan adayı Recep 
Aygün, derneklere 
gezilerini sürdürürken, 
dün İşçi Emeklileri 
Derneği ni ziyaret 
ederek, yöneticileriyle 
görüştü, 
işçi emeklilerinin istek* 
lerine yer vereceğini 
söyleyen Recep Aygün, 
“İnsanlara hizmet için 
varız” derken, Gem 
lik’in çevre ilçelerden 
geri kaldığına dikkat 
çekerek, bugüne kadar 
Gemlik Belediyesi’ni 
layıkıyla yönetecek bir 
belediye başkanının 
bulunamadığım 
belirterek, “Görev ve 
rilirse halkımız gerçek 
yönetimi görecek” 
şeklinde konuştu. 
Recep Aygün, ilçenin 
trafik, inşaat sorunlarını 
çözeceklerini, aşevi ve 
huzurevi yapacaklarını 
ayrıca belediye içine bir 
Beyaz Masa kurarak vatan 
daş ile belediye ilişkileri 
nin sağlanacağını söyledi.

Seyfettin Şekersöz'ün 
haberi sayfa 3’de|

Saadet Partisi ilçe Yöneticileri Belediye Başkan adadan Recep Aygün ile İsçi 
Emeklileri Demeği ni ziyaret etti. Aygün demeğe üye oldu, yapacaklara» miattı.

Kurban pislikleri temizleniyor
KurbanTBayramı 
nedeniyle. Odun
Depolan çevresinde' 
kesilen kurbanların iç 
organlanmn çevreye 
bırakılması ve hayvan

satıcıların cachrlan 
sökmesinden sonra, 
çevreye bıraktıkları 
pislikler dün Belediye 
Temizlik İşleri 
ekipleri tarafından

Mahrukata esnafı, 
çevrenin 
UMMihnınesindctt 
dolayı memnun 
olduklarım belirttiler.

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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“Serbest Bölgelere
Oy oy dedirtmeyecek 

oy vermek gerek

Yerel seçimlerde bekleyiş sürüyor.
CHP ve AKP’nin adayları henüz netleşme

di.
DSP, DYP, ANAP, Genç Parti adayları da 

seçmen gibi CHP ve AKP’nin adaylarını bek
liyor.

Ona göre seçim stratejilerini saptayacak
lar.

28 Mart’a çok kısa bir zaman kaldı.
Partilerin ve adayların bu dönemi çok iyi 

değerlendirmeleri gerekiyor.
3 Kasım 2002 seçimlerinde aldığı yüzde 

35 oyla tek başına iktidarı yakalayan AKP, 
yerel seçimlerde çok yüksek oranlı sonuç 
bekliyor.

Haklılarda..
Yapmayacağız, yapmıyoruz diye diye 

uyguladıkları popülist politikaların 
karşılığını almak istiyorlar.

Ama seçmen öyle demiyor.
Ekmeğine bakıyor.
İşine bakıyor.
Ülkesinin dış itibarına bakıyor.
Sonra;
Şu Konya’da meydana gelen tatsız olayı 

değerlendiriyor.
Binanın yıkılışını bir belediyecilik faciası 

| olarak algılıyor.
Şapkasını önüne koymuş düşünüyor.
Çünkü, bu kez verdiği oyların kendisine 

hizmet, güleryüz, demokrasi, hukuk, eğitim, 
sağlık olarak dönmesini istiyor.

Gözü gibi kolladığı, ilkelerini içine 
sindirdiği Cumhuriyeti’nin tehlikeye atıl
masını, sarsılmasını istemiyor.

İnsan olmanın erdemini içine sindirmiş, 
laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkacak 
bir belediye başkanı anyor.

Haklı da..
Çünkü şu anda ülkeyi yöneten anlayış 

umut vermiyor.
Aydınlığı simgeleyen amblemiyle 

ülkesinin geleceğini karartıyor.
Demokrasinin kuramlarını karşısına ah 

yor.
Canından aziz bildiği askerinin başına 

çuval geçirttiriyor.
Dış politikada tavizkar bir tutum izliyor.
Onun için;
Halk, yerel seçimlerde elim kırılsaydı 

demeyeceği parti için oy verecek.
Bakalım akıl duyguları yenebilecek mi?

bomba düştü
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Çelik, 
meclisin Serbest 
Bölgeler için 
aldığı karan sert 
dille eleştirdi. 
AKP hükümetinin 
gece yansı 
operasyonuyla 
aldığı kararla 
Gemlik halkının 
yıllardır iş 
sorununa çare 
gözüyle baktığı 
serbest bölgelere 
getirdiği 
vergilendirme 
kanunu’nun 
Gemlik’e düşen 
bomba olduğunu 
söyleyen Mehmet 
Çelik, yaptığı yazılı

açıklamada 
"Bombanın atılış 
yeri TBMM’dir. 
Atanlar ise 368 
milletvekili olan 
AKP hükümetidir. 
Bunların içinde 
ise kendisini 
Gemlikli olarak 
tanıtan millet 
vekili de var. 
Bilindiği gibi 
serbest bölgelerin 
amacı ihracattır. 
Buradaki firmalar
dış piyasalarla 
rekabet ede
bilmek için 
vergiden muaf 
tutuluyorlardı. Bu
nedenle serbest 
bölgede faaliyet 
gösteren firmalar 
ve çalışanlar

işyerlerini 
ve işlerini 
kaybetme 
telaşı için
deler. Bursa 
Milletvekili 
Faruk Çelik 
ise yaptığı 
ziyarette 
günah 
çıkartarak 
daha önce 
kendilerini 
engellemekle 
suçladıkları 
Cumhur 
başkan ı’ndan 
medet umuyor. 
Alman karar 
öncelikle Gemlik 
halkını ve genç
lerimize büyük 
darbe indirecek
tir" dedi.

AKPTÜerede 
çatan Cefik. 
çıkarılan 
Büyüksehir Yaa» 
ve Azot Tesisleri 
nin satılmasına

MilletvekiBmmn 
ve AKPhlmn 
Gem lik haBuna 

hesap vermek 
zorunda olduğunu 
söyledi.

II ■

OZKflYfl OTOMOTİVDE KAMPANYA
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA 
İADET 

NOKIA 3315 HEDİYE

VSTELIK KREM KARTINA 8 AV TAKSİT
YAPI KREDİ- VVORLD KART 
İŞBANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ABONE OLDUNUZ MU ?

MM OONLÛK MVMI WIH SMİ

OKUYUN OKUTUN 
ABONE OLUN

OZKflYfl OTOMOTİV
Körfez Boytoş Sitesi Attı GEMLİK 
Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44
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SP Partisi Belediye Başkan adayı Recep Aygün, 
İşçi Emeklileri Derneği’ne üye oldu 

Aygün “Hizmet için 
görev istiyoruz”

Erol GÛRCAY

Seyfettin SEKERSÖZ

Saadet Partisi Belediye 
Başkan adayı Recep 
Aygün, ziyarete geldiği 
Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi ne üye oldu.
Yaklaşık 10 yıl önce 
Azot Fabrikası ndan 
emekli olan Recep 
Aygün, yollar sonra 
işçi emeklisi olarak 
demekten üye 
kartını aldı.
Demek Başkanı 
Hüseyin Yener’in hazır
ladığı üye formunu 
imzalayan Recep 
Aygün, "İşçi Emeklisi 
olarak şimdiye kadar 
geç kaldığım bir işi 
yerine getirdim.
Seçim çalışmalarım
da işçi emeklisi 
arkadaşlarımın 
isteklerine yer 
vereceğim, bundan 
şüpheniz olmasın" 
şeklinde konuştu. 
Seçim ziyaretlerim 
sürdüren Recep 
Aygün, beraberinde 
Saadet Partisi yöneti
mi 3e birlikte dün İşçi 
Emeklileri Derneği’ne 
ziyarette bulundu. 
Seçim çalışmaları 
hakkında bilgi veren 
Recep Aygün, 
"İnsanlara hizmet 
için varız.” dedi.
Belediyecilik hizmet* 
terinde kendini kanıt
layan bir parti olduk
larını öne süren 
Saadet Partisi Belediye 
Başkan Adayı Recep 
Aygün, "Kadrolarımız 
deneyimli, biz 
gelecek seçimler 
için değil, gelecek 
nesiller için varız. ” 
diye konuştu.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Oyalanıyoruz....
AB’nin genişlemeden sorum
lusu Günter Verheugen “Yeni 
üyelere hazır değiliz” diyor. 
Biz de “Hazırız. Alın artık 
bizi” diyoruz, oyalanıyoruz. 
Oysa oyuncak oluyoruz

Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Recep Aygün, İşçi Emeklileri Derneği’ne üye olurken.
Gemlik’in şirin bir ilçe 
olmasına karşın çevre 
ilçelerden geri kaldığı
na dikkat çeken Recep 
Aygün, bunun layıkıyla 
hizmet verilemeyişine . 
bağladı.
"Gemlik Belediyesi ni 
layıkıyla yöneten, 
işinin erbabı bir 
belediye başkanı 
bulunamadı. İnşallah 
seçildiğimizde 
halkımız gerçek 
yönetimi görecek" 
diye konuştu.
DUALARIMIZ 
KABUL OLUR 
Gemlik dışında birçok 
ilçede yaşayan işçi 
emeklilerinin 
belediyelerin şemsiyesi 
altında korunduğunu 
söyleyen İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, kendilerine 
şimdiye kadar hiçbir 
belediye başkanınm 
değer vermediğini 
söyleyerek "Bizler, 

evimizden dua ile 
çıkan insanlarız. 
İnşallah dualarımız 
kabul olur ve 
Gem lik’te bizle 
rin de olduğu 
hatırlanır." dedi. 
Kendilerine görev veril 
diğinde işçi emeklileri 
için en güzelini 
yapmak istediklerini 
söyleyen Recep Aygün, 
"İşçi emeklisinin 
belediye hizmet
lerinden nasıl 
yararlanır, onun 
hesabını yapıyoruz" 
diye konuştu.
Aygün, Gemlik’te 
öncelikli olarak trafik 
sorunu başta olmak 
üzere imar sorununun 
mutlaka çözümlenmesi 
gerektiğini belirterek : 
"17 Ağustos depremi 

■ sonrasında ilçede 
inşaat sektörü felç 
oldu. Diğer ilçelerde 
bu sorun çözüldü 
ancak Gemlik’te 
yapılan yanlış 
politika sonucu 
inşaat çılık bitme 
noktasına getirildi, 
biz buna çözüm 
getireceğiz" dedi.
ÜYELER 
ŞAİBELİ 
OLMAYACAK 
Belediye Meclis 
üyelerini çalışkan, 
üreten ve haklarında 
şaibe olmayan insan
lardan kuracaklarını 
söyleyen Recep Aygün, 
"Sadece parmak 
kaldıran meclis 
üyemiz olmayacak. 
Vatandaşın dertlerini 
dinleyen, onların 
sorunlarını meclise 
taşıyabilecek kişiler 
bizim meclis üyemiz 
olacak" dedi, 
ilk icraatlarının aşevi 
ile huzurevi yapmak 
olduğunu söyleyen

Recep Aygün, 
"Aç insan varsa 
sorumlusu biziz, 
bunun hesabını 
halkımız tabiki sora
caktır. Belediyeler 
hizmet alan değil, 
aksine hizmet veren 
kuramlardır. Gemlike 
mutlaka huzurevi ile 
aş evi yapıp yoksulu
muza rahat yaşam 
sağlayacağız" 
diye konuştu.
BEYAZ MASA 
KURULACAK 
Gemlik Belediyesi’nin 
vatandaşın hizmetine 
sunduğu ‘Halkla ilişki 
ler’in amacından sap
tırıldığını söyleyen 
Aygün, "Biz ‘Beyaz 
Masa’ kuracağız. 
Buraya gelen vatan
daşımız en iyi şekilde 
ağırlanacak. Ayda bir 
değişik yerlerde halk 
toplantıları yapıp 
şikayet dinleyeceğiz. 
Vatandaşın belediye 
hizmetinden 
memnuniyetini 
öğreneceğiz" dedi.
MEHMET TURGUT’U 
İHRAÇ EDECEKTİK 
Recep Aygün Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut içinde ilginç 
sözler söyledi.
Fazilet Partisi’nin ka 
patılmaması durumun
da Mehmet 
Turgut’u partiden 
ihraç etmeye karar 
verdiklerini ancak, 
partinin 
kapatılmasıyla 
kendisinin boşta 
kaldığını söyleyen 
Recep Aygün, 
"Mehmet Turgut'tar 
kurtularak partimizi 
temize çıkardık. 
Halkımız bizi 
Mehmet Turgut’la 
karıştırılmasın. ” 
diye Konuştu.

Diplomasi Savaşı
Artık “Süngü tak", savası tarihe 

gömüldü.
Terör devreye girdi.
Kalleş savaş dönemi başladı.
- İkiz kulelerin vurulması.
- Sinagoglardaki patlama.
Bu kalleş savaşın iki önemli örneği.
Bu savaşın, ne zaman olacağı belli 

değil.
Nerede olacağı, belli değil.
Bu savaş izin milyonluk orduya da 

gerek yok.
Ama. Profesyonel bir yapıya ihtiyaç 

var.
Silahlı kuvvetler yeniden yapılanma 

konusunda, kırmızı çizgilerine takılıyor.
Uzay çalışmaları yapan yeni üniteler 

kurdu.
Ama. Çağın gerisinde kalan düşman 

anlayışını değiştiremedi. I
Yeni dönemde, herkesin yeni gözlük 

takması gerekiyor.
Biz asker milletiz.
Dedik
V e. Yıllarca tüm ulus olarak, asker 

gözlüğü taktık.
Artık. Asker dahil hepimizin, yeni bir 

gözlük takması lazım.
Hepimizin diplomat gözlüğü takması 

gerek.
Atatürk’ün Hatay konusunda taktığı 

gözlüğü takmak gerek.
Bir kurşun atmadan, Hatay sınır

larımız içine dahil edilmişti.
Önümüzdeki günlerde, yoğun bir 

diplomasi trafiği yaşayacağız.
Kazancımızda, kaybımızda silahsız, 

topsuz tüfeksiz olacak.
Konuşarak ve müzakere taktikleri ite 

sonuca ulaşacağız.
Bu da, diplomasi savaşı ite olacak.
Artık kırmızı çizgileri de çizerken iyi 

düşünmemiz gerek.
Sonradan sileceğimiz kırmızı çizgileri, 

hiç çizmemek gerek.
Bunu ulus olarak da. benimsememiz 

lazım.
Fevri dvranıslan. bırakmamız lazım.
Her ülkeyi düşman ilan etme huyu

muzu, terk etmemiz lazun.
Ve. Asker devlet çizgisinden, diplomat 

devlet çizgisinden, diplomat devlet çizgi
sine ulaşmamız lazım.

I
Diplomat
Kadınların doğum gününü. hatırlavan
Ama. Yaşlannı unutan, adamdır.

“Anonim"
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Pazartesi gi te zili çalacak
Öğrenciler, 2003-2004 eğitim-öğretim yılının 2. yarısına başlıyacak

2003-2004 eğitim- 
Öğretim yılının 
ikinci yansı 9 
Şubat 2004 
Pazartesi günü 
başlıyor.
23 Ocak 2004 
Cuma günü karne 
alan öğrenciler iki 
hafta süren tatilin 
ardından yeniden 
derslere başlaya
cak. İlköğretim 
okullarında okuyan 
toplam 10 milyon 
171 bin ve 
ortaöğretim 
okullarında okuyan 
2 milyon 656 bin 
öğrencinin büyük 
bölümü, yaklaşık 
4 ay sürecek ikinci 
dönemi sınavlara 
hazırlanarak 
geçirecek.
İlköğretimin son 
sınıflarındaki 
öğrenciler, Fen ve 
Anadolu liselerine 
giriş amacıyla

gerçekleştirilecek 
Ortaöğretim
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Sınavı’na girecek. 
Bu sınav, 13 
Haziran 2004 
Pazar günü 
yapılacak. 
Lise son sınıf 
öğrencileri de 

üniversiteye 
girebilmek için 
çalışacaklar. 
Öğrenci Seçme 
Sınavı, 20 Haziran 
2004 Pazar 
günü gerçekleş 
tirilecek maddi 
olanakları yetersiz 
öğrencilerin gire
ceği Devlet Parasız 
Yatılılık ve

Bursluluk Sınavı 
8 Mayıs 2004 
tarihinde, 
Özel Okullar 
Sınavı da 30 
Mayıs 2004 
tarihinde yapılacak. 
2003-2004 
eğitim-öğretim 
yılı 15 Haziran 
2004 tarihinde 
sona erecek.

Ahmet Akyol, 
Osmaniye 

Mahallesi'nde
iddialı

Osmaniye Mahallesi Muhtarı 
Ahmet Hocaoğlu aday 

olmadığını açıklamasından 
sonra, mahallede muhtar 
adaylarının sayısı artıyor.

Osmaniye 
Mahallesi 
Muhtan Ahmet 
Hocaoğlu ’ nun 
aday olmaya
cağını açıkla
masıyla, 
Osmaniye 
Mahalle 
Muhtarlığı için 
adaylar çoğalıyor. 
Doğma 
büyüme 
Gemlikli 
olduğunu 
söyleyen İşçi 
Emeklisi Ahmet 
Akyol, kendisinin 
aktif ve sosyal 
ilişkileri yüksek

ABONE OLDUNUZ MU?

^■B mmlOk shm Mim ^^b

olan biri olarak 
muhtarlığa 
aday olduğunu 
açıkladı.
İnsanlarla 
diyalogunun çok 
iyi oIduğunu 
söyleyen 
Ahmet Akyol. 
"Halkımızın 
neye ihtiyacı 
olduğunu 
çok iyi 
biliyorum.
Hizmetin en 
iyisini vermek 
için aday oldum. 
Kendime 
güveniyorum" 
dedi.

ABONE OLUN 
OKUYUN
OKUTUN
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Kore Gazisi’ne
“Barış Büyükelçisi”
onur belgesi verildi

1952-1953 yıllarında Kore Savaşlarına katılan Burhanettin 
Doğru’ya, Kore Gazileri Derneği Başkanı Emekli Orgeneral Sang- 
Hoon LEE tarafından gönderilen mektupta, “Kore Cumhuriyetinin 
hürriyeti ve demokrasinin korunmasında göstermiş olduğunuz 
üstün gayret nedeniyle Barış Büyükelçisi” ilan edildiği bildirildi.

ADD 
kongre 
yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kore gazisi 
Burhanettin 
Doğru’ya Kore 
Gaziler Derneği 
tarafından 
"Barış 
Büyükelçisi" 
onur belgesi 
verildi.
1952-53 yıllan 
arasında bir yıl 
Kore’de kalarak 
savaşa katılan 
Burhanettin 
Doğru, kendisine 
Kore Cumhuriyeti 
Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı 
Emekli Orgeneral 
Sang-Hoon LEE 
imzasıyla 
gönderilen 
"Barış 
Büyükelçisi" 
onur belgesinden 
son derece mutlu 
olduğunu belirtti. 
Kore Gazisi 
Burhanettin 
Doğru’ya 
gönderilen 
mektupta, 
"Kore savaşı 
sırasında sizin ve 
ülkenizin, Kore 
Cumhuriyetinin 
hürriyeti ve 
demokrasinin 
korunmasında 
göstermiş 
olduğunuz 
yardımlardan 
dolayı, Kore 
halkı adına,

Kore Gazileri Derneği Başkanı Emekli Orgeneral Sang-Hoon Lee imzasıy
la Kore savaşlarına katılan Burhanettin Doğru’ya onur belgesi gönderildi

sonsuz teşekkür
lerimi sunmak
tan onur 
duyuyorum.
Kore Cumhuri 
yeti halkının iyi 
dilekleriyle 
"Barış Büyük 
elçisi" ilan 
etmekten gurur 
duyduğumuzu 
belirtiyoruz" 
deniliyor.
Kore Gaziler 
Derneği Başkanı 
Sang-Hoon LEE, 
gönderdiği 
mektupta ayrıca, 
"Özgür ülkemizin 
devamı için 
aziz fedakar
lığınızın hatı 
rasın ı kalbimizde 
daima muhafaza 

edeceğiz " 
sözleri yer 
alıyor. 
TEŞEKKÜR 
MEKTUBU 
GÖNDERDİ 
Kendisini yıllar 
sonra unutmayan 
Kore Cumhuriyeti 
Gaziler Derne 
ği’ne teşekkür 
mektubu gön
deren Burhanettin 
Doğru, Türk 
ulusu adına 
gurur duyduğunu 
belirterek, 
"Kadirşinas 
ulusunuzun 
Şahsımı *Bf /iş 
Büyükelçisi’ ilan 
etmesinden ve 
madalya ile 
ödüllendirmesin

den büyük 
onur duydum. 
Madalyalarınızı 
sağ olduğum 
müddetçe 
onurla 
taşıyacağım.
Bu madalyalar 
benden sonra 
soyumdan 
geleceklerce de 
onur nişanesi 
olarak taşınıp 
korunacaktır. 
Şahsınızda tüm 
Kore halkına. 
Muharip Gazi 
terine Türk 
halkı adına 
selam ve 
saygılarımı 
sunarım” 
mesajını 
gönderiyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi 7 nci 
olağan kongresi 
yapıldı. Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya 84 
kayıtlı üyesi 
bulunan derneğin 
üyelerinin ilgisiz 
kalması üzüntüyle 
karşılandı.
Dursun Özbey’in 
divan başkanlığını 
yaptığı kongrede, 
katipliklere 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ile 
Haşan Çelik 
getirildi.
Çalışma ve faaliyet 
raporlarını okuyan 
eski Başkan 
Cengiz Ersoy, 
demeğin gelir
lerinin 2 milyar 
431 milyon lira 

giderlerin ise 
3 milyar 247 
milyon lira 
olduğunu açıkladı 
Ersoy, aradaki 
1 milyar 247 mil
yar liranın bore 
olduğunu söyledi. 
Okunan raporların 
kabul oy birliğiyle 
kabulünden sonra 
geçilen seçimlerde 
yönetim kuruluna 
Edip Özer. Halide 
Bulut. Ova Ozbey. 
Canan Bölük.
Cengiz Ersoy. 
Mürvet Sezer. Ali 
Çakar seçildi.
Yeni seçilen 
ADD yönetim 
kurulu önümüzdeki 
hafta içinde topla
narak yeni 
başkanmı seçerek. 
Eski başkan 
Cengiz Ersoy un 
tekrar başkanlığa 
getirilmesi
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Çocuklarda okula uyum sorunu
Ders temposu yavaş yavaş artırılarak uyum sorunu çözülebiliyor.

Kayıp köpeğimi. 
Lassie aranıyoı

Uzmanlar, pazartesi 
günü okulların 
açıldığını hatır
latarak, çocukların 
uyum sorunu yaşa
maması için 
öğretmenlerin ve 
ailelerin ilk bir 
haftalık dönemde 
dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi. 
Eğitim açısından 
tatilin tam bir din
lenme anlamına 
geldiğini, okulların 
açılmasıyla çocuk
ların yeniden yoğun 
bir eğitim-öğretim 
dönemine başlaya
cağım ifade eden 
uzmanlar, "Öğret
mediler, çocuklara 
özellikle okulların 
açıldığı ilk bir 
hafta içerisinde 
çok yoğun ders 
yaptırmayıp, fazla 
ev ödevleri ver
memeli. Ders 
temposu yavaş 
yavaş arttırılarak, 
çocukların yeni 
eğitim-öğretim 
dönemine uyum 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

TUĞBA FARAŞ

sorunu yaşama 
dan girmeleri 
sağlanmalı" 
diye konuştu. 
Tatil sonrasında 
okula başlayan 
çocuklara, özellikle 
tatillerini nasıl 
değerlendirdikleri 
konusunda sorular 
sorulmasının da 
önemli olduğuna 
işaret eden uzman
lar, "Bu şekilde, 
çocukların yaşan
tısı zenginleşti 
rilmiş olur, hem 
de yaşadıklarını 
ifade edebilme 
imkanına kavu 
şarak kendisini. 
değerli hisseder" 
dedi.
Özellikle, ilk 
dönemde başarısız 
olup-karnesinde 
zayıfı bulunan 
öğrencilerin, 
aileleri, ve öğret
menleri tarafından 
çok iyi izlenmesi 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar, 
şöyle konuştu:

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

"İster başarılı 
olsun, ister başa 
rıstz olsun, her 
öğrenci tatili hak 
etmiş sayılır ve 
hiçbir gerekçeyle, 
çocukların tatil •' 
yapmalarına engel 
olunamaz. Ancak, 
başarısız dersleri 
olan öğrencilerin, 
bunu telafi, 
etmeleri için hem 
aileleri, hem de 
öğretmenleri 
tarafından çok iyi 

• izlenmesi gerekiry
Uzmanlar, "Çocuk
ların karnelerini 
görüp, ilk dönem 
deki durumu hak 

kında ayrıntılı 
bilgi sahibi olan 
ailelerin, bu konu
da yönlendirici 
olup, çocuğun 
başarısızlığını 
telafi etmesine 
yardımcı 
olmalıdır.
Aileler, bu 
konuda öğretmen
lerle de işbirliği 
yapabilir. Öğret
menler ise çocuk
ların başarısız 
det sterini düzelt
melerine yarainlci 
olmalı ve bu konu
da sık sık aileler
ine bilgi verme
lidir. " dedi.

3 yaşlarında Koli cin 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna. 
bildir 
meleri |H 
önemle I 
rica 
olunurrj^^’M'

513 96 83
HERMÛmŞllOfflüyE 

vunsmiıiMu
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FAN İLE KIŞN m YAZIN S8MEIİR[_ JELSIŞ1
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■Kömür üretiminde 
düşüş yaşanıyor

Kömür üretimi, geçen yıhn aynı dönemine 
göre 30 bin 657 ton azaldı.

Türkiye 
Taşkömürü
Kurumu (TTK) 
maden ocak* 
lannda Üretim 
bu yılın 
Ocak ayında, 
2003'Ün aynı 
dönemine göre 
30 bin 657

4 ton azaldı. 
TTK Genel 
Müdürlüğü 
yetkililerinden 
alman bilgiye 
göre, kurumda 
geçen yıhn Ocak 
ayanda gerçek
leştirilen 194 bin 
329 ton üretime
karşın, Du yılın 
aynı döneminde 
üretim 163 bin 
672 tonda kaldı. 
Taşkömürü kuru-

F muna bağlı 
Armutçuk, Kozlu, 
Üzülmez, Amasra 
ve Karadon 
Müessese

Müdürlüğü 
işyerlerindeki 
maden ocakların
daki üretim 
hedeflerinin bu 
yıl 2 milyon 200 
bin ton olduğunu 
anlatan yetkililer, 
şunlan söylediler: 
"Havzada yak
laşık 1 milyar 
300 milyon ton 
olarak tespit 
edilen taşkömü 
rü rezervinin 

ekonomiye 
kazandırılması
na çalışılmakta. 
Şu anda yer
altında üretime 
yönelik çalışan 
mevcut 9 bin 
329 işçi sayısı 
yeterli değil. 
Üretimin arttırıl
ması için, 
yeraltında 
çalıştırılmak 
amacıyla işçi 
alınması şart."

Teşvik yaşası

Vergi, SSK primi, enerji ve bedelsiz arsa 
teşvikleri gündemde.

Kişi başına 
milli geliri 
1500 dolann 
altındaki 36 
ilde yeni 
yatırım ve 
işçi istihdamına 
giden girişim
cilere teşvikler 
getiren yasa 
yürürlüğe girdi. 
Resmi 
Gazete’de 
yayımlanan 
Teşvik Yasası 
ile yeni yatırım ve 
işçi istihdamına 
giden yatırımcılara 
2008 sonuna 
kadar vergi, SSK 
primi, enerji 
teşviği ve bedelsiz 
arsa tahsisi 
yapılacak. 
Söz konusu 
teşvikler daha 
önce 26 ilde uygu
lanırken, il sayısı

artınlarak, 
36’ya çıkartıldı. 
Buna göre kişi 
başına milli geliri 
1500 doların altın
da olan, Kırşehir, 
Sinop, Giresun, 
Amasya, Uşak, 
Malatya, Sivas, 
Tokat, Diyarbakır, 
Afyon, Batman, 
Erzincan, 
Osmaniye, 
Düzce, Çankın,

Siirt, Gümüşhane. 
Ordu, Erzurum, 
Bartın, Bayburt, 
Şanlıurfa, 
Mardin, Aksaray, 
Adıyaman, 
Kars, Van, İğdır. 
Yozgat, Ardahan. 
Hakkari, Bingöl, 
Bitlis, Şırnak.
Muş ve Ağn 
illeri teşvik 
kapsamında 
olacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye İ10

Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar, Kom, 513 1206

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 1052
Clavc*^ 5131053
CSavoYrd. 5132954
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEKAnza 613 2066
TEK İşletme 51345 03
Statyum 514 00 95
Orm.BÖLŞef. 513 12 86
MOllEöt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayoflan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus MCI. 513 37 42
özel İd. Md. 5131507

Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Mûflûfûk 51313 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77-84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)81113 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)81410 20
Topçular (226)363 43 19
Esklhlsar (262)655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

Uudağ Turizm 613 12 12
Aydın Turizm 5132077

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 5131637

Bgaz 51388 43

Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46

YenlUkttgaz 513 6500

8PG® 514 59 81

Bütünler UMtgaz 513 80 00

Dovfet Hastanesi 5139200 
SSK Hastanesi 513 23 29 
Mec3ö£Oco$ 6131068

TAKSİLER

KörMzîaM 6131821
Çra TaW 6132467
GO/en Taksi 6133240
Gam* Tak* 6132324
Mor <Mfır TatflU 614 36 W

BELEDİYE

Santra 6134521-23
Başkan* 613 46 20
Zabıta 6132432
Otobüs İşlet. 6134521-122
Sulşlef, 6134621-116

İtfaiye 6132326
Muhasebe Md.613 46 21 -182
YaoljLMd. 6134621-111

Su Art» Yalnız 185

AKCAN PETROL 613 10 79
YERllYURTLAR PETROL 513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 613 1425

>GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

SATILIK «e KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu ndan atnutoack.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATIUK OTO
Manastır 100. YIL 
Sitesi'nde SATILIK 
DAİRE 513 67 95

İLICA CADDESİNDE 
ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ
SATILIK 513 16 17

Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 
No : 11 GEMLİK

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır'da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap.

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

Kumla 'da Yeni Seçkin Özkan Sitesi ful 

beyaz eşya ve mobilyalı daire 30 nüyü 

513 4< 79-0535 T i W05

198 m2 4 katlı işyeri 
satılık 0.505. 361 14 39

SI» »İr-ılıkwvakiralık 
llantarmurt. nvndtğttut ekmen 

ilknlannısı gfuret emicin 
bu ücrttsh

ymlatebllh U.

Manastır'da 120 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

İlıca Caddesi nde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel : 514 91 80

Gürle İş Mtı kerî
Ticaret Boesası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert Iskanı

Kat : 1 de lüx kiralık 
büro s 513 26 88

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYV NDE 

SATIUK 3 KATLİ BİNA 
Tel İş ; 513 15 07 

Ev : 524 71 79
DUlıı AKBlMIr 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m2 arsa üzerinde 

11O mî * 55 m2 teraslı 
Dubleks VUta 35 milyar Hra 

araba ile lak m vafritar 
Yet. (0.532) 792 23 03

1936 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535 »7 59 69 

92 Model Beyaz Broadray
LPG rnhsatma isE 

Orjinal
6.600.000.000 TL
(0.535) 925 Sİ 02

İlk sahibinden 93 Model 
Sabin 58.000 Km.
0.535. 276 40 12
83 Model PORSCE 

944 KIRMIZI 12.000 S 
0.532. 337 97 10 
0S3S. 308 <1 53

1994 MODEL 
RENAULT SPRENG

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATIUK VAZKl 

OKI NnCROUNE 3320 
9 PİN PRÎNTER

TEL : 512 28 40

IstiMal Ctt Bora SK 
No: N t •» «StSNtlJK
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2.5 katrilyon iç 
borç ödenecek
Hazine'nin iç borç servisi 11 Şubat Çarşamba günü...

Hazine, 11 Şubat 
Çarşamba günü, 
2 katrilyon 528 
trilyon lira tutarın* 
da iç borç servisi 
yerine getirecek.
Hazine 11 
Şubat'ta, 2 katril 
yon 400 trilyon 
lirası piyasaya 
olmak üzere, 
toplam 2 katrilyon 
528 trilyon lira iç 
borç ödemesi 
yapacak. Aynı 
tarihte, Hazine’nin 
kamu kurumlanna 
apılan satışların 

yen ödemesi 
ce ct ekinde 128 
ı > ik on lir a ödeme
si bulunuyor. 
Bu tarihte yapıla
cak iç borç 
servisinin 2 
katrilyon 526 
trilyon lirası Türk 
Lirası cinsinden,

2 trilyon lirası 
da dövize 
endeksli 
cinsinden 
olacak. 
Hazine’nin 
Şubat ayında 
10 katrilyon 
93 trilyon 
lirası piyasaya 
olmak üzere, 
toplam 11 
katrilyon 14 
trilyon lira 
ödemesi 
bulunuyor.
Öte yandan 
Hazine gelecek 
hafta, ihraç tarihi 
11 Şubat 
Çarşamba olarak 
öngörülen 
değişken faiz 
ödemeli senetlerin 
kupon faizlerinin 
belirlenmesi 
amacıyla 91 gün 
vadeli referans

T.C. Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı

bono ihalesi 
yapacak.
Geri ödeme tarihi 
12 Mayıs 2004 
olarak belirlenen 
ihalede, net 1 
katrilyon 561 trily
on lira tutarında 
ihraç yapılacak 
olup, bu miktar 
Şubat ayında 
piyasaya yapılacak 

ödemeler ve kamu 
kurumlanna yapı 
lan ROT (rekabetçi 
olmayan teklif) 
satışlarının geri 
ödeme tutarları 
toplamının yüzde 
15’i kadar olacak. 
Bu ihalede, ROT 
ve ihale sonrası 
teklif yoluyla satış 
yapılmayacak.

Şans 
oyunları 
bedelleri 
artırıldı

Şans oyunlarındaki büyük 
ikramiye ve kolon 
bedelleri artırıldı.

Milli Piyango 
İdaresinden 
yapılan açıklamaya 
göre,sayısal oyun
larında devirsiz 
büyük ikramiye 
tutarlan Sayısal 
Loto’da 1 trilyon. 
Şans Topu’nda 
500 milyar. On 
Numara’da ise 
100 milyar lira 
oldu.

Kolon bedeli 
Sayısal Loto da 8 
Şubat'tan itibaren 
350 bin Hra 
olurken On 
Numara’da 10 
3uoat tan sonra 
kolon basına 300 
bin Hra, Şans 
Topu’nda ise 12 
Şubat'tan itibarca 
350 bin Hra 
alınacak.

MİLTOHAİLE GAZİNOSU
DÜĞÜN ■ NİŞAN ■ SÜNNET ■ 

ÖZEL GÜN • EĞLENCE • TOPLANTILARINIZ
İÇİN VER AYIRMAK İÇİN

I

BURSA HAKİMİYET
I KENT VE
. OLAY
I GAZETELERİNE
■ İLAN ALINIR
1 KÖRFEZ REKLAM
■TEL: 513 17 97-513 96 83

Fax: 513 35 95

REZ1RUASY0N TEL. S1310 71 ABONE OLDUNUZ MU?
|£ Mr-MM ABONE OLUN 
|O[1 k:?4 OKUYUN 

OKUTUN
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Çocuklarda kabakulak ve suçiçeği
Kabakulak ve Suçiçeği gibi hastalıklar, salgın düzeyinde görülüyor.

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa 
Hacımustafaoğlu, 
Bursa'da son gün
lerde özellikle 
kabakulak ve 
suçiçeği hastalık
larının salgın 
denilecek düzeyde 
sık görüldüğünü 
bildirdi.
Prof. Dr.
Hacımustafaoğlu, 
yaptığı yazılı açık
lamada, kabakulak

I ve suçiçeği 
i hastalıklarına bağlı 
f komplikasyonlar 

nedeniyle hasta 
neye yatan vaka 
larda artış 
olduğunu kaydetti. 
Bu hastalıklardan 
korunmak için 
aşılar bulunduğunu 
ifade eden

’ Hacımustafaoğlu,

I Balık yeterince tüketilmiyor 
' Sağlıklı beslenme için haftada 2-3 kez balık yenmesi öneriliyor.

• Uzmanlarca sağlıklı 
[ bir besin kaynağı 
| olarak gösterilmesine 

karşın, Türkiye’de 
balık tüketiminin çok

I düşük düzeyde 
kaldığı bildirildi.

| Sağlıklı gelişimde ve 
kalp hastalıklarından 
depresyona kadar 
pek çok rahatsızlığın 
önlenmesinde önemli 
rol oynadığı bilimsel 
açıdan ispatlanan 
balık, Türkiye’de en 
az rağbet edilen besin 
grubu arasında yer 
alıyor.
Devlet Planlama 
Teşkilatı Ulusal Gıda 
ve Beslenme Strateji 

| Grubu tarafından 
I hazırlanan 2003 yılı 
| raporundan derlediği 
I verilere göre, 
I Türkiye’de insanlar 

enerji ve protein 
İhtiyaçlarını daha çok 
tahıl ve kırmızı et 

^tüketimiyle karşılıyor.
Enerji ihtiyacının % 
52’«inin tahıl ve tahıl 
ürünleri, % 4'ünün et 
ürünlerinden karşı
landığı Türkiye’de, 

pahalı olduğu için 
ücretsiz aşılama 
programında yer 
almayan, menenjit, 
kızamık, kıza
mıkçık, kabakulak, 
suçiçeği, Hepatit A 
aşılarının, Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan bu programına 
dahil edilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Hacımustafaoğlu, 
"Kabakulak ve 
suçiçeği gibi 
hastalıklar, salgın 
denecek düzeyde 
sık görülüyor" 
dedi.
Hacımustafaoğlu, 
bu aşıların fiyat
larının 17-100 
milyon lira arasın
da değiştiğini ifade 
ederek, "Bu aşılar 
pahalı olduğu için 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından ücret
siz olarak 
yapılamıyor. 
Oysa bu aşılar, 

protein ihtiyacının da 
% 55’i tahıl, %10’u 
da et ürünleri tüke
timiyle sağlanırken, 
balık neredeyse 
beslenmede hiç 
yer almıyor.
Yıllık 500 bin ton 
civarında balık üreti
minin gerçekleştir
ildiği Türkiye’de, kişi 
başına yıllık birkaç 
kiloluk tüketimle 
balık, protein ihtiy
acının giderilmesinde 
sadece % 3’lük paya 
sahip bulunuyor. 
Gelişim ve Sağlık İçin 
Yararlı 
Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Beslenme 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sibel 
Karakaya, yaptığı 
açıklamada, balığın 
özellikle büyüme ve 
gelişme çağmdaki- 
lerin diyetinde mutla
ka bulunması gereken 
zengin bir besin 
kaynağı olduğunu 
söyledi.
Doç. Dr, Kara kaya,

çocuk sağlığı 
açısından çok 
önemli. Çünkü bu 
hastalıklar, hem 
çok sık görülüyor 
hem de az oran
larda da olsa 
ciddi, hatta bazen 
hayatı tehdit edici 
komplikasyonlarla 
seyredebiliyor" 
dedi.
Hastanelere yatan 
çocukların tedavi 
maliyetlerinin 
oldukça fazla 

beyin 
gelişiminde i 
özellikle B 
grubu 
vitaminler 
ile demir, 
çinko, iyot 
gibi miner
allerin etk
ili olduğu
nun 
bilindiğini 
kaydetti.
Karakaya "Son yıllar
da yapılan araştır
malarda, yağların 
yapı taşı olan bazı 
yağ asitlerinin beyin 
gelişiminde etkili 
oldukları saptan
mıştır. Bu yağ asit
lerinden biri de DHA 
olarak bilinen 
’Dokosa Heksaenoik 
Asit’tir. Bu yağ asi
dinin en önemli kay
naklan ise anne sütü 
ve balıktır. Balık 
Omega-3 yağ 
asitleri olarak bilinen 
yağ asitlerinin en 
önemli kaynağıdır. Bu 
yağ asitlerinin, kalp 
ve romatizmal 
hastalıklar üzerinde 

olduğuna işaret 
eden Hacımustafa 
oğlu, bu tip 
hastalıkların 
muayene ve ilaç 
masrafına yol 
açması, çocuğun 
okuldan uzak 
kalması, anne- 
babanın işgücünü 
etkilemesi gibi 
etkenlerle, ekono 
mik ve sosyal 
kayıplara neden 
olduğunu 
bildirdi.

koruyucu etkileri sap
tanmıştır." dedi.
Doç. Dr. Karakaya, 
balığın B vitaminleri, 
A ve D vitamini, 
kalsiyum, demir 
magnezyum, pota
syum, fosfor, 
kükürt, selenyum, 
bakır ve çimento 
gibi pek çok besin 
öğesine sahip 
olduğunu vurgula
yarak, "Sağlıklı 
beslenme için özel
likle DHA açısından 
zengin olan balık 
türlerinin (sardalya. 
uskumru, levrek, 
ton, somon ve dil 
balığı) haftada 
2-3 kez yenmesi 
önerilmektedir" 
dedi.

Depresyon 
beyni 

değiştiriyor
Kanada’daki 
Dalhousie Üniver
sitesi Anatomi ve 
Nörobiyoloji 
Bölümü nde çalış
malarını yürüten 
araştırmacı Frank 
MacMaster. yaşlan 
13. ile 18 arasında 
değişen 37 genç 
üzerinde yaptığı 
araştırmada ilginç 
sonuçlara ulaştı. 
MacMaster ’ın 
araştırmasına 
katılan 34 gençten 
17’si ağır depresif 
rahatsızlık altında 
bulunuyordu.
Gençlerin beyinleri 
manyetik 
görüntüleme 
teknikleriyle ince
lendiğinde, beynin 
hafıza, motivasyon 
ve duygusal kon
trol ile ilgili bölge
si olan "hippocam- 
pus"un, depresif 
rahatsızlığı olan 
gençlerde, sağlıklı 
gençlere oranla 
ortalama % 17 
daha küçük olduğu

NÖBETÇİ ECZANE
7 Şubat 2004 Cuvırtusl 
VEZİROĞLU ECZANESİ

8 Şubat 2004 Pusar 
S.SARAL ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1763 
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basdchğı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaadık-Yanncıhk-ReklanKihk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora S k No:3B GEMLİK 

(DM bayram Gönleri w < günleri yaymlanmari

saptandı.
HırMMlrr.
gençlerde goruln 
ağır depresyooon, 
ebeveynlerin 
tutumlarından 
çok, biyolojik ve 
tıbbi bir durum 
olduğuna dikkat 
çekti.
VVashington 
Üniversitesi 
Anatomi ve 
Nörobiyoloji 
Profesörü Joseph 
L. Price ise, 
yetişkinler 
üzerinde yaptığı 
araştırmada 
benzer sonuçlara 
ulaştı. Ağır 
depresyon altında 
olan yetişkinler ile 
sağlıklı yetişkin
lerin hippocampus 
bölgeleri arasında 
hacim farkı OİeİMğM 
sonucuna ulaşan 
Price, bazı tür 
beyin hücreleri 
arasında da 
farklılıklara 
rastladı.
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Sobalar elde kaldı Herşey

Bu yıl kışın şiddetli 
geçmesine karşın 
soba satıcıları 
umduklarını 
bulamadılar.
Kış başlamadan önce 
soba stoklarını 
tamamlayan satıcılar, 
son yılların en büyük 
kışını yaşayan 
ilçemizde bekledik
leri soba satışlarını 
yapamamaları

sonucu ellerinde 
gelecek kışa 
sobaların kaldığını 
söylediler.
Soba imalatının 
ilçemizden tamamen 
kalkması nedeniyle, 
daha çok Bursa 
imalatı soba ve 
borular ile kovalan 
alan satıcılar, 
fiyatları düşürme 
lerine karşın,

yeterli satış 
yapamamaktan 
yakınıyorlar.
Soba, boru ve 
kömür kovalannın 
bir yıl ellerinde 
kalmasının kardan 
çok zarar olduğunu 
söyleyen satıcılar, 
gelecek yıl tedbirli 
olarak soba 
stoklayacaklannı da 
belirttiler.

AK PARTİ
Üniversitesi, 

Turizmi, 
Sanayisi 

ve yepyeni 
vizyonu ile

Gemlik 
Belediyecilikte 
i MARKA 

olacak!
MİMAR

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN 

ADAY ADAYI

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN
✓ Her türlü Renkli afiş

✓ Seçim Broşürü
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
✓ El ilanı 

✓ Oy pusulası 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için
SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE DASKI

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
KUrffoz Ofset

MATBAACILIK-5 AYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

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



Konya’da çöken Zümrüt Apartmam’nın enkazı altıada kalanlardan umut kesilmişti ama mucize gerçekleşti

'Enkazdan 6 gün sonra sağ çıktı
Konya'da 2 Şubat'ta çöken Zümrüt Apartmanının enkazını kaldırma çalışmaları sırasında bir mucize gerçsido^SL 
Arama kurtarma ekiplerince 16 yaşındaki Muhammet Kalem adlı genç, enkazdan sağ olarak kurtarıldı Çökmeden 

’ 131 saat sonra, merdiven boşluğunda bulunan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi Haberi sayfa 4 de

Küçük Kumla, Umurbey ve Kurşunlu belediye başkan adayları belli oldu

te, AKP belde adaylarını açıkladı
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Aday sancısı
Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde 

AKP ve CHP’de sancılar yaşanacağını söylemiş
tim.

Önceki gün, AKP İl Başkanı, partisinin 
beldelerin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Gemlik'in üç beldesi var.
Bunlardan Umurbey ve Küçük Kumla da aday 

adayı bolluğu yaşandığı için, sıkıntıların 
yaşanacağı belliydi.

Beş aday adayından birinin seçileceğine göre, 
seçimde ölçütün belli olmaması, aslında bu sıkın
tının kaynağıydı.

Önce sıkıntı Umurbey'de yaşandı.
Adaylar açıklanmadan birkaç gün önce İl 

Başkanı ve Bursa milletvekili, başka bir partinin 
adayına "gel bizden aday ol” çağrısı yaptı.

Bu yalanlandı ama, gerçek olduğu ertesi gün, 
ANAP İlçe Başkanı tarafından doğrulandı.

Bu kez, adayların açıklanmasının ardından, bir 
sancı da Küçük Kumla da yaşanıyor.

Küçük Kumla da belediye başkan adaylığına 
Ünal Bayrak getirildi.

Bayrak'ın adaylığı üzerine, aday adaylarından 
Cevdet Ünal ve arkadaşları yaptığı basın toplan
tısı ile AKP’den İstifa ettiklerini açıkladılar.

Cevdet Ünal, Ünal Bayrak ile Küçük Kumla da 
seçimi kazanamayacaklarını iddia ediyor.

ftçe yönetimini, üç beş kişinin isteği ile adil 
ı olmayan bir yöntemle, aday belirlemekle suçladı, 
s Kumla da AKP’ye gelecek üç yüz, dört yüz oy, 
'başka partilere giderse, bu beldede iddialı ola
mazlar.

Sonuç olarak, iktidar partisinin beldelerde 
yasadığı sıkıntı, önümüzdeki günlerde il ve ilçe 
ferde de yaşanacağa benziyor.

Adalet ve Kalkınma Partisinin 28 Mart yerel seçimlerinde, belde 
belediye başkan adayları İl Başkanı Hayrettin Çakmak tarafın
dan açıklandı. Küçük Kumla Belediye Başkan adaylığına Ünal 
Bayrak, Umurbey Belediye Başkan adaylığına Turgay Aypek. 
Kurşunlu Belediye Başkan adaylığına Ersin Sağım getirildi.

Ünal BAYRAK (Küçük Kumla) Ersin SAĞIM (Kurşunlu) 
değil, halka hizmet içinAdalet ve Kalkınma Partisi nde 

yaşanan Belediye Başkanlığı 
aday krizinin ilk basamağı olan 
belde belediye başkanlıkları 
sorununu çözdü.
önceki gün, AKP İl Başkam 
Hayrettin Çakmak, ilde düzen* 
lediği basın toplantısında, 
26 belde belediye başkan 
adayını basma tanıttı.
Çağrı Düğün Salonu ndaki 
toplantıda, adaylara tavsiyede

Turgay AYPEK (Umurbey)
bulunan Çakmak, AKP de 
din ve ırk eksenli politika ile 
hemşericilik yapmanın 
yasak olduğunu söyledi.
Belediye Başkanlığı için 76 aday 
adayının başvuruda bulunduğunu 
söyleyen Çak lak. “Aday 
olmayanlar arasında darılma 
ve küsme yaşanmasın.
Çünkü, küsen kişi olursa bu 
onun gönülden değil, kendine 
çalıştığını gösterir. Biz. kişilere

Hayrettin Çakmak. GemBt 
bdddenMİe başkan adayiannı 
şöyle tanıttı : Küçük Kunda Uml 
Bayrak. Umurbey Turgay Aypek. 
Kurşunlu Ersin Sağım.
Kücuk Kumla ve l murbey de 
adayhk için 5 aday adayı.
Kurşunluda ise 2 aday adayı 
yarışmaya katılmıştı Sonuçlar. 
Kumla da kııgmhfr yarattı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kahveler...
“Gönül ne kahve ister ne kahvehane, 

gönül muhabbet ister kahve bahane”
Ne de güzel bir söz.
Şimdi adı kahve ya da cafe o' 

kıraathaneler, Türkiye’in kültüründe var.
Aslında olması da gereken yerler.
Çünkü toplumsal iletişimin ilk noktası.
Bir buluşma merkezi.
Ancak yerinde ve zamanında..
Dünkü Cumhuriyet Gazetesi’nin manşeti;

. “Gelecek kahvede çürüyor”
Araştırmayı CHP yaptırmış.
Yerinde bir araştırma, ancak sonuç sürp 

riz değil.
Türkiye’de eğitimsizliğin, gelir dağılımın* 

daki eşitsizliğin, işsizliğin sonucunda geli
nen nokta da farklı olamıyor elbette.

Günün ortasında kahvehanede kesif bir 
sigara dumanının altında vakit geçireninsan- 
lan görünce çok üzülüyorum.

Suç onların ya da onlara o ortamı 
sağlayan girişimcilerin değil.

Suç;
İnsan alt yapısını vermeyen, iş olanağı 

sağlamayan, uyuşuk ve tembel bir toplum 
t yaratarak amaçlarına daha kolay ulaşmayı 

hedefleyenlerde.
Eminim ki;
O kahvede oturan genç ya da orta yaşlı 

insan da içinde bulunduğu durumdan pek 
hoşnut değil.

Koşullar insanları kahveden içeri sokuyor.
Orada iş bekliyor.
Orada umutlanıyor.
Orada vakit geçiriyor.
Araştırma sonucunu yorumlayan 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent 
Tanla’nın saptamaları ilginç bir gerçeği de 
ortaya koyuyor:

“Şimdi tam bir çözülme, dağılma ve 
değişim adına kimliksizleşme dönemi 
yaşıyoruz. Türk toplumu asıl büyük 
gücünü oluşturan kimliğini ve değerlerini 
yitirme, direnme, umut etme, heyecan 
duyma yeteneklerinden uzaklaşma tehli 
keşi içindedir.

Halkın gündemi ile medya gündeminin 
koptuğu bu dönemde kahvehane, mey
hane, kütüphane, sinema ve tiyatro 
sayılan Türk İnsanının toplum dışına 
itildiğinin, çağdaş ve sosyal yaşamdan 
dışlandığının açık bir göstergesidir. ”

Şimdi bu saptama İnsanın tüylerini 
ürpertmiyor mu?

Başta iktidar ve ana muhalefet partisi 
olmak üzere siyasal erke, sivil toplum örgüt
lerine, eğitim kuramlarına ,sosyal güvenlik 
kuruluşlarına düşen; bu gerçeği tersine 
çevirmek İçin gerekli alt yapıyı hazırlamak 
ve yaşama geçirmektir.

Dış poOtlka da çok önemlidir ama ;
Türk insanı daha da önemlidir.

Aydın Erenoğlu II Genel
Meclis adayı oldu

Yılların siyasetçisi Avukat Aydın Erenoğlu Doğru Yol Partisi’nden 
II Genel Meclis üyeliği için başvuruda bulundu.

Avukat Aydın 
Erenoğlu, Doğru 
Yol Partisi’nden İl 
Genel Meclis adayı 
olduğunu açıkladı. 
1980 öncesi Adalet 
Partisi ilçe başkan
lığı görevinde 
bulunan Aydın 
Erenoğlu, 1988 
yılında bu kez DYP 
İlçe Başkanlığı 
görevini üstlendi. 
1996 yılında DYP 
Bursa İl Başkan 
yardımcılığı görevi
ni de yapan 
Erenoğlu, Gemlik 
Belediye Meclis 
üyeliği de yaptı.
Yapılacak yerel 
seçimlerde İlçe, 
belde ve köylerdeki 
tüm seçmenin ada 

[ yı olarak İl Genel 
1 Meclisi üyeliğine 

aday olduğunu 
açıklayan Avukat

Aydın Erenoğlu, 
siyasi, ticari, 
zirai, mesleki 
faaliyetlerde edin 
diği bilgi-tecrübe 
ve çevrelerle 
Gemlik ve halkı
na en iyi hizmeti 
vereceğine 
inandığını 
belirtti.
Bu güne kadar ki 
yaşamında 18 
köy, 3 belde ve 
Gemlik 
merkezindeki

güne kadar mil- 
letimizin-devle-
timizin yücelmesi 
ve bekası için 
hiçbir görevden 
kaçmadım. 
İnançlarım, ülke 
miz insanının 
sosyal, kültürel ve 
manevi değerle 
rine saygılı ve 
bağlı olan 
kişiliğim ve 
demokrasiye

sorunları, mese
leleri ve yaşam zor
luklarını çok iyi 
öğrenme 
fırsatı bulduğunu 
söyleyen Erenoğlu 
"Cumhuriyetimi 
zin, onun kuru
cusu Atatürk’ü 
müzün ilkelerine 
bağlı olarak 
yetiştim ve bu

sahip çıkılması 
için yaptığım 
mücadele çizgim I 
içinde İI Genel 
Meclisi adayhğum | 
Doğru 
Yol Partisi 
adayı olarak 
katılıyorum.
Tüm Türkiye 
insanına te 
Gemlik’te 
yaşayan bir 
kişi olarak Gem/ik 
insanına saygıda, l 
sevgiyle sarılıyor. I 
onlara hizmeti 
kendimi mecbur 
hissederek, bu 
göreve talip 
olduğumu 
belirterek, 
oylarına, beni 
kendi adayları 
olarak kabul 
etmelerini dile 
yerek talip 
oluyorum" dedi.

OZKflffl OTOMOTİVDE KM
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2 ADET AĞIR VASITA 
LASTİK ALANA 

lADET 
NOKIA 3315 HEDİYE

ÜSTELİK KREDİ KARTINA § AY TAKSİT
YAPI KREDİ- WORLD KART
İŞBANKASI - MAXIMUM KART
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKAYfl OTOMOTİV
_____ t ENLİK I1YİI ||B | Körfez Baytaş Sitesi Altı GEMLİK

Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Belediye Başkan adaylığına Ünal Bayrak’ın getirilmesi aday adayı 

Cevdet Ünal ve 30 belde yöneticisinin istifasına neden oldu.

AKP Kumla
: teşkilatı karıştı
<jım
’ çizgim 
Şenel

Seyfettin SEKERSOz

Küçük Kumla AKP
iaylığmt eski Belde Başkanı ve

e

Belediye Başkan aday 
adayı Cevdet Ünal 
ile 30 AKP’Ii, 
partilerinden istifa 
ediyorlar.
Bugün hazırladıkları 
istifa dilekçelerini İlçe 
Başkanlığı’na verecek
lerini söyleyen

Gemlik Cevdet Ünal, önceki
[ygıyio, 
ılıyor, 
leti 
cbur 
bu

ni
an

İ
ile

ukşam Kumla’da 
düzenlediği basın 

(toplantısında ilçe 
teşkilatını topa tuttu. 
Eski belde başkanı 
Ünal, yaptığı açıklama
da. ’şimdikrBefde

: Başkanı Sedat Yaşar’ı 
da suçlayarak, 
"Hayatımın en büyük

I hatası Sedat Yaşar’ı 
belde başkanlığına 
benim getirmem 
oldu. Bu hatayı 
yaptığım için 
kendime kızıyorum" 

-dîye konuştu. 
BELDE YÖNETİMİ 
DÜŞER
Küçük Kumla belediye 
başkan adayının belir
lenmesinin ardından 
kendi ekibiyle birlikte 
istifa karan alan 
Cevdet Ünal, 15 kişilik 
belde yönetiminden 
10’unun, yedek 
üyelerden ise ll’inin 
istifa edeceğini 
belirterek, "Belde 
yönetiminin düşmesi

gerekecek, bunun 
yanında gençlik 
kollarından da 
11 gencimiz istifa 
ediyor. Önümüzdeki 
hafta içinde Kumla 
AKP’den istifa ede
ceklerin sayısı 100’e 
ulaşacak" dedi. 
Partinin Belde’de 
halkın istediği adayın 
aday gösterilmeyip, 
kurucu üyeleri dışla
yarak şimdiki Belde 
Başkanı Sedat 
Yaşar’ın akrabası 
olduğunu söylediği 
kişinin aday olmasına 
anlam veremediklerini 
söyleyen Cevdet Ünal, 
"Aday belirlenirken 
üç-beş kişinin olu
runa bakıldı. Adalet 
ve Kalkınma

AKP Küçük Kûmla 
Belde Belediye 
Başkan aday adayı 
Cevdet Ünat?
AKP’nin Kumla’da 
kazanma şansının 
kalmadığını iddia etti.

Partisi maalesef 
adaletli çalıştırdım 
yor. Bu nedenle 
istifa ediyoruz" dedi. 
KUMLAYI 
KAYBETSEK 
NE OLUR 
AKP İlçe Teşkilatı nın 
Kumla Beldesine gele 
rek adaylar hakkında 
hiçbir bilgi almadık
larını öne süren Cev 
det Ünal, İlçe Başkanı 
Enver Şahin’i de 
suçladı. Ünal, Enver 
Şahin’in Küçük Kum 
la’yı baştan beri göz
den çıkardıklarını 
"Kumla’yı kaybetsek 
ne olur" diyerek 
tavırlarını çok 
önceden belirledikleri
ni iddia etti.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin’i 
"Beldede bu şekilde 
seçim kazanamayız. 
Oy kaybımız büyük 
olur" diyerek, ikaz 
ettiğini söyleyen 
Cevdet Ünal, 28 Mart 
seçimlerinde AKP’nin

Kumla da kesinlikle 
başarısız olacağım 
iddia ederek nedenini 
ilçe teşkilatının 
"Adaletsiz" 
çalışmasına bağladı. 
Ünal, kendisinin 
aday seçilmesi halin 
de Küçük Kumla’yı 
kazanma şanslarının 
yüzde 80 olduğunu, 
Ünal Bayrak ile bu 
şansın bulunmadığını 
belirterek, "Bunu 
defalarca ilçe başka 
nına ve il yönetici 
terine anlattım ama 
sonucu 28 Mart 
akşamı görecekler" 
şeklinde konuştu. 
Bugün dilekçelerim 
İlçe Başkanlığı na 
sunacaklarını da 
tekrarlayan Cevdet 
Ünal, bundan sonra 
ne türlü bir tavır ka - 
nacaklarını önümüze - 
ki günlerde belirleye
ceklerini, ancak 
kesinlikle AKP için 
çalışmayacaklarını 
söyledi.

Dokunmadan yduidı
Konya dairi Zrimrûf Apmtmam dokum 

madan çoktu.
YanL Mr feddetmdriu bu deprmeAr 

yıkıkh.
Ashnda bu olay flouMdi ticari kir

lenmeyi gösteriyor.
Koskoca 11 kadı bir Mm
38 dairdik bir bina.
Daire fiyatlarının 150 mOyer Bra 

olduğu bir bina.
Yani. Lüks bir bina.
Bu binanın betonu efie kardum
Çakıl yok.
Belki de çiment osu da yok denecek 

kadar az.
Müteahhit dair hiçbir kurum, sorumlu

luğunu ortaya koymamış.
Yani. "Burası Türkiye oluyor bây4e~ 

kuralı, aynen işlemiş.
Ama, batıda durum böyle değü.
Herşey kurala bağlı.
Ekmeği bile çıplak elle satanuyorum.
Eldiven takacaksın diyorlar.
Mühendis kökenli bir belediye başkam, 

aynen şöyle dedi:
"-Karpuz satan adam bile müteahhit

lik yapabiliyor."
Yani. Müteahitliğinin ne kadar ayağa 

düştüğünü vurguluyor.
Zümrüt Apartmanının çökmesi, depre

mi aklımıza getirdi.
Çünkü, sorunumuz deprem değil.
Sorunumuz çürük binalar.
Hileli inşaatlar.
Daha 5 yaşında Zümrüt Apartmanı 

kendi kendine çöktü.
Kimbilir ülkemizde ne kadar Zümrüt 

Apartmanları var.
Ülkemizde denetim işlemiyor.
Yolsuzluk denetimi de etkisi altma akh.
Yani. Bırakın etin kokmasuu.
Tuz bile kokmaca başladı.
İşte, onun için Avrupa Birliği önem 

taşıyor.
Bina yapmanın da bîr standardı var.
Müteahidin de standardı var.
Biz. Kendi başımıza düşene giremeyiz.
Başkaların m bizi. dürme sokması 

lazım.
Tıpkı. (IMF) nin. (AB) ran. insan 

Haklan Mahkemelerinin bizi dûrtükiecbği 
gibi.

Herkes hata yapabilir.
Ahmaklar hatalarına bağlı kalır.

■Çiçero’
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Küçük Kaan Sırameşeler 
Çocuk Esirgeme 

Kurumu’na teslim edildi
Cuma günü Gemlik SSK Hastanesi bahçesi girişine terkedilen üç- 
dört günlük bebeğe polis amcaları Kaan adını verdi. Küçük Kaan’ın 
anne ve babasını arama çalışmaları emniyet güçlerince sürdürülüyor.

Enkazdan 
6 gün sonra 

sağ çıktı

Doğumundan dört 
gün sonra, Gemlik 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Hastanesi 
bahçesine terke 
dilen Küçük Kaan, 
polis amcaları 
tarafından 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na 
teslim edildi. 
Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü, 
SSK Hastanesi 
bahçesindeki

AROL MOBİLYA

a
i

0

Mric : Hamldrye Man. Kumru Sok. No: 1 
Tef: (0.224) 614 30 52 GEMLİK 

$t> : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tef: (0.224) 363 98 72

g a a a a a a a a a a a a s 
I a 
a a a
a a

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFON YER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

ağacın altında 
bebeğin ağlama 
sesini duyan 
hastane personeli, / 
bebeğin karnını 
doyurduktan 
sonra, terkedildiği- 
ni anlayınca 
durumu emniyete 
bildirdi.
Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Bürosu ekipleri, 
bulunan bebeğin 
kime ait olduğu 

araştırmasını 
yaparken, 
terkedilmiş bebeğe 
Kaan adını 
verdiler.
Uç-dört günlük 
olduğu tahmin 
edilen Küçük 
Kaan’ın sağlık 
kontrolleri 
yapıldıktan 
sonra, emniyet 
mensupları 
tarafından Bursa 
Sırameşeler

Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na aynı 
gün saat 22.50 
sıralarında 
teslim etti.
Küçük Kaan’ın 
nerede doğduğu 
ve anne ve 
babasının kim 
olduğu soruştur
ması devam, 
ederken, Küçük 
Kaan'ın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi.

Konya’da 
2 Şubat 2004 
tarihinde 
çöken Zümriıt 
Apartmanının 
enkazını kaldırma 
çalışmaları sırasın
da bir mucize 
gerçekleşti.
Arama kurtarma 
ekiplerince 
16 yaşındaki 
Muhammet Kalem 
adlı genç, enkaz
dan sağ olarak 
kurtarıldı. 
Jandarma ve 
sivil savunma 
ekiplerince 6 
gündür aralıksız 
devam eden 
arama kurtarma 
çalışmalarında, 
dün sabah saat 
07.05 sıralarında 
Muhammet Kalem 
adlı bir genç, 
enkazın merdiven 
boşluğunda sağ 
olarak bulundu. 
Muhammet Kalem 
kendisine ulaşan 
kurtarma 
ekiplerine, hangi 
günde olduğunu 
sordu. Kalem, 
ekibin "nasılsın” 
sorusunu ise "ben 
iyiyim. Siz işinize 
bakın" diye 
cevapladı.
Enkaz bölgesinde 
ilk tedavisinin 
ardından Numune 
Hastanesi ne 
kaldırılan 
Muhammet 
Kalem’in genel 

sağlık durumunun 
iyi olduğu büdirü- 
di. Muhammet 
Kalem, 16 yasan
da. Zümrüt 
Apartmanı nm 
enkazından 131 
saat sonra. üstelik 
son derece sağbkk 
olarak çıkarıldı. 
MUCİZE ANI 
Saatler sabah 
06.40’ı gös
terirken, enkazın 
derinliklerinden 
yükselen bir ses 
"Daha herşey 
bitmedi" diyordu: 
"AMCA BENİ 
KURTARIN" 
Kurtarma ekip
lerinin vakti olsa 
oturup hüngür 
hüngür ağlayacak
lardı ama. önce 
bu sesin sahibine 
el uzatmak 
gerekiyordu. 
16 yaşındaki 
Muhammet 
Kalem, tam 
131 saat enkaz 
altında verdiği 
yaşam savaşım 
zaferle 
soni andırdı.
Muhammet’in 
babası Ahmet 
Kalem, oğlunun 
sağlık durumunun 
iyi olduğunu haber 
almış, hastanenin 
önünde bekliyor
du. Baba Kalem, 
enkaz altında bir 
oğlu ve bir kızı 
daha olduğunu 
söyledi.

Ej a a g

■BURSA HAKİMİYET 
KENT VE 

OLAY
■ GAZETELERİNE
_ İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83

■ Fax : 513 35 95
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Umurspor iyi gidiyor 2-1
SeYtemnŞLKERSOZ
Birinci Amatör 
kümede şampiyon
luk için yola çıkan 
Umurspor, oynadığı 
ikinci maçtan da 
galibiyetle 
ayrılmasını bildi. 
Belde sahasında 
Burgazspor’u ağır
layan Umurspor, 
maça mutlak 

galibiyet için çıktı. 
İlk dakikalardan 
itibaren rakip 
sahaya yerleşen 
kırmızı beyazlılar, 
eline geçirdiği 
fırsatları bir türlü 
değerlendiremedi. 
İlk yarının 
golsüz biteceği 
beklenirken 44 
dakikada konuk 

ekip Burgaz serbest 
vuruştan bulduğu 
golle ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yanya daha 
iyi başlayan 
Umurspor, oynadığı 
güzel 
futbolu golle 
süslemeyi bildi. 
54. dakikada 
yakaladığı fırsatı iyi 

değerlendiren 
Serkan takımının 
beraberlik golünü 
Burgaz ağlarına 
bıraktı. 1-1 
beraberlik golün
den sonra, rakip 
kaleyi ablukaya 
alan Umurspor, 
54 ncü dakikada 
penaltı kazandı. 
Penaltıyı gole 
çeviren günün 
başarılı ismi 
Zeynel, takımını 
da 2-1 öne geçirdi. 
Yakaladığı gali
biyeti maçın 
sonuna taşıyan 
Umurspor, böylece 
grupta 
iddialı Burgaz 
spor’u yenerek, 
iki maçta 6 puan 
toplamasını bildi. 
Takımlar, 
karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı 
Saha : Umurbey

Hakemler :
Ceyhun Çetin (***) 
Volkan Hasar (***) 
Taner Yılmaz (***) 
UMURSPOR :
Serkan (’**)
Davut (•*’)
Hüseyin (***)
Yavuz (**) Cem (*’*) 
Yakup (’*) (Burak *) 
Serkan (“’) Zeynel 
(**•) Fatih (**) (Arif
•) Halil (’•) 
(Umut *) Adem (**)

BURGAZSPOR : 
Onur (*) Uğur (~) 
TevflkOMmt 
f”) Mehmet D 
Zafer (’*) Sertac O 
(Gürza p **) Gürhan 
(***) Serdar f) 
Necdet (***) Çığda» 
O (Fatih 1 
Goller : Dk 44 
Necdet (Burgaz) 
Dk 54 Serkan Dk 
58 Zeynel (Pen ) 
(Umurspor)

Demirtaşspor: 
Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda, 
Demirtaşspor ile karşılaşan Gemlikspor, 
bu kez de 3-1 yenilmekten kurtulama
yarak, son üç maçın bitmesini bekliyor

3 Gemlikspor: 1
Süper Lig B 
grubundan düşme
si kesinleşen 
Gemlik spor, ken
disi gibi düşmeme 
mücadelesi veren 
Demirtaş’a son 
dakikalarda yediği 
gollerle boyun 
eğdi.
Maçın 17 nci 
dakikasında 
kalesinde gördüğü 
golle yenik 
duruma düşen 
Gemlikspor, ikinci 
yarının 68 nci 
dakikasında 
Orhan’ın ayağın
dan bulduğu 
penaltı golüyle

beraberliği 
yakaladı.
Maçın 85 ve 87 
nci dakikalarında 
yediği iki golle 
kırmızı beyazlılar 
maçtan 3-1 
yenik ayrıldılar. 
Takımlar karşılaş
maya şu kadro 
İle çıktı.
Saha : Fidyekızık 
Hakemler : 
Bedri Çetin (***) 
Güner Çelik (***) 
Hakan Mete (***) 
DEMİRTAŞ : 
Gökhan (**) Kenan 
Uslan (***) Resul 
(***) Malik (♦**) 
Rafi (**)

(Serkan **) İsmail 
(***) Murat (**) 
(Selçuk **) 
Zafer (***) Erdal 
(***) (Alper (*) 
Kenan Öz (*♦♦) 
Kenan Öksüz (***) 
GEMLİKSPOR: 
Emir (*) Muharrem 
(*) Arif (*) Rıdvan 
(*) Akif (*) (Ahmet 
•) Serdar (*) 
(Dinçer *) 
Orhan (“) Erol 
(*) Yalçın (*) 
Tahsin (*) 
(Emrah *) 
Murat (*) 
Goller :
Dk. 17 Erdal, 
Dk. 85 Resul,

Dk. 87 Zafer 
(Demirtaş) 
Dk. 68 Orhan 
(Pen.) (Gemlik) 
Öte yandan, 
birinci kümede 
mücadele veren 
diğer temsilcimiz 
Kumla Belediye 
spor ise çıktığı

Mustafa 
Kemalpaşa 
deplasmanından 
eli boş döndü. 
K mla 
Bt .edîyespor, 
Çimenspor'la 
yaptığı 
maçtan 2-1 
yenik ayrıldı.
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Çocukları evde yalnız bırakmayın
Zamanlarını evde geçiren çocuklar, birçok ev kazasına uğruyor.

Kayıp köpeğimiz 
Lassie aranıyor

Kış mevsiminde 
dışarıya çıkamayan

I ve günün büyük 
| bölümünü evde 

geçiren çocukların
I birçok ev kazaları

na uğradıktan, 
bu konuda ailelerin 
duyarlı olması 
gerektiği bildirildi.

I Kocaeli Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu

I öğretim görevlisi
I Ayşe Kılmç.
I soğuk hava
I yüzünden dışanda
I oynayamayan
I çocuklarm can 

sıkıntısı yüzünden 
evde çeşitli oyunla r 

ı hazırladıklarını 
ancak bu oyunların 
da bazen kazayla 
sonuçlandığını 
anlattı.
Çocuklarm

| çevresindeki 
i nesnelere karşı 
L asm ilgi duyup,
I sürekli kurcalama
I gereğini duyduğunu
I ifade eden Kiline, 
I ailelerin mutfakta. 
| banyoda, yatak 
| odasında olası 

kazalara karşı
I önlem almaşı
I gerektiğini söyledi.
I Çocukların başına 
I gelebilecek kazalar

dan 
kesinlikle 
yetişkin
lerin 
sorumlu 
olduğunu 
ifade eden 
Kılmç, alı
nacak basit 
önlemlerle 
çocukların 
kazalardan 
korunabile
ceğini 
kaydetti. 
Kılmç, 
şunları 
kaydetti: 
"Çocuk yürümeye 
başladıktan sonra 
tehlikeli noktalara 
kolayca ulaşabilir. 
Mutfakta yemek
ler daima duvara 
yakın ocak göz
lerinde pişirilmeli, 
tezgahın yanına 
yakın yerlere sıcak 
kaplar konulma
malıdır. Kesici 
delici aletler 
çocuğun ulaşa
madığı yere konul
malı, bebek san
dalyesi ısıtıcıların 
yanından uzakta 
tutulmalı, yanıcı 
aletler ortadan 
kaldırılmalıdır. 
Şampuan ve

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

temizlik maddeleri 
çocukların erişe
meyeceği yerlere 
konulmalı, jilet 
veya keskin mad
deler kapalı yerde 
saklanmalı. 
Elektrikli aletler 
küvetten uzak 
tutulmalı, fiş prize 
takılı bulundurül- 
mama'lıdır.'' 
EMNİYETLİ 
HAREKETLERLE 
ÖRNEK OLUN 
Kılmç, ev kazaların
daki yaralan
maların yüzde 
90’nın çocuk evde 
yanız başına 
olduğu anlarda 
görüldüğünü ifade

ederek, şöyle 
devam etti: 
"Çocuklar 
büyüklerin hareke
tini izler ve onlar 
gibi davranmayı 
öğrenir. Emniyetli 
hareket ederek 
çocuğa örnek 
olunmalı ve 
nasıl davranması 
gerektiği sık sık 
anlatılmalıdır. 
Kışın görünen 
kazaların 
başında yanma 
ve haşlanmalar' 
gelmektedir." 
Kılmç, elektrik 
çarpmalarının da 
sık görüldüğünü 
anlattı.

3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonun^ 
bildir 
meleri 
önemle 
rica 
olunum

513 96 83
nw;Mum 

fflZICI MİTİ «MTİli WTİM 
2K0FİS& KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 9130 Fax: 512 20 76

■BaıaiBiH^mauuuıı^^n
Z flC Fabrikamızda çalışmak iizere
* ® 1 AĞIR VASITA EHLİYETİ
35 z OLAN
“ g ŞOFÖR ALINACAKTIR
w Müracaatların 514 00 OOnolu telefona yapılması rica olunur.

ı BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

FEL Î 513 17 97- 513 96 83 
Fax *1513 35 95

İ
i

I
1

SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI 
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VAIBII

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! - I
YAZLIĞINIZI I

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YAŞAYIN |

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR

PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ I
FAN İLE KIŞIN ISITIR. YAZIN SERİNLETİR 1

TEL:513 7107!
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Doğal afetler çiftçiyi yıktı 18 bin mtw
Çifçilerin doğal afetlerden gördü zararın miktarı 214 trilyonu buldu.

Yaşanan doğal afetler 
tanın kesiminde her 
yıl trilyonlarca liralık 
zarara neden olurken, 
sigorta sistemine 
dahil olamayan çiftçi 
lere devletin eli de 
ulaşamıyor.
Tarım ve Köyiş leri 
Bakanlığı yetkilile 
rinden edinilen bilgiye 
göre, doğal afetler 
nedeniyle oluşan 
zararlann tazmin edil 
meşine yönelik öden
mesi gereken tutar, 
214 trilyon liraya 
ulaştı. Buna karşın 
bakanlığın bütçesine, 
bu öde meler için 
sadece 550 milyar 
liralık ödenek kondu. 
Bakan lık, Şubat-Mart 
aylarında serbest 
bırakılması beklenen 
bu ödenek ile 2001 
yılında bakanlığa 
bildirilen hasar 
tespitlerini ödeyecek. 
2002 ve 2003 yıl- 

I lannda meydana gelen 
I doğal afetlere ilişkin 
tazminat ödemeleri ise 
ancak gelecek yıllarda 
bütçeye konulacak 
ödeneklere bağlı 
olarak yapılabilecek. 
Tabii Afetlerden Zarar 
Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar 
Hakkmdaki 2090 
sayılı kanun uyarınca,

hasar tespitlerinde, 
çiftçilerin, konut 
hariç, ürün ve tarımla 
ilgili mal varlıklarının 
toplamının yüzde 
40’ından fazlasının 
zarar görmesi 
dikkate alınıyor. 
Çiftçinin toplam mal 
varlığının yüzde 
40’ından daha azı 
doğal afetlerde zarar 
görmüşse, bu çiftçi 
hiç bir şekilde devlet 
yardımından 
yararlanamıyor. 
Söz konusu yüzde 
40’hk oran nedeniyle, 
birçok çiftçinin doğal 
afetlerden kay
naklanan zararlarının 
kayıtlara geçmediği ve 
ödenemediği belirtili 
yor. Verilere göre, 
geçen yıl, hasar tespit 
korniş yonlah tarafın
dan, 42 ilde 118 
ilçenin 764 köyünde 
20 bin 541 çiftçi 
ailesinin bir milyon 
399 bin 350 dekar 

tarımsal alanının 
doğal afetlerden zarar 
gördüğü belirlendi. 
Aynı şekilde geçen yıl, 
128 bin 50 balık, 2 
bin 9 anlı kovan, 487 
büyükbaş, 4 bin 77 
küçükbaş ile 4 irat 
hayvanı doğal afetler 
nede niyle telef oldu. 
Tutanağa bağlanan 
toplam hasar tutan 
127 trilyon 12 milyar 
liraya ulaştı. Ancak, 
çiftçinin toplam 
tarımsal mal varlığının 
yüzde 40’ından daha 
az bölümünde mey
dana gelen doğal afet 
zararları dikkate alın
madığı için, doğal 
afetlerin yol açtığı 
tarımsal kayıplann 
bunun kat kat 
üzerinde olduğu 
tahmin ediliyor.
Söz konusu zararlann 
tazmini için, 2004 yılı 
bütçesine 550 milyar 
lira ödenek kondu. 
Ancak, 2001 yılında 

bakanlığa iletilen 
hasar tespit 
komisyonu tutanak 
lanna ilişkin ödeme 
yapılamadığı için, bu 
yılki ödenek, 2001 
yılı zararlannm 
tazmininde kullanıla
cak. 2002 ve 2003 
yıllarına ilişkin 
ödemeler ise aynlacak 
kaynağa göre ancak 
gelecek yıllarda 
yapılabilecek. 
Ödemelerde, hasar 
tespit raporlannın 
bakanlığa iletilme 
sırası dikkate alınıyor. 
Doğal afet zararlannm 
ödenmesi için 2003 
yılında, bakanlık 
bütçesine 500 milyar 
lira ödenek konmuştu. 
Bu kaynakla, 2001 
yılının ilk yansında 
bakanlığa iletilen 
hasar tespit raporları
na ilişkin ödemeler 
yapılabilmişti 
Zararın Yüzde 
28-70’i Karşılanıyor 
Tanm sigortalarının 
da gelişmediği Türki 
ye’de, çiftçi doğal afet 
zararlanna karşı he 
men hemen korumasız 
durumda. Söz konusu 
yasa kapsamında, 
devlet, afet zarar
lannm ancak bir 
bölümünü 
karşılayabiliyor.

atama izni çıktı
Miffi Eğitim 
R lir —
Çelik, 
2004 yılı 
için 
18 bini 
MEBe, 
6600 ü 
üniver
sitelere 
olmak üzere 
toplam 24 
bin 600 kadro 
verildiğini belir
tirken, Bakanlığa 
verilen 18 bin 
kadronun 10 
bine şubat ayı 
içinde atama 
yapılacağım 
açıkladı.
Geçmiş yı 11arda 
atamaların 
Temmuz, Ağustos 
aylarında yapıldığını 
bunun da eğitim 
açısından 
olumsuzluk yarat
tığını ifade eden 
Çelik, geri kalan 
8 bin kişilik 
kadroya da 
Haziran sonrasında 
atama

g«rçekie^Öriteceğ«m

mecburi Türk
dili dersi öğreten 
garip bir ülkese 
Üniversiteyi 
bitiren öğrenci 
doğru dürüst 
dilekçe yommıyor.

anletamıyor 
seklinde İkmmjIi

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık ev 513 10 52
CJavcAğ 513 1053
C-SavaYrd. 5132954
Emniyet Mûd. 513 1028

TEKAnza 513 2066
TEK İşletme 51345 03
Statyum 5140095
Orm.Böl.Şef. 51312 86
MlülEğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 5131057
KarayoSan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 5131095
Nüfus Md. 513 3742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Slcl. Mûd. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 5131186
İlçe Seç. Md. 5137773

Bursa- 256 7784
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı Ç212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)81410 20
Topçular (226)363 43 19
Eskfhlsar (262)65560 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turfam 5131212
Aydın Turfam 5132077

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 5131637

Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgcc 5134546

YenlUkttgaz 5136500

BPGaz 5145961

Bûtûntec lidtgaz 5)38000

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
MerJoğOcağ 513 1068

TAKSİLER

KMm Taksi 513 18 21
Çmar Takıl 5132467
Güven Takıl 5133240
GemlIkTaksl 5132324
Manastır Takıl 5143560

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkankk 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Sulştet, 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yaalşl. Md. 5134521-111
Su Ama Ydnc 185

AKCAN PETROL 5131079
yeriMjrtiar pfiwx 513 30 33
TUNCAY OTOGAZ 5131425
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İşsizlik sigortası 
fonunda bilanço 
Fon'da biriken para 9 katrilyon 264 trilyona liraya ulaştı.

Akaryakıtta 
yeni 

dönem
İşsizlik Sigortası 
Fon’unda işçi 
ve işverenden 
kesilen paylarla, 
Fon’un 
yönetilmesi sonu
cu biriken para 9 
katrilyon 
264 milyar 
liraya ulaştı. 
İşsizlik Sigortası 
Fonunun 
çıkardığı aylık 
basın bülteninde 
yer alan verilere 
göre. Ocak ayında 
56 bin 145 kişiye 
toplam 12 trilyon 
794 milyar liralık 
işsizlik sigortası 
ödemesi yapıldı, 
işsizlik 
Sigortası 
Fonu’ndan her ay 
yapılan işsizlik

Nİ1I0N AİLE GAZİNOSU

sigortası 
ödemeleri ile 
diğer giderler 
çıktıktan sonra 
kalan paranın ise 
9 katrilyon 264 
trilyon lira olduğu 
ifade edildi.
İşçi ve işverenden 
kesilen payların 
Fon yönetimi 
tarafından çok iyi 
bir şekilde 

yönetildiği 
belirtilen 
bültende Fon’un 
Temmuz 
2000’den Ocak 
2004’ü kapsayan 
dönemdeki 
getirisinin yüzde 
560 olduğu 
kaydedildi.
Bültende aynı 
dönemdeki 
TEFE artışının 

yüzde 223.4, 
döviz sepeti 
getirisinin ise 
yüzde 143.5 
olduğu 
kaydedildi. 
Bültende 
verilen bilgiye 
göre, Fon’un 
toplam 
varlığının 
4 katrilyon 
453 milyar 

lirası ise 
yasa gereği 
İşsizlik Sigortası 
Fonu olarak 
ayrılıyor. 
Bu pay, ödeme 
güçlüğüne giren 
işyerlerinde 
işçilerin 3 aylık 
maaşlarının 
ödenmesinde 
kullanılacak

Süper benzin kullanımı 
tarihe karışıyor».

Kurşunsuz benzine 
oranla 11 kat 
daha fazla kurşun 
içeren süper ben
zin, çevre kirlil
iğinin başlıca 
nedenlerinden biri. 
Avrupa Birliği ’nde 
2000 yılından beri 
kullanımı yasak 
olan süper benzin, 
ay sonunda 
Türkiye’de de tari
he karışacak.
Çevre ve Orman 
Bakanlığı nın 
hazırladığı yönet
melikle, araçlarda 
yalnızca kurşunsuz 
süper benzin kul
lanılması uygula
masına geçiliyor. 
Kurşun kirliliğini 
önlemeyi 

hedefleyen 
uygulama, oncefik- I 
le buyuksehirterd» I 
hayata geçirilecek. I 
Süper benzin 
kullanan araçlara 1 
çoğu, hiçbir 
teknik ayarlama 
gerektirmeksizin 
kurşunsuz 
benzin 
kullanabiliyor. 
Sayılan 900 bmı 
asan eski model 
otomobillerin 
kurşunsuz benzin | 
kullanılabilmesi 
içinse benzine 
potasyum ve 
fosfor gibi bazı 
katkı madde lerinis I 
eklenmesi 
gerekiyor.

DÜĞÜN - Nİ$AN ■ SÜNNET ■ 
ÖZEL 6ÜN • EĞLENCE • TOPLANTILARINIZ 

İÇİN YER AYIRMAK İÇİN
J J

I I

mM TEL. 5131071

BURSA HAKİMİYET
KENT VE 

OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 

TEL : 513 17 97- 513 96 83
Fax : 513 35 95

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN
OKUTUN
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ta’Kurban elini çabuk tüketmelisiniz
Uzun süre bekletilen ette mikroorganizma oluşabilir."

i TMMOB’a bağlı
I Gıda Mühendisleri 

Odası Eskişehir
| Temsilcisi Ali İhsan 

H| I Dülger, uzun süre
| bekletilen ette
i mikroorganizma 

oluşabildiğinden 
jjfl tüketimin en kısa

I sürede gerçekleştir-
I ilmesi gerektiğini
I söyledi.

Dülger, et ve et
[| ürünlerinin
|| buzdolabında 

Hjl 0 ile -4 derece
I arasında muhafaza

I »edilmesi gerektiğini 
belirterek,

I sonradan
l| tüketilecek
| etlerin -10 

4^. I derecenin altında 
pjg I tutulmalarının, 
■pfr pişmiş etlerin ise

[ hemen
... t tüketilmesinin ınn

: Yüksek ateşte ne
; yapmak gerekiyor?

Ateşin yükselmesi durumunda hemen düşürmek zararlı olabiliyor.
nrn Ateş yükselmesi 

herkesi korkutan 
bir durumdur. Hele 
küçük çocukları

n
olan anneler bu
(konuda, panik 
denilebilecek dere
cede duyarhdır. 

■ Biraz ateş yük- 
■ selmesi olduğunda 
"hemen ateş 

düşürücü ilaçlara 
I başvurulur.

Böylece hastaya 
(iyilik edildiği 
düşünülür. Oysa
jerçek hiç de öyle 
leğil. Ateşi 
düşürülen kişilerde 
aetahklar daha

ızun sürer. Çünkü,
ıteş yükselmesi 

I riicudun savunma
mekanizmalarından 
riridir.

insan sağlığı 
açısından uygun 
olduğunu kaydetti. 
Pişmiş gıdaların 
tüketileceği 
kadar ısıtılması 
gerektiğini ifade 
eden Dülger, 
şöyle konuştu: 
'Özellikle 
piknikte pişirilen 
etlerin dış 
yüzeyi kadar 
iç yüzeyinin de 
pişmiş olmasına 
dikkat edilmelidir. 
Dondurulmuş 
etler oda sıcak
lığında değil 
4 ile S derecede 
çözündürülme- 
tidir. Bir defa 
çözündürülen 
et de bir daha 
dondurulma
malıdır.
Ülkemizdeki

Hastalık etkeni 
olan virüs ve 
bakteriler belirli 
dereceden daha 
yüksek ısıda üreyip 
çoğalamazlar.
Hastalık etken
lerinin yerleşip 
çoğalmaya 
başladığını farke- 
den bünye, hemen 
ateş yükseltir.
Bunun çabucak 
olabilmesi için de 
kastan titreterek 
ısı üretir.
Ateş yükseldiği 
zaman, hastalık 
etkenlerinin 
üremesi en azından 
yavaşlar.
Bünye de bu arada 
bağışıklık sistemini 
devreye sokarak 
hastalık etkenlerini

kurban kesim 
şartları gözönüne 
alındığında 
kurban etleri 
fazla bek
letilmemelidir. 
Uzun süre 
bekletilen 
ette mikroorga 
nizma oluşa
bildiğinden 
tüketim en kısa 

yok etmeye 
çalışır. Bu nedenle 
belirli bir dereceye 
kadar, yüksek 
ateşi düşürmek 
doğru değil.
Ateşin çok yükseği 
de, çocuklarda 
havale, yaşlılarda 
da kalbi etkileme 
riski bulunduğu için 

sürede gerçek- 
leştirilmelidir." 
GMO Eskişehir 
Temsilcisi
Dülger, etin, 
mikroorganiz
maların yaşaması
na imkan sağlayan 
oksijenli ortamda 
tutulmaması 
gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

uygun değil. 
Bu konudaki 
genel görüş. 
38 dereceye 
kadar olan ateşi 
düşürmeyip, 
bunun üzerine 
çıkmaya başladığın
da ateş düşürücü 
ilaç vermek 
şeklinde.

i Kuş gribine
( yeni boyu!

Gribin etkili olduğu Asya ülkeleri.
ABD’den tavuk ithalatını durdurdu.
Kus gribi 
virüsünün, ABD de 
de ortaya çıktığı 
iririmı. salgınla 
baş etmeye çalışan 
Asya ülkelerini 
harekete geçirdi. 
Bir çok Asya ülke
si, Amerikan 
tavuğunu yasakladı. 
Kuş gribi salgının 
Asya ülkeleri ile 
sınırlı kalmayacağı 
korkusu. ABD’den 
gelen bir haberle 
tırmandı.
Delaware eyaletinde
ki bir çiftlikte kuş 
gribi virüsü belir
lendiği ileri sürüldü. 
Yerel bir gazete, çift
likteki 12 bin 
tavuğun itlaf edilmek 
üzere karantinaya 
alındığını duyurdu. 
Eyalet yetkilileri çift
likteki virüsün, 
Vietnam ve 
Tayland’da toplam 
18 kişiyi öldüren 
virüsten farklı 
olduğunu ve insan 
yaşamını tehdit 
etmediğini 
savunuyor.
Ancak, bu savunma, 
uzun süredir salgınla 
baş etmeye çalışan 
ve bu uğurda 50 
milyondan fazla 
kümes hayvanını 

itlaf eden Asya 
ülkelerini âsiezs 
almaktan 
vazgecıremedL 
Aralarında Gümş 
Kore, Japonya. 
S ingapu r. Malezya w 
Hong Kong'un da 
bulunduğu birçok 
Asya u İkesi.
ABD’den tavuk 
ithalatım durdurdu. 
Kus gribi salgmana 
karşı uyanlarun 
sürdüren Dünya 
Sağlık Örgütü ise. 
bir yandan da dünya 
genelinde vasanan 
panik ha\ asam 
yatıştırmaya 
çalışıyor.
Örgütten yapdan 
açıklamada, virüsün 
başlangıçta tahini 
edildiği gibi huh bir 
değişime uğramacbğı. 
dolayısıyda insandan 
imanı bulasan yeni 
bir hastalık 
tehlikesinden 
söz etmek kin 
erken olduğu 
vurgulandı.
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Yarından itibaren sıcaklıklar 10-12 derece azalacak.

Hafta sonunu 
yazdan kalma 
bir havayla 
geçiren Türkiye, 
yarından 
itibaren soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Hava sıcaklığı 
yurt genelinde 
10 ile 12 derece 
azalacak.
Devlet Meteo 
roloji İşleri Genel 
Müdürlüğü ’nden 
yapılan uyanya 
göre, yağışlar 
bugün Marmara, 
Batı Karadeniz, 
Ege ve Akde 
niz’de yağmur ve 
sağanak şeklinde

I görülecek.
Salı günü İsp

I yağışlar Kıyı Ege 
dışında tüm yurt
ta etkili olacak. 
Yağışlar, hava 
sıcaklığının azal

masıyla birlikte, 
Trakya, Batı 
Karadeniz’in iç 
kesimleri, İç 
Anadolu’nun 
kuzeybatısı ile 
İç Ege’de 
karla karışık 
yağmur ve 
kar şeklinde 
devam edecek. 
Çarşamba günü 
ise Marmara’nın 
doğusu, 
Karadeniz, İç 
Anadolu’nun 

kuzey ve 
doğusu, Doğu 
Akdeniz ile 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu’da 
yağış bekleniyor. 
Yağışlar, Doğu 
Akdeniz ile 
Güneydoğu 
Anadolu'da 
yağmur, diğer 
yerlerde karla 
karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
olacak.

Kar ve soğuklardan 
sonra güneş özlendi 
1,11 "• iBİkJJ

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Karlı, fırtınalı ve yağ
murlu geçen günlerin 
ardından dün güneşi 
gören Gemlikliler, 
solu ğu Emin 
Dalkıran ve Atatürk 
Kordo nu’nda 
alırken, Küçük 
Kumla 
sahilleri de doldu. 
İki gündür hava 
ısısının artması, 
güneşin de bütün 
güzelliğiyle çevreyi 
ısıtması sonucu, 

evlerinden çıkan 
çoluk çocuk kordon
larda turlarken, 
çocuklarda, 
oyun gruplarında 
oynalayarak.
güneşli havanın

tadını 
doyasıya çıkardılar 
Bu arada. satKilar da 
güneşli havadan 
yararlanarak.
tezgahlanın 
açtılar.

Yerel seçimler yekleri
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN

✓ Her türlü Renkli afiş ✓ El ilanı
✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası

✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 
basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofise»*
MATBAACILIK-YXYINCILIK-REKLAIVICILIK

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



Konya’da çöken Zümrüt Apartmanı’nın zemin katından sağ olarak Yasemin Yaprakçı adlı kadın gfcanidı

Bir mucize daha gerçekleşti
Zümrüt Apartmanı’nın enkazından Yasemin Yaprakçı(24) ismindeki bir vatandaş canlı olarak çıkarıldı. Çökme olayından 157 saat sonra gerçekleşen —r ır 
kurtuluşa Jandarma Kurtarma Ekibinin “Ledi” adlı köpeği büyük rol oynadı. 87 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı enkazından önceki gün de Muammer 
Kalem adlı bir genç canlı olarak çıkarılmıştı. Dün saat O3.oo de gerçekleşen kurtarmadan sonra Konya Devlet Hastanesi ne kakfrnlan Yasemin Yaprakçı ı sagfck 
kontrolleri sürdürülüyor. Yaprakçı’nın 1.5 yaşındaki kızı Bahar, çökme anında eşi tarafından kucağından sokağa fırlatılarak kurtanlmışt. Hab&i seyfe 4 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK —

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Sunğipek Fabrikası ve arazisinin TEKEL’den Hazine’ye devri gerçekleşiyor

Üniversitenin tapu devri tamamlanıyor
Güne Bakış

TEKEL’e ait 285 dönümlük Sunğipek Fabrikası ve arazisinin 
Maliye’ye olan borçlarına karşılık Hâzineye devri için 15 aydır 
sürdürülen bekleme sonunda bitiyor. TEKEL Genel Müdür 
lüğü’nün, devir işi için gönderdiği yetki belgesi Bursa’ya geldi. 
Tapu hafta sonuna kadar Hazine adına tescil edilecek.
Kadri GÜLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Tapu nihayet devrediliyor
i Gemlik Körfez okurlarının aşinası olan haber
lerden biri haline geldi Üniversite konusu..

[ 57. Hükümetin Sunğipek Fabrikası ve arazisini 
TEKEL Genel Müdürlüğü’nün Maliye’ye olan 
borçlarına karşılık alarak Uludağ Üniversitesi’ne 
tahsisi karan üzerinden 18 ay geçti.

Bu tahsisin AKP hükümeti iktidara gelmesin
den sonra ise 13 ay geçti.

Birkaç ayda tamamlanacak bu tapu devri işi, 
banca zaman gecikmeseydi, önümüzdeki öğre 
mm yılı, Gemlik’te Hukuk Fakültesi’ne giden, 
Denizcilik Yüksek Okulu’na giden gençlerin 
gezdiğini görebilecektir.

Maliye Bakanı nın masasında aylarca bekletilen 
karar, imzadan çıktıktan sonra, TEKEL Genel 
Müdürlüğü’nün tapu devir yetki belgesini Bursa 
Tekel Bas Müdürlüğü ne göndermesi için ise en 
az üç dört ay geçti.

Bu işin bu kadar uzamasında kimlerin etkisinin 
olduğunu Gemlikliler çok iyi biliyorlar.

Bütün bunlar artık geride kaldı.
Nihayet yeni bir döneme girildi.
Dun aldığım sevindirici haber ise, tapunun 

devir işlemlerinin başlamış olması idi.
Mal Müdürümüze göre, bu hafta sonuna kadar 

tapu devri gerçekleşecek.
Sonraki aşama ise, Maliye Bakanlığının 57. 

hükümetin 285 dönümlük Sunğipek arazisi ve 
binalarını, Uludağ Üniversitesine tahsisi pro
tokolüne kalıyor.

Dileriz bu işlemler, kaybettiğimiz zaman gibi 
uzamaz.

Uludağ Üniversitesi bir an önce bu arazide aça
cağı fakülte ve yüksek okulların hazırlıklarına 
girişir.

57. Hükümet 
döneminde Uludağ 
Üniversitesi’ne eğitim 
amaçlı olarak tahsis 
edilen ve TEKEL 
Genel Müdürlüğü’nün 
borçlarına karşılık 
Hazine’ye devri yapıla
cak olan Sunğipek 
Fabrikasının tapu 
işlemleri 18 ay sonra 
nihayet çözüme 
kavuşuyor.
AKP iktidarının 
3 Kasım 2002 
seçimlerinden sonra, 
iktidara gelmesiyle bir 
adım bile ilerlemeyen 
Gemlik’e üniversite 
kazandırma işi, çeşitli 
girişimler sonucu, 
Kasım ayında Maliye 
Bakanının onayıyla 
sonuçlandırılmıştı. 
Aradan üç buçuk ay 
geçmesine karşın 
TEKEL Genel 
Müdürlüğü’nün 
tapu devri için gerekli 
yetkiyi Bursa TEKEL 
Baş Müdürlüğü'ne gön
dermemesi nedeniyle,

üniversite ile ilgili 
işlemler sürün 
cemede kalmıştı.
Yaptığımız araştırmada, 
TEKEL Genel 
Müdürlüğü’nün 
gönderdiği yetki 
belgesinin Bursa 
TEKEL Baş Müdür 
lüğü’ne ulaştığı 
öğrenildi.
Gemlik Mal Müdürü 
İbrahim Bırnı tapunun 
hazine adına tescili işi 
için görevlendirilirken, 
tapuda gerekli olacak 
bazı bilgileri 
TEKEL Bursa Baş

Müdürlüğü'ne iletti. 
Dün, kendisi ile 
görüştüğümüz Mal 
Müdürü İbrahim Bırnı 
olayı doğrularken. 
TEKEL'in tapu 
devrini hafta sonuna 
kadar hâzineye 
yapacağını söyledi. 
Bu arada, TEKEL’e ait 
Sunğipek Fabrikası 
depolarında bulunan 
binlerce ton tütün 
konusunda İstanbul 
TEKEL Tütün İşletme 
Müdürlüğü nün bazı 
tereddütlerinin ortaya 
çıkması üzerine, bu 

konuyu da Öce 
Kaymakamı Sadettin 
Genc'in yaptığı 
girişimler sonucu 
çözdüğü ögrenikfi. 
Gemlik i üniversiteye 
kavuşturacak olan 
tapu devrinden sonra, 
hazine arazîyi ve 
üzerindeki binaları 
Uludağ Üniversitesine 
Hukuk Fakültesi. 
Denizcilik Yüksek 
Okulu «12 branşta 
Meslek Yüksek Okulu 
ile 1 fise ve 1 sağhk 
polikliniği açmak 
üzere tahsis edecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Adaylar kesinleşirken...

AKP’nin Küçük Kumla, Kurşuplu, 
Umurbey Belde Belediye Başkan adayları 
açıklandı.

Sırat köprüsünden başarıyla geçen Ünal 
Bayrak Küçük Kumla’dan, Ersin Sağım 
Kurşunlu'dan, Turgay Aypek Umurbey’den 
aday oldular.

Ankara’da çok terledikleri söyleniyor.
Nasıl terlemesinler ki, karşılarında kala

balık bir milletvekili grubu var ve sorular din
den politikaya geniş bir yelpazeyi kaplıyor.

Ne sorulduğu ve nasıl cevaplar verildiği de 
önemli ama bizim konumuz değil.

AKP’nin Ankara üssünden vize alan, bu üç 
beldenin adayları heyecan ve şevkle yola çık
tılar.

Çıktılar çıkmasına da..
Sevgili Ünal Bayrak’ın işi zor.
Ünal Bayrak adı Kumla’ya bomba gibi 

düştü.
Ortalığı yaktı.. İşte AKP bu..
Onların da diğer partilerden farkları 

olmadığının somut bir göstergesi.
Seçilemeyen aday adayları belde 

örgütünü, ilce örgütünü topa tutuyor. <>
Bizim ülkemizde, politika işte böyle bir 

sey. *
. Vefa diye bir sey yoktur.

Güçlü olduğun sürece geçer akçesin.
Gücünü kaybetmeye yüz tuttuğun andan 

itibaren geçmiş olsun.
Ancak;
Ünal Bayrak’ın Küçük Kumla için doğru 

bir tercih olduğunu düşünüyorum. .
Kuşkusuz diğer aday adayları da pırlanta 

kadar temizdir.
Ünal’ı yakından tanıdığım için hakkında 

yorum yapabiliyorum.
Ünal Bayrak gerçekten çok temiz, çalışkan 

ve güleryüzlü ..
Mesleğinde aşama yapmış, ciddi yollar 

katetmiş, başarısını kanıtlamış.
Memur olarak girdiği bankacılık yaşamın

dan müdürlük mertebesine erişerek emekli 
olmuş.

Bankacılık sektöründe edinilen deneyim 
ve bilgi birikimi belediyecilikte çok işe yarar.

Finansman bilgisi görgü ve güleryüzle 
buluşunca Küçük Kumla kazançlı çıkar.

Şimdi;
AKP’nin belde örgütüne düşen; adaylarını 

bağırlarına basmak ve onu başkanlık 
koltuğuna taşımak.

Geçmişte yaşananlar, geçmişte gösterilen 
fedakarlıklar bugün için çok anlam taşımı 
yor.

öyle olsaydı..
Bugün Türkiye bir saygı ve vefa abidesine 

dönüşürdü.
Politika yürek işidir ve karşılık beklen

meksizin yapılır.
Eğer amaç topluma hizmet ise.

Belediye Meclisi'
toplanamadı

Seyfettin ŞEKERŞÇZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi, dün son 
toplantısını yap
ması beklenirken 
üyeler Başkan. 
Mehmet Turgut’a 
kızınca toplan 
madan salonu 
terkettiler.
Gündeminde önem
li imar konulan ve 
Yerel Gündem 21’e
yer bulunması olan 
Belediye Meclis 
toplantısı, 
önümüzdeki Cuma 
gününe kaldı.
BAŞKANA 
KIZDILAR
Dün saat 14.oo’de 
toplanacak olan 
Belediye Meclisi, 
üyelerin salonda 
oturumun başla
ması için Başkan 
Mehmet Turgut’u 
beklemesine

karşın, Başkan 
Turgut’un toplantı 
saatini geçirmesine 
kızan CHP, ANAP, 
DSP, MHP’li meclis 
üyeleri Başkanı 
.protesto' ederek 
salonu terk ettiler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
mecliste görüşüle
cek imar konusun
da bazı AKP’li 
meclis üyeleri ile 
görüşmek üzere

makam odasında 
toplantı yapması 
nedeniyle oturu
mun saatini 
geçirmesi üzerine 
üyelerce uyarıl
masına karşın, 
"Beklesinler 
geliyoruz" diye 
haber göndermesi 
ortalığın karışması
na neden oldu.
"Son toplantıda 
kendi isteklerini 
yerine getirmek

için bazı uı eleri 
odasında topla
yarak bizi l** ilete
mez"diyen meclis 
üyeleri. Mehm. * 
Turgut’tı • p« 
ettiklerini s.^ktlı 
ler. Meclis» ••'•■İr 
rinin coğunlıe ’»ım 
salonu terk el < . m 

üzerine toplana 
mayan Belerin . 
Meclisi 1 < **••< 
2004 Cuma 
gününe ertelendi

İim OTOMOTİVDE
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA
1ADET 

NOKIA 3315 HEDİYE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA $ AY TAKSİT
YAPI KREDİ- WORLD KART atarc a xı v
İŞBANKASI - MAXIMUM KART
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKfîYA OTOMOTİV 
_____ (ENLİK B1Tİİ ğ । j Körfez Boytoş Sitesi Altı GEMLİK

Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44



10 Şubat 2004 Sah •yfa 3
HABER =====

Kar ve fırtına zeytinliklerde dalları kırarak, büyük hasar meydana getirdi 

Zeytin üreticisini 
bu kez kırık 
dallar vurdu

Enflasyonu kim 
düşürdü

Bir süre önce yağan kar yüksek mevkiilerdeki zeytinlik* 
lerde dalların büyük oranda kırılmalarına ve tahribatlara 
yol açtı. İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, zararın doğal 
afet kapsamına alınamayacağını söyledi.
Geçtiğimiz gün
lerde, çevremizi 
ve ilçemizi de etkisi 
altına alan kar ve 
fırtınadan sonra, 
zeytin ağaçlarında 
meydana gelen 
tahribatın boyutları 
zeytin üreticisini 
üzdü.
Bu yıl, hava 
koşullan nedeniyle, 
kararmakta geciken 
zeytin ürünü ardın
dan başlayan şid
detli fırtına ve kar 
yağışları nedeniyle, 

t zeytinde kilo kaybı 
ve kalitede düşüşler 
meydana geldi.
Kar ve şiddetli fırtı
na bir yandan da 
ürününü toplaya- Zeytin üreticisi bu yıl zeytin ağaçlarının zor toparlanacağını söyledi.
mayan üreticinin 
zeytin ağaçlarındaki 
dalların kırılmasına

neden oldu.
İlçemizin rakımı 
yüksek olan

TAŞI 
GEDİĞİNE

Hayat üniversitesi...
Türkiye’de 123 bin kahvehane 
1430 kütüphane varmış...
Her kahvehane, 
bir dershane... Hatta...
Hayat Üniversitesi 
Avrupalı öyle bir yetişir ki 
Dört, dörtlük...

köylerinde ve 
Gemlik’in Mermer 
ağıl Bölgesi’ndeki 
yamaçlardaki zeytin
liklerde dal kırıkları 
ile büyük tahribatlar 
meydana geldi. 
İlçe Tarım 

Müdürlüğü 
yetkilileri, kendile 
rine gelen şikayet
leri değerlendirir
lerken, bölgede kar

yağışları nedeniyle 
meydana gelen 
dal kırılmalarının 
üreticiyi zarara 
uğratmasına karşın 
doğal afetler 
kapsamına alına
mayacağını ve bu 
yüzden Devletten 
herhangi bir yardım 
almanın mümkün 
olmadığını 
söylediler.

Enflasyon tek hanelere dosmek üzere
Ocak enflasyonu
- Toptan eşyada W 2 6
- Tüketici de % 0.7 oldu
Aslında; tam ter» olması gerekirdi
Sağlıklı bir ekonomide tüh Kin enft» 

yonu daha yüksek olur
Bunun anlamı nedir.
Bir süredir fiyatla nnı sabit tutan 

imalatçılar, ipleri kopardı.
Şeker Bayramı, yılbaşı \e Kurban 

Bayramı nda biraz canlanma görünce r— 
lan patlattılar.

- % 2.6 enflasyonun analizi söyle :
- % 0,1 kısmı kamu kesinimden
- % 2,5 özel sektörden kavnaklandr
Su bir gerçek, enflasyon lobisi enflas 

yonun düşmesinden hoşlanmadı.
En küçük bir fırsatta, yine fiyatlara zam I 

yapacaklar.
Sağlıklı bir ekonomik yapıyı, domates 

ve marul fiyatlan etkileyemez.
Ama. Fırsatçı ekonomi, bu karambolü 

kaçırmaz.
Ve. Anında zammını yapar.
Sonunda malını satamaz.
Stoklan artar.
Vergilerini ve sigorta primlerim ödeye

mez hale gelir.
Borçlannı ertelemenin yollanm ara

maya başlar.
Bir yandan da, durgunluk var diye fer

yada başlar.
Hortlattığı enflasyon, en sonunda omm 

da başını yer.
Aslında, ülkemizde enflasyonun düşme

si (IMF) nin ve Hükümetin başarısı 
değildir.

Fakir halkın başarısıdır.
Çünkü halkın, satınalma gücü bitmiştir.
Ama. Böyle bir ortam da bde. fırsat 

kollayanlar var.
İlk fırsatta, zamları patlatanlar var.
Yann yine ağlayacaklar.
Durgunluk var diye feryada başlayacak

lar.
Enflasyon mücadelesinde, en ağır yükü 

dar gelirli kesime yüklüyoruz.
Ashnda. işadamlarının ve imalatolarm 

da tok gözlü ol malan 1 azım.
Hayat pahahbğı ile mücadele, topyekün 

bir mücadeledir.
Her kesimin fedakarlığı şarttır.

| ^(/A/VAZ HkE/Kf |
İki arkadaş otelin barmda dertleşiyor

du. Biri şöyle dedi.

**- Benim eşim bir melektir”
Öteki şöyle karşılık rendi.

Benim ki henüz hayatta.”
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Ozkul, Ata Mahallesi muhtarlığına 
aday olduğunu açıkladı

Bir mucize daha
I gerçekleşti

Konya'da çöken 157 saat sonra

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yaklaşık 4 yıldır 
Ata mahallesi 
Muhtarlığı görevini 
vekaleten yürüten 
Nizamettin Ozkul 
bu kez muhtar 
adayı olduğunu 
açıkladı.
1999 yılı 
seçimlerinde 
Ata Mahallesi 
Muhtan seçilen 
İsmail Göbel’in 
ilk yılında 
Amerika’ya 
gitmesinden sonra 
birinci aza olarak 
muhtarlık görevini

yürüten Nizamettin 
Ozkul, önümüzdeki 
mahalli seçimlerde 
bu kez muhtar 
olmak için 
kollan, sıvadı.
4 yıldır sürdürdüğü 
muhtarlık görevin
de herkese 
yardımcı olabilmek 
için elinden geleni 
yaptığını söyleyen 
Ozkul, bu çalış
malarda tecrübe 
kazandığını 
söyledi.
TÜGSAŞ tesis
lerinden emekli 
olduğunu açıklayan

Nizamettin 
Ozkul, gözlerden 
uzak Ata 
Mahallesinde

yaşayanlann 
her zaman 
yanlarında 
olacağını belirtti.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

0 000000000000000000000000000000000000000001010s

i

i i s
a i

a a

mucize eseri afcanfan 
Yasemin YıprAçı — 
eşi Hafi Yapraka. 
çökme anında 
kucağmdakj kızı 
Bahar sı (1,5) hayat* 
son anda kurtarnstL 
Edinden bügıye göre, 
şu anda olanlardan 
habersiz bir şehide 
yakınlarının erinde 
oyuncaklarıyla 
oynayan numk Bahar, 
üzücü olayın yaşamfağı 
gün anne ve babanjte 
birlikte Kerkük 
Caddesi Zümrüt 
Apatmanı nm 1. kate- 
da oturan dedesi 
Şaban Yaprak a yı 
ziyarete gitti.
Bir süre sonra ani dea 
gelen gürültünün 
ardından herkesin 
hızla evi terk etmeye 
başladığı sırada, baba 
Halil Yapraka, kızı 
Bahar'ı kucağına 
alarak binayı terk 
etmek için dıs 

ka pıya koştu.
Deprem olduğu 
düşüncesiyle büyük 
panik yaşayan baba 
Halil Yapraka, apart
manın dış kapısına 
geldiği sırada enkaz 
altında kalacağım 
anlayarak, saniyelik 
bir karar verdi ve 
kucağındaki Bahar'ı 
bahçeye doğru attı. 
Bahar ın yara alma 
dan kurtulmasını sağ 
layan baba Halil Yap 
rakçı, kısmen enkazda 
kalarak ba cağı kırılmış 
bir şekilde ku rtankh. 
Bu geiismed c n sonra 
Yapraka ailesi, anne 
Yasemin'in canh 
olarak çıkarılmasını 
beklemeye ve dua 
etmeye başladı.
Enkazın üzerinden 
geçen yaklaşık bir haf
talık süre sonunda 
ümitlerin tükendiği 
sırada, anne Yasemin 
Yapraka da kızı gibi 
mucizevi bir şekilde 
kurtarıldı. Tarif edile
mez bir mutluluk 
yasayan Halil Yaprak 
a. GATA ya sevk 
edilen eşiyle Anka 
raya giderken, mini 
Bahar ise yaşanan 
bina dehşetinden ken
disinin ve annesinin 
nasıl kurtulduğunu 
belki büyüyünce 
öğrenebilecek.

Zümrüt Apartmanı nm 
enkazından Yasemin 
Yaprak tsminde- 
ki ttr vatandaş canlı 
olarak çıkarıldı. Önce
ki gün de aynı bmaran 
altından Muarrem 
Kalem adlı bir genç 
kurtarılmıştı.
Çöken apartmanın 
enzakından bugüne 
kadar 87 cesedin 
çıkarıldığı bildirildi. 
Önceki gün saat 
O3.oo sıralarında jan
darma Arama 
Kurtarma (JAK) ekibi, 
çöken binanın 
enkazının bodrum 
katında açtıkları bir 
koridorda çalışırken 
ekibin “Ledi” adlı 
köpeğinin değişik 
hareketler sergile 
yeme başlaması üze 
rine çalışmalar bu 
tarafa yöneltildiğini 
söyleyen JAK üyesi 
Jan. Üz. Çvş.
Ergün Üçüncü, 

olayı şöyle anlâftı: 
“Canlı bulma konu 
sunda özel olarak 
eğitilen Ledi, bod 
rumda değişik hare 
ketler sergilemeye 
başladı. Sürekli 
yukarıya doğru 
zıplıyordu. (Cesetler 
var) diye düşündük 
ama Ledi, hareket
lerini hiç değiştirme 
den sürdürdü. Çok 
heyecanlı hareketleri 
vardı. O bile adeta 
bu kadar süre sonra 
canlıya ulaşmanın 
heyecanını yaşıyor
du. Daha sonra 
yukarıya geri çıktık 
ama Ledi, canlı 
konusundaki ısrannı 
sürdürünce durumu 
komutanıma 
bildirdim. Le di nin 
değişen hare ket
lerinden sonra yap
tığımız dinleme çalış
malarında Yaprak 
çf nm yerini tam 
tespit ettik ” 
O anda hemen din
leme yaptıklarını ve 
Yaprakariın kısık 
sesini duyduklarını 
ifade eden Üçüncü, 
"Hemen bölgeye 
yoğunlaştık. Başa nlı 
çalışma sonucunda 
Yaprakçı'yı sağ çıkar
mayı başardık" dedi. 
Konya'da çöken bina 
enkazından yaklaşık

AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DC >l /\RI

GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
•z" ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA İV ASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

Mrk. : Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel : <0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şt>. : Oavutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel: <0.224) 363 98 72

0 0000000f0B000000J0BJB00f0000g0000‘ İ000000000000Îİ0

Gemlik Lisesinden almış olduğum tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET ÇAKIR
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Ömer Bal adaylık 
için başvurdu

Folklörcüler
kongre yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, 28 Mart 
2004 günü 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde, 

! DYP’den Küçük
Kumla Belediye 
Başkan adaylığı 
için başvuru 
dosyasını parti ilçe 
başkanlığına verdi. 
DYP ilçe binasında 
dün düzenlenen 
törenle hazırladığı 
adaylık müracaat 
dosyasını İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar'a sunan 
Bal, tekrar seçile 
rek hizmetlerine 
kaldığı yerden 
devam edeceğini 
söyledi.
Küçük Kumla ’da 
yaptığı hizmetlerin 
takdir edildiğini 
bildiği için 
vatandaşların 
verdiği destekle 
yine aday olduğunu 
açıklayan Ömer 
Bal, 29 Mart ta 
ikinci kez alacağı 
mazbatayla birlikte 
çalışmalarına 
kaldığı yerden 
devam edeceğini 
söyledi.

İKİZ KULELER 
YIKILACAK 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde ikinci 
kez belediye 
başkanlığını mutla
ka kazanacağını 
iddia eden Ömer 
Bal, ilk projesinin 
meydanda bulunan 
"çirkinlik abide 
leri "ni yıkmak 
olduğunu söyledi. 
Ömer Bal, yapacağı 
çalışmalar hakkında 
bilgi verirken şöyle 
konuştu: "Kısa 
zamanda kredi 
alamadığımız için 
çirkinlik abidesi 
İki binayı yıkma 
imkanımız olmadı. 
Kumla'ya yakışır 
bir meydan düzen
lemesini kazandır
mak istiyorum. 
Ayrıca, pazar yeri
ni de modern bir 
hale getirip vatan
daşın rahatına 
sunacağım. 
Kumla’ya kesinlik
le Marino yapmayı 
İstiyorum. Bunlar 
benim en büyük 
hedefimdir" 
SİYASETİ 
BİLMİYORLAR 
Son zamanlarda 
aleyhinde çıkan 

dedikoduların 
kulağına geldiğine 
dikkat çeken 
Ömer Bal, 
siyasi rakiplerini, 
siyaseti bilmemekle 
suçladı.
Rakipleri için 
"Çamur at izi 
kalsın" felsefesiyle 
ucuz politika 
yaptıklarını öne 
süren Ömer Bal, 
” Verilmeyecek 
hiçbir hesabım 
yok. Yaptığım her 
işte vicdanım 
rahat. Göreve 
geldiğim ilk gün
den itibaren 
Kumlada 
yaşayanlar için 
çalıştım. Borçlu 
Belediye’yi 
çalışkan, üreten 
bir belediye haline 
getirdim" dedi. 
Bal, Kumla halkına 
da seslenerek 
hakkında kim ne 
duyduysa hesabını 
verebileceğini 
belirterek, "Ben 
kişilere değil. 
Kumla halkına 
hizmet verdim. 
Yine geldiğimde 
bu hizmetlerim 
devam edecektir" 
diye konuştu.

I
YAPILAN 
HİZMETLER 
ORTADA 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar ise, 
Küçük Kumla’da 
Belediye Başkan 
adayının Ömer 
Bal olduğunu 
açıklayarak, 
"Ömer Bal’ın 
Kumla beldesinde 
yaptığı hizmetler 
ortada. Yönetim 
kurulumuz bu 
yüzden adaylık 
müracaatını oy 
birliğiyle kabul 
etti. Kendisini 
önümüzdeki 
dönemde Başkan 
olarak göreceğiz. 
İlçe Teşkilatı 
olarak kendisinin 
her zaman yanın 
da ve takipçisi 
olacağız. Kumla ’tı 
vatandaşların 
düşünerek hizmet 
vereni tercih 
etmelerini 
istiyorum. 
Ömer Bal.
29 Mart sabahı 
hizmetlerine 
kaldığı yerden 
devam edecektir" 
dedi.

Cıııılİ Al—t 
Sür re Ha& 
Damlan
Araştırma
Derneği ilk 
olağan genel 
kurulunu 
yaptı.
Gemlik e ■
folkloru 
sevdiren ve 
gelişmesinde s 
öncülük eden ■ 
rahmetli
Ahmet Süren in 
anısına eşi Dilek 
Süren ta raf ından 
kuru lan der ne kt e 
kayıtlı
18 üye bulunuyor. 
Gemlik’te unutul
maya yüz tutan 
folkloru canlandır
mak amacında 
olduklarını 
söyleyen Dilek 
Süren, dernek
lerinin folklorda

AKP telefonlu
anket yaptırıyor
Adalet ve
Kalkınma
Partisi nin belde 
belediye başkan 
adaylarının belir
lenmesinden son

I ra, sıra ilçelerdeki 
belediye başkan 
adaylarının belir
lenmesine geldi.

| Bugün saat
I 14.oo'de AKP Bçe

Merkezinde bası
na belde belediye 
başkan adaylarını 

, tanıtacak olan
AKP ilçe örgü 
tünde Gem lik
Belediye Başkanı 
aday adaylarından 

| irimin aday olacağı
heyecanı 
yaşanıyor.
Öğrenildiğine 
göre, önceki

| gün AKP Genel
I Merkezince

DMtaı

tek nam 
oiacaManm 
iddia etti.
Derneğin bar 
türü alt yapmama

söyleyen 
Dilek Suren. 
yönetim kurulmada 
ayraca Nnrettm 
Ava. Necati 
Yana. Afi Sûren 
ve Yavuz YöceTm 
bulunduğunu 
açıkladı.

anket firmaiarm- 
dan biri Ücedeki 
vatandaşlardan 
bardı arayarak, 
telefonla anket 
yaptıkları 
öğrenildi .
Anketi yanıtlayan 
Gemfibfiere soru
lan sorular arasın
da: Be/edrve 

mm toaap- 
or musamazPT. 
“'Yaptığı h irmef 
ferden memnun 
musunaz?”.
“Beğenanedjğâme 
yönleri nelerdir’".
*5 yıl önce hangi 
adaya ov rerdr- 
niz~. “Bu seçim
lerde ki me oç 
termeyi düşü 
nüwrsunuz?” 
gibi sorular 
yer aldı.
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Çocukta disiplin, hoşgörü dengesi
Anne Baba, disiplin ve hoşgörü konusunda sözbirliği içinde olmalı.

Kayıp köpeğimi 
Lassie aranıyoı.

Çocuk Akıl Sağlığı
I ve Rehberliği 

Derneği Genel
I Sekreteri, Çocuk ve
I Genç Psikiyatrisi 

Uzmanı Osman
I Abalı, çocuk 

eğitiminde anne 
babaların disiplin ve 
hoşgörü konusunda 
farklı tutumlara 
girmemeleri gerek
tiğini söyledi. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Abalı, çocuk
ların hayatın ilk

I gününden itibaren 
öğrenme süreci 
içinde olduklarını

I belirtti.
I Abalı, "Öğrenme* 
I sürecinde olan kişi 
I sık sık hata yapar.
I Mühim olan bu
I hataların çocuğa
I gerekli açıklamalar 

yapılarak düzeltil 
meşini sağlamaktır.

| Çocuğa aşırt disi
plin uygulanması, 
çocuğun bazı nok
talarda sıkılmasına 
ve kendini ortaya

' koyma noktasında 
tereddütler yaşa
masına neden

‘ olur. ” dedi.
NE AŞIRI
DİSİPLİN NE AŞIRI 
HOŞGÖRÜ

Aşın disiplinin 
çocuklarda kaygı 
belirtilerine yol 
açacağım ve 
çocuğun kendisini 
devamlı gergin ve 
huzursuz hissetme
sine neden ola
cağını vurgulayan 
Abalı, "Ancak 
çocuğun yaptığı 
hatalar da hiçbir 
zaman görmezlik
ten gelinmemelidir. 
Çünkü görmezlik
ten gelinen davra 
nışlar, çocuklar da 
pekişecektir. Bu 
nedenle uygun bir 
şekilde çocuğun 
yaptığı hatalar 
anlatılmalıdır" 
diye konuştu.
Abalı, aşın 
hoşgörülü anne 
babaların çocuk
larının, neyin doğru, 
neyin yanlış, neyin 
yapılması gereken, 
neyin yapılmaması 
gereken davranış 
olduğunu bilemeye
ceğine işaret etti. 
Osman Abalı, 
"Aşırı hoşgörü 
çocukta gevşek ve 
tutarsız bir yapının 
ortaya çıkmasına 
ve çocuğun sınır
larını devamlı

BULANLAR VEYA * 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

genişletme gayreti 
içine girmesine yol 
açar. Bu şekilde 
aşırı gevşetilmiş 
sınırlar, çocuklarda 
davranış problem
lerine yol açar, 
belli bir süre sonra 
da çocuğun davra 
nışlarıntn, anne 
baba için çok 
büyük bir problem 
haline gelmesine 
neden olabilir." 
dedi.
ANNE BABA ORTAK 
DAVRANMALI 
Anne babalarının, 
disiplin ve hoşgörü 
konusunda sözbirliği 
içinde olmaları ve 
birbirinden farklı 
tutumlara girmeme 
leri gerektiğini ifade 
eden Abalı, sözlerini 
şöyle tamamladı: 
"Özellikle evde

yaşayan veya 
çocuk üzerinde 
etkinliği olan 
büyükanne ve 
büyükbabanın da 
bu konuda sınırlan 
gevşetmek yerine, 
anne babaya 
yardımcı olmaya 
çalışmaları gerekir. 
Bu tutarsız durum 
çocuğun, nasıl 
davranacağını 
bilememesine ve 
davranış problem
lerinin daha da 
artmasına neden 
olur. Anne babala 
rın bu konuda disi
plin ve hoşgörünün 
dozunu tam olarak 
ayarlamaları önem
lidir. Çocuğun nor
mal psikososyal 
gelişimi için bu 
durum çok önemli 
bir noktadır."

3 yaşlarında Koli cinsi 
san-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna, 
bildir 
meleri Afl 
önemle 
rica 
olunur/ff/*.

513 96 83
HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE

YAZICI SERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
J J

2K0FİS& KIRTASİYE

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: İS GEMLİK
Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

B
Merhum Ahmet Gürses’in bağkur sağlık karnesi 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
FATMA TOPKAÇ (Kızı)

Erzurum Horasan Nüfus Müdürlüğümden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

FARUK LEVENT POLAT

I BURSA HAKİMİYET
İH

ı İtamın

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAPON SOBASI CAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

i

KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM 

TEL : 513 17 97- 513 96 83 
Faz : 513 35 95

TOYOTKflRET

gı pjIH
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

EVİNİZİ -İŞYERİNİZİ - I
YAZLIĞINIZI ।

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YASAYIN I

SSfc KOKUSUZ DUMANSE YANAR
OR’AMDA RUTJ8F VAPUAZ 1

FAN ÜCŞftSTUAZfc ŞERHTİR "

TEL:S13 78 07 ■
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. Gelir vergisi beyannamesi 
verme süresi 1 Mart’ta

sona eriyor
! Geliri sadece basit 

usulde tespit 
edilen ticari

| kazanç sahip-
I lerinin 2003 yılına 
I ilişkin gelir vergisi 

beyanname verme 
süresi, 1 Mart 
2004 tarihinde 
sona erecek. 
Maliye Bakan 
lığı ndan 
yıllık gelir ve

* kurumlar 
vergisi beyan
namelerini verme 
süreleri konusunda 
yapılan açıklama
da, diğer gelir 
vergisi mükellef 
lerinin beyanname 
verme döneminin 
de 31 Mart akşamı 
biteceği belirtildi. 
Krumlar 
vergisi beyan
namelerinin ise 
30 Nisan akşamına 
kadar verilmesi 
gerektiği 
kaydedilen açıkla
mada, daha sonra 
şu görüşlere 
yer verildi:

Beyanname

verme süresinin 
uzatılması, 
vergilerin ödeme 
sürelerini 
değiştirmediğin
den basit usule 
tabi geliri olan 
gelir vergisi 
mükellef lerinin 
2004 yılı Şubat 
ve Haziran, 
diğerlerinin 
Mart ve Temmuz 
aylarında, 
kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 
ise 2004 yılı 
Nisan ayında 
vergilerini

ödemeleri 
gerekmektedir. 
Buna göre, yıllık 
gelir veya 
kurumlar vergisi 
beyannamelerini 
ek süre içinde 
verecek olan 
mükelleflerin, 
kanuni beyan
name verme 
süresinin son 
günü akşamına 
kadar ilgili 
Defterdar 
lıklara ya da 
vergi dairelerine 
başvurmaları 
gerekir."

Öğrenciler ders başı yani
Öğrenciler, 2003-2004 eğrtim-öğretim 

yılının 2. yansına başladı.

İlköğretim ve 
lise öğrencileri, 
dün dersbaşı 
yaptı.
2003-2004 
Eğitim-Oğretim 
Yılı 15 Haziran'da 
sona erecek.
İlköğretim

। okullarında 
okuyan toplam 
10 milyon 
171 bin ve 
ortaöğretim 
okullarında 
okuyan 2 milyon 
656 bin 
öğrencinin büyük 
bölümü, yaklaşık 
4 ay sürecek

ikinci dönemi 
sınavlara hazırla
narak geçirecek. 
İlköğretimin son 
sınıflarındaki 
öğrenciler. Fen ve 
Anadolu liselerine 
giriş amacıyla 
gerçekleştirilecek 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Sınavı’na girecek. 
Bu sınav, 13 
Haziran 2004 
Pazar günü 
yapılacak. 
Lise son sınıf 
öğrencileri de

u n iversrt eye gır e- 
bilmek için cah»a- 
caklar. Öğrenci 
Seçme Smavı. 20 
Haziran 2004 
Pazar gunu 
gerçekleştirilecek 
Maddi olanak lan 
yetersiz öğrenci
lerin gireceği 
Dev let Parasız 
Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı 
8 Mayıs 
2004 tarihinde. 
Özel Okullar 
Sınavı da 30 
Mayıs 
2004 tarihinde 
çapılacak

I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

îrfolye 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
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcıhğı 513 .10 53
C,Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 1028

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174-
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş'. 513 1133
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md.' 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md: 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513,20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 2259

Habaşgaz 513 45 46
YenlUkttgaz 513 6500
BPGaz 5145981
Bütünler UMtgaz 513 m 00

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer Sağ Ocağı <6J3 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 613 24 87
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 614 35 60

BELEDİYE

Sdntral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta ' 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 45 21-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md, 513 45 21-111
Su Anza - Yalnız 185

AKCAN PETROL 513 10 79
yeri Yurtlar petrol 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

ŞİİR KÖŞESİ

SON AĞIT

Bir gecenin ardından bekleyen ?$/* 
Bıksan da bana hep doğ dıyeceç :<m 
Boğazımda düğümlenir hıçkınk 
Sen gelmeden asla gülmeyeceğim

Bahar görmede hiç. sensiz katal 
Ufuklar simsiyah. gönlün yarak 
Mezarda mı saklı tek ümit da h 
Senden başka sevda bilmeyeceğim

Set olmuş şehirler, dağlarda duvar 
Hasretin beynimde yüreğim ağlar 
Bu yükü çekmeye dermanım mı var 
Aksın gozyaşlanm silmeyeceğim

Çilem hiç bitmez mi görünmez gibi 
Eriten derdimin sensın sahibi 
Bu şiir son otsun hep ağıt gibi 
Sevgine doy madan ölmeyeceğim
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Otomobil kredisi
faizleri yüzde 

2’nin altına düştü

Türkiye’nin 
kredi notu

I

Bankaların yanı sira 
tüketici finansmanı 
şirketleri de faizleri 
düşürüyor. Son olarak 
vdf indirime gitti. 
Otomotiv dünyasında
ki hareketlilik kampa
nya ve faiz oranlarına 
da yansıyor. Son 
olarak vdf bazı 
modellerde faiz oran* 
iannı yüzde 2 'nin 
altına çekti.
2004 model tüm 
Volkswagen ticari 
araçlar Caddy, 
Transporter ve LT 
Volt) için; 6 aydan 48 
aya kadar tüm vade 
lerde aylık faiz oranı 
yüzde 1.90 oldu. 
Kampanya dahilinde 
kullanılabilecek mak-

simum kredi tutarı, 
aracın anahtar teslim 
fiyatının yüzde 80'i 
ile sınırlı. Şirket 2004 
model Hyundai ler 
için de özel bir 
kampanya başlattı. 
Hyundai, Starex 
Panelvan, Starex 
Minibüs, Starex 
Space, Starex 
Multiıvay, Starex 
Cargo Van, Starex 
Kamyonet 2004 
Özel Kredi uygula- ' 
masındaki faiz 
oranları;
16 milyara kadar 
6 ay yüzde 0,12 ay
yüzde 0.95, 18
yüzde 1.29, 24
yüzde 1.47, 36
yüzde 1.66, 48

ay 
ay 
ay 
ay

yüzde 1.75.
HYUNDA YE 
ÖZEL PAKET 
Hyundai Accent 
Admire'da ise 48 ay 
için yüzde 1.73 faiz 
uygulanıyor. Özel TL 
kredi uygulaması Sko 
da Superb, Skoda 
Fabia ve Octavia mo 
dellerini de kapsıyor. 
Uygulama dahilindeki

vadeler ve faiz oran* 
lan şöyle: 6 ay yüzde
0.97, 
1.43, 
1.61, 
1.83.
nyası

12 ay yüzde
18 ay yüzde
48 ay yüzde 
vdf'nin kampa- 
Kia markası için

de geçerli. Buna göre 
Kia Pregio almak 
isteyenlere 11 milyara 
kadar 6 ay için yüzde 
0 faiz uygulanıyor.

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2003 824
Davacı Ömer Aytepe tarafından davalı Hazine ve Engürücük Köyü aleyhine 

mahkememizde açılan senetsizden tescil davasında; Bursa ili Gemlik ilçesi, 
Engürücük Köyü Bayırbağlar mevkiinde kain doğusu Hüseyin İşçene ait zeytinlik 
batısı tapulama harici çalılık, kuzeyi 127 kadastro parseli ve zeytinlik, güneyi Ayşe 
Temel zeytinliği ile çevrili yaklaşık 12231.17 m2 miktarındaki taşınmazın davacı 
âdına seenetsizden tescili, talep edildiğinden dava konusu taşınmaz haakkmda hak 
iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2004/824 
esas saayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde Ömer Aytepe adına tapuya 
tescil kararı verileceği ilan olunur. Basın 2004/ 7

MILTON AİLE GAZİNOSU
DÜĞÜN ■ NİŞAN ■ SÜNNET • 

ÖZEL 6ÜN • EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ
İÇİN YER AYIRMAK İÇİN

□ a

REZERVASYON TEL. 51310 71

yükseldi
Uluslararası kredi 
derecelendirme 
(reyting kuru
luşlarından Fitch, 
Türkiye'nin "B" 
olan uzun vadeli 
yerel ve döviz 
cinsinden kredi 
notunu B* ya 
yükseltti.
Uluslararası kredi 
derecelendirme 
(reyting) kuru
luşlarından Fitch, 
Türkiye'nin kredi 
notunun yükseltil 
meşinin, sürdürü 
lebilir bir makro 
ekonomik istikrar 
sağlanması yolun
da kaydedilen 
gelişmeyi yansıt
tığını bildirdi.
Fitch den yapılan 
açıklamaya göre, 
Türkiye'nin "B" 
olan uzun vadeli 
yerel ve döviz 
cinsinden kredi 
notu "B+"ya yük
seltilirken, bu 
kredilerin görü 
nümü 'durağan' 
olarak belirlendi. 
Kuruluş, Türki 
ye'nin kısa vadeli 
notunu ise B 
olarak teyit etti. 
Açıklamada, 
sürdürülebilir 
istikrar için, enf 
lasyon ve faiz oran 
lanndaki düşüşler
le, kambiyo kur 
lanna sağlanan 
kararlılığın önem 
taşıdığı vurgulanır 
ken. bu gelişme 
lerin Uluslararası 
Para Fonu destekli 
ekonomik program

sürdürülen r efora»

ifade edildi.

AB ye katüen

daha kapsamh 
ekonomik ve sıyası 
reformları yerme 
getirmekteki 
kararlılığının, 
sağlanan dıs maS İ 
destekle birlikte. 
kısa vadeli parasal 
ve f inansal kayp 
lan yatıştırdığı 
kaydedilen açıkla* 
mada, 2004 yılının 
mali görünümünün 
görece 'iyi' olduğa 
belirtildi.
Fitch açıklamasın
da. kaydedilen 
ge 1 i s mel er e rağ
men. kamu maliye 
sinin sürdürüle 
bilirliği uze rindeki 
kaygıların dağıl
madığı uy ansı 
yapılırken, özellik
le yüzde 6.5 lik 
faiz dışı fazla 
hedefini tutturmak 
için ek önlemlere 
gerek duyulması 
ve özelleştirme 
programındaki 
yavaş ile demelerin 
kaygı konusu 
olduğu kay«dedüdL 
Kuruluş a akla
masında. Türk 
hükümetinin
ekonomik pro- .
gramının guventtr- B
liginde IMF ve AB M

önem arz ettiği de H 
ifade edildi. B

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE 

OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83
Fax : 513 35 95
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'lnGöz nezlesine dikkat!
LU Göz nezlesi dikkat edilmediği takdirde ciddi hastalıklara neden oluyor
। | Grip virüsünün yol 
II açtığı enfeksiyona

1 veya vücut
< direncinin düşüne

li sine bağlı diğer
1 mikropların etk- 

isinin artmasıyla 
ortaya çıkan ve "göz 

iand® nezlesi" olarak 

adlandırılan hasta 
tıklarda, bu yıl artış 

m olduğu bildirildi. 
erckeı Marmara Üniversite

si Tıp Fakültesi 
e s’5®a Öğretim Üyesi Prof. 
eı*ne Dr. Tayfun Bavbek, 

yaptığı açıklamada, 
t grip enfeksiyonun- 
raa^1 dan kaynaklan- 

1de, , mayan, ancak bu 
atasal Enfeksiyon öncesi, 

^esnası ya da son- 
t91 rasında vücut 
«ıkla- direncinin düşme- 
yıhmn sine bağlı olarak 

münün diğer mik ropların 
ztlduğu ~

göz nezlesine neden 
olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Bavbek, 
gözde bulanıklık, 
akıntı, kızarıklık 
belirtileriyle ortaya 
çıkan rahatsızlıkta, 
bu yıl geçmiş yıllara 
oranla % 70 oranın
da artış görüldü 
ğünü vurguladı.
Bavbek, "Bu rahat
sızlığı bugünlerde 
çok sık görüyoruz. 
Bu rahatsızlık, grip 
tedavisinden başka 
tedavi gerektirir. 
Tedavi edilme 
diği takdirde, 
çok daha ağır göz 
hastalıklarına 
neden olabilir. 
Gözün kornea 
dediğimiz saydam 
tabakası zarar 
gördüğünde, kalıcı

“ CiflûnliHû rııhçol «ArîlimA rlîl/l/gf 3. ujjÇlIHMç iuiiOui uçıııııııç uınnai
indeki Ankara Üniversitesi 
ığıl- BÜ) Tıp Fakültesi 
sa Jocuk Ruh Sağlığı 
zeffik- vc Hastalıkları 
Ülj Anabilin? Dalı Öğre- 

a tim Üyesi Prof. Dr. 
ımnah Emine Öztürk Kılıç, 

yaşıtlarından erken 
ergenliğe girmenin, 
kızlar açısından 
olumsuz, erkekler 
açısından ise olumlu 

eterin sonuçlar ortaya 

çıkardığını söyledi.
edSdk Kılıç, ergenlik döne- 
da- minin, bireyin bi
irk yolojik ve duygusal

süreçlerindeki 
ro- değişikliklerle

başlayan, cinsel ve 
psikososyal olgun- 

doğru gelişme- 
rg siyle süren ve 

bireyin bağımsız 
Jjjjm kazandığı 

^tönem olduğunu 
^elirtti.

ET Riılıç, özellikle

ergenliğin 
başlangıcındaki en 

Knemli sorunlardan 
mirinin yeni bir 
■jden imajı ve ben- 

duygusu oluşumu
Muğunu, bu duru- 
nun kimlik oluşum 

jıireci, kısmen de
Jğşhnin değişen 
^Bedeniyle ilişkili

olduğunu vurguladı. 
Kılıç, ergenlik döne
minde ortaya çıkan 
fiziksel değişiklik
lerin nasıl anlam- 
landırılacağının, 
gencin içinde 
yaşadığı toplumun 
bu döneme bakışına 
bağlı olduğunu ifade 
ederek, "Ebeveyn 
ve arkadaş 
desteğinin varlığı 
veya yokluğu ile 
kültürel yapının 
ergenlik dönemine 
verdiği anlama 
bağlı olarak, bu 
fiziksel değişiklik
lere uyum zor ya 
da kolay olabilir.
Yaşıtlarından erken 
ergenliğe girme, 
kızlar açısından 
olumsuz, erkekler 
açısından ise olum
lu sonuçlar ortaya 
çıkarıyor" 
diye konuştu.
Yaşıtlarından daha 
erken ergenliğe 
giren erkeklerin, 
diğerlerinden önce 
spor yapma, lider 
olma gibi vasıflar 
kazanma şansı 
olduğunu dile 
getiren Kılıç, 
ebeveynler ve öğret- 

göz hastalık
larına ’ 
dönüşebilir." 
dedi. 
Prof. Dr. 
Bavbek, 
göz nezle sinin 
bulaşıcı 
olduğunu ve 
ortak havlu 
kullanımı, 
öpüşme, yakın 
temas gibi durum
larda başkasına 
geçebildiğine dikkat 
çekti. Grip hastalığı 
sırasında gözünden 
şikayet edenlerin 
göz hekimine 
başvurmalarının 
önemine işaret eden 
Prof. Dr. Tayfun 
Bavbek, "Özellikle 
kontaklens 
kullananlar, 
grip enfeksiyonu

menlerin de yaşıt
larına göre daha 
yetkin görünen 
gençten daha yük
sek beklenti içine 
girdiklerine 
dikkati çekti.
Kılıç, bu durumun 
gençlerin kendine 
daha güvenli, 
popüler, gerçekçi ve 
etkin olmasına yol 
açtığına değinerek, 
şunları söyledi: 
"Geç olgunlaşan 
erkekler ise daha 
hayalperest, içine 
dönük, daha fazla 
kendini gözlem 
leyen, entelektüel 
ilgileri daha fazla 
olan kişiler olarak 
gelişmeleri bek
lenebilir. Geç 
olgunlaşan erkek

sırasında bunları 
çıkarıp gözlük 
taksınlar" dedi. 
Prof. Dr. Bavbek, 
gribe her yakala 
nanm göz nezlesi 
olacağı anlamına 
gelmediğini, 
ancak sürekli karak
ter değiştiren grip 
virüslerinin etki
lerinin de değiştiğini 
sözlerine ekledi.

ler, sosyal açıdan 
daha çekingen 
olmakla birlikte 
yakın kişisel 
ilişkilerde daha 
başarılıdırlar.
Yapılan çalışmalar 
erkeklerin ergenliğe 
girdiklerinde övün
melerine karşın 
çoğu kızın bu konu
da negatif tutum 
içinde olduklarını 
göstermiştir." 
Kılıç, erken ergen
liğe giren kızların 
ise yalnız kalma 
ihtimalinin arttığını, 
bazen de sırf 
fiziksel görünümleri 
değiştiği için 
kendi yaşıtlan 
tarafından 
dışlanabildiklerini 
belirtti.

Horlamayı 
engelleyen 

yatak üretildi

Avrupa'nın en 
büyük mobilya 
fuan İsveç'in 
başkenti 
Stockholm' de 
açıldı. Fuarda 
sergilenen horla
mayı engelleyen 
yatak büyük ilgi 

ı gördü.
I Yatağı üreten
। firma yetkilileri, 

bilgisayarla çalışan- 
yatağın, üzerinde 
uyuyan kişinin sol
unumunu kontrol 
ettiğini, bu kişinin 
horlaması halinde 
yatağın hareket 
ederek kişiyi 
pozisyonunu 
değiştirmeye 
zorladığını ve 
rahat nefes alacağı 
bir konuma

NÖBETÇİ ECZANE
10 Şub»t 2004 Seli 
SEDA ECZANESİ

W eteaoı <s*ze~= ■■■■

ATL : 31 SAM : 1765
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dhkij 

Sahibi : Kadri GL3JER
Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER

Haber Müdürü : Şeylettia SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B

Tel: 513 96 S3 Fas : 513 35 95 GEMLİK I

Basddw» Yer ; KÖRFEZ OFSET
MatbaachkAaKVKihk-lİfidMcdk Tesis
Isrikhl Cad. Sora Sok. Nc.3 B GEMLİK 

(Dm bema Gâateri w Pasar feeter eppabMMd

getirdiğim befirtfi.
Akılla yattağaB** 

horlama sorananv 
kesin ola rak 
çözece^pne dair 
bir 9araati v-ere- 
meyeceklermâ 
belirten yeddMar. 
bununla beraber 
ürünün bu adanda 
büyük bir asama 
olduğunu 
kaydettiler.
Öte candan fuarda 
dunvanm da pahah 
yatakla n da teshin 
eddi. F rç atlan 
3 ila 5 bin dalar 
arasiTMİa değişen 
"Hastaaa marka 
yataklara» cok 
yakında butun 
düny ada satılmaya 
başlanacağı 
belirtildi.
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Faruk Güzel seçim
bürosu açıyor

Mat gg MMII

Doğru Yol Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Faruk Güzel, 
İstiklal Caddesi 
üzerinde secim 
bn'osıı ac iyor.
28 Mart 
seçimlerine 
iddialı hazırlanan 
Faruk Güzel, İstiklal

Caddesi üzerindeki 
Akcan Petrol’e ait 
dükkanı seçim çalış
maları için hazırlıyor. 
Önümüzdeki 
günlerde dekore 
edilerek, hizmete 
girecek olan seçim 
bürosunda düzen
leme çalışmalarına 
dün başlandı.

DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar’ın 
posterleri ile camlan 
süslenen büroya, 
Faruk Güzel’in basıl
makta olan posterleri 
ve seçim broşürleri 
konacak. Güzel'in 
seçim çalışmaları ve 
halk ile ilişkileri bu 
bürodan yürütülecek.

zettızaAhle

Seyfettin ŞEKERSOZ
Hac görevini yerine 
getiren Hacı ’lar 
kafileler halinde 
yurda dönmeye 
başladılar.
Kurban Bayramı 
bitiminden itibaren 
uçak ve karayoluyla 
yurda dönmeye 
başlayan hacılarımızı 
aileleri büyük merak 
ve sevgiyle 
karşılıyorlar.
Hac için bulundukları 
Suudi Arabistan'ın

Bidon t>ı don

Mekke kentinden 
yakınlarına 
hediyelerle dönen 
hacılarımızın özellikle

Kabe'den bodonurta 
getirdikleri 
zemzem suyu 
dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 
S Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları

El ilanı
' Oy pusulası 
Tanıtım kartları

basımı için basımı için
SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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GP'nin Umurbey I
Belediye Başkan adayı 

SanverAksoy
Genç Parti Umurbey Belde Betodfae |
Başkan adayının Samer Ahaofr I 
olduğu açıklandı. Daha önce Gme» I

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Kumla’daki istifacılara cevap verdi:

stifacıların şahsi çıkarları vardır”
Güne Bakış

Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Enver Şahin, düzenlediği 
basın toplantısıyla Küçük Kumla eski Belde Başkanı ve Küçük 
Kumla Belediye Başkan aday adayı Cevdet Ünal’ı suçlayarak, 
“Belediye Başkanı olmak için belde teşkilatını kurdu" dedi.

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Hey gidi koca Cem hey!
Cem Karaca’yı da vitirdik.
Kimleri yitirmedik ki bu fani dünyada.
Hani insanlann sevdiği kişiler vardır, siz onlar

la tanışmazsınız, onlar sizi tanımazlar ama, o 
kişiler topluma mal olunca, herkesin sevdik- 
lerindendir.

| Cem Karaca da bu kişilerdendi.
19701i yıllarda yaptığı müziklerle gençliği hop 

oturtup, kaldınrdı.
' Dadaloğlu’nu, Karacaoğlan’ı, Pir Sultan 

Abdal’ı, Yunus’u, Hacı Bayram Veli’yi, Şah 
i İsmail’i kendi yorumlarıyla Türk Pop’una 
kazandıran kişidir Cem.

ı 1970’lerde düzene başkaldınşın simgesi gibiy
di. Her müzik parçasında bir isyan, bir haykırış 
vardır.

Sömürüye isyan, özgürlüğe özlemdir şarkılan..
Gür sesi kulaklarımda sanki..
12 Eylül zulmünden kaçarak gittiği Almanya 

dan döndüğünden bir süre sonra, Bursa 
Hakimiyet Gazetesi tarafından bir konser için 
Bursa’ya geldiğinde tammış ve konserini izlemiş
tim.

। 1970’lerin Cem gitmiş, yerine daha sakini ve 
uzlaşmacı bir Cem gelmişti.

Büyük fistad Nazım’ın “Benbir ceviz ağacıyım 
Gülhane Parkında ” şarkısını, yepyeni bir kuşak 
söylüyordu artık..

i Biz, onun şarkı-türkülerini dinleyerek yetiştik.
Rahmetli Cem Karaca, vasiyetinde "tekblr'lerle 

cenazesinin kaldırılmasını istemiş.
i Ve,, tekbirlerle uğurlandı..

Cemin ailesi yaşamının hep sıkıntılarla geçtiği
ni söyledi.

O pop star değil ama, bir müzik abidesiydi.

Seyfettin SEKERSÛZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Küçük Kumla 
Teşkilatı’nda Beledi 
ye Başkan adayının 
Ünal Bayrak olma 
sının ardından başla 
yan istifa hareketin 
den sonra, istifacı 
lara cevap vermek 
için dün basın toplan 
tısı düzenleyen AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Küçük Kumla 
Belediye Başkan 
Aday adayı 
Cevdet Ünal’a 
ateş püskürdü. 
"Siyasetin okulu 
yoktur” diyen Şahin, 
üye kayıtlarında 
sahtekarlık yapan
ların şahsi çıkarları 
olabileceğini, bu gibi 
kişilerin siyasi 
hayattan çekilmeleri 
gerektiğini söyledi. 
Ünal’ı “Ben olur
sam olur. Ben yok
sam olmaz" man-

Küçük Kumla’da yaşanan istifa krizinden sonra. dûn içe dûzente-
nen basın toplantısında. K.Kumla aday adayı Cevdet Unat > a a seçkantfc

tığıyla hareket 
ettiğini söyleyen 
Enver Şahin. Ünal'ın 
yaptığı açıklamaların 
yalan olduğunu 
söyledi.
Enver Şahin.
"Yere/ seçimlerde. 
Küçük Kumla.

Umurbey. Kurşunlu 
beldeleri ile Gem 
lik'te belediye 
başkanlıklarını 
karanarak.
seçimleri 4-0 
alacağız.” dedi.
Şahin. KuoıK Kumla 
beldesinden bugune

kadar kensSerine 
29 istifa ddekcesi
■fastiğM. 14 tâsfafa 
ıştırdan haberi 
oimacbğwM. bardam 
da Cevdet Lnai m 
akrabaları 
olduğuna sÖAİecfi. 
Haberi savfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DSP Küçük Kumla Belediye Başkan adayı Nuri Can, 
diğer partilerin başkan adaylarına çağrıda bulundu

Cem Karaca’nm 
düşündürdükleri...

Cem Karaca artık yok.
Bir sanatçının da söylediği gibi Cem Karaca 

I ve onun gibiler 1980’den bu yana yok.
Çünkü anarşiyi durdurmak amacıyla gelip, 

I ülkenin en az 30 yılının heba eden 12 Eylül 
I yönetimi, ülkede ciddi bir eğitimsizleştirme 
I harekatı gerçekleştirdi.

Sanatçıları, öğretim üyelerini, bilim insan* 
I lannın ülkeden ya da bulundukları kurumlardan 
I uzaklaştırdı.

Cem Karaca da onlardan biri.
Gençlik dönemimizin gür ve aydınlık sesi de 

I kıyıma kurban gitti.
Daha da ötesi yurttaşlık hakları elinden 

I alındı.
Bu ne garez. Bu ne kin.
Anlamak olanaksız.
Şimdi Cem Karaca öldü.
Ama susmadı.
Hatta sesi daha da gürleşecek.
O günlerde senaryosu yazılan oyun şimdi 

I sahneye kondu.
Atılan tohumlar meyvelerini verdi.
Ülke karanlıklara gömüldü.
Geleceğimiz kaygı veriyor.
Geleceğimiz kaygı veriyor da ülkeyi yöneten 

I iktidar yerel seçimlerde daha da güçlenmeyi 
I umuyor.

Bu ne acayip bir iş.
Aslında Martta yapılacak yerel seçimlerde 

I AKP'nin 3 Kasım seçimlerinde aldığı oy 
I oranının gerilemesi gerek.

Çünkü uygulanan dış politika, kadrolaşma, 
I devletin kuramlarıyla kavga, Türk askerinin 
I başına çuval geçirtme, Kıbns’da toprak vermeyi 
I telaffuz etme gibi nedenler, başarısızlığın somut 
I göstergeleri.

Bizim necip Türk Milleti’nin ne yapacağını 
çok merak ediyorum.

Gerçi ruhunda ülke severlik olan insanlar bir 
çatı altında toplanma gibi girişimler de bulunu 
yortar ama. sonucu ne denli etkileyecek göre- 

ı ceğiz.
Bu ülke •-* /lığı için canını kanını verdi.
Misak-ı Milli sınırlarını da, Kıbrıs'taki sınırlan 

da kanıyla çizdi.
Aynca askeri bu millet için çok önemlidir...
Bu millet doğuştan askerdir.
Vatan, bayrak, Cumhuriyet, laiklik, 

Atatürkçülük bu ulusun yurtsever yurttaşları 
için çok değerlidir.

Onun için bu millete güveniyoruz.
Kamu oyu araştırmaları filan bence hikaye.
Genellikle, toplumu istediği biçimde yön

lendirmeyi amaçlar.
Bakalım rengarenk medyadan esen parıltılı 

rüzgarlarla destekli kamuoyu araştırmaları 
AKP’yi nerelere taşıyacak.

Belki de toplumsal sağ duyu ortalığı allak 
bullak eder.

Aynı 3 Kasım'da olduğu gibi...

“Açık oturuma
davet ediyorum”
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Demokratik Sol 
Parti Küçük 
Kumla Belediye 
Başkan adayı Nuri 
Can, tüm Küçük 
Kumla belediye 
başkan adaylarını 
basın önünde 
açık oturuma 
davet etti.
Küçük Kumla’nın 
dertlerine ve 
sorunlarına çare 
bulacak kişilerin 
Kumla’da bulun
duğuna işaret 
eden Nuri Can, 
"Kumla ’nın 
ihtiyaçlarını 
karşılayacak 
bütçesi var, 
her şeyi dev 
Jetten bekle

meye gerek 
yok" diye 
konuştu. 
Kumla’nın 
sorunlarını en iyi 
bilenlerden biri 
olduğunu iddia 
eden Nuri Can, 
"Çağrıma 
cevap vere 
bilen her aday
la oturup tartı 
şınm. Kimin 
yapıcı projeleri 
daha iyiyse 
ortaya koyar" 
diye konuştu. 
Küçük Kumla’da 
ithal adayların 
kazanma 
şanslarının 
olamayacağını 
öne süren 
Nuri Can, örnek

olarak
AKP’nin adayı 
Ünal Bayrak’ı 
gösterdi.
Can, "Emeğe 
saygısı olmayan 
bir adayın

seçilme 
sanstda olamaz. 
AKP Kumlada 
şimdiden seçimi 
kaybetti" 
iddiasında 
bulundu.

II I

OZw OTOMOTİVDE KfîMPfiNYfl
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LASTİK ALANA 
1ADET 
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Kumla’daki istilacılara cevap verdi: 

“İstilacıların şahsi 
çıkarları vardır”

Seyfettin SEKERSÖZ
Küçük Kumla aday 
belirlenmesinin ardın* 
dan başlayan istifalar 
ile suçlamalara 
cevap veren AKP İlçe 
Başkam Enver Şahin, 
eski belde başkanı 
Cevdet Ünal’ı suçladı. 
Parti binasında düzen
lenen basın toplantısı
na, İlçe Başkam Enver 
Şahin ile birlikte 
Seçim Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Okuroğlu, Küçük 
Kumla Belde Başkanı 
Sedat Yaşar, Belediye . 
Başkan adayı Ünal 
Bayrak ile partili üye 
ler katıldı. Kalabalık 
aday adayının olduğu 
ferde sıkıntı yaşan- 
nasının olacağını 
söyleyen Enver Şahin, 
"Umurbey ve 
Kurşunlu’da 
yaşanmayan sıkıntı 
Kumla’da 
yaşandı" dedi. 
ADALETSİZ 
DAVRANMADIK 
Kumla’da bazı aday
ların şahsi hedef 
lerinin olduğunu 
gözlemlediklerini söy 
ley en Enver Şahin, 
belde teşkilatını kuran 
Cevdet Ünal’ı suçla
yarak, "Belediye 
başkanı olmak için 
belde teşkilatını 
kurdu. Kendisine

belde başkanı 
olma diye defalarca 
söylendi. Adaletsiz 
davranmadık" dedi. 
Şahin, "Siyasetin 
okulu yoktur, yaşa
narak elde edilen 
bazı kıstasları vardır. 
Üye kayıtlarında 
sahtekarlık yapan
ların şahsi çıkarları 
vardır. Bu kişiler 
siyasi hayattan 
çekilsinler" 
şeklinde konuştu. 
Başkanlık meziyetleri
ni sadece kendinde 
görenlerin yanılgıya 
uğradıklarını öne 
süren Enver Şahin, 
partilerinde adaylar
dan aranılan özellikler 
arasında "Konuşma 
kabiliyeti, idarecilik 
yeteneği, bilgi-beceri • 
ve karizma "nın 
olduğuna dikkat çekti.. 
Bu becerileri kendi
lerinde gören bazı 
aday adaylarının bir 
adım önde, göre- 4' 
meyenlerinde bir adım 
geride olduklarını 
söyleyen Enver Şahin, 
istilacılar için ise, 
"Her insan bir 
partiye üye olur, 
istifa eder, bu 
onun hakkıdır." 
yorumunu yaptı.
"BEN DEMEDİM" 

Hiçbir ilçe başkanının v 
seçimler için

TAŞI 
GEDİĞİNE

Kalkman Türkiye... 
34 bin üniversite 28 bin 
yüksek okul mezunundan 
1500’ü bir iş bulabilmiş... 

Kalkman Türkiye... 
Oku! Adam olma...
Demek yalnız bize övgü...

"Kazanmasak^da^.. 
-Oİar " közünü kullan- 1 
' mayacağını öne süren
Enver Şahin, bu söz- 
leri sarfettiğini iddia î 
eden eski Belde 
Başkam Cevdet Ünal'ı 
yalan söylemekle 
suçladı. Beldelerde 
her zaman seçimleri.-. 
3-0 kazanacakları öne 
sürdüğünü söyleyen 
Şahin, "Gemlik'i de 
kazanarak 4-0 
yapacağız" dedi. 
Kumla’da aday adayı 
Cevdet Ünal’ın "Ben 
olursam olurum, ben 
olmazsam olmaz." 
düşüncesiyle hareket 
ettiğini öne süren 
Şahin, "Diğer aday 
adaylarımız bize tek 
tek kaybettiklerinde 
diğer adayı destek
leme sözü verdiler. 
Ona da bu yakışır 
di" diyerek Cevdet 
Ünal’ın "Kumla’da 
kazanamazlar" 
sözlerine, 
"Aksine Kumla’da

5- kazanacağız" 
' \yamtım verdi.

’** Partinin aldığı karar
lara uymayan adayın 
şahsi çıkarları 
olduğunu öne süren 
Enver Şahin, bu tip 
insanların siyasi hayat 
lannın erken biteceği
ni de ileri sürdü.
İKAZ ETTİK
Bazı kıstasları geçe
meyen adayın kendi
lerini karalamaya 
çalıştığını söyleyen 
Şahin, "Asıl biz onla 
n bu şekilde 
çalışırsanız Kumla’yt 
kaybedersiniz diye

ikazda "biıhınduk. 
Partiler insanlara 
hizmet etmek 
içindir. Hizmet için 
Belediye Başkanı 
olmak gerekmez." 
diye konuştu.
Kumla nın kaderinin 
daha önceleri 
meyhane köselerinde 
dost-ahbap 
ilişkileriyle sürdüğünü 
iddia ederek, 
yönetimleri başarısız 
Iıkla suçlayan Enver 
Şahin, kendilerinin 
daha güzel projeler 
üreterek, Kumla'yı 
yaşanabilir hale 
getireceklerini 
öne sürdü.
Seçimlerde ANAP 
adayı olan Ercan 
Kavlak’ın da 
kendilerine gelerek 2 
bin kişilik oy potan
siyelinin olduğunu 
söylediği, ancak üc- 
beş akraba listesinin 
dışında kimsenin 
gelmediğine dikkat 
çeken Şahin, "Şu 
ana kadar elimize 
29 istifa dilekçesi 
ulaştı, bunlardan 
14ü haberlerinin 
olmadığını söyledi 
ler. Gençlik kolların
dan aynlanlar ise 
Cevdet Ünal'ın okra 
balarıdır. 100-150 
istifa yalandır. Belde 
teşkilatının düşmesi 
diye bir şey yoktur. ** 
derken, eski Belde 
Başkanı Cevdet 
Ünal'ın üye 
kayıtlarında sahtekar
lık yaparak haberleri 
olmadan üye kaydet
tiğini iddia etti.

Ftbd Dedftnıfaim
FtaCboİ dndfcadüfam yfasr Mtodk 
Gecmnte Gaftatavaeay paindadl 
Mewt YdssM aa havedMpB •npbvneMte

O gonk» Galatasaray hrrbeiM mm» 
patisini luusaaaMştt.

TaböL Hahenderdr ter MMopstepr dsfad 
di.

Zamanla GalatasaraylI tofbaftcHtar b» 
sempatiye alıştı

Ve. Bu ayncafağı bekler hale gvML.
Ama. Çaptan düşünce. sernpnM de tsof 

boldu.
Hele bir maçta 3 tamam pnov. da 

bomun karizması câzÜdL
Fatih Terim in stres yüidü davrannftm 

da takımı yıprattı.
Gelelim Beşiktaş'a.
Geçen sene çok Mydi
Bol ve kaliteli yedekle .i savdı
Yurt içmde ve yurt dısmda basardı 

sonuçlar aldı.
Ama. Bazı futbolcular bu smputev 

t as «yamadı
Ilhan Mansız. kamuoyu 8e flHMoi Kmk» 

madı.
Tipi sevim kydi.
Ama. Her davranışı anMpctdMF
Hızla gözden düete
Zago ve Yasin medy J t ar ahudan dradvr 

edildi.
Bu iki futbolcu kart abonesi haine 

geldi.
Sessiz İbrahim bde. sahada gladyator 

gibi dolaşmaya başladı.
Artık sakin Lucescu bde, ona fcmna 

sataşmaya başladı
Ve. Samsun macmda. büyük Jjrtbaa 

yaşadı.
Bu kırılmanın somadan. hafta gvcteodk.
İki hafta içmde, bam kupadan etendi
Hem de süper Kg de 5 puan kaytoerti
Ve. Bu Beşiktaş khftenan aaaondafca 

umudarmuzı söndürdü.
Şimdi. Göster. Fenerbahçe t» cruM
Şimdi de. Kanarya konana atan» ahtak, 
Hakem Ali Aydm. Rıve Msaonda havai 

hatası yaptı.
Kendi kurtuldu.
Ammi Rize'yi yaktı
Maç tekrar erfitdl
Tekrar macında. • tarihlerde Tüataşc de 

ubaıŞTn Nobre de cçnadu
MrMrtrr. kı^nbıftı l^a IRM — 

yamnda görmüyor
Brfnhte bn y akaridu ne isadar sürecek.

tnondridünn.
DuçW w Harmm nannadü hiç baftsae.
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GP’nin Umurbey Belediye 
Başkan adayı San ver Aksoy

Seyfettin SEKERSÖZ 

Seçim çalışmalarına 
hız veren
Genç Parti İlçe 
Teşkilatı, Umurbey 
beldesinde 
belediye başkan 
adayını Sanver 
Aksoy olarak 
belirledi.
3 Kasım 2002 
tarihinde yapılan 
Milletvekili seçim
lerinde Umurbey 
beldesinde 318 oy 
alan Genç Parti ’nin 
bu kez Belediye 
Başkanlığı için 
şansının büyük 
olduğunu söyleyen

Sanver Aksoy, 
"Ben Umur 
bey’liyim, Umur 
bey’liler beni 
iyi tanırlar" 
diye konuştu. 
Yıllardır DYP çatısı 
altında siyasi 
mücadele veren 
Sanver Aksoy, 
daha sonra Genç 
Parti ye geçmişti. 
"Umurbey’in . 
değil, Umurbey 
halkının hesabını 
verebilen Belediye 
Başkanı olacağım" 
diyen Sanver 
Aksoy, "Ben 
yaparım değil, 
halkla

birlikte biz 
yaparız." projesini 
hayata geçire 
ceğini söyledi.
Bir dönem gazeteci
likte yapan Sanver

Aksoy, Umurbey 
futbol takımında 
dayıllarca top koş
tur muştu. Sanver 
Aksoy evli ve üç 
çocuk babası.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALPINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

513 96 83
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AROL MOBİLYA

Çin malları 
hayatımıza 

girdi

İ I i I I
ı ı i i i.

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİ DİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Şb. : Davutkadı Mh, F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA

Tel: 00.224) 363 98 72
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Son zamanlarda 
ülkenin her 
köşesine kadar 
giren Çin mallan 
Gemlik’te 
kaldırımları 
doldurmaya 
başladı.
Ucuz emek 
gücüyle piyasaya 
giren Çin

mail a n n a ilgi gün 
geçtikçe a rtıyor. 
Tüm dünya 
ülkelerine ucuz 
ihracat yapan 
Çin firmalannm 
ürettiği küçük 
oyuncaklara 
çocuğu bulunan 
annelerden büyük 
ilgi görüyor.

rl M MH M I
BURSA HAKİMİYET

_ KENT VE
I OLAY
■ GAZETELERİNE
_ İLAN ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83
Fax : 513 35 95
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5 Nolu Saymanlık 
Gemlik’e taşındı

DSP’de meclis
adaylıktan

Gemlik Devlet Hastanesinden kaldırılan Saymanlık, bu 
kez Gemlik, Orhangazi ve İznik Sağlık kuramlarına 
hizmet etmek amacıyla, Gemlik’te açıldı. Üç ilçenin sağ 
hk kuramlarının ödemeleri Gemlik’ten yapılacak.

için başvurular
başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Maliye Bakan 
lığı na bağlı 
Bursa Sağlık 
Kurumlan 

| 5 Nolu Saymanlık
Müdürlüğü 
Gemlik’te 
göreve başladı.
Daha önceleri 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
bünyesinde görev 
yaparken, ilçe 
lerden kaldırılan 
bu bölüm 
Bursa ya taşınmıştı. 
Bu nedenle İlçelerin 
her türlü ödemeleri 
Bursa Sağlık 
kurumlan 
Saymanlığından 
ödenmesi sıkıntılar 
yaratmaya 
başlamıştı.
KARAR DEĞİŞTİ 
23 Aralık 2003 
tarihinde Maliye 
Bakanlığı 

tarafından alınan 
yeni bir kararla, 
İznik ve 
Gemlik arasında 
Orhangazi’de 
kurulması düşü 
nülen Saymanlık 
için yer 
bulunamayınca, 
5 Nolu 
Saymanlık 
Gemlik’te 
açılmasına 
karar verilerek, 
Sağlık Grup 
Başkanlığı’na 
ait binanın üst 
katında onarım 
çalışmaları 
başlatılmıştı. 
Üç ilçenin 
Devlet Hastane 
ferinin İhtiyacı olan 
gelir ve 
giderlerini 
kontrol ederek 
harcamalarını 
yapacak olan 
Döner Sermaye

Saymanlığının 
Bursa’ya giden 
elemanları da 
tekrar Gemlik’e 
dönmeye başladılar. 
5 Nolu Saymanlık 
Müdür Yardımcısı 
İsmail Avcı, 
üç ilçede bulunan 
devlet hastan ieri 
nin mevcut 
paralarının Gemlik 
Ziraat Bankası'nda 
toplandığını 

bildirerek, 
"Devlet Hastane 
terinden alacağı 
olan kişi, 
kurum ve 
kuruluşların hak 
ediş paralan 
saymanlık 
tarafından ilgili 
banka aracılığıyla 
hesaplarına 
yatıyor.
Bursa’ya gitmek 
gerekmiyor" dedi.

Demokratik Sol 
Parti İlçe 
Yönetim Kurulu, 
28 Mart seçimleri 
için müracaat 
kabulüne başladı. 
DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz yaptığı 
açıklamada, 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
için müracaat 
edeceklerden 
parti üyeliği 
aranmadığını 
söyledi.
Partilerine 
olan ilgi ve

güvenin tekrar 
geri geldiğini 
söyleyen Poyraz. 
"Partimize 
gönül veren 
halkımızın bu 
ilgisi bizi çok 
mutlu ediyor. 
Partimizden 
İl Genel 
Meclisi ve

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE 

OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM ■

TEL : 513 17 97- 513 96 83 I
Fax : 513 35 95

lıWaılTl'rWlM:<.Vl]a
KÖRFEZ GAZETESİ VE
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Ticari sır tarih oluyor
Adalet Bakanlığı, ve müşteri sırlarını
mali piyasalarda şef- düzenleyen hüküm- 
faflığın sağlanması, ler bulunduğu W
karapara aklanması anımsatılarak,
ile kayıtdışı ekono
minin önlenmesi ve 
yolsuzluklarla 
mücadelenin 
kolaylaştırılması 
amacıyla, ‘Ticari sır' 
kavramını düzenle 
yen yasada değişik* 
lik için taslak 
hazırladı.

şöyle denildi: 
"Özellikle ticari 
sır, banka ve müş
teri sırlarının gizlil
iği ilkesi ile bu 
gizliliğin ortadan 
kalkmasını gerek
tiren hallerin tespi
tinin, uygulamada 
sık sık olumlu veya

Kayıp köpeğim 
Lassie aranıyo

BULANLAR VEYA
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

Adalet Bakanlığı nca 
hazırlanan "Ticari 
Sırlar Kanunu Tasan 
Taslağı", görüş alın
ması amacıyla 
taraflara gönderildi. 
Avrupa Birliği'ne 
uyum çerçevesinde 
hazırlanan taslak; 
ticari, iktisadi, mali 
ve sermaye 
piyasalannda şef
faflığın sağlanması,

olumsuz yönde 
sorunlar yarattığı ve 
hukuki açıdan 
çözüm aranan konu
lar olduğu hususu 
fiili bir gerçek 
olarak genel 
kabul görmüş 
bulunmaktadır. 
Örneğin ticari sır, 
banka sırrı ve müş
teri sırrı olduğu öne 
sürülerek sorumlu,

nen ve kınanan 
durumlardır. 
Kamuoyunda sözü 
geçen olumsuz 
düşünceyi bir ölçüde 
ortadan kaldıra
bilmek için düzen
lenme yapılması 
zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır.
Bankalar, sigorta ve 
finansman şirketleri 
ile sermaye

yönetim yapılarıyla 
ilgili belge ve 
bilgilerden 
oluşan hususların 
ticari işletmeler 
açısından "ticari 
sır"; bankalar 
açısından "banka 
sırn-banka gizliliği" 
olduğu belirtilen
gerekçede,bu kurum 
ve şirketlerin, 
kendileriyle ticari

kayıtdışı ekonomi, yetkili makamların piyasalarında ilişkide bulunan
haksız mal edinme 
ve karapara aklan
masının önlenmesi, 
çıkar amaçlı suç 
örgütleriyle etkin 
mücadele edebilmek

bilgi ve belge talep
lerine olumlu cevap 
verilmediği, bu sure
tle haksız mal edin
melerin ve büyük 
miktarlardaki kredi

faaliyet gösteren 
aracı kurumlann 
ticari ve kredi itibar
ları açısından rakip
lerince bilinmesini, 
üçüncü kişilere ve

müşterilerinin 
mali, kredi ve nakit 
durumları 
hakkında edindikleri 
bilgi ve belgelerden 
oluşan sırların da

amacıyla hazırlandı. 
Taslak gerekçesinde, 
çeşitli kanunlarda, 
ticari sır, banka sırn

ve rüşvet yolsuzluk
larının açıklığa 
kavuşturulamadığı 
kamuoyunca da bili-

kamuya açıklan
masını istemedikleri 
mali, iktisadi, kredi 
ve nakit durumları,

"müşteri sırrı" 
olarak tanımlandığı 
kaydedildi.

3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişI 
köpeğimiz
kaybolmuştur. İp * *
Görenlerin
veya bulanların A
gazetemizin
aşağıdaki
telefonuna.
bildir
meleri İh

'MİMİönemle
rica
°lunuG^AM I

513 96 83
H£R mü KARTUŞ MLUKÜ I

ttZİCI SEM GIMNTİli îfflM 

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

Td:5149130 Fa :512207i
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83 

Fax : 513 35 95
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TOYO TİCARET
I Yeni Pazar Cad.

' Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK
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YAZLIĞINIZI ■
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SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YAŞAYIN |
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YSK'dan yerel 
seçim genelgesi

Seçmen bilgi kağıdı olmayanlar kimlikle oylarını kullanabilecek
28 Mart Mahalli 
İdareler Genel 
Seçimleri’nde oy 
kullanımına 
ilişkin esaslar 
belirlendi.
Yüksek Seçim 
Kurulu’nun 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan 
genelgesine göre, 
sandık kurulları, 
seçimin düzenle 

.yürütülmesini 
sağlayacak, oy 
verme işlerini 
yönetecek ve 
denetleyecek.
Belediye seçim
lerinde mavi, 
il seçimlerinde 
turuncu ve köy 
seçimlerinde san 
renkli oy zarflan 
kullanılacak.
Seçmen oyunu 
ayn ayrı belir
lenen sandıklarda 
kullanacak.

/Adıyaman, Ağn, 
Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan,

I Erzurum, 
Gaziantep,

Yüksek Şeçim Kurulu

Giresun, 
Gümüşhane, 
Hakkari, Kars, 
Malatya, 
Kahramanmaraş, 
Mardin, Muş, 
Ordu, Rize, Siirt, 
Sivas, Trabzon, 
Tunceli, Şanlıurfa, 
Van, Bayburt, 
Batman, Şırnak, 
Ardahan, İğdır ve 
Kilis’te saat 
07.00-16.00 
arasında 
oy verilecek. 
Diğer illerde oy 
saat 08.00-17.00 
arasmda 
kullanılacak.
Seçmen; oy 
kullanırken, 
nüfus cüzdanı,

sürücü belgesi, 
resmi dairelerce 
verilen kimlik 
kartı, 
pasaport, 
evlenme cüzdanı 
gibi 
kimlik belgelerini 
gösterecek. 
Seçmen bilgi 
kağıdını 
gösteremeyenler 
kimlik belgeleri 
ile oylarını 
kullanabilecekler. 
Oyunu kullanan 
seçmenin sol el 
işaret parmağı 
çıkmayan boya 
ile boyanacak. 
Sayım ve döküm 
açık olarak 
yapılacak.

Alevilik ders 
müfredatına alınacak

Milli Eğitim Bakanhğı, 
Alevilik mezhebin in 
Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi müfre
datına alınması için 
çalışma yürütüyor. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Kendi ülkemizde 
bazı insanların men
sup oldukları bir 
mezhep veya bir 
inanış varsa, bunun 
da doğru öğre
nilmesinin, buna da 
ayna tutulmasının 
Bakanlık olarak 
görevimiz olduğunu 
düşünüyorum" dedi. 
Çelik'in talimatı 
üzerinde başlatılan 
çalışma, Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü nce 
yürütülüyor.
Aleviliğin, liselerdeki 
Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi derslerinde 
anlatılması 
öngörülüyor.
Çelik, yaptığı açıkla
mada, konunun hangi 
sınıflarda hangi 
düzeyde ve hangi 
başlık altında verile
ceği üzerinde çalış
maların sürdüğünü 
kaydetti.
Konuyu önemsediğini 
dile getiren Çelik, 
şunları söyledi: 
"Türkiye'nin artık bu

konudaki kısır 
tartışmalardan ve 
çekişmelerden kur
tulması lazım.
Türkiye de gerçek 
anlamda birlik ve 
beraberliğin 
sağlanması için 
farklı kimliklerin 
bir problem teşkil 
etmediğini 
düşünüyorum.
Şimdi bakın, sos 
yolojide bir soğan 
teorisi vardır.
Soğanın içinde bir 
cücüğü var. Siz bir 
bireysiniz. Sisin bir 
aileniz var, bu bir 
sonraki tabakanız. 
Bir aileye mensup 
olmak sisin farklı bir 
kimliğinizi oluşturur. 
Bir şehrin insanı 
siniz, bir ulusa men
supsunuz bu da fark
lı bir kimliklerinizi 
oluşturur. Sonra bir 
inanca mensupsunuz 
o sizin bir başka 
kimliğinizi oluşturur. 
Diyelim ki Müslü 
mansmtz Sünni 
olmak. Alevi olmak 
sizin farklı bir kim
liğinizi oluşturur. Bir 
mesleğiniz var bu da 
farklı bir kimliğinizi 
oluşturur. Bunların 
hepsi; insan la rm 
farklı vasıflan.

farklı kimlikleridir 
Bunlann hiçbiri 
diğerinin alternatifi 
değildir. Sünnilik 
veya Alevilik... 
İnsanımızın 20 çeşit 
özelliği varsa o bir 
tanesidir ama 19 
tane ortak payda 
vardır. Buradaki 
farklılaşma diğer
lerinde birleşmeye 
mani olmamalı. 
diğrrirrâMn sağladığı 
zemin üzerinde 
dayanışma oluşması

na engel olmamalı. 
Bu farklılıklara rağ
men huzur ve banş 
içinde bir arada 
yaşamamıza engel 
olmamalı. Ülkemizin 
temel menfaat
lerinde birleşme 
sinde engel olma
malı. Birim 
demokrasi eğitimin
den kastettiğimiz 
budur."

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
CSavahOı 5,13 10 53
C Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53 i
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 1507
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 613 1411
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 613 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
EsMhbar (262)6556031

OTOBÜS

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turtzm 513 12 12
Aydın Turtzm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134546
YenlUkltgaz 5136500
BPGcz 5145981
Bütünler Ukttgaz 513 80 00

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hatfaned 513 23 29
MerSağ-Ocab 613 1068

TAKSİLER

Körfez Takıl 613 18 21
Çrnar Takıl 613 24 67
Güven Takıl 613 32 40
Gemlik Takıl 513 23 24
Manam Taksi 614 36 60

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 4520
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 613 45 21-122 
Su İşlet. 51345 21-115
İtfaiye 6132325
Muhasebe Md.513 45 21 -182 
Yazı İŞİ. Md. 6134521-111
Su Arıza Yama 185

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTTAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Yeni Türk Lirası'nın I 
Yol Haritası

Yeni Türk Lirası yılbaşından itibaren tedavüle çıkıyor.
Merkez Bankası, 
gelecek yılbaşından 
itibaren Türk 
Lirasından ahi sıfır 
atılmasına ilişkin 
operasyonun yol 
haritasını çıkardı. 
Kuruş yıllar sonra 
yeniden hayatımıza 
girerken, en büyük 
kupür 100 lira 
olacak.
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti tarafın
dan açıklanan yol 
haritasına göre, 1, 
5,10, 20, 50 ve 
100 liralık yeni 
Türk Lirası banknot
ları yılbaşından 
itibaren tedavüle

| çıkarılacak.
İ, 5, 10, 25 ve 50 
kuruş ile 1 yeni 
Türk Lirası halindeki 
madeni paralar 
darphane

I tarafından basılacak.

KAYIP I BAYAN EV ARKADAŞI ARANIYOR
Bağkur sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
FERHAT GÜREŞÇİ

Aynı daireyi paylaşacak 
bayanev arkadaşı aranıyor. 
GSM : (0.535) 341 31 68

1 yeni Türk Lirası 
piyasada hem 
banknot hem de 
madeni para olarak 
işlem görecek. 
Yılbaşından itibaren 
etiketlerde yasa 
gereği hem Türk 
Lirası hem de Yeni 
Türk Lirası değerleri 
birlikte gösterilecek. 
Halen kullanılmakta 
olan, banknotlar 
2005 yılı boyunca 
bankacılık sistemi 
tarafından yenisiyle 
değiştirilecek. Bunun 
yanı sıra mevcut 
banknotlar 10 
yıllık zaman aşımı 
süresince de 
Merkez Bankası ve 
Ziraat Bankası 
tarafından değişime 
tabi tutulacak. 
Paradan altı sıfır 
atılmasına ilişkin yol 
haritasının verildiği 
basın toplantısında.

en çok merak edilen 
konuysa, bu 
değişimin 
enflasyona etkisiydi. 
Bu konuda Süreyya 
Serdengeçti şunları 
kaydetti: 
"Enflasyon fiyat 
aratırlarındaki 
devamlılığı ifade 
eden bir olgudur. 
Fiyat yuvarlamaları, 
v nksek enflasyon 
ortamında

tedavülden 
kaldırılan 
kupürlerin ve 
madeni para , 
kullanma alışkan
lığının getirilmesinin 
etkisiyle süreklilik 
arz ederken, TL’den 
sıfır atma operasy
onu ile ortaya çıka
bilecek fiyat 
artışlarının süreklilik 
arz etmesi 
beklenmemelidir."

Emekliler
maaşlarını 

zamlı alacak

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başes 
gioğlu, SSK ve 
Bağ-Kur emekli 
lerine, bu ay zamk 
maaşlarıyla birlikte 
Ocak ayı fark
larının da 
ödeneceğini 
söyledi.
Başesgioğlu, 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Aksu’yu kab
ulünde, SSK ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin, bu 
ay maaşlarını 
zamlı alacaklarını 
belirtti.
Başesgioğlu,

Kamu Görevlileri i 
Sendikaları 
Kanununda 
yapılacak 
değişikliklerin, 
öncelikleri 
arasında yer 
aldığını söyledi 
Memur-Sen 
Genel Başkanı 
Ahmet
Aksu da mevcut 
yasanın 
sendikalaş maı u. 
önünü tıkadığını 
savunarak.
ILO standartlarına 
uygun bh 
düzenleme 
yapılması 
gerektiğini 
kaydetti.

| MİLTOM AİLE GAZİNOSU I
! DÜĞÜN • NİŞAN ■ SÜNNET ■ İ
i ÖZEL GÜN -EĞLENCE -TOPLANTILARINIZ | 
' İÇİN YER AYIRMAK İÇİN I■> o vy

REZERVASYON TEL. Sı3 10 71 I

KONGRE İLANI 
YARDIMSEVENLER DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan kongresi I 
26 Şubat 2004 Perşembe günü saat 
13.oo’de Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Salonu nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duvurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Yoklama ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporum» 

okunması
5- Yönetim ve denetim kurulunun 

aklanması
6- Yeni yönetim kurulu seçimi
7- Yeni denetim kurulu seçimi
S- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.
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CBaîık depresyon riskini azaltıyor
Balık yağında bulunan Omega-3 yağ asidi depresyon riskini azaltıyor.
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Uzmanlar, balık ve 
diğer su ürünlerinin , 
içerdiği protein, yağ 
ve vitaminlerin 
niteliği bakımından 
insan beslenmesinde 
önemli bir besin \ 
kaynağı olduğunu 
ifade etti.
Balıkların kalp damar 
hastalıklarında yararlı 
etkileri olduğunun < 
hemen hemen herkes 
tarafından bilindiğipi 
vurgulayan Uzmanlar, 
"Artık ‘balık ye, 
kalbini koru’ şeklin
deki sloganlar ya da 
tavsiyeler hem 
uzmanlar, hem halk 

’ b arasında hem de 
" balık tanıtım 
, reklamlarında sıkça 

gündeme gelmek 
tedir" dedi.
Uzmanlar, balıktaki 
hangi madde ya da 
maddelerin sağlık için 
yararlı etkiyi yaptığı

İNEĞİ

ıgresi 
saat
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| Bir içimlik nargile 50 sigaraya bedel
■r Son yıllarda özellikle 

gençler arasında hızla 
yayılan nargilenin, in 
san sağlığını ciddi 
şekilde tehdit ettiği 
ve bir nargile içiminin 
50 sigaraya eşit 
olduğu bildirildi. 
Ulusal Kanser 
Danışma Kurulu, son 
toplantısında, akciğer 
zan kanseri (mezotel 
yoma) ve son gün
lerde artan nargile 
tüketimini ele aldı. 
Kurul toplantısı 
sonunda, akciğer zan 
kanseri konusunda 
ulusal boyutta ele 
alınıp yürütülecek 
genetik araştır- 
malann uluslararası 
^birliğiyle yürütülme
si kararlaştırdı. 
Türkiye'deki tütün 
bağımlılığına dikkati 
çeken kurul, gizli 
tehlikeler üzerinde 
durdu. Kanserle 
savaşın tütün bağım
lılığı ile savaşla eşde 
ğer olacağı vurgusu 
nu yapan kurul, tütün 
bağımlılığını teşvik 
eden nargilenin 
özendirilmelinin 
tütün bağımlılığı İçin 
adım olacağına 
dikkati çekti. Kurul, 

ve her balık aynı 
ölçüde mi yararlıdır 
sorularının cevabı 
herkes tarafından bil
inmediğini vurguladı. 
Uzmanlar, 
"Balıkların insan 
sağlığı açısından 
önemi, özellikle 
içerdikleri yağdan 
kaynaklanmaktadır. 
Balık yağındaki 
Omega 3 yağ asitleri 
insan sağlığı açısın
dan yararlı etkiyi 
yapan maddelerdir. 
Bu etki Omega 3 
grubu yağ asit
lerinden EPA (eikos- 
apentaeonik asit) ve 
DHA (do koşa h e k- 
saenoik asit) adlı iki 
önemli yağ asidi 
çeşidinden kay
naklanmaktadır. 
Çeşitli yayın ya da 
kaynaklarda Omega 
3 içeren pek çok 
gıda türü verilmek

Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş Daire 
si Başkanlığı aracılı 
ğıyla bu konunun il 
sağlık müdürlüklerine 
duyurulması yönünde 
tavsiye kararını aldı. 
"50 SİGARAYA 
EŞİT" 
Uzmanlar, tütünün 
nargile şeklinde içimi 
nin, solunum fonksi 
yonlan üzerinde 
önemli olumsuz etki
lerinin bulunduğunu 
bildirdi.
Uzmanlar, nargile 
dumanının analiz 
edildiği bir çalışma
da; bir nargile içimi 
sırasında 3 gram tü 
tün ve 5 gram kömür 
yakıldığı, toplam 
2.25 miligram niko 
tin ve 242 miligram 
partiküler madde 
alındığının belir
lendiğini bildirdi.
Uzmanlar, bir nargile 
içimi sonucunda alı
nan nikotin miktarı 
nın, 50 adet sigara 
içilmesiyle alınan 
nikotin miktarına eşit 
olduğunu kaydetti. 
Nargile İçen bir 
kişinin ortalama 30 
saniye aralıklarla her 
biri 3 saniye suren 

tedir. Ancak EPA 
ve DHA genelde 
balık yağlarında 
bulunmaktadır." 
dedi.
Her balık ya da 
su ürününün 
yeterince omega 
3 yağ asidi içer
meyebileceğin! 
uzmanlar, bu 
asidin, yağlı 
balıklarda fazla 
bulunduğunu, bu 
balıklara, somon, 
uskumru, ton balığı, 
alabalık, hamsi, tirsi 
ve morina balığı gibi 
balıkların örnek ver- 
ilebi
leceğini kaydetti.
Omega 3 yağ asitleri 
yiyenlerde depreş 
yoriun azaldığı ve 
dolayısıyla intihar 
risklerinin azalttığının 
ortaya koyulduğunu 
uzmanlar, 
"Antidepresanlar 

nefes alıp verme işle
mi yaptığım ve her 
defasında ciğerlerine 
300 mililitre hava 
aldığını anlatan Bilir, 
bir nargile içiminde, 
nargile üzerine yakıl
mak üzere 10 gram 
tütün yerleştirildiğini, 
bunun ancak 3 gramı 
nın yandığını belirtti. 
Bir nargile içiminin, 
ortalama 100 nefes 
alıp verme şeklinde 
olduğunu anlatan 
uzmanlar, nargile 
dumanındaki arsenik, 
nikel, kobalt, krom 
ve kurşun miktarının, 
sigara dumanındaki 
düzeye göre oldukça 
yüksek bulunduğunu 
ifade etti. Uzmanlar, 
"Tütünün nargile 
şeklinde içilmesi de 
aynen sigara içilme

yerine belli miktar
larda omega 3 yağı 
aliminin antide 
presan ilaçlardan 
daha yararlı olacağı 
düşünülmektedir.
Omega 3 yağı 
beyindeki uyan 
ctlann doğru çalış
masını sağladığın
dan dolayı faydalı 
olmaktadır. Son 
yıllarda özellikle 
hamile kadınlarda 
depresyonu engel
leyici olarak 
önerilmiştir" diye 
konuştu.

si gibi zararlıdır" 
diye konuştu.
"NARGİLE
KAFELER SINIR
LANDIRILMALI" 
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu Genel 
Sekreteri Prof. Dr. 
Tezer Kutluk da, 
son yıllarda nargile 
kafelerin sayısının 
giderek artığını ve 
nargilenin, çeşitli 
tatlarda sunularak 
özendirildiğini 
anımsattı.
Nargilenin zarar
larının göz ardı 
edilmemesi gerek
tiğine dikkati 
çeken Prof. Dr. 
Kutluk, nargile 
kafelere sınırlama 
getirilmesi gerektiğini 
kaydetti.

Kuş gribi 
ABD'ye sıçradı

Asya’da 10 ülkede 
görülen ve şimdiye 
kadar iki ülkede 
19 kişinin ölümüne 
yol açan kuş gribi, 
Amerika Birleşik 
Devletleri ne de 
sıçradı.
Delaıvare 
eyaletinde bir 
çiftlikteki kümes 
hayvanlarında 
kuş gribi görüldü. 
Bunun üzerine 
bölgedeki 12 bin 
kümes hayvanı ile 
kuş itlaf edildi, 
civar bölgelerde de 
hayvanlar sağlık 
taramasından 
geçirilmeye 
başlandı.
Japonya, Rusya, 
Polonya, Güney 
Kore, Meksika ve

NÖBETÇİ ECZANE
1 1 Şıbif 2004 Çtrfivbe 
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Müena 
Deianarv 
ey aletinden kanar* L 
hayvanı w yaanaar- 1 
ta rthalataa 
yas akladı
Asya'da tor ölen
lerin sayen. 14a 
Vietnam'da. 53 
Tayland'da atandı 
üzere 19a 
yükseldi.
Çin Taran 
Bakanhğı ise 
hast ahğm ânsan 
sağbğsm tehdit 
etmediğini. kna 
gribi virüsünün 
yüksek mda 
olduğunu 
belirterek. basanda | 
tavuk yiyen üst 
düzey yetkelerin 
fotoğraflarım 
vaynrinne
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Tabelasız yasak 
devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

ilce Trafik 
Komisyonu tarafın
dan alınan karar 
park yasağı uygula
ması başlatılan 
katlı otopark 
cev resinde 
denetimler sürüyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
de Trafik ekipleri ile 
araç sahipleri 
arasında yaşanan

gerginlik devam 
ederken, otopark 
çevresine park eden 
araç sürücüleri 
şimdilik ikaz 
edilerek, park 
etmemeleri için 
uyarılıyorlar.
Katlı otoparka 
ücretsiz araç 
kabulüne başlayan 
Belediye ise, 
şimdilik giriş yapan

araçların günlük 
dökümünü yapıyor. 
Otopark kenarlarına 
park eden sahip 
lerinin uygulanan 
yönteme kızgınlık
ları sürerken 
"Belediye neden 
otopark çevresine 
park yasağı 
tabelası koyma 
yor" şikayetinde 
bulunuyorlar.

Eski evter çM olıw
İlçemizin bir çok semtinde bulunan, kullanılmayan ve çökme 
tehlikesi olan eski evler, bir yandan korku yaratırken, diğer 
yandan da çevrenin çöp atıldığı yerler haline geldi.

İlçemizin birçok 
semtinde bulunan 
eski binalar, bir 
taraftan tehlike 
yaratırken, diğer yan
dan da çöp merkezi 
haline getiriliyor.
Kayhan, Bahkpazan 
ve Halitpaşa 
Mahallelerinde bulu
nan sahipleri tarafın
dan terkedilmiş ve kul
lanılmayan eski evlerin 
yangın tehlikesi içinde 
olduğunu söyleyen 
mahalleliler, “Bu 
evlerden kurtulmanın 
yolu yok mu?” 
diye yakınıyorlar.
Eski evlere çevredeki 
dairelerden ne 
bulurlarsa atıldığını 
söyleyen mahalle 
sakini' 'İluur Ünaç, 
eski evlerin 
çevre sağlığına ve 
çevresinde oturanlara 
tehlike yarattığından 
şikayetçi olduğunu 
söylüyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 
S Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

El ilanı
' Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
Î0 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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



TEKEL İşletme Müdürü ve Hazine Avukatı devir işlemlerindeki sorunları çözmek için Gemüfc’e gddfer

Üniversitede mutlu sona geliniyor
Sunğipek Fabrikası ve arazisinin TEKEL’den borçlarına karşılık Hazine’ye devredilmesi ile ilgili işiemiere beşlendi Bentm d&k ÎBKBL 
İşletme Müdürü Kazım özdemir ve Hazine Avukatı Özkan Yiğitel, Mal Müdürü İbrahim Bırnı de biraraya geiere* durum
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I Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Gemlik Temsilciliği’nden Vergi Dairesi’ne 3 bilgisayar armağan edidi

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bir kan, bir insan..
Bursa Kızılay Kan Merkezi, Kızılay Derneği 

Gemlik Şubesi işbirliği ile çeşitli zamanlarda 
ilçemize gelerek kan topluyor.

insan yaşamı için önemi yadsmamayan kanın, 
^arandığında yokluğu veya gecikmesi, ölüm 
demektir.

' Hastalıklarda, ameliyatlarda, trafik kazaların
da, depremlerde, savaşlarda insanı yaşatmak için 
mutlaka kana ihtiyaç vardır.

Kanın yapayı olmadığı için, mutlaka bir kan 
bankası olan insan vücudundan alınması gerekir.

Bunun için de, devletin resmi kan kurumu olan 
Kızılay Kan Merkezleri kurulmuştur.

Bu merkezler, İllerde her zaman, ilçelerde de 
gezici olarak kurdukları merkezlerde kan toplar
lar.

Kan bağışında bulunan yurttaşlar, 35 bağıştan 
sonra Kan Merkezi’nce altın madalya ile ödül
lendiriliyor.

Kan bağışı insancıl bir eylem olup, kişiyi yarar* 
h bir iş yapmanın mutluluğuna eriştirir.

Yakasında altın rozeti olan bir vatandaş, bilin ki 
dünyanın en mutlu insanlanndandır.

O, birçok insanın iyileşmesi İçin kanını ver
miştir.

O’nun kam sayesinde birçok kişi yaşama dön
müştür.

Kimin ne zaman kana İhtiyacı olacağı bilinmez.
Onun için, kan vermekten korkmamak gerekir.

V Uzmanlar, yılda bir kez kan vermenin insan 
ı sağlığı açısından yararlı olduğunu söylüyorlar.

17 kez kan veren Ender Çetin i kutluyorum.
Dünyada topluma yararlı hiçbir şey yapamıyor

sanız, kan da veremez misiniz?
Kan verebilecekleri, “Bir kan, bir İnsan” kam-

Ipacyasma kakılmaya davet ediyorum.__________

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü ne 
armağan edilen 3 adet bilgisayar ile motorlu taşıtlar vergisi bun
dan böyle bilgisayar ortamında daha hızlı tahsil edilebilecek.
Seyfettin SEKERŞÖZ

Devletin para toplama 
birimi olan Vergi 
Dairelerinde eksikliği 
görülen bilgisayarlar, 
sponsorlar ve yardım 
sever kurumlar 
tarafından 
tamamlanıyor.
Dün, Bursa Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilciliği’ne 
kayıtlı 40 meslek 
mensubu tarafından 
alman 3 bilgisayarlar, 
4 yazıcı, 1 adet güç 
kaynağı Vergi 
Dairesi Müdür 
Vekili Yakup Ceylan’a 
teslim edildi.
Oda temsilcisi İbrahim 
Koç’a teşekkür eden 
Ceylan, bilgisayar ve 
yazıcıların motorlu 
taşıtlar vergisi hizmet
lerinin bilgisayar 
ortamında yürütüle
ceğini söyledi.
Haberi sayfa 3‘de

Bilgisayarlar dün oda temsilciler tarafından Vergi Dares -e tûrııüe tes ” e<M

Kan makinası Ender Çelik
Belediye Sergi 
Salonunda açte 
kan kampanyasma 
katılan Ender Çetin 
adlı genç 17 ket 
kan vererek, aftm

hedefi^oE.
-Bîr kaı bir insan' 
doğamla Kral» 
Kan Merkezİ’nm 
başlattığı periyodfc

- -»<»-*- <__□ergi sarann na 
g^meteri îstenKor. 
Haberi sayfa 5'4e

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Üniversitede mutlu!
Sıyırmak üzereyiz sona geliniyor

Ülkede sorun var.
İşsizlik ciddi boyutlarda..

Umut tacirliği artık profesyonel ve de 
ünlü ellere geçmiş durumda..

Eskiden Unkapanı’nda perde arkasında 
tezgahlanan tacirlik şimdi renkli cam 
aracılığıyla ve açık seçik yapılıyor.

Adına ne dersiniz deyin.
Kapitalizm, emperyalizm, liberalizm ..
Hiç farketmez.
Ama vahşi olduğu kesin.
Bizim ülkede algılanma biçimi ne yazık ki 

başka türlü..
Zaten sanayi devrimini dahi yapamamış 

bir ülkede kapitalizm de yukarıdan aşağıya 
inşa edilir.

Sonucu da böyle olur.
Bilinçsizlik, emeğe saygısızlık yoksulluğu 

körüklüyor.
Açlık, sefalet, vurdumduymazlık toplumu 

ki lifliyor.
Rayting uğruna insanların duygularıyla 

oynayan renkli camlar kıyasıya yarış 
halinde..

Yarış konusu da insanların mutluluk 
özlemleri..

Üzerine oynanan konuya bakın.

O renkli camlardan biri para kırdığı
"poh"star yarışmasının İkincisi için 
yapmış.

Dünde başvuru operasyonunu 
önemli haber olarak ekranına taşımış.

O ne hal öyle..
İnsanın beyni duruyor.

Aklı almıyor.
7’den 70’ e genç yaşlı, kadın erkek 

doldurabilmek için birbirlerini yiyorlar.

çağrı

çok

form

Ortalık yıkılıyor.
Yazık.
Çok yazık.
Toplumsal yapı bozuluyor.
Ülkemin psikologları, sosyoloji uzmanlan 

olay çok dramatik.
Sizin de dikkatinizi çekmiştir.
Yolda gördüğünüz herkese ama herkese 

yardım ediniz.
Hem de para pul düşünmeden.
Yarınlar tehlikede..
Hepimiz fırlatmak üzereyiz.

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 
L : 513 17 97- 513 96 83

Fax : 513 35 95

Seyfettin SEKERSÖZ 
Özelleştirme 
kapsamındaki 
TEKEL’e ait Gemlik 
Sunğipek tesisleri 
arazisinin tapu 
işlemlerinin 
önümüzdeki 
günlerde bitirile
ceği açıklandı.
Dün, Gemlik 
Malmüdürlüğü’ne 
gelen TEKEL 
İşletme Müdürü 
Kazım Özdemir, 

Hazine Avukatı 
Özkan Yiğitel ve 
Sunğipek İşletme 
Müdürü İsmail 
Kasapoğlu, Mal 
Müdürü İbrahim 

Bırnı ile görüştüler. 
Ziyaretlerinin 
sadece formalite 
ziyareti olduğunu 
söyleyen TEKEL 
İşletme Müdürü 
Kazım Özdemir, 
iki yıl önce

, Sunğipek arazisinin 
özelleştirme

TEKEL İşletme Müdürü Kazım Özdemir, Hazine Avukatı Özkan Tığrte 
dün Mal Müdürlüğünde Sunğipek’in tapu konusunu görüştüler

kapsamına alındığı
na dikkat çekerek 
"Gerekli formali 
teleri tamamla
mak için bura
dayız. Bazı pürüz 
ler var onları 
halledeceğiz." 
dedi.
TEKEL’e ait olan 
285 dönümlük

Sunğipek Fabrikası 
ve arazisinin 
Uludağ Üniversite
sine tahsisi için 
uzun zamandır 
yapılan mücade
lenin de böylece 
sonuna gelindiği 
gözleniyor.
Gemlik Mal 
Müdürü İbrahim

Bırnı, yaptığı 
açıklamada 
şunları söyledi: 
"Gerekli tapu 
işlemlerin birkaç 
gün içinde sonuç 
/anacağını sanıyo
rum. Bunun 
çalışmaları için 
bugün burada 
toplandık."
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NOKIA 3315 HEDİYE
ÜSTELİK KREDİ KARTINA > AY TAKSİT
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İŞBANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

OZKRYR OTOMOTİV
Körfez Boytaş Sitesi Altı GEMLİK
Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Gemlik Temsilciliğine 
kayıtlı 40 meslek mensubu tarafından Vergi Dairesi ne 3 bilgisayar armağan edildi

Vergi Dairesi’ne
İman Bdtâeri

bilgisayar desteği
Seyfettin SEKERSÖZ 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi hizmetlerinin 
bilgisayar ortamında 
yürütülmesi amacıyla, 
Gemlik Vergi Daire 
si’ne bilgisayar 
bağışında bulunuldu. 
Bursa Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilciliği’ne 
kayıtlı 40 meslek 
mensubu tarafından 
alınan 3 bilgisayar, 
4 yazıcı ile 1 adet güç 
kaynağı Vergi Dairesi 
Müdür Vekili Yakup 
Ceylan’a teslim edildi. 
3568 sayılı yasaya 
göre yetki almış 
meslek mensubu 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirlerin aldığı 
yaklaşık 4 milyar lira 
değerindeki bilgisayar 
ve ekipmanlarını 
teslim alan Yakup 
Ceylan, oda temsilcisi 
İbrahim Koç’a 
teşekkür ederek, 

* çiçek verdi.
ÖRNEK OLSUN 
Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirleri 
temsilen İbrahim Koç, 
Ali Tekkeş, Galip Gür 
ve Mehmet Bol’un

TAŞI 
GEDİĞİNE

‘lamı

Yeter artık!...
Bir yanayım, bir söneyiiir, 
Bir yanayım, bir söneyiiir, 
Deniz fenerleri değil, 
oto farları değil, 
sinyalasyon lambaları değil 
TEDAŞ’ın elektrikleri... 
Yana, sone cihazları 
söndürüyor, öldürüyor 
Yeter artık! Son bulsun! 
Elektronik aygıtlar kurtulsun

Vergi Dairesi Müdür Vekili Yakup Ceylan, Oda Temsilcibi İbrahim Koç’a teşekkür etti.

bulunduğu bağış 
töreninde konuşan 
Yakup Ceylan, 
"Gemlik'te yapılan 
bu güzel bağış 
inşallah örnek olur 
ve diğer ilçelerde de 
devam eder" dedi. 
Gemlik’te halen 15 
bin motorlu taşıt 
mükellefi bulunduğu
na dikkat çeken 
Yakup Ceylan, 
"Yapılan bu yardımla 
vatandaşlarımızın 
işlemleri daha çabuk 
ve süratli şekilde 

bitirilecektir" dedi. 
Önümüzdeki 10 gün 
içinde sistemin 
kurularak Motorlu 
Taşıtlar Vergisi ile 
ilgili lokal çalışmaların 
başlatılacağını bildiren 
Ceylan, Gemlik Vergi 
Dairesi’nin İnegöl ve 
Karacabey ile birlikte 
VEDOP 2 (Vergi 
Daireleri Otomasyon 
Projesi) kapsamına 
alındığını bildirerek, 
"Ancak bu hizmetin 
sağlıklı verilmesi için 
Vergi Dairesi hizmet 
binası gerekiyor. 
Çalışmalarımız bu 
yönde sürüyor" 
şeklinde konuştu. 
MUTLUYUZ 
Vergi Dairesi’nin 
ihtiyacı olan Bilgisayar 
ve ekipmanlarının 
atımını gerçekleştire 
rek Motorlu Taşıt 
Vergisi ödeyen mükel 
tefleri rahatlatacakları 
için mutlu olduklarını 
dile getiren Serbest 
Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilcisi 
İbrahim Koç, "Vergi 
Dairesi’nin vatan
daşlarımıza daha 
verimli hizmet vere
bilmesi İçin yap- 
tığımız girişimlerde 
bize katkısı olan 
herkese oda mensup 
lan adına teşekkür 
ediyorum" dedi.
Vergi Dairesi Müdür 
Vekili Yakup Ceytan’ın 
odasında düzenlenen 
törende, ayrıca

Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler 
adına İbrahim Koç’a 
Yakup Ceylan 
tarafından teşekkür 
mektubu verildi. 
Değişimin son derece 
hızla yaşandığı 
günümüzde, eski 
düzenlerden kay
naklanan çözümlerin 
etkisinin kaybolduğu
na dikkat çekilerek, 
"Odanıza bağlı 
değerli üyelerinizin 
katkılarıyla oluştur
duğunuz bilgisayar 
ların, kurumumuzun 
verimliliğine gelişme 
ve ilerlemenin bir 
parçası olduğuna 
yapılan bu yardım
laşmanın çözümlere 
katkısı açısından 
çalışanın verimliliği, 
iş motivasyonunu 
yüksek tutma ve 
mükellef mem
nuniyetini sağlama, 
iyi çalışabilir bir 
ortamın gerçekleş 
tirilmesindeki katkı 
(arınızdan dolayı 
Vergi Dairesi çalışan
ları adına teşekkür 
ederiz" denildi.Vergi 
Dairesi Müdür Vekili 
Yakup Ceylan ayrıca. 
Bursa ve ilçele rinde 
bir ilke imza atacak
larını belirterek, 
21 Şubat 2004 
Cumartesi akşamı 
Atamer Tesislerinde 
Vergi Dairesi meslek 
mensuplan olarak 
moral gecesi düzen
lediklerini bildirildi.

iman ■şkflart. cagpMKcnı en cmmumA 
kozudur.

İnsan flşMfertot taviz vermek Ae 
karıştır mamak gerekir.

Guçhı insanın da. gbçfaı dntetaı de 
insan MşMerM tadtanme mecbmiyed 
vardır.

Güçsüzlerin ise. insan E&şkSeri 
nimsısı olmaz şartahr.

Evlilik hayatında öammAdk.
On iflah Isıda önemfidfe.
Devlet hayatında önenfidsr.
Dış politikada ise, nimsras olmaz bîr 

şarttır.
Çünkü diplomatların «Aata. «öactb- 

lerdir.
İnsan ilişkilerin anahtarı tfty'zJoçtvr
Bir insanla diyalog aramdk. omm 

her dediğini kabul etmek değildsı
Diyalog önce, ne dediğini karşı 

tarafa anlatmaktır.
Sonra, karşı tarafın ne dediğim 

öğrenmektir.
Uzlaşma olmasa bile, bir ikşlu mey*- 

dana gelmiştir.
O zaman işe, anlaştığımız yerden 

başlamak gerekir.
Uzlaşamadığımız maddeleri, bir 

kenara koymak gerekir.
Uzlaşamadığımız maddelerin, 

ilişkimizi kesmesine izin veriimemtbdt
Diyalog da ısrar ettikçe. anlaşa

madığımız konuların azaldığı görülecek
tir.

Bunun için önce, iyi niyet gerekir
İyi niyet yoksa, sonuç almak 

mümkün değildir.
Önümüzdeki günlerde. Kıbrs ssâza 

kereleri başlayacak.
Geçmişte Sayın Denktaş ı kendi başr- 

na bırakmıştık.
Her toplantıya gidişin de, tahrip 

kalıbı gibi açıklamalar yapardı
Ve. Hiç bir sonuç da çıkmazdı
Ashnda, bu konularda Arikara'nm da 

kabahati vardı.
Esneklik yokta.
Her tarafı kırmızı çizgilerle kesAnriş 

bir politika Be, kenefimizi bağia~ sstdk.
Şimdi. Diyingtı ianaçsz.
İnsan ilişkilerini aoHnyure.

I d/M/ACOZU |

Bütün insanlığı tan braA.
İnsanları teker teker tanımaktan

Doha kolaydır.

Ta RochefoücohP
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Yağışlı hava uyarısı
Valilik tarafından İlçe Kaymakamlığına gönderilen yazıda, yağışların 
poyrazla birlikte kar yağışı ve tipi şeklinde olacağı belirtildi
Seyfettin SEKERSÛZ 

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden 
alınan bilgilere 
göre bugünden 
itibaren hava 
sıcaklığının 10-12 
derece düşeceği ve 
yağışlı havanın 
bölgeyi etkisi altına 
alacağı açıklandı. 
Bursa Valiliği’nin 
İlçe Kaymakamlık 
lanna gönderdiği 
yazıda, yağışların 
poyrazla birlikte 
kar yağışı ve tipi 
şeklinde olacağı 
ifade edilerek ilgili 
kuruluşlar tarafın
dan önlem 
alınması istendi. 
Alınacak

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

(ö)
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AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI 
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP 
✓ ÛQ KAPIU GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE Ö/VC.O

ıg

önlemler arasında 
köy yolu 
ulaşımının 
aksatılmadan 
sağlanması, 
yangın ve bazı 
hizmetler için 
itfaiye birimlerinin 
arttırılması, 
Sivil Savunma için 
görevli ekiplerin 
hazır bulunması, 
Trafik hizmetlerinin 
aksatılmadan 
yürütülmesi için 
Emniyet ve 
Jandarma 
birimlerinin 
gerekli 
önlemleri alması, 
112 Acil Sağlık 
ekipleri hizmetinin 
aksatılmadan 
yürütülmesi için

Demokratik Sol parti Belediye Başkanı 
adayı Ilhan Soysal partiye gelen konuk
lara çay servisi yapıyor.

Sağlık Müdürlüğü 
gerekli tedbirleri 
alması bulunurken 
Mudanya ve 
Gemlik
Kaymakamlıklarını 
n özellikle 
deniz ulaşımı 
ve balıkçılar 
yönünde gerekli

uyarılan yapması 
istendi.
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç, 
gerekli önlemlerin 
alındığını belir 
terek, vatan- 
daşlann da hazır
lıklı olmalannı 
istedi.

DSP’de
çaylar 

belediye 
başkan adayı 

İlhan 
Soysal’dan

Demokratik Sol 
Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı. Ilhan 
Soysal, partiye 
gelen üyelere çay 
servisini kendisi 
yapıyor.
” Belediye 
Başkanlığını 
halka hizmet 
kapısı" olarak 
gördüğünü 
söyleyen Soysal, 
bu hizmete 
üyelerden 
başladığını 
ifade ediyor.
Seçim çalış
malarına hız 
yeren DSP’nin 
İl Genel Meclisi

ve Belediye 
Meclisi üyelikleri 
için müracaatta 
bulunan 
vatandaşlara 
elleriyle çay 
servisi yapan 
İlhan Soysal, 
hizmetin sının 
olamayacağını 
savunarak 
"Demokratik 
Sol Parti 
olarak 
Belediyemde 
göreve 
geldiğimizde 
tüm Gemlik 
halkı hizmetin 
nasıl verildiğini 
görecekler" 
diye konuştu.

Mrk. : Hamidiye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şt>. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tel ; (0.224) 363 98 72

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE 

OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

■ KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83

3IBfBJBOBO3fgO8OBJEIBJBfBIBfBJBJaiBJaiBfBfgjaBjgjQ|gjgjgjg[gjgjöifg[gjö!|g|g|gjjgi[ |L<
Fax: 513 35 95
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Kan Makinası 
Ender Çetin

Kızılay Kan Merkezi’nce iki gün sürecek olan “Bir 
kan, bir insan” kan to.-'ama kampanyasında 
Gemlikli Ender Çetin 17. kez kan vererek, altın 
madalya almayı hedefliyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

"Bir Kan, Bir 
İnsan" sloganıyla 
toplanan kanlar 
insanlarımıza hayat 
verecek.
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi ve 
Gemlik Kızılay 
Şubesi nin periyo
dik zamanlarda 
yaptığı kan bağışı 
kampanyalarında 
göz yaşartıcı 
görüntüler 
yaşanıyor.
Genç yaşına rağ
men kendini kan 
bağışına adayan 
Ender Çetin, 
17 nci kez kan 
vererek, hayat 
kurtarmaya 
devam ediyor. 
ALTIN ROZET 
ALACAĞIM 
35 kez kan bağışın
da bulunan kişiye 
Kızılay Kan Merkezi 
tarafından altın 
madalya verildiğine 
dikkat çeken Ender 
Çetin "Amacım 
önce altın 
madalya almak, 
sonrada 
50'yi geçerek 
madalyalarımı

Ender Çetin adlı genç, 17 kez kan verirken insanlara yararlı olmak
tan mutluluk duyduğunu söylüyor. Çetin, 35 kez kan verip altın 
madalya almayı hedefliyor. (Fotoğraf: Gemlik KÖRFEZ Ş. Şekersöz)

ikiye çıkarmak" 
diye konuştu. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
başlayan ve iki 
gün sürecek kan 
bağışı kampan 
yasında toplanan 
kanlar, Bursa 
Kızılay Kan 
Merkezi’nde kont 
rolleri yapıldıktan 
sonra ihtiyacı 
olan hastalara 
verilecek.

Çocukları 
tehlikeden
korkmuyor

Nüfusu her geçen 
gün artan 
Gemlik’te oyun 
alanlarının çok az 
olmasından yakı
nan çocuklar, 
kendilerine tehlike
li alternatifler 
yaratıyorlar.
Yaşlan küçük 
çocukların özellikle 
mahalle aralarında 
top oynadıkları 
gözlenirken bu 
imkanı bulamayan
lar ise resimde 
görüldüğü gibi 
duvarlara tırma
narak soluğu okul 
bahçelerinde 
alıyorlar.
Okul kapılannın 
kapalı olması 
nedeniy le bahçe
sine giremeyen 
yaşlan küçük 
çocuklar tehlikeli 
yollara başvura-

biliyoeiar 
Çocuklardan önce 
biri duvara 
tırmanıyor. sonra

yukarıya çekerek 
bahçeye adaysa 
çocuklara» doaa* 
yoüanda tabi ki

siz tehlikeye 
göğüs gererek 
kendilerine oyua

Yaptıkları her ae 
kadar tehfikeC de 
olsa oatana suça

^Sevgililer Günü yaklaşıyor ı
14 Şubat 2004 Sevgililer Günü nedeniyle, Gazetemiz Gemlik Körfez 

sevgililerine mesaj göndermek isteyenlere sayfalarını açıyor. 
Rumuzlu ve rumuzsuz göndereceğiniz her türlü mesajı gazetemizde 

ücretsiz ol ırak yayınlayacağız.

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95 e-mail: kadri_guler@hotmail.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İkinci el araba alacaklara uyarılar
Kullanılmış otomobil 
almak isteyenler, 
aracı gündüz gözüyle 
incelemeleri, fiyat 
araştırması yapmaları 
ve motoru iyi bir 
ustaya göstermeleri 
konusunda uyarılıyor. 
Kullanılmış otomobil 
ahrken tam anlamıyla 
inceleyebilmek, basit 
çizik ve darbeleri 
görmek için mutlaka 
gün ışığı gerektiğini 
vurgulayarak, bu 
sebeple, satın alın
ması düşünülen oto
mobilin mutlaka 
gündüz görülmesini 
ve anlaşmanın da gün 
düz yapılmasının şart 
olduğu belirtiliyor. 
Karar verilen marka 
ve model otomobili 
almadan önce mutla
ka fiyat araştırması 
yapılması gerektiğini 
ifade eden yetkililer, 
"Gerek gazete ilan
larını, gerek galeri
leri, gerekse de açık 
otomobil pazarlarını 
iyice araştırın. 
Fiyatları karşılaş 
tınp daha sonra 
otomobili almaya 
niyetlenin. Ne kadar 
çok otomobile 
bakarsanız, ala
cağınız otomobilin 
fiyatı o kadar içinize 
siner ve en avanta
jlısını alabilirsiniz" 
dedi.
Kaportadaki çürük 
yerlerin fiberglas 
veya macunla ka 
mufle edilmiş olabile
ceğine dikkat çek
erek, bunu anlamak 

için bir kalemle 
kaportaya vurup 
gelen sesin dinlen
mesini önerdi. Sacla 
fiberglasın vereceği 
sesin birbirinden 
farklı olduğunu kayd
eden yetkililer, sacın 
daha tiz, fiberglasın 
ise daha tok çınlama 
sesi çı kardığını ifade 
etti.
SOMUNLARA VE EK 
YERLERİNE DİKKAT 
Kaportayı incelerken, 
parçaların montajın
da kullanılan somun 
lann değişip değiş 
mediğinin kontrol 
edilmesi gerektiğini 
belirten Süleyman 
Esmen, ayrıca her 
otomobilde fabrika 
montajında kullanılan 
teknikler olduğunu 
hatırlattı. Esmen, bu 
tekniklerin zamanla 
bozulduğunu ve gözle 
görülür hale geldiğini 
ifade ederek, ama 
araç bir hasar gör
müşse veya araçta 
değişiklik yapılmışsa, 
bunu anlamak için 
otomobilin ek yer
lerinde kullanılan 
elastiki fabrikasyon 
macunlara dikkat 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı.
Esmen, fabrikalarda 
puntolama sistemi 
robotlar tarafından 
yapıldığı için, kapor
tadaki bir değişiklikte 
ustanın elle aynı 
sonucu vermesinin 
mümkün olmadığını 
kaydederek, buradan 
otomobilin darbeli 

olup olmadığının 
kolayca anlaşıla
bileceğini bildirdi. 
Süleyman Esmen'e 
göre, ayna ve 
kenar çıtaları, 
anten bağlantı yeri, 
tampon gibi yer
lerde boya izleri 
nin olması, otomo
bilin boyasının ori
jinal olup olmadığını 
gösteriyor. Kapı veya 
cam fitilleri de kont 
rol edilerek, aracın 
boyanıp boyanma 
dığınm tespit edile 
bileceğini belirten 
Esmen ayrıca, otomo
bilin çeki demiri gibi 
zor görülen kısım
larında unutulan bir 
bandın da boya 
yapıldığının belirgin 
bir delil olduğunu 
söyledi.
MOTORU BİR 
USTAYA GÖSTERİN 
İkinci el otomobil 
ahrken mümkünse 
motordan anlayan bir 
tamirciyle yola çıkıl
masını önerenEsmen, 
şunlan söyledi: 
"Kullanılmış otomo
bil alırken öncelikle 
motor kontrol edil 
meli. Bu sebeple, 
almayı düşündüğü 
nüz otomobili ya 
servisine gösterin 
veya yanınızda 
motordan anlayan bir 
ustayı götürün. Kaput 
açıldığında, öncelikle 
motor kapağı açılıp 
yağ akıtması kontrol 
edilmeli ve contaların 
yağ sızdırıp sızdır
madığına bakılmalı.

Otomobili çalıştırıp 
mutlaka motorun 
sesini dinleyin. Bu 
size motor hakkında 
referans olacaktır. 
Otomobili motoru 
soğukken çalıştırdığı 
nızda rölantisi düz 
günse ve uğultu yap
mıyorsa bu iyiye 
işarettir. Motoru 
çalıştırdığınızda sesi 
dinlerken egzozun da 
patlak olup 
olmadığını kontrol 
edebilirsiniz. Eğer 
egzoz aşın yıpranmış 
ve delinmişse bu 
durum kendini sesiyle 
ele.verir." Esmen, 
radyatörün ve motor 
hortumlarının su 
kaçınp kaçırmadığına 
da bakılması gerek
tiğini belirterek, eğer 
rad yatör suyu paslı 
ve yağlıysa sorun 
olduğunu vurguladı. 
Alınacak otomobilin 
kaputunu kapat
madan önce aküsü 
nün kontrol edilme 
sinin unutulmaması 
gerektiğini ifade eden 
Esmen, akü başlan 
okside olup yağlan
mış ise bunun 
akünün ömrünün 
azaldığı anlamına 
geldiğini kaydetti.

jKürâlârçeffi
SSK’ya atanacak doktor, eczacı ve dt 

hekimi kuraları çekildi.
Yeni atanan HH

SSK perso 
netinin kura 
çekimi, 
Ankara’da 
yapıldı. 
Geçen yıl 
çıkarılan 
SSK yasası 
ile kurumun 
personel 
açığını gider
meye dönük 
çalışmalann ilk 
adımı atıldı.
Bu çerçevede 
göreve başlatılan 
987 kişi için kura 
çekimi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat
Başesgioğlu'nun 
da katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Başesgioğlu, çekil
iş noter huzurunda

DR TÜRLÜ KARTUŞ POlIfflll VE 
TAZICI SSİ1İ GARANlİlİ DEÖİSTİRİÜR 

j I2K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK 

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

yapıldığı için 
başvuranların 
rahat olmaları 
gerektiğini, 
ancak atamalann 
yetersiz olduğunu 
ifade etti.
Yeni atan an 
eczacı, pratisyen 
hekim ve diş 
hekimleri, 70 
ildeki SSK has 
tanelerinde 
görev yapacak.

■■■I GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

im

! i i 1 I i I I i I i s

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83 

Fax : 513 35 95

QHW1
JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİNİZ VAIIII

TOYO TİfflRET

i_ _ _ _ _ _ i

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! - 
YAZLIĞINIZI

Yeni Pazar Cad, 
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I 
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YAŞAYIN |

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR ■
PENC0İEDE WME ORTAMDA RUİU8F YAPMAZ | 

FAN İLE KIŞIN SIR YAZIN SERİNLE^ 

1EI:51J 78 17> 
■■ ■■ ■■■■«■■
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Büyük zam ve 
vergiler olmayacak

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
IMF ile yürütülen 
7. gözden geçirme 
çalışmaları sırasın
da millete herhangi 
bir yük getirme 
meye, milleti zam-

I 1ar altında ezme 
I meye gayret göster- 
I diklerini söyledi.

Unakıtan 7. gözden 
geçirme çalışmaları 
sırasında milletin 
üzerine ne kadar 
mali yük bineceği 
yolundaki soru 
üzerine, IMF ile 
oturup konuş
madan, mutabakata 
varmadan bir 
açıklamada bulun
mak istemediğini 
ifade etti.
Milletin üzerine bir 
yük getirmeyecek 
şekilde çalışma 
yaptıklarını kayde
den Unakıtan, söyle 
devam etti: 
"Millete herhangi 

| bir yük getirmem
eye, milleti zamlar 
altında ezmemeye 
gayret ediyoruz. 
Ama gelsinler otu
ralım, konuşalım, 
müzakere yapalım. 
O zaman ne ola
cağı ortaya çıkar. 
Ama burada 
büyük vergiler, 
büyük zamlar

olmayacağı düşün 
çetindeyim." 
Bakan Unakıtan, 
bir gazetecinin 
"Bu sözleriniz 
küçük zamların 
olacağı anla mma 
mı geliyor? 
Elektrikte yüzde 
10 zamdan söz 
ediliyor" diye 
sorması üzerine de 
"Herhangi bir şey 
söylemiyorum. 
Yüzde 10-12 de 
büyük zam. 
Merkez Bankasi 
Başkam da açık
ladı. Rakamlar 
değişiyor. Artık 
cebinizde milyon* 
lar göremeye
ceksiniz. Bundan 
sonra kuruşun 
hesabını yapacak3 
siniz" yanıtını 
verdi.
"7. GÖZDEN 
GEÇİRME 
TAMAMLANACAK 
Maliye Bakanı, bir 
başka soru üzerine 
de IMF ile 7. göz
den geçirme çalış
malarında bir 
sorun beklemediği
ni belirtti. 
İktidara geldik
lerinde 4. gözden 
geçirmenin uzun 
süredir yapıl
madığını ve burada 
bir başarısızlık söz

konusu olduğunu 
anlatan Unakıtan, 
hükümet olduktan 
sonra bu görüş 
melere başladık* 
lannı ve başarıyla 
tamamladıklarını 
ifade etti.
Ardından 5. ve 6. 
gözden geçirmenin 
de bitirildiğini 
kaydeden 
Unakıtan, 7. göz
den geçirmeye 
ilişkin ilk 
görüşmelerin de 
yapıldığına dikkat 
çekti. Unakıtan, 
"IMF heyeti gelir, 
ayın 16'tından 
sonra görüşmeler 
devam eder. 7. 
gözden geçirme de 
tamamlanır, 
kimse merak 
etmesin. (Acaba 
olur mu) diye 
takllınmasın. 
Bu da tamam
lanır' açıklamasın
da bulundu. 
"MALI DİSİPLİN 
DEVAM EDECEK" 
Kendilerinin kay
nağı olmayan hiçbir 
harcamayı yap
madıklarını ve yap
mayacaklarını vur
gulayan Maliye 
Bakanı, mali 
disipline mutlaka 
uyacaklarını 
söyledi.

l/V/ndo vvs 7a yeni 
güvenlik açığı

Mydoom'un yerini Doomjuice virüsü aldı
Microsoft, işletim sis
temi Windows ta yeni 
belirlenen "olağan 
dışı ve ciddi düzeyde
ki bir güvenlik kusu
rundan' ' ötürü kul
lanıcıları uyardı. 
Microsoft yetkilisi 
Stephen Toulouse 
dün, bilgisayar kor
sanlarının dosya çal
malarına, verileri 
silmelerine, önemli 
bilgileri ele 
geçirmelerine olanak 
verebilecek bu kusur 
için firmanın Web 
sitesine yama kon
duğunu ve bunun 
acilen yüklenmesi 
gerektiğini açıkladı. 
"eEye Digital 
Security" adlı bilgisa
yar güvenlik firmasın
dan Marc Maiffret, bu 
kusurun 6 aydan fazla 
bir süre önce kendi
lerince belirlendiğini, 
ancak Microsoft un

önlem almakta 
geciktiğini. aradan 
geçen dönem 
içerisinde kul
lanıcıların büyük 
zararlara uğradıkları 
belirtti.
Maiffret e göre bu 
gecikmenin nedeni.
Micron >f t un, ortaç a 
çıkan bu c eni sorunl, 
ilgili bütün problem 
leri tek bir yamaçla 
çözümlemeyi amada

PTT’den yeni bir hizmt
G
E

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.BÖLŞef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 1364
Gümrük Md 513 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver Dairesi Md 513 10 92
ilçe Tarım Mûd 513 14 86
İlçe Seç. Md 513 77 73

Bursa 25c 77 84
Mudanya 544 30 *O
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94VI VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C .Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

i OTOBÜS

1K Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminal' ('8 -tat)!

1 ULAŞIM TÜP DAÖmC .ARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
OcakgCR 5131637 .
Bgaz 513 8843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
YentlMgcs 5136500
BPGoe 5145981
Bütünler IMgaz 513 gg 00

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 73

HASTANELER
BELEDİYE________

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabrta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 51345 21-115
Itfafyo 513 23 25
Munaaebe Md.513 45 21 -182
Yazı İŞİ. Md. 5134521-111
Su Anza Yeme 185

l!B■V
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 613 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 613 10 68

E TAKSİLER

Körfez Takat 613 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Monatta Taksi 614 36 60|i1 AMCAN PETROC 513 10 79

YERÜYURUAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 5131425

Hedef bankalardan daha ucuz hizmet vermek
165 yılhk 
geçmişiyle 
Türkiye’nin 
köklü kuru
luşlarından 
PTT. vatan
daşlara 
Postbank 
hizmeti 
verecek 
İlk Postbank. 
onfine PTT şubelerinde 
4 Mart ta hizmete 
giriyor. Havaleden, 
fatura tahsilatına. maaş 
ödemesinden. döviz 
işlemlerine kadar 
daşa hİTnaef 
verecek Postbank. 
kısa sürede ç aygm- 
laştınlacak.
i '»stbank m * şubesi 
Ankara'da Ulus 
Post aha nesi olacak. 
Şube den Türk Lirası

Ayrıca banka 
şubelerinin oknachğ! 
yörelerde tûan 
emekSerm maaşları da 
Postbank araobğıyia 
hak sahiplerine 
ödenebilecek.
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2004 özelleştirme 
takvimi açıklandı

Özelleştirmeler ülke çıkarları doğrultusunda kararlılıkla sürdürülecek

"Ben Vergimi I 
Ödüyorum j 

Sen de Öde" fi
IVergi kayıp ve kaçağını azaltmak 

amacıyla kampanya başlatılacak

2004 yılı özelleştirme 
takvimi açıklandı.
Bu yıl Türk Telekom, 
Tekel ve Petkim 
özelleştirmeleri ön 
planda olacak Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan. " 2004 
yılında da 
özelleştirmeler, ülke 
çıkarları doğrul
tusunda kararlılıkla 
sürüdürülecektir" 
dedi.
Kemal Unakıtan, 
Ankara’da düzenlediği 
basın toplantısında 
geçen yıl, 2.2 milyar 
dolar düzeyinde 
özelleştirme 
yapıldığını ve yıl 
başından bugüne 

kadar 248 milyon 
dolar nakit girişi 
olduğunu söyledi.

Daha sonra 2004 yılı 
özelleştirme takvimini 
açıklayan Unakıtan, 
Türk Telekom, Tekel, 
Petkim, Elektrik 
Dağıtım Şirketleri, 
Şeker Fabrikalan, 
Şans Oyunları, Araç 
Muayene İstasyonları, 
Manavgat İçme Suyu 
Tesisleri ve Eti 
Holding’e ait işlet
melerin özelleştirile
ceğini açıkladı. 
Tüpraş’ın satışıyla 
hükümetin 
özelleştirmede karar
lığını gösterdiğini 
belirten Unakıtan, 
işlemin hukuka uygun 
olduğunu, bedelinin 
alacağından da 
kimseninin şüphe 
duymamaması gerek
tiğini vurguladı.

Unakıtan,: 
" Özelleştirm
eye karşı çık
mak çağdaş 
bir davranış 
olmadığı gibi 
Türkiye'nin 
menfaatlerine 
de uygun 
değildir.... 
Özelleştirmeyi 
yaparken de 
kimseye bir 
şeyi peşkeş 
çekmiyoruz. 
Özelleştirmeleri 
yaptıktan sonra biz 
şunu verdik bunu 
verirdik diye konuş
masınlar. Gelsinler 
baştan tekliflerin 
versinler sonradan 
ah vah demesinler” 
dedi.
2004 yılı özelleştirme

takvimi uyarınca 
ilk aşamada Kütahya 
Şeker Fabrikası ile 
Samsun Gübre 
Fabrikası ihaleye 
çıkartılacak, 
aynca yıl içinde 
Türk Hava Yollan ’nın 
yüzde 15'Tik 
bölümü de halka arz 
edilecek.

Maliye Bakanlığı 
vergi kayıp ve 
kaçağının azaltıl
ması amacıyla bir 
dizi tedbiri uygula
maya koymaya 
hazırlanıyor.
Bu kapsamda 
"Ben vergimi 
ödüyorum sen de 
öde" kampanyası 
başlatılacak.
Tanınmış isimlerin 
de devreye sokula
cağı kampanyayla 
ödenilen vergilerin 
eğitim, sağlık ve 
adalet gibi alanlar
da kullanıldığı, bu 
şekilde vatandaşa 
hizmet olarak geri 
döndüğü teması 
işlenecek.
Gelir ve Kurumlar 
vergisi beyan
namelerinin ardın
dan her ilde her

işkolu ve meslek 
grubu için ortala- Ilı 
ma beyan tutarlar 11 
tespit edilecek.
1 Mayıstan 
itibaren ortala
manın altında | | . 
beyanda bulunan- I 
lardan sebebi 
sorulacak.
Ücretlilerin verdiği I 
gider indirimi 
zarflarındaki kira 
kontratlarından 
yola çıkılarak, ev 
sahiplerinin 
beyanda bulunup 
bulunmadığı 
araştırılacak.
Çalışanların özel 
gider indirimi 
zarflarında konu |Ta 
edilen harca- $j
maların gerçeğe ■J 
uygun olup . i J
olmadığı da aynca İm 
araştırılacak.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 
Z Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları

El ilanı
' Oy pusulası 
Tanıtım kartları

basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Kürfeı Ofset
IVIATBAACILIK-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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Kan bağışla, kalbini koru
Kan bağışı sayesinde kalp krizine karşı direnç kazanılıyor

Uzmanlan kan ver
menin insan sağlığına 
çeşitli faydalan 
olduğunu belirterek, 
"Kan verme işle
minden sonra. 3 gün 
içinde genç hücreler 
dolaşıma katılır. 
Kan bağışlayanlar, 
kanlan yenilendiği 
için kendilerini daha 
tinde ve dinç 
hissederler” dedi. 
Kan bağışlayanlarda 
kemik iliğinin yağlan
masının önlenerek, 
kan hücresi yapımının 
canlı tutulduğunu 
ifade eden uzm an 1ar, 
"Kan bağışçıları 
kalp krizine karşı 
direnç kazanır. Kan 
bağışlamak bir 
insanlık görevidir" 
diye konuştu. 
Kızılay ın Türkiye 
genelinde 23 kan 
merkezi ve 10 kan 
istasyonu ile hizmet 
verdiğini dile getiren 
uzmanlar, 'Kan 
bağışı çok önemli.

tali w ffl eğilim meta
Sağlık Bakanlığı, kanserle mücadele için 11 ilde Eğitim Merkezi açtı.

Sağlık Bakanlığı, 
kanserle mücadele 
için Ankara, İstan
bul, Balıkesir, 
Erzurum, Adana, 
Antalya, Sivas, 
Trabzon, 
Gaziantep, 
Diyarbakır ve 
Edirne de kurduğu 
Kanser Tarama ve 
Eğitim Merkezi’n in 
açılısını Hi Jton 
Otelinde yaptı. 
11 merkezrle her 
yıl 82 bin kadına 
kanserle ilgili 
bilgi vereilecek, 
erken tanı ve 
tedavi sağlayacak. 
Açılışa Sağlık

Çünkü trafik 
kazalarında 5-10, 
organ nakillerinde 
20-100, mide kana
malarında 3-20, kan 
uyuşmazlıklarında 1- 
2. ameliyatlarda 4- 
10 ünite kan acil 
olarak gerekebilir" 
dedi.
Uzmanlar, devamlı 
kan ihtiyacı olan 
hastalıklar olduğuna 
işaret ederek, "Kan 
hastalıkları (taİaşe
mi, lösemi) her ay T 
5, diyaliz hastalan 
1-2, kanser hastaları 
1-3 ünite kana 
ihtiyaç duymaktadır. 
18-65 yaş arası, 50 
kilogramdan ağır, 
tansiyonu büyük 
100-180 mmHg, 
küçük 60-100 mmHg 
erkekler 3 ayda bir, 
kadınlar ise 4 ayda 
bir kan bağışı yapa
bilir" diye konuştu. 
Devamlı ilaç kul
lanan, madde bağım
lısı, hamile, aşın

Bakanı Recep 
Akdağ ile Avrupa 
Komisyonu 
Türkiye Temsilcisi 
Büyükelçi 
Hansjörg 
Kretschmer katıldı. 
Türkiye’nin erken 
tanı konusunda 
yetersiz olduğuna 
dikkat çeken 
Bakan Akdağ, 
projenin bu 
eksikliği gidere
ceğini kaydetti. 
Büyükelçi Hansjörg 
Kretschmer ise 
özel tarama yön
temleri uygula
narak kanserin 
erken dönemde

yorgun ve uykusuz, 
bir yıl içerisinde 
şüpheli cinsel ilişkisi 
olan Hepatit-B, C, 
frengi geçirenler ya 
da AIDS virüsü 
taşıyan kişilerin kan 
bağışında bulunamay
acağını belirten 
uzmanlar, "Kan 
bağışı, form doldur
madan başlayarak 
kan verme bitimine 
kadar yaklaşık 30 
dakika sürer. Kan 
bağışı yapmakla 
kişiye bir hastalık 
bulaşmaz" dedi. 
Uzmanlar, Türkiye

tespit 
edildiğini, 
Avrupa’da 
özellikle 
meme, 1 
bağırsak ve 
servikal 
kanser 
ölümlerinin 
azaldığına 
işaret etti. 
Sağlık 
Bakanlığı 
Kanser Savaş 
Daire Başkanı 
Murat Tuncer, 
Tuncer, proje kap
samında açılan 
merkezlerin her 
birinin 7 bin 500 
kadına ulaşacağını.

Kızılay Derneği’nin 
gönüllü kan 
bağışçılanna 
Kan Sigorta Kartı 
verdiğini de 
kaydederek, 
"Bağıştan sonra 
1 yıl içinde aynı 
soyadlı hastasına 
bir ünite ücretsiz 
kan veya kan 
ürünü alma hakkı 
sağlar. Bağışçıya 10 
bağışta bronz, 25 
bağışta gümüş, 35 
bağışta altın 
madalya, 40 bağışta 
ise plaket verilir" 
dîye konuştu.

3 binini taramadan 
geçireceğini 
söylerken, her 
yıl toplam 
82 bin kadına 
doğrudan yarar 
sağlanacağını 
ifade etti.

Kızamık aşı 
' kampanyası

Sağlık Bakanı Akdağ 
"Aşılama oranı yüzde 97”

50 bin sağlık 
personelinin 
görev aldığı. 
Kızamık 
Aşı Günleri 
Kampanyası 
başarıyla 
tamamlandı. 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ 
Ankara’da düzen
lediği basın toplan
tısında, kampanya 
çerçevesinde, 
ilköğretime devam 
eden öğrencilerin 
yüzde 97'sinin 
aşılandığını 
açıkladı.
Akdağ, "Dünya 
Sağlık Örgütünün 
hedeflediği belirtti.

NÖBETÇİ ECZANE
12 Şubat 2004 Purjeıube 

YASEMİN ECZANESİ

__________

■■M CMM.UK «MSI GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1767
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahib i : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GLLER 

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

Tel : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basıkbg Yer : KÖRFEZ OFSET, 

Matbaachk-Yaunahk-RekbnKihk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günlen w Pmm gısJen

biçimde kızamığın 
eleminasyonuyla 
ilgili olarak 2003 
yılında ciddi bir 
atılım yaptık. 
Çocukluk çağı 
çocuklarımıza 
yaklaşık on mily
on cocuğa aşıla
ma t apt ık dedi. 
Akdağ aşılama 
kampanya 
40 trilyon 
bulduğunu 
belirterek, 
önümüzdeki 
yıllarda özel 
sektörün ası üret e 
bileceğini, bu 
amaçla teşvikler 
sağlandığını

CMM.UK
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■ BİLİŞİM HİZMETLERİ ^■9 J

I
CSELECeĞI DÜŞÜNENLER İÇZİN M®/

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I
EIM SOIM ItKVOLOlî EM İVİ FİYAT W»
24 AVA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
I satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez: İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 51311 69 • 51312 25

J

Şube: Eski Pazar Caddesi No: 33 GEMLİK

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Aile Büyüğümüz 
Sevgili Annemiz 

Hidayet BAYRAK
10 Şubat 2004 Sah günü Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. 

Cenazemize katılan, 
telefon ve telgrafla bizlerin acılarını paylaşan 
değerli akraba, eş, dost ve arkadaşlarımıza 

teşekkürü bir borç biliriz.
AİLESİ VE KARDEŞLERİ ADINA

MUSTAFA BAYRAK



irlik 72 Nolu Kooperatifi, zeytin alımlarında beklediği hedefe ulaşamadı

Marmarabirlik gübre dağıtımına başladı
2003-2004 zeytin sezonunda bekledikleri zeytini alamayan Marmarabirlik Kooperatifleri mağdur durumdaki ortakiannt 
gübre ve ilaç yardımına başlıyor. 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkam İbrahüm 
Aksoy, ortaklara yüzde 15 farklardan 115 milyar lira dağıtıldığını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3 de 
_______________ ' GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 

GEMLİK _____

KSrfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■i

13 Şubat 2004 Cuma FİYATI: 200.000- TL.

i ANT Gıda A.Ş. zeytin 
ahlarından memnun
Türkiye iş Bankanı kurutaşu oton AMT 
kJŞ. Umurbey dtau zeytin ataeianndan mec
nun. 750 bin do zeytin atan AMT Gda AS 
Gem Iik ve çevresinde bektadidun aeytu tata. 
Yetki I i le r, zeytin atanlarının ÖHMmuzdtaD fttata 
sona erdirileceğini söyledi. Haberi ifa»

TEKEL’e ait Sunğipek Fabrikası sonunda önceki gön Hazine’ye devredilerek, üniversitenin yolu açıldı

Sunğipek tapusu Hâzineye devredildi
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Nihayet tapu verildi..
TEKEL’e ait Sunğipek Fabrikası’nın 

Hâzineye devri sonunda yapılabildi.
I Önceki gün, Mal Müdürlüğü’ne gelen 
Bursa TEKEL İşletme Müdürü Kazım 
Özdemir île Mal Müdürü İbrahim Bırnı, 

| sorunları ortaya koydular, çözümler 
aradılar ve bu sorunlara Kaymakamdan 
çözüm gelince, tapu devri birkaç dakikada 
gerçekleşti.

I Kaymakamımız Sadettin Genç, dün yanm
aman haberimizi okuduktan sonra, tapunun 
hâzineye geçtiğini bildirdi.

I Yandaki sütunlarda bu konudaki 
gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Bundan sonra artık, hâzineye ait olan 
[ Sunğipek in Uludağ Üniversitesi ’ne tahsisi 
I gerekiyor.
I Kaymakam Genç, bu konudaki girişimleri 
başlattıklarını söylüyor.

Bu işin biran önce tamamlanması, 
Gemlik e kurulacak olan Hukuk Fakültesi, 
Denizcilik Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek 
Okulları açılması için-bir başlangıç.
Bundan sonra işlerin daha hızlı 

sonuçlanacağını umuyoruz.
Sunğipek Fabrikasında şu anda kalan 

birkaç teknik personelin Uludağ Üniversite
si kadrolarına alınması için girişimler 
başladı.

Fabrflumın altyapı ve teknik durumunu en 
iyi biten bu kişilerin transferi akıllı bir 
çözüm..
Meriz. tahsis işi yine aylar sürmez ve 

Uludağ Ürriveriiten, Sunğipek Fabrikasını 
eMme kazattd^mak irin kollar sıva*

Kadri GÜLER

15 aydır sürüncemede 
bekleyen Sunğipek 
Fabrikası’nın 
TEKEL’den Hazine’ye 
borçlarına karşı devri 
işi nihayet gerçekleşti. 
Önceki gün ilçemize 
gelen TEKEL işletme 
Müdürü Kazım 
Özdemir ve Hazine 
Avukatı Özkan Yiğitel, 
Mal Müdürü İbrahim 
Bırnı ile yaptığı 
görüşmeden sonra, 
ortaya çıkan sorunlar 
Kaymakam Sadettin 
Genç’in girişimleri 
İle çözüme kavuştu 
ve aynı gün Tapu 
Müdürlüğü’nde 
TEKEL’e ait 
Gemlik Sunğipek 
Fabrikası’nın arazi 
ve tesisleri Hazine’ye

-4114ı

Kaymakam Sadettin 
Genç, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
tapu işlemlerinin bit
tiğini, bundan sonra ki 
işlemlerin ise, fabrika 
ve arazisinin Uludağ 
Üniversitesi’ne 
tahsis edilmesi 
olacağını söyledi. 
Bunun için çalışmaları 
hemen başlattığını 
söyleyen Kaymakam 
Genç, en kısa zamanda 
bu sorunun da çözüle
ceğini ve Sunğipek 
Fabrikası’nın Uludağ 
Üniversitesi’ne 
eğitim amaçlı olarak 
devrinin sağlana
cağını söyledi. 
Kaymakam Genç, fab
rika depolarında bulu
nan tütünlerin Eylül 
ayma kadar boşaltıla-

Makina Kimya Kurumu 
tarafından ihalesi 
yapılan ve sokum çabş- 
malan devam eden 
fabrika içindeki maki- 
nalarm ise. Haziran ayı 
sonuna kadar 
bitirileceğini bildirdi. 
Öte yandan, kendisi île 
görüştüğümüz Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültemi Dek =»n»

Prof. Dr- Müfit Parlak, 
gegşmderden memna 
ulüuğ—n Mr an önce 
fabrikanaı Ûukerâteye 

devrini bddetHderââ 
söçiedL
Fariak. İLKEL perso 
nefi otan ban yönetiri- 
lerin Uludağ Ünhıer- 
sües ne aktantaaın 
için gınsimter başlat-

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir dışın
da olması nedeniyle bugünkü yazısı elimize 
ulaşmadığından yayınlanamıyoruz. Okuyucula 
nmızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Ne olacak bu
Yerel seçim 

takvimi işliyor 
Aday listelerinin teslim süresi 

24 Şubat Salı günü sona eriyor.
28 Mart’taki 
Mahalli İdareler 
Genel Seçimlerine 
katılacak siyasi 
partilerin, aday 
listelerini ilgili 
seçim kurullarına 
teslim süresi 24 
Şubat Sah günü 
saat 17.oo’de 
sona eriyor.
Yüksek Seçim 
Kurulu’nun Resmi 
Gazete’de yayınlanan 
kararına göre, 
bağımsız adayların, 
seçilme şartlarına 
sahip olduklarını 
belirten ve 345 
milyon 990 bin 
liranın mal

sandığına yatırıldığına 
dair makbuzun 
eklendiği dilekçe ile 
aynı süre içinde 
ilgili seçim kurulu 
başkanlıklarına 
başvurmaları, 
adaylıklarının 
kabulü için yeterli 
olacak.

Parasız yatılı ve 
bursluluk sınavı

Sınava başvurular bugün sona eriyor.
Maddi imkanları 
yeterli olmayan 
öğrencilerin gire* 
ceği sınav için 
başvurular bugün 
mesai saati 
bitimine kadar 
okul müdürlük* 
lerine yapılacak. 
Adaylar sınav 
ücreti olarak 9 
milyon lira öde 
yecek. Adaylardan 
5, 6, 7’nci sınıflar ile 
ortaöğretim kuram
larının 9 ve 10’ncu 
sınıflan ile 4 yıllık 
orta öğretim kuram
larının 9, 10 ve 
11 ’nci sınıfların 
dakiler 8 Mayıs 2004

tarihinde sınava 
girecek. İlköğretim 
okulla nnın 8’nci 
sınıflanndakilerin 
sınavı ise 13 Haziran 
tarihinde olacak. Bu 
yıl sınava başvura
bilecek adayların en 
az 5’nci sınıfta olması 
gerekiyor.

televizyonların hali
İlçemizdeki 
televizyon 
yayınlarının 
izlenememesi 
vatandaşların 
büyük tepkilerine 
neden oluyor. 
İlçenin Eşref 
Dinçer ve 
Hamidiye 
Mahallerinde 
televizyon 
yayınları yan
sıtıcıdan kay
naklanan sorun
lar nedeniyle 
izlememesi 
vatandaşın 
tek eğlence 
kaynağının elin
den alınmasına 
çözüm bulunama- 
masına anlam 
verilemiyor. 
Aylardır net 
bir şekilde 
televizyon 
izleyemediklerini

söyleyen mahalle 
sakinleri, bölgede 
televizyon izleye
meyen tek ilçenin 
Gemlik olduğunu 
belirtiyorlar.
Havaların 
durumuna göre 
bazı yayınların 
gelip gittiğini,

bazen görüntü, 
bazen sesin 
geldiğini söyleyen 
televizyon 
izleyicileri, soru
nun yansıtıcıda 
ise bir an önce 
giderilmesi gerek
tiğini söylüyorlar.
Yansıtıcı için

beledivenin daiu> 
önce ı.ıtandaşU» 
para topl «dığına 
dikkat cek» n 
televizyon sahip
leri, bu durumun 
daha ne kadar 
devam edeceğin» 
merak ettiklerini 
söylüyorlar

II I

OZKfflffl OTOMOTİVDE KAMPANYA
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA
1 ADET 

NOKIA 3315 HEDİYE

ÜSTELİK KREDİ KARTINA § AY TAKSİT
YAPI KREDİ- VVORL.D KART 
İŞBANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

KAIAPAMYA-üıl J 4

ÖZKflYfî OTOMOTİV
I I W Körfez Boytoş Sitesi Altı GEMLİK

Tel : 513 73 93 Fcx : 514 40 44
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Marmarabirlik
gübre dağıtımına 

başladı
Devlet Hayatı

2003-2004 zeytin sezonunda bekledikleri zeytini alamayan 
Marmarabirlik Kooperatifleri mağdur durumdaki ortaklarına 
gübre ve ilaç yardımına başlıyor. 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, 
ortaklara yüzde 15 farklardan 115 milyar lira dağıtıldığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

- Marmarabirlik
72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, ortak
larına yönelik gübre 
dağıtımına başladı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, gübre 
yardımlarının 
"Vadesi geçmiş 
borcu olmayan
lara” yapılacağını 
söyledi.
Marmarabirl ik 
Gemlik Zeytin Tanm 
Satış Kooperatifi 
Başkanı İbrahim 

Aksoy, yaptığı açık- İbrahim Aksoy, gübre dağıtımının vadesi geçmiş borcu olmayanlara yapılacağını söyledi.
lamada, çarşamba 
günü mesai bitimi 
itibariyle ortaklar
dan 818 bin kilo 
zeytin aldıklarını 
açıkladı.
Aksoy, alınan 
zeytinlerin brüt 
bedelinin 923

milyar olduğunu 
belirtirken, üretici 
alacağının net 
850 milyar ola
cağını bildirdi.
ÜRETİCİMİZ 
MAĞDUR OLDU 

Kooperatif ortak-

TAŞI 
GEDİĞİNE

Orman yağması...
İstanbul’da Orman yağması 

Hemi de ne yağma, 
talan siyasiler seçim derdinde 
Uyanıklarda ağze kesim 
2B sırtüstü yan gel yat

larının bu yıl geçmiş 
yıllara göre 
mağduriyetlerinin 
daha fazla olduğuna 
dikkat çeken Aksoy, 
"Ortaklarımıza 
yüzde 15 farklar
dan doğan 110 
milyar lira dağıtı 

larak rahatla
maları sağlandı" 
diye konuştu.
7 Kasım 2003 
Cuma günü 
başlatılan zeytin 
alım kampanyasında 
hedeflerinin 8 
milyon kilo olduğu
nun altını çizen 
İbrahim Aksoy, 
yaşanan kötü hava 
şartları nedeniyle 
bunu gerçekleştire 
mediklerini söyledi. 
GÜBRELER 
GELDİ 

Ortaklarına yönelik 
gübre yardımlarının 
başlatıldığını da 
açıklayan İbrahim

Aksoy, ilk parti 
gübrenin koope 
ratife ulaştığını 
bildirerek, 
ihtiyaç sahibi 
ortakların başvuru
da bulunabilecek
lerini söyledi.
Aksoy, "Gübre 
dağıtımı için 
köylere gidilerek 
ortaklara bilgi 
verilerek, ön 
hazırlık yapılacak. 
Şunu özellikle 
belirtmek istiyo
rum. Vadesi 
geçmiş borcu olan 
ortaklarımız 
kesinlikle bu 
yardımlardan 
faydalanamazlar, 
borçlarını koope 
ratife biran önce 
ödemeleri gereki 
yor. faiz uygula
ması ileriki aylarda 
onları zor 
durumda bırakır" 
ikazında bulundu.

30 yda yatan aannnnyrf yaphan.
Is hayatana har hndnnannde cahyftna.
Geçici aşdfikte yaptanu
Daire Başfcaahğı da şaptan.
Dış SuMardea w ptihano âfibebvhr 

yapılan Sofi aaiaaaaaiardan »oraaalay* 
dum.

Tabii. Ticari mitimdlzn 
rum.

Zaman zaman yurt içinde w yurt 
dışında. Dıs İşleri ve Merkez R—h »ı 

yetkil ileri ile çalıştım
Uzun maraton topiantdmna katddnB.
Bu toplantılar içm taigi w tecrvbr cafi 

önemlidir.

Ama. Sağlıklı olmak daha <nh «amar 
lîdir.

Hem fiziki «Mhk.
Hem de ruh Mğhğ. ve moral gacâ cok 

önemlidir.
Türk insanı kendine iyi bakmır
Spor yapmaz.
Hatta yürüyüş bile yapmaz
Rütbe yükseldikçe, kotana bSe oynat

maz hale gel ir.
Ard-arda yenen iş yemekleri, sağfcpı 

bozar.
Hızlı kilo almaya baslarsınız.
Zamanla, damar sertliği kendini gös

terir.
Çarpıntı başlar.
Eğer aldırmaz iseniz, iş kalp ameh 

yatma kadar gider.
Artık verimli olma döneminiz bitnnttar
Toplantılar, size bir işkence gibi gel 

meye başlar.
Huyunuz da değişir.
Alınganlık başlar.
En ufak bir engelde ipleri koparrsmsz.
Çünkü sizi artık tecrübeleriniz yönete

mez.
Bozuk olan sağlığınız. ipleri ele 

almıştır.
Artık ne kendinize, haynmr otar.
Ne de. devletinize hayrınız otar.
En önemli konular konvsntarken 

aklınız tansiyondadır.
Hele yasınız seksene dayandı ise. artfi 

zarar vermeye baslarsınız.
Bu tesbitler ben dahil tüm bürokratlar 

için geçerikfir.
Sayın Denktas ı gördükçe hep banlan 

hatırlarım.

Sabır acıdır.

Ama, tatlı bir mevvası cardır.
“Sadi”
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Hatalı tabela
kaldırıldı

Styftttin ŞEKERSÖZ 
Geçtiğimiz 
günlerde 
gazetemizde 
yayınlanan 
"Okullarda 
tabela kar
maşası" başlıklı 
haberimizin 
doğruluğu 
belgelendi. 
İlçe merkezinde 
bulunan İlköğre
tim ve Liselerin
duvarlarındaki 
okulun kimliğini 
belirleyen 
tabelaların birbirini 
tutmadığı ve akıl
larda soru işareti

bıraktığı 
gözlenirken İmam 
Hatip Lisesi 
duvarındaki tabela 
söküldüğü görüldü. 
Bazı okulların

tabelaları
Milli Eğitim 
Bakanlığı yazarken, 
bazı okulların 
tabelaları ise,

Bursa Valiliği ile 
başlıyordu. Hatalı 
tabelalar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün uyansı 
sonucu kaldırıldı.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE E O QO
KÖRFEZ OFSET IO 5jO OO

e 0515051500000050005000000000005000000000100'0010

^*^^018112/500005/50000000000000000000000001 0

Mrk. j Hamldfye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: (0.224) 614 30 62 GEMLİK 

Şfc>. ; Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel; (0,224) 363 98 72

AROL MOBİLYA
J 
î 
i

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPIM GARDROP 
✓ ÜÇ KAPIM GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİ DİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI

HMHMH MSm

ADD’de 
görev 

dağılımı 
yapıldı

Atatürkçü Düşünce Demeği başkanlığı
na yeniden Cengiz Ersoy getirildi.

Geçtiğimiz 
hafta olağan 
kongresini yapan 
Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik 
Şubesi’nde yeni 
yönetim oluştu. 
Yeni seçilen 
dernek yöneti
minin önceki gün 
yaptığı toplantıda 
eski başkan

Cengiz Ersoy, 
tekrar ADD 
Gemlik Şubesi 
başkanlığına 
getirildi.
ADD’de başkan 
yardımcılığına 
Edip Özer, 
Saymanlığa 
Halide Bulut.
Sekreterliğe de 
Mürüvvet Sezer 
getirildi.

BURSA HAKİMİYET
I KENT VE
1 OLAY

«GAZETELERİNE
İLAN ALINIR

। KÖRFEZ REKLAM
| TEL: 513 17 97- 513 96 83

Fax: 513 35 95
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Verem Haftası
ödülleri dağıtıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Verem Savaş 
Haftasında 
İlköğretim okulları 
arasında açılan 
"Verem Hastalığı 
ve Korunma" 
konulu kompozis 
yon yarışmasında 
derece alan öğren
ciler armağanlarını 
okullannda al dılar 
5-11 Ocak Verem 
Haftası nedeniyle, 
öğrencile ri teşvik 
amacıyla düzenle
nen y anş m ay a 
katılan öğrencilerin 
yazdığı kompozis 
yon çalışmalannı 
Üçe Milli Eğitim 
Müdür! üğü ’ nün 
belirlediği korniş 
yon değerlendirdi. 
Değer lend i rm e d e, 
birinciliğe 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
8-A sınıfından 
Seher Koyuncu 
layık görülürken,

Yarışmada, Borusan ilköğretim Okulu 
öğrencisi Hilal Çevik ise İkinci oldu.

Borusan İlköğretim 
Okulu 6-A sınıfı 
öğrencisi. Hilal 
Çevik ikinci oldu. 
Komisyon yarışma
da üçüncülüğe 
uygun kompozis 
yonun olmadığına 
karar verdi.
Yarışmada derece 
alan öğrenciler, 
kompozisyonlarında 
"Hastalığa 
yakalanan bir 
insan henüz 
açmamış tomur
cuk kadar tazedir. 
Bakım ve şefkat 
ister" "Hep birlik
te kahrolsun 
verem mikrobu' 
demeyi öğrenelim" 
"Ülkece gön
lümüzde ve 
fikrimizde onu 
yerle bir etmek 
olsun, yüzlerimiz 
gülsün, ciğerleri 
miz sağlıkla dol
sun" sloganlarını 
işlediler.

DERNEK 
ÜYELERİ 
MUTLU OLDU 
Gemlik Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Rafet Tetik 
ve Sosyal Faaliyet 
Sorumlusu Sevgin 
Arseven ile birlikte 
okullara giden 
dernek yönetim 
kurulu üyeleri, 
derece alan öğren
cilere ödüllerini 
sınıflarında 
arkadaşlarının 
yanında verirken, 
öğrencilerin küçük 
yaşta gösterdikleri 
duyarlılıktan mutlu 
olduklarını dile 
getirdiler.
Atalarımızın 
"Sağlam kafa 
sağlam vücutta 
bulunur" sözlerinin 
unutulmaması 
gerektiğini söyleyen 
Dernek Başkanı 
Rafet Tetik, 
çocukların BCG 
aşısından korkma
malarını istedi.
Yarışmada birinci 
gelen 11 Eylül 
İlköğretim okulun
dan Seher 
Koyuncu, ödülü 
olan fotoğraf maki- 
nasını Dernek 
Başkanı Rafet 
Tetik’ten 
arkadaşlarının 
alkışlan ara
sında aldı.
Okul Müdürü

Verem Hastalığı ve Korunma konulu kompozisyon yanşmasmda 
11 Eylül İlköğretim Okulu öğrencisi Seher Koyuncu birinci oldu.

Mehmet Duran ve 
Sınıf Öğretmeni 
Figen Yılmaz 
öğrencileriyle 
gurur duyduklarını 
söylediler.
Kompozisyon 
yanşmasında 
ikinci olan Borusan 
İlköğretim okulun
da ise, büyük

şaşkınlık yaşandı. 
Arkadaşlarının 
kazandığı başarıyı 
ve aldığı ödülü 
şaşkın gözlerle 
takip eden öğrenci 
ler, gelecek yıl 
yarışmaya kendi
lerinin de katılacak
larım söylediler 
Borusan İlköğretim 

okulu öğrencisi 
Hilal Çevik 
ödülü olan 
Volkmen’i ahrken 
okul müdür yardan- 
ası İsmail Uzun üe 
smıf öğretmeni 
Davut Özdemir 
öğrencilerinin 
başarısına ortak 
oldular.

iSevgililer Günü yaklaşıyor \
I 14 Şubat 2004 Sevgililer Günü nedeniyle, Gazetemiz Gemlik Körfez
" sevgililerine mesaj göndermek isteyenlere sayfalarım açıyor
I Rumuzlu ve rumuzsuz göndereceğiniz her türlü mesajı gazetemizde

ücretsiz olarak yayınlayacağız.

I Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95 e-mail: kadri_guler@hotmail.com ■
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Oyuncak seçerken nelere dikkat edilmeli?
Bebeklerin doğar doğ
maz dış dünyayı duyu 
organları aracılığı ile 
tanımaya başladıkları 
için çevrelerinde bulu
nan her nesnenin 
uyarıcı ve öğretici nite
likte olduğu, bu yüz
den bebekler ve çocuk
lara alınan oyuncak
ların seçimine özen 
gösterilmesi gerektiği 
bildirildi.
Oyuncaklar hızla 
büyüdüğü ve değiştiği 
ilk yıllarda bebeklerin 
neredeyse tüm 
zamanını alıyor.
Duygusal ve fiziks el 
gelişim açısından, en 
doğal ve en aktif 
öğrenme ortamı da 
oyun sırasında oluşu 
yor. Oyun, bebeğin 
hayal gücünü yeteneği
ni gelişti rerek, düşün
meyi ve keşfetmeyi 
öğrenmesini, kendisine 
güven kazanmasını ve 
sosyalleşmesini sağlı 
yor. Oyunla nn 
vazgeçilmez öğeleri 
olan o uncaklar da 
bebeklerin zihinsel, 
bedensel ve psiko- 

sosyal gelişimine 
yardımcı oluyor. 
Uzmanlar bir yandan 
bebek için eğlenceli 
anlar yaratırken diğer 
yandan da etkili bir 
eğitimsel görev 
üstlenen oyuncakların, 
bebeği oyalayarak 
annenin rahat etmesini 
sağlayacak bir nesne

olarak değil, önemli 
bir eğitim aracı olarak 
görülmesi gerektiğini 
belirtiyorlar.
Bebeğin gelişiminde 
bu derece önemli bir 
rol oynayan oyuncak
ların seçiminin özenle 
yapması gerektiği, 
alınacak oyuncağın 
bebeğin yaşına, 
gelişim dönemine, 
beceri ve ilgilerine 
uygun olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
ifade eden uzmanlar, 
her zaman güvenilir
liğini kanıtlamış 
markaların tercih 
edilmesi gerektiğini de 
vurguluyorlar.
Pedagoglar bebeklerin 
ilk oyuncakları arasın
da bulunması faydalı 
olanları ise şöyle 
sıralıyor:
"Pelüş oyuncaklar: 
Sarılıp uyuyabileceği 
yumuşacık bir pelüş 
oyuncak, bebeğin 
yatağında kendisini 
güvende hisset meşini 
sağlıyor. Aynı zamanda 
bebeğin arkadaşı göre
vi görerek, ileride ilk 
sohbetlerini onunla 
edebiliyor. Ayrıca, 
yumuşak bir oyuncağın 
bebeğin tenine 
değmesi onu uyararak 
dokunma duyusunu 
geliştiriyor.
Egzersiz Oyuncakları: 
Yetişkinlerin olduğu 
gibi bebeklerin de 
sağlıklı bir bedene

sahip olmak için 
bazı egzersizlere 
ihtiyaçtan olduğu 
nu belirten uzman- 

. 1ar, egzersiz oyun
caktan nın, sağlıklı 
bir şekilde bebeğin 
kollarını, bacak
larını ya da tüm 
vücudunu hareket 
ettirmesini sağladı 
ğını, böylece bebeğin, 
eğlenirken bir yandan 
da fiziksel gelişimini 
destekleyici hareket 
ler yapabileceğini 
bildiriyor.
Şekilli Kutular: 
Birbirinden farklı 
boyut ve şekillerdeki 
kutularla oynamak 
çocuğun el becerisini 
geliştirme, nesne- 
boşluk uydurma, ayırt 
edebilme yeteneklerini 
destekleme açısından 
çok yararlı görülüyor. 
İç içe Geçebilen 
Kaplar: İç içe geçe
bilen kaplarla, oynama, 
çocuğun birçok 
becerisini geliştiriyor. 
Kapları birbirine vura 
rak, iç içe koyarak, 
kuleler yaparak, renk
lerine göre ayırarak, 
altlarına bir şeyler 
saklayarak bebeklerin 
hem el becerileri, hem 
de hayal gücü 
gelişiyor.
Müzikli Oyuncaklar: 
Bütün çocukların 
müzik sevdiğini 
belirten uzmanlar, 
müzikli oyuncakların,

dinleme ve belleğini 
kullanma yeteneklerini 
geliştirdiğini, 
bebeklerin ilk başlarda 
gelişigüzel basıp 
sesler çıkarabildiği 
düğmelere daha 
sonra bilinçli basarak 
yaratıcılıklarının 
gelişeceğini 
belirtiyorlar.
Hareketli Oyuncaklar: 
Bebekler için emekle
meye ve yürümeye 
başlamanın özgürlük
lerine kavuşmanın ilk 
adımı olduğunu 
belirten uzmanlar 
hareket yetenekleri 
arttıkça, gördükleri 
her hareketli nesneyi 
yakalamak ve incele
mek için istek duyan 
bebeklerin bu 
dönemde, peşinden 
emekleyebileceği 
ya da minik adım, 
farıyla yetişmeye 
çalışacağı hareketli 
oyuncakların, bebeği 
için teşvik edici bir rol 
üstlenerek daha kısa 
bir sürede başarıyla 
emeklemeyi ve daha 
sonra da yürümeyi 
öğrenmesini sağlaya
cağını ifade ediyorlar".-/

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2003 / 826
Davacı Haşan Yıldırım tarafından I 

davalı Hazine ve Engürücük Köyü aiey 
hine mahkememizde açılan senetsizden 
tescil davasında; Bursa ili Gemlik ilçesi. ' 
Engürücük Köyü Bayırbağlar mevkiinde 
kain doğusu Hakkı Kutra’ya ait zeytinlik ! 
Batısı Asım Temel zeytinliği ile çevrik 
yaklaşık 3218.00 m2 miktarındaki 
ilişikte ekli krokide “A” harfiyle göster
ilen taşınmaz ile yine aynı yer Umurbey 
yolu mevkii doğusu zeytinlik, batısı ve 
güneyi tapulama harici çalılık, kuzeyi | 
Haşan Yıldınm’a ait 1933 kadastro 
parseli ile çevrili yaklaşık 3012.28 m2 
miktarındaki kradike “A” harfiyle gös
terilen taşınmazın davacı adına senetsiz
den tescili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddia 
edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 
ay içerisinde mahkememizin 2004/826 
esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, 
aksi halde davacı Haşan Yıldırım adına ı 
tapuya tescil karan ve rileceği ilan
olunur. Basın : 2004 •

HER TURLU KARTUŞ DÖLÜMÜ VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

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

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE £40 AC QQ
KÖRFEZ OFSET 0 I0 VV 00

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 1994-1995 öğretim 
yılında aldığım tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ALİ FUAT AYYILDIZ

YONCA DANIŞMANLIK
E

s

20-40 yay atan eğitimli ve deneyimli olmak üzere BAYAN
✓ ÇOCUK BAKICILARI (Mertek Liteti)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
✓ EV İŞLERİNE YARDIMCILAR

(YaMı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

TEL: (0.224) 514 28 62
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 

numaradan randevu alınarak yapılacaktır. 
NOT: Sigara kullanmayanlar tercih edilecektir.

I JAPON cm SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VI SERVİSİMİZ VAH»

IGvsvk

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YAŞAYIN |

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR J
PENCEREDE TERLEME ORTAMDA ROdSF Y WAZ I

FAN İLE KİŞİN ISITIR, YAZIN SERİNLETİR R
TEL:S13 İt«!
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Türkiye soğuk 
havanın etkisinde
Tipi şeklindeki kar yağışı Marmara bölgesinde etkili oluyor.

Türkiye soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine girdi.
Tipi şeklindeki kar 
yağışı, İstanbul başta 
olmak üzere tüm 
Marmara bölgesinde 
etkili oluyor. Tipi 
nedeniyle Çanakkale 
ve İstanbul Boğazlan, 
çift yönlü olarak tran
sit gemi geçişlerine 
kapatıldı.
İstanbulluların, bir ay 
önceki "teslimiyet 
manzarası "m yeniden 
yaşamamak için yetk
ililerin uy anla nnı 
dikkate aldığı 
gözleniyor. Kentte, C 
planı olarak bilinen 
”Çok Yüksek Yoğun 
lıdc Alarmı” devrede. 
İstanbul'da başlayan 
karla kanşık yağmur 
tipiye dönüştü ve 
İstanbul beyazlara 
büründü.
Yoğun tipi nedeniyle 
İstanbul Boğazı çift 
yönlü olarak deniz 
trafiğine kapandı. 
Bu arada Sirkeci- 
Yaiova vapur seferinin 
Adalar a kadar yapıl 
dığı, diğer hatlarda ise 
bir sorun yaşanmadığı 
öğrenildi. İstanbul 
lulann günlerdir 
yapılan uyanlara

uyduğu da gözlem 
lendi. Gün boyunca 
trafikte çok ciddi 
sıkıntılar yaşanmadı. 
Toplu taşıma araç 
lannm tercih edilmesi 
nedeniyle yaşanacak 
yoğunluk için, İETT ve 
arabalı vapur seferleri 
artırıldı.
Hafif raylı sistem ve 
metroda da ek sefer
ler konuldu.Bu kap
samda, Taksi m-Levent 
Metrosu 24 saat 
kesintisiz sefer 
yapıyor.
Çanakkale’de de 
yoğun kar yağışı ve 
poyraz fırtınası deniz 
ulaşımını olumsuz 
yönde etkiliyor.
Hızı saatte 60 kilomet 
reye ulaşam poyraz ve 
yoğun kar yağışı 
nedeniyle Gelibolu-

Lapseki, Kabatepe- 
Gökçeada araba 
vapuru seferleri 
yapılamıyor.
Çanakkale 
Boğazı’nda ulaşım, 
Çanakkale-Eceabat 
araba vapuru sefer
leriyle sağlanıyor. 
Olumsuz hava 
koşullan, eğitimde de 
aksamalara neden 
oluyor. Çanakkale, 
Sakarya ve Tekirdağ 
da ilköğretim okullan 
ve liseler dün ve 
bugün Edirne’de de 
dün tatil edildi.
İstanbul’da ise 2 
günlük tatil ilan 
edilmişti.
İstanbul’daki Üniver
sitelerin büyük bir 
bölümü de dün öğle.- 
den sonra eğitime bir 
gün süre ile ara verdi.

Erdoğan’dan İnsan 
Haklan Uyarısı

"İnsan haklarına ideoloji gömleği giydirilmesin "
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
insan haklan 
konusunun 
kendileri için çok 
önemli olduğunu 
ifade ederek, 
"İnsan haklarına 
ideoloji gömleğini 
giydirmek çok 
yanlış" dedi. 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
Uluslararası Af 
Örgütü Genel 
Sekreteri irene 
Khan’ı kabul etti. 
Başbakanlık 
kaynaklarından 
edinilen bilgiye 
göre, irene Khan 
görüşmede 
Erdoğan’a, 
hükümetin, insan 
haklan ve ifade

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

HöFT?yi OKUYUN - OKUTUN
ABONE OLUN

özgürlüğü 
konusunda 
yaptığı değişik
likleri takdirle 
karşıladıklarını 
söyledi.
Khan, "Bu 
konuda çok 
cesursunuz.
Çok cesur 
reformlar 
yaptınız. 
Sizden büyük 
beklentileri 
miz var" 
diye konuştu.
Erdoğan: "İnsan 
Haklan Tek 
Standarta Uymalı" 
Başbakan Erdoğan 
da. insan haklan 
konusunda farklı 
standartlar tespit 
ettiğini belirterek, 
kendisinin şiir

nİTMissıyts Ag* 
davay<a kmtsenm 
iigilenmed»ğww. 
ancak Diyarbakır 
Büyüksehir 
Belediye Başka 
nınm davasına 
Avrupa'dan 
4 dışişleri 
bakanının gefafeğare 
dikkat çekti

GEREKLİ TELEFONLAR

ULAŞIM

Uüdoğ Turtam 6131212
Aycin Turtan 6132077

İtfaiye 110
Pofc İmdat 155
Jandarma İmdat' 156
Jandarma K. 513 1055
Pofc Karakolu 513 18 79
Gar. Kbm. 5İ3 12 06

KAYMAKAMUK

Kaymakamlık 513 1051

CJavcrtğ 513 1053

C.SavaYrd. 51329 54

Emniyet Mûd. 513 1028

HASTANELER

Devtot Hortansrt 6139200
SBK Hartansrt 6132329
MsrJağOcağ 6131066

TAKSİLER

KârtteTakrt 61318 21
ÇnarTaH 613 2467
MvrtnTaM 6133240
Gemlik Takıl 61323 24
ManartvTatal 6143660i

BELEDİYE

RESMİ DAİRELER

TEK Arca 513 2066
TEK İşletme 513 45 03
Stafyum 51400 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 11 74
Hak Kütüphane 513 13 53
Askerlik şb. 513 1057
Karayoöan 513 1308
Uman Baş. 513 1133
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 5133742
özel İd. Md. 513 1507
Tapu S». Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 1364
Gümrük Md. 513 1411
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 5137773

Santral 613462143
Bajkanrtr 6134620
Zabıta 6132432
Otobüs htet 6134621-122
Su Met 6134621-116
İtfaiye 6132326
Muharab» Md.613 46 21-182
Ycnl||. Md. 6134621*111
Su Ama Yama 106

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya ' 544 30 60
Yenikapr (212) 516 12 12
Yalova (226)811 1323
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)81410 20
Topçular (226)363 43 19
Esklhlsar (262)6556031

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
YenUJkttgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukttgaz 5138000

AMCAN PETROL 5131079
YB&MJRIIAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTOGAZ 5131425

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİNİN HİZMETİ

Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız (îttik» Biraıafei ahanaksadr.
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Kadınlar da Faiz dışı

“Jandarma” oluyor
Jandarma Genel 
Komutanlığı 
Bandosuna, 
kadınların da alın
masını öngören 
yasa tasarısı, 
Meclis içişleri 
Komisyonu ’ nda 
kabul edildi. 
Uzman jandar
maların lise 
mezunlan arasın
dan seçilmesini 
öngören Tasarıya 
göre, 18-24 yaş 
arası bayanlar da, 
jandarma bando 
komutanlıklannda 
istihdam 
edilebilecek. 
Tasannın 
görüşmeleri ilginç 
diyaloglara da 
sahne oldu.
AKP Çorum 
Milletvekili Ali 
Yüksel Kavuştu,

tasan kabul edildik
ten sonra, mehter 
takımında kadın
ların görev alıp ala
mayacağım sordu. 
Milli Savunma 
Bakanlığı Kanunlar 
Dairesi Şube 
Müdürü Hava 
Hakim Albay İsmail 
Hakkı Dirlik, 
mehter takımının 
Genelkurmay 
Başkanlığı’na bağlı 
olduğunu hatır
latarak, "Malumu 
nuz üzerine 
mehter takımında 
bayanlar görev 
almaz" dedi. 
AKP İzmir 
Milletvekili Serpil 
Yılmaz da, tasan
dan duyduğu mem
nuniyeti dile geti 
rerek, ileride diğer 
sınıflarda da kadın-

denge açık 
verdi

ların görev alması 
talebinde bulundu. 
Diğer milletvekil
lerinin bazı işlerin 
ağır olduğu yolunda 
yorumlar yapması 
üzerine Yılmaz, 
"Biz kadınlar ağır 
işleri de yaparız" 
cevabını verdi. 
Bu arada, Emniyet 
Teşkilatının daha 
verimli görev yap-

ması ve artan 
ihtiyaçlannın 
karşılanmasında 
önemli katkıda 
bulunan Türk Polis 
Teşkilatını 
Güçlendirme 
Vakfı’m yasal 
güvenceye kavuştu
ran Kanun Tasarısı 
da Meclis İçişleri 
Komisyonu ’nda 
kabul edildi.

Ocak ayı nda 
faiz dışı denge 
350 trilyon Hra 
açık verdi. 
Hazine 
Müsteşarlığı Ocak 
ayı nakit gerçek
leşmelerini 
açıkladı.
Buna göre, Ocak 
ayında 6 katrilyon 
955 trilyon liralık 
gelir elde edildi. 
Kamu çalışanları 
ikramiyeleri ile

çiftçilere yapılan 
doğrudan gelir 
desteği 
ödemelerinin Ocak 
ayına kaydırılması 
nedeniyle harca
ma, gelirin üzerine 
çıkarak, 7 katriKu 
on 305 trilyon Hra 
olarak gerçekleşti. 
Bunun sonucunda 
faiz dışı denge de 
Ocak ayını 350 
trilyon lira 
açıkla kapadı

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 

Seçim Broşürü 
Tanıtım kartları

El ilanı
Oy pusulası 

Tanıtım kartları
basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
J0 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK
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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Kilo araştırması yapıldı
Kilo fazlalığı görülme oranı, kızlarda yaş büyüdükçe artıyor...

Çocuklarda 
alt ıslatma

Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi (UÜ) 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dah'nca 
çocuklar üzerinde 
yapılan bir araştır
mada, kilo fazlalığı 
görülme oranının, 
kızlarda yaş 
gruplan büyüdükçe 
arttığı, erkeklerde 
ise obezite görülme 
sıklığının, yaş gru
plan büyüdükçe 
anlamlı olarak 
azaldığı tespit 
edildi.
UÜ Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı öğre
tim üyeleri Dr. 
Kayıhan Pala, Doç. 
Dr. Emel İrgil, Dr. 
Neriman Aydm ve 
Dr. Hürol Aksu 
tarafından, beden 
kütle indeksleri 
hesaplanarak, 6-14 
yas grubunda kilo 
fazlalığı ve obezite 
görülme sıklığının 
belirlenmesi 
amacıyla 5 bin 795 
çocuk üzerinde 
araştırma yapıldı. 
Obezitenin, esas 
olarak erişkin yaş 
grubunu 
ilgilendiren bir 
sorun olarak 
görülse de 
başlangıcının çoğu 
kez erken çocukluk 

ve ergenlik dönem
lerine uzanması 
nedeniyle çocukluk 
yaş grubunu da 
doğrudan 
ilgilendirdiği 
belirtilen araştırma
da, obezitenin 
vücutta aşın yağ 
depolanmasıyla 
ortaya çıkan, fizik
sel ve ruhsal sorun
lara neden olabilen 
enerji metaboliz
ması bozukluğu 
olduğu kaydedildi. 
Araştırmada, 
çocukluk döne
minde başlayan 
obezitenin, erişkin 
yaşlarda başta kalp 
hastalıktan, kronik 
rahatsızlıklar ve 
hipertansiyon gibi 
sağlık sorunuyla 
ilişkili olduğuna 
işaret edilerek, 
halk sağlığı açısın
dan önemi 
nedeniyle çocukluk 
çağında belirlenen 
obezite eğilim
lerinin yakın bir 
şekilde izlenmesi 
gerektiği vurgu
landı.
Risk faktörleri 
belirlenmeli 
Boy ve kilonun 
oranına göre belir
lenen beden kütle 
indeksinin, 12, 13

ve 14 yaşındaki 
kızlarda aynı 
yaşlardaki erkek
lere göre daha yük
sek bulunduğu 
araştırmada, öğren
ciler yaşa ve cin
siyete göre ince
lendiğinde ise 6 
yaşındaki kızların 
%23.4’ünde, erkek
lerin ise 8.8’inde 
kilo fazlalığı 
görülürken, 7 
yaşındaki kızların 
%5.3’ü, erkeklerin 
11.5’i, 14 yaşında
ki kızların 13.7’si 
ve erkeklerin 
7.1’inin kilo 
fazlalığı bulunduğu 
tespit edildi.
Araştırmada, 6-8 
yaş erkek grubunda 
kilo fazlalığı 
görülme oranının 
diğer yaş grupları
na göre daha fazla 
olduğu ortaya

konulurken, 
kızlarda ise kilo 
fazlalığının, yaş 
gruplan büyüdükçe 
artığı belirlendi. 
Araştırmada, şu 
görüşlere yer 
verildi:
“6-14 yaş grubu 
çocuklarda sap
tanan kilo 
fazlalığı görülme 
sıklığının yüksek 
olması, gelecekte 
obezitenin bu 
yaş grubunda 
bir sağlık sorunu 
olarak 
karşımıza 
çıkabileceğini 
düşündürmekte
dir. Bundan sonra
ki çalışmaların, 
obezite için risk 
faktörlerinin 
neler olduğunun 
belirlenmesine 
yönelik yapıl
malıdır. ”

sorunu
| Uzmanlar, çocukta 

fiziksel bir hastafak 
olmamasına rağ-

I men soğuk, ağırlık 
kaldırma. fazla

I bedensel hareket
I ler ile ilgi çekme
I isteğiyle ah ıslatma 

sorununun gönde 
bileceğini söyledi. 
"Hoşgörülü 
Yaklaşın, 
Cezalandırmayın?” 
Ebeveynle rdeeı. 
sorunu olan çocuk
larına "hoşgörülü" 
yaklaşmalarını 
isteyen uzmanlar, 
"Çocuğun alt 
ıslatma sorunuyla 
ilgili kimsenin 
dalga geçmesine 
izin verilmemeli 
ve çocuk tek başı
na yatırılmalı. 
Üstünü kendisi 
temizlemeli. Anne 
ve baba, bu duru
mun hastalık 
olduğunu bilmeli 
ve ona göre 
davranmalı.
Çocuğu azarla
mak, dövmek, hor 
görmek, ceza
landırmak veya 
tehdit etmek son 
derece yanlıştır. 
Bu çocuklarda

su

sonra, tuvalete 
f öf w ûIumöL >oö 
sa çocuk. oykanân I 
çiş vapman ûğnr 
nir. Bu tür çocarib* | 
lar. uykuya daldık I 
tan î-2 saat son 
ra altlarını ısfatar* I 
lar. Bu durum 
gözönünde bulun- I 
durularak çocuk
lar takip edilmefe. I 
Çocuklara. saat 
17.ooden sonra 
sulu gıdaları 
sınırh vermek 
gerekir. Çocuk 
yatağından kuru 
tolöf^ında.

Yorgunluk da kalp krizi nedeni NÖBETÇİ ECZANE I

1 3 $«b«t 2004 €••• 
DEMİRİZ ECZANESİ

Aşın yorgunluk da kalp krizi nedenleri arasında bulunuyor
Kalp krizine 
yakalanmada 
yüksek tansiyon, 
kolesterol, sigara 
gibi nedenler yanın 
da aşın yorgun
luğun da önemli 
oranda etkili 
olduğu belirtildi. 
Maastricht Üniver
sitesi tarafından 
5 bin yetişkin 
üzerinde yapılan 
araştırmaya göre, 
aşın yorgunluk ve 
buna bağlı olarak 
görülen isteksizlik, 

iştahsızlık, alıngan
lık, neşesizlik gibi 
durumlar, kalp 
krizi ve felç riskini 
büyük ölçüde 
artırıyor.
Bugüne kadar daha 
çok yüksek 
tansiyon, koles
terol, sigara içme 
gibi etkenlerin kalp 
krizinde etkili 
olduğunun 
bilindiğine dikkati 
çeken araştırma
cılar, yorgunluğun 
da en az bu

faktörler kadar 
kalp krizi riskini 
artırdığını 
kaydettiler.
Araştırmacılara

göre, aşın yorgun
luk şikayeti olan- 
lann derhal dokto
ra görünmeleri 
gerekiyor.
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ANT Gıda A.Ş. zeytin 
alımlarından memnun

, Kar yağışları 
başladı

bilişim hizmetleri

A4Tech
Joystick 
HecSye

Türkiye İş 
Bankasi kuru
luşu olan ANT 
Gıda A.Ş. 
yetkilisi İsmet 
Ensari, (Jmıırbey 
yöresinde devam 
ettikleri zeytin 
atımlarından 
memnun 
olduklarını 
belirtti.
Geçtiğimiz yıl 
aldıkları zeytin 
atımlarının çok 
üstünde alım 
gerçekleştirdik
lerini açıklayan 
Ziraat Mühendisi 
İsmet Ensari, 
şimdiye kadar 
750 bin kilo 
alım gerçek
leştirdiklerini 
açıkladı.
Hava şartlarının 
sürekli değişmesi

nedeniyle zeytin 
müstahsilinin 
zeytinin 
zamanında 
toplayamadığını 
söyleyen Ensari, 
istenilen hedefe 
ulaşamadıklarını 
belirtti.
ANT Gıda

Yetkilisi 
Ziraat Mühendisi 
İsmet Ensari, 
bölge de 
zeytin 
atımlarının 
önümüzdeki 
hafta sona 
erdirileceğini 
söyledi. İsmet Ensari

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 'nün 
yaptığı uyanlar 
doğru çıkarak, 
soğuk hava ve kar 
yağışları yurdu 
etkisi altına aldı.
İlçemizde de 
dün sabah erken 
saatlerde yüksek 
tepelerde 
kar yağışları 
görülürken, hava 
ısısı giderek düştü

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EIM SOM TEKNOLOJİ EIM İYİ FİYAT 
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

ve saat 16.oo |
sıralarında Gemlik ' I 
merkezine de kar 1
yağmaya başladı. 
İlçemizin Hayda- 
riye, Sahinyurdu. 
Hamidiye. Selimiye, 
Adliye köylerinde 
kar etkili bir şekilde 
yağarken, gece 
boyunca da kar 
yağışlarının 
devam etmesi 
bekleniyor.

I 
i

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez: İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 51311 69 - 51312 25 
Şube: Eski Pazar Caddesi No: 33 GEMLİK



Bevaz örtü bütün yurdu etkisi altına alırken, ilçemize »on vıHann en böyûfc fcgn

Karın esiri olduk
İki gündür aralıksız yağan kar yağışları, bütün yurdu etkisi altına alırken, ilçemizin Umurbey Beldesi drşmde tide boy w 

■ beldelerde karayolu ulaşımı kesildi. Dün sabaha kadar yağan ve kalınlığı 30 santimetreyi geçen kar yağtş» nedeniyle, «M** 
I hatlarında sık sık kesilmeler meydana geldi. Elektriklerin kesilmesi kar kadar hayatı etkiledi. Gemlik dun öğleye kadar «M** 

triksiz kalınca, kaloriferler yanmadı, okullar tatil edildi, esnaf işyerlerini açmadı. Belediye çalışmaları kar ve ûjpr nedeniyle et 
kili olamayınca, vatandaşlar evlerine kapanmak zorunda kaldılar. Kar yağışları bûyûkşehirierde hayatı tamamen Mç ett

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

KHrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
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I Gemlik’in deprem bölgesinde olduğunu unutan belediye, 2 katları 4’e yükseltti.

Meclisten ayıp karar
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Ayıp karar
Yerel seçimlere 46 gün kala 11 kişi ile 

toplanan Belediye Meclisi, depreme hassas 
olan Doktor Ziya Kaya ve Hamidiye 
Mahallelerinde imar planında değişiklikle, 
2 kat inşaatları, 4 kata çıkardı.

25 kişilik belediye meclisinin çoğunlu- 
luğunun bulunmadığı bir toplantıda, 
Belediye Başkanı’nın oylarıyla neden böyle 
bir karar alındı.

1999 yılında yaşanan deprem 
Maketinden bir yıl sonra, Yalova ve 
Gölcük’te zemin etüdleri yapılarak, inşaat 
fara izin çıktığı halde, Gemlik’te geçtiğimiz 
yaz inşaatlara izin çıkarıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un ısrar
la savunduğu (c) ile gösterilen alanlarda 2 
kattan fazla inşaat izni verilmemesi, ne 
d^feti de şimdi 4 kata yükselildi?

Bu yapılan tamamen seçim yatınm ve 
seçmene şirin gözükmedir.

Ama, bu karara ‘evet’ diyen meclis üyeleri 
hir vebal altına girmişlerdir.

Bunların adını burada yazarak, tüm
Gemlik halkının tanımasını İstiyorum:

Bdediye Başkanı Mehmet Turgut, Yüksel 
II Özaydm, Erdinç Arabalı, Sefahattin Bakırcı, 
I Kadir Gündüz ve DSP’li Müfit Akman!..
I Meclisin küçük azınlığının aldığı bu karar 
I İfa kimlerin kaynldığmı, meclise gelmeyen 

dMer üyeler araştırsın.
/ Kar nedeniyle İnsanların evlerinden çıka
madığı bir günde, okulların tatil edildiği bir 

. 0nde, meclisi toplayanlar ve böyle önemli 
Ür karan çıkaranlar, tarih önünde sorumlu 
t^caklardir. Tabii ömürleri yeterse..

25 kişilik Gemlik Belediye Meclisi, dün 11 kişi ile toplantı yapıldı. İmar ile ilgili 
konuların görüşülmesi sırasında ilçenin ova olarak bilinen ve imar planında 
(c) ile gösterilen 2 katlı yapılaşma izni bulunan alanlara, 4 kat inşaat izni ve 
rildi. Sert tartışmalarla geçen toplantıda, Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
ilçeyi 4 yıl imara açmadığını, seçime bir ay kala ise tehlikeli bölgeleri 4 kata 
çıkarmakla suçlandı. Karar Başkanın oyu ile meclisten geçti.
Seyfettin SEKERSÖZ
Pazartesi günü 
Belediye Başkanı. 
Mehmet Turgut’u 
protesto nedeniyle 
toplanamayan Belediye 
Meclisi, dün 11 kişi 
ile toplandı.
İmar ile ilgili önemli 
kararların alındığı 
toplantıda, Hamidiye 
ve Dr. Ziya Kaya 
Mahallelerindeki ova 
arazilerde imar plan
larında 2 kat olarak 
işlenmiş olan yerlere 
4 kat imar izni verildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un oyu 
ile geçen meclis 
karanna SP’li İbrahim 
Camcıoğlu, ANAP’lı 
Hüseyin Ulukaya, 
bağımsız üye Ali 
Altuntaş'tan sert 
tepkiler yağdı.
13 meclis üyesinin 
katılmadığı toplantıda, 
çevre yolunun

25 kişilik Belediye Meclîsi nde 11 kişinin katıhmsyta ovadan zenürû 
bozuk alanlarda 2 katlar yapılar oldu bitti île 4 kata çskankfc.

üzerindeki bölgede 
yaşayan vatandaşlar 
için 5 dönümlük bir 
alan ilköğretim okulu
na aynldı. Bu alan, 
belediyece kamu- 
laştınlarak. Milli 
Eğitime devredilecek. 
Meclis, aynca Kent 
Konseri ifa Yerd

Gündem 21 kurma 
karan da akb.
AKP’li meclis üyesi
Necdet Ydmaz ise, ah- 
nan kararfarm Gemlik 
Belediyvsi'ne yakış
madığını belirterek.
‘Jübile yapan bir 
meclise gol atmak 
doğru değir dedi.

ANAPlı ■ırfcı üyesi 
Hüseyin llnkaça ise, 
Befetfiye Başkam 
Mehmet Turgvt a

yntınmı vupaşvr- 
su n uz. Het irKmzi 
dikmek ki istiyor- 
sunuz?" dedi 
Haberi savfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Adnan Tekin’den
Doğayla mücadele 

Ama doğayı katletmeden
Kış olanca ağırlığıyla üzerimize çöktü.
Kar yaşamı ağırlaştırdı.
Okullar tatil.
İş yerleri yarı açık yan kapalı..
Yurttaşlar evlerinden dışarı çıkamaz 

I halde.

Karayollarının büyük bölümünde ulaşım 
I yapılamıyor.

Sözün özü evde mahsuruz.
Hem iyi hem kötü.
Kar yağışını izlemek çok keyif veriyor.
Ancak hazırlıksız olunca keyif yerini 

I eziyete bırakıyor.
Ah yapısını tamamlamış,yurttaşlarının 

I en asgari düzeyde gereksinimlerini 
I karşılayabilmiş toplumlar da kar bu denli 
I etkin olamaz.

Yıllar öncesine .çocukluk günlerime git- 
I tim.

Erzurum’dayız.
İlkokul birinci sınıf öğrencisiyim
Babanı Erzurum'un Dumlu İlçesinde 

I bulunan bir turnene bağlı bir Veteriner 
I Bölüğünde görev yapıyor.

Bölüğün konuşlandığı yere yakın bir 
I köy var.

Adı Köşköy.
Eğitim için o köye gidiyoruz.
Her gün ama.
Erzurum’un hele de bir köyünde kış 

koşullarını düşünün lütfen.
Koşullar güçleşiyor.
Yollar kapanıyor.
Kar ekim ayının başlarında toprağı bir 

örtüyor taa mayısın sonuna dek kalkmıyor.
İşte o koşullarda dahi eğitim öğretim 

I hiç aksamıyor.
Yaşam durmuyor.
Oysa bugün gelinen nokta..
Çok ama çok düşündürürcü.
Plansız büyüme, çarpık kentleşme, 

yetersiz alt yapı Türkiye’yi karın egemen
liği altına sokuyor.

Demek ki;
Yapmamız gereken daha çok iş var.
Merkezi yönetimin de, yerel yönetim

lerinde hızla kendisini geliştirmesi, her 
türlü doğal koşulun üstesinden gelecek 
biryaptya kavuşması gerekiyor.

Onun içinde önce akıllı olmak, sonra 
akılcı çözümler üretmenin yollarının ara
mak gerekiyor.

Kar ne dün yağdı ne bugün.
Dünya durdukça kar da yağacak, fırtı

nalar da esecek, seller de yaşanacak.
önemli olan;
Doğayla doğanın dengesini bozmadan 

barış içinde yasayabilmek.

Sevgililer Günü mesajı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Anavatan Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Adnan 
Tekin, 14 Şubat 
Sevgililer 
Günü’nü karanfil 
dağıtarak kutladı. 
Yaklaşık 2 bin 
adet karanfil 
dağıtan Tekin’e 
ANAP İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt ile Gençlik 
kolları üyeleri de 
yardımcı oldular. 
Dün, ilçedeki ' 
tüm bankaları 
dolaşan 
Adnan Tekin, 
çalışanların 
Sevgililer 
Günü’nü 
kutlarken 
bankada bulunan 
müşterileride

ANAP Belediye Başkanı Adnan Tekin, Ziraat Bankas ıdakı 
müşterilere de Sevgililer Günü nedeniyle karanfil dagıtt

unutmadı.
Bugünde 
hastanelerle 
sağlık kuru

luşlarını ziyaret
edecek olan
Tekin, burada 
çalışanlara kırmızı

karanfil dağıtarak 
Sevgililer 
Günü’nü 
kutlayacak.

II I

OZKflYfl OTOMOTİVDE KfiMPffi
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA
1 ADET

NOKIA 3315 HEDİYE

ÜSTELİK KREDİ KARTINA § AY TAKSİT
YAPI KREDİ- VVORLD KART ,A
İŞBANKASI - MAXIMUM KART f
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKflYfi OTOMOTİV
_ _ _ _ _ _ _ _  t E N l İ 1 11 Y I I
| B p p ■ i B Körfez Baytcş Sitesi Altı GEMLİK

Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44
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Gemllk’ln deprem bölgesinde olduğunu unutan belediye, 2 katlan 4 e yükseltti.

Meclisten ayıp karar | Erol GÜRÇAY 

Kırmızı çizgiler

25 kişilik Gemlik Belediye Meclisi, dün 11 kişi ile toplantı yapıldı. İmar ile ilgili konulann 
görüşülmesi sırasında ilçenin ova olarak bilinen ve imar planında (c) ile gösterilen 2 katlı 
yapılaşma izni bulunan alanlara, 4 kat inşaat izni verildi. Sert tartışmalarla geçen toplan
tıda, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilçeyi 4 yıl imara açmadığını, seçime bir ay kala ise 
tehlikeli bölgeleri 4 kata çıkarmakla suçlandı. Karar Başkanın oyu ile meclisten geçti.
Swyfwttin SEKERSOZ
Son dört yıldan bu yana 
ilçede çok katlı yapılaş
maya karşı çıkan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
ertelenen Belediye 
Meclisinde 2 katlı alan
ları 4 kata çıkartarak 
sürpriz yaptı.
Dun. yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
ekseriyet aranmadı. 
11 üyenin katıldığı 
'o planlıda önemli karar
lar alındı. Meclis toplan
tısını açan Mehmet 
Turgut, yaptığı konuşma
da üyelere teşekkür etti. 
Turgut, ”5 yıllık döne
min sonuna geldik.
Ancak, 28 Mart'a kadar 
zamanımız var, önümüz 
deki hafta olağanüstü 
toplantı sapabiliriz.
Bu meclisle Gemlik'te 

! hizmeti ön planda 
tutarak güzel hizmetler 
taptık. Devremizi güzel 
hizmetler yaparak 
tamamladık, halkımız 
bu meclisi her zaman 
yad edecektir” dedi. 
KENT KONSEYİ

<KURULACAK 
Mecliste gündemin ilk 
maddesi olan Yerel 
Gündem 21 ile Kent 
Konseyinin kurulması 
görüşüldü. Yerel Günden 
21 ile Kent Konseyi 
hakkında bilgi veren 
Mehmet Turgut, yerel 

TAŞI 
GEDİĞİNE

fan

Hani özelleştirilmişti?,
Perşembe günü 
seher vakti gördüm ki; 
cadde ve sokakları yine 
Belediye temizlik elemanları 
süpürüp temizliyor.
Hani temizlik işleri tamamen 
özelleştirilmişti?
İhaleyi alan ne yapıyor ?
Paralan süpürüyor... 
Özelleştirme güzelleştirme, 
cebe yerleştirme...

hayatta halkın 
katılımını sağlamak, 
birlikte yönetim iş 
birliği yaparak daha 
güzel projeler üretmek 
amacıyla Gemlik halkı
na çok önemli katkıları 
olacağı için Kent 
Konseyi ile Yerel 
Gündem 21’i kurmak 
istediklerini söyledi. 
Madde hakkında görüş 
bildiren Ali Altuntaş, 
bu önerilerin neden 
son toplantıya geti 
rildiğini anlayamadı 
ğım belirterek "Bu 
saatten sonra biz ne 
yapacağız. Çok önceden 
bu konuları görüşmemiz 
gerekirdi. Alacağımız 
karar bizden sonraki 
meclise ne getirecektir” 
dedi.
Saadet Partili İbrahim

Camcıoğlu da görüsünü 
açıklarken "Bu uygula
manın örnekleri var 
mıdır? Bu kararı yeni 
meclise bırakmamız 
daha iyi olacak." dedi. 
Yapılan oylamada 2 ret, 
1 çekimser oya karşılık 
8 oyla Yerel Gündem 21 
ve Kent Konseyi kurul
masına karar verildi. 
YENİ OKUL YERİ 
BELİRLENDİ 
Gündemin ikinci maddesi 
olan imar görüşmelerinde 
ise fırtınalar koptu.
Vatandaşların Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne verdikleri

dilekçeleri gviuseıı 
Meclis, bunları konuş 
yona havale ederken, 
çevre yolu üstündeki 
bölgede yaşayan vatan
daşlar için yapılacak 
İlköğretim okulu içinde 
yer istimlak edilmesi 
görüşüldü. Tespit edilen 
5 bin metrekarelik yeri 
belediyenin kamulaştırıp. 
Milli Eğitim Bakanlığına 
bağışlayacak. Belediye 
Başkam Turgut, yaptığı 
özel açıklama sırasında 
mecliste konuşmaların 
kaydedildiği teybi kapat
tırdı. Konu hakkında 
meclis üyelerine bilgi 
veren Turgut, arsanın 
Belediye hizmet alanı 
olarak 5 yıllık imar prog 
ramına alınmasını oy bir
liği ile kabul ettirdi. 
İKİ KATLAR DÖRT 
KATA ÇIKTI 
Daha önce imar plan
larında C rümuzu ile 
gösterilen ve alüvyonlu 
olduğu için iki kat inşaat 
izni verilen alanların, dört 
kata çıkarılması için 
Meclise önerge veren 
Mehmet Turgut’a bazı 
meclis üyelerinden 
sert tepki geldi.
"Mecliste popilist politi
ka yapılmaz" diyen 
meclis üyeleri, dört yıldır 
ilçeyi inşaat sektöründen 
uzaklaştıran Belediye 
Bakanının bu yaptığının 
seçim yatırımı olduğunu 
söylediler. Saadet Partili 
üye İbrahim Camcıoğlu, 
yaptığı eleştiride aksine 
bu yerlerin inşaat alanın
dan çıkarılması gerektiği
ni savunarak, "Alüvyonlu 
bölgelerde 4 kat neden 
hazine arazilerine kay
dırılmıyor. Bindiğiniz 
dalı kesiyorsunuz." şek
linde konuştu. İbrahim 
Camcıoğhı’nu yanıtlayan 
Başkan Turgut, ormanlık 
arazilerin iskana açılması 
için mücadele verdiğini 
belirterek, "Bu alanlara 
ihtiyaç var, sıkıntı 
önümüzdeki günlerde 
baş gösterecek.

bu alanlar kaldı. Jeolo 
jik etüdler yapıldıktan 
sonra. Afet İşleri Müdür 
lüğü’nünde görüşü alı
narak Gemlik halkının 
bu arzusunu yerine 
getirmek istivorum. 
Halkın isteğine olumlu 
oy vermeni/ı bekliyo
rum. " dedi.
AKLINIZ NEREDEYDİ 
Meclis Üyesi Hüseyin 
Ulukaya ise Başkan 
Turgut’a aklının şimdiye 
kadar nerede olduğunu 
sordu. Ulukaya, "Seçim 
yatırımı yapıyorsunuz. 
Heykelinizi dikmek mi 
istiyorsunuz?" dedi. 
Belediye Meclis üyelerinin 
4 yıldır vatandaşa diren
melerine karşılık başkan 
Turgut’un bu yaptığının 
çok yanlış olduğunu dile 
getiren Ali Altuntaş, 
"Neden kendi başınıza 
karar aldınız. Seçime 
1.5 ay kala neyi 
amaçlıyorsunuz.
Meclisi yanıltmayın" 
diye konuştu.
AKP’Ii meclis üyesi 
Necdet Yılmaz’da öneriyi 
eleştirerek yapılan 
hareketin basit olduğunu 
söyledi. Yılmaz, 
"Gemlik Belediyesine 
yakışmıyor, insanların 
mağdur edilmemesi 
tabiki iyi. Teknik açıdan 
mümkünse olur, jübile 
yapan bir meclise 
gol atmak doğru değil" 
dedi.
Yapılan oylamada 11 
meclis üyesinden başkan 
Turgut'la birlikte 5 üye 
evet oyu. kullandı.
Yüksel Özaydm, Selahat 
tin Bakırcı, Erdinç Araba 
h. Kadir Gündüz ve Müfit 
Akman in oylarıyla birlik
te 6-6 olan beraberlikte 
Başkan Turgut'un oyu iki 
sayılınca meclis iki katın 
dört kata çıkmasını 7-6 
kabul etmiş oldu. Mecli 
sin dağılmasıyla biten 
tartışmalara son noktayı 
Ali Altuntaş koydu. 
Altuntaş, evet oyu 
veren üyeleri "Gemlik'e 
M ...

Kırmızı yasaammuvı her ananda 
vardır.

Afh hayatımızın Sk adanmdar.
Sev g i toye verilen bâr adet kırmızı 

gül bunun kanıtıdır.
Bayrağımızın renklerinden biridir.
Kı r m izi veya al kanımızın wngt 

sidir.
Kırmızı, bürokrasin m de en «özde 

rengidir.
Kırmızı bazen bir ayrıcalığı simge 

ler.
Bazen bir tehlike işaretid ir.
Bazen ise, en önemli anlamına 

gelir.
Kırmızı halılar, önemli bir mnafm 

karşılar.
Özenle yerlere serilir.
Ve. Özel misafir bu halılardan 

yürür.
Kırmızı halı sermek, bir bakıma 

misafirin önemini göstermektir.
Bazen tehlike işaretidir.
Kırmızı telefonlar gibi.
Belli kişilerdedir.
Belli zamanlarda kullanılır.
Belirli kişilerden başkaları kullana

maz.
Bir de kırmızı plakalar vardır.
Bu plakaya sahip olmak için yanan 

tutuyanlar vardır.
Bu plaka, kişiye bir ayrıcalık 

sağlar.
Son zamanlarda bir de. kırmızı 

çizgiler gündeme geldi.
Kırmızı çizgiler.
Yani. Yasak bölgeler.
Veya tehlikeli bölgeler.
Kırmızı çizgiler, yerinde 

çizilmedikçe silmesi çok zor oluyor.
Çizeni, müşgül durumda bvrakıvor
Çünkü kolay silinmiyor.
Ne kadar silerseniz silin, izi kah 

yor.
Hele dış politikada çizilen knrmzı 

çizgiler için, iki kere düşünmek 
lazım.

Hem özel hayatımızda hem de 
devlet hayatımızda. mümkün mertebe 
az kırmızı çizgi kullanalım.

Kimse,
Korktuğu adamı sermez.

“Aristo”
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DYFden tafa etoi teteğ
SeyfettinŞEKERSÖZ 
Beklenen kar 
ilçeyi beyaza 
kaplarken ulaşıla
mayan bölgelere 
ekmek servisini 
DYP’liler yaptı. 
Doğru Yol 
Partisi İlçe 
Başkanlığı, 
ulaşımın yapıla
madığı Manastırın 
yüksek yerlerine 
ekmek servisinde 
bulundu.
Çarşı Fınnı’ndan 
alınan 250 adet 
ekmek Manastır 
bölgesinin üst 
kısımlarında 
bulunan konutlara 
götürülerek 
Site kapıcılarına 
teslim edildi.

Yapılan 
hareketin hizmet 
olduğunu belirten 
DYP İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar,

araçların
kardan gidemediği
bölgelere
ekmek servisi
yaparak

mağduriyetlerinin 
biraz olsun 
giderildiğini 
söyledi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE E 4 O QO
KÖRFEZ OFSET Q I O JJO OO

0 01 
I i 
I I !

A ROL MOBİLYA ! I i

Şükrü 
Kocabıyık 

Hisar 
Mahallesi 

muhtarlığına 
aday

| Hisar Mahallesi 
Muhtarlığına 
Şükrü Kocabıyık 
aday olduğunu 
açıkladı. 
Sunğipek 
Fabrikası'nd  an 
emekli olduktan 
sonra birçok 
dernekte faal 
olarak çalışan 
Şükrü Kocabıyık, 
Hisar 
Mahallesinde 
yaşamayı ve 
yaşan insanını 
çok sevdiğini 
söyleyerek 
"Mahalle halkı
na faydalı ola
cağına inandığı 
için" aday

olduğunu 
açıkladı. 
Hisar 
Mahallesinde 
yapılması gereken 
birçok hizmet 
olduğunun altını 
çizen Kocabıyık. 
"Bunlardan en 
önemlisi bazı 
sokaklarda 
kanalizasyon 
olmaması.
Mahalle halfa * 
mm oylarıyla 
göreve geldiğim 
de bu soruna 
çare bulmak isti 
yorum. Mahal 
lemde yapılacak 
çok iş var" 
diye konuştu.

İ

Mrk. : Hamldlye Man. Kumru Sok. No: 1
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72

i i I 
i

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE ÖNCÜ

I 
i s

"bursa HAKİMİYET1 
IKENT VE .

OLAY I
GAZETELERİNE 1

İLAN ALINIR .
I KÖRFEZ REKLAM I 
"tel : 513 17 97- 513 96 83

Fax : 513 35 95
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Otomobil satışları
tam gaz ilerliyor

Ocak’ta satışlar, geçen yılın aynı ayına 
oranla % 304.5 arttı.

Kayıp köpeğimiz
Lassie aranıyor

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR
3 yaşlarında Kol» cins» 
sarı-beyaz tuyfu

Otomobil satışları 
bu yılın Ocak ayın
da. geçen yılın aynı 
ayma oranla yüzde 
304.5 artışla 
25.625’e yükseldi. 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği nin (ODD) 
verilerine göre, 
geçtiğimiz ay 
16.813 ithal, 
8812 yerli 
otomobil satıldı. 
Aynı dönemde hafif 
ticari araç satışları 
yüzde 121.8 
artarak, 10.374 
adet olarak gerçek
leşti. Ocak ayında 
otomobil ve hafif 
ticari araç satıslan 
toplamı ise 35.999 
adet oldu.
Toplam otomobil 
satışında ithallerin 

oranı ise yüzde 
65.6 olarak 
gerçekleşti.
Geçen yılın 
Ocak ayında 
6335 adet oto
mobil, 4677 
adet hafif ticari 
araç satılmıştı. 
Markalara Göre 
Satışlar
Yılın ilk ayında 
otomobil 
satışlarında 
Renault 3793 
adet yerli, 948 
adet ithal olmak 
üzere, toplam 4741 
adetle ilk sırada 
bulunuyor.
Opel 3816 adet ile 
ikinci olurken, Fiat, 
2703 adet yerli, 
242 adet ithal 
toplam 2945 oto
mobil satışıyla

üçüncülüğü aldı. 
Türkiye’de üretim 
yapan markalardan 
Toyota 864 adet 
yerli, 712 adet ithal, 
Hyundai 844 adet 
yerli, 538 adet ithal, 
Honda 588 adet 
yerli, 473 adet ithal, 
Peugeot ise 20 adet 
yerli, bin 683 adet 

ithal otomobil sattı. 
Ocak ayında 
Türkiye’de satış 
yapan markalardan 
Porsche 10, BMW 
185, Jaguar 3, 
Mercedes 120 
otomobil satışı 
gerçekleştirdi.
Ferrari’ye ise alıcı 
çıkmadı.

köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna 
bildir 
meleri 
önemle 
rica 
olunur.";

A”.

4

513 96 83
MımNi

M ŞERITI GARANTİLİ DEĞİŞTİR
2K0FİS & KIRTASİYE

Demirsubaşı Mh. Çeşme SL No: ISffiMüK 
Tel: 514 91 30 Fa :51220 7i

paâıl JJI ABONE OLDUNUZ MU?
İİULİJAlj abone olun okuyun okutun

1
YONCfl DANIŞMANLIK

i 20-40 yay arazı eğitimli ve deneyimli olmak üzere BAYAN 
✓ ÇOCUK BAKICILARI (Metiek Lisesi) 
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
✓ EV İŞLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

1EL: (0.224) 514 28 62
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 

numaradan randevu alınarak yapılacaktır. 
NOT: Sigara kullanmayanlar tercih edilecektir.
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JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOVOKL^ŞARc
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZ
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YEMLİYORUZ _ I

JAPON SOBASI 6AZYASI SATIŞ VE SEHVİSİNİZ 1AIIII

TELSI3 7İ 171
TOYO TİCARET

SICACIK BİR MEKAN 
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18, B GEMLİK
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Kalplerin heyecanla çarpacağı 14 Şubat Sevgililer Günü, hüzünlü bir hikayeyi barındırıyor

Aziz Valentine’in 
aşıklara armağanı

Yüzyıllardır 
dünyanın her 
yerinde kutlanan 
Sevgililer Günü 
hakkında günümüze 
kadar gelen 
pek çok hikaye 
bulunuyor. 
Bu hikayelerin 
kimisi çok dara- 
matik kimisi ise 
çok romantik......
Dünyada “Sevgililer 
Günü” olarak 
bilinen bu anlamlı 
günün tarihi ise 
binlerce yıl önceye, 

| Roma İmparator- 
luğu'na dayanıyor. 
O dönemde 
yaşayan bir 
papaz olan Aziz 
Valentine’in trajik 
ölümüyle sonuç 
lanan olaylar, 14 
Şubat Sevgililer 
günü'ne zemin 
hazırlayan olaylar

I olarak anılıyor.
Eski Roma’da
14 Şubat günü 
bütün Roma halkı 
için önemli bir 
gündü.
Juno Roma halkı

tarafından kadınlık 
ve evlilik tanrıçası 
olarak biliniyordu. 
Bu günü takip eden 
15 Şubat gününde 
ise Lupercalia 
Bayramı başlıyordu. 
Bu bayram halkın 
genç nüfusu için 
büyük önem 
taşıyordu.
Çünkü bu 
bayram sırasında 
hangi genç kızın, 
hangi genç erkek 
ile bir çift 
oluşturacağı 
Lupercalia 
Başyramı’nın 
arife günü 
yapılan bir 
çekiliş ile belli 
oluyordu. Romalı 
genç kızlar 
isimlerini küçük 
kağıt 
parçalarının 
üzerine yazıp bir 
kavanoza koyuyor 
ve genç Romalı 
erkekler ise 
kavanozdan bu 
kağıtları çekerek, 
üzerinde hangi 
kızın ismi yazıyorsa 

o kızla bayram 
eğlenceleri boyunca 
beraber oluyordu. 
Bu birliktelikler 
birbirine aşık olan 
çiftler için bayram 
süresinin dışına 
taşıp genellikle 
evlilikle

sonlanıyordu. 
İMPARATORU 
DİNLEMEDİ 
İmparator 2. 
Claudius, Roma’yı 
kendi katı kuralları 
ile zalimce yöneten 
bir hükümdardı.

Ancak bu gelenek 
yüzünden 
askerlerinin iyi 
savaşamadığına 
karar verdi. Bu 
yüzden Roma’daki 
tüm nişan ve 
evlilikleri kaldırdı. 
Aziz Valentine,

Clmaudius’un 
hükümdarlığı 
zamanında 
-Roma’da yaşayan 
bir papazdı.
Kendisi gibi papaz 
olan Aziz Marius ile 
birlikte Claudius’un 

yasağına 
rağmen 
gizlice çiftleri 
evlendirmeye 
devam etti. 
Ancak 
imparator bu 
durumu bir 
süre sonra 
öğrendi. 
Ve Aziz Valentine’i 
öldürttü.
M.S. 270 yılının 14 
Şubat Günü’nde, 
Hıristiyan şehit 
liğine gömüldü. 
O gün bugündür, 
her yılın 14 Şubat’ı 
Sevgililer Günü 
olarak kutlanmaya 
.devam ediyor. 
Bazı kaynaklara 
göre; bu özel 
günün kutlanma 
sebebi, Hıristiyan 
lığı seçtiği ve bu 
inancından 
vazgeçmediği için 
öldürülen Romalı 
Aziz Valentine.
14 Şubat 270 
yılında ölen 
Valentine’nin ölüm 
günü o günden 
sonra Sevgililer

Günü olarak kutlan
maya başlanmış. 
Aziz Valentine de 
bütün sevenlerin 
koruyucu azizi 
haline gelip böyle 
anılmaya başlandı. 
Ancak Sevgililer 
Günü’nün 
günümüzde 
böylesine büyük bir 
etkinlikle kutlan
masının baslanğıcı 
ise 1800’lü yıllara 
dayanıyor. Artık 
14 Şubat, 
Amerikalı 
Esther Howland’m 
ilk Sevgililer 
Günü kartını 
yollamasından 
bu yana, günümüz 
de daha çok sayıda 
insanın kutladığı 
toplumsal 
bir olay....

Sevgililer Günü mesajları...
Sana kucak dolusu sevgiler yollayıp, 
Sevgililer Günü nü kutluyorum.
Bîr de 5+2 - 7

GÖKHAN

Sensiz nefes bile almam imkansız. 
Seni görmeden yaşayamam. 
Sevgililer Günün kutlu olsun.

canisi

Seni doyasıya sevdim Aşkım. 
Sevmeyi senden öğrendim. 
Sevgililer Günün kutlu olsun. 

PAPATYA

Aşkı seninle tattım.
Aşkım Sevgililer Günün kutlu olsun

YAVUZ

Her anımda kalbimde sen varsın.
Sevgililer Günün kutlu olsun.

GONCAGÜL

Sana olan aşkımı tüm dünyaya 
haykırırım. Sevgililer Günün kutlu 
olsun. CEMAL

Seni Seviyorum. Sevgililer Günü 
kutluyorum. İDRIS

Aşk demek ikimiz demek. Sevgililer
Gününü kutluyorum. SEMRA

Sana olan aşkımı senede bir gün 
değil, her gün haaykınnm. CANAN
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t Türkiye kar etkisi 
altında kaldı

Erkeklere de 
doğum iznj geliyor

Türk Hava Yolları saat 24.00'e kadar tüm uçuşlarını iptal etti.
İstanbul’da tipi 
şeklindeki kar 
yağışı ve fırtına 
yaşamı olumsuz 
yönde etkiliyor. 

f Dün öğle saat
lerinde başlayan 
ve artarak 
devam eden kar 
yağışı, gece 
boyunca da et 
kişini sürdürdü. 
Kar yağışı ve 
fırtına nedeniyle 
yabancı bandı 
ralı 2 gemi Kil 
yos açıklarında 

* karaya oturdu, 
gemi personeli 

[ kurtarıldı.
Tipi nedeniyle, 

i Şehir hatlarına 
bağlı İstanbul 
Sirkeci-Adalar 
ve Bostancı- 

i Adalar seferleri 
de yapılamıyor. 
Kar yağışı ve 
fırtına nedeniyle 
hava ulaşımında 
da aksamalar 
yaşanıyor. Türk 
Hava Yollan 

; saat 24.oo’e 
kadar tüm 
uçuşlarını iptal 
etti, birçok 
yabancı hava 
yolu şirketinin 

uçuşları da 
gerçekleştirile 
miyor. Halkalı, 
Esenler ve 
Alibeyköy’de 
lokal olarak 
yaşanan elektrik 
kesintisinin 
giderilmesi için 
çalışmalar 
sürüyor.
Yurdun özellikle 
batı bölüm
lerinde etkili 
olan elverişsiz 
hava şartlan 
eğitimde de 
aksamalara 
yol açıyor. 
İstanbul’da et 
kişini sürdüren 
olumsuz hava 
koşullan nede 
niyle Yeditepe 
Üniversitesi de 
dün eğitime 
ara verdi.
Üniversiteden 
yapılan açıkla
mada, Yüksek 
Lisans İşletme 
Programı’nda 
da bugün ve 
15 Şubat Pazar 
günü eğitim 
verilmeyeceği 
bildirildi.
İstanbul’da 
dershanelerde

Devlet Nmmt

de eğitime, 
bugün ve yann 
da ara verildi. 
İzmir’in Çeşme 
İlçesi; Konya 
merkez ile 
Hadim, Bey 
şehir, Hüyük, 
Taşkent ve 
Çeltik ilçeleri; 
Manisa merkez 
ve ilçeleri; De 
nizli’nin Çameli, 
Çal, Sarayköy 
ve Kale ilçeleri;
Buldan ve 
Güney ilçelerin 
de taşımalı 
eğitim yapılan 
okullar; Bolu 
merkez ile

ücretli izin hakkı

ay ücret siz izin 
hakkı ve 6 ay

öncesi 3 bakı.

kaydetti
ERKEKLİ R Of
DOÛUM tM
KlUAMMLKtAGerede, Mudur 

nu, D ört divan, 
Göynük, Men 
gen, Mudur nu, 
Seben ve Yeni 
çağa ilçe leri; 
Kastamo nu'nun 
Küre İlçesi’nde 
okullar dün 
tatil edildi.

Öte yandan, 
Kocaeli Üniver
sitesi’nde kar 
yağışı nedeniyle 
dün tamam
lanacak ders 
kayıtlan 17 
Şubat Salı ya 
kadar uza
tılırken, sınav 
lar da ertelendi

Devlet Bür— Goidai 
I Ak$rt. 657 «aşab

Devlet Memurian 
Yasası na göre 
cahsan kadınların 
doğum izm sürele 
rinin artınlacağını ve 
kadınların doğum 
öncesi ve sonrası 
ücretli izin sürele 
rinin 8 er hafta 
olacağını bildirdi. 
Akşit, hazırlanan 
yeni yasa taslağıyla 
erkeklere de ücretsiz 
doğum izni hakkı 
getirileceğini, evlat 
edinme halinde de 
doğum izni kullanıla
bileceğini açıkladı. 
Devlet Bakanı Akşit, 
yazılı bir açıklama 
yaparak, doğum izin
lerinin yeniden düzen 
lenmesi amacıyla

Devlet Memurları 
Yasası, İs Yasası ve 
SSK Yasası nda 
Değişiklik yapılması
na Dair Yasa Tasarısı 

| Taslağı” hazırlan 
dığını bildirdi. 
Akşit, ülkede farklı 
sosyal güvenlik kuru
luşlarına bağlı olarak 
çalışan işçi ve 
memur kadınlar için 
doğum izinleri 
konusunda farklı 
uygulamalar olduğu
na dikkat çekti.

hakkı bulunduğum 
belirtti. Akşit. İş 
Yasası nda İm işçi 
kadınların doğum 
öncesi ve doğum 
sonrası 8 er hafta 
ücretli izin hakkının 
ardından 6 ay ücret
siz izin hakkından 
yararlandıklarını ve 
1 yıl süreyle günde 
1,5 saat süt izhi 
hakları bulunduğumı
anımsattı.
Aksit, yeni hazır
lanan yasa taslağın
da, memurlar ile 
kadın işçilerin 
doğum öncesi ve 
doğum sonrası 
ücretli izin haklarının 
8 er hafta olarak 
eşitlendiğini bildirdi 
Akşit, iki yasada da 
yer al an gü nlük 
1,5 saatlik süt izni

abileceö
6 akı taaMMfcst 
d ık kate akmarak 
haz rrlanan taslağa*. 
Bakanlıklar w İgft 
luarvhrsAar a görus 
almak üzere 
gondenküğır-’’ 
gelen görüşler 
doğru htussmda 
taslağa son 
seklinin veriteceğMK 
bildirdi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Pofa İmdat 155
Jandarma İmdat 156
JandarmaK. 513 1055
Pofa Karakolu 513 18 79
Gar. Kem. 513 1206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051

C.Savcıfığı 5131053

CSavaYrd. 5132954

Emniyet Mûd. 5131028

TEKAnza 5132066
TEK İşletme 513 4503
Stâtyum 514 00 95
Orm.BÖI.Şef. 513 12 86
Milli Efit.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 1057
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 1507
Tapu Stel. Mûd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 5131186
İlçe Seç. Md. 5137773

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)8141020
Topçular (226)363 43 19
Esidhtear (262)6556031

OTOBÜS

şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
Wudaö Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Bgaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
YeniUMtgaz 51365C0
BPGaz 5145981
Bütünler LNlgce 5)38000

Devtet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 5132329
Mer^afi.Ocafiı 613 10 68

TAKSİLER

Körfez Tatal 61318 21
ÇnarTaM 613 2467
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Takıl 513 23 24
Manastır Takıl 614 35 60

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanbk 6134520
Zabıta 51324 32
Otobüs İşlet. 6134521-122
Sulşlet. 5134521-115
hfalye 5132335
Muhasebe Md.513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 613 4521-111 
Su Arıza Ydnc 185

AKCAN PETROL 513 1079
YERLNURHAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 5)3 14»

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

SfflUK* KİRAK ÜCRETSİZ uut
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Sitesi nde SATILIK
DAİRE 513 67 95

UCACADDESİMK
ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL

BAYİİ DÜKKAN MLUA 
SADUK 513 16 17

Hamidrve Mh. Yavuz Sek.
Noc 11 GE5GJK 

3200 M2 îmariı babce 
0.536.969 99 03

Manastır'da Ta* Tâydâ 
Cav BaNcrr» üstü Sacı Ap.

140 mZ daire 
O.SSfr SfeS 99 03

193 ns2 4 katb işyeri
satrfsk 0.505. 361 14 39
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Borçlu şirketlere
Sayfaj

Hazîneden
uzlaşma yolu

Borçlu şirketler uzlaşma yoluyla yeniden 
yapılandırılabilecekler.

uç ayrı 
ihale

Gelecek hafta 3 ayrı borçlanma 
ihalesi gerçekleştirilecek

Borçlarını ödeye
meyecek durumda
ki şirket ve 
kooperatiflerin 
uzlaşma yoluyla 
yeniden yapı
landırılmalarına 
imkan sağlayan 
Kanun Tasarısı, 
Meclis Genel 
Kurulu’nda 
kabul edildi.
Yasaya göre, 
borçlarını 
ödeyemeyecek 
durumda olan ya 
da bu duruma 
düşme tehlikesi 
taşıyan şirket, 
alacaklıların 

çoğunluğunun 
kabul ettiği 
projeyle asliye 
ticaret mahkeme
sine başvurarak 
yeniden yapı
landırma talep 
edebilecek.
Yeniden yapı
landırma için 
borçlu ve 
alacaklıların 
karşılıklı olarak 
anlaşması 
gerekiyor.
Yeniden yapılandır
ma amacıyla yetkili 
kişileri hataya 
düşüren veya 
projeye uymayarak

zarara neden 
olan borçlulara, 
6 aydan bir yıla 
kadar hapis 
cezası verilecek.
Yasaya göre, azami

1 yıl olan iflasın 
ertelenmesi süresi 
de, kayyum rapor
ları doğrultusunda 
4 yıla kadar 
uzatılabilecek.

Hazine, 6 
katrilyon 
800 
trilyon 
liralık iç 
borç geri 
ödemesi 
için, gele
cek hafta 
üç ayrı iç 
borçlanma ihalesi 
düzenleyecek. 
Hazine ilk olarak 
pazartesi günü, 
iki yıl vadeli, üç 
ayda bir değişken 
faiz ödemeli 
devlet tahvili için 
ihaleye çıkacak. 
17 Şubat sah

günü ise iki iç 
borclann».ı 
ihalesi <ı< »• ek- 
lestirik ı « k.
İlk ihalede 20 
gün vadeli, 
ıskontolu II 
bonosu *».«■ • ak
İkinci ih.n. le is« 
434 gun . 
devlet fal* 
satıla< ak

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
✓ Her türlü Renkli afiş El ilanı

✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası
✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları

basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
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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Hangi vitamin ve
mineral ne işe yarar?

Vitaminler sağlıklı 
yaşamın vazgeçilmez 
bir parçası olan 
organik bileşiklerdir. 
Vitamin Latince 
yaşam anlamına 
gelen "vita" 
sözcüğünden kay-
naklanır. Vitaminler 
vücut tarafından 
üretilemeyen, 
besinlerin enerjiye 
dönüşümüne ve 
vücudun normal 
işlevini sürdürmesine 
yardımcı olan 
maddelerdir.
Yapılan araştırmalar, 
minerallerin de vücut 
işlevleri için vitamin
ler kadar önemli 
olduğunu ve ikisinin 
de vücutta belirli 
oranlarda bulunması 
gerektiğini ortaya 
koymuştur.
VİTAMİN VE 
MİNERAL DESTEĞİ 
NİÇİN GEREKİR? 
Özellikle hızlı ve 
ayaküstü yemek 
yeme, öğün atlama, 
tek tip beslenme gibi 
günümüzün dengesiz 
beslenme alışkanlık
ları ve sebze, meyve, 
et, süt ve yumurtanın 
yeterli alınmadığı 
beslenme durumların
da vücudumuz gerek 
sinimi olan vitamin ve 
minerallerin tamamım 
besinlerden 
adamayabilir.
Özellikle yoğun 
fiziksel ve zihinsel 
aktivite, spor, sürekli 
ilaç kullanımı (doğum 
kontrol hapı, bazı 
antibiyotik ya da 
idrar söktürücülerin 
kullanımı), sigara ve 
alkol kullanımı, stres, 
gebelik, emzirme, 
menstrüel dönem ve 
yaşlılıkta bazı vitamin 
W minerallere 
gereksinim artar. 
Gereksinim olan vita
min ve minerallerin 
dışarıdan alınması 
gerekir. Sigaranın 
özellikle C vita
mininde yaptığı hasar 
önemli boyuttadır. 
Günde ortalama bir 
paket sigara içen bir 
kişinin en az 500 mg. 
ekstra C vitaminine 
gereksinimi vardır.

Yeterince vitamin 
ve mineral alınmazsa 
ne olur?
Yetersiz alım kendini 
başlangıçta huzur 
suzluk, iştahsızlık ve 
yorgunluk gibi bulgu
larla belli eden gizli 
vitamin eksikliğine 
neden olabilir. Kısa 
ya da orta dönemde 
genel durumun bozul
masına yol açar. Uzun 
dönemde ise kronik 
hastalık gelişimine 
neden olabilir.
VİTAMİNLER 
A VİTAMİNİ : 
Normal büyüme, 
üreme, kemik ve diş 
gelişimi, görme için 
gereklidir. Eksik 
fiğinde körlüğe kadar 
gidebilen gece kör
lüğü, infeksiyonlara 
karşı direncin azal
ması, deri lezyonlan 
ve büyüme-gelişme ile 
ilgili problemler 
gözlenir.
D VİTAMİNİ : 
Sağlıklı kemikler için 
gereklidir. Vücutta 
kalsiyum ve fosfor 
dengesinin sağlan
masına yardımcı olur. 
Eksikliğinde kemik
lerde yumuşama ve 
deformasyon mey
dana gelir.
B1 VİTAMİNİ : 
Karbonhidrat metabo
lizmasında görev alan 
B1 vitamini, sinir 
siteminin işlevini 
sürdürmesi için 
önemlidir. Eksikliği 
sinir ve kalp dolaşım 
sistemi bozuklukları
na yol açabilir.
B2 VİTAMİNİ: 
Hücre işlevleri için 
gereklidir. Enerji

oluşumu ve 
büyümede rol alır. 
Eksikliğinde ağız, 
göz ve ciltte bozuk 
luklar gözlenir. 
Nikotinamid Yağ, 
karbonhidrat 
metabolizmasında 
ve hücre so 
lunumunda ko- 
enzim olarak görev 
alır. Eksikliğinde 
sinir ve sindirim 
sistemi bozukluk
ları ve çeşitli deri 
hastalıkları ile 
seyreden Beriberi

hastalığı görülebilir. 
B6 VİTAMİNİ : 
Aminoasit, karbon
hidrat ve yağ metabo
lizmasında görev alır. 
Sinir sistemi için de 
önemlidir. Eksik 
fiğinde cilt ve sinir 
hastalıktan görülür. 
B12 VİTAMİNİ : 
DNA sentezinde 
görev alır. Protein 
metabolizmasında, 
hücrelerin büyümesi 
ve çoğalmasında 
önemli rolü vardır. 
Özellikle kemik iliği 
ve kırmızı kan 
hücrelerinin işlevi 
için gereklidir. 
Eksikliği kansızlık ve 
sinirsel dejeneras 
yona yol açar. 
C VİTAMİNİ : 
Kollajen, kemik ve diş 
sağlığı için önemlidir. 
Metabolik süreçlerin 
çoğuna katılır ve 
bağışıklık sistemini 
destekler. Eksik 
fiğinde vücut 
direncinin azalması, 
kemik ve eklem 
hastalıkları, deri ve 
dişetlerinde kana
malar ve yara 
iyileşmesinin gecik 
mesi gibi bulgular 
ortaya çıkar. 
Kalsiyum 
Karbonhidrat, yağ ve 
steroid sentezinde yer 
alır. Normal epitel 
işlevleri için gerek
lidir. Eksikliğinde kilo 
kaybı, deri hastalık
ları, halsizlik ve uyku 
bozuklukları, kas 
krampları oluşabilir. 
MİNERALLER 
DEMİR : 
Hemoglobinin 
yapısında yer alan

demir, oksijenin 
dokulara taşınması 
ve hücre sotunumu 
için çok önemlidir. 
Eksikliğinde 
kansızlık ortaya çıkar. 
İYOT : Tiroid hormo
nunun yapımı için 
gereklidir. Tiroid 
hormonu hücre 
metabolizması ve 
dolayısıyla fizikseI ve 
zihinsel gelişme, sinir 
ve kas dokusu 
işlevleri, dolaşımda 
rol oynar. Yeterli 
miktarda alınmazsa 
guatr yani tiroid 
bezinde büyüme 
meydana gelir.
KALSİYUM :
Kemik ve diş sağlığı 
için önemlidir. Kanın 
pıhtılaşmasında rol 
alır. Eksikliğinde 
kemik yapı bozukluk
ları ve sinir doku
larında asın 
duyarlılık görülür. 
Bakır Merkezi 
sinir sisteminin 
düzenli isleme sinde 
ve demir metaboliz
masında ru! alır.
Eksikliğinde 
kansızlık görülür. 
MAGNEZYUM : 
Normal kemik yapımı, 
sinir ve kas işlevleri 
için gereklidir.
Eksikliğinde 
konvülsiyonlar, 
depresyon, 
deliryum, merkezi 
sinir sistemi 
uyarılmasında 
artış ve kasılmalar 
olabilir.
MANGANEZ: 
Kıkırdak dokusu, 
steroid sentezi, ve 
glukoz kullanımı için 
gereklidir. Eksikli 
ğinde anormal 
kemik ve kıkırdak 
oluşumu, glukoz 
toleransında bozulma 
ve büyümede 
gecikme oluşabilir. 
POTASYUM : 
Sodyum ile 
birlikte vücudun 
sm elektrolit 
dengesinin korun
masını sağlar 
Eksikliğinde kas 
zayıflığı, sinirsel 
duyarlılık, kalp 
atışında düzensizlik 
görülür.

Ulanmanın sim 
I kromozomunda

Brlcdvalı Mta»

üzerinde oMaağunu 
bildirdiler
Lancet dergtMnde-

kadınlann iki.
erkekirrinse bâr 
tane kopyasına 
sahip olduğu * 
kromozomu, 
kalıtımın belirli 
kısımlarının uzun
luğunu belirliyor. 
Kromozomların 
ucunda yer alan 
telomer denilen bu 
kısımların yaslan
ma sürecinde kilit 
rol oynadığı tak 
min ediliyor. Buna 
göre, telomerlerin 
uzunluğu, ömrün 
uzunluğuyla doğru

T«i«a

Stomea wcM 
inin ikizler 
üzerinde vapt nğı

oMvğM brhrimmd

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OCUN
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE

SERİM ECZANESİ

ÇAĞLAR ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1769 
FİYATI : 200.000 TU (KDV Dah$ 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Baûüdâı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk A MetcM-RektaancM Tesis 
İstikH Cad Bora Sok V» 3 B GEMUK 
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TSE’li Asansörcü
Elektrik Mühendisi 
Ali Osman Yavuz, 
inşaatlara kurduğu 
asansörler için 
TSE belgesi aldığını 
açıkladı.
Uzun yıllar kamu 
görevi yaptıktan 
sonra, emeldi 
olan Ali Osman 
Yavuz, ilçemizde 
1997 yılında 
kurduğu firma ile 
inşaat sektörünün 

| asansör işlerini 
yapmaya başladı. 
Elektrik Proje ve 
Elektrik Tesisat 
işlerini de birlikte 
yürüten Yavuz, 
çalışma alanını 
genişleterek, 
asansör 
işine de girdi. 
Ali Osman Yavuz, 
gazetemize

yaptığı 
açıklamada 
“Gemlik’te 
TSE belgeli 
yetkili firma 
olarak 
hizmet 
veriyoruz. 
Kurduğumuz 
asansörleri 
Avrupa Birliği 
Standartı olan 
CE standartın- 
da sorunsuz 
hizmet 
üretiyoruz." 
şeklinde 
konuştu.
Bursa 
Mühendisler 
Odası Asansör 
Komisyonu 
Başkanlığı da 
yapan Ali Osman 
Yavuz, sektörde 
il bazında

Elektrik Mühendisi Ali Osman Yavuz, 1997 yılında kur
duğu firma ile Elektrik Proje ve Elektrik tesisat işleri 
yanında inşaat sektörüne TSE belgeli asansör yapıyor

öncülük görevini 
üstlendiğini, 
ilçelerde de

TSE belgeli tek 
yetkili firma 
olduğunu bildirdi.

Kaldırımcılar
iş başında

Kar yağışıyla 
birlikte buzlanan 
kaldırımlarda 
dün temizlik gün 
boyu sürdü. 
Belediye ekipleri 
tarafından yollar 
tuzlanırken 
kaldırımlarda temiz
lik ekipleri tarafın

dan devamlı 
temiz tutuldu. 
Özellikle buz tutan 
kaldırımların belirli 
yerlerinde eleman
lar özel aletlerle 
buzları kırarak 
vatandaşların rahat 
yürümelerini 
sağladılar.

bilişim hizmetleri

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SOIM TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tech 
Joysfick 
Hedye

Türkiye'nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez: İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 51311 69 • 51312 25 
Şube: Eski Pazar Caddesi No: 33 GEMLİK



İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, kar yağışlarının sürmesi nedeniyle, okulları bîr gün daha tatil etti

[Kar tatili sürüyor
Bütün Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve fırtına devam ederken, ilçemizdeki sokaklardaki karların tamamen kakfkrdnnaaoa^ 
nedeniyle, okullar Kaymakamlık tarafından bir gün süreyle daha tatil edildi, İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, kar ve se^ıddatan 
etkisinin devam ettiğini, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde mağdur olmamaları için bir gün daha tatil karan atdddaneu 
söyledi. Bugünkü hava durumuna göre, okulların yarın açılıp açılamayacağı kararlaştırılarak, halka duyurulacak

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

Kzrpg0nnünvyb «MhrkrpnMltfMnı.
bir jvda» di vititıdışlar kar femtJmn cnjmre ırftrnm

Körfez
TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

16 Şubat 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

Adalet ve Kalkınma Partililer, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarını belirlemek için sandık başma gütfler

AKP Belediye telis adaylamı belirliyor
Kadri Güler
kadrijguler@hotmail.com

Güne Bakış
Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis 
Üyeliklerini başvuranlar arasında ‘temayül’ yoklaması yaptı. Aday 
adaylarının oy kullanmadığı yoklamada, Belediye Meclisliği adaylığı 
için 56, İl Genel Meclisi adaylığı için 12 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Karın esiri olduk..
Kar yağışları yurtta etkisini sürdürüyor.
Günlerdir karın esiri olduk.
Şehirler arası ulaşım zor yapılıyor.
Bırakın Bursa’dan İstanbul’a gitmeyi, 

' Gemlik Bursa yolunda bile ulaşım zor 
yapılıyor.

Yalova yolunda, İnegöl Bozöyük arasında, 
Balıkesir Akhisar rampalarında, Manisa 
İzmir arasında yollarda kalanı Allah 
korusun..
Kar yağışları eğitimi de aksattı, ekonomiyi 

İde..
Aslında yaşamı aksattı.

I Manastjr’aa oturduğum Samanyolu 
Sitesi’nden dün hariç kaç gündür yürüyerek 
Mfoorum.

Gazeteyi çıkarmak için bürodan geç çık
tımızda, kar tipiyle karşılaşıyoruz.

I Arabamı işyerimin önünde bırakmak
I zorunda kalınca, halk otobüsüyle Manastır’a
I gidiyor, kara bata çıka, evimize güç bela 
ulaşıyoruz.

' Belediye elinden geldiğince yolların açık 
olmasına için çaba harcıyor..

Ama, doğa insanoğlunu öylesine çabuk 
e^r alıyor kî, bir yandan yol açılıyor, bir 
yandan kar açılar) yerleri örtüyor.

Önceki akşam, Öznuh Sitesi önüne zorluk
la varabildim.

Allahtan pazar sabahı güneş yüzünü gös
terdi de buzlanma çözüldü, rahatlıkla İşye 
rime gelebildim.

Kar yağışları, belediyeler için birer sınav.
Bu sınavı geçen, vatandaşdan İyi not alıp 

Mwhm da geçer Unutulmasın.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatı, 28 Mart 
yerel seçimlerinde 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyeliklerine seçilecek 
aday adaylarını 
belirlemek için, 
önceki gün parti ilçe 
merkezinde ‘temayül’ 
yoklaması yaptı.
Yoklamaya katılanlar 
oylarını kullandılar. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’iin 

haberi sayfa 3'de AKP’de il genel meclisi ve belediye meclis üyelerim be'ktemek -ş 9^*

Tangil cinayetinin soruşturması tamamtaadl

Kan davasından yargılanacak
Gençaffi Köyü ınjrıl'irm- Tmcer w
da bir süre önce kız 
meselesi yüzünden 
Hakan Büyük un 
öldürülme sinden scsıra. 
Bursa daki cinayet davası 
duruşmasından akıp 
otoparkta araana bi 
netken öldürülen Nihat 
Tangil in katil zanhsı 
Erdal Büyük, amcası 
İbrahim Bütük. damadı

süah teme: eden Haşam j 
Seçmer Udcmda Cmnte 
rwet f wın müebbet 
hapis tsaesüyie. Bana 
4. Ağn Ceza Mahteeam | 
si'nde dava açtı.
Kan gütme amaoşia 
admn öldûnnek ve bn 
suça istüaklea 3 samk 
önümüzdeki günlerde 
Yargıç karsısına charak

mailto:jguler@hotmail.com
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Çocuk tiyatroları... 
Kültür ve sanat... ‘Eski aşk paslanmaz!’

Siz de gider misiniz bilmem?
Ben daha çok küçük oğlumun isteğiyle 

dönem dönem giderim.
Özel ya da devlet ..
Hangisi daha çok ilgimizi çekerse izleriz.
İnanın çok keyif veriyor.
İnsan iki türlü duyguyu bir arada yaşıyor.
Hem çocuğunu mutlu ediyor.
Hem de çocukların dünyasına giderek 

kendi çocukluğunu yaşıyor.
Orada yalınlık, saflık, temizlik bir arada..
En son Ahmet Vefik Paşa Devlet 

Tiyatrosu’nda bir oyun izledik.
İyiki de izledik.
Oyunun adı “Savaş Düşlerimi Çaldı”
Yönetmenliğini Rüçhan Gürel’in yaptığı 

oyunda koreograf Ayşe Emel Mesci. .
Oyun ana batlarıyla şöyle:
Düşler Dünyası Sirki dünya turnesinde.
Bir çok yerde sirk oynandıktan sonra bir 

başka yöreye doğru yola çıkılıyor.
Ne var ki daha sirkin oynanacağı yere 

varılmadan Sirk aracında bulunan küheylan, 
fil, maymun, aslan ekibi terkediyor.

Trapezci kızla palyaço biri önden çekerek 
diğeri arkadan iterek gidecekleri yere varıy
orlar. O da ne.. Bir gürültü, bir duman, sağ
dan soldan gelen silah sesleri..

Meğer bizim ekip tam da savaşın ortasına 
düşmüş. Anlıyorlar ki savaşın acımasız 
koşullarını hayvanlar bile hissedebiliyor.

Ve duyulan çok güçlü hayvanlar onun için 
kendilerini terk ediyorlar.

Oyunun konusu savaş..
Ve savaşın koşullan sirki izleyecek çocuk 

bile bırakmıyor ortalıkta..
Çünkü savaşçılar çocuktan bir bir topla

ma kampına götürüyorlar.
Savaşın yüzü çok acı.
Kadın erkek çocuk hiç tanımıyor.
Savaş çocukların düşlerini bile çalıyor.
Aslında çok ilginç olan savaşın galibi 

yok... Kaybedeni ise dünya..
Onun için savaşlar olmasın..
İnsanlar ölmesin.
Banş...barış...barış...
KENT MÜZESİ
Devlet Tiyatrosu’ndan çıktıktan sonra 

BursalIların hizmetine henüz giren Kent 
Müzesi’nİ ziyaret ettik.

Mutlaka gidilip görülmesi gereken bir yer.
Bursa’nm ve Türkiye’nin nereden nereye 

geldiğini gözler önüne seriyor.
Tarih, sanat, kültür. Sanayi her birinin 

üzerinde titizlikle durulmuş.
Ayrıntılar dahi gözden kaçırılmamış.
Eski Adliye Sarayı’nı Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’ne devreden Adalet Bakanlığı’nı 
ve orayı çok özgün bir mekan haline 
dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 
kutluyoruz. İsteyince oluyor.

Önemli olan çalışmak.

yakalanırsanız o kadar zor geçer* 
Bunu da kim olduğunu bilmediğim 
H.W. Shaw söylemiş, Bemard Shav 
ile karıştırmayın ama...

Bir de Alman atasözü:
“Eski aşk paslanmaz!”
Sanırım gençlik aşkları ile olgunü I 

aşkları arasındaki en önemli fark 
ilkinin gençliğin doğasına uygun 
olarak kendini hızla tüketebiliyor 
olmasında...

Belki de gençlik aşklarına başka bir I 
işim uydurmalıyız diye düşünüyorum. I

O zaman aşkın ömrü üç yıldır, yok 
hayır beş yıldır gibi saçma bir tartış
mayı sürdürmemiz de gerekmezdi her- , 
halde..

Cennetten ateş çalmak
Öte yandan çelişkili gibi görünebftr I 

ama aşkın insanın gerçekte genç 
kalmasını sağlayan bir duygu 
olduğunu da düşünenlerdenim.

Yaşama bağlanmayı, her sabah yeni I 
bir heyecanla uyanmayı, karşılaşılan 
her iyi şeyi sanki ilk kez görüyor
muşçasına heyecanlanmayı sağlar...

Bunun için Arthur Ving Pineronun I 
sözünü not etmişim: “Derinden sev- I 
enler asla yaşlanmaz. Yaşlılıktan 
ölebilirler ama genç ölürler...”

Aşık olan insanın kendisini cennette ı 
yaşıyormuş sanması da büyük ölçüde f 
bu heyecanın varlığından kaynaklanıp * 
or her halde...

Delphine de Girardin şöyle | g
söylemiş: 1

“Sizi seven birini sevmek, size 
hayran olan birine hayranlık duy- j 
mak, yani gözdenin gözdesi olmak 
insanoğlunun mutluluk sınırını aşar 
bu cennetten ateşi çalmak demek- 1

|
Ve Bemanos'tan bir alıntı :
“Cehennem Madame. artık 

sevmemektir!”
Bu sevgililer gününde daha fazla br 

şeyler söylememe bilmiyorum gerek 
var mı?

Bugünü sevdiği bir insanla paylasa- l 
bilenlere ne mutlu...

Ben görmedim ama görmem de şart 
değil. Atasözünde öğütlendiğinin 
aksine çok gezenin değil, çok 
okuyanın bildiğine inanırım. Bunu da 
bir yerde okumuş, not etmiştim. 
Virginia Üniversitesi’nde bir güneş 
saati varmış. Üzerinde de şöyle bir 
yazı;

“Zaman bekleyenler için çok 
yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas 
tutanlar için çok uzun, sevinenler 
için çok kısadır. Ama sevenler için 
sonsuzluktur. Saatler uçar, çiçekler 
solar, yeni günler, yeni yollar geçer 
gider, aşk kalır.”

Bugünün anlam ve önemine binaen 
siz de okuyun istedim bu sözü..

Daha önce Simon Vouet’nin bir 
resminden söz eden bir yazı 
yazmıştım. Tablo “Umut, Aşk ve 
Güzelliksin yendiği zaman” adını 
taşıyor. Bu tablonun bir kopyası o 
yazıyı yazdığım günlerde bir okuyucum 
tarafından çerçevetilmiş olarak bana 
gönderilmişti. O günden beri de 
masamın arkasındaki duvarda asılı 
duruyor.

17. Yüzyıl Paris’in en beğenilen 
ressamlarından biri Vouet. Onun 
klasikleşmiş Barok üslubu resme ilahi 
bir havada katıyor. Kişisel düşüncem 
aşkın en büyük düşmanının zaman 
olduğunu savunan geleneksel görüşün 
pek de doğru olmadığı yolunda...

Zaten bu tabloyu beğenmenin, 
güneş saati üzerindeki sözü hep hatır
lamamın nedeni de bu.

Aşk insanı genç tutar
Aşkın olgunluk dönemine erişmiş 

insanlar için gelip geçici bir heves 
olmadığını, bir kere kavuştuktan sonra 
aşk tutkusunun eriyip gitmeyeceğini 
söyleyen sözlere de bu nedenle merak
lıyım.

Bir Yunan atasözü not etmişim 
mesela: “Seven kalp daime gençtir” 
diyor.

Bir de şu not var defterimde: 
“Aşk su çiçeği gibidir, hayatta bir 

kere yakalanırsınız ve ne kadar geç

BURSA HAKİMİYET & KENT VE I
OLAY GAZETELERİNE İLAN ALINIR I

KÖRFEZ REKLAM I
TEL : 513 17 97- 51? 96 83 Fsx : 513 35 95J
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AKP Belediye Meclis
C umhuriy et îdn

$ adaylarını belirliyor
** Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis Üyeleri ile İl Genel Meclis 

üyeliklerine başvuranlar arasında ‘temayül’ yoklaması yaptı. Aday 
adaylarının oy kullanmadığı yoklamada, Belediye Meclisliği adaylığı

**** için 56, İl Genel Meclisi adaylığı için 12 kişinin başvurduğu öğrenildi.
İt 
tate

aâ vem 
ışılan

lar...
■onur 
ı ser- 
tan

Hinett 
Idkk 
klan»

Seyfettin SEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Teşkilatı, 
28 Mart günü 
yapılacak yerel 
seçimlerde, İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclisi adaylarım 
belirleme çalış
malarına başladı. 
İlçe binasında 
yapılan ‘temayül’ 
yoklamasına 
Belediye Başkan 
adayları Nurettin 
Avcı ile Refik 
Yılmaz’da katıldılar. 
Adayları belirleye
cek t emayü 1 
yoklamasında, İlçe 
Yönetim Kurulu, 

Kadın ve Gençlik

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, belediye meclisi ve il genel meclisi adaylarını belir
leme toplantısında ilçe merkezinde partililere bilgi verirken görülüyor.

Komisyonu üyeleri, 
Mahalle temsilcileri

ıoe 
duy- 
tmai

TAŞI
GEDİĞİNE ' S*

fedaî Sevgililer günü
14 Şubat Sevgililer Günü.
Sevgi, gönül sıcaklığı..
Duygusal, ruhsal ve bedensel yakınlık.
Durum bu iken...
Kışın soğuk bir ayının, en soğuk 
bir günün seçilmesi neden acaba?
Toplumsal soğukluğu gidermek, 
buzlan eritmek için..
Sevgi, ne kar dinler, ne de buz...
Aşk ateşiyle eriyip gider.

ile parti kurucu 
üyelerinden oluşan 
95 kişi oy kul
lanırken, adaylara 
oy kullanma 
yasağı getirildi. 
Yapılan başvurular 
hakkında bilgi veren 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
İl Genel Meclisi 
için 12, Belediye 
Meclisi içinde 56 
adayın başvur
duğunu açıkladı. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yapılan oylamanın 
demokratik olduğu
na değinerek, 
"Belediye 
Başkanlığı için 
yapılan temayül 
yoklamasının 
aynısı gerçekleşe
cek. Bu yoklamada 
adaylar oy kullana
mayacak. Belediye 
Meclisi için 
belirlenecek

ilk 25 kişilik 
sıralamada 
değişiklik yapıla
bilecek. Seçime 
girecek belediye 
başkan adayımızın 
görüşleri alınarak, 
son karar verile
cek" diye konuştu. 
İl Genel Meclisi için 
5 asil ve 5 yedek, 
Belediye Meclisi 
içinde 25 asil ve 
25 yedek 
adayın isimlerinin 
bulunduğu 
listeye çarpı 
işareti konularak 
yapılan temayül 
yoklaması 
sonuçlarının 
yönetim kurulu 
tarafından değer
lendirileceğini 
söyleyen 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
ilk sıralama 
seçimini yaparak 
ov»’" ı kullandı.

çıkarlarımıza adet ettdv 
Siyasete bulastırddc 
Bu iki değeri de yıprattık. 
Şimdi elimizde Curakaariyef Udi 
Onu demokrasiye yukmAastmaaA 

yerine. yıpratmaya çabsıyoruz 
Hemde kendi cıkanmız »da. 
Küçük çıkarımız için 
Genç Parti ve Uzan Hoidaf a 

elele çalıştıkları belli.
İmar Bankası ise, benzeri 

görülmemiş bir yöntemle soyuldu.
- Yatan para 8 katrilyon
- Kayıtlardaki para 750 trilyon 7 

katrilyon kayıp.
Bunlara isabet eden, vergiler de 

kayıp.
Devlet parayı kurtarmak »cm. 

Uzan’ların bütün işlemlerine el 
koydu.

Bu arada. Star Tv ve gazete 
çalışanları da, paralarını alamadı

Ve direnişe geçtiler.
Açl ı k orucu t ut ma ya başlattılar.
“ Cumhuriyet için” adını vıiddiı. 

bu bir direnişe.
Akıllarınca asker kesimi devreye 

sokacaklar.
Yargıyı gaza getirecekler.
Kardeşim, 7 katrilyon neredeyse 

getirin.
Ve, şu, Star Medya grubunun 

parasını ödeyin.
Hükümete çağn yapmanıza, gerek 

yok.
BDDK’ya çağn yapmanıza lüzum 

yok.
Çağrıyı, baba Kemal Uzana yapan.
Hakan Uzan'a yapm.
Türkiye’ye dönsünler.
Uzan Grubu, zengin bir aile. 
Arkalarında Medya gücü var. 
Korkmasınlar gelsinler.
Hesaplarını versinler
Eğer haklı iseler, o zaman WıYx ı

onları destekler.
Ama. Cumhuriyet’i kullanmasınlar.
Cumhuriyet i kendi çdı artan içm 

kullanmaya. hiç bir kimsenin hakkı 
yoktur.

I CÖZV |
Cumhuriı^etler ıtııgiHHA. 
DifcraförfaiMer de yofcsurîfufc. 
yüzünden yvAntirtee.

“5fontespwîe“
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tFden hükümete tepki
Seyfettin SEKERSÖZ 

Genç Parti İlçe 
Başkanı Kaya Ali 
Demir, Genel 
Başkanlan Cem 
Uzan’a yönelik 
baskılara tepki 
gösterdi.
Demir, yapılan 
baskıların Genç 
Parti ’nin sesini 
kesmek maksadıyla 
yapıldığına 
dikkat çekti.
Uzan’lar ailesine 
ait 219 şirkete 
hükümet tarafından 
el konulmasının 
ardından açıklama 
yapan Genç Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Uzan, 
"Yapılan baskı 
lann hesabını 
halkımız sandıkta 
verecek" dedi.

I

I
AROL MOBİLYA

Bl

KALİTEDE ÖNCÜ 
ÖLÇÜ

i i

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPIU GARDROP
✓ ÛÇ KAPIU GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİ DİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m i

Mrk. : Hamtdtye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: <0.224) 614 30 62 GEMLİK 

Şb.: Davufkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel; <0.224) 363 98 72

Genç Parti’nin 
sesini kızmak 
için elden ne 
geliyorsa yapıldığı
na dikkat çeken 
Kaya Ali Demir, 
AKP hükümetinin 
yaptığı altın 
vuruşun Genç 
Parti’ye gönül 
verenleri daha da 
hırslan dırdığını 
söyledi.
Star Televizyonu 
ile Star Gazete 
si’nin sesini 
kesmelerindeki 
amacın Genç 
Parti’nin sesini 
kesmek 
olduğuna dikkat 
çeken Demir, 
"AKP kazdığı 
kuyuya kendi 
düşecek. Halkımız 
bu yapılanların

Genç Parti İlçe Başkanı Kaya Ali Demir, Cem 
Uzan’a yönelik baskılara tepki göstererek, Genç 
Partiye gönül verenler daha da hırslandı dedi.

hesabını 
sandıkta verecek" 
diye konuştu.
Uzanlara ait basın 
kuruluşlarının 
ele geçirilmesindeki 
amacın ne

\ olduğunu herkesin 
bildiğini söyleyen

' İlçe Başkanı Kaya

Ali Demir, 
"Genç Parti’ye 
gönül verenler 
daha da 
hırslandı. 
Sandıktaki 
gücümüz giderek 
artıyor" 
görüşünde 
bulundu.

Karlar
temizleniyor

Üç gündür 

ilçemizi esir alan 
kar yağışının 
durmasıyla 
birlikte Belediye 
ekipleri yoğun 
çalışmayla 
temizliğe 
başladılar.
Aşırı yağan
karlan temizle
mek için sabahın 
erken saat
lerinden akşamın 
karanlığına kadar 
görevlerinin 
başında kalan 
temizlik 
görevlileri, toprak 
yığınları gibi 
yığılan karlan 
cadde ve 
sokaklardan 
kaldınyorlar. 
Üç gün boyunca 

yağan kar 
nedeniyle yolların 
açık kalması için 
araçların tuzlama 
çalışmaları da 
sürekli olarak 
yapılıyor.
Belediyeye art 
kar temizleme 
makinalan da 
sürekli olarak 
kapanan yollan 
açmak için gece 
gündüz demeden 
calışmalannı 
sürdürüyor.
Ancak, yağan 
karlarla yollar 
yine kapanıyor. 
Vatandaşlar, 
işlerine ve 
evlerine daha 
çok araçsız 
gitmeyi tercih 
ediyorlar.

ı i ABONE OLDUNUZ MU? 1
ABONE OLUNBaESı g™™

■■■i «hNO* HHHB OKUTUN
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Kar yağışı Erzurumlulara nostalji yaşattı.

Dadaşların telli
Seyfettin SEKERSÖZ 

İlçemizde yağan 
kar Erzurumlulara 
nostalji yaşattı. 
Dadaşlar diyan 
Erzurum ve 
yöresinin karlı ve 
uzun kış 
gecelerinin 
vazgeçilmez tatlısı 
"Telli Helva "yı 
Erzurumlular 
Kültür ve Daya 
nışma Derneği’nde 
düzenlenen gecede 
erkeklerin yaptığı 
'Telli Helva' 
afiyetle yenildi. 
İzmit’in meşhur 
pişmaniyesinden 
farkı olmayan 
telli helva, 
tamamen el 
becerisi istiyor. 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın,

Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, kar yağışlarının sürme* 
si üzerine önceki gece dernek lokalinde telli helva yapıp, yediler.

telli helva yapmak 
için şeker, kavrul
muş un, limon tuzu 
ve ölçülü suyun 
yanında özellikle 

sabır ve emeğin 
olması gerektiğine 
söyledi.
Erzurum ve 
çevresinde karlı 
kış mevsiminde 
havanın buz tut
tuğu zamanlarda 
telli helvanın 
düzenlenen 
eğlencelerle 
yapıldığını ve 
hep birlikte 
yendiğini söyledi. 
Gemlik’te 1997 
yılında kurulan ve 
250 üyesi bulunan 
Erzurumlular 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başka 
nı Kadir Özaydın, 
önümüzdeki 
aylarda yörelerinin 
önemli yiyeceklerini 
düzenleyecekleri 
toplantı ile 
Gemliklilere tanıta
caklarını söyledi 
Telli helva şöyle 
hazırlanıyor: 
“Şeker ■ su 
karıştırılarak.

uzunca bir süre 
ateşte kaynatıl* 
yor. Elde edilen 
koyu şerbet, 
yağlanan tepsiye 
boşaltıldıktan 
sonra karda bek
letilip donmasını 
sağlanıyor. Karda 
donan malzeme 
macun kıvamında 
kavrulmuş una 
batırıldıktan 
sonra, masa 
üstünde çevrilerek 
katlanıyor. Her 
katlamadan sonra 
incelen malzeme 
pişmaniye gibi 
oluncaya kadar 
sürekli çevriliyor. 
Bu çevrilmeler 
sonunda 
Erzurum’un 
‘Telli Helva'sı 
ortaya çıkarıyor. 
Telli Helva nın 
yenecek duruma 
getirilmesi 
yaklaşık 3 
saat geçmesi 
gerekiyor.

Çöpler 
temizlenmeye 

başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

Cuma ve 
Cumartesi günleri 
çalışamayan 
Belediye Temizlik 
İşleri görevlileri, 
biriken çöpleri 
toplamaya 
başladılar.
Kar yağışları 
nedeniyle temizlik 
araçlarının çıka
madığı yerlerde 
biriken çöpler, 
çirkin görüntüye 

ı neden oldu.
I Havaların karlı 

ve soğuk olması

vanmda hafta 
tatilinin de 
olmasını iyi

vatandaşlar, 
evlerinde 
sobalarını 
yakınca cop

çenesi de kül 
yığınlanyia doldu. 
Dun. havanın bir 
süre güneşi ve 
yağışsız ohnasm- 
dan yararlanan 
trmiıBı işçileri.
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En kolay kalori Kayıp köpeğimiz 
Lassie aranıyor

tüketmenin yolları BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

Özel yiyecek
ler almadan, 
pahalı diyet 
kulüplerine 
katılmadan 
veya spor 
yapmadan da 
kolayca kilo 
verebilirsiniz. 
Uzmanlara 
göre, kilo 
almanın en 
önemli sebep
lerinden biri, 
yemek 
aralarında 
atıştırmak.

I Atıştıracağınız
I zamanlarda
I su için.
I Buzdolabınızı
I boşaltın.
I Böylece hem
I para harca- 
’ı marsınız'nem 

de sizi atıştır
maya se vke- 
den sebep yok 
olur. Alkol, 
ekmek ve kar
bonhidratlar
dan da uzak 
durun.
Ayakta hiçbir 
sey yemeyin.

I_______________

Yeterince 
uyuyun. 
Böylece, 
yiyerek ala
cağınız ener
jiyi uyurken 
toplamış 
olursunuz.
Sabahları 
mutlaka kah
valtı yapılması 
gerektiğini 
belirten 
uzmanlar, 
"Bu size, gün 
içinde 
harcamanız 
gereken ener
jiyi verecektir 
ve öğlen 
yemeğinde 
çok acıkma 
yacaksınız" 
diyorlar, 
uzmanlar, 
yeşil çay 
içilmesi öne 
risinde de 
bulunarak 
şunları 
kaydediyor: 
"Araştırmalar 
gösteriyor ki, 
yeşil çay 
içmek vücut

taki kalori
lerin yakıl
masında çok 
etkili. Günde 
3 bardak 
yeşil çay içme 
ye çalışın. 
Yediğiniz şeye 
konsantre 
olun. Tele . 
vizyon seyre 
derken, bir 
şeyler okur 
ken ya da e- 
maillerinize 
cevap verir 
ken yemeyin. 
Dışarı çıkın. 
Günde en az 
20 dakika 
dışarıda otur
maya veya 
yürüyüş yap
maya özen 
gösterin. 
Çünkü gün 
ışığı, yeme 
isteğinizi kon
trol etmenize 
yardımcı 
oluyor. 
Sağlıklı 
şeyler yiyin. 
Dışarıda 
yemek

3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişi^ 
köpeğimiz 
kaybolmuştur.
Görenlerin
veya bulanların J 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonun^

yediğiniz 
zaman çocuk 
mönüsü veya 
sossuz sala 
tayı tercih 
edin. Kendini 
zi çok fazla 
zorlamayın. 
Diyet prog 
ramınızı * 
yaparken 
1200 kalo 
rinin altına 
düşmemeye 
özen gös
terin. Bahçe 
işleriyle uğra 
şın. 1 saat 
bahçe işiyle 
uğraşmak

M i

500 kalori 
yakmanızı 
sağlar. Asan 
sör kullan
mak yerine 
merdivenden 
çıkın. Ev işi 
yaparak da 
kalori yak 
manız mum 
kün. lljuk 
tefek ev işle 
riyle uğraşın. 
İp atlayın. Bu 
muhteşem bir 
egzersizdir ve 
diğerlerinden 
daha eğlen 
celidir. Sık 
ama az yiyin”

bildir 
meleri 
önemle 
rica 
olugud

513 96 83
HERMUmSMlMyE j 

MCI SERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİM 

2K0FİS& KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 9130 Fax: 512 20 76

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

YONCA DANIŞMANLIK
İ 20-40 ytf arttı ojHimfl ve deneyimli olmak üzere BAYAN 
a

ÇOCUK BAKICILARI (MmWc Uml)
HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
EV İÇLERİNE YARDIMCILAR 

g (Yrti veya ALINACAKTIR, 

i IH: (0.224) S14 28 62
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 
numaradan randevu alınarak yapılacaktır.

NOT: Sigara kullanmayanlar tercih edilecektir.

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. .
| JÜPON SOBASI SAZYAĞI SATIŞ VE SEIVİSİMİZ llllll I

ı^Miı
TOYO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YAŞAYIN |

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSZ YANAR «
PENCEREDE TERLEME ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ I

FAN İLE K3ŞINISTTIR. YAZIN SERİNLETİR 8

TEL:S13 78 I7Î
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Çarşamba gününe 
kadar üşüyeceğiz 
Hava sıcaklığı, çarşambadan itibaren artmaya başlayacak

Soğuk ve yağışlı 
hava, hafta 
ortasına kadar 
etkisini 
sürdürecek. 
Hava sıcak
lığının. Çarşam
ba gününden 
itibaren, yurdun 
batı kesim
lerinden başla
yarak artması 
bekleniyor.
Soğuk hava ve 
kar yağışı, 
haftanın ilk 
iki günü yurdun 
kuzey, iç ve 
doğu kes im - 

• lerinde etkili 
। olmaya devam 

edecek.
Hafta ortasın

11- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 "

Öğrefmen başvurulan 
bugün başlıyor

MEB. 52 branşta 18 bin öğretmen kadrosu içi rri yapa

dan itibaren, 
soğuk ve yağışlı 
hava yurdun 
doğu kesimle 
rine kayacak. 
Yağışlar, 
Doğu Akdeniz 
kıyılarında

yağmur, 
Güneydoğu 
Anadolu’da 
karla kanşık 
yağmur ve 
kar, yağış alan 
diğer yerlerde 
ise kar

şeklinde olacak. 
Hava sıcaklığı, 
Çarşamba 
gününden 
itibaren yur dun 
batı kesim
lerinden başla
yarak artacak.

Nema ödemesi Marfta
Babacan: "İlk ödemenin mart ayında yapılması planlanıyor"
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, nema 
ödemelerinin Mart 
ayı içinde yapıl
masının plan
landığını açıkladı. 
Ali Babacan, 
Ankara’da, gazete
cilerin, nema

ödemelerine ilişkin 
sorularını cevapladı. 
Babacan, "Mart 
ayındaki programa 
alındı. Ödeme 
tarihi henüz belli 
değil. Mart ayı 
içinde ödenecek." 
diye konuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nm, 
52 branşta 10 
bin öğretmen 
kadrosuna 
yapacağı atama 
için 27 Şubat'a 
kadar sürecek 
başvurular bugün 
başlıyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı na bağlı 
okulların öğretmen 
ihtiyacını karşıla
mak amacıyla, 
ilk atama ve açık
tan atama yoluyla 
10 bin öğretmen 
alınacak.
Başvurular, 16-27 
Şubat 2004 
tarihleri arasında 
bakanlığın 
http://personel.me

b.gov.tr adre 
sindeki form 
doldurularak 
yapılabilecek. 
Adaylar, doldur
dukları formu, 
tüm illerde bulu
nan en yakın 
başvuru bürolarına 
giderek onaylata
caklar. Bu 
hizmetler için 
hiçbir ücret alın
mayacak.
2003 tarihinde

öğretUMuflı işte 
başvuran. ancak 
atanamayan 
adaylara yeniden 
başvuru yapacağı 
kaydedildi 
Bakanhk 
yetkilileri.
atamaları
28 Şubat veya 
29 Şubat gun 
le rinde y apd- 
masının plan 
lanchğmı 
bildirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
GCMİR

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

Körfez Tak*
ÇncrTaM 
döven Tok* 
damflrToM 
MarxafrT<M

G 
E

IIi1K1R
E1111
H 
B 
E 
R 
i

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Pofe İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 1055
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 1206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamla 513 1051
C,Savalığ 513 1053
CSavaYrd. 5132954

Emniyet Mûd, 513 1028

ULAŞIM

Uludağ Turizm 613 12 12
Aydin Turizm 613 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 9200

SSK Hastanesi 513 23 29

MerSağOcoö 513 1068

TAKSİLER

6131621 
6132467 
61332 40 
6132324 
6143680

TEKAnza
TEK İşletme 

Statyum 
Otm.Böl.Şef. 
MÜH Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Mûd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 

Tapu Slcl. Mûd. 

Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Taam Mûd.
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
6140095 
613 1286 
6131174 
613 1353 
613 1057 
613 1308 
513 1133 
513 1095 
613 3742 
513 1507 
613 14 14 
613 1364 
613 1411 
613 1042
613 1092 
6131186 
6137773

BELEDİYE

Santral

BafkanMt
Zabıta
Otobüs İşlet.
Sulştet.
İtfaiye

6134521-23
6134520
513 24 32 

5134521-122 
613 4521-115

51323 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
YaolŞMd. 5134521-111
SuAnza Yalruz 185

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ'NİN HİZMETİ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova
Topçular
Esklhisar

(226) 814 10 20 
(226)363 43 19 
(262)6656031

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 

Tekgaz 

Ocakgaz

Ergaz 
ferağ®

Habaşgaz

YeniJdtgaz

BPGaz
Bûtûnter Ukftgaz

AKCAN PETROL

MTILK n NRAUK ÜCRETSİZ SERİ İLMLAR
Bu köşede yayınlanacak Hanlar yata Gazeteta Bârca ata tamtait

5131295 
5131637 
5131637
513 M 43 
5132259 
5134546 
5136600
5145981 
5138000

5131079
YERÜYURTLAR PETROL 513 3033

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

SATILIK DAİRE

Manastır 100. YIL 
Sitesinde ŞAHLIK 
DAİRE 513 67 95

UCA CADDESDDE
ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ
SATILIK 513 16 17

Hamidiye Mh. Yavuz Sok.
No: 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

0.536.*»<>'* 03
SAHUK BİNA

uhU 0.505 361 14 3*
TEL : Sil » *0

http://personel.me
b.gov.tr
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İHALE İLANI
MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ

21.792 test mikro eliza otonalizarü alımı işi açık İhale usulü İle ihale edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdaremin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektro nik Posta adresi
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği Türü ve Miktarı
b) Teslim Yeri
c) Teslim tarihleri
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 2004 / 17871

: Cumhuriyet Mahallesi / GEMLİK
: 0.224. 513 92 00 (123-124) - 0.224 513 92 07
: Gemlik deha2^superonline.com

M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Sözleşmenin onayından sonra

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
: 11 / 03 / 2004 Saat: 11. oo

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. -.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca 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 ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odasma kagA 

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 ümb 

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 ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile husustan tevsik eden belgeler ile tüzel kiş^ğn 

noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durum

larda bulunulmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
Yabana istekliler, (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyannca 

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamade belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptınlamaz.
4.1.8. ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

~ 4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5'inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri 
İsteklinin ;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0,10 olması
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu şartlan bir önceki yıla sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması 

üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest Meslek erbabının vereceği ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere 

göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen 
bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

ihalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir.
4.2.3. İsteklinin iş hacimini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve 

bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.
Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif ede

ceği bedelin % 10 undan az olmaması gerekir.
isteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde ihalenin yapıldığı tarihe kadar olan toplam ciro veya toplam satış gelirini gösteren belgelerin ve 

rilmesi yeterlidir.
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 ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen 

ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler
İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek 

benzer nitelikteki atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler.
a) İstekli İmalatçı ve İmalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı İse, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıa ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
d) Firmalar kit ve cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip belgelendireceklerdir.
e) Cihaz ve kit ile İlgili tüm teknik dokümanlar teklifle birlikte verilecektir.
f) Teklif edilen kit cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiye’deki kullanıldığı yerler hakkmda referans verilecektir
g) Kit ve cihaz yabancı menşeyll ise uluslararası geçerli standartlardan birine yerli ise TSE ve TSEK belgesine haiz olacak ve bu durum firma 

tarafından belgelendirilecektir.
ğ) Firma aynca teknik ekip isim ve teknik servislerini belgeleyecektir, verilmesi.
4.3.3. Tedarik edilecek mallann numuneleri, kataloglan, fotoğraflan firma cihazın kullanım kılavuzu işe dikkat edilmesi gereken konulan içere» 

türfcçe bir dökıtman kuruma verecektir. Devamı say^ı 9W

superonline.com
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Hamilelikte diş sağlığı önemli
Hamilelikte dişeti rahatsızlığı erken ve sağlıksız doğuma neden oluyor

Atatürk Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 
Periodontoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim üyesi Doç. 
Dr. Varol Çanakçı, 
yaptığı açıklamada, 
özellikle hamilelik 
öncesi ve hamilelik 
döneminde dişeti 
hastalıklarının 
önemine değinerek, 

ı anne adaylarının 
mutlaka tedavi 
görmeleri gerektiği
ni kaydetti.
Planlı hamilelikten 
önce anne aday
larının a ğız ve diş 
sağlığı konusunda 
dikkatli olmaları 
gerektiğini belirten 
Çanakçı, hamilelik 
öncesinde dişeti 
hastalığı tespit 

[edilen anne 
adaylarının tedavi 
.görerek bu 
hastalıktan kurtul

maları gerektiğini 
söyledi.
Hamilelik döne
mindeki hormonal 
değişim nedeniyle 
vücut direncinin 
azalması sonucu 
dişeti hastalıklarına 
yakalanma riskinin 
arttığına değinen 
Çanakçı, hamilelik 
öncesinde dişeti 
hastalığı bulun
mayan anne 
adayının da 
hamilelik döne
minde bu hastalığa 
yakalanabileceğine 
dikkat çekti. 
Doç. Dr. Çanakçı, 
hamilelikten 
önce dişeti 
hastalığının 
giderilmemesi 
halinde, hamilelik 
döneminde hastaya 
ancak sınırlı cerrahi 
müdahalede 
bulunabildiklerini 
söyledi.

Hamile hastalar
da ilaç, anestezi 
ve cerrahi müda
hale gibi tedavi 
imkanlarının 
istenildiği ölçüde 
kullanılamadığını 
belirten Çanakçı, 
"Dişeti hasta 
lığı bulunan 
anne aday
larının hamile
likten önce 
mutlaka tedavi 
görmeleri gere 
kir. Bu tedavi
leri tamam
landıktan sonra 
hamile kalınması, 
hamilelik esnasın
da gelişebilecek 
komplikasyonları 
ortadan kaldıra
caktır. " dedi.
A.Ü. Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 
Dalı ile Diş 
Hekimliği Fakültesi 
Periodontoloji

Anabilim Dalı 
arasındaki ortak 
çalışmaların devam 
ettiğini belirten 
Çanakçı, kadın 
doğum uzman
larının da 
hamilelikte ağız 
ve diş sağlığı 
konusunda daha 
duyarlı olmaları 
gerektiğini 
söyledi.

İHALE İLANI
MUAMMER AĞIM DEVLET 

HASTANESİ

4.4. Bu ferinde benzer iş riaeafc. âed «m 
I resmi bıfnrlerm baritinde yapm» ridnfeı 

m&r o efiza MnamrihnM benzer b rinrak 
kabul etâecektîr.

5- Ekonomik açıdan en —ssajs iridf e* 
düşük fiyat esaman göre büMenecrimr

6- ihaleye sadece yerfi taadMUar LatdaMe- 
cektir.

7- İhale dokümanı Geaafik Ovalat Hmaaaarf 
sata* alma odasında adresinde görriebftr w 
30.000.000 TL kandığı ay» adresten «mam 
edilebilir.

ihaleye teklif verecek efeafena feste dcdm- I 
manini satın almalan zoranindnr.

8- Teklifler 11 03/2004, saat ll oo a 
kadar M. Ağım Gearife Devlet Hastanesi adre- I 
sine verilebileceği gibi, »defi taatemde pamta I 
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal hür— Yriım 
leri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecek I 
lerdir. İhale sonucu, üzerine fimle yapdan 
istekliyle iş kalemleri için teklif edden berimi 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat söziesme düzen
lenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif veıfit 
çektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedrim % 3 
ünden az olmamak üzere kendi befirleyecriı- 
leri tutarda geçici teminat vereceklerde

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi. feate I 
tarihinden itibaren en az 60 takvim gana 
olmalıdır.

Soğuktan etkilenenlere 
ilk yardım

Kar yağası ve aşın 
soğuk hayatı 
olumsuz etkilerken, 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp 

' Fakültesi Halk 
I Sağlığı Ana Bilim
Dak Başkanı Prof. 
Dr. Yıldız Peksen, 
vücut ısısının 
düşmesi ve donma 
tehlikeleri gibi 
lokal soğuk

I yaralanmalarına 
’ karşı vatandaşları 
uyardı.
Yüksek kesimlerinde 

| köy yollarının 
| kapanması
I dolayısıyla vatan-
I daşlara uzun
I mesafeli yolculuk

lara çıkmamalan 
önerisinde bulunan 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, kartopu 
oynayan çocukların 
da soğuk havaya 
maruz kalmaması 
için ailelerin önlem 
alması gerektiğini 
dile getirdi.
Aşın soğuğa 
maruz kalındığında 
kan dolaşımı ile 
solunumun 
durmasına yol 
açacak kadar ciddi 
sağlık problemleriyle 
karşılaşılabileceğini 
belirten Prof. Dr.
Yıldız Pekşen, 
"Aşın soğuğa 
maruz kalan

kişilerde titreme, 
kas hareketlerinde 
yavaşlama ve uyku 
eğilimi görülebilir. 
Zamanla kan 
dolaşımı ve 
solunum durabilir. 
Böyle durumla 
karşı karşıya 
bulunan kişiler 
birdenbire hamam, 
sauna gibi çok 
sıcak ortamlara 
alınmamalıdır, 
öncelikle 20 
derece civarındaki 
oda sıcaklığına 
alınması gerekir. 
Giysileri de ıslaksa 
hemen kuru 
giyeceklerle 
değiştirilmelidir"

dedi.
Donan insanların 
doğrudan doğruya 
ateşe maruz bırakıl
maması gerektiğine 
de işaret eden Prof. 
Dr. Pekşen, ayaklan 
donan insanın 
yürütülmemesi, 
sedye ile taşınması 
gerektiğini de vurgu
ladı. Pekşen, soğuk 
nedeniyle oluşan 
yaralanmaların şid
detini sert rüzgar, 
sıkı giyim, yanlış 
ayakkabı seçimi, 
yorgunluk, kötü 
beslenme, uyuşturu
cu ve alkol kullanımı 
gibi etkenlerin art
tırdığını ifade etti.

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

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif vere 
mezler. Basm: MM 9

ABONE OLDUNUZ MU?
GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZELE ■■■

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
16 Şabıt 2004 Pazartesi 

ÖZER ECZANESİ

YIL 31 SAYT.177B
FİYATI: 200.000 TL. (KDV DaM 

Sahibi : Kadri GÜLER
Y azı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK I

Basıldığı Ver: KÖRFEZ OFSET
Matbaadık-Yavmahk-Rekiamahk Tesis 
İstiklal Cad. Bora Sok Nk3 B GEMLK 

(Dia bavram Gmhri ve Pazar güderi şaarimmm)
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{ocukların kayak zevki
Seyfettin ŞEKER^OZ

Havanın

Dev kardan ada
karlı, 
okullarında 
tatil 
olmasından
yararlanan 
çocuklar, 
zamanlarını 
kayak 
yaparak 
geçirdiler. 
Cuma,
Cumartesi 
ve Pazar 
günlerinin 
kar yağışı 
ile geçmesi 
üzerine, 
bunu fırsat bilen 
öğrenciler, 
dik yokuşları 
kayak pistine 
çevirdiler.
Altlarına 
serdikleri 
naylonlar ile zor

luk çekmeden 
kayan çocuklar, 
kar tatillerini 
iyi geçirmenin 
zevkini yaşa 
dılar.Gece 
havanın yumuşa
ması üzerine de 
Emin Dalkıran

Kordonu başta 
olmak üzere 
mahalle araların
da büyükler de

kar topu oyna
yarak, çocukluk 
günlerini 
yaşadılar.

Kar yağışı 
çocuklar kadar 
esnafı sevin
dirmedi ama, 
kar yağarken boş 
durmayan esnaf, 
boylarından 
büyük kardan 
adam yaptılar. 
Kar nedeniyle.

müşteri bula
mayan ve 
müşteri bekle
mekten bıkan 
Demirsubaşı 
Mahallesi, 
Semerciler 
Yokuşu 1 Nolu 
Cadde esnafı 
bir araya gelerek. 

c ocuklarında 
yaptıkları gibi 
dev bir kar dan 
adam gerçek
leştiler. Ancak bâr 
gün boyunca 
erimeden dura
bilen dev kardan 
adamın, ikinci 
gun bası koptu

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK aggj
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

<
f A4Tech 
l Joystick

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez: İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 51311 69 - 51312 25
Şube: Eski Pazar Caddesi No: 33 GEMLİK



Sağlık Bakanlığı İle Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol yürürlüğe girdi. Ancak Bağ-Kuriunun bundan haberi yok

SSK Hastaneleri Bag-Kur’luları bekliyor
Bağ-Kur ve sigortalıların Devlet Hastanesi ve Sigorta Hastanelerinden yararlanabilmesi için yapdan protoâd ,f 
Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Sigortalı hastalar, Devlet Hastanelerine akın ederken, Bag-Kur'Mar sigorta 
hastanelerine gitmiyorlar. Sigorta hastanelerin de Bağ-Kur'luya hizmet verdiğini söyleyen ilgililer Bağ-Kur Tutarın 
bilgi eskikliğinden SSK Hastanelerini tercih etmediklerini söylüyorlar. Seyfettin ŞEKERSÖZün haberi sayfa 5 de

,__ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Wükellettaki2 

edildiğini bilecen
Maliye Bakanağa kayıt dışı esonc—ye 
mücadelede yeni doneme giriyor Yeni 
uygulamayla vergi ödeme yetene^me 
göre vatandaşlar «mrfUndmtacafc Vergi 
sini ödememekte ısrar eden mûfcoAofierf 
zor günler beklediğim befertridL Syf Fde i

KSrfez
Gemlikli siyasiler ve belediye beşkan aday ve aday adayları Şahinyurduluların geleneksel yemeğinde buluştu

Siyasiler ‘kaçamakla buluştu
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yarış başlayacak..
28 Mart yerel seçimleri için AKP ve 

. CHP'de yaşanan sıkıntı devam ediyor.
i AKP’de belediye başkanlığına aday adayı 
! olan beş kişi bulunuyor.
i Öğrendiğimize göre, adaylar en geç yann 
açıklanacak.

, CHP’de Bursa Büyükşehîr Belediye 
, Başkan adayı belirlenmesine karşın, Gemlik 
belediye başkanı adayı belirlenemedi.

CHP İl Yönetiminde sıkıntı yaşanıyor.
Kanıma göre, İl Yönetimi daha güçlü aday

lar bekliyordu.
Ama olmadı.
Mevcutlar içinde seçim konusunda ise, İl 

Başkanı eski CHP’lileri arayıp düşüncelerini 
soruyor.

Tüm bunlara karşın adaylarını 
I netteştiremedikleri için yann bir anket fir- 

: ması tarafından Gemlik’te CHP’nin adayı 
kim olmalı sorusu sorulacak.

Bu anketin sonuçlan hafta sonunu bulur. 
Ama, en geç pazar gününe kadar CHP’nin 
adayı da belli olur.
önümüzdeki pazartesi gününden itibaren 

adayların çalışmaları daha da bir başka hız 
alacak.

Şubat ayıran son haftası siyaset şen* 
İlenecek ve herkes sahneye İnecek..
f Bir ay boyunca vaadler dinleyeceğiz.

■ Türk halkı siyasileri dinlemeye alışıktır.
U Dinlerler ve sandığa gittiklerinde bildik* 

lermi yaparlar.
Hep öyle olmadı mı?
28 Mart seçimlerde favori AKP görülüyor 

ama, halkın yanıtı farklı olabilir.

Şahinyurdu Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından düzenlenen kaçamak gecesinde. Gemlik 
siyaseti bir araya geldi. Siyasiler, bir yandan kaçamak yedi 
ler, bir yandan da siyaset konuştular. Gecenin en önemli 
konusu ise, AKP’de kimin Belediye Başkan adayı olacağı idi.
Şahinyurdu 
Köylüleri Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Derneği’nde önceki 
gece düzenlenen 
geleneksel 
‘Kaçamak gece- 
si’nde, AKP, DYP, 
CHP, ANAP, GP, 
MHP, SP’li siyasiler 
ile belediye 
başkan adayları ve 
aday adayları 
biraraya geldiler. 
Politikanın 
konuşulduğu 
gecede, siyasiler 
en çok AKP’den 
kimin aday 
olacağı konusunu 
konuştu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kaçamak yemeğe 
nikah töreninden 
geldiğini belirterek, 
“Oradaki gençlere 
söz verdim.

Siyasiler, Şahinyurduluların kaçamak yemeğinde biraraya ge 
lerek, bol bol siyaset konuştular. Yemekte. AKP'nin adayının
kim olacağı en çok merak edilen konu oldu.

Onların da 
nikahını kıymam 
için benim 
belediye başkamın 
olmam gerekiyor” 
diye espri yaptı.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZün 

haberi sayfa 3'de

CHP anket yaptırıyor i 
28 Mart yerel seçimlerinde. Gemlik'ten’ 
belediye başkanlığı için 3 kişinin aday adayı I 
olduğu CHP’de. aday bcRrlemck için yarat! 
anket yapılacağı öğrenildi. CHP R yönebm-| 
ince, aday belirlemede yaşanan sıkıntının i 
anket sonuçlarına göre, değerlendirileceği I 
ve adayın buna göre açıklanacağı belirtildi. |

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kar yağarken olup bitenler
Şu kar hikayesi .. Günlerdir hepimizi meşgul 

I ediyor. Medyanın da güdülemesiyle kar yaşamı 
I felç etti. Artık bırakalım şu kar işini..

Dışarıda kar yağarken..
Ülkede neler olup bitiyor.
Şöyle bir bakalım.
İyi mi kötü mü ?
Karan da siz verin.
Kıbrış
Kıbrıs’la ilgili ABD’de bir görüşme yapıldı. 

I Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Annan davet 
I etti. Türk tarafı adına KKTC Cumhurbaşkanı 
I Rauf Denktaş, KKTC Başbakanı Mehmet Ali 
I Talat, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar 
I Denktaş gittiler.

Yanlarında başbakanımızın "sorun çıkar- 
I mayın" notuyla birlikte.

Onlar da sorun çıkarmadılar ama her denileni 
I de kabul etmeyerek inatlarını sürdürdüler.

Sonunda yeni bir tarih belirlenerek taraflar 
I ülkelerine döndüler.

Basın da hükümetle birlikte bayram ediyor.
"Kıbrıs sorunu çözüldü, zaferle dönüyoruz" 
Çözüm bunun neresinde..
Bayramlık bir gelişme var mı?
Bayram edilecek bir karar alınsa hep birlikte 

I bayram yapalım.
Yerel secimler..
Muhalefetin adayları bir bir ortaya çıkıyor.
Ancak iktidar partisi sessiz ve derinden gidi 

I yor. Aday açıklamasını bilinçli olarak geciktiri 
I y°r-

Çünkü genel merkezde çok iyi biliyor ki ..
Adayların kesinleşmesinin ardından yoğun 

I tepki alınacak, kavga çıkacak.
Küskünler oluşacak.
Sonuç itibariyle de oylar riske girecek.
Onun için de süreyi daraltabildiği kadar daral- 

I tarak, tepkilerin tartışılma süresini en aza 
I indirerek olası tehlikeyi ortadan kaldıracak.

Star daha doğrusu Uzan meselesi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uzanlara ait 

I ne var ne yoksa hepsine el koydu.
Uzan’m evine bile.. Kendisine de süre verdiler

I "evi bir hafta içinde boşalt"
Daha da ötesi medya merkezine giden Genç 

I Parti Genel Başkanı Cem Uzan binaya alınmadı. 
Şimdi ben burada Cem Uzan’ı savunacak deği 
Hm. Ama bu TMSF denilen kurum yasa organı 
mı? Onu merak ediyorum.

Ne var ki tartışılan konuların tümü için de 
hukuk süreci çalışıyor. Ancak hukuk süreci 
tamamlanmadan bu baskın niye..

Yoksa GP’nin giderek güçlendiği varsayımı 
tehlike mi yaratıyor?

Bizim ülkemizin insanları da yönetenleri de 
çok ilginç.

Dün ak dediğine bugün kara diyor.
Dün omuz omuza dolaşıyor.
Bugün kan gövdeyi götürüyor.
Neden biliyor musunuz?
Doğru dürüst bir sistem yok da ondan.
Oysa ;
Sistemli ve planlı bir ülkede politikalar 

kişilere göre değil ülke çıkarları dikkate alınarak 
belirlenir.

O zaman uygulamalar değişkenlik göster
mez..

Eşref Güre adaylık1 
başvurusunu yaptı1

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Küçük Kumla 
Belediye 
Başkanlığı seçim
lerinde Genç 
Parti’nin adayı 
olan Eşref Güre, 
aday dosyasını 
Genç Parti İlçe 
yöneticilerine 
teslim etti. 
1990-1999 
yıllan arasında 
Anavatan 
Partisi’nden 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
olan Eşref Güre, 
1999 yılı seçim
lerinde seçimlere 
yine ANAP’tan 
katılmış, ancak 
kaybetmişti.
Dün, Genç Parti 
ilce binasına 
gelen Eşref Güre, 
9 asil ve 9 
yedekten üyeden 
oluşan Belediye 
Meclisi listesiyle 
birlikte Belediye 
Başkanlığı

adaylık dosyasını 
İlçe Başkanı 
Kaya Ali Demir’e 
teslim etti.
Genç Parti’den 
aday olan Eşref 
Güre, seçimi 
kazanacağı iddi
asında bulunarak 
"Kaldığım 

yerden tekrar 
hizmete başlaya
cağım " dedi. 
Küçük Kumla'da 
görevde kaldığı 
9 yıl içinde

özellikle kanalizas 
yon ve su soru
nun çözdüğünü 
belirten Eşref 
Güre, "Kimseye 
çamur atmadan, 
yapacağım hiz 
metleri anlata 
rak seçimi kazan 
mak istiyorum.

Kumla ’yı ufak 
tefek birkaç 
sorunla bıraktım 
ama, 5 yıl içinde 
Kumla’nm 20 yıl 
geriye gittiğini

herkes gördü. 
Hizmetlerime 
kaldığım yerde* 
devam etmek 
için az bir 
zaman kaldı" 
diye konuştu. 
Küçük Kumla da 
yasayanların 
kimin ne oklu 

gunu iyi bildiğini | 
söyleyen Eşref 
Güre "29 M art ta 
ne olacağını 
birlikte göre
ceğiz" dedi.

ÖZKflYfl OTOMOTİVDE KfiMPfiNYfi
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA
1 ADET I 

NOKIA 3315 HEDİYE

ÜSTELİK KREDİ KARTINA $ AY TAKSİT
YAPI KREDİ- VVORLD KART A 1

İŞBANKASI - MAXIMUM KART 1
GARANTİ BANKASI - BONUS KART

ÖZKfiYfi OTOMOTİV
________ SENLİK IITİİ g । Ky______ Körfez Boytoş Sitesi Altı GEMLİK

Tel : 513 73 93 Fcx : 514 40 44
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Siyasiler 'kaçamak’ta bulosty
Yanlış Öğütler

Şahinyurdu Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği tarafından düzenlenen kaçamak gecesinde, Gemlik 
siyaseti bir araya geldi. Siyasiler, bir yandan kaçamak yedil
er, bir yandan da siyaset konuştular. Gecenin en önemli 
konusu ise, AKP’de kimin Belediye Başkan adayı olacağı idi.

Millet olarak çok Urfcbyu
Yol gösterenler. bizi yaahf •b*-1*
E kılavuz böyle olanca. anala* hatalı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şahinyurdu 
Köylüleri Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derne 
ği’nin düzenlediği 
"Kaçamak Gece 

• si "nde Gemlikli 
. siyasetçiler 

F biraraya geldi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
CHP Belediye 
Başkan aday aday
ları Mehmet Ali

I Kaya ile Musa
Demir ve ilçe yöne
timi, DYP ilce 
Başkanı Peyami 
Cağlar ile Belediye 
Başkan adayı Faruk 
Güzel ve ilçe 
yönetimi, ANAP İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt 
ile Başkan adayı 
Adnan Tekin ve 
Üçe yönetimi, 
Saadet Partisi 
Başkan adayı 
Recep Aygün ve 
Üçe yönetimi, Genç 
Parti İlçe Başkanı 
Kaya Ali Demir ile 
Başkan adayı Haşan 
Kula ve ilçe yöneti
mi, MHP ilçe yöneti

TAŞI
GEDİĞİNE i

Kat
Altı ya altı, 
Başkanın oyu artı. 
İki yerine dört kat. 
Subaşıtıı tutanlara rant, 
Yap sat, yap sat. 
Dilerim yapılacaklar, 
Yıkılmaz pat, pat!

Şahinyurdu Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin kaçamak 
gecesine, Gemlik’in tüm siyasi parti başkanları ve belediye başkan adayları katıldı

mi ve başkan adayı 
Mehmet Çelik ve 
muhtarları temsilen 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtarı 
Enver Çelik ile 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı Necmi 
Ünlü’den oluşan 
ilçe siyasetinin 
buluştuğu gecede, 
bol bol siyaset 
konuşuldu. 
MEMNUN 
OLDULAR 
Kalabalık siyasetçiyi 
bir arada görmenin 
güç olduğunu 
söyleyen

Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç ile Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Seldar, gelen 
misafirlerini 
kapıda karşıladılar. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Seldar, 
"Ağır” misafirlerine 
hoş geldiniz derken 
‘Kaçamak’ 
hakkında konuk
lara bilgi verdi. 
Gemlik’in dağ köy
lerinden Aşağı ve 
Yukarı Benli diye 
bilinen Cihatlı 
ile Şahinyurdu 
köylerinde, 
kavrulmuş mısır 
unundan yapılan 
kaçamak, yanma 
yoğurt konularak 
ayranla birlikte 
yeniliyor.
Kaçamak gecesinde 
katılarak gövde 
gösterisinde bulu
nan siyasetçilerin

Kendine ent iyi öğüdü, 

Ancak kendin verebilirsin.
“Cicero"

ortak sohbeti ise, 
AKP’nin 
açıklanmayan 
Belediye Başkan 
adaylığı idi. 
Şahinyurdu 
köylülerinin 
ayranla birlikte 
servis yaptığı 
‘kaçamak’lan 
zevkle yiyen 
siyasetçilerin 
yaptıkları şakalara 
cevap veren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Şimdi bir çiftin 
nikahını kıydım, 
onun için geç 
kaldım. Orada 
bulunan gençlere 
de nikahlarını kıy
mak için söz 
verdim. Bunları 
yerine getirmem 
için bir dönem 
daha Belediye 
Başkan lığı yap
mam gerekir." 
diyerek espiri yaptı.

vardı.
Hocamızın eşliğinde söylenSk.

Baltalar elimizde. 
Uzun ip bilimizde, 
Siz gideriz, 
Ormana, hey ormana." 
Yani. Bu şarkı bir anlamda, orman 

katliamı yapın diyordu.
Bizim neslimizin, hayvanlarla da aran 

pek iyi değildi.
Çünkü aklımızda, şu nasihat vardı.
“- Köpeği görünce, taşı eline alacak

sın” denirdi.
Öyle köpeği eve almak, falan 

mümkün değildi.
Sevmek bir tarafa.
İlk tepkimiz “hoşt” olurdu.
Daha o yıllarda, yolsuzlukla ilgili 

desteklerde almıştık.
“- Bal tutan parmağını yer.” denilir

di.
Yani. Ucundan, kıyısından götürme 

izni çıkmıştı. Birden bire zengin oiamn. 
derinliğine girilmezdi.

“- Ahmet Bey işini bilir” denirdi, o 
kadar.

Devlet malı konusunda ilk duyduk
larımız, tüyler ürpertici idi.

Büyüklerimiz sık sık:
Devletin malı deniz. 

Yemeyen domuz" derlerdi. 
Yani. Anlamı, zorla devleti soymaca 

teşvikdi.
Aslında, bu nasihat dinleyenlerim 

kulağına küpe olmuştu.
Onlarda, hakkını verdi.
20 banka resmen soyuldu.
50 milyar dolar, ceplere indi. 
O devirlerde, sosyal hayat sıfırdı. 
Herkes kendi ailesi içinde kalmıştı.
Bu asosyallik. devlete de yanşadı.
“- Türkün türkten başka, dostu yok

tur” dedi büyüklerimiz.
Bu bizi yanlız bıraktı.
Yanlış tanınmamıza neden olda.
Şimdi yeni yeni. el içine çüuyoraz.
Ama. Tam iletişimi yakalamış değttz.
Hala. Toplantı masalarını terkedî 

çoruz.
Masalara yumruk vuruyoruz.
Şimdi. Bizi o nesil yömtiym. 
tike soyuldu soğana çevrildi.

Diyalog yerini. kavgaya terk etti.
Halimizden belli değil mi?
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“AKP'ye talar te geliyor Mehdi Ağn Cmhıırçef
Genç Parti İlçe Başkanı Kaya Ali Demir, Adalet ve 

Kalkınma Partisi’nde aradığını bulamayanların 
partilerine müracaat ettiklerini söyledi.

Seyfettin § EKEBSÖZ 
Genç Parti İlçe 
Başkanı Kaya Ali 
Demir, yaptığı açık* 
lamada, AKP’den 
aradığım bula
mayan seçmenin 
partilerine katıldık
larını söyledi.
Yaklaşık 200 
kişinin Genç 
Parti'ye giriş 
müracaatlarını 
gösteren İlçe 
Başkanı Kaya Ali 
Demir ile Umurbey 
Belediye Başkan 
Adayı Sanver 
Aksoy, vatan
daşların "Canımız 
Genç Parti’ye feda 
olsun " diyerek 
katıldıklarını

İ 
a a

AROL MOBİLYA

Mrk. : Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE Ö/VC.Ü

söylediler.
Genç Parti Genel 
Başkanı Cem 
Uzan’a yapılan 
haksızlıklar 
karşısında son üç 
günde partilerine 
katılmaların 
beklenenden çok 
olduğuna dikkat 
çeken Kaya Ali 
Demir, "Ülke 
davasına sahip 
çıkan gizli 
Cumhuriyetçiler 
AKP'ye gereken 
cevabı sandıkta 
verecekler" dedi. 
AKP’nin amacının 
Genç Parti’nin 
sesini kesmek 
olduğunu öne 
süren Genç Parti

Sanver Aksoy ve Kaya Ali Demir, son üç günde 
partilerine katılımların çok olduğunu belirttiler.

İlçe Başkanı 
Kaya Ali Demir, 
"Katılımlarla her 
geçen gün daha 
da güçlenen 
Genç Parti’nin 
önünü kesmek 
isteyenler hüsrana 

uğrayacaklar. 
Gümbür gümbür 
gelen Genç 
Parti, Gemlik’te 
de sesini 
duyuracak güce 
gelmiştir" 
diye konuştu.

Cumhuriyet 
Mahallesi nde 
iki yıldır 
muhtar 
vekilliği 
yapan 
Mehdi Ağn. 
28 Mart 
yerel secim
le rinde aday 
olduğunu 
açıkladı. 
Cumhuriyet 
Mahallesi 
eski Muhtan 
Ferit Uslu nun 
2002 yılı 
Mayıs ayında 
ölümünden sonra, 
muhtarlık göre 
vini vekaleten 
yürütmeye basla 
yan eski Petrol-İs 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkan 
lanndan Mehdi 
Ağn, iki yıldır 
sürdürdüğü 
görevini devam 
ettirmek istediğini 
söyledi.
Göreve geldikten 
sonra, Gemlik’te 
ilk kez bilgisayar 
sistemi ile bütün 
mahalle halkının 
kayıtlarını yap
tığını belirten

Kemal Anadol 
cenazeye geliyo
Cumhuriyet Halk 
Partisi İzmir
Milletvekili ve 
Grup Başkan
Ve kil i Kem al 
Anadol. vefat 
eden arkadaşı 
Gökşen Yazıcı nın 
cenazesine 
katılmak için 
bugün Gemlik’e

Ağn, bu kay< 
sistemi ile mahal 
leliye hizmeti 
kolaylastırdığaa 
söyledi.
Bursa Bıiyıdı şaktı 
Belediyesi nin 
m ah aile muhtar
ları için hazırlat - 
tığı bilgisayar 
programını kendi 
mahallesine 
uyarladığını 
söyleyen Ağn, 
mahalleli 
28 Mart ta 
kendisine destek 
verip, seçtiği 
takdirde 
Cumhuriyet 
Mahallesinin 
sorunlarını en 
aza indin nğM 
belirtti.

gelecek.
Küçük Kumladı 
ki aile kabristan* 
na öğle namazn? 
dan sonra defne 
dilecek olan 
Gökşen Yazıa'n» 
cenazesi'ne 
Gemlik'ten de 
CHP'liler de 
katılacak.3
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SSK Hastanesi
Bağ-kur’luya açık

“Belediye
Meclisi’nde

Daha önceleri yalnız Devlet Hastanelerinden yararlanan Bağ-Kur’lular. 
yapılan protokol sonrası 1 Ocak’tan başlayan uygulamadan sonra, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinden de yararlanmaya başladılar |

bayan 
olacak”

; £? '- '-tin ŞEKERSÛZ 

' Sagkk Bakanlığı 
ile Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
arasntdc*' yapılan 
pr.ol kol ile 
SS1. İdarin Devlet 
Hastanelerinden 
faydalanmalarının 
aramdan başlayan 
yığılmalar 
sona erdi.
Edinilen bilgiye 
göre, 1 Ocak’ta

| başlayan uygula- 
I mada Bağkur’lu
I ÇCt*« cknn
I -S has

tanelerinden 
hizmet alabilme 
olar aklarından 
haberdar olmadık
ları bildirildi. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet

Bağ-Kur’lular da artık SSK Hastanelerinden yararlanabilecekler. Ancak Bağ-Kur’lutann 
bundan haberi olmadığı için uygulamada Devlet Hastanelerini tercih ediyorlar.

Hastanesi’ne 
giden SSK’lı hasta 
sayısının günde 
ortalama 100

olduğu öğrenilirken 
Bağkurlu ve emekli 
sandığı mensup 
larının ise SSK

hastanelerinden 
henüz yeterince 
faydalanmadıkları 
ortaya çıktı.

Güneş belediyenin] 
imdadına yetişti

Bu yıl, üçüncü kez düşen 
kar yağışları, bir yandan 
halkı mağdur ederken, öte 
yandan da belediye cadde 
ve sokaklarda kar birikinti* 
lerini temizlemek için 
çaba harcıyor. 
Hala ilçenin sokak 
aralarına giremeyen 
belediye ekiplerinin 
imdadına dün güneş yetişti. 
Gün boyu karları eriten 
güneş, karların yumuşa
masına neden oldu. 
Bu da, belediyenin İşini 
kolaylaştırdı. Kar birikintilerini temizleyen belediye ekiplerinin imdadına dün 

güneş yetişti. Güneş karların biraz olsun erimesini sağladı.

SsrisOİn ŞEKERSÛZ

Genç Parti 
Umurbey Belediye 
Başkan Adayı 
Sanver Aksoy, 28 
Mart seçimlerinde 
iddialı olduğunu 
belirtirken, ’Hede 
fimiz iş bulama 
yan üniversite 
gençliğini 
siyasete sokmak” 
dedi.
Oluşturacakları 
Belediye Meclis 
listesinde mutlaka 
bir bayanın bulu
nacağını söyleyen 
Sanver Aksoy.
"Bava ularımızın 
da kendilerini bu 
işi yapabilecek 
durumda olduk
larının farkına 
varmalarını isti 
yorum. Bu 
potansiyel onlar
da var” dedi. 
Kenefini ön plana 
çıkarmayan ancak 
çok güçlü bir 
Genç Parti nin 
oluşmakta olduğu
na dikkat çeken

Sanver Aksoy.
"Umurrbey 
beldesinde etrtrir 
bayanlermds 
be ledipe yönett
in inde söz şahaba 
olmakzrmı istryer- 
rum. Belediye 
meclisini besim 
ve gençlerden 
otu ş turne ağım ' 
şeklinde b 
Lmurbey 
beldesinde guciu 
bir üsteyle secime 
gireceklerim 
söyleyen 
Sanver Aksoy. 
"Seçim lerde 
h a&aamz terefhisri 
Genç Parti den 
yem knUrnsncrik. 
Bizde oniarm 
tercihlerine 
yapacağımız 
hirmetie ı le 
hnrşddk «ere
ceğiz. Um urbet 
trcfdrrmdc 
Genç Parti pome- 
tmri 29 .Mart ta 
başlayacak' 
kkfiasmda 
buhmdu.

IHffNMNMaiinBİR
KÖRFEZ GAZETESİ VE

513 96 83
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İnternetteki para 
tuzaklarına dikkat

Kar sınavı
erteletti

Yetkililer, 
internetteki 
bazı sitelerde 
bazı ülkelerin 
paralı hatları
na giren 
programlar 
okluğunu 
belirterek, 
internette 
sörf yapan 
aboneleri 
uyardı.
Telekom 
yetkilileri, 
vatandaşları 
internetteki 
para tuzakları
na karşı 
uyardığı açık
lamasında; 
bazı sitelerde 
bir bilgisayar 

i programı 
E sayesinde 
i kullanıcıların 

bilgisi 
olmadan 
bazı ülkelerin 
900’lü hatlar 
gibi paralı 
hatlarına 
telefon 
bağlantısı

yapıldığını, 
abonenin ise 
normal inter
net bağlantısı 
yaptığını 
zannederek 
yanıldığını 
belirtildi. 
Açıklamada, 
"Sadece 
internet 
bağlantısı 
yaptığını ve 
çok yüksek 
telefon fat
urası geldiği
ni söyleyen 
abonelerin 
yüksek 
telefon fatu
ralarına 
itirazları ile 
ortaya çıkan 
bu durum 
son günlerde 
sıkça tekrar
lanıyor" dedi. 
Açıklamaya 
şöyle devam 
edildi : 
"İnternette 
gezinirken, 
özellikle 
porno site

lerde, ücret
siz siteye 
bağlanmak 
için bilgisa
yara bir 
dosya 
yüklenmesi 
ya da 
dosyanın 
bağlanılan 
siteden 
çalıştırıl
ması istenir. 
Tıklanan 
dosyanın 
bilgisayara 
douınload 
edilerek 
çalıştırılması 
ya da bulun
duğu web 
sitesinden 
yüklenilmesi 
ile mevcut 
internet 
dial-up 
bağlantısı 
kesiliyor ve 
ekranda gös
terilmeden 
Şili, Yeni 
Hebri vb. 
ülkelerin 
paralı hatları

ile ulus
lararası 
telefon 
bağlantısı 
yaptırılıyor. 
Böylece kul
lanıcı farkın
da olmadan 
internette 
normal tarife 
ile gezindiği
ni sanırken, 
aslında 
uluslararası 
arama yapı 
yor. Bunu da 
abone yüksek 
fatura gelince 
fark etmekte
dir. Bu gibi 
sitelerde sörf 
yapılırken

para tuzağına 
düşülmemesi 
için tüm 
internet kul
lanıcıları 
dikkatli 
olmalıdır." 
Internet 
üzerinden 
indirilebilen 
ve ücretsiz 
olan anti- 
dialer 
programları 
sayesinde 
bu tür 
izinsiz ara
maların 
engellenebile
ceğini de 
kaydetti.

Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı’nın, yurdun 
dört bir tarafını 
etkisi altına alan 
kar yağışı 
nedeniyle erte
lendiği bildirildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojijleri 
Genel Müdürlüğü, 
14 Şubat 2004 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı’nı 28 
Şubat 2004 
tarihine erteledi.

Bakanlık, 81 1 
ve 2 ilçe 
merkezinde 
yapılması plan
lanan sınava 200 
bin adaym gire
ceğini belirterek. 
özellikle köyler
den, beldelerden 
ve ilçelerden 
katılacak adaylar» 
ulaşımlarında 
büyük sıkıntılar 
yaşanacağını 
dikkate aldıklarım, 
ayrıca sınavın erte
lenmesine yönelik 
valiliklere çok 
sayıda telefonlar 
geldiği kaydetti.

J J

2K0FİS& KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh, Çeşme Sk, No: 18 GEMÜK

Tel: 514 91 30 Fa: 512 20 76

I
I 
i i i i i i i i

İ

Ticaret Meslek Lisesi’nden 1998 yılında aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

EBRU DOĞRU

YONCA DANIŞMANLIK
2040 yay arası eğitimli ve deneyimli olmak üzere BAYAN
✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
✓ EV İSLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

TEL: (0.224) 514 28 62
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 

numaradan randevu alınarak yapılacaktır. 
NOT: Sigara kullanmayanlar tercih edilecektir.

İÜ

ı®

I İmâma

I JAPON CAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI _______

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. i

| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARIİI I
EVİNİZİ-İŞYERİNİZ! - I I

YAZLIĞINIZI ।

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I
SICACIK BİR MEKAN I

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ I
YAŞAYIN |

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR J
PENCEREDE TERLEME ORTAMDA RUWYAfl«

FAN İLE KJŞN SIR YAZKSERİNLEİİR

TEl:SIJ 11 H
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Eğitimde teftiş 
sistemi yenileniyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
bağlı kurumlar- 
da teftiş sistemi 
çağın gerekle 
rine uyarlana 
rak, yenileniyor. 
Pilot bölge 
uygulamasını 
yaparak olumlu 
sonuç alan 
bakanlık, yeni 
teftiş sistemini 
genele yaymak 
üzere dün 
müfettişlere 
yönelik olarak 
bir hafta süre
cek bir semi
nere start verdi. 
Yenilenen teftiş 
sistemine göre 
müfettişlerin 
takdir yetkisi 
yüzde yüzden 
yüzde 50’ye 
çekilerek, 
öğrenci, öğret
men, idareci ve 
velinin görüşleri 
dikkate alı
narak, rapora 
yansıyacak. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Başkent 
Öğretmen 
evinde Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı nca 
düzenlenen 
'Performans 
Ölçme ve 
Değerlendirme*

seminerine 
katıldı. İlköğre
tim ve bakan
lık ortaöğretim 
müfettişlerinin 
hazır bulun
duğu seminer 
öncesinde 
Teftiş Kurulu 
Başkanı 
Muzaffer 
Doğan, seminer 
hakkında slayt 
destekli bir 
brifing verdi. 
Hükümetin 
Kamu Yönetimi 
Temel Yasası’na 
parelel ve hazır
lık niteleği özel
liği bulunan yeni 
sistemi anlatan 
Başkan Doğan, 
sistemin perfor
mans değerlen 
dirme esasına 
dayandığını ve 
pilot bölge çalış
malarına başla
narak, sonuçla 
nn alınmaya 
başlandığını 
söyledi. Teftiş 
Kurulu Başkan 
lığının yeni 
sistemle ilgili 
olarak 'İlköğre
timde Denetim 
ve Performans 
Değerlendirme 
Esasları’ adı 
altında klavuzlar 
hazırladığını 
hatırlatan Do 
ğan, pilot bölge

uygulama çalış
malarında Hatay 
ilinde yapılan 
teftiş örnekleri 
hakkında 
bilgi verdi.
ÖĞRENCİ 
ÖĞRETMEN 
ÖĞRETMEN 
İDARECİ 
HAKKINDA 
NOT VERECEK 
Teftiş esnasında 
öğrenci öğret
men, öğretme 
nin idareci, veli 
nin de okul hak 
kında belirteceği 
görüşler, müfet
tiş için kriter 
oluşturup puan
lama sistemiyle 
not verilecek. 
Mitti Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, müfettiş
lerin bilgilendiril 
diği seminerin 
açılış konuş
masını yaparak, 
yeni sistemi 
kendine özgü 
bir tanımla açık
ladı. Çelik, yeni 
teftiş sistemiyle

ilgili olarak 
"Teftişe yeni 
getirilen sis
temde benim 
çıkardığım 
sonuç şu; 4T'li 
formülle ifade 
edilebilir. Önce 
bir yer ve 
sorun tesbit 
edilir, sonra 
burada 
problemi, 
başarıyı veya 
başarısızlığı 
teşhis edeceğiz. 
Bunun bir 
tahlilini 
yapacağız. 
Ardından bu 
nun tedbirini 
alacağız. Yeni 
geti rilen per
formans ve 
değerlendirme 
sistemimizi 
önce tesbit, 
teşhis, tahlil 
ve tedbir 
olarak tanımlı 
yoruz. Bunu 
milli eğitim 
sistemimiz 
içinde sürdürü 
ceğiz" dedi.

•Mükellef takip 
edildiğini bilecek’

Vatandaş ödediği vergiye göre derecelendirilecek.
Kayrtdışı sınıflan 1 1 ''
ekonomiyle dm lacak.
mücadelede Maliye Baka
yeni dönem. nı Unakıtan,
Maliye A sınıfının
Bakanlığı, risksiz, B’nin
vergi ödeme çok az riskli .■•X
yeteneğine mükellef
göre vatan- olduğunu, C
daşlan ve D’nin ise
sınıflandır- uğraşılması
maya hazır- gereken, risk
lanıyor. li ve çok vurguladı. de bir şeyler
Vergisini öde- riskli mükel Unakıtan,: yapanz. O
memekte teflerden "Mükellef zaman da
ısrar eden oluştuğunu takip edil bo > t n v <f tr t w
mükellefleri kaydetti. diğini bu ra vurursun.
ise zor günler Uygulamanın defa bilecek Çünkü bu
bekliyor. esaslarını. Eğer bizimle devletin hak
Maliye Ankara’da ilişkileri iyi kı. milletin
Bakanlığı’nca düzenlenen vergisini ödü hakkı, saçı
hazırlıkları " Enflasyon yorsa başı bitmedik
sürdürülen Muhasebesi" m izin üzerin vetimin
yeni sisteme konulu de yeri var. hakkı" dedi.
göre, toplantıda Biz mükelle- Unakıtan. isle
mükellefler, anlatan fimizin rin iyi gitmesi
mali müşavir- Maliye üzülmesini halinde yd
1er ve vergi Bakanı istemeyiz sonunda kişi
daireleri per- Kemal ama ikaz basma düsen
formanslan- Unakıtan, ediyoruz, milli gelirin
na göre vergisini ona rağmen 4 bin dolar
değerlendin ödemeyen- illa ben düzevme
lerek, A, B, lerin üzerine yapanm. okabdeceğim
C, D şeklinde gideceklerini yaparsan biz bOdinfi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye 110
Pols İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Pofe Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 12 06

TEKAnza 613 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 1092
İlçe Tanm Mûd. 513)186 
hçeSeç. Md. 513 77 73

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

H ' 1 VAPUR - FERİBOTH Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262)655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051
C.Savcılığı 513 10 53
CJava Yrd. 5,3 29 54
Emniyet Mûd. 51310 28

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■ ■□ ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turtam 613 12 12
AyOn Turtam 513 20 77

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 51316 37

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134546

Yenlükttgaz 5136500
BPGaz 5145981

Bütünler Ukttgaz 5)38000

M । H HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00 
SSK Hastanesi 613 23 29
Mer Sağ Ocağı 613 1068

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşlet. 5134521-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md .513 45 21 -182
Yan İşi. Md. 613 4521-111 
Su Arıza Yalna 185

E TAKSİLER

Körfez Takıl 613 18 21
Çınar Takıl 613 24 67
Güven TaM 613 32 40
Gemlik Takıl 613 23 24
Manartr Takıl 614 36 601“ AKCAN PETROL 5)3 10 79

YFRlM.IRn.AR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİNİN HİZMETİ

MhltİlMlIKtaİZSElîita
Bu köşede yayınlanacak Banlar yahnz Gazeteisz Bcrose’ndsı I

SATILIK DAİRE

Manastır 100. ML 
Sitesi nde SATILIK 
DAİRE 513 67 95

ILICA CADDESİNDE
ÇALIŞIR DIKLMDA TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ
SATILIK 513 16 17

Hamîdiye Mh. Yavuz Sok. 
No: 11 GEMUK 

3200 M2 unarh babcr 
0.536.969 99 03

Manastır'da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Ava Ap.

140 ea2 daire 
0.536.969 99 03

Kasla da > em Settin Maı Stes in 
tam em w mMak daire M aAar

198 tn2 4 katlı işyeri
satılık 0.505. 361 14 39

SATUKOTO
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"Sıfırın atılması istikrar için11
"Bunca sıfırlı banknotlarla yaşamak mümkün değil.

II

Merkez ekonomik Üniversite- işaret etti.
Bankasi istikrar için si’nde, Türk Serdengeçti,
Başkanı verdiği parasından 6 liradan sıfır at
Süreyya mücadelenin sıfır atmanın, ma operasyonu
Serdengeçti, bir göstergesi enflasyon veya nun, daha çok
Türk Lirası’n olduğunu döviz kuru ekonomik istik
dan 6 sıfır söyledi. üzerinde ran sağlamak
atılmasının, Süreyya olumlu ya da taki kararlılık
hükümet ve Serdengeçti olumsuz bir olarak algılan
Merkez Afyon etkisinin ması gerektiği
Bankası nın Kocatepe olmayacağına ni belirtti.

Depremden otafe dünya ııçrosııyı/z
BM Kalkınma Programı raporuna göre, İran ve Yemenin ardından 3. olduk.

Birleşmiş Millet 
ler Kalkınma 
Programı rapo 
runa göre, 
Türkiye dep 
remlerde ölüm 
oranı açısından 
İran ve 
Yemen’den 
sonra üçüncü 
geliyor.
BM Kalkınma 
Programı 
(UNDP), 
dünyanın "risk

haritasını 
çıkardı.
UNDP tarafın
dan hazırlanan, 
"Afet Riskini 
Azaltma: 
Kalkınma için 
Zorlu Görev"

başlıklı rapor
da, Türkiye 
deprem açısın
dan en riskli 
ülkeler arasın
da da, seller 
açısından liste
lenen 55 ülke

arasında 
35. sırada 
yer alıyor. 
Raporda, 
depreme maruz 
kalan ülke ler 
arasında ölüm 
oranlarının yük 
sekliği açısın
dan Türkiye 
nin, İran ve 
Yemen’in ardın
dan üçüncü 
sırada olduğu 
belirtiliyor.

Merkez Bankası’ndan
dövize müdahale

Banka döviz piyasasına "doğrudan alım 
yaparak müdahale etti.

Merkez 
Bankası, son 
günlerde 
döviz 
piyasasında 
oluşan 
oynaklığın, 
Kıbns 
görüşmeleri 
konusundaki 
olumlu bek
lentiler 
nedeniyle art
ması sonucu, 
dün döviz 
piyasasına 
"doğrudan 
alım" 
yönünde 
müdahale 
etti.
Merkez 
Bankası’ndan 
yapılan yazılı 
açıklamada,

diğer doğru
dan alım ya 
da satım 
müda
halelerinde 
olduğu gibi 
dünkü müda
halenin de 
döviz kuru 
seviyesinden 
duyulan bir 
rahatsızlığı 
ifade 
etmediği 
vurgulandı. 
Açıklamada, 
daha önce 
değişik 
tarihlerde 
yapılan duyu
rularda, 
uygulanmakta 
olan dalgalı 
kur rejiminde 
döviz kurunun

piyasalarda 
arz ve talep 
koşullan 
tarafından 
belirlendiği, 
döviz 
kurundaki 
oynaklığın 
Merkez 
Bankası ’nca 

yakından 
izlendiği ve

kurlarda 
her iki yönde 
oluşabilecek I 
asın ovnakla 
durumunda 1 
"doğrudan I 
müdahale’ 
edilebile
ceğinin 
kamuovuı»4 

açıklandığı 
hatırlatıldı.

II
VI

b

l

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 
S Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

✓ El ilanı 
f Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfoz 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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Hastalanmamak için evi havalandırın!
Hastalıklardan korunmak için evinizi günde en az 2 kez havalandırın

Çocuklara 
seker diyerek

JlİKPk

ııınria 
ıdan
lale

ögı 
ddı

Belli aralıklarla geldiğini olmadığını ifade
havalandırıl söyledi. ederek, elek
mayan evlerde Uzmanlar, hava trikli süpürgel
enfeksiyon landırılmayan erle yapılan
hastalıklarının evlerde özellikle temizliğin
görülme riskinin enfeksiyon mikroplan
arttığı, bu hastalıklarının azaltma
nedenle kirli görülme riskinin konusunda
havanın dışan daha da art yetersiz
atılması için tığını belirtti. kaldığını dile
evlerin günde Uzmanlar, yaz getirdi.
en az aylarında Özellikle kış
2 kez hava- güneşin yansıt aylannda kapalı
landınlması tığı ültraviyole alanlarda grip,
gerektiği ışınlarının mantar,
bildirildi. mikroplan tüberküloz,
Uzmanlar, kirli öldürdüğünü, kızamık; •
havanın biriktiği ancak kış su çiçeği,
evlerin adeta aylannda böyle kabakulak,
"mikrop bir durumun menenjit gibi
yuvası" haline söz konusu tehlikeli

hastalıklarla 
karşı karşıya 
kahnabildiğini 
belirten uzman
lar, "Çok sayı
da hastalık 
solunum yoluy
la kolaylıkla

Yürüyüşün 24 faydası var
Uzmanlar, egzersiz 
yapmak isteyenler 
için hazırladıkları el 
kitabında yürüyüş 
yapmanın faydalarını 
24 madde halinde 
sıraladı. Düzenli 
olarak yürüyüş 
yapanlar kasların 
kuvvetlenmesinden, 
şişmanlık riskinin 
azalmasına, yaratıcı ' 
düşünce potansiye 
linin artmasından, 
yaşlanma sürecini 
geciktirmeye kadar 
çeşitli kazanımlar 
elde ediyor. 
Hipokrat’tan bu 
yana her çağda 
hekimlerin egzersizi, 
hastalıklardan 
koruyan ve hastalık
ları tedavi eden bir 
ilaç olarak reçete 
ettiğine dikkat çek
ilen el kitabında, 
yürüyüş için öncelik

ilaç vermeyin

le bir program oluş
turulması gerektiği 
befirtilîyor.
Programa başlarken, 
kısa ve uzun dönem
li gerçekçi hedefler 
konması, yürüyüş 
maizt melerinin özen

| le seçilmesi, prog
I ramın tembelleşme
den oluruna bırakıl
ması önerilen Doç. 
Dr. Levent Köstem 
ve Dr. Aylin Çeçen 
Aksu nun hazırladığı 
kitapta, yürüyüşte 
dikkat edilmesi 
gerekli hususlar 
sıralanıyor.
Buna göre;
Kilo vermek amacıy

la naylon vb. gibi 
giysiler vücuda 
sarılmamak.
40 yaşın üstündeki 
ler doktora görün
meden, yürüyüş 
programına 
başlamamak.
Diyabet, hipertansi 
yon ve diğer sistem
atik hastalığı bulu
nanlar sık sık doktor 
kontrolünden 
geçmeli.
Ciddi bir yemek 
sonrası hızlı ve 
ağır yürüşler 
yapılmamalı.
Yürüyüş öncesi ve 
sonrasmda susuz 
kalmamaya 
dikkat etmeli. 
İnce tabanlı ve 
makosen ayakka 
bılar ile yürüyüş 
yapılmamalı.
Çok sıcak havalarda 
ve saatlerde yürüyüş 
ten kaçınmalı.
Bir sıkıntı hissedil 
diğinde yürüyüşe 
inatla devam 
etmemeli.
KAZANÇLAR 
Bu prensiplere bağlı 
kalınarak uygulanan 
yürüyüş program
larının kazançları ise 
şöyle sıralanıyor: 
i- Yürüyüş kan 
akımını ve kan 
damarlarının mik
tarını artırarak, 
dolaşımı İyileştirir, 
kalp-damar ve 
beynin damarsal 
hastalıkları 
riskini azaltır.
2- Kalp kası dahil, 

vücut kaslarını 
kuvvetlendirerek, 
daha etkin çalış
malarını sağlar. 
3- Her bir kasıl
mada kalbin pom
paladığı kan mik
tarını artırarak, 
istirahatte kalp 
atım sayısını 
(nabzı) azaltır. 
4- Egzersiz ve 
stres durumunda 
arteriel kan 
basıncında 
(tansiyonda) oluşan 
yükselmeyi azaltır. 
5- Kan basıncını 
düzenler.
6- Kalp kasının yan 
damarlardan beslen
mesini destekler. 
Böylece kalbin ana 
damarlarında oluşa 
cak tıkanıklıkların 
vereceği zaran 
azaltır.
7- Şişmanlık 
riskini azaltır.
8- Sindirimi 
kolaylaştırır.
9- Beyine oksijen 
sağlanmasını 
artırarak, zihinsel 
keskinlik ve yaratıcı 
düşünce potansiyeli
ni yükseltir.
10- Lenfatik dolaşı
ma yardımcı olur.
11- Egzersiz sırasın
da ve sonrasında 
metabolizmayı 
uyanr.
12- Solunumsa! ka 
pasiteyi ve aerobik 
gücü artırır.
13- Büyümeyi ve 
travma sonrası 
toparlanmayı

bulaşabiliyor. 
Bunda en riskli 
grubu, bağışık
lık sistemi 
zayıf olan 
bebekler ve 
yaşlılar oluştu
ruyor" dedi.

olumlu etkiler.
14- Kan yağlarının 
(trigliserid) 
düzeyini düşürür.
15- HDL/LDL 
(iyi huylu-kötü 
huylu kolestrol) 
dengesini düzenler.
16- Koordinasyona 
olumlu etki yapar.
17- Eklem ve 
kasların esnekliğini 
artırarak, bel ve 
boyun ağrılarını 
hafifletir.
18- Kemiklerin 
sertleşmesini ve 
kuvvetlenmesini 
sağlar.
19- Dayanıklılığı 
artırır.
20- Yorgunluk duyu
munu engeller.
21- Uykusuzluğu 
azaltır, rahatlamaya 
yardımcı olur.
22- Vücudun 
doğal keyif verici 
hormonları olan 
endorfinlerin 
salınanını sağlar.
23- Yaşlanma 
sürecini gecikti 
rerek, genç 
görünüm sağlar.
24- Moral, 
özgüven ve iyimser
liği artırır.

IrsMİır 
aüderin çoote- 
lanna 2aç içerfam 
zorluk çtem— 
malan içte şeker 
diyerek hap ver
melerinin yaofaş 
olduğunu 
belirttiler.
Küçük yaşta çocuk
ların çeşidi zehirlen
me olayiannm 
arkasında çocukların 
kandırılmasının 
olduğunu söyleyen 
uzmanlar, çocuklara 
ilaç içirirken biraz 
zorluk çekmelerinin 
çocuklarının hayatını 
kurtarmada büyük 
önem arz ettiğini 
belirtiyor.
Adıyaman'da 2003 
yılı içerisinde 0-15 
yaş grubu çocukların 
zehirlenme oran
larının yüksek olması 
tedirginliğe neden 
oldu. 0-15 yaşa 
grubu çocuklann 
getirildiği Adıyaman 
Çocuk Bakımevi 
Hastanesi ne 2003 
yılı içersinde, 50 
besin zehirlenmesi, 
12 karbonm on oksit 
zehirlenmesi, 19 
ilaç zehirlenmesi, 
16 çamaşır suyu, 
tuzruhu, deterjan ve 
yağ çözücü madde 

NÖBETÇİ ECZANE
17 Şıbıt 2004 Sah 
ONUR ECZANESİ
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YIL :31 SAYI : 1771
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dah® 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yan İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Rasıitefr Y er ; KÖRFEZ OFSET

Matbaachk A Mmakk-Rekiamahk Tesis 
istiklal Cad. Bora Sok N<x3 B GEMLİK 

(Dte tepaa Gtetei ve h* gtefen pankamsl

içmen 
mtertennar <7 ptem 
aknp w an wh- 
masntebm kay- 
atetenan Mterteaaae. 
2 İao içmek 
•nrateşte zeterkanar 
w 1 tanm Aon 
içmek suretle 
ateMaaam vakaları 
gıtiiddi 
Ateyamm Katea 
Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Hastam* 
Başkskten Uzman 
Dr Tû—irişte» 
"Çocuklarımın 
zehirlenmeden 
korumak için doç 
ve zehir etkili 
kim^Mtsal maddeleri 
gelişi güzel ortalık
ta bı ra kı 1 ma malı. 
Özellikle çocuklara 
şeker diyerek doç 
içirilmemeli ve 
tedavi amacıyla 
yazılan ilaçlar 
doktorter ve ecza
cılar tarafmdan 
iyi tarif edilerek 
ailelere verilme
lidir' dedi.
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Yün eldiven ve
bere satışları arttı

Seyfettin SEKERSÖZ

Kar yağışları 
ile birlikte 
yün eldiven 
ve bere 
satışları arttı. 
Bu kış ilçemize 
üçüncü kez 
kar yağması

nedeniyle 
kışın şiddetli 
geçmesi, 
vatandaşların 
soğuktan 
korunmak 
için yün bere, 
eldiven, çorap 
ve fanila

almalanna 
neden oluyor. 
İstiklal 
Caddesindeki 
kaldırımlarda 
seyyar satıcılık 
yaparak ekme 
ğini yünlü 
giysi satarak

kazananlar ise 
havaların 
soğuk gitme 
sinden mem
nun olduk
larını belirte 
rek, satışlarda 
artış olduğunu 
söylüyorlar.

II

Vatandaş önlemini Mi ah
Kar yağısının dur
masıyla birlikte 
yapıların saçak
larında bulunan 
karlar sorun 
yaratmaya 
başladı.
Uzayan buz sarkıt
larının yanı sıra 
işyerlerinin kapı 
üstlerinde 
bulunan karlan 
esnaf temizliyor. 
Dükkanına gelen 
müşterilerinin 
rahatsız olmamalı 
için saçaklarda 
kar temizleyerek, 
tehlikeyi 
önlüyorlar.
İlçemizde dün, 
Belediyenin 
ulaşamadığı ara 
sokaklarda esnaf, 
kar ve buzla 
mücadeleyi ken
disi sürdürürken, 
belediye ekip
lerinin buz ve kar 
temizleme işine

Çarşı esnafı işyerlerinin üzerinden sarkan buzların vatandaş < 
vermemesi için buzlan ve işyerleri önündeki karlar, temızta*

yetişememesi 
nedeniyle bu işi

kendilerinin yap
tığım söylüyorlar.

bilişim hizmetleri

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK sgggSSfcL - 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA j
El\l S O İM TEKNOLOJİ EIM İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25



Doğru Yol Parti»! Genel Başkanı Mehmet Ağar, ilçemize gelerek Belediye Başkan Adayı Faruk ffâıefkı mçm bûNM» açacakı

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, belediye başkan adaylarının tanıtım MfVmftu Amtbt^b 
gelirken, Gemlik’e de uğrayarak, Belediye Başkan Adayı Faruk Güzel in İstiklal Crdtfeef knrkaMale sac*» Mpmb» 
nun açılışını yapacak. Ağar'ın Gemlik ziyaretinden sonra, Umurbey Beldesi’ne de gtdecegt ofrMM Sayde

_ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK Ekonomide sicil 

affi geliyor
' E bonom* Mı ıvJMyto. baram **•**- 
rryantara MCfl «B Çaanae» p«M I 
çerçevesinde, tere* tur* w

| üs• borcunu pec*MM* dar* MhyeMk| 
^rin tamam» kara fasteden ;*■»**.

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, kapılara gelerek yapılan alışverişlere dikkat edilmesini istedi

Kaymtolıfc toto yapto satışlar için uyardı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ağar Gemlik’te
Doğru Yo! Partisi Genel Başkanı Mehmet 

Ağar, bugün ilçemize gelecek.
Mehmet Ağar, DYP Genel Başkanı olduk

tan sonra sık.sık Gemlik’e gelen siyasi parti 
genel başkanlarından..

Şöyle bir düşünürseniz, diğer siyasi pari- 
lerin Genel Başkanlan pek Gemlik’e uğra
mazlar..

Faruk' Güzel, ANAP’tan Doğru Yol’a 
geçtikten sonra Ağar, sanırım bir Bayar’m 
ölüm yıldönümünde , bir de yaz ayında 
Gemlik’e geldi.

Her ikisinde de Umurbey’e de uğradı.
Rahmetli Bayar’m Demokrat Parti kuru

cusu olması, merkez sağdaki partileri hep 
ölümünden sonra bile Umurbey’e çekti.

Ağar, Bursa da düzenlenecek törende 
Bursa merkez ve ilçelerde belediye başkan 

I adaylarını tanıtacak.
Bu gelişi aslında Bursa programı için;.
Çemlik ilçe örgütü Genel Başkanlannı kısa 

da olsa ilçeye sokarak, yerel seçimler önce
si Gemlik Belediye Başkanı adayı Faruk 
Güzel’e, Umurbey Belediye Başkan adayı 
Ahmet Bağcıya, Küçük Kumla Belediye 
Başkanı adayı Ömer Bal'a ve Kurşunlu 
Belediye Başkan adayı Bayram Demir’e 
destek içindir.

Bir Genel Başkanın Örgüt ile kucaklaşması 
o örgüte ivme kazanadırır..

Moral sağlar, güç verir..
DYP Gemlik seçimlerine en fazla asılan 

siyasi parti.
Mele bugün bir de ANAP’ın adayı açıklan

sın, o zaman siyaset daha da 
hareketlenecek..

Son zamanlarda, bazı satıcıların konutların kapılarına kadar 
giderek elektrikli ev eşyaları pazarlayarak, halkı dolan 
dırırdıkları saptanınca İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, 
vatandaşı bu tip satıcılardan alışveriş etmemek için uyardı
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
kötü niyetli bazı 
firma eleman
larının vatan
daşların kapılarına 
kadar gelerek 
yaptıkları satışlar 
sonucu dolan 
dincilik yaptığına 
dikkat çekerek, 
halkı bu tür 
satıcılardan uzak 
durmaya çağırdı. 
Tüketici Kanunu’na 
uymayarak,

vatandaşlan 
dolandırarak
mağdur olduklarını 
söyleyen İlçe Kay
makamı Sadettin
Genç, kapınıza 
gelen satıcılardan 
mal alınmamasını, 
alınacaksa 
Kaymakamlığa 
bildirerek, 
yardım talep 
edilmesini istedi. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZün 
haberi sayfa 4’de

CHP’liler cenazede buluştu
Cumhuriyet Halk 
Partisi Grup Başkan 
Vekili ve İzmir 
Milletvekili Kemal 
Anadol, yakın arkadaşı 
Gökşen Yazıcı’nm 
cenaze töreni için dün 
Küçük Kumla’ya geldi. 
Kumla’daki 
cenaze törenine.

CHP h Başkam 
Abdul lah Özer ile 
Gemlik İlçe örgütü de 
katıldı. CHPI ilerin 
yoğun ilgi gösterdiği 
cenaze töreninde 
belediye başkan aday
ları ve aday adaylarım 
da katıldı.
HaMri sayfa 5 efe

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dikkatler Ankara’ya 
yoğunlaştı

Yerel seçimlere çok az zaman aldı.
CHP ve AKP’de nefesler tutuldu, kulaklar 

Ankara’ya dikildi.
CHP’nin üç aday adayı,
AKP’nin ise bildiğim kadanyla dört.
İlçe yönetimi de, adaylar da, diğer siyasal 

partiler de merak ve de heyecan içinde.
Siyasal yapıda Bursa’nın konumu çok 

farklı..
Bursa’da da Gemlik’in yeri.
Neredeyse Bursa’nın tüm ilçelerinde aday

lar belirlendi.
Gemlik beklemede..
Dengeler çok hassas.
Fincancı katırlarını ürkütmemek gerek.
Genel Merkez’in işi zor.
Aslında zor değil.
Zorluğu kendileri yaratıyorlar.
Parti üyelerini ve ilçe halkının eğilimlerini 

gerçekten dikkate alsalar her iki partide de 
adaylar şimdiye dek çoktan belirlenmişti.

Eninde sonunda her iki parti de adaylarını 
tesbit edecek.

Ancak her iki partide de sürpriz gelişme 
ler olabilir.

Aday adaylığını koyanların dışında yeni 
bir isim de ortaya çıkabilir.

Benimkisi sadece bir önsezi.
Çünkü;
Bizim ülkede merkezler genellikle tabanın 

üzerinde siyaset yaparlar.
Ne hikmetse tabandan çekinirler.
Bu iş yıllardır böyledir.
Şimdi mi değişecek?
Şaşırmayın.
Politika bu..
Çok hassastır.
Her olaydan etkilenir.
Hani şu günlerdir kamuoyunu işgal eden, 

moda tabirle "beyaz felç" var ya..
O bile siyaseti etkiler.
Siyaset;
Taşların en oynak olduğu zemin.
Çok kaygandır.
Siyaset in zemini buzdan bile daha kay

gandır.
Birde siyasetin kaygan zemininde yalpala

maya gör.
Buzda düşüp bacağını kırmaktan bile daha 

kötüdür.
Ne alçı tutar ne ameliyat.

Geçmiş Seçimler
Saygıdeğer Gemlik halkı, yerel seçimlere 
çok yaklaşmış olduğumuz şu günlerde sîz
lerin hafızalarınızdaki bilgileri tazelemek 
amacıyla, geçmiş seçim dönemlerinde, 
Türkiye genelinde, Bursa ilinde ve 
Gemlik’te alınmış seçim sonuçlarını sîzlere 
sunmak istedim. Bu sonuçlan sunduktan 
sonra ise bunlarla ilgili yorumlarımı da 
yazmayı düşünüyorum. Ama önce 
geçmişteki sonuçlara bir bakalım: 
1999 Yılı Genel Seçim Sonuçlan: 
Katılım Oranı % 87,09

S. Parti Oy Oram Toplam Ov MM Say» 
469286 121) AKP 41,30

2) CHP 15J5 173299 4
3) DYP 11,48 130.414
4) GP 8,69 98.740
5) MHP 6,49 73.717
6) ANAP 4.87 55.334
7) SP 2,93 33.273
8) DİĞER 8,99 102.150
1999 Yılı Buna ili, II Genel NedW «m»

1999 Yılı Türkiye İl Genel Meclisi 
sonuçlarının partilere göre dağılımı: 
Katılım Oranı - % 86,85 
Seçmen Sayısı = 27.103.330

S. Parti Oy Oranı Top. Oy M.V. Sayısı
1) DSP 22,19 6.919.668 136
2) MHP 17,98 5.606.634 129
3) FP 15,41 4.805.384 111
4) ANAP 13,22 4.122.926 86
5) DYP 12,01 3.745.417 85
6) DİĞER 19,19 5.984.559
2002 Yılı Genel Seçim Sonuçlan:
Katılım Oranı = % 79,10
S. Parti Oy Oranı Top.Oy iM.V. Sayısı
1)AKP 34,43 10.848.704 365
2)CHP 
3)DYP 
4)MHP 
5)GP 
6/DEHAP 
7)ANAP 
8)SP 
9)DSP
10) DİĞER

17,98 
9,54 
8,35
7,25 
6,14
5,11
2,49 
1,22
6,08

6.114.843
3.004.949
2.629.808
2.284.644
1.933.680
1.610.207

784.087
383.609

191.580

177

1)DSP • % 32,04
2) ANAP - % 15,99
3) FP - % 15.37
4) MHP = % 1<51
5) DYP • % 12.79
6) CHP • % 3.80
7) Diğer =% 5.50
1999 Yılı Bursa Büyük Şehir Bel BaşSeçimleri
Katılım Oranı = % 88,61

Oyların Partilere göre dağılımı:

S. Parti Ov Oranı Toplam Oy
1) DSP 28,94 171.157
2) ANAP 20,68 122.319
3) DYP 19,65 116231
4) FP 15,90 94.018
5) MHP 7,55 44.647
6) CHP 2,64 15.620
1999 Yılı Gemlik Genel Seçim sonuçlan
Toplam sandık • 323
Toplam seçmen = 58.266
Kullanılan Oy = 50.637
Toplam Geçerli Oy = 48.446
Katılım Oranı = % 86.91

S. Parti Oy Oranı
D DSP 18,70
2) MHP 17,17
3) FP 16,48
4) ANAP 15,03
5) DYP 13,21
6) CHP 11,08
7) DİĞER 8,33

1999 Yılı Gemlik İl Genel Meclisi Seçim sonuçta!

S. Parti Oy Oranı Toplam Oy
1) DSP 29,97 14.517
2) ANAP 17,85 8.649
3) MHP 14.43 6.992
4) FP 14,25 6.9Ğ2
5) DYP 10,84 5.251
6) CHP 2.64 15.620

1999 Yılı Türkiye geneli Belediye 
Meclislerindeki Oy dağılımı : 
Katılım Oranı = % 85,22 
Seçmen Sayısı • 48.780.130 
S.Parti Oy Oranı
1) FP 18,24
2) ANAP 17,07
3) DSP 16,22
4) CHP 13,28
5) DYP 12,48
6) DİĞER 14,38
1999 Yılı Türkiye geneli Belediye 
Başkanlığı seçimleri Oy dağılımı : 
Katılım Oranı =% 85,37 
Seçmen Sayısı = 48.780.130 
S.Parti Oy Oranı
Belediye Başkanlannın Partilere göre dağılımı 
1) FP 18,40 ANAP= 779
2) ANAP 17,43 DYP = 736
3) DSP 15,19 MHP =499
4) MHP 15,14 FP =483
5) CHP 13,83 CHP =373
6) DYP 12,75 DSP =189
7) DİĞER 22,45 DİĞER = 151

(Bağımsız dahil)
Yukarıda verdiğimiz Türkiye geneliyle ilgili 
seçim sonuçlandır, birde ilimizde-Bursa’da 
seçmenlerin tevehcühlerini nasıl kul
landıklarına bir göz atalım.
1999 Yılı Bursa ili Genel Seçim Sonuçlan: 
Katılım Oranı • % 89,95

2002 Yılı Bursa ili Genel Seçim Sonuçtan: 
Katılım Oranı • % 79.77

S. Parti Oy Oranı Toplam Oy M.V. Sayısı
1) DSP 32.04 357.441 6
2) ANAP 15.99 178.397 3
3) FP 15,37 171.450 3
4) MHP 14.51 161.872 2
5) DYP 12,79 142.708 2
6) CHP 3.80 42.420 ♦

Toplam sandık = 323
Toplam seçmen = 58.266
Kullanılan Oy = 50.637
Toplam Geçerli Oy = 49.037
Katılım Oranı = % 86,91
Oyların Partilere göıre dağılımı:
S.Parti Oy Oranı Toplam Oy
1)DSP 23.02 11.289
2) ANAP 18,41 9.026
3) FP 15,96 7.017
4) MHP 14,31 7.017
5) DYP 12,04 5.906
6) CHP 10,83 5.309
7) DİĞER 5,43 2.889
1999 Yılı Gemlik Belediye Meclisi sonuçtan:
S.Parti Oy Oranı Toplam Oy
1)FP 22,10 7.401
2) ANAP 17,91 5.997
3) DSP 17,40 5.828
4) CHP 15.29 5.120
5) MHP 13,21 4.445
6) DYP 8,06 2.698
7) DİĞER 6,03 1.998
1999 Yılı Gemlik Belediye Başkmbğı somçim
S.Parti Ov Oranı Toolam Ov
1) FP 24,28 8.170
2) ANAP 18,74 6.306
3) CHP 16,97 5.708
4) DSP 15,14 5.093
5) MHP 13,21 4.445
6) DYP 7,29 2.451
7) DİĞER 4,37 1.469
Yukarıda bilgilerinize arz ettiğim 
bu sonuçlan önce iyice bir inceleyin, 
daha sonra bu sonuçlara bakarak, gefetdî 
hakkında yorumlar yapabiliriz.
Geçmişe bakarak geleceği tayin ve tahmâ| 
etme yöntemi "Borsacılar" tarafından | 
teknik analiz adı altında, sık sık uygu- i 
lanan bir yöntemdir. Son zamanlarda 
türeyen seçim tahmin şirketleri 
tarafından da uygulanu’or. 
Sağlıcakla kalın. 1
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Mehmet Ağar bugün
Gemlik’e geliyor

| Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, belediye 
başkan adaylarının tanıtım toplantısı için Bursa’ya 

S* gelirken, Gemlik’e de uğrayarak, Belediye Başkan Adayı 
| Faruk Güzel’in seçim bürosunun açılışını yapacak.

M Seyfettin SEKERSÖZ

■ ionudar Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı

■ Mehmet Ağar, 
bugün saat 12.oo

H de Gemlik’e
■ geliyor.
e DYP Genel Başkanı

f Mehmet Ağar,
। Gemlik Belediye 

ga Başkan adayı
s Faruk Güzel’in
■ seçim bürosunun 
I açılışını yapacak.

0,1 İstanbul üzerinden 
ilçeye gelecek

F molan Mehmet
F Ağar, Karsak

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, daha önce yaptığı Gemlik 
ziyareti sırasında, Umurbey’deki vatandaşlarla sohbet ederken görülüyor.

n
Of 
9 
9 
1

i
9
9

mOf 1

Boğazı mevkiinde 
partililer tarafından 
karşılanacak.
Buradan çevre 
yolu takip edilerek 
Orhangazi
Caddesi’ne 
üzerinden DYP 
ilce binasına

gelinecek.
Parti binasında 
DYP’lilerlen birlikte 
olacak olan 
Mehmet Ağar, 
Belediye Başkan

TAŞI 
GEDİĞİNE

0
9
9

I
I

YapMBI $MMMI 
kfliiMdb

Aslanda. L amı Grubun» hummuutam
Onlar da hartmâm İmMmb kut 

lancfa.
Bâr Medya fakı. Etfbnrik •
Bir diğeri. Garanti Bnknm updb
Bir başkası. bnevhunb ı uugup 

soğana çerirdt
Bazdan da, koehe w hadfcumelv 

yakındı.
Onlarda, hortumİama bakkam kad 

landı.
Uzan Grubunun feryadı. mksnu 

kaybet mesıydi
Önceki soyguncular ödeme tainûm- 

leri ile paçayı kurtardı
Ûç beş ay hapis yatarak bâr bedel 

ödemiş konuma getirîkfier.
Aslında, intihara tcşdkm eden 

Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay 
konuşsaydı.

Bir çok bankaya. içi boşalmadan «i 
konurdu.

Şaha değil.
20 banka battı.
50 milyar dolar uçtu gitti.
Sayın Ecevigt. dürüst bâr KderdL
Çalmazdı.
Ama. Çalanlara da mus aadr 

etmeyecekti.
Bunun için sağlıklı olanak gerekti
Bilgili olmak gerekti.
İstikrar bondmaım paranoyası kar 

sızlar için bulunmaz fırsat «âda.
Hikmet Uhığbay ’ın konuşması, 

sağlanacaktı.
Tam akline, adam hastanede 

enterne edildi.
Ve. Uzun süre, Türlüye den uzakta 

tutuldu.
Eğer zam arandı müdahale ecüseydi.

Uzan'lara da fırsat doğmayacaktı
Baktılar, yapanın şıaamda kar kaldı.
Onlarda, soygumm atasan yaptdar.
Çifte kayıtlı hesaplar, kacvdan 

vergiler.
E—t 18 gorühnemis bir soygun 

örneğiydi.
Ama Kabair. Vzanlarars basanda 

patladı
Akıllanan devlet. & kez bâr saygma- 

cunun maflanna el koydu.
Ellerinde, partiden başka bir seç 

kalmadı.

daşlarla birlikte 
olacak. Saat 12.oo 
ile 14.30 arasında 
Gemlik’te kalacak 
olan Doğru Yol 
Partisi Genel 
Başkanı Ağar, 
buradan Bursa’ya 
geçerek Buttim'de 
il ve ilçelerin 
belediye başkan 
adaylarının 
tanıtımına yapacak.

Adayı Faruk 
Güzel’in İstiklal 
Caddesi üzerinde 
bulunan seçim 
bürosunun açılışını 
yapacak.
Daha sonra, eski 
Pazar Caddesi'nden 
tekrar çevre yoluna 
çıkacak olan 
Mehmet Ağar, 
Umurbey Beldesi’ne 
giderek, vatan-

il

ziyaret ederken Faruk Güzel de *

0 hiç eğilmedi...
Kıbrıs Cumhurbaşkanı
Sn. Rauf Denktaş “Daha 
çok eğilirsek kırılırız” demiş. 
0 hiç eğilmedi!
Kırıldı...
Bızlere...
Çok kırdık o’nu çok! Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, 

geçtiğimiz yaz geldtgı Umurbey de Bayar Müzesi m

Kurnazlık.
Akıllılık değildir.

"Euripkles
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Kaymakamlık kapıdan 
yapılan satışlar İçin uyardı

______

DSP'de meclis üye 
listeleri belirlendi'

Seyfettin SEKERSÛZ 

Gemlik 
Kaymakamilığı’ndan 
yapılan açıklamada, 
kapıdan yapılan 
satışlarda çok 
dikkatli olunması 
gerektiği belirtildi. 
Yapılan açıklama* 
da, özellikle sokak 
aralarında faaliyet 
gösteren ve ütü, 
tost makinası, 
elektrik süpürgesi 
gibi eşyaları 
pazarlayan 
satıcılara dikkat 
edilmesi istenirken, 
kötü niyetli bazı 
firma elemanlarının 
vatandaşları 
dolandırdıklarının 
tespit edildiğine

I dikkat çekildi. 
Kötü niyetli bu

AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPIU GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI Mı

satıcıların 
4077 Sayılı 
Tüketici Kanunu 
hükümlerine uyma
yarak 
vatandaşları 
dolandırarak 
mağdur olmaları

na neden oldukları 
açıklanan 
yazılı bildiride, 
"Kapınıza gelen 
satıcılardan 
mal alınmaması, 
alınacaksa 
Kaymakamlığı 
miza bildirerek 
yardım talep 
edilmesi" 
istendi.KANDIRIY
ORLAR 
Borçlu vatan
daşlara Bankalara 
ödeyecekleri hesap 
numaralarını

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, kapılara gelen 
satıcılardan mal alınmaması gerektiğini söyledi.

vermeyerek 
gününün 
geçirildiğine dikkat 
çekilen açıklamada, 
"Bu sayede ödeme 
geçtiğinden 
vatandaşlar faiz 
ödemek durumun
da kalıyorlar. 
Kapıdan yapılan 

sözleşmelerde 
tarih hanesine 
mutlaka kendiniz 
el yazınızla 
tarih atın ve 
‘size hediye çıktı’ 
diyen satıcılara 
kesinlikle kan
mayın" uyarısında 
bulunuldu.

1 @ a a a a a a a a a a a a a a

Demokratik 
Sol Parti İlce 
Teşkilatı, İl 
Genel Meclisi 
ile Be le d iye 
Meclisi 
adaylarını 
belirledi. 
Demokratik 
Sol Parti 
İlçe Başkanı 
Hüseyin 
Poyraz yap
tığı açıklama
da, pazartesi 
günü İl Merkezi 
ve Genel Merkeze 
gönderdikleri 
listenin onay
landıktan sonra 
Cuma günü son 
şeklinin belli 
olacağını söyledi. 
Hüseyin Poyraz, 
Belediye Meclisi 
için yedek 
liste yapmadık
larına dikkat 
çekerek "Sadece 
25 kişilik 
Belediye Meclis 
üyeliği ile 3 
kişilik kontenjan 
üyeliği tespit 
ettik, bunun 
yanında 4 kişilik 
İl Genel Meclis

üyeliği belirledi I 
ve İl ile
Genel Merkeze V 
gönderdik" dedi ) 
Kesin sıralaman» 
Genel Merkezde 
yapıldıktan sonra 
il başkanlığı 
aracılığı ile ilçe 
başkanlığına 
geleceğini 
bildiren Poyraz. 
"Gemlik’te 
meclis üyelerini 
belirleyen ilk 
partiyiz. Vatanda 
şın bize olan 
ilgisinden 
memnunuz, 
bu ilgi bizi 
başarıya 
götürecek" 
diye konuştu.

SSK'da kadro 
genişliyor

a

I

I

Mrtc : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1
Tel: (0.224) 614 30 62 GEMLİK 

$t>. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72
s s

Sosyal sigortalar 
Kurumu Gemlik 
Hastanesi nde 
boş kadrolara 
atamalar 
yapılıyor.
Hastanede halen 
boş bulunan 
3 Eczacı ile 2 
Pratisyen Hekim 
kadrolarına 
atamalar yapıldı. 
İnternet aracılığı 
ile açıklanan

haberde
Gemlik SSK 
Hastanesinde 
bulunan 
açık kadrolara 
atam alarm 
gerçekleştirildiği 
belirtilirken 
atanan kişilerin 
isimlerinin daha 
sonra hastane 
Başhekimliği'ne 
bildirileceği 
öğrenildi.
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CHP’liler cenazede buluştu1 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Yardımcısı Kemal | 
Anadol’un vefat eden yakın arkadaşı Gökşen Yazıcı’nın 
cenaze töreninde CHP’liler biraraya geldi. Küçük 
Kumla’daki cenaze törenine, CHP İl Başkanı Abdullah 
Özer ve CHP il ve ilçe yöneticileri hazır bulundular.
Emekli bankacı Gök 
şen Yazıcı’nın (65) 
ölümü nedeniyle Kü 
çük Kumla Beldesi’n 
de düzenlenen cenaze 
töreni CHP'lilerin 
akınına uğradı.
Gökşen Yazıcı’nın 
cenaze törenine gelen 
yakın arkadaşı Cum 
huriyet Halk Partisi 
Grup Başkan Yardım 
ası ve İzmir Millet 
vekili Kemal Anadol, 
CHP İl Başkam Abdul 
lah Özer ve yönetim 
kurulu üyeleri, CHP 
İlçe Başkanı Serap 
Gürkan ile yönetim 
kurulu üyeleri. Gem 
lik Belediye Başkan 
aday adayları Mehmet 
Uğur Sertaslan ve 
Mehmet Afi Kaya, 
Küçük Kumla beledi 
ye başkan adayı 
Cafer Taylan, 
Yazıa’nın yakınlan ve 
arkadaş lan katıldılar. 
Küçük Kumla Camiin 
de öğle namazından 
sonra kılınan cenaze 
nin ardından Gökşen 
Yazıcı’nın tabutu 
eller üzerinde
Küçük Kumla mezar 
lığına götürülerek, 
defnedildi.

SP’de 
birinci sıra 

adaylar belli 
oldu

İl Genel Meclisi birinci sıra arivy Osman 
Sezer Okçu, Belediye Başkan adayı 
Aygün, Belediye Meclisi birinci sara adaya 
İbrahim Camcı oğlu birlikte gorütûyoriar

Okçu, 1980-85

“Çizgimi değiştirmem”
Demokratik Sol 
Parti İl Genel 
Meclis üyesi 
Mete Erdemer, 
siyasi çizgisini 
değiştirmeyeceğini 
vurgulayarak 
DSP’den tekrar 
aday olduğunu 
açıkladı.
1999 yılında 
yapılan seçimlerde 
DSP’den İl Genel 
Meclisi üyesi 
seçilen Mete 
Erdemer, sırasıyla 
Köy Hizmetleri, 
Milli Eğitim, Kültür

Turizm ve Spor 
Komisyon üyelikleri 
ile Özel İdare 
Komisyon 
Başkanlığı görev
lerinde bulundu. 
Gemlik Halk 
Kütüphanesinde 
uzun yıllar görev 
yaptıktan sonra 
tayin olduğu 
Gölcük’te emekliye 
ayrılan Mete 
Erdemer, DSP’de 
siyasi hayata 
başladı ve halen 
bu partide aktif 
görev yapıyor.

Seyfettin SEKERSOZ

Saadet Partisi ’nde 
İl Genel Meclisi 
ile Belediye 
Meclisi üyelikleri 
için birinci sıra 
adaylar belli oldu. 
Belediye Başkan 
adayının Recep 
Aygün olarak 
belirlenmesinden 
sonra çalışmaları
na aralıksız 
devam eden 
Saadet Partisi, 
İl Genel Meclisi 
için birinci sıra 
adaylığına Ziraat 
Mühendisi Osman 
Sezer Okçu yu 
getirdi. Belediye 
Meclisi için de 
birinci sıra adayı 
h eden meclis 
üyeliği yapan 
inşaat Mühendisi 
İbrahim 
Camcıoğiu olarak 
açıklandı.
SP'nin birinci sıra 
D Genel Meclisi 
adayı olan 
Osman Sezer

yıllan arasında 
Gemlik üçe 
Tanm Mûduriüğn 
görevinde 
bulundu.
Daha sonra 
Orhangazi’ye 
atanan Okçu.
8 yd görev 
yaptıktan sonra 
emekli oldu.
Yasadığı mesleki 
hayat boyunca 
köylü ve tarımla 
iç içe yaşadeğma 
dikkat çeken 
Osman Seaer 
Okçu, seçilmesi 
hafinde 
cahşmalararraı ba 
yönde olacağım 
söyledi.
Saadet Partisi'nin 
birinci sara adayı 
olan İnşaat 

Mühendisi 
İbrahim 

Caraooğha ise 
halen aynı 
partiden Belediye 
Meclisi üyeliği 
yapıyor.

Meclis adaylığını koyarken, başkaları gibi parti 
değiştirmek gereğini duymadığın» söyledi.

mBNNONAlIMIZI mîlİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE

KÖRFEZOFSET51396 83
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Bebeğinizi koruyun
Bebeğimiz meraklı, 
küçük bi r canavara 
dönüşmeye başladıysa, 
ev kazalan ve yaralan
ma riski doğacaktır. 
Bu nedenle* bazı 
önlemler almakta 
fayda var.Bebeğiniz 
emeklemeye başladı 
ğında, büyük bir heye
canla yürümeye başla
masını beklersiniz.
Oysa emekleme çağın
da tam bir şirinliîk 
muskası olan çocuğu 
nuz, yürümeye başla 
diktan sonra ayaklı 
potansiyel bir tehli 
keye dönüşür. Biir kere 
meraklıdır. Kapalı 
dolaplar, prizlerim 
delikleri, mutfak ve 
banyo merakını en çok 
cezbeden alanlardır. 
Eh sonuçta çocuğun 
tam keşfetme ve 
öğrenme çağı da 
olduğu için, her şeyi 
yasaklayamazsınız da. 
Bu durumda ev 
kazalan ve yaralanma 
riski artar. Peki bu 
durumda ne yapa
bilirsiniz? İşte 

bazı öneriler: 
Banyoda güvenlik 
Çocuğunuzun düşme 
ve zehirlenme tehlikesi 
ile en fazla karşı 
karşıya kaldığı yer 
olan banyoda almanız 
gereken önlemler: 
Çocuğunuzu banyoda 
tek başına bırakmayın. 
Çocuklann tuvalet 
veya banyoda boğul
masını engellemek için

i I ! i i I i i I i i 

İZ AVID Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
lYHlIl EMİR EGE

İH

YONCA DANIŞMANLIK
20-40 yay arası BAYAN
✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi)

HASTA BAKICILAR HEMŞİRELER

✓ EV İÇLERİNE YARDIMCILAR 

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

TEL: (0.224) 514 28 62
Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK 
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 

numaradan randevu alınarak yapılacaktır.

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

I JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SEMİSİNİZ VASBII

la

TOYO TİCARET
ı

TEL513 7I 171
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

YAZLIĞINIZI 
HIZLI VE DENGELİ Emi 

SICACIK BİR MEKAN 
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YAŞAYIN
İSSE OUSUZ DUMtfS W*

klozet kapağını kapalı 
tutun. Elektrikle 
çalışan aletleri fişe 
takılı halde bırak
mayın. Tüm banyo 
ürünleri, temizlik 
malzemeleri ve ilaçlar 
çocuklann ulaşabile
ceği yerlerden uzakta, 
kilitli bir dolapta 
tutun. Banyoda kay
mayı engellemek için 
plastik paspaslar kul
lanın. Çocuğunuzun 
küvette boğulma 
tehlikesini engellemek 
için, 10 cm’den fazla 
suyla doldurmayın. 
Çocuğunuzu banyo 
yaptıracağınız suyun 
sıcaklığını önceden 
kontrol edin. Banyo 
suyunun sıcaklığının 
36C, oda sıcaklığının 
22-24 C olması 
gerektiğini aklınızdan 
çıkarmamanızda fayda 
var. Banyoda bulunan 
sert yüzeyleri ve sivri 
köşeleri plastik örtü 
lerle sarın. Çocukların 
tek başına banyoya 
girmelerini engelleyin. 
Mutfakta güvenlik 
Pişmekte olan yemek
ler, kap-kaçak ve ayrı
ca da yemeğin hazır
lanmasıyla uğraşırken, 
dikkatinizi çocuğunuza 
tam olarak veremeye- 
bilirsiniz. Bu da mut
fağı riskli bir mekan 
haline dönüştürür. 
Ayrıca bâzı besin lere 
dikkat etmek te de 
fayda var. Havucu çiğ 
yedir meyin, üzümleri 

soyup kesmeden ver
meyin. Sert şeker ve 
fıstık yemesine engel 
olun. Yanıklara karşı 
önlemler 
Yanıklar çocukluk 
çağında en sık karşı 
karşıya kalınan 
kazalann başında 
geliyor. İşte bu nok
tada önlem için 
dikkat edilmesi 
gereken hususlar 
şöyle: Su ısıtıcı ter
mostatın derecesini 
45 C’nin altında tutun. 
Bebeğinizi tek kolu 
nuzda taşımayın ve 
diğer elinizle sıcak bir 
içecek içmeyin.
Sıcak içecekler taşır 
ken çarpmayı engelle
mek için çocuğunuzun 
evin içinde nerede 
olduğuna dikkat edin. 
Tencere saplarını 
ocağın merkezine 
doğru yerleştirin. 
Bebeğin biberonunu 
ya da kavanozlardaki 
yiyeceklerini ısıtmak 
için mikrodalga fırın 
kullanmayın.
Yiyecekleri pişirme 
kabıyla değil başka bir 
kapta sunun, bıvıları 
bebeğinize vermeden 
önce ,her zaman sıcak
lığını bileğinizin iç kıs
mında kontrol ederek 
verin. Mutfakta bir 
yangın söndürücü 
bulundurun. Elektrikle 
çalışan aletleri fişte 
bırakmayın. Deterjanla 
n, plastik torbalan, 
bıçaklan, kibritleri,

A
temizlik ürünlerini ve 
toksik (zehirli) mad
deleri çocuklann 
ulaşabileceği yerden 
uzakta tutun. Tüm 
dolaplarda çocuklann 
açamayacağı şekilde 
kilitler oluşturun. 
Boğaza yabancı cisim 
kaçmasını engellemek 
için Bebekler ve küçük 
çocuklar, nesneleri 
keşfetmek için onlara 
dokunmak ve ağızlan- 
na almak isterler.
Bu durumda çocuğun 
merakını "Yapma, 
dokunma!" diyerek 
öldürmek yerine, bazı 
basit önlemler almayı 
tercih edin 
Çocuk oyuncaktan 

seçiminde doğru 
tercihler yapın.
Aynlabilen kısınılan 
olmayan ve çocuğu 
nuzun yaşma uygun 
olanlan seçmeye 
çalışın. Hiçbir zaman 
4 yaşın altında ki 
bir çocuğa pişmemiş 
havuç, fıstık, sert şe 
ker ve üzüm vermeyin. 
Emzik kullanmayın.

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

Sevgiliye 123 
trilyon harcandı

Sevgililer Günü’nü 
kapsayan 13 - 14 
Şubat tarihlerinde 
kredi kartı ile 3 
milyon 42 bin 996 
adet işlem gerçek
leşirken, bu işlem
lerin tutan takasta 
123 trilyon 8 
milyar lira oldu. 
Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM), 
Sevgililer 
Günü’nde yapılan 
harcamalara ilişkin 
kartlı ödeme siste
mi verilerini açık
ladı. Açıklanan 

verilere göre, 
Sevgililer Günü'nü 
kapsayan 13 - 14 
Şubat tarihlerinde 
kredi kartı ile 3 
milyon 42 bin 996 
adet işlem gerçek
leşirken, bu işlem
lerin tutan takasta 
123 trilyon 8 mil
yar lira oldu.

14 Şubat 
Sevgililer 
Günü nde ise BKM 
suîtch'den geçen 
işlem adedi 
geçtiğimiz yıhn 
aynı tarihine göre, 
yüzde 55 artarak 
2 milyon 85 bin 
235 adet olarak 
gerçekleşti. BKM 
süitch verilerine 
göre, geçtiğimiz yıl 
14 Şubatta ger 
çekleşen işlem 
adedi 1 milyon 
344 bin 768 adet 
ti. Sevgililer 

Günü nde en 
fazla artış yasanan 
sektör kuyumcular 
oldu. 13 - 14 
Şubat tarihlerinde, 
bir önceki 
haftasonu ile 
karşılaştırıldığında 
yüzde 53 artış 
ile kuyumcular 
öne çıktı.



18 Şubat 2004 Çarşamba

Zorunlu atamalar Mayısla
Milli Eğitim 
Bakanlığı zorun
lu rotasyona 
tabi olacak 
öğretmenlerin 
Mayıs ayında 
tayin işlemleri 
ni gerçekleştir 
mek için kılavuz 

j hazırfaklarına 
başladı.
Bu sene, 11 
Haziran 2000 
tarihinde göreve 
başlayıp üç yıl- 
hk hizmet yılım 
doldurmuş olan 
17 bin öğret
men ro tasyona 
uğrayacak.
Yıllardır doğuda 
görev yapan 
öğretmenlerin 
batıya, batıda 
görev yapan 
öğretmenlerin 
doğuya gönde 

) rilmesi amaç 
lanan ro tasyon 
işlemlerin de 
öğretmenler bi 

| I rinci. ikinci ve 
üçüncü bölge 
hizmet bölgele 
rine göre tayin 
istekleri bilgisa
yar ortamında 

{yapılacak. Euan 
| I üstünlüğüne gö

I re eşitlik ilkesi 
göz önünde bu

I ; hındurulması 
planlanan rotas 

I yon tayini, yine 
1 Mayıs ayında 

isteğe bağlı 
] öğretmenlerin 

tayin işlemleri 
ile birlikte

birinin zorunlu 
olarak eşiyle 
birlikte gitmesi 
mümkün olma 
yan öğretmen
lerin rotasyona 
tabii tutulmaya
cağını bildirdi. 
Öte yandan, 
1. hizmet böl
gesinde çalışıp 
3 yılı doldurmuş 
rotasyana tabi 
öğretmenler, 
ikinci ve üçüncü 
hizmet bölgesin
deki illerden, 
2. hizmet böl
gesinde çalışan 
öğretmenler, 
birinci ve üçün 
cü hizmet böl
gesindeki illere 
ve 3. hizmet 
bölgesin de 
çalışan öğret
menler de birin
ci ve ikinci hiz 
met bölgesinde 
bulunan illere 
tayin isteyebile
cekler. Ancak 
son karan ba 
kanlık verecek. 
Edinilen bil
gilere göre, 
1., 2. ve 3. 
hizmet bölgesi 
kapsamındaki 
iller şöyle: 
"1. Hizmet 
Bölgesi illeri: 
Adana, Afyon, 
Ankara, 
Antalya, Aydın, 
Balıkesir, 
Bilecik, Bolu, 
Burdur, Bursa, 
Çanakkale,

gerçekleştirile
cek. öğretmen
ler çalışmakta 
oldukları hizmet 
bölgelerini baz 
alarak, kendileri 
sanal ortamda 
rotas yon için 
il tercihinde 
bulunabilecek
ler. Kalkın mada 
öncelikli bölge 
ler baz alınarak 
üç bölgeye 
aynlan hizmet 
bölgelerine 
dahil olan iller 
hakkında bilgi 
veren Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürü Remzi 
Kaya, işlemlerin 
bilgisayar orta 
mında yapıla
cağını, her 
öğretmenin git
mek istediği hiz 
met bölgesi ve 
ili kendisinin 
seçeceğini 
belirtti. Rotas 
yona uğrayıp 
mazeret duru 
mu bulunan öğ 
retmenlerin du 
ramlarıyla ilgili 
olarak Remzi 
Kaya, öğretmen 
olan eşlerin 
hangisi rotas 
yona uğradıysa 
öğretmen olan 
diğer eşin de 
birlikte tayininin 
yapılacağını 
ancak özel sek
törde çalışan 
veya eşlerden

Denizli, Edirne, 
Eskişehir Hatay, 
İsparta, Mersin, 
İzmir, Kayseri, 
Kırklar eli, 
Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Mani 
sa, Muğla, Sa 
karya, Tekirdağ, 
Yalova, Düzce. 
2. Hizmet 
Bölgesi illeri : 
Adıyaman, Aksa 
ray, Amasya, 
Artvin, Bartın, 
Bayburt, Çanak 
kale (Gökçeada- 
Bozcaada), 
Çankın, Çorum, 
Elazığ, Gazi 
antep, Erzincan, 
Giresun, Gümüş 
hane, İstanbul, 
Kahramanmaraş 
Karaman, Kara 
bük, Kastamo 
nu, Kırıkkale, 
Kırşehir, Kilis, 
Malatya, Nevşe 
hir, Niğde, 
Ordu, Osma 
niye, Rize, 
Samsun, 
Sinop, Sivas. 
Şanlıurfa, 
Tokat, Trabzon. < ‘ 
Yozgat. , £ * 
Zonguldak.
3. Hizmet 
Bölgesi illeri. 
Ağrı, Ardahan, 
Batman, Bingöl, 
Bitlis, Diyar 
bakır, Erzurum, 
Hakkari, İğdır, 
Kars, Mardin, 
Muş, Siirt, 
Şırnak, 
Tunceli, Van"

Erdoğan “Bir kin I 
söz konuşu değiF
B^bakan Erdoğan. Uzan ta ?* ehf tipM
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Uzan Grubuna 
ilişkin gelişmeler 
konusunda "Siyasi 
Operasyon" e leş t i 
rilerini yanıtladı. 
Erdoğan; "Ne 
benim ne de 
a rkadaşla nmın. 
hiç kimseye kişisel 
bir kini yoktur" 
dedi.
Başbakan Erdoğan 
bir televizyon 
kanalında katıldığı 
programda, batık 
bankalar konusun
daki soruları yanıt
ladı. Başbakan 22 
batık banka ile ilgili 
planlama yapıldığını 
ve haritanın ortaya 
çıktığını bildirdi. 
Sözkonusu 
bankaların Tasarruf
Mevduatı Sigorta 
Fonu ile uzlaşmışsa 
zaten işin bittiğini 
anlatan Erdoğan, 
"Uzlaşmamış 
olanlar, onlar 
gelip oturacaklar. 
Uzlaştı uzlaştı, 
uzlaşmadığı 
takdirde ya sa 
neyse ge reği

yapılacaktır'
konuştu. 

Erdoğan. Lzan 
Grubu şirket
lerine el 
konulması 
olayında 
"Siyasi 
Operasyon" 
eleştirilerine de 
değindi. Erdoğan 
şöyle dedi: 
"Özellikle ifade 
ettiğimiz grup, 
kendisi de tabi bir 
siyasi partinin 
başında olması 
sebebiyle, adeta 
bir siyasi linç gibi 
ifade etme 
gayretinde, mağ
durları oynama 
gayreti içerisine 
zaman zaman 
giriyor. Ne benim, 
ne arkadaşları 
mın, hiç kimseye 
kişisel bir kini 
yoktur. " 
Recep Tayyip 
Erdoğan’a 
yöneltilen sorular
dan biri de Kıbns 
konusuna ilişkindi; 
"Şu anda 
düşüncelerimizin 
hepsi, acaba

KKTC, Birleşik 
Kıbrıs Casnhurlyeti 
içinde, kurucu 
derlet hMtaşetM 
yakalayabilecek 
mi? Bunu naud 
bayanra?
Birleşik Kıbr» 
Cum bu rişef ı. M 
kurucu derlet 
tarafından kurulo- 
cak. İfadenin 
aynen öş-le geçip 
geçmemesi önemli 
deği l. iki kesrmm 
eşit ifade edilme*» 
lazım. Bayrağrntz, 
marşınız olduktan j 
sonra ne olıryor. • 
zaman bu ortaya 
çıkıyor. Bu iki 
kesimlilikte derlet 
ortaya çıktığına 
göre, bu devleti de 
bunlar kurduğuna 
göre. zaten fiilen 
bu ilan edilmiş 
oluyor*

GEREKLİ TELEFONLAR

KAYMAKAMLIK

İtfaiye 110
Polis İmdat 165
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 1055
Po* Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 1206

ULAŞIM

Kaymak amik 513 1051

C.Savalığı 513 1053

CSavaYrd. 5132954

Emniyet MM 5131028

HASTANELER

Uludağ Turtam 613 12 12

Ayrin Turtam 613 2077

TAKSİLER

DeMet Hastanesi 513 9200
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer3ağ.Ocağı 5131068

Körfez Taksi 613 1821

ÇearTaM 6132467

Güven Takıl 61332 40
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MllUEğt. Md. 
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AskerfikŞb. 
Karayolları 
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Özel İd. Md. 
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Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
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513 1133 
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513 1042 
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BELEDİYE
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VAPUR-FERİBOT
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Ruşjetrolünün BTÇ üzerinden satışı
Abdullah Gül, "Rus petrolünün BTC üzerinden satışı memnuniyet verici

Gürcistan'ın yeni 
yönetimdem 
Türkiye’ye ülk resmi 
ziyareti Dışişleri 
Bakanı Japaridze 
gerçekleştiriyor. 
Dışişleri Bakanı 
Başbakan
Yardımcısı Abdullah 
Gül, Japaridze’yle 
görüşmelerin 
ardından, Rus

Sezer 'D^e önem veriyoruz^
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Kıbns 
müzakerelerinin 
Türkiye ve Kuzey 
Kıbns Türk 
Cumhuriyeti’nin 
ulusal çıkarlannı 
sağlayacak bir 
sonuca ulaşmasını 
dilediklerini 
söyledi.
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, D-8 olarak 
adlandırılan, 
Gelişen Sekiz

petrolünün Bakü- 
Tiflis-Ceyhan boru 
hattı üzerinden 
satılmasına ilişkin 
Rus önerisini mem
nuniyetle karşıladık
larım söyledi. 
Gazetecilerin, 
"Enerji konusunda 
Rusya'nın yeni 
boru hattı öner
isi?" sorusuna,

Ülke Dördüncü 
doruğuna 
katılmak üzere 
İran’a gitti. 
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Esenboğa 
Havalimanı’nda 
yaptığı açıklama
da çok boyutlu 
dış politika 
izleyen 
Türkiye’nin 
Gelişen 8 Ülke 
çalışmalarına 
önem verdiğini 
belirtti.
Cumhurbaşkanı

Abdullah Gül, 
"Bu konuyu da 
konuştuk konuyla 
ilgili Gürcistan'ın 
yaptığı Rusya'yla 
görüşmeler var. 
Bunlarla ilgili 
Sayın Bakan 
bilgi verdi. 
Biz bundan 
büyük memnuniyet 
duyarız.

Sezer, Kıbns 
konusuna da 
değinerek, 
Türkiye ve 
Kuzey Kıbns 
Türk 
Cumhuriyeti’nin 
soruna hakça ve 
kalıcı bir çözüm 
bulunması yönün
deki isteklerini 
öteden beri 
ortaya koyduk
larını söyledi.
Cumhurbaşkanı â 
Ahmet Necdet 
Sezer’e D-8

Bakü-Tiflis 
Ceyhan'a böyle bir 
bağlantının yapıl
ması, Rusya'dan 
gelecek petrolün 
de oraya eklenmesi 
de memnuniyet 
vericidir.
Zaten kapasite de 
buna müsaiittir" 
şeklinde cevap 
verdi.

Ekonomi'de sicil 
affı geliyor

Ekonomik kriz nedeniyle borcunu
ödeyemeyenlere "sicil affı" geliyor.

Ekonomik kriz 
nedeniyle 
borcunu 
ödeyemeyen
lere getirilen 
sicil affından, 
325 bine 
yakın tüketici 
kredisi ve 
kredi kartı

toplantısında 
Devlet Bakanı 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener 
de eşlik edecek.

t

borçlusu 
yararlandı. 
Hükümet, 
ekonomik kriz 
ler nedeniyle 
çek, senet, 
kredi kartı ve 
kredi borcunu 
ödeyemeyecek 
duruma 
düşmüş olan

lara sicil affı 
getirmişti. 
Çıkarılan yasa

çerçevesinde 
kredi kartı ve 
tüketici kre
disi borcunu 
gecikmeli 
olarak 
ödeyenlerin 
tamamı kara 
listeden 
çıkarıldı.
Kasım ayında 

825 bin kişiye 
ulaşan "Kara 
liste " d ek il erin

sayısı.gecen 
yıl sonu 
itibariyle 500 
bine indi.
H al en Kara 
listede bulu
nanların en 
büyük 
bölümünü 
yaklaşık 
390 bin 

kredi kartı 
borçlusu oluş
turuyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
✓ Her türlü Renkli afiş ✓ El ilanı

✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası
✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 

basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
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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Büro koltukları kıl dönmesi yapıyor
Uzun süre sert 
koltuklarda 
oturma, bisik
lete veya ata 
binme, uzun 
otobüs yolcu
lukları, dar 
kıyafetler ve 
aşın terlemenin 
'kıl dönmesi’ 
rahatsızlığına 
neden olabile
ceği bildirildi. 
Sert koltuklarda 
uzun süre otur
mak, bisiklete 
veya ata binme 
gibi egzersizler, 
uzun süreli oto
büs yolculuk
tan, dar kıya 
fetler ve aşın 
terleme 'kıl 
dönmesi’ hasta 
lığına zemin 
hazırlıyor.
Tıp dilinde 
pilonidal sinüs’ 

ya da ‘kist der- 
moid’ olarak 
adlandırılan 
hastalık, kuyruk 
sokumu böl
gesinde çukur 
laklar, ağn ve

Göz nezlesine dikkat
Uzmanlar, son gün
lerde göz nezlesi 
vakalarında artış 
yaşandığını 
belirterek, özellikle 
soğuk havalarda 
yaşaran gözlerin 
bu hastalığa da 
veriye çıkardığını 
söyledi.
Uzmanlar, göz 
nezlesi tedavisinin 
gecikmesi duru
munda gözde kalıcı 
lekeler oluşacağına 
dikkat çekerek, 
göz sağlığının 
ihmal edilmemesini 
istedi. Genellikle 
bir gözde başlayan 
göz nezlesinin kısa 
surede diğer göze 
de yayıldığım ifade 
eden uzmanlar, 
"Son günlerde 
polikinliğimizde 
göz nezlesi 
vakalarına sık 
taslamaktayız.

akıntı şikayet
lerine neden 
oluyor. Hasta 
lığın sorumlusu 
ise derinin içine 
doğru büyüyen 
kılların oluştur
duğu kıl yuva 
lan ve ortaya 
çıkan enfeksi 
yon. Uzmanlar, 
önceleri, piloni 
dal sinüs hasta 
lığının doğuştan 
var olan bir 
hastalık olduğu
nun kabul edil- 
duğuni, günü 
müzde ise son
radan ortaya 
çıkan bir durum 
olduğuna inanıl 
dığını belirtiyor. 
Sırt ve baştan 
dökülen kıllann, 
kuyruk sokumu 
bölgesinde iki 
kaba et arasın
daki cilt altı yağ 
dokusu içine 
girmesinin 
hastalığa neden 
olduğunu belir 
ten uzmanlar, 
bisiklete veya

ata binme, uzun 
süre oturmak, 
yolculuk yap
mak, dar kıya 
fetler ve aşara 
terlemenin 
hastalığa zemin 
oluşturduğunu 
belirtiyor.
15-40 YAS 
ARASI 
ERKEKLER 
DAHA 
DİKKATLİ 
OLMALI 
Uzmanlar, 
hastalığın 15- 
40 yaş arası 
erkeklerde ve 
bedenindi daha 
çok kıl olan 
insanlarda daha 
sık görüldüğünü 
vurgulayarak, 
hastalığın kilolu 
erkeklerde 
görülme riskinin 
daha fâzla 
olduğunu vur
guluyor. Hasta 
lığın kesin teda 
visi kıl yuvala 
rını ve enfeksi 
yon gelişen böl
genin ameliyatla

Uzmanlar, hasta 
lığın zamanında 
tedavi edilme 
diği taktirde 
ilerlemeye de 
vam edeceğini, 
cilt altında 
enfeksiyon ve 
doku yıkımının 
da yeni sinüs
lerin oluşumuna 
neden olduğunu 
ifade ediyorlar. 
Aynca, 
hastalığın 
kronikleştikçe, 
tedavisinin 
zorlaştığını ve 
ameliyat ve 
hastanede 
kalış süresinin 
uzayarak, 
işgücü 
kayıplarının 
arttığını 
kaydediyorlar.

Genellikle bir 
gözde başlayıp 
diğer göze yayılan 
göz nezlesinin 
’virutik’ olmasın
dan dolayı, grip 
gibi tedavisi uzun 
sürmektedir.
İlaçlar sadece 
koruyucu olup, 
tedavi süresini 
kısaltıcı amaçla 
verilir. İyileşme 
bağışıklılık sis
temine bağlı 
olarak bir hafta, 
bazen aylarca 
sürebilir" dedi. 
Göz nezlesi olan 
bir kişinin ailesinin 
de dikkatli olması 
gerektiğini hatırla
tan uzmanlar, 
"Aile bireylerinin 
kendilerini 
koruması için 
eşyaları ve 
havluları ayır 
ması, el temizliği

tıkanıklığı, 
şaşılık, göz 
tembelliği, kırma 
kusurlarına 
sık rastlamak
tayız. Bu gibi 
durumlarda 
hastanın 
mutlaka 
doktor kontro 
tünden geçmesi 
gerekir. Aksi 
durumlarda 
gözde körlük 
meydana 
gelebilmektedir” 
bilgisini verdi.

Sigara cinsel 
hayatı etkiliyor

çıkarılması ile 
sağlanıyor. 
Hastalıklı bölge 
çıkarıldıktan 
sonra geride 
kalan kısım ya 
açık bırakılıyor 
ya da çeşitli 
yöntemlerle 
kapatılıyor. 
Uzmanlar, 
günümüzde 
tekrarlama 
oranı en düşük 
olan yöntemin 
’Limberg Flep’ 
yöntemi 
olduğunu ve 
sabah ameliyat 
olan hastanın 
akşam taburcu 
olabileceğini, 
10 gün sonra 
da isine1 
dönebileceğini 
belirtiyor.

Ingiliz bdun adam 
lan. sigara icanenim 
cinsel «ğfeğa 
üreme sıstenune 
olan zararlarım 
tesbit etti.
Uzmanlar, nara 
içmenin k .«fanlarda 
hamileliğ» csızde 
40 oranında azalt
tığı sonucuna 
vardı.
British Medical 
Association (BMA) 
tarafından yapılan 
araştırmada, 
sigara içmenin 
kanser ve kalp 
hastalığı gibi bili
nen zararlarının 
yanı sıra İngilte 
re'de yaşlan 301a 
50 arasında tahmi
nen 120 bin erkek
te iktidarsızlığa yol 
açtığı kaydedildi. 
Araştırmada, 
sigara içenler ya 
da pasif icici otan 
kadınlarda, her 
sene 3 veya 5 bin 
düşük yaşandığı 
belirtildi. Bilim 
adamlan, hamilelik 
sırasında sigara 
içen kadınlann 
bebeklerinin 
normalden daha az 
kiloda olduğunu ve 
ayrıca düşük, ölü 
doğum ve sakat

ve genel hijyen 
kurullarına 
uyulmasına 
dikkat edilmesi 
gerekir" diye 
konuştu.
Uzmanlar, bölgede 
en çok görülen göz 
hastalıkları ile ilgili 
olarak ise, 
"Yaşlılarda 
katarakt, 40 
yaşüstü kişilerde 
göz tansiyonu, 
yeni doğan 
bebeklerde 
gözyaşı kanalı
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(Dini fetvan Gaalni ve Pazar güden mafaaaıi

bebek efene duana-

dduguma dede 
ett> BM\ dan Dr 
Vtatannr V^tteaano. 
febaanrae dnani 
sağfo^a ıer db£f 
zararlara da "sok 
edatı fanutarfe 
eldununv segdadk 
MadMBMi. ‘Cenana 
birinde cuodı 
«abda ofenak 
isteyen erkek w 
kadvdar w sigarayı 
bu akmaları gere 
kir. Cinsel haz 
almaya devam et 
mek isteyen erkek
lerin de sigaradan 
vazgeçmeleri 
laznndn. Elde edi 
len kuvvetli bulgu
lar a güre sigara 
içmek erkeklerin 
emsi yet ersizlik - 
lerinin en büyük 
sebebidir” dedi.
BMA. bdhaasa 
hamilelerin pasif 
icici liginin önlen
mesi g erektiğü 
ürerinde durdu. 
BMA Başkan* 
James Johnszm da 
sigaranın adeiere 
verdiği ıar—iaruı 
önlenmesi için cok 
daha fazla müca 
defe edilmesi gerek 
t iğini ifade etti.
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Buzlanmaya dikkat SP’de aday belirlemek

İlçemizi bir hafta 
süreyle etkisi altına 
alan şiddetli kar 
yağışları, etkisini 
kaybetmesi üzerine, 
buzlanmalar 
nedeniyle vatan
daşların yürümek ve 
araç kullanmakta 
zorlandığı 
gözleniyor.
İki gündür güneşin 
de etkisiyle eriyen

karlar nedeniyle, 
ilçemizdeki ana cad
delerde belediye 
ekiplerince temiz 
leme çalışmaları 
hızla sürerken, 
güneş görmeyen ara

Bilhassa geceleri 
meydana gelen don 
olayları nedeniyle, 
sabahları araçlar 
bırakıldıkları 
yerden zor

çalışmaları sürüyor

sokaklardaki buzlan
malar nedeniyle 
düşerek, el ve kol 
kırılmalarının 
arttığına dikkat 
çekiliyor.

hareket 
ettirilirken, 
karların erimesiyle 
de çatılardan düşen 
buz sarkıtları ise, 
tehlikeli anlar 
yaşatıyor,

SevfHin SEKERSOZ ilçe ......Şİİ —

28 Mart teşkilatımız
seçimlerine belirliyor"
iddialı giren dedi. w
partilerden biri İl Genel —J ■Jf Jİ ■ -*
olan Saadet Meclisi için
Partisinde 15 başvuru —-’
İl Genel olduğunu
Meclisi İle bildiren r
Belediye Recep Aygün, i r
Meclisi belir Belediye
leme çalış Meclisi için U et*
maları devam de 65 adayın Receç
ediyor. başvuruda Ayg jr

bulunduğunu 'y,diışırı<ıicir
hakkında bilgi söyledi. İlçe başkan - "/içe TeşkOtt

veren Saadet İl Genel lığının onayın olarak İl
Partisi Meclisi’ne dan sonra ya da Genel
Belediye 5 asil, listelerin üçe Mrrk trisrisı
Başkan adayı 5 yedek, Seçim kuru danışmama ı
Recep Aygün, Belediye lu'na verile gerekmiyor. 1
"İl Genel Meclisine ceğini belirten Adaylanmaı
Meclisi ile 25 asil ve Saadet Partisi biz
Belediye 25 yedek Belediye belirliyonart
Meclisi üyenin Başkan adayı seklinde
adaylarını belirlenip, Recep Aygün. konuştu

I

bilişim hizmetleri

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT

A4Tech 
Joysbck 
Hedrye

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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19 Şubat 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Emniyet Müdürü 
parti temsilcileri 

ile görüşecek
bugün siyasi 
Emniyet Mudu 
lerek. wçim

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, yerel seçim startını Gemlik’te verdi

ruz

. Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_jguler@hotmail.com

Ağar’ın gelişi

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet 
Ağar, dün Gemlik’teydi.
t Program a göre, Umurbey ve Gemlik 
jberkez de belediye başkan adaylarının 
Seçim bürolarını açacaktı.

Buna bir de Küçük Kumla eklendi.
L-Zaman alacağı için Kurşunlu Belediye 
başkan adayı Bayram Demir’in beldesine 
■bayamadı.

Doğru Yol Partisi 1999 yerel seçimlerinde
I Gemlik dışında Kurşunlu ve Küçük Kumla 

da belediye başkanlığını kazandı.
DYP kurulduğundan beri, Gemlik 

। merkezde belediye seçimlerini hiç kazana
madı.

1989 seçimlerine Mehmet Turgut ile gidil- 
dl kazanılamazı.

: 1994 seçimlerine yine Mehmet Turgut ile 
gidildi kazanılamadı.

k 1999 seçimlerine Ihsan Ateş ile gidildi
I fazamlamadı

DYP'nîn kazanmaya en yakın adayı Faruk
I Güzel..
I Bunun İçmi Gemlik 28 Mart seçimlerinde 
I DYP için ön^nll.

DVT Genel Başkanı, Gemlik seçimlerine 
çok önem veriyor.
Bizim kulağımıza gelene göre, seçimlerin 

Ikazamlması için örgütün tüm gücünü harca
mam
Gerekirse Gemlik'e bir daha gelebileceğini

> de söylemiş.
Ağar’m mtn Gemlİk'e gelmesi partide do 

ping etkisi yaptı.
Bd etki, bfr süre örgütü canlandırır 

kummdayun.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, Bursa da 
yapacağı aday açıklama toplantısı öncesi Gemlik’e de uğradı. 
Ağar, Umurbey, Küçük Kumla ve Gemlik Belediye Başkan aday
larının seçim bürolarını açarken yaptığı konuşmalarda, Belediye 
Başkan adayları Faruk Güzel, Ömer Bal ve Ahmet Bağcıyı ovdu.
Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 
dün ilçemize 
gelerek Gemlik, 
Küçük Kumla ve 
Umurbey Belediye 
Başkan adaylarının 
seçim bürolarının 
açılışını yaptı. 
Mehmet Ağar, Fa 
ruk Güzel’in İstiklal 
Caddesi’ndeki seçim 
bürosunu açtıktan 
sonra yaptığı 
konuşmada “Güzel 
Gemlik’e Güzel 
Başkan yakışın” 
diyerek, Faruk 
Güzel’in Gemlik’te 
mutlaka kazana. 
cağını söyleyerek, 
“Turizm kenti 
Gemlik’i bundan 
böyle kültür kenti 
de yapacağız. ” 
dedi. Gemlik’i 
Gemliklilerle 
kazanacağız diyen 
Ağar, “Gemlik has
ret kaldığı havayı 
bizim yönetimi 
mizle bulacaktın 
Gemlik işsizliği

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Gemfik. Umurbey ve Kûçûk 
seçim bürolannı açtı. Gemlik Belediye Başkan adayı Faruk GûnuHu 
İstiklal Caddesi’ndeki seçim bürosunu açarken gûrâlûpor.
bizim yönetimi 
mizle çözecektin w 
şeklinde konuştu.
Küçük Kumla da 
konuşan Mehmet 
Ağar. Ömer Bal ın 
belediyecilik hizmet
lerini överken. 
Umurbev Belediye

Başkan ada\ı 
Ahmet Bağcı mn 
seçim bürosunu 
açarken de Umur 
bey’e üçüncü kez 
geldiğini.
Umurbey de 
seçimleri mutlaka 
kazanacaklarını

söytedL
Umurbey e cok 
değer verdiğini 
beBrten Ağar’a 
DYFter büyvık 
Rgi gösterdâer

Şevkettin
ŞEKERSGZ'ûn

Haberi sa0ÎB Side

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

İbrahim Bacu

Ağar gelmiş neyime 
Ben bakarım Güzel’e

Ağar dün Gemlik’ten geçti...
Yaşar Okuyan da Yalova’dan gelmiş Ağar’ı 

karşılamaya....
Hey gidi koca bakan...
Döneminin anlı şanlı Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakam...
Bir dönem MHP Ti...
Sonra ANAP’lı....
Yeniden MHP’li...
Bu arada başka bir partiye gittiyse ben 

bilmiyorum.
Şimdi de DYP’li...
Bakalım deprem sırasında Yalova ve 

Yalovalılar için yaptıkları, Okuyan’ı Yalova 
Belediye Başkanlığı koltuğuna taşıyacak mı?

Göreceğiz....
Her neyse...
Gelelim Ağar’ın Gemlik’i ziyaretine...
Gemlik ve bağh beldelerdeki adaylarına 

destek vermek amacıyla geldi.
Konvoy iyiydi.
Hafta içinde 50-60 araç fena sayılmaz 

yani.
Gemlik örgütü iyi çalışmış.
Ancak;
Ağar’m konuşması çok coşkulu değildi.
Yorgunluktan olsa gerek.
Doğal olarak Faruk Güzel ve diğer belde 

belediye başkanlannı övdü.
Ağar’m konuşmasmdan ve ziyaretine gös

terilen ilgiden de anlaşılacağı üzere görünen 
o ki;

Adaylar ve DYP İlçe Örgütü kendi 
başlanmn çaresine bakacak gibi...

Ashnda ilçe örgütü de fena çalışmıyor 
ancak daha da çok çalışması gerekecek...

Partiden esen rüzgarın gücü zayıf.
Çünkü Gemlik Belediye Başkanı Faruk 

Güzel’in kendi rüzgan, DYP’ye göre bora...

Yurttaşlar politikadan da politikacıdan da 
bıktı.

Seçim meydanında başka...
İktidara gelinde başka bir yığın boş vaat...
Hamam aynı tas aynı.
Onun için;
Çünkü;
Düşmüş geçim derdine....
Seçim onun neyine...
Evine yakacak odun, yiyecek lokma, giye

cek hırka götürmenin derdine düşmüş.
Ağar’a mı bakar?

yaligfpJpIpjfzjfzJpJraJp

..,_________ • iBURSA HÂKİMİYET

İ

KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 

TEL s 513 17 97- 513 96 83

I

0

Girifte yaşanmış olaylar (7)

Olayı Gemlik’te Kunduracı Abdullah 
namı ile tanınan Abdullah Baykan’dan 
dinledim. (Cafer Efe milli mücadele 
kahramanıdır) anlatanın da dayısıdır.

Cafer Efe (HALAZAR lakabıyla tanınırdı 
Girit’te) delikanlı çağındadır. Köyleri 
HOLENA’da öküzleri ile tarlasını 
sürmekte imiş. Bir gün tarlada çevirdiği 
kapağı yan sürmüşken yoldan geçmekte 
olan atlı bir Rum, altının yönünü 
değiştirerek, yanma doğru geldiğini gör
müş. Başmda siyah bezden başlık, ayak- 
lannda çizme, gür bıyıklı Rum yanma 
yaklaşmış. Atınm dizginlerini çekerek, 
doğru Imuş.

Tepeden bakar bir eda ile; “MORESİ 

BURMA” eş anlam ulan sünnetli. 
Türklerin sünnetli olduklarını bildiğinden 
aşağılama amacıyla kesik organlı; eksikli 
manasında kullanıyor sözlerini. Ve ilave 
ediyor. “Bugünün pazar olduğunu, 
çalışılmayacağım bilmiyor musun?" 
Cafer Efe kendisinden sekiz on yaş 
büyük görünen Rum’a “Ağa ben müslü- 
manım; Siz pazar günü çalışmazsınız, 
biz Cuma günü çalışmayız. Evimizin 
geçimini sağlamak için çalışmak 
zorundayım. ” demiş. Rumun sözlerini 
önemsemeden öküzlerine “Ohaaa ” di 
yerek dehlemiş ve ilerlemeye başlamış.

Rum sözlerinin dinlenmemesine kızmış, 
atını Cafer Efe’nin üzerine sürerek 
öfkeyle “Sana ne dediğimi duymadın 
mı? Çöz öküzleri diyorum sana” sözleri 
eşliğinde, elinde tuttuğu sığır uzvundan 
yapılmış kırbacı sırtında şaklatmış.

Cafer Efe sırtına inen kırbacın acısı ve 
hırsı ile dönmüş elinde bulunan öven- 
dereyi Rum’un suratına patlatmış. Rum 
sopadan ürken atın ayaklan dibine 
armut gibi düşmüş. Oracıkta da işini 
bitirmiş Cafer Efe.

(Övendere: Bir ucunda eğe ile 
sivriltilmiş çivi, diğer ucunda toprağa 
saplandığında dik durmasını sağlayan 
üçgen şeklinde demir bulunan ve öküz
leri dürtmeye yarayan iki, iki buçuk 
metre boyunda kalınca sopa)

Cafer Efe eve .gelmiş olayı babasına 
anlatmış. Durum değerlendirmesi yap
mışlar. (O sıralarda Giritte cesareti, per
vasızlığı bıçak kullanması ile ün yapmış, 
BİCAKÇALAÇA kardeşler varmış, ihbar
la hapse atılmışlar. Mahkemeye çıkmayı 
beklerlerken hapishane kapışma yığılan 
samanı yakıp dumanla boğarak öldür
müşler içerideki onlatı gençle beraber.

Cafer Efe babasına "Rumların kalleş
likleri tükenmez. Günün birinde 

t onlara burada av olacağıma, 
Anadolu’ya geçer geniş alanda ben 
avlanırım" demiş. Babası da uygun gör
müş “Yüreğim seninle yolun, bahtın 
açık olsun evladım ” demiş.

Yaza İlerleyen günlerin birinde İzmir’de 
Anadolu’ya ayak basmış bir İtalyan 

gemisiyle.

Türkiye'deki bir olayını da ilave ede
ceğim buraya.

İzmir’e geldiğinde doğruca vabye 
çıkarak “Paşam, ben Girit'ten geUba. 
Her zaman emirlerinize hazırım’' 
demiş. Günler milli mücadele günleri 
Vali bir kaç gün sonra çağırmış irmdum 
İzmir kordor boyunda kahve çafastvae 
bir Rum varmış. Gündüz kahve cahstn. 
geceleri sekiz on yandaşıyla civardaki 
köylere baskın yapar, adam öldürür wr- 
gun yaparmış. “Bu rumu temizle’ 
demiş. Görevlendirdiği bir gece 
bekçisiyle kahvehanesini ve kahvedy 
göstermiş. Bekçi uyanda bulunmuş. 
'‘Pek boş gezmez ona göre davran’ 
demiş efeye. İki üç gün etrafı tetkik 
etmiş kahvenin en tenha olduğu iki — 
yemeği sıralarında kahveye girmiş, uzak 
köşedeki masaya oturmuş. Kahvenin 
diğer köşesinde sadece iki ram tavla 
oynuyormuş. Kahveci gelmiş “Ne 
içersin9*, “Bana orta şekerli kahve 
yap" demiş . Kahveci geriye dönüp 
ocağa doğru yürürken. Cafer Efe tüt— 
tabakasından çıkarmış olduğu sigara 
kağıdıyla tütünü sarar gibi yaparak 

kahvecinin peşine takılmış Kahveci * 1 
ocağa vardığında Cafer efeyi yanında M—si 
miş, görünce şaşırmış. Yalnız elinde dkfi 
tütünü ovalar görünmesi onu rahatlat- Ikr E 
mış, “Ca/er Efe bana ateş ver" demn Wı
Kahveci maşa ile semaverin altından 
ateş almış elinde beklemeye başlamış. 
Cafer Efe sigara kağıdına kasten çok 
tütün koymuş ve bir türlü sigarayı 

M

saramıyormus gibi hareket ediyormuş, «d 
Rum elinde ateş “Bana bak beklemek Infa 

ten yoruldum. Sar artık şu zıkkımı” 0 
aynı karar uğraşırken, "Türko ne |?®as 

beceriksiz adamsın iki elinle iki saat («âı 
bir sigara saramıyorsun " diyerek öfte 
lenmiş, ateşi ocağa atmış, tezgahın çak 
mecesini çekmiş. Cafer Efe çekmece de I 
tabancayı görünce, belindeki bıçağı çm 
miş, iki üç darbede yığıvermiş Rumu W 
gahın önüne, kahvede oturanlar ne 
olduğunu anlamadan ocağın yanmdaM 
pencereden atlamış. Kayıplara kanşaş 
akşamın alaca karanlığında. Cafer Efe 
hakkında Celal Bayat'ın BENDE YAZDB 
adlı eserinin 6 ncı cilt 1957. sayfasmdı 
şöyle bir not düşülmüştür

1- Kurmay Yüzbaşı Sefahattin Bey İSİ 
raporundan 57. Tümer ve Aydın MB I 

cidali Sayfa 82
2 - Caferakiyi tanırdım. Daha İzmir'di | 

iken benimle temas etmişti. İyi silah k4 
lanmasını bilir, cesur bir vatandaştı. MB 
mücadelenin sessiz ve fakat sayıh 
simalarından biri olmuştu. Müfrezesi 
başmda değerli hizmetleri görülmüştü. | 
Germencik'te Yunanlılarla yaptığı 
müsademelerinden birinde şehit 
düşmüştü. Allah rahmet eylesin.

Bende de kendisinin ve bütün şehide I 
timizin mekanı cennet olsun diyorum. 1
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"' HABER =8 Emniyet Müdürü

parti temsilcileri
t ile görüşecek
■eaife
OHİ^bi

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bugün siyasi parti 
temsilcileri ile Emniyet Müdürlüğü’nde biraraya gelerek, 

S seçim yasakları konusunda siyasileri bilgilendirecek.
J Gemlik Emniyet 

*^Müdürü Ali Kemal 
Kurt, siyasi parti 
temsilcileri ile 

“bugün biraraya 
| cjelecek.

ilçe Emniyet
_ Müdürlüğü’nde 

Be™® saat 14.oo’de 
; a9ara yapılacak olan

__ toplantıya, ilçedeki 
abvcd tüm siyasi parti 
çanndib temsilcilerini davet 
cinde edildiğini söyleyen 
•anallar İlçe Emniyet 
er* demiş Müdürü Ali 
ıtndan Kemal Kurt, 
taşlanış, toplantı amacının 
aeaçnk 28 Mart 2004 
araçı günü yapılacak olan 
ikctüius. yerel seçimler 
beidead nedeniyle, siyasi 
nidam’ partilerin seçim 
0 ne t yasasında bulunan 
e ifa «m seçim yasaklarına 
Gerek* dikkat etmelerini 
zgajjn 2 seçimlerde

uyulacak esasları 
kendilerine 
hatırlatılacağım 
söyledi.
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt, 
hiç bir siyasi 
partilinin seçim 
yasaklan mağduru 
olmasını 
istemediklerini, 
bu nedenle 
böyle bir toplantı 
düzenlediklerini 
belirterek, “Ama 
cimiz, yerel 
seçimlerimizin 
yasaların istediği 
bir şekilde yapıl
ması ve yasalara 
uyulmasıdır. 
Bu konuda hatır
latma yapmanın 
yararlı olduğuna 
inanıyorum. Seçim 
yasalarında sık

sık meydana 
gelen değişiklikler 
nedeniyle vatan
daşların mağdur 
olmamalarını 
istemiyoruz.
Siyasi parti 
temsilcileri, 
bunları kendi

dauai

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
arkadaşlarına 
anlatarak, 
yasalara uyul
masının sağlan
masında emniyet 
güçlerine yardımcı 
olacaklarına 
inanıyorum" 
diye konuştu.

S %flBİ TAŞI
GEDİĞİNE

Cafarft

üsBeı’s Bakın şu işe...
Merkez Bankası Başkanı 
Sn. Süreyya Serdengeçti’ye 
göre; tasarruf mevduatına 
sağlanan yüzde yüz garanti 
ahlaksızlığa yol açmış...
Desenize bankalara para 
yatmlmasa ne ahlaksız 
olurdu, ne de mağdur...

BAŞSAĞLIĞI
Eğitim ve öğretime vefalı ilçemiz 
seçkin eğitim yöneticilerinden 

Gemlik Lisesi
Müdür Başyardımcısı

Sayın Orhan Keskinin 
Annesi Meliha Keskin 

hanımefendinin vefatını üzüntü 
ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah'tan (c.c) 

rahmet, ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz

GEML/K YEŞİLIRMAK DERSHANESİ 
İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİ

Kısm simgesi kar Uadm
B«rb«rww bearmarpeM. temam

üzerinde uçuşan kar tan«4m
Tıpkı NMüfar*ki sariumndaki 

gibi.
Alıcı kuşlar gibi uçuşan. kar 

taneleri.
Bursa’ya kabus otan kar 

taneleri.
Evet. Bu ses wnk kar taneleri baş 

gün boyunca kabus oldu.
Her an gözümüz penceredeydi
Kes ildi mi acaba diye. ürkek 

gözlerle izledik.
Bursa’da 596 köy yolu kapandı 
Uludağ'da kar 4 metreyi aşts.
Yollarda insan kalmadı
Trafikte araba gözükmedi.
Altıparmak Çekirge ararmdakı 

tüm ağaçların, dallan kırıldı
Benim terastaki çardak da. 

çöktü.
Belediye otobüsleri ve Bursa ray 

ücretsizdi.
Aslında, kar, temiz Miti.
Sağlıktı.
Ve. Bereketti.
Ama. Bu kadan fazlavdı
Bu bereket değil, felaketti.
Ardından buzlanma başladı.
Hava sıcaklığı gece eksi (10) 

lara düştü.
Bu da kötüydü.
Buzlanma demek, bir anlamda 

pahalılık demekti.
Sebzeler donacaktı.
Donmaktan kurtulanlar ise.

bizim cebimizi yakacaktı.
Velhasıl bu kar, hepimizi çok 

yönlü üzdü.
Cuma günü, İstanbul gazetelerim 

okuyamadık.
Sağlık Bakanı, Uludağ'da mah

sur kaldı.
Deniz Bayka1 ve Devlet Bakanı 

Babacan. Bursa programını iptal 
etti.

Bursanın Ankara. İzmir ve
İStab ul çıkış lan kitlendi.

Bu kar bir geldi.
Ama. Pir geldi.

Güvenilmek.
Sevilmekten iyidir.

“Mc Donald”
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Çalınan yağmur 
mazgalları yenileniyor
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Seyfettin SEKERSOZ
Hırsızlar tarafından 
çalınan yağmur 
mazgallarının 
yerine yenileri 
konmaya 
başlanıldı.
Geçtiğimiz ay 
vatandaşların 
şikayetleriyle 
ortaya çıkan 
mazgal hırsızlığına 
çözüm bulamayan 
Belediye, çareyi 
çalınanların 
yerine yenilerini 
koymakta buldu. 
Küçük çocuklar 
için büyük 
tehlike 
oluşturan boş 
mazgal çukurlarının 
tamamlanması 
için vatandaşlardan 
gelen şikayetleri

il 
k
a
9

t. 
<
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AROL MOBİLYA

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ OÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m i

Mrk. .* Hamidiye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel: (0.224) 614 30 52 GEMLİK 

Şb. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel; (0.224) 363 98 72

değerlendiren 
Belediye Fen 
İşleri Müdürlüğü, 
çalınan yağmur 
mazgallarının 
yerine yenilerini 
koymaya başladılar. 
Hamidiye

Mahallesi Çevre 
yolu üstü 
Altıntaş Sokak ile 
Güngör Sokak’ta 
yaşanılan yağmur 
gider mazgalları 
hırsızlığına karşı 
önlem almaya 

çalışan belediye 
ekipleri, 
vatandaşların 
hırsızlan gördük
lerinde gerekli 
yerlere 
bildirmeleri 
istendi.

I Yarım kalan | 
sokaklar 

tamamlanıyor

Hamidiye ve 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallelerinde 
yanm kalan 
sokaklann 
taş döşenmesine 
başlanıldı. 
Bir süre önce 
durdurulan ara 
sokaklann 
parke taşı ile 
döşenme 
işlemleri 
havaların 
düzelmesiyle 
tamamlanmaya 
başlanıldı.
Özellikle

Hamidiye ve 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallelerinde 
bulunan ara 
sokakların bir 
bölümleri 
tamamlanmadan 
yanm 
bırakılmıştı. 
Tekrar ihaleye 
çıkarılan 
sokaklarda 
parke taşı ve 
yan bordür 
döşeme 
çalışmalarına 
dünden itibaren 
tekrar başlanıldı.

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2003 / 828
Davacı Kadir Ter tarafından davab I

Hazine ve Gemlik Belediyesi aleyhine' 
mahkememizde açılan senetsizden teşdi I 
davasında; dava konusu Bursa, Gem&. I 
Orhaniye Mah. Mersinli Boğazı Mevki. I 
pafta : 12, doğusu çalılık, batısı 3611 
ada, 1 parsel, kuzeyi Dere, güneyi yol ile I 
çevrili yaklaşık 5265.46 m2 miktarında-1 
ki taşınmazın davacı adına senetsizden! 
tescili talep edildiğinden dava konuşa 
taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 
son ilan tarihinden itibaren 3 aı I 
içerisinde mahkememizin 2003 S2SI 
esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri. I 
akse halde davacı Kadir Ter adına 
tapuya tescil kararı verileceği ilan । 
olunur. Basm : 2004 10 .
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Gemlik’te Mehmet Ağar fırtınası
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, Bursa’da yapacağı aday açıklama toplantısı öncesi 
Gemlhk’e de uğradı. Ağar, Umurbey, Küçük Kumla ve Gemlik Belediye Başkan adaylarının seçim bürotanra 
açarke n yaptığı konuşmalarda, Belediye Başkan adayları Faruk Güzel, Ömer Bal ve Ahmet Bağcı'yı övdü.
Seyfettin SEKERSÖZ
Doğru Yol Partisi Ge
nel Başkanı Mehmet 
Ağar, belediye başkan 
adaylarının s € çim 
bürolarını aç. m ak için 
Gemlik’e geldi.
Bursa Büyük şehir 
Belediye Başkanı ile 
ilçe belediye başkan- 
lanrun adaylarını açık
lamak üzere Bursa’ya 
gelen Mehmet Ağar, 
İnegöl’ü ziyaret 
ettikten sonra 
Gemlik’e de uğradı. 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağarı 
Üçe Başkanı F’eyami 
Çağlar, Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Faruk Güzel, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir ile çok sayıda 
partili tngürücuk 
Köyü girişinde 
karşıladı.
Beraberinde Genel 
Başkan Yardımcısı 
Oğuz Tezmen, eski 
Bakanlardan Turhan 
Tayan, Mehmet Gazi 
oğlu, eski il Başkanı 
Ilhan Parseker, Bursa 
Ü Başkanı İlker Özas 
lan, 14 belde ve bele 
diye başkan adayları 
île Yalova Belediye 
Başkan adayı eski 
Çalışma Bakanı Yaşar 
Okuyan’la birlikte 
Gemlik’e gelen Meh 
met Ağar ı partililer 
çiçeklerle karşıladılar.

DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Gemlik Belediye Başkan adayı Faruk Güzel’in seçim bürosunu 
açarken “Güzel Gemlik’e Güzel Başkan yaraşır.” diyerek Gemlik’te seçimleri mutlaka kazanacaklarını 
söyledi. Ağar, "Gemlik’in hasret kaldığı havayı bizim yönetimimizde bulacak” dedi.
UMURBEY
BİZİM KALEMİZ 
Buradan konvoy 
halinde Umurbey 
Beldesi’ne geçen DYP 
Genel Başkanı Meh 
met Ağar, kahvehane 
leri dolaşarak vatan
daşlarla tek tek el 
sıkışıp hatır sordu. 
"Umurbey bizim için 
Ankara kadar önem
li" diyen Mehmet 
Ağar, DYP Umurbey 
Belediye Başkanı 
Ahmet Bağcı ile birlik
te partinin seçim 
bürosunun açılışını 
yaptı. Açılışta iddalı 
konuşan Ağar, Umur 
bey’de seçimleri mut

laka kazanacak
larını söyledi.
Ağar, "Merhum Celal 
Bayar’a yaraşır 
biçimde seçimleri 
kazanacağız. Mer 
hum Celal Bayar’ın 
manevi ağırlığı tartı 
şılamaz. Benim bura 
ya üçüncü gelişim, 
Umurbey’liler bu 
bayrağı liyakat ve 
sadakatle gayret. 
içinde taşıyacaklar 
bundan eminim. 
Umurbey’e çok 
değer veriyoruz" 
diye konuştu.
Mehmet Ağar, ayrıca 
en medeni şekilde 
siyaset yaptıklarına 

değinerek, 
"Umurbey’de 
yaşayan herkesle 
kan bağımız 
var, böyle düşü 
nüyoruz" dedi. 
BAŞARILI BAŞKAN 
Umurbey beldesinden 
Kumla’ya geçen 
Mehmet Ağar’ı Belde 
girişinde Belediye 
Başkanı Ömer Bal ile 
partililer karşıladı. 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, belde 
içinde kahvehaneleri 
dolaşarak, DYP 
bayrağının Kumla 
belediyesinden 
indirilemeyeceğini 
söyledi.

Ağar, Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal ile 
birlikte seçim büro
sunu açarak, 
Ömer Bal ı kutladı. 
Kumla da çok başarılı 
bir belediye yarattık
larını söyleyen 
Mehmet Ağar, "İşte 
başarılı başkan bura
da. Kumla’yı Kumla 
yaparak kendisini 
ispatladı. Gelecek 
dönemde başkan 
yine Ömer Bal 
olacak" diyerek 
moral verdi.
GÜZEL GEMLİK’E 
GÜZEL BAŞKAN 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar’ın

mu durağı m.
IstikhJ Cadde» ude 
bakman Farta 
GümTİb mçûu 
bürosu oidu.
Güzelm m0b Hm j| 
sunun açıksan btaflbta 
yapan Metamt Ağar. I 
"Güzel Gemfik'e 
Güzel Başkan 
yakışır’ tüyerek 
secmu rnuûaka 
kiTiuaraidaruu 
iddia etti.
"Turizm kenti 
Gemlik! bundan 
böyle kültür kentide 
yapacağız" dvyen 
Ağar, "Gemlik aşığı 
Faruk Güzelin 
güzel yönetiminde 
Gemlik’i 
Gemliklilerle birlikte 
kazanacağız. Gemlik 
hasret kaldığı havayı 

dizim yOhmtanUutta V 
bulacaktır. Gemlik'te I 
işsizliği bizim 
yönetimimiz çözecek
tir. insanlarımızı 
gelecek sorunu 
olmayan günlere 
DYP taşıyacaktır’ 
diye konuşta.
Mehmet Ağar, Gen£k I 
Bürosununaçdışmda 
yaptığı konuşmadan 
sonra trnhûrutİBrta 
Seçim Otobüsüne 
zorlukla binerek. 
Bursa’da yapdacak 
aday açıklama topsan-1 
tama gitti.
Toplantıya GemfikÜ 
partilerde kahidk |

Mehmet Ağar, Gemlik ziyareti sırasında Küçük Kumla’ya da uğradı ve 
Botedîye Başkanı Ömer Bal'ı övdü. Bal’ın seçim bürosunu da açan Ağar, 
"/şfe başarılı başkan burada. Kumla yi Kumla yaptı" şeklinde konuştu.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar. Umurbey Beldesi’ne uğra
yarak Belediye Başkan adayı Ahmet Bağcı nın seçim bürosunu açtı. Ağar, 
açılışta Umurbey’de yaşayan herkesle kan bağımız var diye konuştu.
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"Korsan" organize 
suç kapsamında

Korsanla mücadeleyi öngören tasarı komisyonda benimsendi.
"Korsan 
yayınlarla 
mücadele" 
edilmesi 
amacıyI a baz ı 
kanunlarda 
değişiklik 
yapılmasını 
öngören yasa 
tasarısı, 
TBMM Milli 
Eğitim, Kültür, 
Turizm, 
Gençlik
ve Spor Korniş 
yonu’nda 
kabul edildi. 
Krtap ile 
kaset, CD, 
VCD ve DVD 
gibi materyal
lerin sokakta 
satışın a izin 
verilmemesini 
öngören 
tasanda, 
korsan yayın 
faaliyetleri de 
"organize 
suçlar" 
kapsamına 
almıyor.

AĞIR 
CEZALAR 
GELİYOR 
Tasan, yasaya 
aykın hareket 
edenlere 
uygulanacak 
cezalan ağır
laştırıyor. 
Sokakta satışı 
yasaklanan 
materyallere, 
genel kolluk 
ve zabıta 
güçlerince 
görüldüğü 
yerde el 
konacak ve 
satıcılara da 
300 milyar 
lira idari para 
cezası 
verilecek.
Tasanya göre, 
radyo-televiz 
yon kuruluşları 
da, eser sahibi 
veya bağlantılı 
hak sahip
leriyle ücret 
sözleşmesi 
yapmakla

yükümlü yönelik istisnai gösterim
olacaklar. bir hüküm lerinde bilet
Bu kuruluşlar, eklendi. Buna satışlarından
opera, bale, göre, fikir ve alınan yüzde
tiyatro ve sanat eserleri, 10 luk
benzeri eser engelliler için, verginin artık
leri yayınlaya ticari amaçlı belediyeler
bilmek için kullanılmamak tarafından
hak sahip kaydıyla, eser değil, Kültür
lerinden önce sahibinden ve Turizm
den izin izin alınmak Bakanlığı
alacaklar. sızın çoğaltıla tarafından
Engellilere bilecek. alınmasına
İstisna Komisyonda, ilişkin bir
Tasanya, yerli ve önerge de
engellilere yabancı film kabul edildi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE C? efl O O O O
KÖRFEZOFSET O I O */O OO

YONCA DANIŞMANLIK

Sayfa 6

"Kaynağı 
olmayan harcama 

yapmadık"
Unakıtan: "Herkes kayıtdışı ekonomi 

konusunda mücadele etmeli."

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
kaynağı olmayan 
harcama yap
madıklarını ve 
yapmayacaklannı 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Marmara Üniver
sitesi Maliye 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
tarafından düzen
lenen "2004 yılı 
hedefleri ve ek 
kaynak ihtiyacı"

konulu toplantının 
açılışında, en 
önemli sorunun 
kayıtdışı ekonomi 
olduğunu belirtti 
ve herkesin 

bununla mücadele 
etmesi gerektiğini 
vurguladı.
Çıkışta gazeteci
lerin sorularını 
cevaplayan 
Kemal Unakıtan. 
IMF’nin istediği 
yasaların hemen 
hepsinin çıkarıl 
dığını kaydetti.

i 
f

20-40 yay arası BAYAN

✓ ÇOCUK BAKICILARI (Maslak Usasi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER

✓ EV İŞLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı vaya gündüzlü) ALINACAKTIR.

m: (0.224) 514 28 82
Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK 
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 

numaradan randevu alınarak yapılacaktır.

sıca*
I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI ______

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. -
| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VI SEBVİSİMİZ VAIIII

TOYO TİCARET

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! -

I
Yeni Pazar Cad, 

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

HIZLI VE DENGELİ ETTİR I
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ ■
YASAYIN

İSSİZ KOKUSUZ DÜMANSZ YANAR
PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ I

FAN İE lOŞK KİR. YA» SERNE&

TEL:&13 78 17 ■
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TIsınamadan yine 
soğuk hava geliyor

Hava sıcaklığı yarın kuzeybatı 
bölgelerimizden başlayarak azalacak

20M israf önleme yılı

Bugünden 
itibaren 
artması 
beklenen hava 
sıcaklığı, yarın 
yerini yine soğuk 
havaya bırakacak. 
Meteoroloji 
Genel Müdür 
lüğü nden yapılan 
açıklamaya göre; 
bugün ve yann 

5 sıcaklıklarda 4 
I derecece kadar 

artış görülücek. 
Bugün Ege,

I Akdeniz, İç 
Anadolu ve

I Doğu Anadolu’nun 
I güneyinde 

yağış bekleniyor. 
Yağışla r Akdeniz 
kıyıların d a 
yağmur ve 
sağanak, diğer

I yerlerde kar 

M şeklinde olacak.
1 Yarın ise, Doğu 

I Akdeniz, Doğu 
I Anadolu’nun 

doğusu yağışlı, 
diğer yer le r az

kuzeybatı 
bölgelerimizden 
başlayarak 
azalacak.

bulutlu geçecek. 
Hava sıcaklığı 
Cuma günü ve 
hafta sonunda

Türkiye her yıl 
"Türkiye bizim, 
geleceği israf 
etmeyin" 
Bu slogan "2004 
israfı önleme ve 
verimlilik yılı"nm 
sloganı. İsrafı 
önleme ve verimlilik 
yılı, Cumhurbaşkanı 
vekili ve TBMM 
Başkanı Bülent 
Annç ile 40 gönüllü 
sivil toplum kuru
luşunun desteğiyle 
Ankara’da düzenle
nen bir törenle 
başlatıldı.
İsrafla ilgili 
ürkütücü rakamlar 
Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı'm 
harekete geçirdi ve 
40 sivil toplum 
örgütü ile kamu 
kurum ve kuruluşla 
rmın da desteğiyle 
2004 yılı İsrafı 
Önleme ve Verim 
lilik Yılı ilan edildi. 
Yılın başlangıcı için 
Ankara’da düzenle
nen törendeki 
konuşmalar 
çarpıcıydı.
TBMM Başkanı 
Bülent Annç, 
"Belki de hepimize 
yılların en ağır 
ekonomik bedelini 
ödeten batık

65 katrilyon lira israf ediyor

bankalar konusu, 
kamusal israfın en 
çarpıcı örneğidir. 
Batık bankalarda 
halka ait 55 mil
yar doların buhar
laştığı söyleniyor. 
Şimdi devletin 
kasasından yani 
bir anlamda hal 
km kasasından bu 
55 milyar dolar 
çıkmaktadır. Aca 
ba bu batık konu 
sunda, bankayı 
batıranlar kadar, 
bu bankaların 
batırılmasına göz 
yuman kamu 
yöneticilerinin de 
bir suçu yok mu?" 
dedi.
İçişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu 
da, hükümet olarak 
kamudaki hantal 
idari yapıyı işler 
hale getirerek 
vatandaş odaklı

veriaafc bar yapay* 
amaçtadridaro* 
söyledi.
Sanayi w Tacarcf 
Rılıaaı Ali Caıhm 
da, bürokratik 
Cumhuriyet te 
israfın oktstuğam 
»avunarak yahraa 
üretim ve ihracat 
hamirsM? Mt&rar 
içinde surdu ruiebıfcr j 
bir ka Ikınma v? 
hedeflediklerini 
belirtti.
İsrafı Önleme Vakfı 
Başkanı Aziz Akgul 
ise israfm. gereksiz I 
amaçsız ve yararsız I 
yere mal. emek 
zaman ve kaynak 
harcaması olduğu 
n u anla t a r ak. 
ekonomik ve sosyal I 

sonmiarm yönetim 
poiitBı alarmdan 
kaynaklanan ısrahn I 
sonucu olduğunu 
vurguladı.

vn
H
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uu

H
U

i

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Pofc Karakolu 513 18 79
GarKom 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
Karayoltan 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 1507
Tapu Sel. Mûd. 513 14 14
MÛftOûk 513 1364
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md, 613 1042
Ver. Dairesi Md. 513 1092
llçeTanmMûd. 513 1186
ffçeSeç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

KaymafcamMr 5131051

CSavcâd 5131053
CJovaYkL 5132954
&ıWefMöd. *”102*

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

UUdağ Tutam 513 1212
Aydır» Turizm 513 20 77

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 5131637

Ergaz 5138843
Ipragce 5132259

Habaşgaz 5134546

YenlUkltgaz 5136500

BPGaz 5145981

BûtûnteıUkitgaz 5138000

HASTANELER

Deufetf Hastanesi 6139200
SSK Hastanesi 61323 29
MarJoğOcoğı 613 10 68

BELEDİYE

Santral 6134521-23
Başkanlık 5134520
ZatNta 5132432
Otobüs İşlet. 513 4521-122
Suljtet. 5134521- 115
İtfaiye 6132325
MuhOMbe Md .613 45 21 -182
YcnbMd. 6134521-111
SuAnza Yama 186

TAKSİLER

K&fezTafoff 6Î31821
ÇmarlaM 5132467
GövanTa» 613 »40
GentarTatal 61323 24
Manam TaW 614 36 60

AKCAN PETROL 513 1079
YERÜYUR1LAR PETROL 513 3033
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ'NİN HİZMETİ

miK w KİRAUK ÜCRETSİZ SERİ İLMUK

Manastır 100. >1L 
Sitesi nde SATILIK 
DAİRE 513 67 95

KİRALIK DAİRE

S ATİ UK BİNA

SATILIK DAİRE

DOKTORDAN
TOYOTA COUOLLA

ILICA CADDESİNDE 
ÇALIŞIR DLRLMDA TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ
SATUL 513 16 17

Hamidiye Mh. Yavuz Sok.
No: 11 GEMLİK

3200 M2 imarlı bahçe
0.536.969 99 03

0.536.969 99 03

513 41

198 n*Z 4 katlı işyeri 
satıhk 0.505. 361 14 ’

(0.535)

svnuk YAZK1 
OKI WCWXT« 3320 

9 PİN PRfNTEK
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Bankacılık sektöründeki kriz
Sektördeki kriz, halkın sırtına 30 milyar dolarlık yük bindirdi.

Türkiye’nin yakın 
tarihindeki 
ekonomik krizlerin 
tümünün sorum
lusu bankacılık 
sektörü oldu. 
Geçtiğimiz 
dönemde banka 
kurulmasının 
kolaylaştınlmasıyla 
birlikte mantar 
gibi çoğalan 
bankaların sayısı, 
6 yıl önce, 
81’i buldu. 
Banka sahipleri, 
banka kaynakların
dan çoğunlukla 
kendilerini 
kredilendi rdiler. 
Kriz patlak verince 
de, ödeme güçlüğü 
içine giren 
bankalara Tasarruf

Mevduatı Sigorta 
Fonu’nca el 
konulmaya 
başlandı.
21 bankaya el 
konuldu ve banka 
birleşmelerinin de 
özendirilmesiyle 
banka sayısı 51’e 
indirildi. İmar 
Bankası sürecin 
son halkası oldu.
İçlerinin 
boşaltıldığı 
vurgulanan 21 
bankanın Fon’a 
devri ile toplumun 
uğradığı zarar ise 
30 milyar dolara 
ulaştı.
Ortaya çıkan 
zararın ancak 2 
milyar dolarlık 
bölümü geri

alınabildi. 
El konulan 
bankaların eski 
sahiplerinin, yol 
açtıkları zararları 
karşılamaya 
yanaşmadıkla 
n da gözlendi. 
Eski banka sahip
leriyle yapılan pro

tokoller 
çerçevesinde 
ancak 4.5 milyar 
dolarlık banka 
zararının tahsili 
güvence altına 
alınabildi yapılan 
tahsilat ise sadece 
130 milyon 
dolarda kaldı.

Euro’dan bir
zirve daha

Euro, dolar karşısında yeni bir rekor düzeye yükseldi
Avrupa para 
birimi euro, 
dolar karşısın
da yeni bir 
zirve daha 
yaptı.
Bir euro, 
1 dolar 29 
sent düzeyinin 
üzerine çıktı. 
Geçen yıl 
ortalarından 
itibaren dolan 
yakalayan 
euro, dolar 
karşısında 
sürekli olarak

değerlenmeye 
başladı.
Bir euronun, 
1 dolar 20 
sente eşitlen 
dikten sonra 
duracağı 
hesabını 
yapan

ekonomistler, 
şimdi 
dolar-euro 
parit esinin 
1.40 lara 
yükselebile
ceğinden 
sözetmeye 
başladılar.

Yerel seçimler yaklaşıyor
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN

✓ Her türlü Renkli afiş ✓ El ilanı
✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası

✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 
basımı için basımı için

SECİM AMCURINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
50 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

KUrffez 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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Hadde bağımlılığı tedavi edi lebi
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi Ankara'da hizmette
Madde 
kullanım ı ve 
bağımlılık 
tedavi 
edilebilen bir 
hastalık.
Alkol ve Madde 
Bağımlılığı 
Tedavi ve 
Eğitim Merkezi 
AMATEM artık 
Ankara’da da 
hizmet verecek.
AMATEM 
"Bağımlılıkla 
Mücadelede yal
nız değilsiniz" 
mesajını 
yeriyor.
İstanbul, 
Samsun,

Kuş gribi yine can aldı
Tayland'da salgından ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Tayland Sağlık 
Bakanlığı, 4 yaşın
daki bir çocuğun 
kuş gribi salgınına 
yenik düşerek 
öldüğünü bildirdi.
Sağlık Bakanlığı 
Haftalıklarla 
Mücadele Dairesi, 
kuş gribinin ülkede 
7. kurbanını 
aldığın ı ve 4 
yaşındaki çocuğun 
kuş gribinden 
öldüğünün tespit 
edildiğini açıkladı.
Yetkililer, kuş 
gribine yakalanan 
fld hastanın ise 
iyileştiğini 
belirttiler.
Asya’da yayılan ve 
özellikle kümes 
çiftliklerinde rast
lanan kuş gribi, 
kuş türlerinde ilk 
belirtilerini, iştah
sız hk ve tüyleri n 
buruşmağıyla 
gösteriyor.
Hastalığa 
yakalanan kuşların 
ateşlerinin yük
seldiği, halsizleştik- 
leri, ishal oldukları, 
aşın susuzluk

Adana, Elazığ, ayrılmış.
Manisa ve Ergen bağım
Denizli’de lılar ile çocuk
bulunan bağımlılar ayrı
Amatem’lere kapılardan
bir yenisi de içeri alınıyor.
Ankara’dan Tedaviye cevap
eklendi. veren hastalar,
50 yataklı ödül olarak
Ankara haftada bir
Amatem, sinemaya
Ortodoğu’nun götürülecek.
madde Odalarda
bağımlılığı sürekli müzik
konusundaki yayını bulu
en büyük tedavi nacak, tercih
merkezi olarak ise klasik
gösteriliyor. müzik
Bu merkezin Ancak, haftada
ilk katı çocuk bir saat arabesk
bağımlılara yayını yapılması

düşünülmüş. 
Merkezde bir 
spor salonu ile 
iş atölyesi 
bulunuyor. 
Amaç, bağım* 
lılara tedavi 
sırasında iş 
yetisi de

çektikleri 
gözleniyor ve deri 
altında şişlikler 
meydana geliyor, 
insanlardaki ilk 
belirtiler ise ateş 
yükselmesi, 
öksürük, boğazda 
hassaslık, kas 
ağnsı, göz 
enfeksiyonları, 
zatürree, solunum 
zorluğu ve viral 
zatürree.
Çin’de Sahte Kuş 
Gribi Aşısı Üreten 
Çift Yakalandı 
Çin’de sahte kuş 
gribi aşısı üreten 
genç çift yakalandı. 
Çin basınındaki 
haberlere göre, 
polisin Henan 
eyaletinin Çencou 
şehrinde, 23 
yaşındaki ziraat 
fakültesi mezunu 
Li Cunçi'nin evine 
yaptığı baskında 
2700 şişe 250 
ve 500 mililitrelik 
sahte aşılar 
ele geçirildi.
Polis, 30 Ocakta 
Hıbey eyaletinin 
Şiciacuan şehrine

bağlı Dazaho 
köyünde bulunan 
bir çiftlikte 
tavukların aşı 
yapıldıktan sonra 
ölmesi üzerine 
harekete geçti. 
Ele geçen sahte 
aşıların sadece 
"buz dağının görü
nen kısmı" 
olduğunu kaydeden 
yetkililer, bunun 
ülke çapında sahte 
aşılara karşı 
başlatılan 
operasyonun ilk 
adımı olduğunu 
belirttiler.
Polisin ele 
geçirdiği şişelerin

kazandırmak.
Ankara 
Ama tem 'in 
telefonu 
395 95 95, 
internet 
adresi ise 
www.amatem. 
gov.tr.

üzerinde, 
"Henan Ziraat 
Fakültesi" ve 
"Pekin Ziraat 
Fakültesi" yazılı 
etiketler bulundu. 
Li Cunçi, şişelere 
talebe göre etiket 
yapıştırdığını 
söyledi.
Li’nin aşı işine 
2001 de başladığı 
ve geniş bir satış 
ağı kurduğu 
bildirildi.
Li’nin eşini de 
gözaltına alan 
polis sahte aşı 
yapımında kul
lanılan donatıma 
el koydu.

Doktorlar ve sağfak 
çalışanları yeniden 
iş bırakmaya hazv- 
lanıyor. Soğfak ve 
Sosyal Hizmet 
F—frçötri ve Türk 
Tabibler Birliği, 
eş zamanlı olarak 
Türkiye genelinde 
10-11 Mart tarih
leri nde acil servisler 
dışında hizmet 
vermeyecek 
Kamu Emekçileri 
Sendika lan Kon feda 
rasyonu Genel Bas 
kanı Sami Evren ve 
Sağlık ve Sosyal Hız 
met Emekçileri Sen 
dikası Genel Başka 
nı İsmail Tombul, 
Ankara’da basın 
toplantısı düzenledi. 
Sami Evren, sağlık
ta dönüşüm prog 
ramına hekimlerin 
ve sağlık sendikala 
nnın 6 aydır tepki 
gösterdiğini, ancak 
konunun ciddiye 
alınmadığını söyle
di. Evren, "Biz de 
Konfcredasyo

—■HM hpfb 
SES «te—t
10-11 Mcr* îc

gücümüzü 
kulkmcB^H. 
10-11 
yurttoşlur— 
çağrrmtrdrr
Halkımızın daha 
tedbirli olmağı 
gerekiyor AcSl 
dışında —fite 
çalışanlarımı 
destek elmol— 
ts tiyoruz. Bez • 
günlerde hiçbir 
yurttaşımızı 
mağdur etmiye-

Mart'ta Türfci 
ye deki yurt ta $ 
lann gerçekten 
sağlıklı hizmet 
alabilmesi işteı 
eylem tapacağız 
dedi.
SağMı çahMdun 
5 Kasım ve 
24 Arateftada 
hazmet üret 
meyerek hükümet! 
■şut—şte
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Ağar, rozet taktı Başkan sekreteri
Sema Siper emekli oldu
20 yıl kesintisiz 5 belediye başkanına sekreterlik yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
Genel Başkanı Meh 
met Ağar, Kumla se 
çim bürosu açılışında 
partiye katılan bir 
bayana rozet taktı. 
Şimdiye kadar geldiği 
Gemlik ve belde gezi

lerinde ilk kez partiye 
katılan birine rozet 
takan Mehmet Ağar, 
mutlu olduğunu 
söyledi. Küçük Kumla 
Beldesi’nde Denizden 
Canlı Balık Resto 
rant’ın işletmeciliğini 
yapan Orhan

Aktürk’ün eşi olan 
Saime Aktürk, siyasi 
mücadele vereceği 
Doğru Yol Partisi’nde 
rozetinin Genel 
Başkan Mehmet Ağar 
tarafından yakasına 
takılmasından gurur 
duyduğunu söyledi.

Belediye Başkanla 
nnın başarılı 
sekreteri Sema 
Siper, emekli oldu. 
1983 yılında Gemlik 
Belediyesinde açılan 
sınavları kazanarak 
Başkan Sekreterlik 
kadrosundan 
göreve başladı.
Gemlik Belediye 
si’nin ilk bayan 
sekreteri olan Sema 
Siper, Belediye 
Başkanı Sahabettin 
Cantay’ın başkanlığı 
döneminde görevine 
başladı.
1994 seçimlerinden 
sonra Belediye 
Başkanlığını ANAP’lı 
Hakkı Çakır’ın 
kazanmasından 
sonra sekreterlik 
görevini sürdüren 
Siper, sırasıyla Nezih

Belediye Rkirm 
Sekreteri Sema Siper.

Dimili, Nurettin Ava 
son olarak da 
Mehmet Turgut’un 
Başkan Sekreterlik 
terini yaptı.
Sema Siper, 20 
yıllık hizmet marato

nunu sonlandırarak 
dün emeklilik başvu
rusunda bulundu. 
Siper, Gemlik Bele 
diyesi'nden emekli 
olan ilk bayan 
memur oldu.

COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT 

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

L

A4Tech j
Joystick j
Hedfye fl

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25



Cumhuriyet Halk Parti»! İl Baş kanlığının yaptırdığı anketten Mehmet Uğur Sertaeian'm çthloğı öğren

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye Başkan adayının Mehmet Uğur Sertaslan olarak belirlendiği re A/utarvy» ensy «put fpât»~ 
derildiği öğrenildi. Tüm partilerin belediye başkan adaylarını belirlemesine karşın, CHP deki befkçpnsokk k Baş^kanhğr'nca 
tınlan ankette Mehmet Uğur Sertaslan’ın birinci çıkması sonucu giderildi. CHP İl Başkanlığı nca Gendik Belediye Başkan adeyvnra 
Mehmet Uğur Sertaslan olarak kararlaştırdığı ve Gene! Merkeze bildirildiği öğrenildi. Seyfettin ŞEKERSÛZ un habere sayfa dde

■■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■ 
I 20 Şubat 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

Emniyet Müdürü 
siyasilere seçim 

yasaklarını anlattı
*ç* Cmnryot MudUrv Af Karanı Kart paB 
laşan yerel seçimler eedaaapka. aryaai 
parti lemsıâcferiyfe dun brurapya fatura» 
seçim yasaklan ve uyuknaan gereken 
kuralları anlattı. Haberi sayfa flPW

Belediye Başkanlığı için beş aday adayının yarışını Mehmet Turgut kazandı

AKP’nin adavı Mehmet Turgut
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik Belediye Başkan 
adayını dün, Mehmet Turgut olarak açıkladı, Beş aday 
adayının yarıştığı Belediye Başkanlığı için son karan 
Merkez Karar Yönetim Kurulu verdi. Bu kararda, 
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da etkisi olduğu öğrenildi.

Adaylar tamam, yanşa devam,.
AKP ve CHP’deki heyecanlı bekleyiş sona 

erdi.
AKP’de beş aday adayı arasında ipi 

Mehmet Turgut göğüsleyerek, siyasetteki 
! tecrübesini gösterdi.

Mehmet Turgut, AKP İlçe örgütüne karşın 
aday olmayı başardı.

Bu yorucu ve sinir bozucu maratondan 
sonra yeni bir maraton başlıyor.

AKP’deki seçim dışı kalan 4 aday adayı 
eğer seçimlerde Mehmet Turgut’un yanında 
yer almaz, küser, bir kenanya çekilirse, 
AKP’nin işi Gemlik’te zorlaşır.

Hele, İlçe Örgütü Mehmet Turgut’u yanlız 
bayana bırakırsa, İş daha da zorlaşır.

! Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, 
b« iş Ankara’ya kalır, dosyalar MKYK ve 
Tayyip Erdoğan’ın önüne gelirse, Turgut’un 
kazanma şansı artar demiştim.

Durum aynen öyle oldu.
Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan kriz 

de çözüldü sayılır.
Üç aday adayı arasında kararsız kalan İl 

Başkanlığı, sonunda İlçede geçtiğimiz gün- 
yaptırdığı anket ile adayını Mehmet 

töttr Sertaslan olarak belirleyip, Ankara’ya 
fİnderdi.
Ikemi açıklama yapılmamakla birlikte 

durum CHPde de netleşti.
I $bndi yarış maratonu tüm partilerde 

u başlıyor.
। Siyasiler kadar biz de yorulacağız.

GemMc Körfez olarak, yazarlarımızla bir- 
Mcte seçimlerin nabzım tutacağız.
Otftşmeleri sîzlere hergün en iyi kalemler- 

den sıcağı sıcağına duyuracağız.

Adalet ve Kalkın 
ma Partisi’nde me 
rakla beklenen 
belediye başkan 
adaylığı yanşı, 
dün, Belediye Baş 
kanı Mehmet Tur 
gut’un adının Anka 
ra’dan açıklanma 
sıyla sonuçlandı. 
7 Ocak günü AKP 
ilçe binasında dü 
zenlenen törenle 
ikinci kez Gemlik 
Belediye Başkanh 
ğı görevine talip 
olarak dosyasını 
İlçe Başkanlığı’na 
teslim eden Meh 
met Turgut, 5 aday 
adayı arasında 
aday olmayı başar 
dı. AKP’den Bele 
diye Başkan aday 
adaylığı için ilk 
müracaatı İbrahim 
Çetin’in yapmasın
dan sonra sırayla 
Cemal Aydın Ay 
bey, Refik Yılmaz 
ve Nurettin Avcı 
aday adaylığı için 
AKP’ye başvuruda 
bulunmuşlardı. 
Mehmet Turgut ise 
son günde aday

adaylığına 
başvurdu.
AKP’de belediye 
başkanlığı için 5 
aday adayı uzun 
süren bir bekleyiş 
sürecinden geçti 
ler. Gemlik’te yapı 
lan parti temayül 
yoklamasından son 
ra İl Başkanlığı’nca 
da ikinci bir tema 
yül yoklaması yapıl 
dı. Bununla da 
yetinilmeyerek, ilçe 
de Genel merkez 
tarafindan anket 
yaptırıldı. Anket 
ten sonra Ankara 
ya çağrılan aday 
adayları bu kez 
Genel Merkez’ce 
sözlü mülakata 
çağrıldılar.
İLÇE ÖRGÜTÜ 
DESTEK 
VERMH’ORDU 
Gemlik'te yapılan 
temayül yoklama 
sında İlçe örgütün 
den gerekli desteği 
alamayan Mehmet 
Turgut, AKP Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Tayyip Erdo 
ğan'a yakınlığı ile 

biliniyor ve Başba 
kanın tercihini 
kullanmak gerek
tiğinde Mehmet 
Turgut yönünde 
kullanacağı 
sanılıyordu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe 
belediye başkan 
adayları ile son 
olarak önceki gece 
ele alınan Bursa 
dosyası. MK\K'nca 
değerlendirildikten 
sonra Başbakan 
Erdoğan'a sunul
du. Burada adayla 
ra son şekil verile 
rek sonuçlar AKP 
Genel Merkezi ’nce 
açıklandı.
AKP üçe Başkanı 
Enver Şahin yap
tığı açıklamada 
“Bize resmi bâr 
karar bildirilmedi 
ama Mehmet Tur 
gut’un adaylığmm 
Ankara'dan çık
tığının öğrendik. 
Hayırlı olsun.
Parti olarak ada 
yımrr kim olursû 
olsun onun 
yanında olacağa 

ve destekleye
ceğiz’ dedi. 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ise 
açıklanan karan 
duydogoraı befirt* 
rek. aoklaana 
vapmadı
1999 Jfcan anoda 
yapılan Befedvvr 
Baskanfağı seçim
lerinde Fazflet 
Partisi nden adaç 
olan Melanet 
Turgut, beteâye 
baskanhğı secînmai 
kazammştı.
FazSet Patisi’nden 
Bdetfiye Başkam 
seçlen Mehmet 
Turgut. S bin 170 
oç toplacmstı.
Fariiet Partisi nm 
kapatılmasından 
sonra bâr süre 
bağanstt kalan 
Mehmet

adupuuı 
acdıianmas d^ur 
parti adadanm da 
rakadam 
YaidaşaR Batedhpe 
Rırirmhy 
secâûderi îçm 
batan stratejöerim 
AKP adaçî merine 
karan «âğer 
sâras partnerin 
cahsmahram daha 
da hs raramteri

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çocuklarımız ... Seçimler...
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Geleceğimizin güvencesi..
Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ini sonsuza 

dek koruma ve kollama görevini verdiği 
çocuklarımız.

Gençler..
Çok büyük tehlikelere maruz kalıyorlar.
Dün anarşi ve terördü.
Bugün uyuşturucu ve radikal islamın 

tehdidi karşısında.
Çok ciddi olan bu iki tehdide karşı 

mücadele etmeye çalışıyorlar.
Yenilmiyorlar mı?
Elbette..
Ezilmişlik, işsizlik olasılığı, yarınlara karşı 

umutsuzluk..
Gençleri uyuşturucunun ve radikal islamın 

kucağına itiyor.
Şimdi de okullarda eskiden 10 gün olan 

devamsızlık hakkı 20 güne çıkarıldı veya 
çıkarılıyor.

Durup dururken bu da ne demek şimdi?
Çocukları sokağa itmenin daniskası.
Amaç ne?..
Ne hedefleniyor?
Uyuşturulmuş, tembelleşmiş bir gençliği 

yaratmak mı?
Çocukların gençlerin yaşlan gereği yığınla 

zaafı var.

s 
k
a

Onları boş bırakmak bu zaafları tetikle- 
meyecek mi?

Bu zaaflar çocuklan esir almayacak mı?
Sonra..
Düşün dur.
İşin içinden çık çıkabilirsen.
Ey Milli Eğitimi yönetenler, yannlan bugün

den göremiyor musunuz?
Çocukların basan düzeyleri her geçen gün 

geriliyor.
Ekonomik olanaktan olan iyi kötü kendini 

kurtarıyor.
Olmayan ne yapacak?
Türkiye’de kaç aile açlık sınınnm üzerinde 

yaşıyor?
Yemeyip yedirerek, giymeyip giydirerek 

evladını nereye kadar omuzlayacak?
Gücü yetecek mi?
Yetmediği noktada ne olacak?
Sırtından yere mi bırakacak?
Eğitim öğretim hakkı..
Anayasa yla verilmemiş mi?
Devletin görevi değil mi?
İşimiz çok zor çok.
Umudumuzu yitirmiyoruz.
Gelecek bir gün aydınlık olacak.
Ama vakit kaybediyoruz.
Atı olan Üsküdar’ı geçiyor.
Geçtiler gittiler bile..
Biz de onları yakalamaya çalışıyoruz.
Ne zaman?
Yayan gidip atlıyı yakalayacaksın.,
Görülmüş şey değil.
Nereye gidiyoruz?
Bu yolun sonunda ışık var ama çok sisli..
Sis perdesini yırtmak gerek.
Parçalamak gerek.
Ama önce;
Felaket kayığından İnmemiz gerekiyor ..
Hem de hiç vakit kaybetmeden.

Bundan önceki yazımda, yazının başlığı 
"Geçmiş Seçimler" di.

Bu yazımda öncelikle geçmiş seçim 
sonuçlarında eksik kalmış olan bir seçi
mi, 2002 yılı genel seçim sonuçlarını 
vermek istiyorum ama bundan başka 
seçilme yeterlilikleriyle ilgili de yazdığım 
için bu yazının ismi sadece "Seçimler" 
oldu. Bundan önce vermiş olduğum 
sonuçlan internet ortamından ala
bilmiştim, meraklıları için bu sitelerin 
adreslerini de vereyim; 
www.belgenet.org.tr ve 
www.yerelnet.org.tr.

2002 yılı seçim sonuçlarını ise ilçe 
mizdeki "İlçe Seçim Kurulu" yardımcı 
oldu. Kendilerine teşekkür ederim.

2002 Yılı Gemlik İlçesi 
Genel Seçim Sonuçları:

Toplam Seçmen Sayısı = 66.346

Oy kullanan seçmen sayısı = 51.243

Geçerli oy sayısı = 48.941

Sandık sayısı =257

Geçersiz oy sayısı = 2.301

Partiler Aldıkları Oy Sayısı Yüzdeler (9
DSP 499 1
DEHAP 1263 2,5
YP 1018 2
MHP 3427 7
DYP 4775 9,75
MP 74 0,1
BBP 263 0,5
ANAP 2377 4,9
LDP 257 0,5
SP 1494 3
BTP 174 0,3
ÖDP 172 0,3
TKP 111 0,2
GP 6826 13,9
İP 221 0,4
CHP 9369 19,1
AKP 16015 32,2
YTP 568 1,1
BAĞIMSIZ 39 —

Saygıdeğer Gemlik halkı, 28 Mart 
2004 tarihinde yapılacak olan Yerel 
Seçimlerde ise, Gemlik merkezde 
49.795 seçmen var, buna Cezaevinde 
kalan ve oy kullanma hakkı olan tutuk- 
luların sayısı eklenecek, bu yüzden biraz 
daha artabilir. Yani 2002 seçimlerinden 
bu güne kadar takriben bir 900 kişi 
daha seçmen sayımız artmış durumda, 
tam olmasa da bu verilerden hareketle 
ilgililer Gemliğin nufüs artış oranı 
konusunda bile bir sonuç çıkarabilirler. 
Bu da ayn bir yazı konusu. Gemliğin İl 
Genel Meclisi seçimleri ile ilgili seçmen 
sayısının hesabında köylerdeki seçmen-

■ 
J9I*LA llâYll*

 Jtm
 111

 Jl V
 

lif 1118Ü
JJ

teri de katmak gerekiyor.
Bu sayı ise 70.590 olarak saptaaaat.

Şimdi de isterseniz bilgileri tazde-, 
mek bakımından, Belediye başkanlığı. | 
gen el meclisi üyeliği ve BetedKe medfc 
üyeliği adayı olabilmek için gereken 
"Seçilme Yeterliliği” şartlarını sırala 
yedim da, aday olacaklar bir hata tap- ’ 
masmlar.

2839 Sayılı Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiy ar 
Heyetleri Seçimi hakkındaki Kanunun 
"Seçilme Yeterliliği” başlıklı 9 madde
sine göre;

1) Türk vatandaşı olmak, 
2) 25 Yaşını doldurmuş olmak.
3) İlkokul mezunu olmak,
4) Kısıtlı bulunmamak,
5) Kamu hizmetlerinden yasaklı olma 

mak,
6) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini 

yapmış olmak,
7) Taksirli suçlar hariç topiam bir yd 

veya daha fazla hapis ve süresi ne ohn 
sa olsun ağır hapis cezasına hiiküm 
giymemiş olmak,

2839 sayılı Kanunun 11 /f maddesıiMİl 
sayılan suçlardan mahkumiyeti bulun j 
mamak gerekir.

Köy ve mahalle muhtarlığı vr I 
Köy İhtiyar heyeti üyeliğine 
seçilmek için yukarıdaki şartlar
dan "ilk okul mezunu " olmak 
şartı aranmaz ama okur-yazar 
olmak gereklidir, ayrıca bu 
makamlara aday olacakların, 
aday oldukları köy veya mahalle , 
lerde en az 6 ay ikamet etmiş 1 
olmaları şarttır. Birde 442 saydı 
Köy Kanununun 41. maddesi 
gereğince görevden uzak
laştırılmış eski muhtarlar veya i 
köy hey et in de ki teri e. azalar 
tekrar aynı görevlere seçile L 
mezler.

Mahalli idareler seçimleri | 
serbest, eşit, gizli, tek dereceli, 
genel oy, açık sayım ve döküm 
esaslarına göre, yargı yönetim w 
denetimi altında yapıhr.

İl genel meclisi ve belediye mecfisâ I 
üyelikleri için seçimlerde, onda birlik 1 
baraj uygulamalı nispi temsil sistemi. 1 
belediye başkanlığı seçiminde ise çoğur 
luk sistemi uygulanır.

Belediye başkanlığı için uygulanan sis* 
temi açıklamaya gerek yok, isminden dt 
anlaşılacağı üzere, en çok oyu alan 
belediye başkanı seçiliyor. .Ama il genel 
meclisi ve belediye meclis üyelikleri 
seçimi ise oldukça karışık bunu yarm I 
başlı başına bir yazı konusu yapmaya i 
karar verdim. Şimdilik tüm hemşerite I 
rime sağlıklı ve bol seçim haberli gunkd 
dilerim.

http://www.belgenet.org.tr
http://www.yerelnet.org.tr
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SP ilçe divan 
toplantısı yaptı

S Saadet Partisi İlçe Divan toplantısında parti birimlerinin çalışmaları 
X? anlatıldı. Toplantıda konuşan SP İl Başkanı Hilmi Tanış, Başbakan ve AKP 

Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı İslam düşmanlığı yapmakla suçladı.
■rfe | Seyfettin SEKERSÖZ 

ur i Saadet Partisi
İlçe Divan toplantısı 

9 yapıldı. Saadet
Partisi ilçe divan

4 toplantısına 
t İl Başkanı Hilmi 
Tanış ile Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı

HİM Selim Sait Terzioğlu 
katıldı. Her ay

i ııznea gerçekleştirilen ilçe 
4 divan toplantısında 

.m teşkilat ve mahalle 
ıe birimlerinin yaptığı 

çalışmalar gözden 
geçir il d i.

J Saadet Partisi 
birimlerinin yaptığı 

iMn çalışmalar içinde 
i Belediye Başkan 
İ adayı Recep 

nqı «e I Aygün'ün çalış-
4 malarım içeren 

j artar CDlerin evlere 
■ îaM dağıtıl dığı açık

lanırken, ayrıca 
kadın komisyo 
nunun yardıma 
muhtaç ailelerin 
evlerine giderek 

0 yemek yardımında
442 bulundukları
iaddes belirtildi.

GEMLİK SİZİ 
SEVİYOR MU? 

a^B>' Saadet Partisi
i Belediye Başkan

rnraer

e M

K.
e ve» 
üıtaft
«ses

pfanül 
■fidJ

■M

adayı Recep 
Ay gün, İlçe 
divan toplan
tısında "Ayak 
basmadığınız 
yer, ayağına 
gitmediğiniz oy 
sizin değildir" 
diye başladığı 
konuşmasında, 
"Her bölgeye 
seferberlik 
çıkarması yapa 
cağız. Çalışırsak 
neticesini 
alırız" dedi. 
Recep Aygün, 
konuşmasında 
Mehmet Turgut’u da 
eleştirerek, 
"Gemlik ve 
Gemliklileri çok 
seviyorum diyor. 
Ama acaba 
Gemlikliler seni 
seviyor mu? Bunun 
cevabı kocaman 
bir ‘hayır’dır. Bu 
kez Gemlikliler 
sana değil, 
bize oy verecekler" 
diye konuştu.
Saadet Partisi’nin 
ayak seslerinin 
duyulmaya başlanıl 
dığını söyleyen 
Aygün "Kesin 
konuşuyorum, 
Gemlik Belediyesi

’T’A

GEDİĞİNE .!

Emlakte yaprak kıpırdamıyor., 
İnşaat Müteahhitleri dertli 
“Emlak’ta yaprak 
kıpırdamıyor”
Binalar raks ederse...
Ne alan olur, ne de satan...

bizim olacaktır" 
diyerek iddialı 
konuştu.
AKP’NİN AMPULÜ 
KARANLIKTIR 
"Sabahları ufuğa 
baktığınızda aydın
lık görürsünüz, 
ancak AKP’nin 
ampulü yalancı 
aydınlıktır" diyen 
Saadet Partisi 
II Başkanı Hilmi 
Tanış, AKP’nin 
kendilerinin 
kopyası olduğunu 
öne sürdü.
Tanış, "3 Kasım 
seçimleri bizim 
kopyamız olan 
AKP’yi iktidara 
getirdi, bu yalancı 
aydınlıktır.
29 Mart sabahı ise 
gerçek aydınlık 
bütün dünyayı 
aydınlatacak. 
Milletimiz bunları 
16 ay önce 
iktidara getirdi 
ancak bir gün bile 
gün yüzü görmedi" 
diyerek iktidarı 
eleştirdi.
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ı 
eleştirileri arasına 
alan Hilmi Tanış,

Erdoğan’ı İslam 
düşmanlığı 
yapmakla suçladı. 
Tanış, "Gelmiş 
geçmiş tüm 
Başbakanlar 
arasında Ecevit 
dahil ‘ben İslam 
birliğine karşıyım’ 
diyen bir 
Başbakan var mı? 
Buna ancak bu 
Başbakan cesaret 
edebilir.
Yahudilere sadık 
bir evlat, 
üzülüyoruz çünkü 
bizim içimizden 
çıktı." diye konuş
tu. "Bu millet 
enayidir" felsefe
siyle vatandaşı 
vergiler altında 
ezen bir hükümetin 
ömrünün kısa 
olacağını söyleyen 
SP İl Başkanı 
Hilmi Tanış, 
konuşmasının 
sonunda 
"Belediyeleri 
halkla birlikte 
yöneteceğiz.
Yüzde yüz beledi 
yecilik yapaca 
ğımızı çalışarak 
halkımıza 
inandıracağız " 
diye konuştu.

Yeni bir dineni bnşftaA.
Bu yeni dönem;
- Suriye tipi askeri Cundmnyetlert 

kabul etmiyor.
- Suudi tipi kraflddon da. ydtaaapı 

düşünüyor.
Din devletim ise, düşman olarak 

görüyor.
Görülen o ki. yeni düzenlemeye 

ortadoğudan başlanacak.
Suriye basma geleceklen anladı
Terörist ülke imajmdan kurtul

maya çalışıyor.
Ama. Korkunun ecele faydası yok
Yeni düzenlemede mutlaka zarar 

görecek.
Çünkü bir hayli sabıka dosyası 

var.
Suudi krallığını kendi halkı da 

sevmiyor.
Dünya kamuoyu da sevmiyor.
Burası dışarının da kışkırt masıyla 

kargaşaya sürüklenecek.
Ve. Zorla da olsa demokrasi ile 

tanışmak zorunda kalacak.
İran'ın durumu cok farklı.
Çünkü orada bir din devleti var.
Orada siyasal İslam var.
Amerika’nın yeni düşmanı, riya» al 

İslam.
Ayrıca petrol de var.
Amerika artık İran'm yeni 

komşusu oldu.
İran sürekli gerginlik ortamından 

kurtulmaya çalışıyor.
Ama. Kurtulamayacak.
Belik de K. Irak Kürtleri kışkırtıla

cak.
Ve. İran’a sataşılacak.
K. Irak Kürtleri bu yeni düren 

lemede önemli rol alacak.
Nasıl İsrail yıllardır Ortadoğuda 

Amerika'yı temsil ettiyse.
K. Irak kürtleri de bu konuma 

getirildi.
Amerika;
- Direnmeyen
- İtaat eden ülke arıyor.
Onu da buldu.
Türkiye’nin bu yeni yapılanmayı 

dikkatle izlemesi gerekiyor.
Artık Amerikan düşmanlığını 

bırakalım.
Avrupa Birliği düşmanlığını 

bırakalım.
Kendi çıkarlarımıza bakalım
Başkaları bizi düzeltmeden, kendi 

kendimizi düzeltelim.

İnsan her zaman kahraman olamaz 
Ama. Her zaman, insan olabilir.

“Benjamin Franklin"
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CHP anketinden Mehmet Uğur Sertaslan’ın çıktığı öğrenildi |

CHP’nin muhtemel
adayı Sertaslan
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Seyfettin SEKERS ÖZ 

Gemlik’te Belediye 
Başkanlığı için tüm 
partiler adaylarını 
belirlerken, gözler 
CHP’ye çevrildi. 
Üç aday adayının 
yarıştığı Belediye 
Başkanlığı adaylığı 
için eski İlçe Baş 
kam Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın onay 
beklediği öğrenildi. 
Mehmet Ali Kaya 
ve Musa Demir’in 
ardından aday aday 
lığı için müracaat 
eden Mehmet Uğur
Sertaslan’ın geçti 
ğimiz günlerde 
CHP İl Başkanlığı 
nin yaptırdığı 
ankette birinci sıra* 
da çıktığı ve dün

yapılan Bursa 
İl toplantısının 
Gemlik Belediye 
Başkanı adayı 
olarak belirlendiği 
öğrenildi.

Gazetemizin yaptığı 
araştırmada 
haberin doğruluğu 
adının açıklan
masını istemeyen 
bir önemli kay

nakça doğrulandı. 
CHP İl Başkanb 
ğı’nca Gemlik 
Belediye Başkan 
adiyi olarak Meh 
met Uğur Sertas 
lan’ın adının Genel 
Merkeze gönde 
rildiği öğrenildi. 
İl Başkanlığı nın 
karan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal’ın onayla
masından sonra, 
kesinlmeşeceği 
ve İl Başkanlığına 
bildirileceği 
öğrenildi.
Karann Ankara’dan 
Genel Merkez’ce 
adı açıklanmayan 
adaylarla birlikte 
de açıklanabileceği 
belirtildi.
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AROL MOBİLYA
İ i

İ

Mrk. : Hamldlye Man. Kumru Sok. No: 1
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Şb. : Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA

Tel: (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m iKALİTEDE örücü

Arif Çakmak 
Cumhuriyet 
Mahallesi

muhtar aday

Cumhuriyet 
Mahallesi Muhtar 
adaylığına 
Kuyumcu Arif 
Çakmak aday 
olduğunu 
açıkladı.
1952 yılında 
Gemlik’te doğan 
Çakmak, aynı 
Mahallede ikamet 
ediyor.
Belediye ve 
Banka 
memurluğu 
görevlerinde 
bulunduktan 
sonra ticarete 
atıldığını söyleyen 
Arif Çakmak, 
23 yıldır tavuk 
ticareti ile 
uğraştığını 
aynca kuyumcu
luk yaptığını 
söyledi.

Amacının 
C um huriyet 
Mahallesine 
hizmet olduğunu 
söyleyen Çakmak, 
eski Muhtar 
Ferit Uslu gibi 
bu görevi yürüte
ceğini mesai 
saatinin 7 gün 
24 saat olacağını 
belirterek, 
“Ben de muhtar 
seçilirsem 
bilgisayar siste
mi ile mahalleli 
ye kayıt sistemi 
getirerek, işleri 
nin takipçisi ola
cağım. Mahalle 
nin her türlü 
sorununu ilgili 
devlet kademe 
terinde çözmek 
için gayret ede
ceğim” dedi.0
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DYP’de meclis
listeleri tamamlandı

! CHP’de 
listeler adayın 
belirlenmesini

Doğru Yol Partisi Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi aday
larını belirledi. Listeler İl Başkanlığınca Genel Merkez’e gön
derildi. DYP’de listelerin aynen kabul edilmesi bekleniyor.

bekliyor
Seyfettin SEKERŞÖZ 

Doğru Yol 
Partisi nde İl 
Genel Meclisi 
ile Gemi ik 
Belediye Meclisi 
aday listeleri 
tamamlandı.
İl Genel Meclisi 
için 5 asi1 ve 
5 yedek ile 
Belediye Meclisi 
için 25 asil ve 
25 yedekten 
oluşturulan 
listenin bugün 
İl Başkanlığı 
Genel Merkeze 
gönderileceğini 
açıklayan 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar, 
"Belirlediğimiz 
listeler yönetim 
kurulumuz 
tarafından 
oy birliğiyle 
kabul 
edilmiştir" dedi. 
Hiçbir adayı 
gücendirmeden

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Peyami 
Çağlar, Belediye Meclisi için hazırlanan 
listede ilk beş sırada üniversite mezunu 
adayların yer aldığını söyledi.

liste oluştur 
duklarını 
söyleyen Çağlar, 
"Aday olan tüm 
arkadaşlarımız 
çok değerli 
kişiler, onları 
partimizin

başka 
organlarında 
değerlendire
ceğiz" diye 
konuştu.
Belediye Meclisi 
aday listesini 
oluştururken 

çok dikkatli 
çalıştıklarını 
söyleyen 
DYP İlçe 
Başkanı 
Peyami Çağlar, 
"Belediye 
Meclisi için 
ilk beş sırada 
özellikle 
üniversite 
mezunu 
adaylarımıza 
yer verdik. 
Oluşturdu 
ğumuz bu 
listeler Genel 
Merkeziden 
aynen onayla
narak bize 

dönecektir" 
şeklinde 
konuştu.
Çağlar, gelecek 
listelerin 
24 Şubat 2004 
Şalı günü 
İlçe Seçim 
Kurulu’na 
teslim edileceği
ni belirtti.

Siyasi 
partiler içinde 
aday belir 
sizliğini 
koruyan 
tek parti olan 
CHP’de meclis 
aday listeleri 
Belediye 
Başkan adayı 
nın açıklan
masını 
bekliyor.
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
ilçe Başkan 
lığı na ulaşan 
sadece 1 
kişinin İl 
Genel Meclisi ve 
2 kişinin de 
belediye 
meclisi 
için aday 
başvurusunda 
bulunduğunu 
söyleyen 
İlçe Başkanı 
Serap Gürkan, 
açıklanacak 
belediye başkanı 
adayının 
belediye meclisi

listesini 
oluşturacağını 
söyledi.
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Gemlik ilce 
Teşkilatında 
bekli de ilk kez 
karşılaşılan bu 
uygulamanın 
yanlış olduğunu 
dile getiren 
Gürkan.
"Her adayı 
mızm elinde 

kendi 
oluşturacağı 
meclis 
üyelerinin 
isimleri var. 
Buğun 
adayımız 
kesinlik 
kazandıktan 
sonra 
listeleri 
beliriey r re ğie* 
sekKnde 
konuştu.

İbrahim Ünal emekli oldu
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
İbrahim Ünal, 
emekliye ayrıldı. 
Milli Eğitim 
camiasında 26 yıl 
görev yapan Ünal, 
dün evraklarını 
tamamlayarak 
emekliliğini istedi. 
Öğretmenlik 
mesleğine Edirne 
Keşan Endüstri 
.Meslek 1 Jsesi’nde 
başlayan İbrahim

Ünal, daha Afyon 
Emirdağ’da 
görev yaptı. 
1986 yılında 
Gemlik’e atanan 
Ünal, 1991 
yılından bu yana 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürlüğü 
görevini 
başarıyla yürüttü. 
Evli ve iki çocuk 
babası başarılı 
eğitimci İbrahim 
Ünal, emekli

yaşamını eşine da devam ettire- 
ait sürücü kursun- ceğini açıkladı

r — i
BURSA HAKİMİYET

I KENT VE I
■ 0LAY ■I GAZETELERİNE ■
■ İLAN ALINIR ■
1 KÖRFEZ REKLAM 1
|TEL: 513 17 97- 5B 96 83 I

F«: 5B 35 95
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Sporda şiddet gösterenler yandı
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Spor Müsabakalarında 
Şiddet ve Düzensizliğin 
önlenmesine Dair Yasa 
Tasarısı, TBMM Adalet 
Komisyonu’nda bazı deği 
şikliklerle kabul edildi. 
Spor alanlarında güvenlik
ten ev sahibi takımı 
sorumlu tutan tasan, kötü 
tezahürat yapan taraftara, 
tahrik edici beyanat veren 
kulüp yöneticisine ve 
bunları yayınlayanlara 
çeşitli hapis ve para 
cezalan öngörüyor. 
Tasan metnine alınan ve 
komisyon tarafından kabul 
edilen bir madde ile 
Türkiye Futbol Federas 
yonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 25. 
maddesinde öngörülen 
futbol müsabaka ve çalış
malarında kulüpler ve 
kişilerce disiplin ve sport
menliğe aykm fiillere 
uygulanan cezalar 500 
milyon liradan 500 
milyar liraya çıkarıldı. 
-SPOR TESİSİNDE 
GÜVENLİK-
Tasanya göre, spor alan
larında sağlık ve güvenlik
le ilgili her türlü düzenle- 

| meyi ev sahibi kulüp 
I yapacak. Koltuk sayısı 

kadar bilet bastırılıp satıla
bilecek. Spor alanlarına 
kapasitenin üzerinde ve 
biletsiz seyirci alınmaya
cak. Spor kulüpleri, 
güvenliği sağlamaya yete
cek sayıdaki güvenlik ele
manlarını müsabaka 
öncesinden müsabakanın 

tamamlanıp seyircinin ve 
sporcuların tahliyesine 
kadar geçecek dönem 
içerisinde, müsabakanın 
yapılacağı yerde bulundur
mak ve spor alanının iç 
güvenliğini sağlamakla 
yükümlü olacak.
Spor alanlarında görev 
yapacak özel güvenlik 
teşkilatı personeli bu 
görevleri sırasında ateşli 
silah taşıyamayacaklar. 
Tasarıya göre, yarışmanın 
yapıldığı yerin en yüksek 
mülki amirinin belirleye
ceği rütbeli emniyet 
görevlisi de "Müsabaka 
Güvenlik Amiri" olarak 
görev yapacak ve güvenlik 
ile ilgili tüm kişi ve kuru
luşlarla gerekli koordi
nasyonu sağlamakla 
yükümlü olacak. Spor 
alanlarının dış güvenliği 
genel kolluk güçlerince, 
saha içi ve tribün güvenliği 
ise özel güvenlik birimler
ince ve saha yetkililerince 
sağlanacak. Kapı ara
maları özel güvenlik güç
leri tarafından yapılacak.
-BİLGİ BANKASI 
OLUSTURULACAK- 
Emniyet teşkilatı tarafın
dan, fanatizmin önlenmesi, 
faillerin tespiti, eylemlerin 
delillendirilmesi, verilen 
cezaların takibi amacıyla 
bilgi bankası oluşturula
cak. Toplanan bilgiler 
3 ayda bir ilgili 
federasyonlara bildirilecek. 
Ev sahibi spor kulüpleri 
müsabakanın yapılacağı 

yerde, konut takım 
seyircilerine 
bağımsız bir 
bölüm ayıracak ve 
taraflar arasında 
temas olmaması için 
gerekli önlemleri 
alacaklar.
Spor kulüpleri, 
taraftarları arasında 
yeter sayıda 
taraftar temsilcisi 
belirleyerek, bu kişilerin 
açık kimlikleri, adres ve 
adli sicil bilgilerini il 
veya ilçe emniyet müdür
lüğüne bildirecek.
Taraftar temsilcileri, mü 
sabaka öncesinden mü 
sabakanın sonuçlanmasına 
kadar sorumlu bulunduk
ları seyir alanında; her 
türlü silah, kesici veya 
delici alet, sis bombası, 
ses bombası veya maytap 
gibi patlayıcı, yaralayıcı, 
yanıcı maddeler ile taş, 
metal gibi yaralayıcı nite
likte sert cisimler, alkollü 
içki bulundurulması ve 
kullanılması ile kötü 
tezahüratın önlenmesine 
yönelik önlemlerin uygu
lanması! ı<l.ı güvenlik güç
lerine yardımcı olmakla 
yükümlü olacaklar.
-AŞAĞILAYICI 
TEZAHÜRAT YASAK- 
Müsabakanın yapılacağı 
yerde veya yakın çevresin
deki yollarda, meydanlar
da, caddelerde veya benz
eri yerlerde, toplu taşım 
araçlarında, umuma açık 
diğer mekanlarda ferdi

veya toplu olarak, rakip 
takım ile taraftarlarına, 
kulüp başkanı ve yönetici
lerine, antrenörlerine ve 
sporcularına, hakemlere ve 
federasyon yöneticilerine 
yönelik aşağılayıcı, tahrik 
ve taciz edici nitelikte kötü 
söz niteliğinde slogan atıl
ması ve çirkin tezahüratta 
bulunulması yasak olacak. 
Spor ahlakına aykın, 
tahrik edici, aşağılayıcı, 
dil, din, mezhep, ırk, 
cinsiyet, etnik ve siyasi 
ayrımcılığa yönelik söz 
sarf edilmesi veya bu 
mahiyette afiş veya 
pankartların müsabaka 
alanına veya yakın 
çevresine asılması da 
yasak olacak.
Spor kulübü başkan veya 
diğer yetkilileri hakemleri, 
rakiplerini veya 
taraftarlarını tahrik edici 
veya aşağılayıcı şekilde 
yazılı veya görsel 
medyaya demeç 
veremeyecek.
Yayın kuruluşları, bu 
yasanın amacına aykırı 
nitelikteki afiş, pankart, 

söz. fiil ve davranaslan 
yaymlayamayacaklar. 
Canlı yayın sırasındaki 
yasak söz. fiil ve 
daı ramrlar. hüber amaçh 
da oka birden fazla 
yayıl MiMn^ırdr 
-CEZALAR-
Spor müsabakalarmm 
yapıldığı alanlara her 
türlü kesici veya deha 
alet, sis bomban. ses 
bombası veya maytap 
gibi patlayıcı. parlayıcı 
madde ler ile taş ve metal 
gibi fırlatılab ilecek ve 
kişileri yaralayıcı 
nitelikte sert cisimleri 
sokan kişiler 
4 ay süreyle spor 
müsabakalarını seyirden 
men edilecekler ve 
750 milyon lira para 
cezası verecekler.
Fiilin tekran halinde akı 
8 ay süreyle seyirden 
men, 2 milyar 500 
milyon lira idari para 
cezası verilecek. 
Bu maddeleri kullananlar 
ise 6 ay seyirden men 
edilecekler ve bir 
milyar lira para 
cezasına çarptırılacaktır 
Fiilin tekran halinde 
bu kişiler bir yıl süreyle 
müsabakalara alınmaya
caklar, üç milyar lira da 
para cezası ödeyecekler. 
Yasaklı olmalanna 
rağmen müsabakaya giren 
ler ise bir aydan 
bir yıla kadar 
hapisle yargılanacak.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE İZ dİ O O O O
KÖRFEZ OFSET O I O O OO
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20-40 yay arası BAYAN

✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
✓ EV İSLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

IH: (0.224) 514 28 62
Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK 
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 
numaradan randevu alınarak yapılacaktır.
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I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARIİI
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YAZLIĞINIZI 
HIZIJ VE DENGELİ ISITIR 

SICACIK BİR MEKAN 
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YAŞAYIN 
İSSİZ KOKUSUZ DUMANSE YANARTOYO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

FANlE«^6nRYAZKSaH£* "

TELSİ 3 78 17!
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[ Yolsuzlukla 
mücadelede yeni 

I dönem başlıyor
Yolsuzlukla mücadele kanun tasarısı etkin ve 

radikal önlemler içeriyor

Nemalar için para 
aktarımı başlıyor 

Babacan: "Ziraat Bankası'na para 
transferi 8 Mart'ta başlayacak."

Adalet
Bakanlığınca 
hazırlanan 
yolsuzlukla 
mücadele kanunu 
tasarısı etkin ve 
radikal önlemler 
içeriyor.
Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
"Kamu vicdanını 
rahatsız eden ve 
hukuk devleti 
ilkesi zedeleyen 
kişelerin kanunun 
önünde eşitliğinde 
şüphe uyandıran 
ve dolayısıyla 
develete olan 
güven duygusunu 
zaafa uğaratan 
yolsuzluklara karşı 
etkin bir mücade
lenin gerçekleştir
ilmesi büyük önem 
taşımaktadır." 
dedi.
İlgili bakanlıklar, 
yüksek mahkemeler

ve ilgili kamu 
kuruluşlarının 
görüşüne sunulan 
yasa tasarısı dikkat 
çekici düzenlemeler 
içeriyor.
Tasarıya göre;
- Tüzel kişiler de 
cezai bakımdan 
sorumlu olacak. 
- Suçların 
davalarında zaman 
aşımı süreleri 
uzayacak.
- Davalara 
ihtisaslaşmış ağır

ceza 
mahkemeleri 
bakacak.
- Kamu 
görevlileri için 
izin alınmadan 
doğrudan 
soruşturma 
açılacak.
- Yolsuzluktan 
mahkum olanlar 
hakkında 
cezanın paraya 
çevrilmesi 

ve şartlı tahliye 
hükümleri geçerli 
olmayacak.
Ayrıca, 
yolsuzluk mücadele 
yasa tasansi, 
suçun ortaya 
çıkmasında katkıda 
bulunanlar için de 
yeni düzenlemeler 
içeriyor. Buna göre 
ihbarda bulunanlara 
koruma sağlanacak 
ve ikramiye 
verilecek.

Devlet Bakanı Ali 
Babacan. Tasarrufu 
Teşvik nemalarının 
ödenmesi amacıyla 
Ziraat Bankası na 
Hazine den para 
transferinin, 
8 Mart’tan itibaren 
başlayabileceğini 
söyledi.
Babacan, Avrupa 
Birliği ne üye 
15 ülke ile aday 
12 ülkenin 
büyükelçileriyle 
öğle yemeğinde 
buluştu.
Babaca n, T ürkiye’ni 
n Avrupa Birliği ne 
tam üyelik 
müzakerelerine 
başlanmasının 
ardından çok 
yoğun bir süreçle 
karşı karşıya 
geleceğini söyledi. 
Al Babacan, "Bu 
süreç, Türkiye'nin 
sistemini baştan

aşağı yeniden ele 
alan ve çizilen 
kriterler çerçeve 
sinde şekillendiren 
bir süreç olacaktır. 
Türkiye'nin her 
alanda daha ileri 
bir ülke olabilmesi 
için bu süreç 
hepimiz için son 
derece önemlidir" 
dedi.
Zorun lu t asa mı f 
nema ödemelerinin 
Mart ayında 
yapılması için 
çalışmaların

rniıtr^,
vnr^iayan 
Babacan. 
"Haaine'nân 
Zrmnt Benbma'^ 
Ma rf «yana» 
8 'inden itibaren 
para aktarocnğnn 
tahmin edry&nmn 
Ziraat 
Bankası da 
hazırlıklarını 
tamamladıktan 
sonra nema 
ödemeleri bnşdery*- 
çaktır" dkye 
konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Pols İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 1055
Pols Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamkk 5131051

C.Savcılığı 513 10 53

CSavaYfd. 5132954

EmnlyetMûd. 5131023

TEKAnza 5132066
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5140095
Orm.BÖI.Şef. 513 12 86
MIIIIEöt. Md. 513 1174
Hak Kütüphane 513 13 53 
AskertkŞb. 513 1057
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMûd. 513 10 95
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Stat Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
hçeTanmMûd. 5131186
llçeSeç. Md. 513 7773

Bursa 256 77 84
Mudanya 54430 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Astan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)814 1020
Topçular (226)363 43 19
Esldhtor (262)655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM
Uudağ Turtan 51312 12
Aydm Turtan 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 5131637

Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134546

YenlUMtgaz 5136500

BPGaz 5145981

Bütünler UkitgcE 513 80 00

AKCAN PETROL 5131079
YERlM<riAQ PETRCA 513 30 33
TUNCAY O1O GAZ $131425

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.SaöOcaöt 5131068

TAKSİLER
Körfez Takıl 513 18 21
ÇmarTafal 513 24 67
Güven Takıl 5133240
Gemlik Takıl 513 23 24
Manam Ta» 614 36 60

BELEDİYE
Santral 5134521-23
Başkan* 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşlet. 513 4521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md.613 45 21 -182
Vaab Md. 513 4521-111
Su Araa Yama 185

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

MM»WİİCK1SCS0!İUW
B.ljljjl 111> pli Tu»

SATILIK DAİRE |

Manastır 100. YU 
Sitesi nde SATILIK
DAİRE 513 67 95

UCA CADDESİMJE
ÇAUSIR DLTC.MDA TEKEL

BATTI DÜKKAN MÜLKÜ
SATIM $13 K 17

Hanncfiçe Mh. Yavuz Sok.
No: 11 GEMLİK 
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0.336.969 99 03
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IgfiiiıtoMisııM Askeri okullara başvurular 
bugün sona eriyor

TSMF, İmar Bankası hakkında iflas davası açtı.
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Tasarruf 
Mevduat» 
Sigorta Fonu, 
İmar Bankası 
için iflas 
davası açtı. 
İmar Bankası 
mudilerine 
yapılan 7 
buçuk katrilyon 
liralık öde
menin ardın
dan, Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu, 
alacaklarını 
tahsil etmek 
üzere, 
Bankanın 
iflasını istedi. 
Yetkililer,

Fon’un İmar 
Bankası’ndan 
alacakları için 
takip işlem
lerinin 
yürütüldüğünü,

Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta 
Fon Kurulu'nun 
iflas konusunda 
karar aldığını,

bu doğrultuda, 
İmar Bankası 
için iflas 
davasının 
açıldığını 
belirttiler.

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

Askeri liseler ile 
Sağlık ve Bando 
astsubay hazırlama 
okullarına başvuru
lar, bugün 
sona erecek.
Kara, Deniz ve Hava 
Kuw etleri komut an
lıkla n adına askeri 
liseler ile sağlık ve 
bando astsubay 
hazırlama okulların
da öğrenim görmek 
isteyen öğrenciler 
için. Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi’nce (ÖSYM) 
18 Nisan 2004 
Pazar günü sınav 
yapılacak.
Başvurular, il ve ilçe 
merkezlerinde bulu
nan ÖSYM sınav 
merkezi yöneticilik
lerine yapılacak. 
Başvurmak isteyen 
adayların, şu 
koşullan taşıması 
gerekiyor:

- Türkiye Cumhu 
riyeti vatandaşı ve 
erkek olmak.
- 2004 yılında 
ilköğretim okulun
dan mezun olmak.
- En fazla 16 yasın
da olmak,
- Okul bitirme dere
cesi askeri liseler 
için 3.50, astsubay 
hazırlama okullan 
için 3.00 olmak.
Adaylar, diğer 
koşullan sınav 
kılavuzundan

öğrenebilecekler
Sınava giriş ve lu» 
lik belgeleri, 26
Mart 2004 tariz
den it ibaren aday- 
lann adreslerine 
postalanmaya 
başlanacak.
Sınav: Adana.
Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır. 
Erzurum, İstanbul 
İzmir, Kayseri, 
Malatya, Samsun. 
Trabzon ve Van da 
gerçekleştirilecek

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
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Her türlü Renkli afiş 
/ Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

✓ El ilanı 
f Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
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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Beyin kullanım 
gücü ve hafıza 
geliştirme üze 
rine çalışmalar 
yapan Prof. 
Dr. Toygar, 
EÜ Eczacılık 
Fakültesi ’nde 
düzenlenen 
"Beyin 
Kullanım Gücü 
ve Bellek 
Geliştirme” 
konulu konfe 
ransta, zihinsel 
aktivasyonun 
fiziksel çalışma 
kadar önemli 
olduğunu ifade 
ederek, bunun 
öğrenme gücü 
nü artırdığını

Çocukların abartılı sevilmesi
Aşırı sevgi gösterilen çocuklarda sosyal hayat

uyumsuzluğu görülüyor.

Psikoloji 
Danışmanı Ece 
Ercan, "Abartılmış 
sevgi ve aşırı 
koruyucu tavırla 
île büyütülen 

ı çocuklar hayata 
ve sosyal yaşama 
gereğince hazır- 
lanamazlar" dedi. 
Ercan yaptığı açık
lamada, çocukların 

i hayattan edinmele 
ri gereken dene 
yünlerini edineme 
meleri sonucunda 
yaşama ve çevre
sine uyum sağla
makta güçlük 
çekebildiklerini 
İfade etti.
Anne ve babasın
dan ayrılmak İste
meyen çocukların 
toplum içinde dış
landığını belirten 
Ercan, bu tür 
çocukların, 
toplumda becerik
siz, çekingen ve 
sakar göründüğünü 
bildirdi.
Ercan, şöyle konuş
tu: "Abartılmış

söyledi. diye konuştu.
Prof. Dr. Beynin tıpkı bir
Toygar, zihinsel paraşüt gibi
aktivasyonun açıldığında işe
pozitif düşün yaradığını ifade
ceyle uygulan eden Toygar,
abileceğini konuşmasını
kaydederek, şöyle sürdürdü:
"Belleğe ne "Çözüm
kadar çok eg gereken bir
zersiz yap sorun varsa,
tırılırsa, gece yatmadan
depolanan bil bütün bilgileri
giler o kadar ve beklentileri
uzun hatır kafanıza yük
lanacaktır. leyin, ancak
Gündüz düşleri çözüm bul
ve yaratıcı maya çalış
düşünce, beyin mayın. Çözüm
yeteneğinin ve atmanız
gelişmesinde gereken adım
önemlidir" olasılıklarını

sabaha 
bırakın.
Yaşamın 
rutinini 
kırın ya 
da günlük 
alışkanlık
larınızda 
değişiklik 
yapın. 
Bu tür 
davranışlar, 
beynin tem 
bellikten 
kurtulmasını 
sağlayacaktır. " 
Toygar, 
çocukların 
hayal kur
malarına 
engel olunma* 
ması gerektiğini

sevgi ve aşın koru 
yucu tavırla büyü 
tülen çocuklar, 
hayata ve sosyal 
yaşama gereğince 
hazırlanamazlar. 
Aileden uzak 
yaşamak çocuk 
için oldukça acı 
dır. Ailenin aşın 
hoşgörüsü ve 
çocuğa olan düş 
künlüğü çocuğu 
bencil yapar. 
Çocuk dünyanın 
merkezi olarak 
kendisini görür. 
Daima dikkat 
çekmeye ve 
etrafındaki kişileri 
kendi emri altında 
tutup, hizmet 
ettirmeye çalışır." 
Ece Ercan, 
"Çocuk arkadaş 
çevrelerinde 
lider olmadığı 
zamanlar dışlanır. 
Çocuk kendini 
topluma kabul 
ettirmek İçin 
zaman zaman 
isyankar 
davranışlar

sergileyebilir. 
Anne baba olarak 
çocuğa doğal 
yaşam fırsatını 
vermeliyiz.
Psiko-sosyal geli 
şimi için yardımcı 
olmalıyız.
Gelecekte girişim
ci, sosyal ve olgun 
bir kişi olması için 
imkanları sağla
malıyız. Çocuklar 
hayatları boyunca 
kendi ayakları 
üzerinde kendileri 
durabilmelidirler. 
Bunu çocuğa 
farklı yöntemlerle

de belirterek. 
"Çocukluk 
dönemlerinde 
kurulan 
düşler, 
çocukların 
ileride önemli 
başarılara 
imza atmasına 
yardımcı 
olacaktır" 
dedi.

aşılamahyız." 
dedi.
Ercan, "Anne 
ve baba tutumları 
içinde en sağlıklı 
ve başarılı olanı, 
güven verici, 
kabul edici, d es 
tekleyici. hoş 
görülü ve demok 
ratik anne-baba 
tutumudur. Ancak 
bu esnek yaklaşım 
için de bedensel, 
zihinsel, ve ruhsal 
açıdan sağlıklı 
bireyler yetişe
bilir. " şeklinde 
konuştu.

Türkiye'de topluma 
açık yerlerde sigara 
içme yasağı 1990 b 
yılların sonunda 
yürürlüğe girdi. 
Türkiye gibi 
Ingiltere ve 
ABD nde 
hükümetlerin bu 

ydda vdbd 
1 mdyer dalar 
maddi yaedUada 
badaaaa AB apm 
zansanda. IS apa 
dhede tepİaaaa 
açA yerlerde 
sigar a ipma >asaB

u makta
yasağı uygu lama 
konusunda ne 
derece basanya 
ulaştıkları ise 
tartışılıyor.
ABD nin Neu York 
kentinde gecen 
y 11 düzenlenen ve 
topluma açık alan- 
tarda sigara içme 
yasağı getiren 
kanunun. AB üyesi 
ülkelerde de 
uygulanması 
karan alındı. 
Tütün üreticilerine

yasaklayan 
kanunu 
kabul etti

NÖBETÇİ ECZANE 
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Emniyet Müdürü siyasilere
seçim yasaklarını anlattı

İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, yak
laşan yerel seçimler 
nedeniyle, siyasi 
parti temsilcileriyle 
dün biraraya gelerek 
seçim yasakları ve 
uyulması gereken 
kuralları anlattı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Brifing Salonu’nda 
saat 14.oo de 
yapılan toplantıya 
AKP, CHP, DYP, 
DSP, ANAP, SP, 
ÖDP, GP ilçe 
başkanlan veya 
temsilcileri katıldı. 
Emnriyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, 1 Ocak 
2004 tarihinde 
seçim takviminin 
işlemeye başladığını 
hatırlatarak, 8 Mart 
2003 tarihinden 
sonra siyasi parti
lerin afişleme çalış
malarını başlatabile
ceklerini söyledi. 
İlçe Seçim 
Kurulu’nun

belirlediği yerler 
ile parti binaları ve 
seçim bürolarının 
afişlerle donatılabile
ceğini söyleyen Kurt, 
partilerin afişleme 
için İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığına 
dilekçe ile başvura 
rak yer tesbiti 
istemeleri gerektiğini 
de belirtti.
18 Mart 2004 tari
hinde ise, İlçe Seçim 
Kurulunun belirlediği 
yerlerde açık ve 
kapalı propagan
daların yapılabile
ceğini söyleyen İlçe 
Emniyet Müdürü, 
siyasi partilerin 3 
kişilik seçim propa
ganda komitesi oluş
turmaları gerektiğini, 
bu komitenin imzası 
ile konuşmaların 
yapılacağı yerler 
hakkında İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü'ne bilgi verile 
ceğini hatırlattı.

18 Mart tan önce 
ise 7 kişilik Tertip 
Komitesi oluşturul
ması gerektiğini 
söylen Ali Kemal 
Kurt, seçim büro
larında son 10 
gün içinde seçim 
konuşmaları 
yapılabileceğini, 
bunun da Emniyet 
Müdürlüğü’ne yazılı 
olarak bildirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
El ilanı ve broşürleri 
18 yaşından küçük
lerin dağlamaya
cağını, son 10 günde 
siyasilerin 

radyolarda eşitlik 
ilkelerine uyarak 
konuşma ve propa
ganda yapabilecek
lerini, siyasi 
partilerin araçlarla 
gezerlerken halkı 
rahatsız etmemeleri 
gerektiği, kapalı yer
lerde akşam karan
lığında konuşmaların 
dışarıya verilmeye
ceği, seçim günü 
alkollü içki satıla
mayacağı ve sandık 
kurulu önüne ruh
satlı da olsa silahla 
gelinemeyeceğini 
söyledi.

“Umurspor 
süper lige 
çıkacak”

Umur spor Futbol 
Kulübü Teknik 
Koordinatörü Halil 
Çevik. Umursporun 
gecen yıl düştüğü 
süper lige yen iden 
çıkacağını söyledi. 
Geçtiğimiz hafta 
yoğun kar yağısı 
nedeniyle maçların 
ertelenmesini iyi 
değerlendirdiklerini 
belirten Halil Çevik, 
"Takımımız süper 
lige çıkmak için 
şartlanmış durumda, 
maçlar ertelense de 
takımımız yaptığı 
idmanlarla matlara 
hazır durumda" 
diye konuştu. 
Sezona ilk iki 
maçı da alarak 6

tıkla n Katalardan

düştük lerini 
belirterek. "Liglere 
daha iyi kadroyla 
girdik, takımrmz 
genç ve iddialı. 
Grubumuz da 
ilk sırayı alarak 
gelecek yıl ' 
Umurspor'u tekrar 
Süper lige çıkarmak 
istiyoruz, grubun en 
iddialı takımı bizit. 
mutlaka süper lige 
biz çıkacağız 
diyerek iddiaIı 
konuştu.

I

I

COMPUTER
bilişim hizmetleri

E 
E 
E
E 
E

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ IİYAI
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Toch
Joyshck 
Hedye

I
I
I g
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Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
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Mehmet Turgut’un adaylığına ilk tepki AKP Kadın Kolları’ndan galdl

“Torpilli başkan”
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış

J L AKP’de kaynama başladı
İl Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Belediye 
H Başkanlığı’na Mehmet Turgut’un aday 
[I lığının dün açıklanmasına ilk tepki Kadın 
M Kolları’ndan geldi.
|| Kadın Kollan Başkanı Güldane Bayrak, 

yaptığı yazılı açıklama ile Belediye 
Başkanını bir muhalefet mensubunun bile 

! । deştirmesinden daha sert eleştirdi.
Güldane Hanım neler dememiş ki Mehmet

Turgut için..
Daha önceleri yazdığım gibi, AKP içindeki 

kavganın bir yansımasıdır.
Örgütüyle ters olan bir belediye başkanına 

örgütün tepkisidir.
Güldane Bayrak, Ankara’nın kararının 

halkın iradesini yansıtmadığını, AKP ilkele 
f| rine ters olduğunu ve kararın düzeltilmesi 
|| gerektiğini söylüyor.

Yetinmiyor, karar değişmezse Mehmet 
|| Turgut’un arkasında olmayacaklarını ve 
II desteklemeyeceklerini açıkça ifade ediyor. 
| Buna benzer başka tepkiler çıkar mı 
I bilmem..

En azından bazı kesim sesiz kalarak, tep- 
| (tisini gösterir..

Eğer, bu sandıkta kendi başkanlanna oy 
I vermeyecek şekle dönüşürse, Gemlik’te 
I AKP’nin işi zorlaşır.

O zaman, Doğru Yol Partisi adayı Faruk 
| Güzel ile CHP adayının şansı artar..

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı, 
ı AKP’de kazanların kaynaması süreceğe 
j benzer.

IBu nasıl durdurulur Allah bilir..
Ankara’da karar verenler, Gemlik’teki 

sonuçlara katlanmak zorundalar...

Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kollan Başkanı Güldane Bayrak. 
Genel Merkezin Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut’u açıklaması 
üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Turgut’u sert bir dille eleştirerek. 
“Torpilli başkan istemiyoruz” diyerek desteklemeyeceklerini söyledi.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı 
Güldane Bayrak, 
dün yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Genel Merkez’in 
5 aday adayı 
arasından Mehmet 
Turgut’u aday 
göstermesine büyük 
tepki göstererek, 
**Ahnan karar 
halkın iradesini 
yansıtmıyor. Biz 
torpilli başkan 
istemiyoruz. Bu ta 
lihsiz kararın biran 
önce gözden geçi 
rilerek, değişti 
rilmesini istiyoruz. 
Mehmet Tuıgut’un 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
olarak belirlen
mesinden büyük 
bir üzüntü duyuyor, 
bizi ve Gemlik 
halkını

AKP Kadın Kollan Başkanı Güldane Bayrak basana } yaaoüı 
açıklamada. Belediye Başkankğma 5 aday adayı arastadan
Mehmet Turgut'un aday göstenimesânc sert tep*? göstenlL
şaşırtan ve üzen bu 
kararın değişmesini 
ümit ediyoruz.
Biz. Gemlik AKP 
Kadın Kolu olarak 
bu adayla birlikte 
Çalışmayı o nun

arkasında olmayr 
ve desteklemeyi 
kesînliJde 
düşünmüy'OFtti’ 
decfîler.
BeJedke Başkam 
Mehmet Turgut'un

sert dBe yapian 
be aahfaunayn « 
cevap vereceği 
merak edfiçoc.

Seyfeftm
ŞEKERSÖFâa 
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Gürhan ÇETİNKAYA

Başkaınlık yarışı başladı
Gemlik yeni bir döneme hazırlanıyor.
Siyasal Partiler adaylarını belirledi.
CHP’den genç, umut veren aday adayı olmadan 

önce CHP’nin Gemilik İlçe Başkanlığını yapan Mehmet 
Uğur Sertaslan.

AKP’den halen Gemlik Belediye Başkanlığı’nı 
başarıyla sürdüren Mehmet Turgut.

DYP’den önceki seçim dönemlerinde verdiği 
destekle Gemlik’e iki belediye başkanı kazandıran 
Faruk Güzel, ANAP’dan genel merkezde de etkili bir 
politikacı olan Adnan Tekin,

GP’den Haşan Kula..
Şimdi de tümünü tanıdığımız bildiğimiz kadanyla 

bir gözden geçirelim.
Mehmet Uğur Sertaslan CHP’nin adayı
Gelecek için umıut veren genç bir politikacı.
Siyasal yaşamımda da, özel yaşamında da pürüz 

yok. İnşaat alanında yaptığı eğitim, kendisine belediye 
başkanlığı seçildiği takdirde yol gösterecek. 
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Yönetimi’nin öner
isiyle genel merkezin onaylanma olasılığı çok yüksek 
olan Sertaslan, aynca Gemlik’te yapılan kamu oyu yok
lamasında da halktan onay almış.

Şimdi kendisine düşen ;
Akıllı ve akılcı bir strateji ile yola çıkmak.
Gerçekçi projelerini, projelerinin finansman kay

naklarını, düşüncelerini Gemlik halkıyla paylaşmak. 
Olduğundan hiç bir zaman kuşku duymadığımız 
dürüstlüğünden ve Atatürk ilkelerine olan bağlılığından 
seçim döneminde de, seçildikten sonra da ödün ver
memek.

Mehmet Turgut
Gemlik Belediye Başkanı ve AKP’nin adayı
Özü sözü bir..
Gölün taşıyla gölün kuşunu vurdu.
Finansman konusunda son derece tutumlu..
Belediye’nin kaynaklarını kendi kaynaklan gibi 

I benimseyip sahip çıktı. Yüzünün gülmediği, halkla 
I yakınlaşmadığı, personelini dinlemediği eleştrile rine 
I karşın zik zak yapmadı. Bildiği yoldan yürüdü. Üstüne 
I üstlük beş aday adayı arasından çok da zorlanmadan 
I yükselerek
I Genel Merkez’in de vizesini aldı ..
I Şimdi Turgut’a düşen seçildiği takdirde Üniversite 
I konusunu omuzlamak ve sonuna kadar desteklemek.
I Bir de seçim kampanyasını sürdürürken adaleti sağla- 
I mak adına; İlçenin çeşitli yerlerine koydurduğu 
I panoları indirtmek. Ya da diğer siyasal partilerin 
I adaylarına da aynı olanağı sağlamak.
I Faruk Güzel..

DYP Adayı içi dışı bir.
I Yaşam felsefesinde hayır demeyi bilmeyen.
I Kendisinden çok garibanı düşünen.

Halkın içinden çıkan bir halk adamı.
| Önceki dönemlerde gönülden ya da kerhen destek 
I verdiği iki adayı başkanlık koltuğuna taşıdı. Bakalım 
I kendisi de ipi göğüsleyebilecek mi? Ancak koşullar 
I kendi lehine çalışırda başkan seçilirse bence yapacağı 
I ilk iş hayır demesini öğrenmek.
I Adnan Tekin - ANAP

Kalitesi ve güvenilir kişiliğiyle ön plana çıkan Tekin, 
I ANAP’da ûziın yıllar politika yapıyor. Hatta bir dönem 
I Genel Merkez'de yöneticiliğe dek yaklaştı. Partisinin 

Bursa İl Örgütü’nün başında ki Orhan Efe’nin de deste 
ğiyle ANAP’ın oy oranını yükseltecek gibi gözüküyor.

Haşan Kula - Genç Parti
Genç Parti adayı Haşan Kula'nın işi zor.
Genç Parti Genel Başkanı’nın başına gelenler pişmiş 

tavuğun başına gelmedi.
Seçim kampanyasına ekside başlıyor.
Hal böyle olunca kendisine ve partisinin ilçe 

örgütüne çok iş düşüyor.
Çok sıkı çalışarak Cem Uzan’ın düştüğü durumdan 

vazife çıkarmak. Seçim kampanyasını da onun üzerine 
kurmak.

. Hepsi birbirinden güzide adaylar partilerinin de 
desteğiyle seçim maratonuna çıkıyorlar.

Yollan açık olsun.

Seçim sistemlerinin açıklanması

Saygıdeğer Gemlikli hemserilerim. ben 
kendine durumdan vazife çıkarmaya 
devam ediyor ve bu yazımda sîzlere ”11 
genel meclisi ve Belediye meclisine” üye 
olan kişilerin hangi seçim usul ve yön
temleriyle hesaplandıkları konusunu 
açıklamak istiyorum. Geçen yazımda da 
ifade ettiğim gibi bu seçim sistemine 
"Onda birlik baraj uygulamalı nispi 
temsil sistemi" deniliyor.

İl genel meclisi üyelikleri için, seçilecek 
üye sayısı son genel nüfus sayımı 
sonuçlarına göre saptanır. Gemlik’in 
nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında 
olduğu için İl genel meclisine göndere
ceği üye sayısı 5’dir. Nüfusumuz 
100.000’i geçseydi, 1 adet daha fazla 
üye gönderme şansımız olacaktı.

Belediye meclisi üyelikleri için son 
genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, 
nüfusumuz 50.000 ile 100.000 arasın
da olduğundan (Gemliğimizde son 1997 
nüfus sayımına göre 63.329 kişi yaşı 
yor) bizim belediye meclisimize 25 asil 
üye seçilecek. Bu üyelerden 3’ü konten
jan olarak saptanacak. Kontenjan adayı 
adayların sıralamasına dahi edilmeyerek 
aday listelerinde kontenjan adayı olarak 
aynca yazılacaktır. Bir başka deyişle en 
çok oyu alan siyasi parti 3 adet konten
janı da, aldığı normal sıradaki meclis 
üye sayısına ilaveten çıkaracaktır.

Biz şimdi normal meclis üyesi sırala
masındaki seçim yönteminin açıklaması
na geçelim.

Aşağıda nüfusu 10.000’den az olan bir 
belediyenin 9 adet meclis üyesinin 
rakamlarla nasıl saptandığını anlata
cağım. 9 adet meclis üyesi olan bir 
belediyenin yasaya göre 1 adet konten
jan meclis üyesi vardır. Bu üyeyi de en 
fazla oy alan parti çıkaracaktır. 
. Örneğimizde bir belediye meclisi 
seçimine A, B, C, D olmak üzere 4 
siyasi partinin katıldığını farz edelim. Bu 
siyasi partilerin aldıkları oy sayılan da 
sırasıyla; 1420, 1400, 75, 1745 olsun. 
Buna göre toplam geçerli oy sayısı 
4640 olur. Uygulanacak % 10'luk baraj 
4640/10=464 olarak hesapla bulunur.

Aşağıdaki gibi:
A= 1420-464=956
A- (956/1) ,(956 2), (956 3). 

(956/4)= (956)4478)4318.7)4239
B= 1400-464=936
B=(936/l),(936 2),(936 3)4936 9»
(936),(468),(312)4234)
D=1745-464=1281
D=( 1281/1)41281 2)41281 3).
(1281/4)=(1281),(640^),(427),
(320,5)
Gerekirse bu böl— işlemi 5’e, 6 ya 

seklinde devam edebilir Om» ğ—aada

kesilmiştir. Bundan sonra yapılacak
iş,bu üç işlemdeki en buyuk 8 mm» I 
saptanması olacaktır.

Bu sayılar sırasıyla,
(1281), (956),(936)4640.5)4478)4468, 
(427),(320,5)’dır.

Bu sayılann hangi siyasî partilere ait 
oldukları saptanır; A siyasi partisâıda 
956 ve 478 ; B siyasi partisinden 934 -

adet sayıdır. Bu yüzden D siyasi partia 
bu yöredeki 9 meclis üyeliğinden.biri 
kontenjan olmak üzere 5. A par- 
tisi 2 ve B siyasi partisi ise 2 üye 
çıkarabilecektir.

İl gen el meclisi seçim sonuçlanmaI 
hesaplanmasında da aynı yöntem uygr

kontenjan üye oknadBğmdan bütün 
ler yukarıda izah etmeye çahştığmıyim 
temle saptanırlar.

Saygıdeğer Gemlik fi hemserfcn» j 
önümüzde çok çekişmeli geçeceğin w 
netliğim bir secim dönemine girerina, I 
yanlış hesaplama ve no uçlara ulasan* 
mak için sîzlere bu bilgilen sumsa 
gereği duydum.

herkese ışık tutacaktır
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At Göztöğü

Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları Başkanı Güldane Bayrak, 
İ JS4 Genel Merkezin Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut’u açıklaması 

üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Turgut’u sert bir dille eleştirerek, 
“Torpilli başkan istemiyoruz” diyerek desteklemeyeceklerini söyledi.

* 3,0 Seyfettin ŞEKERSÖZ 
■HHB.

1 Mehmet Turgut'un
| AKP Gemlik Belediye
I Başkan adayı olarak

& açıklanmasına
1 tepkiler başladı.
s Teşkilatla bir türlü 

w . yıldın barışmayan 
" Belediye Başkanı ve

| AKP Belediye Başkan
k adayı Mehmet Turgut’a 

» < parti içinden ilk
|jf tepki Kadın Kollan
I Başkanı Güldane

Bayrak tan geldi.
■ Bayrak, yayınladığı
■db yazılı açıklamada.

| Mehmet Turgut’u 
| adeta topa tutarak 

__ 4 zehir zemberek suçla- 
irann malarda bulundu.

i İki yıl önce Başbakan
t ve AKP Genel Başkanı

karşıya kaldığımız 
süreç ve bu süreç 
sonunda alınan karar,
teşkilatımız içinde bir 
inanç sorgulaması ve 
hayal kırıklığı oluştur
muştur. Bunun da 
ötesinde en büyük 
kaybın zaman kaybı

} Recep Tayyip Erdo
| ğan’la beraber, adaleti 
1 kendilerine ilke alarak;

* “ sürekli yenilik ve gelişi
me mi kendilerine hedef 
■ S • koyduklarını belirten

Güldane Bayrak, yap- 
tığı açıklamada "Büyük 
bir inançla yürüdüğü 
müz bu yolda, karşı

olduğuda düşünülürse 
geçen beş yılın üze 
rine on yıllık bir za 
man daha Gemlik’in 
ve burada yaşayan 
insanların gelecek
lerinden çalınmış 
bir zaman olacaktır. 
Gemlik’e ve onun 
geleceğine duyduğu-
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TAŞI 
GEDİĞİNE

Lider sultası
AKP ve CHP’de lider sultası 
Görüldü ki; eğilim yoklaması, 
anket, mülakat v.s. hava, 
ava imam bildiğini okuyor. 
Bizim ki de bize özgü 
demokrasi.
Ama ne demokrasi
Halkın sivrilttiği kazıklar 
bugüne de kendine battı hep 
0 kazığı çıkarmak kolay 
olmuyor

muz sorumlulukla 
son kez ve objektif bir 
şekilde alınan kararın 
tekrar gözden geçi 
rilmesini, partimizin 
kendine yakışır bir 
şekilde davranmasını 
sabırsızlıkla bekli 
yoruz" diyerek, Beledi 
ye Başkanı Mehmet 
Turgut’un adaylığının 
tekrar gözden geçi 
rilmesi gerektiğini 
savunan AKP Kadın 
Kollan Başkanı Gülda 
ne Bayrak, geçen iki 
süreç içinde Mehmet 
Turgut’un yaptıktan 
faaliyetlere destek 
yerine elinden 
geldiğince engel 
olduğunu öne sürdü. 
TOPA TUTTU 
Gemlik halkına layık 
hizmetler yapmayan, 
halkın antipatisini 
kazanmış, kardeşleriyle 
bile mahkemelik olacak 
kadar ilişkileri zayıf 
olan birinin arkasında 
olmayı kabul edemeye
ceklerini söyleyen 
Güldane Bayrak, 
yaptığı açıklamalarla 
Mehmet Turgut’u 
topa tuttu.
Bayrak, "Gemlik’teki 
ihtiyaç sahipleri 
yararına düzenlenen 
kermeste gövde gös
terisi yapmak için 
aldığı tablonun 
parasını bile öde
meyen, maaşında 
haciz kararı bulunan, 
AKP'nin misyon ve 
vizyonundan çok çok 
uzakta olan, par
timizin adaylarda 
olmasını istediği kri 
terlere sahip olmayan

Mehmet Turgut’un 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı olarak 
belir lenmesinden 
büyük bir üzüntü 
duyuyor, bizi ve 
Gemlik halkını 
şaşırtan ve üzen bu 
kararın değişmesini 
ümit ediyoruz. 
Biz Gemlik AKP 
Kadın Kolu olarak 
bu adayla birlikte 
çalışmayı o’nun 
arkasında olmayı 
ve desteklemeyi 
kesinlikle 
düşünmüyoruz" dedi. 
TORPİLLİ BAŞKAN 
İSTEMİYORUZ 
Alman kararın halkın 
iradesini yansıtmadığı 
iddiasında bulunan 
Güldane Bayrak, 
"Biz torpilli başkan 
istemiyoruz" diyerek 
yüreğinde insana 
hizmet etme sevgisi 
bulunan bir başkan 
istediklerini belirtti. 
Demokrasinin tüm 
güzelliği ve ağırlığıyla 
ortaya çıkmasını ve bu 
talihsiz karann bir an 
önce değişmesini 
beklediklerini söyleyen 
Güldane Bayrak, 
"Şunu da özellikle 
vurgulanmalıyız ki 
itirazlarımızın ve 
bütün tepkilerimizin 
kişisel bazda 
algılanması doğruyu 
ifade etme, daha 
iyi ve daha güzeli 
işaret etmeye yönelik 
düşüncelerimize 
yapılacak olan ue 
asla kabul etmeye
ceğimiz bir haksızlık
tır. İlk kurulduğu 
günden bugüne bu 
çatı altında göster
diğimiz tüm çaba ue 
emeklerimiz ne 
birkaç şahsiyet, 
ne de birkaç kurum 
içindir. Aksine tüm 
bu çabamız önce 
‘insan’ için ve 
halkımızı daha 
güzel günlere taşı
maya olan 
inancımız içindir" 
dedi.

At Gözlüğü
Aefcnd» atların adb ohan
Bu gozluğu. ■riard— cnk iaaaafar 

kullanıyor.
Ne demek at gozhgu fle bakmak 
O lay la n derinden görmemek.
Bir açıdan değerlendirmek 
Alternatif aramamak.
Bu gözlükten, ülkemizde pek çok 

var.
İnsanlar bu gözlükleri, bazen 

korkudan taktılar.
Bazen de, menfaatlerini korumak 

için taktılar.
1971 askeri darbesi, çok aydınm 

başını yedi.
Hocaların ve asistanların pek 

çoğu üniversiteden atıldı.
Yazanlar, Uğur Mumcunun akıbe

tine uğradı.
Sakıncalı ilan edildi.
Bazıları karambola gitti.
Pek çoğu damgalandı.
1982 darbesi de, ondan aşağı 

kalmadı.
Öyle bir anayasa yapıldı ki, kımıl- 

dayanın başı ezildi.
İşte. Bu iki darbe mükemmel bir 

nesli yok etti.
Bu nesil, çok okuyordu.
Bu nesil, çok düşünüyordu.
Ülke meselelerine duy arlıydı.
Ve. Çok tepkiliydi.
Üniversiteler ve sendikalar çok 

etkindi.
Ama. Bu iki darbeden sonra 

üniversite bocalan, mum gibi oldu.
Ve. Saygıdeğer hocalarımız “Ordu 

Göreve” pankartları ile, yürüyüşlere 
bile başladı.

Çünkü hepsinin gözünde artık, at 
gözlüğü vardı.

Bu gözlük, sadece bürokrasiye 
bakıyordu.

Bu gözlük, vatandaşı hiç görmü 
yordu.

Bu anlayış, diplomatlara bile 
bulaştı.

Her şey, olduğu gibi kaldı.
Kimse çözüm aramadı.
Arayanlar da. aradığına pişman 

edildi.
Ama. Artık bu at gözlüğünden, 

kurtulmanın zamanı geldi.
Diplomat gözlüklerini, takma 

zamanı geldi.
Tıpkı. Büyük Atatürk'ün Hatay 

konusunda taktığı gibi.

GÜNÜN SÖZÜ
Sabır, kuvvetin bir başka adıdır.

“Broııning"
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Başarılı öğrenciler Parkın
ödüllendirildi

Yurt genelinde 
tüm dersanelerin 
bağlı bulunduğu 
Özdaş Eğitim 
Hizmetleri 
tarafından yapılan 
denemi» sınavında 
başardı olan 
Gemlik 2000 
Dershanesif 
öğrencilerine 
ödül verildi. 
Gemlik 2000 
Dersanesi’ne 
devam eden 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden 
Mustafa Özer, 
Türkiye İkincisi 
olurken, Mustafa 
Karpuz dördüncü, 
Kemal Öztürk’de 
yidenci olarak 
büyük basan 
sağladılar.

yenileniyor
kaldırımları'

2000 Dersanesi’de 
düzenlenen 
törende 
Dersane müdürü 
Nihat Okgil, 
başarılı 
öğrencilere 
çeşitli hediyeler 
vererek onları 
ödüllendirdi.

i s a 
I 
i ı I i 
I 
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i

AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP 
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

Mrk. •. Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1
Tel : (0.224) 614 30 62 GEMLİK 

Şb. Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel; (0.224) 363 98 72

sı İlçemizin İlçe 
Belediye Parkı’nın 
çevresinde bulu
nan kaldırımlar, 
Belediye Fen 
İşleri ekiplerince 

sökülerek, 
yenileme 
çalışmaları 
başlatılacak. 
Gemlik 
Belediyesinin 
Atatürk Kordonu, 
belediye çevresine 
yaptığı mozaik 
kaldırım döşeme 
işinden sonra, 
daha önce iç

döşemesi yapıla I 
Belediye Parkı'n» 
bu kez de dıs 
yaya kaldıranları 1 

mozaik parke ile I 
kaplanacak.
Kaldırım çalış
malarının danha 
sonra 2 Nolu r 
Cadde'ye 
kaydınlacağmı 
söyleyen 
belediye 
yetkilileri, ilçede i 
kaldıranları boa* 
olan yerin 
kalmayacağım 
bildirdiler.ei 

ig

il
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“Kumla’da sinek 
kalmayacak”

Küçük Kumla Belediyesi tarafından 14 milyar liraya alınan su 
püskürtmeli otomatik termal sistem ilaçlama makinası ile bu 
yaz Kumla’da sinek sorununun yaşanmayacağı açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kumla Belediye 
[ Başkam Ömer

Bal. çevre 
belediyelerde 
olmayan ilaçla
ma makinesi 
alarak yaza 
sîneksiz girme 
sözü verdi.
İzmir’de ilaç 
makineleri 
üreten İlmak

I firmasından
14 milyar alman 

t otomatik termal 
i sistem ilaçlama

| makinesi 
| Küçük Kumla 

Belediyesi 
önünde vatan-

Kuçük Kumla Belediyesince satınalınan, yalnız su 
püskürterek çalışan ilaçlama makinası ile Küçük Kumla da 
bu yaz sivrisinek sıkıntısı çekilmeyecek.

daşlara tanıtıldı. 
Kumla Belediye 
Başkam
Ömer Bal ile 
Kumla’h

I vatandaşların 
meraklı bakışları 
arasında maki 
neyi çalıştıran 
İlmak Firması 
Genel Müdürü 
Bülent Şimşek, 
makinenin 
sadece ilaç ve 
su püskürt
tüğünü 
belirterek

ı "Diğer ilaçla
malarda ilacın 
içine mazot 
konuluyor,

Küçük 
öğrenci 
ailesini 
korkuttu

bu sistemde 
ise mazot yok. 
Makine bir yıl 
içinde mazot 
sarfiyatından 
kendini 
amorti edebilir" 
dedi.
Dakikada 6 
metreküp hava 
çıkartabilen 
termal sistem 
ilaçlama 
makinesi 
Dünya Çevre 
Örgütü’nün 
öngördüğü 
20 mikron 
çapında 
damlacıklar

14 rr*yar liraya «hnan ilaçlama makinarının İlk 
denemesi Saladiya önünde yapıldı.

üreterek tabiat 
ile insanlara 
zarar vermiyor. 
8 ile 10 metre 
uzağa kadar 
ilaçlama yapan 
makine 100 
metrekarelik 
alana olduğu 
yerden ilaç 
dağıtabiliyor. 
Soğuk sistemle 
çalışan makine 
iş bitiminde 
otomatik olarak 
kendini temiz 
leyerek çalışana 
iş bırakmıyor. 
Geniş hortumlar 
takılarak 
kullanıldığında 
ise Larva, 
yataklarında çok 
başarılı olduğu 
açıklanan ilaçla
ma makinesin
den Bursa’da 
16 adet bulun
duğunu söyleyen 
firma Genel 
Müdürü Bülent 
Şimşek, makine 
nin ilaç kon
duğunda 350-

400 kilo ağırlığa 
ulaştığını 
bildirdi.
Son sistem 
ilaçlama maki
nesini beldeye 
kazandırarak 
yaza rahat 
gireceklerini 
söyleyen Beledi 
ye Başkanı 
Ömer Bal, "Gel 
diğimiz günden 
beri temizliğe 
çok önem 
verdik. Mazotlu 
ilaçlama siste 
mi insanlara 
zarar verdiğin
den bu maki 
neyi aldık. Gem 
lik Belediye 
si'nde dahi 
bulunmayan 
bu makine 
ilaçlama yap
tığında insan
larımız balkon
larında rahat 
tıkla çay ve 
kahvelerini 
içebilecekler" 
şeklinde 
konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Perşembe 
akşamı okul 
çıkışında evine 
gitmeyen 
Yeşim Kaya 
(8) ailesine 
zor bir gece 
yaşattı.
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu ikinci 
sınıf öğrencisi 
Yeşim Kaya, 
akşam saat
lerinde okul 
çıkışında evine 
gitmeyince 
ailesini endi 
şeye soktu. 
Annesinin 
kızını saat 
11.00 sıraları
na kadar bek
lemesine 
rağmen 
gelmeyince 
Asil Çelik’te 
işçi olarak

F s™ ™l I
BURSA HAKİMİYET 

I KENT VE I
B OLAY .
I GAZETELERİNE ■
। İLAN ALINIR ■ 
1 KÖRFEZ REKLAM 1
I TEL : 513 17 97- 513 96 83 1

Fax : 513 35 95

çalışan babası 
Azer Kaya ya 
haber verildi.
Çalıştığı 
işyerinden izin 
alarak eve 
gelen Baba 
Azer Kaya, 
sabaha kadar 
ilçe sokakların
da aradığı 
kızına 
ulaşamadı.
Emniyet 
Müdürlüğü ne 
de resmi kayıp 
müracaatı 
yapmayan Azer 
Kaya, Belediye 
hoparlöründen 
sabah saat
lerinde kızının 
kaybolduğunu 
duyurarak, 
vatandaşlardan 
yardım istedi.
Yeşim Kaya'nın 
aynı okulda 
6 ncı sınıfta 
okuyan ağabeyi 

ile 8 nd 
sınıfta okuyan 
ablar mm 
bulunduğumu 
söyleyen okul 
idaresi küçük 
öğrencinin 
kaybolmasına 
anlam 
veremediler. 
Dün, saat 
10. oo sıraların
da evine gelen 
Yeşim Kaya, 
ailesini 
sevince boğdu. 
Aynı sınıftan 
bir arkadaşının 
evinde kaldığı 
öğrenilen 
Yeşim
Kayanın 
kaçırılmış 
olmasından 
şüphelenen 
ailesi 
kızlarının 
ortaya 
çıkmasıyla 
rahatladılar
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Ana ve Aycelle birleşti
İki şirket, "TT ve TİM İletişim Hizmetleri" unvanı altında birleşti.

Telekominika 
syon sek
töründe bek
lenen nikah 
kıyıldı. Aycell 
ve Aria; "TT 
ye TİM 
İletişim 
Hizmetleri" 
unvanı altın
da birleştiler. 
Geçen yıl 
Mayıs ayında 
başlayan 
süreç, resmi 
izinlerin alın
masının 
ardından 
tamamlandı

ve Türk 
Telekom’a 
ait olan 
Aycell’le, İş- 
TIM ortak
lığının sahip 
olduğu Aria 
GSM şirket
leri birleşti. 
"TT ve TİM 
İletişim 
Hizmetleri 
Anonim 
Şirketi" 
unvanlı yeni 
şirkette, 
Türk 
Telekom ve 
TİM’in yüzde

40’ar, İş 
Bankası 
Grubu’nun 
ise yüzde 20 
hissesi 
bulunuyor. 
Birleşmeye 
ilişkin Türk 
Telekom 
tarafından 
yapılan açık
lamada, 
"Yeni Şirket 
Türk 
Telekom’un 
derin pazar 
bilgisini, 
TİM’in ulus
lararası

mobil telefon 
sektöründeki 
birikimini ve 
Türkiye’nin 
en köklü 
finans kuru
luşlarından

Türkiye İş 
Bankası’nın 
finansal 
deneyimini 
biraraya 
getirecektir" 
denildi.

Erdoğan’dan Kıbrıs değerlendirmesi
Başbakan süreçte, gerek gerekse.
Recep Tayyip kuzey gerekse Güney
Erdoğan, güney dikkatli Kıbrıs Rum
Kıbns müza bir şekilde ama Yönetimi, o
kerelerini çözüme yönelik beklenen
dikkatle izlediği olumlu yak neticeyi
ni vurguladı. laşır" dedi. yakalamış
Kıbnsta psiko Erdoğan, olsun.
lojik bir sürecin "Temenin o İkincisine
devam ettiğine dur ki 22fsine Türkiye
dikkat çeken kadar arzu ile Yunanis
Erdoğan, ladığınız tanın
"Umarım bu noktaya gelsin. katılıcağı
psikolojik Gerek KKTC, sürece

kalmadan 
bitsin" diye 
konuştu.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE O O ££ O O
KÖRFEZ OFSET O I O O OO

Eurovısıon için 
biletler satışta

Yarışmanın yan sra provalar da bfet airarak idenebieca.
Türkiye’nin ilk 
kez evsahi pl iği 
yaptığı ve TRT 
tarafından 
düzenlenen 49. 
Eurovision Şarkı 
Yarışması, İstan
bul Abdi İpekçi 
Spor Salonu nda 
yapılacak.
Yarışmanın bilet 
satışları sürüyor. 
Geçen yıl Sertab 
Erener’le bir 
rüyayı gerçek
leştiren Türkiye 
İstanbul’daki 
Eurovisyon 
Şarkı Yarışması 
için geri 
sayıyor artık.
Athena 
Grubunun 
Türkiye’yi temsil 
edeceği yanşma 
için Zeytin bur
nu’ndaki Abdi 
İpekçi Spor 
Salonu 
hazırlanıyor. 
7500 kişilik 
salonda 36 ülke
den yarışmacı ve 
konuklar 
ağırlanacak.
12 Mayıs’tâki 
yan finalde 22 
ülke yanşacak.

6ONG LUNTMT 
tSTANeUL. 2004

Burada seçilecek 
10 ülke, geçen 
yılki ya nşmada 
ilk 10’a girenler 
ve Eurovision'un 
4 asil üyesiyle 
birlikte toplam 
24 ülke 15 
Mayıs’taki final 
gecesi tüm 
Avrupa'dan 
yüzmilyonlarca 
izleyiciyle 
buluşacak.
Gösteri başına 
satışa sunulan 
bilet sayısı 5500 
olarak belirlendi. 
2 bin koltuk da 
protokole 
ayrılacak.
16 Şubat’ta 
satışına başlanan 
biletler 
Türkiye’de 
Biletbc’in 
(www.biletix.com 
) adresinden, 
İstanbul, Ankara 
ve İzmir’deki 21 
satış noktası ile 
0216 556 98 00

numaralı Ça#ı 
Merkezi ndes 
sat ısa sumdda 
Avrupa 
ülkelerinde böet 
satıştan.
Biletix'm iş 
ortağı 
Ticketmaster « 
(www.ticketma»- 
tereur ope.com) 
web adresi 
üzerinden 
Türkiye ile eşza
manlı olarak I 
satılıyor.
Bilet fiyatları İm 
Şöyle;
Yan fi nal ve find 
provaları: 17 
milyon 500 bin- 
70 milyon; yan 
final 52-87 ndr 
on 500 bin. final 
gecesi 105-175 
milyon lira. 
Kombine bilet 
fiyatlan da 192 
milyon 500 bin- 
332 milyon 500 
bin lira arasında 
olacak.

I JAPON CAZ SOBAIARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI ______

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ
| JAPON SOBASI CAZYAĞI SATIŞ VE SEIVİSİMİZ VABBII

^AKILLI T^ITÎbls^ı

TOYO TİCARET

EVÎNİZİ-ÎŞ YERİNİZİ- I 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ETTİR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN

ISSt KOKUSUZ DUMANSC YANAR
P0C8EDE ’BİEME. ORTAMDA RUTUBET VWlN 

FAN Ü KŞ* SIR YA» SSHflfe

■ TEl:513 71 17

http://www.biletix.com
ope.com
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Kar alarmı veriliyor rdri
anbul Büyükşehir düzeyi olan ”B” Meteoroloji İşleri ve Onanm Jr
ledive Baskanlıöı. nlanına rıor-ti (L>«/>l

İstanbul
Belediye Başkanlığı,
meteoroloji raporları 
doğrultusunda, kış 
koşullarıyla mücadele 
için ana arterler ile 
çevre yollan katılım 
noktalarında "yüksek 
yoğunluk alarmı”

planına geçti.
Belediyeden yapılan 
yazılı açıklamada, 
Büyükşehir Belediyesi 
Afet Koordinasyon 
Merkezi (AKOM) 
Meteoroloji 
Mühendisliği ve Devlet

Genel Müdürlüğü nün Müdür
hava tahminine göre, 
İstanbul’un sağanak 
yağışın etkisinde 
kalacağı hatırlatıldı. 
Açıklamada, bu 
nedenle Ulaşım Daire 
Başkanlığı Yol Bakım

lüğü nün kış 
koşullarıyla —ite 
delesi doğrultusunda. 
İstanbu I Büyükşehir 
Belediye Baskaniı 
ğı’nm, ana arterler He 
çevre yollan katılım

Abdullah Gül'den 
Papadopulos'a yanıt 

"Vatandaş olmak için Kıbrıs'ta doğmak gerekmiyor."

noktalannda "yüksek 
yoğunluk alarmı" 
düzeyi olan ”B” 
planına geçtiği 
bildirildi.
Açıklamaya göre, 
olağanüstü kış 
koşullarının geçerli

Büyûhscirir
Belediyesi ne beğh 
diğer btrimifr 
koordineii çahşacak 
Plan Çerçevesinde 550 
is makinesi ile 3 bin 
personel. 3 vardiya 
halinde çalışmalara 
hışladı ve gün boyu

Dışişleri Bakanı 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
Kıbrıs’taki 
görüşmelerde 
Rum tarafının, 
"Türkiye’den 
gelen Türkler 
referandumda 
oy kullanmasın" 
önerisine 
tepki gösterdi.
Gül, "Vatandaş 
olmak için 
Kıbrıs’ta doğmak 
gerekmiyor" 

| diye konuştu.
Bakanlık çıkışında 
gazetecilerle 
sohbet eden Gül, 
Kıbrıs’ta, içinden 
geçilen zor süreçte

sabırlı, iradeli 
ve iyi niyetli olmak 
gerektiğini 
belirterek, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ın 
büyük bir sabır ve 
irade ortaya 
koyduğunu 
vurguladı.
Gül, Rum lider 
Papadopulos’un, 

çözüme 
ulaşılması 
durumunda 
düzenlenecek 
Annan Planı’yla 
ilgili olası bir 
referanduma, 
Türkiye’den 
gelen
Türkler'in katıl
maması yolun
daki önerisine 

de karşı çıktı. 
Rum Kesimi’ne 
yapıcı yaklaşmalar 
çağrısında bulunan 
Gül, "Vatandaş 
olmak için illa da 
orada doğmak 
gerekmiyor, 
bunun birçok 
yolları var" 
dedi.

Yasama Mnh
20 Milletvekilinin dokunulmazlık dosyası dönem sonuna

Bazı milletvekil
lerinin dokunul 
mazlıklannın 
kaldırılmasıyla 
ilgili olarak 
Meclis’te kurulan 
hazırlık komisyon
ları çalışmalarını 
sürdürüyor. 
Meclis Anayasa 
Adalet Karma 
Komisyonu 
üyelerinden oluşan 
hazırlık 

komisyonu. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
da aralarında 
bulunduğu 20 
milletvekilinin 
dokunulmazlık 
dosyasının dönem 
sonuna bırakıl
masını karar
laştırdı.
Cumhuriyet Halk 
Partili üyeler 
karara karşı çıktı. 

ele akbğı tüm 
dosyaların donem 
sonuna ertelen
mesi yönünde 
karar ahmştı. 
Hazırlık 
komisyonlarının 
raporları, daha 
sonra Anay asa - 
Adalet Karma 
Komsiyonu nda 
ele ahnacah

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110
Pofclmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 613 18 79
Gar. Kont 5131206

KAYMAKAMUK

Kaymakamü 5131051
C^avafcğı 51310 53
CSavaYrd. 5132954
Emniyet MCıd. 5131028

ULAŞIM

Uludağ Turizm 6131212
Aydın Turizm 613 20 771

HASTANELER

Devfef Hastanesi 613 92 00
SSK Hastanesi 6132329
MerlağOcağ 6131068

TAKSİLER

KMnTaH 6131821
ÇnarTaM 6132467
GOanTaM 6133240
GanürkM 6132324
Manam Taül 614 36 60

BELEDİYE

TEKAnza 513 2066
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5140095
Omn.Böl.Şef. 513 12 86
Mü Eğt. Md. 51311 74
Hak Kütüphane 513 13 53
AskertkŞb. 513 1057
Karayolan 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 3742
özel İd.'Md. 513 15 07
TapuScLMûd. 513 14 14
Müftülük 513 1364
Gümrük Md. 613 1411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 613 1092
ÖçeTanmMûd. 513 11 86
İçe Seç. Md. 513 7773

Santral 6134521-23
Başkanlık 6134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 6134521-122
Su İşlet. 6134621-116
İtfaiye 6132325
Muhasebe Md.613 45 21-182
Yazı İşi. Md. 6134621-111
Su Ama Yalna 185

DENİZ OTOBÜSÜ .

Bursa 256 77 84
Mudanya 5443060
Yenlkapr (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT

Yalova (226)8141020
Topçular (226)363 43 19
EskJNsar (262)65560 31

OTOBÜS

TÜP DAĞITICILARI

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminal (18 Hat)

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşgaz 5134546
YenlLMtgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukttgaz 5138000

AKCAN PETROL 5131079
YERÜYURTLAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 5131425

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’N İN HİZMETİ

SATILIK «KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İANIAR
Bu köşede yayınlanacak Hanlar yakın GbMmb BrsrMb

SATILIK DAİRE

Manastır 100. YIL 
Sitesi nde SATILIK 
DAİRE 513 67 *5

UCA CADDESİPOE
ÇALIŞIR DCRLMD A TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ
SAT1LK 513 16 17

Hamidîye Mh. Yavuz Sok.
No: 11 GEMLİK 

3200 M2 imari: bahçe 
0.536.969 99 63

Manastır'da Tay Tüvdü 
Çay Bahçesi üstü Ava Ap.

140 m2 daire 
0.536 9t>9 99 03

196 m2 4 kath işvetî 
satıhk 0.505. 361 14 39

IMh'6 Yeni Sed® Öte SSes; H 

tez w mH** te » «Ü»
SU M 7» >515 »S 9» 95

DAİRE SAJULOTO
19*7 MODEL 
■orn—m

TOYOTA COROLLA I_3 
6^32.464 63 83

SATILIK BİNA

: S13 15 «T
SATILK 3 KMU EESA

SATKK2. EL

19*4 MOSS. 
m en «T spktvb

1976 WOOEL 
W.WAT 124 

6 >36 S87 Ti 9*
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Kredi. 6 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 16 yı

Ankara’da 
temaslarda 
bulunan 
TÜSİAD 
Başkanı Ömer 
Sabancı, 
hükümetin 
ekonomik ve 
dış politikasını 
destekledikleri
ni söyledi. 
TÜSİAD heyeti 
Devlet Baktım 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif 
Şener’le bir 
araya geldi. 
Şener, burada 
yaptığı konuş
mada, artık 
2-3 rakamlı

enflasyonun 
hatırlan
madığı bir 
Türkiye’yi 
inşa etmekte 
olduklarını 
ve 30 yıl 
aradan sonra 
Şubat ayında 
tek haneli 
rakamların 
görüleceğini 
bildirdi.
Hükümetin, 
sivil toplum 
örgütleriyle 
sağlıklı ilişkiler 
kurmasının, 
ekonomide 
sağlıklı karar 
alınmasına 
katkı sağlaya

ihtiyaçtan için H 
kullanılacak.
Kalan 100 
dolarlık kredi 
ise bankacılık 
sektörünün 
finansal aracıhk I 
kapasitesinin

Türkiye Direktörü 
Vorkink, imza 
töreninden yaptığı 
açıklamada, bu 
kredinin ihracat ve 
istihdam artısına 
katkıda bulunağını 
söyledi.
Devlet Bakanı Ali 
Babacan ise, 
kredinin bugünkü 
şartlarda oldukça 
uygun faiz ve 
vadeye sahip 
olduğunu 
vurguladı.
Babacan şunları 
kaydetti: 
"Kredinin 200 
milyon dolarlık 
bölümü özel 
ticari bankalar 
aracılığıyla ihra
cata yönelik özel 
sektör firma la 
nnın yatınm ve 
işletme sermayesi

Hâzine nin garan
törlüğünde Dünya 
Bankasından 
Türkiye Sınai 
Kalkınma 
Bankası ’na 
sağlanan 303.1 
milyon dolarlık 
"ihracat finans
manı aracılık 
kredisi "nin ikraz 
anlaşması 
Ankara’da 
imzalandı. 
Anlaşmayı 
hükümet adına 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Türkiye 
Sınai Kalkınma 
Bankası Genel 
Müdürü Halil 
Eroğlu ve Dünya 
Bankası adına da 
Türkiye Direktörü 
Andrew Vorkink 
imzaladılar.
Dünya Bankası

güçlendirilmesi
amacıyla finansal
kiralama, diğer 
adıyla leating 
kredisi olarak 
ihracatçı firma 
ve kobilere 
kullandırılacak 
Türkiye Sınai 
Kalkınma 
Banka sı na 
sağlanan kredi 
6 yılı geri 
ödemesiz olmak 
üzere toplam 
16 yıl vadeli, 
faiz oranı ise 
libor artı yüzde 
0.5 olacak.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
El ilanı

basımı için basımı için

Körfez Ofset

cağını belirten 
Şener, 
gündemde 
Kıbrıs mese
lesinin ye 
Avrupa 
Birliği’nin 
bulunduğunu 
da hatırlattı. 
Devlet Bakanı 
ve Başbakan

Yardımcısı 
Mehmet Ali 
Şahin de 
TÜSİAD 
heyetini 
kabul etti. 
Şahin, özel 
sektörün 
ekonomideki 
öncü rolüne 
işaret etti.

Her türlü Renkli afiş 
Seçim Broşürü 

Tanıtım kartları
Oy pusulası 

Tanıtım kartları

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

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

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



Yeni bir protein keşfedild
Protein, kolesterolün bağırsaklarda emilmesini sağlıyor.

Yeşil 
kartlılara 
ücretsiz '

sezaryen
>iteceklerden alı* 
nan kolesterolün 
bağırsaklarda 
emilmesini 
sağlayan protein 
keşfedildi.
Amerikan Science 
dergisinde yer alan 
makaleye göre, 
proteinin bulun
ması, kolesterol 
seviyesinin 
düşürülmesine 
yönelik yeni yön* 
temlerin geliştir
ilmesini sağlaya
bilecek.
ABD’nin New 
Jersey eyaletindeki 

Kanserli hücre artık
korunamayacak

P-glikoprcteinin, ilaç direncinde önemli rol oynadığı 
kanıtlandı.

bir araştırma 
enstitüsünün 
uzmanlan, bulduk
ları proteine 
NPC1L1 adını 
verdiler. Fareler 
üzerinde deney 
yapan uzmanlara 
göre, protein, 
kolesterolün 
bağırsaklarda 
emilmesi sürecinde 
etkin rol oynuyor. 
Deneylerde, protei
ni alan farelerde 
kolesterol oranı 
% 70 azaldı. 
Araştırmacılar, pro
teinle ilgili gelecek-

KOLESTEROL

• Steroıdna motefcutaı p sastopfc mastı
• SpeciOCna funkcıp u mtmbranama
• PrstaCa Jutıuh kısalma i sterotdrvh 

hormona
•Uzima sa hrenom i ıritsttrin u iefri _©o
te yapılacak ayrın
tılı çalışmalann, 
kolesterol 
seviyesinin düzen

lenmesine yönelik 
ilaç geliştirilmesini 
sağlayabileceğini 
düşünüyor.

Yeşfl
Kartlı I
hastaların i
sezaryen 1
veya 
mudahalelı i Bfe 
doğumları
ücretsiz M
yapılacak. 
Tedavi 
sırasında 
kullanılan 
ilaç, labo
ratuar 
tetkikleri ile yatak 
ücretleri fatura - 
landınlacak.
Sağlık Bakanlığı, 
Yeşil Kart sahibi 
hastalann sezaryen 
ameliyatları hakkın
da il valiliklerine 
genelge gönderdi. 
Genelgeye göre, 
daha önce fatura- 
landırılan sezaryen 
veya müdahaleli 
doğumlar, yeşil 
kartlı hastalara

t

ücretsiz olacak.
Bu tedavi «vaamda 
kukandan Sac. 
laboratuar 
tetkikleri Se 
yatak ücretleri 
faturalandmlacak 
Genelgede, 
illerdeki tim 
yataklı tedavi 
kurumla rırrm 
bilgilendirilmesi ve 
bu doğ rultuda 
hareket etmeleri 
istendi.

Ingiliz bilim 
adamları, kanser 

' hücrelerinin, 
ilaçların tümörlere 
saldırmasını 
engelleyebilen
korumaklarım 

devre d ışı bırak
mayı başardılar. 
European Journal 
of Can cer der
gisinde yayımlanan 
araştırmaya göre, 
bu korumalar kar
maşık bir savunma 
sisteminin parça 
smı oluşturuyorlar. 
John Radcliffe 
hastanesinde 
görevli bilim 
adamları, 
kemoterapi 
Saçlarının kanser 
hücrelerine etki 
etmesini blöke 
eden koruma 
molekülü P-gJiko- 
proteinin nasıl 
devre dışı bırakıla
bileceğini

araştırdılar. 
BBC’deki habere 
göre, XR9576 
isimli ilacın, P- 
glikoproteini bloke 
ederek, tek tek 
hücreleri kemoter- 
apiye duyarlı hale 
getirebildiği daha 
önce biliniyordu. 
İlacın, tümörlerde 
de etki edip 
etmediği İse 
bilinmiyordu.
Laboratuvar 
deneyleri için, az 
ve çok miktarda 
P-glikoprotein 
içeren tümörler 
yetiştirildi. 
Tümörlere, 
kemoterapide 
yaygın olarak kul
lanılan vinblastin 
ya da doxorubicin 
uygulandı. Az sayı
da P-glikoprotein 
içeren tümörler her 
İki ilaca yüksek 
duyarlılık gös

21 Şubat 2004 Caaartaıl 
KAHRAMAN ECZANESİ

22 $abat 2004 Pazar 
MURAT ECZANESİ

terirken, P-gliko- 
protein sayısı 
yüksek olan tümör
lerin doxorubicine 
20 kata, vinblas- 
tine de 300 kata 
kadar direnç gös
terdiği tespit 
edildi.
Bilim adamları, 
deneyi tekrar 
etmeden önce, 
tümörlere önce 
XR9576 ilacını 
uyguladılar. Deney 
sonucunda.

NÖBETÇİ ECZANE

XR9576 Sacının p- 
glikoproteini devre 
dışı bırakarak, 
kemoterapi 
ilaçlarının daha 
fazla etki etmesini 
sağladığı ortaya 
çıktı.
Araştırma başkanı 
Richard Callaghan, 
bu deneyle, P- 
glikoproteinin ilaç 
direncinde önemli 
rol oynadığının 
kanıtlandığını 
söyledi.

YIL : 31 SAYI: 1775
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Su^ GÜLER 

Haber Müdürü : Sıyfattia SEKERSOZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B 

Tel: 513 96 83 Faz : 513 35 95 GEMJK
Baakhğı Yer : KÖRFEZ OSE1 

Matbaadfa-Yıynabk-Rıl lınbh Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok No:3 B GEMJK 
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Rotary Derneği’nden 
eğitime destek

İbrahim Akıt çeşmesi
ilgi bekliyor

Gemlik Rotary 
Kulübü Derneği, 
ilçemizin yoksul 
okullarından olan 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim 
Okulu’nun ihtiyacı 
olan fotokopi maki- 
nasını armağan etti. 
Okul yöneticileri ile 
görüşen Gemlik 
Rotary Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Özer, 
okulun fotokopi 
makinasına ihtiyacı 

olduğunu öğrenince, 
aldıkları fotokopi 
makinasını Lale 
Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’na 
götürerek, okul 
müdürüne 
teslim ettiler.
Okuldaki bir 
eksikliğin giderilmesi 
nedeniyle öğretmen
ler ve öğrenciler 
adına Gemlik 
Rotary Derneği’ne 
teşekkür edildi.
Gemlik Rotary

Derneği daha önce 
de Ticaret Lisesi ve 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu’na bilgisa
yar, Engürücük 
İlköğretim Okulu’na 
kitaplık ve Atatürk 
Köşesi, Gemlik 
Lisesi’ne dil laboratu- 
van, Hamidiye Köyü 
Okuluna Atatürk 
Büstü, Özürlüler 
Okulu’na kitaplık, 
mutfak eşyaları ve 
kültür fizik aletleri 
armağan etmişti.

Eski belediye 
başkanla rmdan 
Merhum İbrah im 
Akıt adına İskele 
Caddesindeki 
Belediye Parkı 
yanına yaptırılan 
çeşme ilgisizlik 
yüzünden adeta 
dökülüyor.
Parkın çevresindeki 
kaldırım sökme 
çalışmaları devam 
ederken, çeşmeye 
el atılmaması 
vatandaşların 
tepkilerine 
neden oluyor.
Mermerleri yosun 
tutmuş, sütunları 
reklam afişleri ile 
donatılmış ve pislik 
içinde olan çeşmenin 
eski bir Belediye 
Başkantnın adına 
yakışmayacak bir 
şekilde bulundurul
masına kızan vatan

daşlar, “Bu çeşmeye 
bakmayacaklarsa, 
bu çe^neyi 
söksünler daha iyi**

İbrahim Akıt.. 
1973-1980 tarMen 
arasında Gemlik 
Belediye Baskanb^

diyerek, yakmıyorlar. yapmıştı.

lACCİVE
COMPUTER

KİLfÎJAYAPDA piMPANYA
BİLİŞİM HİZMETLERİ

GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİM

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 

EN SON TEKNOLOJİ EM İVİ Fİ VAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25



|ŞSK Hastaneleri hafta içi »aat 14.oo den »onra ve Cumartesi günü ögjteyc fcactar çtaiüaoafrJ

siSSK Hastanelerinde yeni dönem başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, SSK Hastanelerinde hafta içi saat oo'dta» 
cumartesi günlen öğleye kadar poliklinik hizmeti verileceğini bildirdi, öte yandan, SSK'Idar bundan I 
eczanelerden de yararlanabilecekler. SSK Hastane Eczanelerin önlerindeki birikimleri kaldırmak içm bask
uygulama, SSK ile Eczanelerin arasında yapılacak protokolden sonra geçerli olabilecek. Haberi sayfa 7 de

iur GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ---------- --------------------------------------------

rfe ı imkan
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

verilen meslek Mpa 113 jtaataML B 
sama giren vergi w ota kaydı ta

123 Şubat 2003 Pazartesi FİYATI: 200.000- TL madan ustalık belgesi vertacek. taşta >*
— ............. . .............. ...... » «I II

; Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle, siyasi partiler her açılış ve toplantıya katılıyorlar

Siyasiler özürlülerin
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_jguler@hotmail.com

Bardak taştı
I Yerel seçimlere kısa bir zaman kaldı.

Siyasi partilerde bir türlü işleyemen 
demokrasi nedeniyle sıkıntılar sürüyor..

Tek adam, tek seçicinin Genel Başkan ve 
çevresi olması, örgütleri sıkıntıya düşürüyor.

I Demokrasiyi içlerinde işletmesi gereken en 
önemli kurumlar olan siyasi partiler, bir türlü 
bunu işletmiyorlar.

Yerel seçimler yapılacak.
Bu seçimlerde belediye başkanı, belediye 

meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri seçile-

Gelin görün ki, hiç bir partide tabanın sözü 
geçmiyor.

I Yani, delege ve üyenin hükmü yok.
Adının başında sosyal olan, cumhuriyet olan, 

adalet olan partiler bile en adaletsiz yöntemler-
I le aday belirliyorlar.

Bu da sıkıntılara neden oluyor.
I AKP de aday belirlemede yaşanan sıkıntı orta
lı da,
| Tabanın teyamül belirlemesi, yukarıda 
| dikkate alınmadı.
I Aday açıklandı ama gürültü sürüyor..
I AKP Kadın Kolları Başkanı yaptığı basın 
I toplantısında. Belediye Başkan adayları 
Mehmet Turgut’u muhalefetten daha ağır bir 
şekilde eleştirdi. Muhalefete koz verdi. 

'Seçmenlere bu adaya oy vermeyin demeye 
getirdi.

* önceki gün, ikinci kez, bu kez daha ağır açık
lamalar geldi.

Ve bardak taştı.
Seçimlere bu kadar az bir zaman kala AKP'de 

bilin yaşanması partiye zarar vereceği belli.
Bu açıklamaları yapanlar parti suçu işlcdik- 

biiiyorlar ve sanırım AKP’den ayrılmaya

Bu kime yantf birlikte göreceğiz.

Yerel seçimlerin yak
laşması nedeniyle 
siyasiler her toplan
tıda ve gecede 
biraraya geliyorlar. 
Önceki gece, Tibel 
Hotel’de düzenlenen 
Gemlik Özel Türe 
Özürlüler Okulu 
Dayanışma yeme 
ğine ilçedeki siyasi 
partilerden AKP, 
CHP, DSP, DYP, 
ANAP, MHP İlçe 
başkanlan ve 
belediye başkan 
adayları da katıldı.
28 Mart 2004 pazar 
günü yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
CHP dışında adayı 
açıklanmayan siyasi 
partinin kalmaması 
nedeniyle, tüm parti 
ler seçim havasına 
girdiler. Bu nedenle 
düzenlenen her 
toplantıya ve her 
açılışa katılıyorlar.

Kaymakam Sadettin 
Genç ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un da katıl 
dığı gecede açık art
tırmaya çıkarılan 
eski Gemlik fotog 
rafı 1 milyar lira ile 
Genç Parti Beledilye 
Başkan adayı Haşan 
Kula’da kaldı.

Seyfettin 
Şekersöz’iin 

haberi sayfa 4'de

MHP adaylarını tanıttı
28 Mart 2004 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde belediye 
ve il genel meclisi 
adaylarım belirleyen 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, dün akşam 
düzenlediği gecede 
adaylarım tanıttı. 
Halk Sanatçısı 
Bahzat Çiçek in

türküleriyle baslaydı 
geceye. MHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Atilla Kaya, Başkan 
lık Divanı üyesi Suat 
Başaran, MYK üyesi 
İsmet Büyükataman. 
İl Başkam Necati 
Özensoy1. Buyuksehir 
Belediye Başkan 
adayı Fevzi Zırhhoğhı 

katdeh. Gecede. 
Gesnfik. Küçük 
Kumla. Umurbey ve 
Kursvnhi beldesi 
beltiye başkan 
adaytân 9e i genel 
medisi ataştan 
partnere tamtâdı. 
Gecede rozet 
sattarak pat taşı 
yardan da toplandı.

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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“Sen ne dersen de güç bende**
Kamu 'Yönetimi Temel Yasa Tasarısı var ya.. 
Son günlerde yoğun olarak tartışılıyor.
Aslında bir çok şey öne sürülüyor ancak konu 

I topluma yeterince açıklanmıyor.
Kamu o$ıu yeterince bilgi sahibi değil.
Yasayı oırtaya koyanlar ve onların destekçileri 

I yasa tasarısı hakkında yurttaşa yeterince bilgi ver- 
I miyorlar.

Geçen akşam TV kanalları arasında izlenmeye 
I değer bir program ararken yanılmıyorsam Kanal 
I 8'de Mehmet Ali Şahin’le yapılan bir söyleşide 
I durakladım.

Mehmet Ali şahin bildiğiniz gibi iktidarın devlet 
I bakam. Söyleşi konusu ise Kamu Yönetimi Temel 
I Yasa Tasarısı..

Bakan doğal olarak tasarıyı savunuyor.
Savunurken de tasarısının karşısında olan 

I herkese saldırıyor.
Başlıca hedefi de sendikalar.
Bir cümlesi çok dikkat çekiciydi:
“Biz bu tasarıyı yasalaştıracağız. Onlar bize 

I karşı çıkacaklarına gelsinler bizimle birlikte 
I olsunlar. Çünkü biz parlamentoda anayasayı 
I dahi değiştirtecek güce sahibiz.n

“Yani bükemediğin bileği öp” 
Demokrasi diye de işte buna derler. 
Ülkeyi yöneten iktidarın demokrasiden anladığı

I bu.
Bu sözler ülkenin geleceğinde AKP’nin rolünün 

I ne olacağının da somut birgöstergesi.
Gerçi;
Kasım 2003’den bu yana yapıla gelen uygula- 

I malar da bu düşünce biçimini kanıtlar nitelikte.
Çatışma, zorlama, güç kullanma, duruma göre 

I tavır geliştirme..
Say sayabildiğince..
Tümü de bu iktidarı ellerinde tutanların yöne* 

I tim sisteminde var.
Onların eleştirir bombardımanına tuttuğu ve iş 

I bilmezlikle suçladığı sendikalardan birisi dün 
I gazetelere koca koca ilanlar vermişti.

Gözünüze çarpmıştır belki..
İlanın ana başlığı “İftiralar ve Gerçekler” adını 

I taşıyordu. İlam veren Türkiye YOL-IŞ Sendikası 
I Genel Yönetim Kurulu. İlanın altında sendika 
I Genel başkam Fikret Bann’ın imzası vardı.

Sözkonusu ilanda bu yeni yasa tasarısıyla 
I ortadan kaldırılmak istenilen Köy Hizmetleri 
I Genel Müdürlüğü’nün toplumsal katkılarına yer 
I veriliyor.
| Bann’ın başkanlığındaki YOL-İŞ Sendikası’na
I göre ülke için katkı sağlamamakla ve hizmet 
I etmemekle suçlanılan Köy Hizmetleri Genel 
I Müdürlüğü

Ülkemizin toplam 290 bin kilometrelik köy yol- 
I lannda kış aylarında yılmadan kar mücadelesi 
I yapıyor. Kapalı köy yollann açmak için gece 
I gündüz demeden uğraşıyor. Taşımalı eğitime katkı 
I sağlıyor. Sulama yapıyor. Köyler arasında ulaşımı 

sağlamak amacıyla yol yapımına katkıda bulunu
I v°r

Sendika Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
destek ve katkılarını sıraladıktan sonra şu gerçeğe 
dikkati çekiyor:

“KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜ 
IMF istemiyor. Ülkemizin kaynaklarını kendi dar 
çıkarları için kullanmak isteyen yerel güçler 
istemiyor. Ülkemiz tarımını yok ederek kendi 
tarımsal ürünlerini rakipsiz kılmak İsteyen ulus
lararası güçler istemiyor. Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesinden rant sağlayamaya çalışanlar 
istemiyor. ”

Ne ilgisi var diyeceksiniz ama.. Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan, ne 
der acaba bu işlere.. "Onun bir şey demesine 
gerek yok. Babası zaten gerekeni yapar” diye mi 
düşünüyorsunuz sizde.

Genç Parti Kurşunlu 
adayı Hüseyin Tek

Seyfettin SEKERSÖZ 
Genç Parti’nin 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı adayı 
Hüseyin Tek, 
müracaat 
dosyasını İlçe 
Başkanı Kaya 
Ali Demir’e 
teslim etti. 
26 yaşında 
Gemlik ve 
beldelerinde en 
genç belediye 
başkan adayı olan 
Hüseyin Tek, 
DYP Başkan adayı 
Faruk Güzel’in 
ablasının oğlu. 
İlk öğretimini 
Gemlik’te
tamamladıktan 
sonra Lise’yi 
Almanya’da bitiren 
Hüseyin Tek, 
kazandığı taktirde 
Kurşunlu’yu 
Kurşunlu halkıyla

birlikte halk
günü düzenleyerek 
yöneteceklerini 
söyledi.
10 yıldır aynı 
başkanla yönetilen 
Kurşunlu’nun 
birçok sorunu 
olduğuna değinen 
Hüseyin Tek, 
bunların başında

içme suyu, 
kaldırımların 
yapılamayışını 
gösterdi.

olduğu beldenin
Kurşunlu olduğuna 
dikkat çekerek 
"Göreve

Genç Parti 
Kurşunlu Belediye 
Başkan Adayı
Hüseyin Tek, 
ayrıca emlak ve 
çöp vergilerinin 
bölgede en yüksek

geldiğimizde 
bunları aşağılara 
çekerek vatan
daşın rahatla
masını sağlaya
cağız” diye 
konuştu.
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Usta ve kalfaların
sınav hevecanı

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Mesleki
Eğitim Merkezi’nde 
ustalık ve kalfalık 
sınavlarına 
devam ediliyor.
Yılda 3 kez Şubat, 
Haziran ve Eylül 
aylarında yapılan 
ustalık ve kalfalık 
imtihanlarının 
ilkinde adaylar 
sorulan çözüm
lerken oldukça 
terliyorlar.
Yapılan sınavlar 
hakkında bilgi 
veren Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Ercin 
Bekmezci. sınavlara

Mesleki Eğitim Merkezi nde ustalık ve çıraklık smu. ’arına giren
ler terledi. 76 dersten yapıldığı belirten sınavların Şubat ayı

okuldaki eğitimleri
ni tamamlayan 
öğrencilerle, 
kanunun kendile 
rine tanıdığı haktan 
yararlanan ve halen 
bir işyerinde 
çalışanların katıla- 
bildiğini bildirdi. 
Halen devam eden 
sınavlarda ustaların 
8 meslek dalında, 
kalfaların ise 17 
meslek dalında 
toplam 76 dersten 
sınav edildiklerini

sonuna kadar devam 
bildiren Bekmezci, 
sınavların Şubat 
ayı sonuna kadar 
devam edeceğini 
söyledi.
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi’nde 
yapılan ustalık 
sınavlarına 14 kişi 
katılırken kalfalık 
sınavlarına 32 
kişi katılıyor.

edeceği bildirildi.

Ustalık Belgesi 
alacaklara
yeni imkan

TAŞI 
GEDİĞİNE |

Ne okuma ama
TEDAŞ’ın sayaç okuma 
işini üçüncü şahıslara ihalesi 
sonucu elektrik kaçağı 
yüzde onsekizden 
yüzde yirmialtıyı aşmış.
Desenize sayaçlar 
okunacağı yerde
TEDAŞ’ın canına okunmuş...

Mesleki Eğitim de 
ustalık ve kalfalık 
eğitimi verilen 
meslek sayısı 
113‘e çıktı.
Bursa ilinde kap
sama alındıkları 
tarihten önce 
vergi ve oda 
kaydı olan esnafa 
sınavsız, herhangi 
bir kursa tabi 
tutulmadan 
ustalık belgesi

veriliyor.
Ayrıca, bu tür 
işyerlerinde 
halen çalışanların 
kalfalık sınavları
na alındığını 
bildiren Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Ercin 
Bekmezci, 
müracaat tari
hinin 7 Haziran 
2004'te sona ere
ceğini açıkladı.

Ver d MCMdrrde. ın—der 
meye başladı.

Bursada kasa sure önce bâr anket 
yapıldı.

AK Parti s%50
(DYP)
Genç Parti : % 5
(MHP) :%3
(CHP) x % 12
(DSP) : % 2
Anket sonuçlan böyle.
(CHP) % 17 den % 12 ye düşn».
Bakın, eski (CHP) li Ertuğrul Günay 

ne demiş.
“- Düzen bekçiliği ile halk partisi oht- 

namaz.”
Yani, halkın günlük yasammm söz 

konusu olduğu bir seçimde, rejim tartış
ması yanlıştır, diyor.

Deniz Baykal ve Ali Topuz bir 
hezimetin sorumlusu olacaklar.

AK Parti ye gelince.
Bu seçimlerden kesin bir zaferle çıka

caklar.
Ama. İçine girdikleri değişim —reci, 

parti de sancılara sebep olacak.
AK Parti’nin kendini İslam dnünden 

ayırması, (AB) üyeliği bakımından oh—- 
lu.

Ama. Parti tabanı bunun ne anlama 
geldiğini, henüz yorumlayamaz.

AK Parti il ve ilçe teşkilatlannm bu 
değişime aynı hızla uyması biraz zor.

Gemlik İlçe Teşkilatı, değişim 
konusunda Merkezden geride görünüyor.

Belediye seçimlerinden sonra, bu 
sıkıntı yaşanacak.

Adaylıktan elenen küskünler, bu 
konulan kaşıyacak.

Halk, (DSP) yi artık defterden sümis.
Ecevit zirveye çıkarmıştı.
Ecevit ler bitirdi.
D>P. MHP. ve ANAP belki bâr kac 

belediye alacaklar.
Ama. Hiç bir yerde. Büyüksehir ala

mayacaklar.
(CHP) Trakya da yine güçlü.
Ama. İzmir ve Antalya yi elinden 

kaçırabilir.
Belki. G. An tep’i de.
Evet. Belediye seçimleri kin- si— 

tahminler böyle.
Bakalım zamanla, neler olacak-

ĞÖNUNĞÖzS
Bir avuç sabır.

Bir kova beyinden üstündür.

"Hollanda Atasözü
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Siyasiler, özürlülerin yemeğinde buluştu
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Gemlik öze l Türe 
Eğitim Kurs; Merke 
zi’nin düzenlediği 
yemeğe siyasiler 
ilgi gösterdi.
Milton Aile 
Gazinosu ’ndaki önce
ki gece düzenlenen 
yemekte sadece 
siyasilerin bulunması 
dikkat çekerken, 
İktidar PartisiAKP’yi 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Refik Yılmaz 
ve iki yönetim kurulu 
üyesi temsil etti. 
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç’in de 
katıldığı yetmeğe 
sonradan katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Kaymakam Genç’le 
aynı masayı
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİ DİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI

AROL MOBİLYA
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Mrk. : Hamldlye Man. Kumru Sok. No: 1 
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Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tef ; (0,224) 363 98 72
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paylaştı.
ilçedeki siyasi parti 
ilçe başkanlan, 
belediye başkan 
adaylan ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
katıldığı Özel 
Türe Eğitim Kurs 
Merkezi’ne katkıda 
bulunmak amacıyla 
düzenlenen yemekte 
bol bol siyaset 
konuşuldu.
Yemekte konuşan 
Kurs Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri, 16 ay 
önce başlayan hedef 
lerine ulaşmanın 
gururunu yaşadık
larını belirterek, 
"Bize en büyük 
desteği veren BP, 
Borusan ve Çimtaş 
kuruluşlarına 
teşekkür ediyorum. 
Bu hizmeti on

yıllara, 20 yıllara 
götürmek istiyoruz, 
bunu da sîzlerin 
desteğiyle 
başaracağız” dedi. 
Eğlenceli geçen 
yemeğin sonunda 
düzenlenen açık 
artırmada Kahraman 
Aslan’ın yaptığı 
değerli tablo 1 
milyar liraya 
GençParti ilçe 

teşkilatının oldu. 
Tabloyu ilçe binasına 
asacaklarını söyleyen 
Haşan Kula, 
"Tablo 28 Marta 
kadar partide 
kalacak. Daha 
sonra kazanacağı 
mız Gemlik 
Belediyesi’nin 
duvarlarını 
süsleyecek" 
dedi.

g
S a a a a a

İşyeri
sahiplerine

müjde
Mesleki Eğitim 
Kanunu’nun 
geçici 9 ncu 
maddesi 
gereğince 
10 Temmuz 2001 
tarihinden önce 
kanun kapsamın
daki 110 meslek 
dalında 50 
saatlik tamamla
ma eğitimi ile 
işyeri sahiplerine 
ustalık belgesi 
veriliyor.
Bu kursun 
açılabilmesi için 
meslek dalında 

en az 12 kişinin 
müracaat 
etmesi gerektiğini I 
bildiren Gemlik 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezd. 
aynca Mesleki 
Eğitim Merke 
zi’nde Ocak 
ayında biten 
çırak öğrenci ve 
kalfalık 
kayıtlarının 
27 Şubat 2004 
tarihine kadar 
uzatıldığını 
açıkladı.
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AKP Kadın Kolları’nın Belediye Başkan adayının tepkileri sürüyor

“5 yıl çalınan zamandır”
MMtaMKEBSâZ
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un AKP'den 
Belediye Başkanlığına 
aday gösterilmesine 
tepki gösteren Kadın 
Kollan Başkanı 
Güldane Baykal, 
düzenlediği ikinci 
basın toplantısında 
Turgut’a yönelik 
suçlamalarım 
sürdürdü.
"Torpilli başkan 
istemiyoruz" diyerek 
Mehmet Turgut 
hakkında kampanya 
başlatan Kadın 
Kollan Başkanı 
Güldane Bayrak, 
Kadın Kollan’nm 
yapısı itibariyle çıkar 
çevrelerinin oluşa
madığı örgütler 
olduğunu öne sürdü. 
Baykal, "Çünkü bura 

। da "karşılıksız hiz 
| met etmeye’ dayalı 
I sistem vardır" dedi. 
। Kadınların siyasi 
I yaşamda maddi var- 
| lıklanyia hareket 
; etmediklerini savunan

Baykal, bu örgütlerin 
daha çok manevi 
destek ve emeğin yer 
aldığı toplumlar 
olduğunu vurguladı. 
Haksızlıklara, yan
lışlara çekinmeden iti
raz edebilen, men
faatlerinden arınmış 
özgür sesin kadın kol
larından çıktığını 
söyleyen Baykal, 
Mehmet Turgut’u ağır 
şekilde eleştirmeye 
devam etti.
Baykal, "Gemlik Bele 
dîye Başkanımız ve 
yeni dönem için ada 
yanız olan Sayın 
Mehmet Turgut, 
başkanlık makamını 
5 yıl boyunca şahsi 
çıkar ve ekonomik 
rant için kullan
mıştın Şöyle İd; 
Sayın Mehmet 
Turgut'un ortağı 

olduğu Petek İnş. 
Malz. AŞ. ’ye ait ara 
zi mevcut imar pla 
nında Gemlik Şehir 
lerarası Otobüs ve 
Minibüs Terminali 
olarak göründüğü 
halde göreve geldik
ten sonra değil ga 
raj, burayı ticaret 
alanına dönüştür 
mek istemiş ancak 
AKP’[i bazı meclis 
üyelerinin (Enver 
Şahin ve Necdet 
Yılmaz) ve sağduyu
lu diğer partili üye 
lerin davranışıyla 
facia önlenmiştir" 
dedi.
Seçim konuşmaların
da kendine düşen 
hisseyi Terminal için 
bağışlayacağını açık
ladığını söyleyen Gül 
da ne Baykal, Bur 
sa’nın tüm ilçelerinde 
bulunan Terminal’in 
ne yazık ki Gemlik’te 
yapılamadığına 
dikkat çekti.
Belediye Başkanı Meh 
met Turgut’a yönelik 
suçlamalarına devam 
eden AKP Kadın 
Kollan Başkanı 
Güldane Baykal, 
Turgut’un yakın 
arkadaş çevresinin 
oldukça geniş arazi
lerinin bulunduğu 
Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi karşısındaki 
villa imarlı yerlerin, 
şehir plancılığının 
karşı çıkmasına rağ
men konut alanından 
çıkartılarak, Bursa 
Serbest Bölgesi’ne 
çok yakın olan bu 
arazinin daha fazla 
rant için dumansız 
sanayi ve depolama 
alanına dönüştürül 
düğünü iddia etti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
özel hayatında da 
problemli biri 
olduğunu iddia eden 
Baykal, Turgut’un

cek kişilerden oluş
turduğuna dikkat 
çekerek, "Teşkilat 
üzerinde kurduğu 
baskıyla üye kayıt
larını çok sınırlı tut
maya çalışmıştır. 
AKP’li Belediye
Meclis üyelerini dahi 
üye kayıt defterine 
uzun süre yazdır- 
mamıştır. Bunun 
sonucu olarak ta bu 
yönetim görevden 
alınmıştır" 
iddiasında bulundu. 
Başkan Mehmet 
Turgut’un ilçede 
bulunan bütün sivil 
toplum örgütleriyle 
ters düştüğünü 
söyleyen Baykal, bun
ların içinde özellikle 
Kaymakamlık, 
Emniyet, Müftülük ve 
Hastane Terle sürekli 
zıtlaşma içine 
girdiğini öne sürdü. 
Anadolu’nun değişik 
illerinden Gemlik’e 
göç etmek zorunda 
kalan insanlara karşı 
yerli, yabancı ayrımı 
yaptığından dolayı 
ilçede bulunan tüm 
hemşehri dernekleri 
nin nefretini kazan 
dığını ileri sürdüğü 
Mehmet Turgut’un 
AKP İlçe teşkilatıyla 
da uyumlu olmadığını 
söyleyen Baykal, 
"Bu nedenle hiçbir 
faaliyette parti ismi
ni telafuz etmemek
te sürekli kendi 
reklamını yapmak
tadır. İlçe teşkilatına 
da bu güne kadar 
hiçbir yardım ve 
katkıda bulunma 
mıştır. Seçim bildir
gesinde yapacağına 
dair söz verdiği 21 

maddeden bu güne 
kadar sadece üç ya 
da beşini gerçekleş 
tirebilmiştir. ‘Param 
var’ diye övünmek 
marifet değildir, 
önemli olan parayı 
hizmete dönüştüre- 
bilmektir. Hemen 
hemen tüm sivil top 
lum örgütlerinin tep
kisini alan belediye 
başkanı, partimizin 
genel merkezi tara 
fından ilçemizde 
yapılan anketlerde 
yüzde 60 gibi göste 
rilerek genel merkez 
yanıltılmıştır. Bu 
anketlere her nasıl
sa bir müdahale 
olduğunu düşünü 
yoruz" suçlamaların
da bulundu.
Yaptıkları itirazların 
ve tüm tepkilerinin 
kişisel bazda algılan
maması gerektiğini 
vurgulayan AKP 
Kadın Kollan Başkanı
Güldane Baykal, 
"Bizim tepkimiz şah 
si kaygılardan kay
naklanmamaktadır. 
Biz Gemlik’in gelece 
ğinden endişe edi 
yoruz. Gemlik’in bir 
5 yıl daha kaybetme 
ye tahammülü yok
tur. Burada önemli 
olan bireyler değil, 
Gemlik’in geleceği" 
olduğunun altını çizdi. 
Basına yaptıkları yazı 
lı açıklamayı Genel 
Merkez’e gönderdik
lerini söyleyen Gülda 
ne Baykal, "Bu isteği 
mize Salı gününe 
kadar olumlu yanıt 
alamadığımız tak
tirde istifa etmeyi 
düşu ı moru.
M-khn I« oi.mi

“Partilerinıı ıı ıı ıı 
oncusuyuz

nşp far-» R^-^- H^Tfk
yerelil genel meclisi ve

par

Seyfettin SEKERSÛZ

28 Mart seçimleri 
ne az bir zaman 
kalmasına karşın, 
bazı partilerin 
henüz meclis 
belirleme çalış
malarını tamam
layamamış olma 
lannı eleştirdi. 
Seçimlerin 
Türkiye ve Türk 
halkı açısından çok 
önem taşıdığına 
dikkat çeken 
Demokratik Sol 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, "Bu neden
ledir ki tüm siyasi 
parti aday aday
ları yoğun bir yarış 
içersindeler.
Ancak DSP bun
ların dışındadır, 
çünkü DSP aylar 
öncesi Belediye 
Başkanı adayını, 
günler öncesinden 
İl Genel Meclisi ile 
Belediye Meclisi 

Mart gününe har 
olduklarım brldrrı 
Hüseyin Poyraz.

kadrolarım haler

T

Siva

deği

üyelerini belir
lemiştir" 
diye konuştu.
Ge mlik seçmeni 
karşısına yepyeni, 
genç, dinamik, ehli 
bir kadro ile 28

Gemlik varatahm. 
Demokratik
Sol'da fair leşe ifan* 
çağrısında bühaada

"bursa HAKİMİYET

I KENT VE 
OLAY 

■ GAZETELERİNE
İLAN ALINIR

I KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83

Fax : 513 35 95
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r Çocuğun başağrısını
ihmal etmeyin

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

Çocuklarda tekrarlayan başağrısı gerilim ve yoğunluktan kaynaklanıyor.
Ondokuz Mayıs 

J üniversitesi Tıp 
| I akühesi Çocuk
1 Sağ lığı ve

„ Hastalıkları
I Anabilin? D«ıh

Öğretim üyesi Prof. 
” Dr. Yaşar Anlar, 

çocuklarda tekrar-
d layan baş ağrılarına 
J yol açan nedenler- 

, den birinin gerilim
V

E

y 
k 
f 
k

ı
4

d

ı 
■

ve yorgunluk 
olduğunu belirtti. 
Anlar, yaptığı açıkla
mada, erişkinlerde 
okluğu gibi çocuk
larda da baş 
ağrısının çeşitli 
iM*denieri olduğunu, 
redavi için bu neden
lerin iyi tespit 
edilmesi gerektiğini 
söyledi.
Türkiye’de yapılan 

' arastı rmada çocuk 
ve gençlerde tekrar- 
lay an baş ağrılarına 
yol açan nedenler
den birinin gerilim 
ve yorgunluk 
olduğunu biMirdi 
Anlar, kısa süreli 
baş ağrılarında dok
tor kontrolünden

geçip belirli bir 
hastalık bulu nmadığı 
durumlarda tedavi 
amacı ile basit ağrı 
kesiciler ile dinlen
me, zihinsel 
gevşeme, ılık içecek
ler ve sindirimî 
kolay yiyecekler 
alma gibi ilaçsız 
tedavilerin yeterli 
olacağını kaydetti. 
Yapılan araştırmada 
migren ve sinüzitin 
de baş ağrılarına en 
sık yol açan neden
lerden okluğunu 
söyleyen Anlar, 
sinüzitin sık ve 
yaygın olarak 
görülen bir hastalık 
olduğunu, genellikle 
üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından 
sonra ortaya çık
tığını belirtti.
Şiddetli olan kus
manın eşlik ettiği 
baş ağrılarında 
menenjit olasılığının 
akla getirilmesi 
gerektiği ni söyleyen 
Anlar, şunları 
kaydetti:
"Bu durumlarda

3 yaşlarında Koli ci 
sa n -bey az tüylü dişi J 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin
aşağıdaki 
telefonuna 
bildir j 
meleri 
önemle ■ 
rica 
olunur. Zİ

■ lıa B a O

S 
i

vakit kaybedilme
den doktora başvu
rulmalıdır.
Tekrarlayan ya da 
süresi bir haftadan 
fazla olan baş 
ağrılarında ise tan
siyon yükselmesi 
veya düşmesi, 
beyin damarlarına 
veya beyne ait bir 
hastalık, migren 
gibi nedenlerin 
araştırılması 
gerekir." 
Çocuklarda baş 
ağrısının tipi, süresi, 
ne sıklıkta tekrar
ladığı, günler içinde 
ağrının şiddetinde, 
sıklık ve süresinde 
ilerleme olup 
olmadığı, günün

hangi saatlerinde 
veya hangi 
durumlarda ortaya 
çıktığı gibi nokta
ların iyi takip 
edilmesi ve doktora 
bildirilmesi gerek
tiğini söyleyen 
Anlar, MR ve 
tomografi gibi 
beyin görüntüleme 
filmlerinin doktor 
önermedikçe yap- 
tınlmaması gerek
tiğini vurguladı. 
Anlar, kirli hava, 
alerjik yapı ve evde 
sigara içilmesi gibi 
etmenlerin ise 
çocuklarda baş 
ağrısını konikleş 
tirdiğini de 
sözlerine ekledi.

Kayıp köpeğimiz 
Lassie aranıyor 
513 96 83

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K0FİS & KIRTASİYE
Demirsubası Mh. Cesme Sk No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Faı: 512 20 76

ABONE OLDUNUZ MU?

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
513 96 83KÖRFEZ GAZETESİ VE 

KÖRFEZ OFSET

YONCH DANIŞMANLIK

I 

i i 

İ 
I i i

20-40 yay arası BAYAN

✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi) 
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER 

✓ EV İŞLERİNE YARDIMCILAR

(Yanlı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

1EL: (0.224) 514 28 62
Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK 
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 
numaradan randevu alınarak yapılacaktır.

OKUYUN OKUTUN

i

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. -
| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SE1VİSİ MİZ VAIBIB |

EVİNİZİ-tŞ YERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI

TOYO TİCARET

HIZLI VE DENGELİ ETTİR I
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ ■
YAŞAYIN

ISSfc KOKUSUZ DUMANSZ YANAR
PENCEREDE "ERiEME ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ I

FANİEn^SlRYAZMSBlHEltl ®

ı i ! Ttksıj n 071
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! 25 bin liralar 
tarihe karışıyor

25 bin liralık madeni paralar
24 Şubat 2005'e kadar değiştirilecek

25 bin liralık 
madeni paralar 
bugün tedavülden 
kaldırılıyor.
25 bin liralık 
madeni paralar 
24 Şubat Salı 
gününden itibaren 
24 Şubat 2005 e 
kadar yalnız 
Mal Sandıklan 
ile Merkez Bankası 
ve Ziraat Bankası 
şubelerinde kabul 
edilecek ve 
değiştirilecek. 
Tedavülden 
kalkacak 25 bin

liralık madeni 
paralar ilk defa
2 Ekim 1995 
tarihinde, daha

sonra da 16 
Nisan 2001 tari
hinde tedavüle 
çıkmıştı.

SSK hastanelerinde 
yeni dönem başlıyor
Hafta içi 16*dan sonra ve cumartesi 
günleri yarım gün hizmet verilecek

Çalışma ve Sinop'ta te
Sosyal Boyabat
Güvenlik SSK
Bakanı Dispanseri
Murat açılış
Başesgioğlu, töreninde
SSK has bir konuşma
tanelerinde yapan
hafta içi saat Baş es gioğlu.
16.oo’dan hastalara
sonra ve artık bir ayı
cumartesi geçen
günleri öğ ameliyat "Hastaatru öze/ spğftkk
leye kadar 
poliklinik 
hizmeti

tarihi de 
verilmeye
ceğini

bir ayı geçen 
ameliyat 
randevusu

tesislerine 
seıkederek
soruna

verileceğini 
bildirdi.

belirtti.
Başesgioğlu,

verilmişse, 
bu hastalan

çözeceğiz " 
diye konuşta.

|Her yerde kar var
Yoğun kar 
yağışı Doğu 
Anadolu 
Bölgesi’ni de 
etkisi 
altına aldı. 
Erzurum’un 
çevre illerle 
bağlantısı 
kesilirken, 
bölgenin diğer

illerinde de 
ulaşım felç 
oldu.
Ardahan’da 
kar yağışı 
sebebiyle 207 
köy yolu ulaşı
ma kapandı.
Yaklaşık 25 
santimetre kar 
kalınlığının

bulunduğu Ardahan’ın 
çevre illerle bağlantısı 
da kesildi. Tipinin etk
ili olduğu Kars’ta 
çevre illerle bağlantı 
kesilmiş durumda. 
Kars’a bugün yapıl
ması gereken uçak 
seferi de iptal edildi. 
Kars'ın Sankamış 
ilçesinde de kar yağışı 
sebebiyle 56 köy yolu 
ulaşıma kapandı. 
Sarıkamış'ta ana 
caddelerin yanı sıra 
mahalle yollan da

tamamen kapalı 
bulunuyor. Kars tan 
havaalanına giden yol 
üzerinde kar ve tipi 
sebebiyle 20 araç 
mahsur kaldı. Bay 
burt’ta sürekli yağan 
kar yüksek ke sim
lerde yer yer iki met 
reyi bulurken şehir 
merkezinde 50 santi 
metreye ulaştı. Araç 
lann trafiğe cıkama 
dığı Bayburt'ta tipi se 
bebiyle de şehir içi ve 
şehirlerarası yollarda

ulasm tamuer» 
durdu. Vatandaşlar, 
kar yağısının durma
masına rağmen cadde 
ve sokaklara temiz 
irmek için kendi im 
kanlarıyla cateşma yap 
tı. Hafif şekilde kar 
yağışı butuna* Ge*nu® 
hane'de 100’e yatar 
köy yolu kapandb 
Şehirlerarası yoBarda 
ulaşım normal olarak 
sağlanıyor Gümüşhane 
- Ikisu - Saran Tarson 
Dağı mevki de kapak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Hatye no
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
JanddrmaK. 513 1055
Polis Karakolu 613 18 79
Gar. Kam. 613 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 0096
Orm.BÖI.Şef. 513 12 86
MIllEğt. Md. 613 1174
Halk Kütüphane 613 13 53
Askerlik Şb. 513 1057
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMûd. 513 1095
NûfusMd. 5133742
Özel İd. Md. 513 1507
Tapu Stcl. Mûd. 613 1414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 513 1411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 513 1092
İçe Tam Mûd. 6131186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)36343 19
Eskthlsar (262)65560 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051

CSavalığı 5131053
CSavciYrd, 5132954

Emniyet MM. 5131028

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turizm 613 1212
Ayön Turtzm 613 20 77

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 5131637

Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134546

YenlUkttgaz 5136500

BPGaz 5145981

BûtûntefUkttgaz 5138000

HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00
SSK Hastanesi 613 23 29
MrrJa0.Oco» 513 1068

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 6)34521-122 
Sulştot. 513 4521-116
İtfaiye 6132325
Muhasebe Md.613 45 21 -182
YaolŞMd 513 4521-111
SuArna Yama 185

TAKSİLER

Körfez TaM 6131821
ÇrarTakU 6132467
Güven Talat 613 3240
Gemlik Talat 6132324
Mdnadrîa» 6143660

AKCAN PETROL 5131079
YERLİYUR1LAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN HİZMETİ

SATILIK w KİRAUK ÜCRETSİZ SERİ İlMffi
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazeteniz BdrusKada MMk

SATILIK DAİRE

Manastır 100.
Sitesi nde SATILIK
DAİRE 513 67 95

İLICA CADDESİNDE
ÇALIŞIR DCRVMDA TEKEL 

BAYB DÜKKAN MÜLKÜ
SABUK 513 16 17

Hamleliye Mh > avuz Sek.
No: 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastar'da Tay Twd» 
Çay Balı f si üstü Ara Ap.

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

SATILIK BİNA
englmûcCu nOvCruK

SA.THJK3 KATU KXA 
15 67 

Ev : SM 71 T»

» sMdbtate 93 MbM
>1 TIMİfc
0335.276 4® 12

83 Model 9OUSCE
9*4 KKtaS 12jMB S

•532.337 97U
• 535. M® 41 53

DUk> M*»»193 «n2 4 kath işyeri 
satıhk 0.505. 361 14 39

Knb’da tai Stçta Ötaa Stes M 
«sn « MUta tat 3S atar 

51344 J9- «3S US *995

IMlMS-SSa&teaasfc
MbMs VOa 35 «ta» ta» 

ttataMltl ll»l> 
Tct tassn vse »s m

1994 MOOEL 
WENMLT

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. SS7 77 92

SATUK 2 H.
JE3BMTÖB

TEL 524 M 97 
GSM0 532 511 97 28
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Devlet en çok Ankara’ya harcadı
Ankara'ya kişi başına 2 milyar 53.6 milyon harcama yapıldı

Başkent ve memur 
kenti olmak Anka 
ra’yı, devletin kişi 
başına y aptığı harca
malar lisfesinde 
ilk sıraya oturttu. 
Maliye Ba kanlığı ve 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü 'verileri 
üzerinde yaptığı 
hesaplamalara göre, 
2003 yılında 
devlet bütç esi 
harcamalarında ilk 
sırada 9 katrilyon 
88.2 trilyon lira ile 
İstanbul yenildi. 
Devlet, Ankara’ya 
8 katrilyon 769.7 
trilyon lira, İzmir’e 
2 katrilyon 748.6 
trilyon lira, Bursa’ya 
1 katrilyon 613.1 
trilyon lira, Adana’ya 
1 katrilyon 224.5 
trilyon lira, Konya’ya 
1 katrilyon 115

trilyon lira, 
Diyarbakır’a da 
1 katrilyon 38.5 
trilyon lira 
kaynak aktardı. 
Buna karşılık İstan
bul, devlet bütçesine 
39 katrilyon 580.5 
trilyon lira katkıda 
bulundu. Bu rakam 
Ankara için 12 
katrilyon 221.8 
trilyon lira, Kocaeli 
için 14 katrilyon 
350 trilyon lira, 
İzmir için 6 katrilyon 
961.6 trilyon lira, 
Bursa için 2 
katrilyon 335.8 
trilyon lira, Antalya 
için de 1 katrilyon 
6.3 trilyon lira 
olarak gerçekleşti. 
ÖKİNCİ BÜYÜK 
PAY TUNCELİ’YE 
Devletin geçen yıl 
yaptığı harcamalar

ile topladığı gelir
lerin kişi başına 
dağılımında ise çok 
daha farklı bir tablo 
ortaya çıktı.
Bu dönemde, 
Ankara kişi başına 
yapılan 2 milyar 
53.6 milyon liralık 
harcama ile devlet 
pastasından en 
büyük pay alan 
il oldu. Başkentli’nin 
Hazine’ye yaptığı 
kişi başına katkı ise 
2 milyar 862 milyon 

lira olarak belirlendi. 
Devlet pastasından 
yüksek pay alan iller 
sıralamasında 
Başkenti devletin 
kişi başına 1 
milyar 855 milyon 
lira harcamada 
bulunduğu Tunceli 
izledi. Tuncelilerin 
yıl içinde devlete 
yaptığı katkı ise kişi 
başına ortalama 
217.3 milyon 
lirada kaldı. 
Kişi başına harca

malarda Ankara ve 
Tunceli’nin ardında 
Bingöl, Elazığ, 
Eskişeh ir ve 
Kastamonu yeraldı. 
Deprem yaralarının 
sarılmasına yönelik 
harcamaların da 
etkisiyle Bingöl’de 
geçen yıl kişi başına 
harcama 1 milyar 
104.4 milyon lira 

olarak gerçekleşti. 
Söz konusu rakam, 
Eskişehir’de 1 
milyar 57 milyon 
lira, Elazığ’da 1 
milyar 38.6 milyon 
lira, Kastamonu’da 
ise 1 milyar 23.9 
milyon lira şeklinde 
tespit edildi.
Bu illerde oturan
ların devlete kişi 
başına katkısı ise 
Bingöl’de 79.4 
milyon, Eskişehir’de

749.6 milyon. 
Elaz»ğ da 239.3 
milyon, Kastan» 
nu’da da 284.9 
milyon lira oldu. 
10 İL KENDİNE 
YETİYOR 
Maliye Bakanlığı 
verileri, 2002 de 
12 olan kendi 
kendine yeten 3 
sayısının gecen yd 
10’a düştüğünü de 
gözler önüne şerefi. 
2003 ün geliri, 
giderinden fazla
olan illeri Ankara.
Antalya, Bursa, i j 
Hatay, İçel, 
İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Tekirdağ ve II | 
Zongul dak olarak || | 
sıralandı.
2002 listesinde 
yeralan Kırklareli ve I 
Edirne bu defa liste I 
dışında kaldı.
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BİLİŞİM HİZMETLERİ ■■
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ I İVAI
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tech 
Joystick 
Hediye

Türkiye'nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Solunum yolu oleıjisi ihmale gelmez
on.
39J Tedavi edilmeyen solunum yolu alerjileri astıma neden olabiliyor

Beslenmeyi 
gelir düzeyi 

etkiliyor
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Uzmanlar, tedavi 
edilmeyen, ilerleyen 
solunum yolu alerji* 
terinin astıma 
neden olduğunu 
belirtti.
Uzmanlar, dere
celeri olan solunum 
yolu alerjilerinin, 
hapşırma, burun 
akıntısı, tıkanıklık, 
kaşıntı ve nefes 
darlığı şeklinde 
belirtiler gösterdiği
ni ve doktora erken 
başvurmanın tedavi 
için önemli 
olduğunu söyledi. 
Alerji nedenlerinin 
testlerle belir
lendiğini, buna 
göre önlem alın-

ması gerektiğini 
ifade eden uzman
lar, şu bilgileri 
verdi: "Ev tozlan, 
polenlere karşı 
mevsimsel ya da 
bütün yıl süren 
alerjiler vardır. 
Ayrıca evde besle
nen hayvanların 
tüylerine karşı da 
solunum yolu aler
jileri oluşuyor. 
Alerjilerde kalıtsal 
faktörler de etki
lidir. Alerjinin iler
lemesini önlemek 
için gerekli 
zamanlarda 
maske takmak, 
evde hayvan 
beslememek, evin

temizliğine 
dikkat etmek, 
hatta güneş 
gören bir evde 
yaşamak 
gerekiyor." 
Solunum yolu 
alerjisi olanların 
parfüme, deter* 
jana karşı da 
duyarlılıkları
bulunduğunu kayd
eden uzmanlar, 
"Alerjisi olanlar 
evlerinde tüylü 
hah, battaniye, 
oyuncak bulundur
masınlar. Ev temiz 
lendikten yarım 
saat sonra 
evlerine girsinler. 
Polenlere alerjisi

olanlar da 
polenlerin 
çevreye dağıldığı 
mevsimlerde 
sabahlan evlerini 
havalandırmasın
lar. Ama en önem
lisi doktora başvu
rup tedaviye 
başlasınlar." diye 
konuştu.

rîyotyetersizliği 
IQ'yu düşürüyor

İyot yetersizliği tek başına, IQ puanında 13.5 puan düşmeye yol açıyor
İyot yetersizliği, 
çocuk ve gençlerde 
guatr, büyüme 
geriliği, zihnin 
yeterli çalışma- 

ı ması, öğrenmede 
güçlük ve okul 
başarısızlığına 
neden olurken, 
iyot yetersizliği tek 
basma IQ puanında 
13.5 puan 

ı düşmeye yol 
açıyor.
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 
Türkiye’de her 3 
kişiden l’İ, iyot 
yetersizliği ve buna 
bağlı sorunlardan 
etkileniyor.
Türkiye genelinde 
son 3 yılda ortala
ma yüzde 18'den 
yüzde 64’e çıkan 
İyot kullanımını 
yüzde 100’e 
ulaştırmayı 
hedefleyen 
Sağlık Bakanlığı, 
bu amaç doğrul*

tuşunda çalış
malarına devam 
ediyor.
Bakanlık verilerine 
göre, insan 
vücudunda çok az 
miktarda bulunan, 
normal büyüme ve 
gelişme için gerekli 
bir mineral olan 
iyotun, her gün 
"toplu iğne başı" 
kadar alınması 
gerekiyor.
Zeka ve büyüme 
geriliğine neden 
olan ve okul 
başansını 
engelleyen iyot 
yetersizliğine bağlı 
hastalıkların önlen
mesi için tek yol, 
iyotlu tuz 
kullanılması...
NELERE YOL 
AÇIYOR? 
Hamilelikte iyot 
yetersizliği; düşük, 
ölü doğum, bebek 
ölümlerinde 
artmaya neden

olurken, bebek
lerde zeka 
geriliğine, sağırlık 
ve cüceliğe neden 
oluyor. Çocuk ve 
gençlerde ise 
guatr, büyüme 
geriliği, zihnin 
yeterli çalışma
ması, öğrenmede 
güçlük ve okul 
başarısızlığına 
neden oluyor. 
İyot yetersizliği tek 
başına 1Q puanında 
13.5 puan 
düşmeye yol

açıyor.
İyot eksikliği 
ayrıca, meme 
yapısında 
bozukluk, değişik
lik, memede iyi 
huylu kitleler 
(kistik hastalıklar), 
mide kanseri 
riskinde artma, 
bakterilerin 
etkisiz hale 
gelmesinde 
lökosit aktivite 
sinde olumsuz 
etkiye neden 
oluyor.

ye dr idririurts yu MMS ySBSriğŞSİ
tersiz, arapnörrtn 
ise dusgmtr 
bcriesd^M söyledi. 
Uzmanlara* verdiği 
bilgiye göre. Tnriu 
ye de beslenmeye 
bağlı yasanan sağftdı 
sorunlarının tedavi 
■inin mabyeti. önlen 
mesi için abnacak 
tedbirlerin maljyetî- 
ni aşmış durumda.
Yeterli ve dengeli 
beslenme, yasaman 
her döneminde 
sağlığın temelini 
oluşturuyor.
Türk halkının, besin 
tüketim durumuna 
göre aldığı günlük 
enerji ve diğer besin 
öğeleri üzerinde 
yapılan incelemede.

| tüketilen protein

fahaden» umuı 
Magrini* Snf dris* 
fpNÜr brrienriMBri»

Tuririyr du şuMusM 
ve dessgerir berine» 
mede adriris grib 
düşeşi es bufcrirsöo 
erisen. Gedr düşeri 
■te yum temrine*- 
isnsm atesria utem 
m dnğri riurriı bas 
leameye ayrdss gn 
yı otemesr cridbgMt. 
Getr 
olan edelerde hay
vansal protein. riri 
w sut üritekeriste 
yetersiz tühridbne- 
smr bağh ritaeste 
A ve ribodhtees 
yet ersizbğ»r*r bs0b 
çeşitli sorunla? 
yasanvvar. Grfar

miktarının yeterli
düzeyde olmasına
karşın, bunun sos vo-krit ssrei vsge
çoğunluğunun 
bitkisel kaynaklı 
olduğu gözleniyor. 
Hayvansal protein 
tüketimi ise yetersiz 
düzeyde.
Araştırmalar 
Türkiye’de pek çok

ve eğitim eksâlJsğs 
gibi nedenlerle deı 
gesız beslenen hm 
imde ise t otal bete 
t er ol. sâsamnhk. 
chyabet ve kaip- 
danaar haatalddarv 
na rastiamynr

NÖBETÇİ ECZANE
23 Şubat 2004 Puıırtuti 

MURAT ECZANESİ

YB. : 31 SAYI: 1776
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Data» 

Sahibi : Kadri GÜLER ı
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seytertiu SEKERS* < 
istiklal Cad. Bora Sok. Nuc3 B 

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMUK 
Bınkhtjı Yg : KÖRFEZ PİSLİ 

Mafbm£İk-Y^MK^4MİHB0*k Teââ 
Istfldal Cad. Bora Sok. Ne: 3 B GEMJh 
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Oyak Renault
İlçemizde oynanan üçüncü lig maçlarında Oyak 
Renault, Gölcükspor kalesine karşılaşmanın 76 ncı 
dakikasında attığı golle rakibini 1-0 yendi.
Seyfettin SEKERSpZ

Bursa sahalarının 
karla kaplı olması 
nedeniyle, ilçemizde 
oynanan üçüncü 
lig maçında Oyak 
Renault, 
Gölcükspor’u ikinci 
yanda attığı tek 
golle geçti.
Maça hızlı başlayan

Gölcükspor, 
geliştirdiği ataklarda 
Oyak Renault’a 
zor anlar yaşatırken 
eline geçirdiği 
yüzde yüz gollük 
pozisyonlan 
değerlendiremeyince 
ilk yan golsüz 
kapandı. İkinci yarıda 
yapılan değişikliklerle 
maçta dengeyi sağ

layan Oyak Renault, 
76. ncı dakikada 
Gölcükspor kalesinde 
yakaladığı karam* 
bolde Ömer’in 
kafasından bulduğu 
golle 1-0 öne geçti. 
Golden sonra iki 
takımda yakaladığı 
pozisyonlan değer
lendiremeyince 
Oyak Renault 
sahadan 1-0 
galip aynldı.
Takımlar 
karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktı : 
Saha : Gemlik 
Hakemler : 
Sait Keşkek (***) 
Necmi Yalınkılıç (***) 
Arda Özyıldınm (’**) 
Oyak Renault : 
Caner (**) Muharrem 
(**) Tevfik (**) Levent 
(••♦) Vedat (***) Sinan

: 1 Gölcük: 0

(••) Onur (“) Serkan 
(**) (Gökan *) Murat 
(*) (Fatih **) Ömer 
(***) Sinan Korkmaz 
(**) Ekrem (**) 
Gölcükspor : 
Abdullah (*) Fatih 
(**) Adem (**) Ervan 
(*) (Serkan **) Murat 
(**) Cihan (**) Önder 
(**) Uğur (***) Sunay 
(•*) (Selçuk *) Yaşar 
(**) Turgay (**) 
Gol : Dk. 79 Ömer 
(Oyak Renault)

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
✓ Her türlü Renkli afiş ✓ El ilanı

✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası
✓ Tanıtım kartları Tanıtım kartları

basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

L 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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Partilerin aday listelerini bugün saat İ7.oo'ye kadar teslim etmesi gsretrıyor

IListeler bugün teslim edilecek
U 28 Mart 2004 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için siyasi partiler. Beledt/e Hırtı uyeten â
▼ I Genel Meclis üyeleri adav listeleri buaün saat 17.oo've kadar İl ve İlce Secim Kurulama M*» edKkecmar tatsam I Genel Meclis üyeleri aday listeleri bugün saat 17.oo'ye kadar İl ve İlçe Seçim Kurutartna «

olarak seçimlere katılacakların da bugün başvurmaları gerekiyor. İl ve İlçe Seçim Kurutan. 0B0D 
Şubat 2004 Cuma günü mahallinde ilan edecek. 29 Şubat 2004 gününe heder listelere ibraz edte&a

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _____________________ _____________ ____

rfe
30 genç yakasına 
kırat rozeti taktı

24 Şubat 2003 Salı FİYATI : 200.000- TL.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Mehmet Uğur Sertaslan’ın adaylığı beklenirken, parti mutta Mm farttiı karar çM

Güne Bakış
I Kadri gülerI t kadri_guler@hotmail.com

I Adaylar tamam
Cumhuriyet Halk Partisinde de belediye 

| başkan adayı dün açıklanınca, yerel seçim 
| maratonu eksiksiz başladı.

CHP’de Mehmet Uğur Sertaslan’ın adaylığı 
I beklenirken, Mehmet Ali Kaya’nın adının Parti 
I Meclisinden çıkması, CHP’de bazı kesimlerde 
I şok yarattı.

Dileriz, AKP’de yaşanan sıkıntı, CHP’de 
i yaşanmaz.

Mehmet Ali Kaya, CHP’nin Baykalcı kanadın
dan olanlardandı.

Partinin en zor zamanlarında Ahmet Savaş 
Şenol ile partiyi sırtında taşıdı.

Bursa Milletvekili Kemal Demirel ile birlikte 
Baykafın ardında yürüdüğü için Parti Meclisi de 
bu «adak ati değerlendirdi.

Mehmet Ali Kaya, seçimlere hazırlıklı 
olduğunu, belediye meclisinde beş yıl görev 
yaptığını, Gemlİk’in sorunlarını çok iyi bildiğini 
ve çözüme hazır olduğunu söylüyor.

CHP içinde birlik ve beraberlikle seçime gide
ceklerini, İyi bir belediye meclis listesi hazırla 

IIyacaklannı belirtti.
I Partiler, bugün saat 17.oo ye kadar listelerini 
İlçe Seçim Kuruluna teslim etmek zorundalar.

Bunun İçin geri sayım başladı.
! Bu yerel seçimlerde siyasi partilerin meclis lis- 
| itlerinde göreceğiniz İsimler sizi şaşırtmasın.
I önceki gece, MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Atilla Kaya, yılların demokratı Emin Bora’ya ve 
yılların CHP’lİsi bilinen Emekli Avukat Fehmi 
Karatan a ’bozkurt’ rozeti taktı ve belediye 
meclis listesine koyduklarını açıkladı.

Yılların CHP’lisi İnşaat Mühendisi Nusret 
Mcrtman ise, ANAP’tan ikinci sıra belediye 
mediai üyeliğine getirildi.

Söyleşine İnançların, ilkelerin karmakarışık 
olduğu Mr seçim yaşıyoruz.

Blrfleri etiket peşinde, birlleri de etiketlilerin!..

önceki gece yaptığı toplantıda, Gemlik 
Belediye Başkanlığı adaylığına Mehmet 
Ali Kaya’yı getirdi. Mehmet Ali Kaya, par
tinin her kademesinde çalıştığını, Gem- 
lik’e hizmette hazır olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Halk Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayım 
Mehmet Ali Kaya 
olarak belirledi. 
28 Mart 2004 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı için eski 
İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
Belediye Meclis üyesi 
ve eski İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya ve 
yönetim kurulu üyesi 
Musa Demir aday 
adayı olmuştu. 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı adaylığı 
için ilçede ve ilde 
yapılan belirleme 
lerde bir sonuç alına
mayınca, CHP il 
yönetimi geçtiğimiz 
günlerde ilçe içinde 
yaptırdığı ankette 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın önde

çıkması sonucu II 
Başkanlığı Ankara'ya 
Mehmet Uğur Sertas 
lanın adını bildirmişti. 
ANKARA MEHMET 
ALİ KAYA DEDİ 
Önceki gün.
Ankara'da toplanan 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Parti Meclisi, 
yaptığı değerlendirme
den sonra. Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
adaylığına Mehmet Ali 
Kaya'yı getirdi. Parti 
Meclisinin karan 
İl Başkanlığına 
gelmemesine karşın 
alman karar, dün 
Gemlik CHP ilçe yöne
timince de doğrulan
masından sonra. Bele 
diye Başkan adaymm 
Mehmet Ali Kaya 
olduğunu gazetelere 
fakslanarak bildirildi. 
Öte yandan. kararın 
duyurulması ürerine, 
kendisi ile görüş

tuğu

karara saygı duy

halk oy lamasmdû 
şahsım bbrâa çık-

GEMLİK İÇİN 
ÇALIŞACAĞIM 
CHP Cima Brfpfcu 
Bask» adaçhğma 
getirilen Mehmet

beraberi* âe Geori*

gazetemizi ziyaret eöl
Kaya, Curahorivet çaixşoct»ğcL " dedL

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETINKAYA

Sabiha Gökçen 
ilk Türk kadın pilotumuzdur İnsan olmak...
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Şimdi yeni bir moda başladı..
Atatürk'ün yakın çevresindekilere soyut 

iddialarla iftiralarda bulunmak.
Bir gazete durduk yere Sabiha 

Gökçen’le ilgili bir iddia ortaya attı.
Neyin amaçlandığı ortada.. 
Ancak;
Bu tür iftiralarda bulunmak ülkenin bir

lik ve bütünlüğüne zarar verir.
Anayasanın 66. Maddesinde de Türk 

'Vatandaşlığı; "Türk Devleti'ne vatan
daşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türk’tür" biçiminde tanımlanıyor.

Onun için
Ben Türk’üm diyen herkes kayıtsız 

koşu'lsuz Türk Yurttaşı olarak kabul 
edilmektedir.

Ulu önder Atatürk de bu düşüncelerini 
şu söyleriyle anlatmaktadır;

Mutlu Türküm Diyene"
Kaklı ki;
Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha 

Gökçen öne sürüldüğü gibi ermeni falan 
da değil.

Aynca olsa ne olur.
Bizim ülkemizde Türkler, etnik ve din

sel kökenlerine göre sınıflandırılmıyor, 
onun için sonuç değişmez :

"Sabiha Gökçen Atatürk’ün manevi 
I kızıdır.Ve Türkiye'nin ilk Türk kadın pilo- 
I tudur."

Yoksa şimdi oturup gelmiş geçmiş tüm 
I Osmanlı padişahlarının cema-üz evvelini 
I soruştursak karşımıza kim bilir neler çıkar.

İftirayı ortaya atan hem dinsel açıdan 
I günaha giriyor .

Hem Atatürk’ün manevi kızı hem de 
Türkiye’nin iilk kadın pilotu olan Sabiha

Gökçen’in kemiklerini sızlatıyor ve aile- 
I sine rahatsızlık veriyor.

Hem de mazisi şan ve şerefle dolu Türk 
I Silahlı Kuw<îtleri’ne çamur atılıyor.

Bu arada bir gönderme de Ulu önder 
Mustafa Kemal Atatürk’e yapılıyor.

Aslında yenilir yutulur gibi değil.
Mutlaka ilftiranın muhatapları gerekli 

hukuksal süreci başlatmışlardır.
Türk Silahlı Kuvvetleri de olaya duyarlı 

yaklaşarak tepkisini dile getirdi.
TSK’nin konuya ilişkin açıklamasının 

tümü ülke gerçeklerini ve günümüzde 
yaşananları ortaya koyar nitelikte.

"Bir iddiayı, milli duygu ve değerleri 
de kötüye kullanarak bu şekilde yayım
lamanın habercilik olarak nite
lendirilmesini kabul etmek mümkün 
değildir. Burada asıl önemli olan 
husus,yapılan bu haber ile neyin amaç
landığıdır. Son zamanlarda Türk 
Medyasının bir bölümünde Atatürk 
Milliyetçiliğine ve ulus devlet yapısına 
karşı sürdürülen haksız ve temelsiz 
eleştiriler yanında, Atatürk Milliyetçiliği 
yerini almak üzere sağlıklı olmayan 
tehlikeli düşüncelere bilinçli veya bilinç
siz bir şekilde ve sorumsuzca yer ve 
rildiği kaygıyla izlenmektedir."

Silahlı Kuvvetlerin dile getirdiği bu 
düşünceleri hepimiz paylaşıyoruz.

Saygıdeğer Gemlikli hemşerilerim;
Önümüzde ilçemizi beş yıl daha 

yönetecek, bir belediye başkanını ve 
ilçe belediye meclis üyelerini seçmeye 
hazırlandığımız şu günlerde, ilçemizde 
çok yoğun bir siyaset trafiği başlamak 
üzere diyecektim ama vazgeçtim 
‘başladı’ diyerek, cümleyi sona 
erdirmeye karar verdim.

Yönetimin her kademesine aday 
olan insanlarda bizlerin ne gibi özellik
ler araması gerektiğinin ise, herkes 
açısından farklı kriterler olduğundan 
çok somut özellikler sıralamanın pek 
de mümkün olmadığını zannediyorum. 
Ancak her kesin mutabakat halinde 
olması gereken özelliklerden en başta 
gelmesi gereken kriter herhalde 
"İNSAN" olması kriteri vardır. Doğal 
olarak şimdi bu da ne demek diye
bilirsiniz, İnsan olmayanları da mı 
seçeceğiz. Belki şimdiki zamanda değil 
ama ileriki yüz yıllarda bu da mümkün 
olabilir,yani İnsan soyundan gelmeyen 
ama İnsan tarafından icat edilmiş çok 
gelişmiş robotlara geleceğimizi teslim 
etmeyi de seçebiliriz. Geçtiğimiz hafta 
televizyon kanallarından birinde bir 
film oynadı, bu filmde insanlar tarafın
dan dizayn edilmiş, kendi başına 
hareket edebilen ve kendi kararlarını 
veren bir robotun, insan olarak kabul 
edilmesi için vermiş olduğu mücadele 
konu edilmiş,bu mücadele sırasında 
İnsanların oluşturduğu bir mahkemede 
robotun, İnsan olarak kabul edilip 
edilemeyeceği her boyutuyla tartışıh 
yor. Gerçekten çok ilginç bir film bana 
da "İnsan" olarak kabul edilmenin 
sadece biyolojik boyutlarının değil, 
daha önemli bazı kriterlerin olması 
gerektiği düşüncesini aklıma getirdi ve 
bu düşünceden hareketle biraz kitap 
lan kurcalarken bir şairin, Rudyard 
Kipling’ing dizeleriyle karşılaştım. Bu 
dizeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Buyurun dinleyelim;

Eğer sen başını dik tutabilir ve sağ
duyunu kaybetmezsen,

Eğer sana kimse güvenmezken sen 
kendine güvenir

Ve onlann güvenmemesini de haklı

görebilirsen,
Eğer beklemesin bilir ve beklemet, 

ten de yorulmazsan
Veya hakkında yalan söylenir de 

yalanla iş görmezsen,
Ya da senden nefret edilir de kod 

ni nefrete kaptırmaz san.
Bütün bunlarla beraber ne çok 

ne de çok akıllı görünmezsen.
Eğer hayal edebilir de hTineri İm 

esir olmazsan,
Eğer düşünebilip de düsuncderai 

amaç edinebilirsen,
Eğer zafer ve yenilgi ile kandını I
Ve bu iki hokkabaza da ayni seiuMt] 

davranabilirsen,
Eğer ağzından çıkan bir gerçeğin ' 

bazı alçaklar tarafından
Ahmaklara tuzak kurmak için eğip] 

bükülmesine katlanabilirsen.
Ya da ömrünü verdiğin şeylerin bir 

gün başına yıkıldığını görür
Ve eğilip yıpranmış aletlerle onlar I 

yeniden yapabilirsen,
Eğer bütün kazancını bir yığın yap» 

bilir
Ve bir yazı tura oyununda hepsini 1 

tehlikeye atabilirsen
Ve kaybedip yeniden başlayabilir
Ve kaybın hakkında bir kelimecik I 

olsun bir şey söylemezsen,
Eğer kalp, sinir ve kaslarını eskidi, 

ten çok sonra bile işine yaramaya
Zorlayabilirsen
Ve kendinde "Dayan " diyen bir 

iradeden başka bir güç kalmadığı 
zaman

Dayanabilirsen,
Eğer kalabalıklarda konuşup ons- 

runu koruyabilirsen,
Ya da krallarla gezip karakterini 

kaybetmezsen,
Eğer ne düşmanların ne de se^i 

dostların seni incitmezse.
Eğer aşırıya kaçmadan tüm insarf® 

sevebilirsen,
Eğer bir daha dönmeyecek olan 

dakikayı,atmış saniyede koşarak
Doldurabilirsen,
Yeryüzü ve üstündekiler şenindir.
VE DAHASI, SEN BİR "İNSAN 

OLURSUN OĞLUM, KIZIM.

M

M
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BURSA HAKİMİYET & KENT VE 
OLAY GAZETELERİNE İLAN ALINIR
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Si
Doğru Yol Partisinde düzenlenen törende, DYP rozetleri 

Belediye Başkan adayı Faruk Güzel tarafından takıldı 

30 genç yakasına
- kırat rozeti taktı
O0efflT>

settin SEKERSOZ 
28 Mart yerel 

r seçimlerine hazır- 
25CL lanan Doğru Yol 
M*» Partisi’ne katılımlar 

devam ediyor.
isunraeı Önceki akşam, parti 

binasında yapılan 
e «asa törenle 30 gençin 
ım»d| yakasına. Belediye 

Başkan adayı Faruk 
_ Güzel tarafından

parti rozeti takıldı.
»-- J Düzenlenen törende 

partiye katılan 
gençlere teşekkür

’ eden DYP İlçe 
j Gençlik Kolu 

Başkanı Adil Tepe, 
"Bize katılanlarla

» jp» daha da güçleniyo 
I ruz. Birlikte Faruk

Ma w Güzel Başkanımızla 
I daha güzel yerlere 

geleceğiz. Şu anda 
^l|J| değişik partilerden 

1 gelen 30 arkadaşı 
J mız bize katılıyor." 
T diye konuştu.

Gençlerin DYP 
saflarına katılmala 

®B1 nndan memnun olan 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
ilk olarak geçtiğimiz

DYP ilçe merkezinde önceki gece düzenlenen törende 30 
genç kırat rozeti takarak, Gemlik Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel’i destekleyeceklerini söylediler.

aylarda AKP 
Gençlik Kollan 
Başkanlığından 
aynlan Kubilay 
Uçar ile eşi 
Hatice Uçar’ın 
rozetlerini taktı. 
DYP’ye katılmakla 
en iyisini yaptığına 
inandığını söyleyen 
Kubilay Uçar

"AKP’den istifa 
nedenim, burada 
doğru isimlerle 
Doğru Yol’da 
mücadele etmek 
istememdir. Bir 
partide olması 
gereken teşkilatlan 
mayı ve doğru 
yolu burada 
buldum" dedi.

DYP’ye katılan 
gençlerin kendisine 
büyük moral 
kaynağı olduğunu 
söyleyen Faruk 
Güzel, "Bu 
gençlerle Belediye 
Başkanlığımı 
mutlaka 
kazanacağım " 
diye konuştu.

TAŞI
GEDİĞİNE

Tam isabet...
DYP Gemlik Belediye Meclis 
üyeliği listesinin ilk beş sırasında 
Yüksek tahsilli meslek 
sahibi yer alacakmış...
Başlarına da “çarıklı erkanı harp” 
DP de öyle değil mi idi 
DP’nin devamı olduklarına göre 
Tam isabet.... Aslına uygun...

Enflasyonu Hmı 
düşürdü

Enflasyon tek hanefanv dnsnasb ûnanr
Ocak enflaayonn
• Toptan eşyada % 24
- Tüketici de % 0,7 «Ma
Aakadac tam tersi «Amam perdhardk
SağMdı bâr ekononüde tfMrt «As 

yonu daha yüksek olur.
Bunan ardam aadk.
Bir süredir fiyndanm sebil tutan 

imalatçılar. ipleri kopardı
Şeker Bayramı, ydbaşr w Karim» 

Bayramı’nda biraz canlanana gMnaa aam- 
lan patlattılar.

- % 2.6 enflasyonun anafor şöyle :
- % 0,1 kısım kamu iuabnanden.
- % 2,5 özel sektörden kaynaklandı
Şu bir gerçek, enflasyon lobisi «nAas 

yonun düşmesinden boşlanmadı
En küçük bir fırsatta, yine fiyatlara zam 

yapacaklar.
Sağlıklı bir ekonomik yapıyı. domates 

ve marul fiyatları etkileyemez.
Ama. Fırsatçı ekonomi, bu karambol» 

kaçırmaz.
Ve, Anında zammını yapar
Sonunda malını satamaz
Stoklan artar.
Vergilerini ve sigorta primlerin? 

mez hale gelir.
Borçlannı ertelemenin yollarım• »ra 

maya başlar.
Bir yandan da, durgunluk var dhe ter 

yada başlar.
Hortlattığı enflasyon, en somm.’a • 

da başını yer.
Aslında, ülkemizde enflasyonun imam 

si (IMF) nin ve Hükümetin basara 
değildir.

Fakir halkın başarısıdır.
Çünkü halkın, satmalma gücü bfoms*■
Ama. Böyle bir ortam da bâe, farsat 

kollayanlar var.
İlk fırsatta, zamları patlatmalar var.
Ya nn yine ağlayacaklar.
Durgunluk var diye feryada basiavacak- 

iar.
Enflasyon mucadeiesmde. en ağsr yükü 

dar gelirli kesime ^ükiüyorui-
Aslmda, işadandanmn w aaaiatçdana 

da tok gözlü olmaları »azmi.
Hayat pahahiığı üe mücadele, topyctamı 

bir mücadeledir.
Her kesimin fedakarbğı sarttv.

«W(/N FfkKdO |

İki arkadaş otelin barmda dertle 

şryordu. Biri şöyle dedi.
Benim eşim bir nselektır*

Öteki şöyle karşılık oerdL

*- Benim ki henüz hnynttn.*



24 Şubat 2003 Sah

23 S

Ond 
Inh 
i ala

Ana

Dr.
çocı

AnL 
mat 
okfa 
iare!

wd

arc

Çetin’den Turgut’a destek
İbrahim Çetin, AKP ilçe binasında yönetim kurulu, gençlik ve kadın kollarının huzurun 
da kendilerine seçilecek adaya destek vereceklerine dair yemin ettirildiğini söyledi.

Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik 
Belediye
Başkanlığı için 
5 aday adayın
dan Mehmet 
Turgut'un 
belirlenmesinin 
ardından çeşitli 
suçlamalara 
hedef olan 
Mehmet Tur 
gut a ilk destek 
İbrahim Çetin’
den geldi.
Çetin, yapılan 
suclamaılann 
önce partiye 
zarar vereceği
ni belirterek, 
"Herkesi sağ 
duyulu hare 
ket etmeye 
davet ediyo
rum" dedi. 

Aday adaylığı 
süresince par
tili arkadaşları 
ile Gemlik

kamu oyuna 
kendisine des 
tek verdikleri 
için teşekkür 
eden İbrahim 
Çetin, "Güzel 
bir yarış oldu, 
sonuçta bir ki 
şi partimizin 
adayı olacak
tı. Bu aşama 
dan sonra 
AKP’ye gönül 
verenlere dü 
şen vazife par
timizin adayı 
nı destekle
mektir" 
diye konuştu. 
BİZE YEMİN 
ETTİRİLDİ
AKP İlçe 
binasında Yöne 
tim Kurulu, 
Gendik ve Ka 
dm Kollan’nın 
huzurunda 
kendilerine 
seçilecek 
adaya destek

Kumla’da
meclis

adayları 
belirlendi

vereceklerine 
dair yemin 
ettirildiğini 
söyleyen Çetin, 
"Ben bu yemi
nime bağlı 
yım. Adayımı 
zı destekliyo
rum ve o top 
lantıda bulu
nan herkesten 
de içlerine 
sinse de,

sinmese de 
AKP’de 
belirlenen 
adayın destek
lenmesini isti 
yorum, doğru 
olanı da 
budur. "dedi.
Basma 
aksettirilen 
suçlamaların 
AKP’nin 
adayından çok

partiye zarar 
verip yıprata
cağının bilin
mesini isteyen 
İbrahim Çetin, 
"Bu konuda 
arkadaşlarımı 
zı serin kanlı 
ve sağduyulu 
hareket etme 
ye davet edi - 
yorum" şek
linde konuştu.

I
İ AROL MOBİLYA

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ OENIÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI OARDROP
✓ ÜÇ KAPILI OARDROP
✓ PROFİLLİ OARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONİYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLOİSAYAR MASASI m i

«aÜMİİMaaa
■mm ıı »■«

Demokratik Sol 
Parti Küçük 
Kumla Belediye 
Başkan Adayı 
Nuri Can, 
belirlediği 
belediye meclis 
adaylarını İlçe 
Başkanı 
Hüseyin Poyraz’a 
teslim etti. 
Bugün siyasi 
partilerin İlçe 
Seçim Kurulu'na 
adaylarını 
bildireceği son 
gün olması 
nedeniyle, partiler 
meclis adaylarını

belirleme 
işlemlerini 
tamamladılar. 
Küçük 
Kumla’da 
DSP olarak 
Belediye Me< I is 
adaylarım 
belirleme çok 
hassas davrandık
larını söyleyen 
Nuri Can, 
“Adaylarımız 
kaliteli ve 
Kumla’ya uzun i 
yıllar gerçek 
hizmeti verecek . 
kişilerdir” 
şeklinde konuştu.

«’ZMMMMk

|s| Mrk. : Homfclfye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel ; (0.224) 574 30 52 GEMLİK 

$fc>, : Ocıvutkaciı Mh. F.S.M, Cad.
Yavuzlar Apt. 73 No; I 43/C BURSA 

Tel; (0.224) 363 98 72
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE 

OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

Fax : 513 35 95
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Mesleki eğitimdeki öğrenciler BP'yi gezdi
Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi’n 
deki öğrenciler, 
gruplar halinde 5 
gün boyunca BP 
tesislerini gezerek 
bilgi aldılar. 
Gemlik’teki 
işyerleri için çırak 
öğrencilerle 
yapıla n anket 
sonucumda iş 
güvenliği önlem
lerinin alınmadığı 
ortaya cıkınca.

iş güvenliğine 
önem veren BP 
Gemlik Dolum ve 
Yağ Tesisleri gezi 
lerek, öğrencilere 
bilgi verildi.
BP Tesislerini 
ziyarette öğren
cilere dolum tesis
leri hakkında önce 
bilgiler verilirken, 
tesislerde iş güven
liğinin ön planda 
olduğu vurgulandı. 
BP Tesisleri Teknik 
Müdürü Cemil Acar

tarafından tesisleri 
gezen öğrenciler 
sistem ve kural
ların nasıl çalıştığı, 
iş disiplini, organi
zasyon ve yönetim 
hakkında bilgi 
sahibi oldular. 
Hafta boyunca beş 
gün süreyle öğret
menleri eşliğinde 
BP Tesislerini 
gezen öğrenciler, 
Ingiliz firması 
olan BP’ye hayran 
kaldılar.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri. BP Tesisleri'ni beş gün boyunca j*"»***' 
den bilgiler aldılar, öğrenciler, BP Tesisleri nde gösterilen ügidon memnun kaMter

Esnaf sıfırı
erken attı

Seyfettin SEKERSOZ

1 Ocak 2005 ten 
sonra Türk 
Lirasından atılacak 
sıfırlan bekleye- 
meyen bazı esnaf 
şimdiden sorunu 
çözümledi.
İstiklal Caddesi 

j üzerinde bulunan 
Sevim Şekerleme 
sahibi İsmail 
Pekseker. sattığı 

tatlıların üzerine 
koyduğu fiyat 
etiketlerinde 
sıfıra yer vermiyor. 
Konuşurken 
söylemesi bile 
yorucu gelmeye 
başlayan bol sıfırlı 
paralardan 
kaldırılacak sıfır
lara en çok esnafın 
sevineceği şimdi
den belli oldu.
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Emlak sektörü
canlanıyor

Faizlerdeki düşüş ve cazip kredi olanağı, emlak sektörünü canlandırdı.
Bankaların 
repo faizlerin 
deki düşüşle 
"paradan 
para kazan
ma" dönemi
nin sona erme 
si ve cazip 
kredi sunumu
nun, gayrlmen 
kulu yeniden 
yatırım aracı 
haline getir 
diği bildirildi. 
Yapılan açık
lamada, repo 
faizlerindeki 
düşüş ve ban 
kaların konut 
kredisi için 
uyguladığı faiz 
oranının yüz 
de 2’ye kadar 
gerilemesinin 
sektöre can
lılık getirdiğini 
bildirdi.
Bir süre önce
sine kadar

banka faiz
lerinin tavan 
yapması 
nedeniyle 
insanların 
gayrimenku
lunu satıp 
repoya 
yatırdığını 
anımsatan 
yetkililer, şun
ları söyledi: 
"Şimdi ise 
yeniden 
gayrimenkul 
alımı yap
manın tam 
zamanı.
Çünkü, repo

nun
getirisi 
düşük ve 
kredi 
olanak 
lan cazip 
durumda. 
Ayrıca, 
her kes 
yerel 
seçimlere 
odak
landı.
Planlar ve 
yatırımlar 
seçim son
rasına 
erteleniyor. 
Seçimler son-

rasında gayri- 
men kul fiy
atlarının yük
seleceğini 
tahmin 
ediyoruz." 
SEKTÖR 
CANLANDI 
Sektördeki 
canlanma 
nedeniyle 
para kazan
mayı arzu 
eden gayri
menkul 
aracılarının

sayısının da 
artış göster
diğini vurgu
layan yetkilil
er, Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanlığınca 
hazırlanan 9 
Temmuzda 
yürürlüğe 
girecek 
düzenlemenin 
emlakçılığa 
çekidüzen 
getireceğini 
kaydetti.

KAYIP
®l

Gemlik Lisesi'nden 1988 yılında aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

MUSTAFA DEMİR

H

YONCA DANIŞMANLIK I
20-40 yay arası BAYAN
✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
✓ EV İŞLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı veya «ündüslö) ALINACAKTIR.

TEL: (0.224) 514 28 62
Gürle İş Merkezi Kat: 3 No : 130 GEMLİK 
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 
numaradan randevu alınarak yapılacaktır.
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YERİNİ BİLDİRENLER 
ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

gâsen—rwı

agağartelri 
telefonuna 
bıktır 
meleri 
önemle 
rica 
olunur

Kayıp köpeğim» 
Lassie aranıyor
513 96 83

HER TÜRLÜ KOŞ
YAZICI ŞERİTİ MMNTİU PEÖİSTİRliJR 

2KOFİS& KIRTASİYE
Detnirsubası Mh. Cesm« Sk. No: 18 GMA

Td: 514 91 30 Fu: 512 20 76

Gemlik Lisesi nden aldtçm 
diplomamı kaybettim 

Hükümsüzdür.
TACETTİN ÖZKAN

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIM ELA Y0*İYORUZ .

jam ması camii san; n smislalz vaıııı I

TOTO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

YAZLIĞINIZI I
HIZLI VE DENGELİ ISTIK I

SICACIK BİR MEKAN I
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |

YASAYIN |
Öt KOKUSUZ DUMANSZYANAR -? - Çf- > I

FMit£n^8nR,YA9ı$BHE* ®

TEL:5I3 71 II1
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Partiler aday listelerini bugün saat 17.oo’ye kadar teslim edecekler
। Siyasi partilerin, 28

Mart’ta yapılacak 
Mahalli İdareler
Genel Seçimleri’ne 
ilişkin aday listelerini, 
bugün saat 17.00’ye 
kadar il ve ilçe seçim 
kurullarına teslim 
etmeleri gerekiyor. 
Mahalli İdareler Se
çimleri için bağımsız 
adaylık başvurulan için 
de bugün son gün... 
Yüksek Seçim Kuru 
hı’nun belirlediği seçim 
takvimine göre, siyasi 
partiler ilçe başkanlık
tan; belediye başkan
lığı, belediye meclisi

I üyeliği ve il genel
I meclisi üyeliği seçim- 

■ terine ait aday listeleri
ni ayn ayrı ilçe seçim 

j kurullarına bugün saat 
17.oo’ye kadar

| iletecekler.
Siyasî partiler il

I başkanlıktan da
I büyükşehir belediye
I başkan adaylarına ait
I listeyi il secim 
kurullanna aynı gün 
teslim edecekler.
Aday listelerini teslim 
aldıktan sonra hemen 

I incelemeye başlayacak 
I olan il seçim kurulları, 
. saptanacak eksiklikleri 
siyasi partilerin ilçe 

| başkanlıklarına 
tamamlamaları için

bildirecek.
Siyasi partiler, 
26 Şubat Perşembe 
günü saat 17.00’ye 
kadar aday listelerin 
deki eksiklikleri 
tamamlayacaklar. 
II ve ilçe seçim 
kurulları, bağımsız 
adaylar dahil, geçici 
aday listelerini 
27 Şubat Cuma 
günü mahallinde 
ilan edecek.
İlan edilen geçici aday 
listelerine karşı ilgili 
ilçe seçim kuruluna, 
büyükşehir belediye 
başkan adaylığı için 
ilgili il secim kuruluna 
29 Şubat'a kadar 
itiraz edilebilecek. 
İl ve ilçe seçim 
kurulları, geçici aday
ların, kanunda yazılı 
adaylık şartlarını 
taşıyıp taşımadıklarını 
incelemeye 1 Mart’ta 
başlayacak. İnceleme 
ler sonucunda seçilme

yeterliliğine sahip 
olmayan adayları, il 
seçim kurulları, ilgili 
adaylara, siyasi parti il 
başkanlığına ve ilçe se 
çim kurulları da ilgi 
lilere, siyasi partilere 
bildirecek. Geçici aday 
listelerine adayların ve 
siyasi partilerin 
itirazlarının son günü 
ise 2 Mart Sah... 
İlgililer, ilçe seçim 
kurulu kararlarına 
karşı il seçim kurulu
na, il seçim kurulları 
nın Büyükşehir Bele 
diye Başkanlığı aday
larına ilişkin kararları
na karşı YSK’ya 3 
Mart Çarşamba günü 
ne kadar itiraz edebile
cekler. Bu itirazlar, 
4 Mart’ta karara 
bağlanacak. YSK ve il 
seçim kurulu tarafın
dan verilen kesin karar 
lar sonucunda, siyasi 
partilerin aday listele 
rinde eksiklik meydana 
gelmesi halinde, bu 
durum siyasi partilere 
bildirilecek. Siyasi par
tiler, 5 Mart’a kadar 
aday listelerindeki ek 
siklikleri ilgili il seçim 
kuruluna bildirecek. 
Kesin aday listeleri 6 
Mart Cumartesi günü, 
il ve ilçe seçim kurulla 
nnca ilan edilecek.

Nema ödemelerinde
öncelik kuruluşlara

Zorunlu tasarruf nema ödemelerinde 
öncelik kuruluşlara verilecek.

Zorunlu Tasarruf 
nema ödeme 
lerinin ilk taksi
tinin Mart ayında 
yapılması plan
lanırken, bu kez 
öde melerde 
önceliğin, kuru
luşlara tanınması 
planlanıyor. 
Edinilen 
bilgiye göre Ziraat 
Bankası, Devlet 
Bakanı Ali 
Babacan tarafın
dan başlama tarihi 
8 Mart olarak 
açıklanan ödeme 
leri yapmaya 
hazır durumda 
bulunuyor. 
Hazine’den nema 
ödemelerine 
ilişkin paranın 
Ziraat Bankası na 
aktarılmasından 
sonra, Banka 
tarafından ödeme 
takvimi belirtene

cek. Ödemelerde 
geçen yıldan farklı 
olarak, bu kez 
önceliğin kuru
luşlara verilmesi 
üzerinde 
duruluyor. 
Bu plana göre 
8 Mart tarihinde 
ödemelerin başla
masıyla birlikte, 
öncelikle kuru
luşlara nemalar 
ödenecek. 
Böylelikle şube 
lerdeki yığılmanın 
da önüne geçile
cek. Kuruluşların

ödemelerinin 
yapılmasının 
ardından, zorunlu 
tasarruf numara 
sının son hanesine 
göre ödemelerin

lestirileceği kamu 
oyuna duyurula
cak. Bu yıl Mart, 
Haziran, Eylül w 
Aralık aylarında 
zorunlu tasarruf 
nema ödemesi 
gerçekleştirilecek. 
Nema ödemeleri 
10 taksitte 
bitirilecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ telefonlar RESMİ DAİRELER

BELEDİYE

Muhasebe Md 513 45 2) -182

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

Yazı İşi Md. 

Su Arıza

613 45 21*11)

Yariz 185

îalal 

ÇrarfakU

Gemlik 

Manastır fala!

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

I

Santral 

Başkanlık 

Zabrto 
Otobüs İşlet 

Su İşlet, 
İtfaiye

613 45 21 -23

513 46 20

613 24 32
51346 21-122

513 4621 - 115
513 23 25

H
N

513 1821

513 24 67

513 3240

5132324

514 36 SÛ

İtfaiye no
Polis imdat 165
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 1056
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 1206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051

C.Savalığı 513 1053

CSavo Yrd. 513 2954

Emniyet MOd. 513 1028

ULAŞIM

Uludağ turizm 513 12 12

Aydin turizm 513 20 77

HASTANELER

Devfef Hastanesi 5139200
SSK Hastanesi 513 23 29

MerSaö Ocağı 613 1068

TAKSİLER

TEKAnza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MM Eğt. Md. 

Halk Kütüphane 
Askerflk Şb.

Karayolları 
Uman Baş. 

Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 

Tapu Slcl. Mûd 

Müftülük 

Gümrük Md. 

Tekel Md.

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Mûd 

İlçe Seç. Md.

513 20 66

51345 03
514 00 95
513 12 86

513 11 74
513 13 53
513 10 57

513 1308
513 11 33
513 10 95

513 37 42

513 15 07
513 14 14

513 13 64
513 1411

513 1042

613 1092

513 11 86

613 77 73

YERLİYURTIAR PETROL 513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

VAPUR - FERİBOT

Yalova 

Topçular 
Esklhlsar

(226)814 10 20

(226) 363 43 19
(262)655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 5400

Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295

Tekgaz 513 1637

Ocakgaz 513 1637

Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 2259

Habaşgaz 513 45 46

Yeni Likit gaz 513 65 00

BPGaz 5145981
Bütünler Likitga? 5138000

AKCAN PfTROL 513 10 79

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

SATILIK * KNMUK ÜCRETSİZ SERİ UUR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Krtsaafaı aksmaktahr.

ŞAHLIK DAİRE

Manastır 100. YIL 
Sitesinde SATILIK 
DAİRE 513 67 95

HJCA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MIİLKÜ

SATILIK 513 16 17

Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastırda Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap.

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

KİRALIK DAİRE
1997 MODEL 
DOKTORDAN 

TOYOTA ÇOKALA 1 3 
0.532. 454 43 »3

istiklal C^dkkesâ Borak
Sokakta Peksert Iskana

büro : S13 ZS 83

K niribMdMi 93 MaKİ
Sdâa 58.000 K*.

0 535 276 40 12

83 Mode PORSCE 
944 KRN3 12.M* S 

0.532. 337 97 10
• 535. 3ÖS 41 53

SATILIK BİNA

Manastır da deniz 
manzaralı. kaJcrtferS... 

(0.535) 774 45 32

Tel ts . 513 15 07

198 ır»2 4 katlı işyeri 
satılık 0.505. 361 14 39

Kumla da Yeni Seçkin Özkan Sitesi fa 
beyaz «ya « Mtiuh daire 30 afcar 

513 44 79- 0S35 215 99 95
Ev : 524 71 79

1994 MODEL 
REVALLT SPMNG (

1976 MODEL
MURAT 124

0.536. 887 77 92

S4TUK 2 EL 
JENERATÖR

TEL 524 SS 97
GSM0 532 511 97 2S [I
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KPDS başvurulan başladı
Kâmıı Personeli 
Yabanci Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı 
(KPDS) için başvuru
lar, başladı. Başvuru 
lar, 5 Marta kadar 
sürecek.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkam Prof. Savaş
Küçükyavuz’un 
verdiği bilgiye göre, 
2 Mayıs’ta yapılacak 
sınav, Ankara ve 
Lefkoşa’da gerçek
leştirilecek.
Başvuran aday sayısı 
fazla olduğu takdir 
de, sınav yapılan 
biiyükşehir sayısı 
artırılabilecek.
Sınav, Almanca, 
Aratpça, Bulgarca, 
Cince, Danca (Da 

' nish Dili), Fars ça, 
! Fransızca, Hollan 
j daca (Dutch Dili), 
I İngilizce, İrlandaca,

İspanyolca, İtalyan
ca, Lehçe, Macarca, 

| Portekizce, Rumen 
ce, Rusça, Sırpça ve

Yunancadan yapıla
cak. Yatırım hizmet
lerinde çalışmaları 
nedeniyle maktu 
yabancı dil tazmi
natından yararlan
mak isteyen teknik 
personel yalnız 
Almanca, Fransızca 
ya da İngilizce’den 
sınava girebilecek. 
BAŞVURU ÜCRETİ 
40 MİLYON 
Başvurmak isteyen 
adaylar, valiliklerin il 
ve ilçelerde kurduk
ları bürolar ile üniv- 
er site rektörlüklerin 
den, KKTC’de ika 
met eden adaylar ise 
Lefkoşa’daki ÖSYM 
Temsilciliği’nden, 
önce "Başvurma 
Koşullarına İlişkin 
Bazı Açıklamalar" 
metnini alacaklar. 
Sonra sınav ücreti 
olan 40 milyon lirayı 
Ziraat Bankası 
Ankara Güvenevler 
Şubesi 375179 
numaralı hesaba

kimlik numaralarını 
(yabancı uyruklu 
adaylar hariç), ad ve 
soyadı bilgilerini 
vererek yatıracaklar 
ve bu ücreti yatırdık
larını gösteren 
Sınav Ücreti Banka 
Dekontunu, bu büro
larda, üniversite rek
törlüklerinde veya 
KKTC’deki ÖSYM 

Temsilciliği’nde 
görevli personele 
göstererek 
Başvurma Belgesi ve 
Kılavuz alacaklar.
Adaylar, başvuru 
belgelerine son altı 
ay içinde çekilmiş, 
başı açık bir fotoğraf 

yapıştırarak, başvur
ma belgelerini 
kılavuzda belirtilen 
kurallara göre 
doldurduktan sonra 
halen bir kurumda 
çalışmakta olanlar, 
bu belgeyi kurumu- 
nun en üst amir 
veya onun görevlen 
dirdiği yetkililere 
onaylattıracak.
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavına (LES) 
girmek isteyenler ile 
kendilerinden KPDS 
puanı istenen 
üniversite öğrenci
leri kayıt kartlarını 
kendi üniversite 
lerine onaylatacak.

"Sıfır atma
tek başına

çozum değil
Maliye Bakanı Ke 
mal Unakıtan, 
Türk LirasTndan 6 
sıfır atılmasının 
orta ve uzun vade 
de enflasyonun düş 
meşine katkı sağla 
yacağını ancak 
bunun tek basma 
çözüm olamaya
cağını söyledi. 
Kemal Unakıtan 
6 sıfır atılmasıyla 
Türk Lirası’nm 
psikolojik ve 
ekonomik güç 
kazanacağını 
söyledi.
Paradan sıfır 
atmanın liranın 
değerini korumada 
tek başına yeterli 
olamayacağına 
işaret eden

Unakıtan; "Enflaı 
yonu düşürmeden 
bu iş olmaz.
Enflas yon yüzde 
10 ve tek 
haneliye inmek 
mecburi yetinde. 
Yoksa öyle bir şej 
olmadıktan sonra 
istediğiniz kadar 
sıfır atın. Yarın 
öbür gün daha 
fazlasını 
eklersiniz" dedi.

AûClİVe EİLdmpO^
AA COMPUTER —l
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 5 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT 

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tech 
Joystîck 
Hecftye

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 5 1 3 11 69 - 513 12 25
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Kronik bronşit sigara Alkol ve 
karbonhidrattan 

uzak durun

Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı 
öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Cihad Dündar, 
sigara içenlerin bir 
çoğunda kronik 
bronşit hastalığı 
görüldüğünü 
belirterek tiryaki
lerin mutlaka 
sigarayı bırakması 
gerektiğini 
ifade etti.
Bronşit hastalığının 
akciğer içindeki 
havanın dolaştığı 
boruların iltihap
lanmasıyla oluş
tuğuna işaret eden 
Doç. Dr. Cihad 
Dündar, hastalığın 
belirtisinin neics 
darlığı, paım.ıl 
uçları ve dudaklar
da morarma

içenleri seviyor
olduğunu söyledi. 
Hastalığın sebe
binin oldukça farklı 
ve fazla olduğunu 
kaydeden Dündar, 
"En çok rutubetli 
iklim şartlan, toz 
lar, sigara duma 
nı, tekrarlayan 
bakteri ve virüs 
bronşitleri, alerjik 
reaksiyonlar 
sayılabilir. Bu 
sebepler içinde 
sigara en önemli 
yeri tutmaktadır. 
Sigara içenlerin 
çoğunda, özellikle 
günde bir paket
ten fazla içenlerde 
ileri yaşlarda kro
nik bronşit başla
maktadır. Sabah 
!*»»•» çok olan öksü 
••tik. ı nk kere 
kuı. bazen de 
hnl< anlıdır.

Hastaların bir 
kısmı bu öksürüğe 
önem vermezler" 
dedi. Hastalığın 
tedavisinde ilk 
yapılması gereken 
şeyin, bronştan, 
tahriş edici ortam
dan izole etmek 
olduğuna dikkat 
çeken Do< Dr 
Cihad Dündar bak 
teriyel bir vıılek 
siyonsu aııtıb....»tik. 

mantar enfeksiyonu 
ise mantar ilaçlan 
kullanılması gerek
tiğini ifade etti. 
Dündar, bronşit 
hastalığının görül 
düğü durumlarda 
bronşları genişletici 
ve balgam 
söktürücü ilaçlar 
verildiğini hatır
latarak, sigaranın 
mutlaka bırakılması 
gerektiğini belirtti

Çene eklem ağrılarına Botoks
Cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ağrılar giderilebiliyor

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi 
Plastik 
Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Ahmet Karacalar, 
kişinin günlük 
yaşantısını olumsuz 
etkileyen çene 
eklem ağrılarının 
cerrahi müdahaleye 
gerek kalmadan 
botoksla kolayca 
tedavi edilebildiğini 
bildirdi.
Karacalar’ın 
verdiği bilgiye 
göre, estetik 
cerrahide kullanım 
alanını oldukça 
yaygın botoks, 
çene eklem 
ağrılarının 
tedavisinde de 
etkili bir yöntem. 
Çene eklem ağrıları 

oldukça sık 
görülen bir 
rahatsızlık.
Çene eklemini 
oluşturan kasların 
istemsiz kasılması
na bağlı bu ağrılar 
çiğneme, konuşma 
veya esnerken 
şiddetinin artması 
nedeniyle kişinin 
günlük yaşantısın
da aksamalara 
yol açıyor.
Çene eklem 
ağrıları, sadece 
eklem bölgesiyle 
sınırlı değil.
Şakak ve yüz 
ağrıları şeklinde de 
yansıyabilen ve 
günlük yaşamı 
olumsuz etkileyen 
rahatsızlık, cerrahi 
müdahaleye gerek 
kalmadan botoksla 
kolayca tedavi 
edilebiliyor.
Botoks, çene

NÖBETÇİ ECZANE
24 $ibit 2004 $«h 
BAYER ECZANESİ

eklemi kaslarının 
kasılmasını yok 
ederek, var olan 
ağrı ve çiğneme 
sorunlarını 
gideriyor.
Botoks, estetil 
kolin adı verilen ve 
sinir uçlarından 
salman bir mad
denin salınanını, 
hücre zan ile 
birleşimi sağlayan 
bir proteine hasar 
vererek engelliyor.

Boylere sinir 
ucu söz konusu 
proteini yeniden 
yapana kadar çene 
eklem ağnsma 
neden olan 
kaslar hareketsiz 
kalıyor ve kişi 
ağrıdan 
kurtulmuş oluyor. 
Çene eklem 
ağnlannda botoks 
tedavisi OMÜ de 
başarıyla 
uygulanıyor.

ML : 31 SAM : 1777
FİYATI: 200.ÛOÖ TL (KDV 

SaHbi : Kadri GL İER
YânbMMMrâ : Serap GLUBR

Haber Madara : SeçfeîiR SEKERSÖZ

i Tri : 513 96 S3 Fa* .- 513 35 95 GEMLİK 
Basddw Ter KOÜFLZ OFSET

MM Cad. Bora Ssk. \a3 «
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Sivil savunma derslerlstârtâFdı
Sivil Savunma Teşkilatı’nın 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle Endüstri Meslek, Kız Meslek, Am 
dolu Ticaret, Gemlik Lisesi ve Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde öğrencilere konferans verilecek.
Seyfettin SEKERSÖZ

Sivil Savunma 
Teşkilatlanın 
45 nci kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle okullarda 
başlatılan Sivil 
Savunma dersleri 
start aldı.
Endüstri M eslek 
Lisesi Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
konferansta 
öğrencilere Sivil 
Savunma Müdürü 
Mustafa Em irkaya 
bilgiler verdi. 
Öğrencilere 
Sivil Savunma ve 
Teşkilatı hakkında 
bilgiler veren 
Emirkaya,

''öğrencilerimize 
Sivil Savunma 
kavramının 
öğretilmesi ve 
Sivil Savunma 
bilinci oluşturup, 
günlük yaşamda 
afetler ve alınacak 
önlemleri yaşam 
tarzı haline 
getirip, bireysel 
sorumluluklar 
ve alışkanlıklar 
kazanmak 
amacıyla 
ilçemizdeki 
liselerde bir hafta 
boyunca seri 
konferanslar 
verilecektir" 
şeklinde konuştu. 
Endüstri Meslek

Lisesi’nden sonra 
sırasıyla Kız 
Meslek Lisesi, 
Anadolu Ticaret 
Lisesi, Gemlik 
Lisesi ve Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nde verile
cek konferanslar
da öğrencilere 
Sivil Savunma 
Tanımı, Merkez 
ve Taşra 
Teşkilatı, Taşra 
Teşkilatı Sivil 
Savunma servis
leri, toplu afet 
gönüllü programı, 
afetler ve sivil 
savunma deprem 
konularında 
bilgiler verilecek.

Dün, Endüstri Meslek Lisesi’ndeki öğrencilere, sivil savunma kon 
ferasları verilmeye başlandı. Öğrenciler, toplu afet, gönüllü proş 
ram, afet ve sivil savunma ve deprem konusunda bilgilendiler.

I
(I

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
Her türlü Renkli afiş 
Z Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

✓ El ilanı 
' Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstik a' Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK 
Tel: (0 224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



Gemlikli inşaat mühendisleri, Belediye’nin Çarşı projesini eleştirdiler

Gemlik İnşaat Mühendisleri Odası, Çarşı Projesi düzenleme çalışması için yaptığı basın açıklamasında, ihaleye 
çıkartılan projeyi eleştirerek, şaibeli bir anlayış ve yöntem ile hazırlandığını ileri sürdüler. Gemlikli muhen&nfer.
Türkiye çapında mimarı proje yarışması açılmasını istediler. Seyfettin ŞEKERSÖZ'un haberi sayfa 3 de

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

rfez
25 Şubat 2003 Çarşamba FİYATI :

Öğrenciler bilgi 
yanşmasında terledi 
Cumhuriyetimizin kuru!u|vnun M 
yıldönümü etkinlikleri çerçevesmcfe 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafmdan 
orta dereceli okullar arasında dür»m» 
nen bilgi yarışmasında, öğrenciler 
kıyasıya yarıştılar. Haberi sayfa 5'tfe

Siyasi partiler, 28 Mart yerel seçimlerine katılacak Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis üyelerinin listelerini İçe Seçin itmfcte urf

I Listeler teslim edildi
Güne Bakış

28 Mart yerel seçimleri 
ne katılacak olan Bele 
diye Başkan, Belediye 
Meclis ve İl Genel 
Meclisi üyelerinin lis
teleri dün saat 17,oo’ye 
kadar İlçe Seçim 
Kurulu’na teslim 
edildi. AK Parti’nin 
Belediye Meclis lis
tesinde Başkan adayı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yarış başlıyor
Dün, saat 17.oo itibariyle yerel seçimlere katıla

cak partiler, Belediye Başkan, Belediye Meclis ve İl 
Genel Meclisi adaylarının adlarını bildiren listeleri, 
Hçe Seçim Kurulu'na verdiler.

Listeler askıya çıkarılacak ve itiraz süreleri 
sonunda askıdan indirilecek.

Yerel seçimler için yarış başladı..
Gemlik'ten bu yanşa 9 parti katılıyor.
Gemlik Belediye Başkanlığı için 25 meclis 

üyesinin belirleneceği bu seçimlerde, tüm parti 
terin bayan adaylara yeterince yer vermedikleri 
yine görüldü.

Yani, görülen o ki, Gemlik Belediye Meclisi yine 
erkek egemenliğinden oluşacak.

DYP ve CHP kontenjanlarının başına bayan üye 
yerleştirmiş.

AK Parti listesine iki, ANAP’ta dört, CHP’de üç, 
DYFde iki, GP de üç, SP’de dört, MHP’de dört 
bayanla meclis üyeliği için aday.

AK Parti de Belediye Başkan adayı Mehmet 
Turgut’un meclise ad vermediği anlaşılıyor.

Bana karsın tüm muhalif isimler belediye meclis 
listesinde yer alıyor.

Bu bakımdan Mehmet Turgut, Başkan seçilirse, 
bu kez işi geçmişe göre daha zor olacak.

CHP* de geçen dönemde meclis üyeleri olan 
Dursun Özbey ve Necdet Ersoy listelerde yok.

Bu kimler. meclisin en kaliteli kişileriydi..
CHP açısmdan büyük kayıp..
DYPde beklenen isimlerden Mahmut Solaksu 

bası ve Yavuz Alemdar görülmüyor!
' ANAP m seçimlerde birinci parti çıkma olasılığı 
çok zayıf görülüyor, GP den yuvasına dönem 
İbrahim Talan’m Imntenjanhğı meclise girme şan- 
sun azaltıyor.

Genç Parti de beklenen isimler sırada yerlerini 
laMNş.. $Amt4an yok..

2A Mart seçimleri için yarış başladı. Seçmene 
hrdı koşar» koşunun galibi gelecek,.

Haydi hayırİHt

Adalet ve 
Kalkınma Partisi

Belediye Başkan adayı : 
Mehmet TURGUT 
BELEDİYE MECLİSİ: 
1-Ali OKUROĞLU 
2- Cemal Aydın AYBEY 
3- Refik YILMAZ 
4- Haşan İNCE 
5- Selim YAVUZ 
6- Vedat 
BÜYÜKGÖLCİĞEZLİ 
7- Aydın BAYRAKTAR 
8- Murat YAVUZ 
9- Fevzi AYYILDIZ 
10- İmdat ÖZTÜRK 
11- Menderes BİNGÖL 
12- İnci BÜLBÜL 
13- Cemal ABAKLI 
14- Cevdet GÖRAL 
15- Mahmut ATIŞ 
16- Emine YILMAZ 
17- İbrahim KULABER 
18- Yüksel ÖZAYDIN 
19- Necati BİLİR 
20- Servet COŞKUN 
21- Halil DAĞ 
22- Necmettin RAMAN

KONTENJANLAR

1* Nurettin BAY
2* Osman SİVAS
3- Ali Aykut TÜRE

Mehmet Turgut’u des 
tekleyen hiç bir isime 
rastlanmazken, aday 
adaylarından İbrahim 
Çetin dışında üç isim 
listelerde yer aldı.
CHP Belediye Meclis lis
tesinde kontenjan ve İl 
Genel Meclisi birinci 
sırasında eski iki 
DSP’li ilçe başkanına

yer verildi. ANAP 
Belediye Meclis lis
tesinde birinci sırada 
İnşaat Mühendisi Nusret 
Mutman yer alırken, 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan konten
jana ayrıldı. Genç Parti 
Meclis sıralamasında 
Mutluhan Uluocak, İl 
Genel Meclisi birinci

srrada, Talat Şahm e yer 
verildi. Part4erde b^yaaı 
adaylara listHertfe az 
yer verilirken, seç^meye 
en yakın aday AMAFtau 
Figen Egemen'e üçüncü 
sırada yer verikfi.
Partilerin belediye 
başkan, belediye mec&s 
ve H genel meclis üyesi 
adayları şöyle :

Anavatan Partisi
Belediye Başkan adayı :
Adnan TEKİN
BELEDİYE MECLİSİ:
1- Nusret MUTMAN
2- Haşan OKUMUŞ
3- Figen EGEMEN
4- Mehmet BIYIK
5- İsmail BAYRAK
6- Pembegül YILMAZ
7- İbrahim DAĞ
8- Adem KAYA
9- Levent Çetin IRMAK
10- Hüseyin 
AKDOĞANLAR
11- Hamdi KISTAK
12- İlkay ERGENÇ
13- Özer YAZICI
14- Ali Rıza ÜNAL
15- Mehmet İŞBOĞA
16- Nail AYVAUOĞLU
17- Nezahat CIVA
18- Leman DALAREL
19- Remzi BALTA
20- Fikriye GÜRLER
21- Hüseyin KARTAL
22- Murat YILDIZ

KONTENJANLAR

1- İbrahim TALAN
2- Nuri ACI
3- Mustafa KIRCI

Cumhuriyet Halk Parti
Belediye Başkan adayı : 
Mehmet Ali KAYA 
BELEDİYE MECLİSİ: 
1- Haşan ÇELİKKALELİ 
2- Özkan KABAN 
3- Osman TURAN 
4- Musa ARSLANTAŞ 
5- Bekir ERSÖZ 
6- Zafer ÜLGEN 
7- Ali Rıza GÜNDÜ 
8- Cemal DURAN 
9- Ersin YAVUZ 
10- Murat SEVİMLİ 
11- Hamit UĞUR 
12- Ahmet Gazi MEMİŞ 
13-Yüksel ÇELİK 
14- Güzin BOZKURT 
15- Ferhat KAYAR 
16- Hulusi ATEŞ 
17- Ümmügüî 
KAHRAMAN 
18- Fahri ÇELİK 
19- Emine KEPENEK 
20- Haşan ACAR 
21- Cem ERBAKAN 
22- Hüseyin ŞAHİN

KONTENJANLAR

1- Bergin SAVCI
2- Ali FARAŞ
3- Zeki ZAVRAK

Doğru Yoi Partisi
Belediye Baş* an aOay
Faruk GÜZEL
BELEDİYE MK4 S 
1-Gökhan TAYLAN 
2-İzzet YAVUZ
3- Zekai KARADUMAN
4-Ha» ÇEVİK
5-Ali ACAR
6- Mehmet SAR
7-AhmetÇBJK
8- Aynur AR SUk S
9- M. Zeki KiZLTAN 
10-femaSKARA 
11- Vahdetin SUSA» 
12-Haşan MUTMAN
13- reriıat GÖLCU
14- Arif POLAT
15- Ahmet BİNGÖL
IS-Esra YÛKS8.
17- Murat ŞENER
18-Uğur ŞİMŞet
19- Özgür AKM
20- Levent GENÇ AY
21- Ceyhun ÖZER
22- İsmail KOCA

KONTENJANLAR

1- Nuray ERTAN
2- Ercan KÜÇÜK
3- Uâur ÇAKIR le
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Fair-play....
Yaşamın her evresinde

Öncelikle bir spor kavramı olarak algılıyoruz 
fair-play*.

Fair-playı uygulayacak olan futbolcu yapımıza 
bir göz artalım önce dilerseniz.

Bizim adını kendi adımız gibi bildiğimiz, kadro
sunu sayarken hiç teklemediğimiz takımların fut
bolcuları;

Genellikle ve sıklıkla Anadolu’nun bağrında 
amatör ruhun doğal sonucu olarak aşkla, şevkle, 
azimle top koştururlar.

Özellikle Süper ligin as takımları Fenerbahçe, 
Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında adeta devleşir
ler.

Sonra bu takımlardan birine transfer olurlar.
Onlara göre dünyanın merkezine yani İstanbul’a 

gelirler.
Şan, şöhret, para..
İlgi, sevgi, yoğun tezahürat..
Basının ve tribünlerin gazıyla balon gibi şişen 

futbolcu aynı gazla sahalara çıkar.
Birinci maç fevkalade, ikinci maç iyi, üçüncü, 

dördüncü derken yine Anadolu'nun bir başka 
takımında top koşturan oyuncu arkadaşı bir iki 
hareketi ile bu balon patlar.

Sönen bu balon bu kez hırçınlaşmaya, sahada 
sertleşmeye başlar.

Şimdi bu yapıdaki oyuncuya fair-play dediğiniz 
zaman o, Etilerdeki bir bar ya da gece kulübünün 
adı gibi algılar.

İşin şakası bir yana
Futbolda fair-play diye bir kavram var.
Nedir bu fair-play hic düşündünüz mü?
Aslmda fair-play .sadece spor da değil yaşamın 

I kendisinde uygulanması gereken bir kavram.
Politikada, insan ilişkilerinde, okulda, sokakta, 

I trafikte, caddede, ailede, sözün özü yaşamın her 
I alanında..

Fair -play’ın türkçesi adil oyun demek.
İşin içinde adil terimi olduğuna göre kavramı 

I yaşama da taşımak gerekiyor.
Adil olmak bir özellik. Çok önemli bir nitelik.

I Temelleri ailede atılıyor.
Okulda gelişiyor.
Bu aşamada Spor Bilimleri Deneği Baş kanı

I Prof. Dr. Haşan Kasap'a sözü bırakalım” 
"Çünkü çocuk okul öncesi ya da okulun ilk

I dönemlerinde kendisini yaşamın merkezinde görür 
I ve öyle algılar.

Yaşam boyu değişmeyecek yapılanmanın 
I gerçekleştiği “kritik dönem” ya da "iz bırakma 

dönemi” olarak nitelenen bu süreç, aile ve ilköğre
tim sorumluluğundadır. İşte burada atılacak adil 
yaşam tohumlarının, yaşam boyu meyvesini vere
bilmesi mümkün olabilmektedir.

Bu süreçte çocuğun annesi, öğretmeni, örnek 
aldığı sporcular, çocuğun yaşam biçiminde yüzde 
58-67 oranında etkili olabilmektedir”

Demek ki adil yaşam biçiminin gelişmesi 
çocuğun örnek aldığı kişilere çok bağlı.

Dolayısıyla örnek alman kişilerin kendilerini 
sürekli yenilemeleri, geliştirmeleri gerekiyor.

Fair-play toplumsal gelişim için önemli bir uygu
lama..

Onun için fairi yani adaleti toplumun her alanı
na taşımak ve yaşam boyutunda ele almak 
gerekiyor.

Fair-play’ı futboldan yaşama 
aktarabilirsek «ülkemizde çok önemli bir işi başar
mış oluruz.

Galiba bu aşamada en önemli görev de okul-aile 
birliklerine düşüyor.

Okul ve aile bir bütün halinde çalışması 
gereken iki kurum.

Bu iki kurumun ortak organizasyonu da Okul- 
aile Birliği ve gerçek dayanışması.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın 
Kollan Başkanı 
Okşan Tırpan, 
görevinden 
istifa etti. 
AK Parti Kadın 
Kollarının 
belediye başkan 
adayının açıklan
masından sonra 
adayları Mehmet 
Turgut’a karşı 
başlattıktan 
muhalefetin bir 
benzeri CHP 
Kadın Kollarında 
da yaşandı. 
CHP Kadın 
Kolları Başkanı 
Başkanı Okşan 
Tırpan, gazetemi 
zi ziyaret ederek 
görevinden 
istifa ettiğini 
bildirdi.
Tırpan, 
açıklamasında 
İl Başkanlığı’nın

CHP Kadın Kollan
Başkanı istifa etti

yaptırdığı 
kamuoyu 
yoklamasında 
Gemlik 
halkının 
Mehmet Uğur 
Sertaslan’ı 
yüzde 17 oyla 
CHP aday 
adaylan arasın
da birinci 
çıkardığını ve 
İl Başkanlı 
ğı’nın da bu 
ismi onay
ladığını 
belirterek şun- 
lan şöyledi : 
“Kamuoyu 
yoklaması 
sonuçlan 
Genel merkez 
ve il başkan
lığınca gözardı 
edilerek, 
yüzde 5 oy 
alan adayın 
başkanlığını 
onanmasını

Okşan Tırpan

ki
esefle Kınıyo
rum. Üç değerli 
arkadaşım için 
Gemlik halkının 
verdiği kararın 
önemsenme 
meşini kişilik

olarak kabul 
etmiyorum ve 
Kadın Kollan 
Başkanlığı 
görevimden 
istifa 
ediyorum.”
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“20 günde turşu 
bile kurulmaz”

1

Gemlik İnşaat Mühendisleri Odası, Çarşı Projesi düzenleme çalışması için 
yaptığı basın açıklamasında, ihaleye çıkartılan projeyi eleştirerek, şaibeli 
bir anlayış ve yöntem ile hazırlandığını ileri sürdüler. Gemlikli 
mühendisler, Türkiye çapında mimarı proje yarışması açılmasını istediler.
Seyfettin SEKERSOZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un İha 
leye açtığı Yeni Çarşı 
Projesi için açıkla
malarda bulunan Gem 
lik inşaat Mühendisleri 
Odası üyeleri tanınan 
20 günlük zaman için 
*20 günde turşu bile 
kurulmaz" diyerek, 
tepki gösterdiler.
Toplumun çıkarlarının 
düşünülmediği iddiasın
da bulunan inşaat 
Mühendisleri. "Yeni. 
Çarşı inşaatı yapım 
işi’nin popülist bir yak 
tasımla cok farklı boyu
ta çekildiğini söylediler. 
Belediye Başkanı Meh 
met Turgut'un Gemlik 
için son derece önemli 
olan çarşı kompleksinin 
projelendirilmesi ve 
yapımını en azından
"Etik" olarak yeni 
seçilecek yönetime 
bırakması gerektiğini 
savunan Oda Başkanı 
Yıldırım Akıncı, Çarşı 
ve Cami kompleksinin 
yapımı konusunda 
pek çok "Hukuki 
prosedür"ün tamam

TAŞI 
GEDİĞİNE

Tunceli’nin vergi gururu...
Tunceli, % 94 vergi tahsilatı ile 
Kocaeli den sonra ikinci il.
Devlet olanaklarından 
yararlandırılmada da sonuncu. 
Almadan veriyorlar.
Alıp vermeyenler birazolsa 
utanır mı dersiniz?
Ne gezer. Kimi yüzler 
meşin gibi olursa...

Gemlikli inşaat mühendisleri 9 bin metrekare alana yapılacak Çarşı 
Projesini hazırlamanın 20 günde mümkün olmadığını iddia ettiler.

lanmamış olduğuna 
dikkat çekti.
Akıncı, Başkan 
Turgut’un yangından 
mal kaçırır gibi 
Gemlik’in 5 yılına 
ipotek koyacak bir pro
jeyi son derece şaibeye 
açık bir ihale anlayışı 
ve yöntemi ile başlat
mak üzere olduğunu 
ileri sürdü.
İhale dosyasının son 
derece belirsiz ve 
getireceği sonuçlan 
itibarı ile açık 

olmadığım savunan 
Akıncı, açıklamasını 
şöyle sürdürdü : 
"İdare öylesine açık
lıktan uzak şartlar 
ileri sürmüştür ki, bu 
şartlan göze alarak, 
idare kendi isteği 
dışında bir firmanın 
girme cesaretini peşi
nen elinden almıştır." 
İhale edilecek olan 
Çarşı Cami Kompleksi 
Projesi’nin mimari, sta
tik geo teknik, jeolojik, 
elektrik tesisat, ısı 
yalıtım, telekom, hava
landırma, sıhhi tesisat 
ve kalorifer tesisatı 
dahil tüm projelerin 
teslim süresinin yalnız
ca 20 gün olarak belir
lenmesinin yanlış 
olduğunu savunan 
Yıldırım Akıncı, 
"Takribi inşaat alanı 
9000 m2 olacak 
son derece önemli ve 
Gemlik için ‘Eser’ 
nitelikte bir inşaatın 
projelendirilmesi 
böylesine kısa bir 
süre içerisinde 
mümkün değildir. 
Sözleşmenin belirsiz 
olması, sürenin son 
derece kısıtlı tutul
ması bu işin önceden 
belirlenen bir firmaya 
kanal ize edildiği ve 
projelerin hazır olarak 
bir firma marifeti ile 
ihale şartlarında

sunulacağı 
görüntüsü 
vermektedir" dedi. 
YARIŞMA AÇILMALI 
Gemlik için hayati 
önem taşıyan bu proje 
için Türkiye çapında 
Mimari Proje 
Yarışması’nın açıl
masını isteyen 
Gemlik İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Yıldırım 
Akıncı, "Ülkemizin 
yetiştirdiği en yüksek 
kalitedeki mimarlann 
iştirak edeceği bir 
yarışmada eminiz ki 
Gemlik’imize layık, 
nesiller boyu gururu
muz olacak bir eser 
kazanılacaktır. Bizler, 
Gemlik’e ve Gemlik 
halkına olan sonsuz 
saygı, sevgi ve sorum
luluğumuzun göster
gesiyle, Gemlik İnşaat 
Mühendisleri odası 
olarak, yanşmanm 
birincisi olacak 
‘Mimari Proje’nin, 
Statik ve Betonarme 
hesaplannı ücret 
almadan yapmayı 
şimdiden ilan 
ediyoruz" dedi. 
.Akıncı, yapacakları 
hizmetin karşılığı olan 
paranın ise "Mimari 
Proje Yarışmasına" 
ödül olarak konmasını 
İnşaat Mühendisleri 
adına önerdi.

Ero4 GÛRÇAY

Hint Kumaş

Yerel secimde, adaylar wçnürna 
önüne geçti.

Ömrünü siyaset ticareti fle 
geçi renler de ön plana çıktı

Taktik dönemine girdiler.
Hangi partide bal var.
Hangi şehirden garanti 

şansı var.
Medya aracıltğı ile sık sık gün

de me geliyorlar.
Vazgeçilmez insan hasasmdalar
Hint kumaşı gibi, önemsenmek 

istiyorlar.
Bir tanesi.
Burhan Özfatura.
AK Partinin çok iyi bir rüzgar 

yakaladığını gördü.
Bir yerlerden üst yönetime ulaştı.
İzmir’den aday ol dendi.
Ama. İzmir’in riskli olduğunu 

sezdi.
Bursa’yı istedi.
Gerekçede hazırdı.
Mıislaia Kem.d Paşalı olduğunu 

söyledi
Bir diğeri Veysel Eroğlu.
İstanbul Belediyesi kökenli.
Halen DSİ Genel Müdürü İstanbul

Büyükşehir Başkanlığına soyundu.
Ama. İlk görünüşte, silik bir inti

ba uyandırdı.
İstanbul Başkanlığı için, yeterli 

görünmedi.
Nihayet Bursa’ya Hikmet Şahin 

seçildi.
Aslında, koca Bursa’ya İnegöl'den 

ithal başkan yakışmadı.
Bursa halkı, böyle bir tercihe ısı

namadı.
Bursa’da seçimler renkli ve çe 

kişmeli geçecek.
Belki de, en büyük çekişme.

Yıldırım ’lçesinde olacak.
Saadet Partisi Yıldırım adayı çok 

medyatik.
Üstelik, halk ile k-içe.
(CHP) adap da cok tecrübeli ve 

nitelikli birisi.
Yıldırım da. Saadet- AK Parti çek

işmesi (CHP) ye yarayacak.

I «(/M/h/SOSU |

Kendi geleceklerimizi.
Kendimiz hazırlar.
Sonra da kader deriz.

“Dîsmeh”
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:c Anavatan Partisi Gemlik Belediye Başkanı adayı Adnan Tekin, Özel Türe Eğitim 
Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek, Kurs Müdürü Tamer Sivri’den bilgi aldı.

postahanede

Tekin, özürlü çocuklara
destek sözü verdi
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Anavatan 
Partisi Gemlik 
Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin, 
Gemlik Ö.rel 
Türe Eğiti m 
Kurs Merke 
zi ni ziyaret 
ederek 
bilgi aldı.
ANAP İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt ve yöne
tim kurulu ile 
birlikte Kurs 
merkezine 
gelen Tekin, 
burada Dernek 
Başkanı ve 

i Kurs Müdürü 
> Tamer Sivri 
I den çalışmalar 

hakkında bil
giler aldı.

AROL MOBİLYA

I

Mrk. : Man, Kumru Sok. No: 1
Tef : (0.224) 614 30 62 GEMLİK 

Şt>. : Davulkadı Mh. F.S.M. Cad, 
Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 90 72

Beko - Casio Model No : 108 SR
MFAE 20200208 Maliye ve Gümrük BakaM| 

onay tarih ve sayısı
18 Kasım 1989 / 2580007-1 Nolu yarar kasa 

ruhsatım kaybolmuştur Hukumsuadûr 
SELAHATTİN ÇEKİÇEL
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÛÇ KAPIU GARDROP
• z* PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİ Dİ N
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

Kurs Merke 
zi’nin ihtiyaç 
larını sıralayan 
Tamer Sivri, 
öncelikli olarak 
seçildiği tak
tirde Adnan 
Tekin’den 
Belediye'ye ait 
arsalardan 
özürlüler için 
arsa tahsisi 
istedi. Sivri, 
aynca 
belediyeye ait 
araçlardan 
kendilerine 
tahsis edilmesi
ni de isterken 
okulun çevre 
düzenlemesi 
içinde yardım 
talebinde 
bulundu. 
Kurs Merke 
zi'nde çocuk
tan bulunan

velilerle de 
görüşen Adnan 
Tekin, kendi* 
lerinden oy 
desteği istedi. 
Bu isteğe karşı 
çıkmayan 
veliler, 
Tekin’e "Kurs 
Müdürümüz

yakından 
ilgilenen 
Adnan Tekin, 
Gemlik 
Belediyesini 
kazandıkların* 
da istenenleri 
sağlamak 
için destek 
sözü verdi.

Tamer 
Sivri, kimi 
desteklemem
izi söylerse 
biz onu 
destekleye
ceğiz" yanıtını 
verdiler.
Özürlü 
çocuklarla

iletişimi
öğrendiler

Kitlesel ve 
bireysel iletişim 
araçlan hakkında 
bilgi sahibi 
olma isteyen 
öğrenciler 
postahaneyi 
doldurdu. 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu 2/D 
sınıfı öğrencileri 
Gemlik ve 
dışında yaşayan 
akraba ve

sevdiklerine 
hazırladıkları 
mektuptan atarak 
iletişim hakkında 
bilgi sahibi 
oluyorlar. 
Öğretmenleri 
Hatice Bahadır m 
öncülüğünde 
postahaneye 
gelen öğrenciler 
gördükleri iletisin 
dersinin pratiğini 
de yasayarak 
öğrenme fırsatı 
buldular.
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* Öğrenciler bilgi yarışmasında terledi

Seyfettin SEKERSÖZ

Cumhuriyetimizin kuruluşun 80. yıldönümü etkinlik 
leri çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın 
dan orta dereceli okullar arasında düzenlenen bilgi 
yarışmasında, öğrenciler kıyasıya yarıştılar.
Cumhuriyetimizin 
80. kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından düzen 
lenen orta dereceli 
Okullar Bilgi 
Yarışması Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
dün yapıldı. 
İlköğretim Genel 
Müdürlüğü 
tarafından yurt 

s genelinde 81 ilde 
ı düzenlenen yanş- 
I malarda birinci 
I gelen öğrenciler 
| okullarını bulun

dukları illerde 
yapılacak yarışma 
larda temsil 
edecekler. 
Yarışmanın açılış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, soruların 
hazırlanmasında ve 
organizasyonda 
emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Beş lise birincisinin 
yarıştığı salonu 
dolduran 
öğrenciler, okul 
arkadaşlarının 
sorulara her doğru 
yanıt verdiklerinde 
onları alkışlarla 
teşvik ederken

sorular yanıtla 
nırken nefesler 
tutuldu.
Yarışma jürisini 
Kız Meslek Lisesi 
Tarih Öğretmeni 
Müfride Orhan, 
Gemlik Lisesi 
Beden Öğretmeni 
Tuğan Büyük 
başaran, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Tarih 
Öğretmeni Yusuf 
Mazlum, Ticaret 
Meslek Lisesi 
Edebiyat öğretmeni 
Halil Ertürk, 
Endüstri
Meslek Lisesi 
Fizik Öğretmeni 
M. Yılmaz Daban 
oluştururken, altı 
okul birincisi 
yarışmacılar ise, 
Anadolu Meslek 
ve Kız Meslek 
Lisesi Gözde 
Seyrek basan, 
Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi Mahmut 
Oral Demirci, 
Gemlik Lisesi 
Tank Aydın, 
Ticaret ve Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi Sevgi 
Bayraktar, İmam 
Hatip Lisesi Saliha 
Uğur ile Celal 
Bayar Anadolu

Lisesi’nden 
Mustafa Karpuz 
sorulan sorularla 
ter döktüler. 
Atatürk İlke ve 
İnkılapları, 
Cumhuriyet Tarihi, 
Genel Türk Tarihi, 
Spor ve Aktüalite 
ile Bilim ve 
Teknik’ten 4’er 
soru olmak üzere 
toplam 20 
sorunun sorulduğu 
yanşmalar 
sonucunda 
Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden 
Mustafa Karpuz 
75 puanla birinci 
olurken, Anadolu 
Meslek ve 
Kız Meslek 
Lisesi’nden Gözde 
Seyrekbasan 
55 puanla 
ikinciliği alırken, 
50’şer puan 
toplayan Gemlik 
Lisesi’nden 
Tank Aydın ile 
İmam Hatip 
Lisesi’nden 
Saliha Uğur 
üçüncü oldular. 
Yanşmada derece 
alan öğrencilere 
plaketlerini 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi.



ıiı ıı tısnıı
IBNfiS «VA ws 31NW1 MteV KBSOffid

1 NKASMWC2nsnX»$S|

INIAV^VA
I inma3x N!NiroıoNxax 

1*1 hxo<3W aıa xıpv9is 
J HUŞ rHDNHa ÎAITZIH

■ IZLSJDnZVÂ

XnW39a/8L:ON,’|OS¥xıu| 
poo JDZDd lueA

laHftu oâoi ■

| nam z|i|S|>ıı$ u iııvs ışuzva ısvıos aaıar
■ ■ZndOAn|N3AVTZ)kMldVllVA|d VÖdVd M3O3A >IO§

0NV9OS ZVO NOdVr VXdVW d3H 
ddV§İNnX)AOl-3AOlSOAOl-13SOAOl-OANVS

r !Z3)miN IHV1V80S ZVS NOdVr |
umsoP ***

I MlftMMAMO 
NnO3NO8V 

iLnai znNnaıo aNoav

WWZlS:«jO£l6HS:Pl
039 81 :oN ’İS ’tu“3 MW ıseqnsJ!uıaQ

BAlSViaiy S Sldoyi J 

o^!99d nilNVaVS 111^$ I9IZVA 
»NİflKM Sim hıânı »h

£8 96 CkS
JoAıueje a isse-!
iııuıöado^ dıAeyı

*jnun|o 
eou 

aiuıaup 
IJO|9UJ 
'ipıra 

eunuoıaıaı 
ıqepı6e£e 

uıziLuajazeB 
uueıue|nq eAaA 

uuaıuajoo 
jn)inui|oqXe)< 

zıuııŞadojf 
p n|Xn| zeXaq-1j e« 

Jbuto qo>ı epuueı#eA £

ıpap (>unzeı 
ıseuqui|&e4y moAiui 

ui]iq qeaue JipaeA 
eqeA ap apaAnpnj^ 

ıqıB nBnpp 
epeAunp mnj.,, 

‘e|snqndny jOAy 
•pqa5 ı>e>p|!p 
euıBıpeıuAnp 

a|iq uıuoppp qo5 
4iq iuiuisi uıŞqe|seq

*e>snqn5n>] Afl P-M 
uaAıp ,.|ibap siuia 
4iq uaui|iq znuaq 

ap aAijpnı ‘AdW..
*ıpa|Aos luıBp 

-qa4aS uıuuapAepaı 
apuuapııun unqeq 

unBoA eueq ‘apaue> 
-seq uud|ua4d}so6 

nsopej qqe|seq 
JiBe ‘ıuı6ıpı$e} 

uıauo qnAnq 
uıuısauıppa apzı 

uue[qnao3 e)seq ‘a| 
-uapau nq ‘ejsn>fn3n>| 

’4Q JOld U34IjaB 
a|ip ep ıuıBıpeuqo 

ı$e ep eA dejı 
i|iqja a\AdK 
ue|O sn4iA 4iq 

ue$e|nq Aepq
■Uap/ieq 

tuıBıpipep uapau 
ap auua|zu>| cuıjse

7/^eoe//deX yejeuııe nAepuej uepejeıunu 
yepueynA a// jbj6o)oj tepe 4 JB/njnAİeg
J//7M/39 Of i •• on C: je# /za^ apng

29 92 »IS (»22'0): Bl
»LDIVPVNnV (npopuns 1U»A)

HV1l9KI<niVA 3N|&31$| A3 /•
2iai32l|$W3H X» 2nHI9IW8 VİSVH 

(imn lampoıva xndod
NVAV8

I i
İ I i ı g

i 
! i >ll1NHM$IMHa bbNOA
0 [BIBJglglBIgJBJBJBJBfBJBJBIBIBJBJBIBJBIBJBJBJBIBIBJElBIBIgJBigiBIBIgJBlglgEl

£8 96 EkS 13SJO Z3ddQM 
3A IS313ZVD Z33MQ)4

ZINI1V 1ON nznNHNOJ3131 IN3A

unsn4jA ‘ejsnqn3n>j
•4Q JO4d uaÂıp 

( 4ip4eA 4d[i}4!|dq ıqıB 
eui464ouı ‘euıjae ep 

-uısıÂes uınunps ‘ıŞq 
-zep sapu *qn4nsqo 
*4aqe4aq a^ap qas 

-qnA *ep4e|epeq ng 
uıpaaajnjez 8A jıp 

-ıâuo4q ası ueportıs 
-qajua uejpA umun 

-ps qe uıu,AdW.. 
’i))e|ue nunbnpp 

uapau d4d|i|4i|aq ıqıB 
ıŞıp{isıq sas ‘eui4ezıq 

epzeBoq‘ısuBe 
zeBoq *ıŞqqıueqi| 

un4nq ‘ısi|uıqe unınq 
‘6a;e ‘uepoAıs^ajua 
ue|pA uınunps jsn 

‘uapuoB ap4a|uıqii4d 
qo5 eqep ‘pıBıp|iqe5e 

prt eunuoÂfsqajut 
ue|p/î uınunps ip 

3A |sn >nqe ‘unsıum 
‘qd4apd pje&ı ap 

auud|!|4ipq uıu /\dW 
*e|snqn5n}i uıısey 

pıuqy -4Q jO4d 
İHIGM333N

IM31J1HI130
NIN.Adhl

*t»e|ue ııiıBıjdefi 
qi|e|seq epjepnaoi

qn5nq apıipuaS

ıqı6 ıŞıp]iqapa ejseq 
luesuı uej&eA 4dq 

unsruiA *e|snqn5n>|
•4Q -JO4J UeAC| 

-n&4nA ap ıu;Şıp|iqe 
-uejdes ap ıjsa; yod 
uaAdp!|dq luuepdeA 

qi|auaB uua|sruiA 
3A Ud{l4!)^!|dS epje||iA 

uos qeaue uıu/^yp^ 
•ıpap ^ıpısauıauı 
-aın apuıjd|jnqnq 

343nq i4d|>f!pa4n uua| 
-siuia JaŞıp unsıup 

nq ası papau uıuıseuı 
-uejdes C4uos |iA 

Og qeaue uepuıseuı 
-deA qqe|seq ‘unsıuiA 

*4i|£ıui4eqı5 eAeyo 
luıBıjdeA qqejseq uaq 

ueppA OÇ unsnj!A 
nq ue|euui|$e4e 

4eAn*e4oqe| ‘uı&ıeq 
auısaui|ipajidq 

aauo |iA £‘AdW„ 
‘qa4aqa5 i|eqqıp ep 

euıŞıpuepııueı qejep 
,sn4iA 4iq qaaa|iqeu 
e,nq ap4dA 4dqt ‘ea 

uepeuızn *uıu /\dW 
‘e)snqn3n>| -4Q •jo4<| 

ıcnıaid&M 
33N0 1IA £ 

•ıpa|Aos luıŞıpp&epe 
ap uıuıŞıp|iqe 

-unjnq apu|saq|n 
qo3jıq uıueAunp 

4epeq eA>eA|e4>snAy 
uep(eqpaıuy 

‘».UÖ uep.eAuodep 
‘eısnqn5n>| ug •jO4<j 
uapa apejı luıÇıpuej 

-d es ep(epue|p|| 
epuıpA [OOZ V4BI°

>11! «!«.AdW
eAepo epuuejAe

4eqeq uaqıa 3A Sıq 
api![pzg *4ep|qe>seq

ıŞi|3e pA uıu.AdN
■inınjoB ep4eppao3 
ıqepui|p SeA ç qo5
eqep euıe 4ipqapa 

e>seq luesuı uejieA 
4aq ‘siuia nq uapq

-ep uapau a4d|iunp 
3A e4e|uoAısqajua

ıppp ıqıB aun>ez 3A
>ıppuo4g J!P AdW 

epıpe esıq ep ı*t
sruiAOiuoudejam ap 
ıjıq uepuuepeuıue) 

paA ua upapıuiA ng„
:ıyd uıeAap a|Aoİ 

‘eısnqnân>| ’4Q jozj
•ip 4l|dB 

ajıp nunÇnpp siuia 
uıuıuapau uıŞıp>seq 
qo5 qad ıqıB ,.ıqu9 
inx.. ‘..Buea üaa..
*..shvs:« *..®ı°q3« 

‘..SCJIIV,, uaAaul
-ui|;q ap ua||Aepa>

*uep uapau auıs 
-aui|o 3A euıseuıue| 
-e>seq uıoıesuı eaze| 
-uoA||uı ep.ıe||iA uos 

*e|snqnâ»n>| uıısey
iaıuqy jozg

;saAf| ui||34^Şq ’IcG 
ui||;qeüy uepfipısep 

snŞog |sa<i(nqej 
di£ eiedqw44a 3 (nı) 
|sa||S43A|un |nquejs|

•joAueÂn"je|ue<uzn
■İ4eq atsruiA 

qpe snjiAoıuoude
ua|iuofi ep4e|qn.)o5 

iqepuı>p ieA g
qo5 eqep 3A uajıq 

-ep uapau e4e|uoAp 
qajua ıppp ‘uaAauııufi 

iq znuaq dp.*A|q4n£

fO| 

«I

3V

V

3A

*®1

3A

»X 
frps 
İr9 
L1 

paıı

M®1 
ıpfo 
(KOI 
|uy 
»pp

uap 
|OA 
’Apj 
13Oİ
Kİ 

«5o 
Buy 
KI»H

VI
W1 
xıo»5

»1x3333 raıaNjnnaç 
aaiNayıaiıg inroa

VA3A MV~lNV~ing

AdlAl : snjiA uapa
}ipqai UE|^noo5

-EES^EJ equıe«je3 £002 »B9nS SZ
I EZ

• •>**$



V 25 Şubat 2003 Çarşamba

YSK'nın yerel seçim duyurusu
YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bir duyuru yayınladı

Yüksek Seçim 
Kurulu, 28 Mart 
Pazar günü yapılacak 
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’ne 
ilişkin bir duyuru 
yayınladı.
1- İlçe seçim 
kurullarının 2972 
sayılı Kanunun 3959 
sayılı Kanunla ekle* 
nen Ek-2. maddesi 
gereğince; dağınık 
seçim çevrelerinde ve 
yakın köylerde 
sandıklan bir köy 
veya bir yerde topla
maya yetkileri bulun
duğuna;
2- Sandıkların bir 
yerde toplanmasına 
karar verilmesi 
halinde 139 sayılı 
Genelge uyannca, 
durumun seçim 
gününden en az bir 
hafta önce ilgili 
çevrelerde duyurul- 

[ ması gerektiğine, 
I 3- Sandıklann bir yer 
| %eya köyde toplan-

I ması durumunda her 
I çevrenin seçmeninin 

o çevre sandığında oy 
kullanabileceğine, 
4- Köy muhtarlığı ve 
köy ihtiyar meclisi 
üyeliği, mahalle 
muhtarlığı ve mahalle 
ihtiyar heyeti üyeliği 
seçimlerinde adaylık 
usulü bulunmadığın

dan seçime girecek 
kişilerin seçime gire
ceklerini belirtmekle 
ve kendilerini 
tanıtmakla sınırlı 
olarak etkinlik 
gösterebileceklerine, 
5- Adaylık söz 
konusu olmadığından 
bu seçimlere katıl
mak isteyenlerin 
298 sayılı Kanunun 
ve diğer seçim 
kanunlarında siyasi 
partilere ve bağımsız 
adaylara tanınan 
propaganda hakkın
dan yararlanamaya
caklarına, ancak 
seçime girecek 
kişilerin oy verme 
gününden önce, 
gerek resimli gerekse 
kendisini yazı ile 
tanıtıcı nitelik 
taşıyan el ilanı 
dağıtabileceklerine, 
6- a) Bu seçimler için 
kullanılacak oy pusu
lalarının bastırılabile- 
ceği ve her türlü
araçla (daktilo, 
fotokopi ve teksir 
gibi) çoğaltılabile
ceğine veya kapalı oy 
verme yerinde seç
menler tarafından 
beyaz kağıda da 
yazılabileceğine, 
b) Muhtar seçimine 
girecek kişi için bir 
ad yazılı oy pusu

lasının yeterli 
olduğuna ve üzerine 
"Muhtar”
veya "Muhtar 
Adayı” yazısı 
yazılabileceğine, 
c) İhtiyar meclisi ve 
ihtiyar heyeti üyeliği 
seçimi içinde bir veya 
birden çok üyenin bir 
araya gelerek, o 
seçim çevresinden 
seçilmesi gereken asıl 
üye sayısı kadar ad 
yazılı oy pusulası 
bastırıp çoğaltabile- 
ceklerine, oy pusu
lalarının üzerine de 
"Üye Adayı", "İhtiyar 
Meclisi Üyesi" veya 
"İhtiyar Heyeti 
Üyesi" sözcüklerinin 
yazılabileceğine, 
7- Seçime girecek 
kişilerin bastırdıkları 
oy pusulalarını 
sandık kurulunun 
gözetiminde kapalı 
oy verme yerine 
koyabilecekleri gibi 
seçim gününden önce 
dağıtabileceklerine, 
8- Oy pusulaları için 
ancak beyaz kağıt 
kullanılabileceği ve 
renkli kağıtlara 
basılmış veya 
yazılmış oyların 
geçersiz sayılacağına, 
9- Oy pusulalarının 
Yüksek Seçim 
Kurulunca hazırlanan

çift mühürlü san 
renkli zarfa konu
larak oy sandığına 
atılması gerektiğine, 
10- Köy ve mahalle 
seçiminde kullanıla
cak basılı veya yazılı 
oy pusulalanndaki 
isimlerden bir veya 
birkaçının isimlerinin 
çizilerek kullanılması 
halinde oy pusulala 
nnın geçerli ve isim
leri çizilmeyen kişiler 
için oy kullanılmış 
sayılacağına,
11- Muhtar ve ihtiyar 
meclisi-heyeti üyeliği 
seçimi oy pusulaları
na Evet veya Tercih 
Mühürü basılmasına 
gerek bulunmadığına, 
Evet ve Tercih 
Mühürü basılmış 
olanlann da geçersiz 
sayılamayacağına, 
12- Oylann sayım ve 
dökümünde: 
a) Üye seçimlerinde

çıkaracağı İğ»

tsdhl fMMf* 
mm hafinde oyuM

yacağı. aMcak 
fazla tata yazık

ndan aşağıya 
doğra sayılarak

fazlasının, oyiana 
sayan ve dökü
münde dikkate 
almmayacağma. 
b) Bir zarftan birden 
fazla aynı ismi ihtiva 
eden pusula çıktığı 
taktirde tek oy 
sayılacağına, 
c) Oy pusulası 
üzerinde hangi seçim 
için kullanıldığı belir
lenmemiş olan oylar
dan tek is imli oyun 
muhtar için, birden 
fazla isim yazılı oy 
pusulalarının da 
üyeler için kullanılmış 
sayılacağına, 
13- a) Sandık kuru
lunca verilen çift mü 
hürlü ve san renkli 
zarfa konulmamış, 
b) Beyaz kağıda 
yazılmamış, 
c) Hangi seçmen 
tarafından atıldığını

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye no
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53 
AskerflkŞb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 5131095
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07

Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 51314 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)8141020
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051
C.Savaböı 513 1053
CSavaYrd. 51329 54
Emniyet Mûd. 10 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

LHudoğ Turtan 513 12 12
Aydın Turtzm 513 20 77

Aygaz 5131295

Tekgaz 51316 37

Ocokgaz 51316 37

Ergce 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134545

YenlUkttgaz 5136500

BPGaz 5145981

öûfûnter UkJtgaz 5138000

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer5oğ.Ocağ 513 10 68

BELEDİYE

Santral 6134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 513 4521-122
Sulşlet. 513 4521-115
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yas İŞİ. Md. 513 4521-111
Su Anza Yainc 185

TAKSİLER

Körfez Takıl 613 18 21
Çınar Tataf 613 24 67
Güven Takıl 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manam Takti 614 35 50

AMCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTIAR PETROL 513 3033
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

satuk « kİraik ücretsiz seri îlmlar
Bu köşede yapnlaıınk İanfar yata Gaateta Katataı tatataz

SATILIK DAİRE

Manastır 100. YU 
Sitesinde SATILIK 
DAİRE 513 67 95

iuca caddesinde
ÇALIŞIR DLRVMDA TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN NLIAL
SATILIK 513 16 17

İMtSnİL
No; 11 GEMUK 

3200 M2 srnartı babce 
(L5M 969 99 M

Manastır da Tav Tnvdn 
Çay Balın ıı a»t« Avcı Ap.

140 m2 daire
0.536.969 99 03

19S n»2 4 kati» işyeri 
satdtk 0.505 361 14 39
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İhracatçı girdi
artışı istemiyor

Çiftçiye müjde
Çiftçiye kullandırılacak kredinin faizi sübvanse edilecek

Tüzmen, maliyet artışını önleme 
çabasında olduklarını söyledi.
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IMF heyetinin 
Türkiye’yi 
ziyareti 
öncesinde, 
ihracatçıların 
beklentisi, 
girdilere zam 
yapılmaması 
yolunda.
Devlet Bakanı 
Kürşat Tüzmen 
de, girdi 
maliyetlerinin 
aynı seviyelerde 
tutulması için 
çalıştıklarını 
söyledi.
Kürşat Tüzmen, 
160 işadamı ile 
birlikte 
Ukrayna’ya 
yapacağı ziyaret 
öncesinde, ihra-

çattaki artışın 
sürdüğüne 
dikkat çekti. 
Türkiye 
İhracatçılar 
Meclisi’ndeki 
konuşmasında, 
girdi maliyet
lerinin artma
ması için 
çalıştıklarını 
kaydeden

Tüzmen;
gazda ve elek
trikte maliyet
lerin aşağı 
çekildiğini, 
önümüzdeki 
dönemde de 
bu hususlara 
dikkat 
edeceklerini 
vurguladı.

Hükümet, Ziraat 
Bankası ve 
Tanm Kredi 
Kooperatifleri 
aracılığıyla 
çiftçilere kul
landırılacak 
kredilerin faiz
lerini sübvanse 
etmç karan aldı. 
Bu iki kurulu 
şun, düşük faiz 
nedeniyle uğra 
yacağı gelir 
kaybının telafisi 
amacıyla bütçe
den 100 trilyon 
lira kaynak 
aktarılacak. 
Tanm ve 
Köyişleri Bakanı 
Sami Güçlü’nün 
çiftçiler için 
"müjde" olarak 
nitelendirdiği 
kararlar, 
Ankara’da

düzenlenen 20.3 seviyel liralık bir
"Tarıma Can erinde faiz oranı kredinin sek il
Suyu” adlı uygulanacak. törümüzde teda I 1
toplantıda Tanm ve rik ve yatırım d
açıklandı. Buna Köyişleri Bakanı amaçlı kullanıl- 1 i *
göre, 1 yıl vadeli Güçlü konuyla masını hedefti 1
işletme kredileri ilgili yaptığı yoruz. Bu j 1
için yüzde 25.3 açıklamada elbette sektörde j • 1
yıl vadeli selektif şunlan söyledi: bir canlanmayı. 1 11 •
olarak kul "500 bin çiftçi bir büyümeyi d
landırılacak mizin fayda la beraberinde K
yatırım kredileri nacağını tah getirecek çok h
için ise yüzde min ediyoruz ve önemli bir | a
11.6 ile yüzde 2 katrilyon adımdır” B

»y 
ü
n 
e 
«s 
ol 
e
e 
k
a 
a
s ■ BİLİŞİM HİZMETLERİ

I
<SELECH&I PÜŞONENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
I ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tech
Joystick
Hedtye

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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[Demir eksikliği 
ile mücadele

Sağlık Bakanlığı, "Demir Gibi Türkiye" kampanyası başlattı.
Türkiye’nin önemli 
sağlık sorunların
dan demir eksikliği 
ve ona bağlı kansı
zlıkla mücadele için 
Sağlık Bakanlığı 
kampanya başlattı.

[ "Demir Gibi 
Türkiye" sloganıyla 
yürütülecek 
kampanya ile 
bebeklere ücretsiz 
demir ilaçlan 
takviyesi yapılacak. 
Kampanyaya Hülya 
Avşar’dan Derya 
Saykala pek çok 
ünlü anne de

' destek ve rıyor. 
Kampanya ’nın 
İstanbul’daki

| açılısı. Sağlık
I Bakanı Recep
| Akdağ ile 
i kampanyayı

Türk insanının şişman ve kısa 
boylu olmasının nedeni bulundu

Beslenme uzman
lan, Türk insanının 
bodur ve şişman 
olmasının nedenini 
beyaz ekmeğe 
bağladı.

I Hacettepe ve
I Kocaeli Üniversite- 

sfnden üç profesör, 
buğdayın öğütülme- 

l si aşamasında
I çinko, Bl, B6 ve 

B12 vitaminlerinin 
azaldığına dikkat 
çekerek, beyaz 
ekmeğin yetersiz ve 
dengesiz beslen 
mey e neden 
olduğunu söyledi. 
Uno adlı firmanın 
vitamin bakımından 
zenginleştirilmiş 
ekmek tanıtımında 
konuşan uzmanlar, 
piyasaya sürülecek 
bu yeni ekmeğin 
insanların daha 
•ağhkh ve dengeli

destekleyen 
ünlüleri biraraya 
getirdi.
Akdağ, kam 
panyanın, her yıl 
6 trilyon liraya 
mal olacağını 
ancak alman 
sonuçla 
kıyaslandığında bu 
rakamın çok küçük 
kaldığını söyledi. 
Akdağ, "İlk bir 
yaş içeresinde 
özellikle ilk yaşın 
ikinci 6 ayında 
yüzde 50lere 
ulaşabilen demir 
eksikliği ve 
demir eksikliği 
kansızlığını 
önlemeyi 
hedefliyoruz" 
dedi.
Recep Akdağ 

beslenmesine 
yardımcı olacağını 
ileri sürdü. 
Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık 
Teknolojisi 
Yüksekokulu 
Beslenme ve 
Diyatetik Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sevinç 
Yücecan, yetersiz 
beslenme nedeniyle 
kanser, kalp 
hastalıktan, raşi
tizm, diyabet gibi 
pek çok hastalığın 
oluştuğunu söyledi. 
Yücecan, ekmeğin 
Türkiye’nin temel 
gıda maddesi 
olduğunu ve beyaz 
ekmeğin çok 
tüketildiğini 
belirterek, Türk 
insanının kısa boylu 
olmasında beyaz 
ekmek tüketiminin

daha sonra 
toplantıya katılan 
sanat ve spor 
dünyasının ünlü
leriyle birlikte 
Kampanyayı 
başlattı.
"Demir Gibi 
Türkiye" 
kampanyası 
çerçevesinde, 
4 ila 12 ay arasın

etkili olduğunu 
kaydetti. Kırsal 
yerlerde ve 
Doğu’dâ yaşayan 
çocuklarda 
bodurluğun daha 
yaygın olduğunu 
vurgulayan 
Yücecan, “Bu 
ailelerin eğitim
siz olması sayıyı 
artırıyor. Türki 
ye’de doğan her 
beş çocuktan biri, 
24-59 aylık çocuk
ların yüzde 20’si, 
iki yıldan daha 
kısa aralıklarla 
doğan çocukların
sa yüzde 251, 
doğum sırası 6 ve 
daha yukarısı olan 
çocukların üçte 
biri bodur oluyor.” 
dedi. Gıda sek
törüne hizmet 
veren Uno’nun 
ürettiği ‘zengin

daki bebeklere 
sağlık ocağı ve 
ana çocuk sağlığı 
merkezlerinden 
ücretsiz demir 
damlası 
dağıtılacak. 
Aynca annelerin 
bebeklerini 6 ay 
süreyle emzirmesi 
konusunda eğitim 
yapılacak.

ekmek’in 
Suissotel'deki 
tanıtım toplantısın
da konuşan Doruk 
Grubu İcra Kurulu 
Başkanı Hasip 
Gencer, son yıllar
da beyaz ekmek 
elde edebilmek 
amacıyla uygulanan 
yöntemler 
nedeniyle buğdayın 
besleyici özelliğini 
yitirdiğini, bu 
nedenle ülkemizde 
yetersiz beslenme 
sorunlarının arttığı
na işaret etti.

AIDS'le
Mücadeleye 
15 Milyar $

Ame ri k a n hü küme ti. hastahkJa 
mücadele için program başlattı

Amerikan 
hükümeti, dünyada 
AIDS’le mücadele 
için 15 milyar 
dolarlık programını 
resmen başlattı. 
Program, Dışişleri 
Bakanı Colin 
Poıvell, Sağlık 
Bakanı Tommy 
Thomson ve 
Amerikan Yardım 
Ajansı Başkanı 
Andrevv Natsios un 
katılımıyla düzenle
nen törenle 
başladı.
Program kap
samında, ilk olarak 
350 milyon dolar
lık dilim serbest 
bırakıldı. 5 yıl 
içinde bütün

NÖBETÇİ ECZANE
25 $«bıt 2004 Çarıaabe 

GEMİÇ ECZANESİ

YIL : 31 SAYI : 1778
FİYATI: 200.000 TL (KDV Dahüj

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Sederd" SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok. No 3 B

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK I
BasAhğı Yer : KOKUZ OFSET 

MatbaarM-Yıyjuhk RiHtAI Tesiri 
İstiklal Cad. Bora Sok. No 3 B GEMLİK 

(Düi bak-ram Gönleri ve Pazar gönterî mmtaamd

dünyada AİDSTe 
mücadeleye toplam 
15 miyar dolar 
tahsis edilecek

Bu parama büyük 
bolumu. Botsvana, 
Fildişi Sahili.
Etyopya, Guyana. 
Haiti, Kenya, 
Mozambik.
Namibya. Nijerya 
gibi AIDS’in yoğun 
olarak görüldüğü 
ülkelere verüec ek 
Amerikan 
yardımından 
yararlanacak 
toplam 15 ıdkrrlr. 
dünyadaki 
AIDSTilerin 
yansından fazlası 
bulunuyor.
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V
1 Demokratlık Sol Parti Genç Parti Saadet Partisi i viıryetçı nareMi rarw I İL GENEL MECLİSİ

Bnlediye Biişkan adayı 
İlhan SOYSAL

BELEDİYE MECLİSİ;
1- Reşat MURATOĞLU
2- Nagehan ÖNEL 
3* Nurcan ACAR
4- Kemal KORSAN
5- Kaya CAN
6- Osman KIRLAK
7- Ülgen SEFEROĞLU
8- Celal GÜR 
9* Recep OĞUZ 
10- Abdullah ALTIN 
11- İbrahim SERCAN 
12- Muzaffer ÖKTEM 

13- Yaşar BAKIR 
14- Erdoğan ASLAN 
15- İsmail TUTUM 
16- Selahattin EJALIK 
17- Selahattin YAKUT 
18- Şefik YARAN 
19- Ali Osman AŞIK 
20- Sibel YILMAıZ 
21- Hakkı KAHYA
22- Necdet ŞEKEROĞLU

Belediye Başkan adayı; 
Haşan KULA

BELEDİYE MECLİSİ:
1- Mutluhan ULUOCAK
2- Adnan TEKEŞ
3- Ergun BEKÇE
4- Haşan KILIÇ
5- Turgay AROL
6- Eyüp ELÜSTÜ
7- Fatih ERYILMAZ
8- Suat ARSLAN
9- Ahmet DEMİR
10- Koray TUNA
11- Osman ÇÖMEZ
12- Şeydi Şahin KAYA
13- Kadri ÖZKAN
14- Fahri AKÇAY
15- Esin ŞEN
16-Ayhan ERKAN
17- Hüseyin ÖZEN
18- Ertan BEKÇE
19- Emine YAMAN
20- Levent AYDIN
21- Volkan ALTAY
22- Mustafa PEHLİVAN

Belediye Başkan adayu
Recep AYGÜN

BELEDİYE MECLİSİ;
1- İbrahim CAMCIOĞLU
2- Emir KANTUR
3- Ahmet ŞENSES
4- Nazım YİĞİT
5- Ersin ESEN
6- Özgür AKINLAR
7- Nuri BAYRAK
8- Ekrem ÇAVDAR
9- Yıldıray BİTEN
10- Ali ARAŞ
11- Hayrünnisa KÖKBIYIK
12- İnci ÖZSABUNCU
13- Gülşen KUŞÇUU
14- Nadire BİRLİK

Be.ed/eBaş>aa.ada5flj 
Mehmet ÇELİK

BLLEDfYEMEÇLJSl;
1- Osman DOĞAN
2- Emin BORA 
3-Zeki BOYLU
4- Ali ÇAKMAK
5-Gülay KILIÇ
6- Halil İbrahim HTVAZ 
7- Necdet YILDIZ
8- Hilmi KURT
9- Mustafa AYDIN 
10-Yusuf KÖSE
11- Halil TEMEL
12- Diba ÖZDEN
13- Yusuf AKÇAY
14- Alparslan KEÇECİ 
15- Mehmet DURSUN 
16-Ayten SÜREN
17- Murat DÜLGER
18- Yüksel KITAY
19- Recep DEMİR
20- Mümin KARAOĞLU
21- Ayhan KARABAYIR
22- Serdar GÖREL

AK PARTİ DSP
1-Nurettin AVO 1-A. Mete ERD6MBR
2- Oktay KAHVECİ 2-SM8KM
3- Bhan BAŞARAN 3-Kerim Tayfa»
4-Nejdet YB-MAZ ERGUVEN
5- Ercan 4- Necmi AYGN
BARUTÇUOĞLU

ANAP : GP:
1-İdrisKURT 1-Taiat ŞAHİN
2- Engin KÖKÇAM 2- Aziz ARDA
3- Nuri KAPTAN 3- Yusuf OZTÛRK
4- Murat ÜREMİŞ 4- Ahmet BHTKU
5- Arif SERT 5- Tuncay

CHP: MHP
1-Murat GÜL 1-Ömer KAFRAMM
2- Feza ATASAYAR 2- Tamer KAPLAN
3- Haşan TEMEL 3- Bengün BİTEN
4- Cemal SELDAR 4- Hüseyin AĞL
5- Özcan YERLİKAYA 5- Ruhi TURHAN

DYP : SP :
1- Aydın ERENOĞLU 1- Osman Sezer OKÇV
2- Hüseyin YENER 2- Yaşar B ARANSH.
3- Erkan AKINCI 3- Mustafa ŞİMŞİR
4- Gülay ÇINAR 4- Recep YILANCI
5- Günay ÖZÇİFTÇİ 5- Halil İbrahim

SAMANCI1 KONTENJANLAR 1 KONTENJANLAR 1 I KONTENJANLAR 1 I KONTENJANLAR 1

1- İlhan SEVİLMİŞ
2- Koksal GÜREŞLİ
3- Bayram TURAN

1-Sedat MUTLU 
2- Emel KAPTAN 
3- Sami ÖZTİN

1- Dursun YAVUZ
2- Çelil İŞCAN
3- Harun ÇOBAN

1- Fehmi KARACAN
2- Sevgi ERDOĞAN
3- Selçuk TURAN

Küçük Kumla, Umurbey, Kurşunlu 
beldeleri Belediye Başkan aday ve 
Belediye Meclis üyelerinin tam listesm 
yarın gazetemizde yayınlayacağız.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
✓ Her türlü Renkli afiş ✓ El ilanı

✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası
✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 

basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
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



Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği katlı çarşının aceleye getirilmemesini istedi

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, Gemlik Belediyesinin yaptırmak istediği Çarşı Projesinin aceleyi 
I getirilmemesini isteyerek, yeni bir öneri sundular. Yapılacak Çarşinın 2 katı çarşı, 2 katı sosyal 
| bodrum katı otopark olmak üzere 5 kat yapılması önerilirken, yarışma düzenlenmesi istendi. Haberi syf 3'ce 
J~ gemuk GEMLİK’İN İLK günlük gazetesi

Körfez
■■■■TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

126 Şubat 2004 Perşembe FİYATI: 200.000- TL.

| CHP yönetiminden 
5 kişi istifa etti

I Cumhuriyet Ma* Partrsfnöen Vtetenot I 
FAli Kaya’mn Belediye Baffum Mtagul 
I olmasına tepki pörteren 5 M** yone&raa I 
r kurulu görevlerinden MM» eCBHr.
I Haberi sayfa I

AK Parti Belediye Meclis listesinde ilçe yönetiminin istediği kişiler oldu
ÇIT

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin, Belediye 
Başkan, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri, 24 
Şubat 2004 günü saat 17.oo’ye kadar siyasi parti ilçe 
başkanlıklarınca İlçe Seçim Kurullarına teslim edildi. AK 
Parti Belediye Meclis listesi ilçe yönetiminin belirlediği 
kişilerden oluştu. Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
ilçe yönetimine geç isim bildirmesi işe yaramadı.

Listeler partileri karıştırdı
' Yerel seçimlerin startı listelerin İlçe Seçim 
kurullarına verilmesiyle başladığını yazmıştık.

Listelere tepkileri görmek için bir gün geçmesi 
yetti de arttı bile.

Dün, sancının en büyüğünün AK Parti ve CHP’de 
yaşandığını gördük.

Cumhuriyet Halk Partisi Yönetim Kurulu üyesi 
beş kişi, yönetimdeki görevinden istifa etti.

Bir gün önce de Kadın Kollan Başkanı Okşan 
Tırpan ın görevinden istifası ile sancının büyük
lüğü ortaya çıktı.

CHP seçim öncesi yönetimini yedek üyelerle 
takviye edecek.

İrttfaalann CHP adayı Mehmet Ali Kaya’yı 
desteklemeyeceğini açıklaması, bu seçimlerin ne 
denli ilginç geçeceğini gösteriyor.

CHP meclis listesinde yıllarını DSP’ye hizmetle 
geçirmiş Belgin Savcı’yı kontenjana, bir başka 
DSP'li Murat Gül’ü İl Genel Meclisinde birinci 
sıraya getirmesi, CHP’ye ne getireceği konuşu* 
lorken, partide adam mı yok sorusunun sorulması
na neden oluyor.

Bu yapısıyla CHP’nin geçimlerdeki şansı giderek 
azalıyor. Baykalizmin sancıları Gemlikte kendini 
förteriyor..

AK Partide ise en büyük sıkıntıyı, Belediye 
Başkan adayı Mehmet Turgut yaşıyor.

AK Parti Başkan adayı, kendisini istemediklerini 
her ortamda söyleyen ilçe yönetiminin hazırladığı 
firteye bir kişi bile sokamadı.

' Çevresinde bir ateş çemberi çevrildi.
’ Kazansa bile bu kez işi çok zor..

Gözlemlerime göre, AK Parti'de büyük bir kitle 
[babana oy vermeyecek.
। Bu konuda ant içtiklerini duyuyoruz.
I Bu nasıl siyaset ben anlayamıyorum.
| Bir yanda küskünler, bir yanda kızgınlar, bir 
handa sofa* görünüp MHP’0 övenler, inançların 
mevki için satanlar, dönekler., karma karışık bir 
jbMo.. Bu sisli havada sonuçlan tahmin de güç.

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ndeki sorunlar 
bitmek bilmiyor.
Belediye Başkanlığı 
adaylığına Mehmet 
Turgut’un 5 aday 
adayı arasından 
getirilmesine ilk 
tepki Kadın Kollan 
üyelerinden gelmiş, 
Kadın kolları 28 
Mart yerel seçim
lerinde adaylan 
Mehmet Turgut’u 
desteklemeye 
çeklerini açıklamışlar 
ve Başkan adaylanna 
karşı sert eleştiriler 
yöneltmişlerdi.
AK Parti’deki bu kez 
yaşanan karmaşa 
Belediye Meclis 
listelerinden doğdu. 
Salı günü, saat 
17.oo’ye kadar 
verilmesi gereken 
Belediye Meclis 
listeleri İçin Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut’u arayarak, 
kendisinden isim 
istediği ancak bu 
listelerin kendisine 
ulaşmaması 
nedeniyle partinin 
seçimlerde katıla
mama doğacağı 
endişesiyle ilçe 
yönetiminin 
hazırladığı liste 
İl Başkanhğı’na 
sunularak, onay
latılmış ve İlçe Seçim 
Kurulu’na verilmişti. 
BAŞKANIN 
MECLİSTE 
DESTEĞİ YOK 
AK Parti Belediye 
Meclis listesinin ilk 
sıralan Belediye 
Baaşkanı Mehmet 
Turgut’a muhalefet 
kişilerden oluştu.
Belediye başkan 
aday adaylanndan 
İbrahim Çetin dışında

Cemal Aydın Aybey 
meclis ikinci Refik 
Yılmaz üçüncü sıraya 
yerleşirken.
Nurettin Avcı il 
genel meclisi birinci 
sırada yer aldı. 
Belediye Meclis 
üyelerinin büyük 
çoğunluğunun 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'a 
muhalif olmalan 
Mehmet Turgut'un 
Belediye Başkanı 

seçilmesi halinde, 
çevresinin 
muhalefetle 
kuşatddıği görâdü. 
Bele«£ye Birini 
Mehmet Turgut’un 
durumu il ve 
Ankara ya 
ilettiği öğrenifirkezu 
AK Parti'de 
önümüzdeki 
günlerde ne tür 
gehsmelernı yasana 
cağı merakla 
bekleniyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seçim süreci başladı 
İlkeler toz duman Masal köyü Kiyosmos

Seçim demokrasinin olmazsa olmaz 
kurak..

Ç ünkü toplumsal iradeyi açığa çıkar
manın bir başka yolu yok.

T ürkiye, demokrasi adına bir yerel seçime 
daha hazırlanıyor.

Ye.rel seçimlere katılacak aday başvuru
lan için dün son gündü.

Belediye başkan adaylan ,belediye ve il 
genel meclisi üye adaylan başvurularını yap
tılar.

28 Mart’ta istedikleri sonuca ulaşmak 
için yol. a çıktılar.

Zor b ir süreç.
Meşaikkatli, heyecan verici, gergin 

saatlere gebe..
Sonuç kimi için hüsran, kimi için mutlu

luk.
Gemlik te de Türkiye’de de ;
Partilerin belediye meclisi ve il genel 

meclisi üye adaylan, ilginç özellikler taşıyor.
Sağ partilerin adaylan yıllarca solda, 

sosyal demokrat partilerde sosyal demokrat 
ya da sol partilerin adaylan ise, sağda ya 
da radikal partilerde siyaset yapmışlar.

Şimdi de küreselleşme, globalleşme adına 
düşünce yapılarına hemen hemen tümüyle 
ters partilerin kulvarlarında yer almışlar, 
koşuya çıkıyorlar.

Nerede kaldı ilke..
Nerede kaldı düşünce..
Bir de kendileri aday olamayıp da parti

lerine küsenler var.
Hele hele onlan anlamak hiç mümkün 

değil.
Demek ki burada sistematik bir sorun 

var.
Ve kökleri çok derinlerde.
Radikal bir çözüm gerektiriyor.
Ama çözümü kim üretecek?
Doğaldır ki başka gezegenlerden 

gelmeyecek..
Yine sen ben yani bizim insanımız 

çözümü bulacak.
Ya da bulamayacak, ebediyete kadar bu 

böyle gidecek.
Ancak siyasal ilkesizliklere son zamanlar

da daha sık rastlanır oldu.
Çünkü içeriden ve dışarıdan dayatılan ve 

planlı bir biçimde topluma enjekte edilen 
bireysel çıkarcılık ilke denilen kavramı yerle 
bir etti.

Para denilen sihirli sözcük, toplumsal 
dengeleri ve sıcak dostlukları ortadan 
kaldırdı.

Oluşturulmak istenen bireyci ve özel gi 
rişimci unsurlara dayalı bir özgürlük ve 
demokrasi anlayışı toplumsal gelişmeyi 
sağlayamaz.

Çünkü böyle bîr düşünce sistemi, toplum
sal adaletin ve güvenin yerleşmesine asla 
izin veremez. Vermeyecektir de..

Yeni dünya düzeninin etkisi altında 
kalarak ;

İlkeyle İlkelliğin birbirine karıştığı bir 
yapıyla ortaya çıkanlar yerel seçimlerde 
başarıya ulaştıklarında, bakalım Gemlik'in 
geleceğine doğru katkılar yapabilecekler mi?

Saygıdeğer hem şenlerim, 
Birkaç günden beri yok geçmiş seçim 

sonuçlan, yok insanlık değerleri gibi ciddi 
konulardan bahsettim. Bu gün ise, canım 
çocukluk günlerimizde aşina olduğumuz 
masallar dünyasına dalmak istedi. Eski 
masallardan aklımda tam olarak kalan var 
mı diye bir yokladım ve bazılarının başı 
bazılarının da sonlannı hatırlayamadığı 
fark ettim. Ama "masal anlatmaya" 
kararlıyım ya ne yapayım bende kendim bir 
masal uydurayım bari dedim. İşte masalım;

Bir varmış bir yokmuş, dünyanın en ufak 
denize kıyısı olan, etrafı zeytin ağaçlan ve 
yüce dağlarla çevrili bir köy varmış. Bu 
köyün ismi "KIYOSMOS"muş. Kiyosmos’ta 
halk her beş yılda bir köylerini yönetecek 
bir Kral seçerlermiş. Monarşi ile demokrasi 
iç içe olur mu, hiç krallar seçimle gelir mi 
demeyin çünkü bu bir masal, masallarda 
her şey olabilir. Neyse lafı sulandırma 
yalım da masalımıza devam edelim. 
Kiyosmos’ta seçim zamanı gelmiş ve yeni 
bir kral seçilmiş. Bu kral seçilirken her 
kral adayı gibi kendini olabildiğince şirin 
ve halktan yana göstermiş. 
Kiyosmoslularda ona inanmışlar nasıl inan
masınlar ki yeni kral-ki bu kralın adı 
"Hiddetus" imiş-son derece dindar bir 
adammış, kocaman sakalı varmış, yalan 
söylermi hiç diye düşünmüşler. Ama gel 
gör ki Hiddetus seçildikten sonra, dedik
lerinin tam tersini yapmaya başlamış. 
Kiyosmoslulann önce kendilerine yeni 
kulübeler yapmalarını yasaklamış, daha 
sonra bu yasağı kaldırmış sadece iki katlı 
kulübelere izin vermiş. Köyün çevre duvar- 
lannı ve her türlü ustalık işlerini ise bir 
büyük şehirden gelme "Beyoğlu" isminde
ki yabancı ustaya yaptırmış, ne hikmetse 
kral ile bu yabancı ustanın birbirlerine çok 
kanlan kaynamış. Köydeki ustalar:

-Ah kralım bize de biraz dedikçe, Kral 
"-Nah size, hepsi Beyoğlu’na." demiş. 
Bu arada ahalinin bayram günleri bile 

sulan akmazmış, köyün esnafının hali ise 
bir başka yaman, kral yol yapacağım diye 
iki ay esnafa giden tüm yollan kapatmış ta, 
köylü ile esnaf birbirinden ayn düşmüş iki 
sevgili gibi hasret ateşleriyle yanmış ha 
yanmışlar. Ahali biz battık bari çocuk- 
lanmızm geleceği kurtulsun, şu köyün eski 
tahıl ambannı okul yapalım demişler, kral 
buna da itiraz etmiş, ben o ambarı otel 
yapacağım, lokanta yapacağım verdirmem 
demiş, köylü kralım köyümüzde otel, 
lokanta çok ama bir okul yok demiş ama 
kralı kandırmak kolay mı, bir kez olmaz 
dedikten sonra vaz geçmesi, yola gelmesi 
en az 3 sene alırmış kralın. Anlayacağınız 
Kiyosmoslulann hali perişan, her haklı 
İsteklerini krala anlatmaya gittiklerinde, 
kral Hiddetüsun, yeteri kadar yüksek olan 
hiddetine hiddet katmışlar. Kralda ne yap
sın hiddetini yatıştırmak için, her gelen 
köylüye ne söylerse söylesin elindeki asa 
ile vurmaya başlamış. Kiyosmosda kulübe 
yapım ustalan ve işçileri işsiz, ahali

kulubesız kalmaya devan etmiş Köjtia 
de likanl ilan hali ise hepsinden beter, «av- I 
likten perişan kahve köş de rinde dama 
oynamaya devam etmişler, harta hırdan 
haramilere bile katıhr obnus 
Kiyosmoslular yine krala gitmiş yakar
mışlar aman kralım yine ne gelirse ındea 
gelir, bir ferman yayinlaym da çevredeki 
tarla sahipleri bu gençleri ise alsınlar bafaı I 
bitişik köyün kralı böyle yaptı, bu köyde j 
işsiz genç kalmadı demişler. Ama bu 
yakanşlar kral Hiddetusu büsbütün lozdr- 
mış, ben işçi bulma kurumumuyum demiş 
ve asasını köylülerin kafalanna daha hak 
indirmiş. Tabii koca asa, köylülerin kafalar
da koca koca şişlikler belirmeye başlama. 
Kralsa bu ka f ay a asa indirme işini pek 
sever olmuş. Sarayında tahtında oturup m 
köylüler yine bir şey isteseler de kafalar» 
şişirsem dermiş, ama köylü akıllanmış bir 
daha çok ölümcül bir istek olmazsa saraym 
çevresinden bile geçmez olmuş. Kral ise 
asa indirmeye alıştı ya köylüleri bulamada I 
zamanlarda bu sefer kendi ordusunun ele- I 
manlannın kafalanna asa indirmeye 
başlamış, çok kızdığı zamanlarda hem asa j 
indirir hem de yerli yersiz edep dışı laflar
da eder olmuş. Hatta bir keresinde koyun | 
ulema takımı kral Hiddetusu ziyaret 
ettiğinde bile böyle laflar etmişte, ulema 
takımı küçük dillerini yutmuş ve o gün bu 
gün küçük dilsiz dolaşır olmuşlar.
Kafasına asa yemekten kendilerini kur
taran bazı talihli Kiyosmoslularda,

- Ah biz ne yaptıkta bu adamı kral seçtik I 
diye kafalannı taşlara, duvarlara vurmaya
başlayınca, Kiyosmosta kafası şişmemiş hiç 
kimse kalmamış.

Bu köyü artık çevre köylerde "Şiş 
kafalılar köyü" diye anar olmuşlar.

Köyün ileri gelenleri arayıp soran olur da I 
köyümüzü bulamazlar diye bari köyün gi 
rişindeki ismi değiştirelim adres kanşıkhğ I 
olmasın ,deyip "ŞİŞ KAFA-KİYOSMOS" 
köyü yazmışlar.

Zaman bu akıp gider, aradan beş yıl 
geçmiş yine seçim zamanı gelmiş.

Kiyosmosta bir sevinç tamam kral 
Hiddetustan kurtuluyoruz diye ama heyhat I 
Hiddetus yine krallığa aday olmuş.
İlk seçimde yaptığı gibi türlü şirinlikler 

yapmaya başlamış, geçmişe sünger çeke- | _ 
lim, sevgili Kiyosmoslular demiş, ben artık I 
değiştim demiş, bakın artık kulübelerinizi I 
de 4 kat yapabilirsiniz demiş, daha neler I 
neler yapacağım demiş, siz bir beni I
yeniden seçin de görün demiş. I

Ama kral Hiddetus un yaşı yetmişine ser* I 
diven dayamış, bundan sonra değişebilir mi I 
diye köylüler düşünmeye başlamışlar, I
içlerinden bazıları yahu bu adam dindar. I 
kocaman sakalı var, değişeceğim diyorsa I■ 
inanmak lazım demişselerdeee.... ne mi I 
olmuş onu da yarın yazayım isterseniz, bu a 
masallar sadece dinleyenlerin değil anla- I
tanın da uykusunu getiriyor. i ■ I

Biraz uyumam lazım. ’ I (
Hoşçakahn. l! j
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Mimarlar Odasından
Yeni Çarşı için yeni öneri

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, Gemlik Belediyesi’nin yaptırmak istediği 
Çarşı Projesi'nin aceleye getirilmemesini isteyerek, yeni bir öneri sundular. 
Yapılacak Çarşı’nın 2 katı çarşı, 2 katı sosyal tesis, bodrum katı otopark 
olmak üzere 5 kat yapılması önerilirken, yarışma düzenlenmesi istendi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik in gündeminde 
bulunan Yeni Çarşı ve 
Cami projesi için 
Mimarlar Odası 
Gemlik temsilciliği 
yeni bir öneri getirdi. 
Mimarlar Odası 
Temsilciliği, yaptıkları 
yazılı açıklamada 
Yeni Carsı’da yapıla
cak projenin 2 katı 
carsı, 2 katı sosyal 
tesis ve bodrum 
katında otopark 
olmak üzere 5 
katlı olarak düzenlen
mesini istediler.
Gemlik Belediyesi’nin 
ilanlar vererek acık 
ihale usulü ile ihale 
edeceği proje çalış-
malan için ön görülen 

1 20 günlük sürenin çok 
» az olduğunu açıklayan 
t Mimarlar Odası 
| Temsilcileri, "Gemlik 
1 halkına uzun yıllar

hizmet edecek bir 
yapı kompleksi 
olarak düşündü 
ğümüzde, böyle bir 
projenin seçimlerden 
sonra bir yarışma 
projesi ile elde 
edilmesi, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği ’nin 
görüşüdür.
Bu konuda Belediye 
Başkanı olarak böyle 
bir projeye imza 
atmasını seçimlerden 
sonraya bırakması 
nın, daha kaliteli bir 
ürün çıkması açısın
dan gerekli olduğuna 
inanıyoruz " denildi. 
Mimari tasarımlarda, 
özellik arzeden pro
jelerin halkın yararına 
ve estetik değerlerin 
en üst seviyeye ulaş
ması amacıyla bu tür 
projelerin yarışmayla 
belirlenmesinde yarar

gördüklerini savunan 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği, 
"Bir Sivil Toplum 
Örgütü olan 
Mimarlar Odası, 
Gemlik halkının 
yararına ve 
belediyenin pek 
çok önemli bir 
yatırımı olan Yeni 
Çarşı+Cami 
projesinin mevcut 
imar durumundan 
dolayı 2 katı çarşı, 
2 katı sosyal tesis 
ve bodrum katında 
otopark şeklinde 
5 katlı olarak 
düzenlenmesini 
öneriyoruz. 
Mevcut Çarşı 
Camiinin statik 
ömrünün tamamlan
masından sonra 
arazisinin yeşil alan 
olarak bırakılmasına 
ve buna bağlı olarak

adalar batında 
düzenlenecek 
yeni bir meydan 
proje yarışmasında 
mevcut cami yerinin 
fikir ve tasarım 
yarışması şeklinde 
belirlenmesinin 
odamızın görüşü 
olarak yeniden 
değerlendirilmesin i; 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak Gemliklinizin 
simgesi olacak 
böyle bir projenin 
Ulusal anlamda 
açılacak bir 
Mimari Proje 
yarışması ile belir
lenmesini iste
diğimizi mesleki 
ve kamu sorumlu
luğumuz adına 
Gemlik kamuoyuna 
saygılarımızla 
duyururuz" 
denildi.

misti.

Toprak işleyenin su kuAaÂMB 
demişti.

Ero< GURÇAY

(1960) h ydfarda.

vadetmisti.

r TAŞI.,.
gediğine

/cuue'i

Dokumuşlar...
Partilerin yerel seçim 
adayı listeleri açıklandı 
Özellikle AKP’de Mehmet
Turgut’u harcayamayınca;
ekibinin canına okumuşlar, 
tümünü ceviz gibi dokumuşlar.
Yetmemiş, rakiplerini Belediye 
Meclisi listesi başına koymuşlar. 
Ne kin, ne öfke...
Hayır getirir mi dersiniz?
Asla!
Bu akılla kime hizmet edersiniz?
Öfke île kalkan, zarar ile oturur.
Bosuna söylenmemiş herhalde..

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Gencay Yılmaz:

“Bize üye değiller”
AK Parti Gemlik 
Gençlik Kollan 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, yaptığı 
açıklamada, önce
ki akşam DYP’ye 
katılanlann parti
lerine üye olma 
d ıklarım söyledi. 
Belde, mahalle ve 
köylerdeki gençlik 
teşkilatları olarak 
dimdik ayakta 
olduklarını 
vurgulayan 
Gencay Yılmaz, 
DYP’ye katılan 
gençlerin çoğun
luğunun kendi 
partilerine üye 
bile olmadıkları 
belirterek, 
"Siyasi bir

partiye katılan 
gençlik kolu eski 
başkanı olarak 
kendini tanıtan 
kişi ve eşinin 
partimize üye 
olmadığı 
tarafımızdan 
anlaşılmıştır. 
Gençlik Kolu 
olarak kendisini 
tanıtan kişinin 
başkanlık için 
yetki mazbatası 
olmadığı ve 
kişiliksiz, 
tutarsız tavır
larıyla partimizin 
kadrolarında 
yer bulmamış 
tır" şeklinde 
açıklamada 
bulundu.

selmişti.
(1980) li yıllara Turgut Ozal 

damgasını vurmuştu.
Piyasa ekonomisine geçildi.
Zaten 24 Ocak kararlan, bu işareti 

vermişti.
Devlet küçülecekti.
Ayakkabı ve pijamayla uğrasmaya- 

caktı.
Bu sloganlar tuttu.
Ve. Halk yavaş yavaş, kamu kuram

larından soğudu.
Boğaziçi köprüsü, bu donr—âa sim

gesi oldu.
Satacağım diyen de, kazandı.
Sattırmam diyen de, kazandı.
Ama. Büyük ödülü, Özal kazan

mıştı.
Ve. İktidar olmuştu.
Hileli bir seçim kanunu yaptı.
Ve. Haketmediği bir gücü, ele 

geçirmişti.
Gelelim 2003 yılına.
Gerici damgası yiyen, bir parti 

kuruldu.
Bu parti, tabanı dahil herkesi 

şaşırttı.
Aydın geçinenlerin korktuğu.

Avrupa kulvarına girdi.
Ve. Halkın değişim mesajını, iyi 

yakaladı.
Genel seçimlerde. (% 35) oy 

almıştı.
Ama. Yerel seçimlerde, oylan daha 

da artacak.
Belki de. (% 50) ye yaklaşacak.
Aslında, hükümetin aman aman bir 

başarısı yoktu.
Ama. Halkın değişim isteğini 

anlamıştı.
Gelmiş geçmiş tüm hükümetlere 

direnen statükoya tavır almıştı.
İşte. Bu kadar fark AK Parti nin tır

manışına yetti.

Bir kadın sever.
Ya da nefret eder.
Ortası yoktur. ~SiTWS”
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CHP yönetiminden 
5 kişi istifa etti

S^yfçtlinSEKLRSOZ
Mehmet Ali Kayanın 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı yapılmasına 
tepki gösteren beş 
yönetim kurulu 
üyesi görevlerinden 
istifa ettiler. 
CHP’de Belediye 
başkan adayının 
önce Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın, daha 
sonra ise Mehmet 
Ali Kaya'mn ardının 
açıklanmasına 
tepki geldi.
"Cumhuriyet Halk 
Partisi başkan 
aday adayları 
arasından birinin 
seçimi esnasında 
yaşananlar eşitlik 
üzerine siyaset 
yapmayı temel esas 
olarak gören bizleri 
ue partimizi 
kamuoyu n ezdin de 
zor durumda 
bırakmıştır" diyen 
İlçe Yönetim Kurulu

üyelerinden Bülent 
Çiçek, Cemil Acar, 
Cemil Kurt, Haşan 
Çelik ile Ömer Kara, 
basına yaptıkları 
ortak yazılı açıkla
mada, CHP’nin 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Ali Kaya’ya 
destek vermeyecek
lerini bildirdiler. 
CHP Yönetim 
Kurulu üyeliğinden 
istifa ettiklerini 
söyleyenbeş yönetim 
kurulu üyesi, açıkla
masında şunlan 
söylediler: "İl 
başkanlığımız 
tarafından 
Gemlik’te 
belediye başkan 
aday seçiminin 
kamuoyu 
araştırması 
neticesinde ve bu 
netice sonrasında 
yüzde 6 oy alan 
Mehmet Ali 
Kaya’nın ismi, 
yüzde 26 oy alan

0

AROL MOBİLYA

Mrk. ; Harnlctiyo Mah, Kumru Sok. No: 1 
Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şt> ; Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 93 72

•Z MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
•Z GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
•Z KARYOLA - ŞİFONYER
•Z KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
*Z BİLGİSAYAR MASASI

Mehmet Uğur 
Sertaslan’ın çok 
arkasında kalmış 
ve il başkanlığı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ismini 
CHP Genel 
Merkezi’ne 
Gemlik Belediye 
Başkanı olarak 
bildirmiştir. 
Bu aşamadan 
sonra sosyal 
demokrasinin 
temel ilkelerini 
hiçe sayarak 
araştırma 
neticesine saygı 
duymak yerine 
genel merkez 
nezdinde kulis 
çalışmaları yapan 
M. Ali Kaya ve 
çevresi maalesef 
bu girişimlerinde 
başarılı olmuştur. 
Bütün bu sebepler 
Sosyal Demokrat 
vasıflarını tama
men yitirdiğini 
düşündüğümüz bu 
arkadaşlarımızın

Gemlik CHP'sini 
zor durumlara 
düşürülmesine 
sebep olacağına 
inancımızı ve 
ortaya çıkacak 
kötü tablonun 
sorumluları 
olmak niyetinde 
olmadığımızı 
sizlerle paylaşmak 
isteriz. Hal böyle 
olunca aday 
arkadaşımızın da 
önünü açmak için 
ilçe yönetim kurulu 
üyeliği görevimiz
den istifa etmeyi 
uygun bir davranış 
olarak gördüğü 
müzü belirtir, 
bugüne kadar 
çağdaş-demokrat 
eşitlikten yana- 
ahlaklı bir sosyal 
demokrat iktidar 
için caba gösteren 
tüm siyasi partiler 
ve sivil toplum 
örgütlerine 
teşekkürü bir 
borç biliriz"

0

Yüksel 
Özaydın’dan 
AKP listesine

tepki
AK Parti Belediye 
Meclis üyesi 
Yüksel Özaydın, 
28 Mart seçimleri 
için hazırlanan 
listede isminin 
seçilemeyecek 
sırada olmasına 
tepki gösterdi. 
Belediye Meclis 
üyesi olarak 
belediye ve halkın 
menfaatleri 
doğrultusunda 
görev yaptığına 
inandığını 
söyleyen Özaydın, 
AKP ilçe başkanı 
Enver Şahin’i 
suçladı. 
Şahin’in de 
meclis 'üyesi 
olmasına rağmen 
birçok toplantıya 
katılmayarak 
görevini layıkıyla 
yapmadığını 
iddia etti. 
Belediye’nin 
kapısından içeri 
sadece kendi işleri 
için girdiğini 
belirttiği Enver 
Şahin’in hazır
ladığını iddia 
ettiği listenin 
kamu oyu tarafın
dan değerlendin 
leceğini söyledi. 
Kimsenin tevec
cühüne ihtiyacı 
olmadığının 
söyleyen Yüksel 
Özaydın, "Ben 
AKP’nin kurucu 
üyesiyim ve şeref 
duyuyorum. AKP 
var olduğu 
müddetçe bizim 
ismimiz par
timizde var ola
cak, ama kendi
lerinin çok az 
zamanı kaldı." 
şeklinde konuştu. 
Enver Şahin’in

kendisine akıl 
hocalığı yapanlar 
tarafından yön
lendirilerek tak- 
matlar verildiği 
ve onlan uygula
yarak yerine 
getirdiğini iddia 
eden Özaydın. 
"İlçe seçimlerin 
de kendisine 
rakip olmamı 
bile sindire- 
memiş, partiye 
üye bile olamaz 
durumdayken 
benim verdiğim 
mücadeleyi unut
muş, şahsi kine 
dönüştürerek 
partiye oy ıerer
le ri hiçe sayarak 
Partinin Gem 
lik'te küçülmesi 
yoluna gitmişle 4 
Sayın Enver 
Şahin, sel ile gd 
di. sel ile gidesi 
tir" dedi. İnsan- 1 
lara yalan söçte j 
yerek, Başkan | 
adayı, ile anlaş 
tim diyerek liste 
teri onaylatıp ve j 
çim kuruluna ver 
mek dürüstlük ' 
müdür" diyen 
Özaydın. Başks 
aday gelirse 
çalışmam diyez
lerin listelerin âs 
sıralarında ohns 
sı ise iki yüzlü 
lüktür" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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koğretim öğrencileri kıyasıya yarıştı
Cumhuriyetimizin 80. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında birinci olan 
Nursel Çağlar İlköğretim Okulu öğrencisi M. Ali Özen, 
il birinciliği yarışmalarında Gemlik’i temsil edecek.

ŞEKERSÖZ

Cumhuriyetimizin 
80. kuruluş yıldö 
nümü nedeniyle 
İlçe Mi 11 i Eğiti m 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
İlköğretim Okulları 
Bilgi Ya nş ması 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
gerçekleştirildi. 
Dköğretim Genel 
Müdür! üğü t ar a fin - 
dan yurt ge ne 1 i nde 
81 ilde düzenlenen 
yarışmalar da birin
ci gelen öğrenciler 
okullarını bulun
dukları illerde 
yapılacak yarış
malarda temsil 
edecekler.
Yarışmanın açılış 
konuşmasını yapan 
Dce Mili i Eğitim 
Müdü rü Mehmet

Ercümen, çocuk
larını böyle güzel 
günler için yetişti 
ren veliler ile 
"İşte hu benim 
öğrencim" diyen 
öğretmenlere 
teşekkür etti. 
İlçe Merkez, Belde 
ve köylerinde bulu
nan 17 İlköğretim 
Okulu birincisinin 
yarıştığı salonu 
dolduran 
öğrenciler okul 
arkadaşlarının soru 
lara her doğru 
yanıt verdiklerinde 
onları alkışlarla 
teşvik ederken 
sorulan yanıtlayan 
yarışmacı öğren 
çiler oldukça 
zorlandılar.
Yarışma jürisi. 
Cumhuriyet İlköğ 
retim Okulu’ndan 
Türkçe öğretmeni

Tahsin Top, Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulu’ndan Sosyal 
Bilgiler öğretmeni 
Tülay Çevik, Gazi 
İlköğretim Oku 
lu’ndan Beden 
öğretmeni Emel 
Minare, 100. Yıl 
İlköğretim 
okulundan
Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Ahmet 
Kara ile Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu’ndan Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni 
Tuncer 
Kara’dan oluştu. 
Öğrencilere 
sorulan Atatürk 
İlke ve İnkılapları, 
Cumhuriyet Tarihi, 
Genel Türk Tarihi, 
Spıor ve Aktüalite 
ile Bilim ve 
Teknik’ten 4’er * 
soru olmak üzere

toplam 20 
soru yöneltildi.
Yarışma sonucunda 
en yüksek 85’er 
puanı alan Şehit 
Etem İlköğretim 
Okulu temsilcisi 
Sezen Baran ile 
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
Okulu temsilcisi 
M. Ali Özen’e 
yarışma kuralları 
gereği yedek 
soru soruldu.
Soruyu doğru 
cevaplayan Nursel 
Çağlar İlköğretim

yapdacak ■ bârm 
elliğinde < rmüı ı 
temsil etmev* 
hak kazan< i ı

Okulu öğrencisi 
M. Ali Özen, 
Gem lik İlköğretim 
Okulları arasındaki 
yarışmada birinci

Hüseyin 
Yıldırım 
emekli 
oldu

Gemlik 
Kaymakamlığı 
hizmet olarak 
görev yapan 
Hüseyin 
Yıldıran (52) 
emekliye ayrıldı. 
Gemlik 
Kaymakam 
lığı’nda 27 yıldan 
bu yana hizmetli 
olarak çalışan 
Yıldırım, önceki 
gün verdiği

dilekçeyle 
emekliliğini 
istedi.
Çalıştığı mesai 
arkadaştan 
tarafından 
çok sevilen 2 
çocuk babası 
Hüseyin Yıldırım 
için pazartesi 
gününden 
itibaren 27 
yıl lık görevine 
veda etti.

BURSA HAKİMİYET

IKENTVE - 
OLAY

GAZETELERİNE ■
_ İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM I
-TE L: 513 17 97- 58 % 83 "
_ F®:58 3595 _



26 Şubat 2004 Perşembe

Girişimciler internet 
adresinde buluşuyor

BULANLAR VEYA
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR
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Girişimcilerin artık 
bir buluşma adresi 
var. Gazeteci Ayşe 
Işınbark tarafından 
kurulan 
bayiport.com yayın 
hayatına başladı. 
Girişimci arayanlar 
ile yeni iş kurmak 
ya da işlerini 
geliştirmek isteyen 
girişimcilerin buluş* 
ma adresi olan 
bayiport.com, bu 
alanda büyük bir 
boşluğu doldurmayı 
hedefliyor. Bayilik, 
frachise, yetkili 
satıcı, yetkili servis, 
acente, distribütör 
ve iş ortağı arayan 
kurumlann, bu 
konuda yatırım 
yapacak girişim
cilere ulaşabilecek
leri tek adresi ola
cak bayiport.com, 
internet yaymcılı 
ğında bir ilki de 
gerçekleştirmeyi 
amaçlıyor.
Bayilik ve portal 
kelimelerinin bir
leşimden doğan 
bayiport.com, 
gerek kuramlara, 
gerekse girişim
cilere ücretsiz 
olarak hizmet 
veriyor.
2000 yılında 2 
milyon olan inter
net kullanıcı 
sayısının 2005’te 
8 milyona ulaşa

cağı yönünde tah
minler yapıldığını 
belirten Ayşe Isın 
bark, internet Kul
lanımının is ve gün
lük yaşamda etkin
leşmesiyle birlikte 
portal kavramının 
da literatürdeki 
yerini aldığını 
söylüyor. Işınbark, 
portallarm internet 
üzerinde dağınık 
olarak bulunan 
binlerce bilgiyi ve 
diğer internet 
kullanıcılarını 
bir araya getirip 
organize eden 
buluşma adresi 
olarak değer
lendirildiğini hatır
latıyor. Uzmanların," 
internetteki gele
ceğin uzman ve 
kişileştirilmiş por- 
tallarda olduğunda 
görüş birliğinde 
bulunduklarını 
kaydeden Işınbark, 
bayiport.com’un da 
uzmanlaşmış portal 
olma hedefiyle yola 
çıktığını söylüyor. 
Kuramların satışla 
nnın büyük bir 
bölümünün bayilik 
kanalıyla gerçek
leştiğini hatırlatan 
Işınbark, bu neden
le şirketlerin bayi
lik, franehise, dis
tribütör, yetkili 
satıcı, acente gibi 
dağıtım ve satış 

ağını oluşturmada 
geçmişe nazaran 
çok daha farklı 
yöntemlere başvur
duklarını belirtiyor. 
Işınbark sözlerini 
şöyle sürdürüyor: 
"Eskiden bir 
kurum girişimciye 
bayilik verilirken, 
onun çevresinde 
tanınan bir esnaf 
olması yeterliydi. 
Oysa bugün 
teknolojiyi takip 
eden, bilgisayar ve 
internet kullanan, 
daha eğitimli ve 
marketing 
konusunda 
yetişmiş kişiler 
tercih ediliyor. 
Böylece bayilik 
yapacağı bölgede 
markasının vitrini 
olacak kişilerin 
seçimi için yeni 
yöntemler devreye 
giriyor. Bu yön
temlerden biri de 
internet üzerinden 
arayışlar. Artık fir
malar bayilik 
arayışlarını 
kurumsal internet 
siteleriyle duyu
ruyor. Böylece 
daha geniş gir
işimci kitlelerin 
firmalarına başvu
ru yapmasını 
sağlama şansları 
oluyor. Ancak bu 
konu, hem çok 
yeni ve hem de

belli standartlan 
oturmuş değil. 
Bayiport.com fir
maların tek tek 
kurumsal internet 
siteleri vasıtasıyla 
yapmaya çalıştık
ları bu girişimi, 
tek bir adreste 
belli standartta 
toplamayı hede
fliyor. Böylece fir
maların arayışları
na ortak bir dil 
oluştururken, gi 
rişimcilerin de 
farklı seçenekleri 
değerlendirmesine 
imkan tanıyor. " 
HEM GİRİŞİMCİ, 
HEM DE KURUM- 
LARA BÜYÜK 
FIRSAT 
Girişimciler, tek bir 
internet adresiyle 
bayi lik, franch ise, 
distribütör, yetkili 
satıcı, yetkili servis 
ve partner arayan
lara ulaşabilecek. 
Ve arayış içinde 
olan firmalara yine 
bayiport.com 
adresinden başvuru 
yapabilecek. 
Kurumlar ise, 
bayiport.com 
adresinde 
verdikleri ücretsiz 
bayilik ilanları 
vasıtasıyla, 
firmalarına 
uygun profildeki 
girişimcilere 
ulaşabilecek.

3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna 
bildir 
meleri 
önemle 
rica 
olunur.

Kayıp köpeğimizi 
Lassie aranıyor

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI $ERİTİ GARANTİÜ DEĞİŞTİRİLİR 

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

I Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 71

1990 yılında aldığım Bağkur SağMt 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür 

AHMET DOĞAN BOZKUŞ

1990 yılında aldığım Bağkur Sağtofc 
karnemi kaybettim. Hükümsüzdür 

HASİBE BOZKUŞ

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Ed O O O O
KÖRFEZ OFSET O I O O O O

I i i 
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YONCfl DRNIŞMRNLIK

i i

20-40 yay arası BAYAN

✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER

✓ EV İŞLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

I I iI III i i

• RöflUft aosW"'“

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

IŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. ■

JAPON SOBASI 6AZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİNİZ VAlllt I

İTEL: (0.224)514 28 62I Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK
Racuıınılar 1 ariaf fntnriraf ila uııkarıriakii 

feıl

Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki

ı
i TOYO TİCARET

numaradan randevu alınarak yapılacaktır.
e

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

EVİNİZİ -İŞTEŞİNİZİ- 11
YAZLIĞINIZI ।

HIZLI VE DENGELİ ISmR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ I
YAŞAYIN |

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSZYANAR .
PENCEREDE TERLEME ORTAMDA WU8FYfflNİ

FAN İLE KIŞIN SIR YAZIN SESNflfc 1

bayiport.com
bayiport.com
bayiport.com
bayiport.com
Bayiport.com
bayiport.com
bayiport.com
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r' Türkiye yeraltı 
kaynaklarından 
yararlanamıyor

Özel okul başvurusu 
8 Mart’a kadar

Sınav, 30 Mayıs 2004 tarihinde yapılacak

Türkiye’nin yeraltı 
kaynaklan zengini 
olduğu, ancak 
bundan yararlana
madığı hep 
söylenir.
Türkiye Genç 
İşadamları 
Derneği nin hazır
ladığı "Maden 
Raporu" da bunu 
doğruluyor.
Rapora göre, 
Türkiye, doğada 
bulunan birkaç 
radyoaktif 
elementten biri 
olan Toryum 
rezervlerinin yüzde 
20’sine sahip. 
Bu madenin henüz 
ticari bir değeri 
yok. ancak

izlemesi gerektiği 
belirtilen raporda 
"Bugünün çöpü 
yarının serveti 
olabilir" deniyor.
Kamuoyunda çokça 
tartışılan Bor 
madeni konusunda 
Türkiye'nin zengin 
kaynaklara sahip

da araştırma 
geliştirme çalış
malarına kaynak 
ayrılması öneriliyor. 
Kömürde 
Türkiye’nin, 
Yunanistan’dan 2 
kat fazla rezerve 
sahip olmasına 
rağmen üretimde

Almanya’da 
toryumla çalışan 
bir termik santralin

olduğu yineleniyor. 
Bor’un özel sek
törce işletilmesi ve

yapımı 2005 
yılında tamam
lanacak.

devletin "fiyat 
yapıcı" olması iste
nen raporda,

geride kaldığına 
dikkat çekilen 
raporda, Türkiye
altın rezervlerinden 
yeterince 
faydalanamayan

Türkiye’nin bu bordan uç ürünler tek ülke olarak
çalışmaları dikkatle üretilmesi konusun- gösteriliyor.

2004-2005 eğrtim- 
öğretim yılı Özel 
Okullar Smavı'na 
başvurular başladı. 
Özel Okul Sınav 
Yürütme Kunda 
Başkanlığı’nın açık
lamasına göre, sınav 
kılavuzu ve başvuru 
formları, sınavla 
öğrenci alan 
okullann bulunduğu 
illerde, bu 
okullardan 
alınabilecek.
Özel okul bulun
mayan illerde ise 
adaylar, formlan il 
milli eğitim müdür
lüklerinden temin 
edebilecek.

Doldurulan 
formlar, kılavuzda 
belirtilen adrese 
posta ile 
gönderilecek. 
Özel Okul Sınav 
başvurulan 8 Mart 
Pazartesi günü saat 
17.00’de sona

erecek. Ozeİ CNod 
Sanası ise 30 Msyss 
Pazar gani yafMİ®- 
cak. 2004 ÖMİ 
Okoi SoMtatan 
sonunda. 15 SddB 
90dzdoWa 
toplam 3 bin 559 
öğrenci atanacak.

Cep telefonu kullanırken dikkat
Cep telefonlan, 
günlük hayatta kul
lanışlı ve acil 
durumlar için fay
dalı olsalar da. kul
lanıcıların sağlığını 
tehdit edip 
etmedikleri halen 
tartışılıyor. Yaygın 
bir kanıya göre, 
cep telefonu doğru 
kullanıldığı zaman 
insan sağlığını 
tehdit eden olasılık
ları bir nebze olsun 
önlenebiliyor. 
Alman ’Bild’ 
gazetesinde yayın

lanan bir habere 
göre, yapılan 
araştırmalarla bu 
tehlikeyi minimum 
düzeye indirmek 
için yapılabilecek
ler belirlendi 
Uzmanlar tarafın
dan yapılan 
tavsiyelerde cep 
telefonlarından 
korunmanın yolu 
öncelikle bilineli 
kullanımdan geçiy
or. İşte uzmanlar 
tarafından belir
lenen yöntemler
’ Konuşma sırasın

da ve diğer zaman
lar da antenle «yan
ına ahskanbğiMz- 
dan vaıgecin
* Telefonu vunmu 
den uzak tataa. 
Kullanmadığınız 
zamanlarda tele
fonu kapatın 
’ Arama yaptığ—z 
sırada sinyader 
yoğunlaşıyor zarar 
artıyor Yanıt 
gelmeden 
kuiağmıza 
goturmevm
* Şebekeye ıdasda- 
rnadığı durumlarda

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 166

Jandarma K. 513 10 55
Pofe Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051

CSavcâğ 5131053

CSavoYrd 5132954

Emniyet Mûd. 10 $8

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MUllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 5131507
Tapu Slcl. Mûd. 51’3 14 14

Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 613 14 11
Tekel Md. 513 1042
Ver. Dairesi Md. 513 1092
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 7784
Mudanya 544 30 60
Yenlkap (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
EsHtMsar (262)65560 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 26154 00
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM

UkıdaÖ Turizm 51312 12
Aydin Turizm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocakgaz 5131637

Ergaz 5138843
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 5134546

YeniLkJtgaz 5136500
BPGaz 5145981

Bütünler Ukttgaz 5138000

Devlet HaaoneS 513 92 00
SSK Hataoned 513 23 29
MerSoğOca£ 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Tefal 613 18 21
Çınar Takıl 513 24 67
Güven Tafal 613 32 40
Gömük Takat 513 23 24
Manastır Tafal .614 36 50

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 613 45 20
Zabıta 613 24 32
Otobüs Işiet 613 45 21-122 
Su İşlet. 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md .513 45 21 -182
Yaz» İşi. Md. 51346 21-111
Ou Arca Yatnrz 185

AKCAN PETROL 513 10 79
VERIİYURUAR PETOCM. 513 3033
TUNCAY OTO GAZ 513 14»

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

MTILIhMKÛCBİZSElîİİUNUlR
Bu köşede yayınlanacak alanlar yafao Gaattass Brada dMdtafe

SATILIK DAİRE SAJkMOTD
Manastır 100. Yu. 
Sitesinde SATILIK
DAİRE 513 67 95

İLICA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DLRLMDA TEKEL 
RAMİ DÜKKAN MLLKL

SABUK 513 16 17

Hamidîye Mh. Yavuz Sek. 
No: II GEMLİK 

3200 M2 hnarh babcv 

0.536.969 99 03

Manastır'da Tay Tüydü 
Çay Bahçasi üste Ava Ap.

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

İMta ta Yeni Seda» Otta* Stae ta 
«ss» w aıHph tane M »firar 

513 M 79 «5£ m ta «

KİRALIK DAİRE
1997 U0DE1

TOYOTA COBÜLLA 1J 

0532 «4 0 83

Macsas&r'da «Mta

(0.535i 774 45 32

SATILIK BİNA

19S mî 4 Katlı işyeri 
sabhk 0.505. 361 14 39

• 535. 271 W 12

83 Mmte'PORSCE 
«M 12 MB S



Dövizden TL Ve
geçişin boyutları

Merkez Bankası yılbaşından bu yana 
piyasadan 2 milyar dolar döviz aldı

"Elektriğe zam yok"
Güler, enerji fiyatlarına zam yapılacağına dair haberleri değerM

Merkez Bankası 
yılbaşından bu 
yana piyasadan 
2 milyar dolar 
döviz satın aldı. 
Ekonomide 
sağlanan 
istikrar doğrul* 
tuşunda, döviz 
yatırımcılarının' 
Türk Lirası 
yatırımlara 
yönelmeleri 
nedeniyle 
başlayan ve 
ters para 
ikamesi olarak 
adlandırılan 
dövizden 
Türk Lirası'na 
geçisin boyutu 
belli oldu.
Günlük 30 
milvon dolar

tutarında mik milyar dolar
tarla gerçek civarında döviz
leştirilen döviz aldığı öğrenildi.
alım ihaleleri ile Geçen yıl da
döviz piyasasına 10 milyar
doğrudan dolar
müdahaleler tutarındaki
çerçevesinde, dövizi kasasına
Merkez koyan Merkez
Bankası’mn Bankası, 14
yılbaşından aydır piyasaya
bu yana döviz satmadı.
piyasadan 2

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler, son gün
lerde enerji fiy
atlarına zam 
yapılacağına 
ilişkin haberleri 
değerlendirirken, 
"elektriğe zam 
yapılmayacağını ” 
söyledi.
Enerji Tabii 
Kaynaklar 
Bakanı Güler, 
Gölbaşı’ndaki 
TEDAŞ’a ait 
Abone Takip 
Sistemi’nin 
açılışını yaptı. 
Törenin ardın
dan gazetecilerin 
sorulannı yanıt
layan Güler, ver
imliliğe çok

büyük önem 
verdiklerini 
belirterek. "15 
aydır elektrik fiy
atlarına zam bir 
tarafa indirim 
yaptık. Bunu 
bütçeye yük 
olmadan yaptık. 
Santrallerin 
verimliliğini 
günü gününe 
takip ediyoruz. 
Sadece geçen 
hafta 5.5 milyar 
kilouatsaat 
doğalgazdan 
kestik. Diğer 
kaynaklara 
geçerek kar 
ettik" diye 
konuştu. 
Bir gazetecinin, 
son günlerde 
enerji fiyatlarına

zam yapılacağına 
ilişkin haberlerin 
yer aldığını 
hatırlatması 
üzerine Bakan 
Güler, Devlet 
Bakanı Ali 
Babacan ve 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
ile devamlı 
görüşmeler 
yaptıklarını, 
yaptıkları

çalışmaların 
sonucuna gor» 
zam 
öngörülmedim 
söyledi.
Bakan Güler, 
doğaigaza zaa 
yapılıp yapdau^- 
acağı sorusuna 
karşılık ise '«■ 
daha sonra 
konusalım 
ifadesini 
kullandı

BİLİŞİM HİZMETLERİ _I
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN g^9^^|B!|

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK ı
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN ÎVİ IİVAI
24 AVA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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5 milyar kişinin 
dişi ağrıyor

Dünya Sağlık örgütü: "5 milyar kişi diş çürümesinden şikayetçi"

Dünya Sağlık 
Örgütü nün ağız 

I sağlığı için başlat
tığı kampanyayı 
tanıtan 38 sayfalık 
raporda, "6.3 mil
yarlık dünya 
nüfusunun yak
laşık % 803nin, 
ağız bakımının 
daha uzun ve iyi 
bir yaşam için 
gerekli olduğunu 
anlayamadıkları 
için diş 

r çürümesinden 
şikayet ettiği" 
belirtildi.
Örgütün Dünya 
Ağız Sağlığı 
Programı koordi
natörü Dr. Poul 
Erik, ağız sağlığının 
bozuk olmasının

I genel sağlık ve

World Health Orgamzation

yaşam kalitesi 
üzerinde büyük 
etkileri olduğunu 
söyledi.
Raporda, 
sanayileşmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerde diş 
çürümesinin ve 
dişeti hastalık
larının da, en az 
ağız ve gırtlak 
kanserleri kadar 
önemli rahatsızlık
lar olduöu. vetersiz 

beslenmeye yol

açan diş 
kaybının ise 
başka 
hastalıklara 
yol açtığı 
kaydedildi. 
DSÖ’nün
Bulaşıcı 
Olmayan

Hastalıklar ve Akıl 
Sağlığı Bölümü 
Genel Müdür 
Yardımcısı Dr.
Catherine Le Gales- 
Camus, yaşlılığın 
doğal bir sonucu 
olarak görülen diş 
kaybının aslında 
önlenebilir 
olduğunu söyledi. 
Le Gales-Camus, 
dünyada okul 
çağındaki çocuk
ların % 60-90’ı ile 

yetişkinlerin büyük

çoğu n luğunun diş 
çürümesinden 
şikayet ettiğini 
belirtti.
Yapılan çalışmalar - 
da, sigara içmek, 
tütün çiğnemek. 
sert ka bu kİ u yemiş 
yemek, dişleri 
yeterince fırçalama
mak ve diş ipi 
kullanmamak, 
ka 1 siyum ve diğer 
mikrobesinleri 
(vücutta çok az mik 
tarda bulunmaları
na rağmen organiz
ma için mutlak 
gerekli mineral ve 
vitamin gibi mad
deler) az almak ve 
alkol tüketmenin 
ağız sağlığı açısın
dan risk oluştur
duğu belirtiliyor.

ABD'de ürküten araştırma
Amerikalı bilimadamlarına göre pek yakında doğal besin kalmayabilir.

Genetik devrim, 
yeni binyıla 
damgasını 
vururken 
tehlikeleri de 
beraberinde 
getiriyor. 
Amerikalı 

i bilimadamlan, 
genetik ol ak 
değiştirilmiş 
tohumların, 
organik tohum
ların genetik 
yapısını 
değiştirdiğini 
saptadı.
Bilimadamları, 
eğer gerekli 
önlemler alın
mazsa yakın bir 
zamana kadar 
organik besin
lerin tükeneceği 
«yansını 
yapıyor.

( Son yıllarda 
I giderek tır-
I manan genetik 
I araştırmalar,

özellikle büyük 
Amerikan tarım 
şirketlerinin 
ayırdığı fonlarla 
tahıl tohumlan 
üzerinde 
yoğunlaştı. 
DNA yapısı 
genetik olarak 
değiştirilmiş 
tahıl tohumlan, 
hem üretimde

oluşturuyor. 
ABD’de 
■’Duyarlı 
Bilimadamları 
Birliği" tarafın
dan yapılan son 
araştırmada, 
DNA’lan 
üzerinde 
oynanmış mısır, 
kanola ve soya 
fasülyesi

istenen kaliteyi tohumlannın. yüzde 50’si, bildiğini
sağlıyor, hem doğal yani kanola bitkisi saptadı.
de diğer ülke organik tohum tohumlannın da Hükümeti bir
lere ihracatta, lan da yüzde 83 ünün an önce bu
alman ürünler etkilediğini genetik olarak konuda önlem
genetik yapısı ortaya çıkarttı. değiştirilmiş almaya çağıran
yüzünden Bilimadamlan tohumlarla bilimadamlan.
yeniden tohum adına yaptıktan etkileşim içine aksi takdirde
olarak kullanıla araştırmanın girerek doğal yalan bir
madığı için her sonuçlannı lığım kaybettiği zamanda
yıl aynı açıklayan ni bildirdi. tamamen
tohumlann Besin ve Çevre Bilimadamlan doğal, organik
satışı tekrar Direktörü bu etkileşimin, besin üretiminin
lanabiliyor. Margaret rüzgar, hayvan tehlikeye
Ancak bu ticari Mellon, organik lar ve nakliye düşeceği
başari, doğal mısır ve soya gibi doğal uyansmı
besin zincirine fasulyesi yollarla yapıyor.
büyük bir tehdit tohumlannın gerçekleşe-

tısında, Mart ayı bütün nüfuna
içinde yürürlüğe be Amşmmmm
girmesi hedeflenen jçrriaindr «huMK 
uygulamayla Artık gaşfl hurt s*
SSK has- başla şr+ildr
tanelerindeki sağlık hizmeti
yoğunluğun büyük alan vaSan-
ölçüde giderileceği- daçtorvaMBüv 4e 
ni, uygulamada bu kapsam
saat ve hasta sının »cinde aiğuğu.
bulunmayacağım prim ödeme
belirtti. olenhrrm prim-
Murat Başesgioğlu, 
sağlıkta hedefin 
herkese eşit 
şekilde hizmet 
vermeyi amaçlayan 
Genel Sağlık 
Sigortası olduğunu 
da vurguladı.
Başesgioğhı. 
"buradaki 
hedefimiz

terini ödeye
bildiği. prim 
ödeme fM 
o/mayan r«tm- 
daşlarrmızm d* 
MğM prim Aermm 
derlet ta 
ödeneceği bir 
sistemi

istiyoruz* dedL

NÖBETÇİ ECZANE
26 Şabat 2004 Parpaba 

SAĞLIK ECZANESİ

YIL : 31 SAYI : 1779 
FİYATI: 200.000 TL «KDV DoM| 

Sahibi : Kadri GllFB
Yazı Heri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSOZ 
îstadal Cad. Bora Sok. W3 B 

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLK i
OFSET

Mdbaachk-Yı j ıı ı ii Bılhardİ Bam 
htitid Cad. Bora Sek. .Wfc3 B GEMUk 

(Düt banaan Ğâderi w Pim fiden «mdumasâ
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Saadet Partisi (GEMLİK) Sosyal Demokrat Halkçı Parti

Recep AYGÜN

Belediye Başkan adayı; 
Hıdır TUTAR

ANAP KÜÇÜK 
KUMLA BELDESİ

DYP KÜÇÜK 
KUMLA BELDESİ

SAADET PARTİSİ 
UMURBEY BELDESİ

Genç PARTİ 
KURŞUNU! BELDESİ
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BELEDİYEMECLİSİ;
1- İbrahim CAMCIOĞLU

2- Emir KANTUR
3- Ahmet ŞENSES
4- Nazım YİĞİT
5- Ersin ESEN
6- özgür AKINLAR
7- Nuri BAYRAK
8- Ekrem ÇAVDAR
9- Yıldıray BİTEN
10- Ali ARAŞ
11- Hayrünnisa KÖKBIYIK
12- İnci ÖZSABUNCU
13- Gülşen KUŞÇU
14- Nadire BİRLİK
15-Avnl DURAN
16- Hüseyin OKUR
17- Rasim YILMAZ
18- Fikri ELMAS
19- Ahmet UYGUN
20- Osman ER
21-Ahmet GÜL
22-Ali ERSOY

KONTENJANLAR

1- Dursun YAVUZ
2- Çelil İŞCAN
3- Harun ÇOBAN

Büyük Birlik Partisi

e 
H 
k

v

Belediye Başkan adayı :
Cemil BAŞ
BELİDİYE MECLİSİ :
1- Zekeriya Arslan
2- Nuri Güleç
3- Murat Noyan
4- Mahmut Baş
5- Nevzat Enis Bektaş
6- Sabiha Karabey
7- Adnan Bay
8- Sinan Karabe

il Genel Meclisi

1- Yılmaz GÜNDOĞAN
2- Ali Ihsan AYHAN
3-Hasan YİĞİT
4- Fuat KARABEY
5> Ali SUSAM

MHP 
KURŞUNLU BELDESİ

Belediye Başkan adayı ; 
Mehmet BOĞAHAN 
BELEDİYE MECLİSİ .
1* Doğan KOSAVA
2- Çayda ÖZSOP
3- Bahadır SÜZER
4- Levent DALKILIÇ
5- Hüsamettin Odunyara
6- Murat DALKILIÇ
7-Ali AKBULUT
8- Necmi DEMİR

KONTENJAN

Ayşe DİNÇ ER

Ercan KAVLAK
Ömer BAL Tekin ÖZKAN Hüseyin TER

1- Erdal HAN
2- Nurettin DEMİR
3- A.Samet TEKİN
4- Halil ÖZ
5- Nihat ÇETİN
6- Sedat ETİKA
7- Cumall AYAZ
8- Haşan EKREM

ll Genel Meclisi

1- Maksum DANIŞ
2- Hıdır KILIÇ

Bağımsız Türkiye Partisi

Belediye Başkan adayı; 
Fuat BARUTÇU

AK PARTİ UMURBEY BELDESİ

Belediye Başkan adayı :
Turgay AYPEK 
BELEDİYE MECLİSİ;
1- Bahattin ŞİMŞEK
2- Önder ARIDİL
3- Ali Rıza ULUDAĞ
4- Zafer TANGİL

5- Nedim KOKSAL
6- Mustafa Mithat ORAL
7- Gazanfer YILMAZ
8- İsmail YOLDAŞ

KONTENJAN

Turhan ALKIŞ

AK PARTİ 
KURŞUNLU BELDESİ

Belediye Başkan adayı :
Ersin SAĞIM

BELEDİYE MECLİSİ :
1- Osman VURAL
2- Sefahattin BEYAZ
3- İbrahim AK
4- İsmail SOLAKLAR 
5-Saim TATLICILAR
6- Haşan YILDIZ
7- Sadık EFE
8- Arif AY

KONTENJAN

Hüseyin SARAÇ

BELEDİYE MECLİSİ:
1- Erol DUR
2- Cengiz YAZICI
3- Mustafa ÇİNİ

4- Mustafa ASLAN
5- Tanju KARAATA
6- Hakan CENGİZ
7- Mehmet ÜNAL
8- Tural KEŞKEK

BELEDİYE MECLİSE
1 - Saime AKTÜRK
2 - Halil MALATYA
3-Hüseyin DEREN
4- Metin ÖZKAN
5- Faruk UZUN

1-Yusuf TUNCAL
2- Mehmet YURT
3- Muzaffer AYVAZ
4-Yaşar KAYA

1- Büfeni DAIOŞ
2- Nevzat ERBAŞ
3-Fatma Teme KARPEJ

KONTENJAN

Gülek BİÇER

ANAP 
UMURBEY BELDESİ

Belediye Başkan adayı :
Fatih Mehmet GÜLER

BELEDİYEMEÇLİŞL

1- Halil PALA
2- Bekir ÜNLÜ

3- Mustafa BOSTANCI
4- Hatice TÜLEK

5- Haşan IRMAK
6* Gürcan KENAR

7- Abdullah ÇOKLU
8- Emin ÇEŞMECİ

Nuray BALKANLI

6- Haşan ACAR
7- Metin YENER
8- Eyüp DEREBAŞI

KONTENJAN I

Selam i ÇELİK

SAADET PARTİSİ 1
KURŞUNLU BELDESİ |

S-A* ŞEMTUMA
* Mıı~ w*v»**"M* 
7-idMsEKEDİL
8- Mebn YENER
9-İsmail TABAK

Belediye Başkan adayı:
Aziz GÜLER

KONTENJAN

Mehmet D ALKMJÇ

AK PARTİ KÜÇÜK 
KUMLA BELDESİ

Belediye Başkan adavı: 
Ünal BAYRAK

BELEDİYE MECLİSİ:
1- Hüseyin KAYGISIZ
2- Haşan ATAŞ
3- Ali Kadir DUR
4- Ogün YETİM
5- Necmettin YAŞAR

6- Bayram DOĞRU
7- Ali OSMANOĞLU
8- Özer SAY

BELEDİYE MECLİSİ:
1- Mustafa DANIŞ
2- Süleyman DİLLİOĞLU
3- Gültekin DALAN
4- Zelkif TÜYLÜ

5- Emin ÇAKIR
6- Celal YİĞİT
7- Mahmut GÜL
8- Mehmet Zeki KÖLE

GENÇ PARTİ KÜÇÜK 
KUMLA BELDESİ

KONTENJAN

Muharrem Ali ÖZNARK

GENÇ PARTİ 
UMURBEY BELDESİ

KONTENJAN KÜÇÜK KUMLA BELDESİ
KONTENJAN

Alaattin PALABIYIK
Nurettin ÇETİN

Belediye Başkan adayı:
Durmuş KAHVECİ

CHP KÜÇÜK 
KUMLA BELDESİ

DYP 
KURŞUNLU BELDESİ

Belediye Başkan adayı :
Cafer TAYYAR

Belediye Başkan adayı: 
Bayram DEMİR

BELEDİYE MECLİSİ :
1-Yalçın ERDOĞAN

2-Gülseren Dur Karasoy
3- Remzi AYDOĞAN
4-Necmettin KAYA
5- İlker KEŞKEK

6- Mustafa MALYEMEZ
7- Halil DOĞAN

8- Mehmet Ziya ŞEN

BELEDİYE MECLİSİ: 

1-Şakir AKLAN 
2- Nejdet AKLAN 
3- Abdülbahir ASLAN 
4- Şemsettin GÜNEŞ 

5- Fikret ÇELEN 

6- Şevket DALKILIÇ 
7- Ahmet ŞENGÜL 

8- Ali KUNTER

BELEDİYE MECLİSİ:
1- Mehmet GÜNAY

2- Hamza OKUMUŞ
3- Mehmet ÇAKIR
4- İbrahim ARI
5- İsmail İŞCÂN

KONTENJAN

Cahit BİTEN

DEMOKRATİK SOL 
PARTİ K.KUMLA BEL.

Belediye Başkan aday» : 
Nuri CAN

KONTENJAN KONTENJAN
Mehmet PARLAK Salim EYÜPAGİL

MHP
KURŞUNLU BELDESİ

Belediye Başkan adayı: 
Pars DÖNMEZ

BELEDİYE MECLİSİ:
1- irfan ÜNLÜ 5- Selçuk ULUDAĞ
2- Faruk BEŞLİ 6- Üzeyir KAYA ı
3- Ali Celal PEHLİVAN 7- Akif TORUN ।

4- Seçkin ASLAN 8- Ümmet DİKER

KONTENJAN

Güven ÜNLÜ

Eşref GÜRE
BELEDİYE MECLİSİ 
1-Cevdet ÜNAL 

2- Abdullah ÇOKAL 
3-Göksel KONAK 

4- Haşan UYSAL 
5-Gönül UĞUR 

6- Hüseyin MALYEMEZ 
7- Murat YILMAZ 
8- Hüseyin KARADENİZ

KONTENJAN

Abdullah PARLAK

Belediye Başkan adan:
Sanver AKSOY
BELEDİYE MECLİSİ:
1- İlhan YENİ

2- Halil AYKUT
3-Umut MAYA
4- Mehmet YURTSEVER
5- Emir MAYA
6- Mesut BÜTÇÜ
7- Mu rat AY
8- Me hmet GÖK

KONTENJAN

Mehmet Hakan ÇAKIR

MHP KÜÇÜK KUMLA 
BELDESİ

BELEDİYE MECLİSİ:
1- Emir ÜRE
2- Erdoğan SÜS
3- Halfan UYSAL
4- Ahmet TOZLU
5- Gökhan KARADENİZ
6- Halit DUR
7- Niyazi KEÇİCİOĞLU
8-Ali DEMİR

9- Abdullah MARTI

Belediye Başkan adavı: I
Şükrü ÜNLÜ '
BELEDİYE MECLÎSİ:
1- Mera i KAPUÇ
2- Halil DOĞAN
3-Cezmı DEMİR
4- Cüneyt AKGÜN
5-Faik UZUN
6- Mikail MERCAN
7- İsmail O MAY
8- Murat Kader ATEŞ

KONTENJAN

Naim ZİNCİRLİKAYA



5 milyon kilo zeytin almayı hedefleyen 72 Kolu Marmarabirlik Kooperatifi. 1 aflyea Mto Mt styuı

i Marmarabirlik hedef tutturamadı
72 No/u Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2003-2004 zeytin alım kampanyan* 
da 5 milyon kilo zeytin almayı hedefleyen kooperatif, ancak 840 bin 401 kilo zeytin ab 
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। Yağmur ve 
fırtına geliyor

Doktor Nimet A ta oğuz 19. kez Yardımsevenler Derneği Başkanlığına saç i İdi <

Kadri GÜLER
kadrl_jguler@hotmall.com

Güne Bakış

g

Siyasiler
Siyasi yarışın başlamasıyla bizim yazılarda 

riyaset ağırlıklı olmaya başladı.
Tabii bu yazılarımızda ilçedeki siyasi 

oluşumları ve gelişmeleri yansıttığımız gibi 
Dazı yorumlarımıza da yer veriyoruz.

Yapılacak olan belediye başkanlığı seçim
lerini bir kişi kazanacak.

Bu bir kişi, bir siyasi partinin temsilcisi ola
cak.

3 Kasım 2002 seçimlerinde yelkenleri 
dolan siyasi parti AK Parti idi.

Bu hava ülke genelinde sürüyor.
istesek de istemesek de bu gerçeği 

değiştiremiyoruz.
Değiştirecek olan sandıktır.
Sandık ise, 28 Mart günü seçmenin önüne 

konacak.
Değişim o zaman sağlanır..
Gemlik AK Parti de yaşananlarla nasıl bir 

sonucun doğacağını kestiremiyoruz.
Bizim yorumlarımıza alınanlar oluyor.
Bilhassa siyasilerimiz yorumların olumlu 

olmasını istiyorlar. Bu olanaksız.
Gazeteci gözlemlerini ve yorumlarını yapar, 

bu doğru da olabilir yanlışta.
Bugün, şanslı görünen, yarın görünmeye

bilir.
Siyasi istifalar, kırgınlıklar, küskünlükler 

gırla gidiyor..
Dirilerine kızan, bir başka partinin kapısını 

çalıyor. Ve yer bulabiliyor..
Sapla saman karmakarışık.
Başkan Turgut, kuşatmadan kurtulmanın 

yollarını arıyor.
Dün, Ankara da olduğunu öğrendik.
Siyaset hergün yeni bir gelişmeye gebe.

Türkiye Yardımsevenler Derneği Gemlik Şubesi yaptığı genel 
kurul toplantısında, Dernek Başkanhğı’na Doktor Nimet 
Ataoğuz’u 19. kez getirdi. 38 yıl önce kurulan ve kurulduğun
dan beri Yardımsevenler Derneği Başkanlığı yapan Dr. 
Ataoğuz, bir rekora doğru gidiyor. 58 üyesi bulunan Derneğin. 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan genel kurulunda, 
derneğin 20 öğrenciye burs verildiği açıklandı. Muhtaç kişileri 
yardımlarıyla tanınan derneğin, 2004 yılı bütçesi ise 20 milyar 
lira olarak kabul edildi. İki yılda bir başkan seçen yardımsever 
hanımlar, 38 yıldır başkanlık yapan Nimet Ataoğuz’u yeniden 
başkanlığa seçerek, eski Şoförler Derneği Başkanı Merhum 
Emir Doğru’nun rekorunu kıracak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ûn haberi Sayfa 4'de

Kordon ve Park çevresinin 
parke işi tamamlandı

Belediye tarafından Atatürk Kordonu’na 
ve Atatürk Parkı çevresine yaptırılan 
parke döşeme çalışmaları tamamlandı. 
Atatürk Kordonu’na döşenen Türk hah 
ve kilim motifli parkeler kordona bir 
başka güzel yaptı. Kordon gezenlerce

Haberi sayfa 10 dabeğeniliyor.

“Bulunmaz Hint kumadan

talerinin İlçe Seçim Kamdrta 
üzerine, açsklanar üstelen 
DSPüleri aHşfiram DSP Üçe Başkan

I Hüseyin Poyraz. DSPYria bir siyaset oMı 
I öldüğüne ve be okuldan amamı oimdBM 

siyaset p sr—ts M beidaidsrm
I söyledi. CHPde konMağa ve k Gem 

üyeleri içinde ise: “Bani 
MM kumaşf aaw ded« ffe

0

mailto:kadrl_jguler@hotmall.com


Şubat 2004 Cuma -rçşöistaj-

Politikadan....
Politika, Türkiye’de yaşamın içine girecek kadar 

önemli.
Ondan da daha önemlisi ise parti içi demokrasi 

ama genel başkanın izin verdiği yere kadar 
demokrasi.

Parti koca bir kütle..
Ancak kütlenin her yeri bir merkezden yönetili 

yör.
Başkan hapşırıyor, kasabadaki nezle oluyor.
Koca koca parti genel başkanlan en küçük 

kasabadaki belediye meclis üyesine dahi karışıyor.
Sultanlıkla yönetilen partilerde belediye başkan 

adayları atanınca, yerel örgütlerden itiraz sesleri 
yükseldi..

Ardından belediye meclis üye adayları ile il 
gtenel meclisli üye adaylarına da karışılınca itiraz 
se'Sileri gök gürültülü sağanak yağışına dönüştü.

Genel Merkezlere veryansın ediliyor.
îıstifa tehditleri güdeme geliyor.
T'ürk siyasetinin merkeze odaklı yapısı 

değilmedikçe dah çok olaylar yaşanır.
Daha; çok kavgalar edilir.
Bir kez mevcut siyasal sistemin sakatlığından 

olsa gerek demokrasinin vazgeçilmez kurumlan 
olan parti yönetimleri demokratik değil.

Şimdi demokratik yapıyı parti içinde işletmeyen 
bir genel başkan ülkesinde uygulayabilir mi?

Bugün ülkemin geldiği noktada uyguladıkları 
çıkara dayalı yöntemlerle siyasal partilerin katkısı

I Ç°k.
Kamu İktiisadi Kurumlan kimlerle dolduruldu?
Devlet bürokrasinin çarklarını kimler çevirdi?
Dişlileri kimler kırdı?
Ahbap çavuş ilişkileri, akraba-i taallukata

I dağıtılan ulufeler, peş keş çekilen devlet olanakları 
değil midir, bizi ABD’nin, Uluslararası Para 
Fonu’nun kucağına iten?

Demokrasiyi eleştire eleştire, sistemi yere yere, 
siyasal partiler yasasını yerden yere vura vura ikti
dar gelen parti nasıl kıvıracağını bilmiyor?

Çünkü o da sistemden hoşlandı..
İşine geldi.
Sistem ballı börek sunuyor.
İtilir mi?
Ya muhalefet o da bir başka alem.
Bir o yana bir bu yana oynuyor şaşkın.
Ana muhalefet sayısal azlığını öne sürerek 

görevini yeterince yerine getiremiyor.
Oysa o partiyi kuran Mustafa Kemal Atatürk, 

bir avuç arkadaşıyla dünyanın haritasını yeniden 
çizmişti.

Türk toplumunu; özellikle 12 eylül sonrasında 
gelen ekonomik sistem, ciddi anlamda deforme 
etti, toplumsal dinamikleri yani gençleri siyasetten 
uzaklaştırdı.

Eli kalem tutan, okuyan yazan, düşünce ve 
proje üreten insanlar bu niteliklerini toplum için 
kullanamıyorlar.

Onlara yeterince fırsat verilmiyor.
Yann öbür gün mutlaka istatistikleri yapılacak.

İplikler azara çıkarılacak.
O zaman da öğreniriz.
Şu yaşadığımız belde, İlçe ve illeri yönetmeye 

talip olanların eğitim düzeyi genel olarak ortaokulu 
geçmez.

Çok önemli bir bölümü de ahbap çavuş kriter
leri göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Biz bu yapıyı değiştirmediğimiz.demokrasiyi 
işimize geldiği gibi anlamaktan vazgeçmediğimiz 
sürece gelişmeyi unutalım.

Kendimiz kandırmanın anlamı yok.
Çünkü Ankara’da körler sağırlar birbirini ağır

lıyor.

“DSP siyaset okuludur”
Belediye Meclis ve İl Genel Meclisi ■ 
listelerinin İlçe Seçim Kurulu’na ve I 
rilmesi üzerine, açıklanan listelerde- I 
ki eski DSP’lileri eleştiren DSP ilçe I 
Başkanı Hüseyin Poyraz, DSP’nin I 
bir siyaset okulu olduğunu ve bu o . 
kuldan mezun olanların siyaset paza 
rında iyi yer bulduklarını söyledi.
Seyfettin SEKERSÛZ 
DSP’yi geçmişte 
hep kadrosuzlukla 
eleştirenlerin 
bugün bu partinin 
yakınından bile 
geçenleri 
listelerine aldık
larını söyleyen 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Korkmaz, 
"Bundan parti 
olarak gurur 
duyuyoruz" dedi. 
Partilerinden 
ayrılanların sanki 
bulunmaz hint 
kumaşı gibi 
kapışılarak liste 
lerde birinci 
sıralara yerleşti 
rildiğini söyleyen 
Poyraz, "DSP’yi 
kadrosuzlukla 
eleştirenler geç

de olsa 
DSP’nin bir 
siyaset okulu 
olduğunu anla 
mış olmalılar. 
Orada okuyan
lar iyi yetişmiş, 
düzenli eğitim 
almış, siyasetin 
her kademesinde 
görev yapabile
cekleri şekilde 
kendilerini 
yetiştirmiş olduk
larını, bu 
nedenle DSP'den 
mezun olanlar 
mezuniyet 
belgelerini alır 
almaz siyaset 
pazarında kendi
lerine yer bula
biliyorlar" şek
linde konuştu. 
Bundan DSP’liler

ayrılanIarı birinci s ı raladan f istetere konutenaB 
üzerine “sanki bulunmaz Knt kumtaştan’ dedi

olarak gurur duy
duklarını söyleyen 
Poyraz, ayni an
ların yerlerinin 
boş kalmaması 
için yeni ders 
dönemi başlata
caklarını bildirdi. 
Poyraz "Bu sınıf 
larda gençler 
yetiştiriliyor, 
geleceğin siyasi 
kadroları yetiştin 
liyor ve günü 
gelince ihraç

ediliyorlar. DSP 
okulu hiç dur
mayacak. Anka 
ra'da açılan 
Demokratik Sol 
Parti okulu tum 
il ve ilçelere 
yayılmıştır. Türk 
siyasetine ele
man yetiştirip 
ihraç ediyoruz. 
Yeni mezunlara 
başarılar dileriz' 
şeklinde açıklama
da bulundu.

■I I
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Marmarabirlik 
hedef tutturamadı Met r oseksud Adam

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2003-2004 zeytin alım 
kampanyasını kapadı. Kampanya başında 5 milyon kilo zeytin almayı hedef 
leyen kooperatif, ancak 840 bin 401 kilo zeytin alabildi. Ortaklara 858 milyar 
lira dağıtılacak. Kooperatif ortaklarına gübre ve ilaç dağıtımı yapılıyor.
7 Kasım 2003 
Cuma günü 
başlatılan 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi ’ nde 
zeytin alım kam 
panyası sona erdi. 
Kampanyada 
kooperatifin 
beklediği hedef 
gerçekleşmedi.
24 Mart Salı günü 
sona eren zeytin 
alım kampanyasın
da 840 bin 401 
kilo zeylin zeytin 
alımı yapılırken, 
alınan zeytinin 
brüt bedelinin 942 
milyar, ortaklara 
ödenecek net 
miktarının ise 
858 milyar lira 
olduğu açıklandı.

Ortakların kampan 
ya öncesinde 8 
milyon kilo rekolte 
bildiriminde bulun
dukları bildiren 
Marmarabirlik Gem 
lik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, kooperatif 
olarak beklenti
lerinin ise 
5 milyon kilo 
olduğunu söyledi. 
Beklentilerinin 
beşte birini gerçek-" 
leştirdiklerini 
belirten Aksoy, 
nedeninin ise, 
çok kötü hava 
şartlarının yaşan
masını gösterdi. 
Hem kooperatif 
hem de çiftçi için 
yaşanan kötü

TAŞI 
GEDİĞİNE i

Gelişmişlik • azgelişmişlik..
İngiltere Hükümeti aşın 
şişmanlığın önlenmesi, 
artan ve şeker hastalığının 
azaltılması için cips, çikolota, 
gazlı içeceklerle yağlı ve 
şişmanlatıcı yiyeceklere ek 
vergiler koymayı düşünüyormuş. 
Biz de ise tüm reklamlarda 
bu nevî tüketimi teşvik 
Gelişnrislilde-azgelişmişliğin 
farkı...

sezona birde açık
lanan düşük fiyat
ların eklenmesiyle 
çiftçinin zeytinini bu 
yıl kaba koyduğunu 
söyleyen Aksoy, 
"Kooperatif olarak 
maalesef istediği 
miz zeytin alimini 
gerçekleştireme 
dik" diye konuştu. 
Zeytin alım kampan 
yasının kapanmasıy
la birlikte ortakları
na yönelik gübre 
yardımı çalışmaları
na hız verdiklerini 
bildiren İbrahim 
Aksoy, Pazartesi 
gününden itibaren 
kooperatif eleman
larının köylere

giderek gübre 
dağıtımı için çiftçiye 
açıklamalarda bulu
nacaklarını söyledi. 
Kooperatiften 
taksit le gübre ya 
da ilaç almak 
isteyen ortakların 
son üç yılda koo 
peratife verdikleri 
zeytine göre kredi 
limiti kullanacak
larını söyleyen 
Aksoy, "Peşin 
alım yapmak 
isteyen ortak
larımız istedikleri 
oranda ilaç 
ya da gübre 
alabilecekler" 
açıklamasında 
bulundu.

Bu tabirde yem cdctı.
Birine
- “Çok mefros rirsnrt 
deseniz, belki de kaypa cku
Veya. size söyle bir karsddı w 

ri lebi lir.
Ağzını topla" diye mefrosek- 

süel adam demek, baiumb «dua 
demekmiş.

Kulaktaki boyundaki. eimacdı 
kemiklerindeki tüyleri aldıran adam 
demekmiş.

Özenle bıraktığı çeneden < »kala, 
özenle bakan adam drmrfcmii-

Aslında erkeklerde: vucut bık— 
na önem vermek zorunda k alddar

Çünkü kadınların olmazsa olmaz 
şartı, bakımlı erkek oldu.

Yeni çağın kadını, kaytan bryddı 
erkeği sevmiyor.

Herkül vücutlu erkek de, onu 
betmiyor.

Çok yakışıklı olması da. artık il», 
şart değil.

Hatta, çok zengin olmasa da olur.
Ama. Çağdaş kadının 

vazgeçemediği, iki şart var.
Madde bir :
- Erkek mutlaka bakımlı olmalı 
Madde iki :
- Konusunda basanlı olmalı.
Çünkü başarılı erkeğin, işinde 

yükseleceğine inanıyor.
Toplumsal alanda, sivrileceğine 

inanıyor.
Zaten hem bakımlı ve hem de 

başarılı erkek, her kadına yakışıklı 
görünür.

Kadınların bu yeni tercihine katıl
mamak mümkün değil.

Metropollerde, insanlar iç-içe 
yaaşıyor.

Buranın sosyal yapışma uygun 
davranmak gerekir.

İyi giyinmek gerekir.
Bakımdan geçmek gerekir.
Bizim gençliğimizde de. bu tercih 

önemliydi.
Ama. Ön sırada değildi.
Küreselleşme, kendine uygun yeni 

şartlar çıkarıyor.
Bakalım daha neler çıkaracak.

|| <(/A/(/A/ FfkEACf |
Babası Fikret’e sordu:
* *- Sınıfta durumun nasıl."

Çok iyi babacığım.
Sobanın yanında oturuyorum."
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Ataoğuz, 19. kez dernek
başkanlığına seçildi

SiYftUnŞEKERSÖZ

Türkiye 
Yardımsevenler 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nın yapılan 
olağan genel 
kurul toplantısında 
başkan değişmedi. 
Derneğin 38 yıl 
önce kurucu üyesi 
ve Başkanı olan 
Dr. Nimet Ataoğuz 
19’uncu kez 
başkanlığa getirildi. 
Gemlik’te kayıtlı 
58 üyesi bulunan 
derneğin genel 
kurulu’na 41 
üye katıldı.
Divan başkanlığını 
Bekir Öksüz'ün 
yaptığı

Yardımsevenler 
Derneği genel 
kurulunda 
katipliklere ise, 
Nermin Yadigar 
Güner ile 
Sema Siper 
getirildi.
Yönetim ve 
Faaliyet raporları 
ile denetim 
kurulu rapor
larının okunup 
oylanarak 
kabulünden 
sonra 2004 yılı 
tahmini bütçesi 
20 milyar lira 
olarak kabul edildi. 
Türkiye 
Yardımsevenler 
Derneği Gemlik

Şubesi olarak; her 
yıl 20 Üniversite 
öğrencisine 
ayda net 30'ar 
milyon lira burs 
yardımı yapıldığı 
açıklanarak, 
derneğe yardımı 
bulunanlara 
teşekkür edildi. 
Yapılan seçimlerde, 
38 yıldır başkanlık 
görevinde bulunan 
Dr. Nimet Ataoğuz 
tekrar başkanlığa 
seçilirken yönetim 
kurulunun diğer 
üyeleri şu isimler-

den oluştu: 
Ülker Özbek, 
Yücel Malgil, 
Işın Akbal, Sevgi 
Meral, Gökmen 
Tekin ve Nimet 
Karakaş.
Yardımsevenler 
Derneği Denetim 
Kurulunu Ay Onur, 
Yadigar Güner, 
Nilüfer Tekin 
oluştururken 
Genel Kurul 
Delegeliklerine 
Işın Akbal ile 
Sevgi Meral 
seçildiler.
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AROL MOBİLYA

Özel liselere
başvurular 
8 Mart’ta

sona erecek
Başarılı öğrenei- 
1 erin girmek iste
dikleri okullar 
için öğrenci 
sınavlarının 
başvuru süresi 
23 Şubat 2004 
ile 8 Mart 2004 
arası olduğu 
açıklandı.
İllerde bulunan 
örnek liselerde 
eğitim görmek 
isteyen 
kendinden 
emin başarılı 
öğrencilerin 
tercih ettikleri 
okullar için

t um Hkoğretim 
Okulları 8 nci 
sınıf öğrenci
lerinin katılma 
haklarının 
bulunduğu 
öğrenildi.
Özel kayıtla 
değil, sadece 
sınavla Bursa 
bölgesinde ismi 
açıklanan Liseler 
arasından İnal 
Ertekin Lisesi.
Emine Örnek 
Lisesi ile 
TED Bursa 
Özel Koleji de 
yer alıyor.

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ’NDEN
Dosya No : 2003/ 875
Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi. I 

Çakaldere mevkiinde kain doğuşa I 
Dursun Okumuş batısı Sadık Çakmak ve I 
Fatma Burhan, kuzeyi 411 ada 19 nohı I 
kadastro parseli ve güneyi yol ile cevrS I 
1377.18 m2 lik tayınmazın davan ALİ I 
ÇAKIR tarafından senetsizder tesçS I 
talep edildiğinden dava konusu taşınmaz I 
hakkında hak iddiasında bulunanlar* I 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde I 
mahkememizin 2003/875 esas saydı I 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. I

f

S a a a a a a a a i

✓ MUTFAK DOLAPLARI
•X YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI
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Mrk. : Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel ; <0.224) 514 30 52 GEMLİK 

$t>. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tel: <0.224) 363 98 72
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İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ’NDEN
Dosya No : 2003. 873
Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi. । 

Çakaldere mevkiinde kain doğusu AB 
Çakır ve Sadık Çakır batısı zevtinlik ! 
kuzeyi 411 ada 19 nolu kadastro parsel 
ve güneyi yol ile çevrili 1697.64 m2 & I j 
taşınmazın davacı FATMA BÜRHAN I 
tarafından seenetsizden tescili talep I • 
edildiğinden dava konusu taşması* I - 
hakkında hak iddiasında bulunanların 11 
ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde II 
mahkememizin 2003 873 esas sayıh I 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. I

Basm : «KH U.l
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Genç Parti’den 
Özürlüler Okulırna ziyaret

Seçimlere yak
laşıldıkça siyasi 
partilerin uğrak 
yeri olan Özel 
Türe Özürlüler 
Kurs Merkezi’nin 
dünkü 
ziyaretçileri Genç 
Parti’liler oldu. 
Dernek Başkanı ve 
Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri'den yapılan 
çalışmalar hakkın
da bilgiler alan 
Gene Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Haşan Kula, 
Umurbey Belediye 
Başkan Adayı 
San ver Aksoy ve 
Kurşunlu Belediye 
Başkan Adayı 
Hüseyin Tek, 
kurs merkezine 
gereken yardım
ların Genç Parti 
tarafından yapıla
bileceğini söyledi. 
Kurs Merkezi nde 
önce özürlü çocuk 
larm velileriyle 
görüşen Genç 
Partili adaylar, bol 
bol dert dinlediler. 
Kurs Merkezi ne 
Orhangazi’den 
getirilen çocukların 
belediye’nin tahsis 
ettiği araçla geldik- 

| ferini belirten 
veliler, "Gemlik’te 
Belediye yok mu, 
bizler kendi 
belediyem izden 
de aynı yaklaşımı 
bekliyoruz" 
dediler.
Kurs Merkezi ne 
gelen tüm siyasi

Eğitimciler 
kan bağışı 

kampanyası 
başlattı

parti adaylarının 
sadece söz 
vereceklerini 
ancak sözlerinde 
durmayacaklarını 
öne süren Genç 
Parti Gemlik 
Belediye Başkanı 
Haşan Kula, 
"Sözünü tutacak 
olan parti sadece 
Genç Parti ola
caktır. Biz atıl 
durumdaki 
belediye araçla 
nnı isteyen 
kuruluşa tahsis 
edeceğiz" dedi. 
Gemlik’te 35 
civarındaki diyaliz 
hastasının her gün 
Bursa’ya taşındığı
na dikkat çeken 
Haşan Kula, 
"Belediye bunlara 
bile araç tahsis 
etmedi, dahası 
kurulacak ünite 
için hep vaatte 
bulundu, yap
madı. Size söz 
veriyorum, 

söylediğimiz her 
işi yapacağız" 
şeklinde konuştu. 
"Özürlülere sahip 
çıkmak devletin 
görevidir, okulu
muzda çocuk
larımızın ısınması 
için kömürümüz 
kalmadı, dilenci 
durumuna 
düştük" diyen 
özürlü çocukların 
velileri, seçimlerde 
sadece Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri’nin 
önereceği adayı 
destekleyeceklerini 
söylediler. 
Kurs Müdürü ve 
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri’de 
siyasilere yönelik 
yaptığı eleştiride 
"Sadece gelip 
boy gösteriyorlar, 
sizin için geldik 
diyen yok.
Özel günlerimizde 
bizi hatırlıyorlar. 
Gemlik Bele 

diye’si 20 
özürlü 
çocuğumuza 
günlük yemek 
gönderemez mi, 
bu ailelere 
yardımcı olamaz 
mı" diye konuştu. 
Siyasilere yapılan 
eleştirilere 
katıldıklarını 
ancak kendilerinin 
bu suçlamaların 
dışında kalacak
larını söyleyen 
Haşan Kula, 
"Sîzlere yapılan 
yardım gecesinde 
artırmaya çıkan 
lan tablo için hiç 
bir parti alıcı ol 
madı, ama Genç 
Parti özürlülere 
yardım için 
tab loyu aldı, 
biz insanlar için 
varız" diyerek 
özürlü ailelerin 
sorunlarına çare 
bulmak için 
çalışacaklarını 
söylediler.

Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
işbirliğiyle 
Eğitimciler 
arasında 
Kan Bağışı 
kampanyası 
başlatılıyor. 
Anlamlı 
kampanyanın 
8 Mart 2004 
Pazartesi günü 
11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu

UMURBEY BELDE BELEDİYE 
BAŞKAN ADAY ve BELEDİYE 
MECLİS ÜYELERİ LİSTESİ

DYP 
UMURBEY BELDESİ

Belediye Başkan adayı
Ahmet BAĞCI

BELEDİYE MECLİS 
ÜYELERİ

1- Ergün BAŞARAN
2- Haşan TURŞUCU
3- Hüseyin CEVİZ
4- Alî KOKSAL
5-Abdullah ARAŞ
6- Raşit GÜLSÜM
7- Ercan DAĞDELEN
8-Sedat SELÇUK

KONTENJAN

Hus ey in KAPÇI

BURSA HAKİMİYET
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 

TEL : 513 17 97- 513 96 83
Fax : 513 35 95

Salonu'nda 
gerçekleşeceği 
açıklandı 
ÜÎke genefinde 
eğitimciler 
ordusu olarak 
her zaman on 
plana çıkan 
Öğretmenlerin 
"Kan ver can 
kurtar" 
sloganıyla 
başlatacakları 
kampanyada 
rekor seviyede 
kan bağısı rim 
gerçekleşmesi 
bekleniyor.

BELEDİYE MECLİS 
ÜYELERİ

1- İrfan ÜNLÜ
2-Faruk BEŞLİ
3- Afi CsM PEHLİVAN
4- Seçkin ASLAN
5- Selçuk ULUDAĞ
6- ÖzeykKAYA
7-Ak* TORUN
8- ümmet DİKER

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Bursa ovası
BULANLAR VEYA 

YERİNİ BİLDİRENLER 
ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

tehdit altında
Şehir plancıları ile 
ziraat mühendisleri, 
çevre yolunun 
ova bağlantısının 
yapılması halinde 
Bursa’nın birinci 
sınıf tarım 
arazilerinin yok 
olacağına dikkat 
çekerek, 
Karayollarının 
güzergahı 
değiştirmesini 
istedi.
Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Esin 
Mıhçıoğlu ile 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Şube 
Başkanı İlhan 
De mir öz, düzen
ledikleri ortak 
basın toplantısında, 
yakın çevre yolu ile 
Otosansit kavşağını 
bir birine bağlaya
cak 8 kilometrelik 
bağlantı yolunun 
ovayı tehdit 
ettiğini bildirdiler. 
Mıhçıoğlu, 
Kestel-Gürsu 
istikametinden

İstanbul’a gidecek 
araçların yakın 
çevre yolunu 
kullanacaklarından 
dolayı böyle bir 
bağlantı yoluna 
ihtiyaç olmadığını 
söyledi. Mıhçıoğlu, 
İstanbul’dan 
Gürsü-Kestel’e 
gidecek olan 
araçların, otobanın 
Yalova yolu ile 
kesiştiği nöktadan 
Otosansit kavşağın
daki bağlantı yol
unu kullanmaları 
halinde 20 kilome
tre yol kat edecek
lerini, ancak 
aynı istikametin 
yakın çevre yolu 
üzerinden 
15 kilometre 
olduğunu kaydetti. 
Mıhçıoğlu, 
"Ova bağlantı, 
yolunun kışa ve 
tercih edilebilir 
bir yol olmadığı 
ortada. Ayrıca. 
Karayollarının 
planı uygulanırsa 
Bursa ovası ikiye 

bölünecek ve 
tarım arazileri 
parçalanacak. Bu 
parçalanma tarımı 
engellediği gibi 
bölgedeki kaçak 
yapılaşmayı da 
artıracak" dedi.
25 YILDA 
OVANIN YÜZDE 
19’U YOK OLDU 
25 yıl önce 11 bin 
224 hektarlık alan
da tanm yapıldığını 
ifade eden 
Demiroz ise, 
"1977 yılında 
çıkartılan koruma 
planına rağmen 
25 senede ovanın 
yüzde 19luk 
bölümünü 
kaybettik.
1977 yılında 
ovanın 11 bin 
224 hektarlık 
alanında tarım 
yapılıyordu. 
Bugün işe ovada 
tanm yapılan 
arazi 9 bin 40 
hektar. 1969. 
yılında ovada 
1925 hektarlık

alan sanayi ve 
mesken alanıyken, 
1998 yılında bu 
rakam 13 bin 
343 hektara 
ulaştı. Bu rakam
lar ovanın yok 
olduğunu gözler 
önüne seriyor. 
Çevre yolunun 
ova bağlantısının 
güzergahı 
planlanan 
bölgeden geçerse, 
80 yıl içinde 
ovada bir 
dönüm tanm 
arazisi kalmaz. 
Yolu her yere 
yapabilir, betonu 
istediğiniz yere 
dökebilirsiniz, 
ancak toprak 
kaybının telefasi 
yok" diye konuştu. 
Oda başkanlan, 
Karayollarının 
güzergahı yeniden 
belirlemesini 
isteyerek, bu 
konuda Bursa 
milletvekillerini 
de göreve 
çağırdılar.

3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna 
bildir 
meleri 
önemle 
rica 
olunur.

Kayıp köpeğimiz

HER TURLU KARTI)? ff 
«ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2K0FİS& KIRTASİYE

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK
Tel: 514 9130Fa: 512 20 76

İSİM DÜZELTMESİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 

2003/881 esas 2004/72 nolu 12.2.2004 tarihi 
karan ile Nurittin Aydın olan ismim 
“Nurettin” olarak değiştirilmiştir.

NURETTİN AYDIN

[KÂYİP Gemlik Lisesi’nden 1997 - 98 aldığım 
tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

CEYHUN ÖZER
m

YONCA DANIŞMANLIK
20-40 yay eratı BAYAN
✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Ütesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER
✓ EV İSLERİNE YARDIMCILAR

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

m: (0.224) 514 28 62
Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK 
Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 
numaradan randevu alınarak yapılacaktır.

I kanun^**^ W l
I JAPON CAZ SOBALARI MERKEZİ jML I

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP ■
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI |

IŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. g

JAMN SIRASI 6A2YAİI SATIŞ VE SIIVİSİBİZ VAH» I

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

EVİNİZİ-İŞYERİNİZİ- I
YAZLIĞINIZI ।

HIZLI VE DENGELİ ETIIR I
SICACIK BİR MEKAN I 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ I
YASAYIN |

İSSt KOKUSUZ DUMANSEYAMR «
PENCSEDt ’HSİME ORTANCA HURlFYkMttl

FANSIR YA»SONE* ®

JELSlî 71J7]
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(Yoksulluk sınırı 
1.4 milyar lira

Öğretmenlik başvurulan bugün son
MEB, İhtiyacı karşılamak içr 10 er kadroya öğretmen atayacak

Dört kişilik
I bir ailenin 

aylık zorunlu 
gıda

| harcaması
| tutarının, 
| şubat ayında 
J 474 milyon 
| 740 bin liraya 

yükseldiği
| bildirildi. 

Türk-İş 
tarafından

| yapılan
» araştırmaya 
Ivgöre, açlık 

sının olarak 
da nite
lendirilen dört

; kişilik bir 
ailenin aylık 
zorunlu 
gıda harca-

| ması tutan, 
I Şubat 

!l 2004’te bir

önceki aya 
göre 
yüzde 0.4 
oranında artış 
göstererek, 
473 milyon 
17 bin liradan 
474 milyon 
740 bin liraya 
yükseldi.
Araştırmaya 
göre, aylık 
zorunlu gıda 
harcaması 
tutarının yanı 
sıra; ulaşım, 

giyim, kira, 
elektrik, su, 
sağlık ve 
eğitim gibi 
harcamalar
dan oluşan 
yoksulluk 
sının ise 
Şubat 
2004’te bir 
önceki aya 
göre yine 
yüzde 0.4 
oranında 
artış 
göstererek, 
1 milyar 
437 milyon 
742 bin 
liradan, 1 
milyar 442 
milyon 976 
bin liraya 
çıktı. 
Türk-İş 
araştırmasın

da, dört kişi
lik bir ailenin 
aylık 
zorunlu gıda 
harcaması 
tutarında 
son 
12 ayda 
yüzde 12.6, 
bu yılın ilk 
iki ayında 
ise yüzde 
3.2 oranında 
artış olduğu 
belirtilerek, 
gıda harca
malarında 
son 12 ayda 
gerçekleşen 
artış 
oranının 
son yılların 
en düşük 
değeri 
olduğu 
kaydedildi.

Öğretmen 
atamaları için 
başvuru süresi 
bugün sona 
eriyor.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
öğretmen ihti 
yacını karşıla
mak amacıyla. 
10 bin kadro 
ya, öğretmen 
atayacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı 52 
branşta 10 bin 
öğretmen için 
atama yapacak. 
En fazla öğret
men İngilizce

Yağmur ve fırtına geliyor
Hafta başından 
beri yaşadığımız 
yağışsız günler 
geride kalıyor, 
yağmur bu 
akşam saat
lerinde Trakya 
ve Ege’den 
yurda giriş 
vapıyor. Bu 
akşamdan 
itibaren ise 
birçok bölgeyi 
kaplarken, batı 
bölgelerimizde 
lodos fırtınası 
bekleniyor. 
Hava sıcaklık- 
lannda önemli 
bir değişiklik 
olmayacak. 
Meteoroloji

«e öğret 
menfcğt branş 
lannda ato- 
nacak. Aday 
la r. bakanlığın 
http. perso 
nel meb.gos .tr 
adresindeki 
formu doldu
rarak. illerdeki 
başvuru buro- 
lanna onaçiata- 
cak. Doğu 
Anadolu 
Bölgesinde 
hava koşullan 
nedeniyle 
başvuru buro- 
lanna gide
meyen adaylar,

Genel 
Müdürlüğü ’nden 
alınan bilgiye 
göre, bugün 
akşam 
saatlerinde yağ
mur Trakya ve 
Ege’de yağmur 
görülecek, diğer 
bölgelerimiz 
parçalı ve az 
bulutlu. 
Önümüzdeki 2 
gün hava raporu 
ise şöyle: 
BUGÜN : 
Perşembe günü 
batıdan giriş 
yapan yağmur iç 
bölgelere doğru 
yayılıyor. 
Marmara, İç

lerim teiefoaAa 
da Milli Egn» 
Müdürlüklerine

Bdrwddu 2003 
tarihinde öğret
menlik için 
başvuran, an

Anadolu, Ege, 
Batı Akdeniz ve 
Batı Karade 
niz’in iç kesim
leri yağmurlu, 
diğer bölgele 
rimiz parçalı 
bulutlu. M arma 
ra ve Ege'de 
kuvvetli lodos 
fırtınası bekle 
niyor... İç böl
gelerimiz sisli.

YARIN

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR

VAPUR - FERİBOT

OTOBÜS

TÜP DAĞITICILARI

AKCAN PETROL 513 10 79

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

261 54 00
(18 Hat)

Bursa. • 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

256 77 84
544 30 60

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

İDÖ İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

DENİZ OTOBÜSÜ

5131295
513 1637
513 1637
5138843
5132259
5134546
5136500
5145981
5138000

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz 
Ipragaz 

Haboşgaz
YeniLMtgaz 
BPGaz
Bütünler LMtgaz

YERLİYURTLAR PETROL 513 30 33

TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

110
155
156

513 1055
513 18 79
513 1206

TEK Anza 
TEK İşletme 

Statyum 
Orm.BÖLŞef. 
MIHI Eğrt. Md. 
Halk Kütüphane

513 20 66
513 45 03
514 0095
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 1057
513 13 08KAYMAKAMLIK Karayolları

Kaymakamlık

CSava/rd.

Emniyet Mûd.

513 1051
513 1053
5132954
5131028

Uman Baş.
Mal Mûd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 

Tapu Slcl. Mûd. 
Müftülük

513 11 33
513 1095
513 37 42
513 1507
513 14 14
513 13 64

ULAŞIM Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Mûd.

513 14 11
513 1042
513 1092
5131186

Uludağ Turizm
Aydın Turfam

513 12 12
513 20 77

HASTANELER
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Oy/fet Hastanesi 51392 00
BELEDİYE

SSK Hastanesi
Mer

51323 29
513 1068

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 613 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 5134521-122
Sulşlot. 513 45 21- 115
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md.513 46 21 -182
Yan İşi Md 613 4521-111

Su Anza Yama 185,

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çncr Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 1821
513 24 67
513 32 40 
5132324 
5143650

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİİLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazeteme Bürosaadae datofe.

SATILIK DAİRE

Manastır 100. YIL 
Sitesinde SATILIK 
DAİRE 513 67 95

ILICA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DURLMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17

Hamaliye Mh. Yavuz Sok. 

No: 11 GEMUK 

3200 M2 imarlı bahçe 

0.536.969 99 03

Manastır'da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap 

140 n»2 darrr 
0.536.969 99 03

19S mZ 4 kattı is var» 
satılık 0.505. 361 14 39

Kaaia da Y esi Setüa (Mae Stes; M 
k«VM ana «t uakOak dare 38 ahar 

513 «79-85352159995
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"jin mallan için
tedbir ajdılÇ Dış borç ödemeleri

Coşkun: "Gümrük duvarları yükselmez." 2-25 Şubatla 2 milyar 488.20 milyon dolar dış borç ödedi 11
Sanayi ve 
Ticaret Bakanı 
Ali Coşkun, 
ucuz cin 
mallan ile 
mücadele için 
gümrük 
tarifeleriyle 
oynamanın 
söz konusu 
olmadığını, 
bunun için 
başka tedbirler 
alındığını 
söyledi. 
Ali Coşkun, 
İzmir'de 
ayakkabıcılık 
fuarının açılışın
da, hükümetin 
ekonomiye ve 
dövize müdahale 
etmesinin 
yanlış 
olduğunu.

bunun yapay 
krizlere zemin 
hazırlayacağını 
bildirdi.
Coşkun şunlan 
kaydetti:
"Bütün bunlara 
tedbir olarak, 
gümrük 
duvarlarını 
yükseltemedi 
ğimize göre, 
ihtisas gümrük
leri kurarak

Önemli ölçüde, 
önlem alıyoruz. 
İkincisi, 
menşe şek 
detnamesi çok 
sıkı bir kontrol 
altına alındı. 
Menşei belli 
olmayan 
malların 
gümrükten 
girmesi 
önleniyor." 
Sanayi ve 
Ticaret 
Bakanı Coşkun, 
yavaş işleyen 
damping 
mevzuatının da 
hızlandırılması 
için, herkesin 
elindeki 
bilgi ve belgeyi 
ulaştırmasını 
istedi.

Türkiye, 2-25 katılma payı,
Şubat tarihleri üyelik aidatı
arasında 2 gibi kalemlerden
milyar 488.20 oluştu.
milyon dolar Aynı dönemde
dış borç Uluslararası
ödemesi yaptı. Para Fonuna
Ödemelerin (IMF) 491.29
1 milyar milyon dolar
960.60 ödeme yapıldı.
milyon dolan Ocak ayında.
Hazine, 1 milyar 575.33
14.64 milyon milyon dolar
dolan Merkez dış borç ödemesi
Bankası, yapan
21.67 milyon Türkiye’nin
dolan ise genel yılbaşından bu
ve katma yana yaptığı
bütçeli idarelerin dış borç ödeme
dokümantasyon, tutan 4 milyar
kitap bedeli. 63.53 milyon

dolan buldu. dts borç ödemesi â• J
Türkiye, yaparken, yh* j
2003 yılının bunun 11 milyar i M 

\
tamamında 498.30 milyon a
15 milyar dolannı Hazine j w
365.67 tek başına yeri ; M

1 Ah
milyon dolar ne getirmişti. 11 N

— 
ABONE OLDUNUZ MU? ■ 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN j

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT 

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Sech 
JoysfiCk 
Hedye

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Ağız ve diş sağlığı
için altın öneriler

Hemen hemen her 
insan için önemli bir 
sağlık sorunu haline 
gelen ağız ve diş 
hastalıktan, uzman* 
lann önerdiği basit 
yöntemlerin uygu
lanması halinde 
korkutucu boyutlara 
ulaşmaktan çıkıyor. 
"www. Hekimce, 
com" sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
ağız ve diş sağlığını 
korumak için 13 
altın kurala riayet 
edilmesi gerekiyor. 
İşte altın kurallar: 
”1. Bir çok diş 
çürüğünün oluşumu 
aylar sürer. Diş 
hekimine gitmek 
için dişlerin ağrı
ması beklenmeme
lidir. Yılda iki kez 
diş hekimine 
gidilmelidir .
2. Çocukluk döne
mindeki beslenme 
diş sağlığı yönünden 
çok önemlidir.

Kalsiyum, fosfor ve 
flor mineralleri 
yeterince alın
malıdır. Dişeti diş 
sağlığı ve sağlamlığı 
için gerekli C, A ve 
D vitamini eksikliği 
olmamalıdır. Süt, 
süt ürünleri ve taze 
meyvalar özellikle 
yararlıdır.
3. Sürekli yumuşak 
besinlerle beslen
mekten kaçınmalı 
dır. Havuç, elma 
gibi yiyecekleri 
ısırarak yemek diş 
sağlığı için 
gereklidir.

4. Öğün aralarında 
rasgele yemekten ve 
şekerlemelerden 
kaçınmalı, her tatlı 
yiyecekten sonra 
ağız suyla çalkalan
malıdır. Asit, kola, 
gazoz gibi içecekler
den kaçınmalıdır.
5. Her akşam yat
madan önce ve 
yemeklerden sonra 
dişler tekniğine 
uygun olarak 
fırçalanmalıdır.
6. Dişler kürdan 
dahil hiç bir şeyle 
karıştırılmamalıdır. 
Diş aralan temi
zliğinde dip ipliği 
kullanılabilir.
7. Sigara ve alkol 
diş sağlığı için çok 
zararlıdır.
8. Fındık, ceviz gibi 
şeyler dişlerle kınl- 
mamalıdır.
9. Sakız çiğneme, 
ağıza kalem, 
parmak sokma, tır
nak yeıpe, dudak,

parmak. yanak »sor
ma, özellikle ilk 
okul sıtalarmda çen
eye el dayama gibi 
alışkanlıkların dişler 
ve çene için zararlı 
olduğu unutulma
malı, bunlardan 
kaçınmalıdır.
10. Çok soğuk ve 
çok sıcak yiyecek ve 
içeceklerden 
kaçınılmalıdır.
11. Diş hekimi ge 
rekli görmedikçe diş 
çektirmemeli, özel
likle bilgisiz kişilere 
diş çektirmekten 
kaçınılmalıdır.
12. Çocuklara 2 
yaşından sonra ya 
lancı meme, biberon 
kullandırtmamalıdır.
13. Ağzı açık uyuma 
dişlere zararlı oldu 
ğundan burunda 
böy le uyumaya 
sebep olan tıkanık
lık nedenleri 
araştırılıp ortadan 
kaldırılmalıdır".

Ruh halinize göre beslenin
Çeşitli ruhi 

' problemlerin 
tedavisinde 
besinlerin etkili 
olduğu ve bun
lardan fay
dalanılabileceği 
bildirildi.
Verilen bilgilere 
göre, bezginlik 
durumunda, 
sebze grubu 
yiyecekler ter
cih edilmeli.
Yediğiniz 
sebzelerin çiğ 
olmasına dikkat 
edin. Yavaş 
yemeye özen 
gösterin.
Uzmanlar, 
yorgunluğa
karşı bezelye ve 
havucun birebir 
olduğunu vur-

J gularken, taze 
f sıkılmış meyve 

I sularına ve evde 
1 yapılan meyveli 
i yoğurtların da

Emeklilerden

AYM’nin, düzenlemeyi iptal 
eden kararı Resmi Gazete de

yayımlandı

faydasına 
dikkat çekiyor. 
Çekingenliğe 
karşı kuru bak
lagiller ve fos
for açısından 
zengin besinler 
öneren uzman
lar, bulgur, mer
cimek ve balık 
türü yiyecek
lerin de yen
mesini tavsiye 
ediyor.
Uzmanların, 
agresifliğe karşı 
önerileri ise 
yağlı tohumlar, 
özellikle fındık, 
ceviz ve fıstık. 
Keyifsizlik duru
munda pizza,
döner ve 
hamurla, kişinin 
kendisini ödül* 
lendirebileceğini 
ifade eden 
uzmanlar, 
endişe duru
munda vücutta

aşırı sıvı kaybı 
olacağından 
hafif çorba, 
komposto, 
meyve suyu 
içilmesinin 
gerekli 
olduğunu 
bildiriyor.
Uzmanlar, 
hayal kırıklığı
na karşı engi
nar ile

Anayasa 
Mahkemesi' nin, 
emeklilerden, 
aylıklarının 
%1’ine kadar 
sağlık katkı payı 
alınmasına ilişkin 
düzenlemeyi 
iptal eden karan 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Yüksek Mahkeme, 
karar

gerekçesinde, 
"cahsma Kavaftı 
boyca emekJâÜk 
keseneği ödeyâp 
emekliliği hah e 
denlerden bir de 
emekli okluktan 
sonra sağhkpriMİ 
alınmasının Mayi 
güvenlik hakkını 
zedelediğini 
vurguluyor.

NÖBETÇİ ECZANE
27 $ıb«t 2004 

SENA ECZANESİ

kerevizin 
oldukça etkili 
olduğunu 
kaydederken, 
sebzelerin hayal 
kırıklığını hafif 
letici etki 
içerdiğini de 
hatırlatıyor.
Domates, biber, 
patlıcan ve 
patatesin yalnı
zlık duygusunu 
hafiflettiğini 
belirten uzman
lar, aşın öfke 
halinde ekmek,

makarna, 
sebze, meyve 
yenmesini, 
kırmızı et ve 
kafeinli içecek
lerden ise uzak 
durulmasını 
öneriyor.
Uzmanlar,
depresyona 
maruz kalan 
kişinin, çok 
fazla olmamak 
kaydıyla 
çikolata, ayrıca 
şekerli, sütlü 
tatlılar da

yiyebileceğini 
vurguluyor. 
Özgüvenini 
kaybeden 
kişilere de 
C vitaminli 
yiyecekler 
tavsiye eden 
uzmanlar.
yeşil biber, 
maydanoz, 
haşlanmış 
patates ve 
kuşbumunun 
insana güven 
verdiğini 
bildiriyor.

YH. : 31 SAYI : 1780
FİYATI: 200.000 TL (KDV DaM 

Sahibi : Kadri dİ ER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GLLER 

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

Tel: 513 96 83 Fa* : 513 35 95 GEMJK 
Basıkbğı Yer ; KÖRFEZ OFSET

Matbaarid A im dh Bektarnohk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok No: 3 B GEMLİK 
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Kordon ve Park çevresinin 
parke döşemeleri tamamlandı

Sayfa
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Gemlik Belediyesi 
tarafından Atatürk 
Kordonu düzenleme 
çalışmaları kapsamında 
başlatılan parke döşeme 
çalışmaları tamamlanırken, 
Atatürk Parkı çevresinde 
yapılan kaldırım döşeme 
çalışmaları da bitirildi. 
Park çevresine ve Atatürk 
Kordonu ’na yeni güzellik 
katan döşeme çalışmaların
dan sonra. Kordon ve 
Park çevresi modern 
bir görüntü kazandı.
Emin Dalkıran 
Kordonu ’ndan sonra, 
geçtiğimiz aylarda ihale 
edilerek, parke döşenme
sine başlanan Atatürk 
Kordonu, Türk hah ve 
kilim motifleri ile bezendi. 
Kordonun çevresindeki 
ışıklandırma çalışmalarına 
başlayan Belediye Fen 
İşleri ekipleri, TEDAŞ 
tarafından dikilen beton 
direkler sökülerek, yerle 
rine yenilerini koyacaklar.

KONGRE İLANI
GEMLİK KÖRFEZ AVCILIK VE 

ATICILIK İHTİSAS 
KULÜBÜ

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
CrmMı Körfez AvcdA w AtnftA fab- 

sas Kulübü Demeği nm yıAA olağan 
genel kurul toplantısı 07.03.2004 Pazar I 
günü saat 20.30'da Habt Pasa M^ıılftı I 
1 Nolu Cadde No : 149 GEMLİK 
adresinde bulunan demek lokalinde 
yapılacaktır.

Ekseriyet teinin edilmediği takdirde 
toplantı 14.03.2004 tarihinde aynı yer w |1 
saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve açılış konuşması
2- Divan teşekküle ve saygı duruşu
3- Gelir gider raporlannm okunması ve 

müzakeresi
4- Faaliyet raporlannm okunması
5- Yönetim ve denetim kurullarının 

ibrası
6- 2004-2006 yılı tahmini bütçenin 

okunması
7- Yeni yönetim ve denetleme 

kurullannın 2 yıllığına seçilmesi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Cd O QC QQ
KÖRFEZ OFSET O IO CJ O OO

Yerel seçimler yekleşiyor
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN

✓ Her türlü Renkli afiş ✓ El ilanı
✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası

✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 
basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI
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



7 Mart 2004 günü başlayacak olan fidan kampanyasına TEMA Vakfı halktan d—tefc

[TEMA Vakfı’ndan 1 milyon fidan kampanyası
2040 yılında Türkiye’nin çöl olacağını iddia eden TEMA Vakfı, açtığı yeni kampanya ile 1 milyon fidan

N llyor. 7 Mart 2004 günü Türkiye’nin bir çok televizyon kanallarında başlatılacak olan kampanyaya edmaae
I istenirken, Vakıf Gemlik Temsilcisi İbrahim lldırım, ”Bir karış bile toprak kaybetmeye tahammülümüz yoh^ded» Sayfa S'de

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ -
M GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

_____________ GEMLİK _____________________________________

KSrfez
, |_m| TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE
*^^Şuba^004 Cumartesi FİYATI :

Kredi kartı 
kullananlara uyan 
Kredi kartryl* a*pvwtp *«•■»>
duştun mutiuku bş utmuu* PO S uauau- 
nesi kullunun rşyun M^MpSar MoMv du 
mutlaka ffş eamaaai bonuuundu uyun- 
da butundu. Kredi bam da yumdun 
alışverişlerde mutlaka butça ddeeman- 
mas i gerekiyor Haben

| Uludağ Üniversitesinde başlatılan bilimsel bir çalışmada zeytin ağaçlarının donma derecesinin uzatrfmasma jâyor

Zeylinde dona dayanıklılık arttırılıyor
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dedikodu
I Seçimler yaklaştıkça, siyasilerin rakiplerine 

U çamur atmalar da başladı.
Rakiplerini seçmenin gözünde küçük 

düşürmek isteyenler, akla gelmeyecek şeyler 
üretebiliyorlar.

Bayanların günlerine de artık siyaset girmiş..
Bayanlar, çaylarını yudumlarken ve kısır

larım yerken, kendilerini beş yıl daha yönete
cek başkan adayları için değerlendirme yapıy
orlar.

Bu değerlendirmeler, dedikodularla besle 
nırse iş çağrından çıkar.

Dün, DYP Başkan adayı Faruk Güzel’in 
adaylıktan çekildiği yayıldı kulaktan kulağa.

Güzel, gazetemiz baskıya girdiği sırada bu I 
dedikoduları yanıtladı.

Siyasi rakipleri eleştirmenin yeri meydan
larda.

Banlan başka zeminlerde yapanlara ne 
denirse siz söyleyin.

Yerel yönetimler, halkın ihtiyaçlarının gide 
rfldıği birimlerdir.

Bu nedenle başkanlar, halk ile iç içe olmak 
zorundadırlar.

AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın 
dün başkan adaylarına yaptığı seslenişi doğru 
bakıyorum.

Erdoğan, belediyeciliğin kaldırım ve yol 
yapma işi olmadığım söylüyor.

Kaldırımları güzelleştirmek kadar insan ilişk- 
ilerini güzelleştirmek bence çok önemli.

i Gemlik Körfez olarak, siyasi yarışın 
başladığı bu günlerde, her zaman olduğu gibi 
tüm siyasi partilere aynı mesafedeyiz.

Bu böyle biline. 
Bizim için de dedikodu üretenlere hatırlatılır.

Uludağ Üniversitesi zeytin ağaçlarının soğuktan etkilenmesini 
önlemek için çalışmalar başlattı. Zeytin ağaçlarında dona dayanık
lılığı arttırmak için genetik ve molekül özellikleri araştırılıp -20 
derecenin altında zeytin yetiştirmenin yolları aranıyor. Sayfa 3’de
Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, ‘çekildi’ iddialannı yalanladı

"Kendimin tek rakibiyim”
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, son gün
lerde kendisi hakkında 
çıkartılan dedikoduları 
yanıtladı.
“Ben kendimin tek ra
kibiyim" diyen Güzel, 
belediye başkanlığına 
adaylığını açıkladığın
dan bugüne kadar 
adaylıktan çekilmeyi 
hiç düşünmediğini 
belirterek, 
şöyle konuştu : 
“Bazı siyasi partilerin 
mensupları, karşılarında 
tek rakip beni gördük
leri İçin çeşit çeşit 
dedikodular üretiyorlar.

Dün, Manastır Mahallesi 
ve Ata MahallesPne 
giden bir partinin men
supları, benim adaylık
tan çekildiğimi seçmen
lere söylemiş. Ben, 
adayım ve adaylığımı 
açıkladığımdan beri 
gece gündüz seçmenler 
ile beraberim. 28 Mart 
seçimlerinde, ben 
kendimi kendimin rakibi 
görüyorum. Bu dediko
duların çıkartılmasının 
altında yatan neden, 
Faruk Güzelin belediye 
başkan adayları arasın
da en güçlü olmasın
dandır. Beni dedikodu
lar ile yıpratamazlar."

Faruk Güzel hakkında çıkartılan 
dedikodulara -Kendimin tek 

rakibiyim- dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ayrık otları....
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Çok ciddi problem var.
Politik yaşam ve bu yaşamda yer alaı 

politikacılar ülkenin geleceğini karartı yo
Son günlerde yaşananlar..
Sonuçlardan ya da yerinden memnun 

olan yok.
Bir yakınmadır gidiyor.
Siyaset toplum için mi yapılıyor?..
Yoksa ..
Kimse bunun ayırdında değil.
Kendisine sormuyor?
Ya ben ne yapıyorum?
Hem partime hem ülkeme hem de 

kendime zarar veriyorum demiyor.
İşin ilginci başkaları da sormuyor.
Politikacıların hedeflediği yol bizi 

selamete götürmeyecek..
Bu kesinleşti.
Medya da öyle..
Ne doğru dürüst haber veren var.
Ne de «gazetecilik yapan.
Medya olmuş ticaretin bir parçası..
Hatta ağa babası..
Kredilere ulaşmanın aracı..
Eee politikacılar da elverişli..
Al gülüm ver gülüm.
Biz de kalkınacağız diye bekleyelim 

duralım.
Eğer bir yerde siyaset-medya-ticaret iç 

içe girmişse;
Orada kalkınma bekleme..
Orada gelişme bekleme..
Orada ilerleme bekleme..
Aksine geriye gidiş var.
Fakirleşme var.
Toplumdan uzaklaşma var.
Aksini öne süren var mı?
Varsa bir adım öne gelsin.
Politikasızlaştırma, eğitimsizleştirme 

tohumlan verimli ve sulak arazide serpil
di..

Şimdi de güzel ve yararlı değer 
yargılarının köküne kibrit suyu ekiyor.

Tıpkı ayrık otu gibi..
Aynk otu bile temizlenince bitiyor.
Çıkar, güç, para hırsı sevgisiz, saygısız 

bir dünya yarattı.
Böyle bir sonuç; manevi değerleri ön 

plana çıkarıyor.
Çünkü tutunacak bir dal kalmadı.
Denize düşen örneğinde olduğu gibi..
Türkiye bu duygu ve düşüncelerle yerel 

seçimlere gidiyor.
Sonuç mu?
Ne bekliyorsunuz ki?
Güzel deyişler var..
Onları anımsatalım.
Denizler durulmaz dalgalanmadan.
Güneş açmaz yağmur yağmadan.

I -vfettin SEKERSÖZ 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanlığı, 
secim bürosunda

I düzenlediği tören
le partililerin İl

| Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
adaylarını tanıttı. 
Aday tanıtımı 
töreninde 
konuşan Saadet 
Partisi İlçe 
Başkanı Mehmet 
Aklan, "Adam 
gibi adaylar" 
belirlediklerini 
belirterek, 
"Listeleri 
yaparken zorlan
madık, çünkü 
adaylarımız 
adam gibi

' adamlardır, 
listelerimizi

I < nceden
, b< lirlediğimiz
1 için kısa sürede 
I sonuçlandırdık" 

dedi.
Törende Şükrü 
Faraş isimli bir 
partilinin Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut hakkında 
yazdığı şiir 
okundu. Şiirin 
okunmasıyla 
birlikte Saadet 
Partisi seçim 
bürosu alkışlarla 
inledi.
BİZDE GÖREV 
VERİLİR 
İSTENMEZ 
Törende daha 
sonra Saadet 
Partisi Belediye 
Başkanı Recep

Aygün söz aldı. 
Aygün, ülkede ve 
ilçede makam ile 
sandalye savaşı 
yaşandığına 
dikkat çekerek 
"Biz çok rahat 
bir çalışma 
yapıyoruz. Bizde 
talep yarışı yok
tur. Görev verilir, 
istenmez. Listeler 
açıklanalı üç 
gün oldu, bir 
tek arkadaşımız 
bize gelerek

sitemde bulun- i i
madı. " diyerek 
partilerinin 
uyumlu çalıştığım 
vurguladı.
Daha sonra.
Saadet Partisi nin I 
İl Genel Meclisi 
ile Belediye 
Meclisi adayları 
Belediye Başkan 
adayı Recep 
Aygün tarafm- 
danalkışlarla
partililere .
tanıtıldı.

II I

OZKflYfl OTOMOTİVDE KAMPANYA
2 ADET AĞIR VASITA 

LASTİK ALANA
1 ADET 

NOKIA 3315 HEDİYE

ÜSTELİK KREDİ KARTINA § AY TAKSİT
YAPI KREDİ- WORLD KART 
İŞBANKASI - MAXIMUM KART 
GARANTİ BANKASI - BONUS KART STaKLARLA

ABONE OLDUNUZ MU ?
FTlöf ■ /A 4 OKUYUN OKUTUN 
!1... İM h ABONE OLUN

ÖZKflYA OTOMOTİV
_______ _ 0 EIL11 11 Y 11
B B Körfez Boytoş Sitesi Altı GEMLİK

Tel : 513 73 93 Fax : 514 40 44
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|l Zeytinde dona 
J dayanıklılık arttırılıyor
v r Uludağ Üniversitesi zeytin ağaçlarının soğuktan etkilenmesini 

önlemek için çalışmalar başlattı. Zeytin ağaçlarında dona 
dayanıklılığı arttırmak için genetik ve molekül özellikleri araştırılıp 
■20 derecenin altında zeytin yetiştirmenin yolları aranıyor.
Uludağ Üniversitesi, 

| zeytin ağaçlarında 
| dona dayanıklılığın 

moleküler ve 
genetik özellik*

I ferinin belirlenmesi 
için çalışmalar

Si—I başlattı.
■de tefe ir Uludağ Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi’nin,L’dşeni' 
ilminin 
niucaİKşt 
uiab.
a sonra.
ia Partisi 
shİNkü 
«ieöve 
is ataçtan 
dfceHaü 
ılmp

zeytin ağaçlarında 
dona dayanıklılığın 
araştırılması ama 
cıyla iki yıl önce 
başlattığı çalışma, 
önümüzdeki yıl 
tamamlanacak.
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri 
Bölümü Öğretim

htaatin- Üyesi Prof. Dr. 
fcfeıfe Atilla Eriş’in 
fise । hazırladığı ve 
ûöi ; Devlet Planlama

Teşkilatı (DPT) 
tarafından destek 
lenen projede, 
Gemlik zeytin 
çeşidinin düşük 
sıcaklıklara

dayanımı -20o C a 
kadar olan farklı 
sıcaklık 
kademelerinde 
test ediliyor.
Proje ile ilgili bilgi 
veren Prof. Dr.
Atilla Eriş, 
zeytin ağaçlarının 
1980’li yılların ilk

yarısında yaşanan 
dondan etkilenmesi 
üzerine bir çalışma 
başlatmayı 
düşündüklerini 
ancak o dönemde 
laboratuvar koşul 
larının bu araştır 
ma için uygun 
olmaması nedeniyle

dona dayanım 
yeteneklerini 
belirliyor ve 
dokulardaki 
moleküler değişim
leri araştırıyoruz. 
Çalışma sonucun
da belirlenecek 
moleküler karak
terler, dona daha

INI
w TAŞI J

GEDİĞİNE tfi

E#
*)h<m

İV 
i* 
1#

Şah demiş....
SHP Genel Başkanı 
Sn. Murat Karaya için, 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına adaylığını 
koymuş....
“* Melih Gökçek; bu iyiliğini 
unutmasın’* demiş.
Şüphesiz Melih Gökçek 
İyiliğini unutmaz.
Milyonlarca sosyal demokrat da 
inancınızı ihanetinizi...

vazgeçmek zorunda 
kaldıklarını 
belirtti.
Yapılan projeler 
sayesinde labora 
tuvar donanı minin 
uygun hale getiril 
mesiyle 2002 yılın
da zeytin projesini 
başlattıklarını 
kaydeden Prof. Dr. 
Atilla Eriş, 
projeyle ilgili şu 
bilgileri verdi: 
“İki yıldır Gemlik 
çeşidi zeytin ağaç 
larının moleküler* 
biyolojik yönden 
özelliklerini inceli 
yoruz. Zeytin ağaç 
larından alman 
sürgün örneklerine 
kademeler halinde 
-20o C kadar kont 
rollü düşük sıcak
lık testleri uygula
mak suretiyle

dayanıklı zeytin 
çeşidi elde edilme
si için, daha 
sonraki gen 
transferi veya 
diğer yöntemlerle 
yapılacak ıslah 
çalışmalarına 
bir basamak 
olacak ve ışık 
tutacaktır." 
Prof. Dr. Atilla 
Eriş, çalışmanın 
önümüzdeki yıl 
tamamlanarak 
sonuçlarının 
kullanılmaya 
başlayacağım 
be liıtti.
Prof. Dr. Eriş ayrı
ca. son yasanan 
yoğun kış şart
larının bu tip çahş- 
malann önemini bir 
kez daha ortaya 
çıkarttığım 
vurguladı.



28 Şubat 2004 Cumartesi KKrfez

“Tek rakibimiz AKP’dir”
SevtfUın SEKERSOZ

Gençlerin ANAP’a 
katılım töreninde 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin 
seçimlerde tek 
rakiplerinin AKP 
olduğunu, ipi 
kendilerinin 
göğüsleyeceğini 
iddia etti.
Değişik partilerden 
geldikleri açıklanan 
yaklaşık 40 gencin 
ANAP rozeti takma 
töreninde İlçe 
Başkam Ferhat 
Kurt, Belediye 
Başkan1 adayı 
Adnan Tekin, 
Gençlik Kollan 
Başkanı Erhan 
Çelik ile partiye 
katılan gençler 
hazır bulundu. 
DÖRT EĞİLİMİ 
DEVAM 
ETTİRECEĞİZ

I İlce Başkanı 
j Ferhat Kurt, genç

lerin ANAP'ı tercih 
ettikleri için onlarla 
gurur duyduklarını 

belirterek 
"Yeni 
yapılan
mamızda 
öncelikle 
temiz, 
dürüst, bece 
rikli ve nite
likli kişilerle 
çalışmayı he 
defledik. 
Felsefemiz 
olan milliyet 
çilik, 
muhafaza 
karlık, sosyal ve 
adaletçiliği bir 
araya getirdik. 
Partimize katılan 
gençlerin çoğun
luğu DYP ağırlık- 
lıdır. Aramıza 
katıldıkları için 
mutluyuz. Bu 
gençlerimizle bir
likte inançla yola 
çıktık. AK Partinin 
rakibiydik, şimdi 
onlar bizim 
rakibimiz oldular.
Listelerimizi 
görenler bizi eri 
daha çok takdir 
ediyorlar. Seviyeli

politika yapmaya 
devam edip 
seçimlerden 
başarıyla çıka
cağız" dedi.
RAKİBİMİZ 
AKP’DİR 
ANAP Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin’de 
yaptığı konuşmada, 
AK Partiyle girdik
leri yarıştan galip 
olarak ayrılacak
larını ifade ederek 
"Zor seçimde 
rakibimiz AKP’dir. 
Ancak, bayrağı 
bizim ekibimiz 
Belediye’ye

Muhtarlık 
cazip 

meslek 
haline geldi

dikecektir, 
diğer partiler 
ise bizim çok 
aşağımızda 
kalacaklar. 
İpi göğüsleye
ceğimize 
inanıyorum. 
Halkımızın 
tercihi bizden 
yana olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra 
ANAP’a katılan 
gençlere rozetleri 
ilçe başkanı 
Ferhat Kurt ve 
Adnan Tekin 
tarafından 
yakalarına takıldı.

Bir zamanlar 
kimsenin ilgilen
mediği Muhtarlık, 
"cazip meslek" 
haline geldi. 
Önümüzdeki 
28 Mart’ta yapıla
cak yerel seçim
lerde mahallelerde 
aday sayısının 
çok olması da 
bunu 
gösteriyor.
Bir zamanlar 
emekli olan kişi
lerin yaptıkları 
işlerin başında 
bakkallık gelirdi, 
şimdi ise emekli 
olan vatandaşların 
tercihleri 
mahallelerinde 
muhtar olabilmek. 
İşte Osmaniye 
Mahallesi Muhtar 
adayı Ahmet 
Akyol’da bunu 
seçen vatandaşlar

dan sadece biri. 
Osmaniye 
Mahallesi Muhtan 
Ahmet Akyol un 
belediye başkan 
adayları gibi 
becim bürosu var. 
Sayılan bir elin 
parmaklanndan 
fazla olan adaylar 
arasında secim 
mücadelesine 
girişen Ah met 
Akyol, "Mahalle 
halkıma 
kendimi tanıtı 
yorum. Onlara 
mahallem için 
var olduğumu 
söylüyor ve 
onların her tür 
ihtiyaçları için 
aday olduğumu 
bildiriyorum.
Onların desteğiy 
le Muhtar olmak 
istiyorum" diye 
konuşuyor.

■ BURSA HAKİMİYET ■ 
KENT VE ■

1 OLAY I
■ GAZETELERİNE

İLAN ALINIR ■
KÖRFEZ REKLAM |

TEL : 513 17 97- 513 96 83
■ Fax : 513 35 95 ■
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TEMA Vakfı 1 milyon Adli
fidan kampanyası başlattı yayınlar
Türkeyi ağaç
landırmak için 
gönüllülerden 

t oluşan TEMA
Vakfı, 1 milyon 

i fidan bağış kam
panyası başlattı. 
TEMA Vakfı ndan 
yapılan açıklama
da, Cumhuriyetin 
ilk yıllarında 
44 milyon hektar 
olan mera alan
ların, bugün 
12 milyon hek
tara gerilediği 
belirtilerek,

I “Cumhuriyetin 
bize emanet ettiği

I meraların dörtte 
| üçünü kaybettik. ” 
I denildi.

Türkiye'nin 2004 
I yılında cöl olacağı 

nın belirtildiği acık 
lamada, toprak
ların bereketli 
ovalardan deniz 
lere olan göçünün 
durdurulmasının 
elimizde olduğu 
belirtildi.
Cüzümün yine 
topraktan geleceği
ni söyleyen TEMA 
Vakfı, toprakla 
dayanışma için 
“1 Milyon Fidan”

ORTAKÇI ARANIYOR
GEMLİK - RADAR YOLU ALTI MERMER AĞIL MEVKİİNDE 

TOPLU OLARAK BULUNAN VE İÇİNDEN SULAMA SUYU ÇIKAN 
800 ADET YETİŞKİN ZEYTİN AĞACI 
ORTAKÇI USULÜ İLE İCARA VERİLECEKTİR. 

BU İŞİ BİLEN VE FİİLEN ZEYTİNCİLİĞİ YAPANLARIN 
0.532 564 69 00 NOLU MOBİL TELEFONA 

MÜRACAAT ETMELERİ DUYURULUR.

kampanyası başlat
tıklarını açıkladı. 
KAMPANYAYA 
DESTEK OLUN 
Vakfın, düzenlediği 
bu kampanya ile 
bir milyon fidan 
dikilmesi ve çevre • 
sorunlarına daha 
fazla dikkat 
çekilmesi için 
7 Mart günü ulusal 
yayın organlarının 
desteği ile 220 bin 
TEMA gönüllüsü 
ve 55 temsilciliği 
ile kampanyayı 
yürüteceği 
açıklandı.
TEMA Vakfı 
Gemlik Temsilcisi 
İbrahim lldırım, 

gazetemize yaptıdı 
açıklamada, 
Türkiye'nin 
geleceğini tehdit 
eden erezyonü 
ile mücadele t 
edebilmek için 
bunun bir devlet 
politikası haline 
getirilmesi gerek
tiğini söyledi.
“Bir karış bile 
toprak kaybet 
meye taham
mülümüz yok” 
diyen İbrahim 
lldırım, bunun 
için kamuoyunun 
duyarlı olması 
gerektiğini 
belirtti.
TEMA Vakfı nın,

Türkiye'de doğal 
varlıkların ve 
çevre sağlığının 
korunması, er ez 
yonla mücadele, 
toprak örtüsünün 
korunması ve 
ağaçlandırmanın 
önemi hakkında 
kamuoyunu 
bilinlendirmeyi 
amaçladığını 
belirterek, 
“TEMA Vakfı, 
halen Türkiye de 
10 bi ı hektar 
alanda, 31 kırsal 
kalkınma ve 
25 ağaçlandırma 
projesi olmak 
üzere 56 proje 
üzerinde 
çalışıyor." dedi. 
İbrahim lldırım, 
7 Mart günü ATV, 
Show TV. Kanal D, 
Digitürk, Kanal 7, 
STV ve TRT’nin 
bütün kanallarında 
TEMA Vakfı nın 
çalışmalarının tanı 
tılacağını ve 
“1 Milyon 
Fidan Bağış 
Kampanyası” nın 
kanallar tarafından 
destekleneceğini 
açıkladı.

satışa 
sunuldu

Ankara Adalet 
Yayınevi tarafın
dan yeni basılan 
Adli Yayınlarla 
ilgili kitaplar 
Adliye Binası 
girişinde sat ısa 
sunuldu.
Özellikle 
Avukatlar, 
Hakimler ve 
Savcılara yöne
lik yayınların 
sunulduğu 
stanttaki kitap 
lann yüzde 
95'inin yeni 
basım olduğu 
belirtildi.

I Satışa sunulan 
kitaplar hakkın

da bilgi veren 
Yayınevi 
gorevüsi. tak wtk 
ve kredi kartıyla 
yapılan satışlara 
yanı sıra peşin 
atımlarda hArin 
yapıldığım 
bildirdi ve 
ihtiy aç sahip
lerinin Nec atibev 
Cadde ■■ 
Bahkooğta 
carsısı 6 61 
Sıhhiye Ankara 
adresinden yada 
0.312.2311794 
2299207 nota 
telefonlardan 
bilgi ahnabde- 
ceğini kaydetti-

"BURSA HAKİMİYET " 
IKENT VE OLAY ■ 

GAZETELERİNE I 
İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM I
* TEL : 513 17 97- 513 96 83 " 
_ Fax : 513 35 95 -
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Adana Gelirler Bölge 
Müdürü A.Serdar 
Aksoy, kredi kartıyla 
alışveriş yapan her 
vatandaşın mutlaka 
fiş alması, POS 
makinesi kullanan 
işyeri sahiplerinin de 
mutlaka fiş vermesi 
konusunda uyanda 
bulundu.
Gelirler Bölge 
Müdürlüğü olarak 
2003 yılında 
başlatılan vergi 
inceleme çalışmaları 
kapsamındaki (POS 
makinesi) kredi kartı 
incelemelerinin 
Adana merkez 
olmak üzere Mersin, 
Gaziantep, Hatay, 
Kayseri, Kahraman 
maraş, Niğde, 
Osmaniye ve Kay 
seri de toplam 196 
vergi denetmeni 
tarafından sür 
düriildüğünü 
belirten A. Serdar

| Aksoy, bölgede 
I halen 1500’e yakın 

gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefinin 
inceleme altında 
olduğunu bildirdi. 
Özellikle verginin 
tabana yayılması ve 
kayıt dişiliğin önlen
mesine yönelik 
sürdürülen çalış
malarda, bankacılık 

sistemindeki geliş 
meler çerçevesinde, 
günümüzde kredi 
kartı ile yapılan 
alışveriş oranının 
yüksek seviyelere 
ulaştığını ifade eden 
Aksoy, "2002 yılın
da yurtiçinde tur
istlerin de kul
lanımı dahil olmak 
üzere kredi kartıyla 
yapılan alışveriş ve 
nakit avans harca
malarının toplam 
cirosu TL bazında 
yüzde 57 oranında 
artış göstererek, 
25 katrilyon 661 
trilyon liraya 
ulaşmıştır. Özellik
le kullanım kolay 
lığı ve ekonomideki 
gelişmelere paralel 
olarak kredi kredi 
kartı ile yapılan 
harcamalar 2003 
yılında bir önceki 
yıla oranla yüzde 
60 oranında arta 
rak 10 katrilyon 
316 trilyon liraya 
ulaşmıştır. Mükel 
teflerimiz yapmış 
oldukları faaliyet
lerinden dolayı mal 
teslimi veya hizmet 
ifası dolayısıyla 
kanun gereği fatu
ra ve yazar kasa 
fişi vermekle, 
alıcılar da kendi

Eski Pazar Caddesi nde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.

E • •

i BURSA HAKİMİYET
lerin verilen bu 
belgeleri almakla 
yükümlüdürler. 
Burada asıl olan 
belgelerin alıcılar 
tarafından iste
nilmeden verilme
sidir" dedi.
POS cihazında kayıt
lara giren alışveriş 
miktan için bazen 
mükelleflerin fatura 
veya fiş düzen
lemediğini, yapılan 
incelemelerde cezalı 
konuma düşmeme 
leri için mükelle
flerin mutlaka kredi 
kartıyla yapılan 
alışverişler için 
belge düzenlemeleri 
gerektiğine işaret 
eden Aksoy şöyle 
konuştu: "Kredi 
kartıyla alışveriş 
yapan vatandaşla 
rımız da karşılığın
da mutlaka kredi 
kartı slipi ile birlik
te fiş yada fatura 
almak zorundadır
lar. Fiş ya da fatu-

ra vermeyenler için 
Vergi Usul Kanunu 
gereği her bir belge 
için cezası 107 mit 
yon liradan az ol 
mamak üzere fatu
ra bedelinin yüzde 
10’udur. Bu ceza 
50 milyar liraya 
kadar çıkabilmekte
dir. Aynı paralelde 
fiş almayanlar da 
cezaya tabi olacak
tır. Özellikle mal 
teslimi ve hizmet 
ifasında bulunan 
mükellefler, aynı 
zamanda, eksik 
beyan ettikleri 
hasılat yönünden 
de vergi inceleme
sine tabi tutulacak
lardır. Mükellefleri 
miz herhangi bir 
cezaya maruz kal 
mamaları için kredi 
kartı ile yapılan 
alışverişlerde de 
mutlaka belge dü 
zenlemeleri gerek
tiğini unutma
malıdır. "

I I ıI I tI
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KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 513 17 97- 513 96 83 
Fax : 513 35 95

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
TAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K0FİS & KIRTASİYE
Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMUK 

Tel: 514 91 30 Fax: 512 2076

KAYIP
To6 780681 seri numaralı Yıldınm/BURSA 

Nüfûs Memurluğundan 13.09.2000 tarihinde 
almış olduğum 14298 kayıt numaralı nufus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
CEMALİYE ÖNDER

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE H O AO O O
KÖRFEZ OFSET Olö OO

i i s s İ
YONCfl DANIŞMANLIK

20-40 ya$ arası BAYAN

✓ ÇOCUK BAKICILARI (Maslak Lisesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER

✓ EV İŞLERİME YARDIMCILAR

(Yatılı veya gündüzlü) ALINACAKTIR.

[TEL: (0.224) 514 28 62 
I Gürle İş Merkezi Kat: 3 No: 130 GEMLİK

Başvurular 1 adet fotoğraf ile yukarıdaki 
numaradan randevu alınarak yapılacaktır.
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I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

I ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. n

JAPON SOBASI SAZYACI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VAIIII I

YAZLIĞINIZI
HIZLI VE DENGELİ 

sicacik BİR Mekan
TEKNOLOJİM&fYEVFİNİ

YAŞAYIŞI
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(‘Eş durumu’
' uygulamasına son Çocuk işçi sayısı azalıyor

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, öğret
men açığını gidermek 
için bundan son ra 
eşleri polis, asker, 
sava ve hakim olan 
öğretmenleri, eşlerinin 
görev yaptığı yerlere 
göndermek yerine, 
İhtiyaç olan bölgelere 
tayin edeceklerini 
söyledi. 
Çeşitli temel atma ve 
açılış törenleri için 

j Bursa'ya gelen Bakan 
Çelik, Vali Oğuz 
Kağan Köksal’dan 
şehrin eğitim durumu 
hakkında brifing aldı. 
Çelik, valinin öğret
men açığından yakın
ması üzerine, 
geçtiğimiz günlerde 

,M Adalet, Maliye, 
' Savunma ve İçişleri

Bakanları yla bir araya 
gelerek, öğretmen 

! tayinlerinde eş uygula
masına son verilmesi 
konusunda mutabaka
ta vardıklarını bildirdi. 
Çelik, "Hakim, savcı, 
asker, polis, maliyeci 
gibi sürekli yer 
değiştiren personel, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda çalışan 

I eşlerini de yanlarına 
î istiyordu. Artık bu 
J olmayacak. Bundan 

f* sonra en fazla öğret- 
men ihtiyacı olan yer
ler göz önüne alınarak 
tayinler yapılacak.
Gerekirse polis,

maliyeci, hakim ve 
savcı, kendi tayinini 
öğretmen olan eşinin 
görev yaptığı yere 
isteyecek" dedi.
Eğer adil ve adamakıllı 
bir dağılım yapılırsa 
öğretmen açığının 
kalmayacağını savunan 
Çelik, rakamlar ince
lenirse Türkiye’de bir 
öğretmene 20 öğrenci 
düştüğünü, bunun da 
Avrupa standartlarında 
olduğunu hatırlattı. 
Bütün sıkıntının öğret
menlerin eşit dağıtıla- 
mamasından kay
naklandığını ifade 
eden Çelik, kendi
lerinin depo öğretmen 
uygulamasına da son 
verdiklerini anlattı. İlk 
etapta buna Ankara’da 
son verdiklerini dile 
getiren Çelik, bu uygu
lama sayesinde mese
leyi büyük çapta çöze
ceklerini kaydetti. 
Özelleştirilen kamu 
kuruluşlarında çalışan 
işçileri de okullarda 
hizmetli olarak istih
dam etmeyi düşündük
lerini açıklayan Çelik,

bu sayede hademe 
sıkıntısının 
çözüleceğini belirtti. 
İş adamlarından vakıf 
üniversiteleri kur
malarını isteyen Çelik, 
Arnavutluk, Moldova 
veya Asya’nın geri 
kalmış ülkelerine Türk 
öğrencilerin gitmesini 
içine sindiremediğini 
söyledi. Üniversite 
kurmak isteyen tüccar 
ve sanayicilere her 
türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını ifade 
eden Çelik, gerçek
leştirmeyi düşündük
leri yeni projelerden 
de bahsetti.
Eylül ayından bu yana 
250 yeni okul 
yapımıyla ilgili 
sözleşme imzaladık
larını vurgulayan 
Çelik, şehrin 
göbeğinde 
kalan ve arsası 
altın değerinde olan 
okulları satarak, 
bu paralarla şehir 
dışına modern 
kampuslar yapmayı 
planladıklarını 
anlattı.

Kamu-Sen 
tarafından 
umrai yray • Mraeraa v 
ietatMtiidere 
göre, Turfci 
ye de çahşaa 
çocuk sayssaada 
geçen yıllara 
göre azalma 
var. Cahşan 
çocuklar üzerin 
de bir araştır
ma yapan Har 
ran Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Pediatri Bolu 
mü öğretim üye 
leri ise, özellik
le oto tamir 
atölyelerinde 
çalışan çocuk
ların kanında 
kurşun bulun
duğunu 
açıkladı.
Kamu-Sen tara 
fından yayın
lanan "İstih
dam. İşsizlik ve 
Ücret Sorunla 
nna Çözüm 
Arayışları" 
konulu kitapta. 
Türkiye’de 
çocuk istihdamı 
konusu ele 
alındı.
Türkiye’nin, 
çocuk işçili 
ğinin önlen
mesini amaçla 
yan İLO sözleş 
meşini imzala
masından sonra 
çocuk işçi 
sayısında azal

ma ampdana 
•ddftaşdl 
4MLK*** 
Sen raporuna 
gor e. 2002 
ydmda TMM 
ye de 1 uMgu* 
220 bin çocuk 
çakanken.
2003 ydmda 
hrdmsMI 
bine düştü. 
Türkiye geneftn 
de 12 - 17 yaş 
grubunda çak 
şan çrıruhtenu 
yüzde 56 s» 
erkek çocuklar 
dan oluşuyor. 
Raporda, İstih
dam edilen ço 
cuklann yüzde 
58.9 u tanm, 
yüzde 21 ’i hiz 
met, yüzde 
20 l i ise 
sanayi sektörün 
de çalışıyor.
ÇOCUK 
İŞÇİLERDE 
KURŞUN 
ORANI 
YÜKSEK 
Bu arada. 
Harran Üniver
sitesi Tıp Fakul 
tesi Araştırma 
ve Uygulama 
Hastanesi Pedi 
a t ri Bölümü 
öğretim üyeleri 
çocuk işçiler 
üzerinde bir 
araştırma 
yaptı. Özellikle 
oto tamir atol

yeiermde çub 
şauçuoA 
kar uarrmdr 
yap*» aram* 
mada. cakamı 
çocuklar* ham 
laruıdakı 
kursun deneyi, 
standartlar* 
üzerinde çdrta 
Arapkrmeya 
göre, 11 - 17 
yaş gurubu 
ar asanda 60 
çalışan çanA 
tan 54'ünün 
kanındaki 
kurşun oram 
28 mikrogram 
desilitre, 
çalışmayan 
40 çnruhtan 
28 inin kanın
daki kursun 
oranı ise. 18 
mikrogram 
desilitre olarak 
belirlendi.
Dünya Sağbk 
Örgütü 
verilerine göre, 
bir insanın 
kanındaki 
kurşun oranının

kurs** orama 
fazla ehnaaram 
sebebi, yörede 
dhanaraft 
oMuğu içte 
haRmdmı 
i 
benz* 
gösterddi

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. Kam. 513 1206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamla 5131051
CSavckğ 5131053
C-SavaYrd. 5132954
Emniyet Mûd. 5131028

TEK Ama 613 2066
TEK İşletme 5134503
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
MüllEğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 5131057
Karayollan 5131308
Uman Baş. 5131133
Mal Mûd. 5131095
Nüfus Md. 5133742
özel İd. Md. 5131507
Tapu Slcl. Mûd. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 5131186
llçeSeç. Md. 613 7773

Bursa 2567784
Mudanya 5443060
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
1 DO İmam Astan
Dinlenme Tes. 513 23 941 VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226)363 43 19
EskMsar (262)65560 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turtam 5131212
Aydın Turizm 513 20 77

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergce 5138843
Ipcagaz 5132259

Habaşgaz 5134546
YenlLMtgaz 5136500
BPGat 5145981
Bütünler UMtgaz 5138000

AKCAN PETROL 5131079
YERÜYURTLAR PETROL 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 5131425

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 9200
SÖK Hastanesi 613 2329
MerSoğöcağ 613 1068

TAKSİLER

Körfez TaU 61318 21
ÇnarTakZ 6132467
Söven Taksi 613 3240
GemflcTate 6132324
Manas* Taksi 614 36 60

BELEDİYE

Santral 6134621-23
Başkankk 6134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122 
Su İşlet. 6134521-115
hfatye 5132325
Muhasebe Md.513 45 21 -182 
Yaz) İşi, Md. 513 4521-111
Su Anza Yat* 185

ŞİİR KÖŞESİ Mehmet AH BAYDAR

KALKINAMAYIZ

Hayalcilik bitmedikçe 
Toplumsal düşünmedikçe 
Bilen vekil seçilmedikçe 
Kalkmamayız kalkmamayız

Yeraltı kaynaklarını
Bilinçli olarak
İşleyip değerlendirmedikçe 
Kalkmamayız kalkmamayız

Dış borçlar bitmedikçe 
Vergiler faize yetmedikçe 
Doğrulan görmedikçe 
Kalkmamayız kalkmamayız

Hâzineyi sayanlan
Görevi suîstimal edenleri 
Divanı harbe vermedikçe 
Kalkmamayız kalkmamayız

Ekonomik kurtuluş aarapra 
Şartlar ne olsun
Hep beraber baştetendteça 
KaKBRamapa kateaeraapa

SRrirap hradtadB gabuadBja 
DûrsSâk temel Bte otesdfcça 
Akla karayı ayaaraaöAça 
KaKoRteaayv kaBonameys

ŞakşakçdarsmemecB^e 
Nahteter aKoşrat geçmecHkçe 
Yağahfc yaafcçtek MteeBçı 
KaHraımoyn kaKcmamaye

İş bu reçeteyi gormedftçe 
Harftyer uygutenmatekça 
Deği derteşter otamtehça 
Enteşter de gelse Ma 
KaHoraraays kaHunaraayv
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"Zam ihracatta 
sıkıntıyı artıracak"

Tüzmen: "İhracatçıların maliyeti
olumsuz etkilenecek."

Devlet Bakanı 
Kür şat Tüz 
men, ak aryakıt 
fiyatlarındaki 
artışın ihra
catçıların 
maliyetlerini 
olumsuz yönde 
etkileyeceğini 
söyledi.
Tüzmen, 
Karma 
Ekonomik 
Komisyon 
toplantısı için 
gittiği 
Ukrayna’dan 
dönüşünde 
uçakta gazeteci
lerin sorulan

üzerine, 
maliyetlerdeki 
yükselişin ihra- 
catçılann sıkın
tılarını artıra
cağına 
işaret etti.
Akaryakıt fiyat
larında yapılan

artışı IMF’nin 
baskısına 
bağlayan 
Tüzmen "uma 
rım bundan 
sonra, girdi 
maliyetlerini 
dünya fiyatları
na çekme 
konusunda 
daha iyi çalış
malar yaparız" 
dedi. Tüzmen, 
ülkeye önemli 
döviz girişi 
sağlayan ihra
catçıların yanın
da olunması 
gerektiğini söz
lerine ekledi.

rggiı II J ABONE OLDUNUZ MU? 
UdSUliM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÖTV'de değişiklik
Yeni düzenleme, sigara fiyatlarına %12 zam gerektiriyor.

Özel tüketim vergisinde 
(ÖTV) yapılan değişiklik
le, alkollü içeceklerden 
sonra sigarada da 
mak tu vergile meye 
geçildi.
Resmi Gazete’de yayım
lanan ve yürürlüğe giren 
ÖTV Karama meşine 
göre, satış fiyatına göre 
sigaralardan paket başı
na’ 25 bin lira ile 80

bin lira arasında özel 
tüketim vergisi 
alınacak.
Daha önce sigaralar
dan yüzde 49.5 
düzeyinde, nispi 
(oransal) ÖTV 
almıyordu.
Bu arada maktu 
vergiye geçilmesiyle, 
yeni düzenlemenin 
sigara fiyatlarında yüzde

12 dolayında bir zam 
gerektirdiği befirtifiyar.

Akaryakıta zam
Akaryakıt fiyatlarına 
yüzde 2.45 ile 3.63 
oranında zam yapıldı. 
Kurşunsuz benzin, 
süper benzin ve 
motorin satış fiyatları
na, Özel Tüketim 
Vergisi’ndeki artışa 
paralel olarak zam 
yapıldığı öğrenildi. 
Buna göre İstanbul’un

Avrupa yakasında 
kurşunsuz benzinin 
litresi 1 milyon 795 
bin liraya yükseldi. 
Yeni düzenlemeyle 
İstanbul’un Avrupa 
yakasında süper ben
zinin litresi 1 milyon 
798 bin liraya çıktı. 
Ayarlama kapsamında 
motorinin Avrupa

yakasındaki satıs fiyatı 
1 milyon 398 bin liraya 
yükseldi. Akaryakıt 
dağıtım şirketlerinin, 
bu oranlara paralel 
tüm illere dönük 
hesaplamaları devam 
ederken, listeleri, zam
mın yürürlüğe gireceği 
saate kadar tamamla
maları bekleniyor.

Aacûve BiıeimpıwwA
AA COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

GELECEĞİ OÜSÜNENLER İÇİM

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT 

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

p A4Tech

LJoyshck 
Hediye

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
Tel : (0.224) 5 1 3 11 69 - 513 12 25
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Demir eksikliği 
ve zeka seviyesi
Erken yaştaki demir eksikliği, zeka kaybına neden olabiliyor

Uzmanlar, demi 
rin, insan orga
nizmasındaki çe 
şitli sistemlerin 
fonksiyonunu ye 
rine getirebilme
si için vazgeçil 
mez öneme sa 
hip olduğunu 
söyledi. 
Demir eksikliği 
nin tüm dünya
da, özellikle de 
Türkiye gibi 
gelişmekte olan 
ülkelerde çok 
yaygın bir halk 
sağlığı problemi 
olduğunu belir 
ten uzmanlar, 
bu durumun en 
önemli sebep
lerinin yetersiz 
ve dengesiz 
beslenme ile 
bağır sak para 
zitleri olduğuna 
işaret etti.
Uzmanlar. "De 
mir eksikliği 
sadece kansız 
hk nedeni olma 
yıp, vücutta 
enerji metabo 
lizmast, sinir 
sistemi, fiziki 
performanstan 
sorumlu adale 
sistemi ve vü 
cudun enfeksi 
yontar la müca 
de leşin i sağla 
yan savunma 
sistemiyle ya 
kından ilgili 
dir. İnsan bey 
ninin en hızlı 
geliştiği dö 
nem, yaşamın

ilk iki yılı olup, 
ikinci yaşın 
sonunda beyin 
gelişimi nin 
% 80-90’ı ta 
marnlanır." 
dedi.
Uzmanlar, "Bu 
dönemde, ço 
cuklartn demir 
eksikliği hasta 
lığına yakalan
maları halinde 
zeka gelişimin 
de kalıcı kayıp 
tara neden ola
cak hasarlar 
oluşur. Bu nu 
yaygın bilinen 
şekliyle bir 
zeka geriliği 
şeklinde tarif 
etmek doğru 
olmaz. Ancak 
bu çocukların 
demir eksiklik
leri sonradan 
düzeltilse bile, 
genetik kapa
siteleriyle ulaşa 
bilecekleri en 
yüksek zeka 
düzeyinin daha 
altında bir zeka 
düzeyine ulaşa
bilirler. Yani bu 
çocuklar, bebek 
lik döneminde 
demir eksik
liğinden korun
dukları takdir 
de zeka seviye 
leri daha yük
sek olacaktır." 
dedi.
Uzmanlar, demir 
eksikliği olan 
okul çağındaki 
çocuklarda.

başarıyı olumsuz 
etkileyen zihni 
ve fiziki perfor
mans düşüklüğü 
görülebildiğine 
dikkat çekti. 
Özdemir, "Bu 
çocukların zeka 
düzeyleri, 
demir eksikliği 
olmayan 
kişilere oranla 
biraz daha 
düşüktür.
Anlama 
kabiliyetleri, 
fiziki güçleri, 
problem çözme 
yetenekleri 
zayıflar. Ancak 
bu durum, de 
mir eksikliğinin 
giderilmesiyle 
tamamen düze 
lebilir. Demir 
eksikliği olan 
bir atlet bile, 
adalelerindi’ 
oksijen depo ■ 
layamadığı h in 
adale gücü aza
lır ve çabuk 
yorulur." dedi.
Uzmanlar, de 
mir eksikliğinin 
erken bebeklik 
döneminden 
başka ergenlik 
çağında hızlı 
büyüme ve özel
likle de genç 
kızların fizyolo
jik hallerine 
bağlı olarak sık 
görüldüğünü 
ifade ederek, bu 
dönem çocukları 
nin demir eksik
liği bakımından

Çocuklara 
ağrı kesici 
vermeyin

gözlenmesini 
önerdi.
Anne sütünde 
az olan birkaç 
madde arasında 
demirin de 
bulunduğunu 
ifade eden 
uzmanlar, 
"Bu problemin 
önlenmesi için 
gelişmiş ülkel
erde çocuklara 
verilen mama 
lar demir bakı 
p»;pdan aüclen 
dirilmiştir.
Bizim çocuk
larımıza da bu 
destek sağlan
malıdır. Ayrıca, 
hamilelere mut
laka demir ve 
folik asit takvi 
yesi yapılmalı 
dır" dedi.
Uzmanlar, 
hayvansal 
gıdaların demir 
bakımından zen
gin olduğunu 
belirterek, 
"Kırmızı et, 
demir açısın
dan zengindir. 
Ancak her hay

vansal gıdadan 
yeterli demir 
alınamaz, özel
likle çocuklar
da günde yanm 
litreden fazla 
içilen süt, 
demir eksik
liğine sebep ola 
bilir. Çü ıkü de 
mir bağırsak
lardan kaybe
dilmektedir. 
Demir eksik
liğinin yaygın 
olduğu toplam
larda, toplu 
mun ortalama 
zeka düzeyinde
ki 3-5 puanlık 
bir kaybın bile 
büyük önemi 
olduğu unutul
mamalıdır" 
diye konuştu.
Uzmanlar, 
Sağhk Bakanlı 
ğı’nın başlatmış 
olduğu "Demir 
Gibi Türkiye" 
projesinin, 
sağlıklı nesiller 
yetiştirilmesi 
açısından sevin
dirici olduğunu 
da kaydetti.

Uzmanlar, ağn kesici 
hapların çocuklarda 
uyuşturucu bağım
lılığı yapabileceğini 
ifade etti.
Konuyla ilgili ve rilen 
bilgide, bu konuda 
ailelerin bilinçli 
olması gerektiğini 
belirterek, özellikle 
gençler arasında hap 
uyuşturucuların 
yaygınlaştığını 
vurguladı. "Çocuk, 
'başım ağrıyor’ 
dediğinde hemen 
ona ağrı kesici ilaç 
veril memelidir. Bu 
ilaçlar bile bağım
lılık yapabilir. Özel
likle gençler arasın

da başı aesaşearar»- 
leryeygurinpa tğer 
çocuklar günden 
güne pnraşm genü 
etaba dayavarsa 
farklı Mr erbadsı 
çevresiyie görüş 
meye beşiednne 
derelerinde ve net 
ortalamaemda düş 
me varsa. her za 
man ki datranrşiarvr 
dan farklı darremey 
lor sa*g*ıw. yad- 
mz kalmak isstiy&r- 
sa, derin düşünce 
tarif varsa, aaae ee 
babalar çerabtaNM 
çok d*bat etameb m 
onlarla bonaş- 
aaohribr deabriL

NÖBETÇİ ECZANEJ»

Mesane kanseriyle bağlantılı gen
■ amia a a ■ e S» s * ı ı ıı tsurecine
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OZAN ECZANESİ

29 $«btt 2004 Ptıır 
YASEMİN ECZANESİ

İngiliz bilim adam 
lan, mesane 
kanseriyle bağlantısı 
olan geni tespit 
ettiler.
Bilim adamlarının, 
hücre bölünmesiyle 
ilgili inceleme 
ferinde, hücrelerin 
çoğalmasına ve 
mesane kanserinin 
ilerlemesine eşlik 
eden E2F3 geninin 
çok sayıdaki "kop

yalarını" bulduğu 
belirtildi. Bilim 
adamlannın, labo- 
ratuvar tetkikleri 
sırasında, mesane 
kanseri hücrele 
rindeki E2F3 
proteini miktarının, 
tümörün derecesi ve 
hastalığın seyrinin 
ağırlığıyla bağlantılı 
olduğunu keşfettik
leri kaydedildi. 
Genin bulunması.

mesane kanseri 
tedavisinin geliştir
ilmesine yardım 
edebilecek gelişme 
olarak değer
lendirildi. Mesane 
kanseri dünyada en 
sık görülen 9’uncu 
kanser türü olarak 
biliniyor. Hastalık 
tan her yıl dünyada 
yaklaşık 130 bin 
kişi hayatını kaybe
diyor, her yıl 330

\1L : 31 SAM: 1781
FİYATI: 200.000 TL (KDV DuMB 

Sahibi : Katai GÜLER
Yazı Meri Müdunı : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin SEKERSÖZ 

kritM Cad. Bora Sok. Nc: 3 B 
Tel : 513 96 83 Fas : 51335 95 GEMLİK

BbsAMı Ytr ; KÖRFEZ OFSEl
M^baachk-YMmahk-RddaracAk Tesis 
İstida! Cad Bora SA V 3 B GEMUk 

(DW taavaa Gtatai w ftosr gndoi şapabseori

bin yeni vaka teşhis 
ediliyor. Mesane 
kanserinin en önem
li nedeni olarak 
sigara içmek 
görülüyor.
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Hamur isi sevenlere "Gözleme evi
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Gazhane Caddesi’nde açılan Gözleme Evi’nde, mantı, 
çiğ börek ve gözleme bulabilirsiniz. Gözünüzün 
önünde açılan gözlemenin tadına varamayacaksınız
Seyfettin ŞEKERSÛZ yerlerini birer birer
Özellikle öğrenci- hamur işi dükkan- 
lerin tercih ettikleri lar,na bırakıyorlar.
hamburger ya da Mehtap Çetinörş, 
tost biçimi karın oğlu Fatih ve ikiz 
doyurma mekanları kızları Duygu ile

Burcu’yla birlikte 
Gazhane 
Caddesi’nde 
açtıkları Gözleme 
Evi’nde otantik 
ortamda hizmet 
veriyorlar. 
Doğa Gözleme 
evi’nde Mantı, 
Çiğ. Börek ve 
Gözleme’yi 
müşterilerinin 
gözlerin önünde 
yapıyor anne ve 
ikiz kızları.
Yere kurdukları 
sofrada hamurunu 
elleriyle açarak, 
yaptığı gözlemeleri 
kızları yer saçında

pişirerek 
müşterilerine 
sunuyorlar. 
Hijyenik ortamı 
gözlerinizle 
görerek, ne

yediğinizi bilerek 
oturuyorsunuz ve 
hele hele hamur 
işi damak zevkiniz
den vazgeçe 
miy orsan ız.

Mehtap Çetinörş 
ile çocukları 
sizleri "Goz/emr 
eci'nde 
ağırlamak için 
bekliyorlar.

Yerel seçimler yekleşiyor
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN

✓ Her türlü Renkli afiş El ilanı
✓ Seçim Broşürü ✓ Oy pusulası

✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 
basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI
30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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