
Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’tan ültimatom gibi açıklama ;

'Baş kaldıranların kafası kopar”
alet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hayrettin Çakmak, ilçe teşkilatına dün yaptığı ziyarette, Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut'a tam destek re 

H eğini hatırlatarak, "Teşkilatın isteklerine başkaldıranın kafası kopar.” dedi. Gemlik Kadın Kollan’nı görevden almak için ilçeye gelen İl Başkanı Çak- 
k, kadın kollarının istifa ettiğini öğrenince, "İstifa etmişler, bilgim yoktu. Görevden alınacaklardı” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi syflO'da
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DYP’ye katılımlar 
devam ediyor

Doğru Yol Partisi İlçe binasında düzenle* 
nen törende, 60 yeni üyeye ‘kırat* rozeti 
takıldı. DYP Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, partisinin her geçen gün 
daha da güçlendiğini söyledi. Sayfa 5 de

ırbest Bölge’ye alınacak 50 işçi için Belediye Başkanı anonsla başvuru formu dağıtınca belediye önüne binlerce kişi doldu

Belediye İşçi Bulma Kurumu’na döndü
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com

Gerginliğe gerek yok..
A VK Parti’de beklenen oldu.
3 lelediye Başkanı Mehmet Turgut karşıtı 
r klalar yapan Kadın Kollan, görevden alın* 
s. dan istifa etti.

Başkanı Hayrettin Çakmak ve Kadın 
■, dan Başkanı, ilçemize gelerek, Kadın 
f llan’nı görevden alacaklardı. Ama istifa 
t. prizi ile karşılaştılar.

Başkanı Hayrettin Çakmak’ın Gemlik’te 
Letfiye Başkam ile ilçe yönetimi arasında 

.sanan gerginliği bildiği için, dün Gemlik’e 
»ferek, adaylarının Mehmet Turgut olduğunu 
rfcese hatırlattı ve desteklemeleri istedi, 
ibiî bu istekler sandığa yansır mı bilinmez.

»ıa. eğer Mehmet Turgut’un oyları ile
; elediye Meclis ve İl Genel Meclisi oylan fark- 

afcarsa, bunun sorumluları aranır.
AK Parti nin işi zor.

f Başkam basın önünde partililere ültimatom 
< rdi. "Karşı gelenlerin kafasını koparırım!” 

'« 5» tehdit vari açıklamayı kim üzerine alır 
f 'mem.
't jYP ile ANAP arasında seçim öncesi giderek 
< gerginlik yaşanmaya başlandı.
ff YP Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, 
k dunda ANAP’lılarca çıkarılan söylentilerden 
k ayı sinirlenmiş görülüyor.
f ün de, Halifpaşa Mahallesi’nde bir boş iş 
y indeki Faruk Güral’İn afişlerin yanına 
ie *nan Tekinin afişlerinin asılması gerginliğe 
. i bir boyut ekledi.
/ NAP’m, 1994 ve 1999 seçimlerinde kim

>e sataşmadan yaptığı kampanya unutul- 
<fc.

3 -w kez merkez iki sağ parti arasında neler 
J ’yor böyle..
1 jgr^nüğe gerek olmadığı kanısındayım.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Serbest Bölge’deki bir fabrikaya 
alınacak işçiler için anons yaptırınca, binlerce işsiz belediyenin 
önüne hücum etti. Başkan Turgut, formları kendisi topladı. Syf 3’de
Babasını döven Osman Oğuz’u sırtından bıçaklayarak öldürdü

Engurucuk Koyu nde cinayet
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Engürücük 
Köyü’nde meydana 
gelen olayda 
Mehmet Ertürk(23) 
adlı genç, babasını 
döven köylüsü 
Osman Oğuz’u 
bıçakla öldürdü. 
Sabıkası bulunan ve 
psikolojik sorunları 
olan Osman Oğuz, 
geçtiğimiz hafta 
Cuma günü saat 
18.30 sıralarında 
köy gençlerinden 
Mehmet Ertürk ile 
köy meydanında 
karşılaştı.
Osman Oğuz’un 
Ertürk’e tokat 
atmasından sonra, 
olayı duyan baba 
Mustafa Ertürk,

Osman Oğuz 
ile tartıştı. 

Osman Oğuz’un 
babasını dövdü 
günü gören 
Mehmet Ertürk, 
kullandığı trak
töründe bulunan 
kasap bıçağını 
alarak, Osman 
Oğuz'a sırtından 
sapladı.
Olay yerinde can 
çekişen Osman 
Oğuz'a ambulans 
gelene kadar kimse 
müdahale etmedi. 
Yaralı olarak 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Osman 
Oğuz, burada 
yaşamını yitirdi.

Mehmet Ertürk, cinayetten sonra tutukla
narak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Olaydan sonra, 
jandarma tarafından 
gözaltına alınan 
Mehmet Ektürk.
yapılan sorgula

masından sonra, çı 
kanldığı mahkeme 
de tutuklanarak ce 
zaevine gönderikfi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor

mailto:quler@hotmail.com
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Koltuk geçici... 
Hukuk kalıcı

Şi, "Adayımızı destekleyeceğiz'
AK Parti’de yapılan tanıtım toplantısında konuşan İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Mehmet Turgut'un adayları olduğunu ve kesin destekleyecek
lerini söyledi. Şahin Kadın Kolları’nın hissi davrandığını da 
belirterek, “Denizde yüzmenin bir bedeli vardır” dedi.

Yargı.. Yasama ve yürütme kadar önemli..
Yasama, yürütme, yargı demokrasinin üç 

vazgeçilmez kurumu..
Birbirinden ayrı düşünülemez.
Üçlü sacayağı.. Ayaklardan biri kırık oldu 

mu.. Yeri dolduruluyor.. Ama nasıl?
Ülkemizde yaşananlar somut göstergeler.
Yaratılan boşlukların kimler tarafından 

hangi yöntemlerle doldurulduğunu acı örnek
lerle gördük.

Ders aldık mı?
Hiç öyle görünmüyor.
Yasama ve yürütmenin durumu ortada..
Ya yargı..
İçine siyasetin en az girdiği kurum.
Ama giremediği değil.
Keşke hiç giremese.
Gerçekten tam bağımsız olabilse..
Hukuka zarar verecek dış etkilerin tümüne 

kapalı olsa.
İyi bir malzemeyle korunsa.
Su geçirmese.. Terazinin kefesine dirhe 

mine uzanılamasa.
İyi yönetilen, gelişen toplumlarda hukukun 

üstünlüğü gerçek anlamda kortınııyor.
Çünkü çok iyi biliniçor ki: o ülkelerde 

hukuk herkese gerekli olabiliyor.
Bu bilinç, sistemin doğru çalışmasını 

sağlıyor.
Kimse yargıcın işine karışmıyor.
Karışamıyor.
Tartışmıyor, Tartışamıyor.
Daha doğrusu öyle bir kavram yok.
Ne demek o?
Yargının karan tartışılabilir mi?
Yargıç, savcı .. Kolay mı olunuyor?
Ne testlerden geçiyorlar.
Ne denemelere tabi tutuluyorlar.
Krallarla karşı karşıya gelen yargıçlar.
Ama kazananlar hep yargıçlar.
Yani hukuk.
Çünkü akdarında hep vicdanları var.
Ancak; Hukuk sistemini bozan kim?
Elini ayağını içine sokan kendini bilmez bir 

kısım politikacı.
Güç gösterisine soyunan, ayağına dolaşan 

hakimi, savcıyı gerektiğinde yerinden eden, 
etrafına da “sürdürdüm” diye caka satan 
zavallı politikacı.

Suç politikacının değil ki?
Ona dilediğini uygulatabilen sistemin.
Böyle bir olay bugünlerde Gemlik’te de 

anımsanıyor. Anımsatılıyor.
Doğrudur, yanlıştır.
Belki de dedikodudan ibarettir.
Ne olursa olsun..
Ortada bir gerçek va*>4û?
O da; Hukukun tartışılıyor olması ...
Bir diğer gerçek de; *'
Yargı kararını verenlerin, kararının arkasın

da durabilmek için ne denli özverilerde bulun
duğu..

İyi ki yürekli, hukuka saygılı ve kayıtsız 
koşulsuz bağlı yargıçlar, savcılar var da sis
tem yürüyor.

Baskılara direniyorlar, boyun eğmiyorlar, 
bel bükmüyorlar. Onlar da olmasa..

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki akşam 
AKP ilçe binasında 
düzenlenen 'Tanış 
ma ve tanıtım” 
toplantısında konu 
şan İlçe Başkanı 
Enver Şahin, aday
lar için çıkanlan 
dedikodulara sert 
yanıt verdi.
Şahin, "Bazı 
insanlar denizde 
yüzmeyi tercih 
eder, ben ise 
denizde boğul
mayı tercih ettim. 
Bunu yapamazsa 
nız geminin kap
tanlığını da yapa
mazsınız" diyerek, 
küskün olan par
tililerinden vefakar 
olmalarını istedi. 
AKP’nin Gemlik
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Turgut, İl Genel 
Meclis ile Belediye 
Meclisi adayları ve 
AKP Bursa Kadın 
Kolları Başkanı 
Semra Döner’in 
hazır bulunduğu 
toplantıda, adaylar 
birbirlerini tanıma 
fırsatı buldular. 
ADAYIMIZI 
DESTEKLEYECEĞİZ 
Son günlerde parti
sine yönelik baş 
latılan karalama 
kampanyalarına 
sert cevap veren 
Enver Şahin, 
"Kimsenin birbiri 
ne üstünlüğü yok
tur, kimse kendi 
ne kötü demez. Bu 
na karar ve ren 
toplumdur, insan
lardır. 5 arkada 
şımız aralarında 
yarış yaptılar, biri 
aday gösterildi. 
Bize müracaat 
eden diğer aday
larımızı kırgınlık 
yaratmadan lis
telere yerleştirdik. 
Biz, kimseye pay 
beklentisi yarat
mayacağız" dedi. 
Her insanın içinden 
bir adayı destek
lemesinin gayet 
normal olduğunu 
söyleyen Enver

Şahin, "Biz sokak
taki vatandaş gibi 
kulis yapamayız. 
Mehmet Turgut’a 
radikal biçimde 
karşı çıkılarak 
dedikodu yapılı 
yor, bu yanlıştır." 
diyerek, Mehmet 
Turgut’un adayları 
olduğunu ve kesin 
destekleyeceklerini 
vurguladı.
Kadın Kollan üye 
lerinin hissi davran 
dıklannı söyleyen 
Şahin, "Siyasette 
hissiyata yer yok
tur. Partimiz disip 
tini ne uymayan 
cezasını çeker" 
şeklinde .konuştu. 
Başkan Mehmet 
Turgut’un Fazilet 
Partisi’nden aday 
olduğunda tüm 
belgeleri kendile 
rine vererek birlikte 
çalıştıklannı ve ba 
şanlı olarak seçimi 
kazandıklannı 
söyleyen Şahin, 
"Vatandaşları 
miza istemediği 
niz adayla karşı 
niza gelmeyiz de 
dik. Ama anketler 
den çıkan adayı 
tabii ki kabul 
edeceğiz. Ayrıca 
belediye meclisi 
listesi yaparken 
temayül yoklama 
sı yaptık, dünya 
nın en iyi listesini 
de yapsanız eleşti 
riler olacaktır.
Genel Merkezimi 
zin isteği her mes 
lek gurubundan 
kişilere yer verme 
mizdi. Biz bunu 
yerine getirdik.

Bunun değerini 
toplum bilir" dedi. 
AK Parti İlçe Başka 
m Enver Şahin, 
Meclis adaylanna 
yönelik konuş
masında ise, "Bu 
akşamdan itibaren 
bütün adaylarımız 
gran tuvalet giyi 
nerek kravat taka
caklar ve halkımı 
zın önüne bu 
şekilde çıkıla
cak" dedi.
Tüm çalışmaların 
Belediye Başkanı 
dahil, oluşturulan 
Seçim Koordinas 
yon Kurulu tarafın
dan organize edile
ceğini hatırlatan 
Şahin, "Denizde 
yüzmenin bedeli 
vardır" sözlerini 
adaylara ikinci 
kez hatırlattı.
AKP adaylarının 
tanıtım toplantısına 
katılan İl Kadm 
Kollan Başkanı 
Semra Döner’de 
"Kol kırılır yen 
içinde kalır, kır 
gınlığa yer yok. 
Asla dolmuşa 
gelmeyiz, bizim 
misyonumuz 
farklıdır." dedi. 
Döner, "İlçe Ka 
din Kollan 
Başkanı ve birkaç 
arkadaşı istifa 
edecekler" 
seklinde konuştu. 
GÖZLER MEHMET 
TURGUT'TA 
Tanışma toplan
tısında gözler 
Mehmet Turgut'un 
üzerindeydi.
Turgut, yaptığı 
konuşmada

5 yıl içinde yaptığı 
hizmetlerin geçmiş 
dönemden bu yana 
3 başkanın yaptığı 
hizmetlere eşit 
olduğunu söyledi. 
Turgut, "Gemlik 
yıllardır atama 
dığı belediye 
başkanlığını 
benimle kopara 
kopara aldı. 
Sloganlarımın 
arasında aldığım 
oylan helal 
ettireceğim vardı. 
Şimdi beni yolda 
görenler verdikleri 
oylan beş kez 
helal ettiklerini 
söylüyorlar.
Ben dünyanın en 
mutlu insanıyım’ 
diye konuştu.
AKP Seçim 
Kurulu Başkam ve 
Belediye meclis 
üyesi adayı Ali 
Okur oğlu da 
hazırlanan 
listelerin ideal 
olmasa da ideale 
yakın olduklarım 
savundu.
Okuroğlu.
bazı yerlere de 
mesaj göndererek. 
"Tüm bu güzel 
çalışma re tavır
lara karşı güçlü 
siyasi partilere 
yüklenmeler 
olacaktır.
Biz. burada, 
kayıtsız şartsız 
Belediye Başkan 
adayımızın yanın
dayız. Binlerinin 
alıcıları arızalı 
olabilir ama bi 
zim radyomuz 
iyi çalışıyor." 
dedi.
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Popstar kuyruğu değil, iş bulma kuyruğu

1 Belediye İşçi Bulma 
Kurumu’na döndü Pasaport

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Serbest Bölge’deki bir fabrikaya 
alınacak işçiler için anons yaptırınca, binlerce işsiz belediyenin 
önüne hücum etti. Başkan Turgut, formları kendisi topladı.
Seyfettin SEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
"Serbest Bölge'ye işçi 
alınacak” diye anons 
yaptırması, ilçedeki 
işsizleri belediye 
önüne topladı. 
Cumartesi günü öğle 
saatlerinde, belediye 
hoparlöründen yapılan 
duyuruda, Serbest 
Bölge de bir fabrikaya 
işçi alınacağı, 
isteklilerin Gemlik 
Belediyesine başvu- 
rarak, başvuru formu 

| alabileceklerini 
• duyurması üzerine, 

yaklaşık bin kişi 
belediye otoparkı 
içinde uzun 
kuyruklar oluşturdu.
Serbest Bölge’de yeni 
kurulmakta olan 
Debriyaj ve Balata üre
timi yapacağı bildirilen 
FICASO A.Ş. firması 
için Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
kendisinin dağıttığı iş 
formlarını almak için 
sıraya giren işsizler 
ordusu, formlarını

masa üstü, duvar 
kenan ve araçların 
üstlerinde doldurarak 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
verdiler.
Şimdiye kadar 
Gemlik’te yaşanmamış 
bir olay gibi görünen 
iş formu dağıtımının 
neden bugüne kadar

TAŞI . [ffl
GEDİĞİNE [ t

Dama taşları....
CHP Belediye Meclisi ve 
İl Genel Meclisi listelerin de 
bazı eski DSP’liler yeralınca, 
DSP Gemlik İlçe Başkanı 
veryansın etmiş.
“Sanki bulunmadık Hint 
kumaştan ”
Yok, yok...
Dama taşlan.....

yapılmadığını merak 
ettiklerini söyleyen 
işsiz gençler, 
"Alınacak 50 kişilik 
kadro için bizi 
saatlerdir kuyrukta 
bekletiyorlar. Madem 
ki işçi almak imkanı 
ellerinde vardı da 
neden bugüne kadar 
almadılar" diyerek, 
hem sitem ettiler. 
Formlarını doldurarak 
gençlere iş umuduyla 
formları Başkan 
Turgut'a teslim ettiler. 
REFERANS 
BELEDİYENİN 
Doldurulan formların 
Gemlik Belediyesi nin 
referansıyla destek
lendiğini söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, ilgili 
firmanın altı ay 
içinde yaklaşık

250 kişiye iş imkanı 
yaratacağını söyledi. 
TEKİN DEN TEPKİ 
İşsiz gençleri 
belediye önüne topla
yarak onlan aldattığını 
öne süren ANAP 
Belediye Başkan adayı 
Adnan Tekin, "Biz 
beş yılda 900 gence 
iş bulduk. Kendisi 
şimdiye kadar kimi 
işe almış. Sayın 
Turgut, gençleri 
kandırıyor. 
Belediye makamı iş 
bulma kurumu gibi 
çalışmaz, aracılık 
yapmaz, böyle 
yaparak kendini 
çalışır göstermek 
istiyor. Halkımız 
onun kimse ye iş 
bulmayacağını iyi 
biliyor" diyerek, 
tepki gösterdi.

Millet olarak pasaporta bayıfanz
Hele y a ba ncı pasaport kin, her 

türlü yolu deneriz.
Karnı burnunda kadını.

Amerika’ya yollarız.
Avrupa’ya yollarız.
Orada doğurtup, yine ülkemize 

getirtiniz.
Çocuk, Amerikan vat and f olma 

hakkını kazanmıştır.
Tabi. O sayede biz de pasaportu 

muza kavuşuruz.
Şimdilerde, bir Kuzey Kıbrıs pa 

saportu modası almış yurumus
Bazı ünlü gazetecilerimizde, bu 

modaya uymuş.
Serdar Turgut, bir kaç gün bu 

konuyu işledi.
“İsim vermiyorum", dedi.
“Kendileri ortaya çıksın”, dedi.
Ama. Şu ana kadar, kimse ortay a 

çıkmadı.
Kim olduklarını, ben de merak 

ediyorum.
Ama. Aldıkları pasaportu, 

kıskandığımdan değil.
Benim de 1975 yılından beri, 

yeşil pasaportum var.
Merakımın sebebi, bu gazeteci

lerin Kıbns yorumlandır.
Bunlar çözümsüzlükten yana 

olanlar mıdır?
Yoksa, AB karşıtlan mıdır?
Milli davalarda, maalesef çifte 

standartlıyız.
Kendi çıkanmızı her dalda koru

yoruz.
Ama. Halkın çıkarlarını Uluyoruz
Bu gazeteciler mutlaka ortaya 

çıkacak
Kıbns’ta mal ve mülk edinen

lerde. ortaya cıkacak.
Biz. o zaman bu garetrcüa rin 

yorumlannı bir daha değerlent&re- 
ceğiz.

Biz. onlan ortaya çıkarmaz isek.
Rum basını ortaya pil artalı

Çünkü, elin oğluna, mani ola
mazsınız.

I < UIVCriV FIKE/Kf |

Bir doktora sormuşlar.
“- En kötü hastalık h anjindir. ~

Kalp hastalığıdır"
Niçin?"
O kadar ani götürür ki. cizite 

parasını almaysa zaman balantem.~
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ANAP meclis adaylarıyla 
İlk toplantısını yaptı

AK Parti

Seyfettin SEKERSÖZ

Seçim çalışmalarına 
hız veren Anavatan 
Partisi, İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclisi adayları ile 
toplantı yaparak 
seçim stratejisi 
belirledi.
ANAP ilçe binasın
da gerçekleşen 
toplantıda, 
Belediye Başkan 
Adayı Adnan 
Tekin’de 
hazır bulundu. 
Toplantıda açıkla
ma yapan İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt, birbirlerini 
tanıma fırsatı bula
mamış adayları bir 
araya getirerek 
kaynaşmalarını 
sağlamak için 
toplandıklarını

rmraı
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:l 43/C BURSA

Tel : (0.224) 363 98 72
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✓ MUTFAK DOLAPLARI 
•X YATAK ODASI

GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

söyledi.
Kurt, "Listeleri 
mizi hazırlarken 
özellikle teknik 
kişilerden oluş
masını ön palana 
aldık. Gördüğünü, 
okuduğunu

anlayan, yeni 
projeler üretebilen 
kişilere yer 
verdik" dedi.
ANAP Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin’de 
yaptığı açıklamada,

çok güzel projelen 
bulunduğuna dikkat | 
çekerek, “Bu lis
tenin siyasi parti 
ler içinde en iyi 
liste olduğuna 
inanıyoruz" 
diye konuştu.

Kurşunlu’da aseçim
bürosu açtı

AK Parti Kurşunlu 
secim bürosu dün 
düzenlenen 
törenle açıldı. 
Açılışta AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Şerif Birine, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AK Parti İl Başkan 
yardımcısı Emin 
Nallar, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Baş 
kanı Enver Şahin, 
Kurşunlu bekle 
adayı Ersin Sağım 
ile Kumla adayı 
Ünal Bayrak ve 
partililer katıldı. 
Açılıştan önce 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İktidara dayan
mayan beldelere 
hizmetin götürüle
meyeceğini vurgu
layarak Kurşun 
lu'da böyle olma 
yacağını umuyo
rum. Eğer Kur 
şunlu'da Ersin 
beyi başkan ya 
parsanız Gemlik 
Belediyesi olarak 
tüm desteğimi 
vererek Kurşun 
lu'nun sorun
larını çözeceğim. 
Size söz veri

yorum” dedi. 
AK Parti İlce 
Başkanı Enver 
Şahin ise yaptığı 
konuşmada, ikti
dara gelirken 20 
rakiplerinin 
olduğunu ancak 
galip gelen 
kendileri olduğuna 
dikkat çekerek 
" Kurşunlu 'mm 
kaderini biz 
değiştireceğiz. 
Emeklinin 
yerleştiği ve 
köy görüntüsü 
verilen Kurşun 
lu’yu bir kalkın 
dıracağu. Mşprf 
iuummş çauMEri u 
yollarım kir 
yapacagur* iMb 
asmda bulundu. 
AKPBunaMBut 
wkdİ w Suğhk 
Kounsycuı üyesi 
Şerif Berine ise 3 
Kasan sranr 
lerinde Kurşuni 
hıdan start 
verdilerini ve 
başardı «MuMtar»- 
na <Wnt çuhrı lK. 
"Bu kez cine 
bnradan sâurr 
veriyoruz. 29 
Mart sabahı 
lider yine bir 
oiacğS»' 
sekinde konuşta0
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DYP’ye katılımlar sürüyor
Doğru Yol Partisi İlçe binasında düzenlenen törende, 60 yeni 
üyeye ‘kırat’ rozeti takıldı. DYP Belediye Başkan adayı Faruk 
Güzel, partisinin her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Doğru Yol Parti 
si ilçe binasında 
düzenlenen tö 
rende 60 kişi 
parti rozeti taktı. 
Çeşitli parti 
lerden gelen 
20’si bayan 
60 kişi DYP’li 
olurlarken Bele 
diye Başkan 
adayı Faruk 
Güzel, her geçen 
gün güçlendikleri
ni, mutlaka zafe 
re ulaşacaklarını 
söyledi. 
Faruk Güzel 
yaptığı konuşma
da "Katılımları 
gör dükçe bizim 
belediye yi kazan
mamız kolaylaş» 
vor. Bu katılım
cılarımızla daha da 
güçleniyoruz" dedi. 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar 
ise, "29 Mart

DVPli gençlerden ANAP’lılara çağrı

“Seviyeli siyaset yapalım”
Doğru Yol Partisi Gençlik 
Kollan Başkanı Adil Tepe, 
Anavatan Partisi’ni 
seviyeli siyaset 
yapmaya davet etti. 
Tepe, yaptığı yazılı 
açıklamada, 28 Mart yerel 
seçimlerinde, ANAP’lilann 
çıkardıkları yalan haberler

Sayfa 5

DSP Kumla

sabahı Gemlik’te 
iktidar biz olacağız" 
şeklinde konuştu. 
DYP’ye yeni 
katılanlara parti 
rozetleri Belediye 
Başkan adayı 
Faruk Güzel ve 
ilçe Başkanı 
Peyami Çağlar 
tarafından takıldı.

ile rakiplerinin değil, 
kendilerini karala 
dıklarını iddia etti. 
Adil Tepe, bir yerel 
gazetede çıkan haberde, 
DYP’den istifa eden 30' 
gencin ANAP saflarına 
geçmesi haberinin tama
men asılsız olduğunu 

belirterek, “Bunun aksini 
iddia eden varsa ortaya 
çıksın. Kimin DYP’den . 
istifa ettiğini isim isim 
açıklasın” dedi. .
Adil Tepe, herkesin 
dürüst, birbirine saygılı, 
Gemlik’e yakışır bir seçim 
dönemi geçirmesini istedi.

seçim bürosu 
hizmete açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Demokratik Sol Parti, 
Küçük Kumla 
beldesinde yapacağı 
çalışmalar için seçim 
bürosu açtı.
Seçim Bürosu açılışına 
Bursa İl İdari Sekreteri 
Kadir Evren, İl Yönetim 
Kurulu üyesi Murat 
Özbilge, İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, Gemlik 
Belediye Başkan adayı 
İlhan Soysal, Kumla 
Belediye Başkan adayı 
Nuri Can ile partililer 
katıldı.
Küçük Kumla DSP 
seçim bürosunu açan II 
Sekreteri Kadir Evren, 
partilerinin önünü 
kesmeye çalışanlara 
gönderme yaparak 
"Bizim halkımızla 
bütünleşmemizi 
istemiyorlar. Sîzler 
den alacağımız güçle 
bunu başaramayacak-

lar. Zaferi yine biz 
yaşayacağız” dedi. 
DSP Kumla Belediye 
Başkan adayı Nuri 
Can ise yalanlarla. 
dolanlarla insanları 
kandıranlardan 
halkın mutlaka 
hesap soracağını 
öne sürerek.
"Dürüstçe 
5 yıllık proj—iri 
hazırladık, ben 
belediye başkanlığına 
adayım. Krallığa, 
padişahlığa değil' 
şeklinde konuştu.

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.

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 58 17 97- 513 96 83

Fax: 513 35 95



1 Mart 2004 Pazartesi BâÇŞEZS Sayfa 6

SSK işveren bilgileri de 
Internet üzerinden 

verilebilecek
Sosyal Sigortalar 
Kurumana 
tabi işyerleri, 
çalıştırdıkları 
işçiler için her ay 
SSK Müdürlük 
lerinin kapısını 
aşındırmak zorun
da kalmayacak. 
İşyerleri, ”e- 
bildirge" sis
temiyle, vergi 
beyannamelerinde 
olduğu gibi, inter
net üzerinden 
SSK bildirgelerini 
doldurarak, 
yükümlülüklerini 
yerine getirmiş 
olacaklar, 
"e-bildirge" 
hizmetinden 
çalışanlar da 
yararlanacak. 
Çalışanlar,

hastaneye gider 
ken, pirimlerine 
ait tahakkuk fişi, 
aylık prim ve 
hizmet belgesinin 
bir örneğini 
bilgisayardan 
çıkartabilecek. 
"e-bildirge" uygu
lamasının tanıtımı
na katılan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu'nun 
gündemindeyse, 
SSK’nın açıklan 
vardı.
SSK’nın gelir- 
giderini bir yıl 
içinde denk hale 
getirmenin 
mümkün olduğunu 
söyleyen Murat 
Başesgioğlu şöyle 
devam etti:

"Sağlık hizmet
lerinden yarar
lanacak kişi 
sayısını sınır
larsınız, sunulan 
sağlık hizmet
lerinde bir sınır
lama yaparsınız, 
şu anda KIT'ler 
den alacağı olan 
1.5 katrilyon lira

yı SSK'ya trans
fer ederseniz, 
2005 yılında 
SSK açık değil, 
kara geçer.
Ama bunun 
maliyeti, 
sistemden pek 
çok kişinin çık
ması anlamına 
gelir."

DEVREN SATILIK FAM İ$YERİ
Eski Pazar Caddesi nde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan isteri 

devren sahibinden satılıktır.

TEl : Sil II 17

BURSA HAKİMİYET I 
KENT VE OLAY | 
GAZETELERİNE I

İLAN ALINIR I 
KÖRFEZ REKLAM |

TEl: 513 17 97- 513 9 6 83
Fax : 513 35 95 |

fgfgjgjgfgfgjgjgjgjafajıgfafajafafajajaıaıaıajnMF^^S

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2 K OFİS & KIRTASİYE
Demırsubdsı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUM 

OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE C d O O O O
KÖRFEZ OFSET OIO Î/O ÖO

O te a a a a YONCfl DANIŞMANLIK
20-40 ya$ arası BAYAN

✓ ÇOCUK BAKICILARI (Meslek Lisesi)
✓ HASTA BAKICILAR ✓ HEMŞİRELER

✓ EV İSLERİNE 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.

10 cORdo3^n

1 JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENkJYORUZ.
| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ UBBIB 

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! -
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ ETTİR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN

T0Y0 TİCARET
Yeni Poza Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

°eCSEDE l’JBE ■
RNİE H

111:513 71171
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MHP adayı seçim 
beyannamesini tanıttı

Öğretmen atamaları yapıldı
Yeni öğretmenler, tebligat beklemeksizin 8 Martta görevde o açalar

Seyfettin SEKERSÖZ

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Çelik, düzenlediği 
basın toplantısın* 
da seçim 
kitapçığını tanıttı. 
Dereboyu’nda 
bulunan MHP 
Seçim bürosunda 
yapılan toplantıda 
partili üyelerde 
hazır bulundular. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yaptığı konuşmada, 
şimdiye kadar 
Gemlik 
Belediyesinin 
birçok partiyle 
çalıştığına dikkat 
çekerek "Şimdi 
bir tam MHP 
kaldı. 29 Mart 
sabahı göreve 
geldiğimizde 
herkes neler 
yapabileceğimizi 
görecektir" 
diye konuştu. 
Kayaoğlu, seçim
lerin öncelikle AKP 
hükümetinin millet 
önünde güven oyla
ması olacağına 
dikkat çekerek

"AKP’nin 
tek rakibi biziz" 
şeklinde konuştu. 
Seçim 
Beyannamesi adı 
altında Gemlik’in 
sorunlarını içeren 
bir kitapçık hazır
layan MHP 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Çelik, tanıtımını 
yaparken 
"Gemlik’te 
yaşıyorsak, 
ekmeğini yiyor, 
havasını soluyor
sak Gemlik için 
neler yapabile
ceğimizi de 
biz biliyoruz" 
diyerek bu kez 
Gemlik Belediye 
si’ne MHP olarak 
tüm ekibiyle

birlikte talip 
olduklarını 
söyledi.
Çelik, "Diğer 
partilerin bize 
göre artıları var, 
oda paraları. 
Biz parayla değil, 
fikir ve projeyle 
diğer partilerin 
bize göre artıları 
var, oda paraları. 
Biz parayla değil, 
fikir ve projeler
imizle sorunları 
çözeceğiz. Büyük 
köy yaptıkları 
Gemlik’i biz 
Metropol 
yapacağız.
Kadromuz hazır, 
29 Mart sabahı 
Gemlik’te yeni 
bir gün doğacak" 
diye konuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, 52 
branşta öğret
men gereksinimi
ni karşılamak 
amacıyla 10 bin 
kadroya atamayı 
internet ortamın
da kurayla yaptı. 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, yaptığı 
konuşmada, ata
malar için 19 bin 
576 adayın 
müracaat ettiğini 
ve yüzde 2’lik 
açıktan atama 
kadrolan 
bulunduğunu 
belirterek, bu 
kadrolar içinde 
1079 kişinin 
başvurduğunu 
bildirdi.
2004 Bütçe 
Kanunu çerçeve

sinde 40 bin 
kişilik kadronun 
24 bin 600 ünün 
eğitime tahsis 
edildiğini 
bildiren Çelik, 
bu kapsamda.
18 bin öğretmen 
adayının ata
masının yapıla
cağını kaydetti. 
Çelik, "Bunun 
10 binini şimdi, 
8 bininin ata
malarım ise 
Temmuz ayında 
gerçekleştire
ceğiz. Bu kadro
ların 6 bin 
600’ü üniver
sitelerde kul
lanılacak. Bu 
da hükümetin 
eğitim ve öğre
time verdiği 
önemi göster
mektedir"

diye konuştu. 
Öğretmen aday
ları bakanlığın 
"www.meb.
gov.tr" 
adresinden
atanıp atana- 
madıklannı 
öğrenebilecekler.
Ayrıca, 1 Mart 
Pazartesi günü 
kimlerin hangi 
puanla nereye 
atandıkları 
detaylı olarak

w«b sitesinde* 
aday tara dnyunr 
kacak, e-mad 
adresi seren
6 bin 200 Ium^* 
de maille 
durumları 
bildirilecek
Yeni öğretmen
ler, t ebtegat 
beklemeks&nn 
8 Mart ta 
görevde 
olacaklar

Sicil affında son bir ay
Sicil affından yararlan
mak için tanınan süre, 
Mart ayı sonunda 
bitiyor.
23 Aralık 2003 
tarihinden öncesine 
ait karşılıksız çek , 
protestolu senet, kredi 
kartı ve diğer kredi 
borçlarına ilişkin 
Merkez Bankasındaki 
kayıtlar, borçların

ödenmesi ya da yeniden 
yapılandırılması 
durumunda silinecek. 
Bunun için verilen 
süre Mart ayı

sonunda dolacak. 
Merkez Bankası nca 
kayıtların silinmesinin 
ardından bankalar 
ve özel finans 
kurumlannca yapılacak 
kr e dilendirme, çek 
karnesi verilmesi ve 
diğer bankacıkk 
işlemlerinde şilinmiş 
kayıtlar dikkate 
alınmayacak.

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 5131051
C.Savcıhğı 5131053
C.SavcıYrd. 513 2954
Emniyet Mûd. 5131028

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 4503

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 1057
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. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 7773

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 261 54 00
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Aygaz 5131295
Tekgaz 513.1637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134546
Yenilikitgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukltgaz 5138000

Devlet Hastanesi 5139200
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer .Sağ Ocağı 513 1068

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 1821
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 6132324
Manastır Taksi 614 3650

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşlet. 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md.513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
SuAnza Yariz 185

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

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

SATILIK«KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu ndafi atautaaıte.

SATILIK DAİRE SABUK OTO
ILICA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DLRLMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17
Hamidiye Mh. Yavuz Sok.

No: 11 GEMLİK
3200 M2 imarlı bahçe

0 539 999 99 93
Manastırda Tav Tüydü 

Çay Bahçesi üstü Avcı Ap.
140 m2 daire

0.536.969 99 03

MttaaSdaNateN 
bRH fl» «• «M*

m UT» «6S »s
198 n»2 4 katlı işyeri

satıhk 0.505. 361 14 39

Siz de safchk kirchk
Sanlanmn, azaâğEiz dem®

SadanomgaKteoıâı 
ba bâscsmâe âcretsz 

yapabuHbiL

KİRALIK DAİRE

1997 MODEL 
DOKTOKKV 

TOYOTA CUB0UALS 
• 532 «94 *3 83

ŞmaSlMlfa.
• 535 276 4® 12

SATILIK BİNA

n*MRM9CE 
9MHKUM9S

9.532. 337 97 *
•SSSlMU 53

19*4 WOCCL
MEV9LVT SPR7M3 
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ML9M" İM

*.536. 887 Ti 92

SATUK2.H. 
JLWMOİ

TEL 524 SS 97

http://www.meb
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Türk işçisi daha 
fazla çalışıyor

Haftalık ortalama çalışma süresi birçok OECD ülkesinden daha fazla.
Türkiye'de haftalık 
ortalama çalışma 

I süresinin Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) üyesi 
birçok ülkeden daha 
fazla olduğu bildirildi. 
Türk-Iş'e bağlı 
Belediye-İş Sendikası 
tarafından ILO veri
leri dikkate alınarak 
yapılan araştırmaya 
göre, Türkiye'de haf
talık ortalama çalış
ma süresi 51.5 saat 
iken, bu rakam 
OECD üyesi İsveç'te 
36.8, Ispanya'da 
38.7, İtalya’da 39.3 
saat düzeyinde 
bulunuyor.
Araştırmaya göre, 
haftalık ortalama 
çalışma süreleri, 
OECD üyesi olan 
Kanada'da 31.5 saat, 
İzlanda’da 40.3 saat. 

Polonya’da 39.8 
saat, Meksika'da 
43.3 saat, Yuna 
nistan’da 41 saat, 
Finlandiya’da 36.3 
saat, Norveç’te ise 
34.8 saat düzeyin 
de yer alıyor.
Türkiye’de ileri 
sürüldüğü gibi haf
talık çalışma 
süresinin az olmadığı 
ve Türklerin de az 
çalışan bir ulus 
olmadığı belirtilen 
araştırmada, 
Türkiye’deki haftalık 
çalışma sürelerinin 
bazı OECD 
ülkelerinden daha 
fazla olmasına karşın, 
ücret düzeyinin bu 
ülke çalışanlarına 
göre düşük olduğu 
belirtildi.
4857 sayılı yeni iş 
yasası ile getirilen ,

uygulama 
çerçevesinde işçilerin 
çalışma sürelerinin 
daha da artacağı vur
gulanan araştırmada, 
"Türk işçisi, çalışma 
süreleri göz önüne 
alındığında, içinde 
İtalya, İsveç, İsviçre, 
İrlanda, Avusturya, 
İspanya, Yunanis 
tan, Meksika gibi 
önemli birçok OECD 
ülkesinden daha 
fazla çalışmaktadır" 
denildi.

Doğrudan gelir 
desteği ödemeleri

Çiftçilere,mazot ve doğrudan gelir desteği 
Nisan ayına kadar ödenecek.

Çiftçilere yönelik 
doğrudan gelir, 
desteği 
ödemelerinin 2’nci 
diliminin Nisan 
ayında ödenmesi 
planlanıyor.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Tekirdağ 
Milletvekili
Enis Tütüncü’nün 
soru önergesini 
yanıtlayan Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ, geçen yıl ilk 
dilimi ödenen mazot 
ve doğrudan gelir 
desteğinin 2’nci 
dilimlerinin bu yıl 

ödeneceğini bildirdi. 
Akdağ’ın verdiği 
bilgiye göre, çiftçi 
kayıt sistemine dahil

olan ve doğrudan 
gelir desteği 
ödemesi almaya 
hak kazanan 
çiftçilere, hazırlıkları 
tamamlanmak 
üzere olan toplam 
322 trilyon lira 
mazot desteği 
yapılacak.

Recep Akdağ, 
çiftçilere prim 
ve hayvancılık 
destekleri ile 
tarımsal kooperatif 
lere sağlanan des 
teklerin 2004 
yılında da 
süreceğini 
bildirdi.

ÛCÜVE 
COMPUTER 

BİLİŞİM HİZMETLERİ

ElıeiWAprwA
GELECEĞİ PÜSÜNEHLER (CİN

S ^^^BB^

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK ggg
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tech 
Joystick 
Neciye

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) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Besinlerin vitamin 
değerini koruyun

"Mutfaktaki yanlış uygulamalar yiyeceklerin besin değerini düşürüyor."
Karadeniz Tek 
nik Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. 
Dr. Gamze Çan, 
yanlış saklama, 
depolama veya 
pişirmenin yiye
ceklerin vitamin 
değerlerini 
düşürdüğünü 
söyledi.
Çan, yiyecek
lerin besin değer 
lerini korumak 
ve onlardan en 
iyi şekilde yarar
lanmak için uyul 
ması gereken 
kurallar oldu 
ğunu belirtti.
Özellikle et, süt, 
yumurta, kuru 
baklagiller, taze 
sebze ve meyve 
ler ile tahıl ürün

I ferinde saklama, 
| pişirme veya

"Aşırı korunan çocuk özgüvensiz"
"Çocuklara küçükken sorumluluk verilerek güven duygusu geliştirilmeli"

Aşın koruyucu ve 
kollayıcı tavır 
sergileyen ailelerin 
çocuklarının, ileriki 
dönemlerde ürkek 
ve özgüvensiz olduk
ları belirtildi.
Yapılan açıklamada, 
yetişme döneminde
ki çocuğun korkak, 
ürkek, çekingen, ko 
layca arkadaş edine- 
memesinin, büyüme 
ve kişilik gelişme 
sinde önemli etkisi 
olan anne-babalar
dan kaynaklandığım 
kaydetti.
"Sorumluluk verin" 
Uzmanlar, anne- 
babanın, çocuğun 
kişiliğinin oluşumun
da ve toplumdaki 
rolünün belirlen
mesinde önemli 
rol oynadığını 
ifade ederek, 
şöyle devam etti: 
"Aile ortamında, 
yaşamlarında

depolamada yan 
lış uygulamalar 
yapıldığını dile 
getiren Çan, 
"Mutfaklardaki 
yanlış uygula
malar yiyecek
lerin vitamin 
değerlerini 
düşürüyor" 
dedi.
Besinlerdeki 
vitamin kaybını 
önlemek için 
bazı basit kural
lara uyulması 
gerektiğini ifade 
eden Çan, şun
ları söyledi: 
"Sütlü tatlılar
da süt, un ve 
şeker birlikte 
pişirildiğinde 
sütteki protein 
değeri azalır. 
Şeker, tatlı 
ocaktan indi 
rilmeye yakın 
eklenmelidir. 
Yoğurt torbaya

konulup süzü 
lür ve süzülen 
suyu atılırsa 
vitamini kaybo 
lur. Bu su atıl
mamalı çorba 
veya hamur 
işlerinde kul
lanılmalıdır. 
Yumurta en 
fazla 8-10 
dakika başlan
malıdır. Uzun 
süre haşlanmış 
yumurtanın 
sarısı etrafında 
oluşan yeşil 
renk, besin 
değerlerinin 
azaldığını gös
terir. Sebzeler 
doğrandıktan 
sonra bekletilir, 
haşlama veya 
pişirme suları 
dökülürse vita
min ve mineral
leri, meyveler 
kesildikten ya 
da suyu

sıkıldıktan 
sonra bek
letilirse C 
vitamini 
değeri azalır." 
Aynı durumun 
konserveler için 
de geçerli 
olduğuna işaret 
eden Çan, 
"Suyu dökülen 
konservenin 
vitamini düşer. 
Ekmek ya da 
kurabiye için 
hamurun may
alanması besin

karşılaşabilecekleri 
problemleri çözme 
konusunda kendine 
güvenen bir çocuk 
yetiştirmek, her 
anne-babanın 
isteğidir. Ancak 
bazı anne-babalar, 
çocuklarına karşı 
aşırı kollayıcı ve 
koruyucu tavırlar 
sergilerler. Genelde 
aşırı koruyucu ve 
kollayıcı ailelerin 
çocukları, korkak, 
ürkek ve özgüven
siz oluyorlar, 
toplumda kendi
lerini ifade etmekte 
zorlanıyorlar. Tüm 
bu olumsuz 
davranışların altın
da yatan çocuktaki 
güven eksikliğidir. 
Bu tür davranışlar
dan kaçınılmalı ve 
mümkün olduğu 
kadar çocuklara 
küçük yaşlardan 
İtibaren sorumlu

luk verilerek, 
güven duy
gusu geliştir
ilmeli. ” 
Kendine güven 
duygusu bulu
nan çocuk
ların, kendi 
akran çevresi 
ve ileri yaşlar
daki insanlarla 
bile istenilen 
niteliklerde iletişim 
kurmada zorlanmay
acaklarını belirten 
uzmanlar, 
"-Yeter ki anne ve 
baba, bu alanda 
çocuklarına (Hiç 
endişelenme, sen 
bunu başarabilecek 
ve her şeyin 
üstesinden 
gelebilecek kapasit
edesin. Sana tam 
olarak güveniyo
rum) sözü ile moral 
ve güç aşılasın. 
Böylelikle 
çocuk, kendine

değerini artırır, 
ancak ekmeğin 
kızartılarak 
tüketilmesi 
besin değerini 
azaltır. Tarha 
nanın güneşte 
kurutulması, 
makarna, erişte 
gibi yiyecek
lerin haşlama 
sularının 
dökülmesi 
de besin 
değerlerini 
azaltır" 
diye konuştu.

ve çevresine 
yönelik yapıcı 
duygu ve düşün 
çelerini geliştirir" 
dedi. Uzmanlar, 
ailedeki ilgi, sevgi 
ve şefkat eksik
liğinin, anneden 
uzun süre ayn 
kalma, anne ve 
babanın baskıcı 
anlayışı yaşama 
geçirmesi, katı ve 
hoşgörüsüz olma 
gibi niteliklerin de 
çocukta güvensizlik 
duygusunu geliştire
ceğini vurguladı.

Sağlık 
sektöründe 
yenilikler

Erdoğan: "Sağlıkta genel 
sigorta-aile hekimliği 

sistemi geliyor."
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
sağlık sektöründe 
yeni bir dönem 
başlatacak olan 
genel sigorta ve 
aile hekimliği 
sistemininin hazırlığı 
içinde olduklarını 
söyledi.
Recep Tayyip 
Erdoğan, partisince 
Mersin’de düzenle
nen açıkhava toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 
ayakta tedavi gören 
SSK hastalarının da 
serbest eczanelerden 
ilaçlarını alabilmeleri 
için hazırlık 
yaptıklarını söyledi. 
Erdoğan konuş
masında, sağlık 
sektöründe yapılacak 
yenilikleri anlattı: 
"-İki şeyin hazırlığı 
içindeyiz. Bir genel 
sigorta, iki aile 
hekimliği.

NÖBETÇİ ECZANE
1 Mart 2004 Pızırfttl 

GEMLİK ECZANESİ

YIL : 31 SAM : 1782 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dnbıfr 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettm SEKERSOZ
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Tel : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basddbğı Yer : KÖRFEZ OFSET 
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Hepimizin aile 
doktoru olacak. 
Bunun çalışmaları 
yapılıyor. İnşallah 
bunu başarmakla 
bazı şeyleri halle 
deceğiz. Nedir o? 
Artık kaçar kuçar 
olmayacak.
Doktorunuz artık 
bilecek hangi 
hastalıktan 
geçirmişsiniz, 
hangi ilaçlan ne 
zamana kullan
mışsınız. Bunların 
hepsini bilecek. 
Bunlar dolayısıyla 
yaşamımda sağlıklı ı 
ve sıhhatli olarak 
gelişmenizi devlet 
olarak da takip 
imkanı verecek.
Vatandaşım artık 
sersefil olmayacak. 
Bunu da belirtelim. 
Genel sigortayla da 
ülkemizdeki bu yeşil I 
kart sorununun 
sona erdiceğiz."
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Polis emeklilerine
AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak tan ültimatom gibi

çiğ köfte ziyafeti
Seyfettin SEKERSÛZ 

Gemlik Polis 
Emeklileri 
Derneği’nde 
düzenlenen 
‘Çiğ köfte 
gecesinde 
polisler moral 
depoladı. 
Derneklerinin 
kuruluş 
yıldönümü 
nedeniyle, 
"Çiğ köfte" 
gecesine 
katılanlar, 
Polis Memuru 
Mehmet Dura 
man Öztürk'ün 
yaptığı çiğ 
köfteleri 
afiyetle yediler 
Gemlik Polis

Emeklileri 
Derneği 
Başkanı 
Niyazi Yılmaz, 
“Çiğ köfte 
gecesinin 
geleneksel hale 
dönüştüğünü

belirterek, 
"Bundan 
sonra her yıl 
bu güzei 
akşamı birlikte 
yaşayacağız" 
şeklinde 
konuştu.

AK Parti II Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
düzenlediği basın 
toplantısında. "Teş 
kilata baş kaldı 
ranlann kafaları 
kopartılır dedi. 
Dün aksam. AK 
Parti de yaşanan 
gelişmeler üzerine, 
ilçeye gelerek 
üçe yöneticileri ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile görüştü. 
Çakmak, AKP 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına aday 
gösterilen Mehmet 
Turgut'a destek 
verdiklerini belirte 
rek "Teşkilata baş 
kaldıranların 
kafaları kopartılır" 
şeklinde konuştu. 
Hayrettin Çakmak 
yaptığı açıklamada, 
partilerine aşın 
derecede talep 
olduğunu vurgula
yarak, "Gemlik’te 5 
aday adayı müra
caatta bulundu. 
Herkesin önüne

sandık konuldu. 
Ancak bu belirle 
mede rol oyna mı 
yor. Bunun yanın
da kamuoyu yokla
maları belirleyici 
oluyor. Adayla m 
diksiyondan duru 
şuna kadar her ha 
reketleri izleniyor. 
Komisyonda Gem 
lik 45 dakika ile en 
fazla görüşülen 
yerlerden biri ol 
du" derken, adayla 
nnın Mehmet Tur 
gut olduğunu, bu 
nun da ilçe teşkila 
tında sorun yaşan 
masını gerektirme 
diğini söyledi.

Genel Baskanlarmm 
isteği doğrultusunda 
her meslekten kişi
lerin listelerde yer 
almalarının sağ
landığına dikkat 
çeken Çakmak, 
"Ben işimi ciddiye 
alırım ve en yakın 
arkadaşımın bile 
kafasını kopartı 
nm" diyerek, par
tide bazı kesimlere 
göz dağı verdi. 
Gemlik Kadın Kolla 
n nm kafalarının 
kopartılması emrini 
verdiğini gizleme 
yen Çakmak, şöyle 
konuştu: 
"Görüyorum ki

Benim listelere 
d a h a lem olraaı 
tır ama ınramhı 
bana aittir* 
Her adayuı sedM 
günün aksasst 
ayağının takdaral 
düşüp hayat» 
kaybedebdeceğm 
hatırlatan Cakmri 
'Sabah fa»Me 
of ura meram. Be 
kader tştdrr Her 
teşkilatın footia 
bir aslan yatar 
ve bu kişılerm 
gönlündeki 
aslan kafese 
girmeyince 
tepkilerini erteye 
kovarlar’ sekhad 
konuştu.

.Yerel seçimlere 27 gün keldi
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN

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

✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartlan 
basımı için basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE RASKI

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Kttrfoz 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



j 28 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday olanlara itirazlar sona erdi.

Geçici aday listeleri inceleniyor
। Maha/// İdareler Genel Seçimle ri'nde aday olanların, seçilme yeterliliğine sahip olup olmadığının incelenmesine başlandı ı

Seçûn Kurullarında incelemelerini 3 Mart 2004 gününe kadar karara bağlayacak. Siyasi partiler 5 Mart 2004 gününe kadar aday /is- 
4 talerindeki eksiklikleri İlçe Seçim Kurulu’na bildirecekler. Kesin aday listeleri 6 Mart 2004 
S*»'" 
»■--------- GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETEkfiğı

12 Mart 2004 Salı FİYATI : 200.000- TL.
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ünü açıklanacak. Haberi sayfa 7'de

Türk Halk Müziği 
Konseri’ne büyük ilgi |
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür I 
Derneği Türk Sanat Müziği konseri I 
büyük ilgi gördü. Şef Kemal Kamalfnın I 
yönettiği konser, iki bölümden oluştu.

Haberi sayfa 10 da |

AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ın önceki gün yaptığı açıklamalarına, istifacı bayanlardan ağır eleştiri geldi.

AK Parti’li bayanlardan Cakmak’a tepki
1

i Güne Bakış
Kadri GÜLER

-» I kadri_guler@hotmail.com

Bu iş iyice kızışıyor
AK Parti’deki iç savaş giderek kızışıyor.
Kadın Koiları'nm Mehmet Turgut’un 

adaylığına koyduğu sert tepki üzerine, 
görevden alınacaklarını anlayınca istifa 
etmelerine karşı tutumları sürüyor.

Önceki gün, İlçeye .gelen II Başkanı 
Hayrettin Çakmak’ın İlçe Merkezi’ndeki 
konuşmalarına sert çıkan eski Kadınlar 
Kolu Başkam’mn serjt açıklamaları parti 
içi eleştiri sınırlarını çoktan aştı.

Aslında bu ifadelerin kadınlara ait 
olduğunu sanmıyorum.

Parti içinde yaşanan iç çekişme, adaydan 
çok partilerine zarar veriyor.

AK Partili istifacı kadınlar, adaylarına oy 
vermeyeceğini açıkça basına söylüyorlar.

Bunun sonucu görevden alınma değil, 
ihraçtır.

Bir taraftan da adaylarının mahkemeye 
intikal etmiş, ailevi konularını veya özel 
konularını gündeme taşıyarak, adayın 
kişiliği ile oynamaya çalışıyorlar.

Etik olmayan bir yöntem bu.
Tabii bu bayanların tutumuna sevinenler 

de var, üzülenlerde..
Bu tutum üzerine, oy hesapları yapan 

muhalif adaylar var.
İşleri bu noktaya getirenler acaba bayan

lar mı yoksa seçilemeyen başka adaylar 
mı?

29 Mart günü AK Parti adayı seçimi 
kaybederse siz yaşanacak fırtınaları 
seyredin.

Bu durum, DYP, SP ve ANAP adaylarının 
şapslannı arttırıyor.

Önümüzdeki günler siyaset daha da ren- 
klecek.

Biz izliyoruz.
Sîzler de izlemeye devam edin.

AK Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ın önceki gün ilçe merkezinde 
yaptığı açıklamalar üzerine, partinin Kadın Kolları’ndan istifa eden 
istifacı bayanlar, bu kez İl Başkanı’na sitem ettiler. Haberi syf 3!de

Kumla’da Aşure Günü
Küçük Kumla Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Demeği
tarafından bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure gününde
derneğe emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.
Küçük Kumla 
Kültür ve 
Sosyal 
Dayanışma 
Derneği’ndeki 
bayanlar, dün 
düzenledikleri 
aşure gününde 
derneğe emeği 
geçenleri 
teşekkür 
plaketi ile 
ödüllendirdiler.

d ağ ıtı İd s.
Siyasi partilerden 
Saadet Partili bayanlar, 
dün muharrem ay mm 
başIaması nedeniyle. 
Recep Aygun un seçim

aracıyla içe içMela 
esnafa ve htÂM Cad 
si nden geçen vaum- 
d aş? ara haıı ijıJdıim 
aşureyi
Hsb&teri sayfa 2 we j

Dernek 
tarafından 
hazırlanan aşureler, 
törene katılanların 
yanında, tüm 
Kumla'lılara da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ı er aşure dağıttı Tülin Özen

Seyfettin SEKERSÖZ

CHP’den
istifa etti

İ

AROL MOBİLYA

a
Mrk. : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 

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

Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Recep 
Ay gün, Muharrem 
ayı nedeniyle 
Aşure dağıttı.

Partili kadınların 
elleriyle yaptıkları 
aşureler, Saadet 
Partisi’nin seçim 
aracı ile ilçe 
esnaflarına

dağıtıldı.
Plastik kaselerde, 
partili genç 
bayanlar tarafından 
dağıtılan aşureler, 
•İği gördü.

SP’li bayanlar, 
yoldan geçen 
vatandaşlara da 
aşure vermeyi 
ihmal 
etmediler.

I

! I 
! i

a 
i

a a

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

Geçtiğimiz 
günlerde CHP 
Kadın Kollan 
başkanlığından 
istifa eden 
Okşan Tırpan dan 
sonra Tülin 
Özen'de istifa etti. 
Kadın Kollan 
üyesi Tülin 
Özen, dün 
istifa dilekçesini 
parti ilçe başkan* 
lığına verdi. 
Tülin Özen, 
istifa nedenini ise 
şöyle açıkladı:

"Son yaşanan 
olumsuz 
gelişmeler ve 
önümüzdeki 
seçimlerde 
başarılı olaca 
ğını düşündü 
ğümüz aday 
adayına ism 
verilmemesi 
nedeniyle. 
Gemlik CHP 
İlçe Başkanlığı 
Kadın Kolu 
üyeliğinden 
istifa 
ediyorum”

BURSA HAKİMİYET .
KENT VE I

OLAY .
GAZETELERİNE ■ 

İLAN ALINIR ■

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALDINIZ MI?
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET.”

KÖRFEZ REKLAM
I TEL: 58 17 97-58 96» I 

Fw:58J595513 96 83



$ Mart 2004 Sahk=======— HABER ==

AK Parti’li bayanlardan
Sayfa 3

crıey
Çakmak’a tepki

K Parti İl Başkanı Hayrettin Çakmak’ın önceki gün ilçe merkezinde 
aptığı açıklamalar üzerine, partinin Kadın Kolları’ndan istifa eden 

stifacı bayanlar, bu kez İl Başkanı’na sitem ettiler.

Mehmet Turgut’un 
adaylığına tepki göste 
İrerek, AK Parti Kadın 
Kollan Başkanlığı n 
Man istifa eden Gülda 
me Baykal ile 23 üye, 
il Başkanı’nın yaptığı 
açıklamanın doğru 
■olmadığını öne 
■sürerek "Işıklann 
söndüğü yer/Gemlik" 

İye "AK Parti’ye evet; 
I Mehmet Turgut’a 
I hayır/" diyerek, 
I tavırlarını açıkladılar, 
i îstifacı kadınlar basına 
yaptıkları açıklamada, 

İ29 Şubat 2004 Pazar 
günü Gemlik AK Parti 
Kadın Kollan yöneti
minden istifa ettikleri 
belirterek, aynı akşam 
ilçeye gelen II Başkanı 

I Hayrettin Çakmak’ın 
ı Baş kaldıranların 
{kafası kopar" sözleri 
pe tepki gösterdiler. 
İki yıldır yağmur, 

| çamur, soğuk, sıcak 
demeden partileri için 

(çalıştıklarını öne süren 
IĞüldane Baykal ile 
■eski yönetim kurulu 
■üyeleri şunları 
■söylediler:

"Bu süre zarfında 
2000 aileye giyecek 

İve gıda yardımında 
bulunduk. Zenginler 

Jile fakirleri bir araya 
getirdik. Gece gün 

Gündoğdu
Milli Eğitim Bakanlığı, 
yurtdışına sürekli görevle 
atanacak personelin seçiminde 
“Atatürkçülük, laiklik ve 
demokrasi bilinci" 
kriterlerini kaldırmış. 
Tarikatçılara, şeriatçılara 
gündoğdu desenize....

TAŞI 
GEDİĞİNE

düz çalışarak ker 
mesler düzenledik. 
Topladığımız paralar 
ile fakirlere ulaştık. 
Karşılığında hiçbir 
siyasi mevki ve 
makam istemedik. 
İlçelerdeki Belediye 
Başkanlığı adaylığı 
konusunda ki tercih 
nedeni ile seviyeli ve 
sade bir dilekçe ile 
istifamızı verdik. 
Bir daha bu konuyu 
gündeme getirmemek 
üzere susacaktık. 
Ancak, biz istifa 
ettikten sonra akşam 
üzeri II Başkanımız 
Sayın Hayrettin 
Çakmak’ın beyanları 
nı üzüntü ile gazete 
lerden öğrenmiş bulu 
nuyoruz. Kendisine 
makamı nedeni ile 
saygı duyduğumuz 
il başkanımızın 
‘Baş kaldıranların 
kafası kopar’ ifadesi 
bizi üzmüştür. 
İl Başkanımız bilme
lidir ki kendi başımızı 
Mehmet Turgut AK 
Partiden aday 
olduğu gün zaten 
kopardık. Bizim 
yüreğimizi ortaya 
koyarak, hizmet 
ettiğimiz bu partide 
koparılacak yalnızca 
yüreğimiz vardı, 
bunu Sayın Çakmak 
yapmıştır.

Mehmet Turgut’u ve 
ilçe başkanını yanına 
alarak bizim aleyhimi 
ze demeç vereceği 
yerde bu İkiliyi yanı
na alarak, Gemlik’in 
sokaklarına çıkarak 
Mehmet Turgut’a oy 
isteseydi çok daha 
hayırlı bir iş yapmış 
olurdu. Gemlik 
halkından ‘AK 
Partiye evet. Mehmet 
Turgut'a hayır’ ce 
vabını bir tokat gibi 
yüzüne inmesinden 
mi korktu hilemi 
yoruz. Ancak şunu 
çok iyi biliyoruz, il 
başkanımızı böyle 
konuşmaya mecbur 
eden bir haftadır 
işini gücünü bırakıp 
kadın kollarını 
aldırmaya çalışan 
Mehmet Turgut ve 
arkasındaki 
güçlerdir, ilçe teşki
latının koridorların
da ‘bu kadınları 
koruyorsunuz, istifa 
etmelerini bekleme
den neden almıyor
sunuz, naralarını 
atan ve adaylıktan 
çekilme tehdidinde 
bulunan Mehmet 
Turgut’tan başkası 
değildir. Bizi üzen, il 
başkanı ve ilçe başka 
nının bu şantaja 
boyun eğmesidir. Da 
ha önce başka birinin 
istifa şantajına bo 
yun eğilip Mehmet 
Turgut’un aday 
yapıldığı gibi. Daha 
düne kadar ’teşkila 
tın istemediği adayın 
arkasında durmayız’ 
diyenlerin, ‘biz üni 
versiteye rektör ata 
mıyoruz, teşkilat kimi 
isterse o adayımız 
olur’ diyenlerin nasıl 
değiştiğini ibretle 
takip ediyoruz.
Zaman bizi haklı çıka 
racaktm Bizi üzen bi 
zim feryatlarımıza 
kulak tıkanmasıdır. 
Aylardır ulaşmaya 
Çalıştığımız yoğun

programları nedeni 
ile’ telefonla dahi 
ulaşamadığımız kişi
lerin, Mehmet Tur 
gut’un ve 'arkasında
ki gücün’ baskısı 
sonucu Gemlik’e 
ka dar gelip arka 
arkaya açıklama 
yapmalarıdır. ” 
Ak Partili kadınlar 
Mehmet Turgut ile 
ilgili şikayetlerini 
sıralayarak, açıkla
malarını şöyle 
sürdürdüler : “Hani 
sessiz çoğunluğun 
sesi olacaktık. Hani, 
teşkilata önem verile
cekti. Hani, siyasette 
alışagelmiş ayak 
oyunları bu partide 
olmayacaktı. Hep 
sustunuz. Konuşma 
lan gerektiği zaman 
susanlar, susmaları 
gerektiği zaman 
konuşuyorlar. Meh 
met Turgut hakkında- 
ki bilgi ve belgeleri 
Genel Başkanımıza 
iletmeye cesareti 
olmayanlar, büyük 
bir cesaret ile bizim 
kafamızı koparmaya 
geliyorlar. Aday belir
leme sürecinde onlar 
için Bursa’nm Ova 
akça’da bittiğini bir 
kez daha öğrenmiş 
olduk. Bursa Büyük 
Îtehir ve merkez ilçe 
er için Genel Merice 

ze yapılan baskının 
onda biri Gemlik için 
yapılsaydı bugün bu 
olayları yaşamaya
caktık. Sîzleri tebrik 
ediyoruz. Bir haftadır 
Gemlik'te bavram 
havası var. Herkes 
Mehmet Turgut'un 
adaylığını kutluyor. 
Ancak, bunlardan 
hiçbiri AK Partili 
değil. Bu kutlamayı 
yapanlar diğer siyasi 
partiler” îstifacı 
Kadınlar Artık 
Gemlik te AK Parti 
için ışıklar söndü ~ 
diyerek. açıklama 
lanın bitirdiler.

Erol GÜRÇAY

UEFA GECESİ

Geçen Perşembe gecesi, ~LEFA“ 
gecesiydi.

İlk maç, G. Antep-Roma arasın
daydı.

G. Antep istekli oynadı.
Roma tedirgindi.
G. Antep’in üstüne gelmesini 

bekledi.
Ama. Gaziantep bu tuzağa 

düşmedi.
Ve. Yusuf’un bilek hareketi 

mükemmeldi.
Gençlerbirliği-Parma ile oynadı.
Bir zamanlar marka olan Parma, 

gençlere yenildi.
Hem de kendi sahasında.
Gençlerbirliği, toplu hücum ve 

toplu defansta bir numara.
Orta saha, her zaman gençlerin 

hakimiyetinde.
Türkiye’ye, çok anlamlı bir gali

biyet kazandırdılar.
İnşallah Ankara’da, bu isi bitire

cekler.
Galatasaray, İspanyol villareal ile 

oynadı.
Maalesef, oyunun basında iki 

hatalı gol yedi.
Ve. Oyunu berabere bitirdi.
Gününde bir Galatasaray, bu 

takımı İspanya'da yener.
Ama. O Galatasaray'ın, artık 

kendine gelmesi lazım
Günün en kaliteli maçı, Beşiktaş- 

Valencia arasında oldu.
Beşiktaş son saniyede, maçı kay

betti.
Valencia, çok iyi bir takım.
Çabuk bir takım.
Pres yapan bir takım.
Orta sahası kalabalık.
Bu takıma, deplasmanda da 

dikkat etmek gerek.
Kim kimi elerse, bu takma ULFA 

finali oynar.

Öğretmen sordu:
“• Söyle bakalım Mark, ilk insan 

kimdir “
Giyom tel öğı «menim. *

“- Emin misin”
*- Evet eminim.
“- Peki. Mb Adem Peygamber"
Çocuk bir an durdu:
“- Şey" dedi kekeledi.

It'abancılan hesaba kattığmm 
düşünmemiştim. “
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Altyapı
İyi gidiyoruz iyi..
Böyle giderse sonumuz hayır olsun.
Nefesimizi bile yabancılar denetler oldu.
Karışmalarına izin veriyoruz. Yorumlar 

yaptırıyoruz. Daha da ötesi danışıyoruz.
Onların dudaklarndan çıkan bir çift 

sözcük çok ciddiye alınıyor.
Avrupa Birliği’ne girmek istiyoruz ya..
Onun için ne gerekiyorsa yapıyoruz.
Ne var ki üst yapıyı şirin göstermekle iş 

bitmiyor.
Alt yapı denilen şey çok önemli.
Ne menem bir yapıysa kapsadığı alan 

geniş.
Eğitimden kültüre, doğum kontrolünden 

nüfus planlamasına, sağlıktan sosyal güven
liğe, işsizliğe kadar..

içinde ne ararsan var.
Bizde alt yapı nasıl?
Eğitim..
Sağlık..
Nüfus planlaması..
Sosyal güvenlik.
işsizlik.
Hepsini bir gözden geçirin bakalım.
Umut veriyor mu?
Elin oğlu bu kadar sorunu olan bir 

ülkeyi içine alır mı?
Önemli bir bölümü açlık sınırında olan 

70 milyonluk bir ülkeyi sırtında taşıyabilir 
mi?

O zaten kendi sorunlarını çözümlemekte 
zorlanıyorken başa çıkamayacağı bir 
sorunu daha üstlenir mi?

Belki de kötümser bir tablo ama bu 
konuda iyimser olmak için çok erken.

Bizim kendi içimizde çok yol almamız 
gerekiyor.

Onlar dedi diye değil,bize gerekli olduğu 
için bireysel ve toplumsal anlamda 
kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

Siyasetten bürokrasiye dek her alanda 
uygulanabilir reformlan yaşama geçirmeli 
yiz.

Nereden başlasak?
Zor bir soru..
Ancak yanıtsız değil.
Önce kendimizden başlamalıyız.
Örneğin otomobille giderken yola çöp 

almamalıyız.
Trafik kurallarını ihlal etmemeliyiz.
Kitap okumalıyız.
Çok pahalı..
Bahane değil.
Devletin, belediyelerin, eğitim kuram

larının, gazetelerin kütüphaneleri var.
İsteyene kapılan sonuna dek açık.
Kalkınacaksak top yekûn kalkınacağız.
Aydınlanacaksak top yekûn aydın

lanacağız.
Avrupa Birliği’ne gireceksek bize yarar 

sağlayacaksa gireceğiz.
Yoksa onun bunun siyasal hedeflerine 

ulaşması İçin değil.

tolft ta M
3

Küçük Kumla Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 
tarafından bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure gününde 
derneğe emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği 
bayanları, 
bin kişiye 
aşure dağıttılar. 
Kumla Deniz den 
Canlı Balık 
Restauran’ta 
düzenlenen 
"Aşure 
Günü"nde 
havanında iyi 
olması nedeniyle, 
özellikle bayanlar 
büyük ilgi 
gösterdiler.
Muharrem ayının 
ilk on günü 
içinde yapılan 
aşure tatlısını 
vatandaşlara 
dağıtarak, 
geleneksel hale 
getirmek istedik
lerini söyleyen 
Dernek Başkanı 
Saime Aktürk ve 
dernek üyesi 
bayanlar, bin 
kişilik hazırladık
ları aşureleri 
herkese 
dağıttılar.
Küçük Kumla 
Kültür ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği’nin kuru
luşunda katkıları 
olan Belediye 
Başkanı Ömer 
Bal, Denizden 
Canlı Balık 
Restaurant

İşletmecisi 
Orhan Aktürk, 
gönüllü öğret
menler 
Nida 
Otabatmaz ile 
Hülya Soygan 
ve Özcan 
Soygan ve 
Engin Kök 
çam’a, Aşure 
Günü’ne 
katılan İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’le 
birlikte teşekkür 
plaketi veren 
Dernek Başkanı 
Saime Aktürk, 
düzenlenen töre 
ne katılmayan 
Ercan Kavlak’a 
ise plaketinin 
daha sonra 
verileceğini 
söyledi.
Derneklerinin

politik hiçbir 
girişimlerinin 
olamaya
cağını 
söyleyen 
Saime 
Aktürk 
"Bizim
amacımız 
Küçük 
Kumla'ya 
hizmet 
etmektir" 
şeklinde 
konuştu.

Aşure gününde. demeğe 
emeği geçenlere 

plaket verildi
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DYP Umurbey adayı Bağcı Seçmen 
bilgi 

kağıtları 
dağıtılmaya 

başlandı

kullanacaklar

gençlere yemek verdi
Seyfettin SEKERSÖZ
Doğru Yol 
Partisi Umurbey 
Belediye Başkan 
adayı Ahmet 
Bağcı, düzenlediği 
yemekte gençlerin 
desteğini aldı.
Gürle Restaurant’ta 
düzenlenen 
Umurbey gençliğine 
moral yemeği veren 
Ahmet Bağcı, 
gençler biraraya 
gelmekten mutlu 
olduğunu söyledi. 
DYP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel 
ile Gemlik ilçe 
yöneticilerinin de 
katıldığı yemekte, 
gençler bol bol 
eğlendiler.
Yemekte gençler
den büyük destek 
gören Bağcı 
"Önümüzdeki 
günlerde 
20-25 yaş genç
lerine de yemek 
düzenleyeceğim, 
onlarında beni 
ne kadar sevdik
lerini ve destek 
verdiklerini herkes 
görecek" dedi.
Umurbey beldesini 
idare edecek 
kişilerin bu 
gençler arasından 
çıkacağını 
söyleyen Bağcı, 
gençlere yönelik

Bağcı’nın Umurbeyli gençlere verdiği yemeğe, DYP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Faruk Güzel ve parti yöneticileri de katıldılar.

yaptığı konuşmada, 
“Biz Celal 
Bayar’ın 
torunlarıyız.
Sırtınızdan 
geçinenleri 
iyi bilin. 
Adımınızı iyi 
atın ve kendinizi

kullandırtnayın. 
şeklinde öğütler 
verdi.
DYP Gemlik
Belediye Başkan 
adayı Faruk 
Güzel’de yaptığı 
konuşmada,

Umurbey ile 
kardeş Belediye 
olacaklarım 
belirterek, 
"Hem Gemlik’i 
hem Umurbey’i 
birlikte idare 
edeceğiz" dedi.

Seyfettin SEKERSOZ 

28 Mart seçim
lerinde vatan
daşların hangi 
sandıkta oy 
kullanacaklarını 
belirleyen 
Sandık Seçmen 
Kağıtları mahalle 
muhtarlarına 
verildi.
İlçe Seçim Kurulu 
tarafından 
muhtarlıklara 
ulaştırılan seçmen 
sandık kağıtları.

\ atandaslarm 
ikamet ettikleri 
mahalle muhtar
ları tarafından 
dağıtılmaya 
başlandı.
Gemlik ilce 
merkezinde 
yaklaşık 47 bwı 
seçmen 165 
sandıkta Belediye 
başkanı, il genel 
meclisi, be ledive 
meclisi ve 
muhtarlık secöw-

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL: 513 17 97- 513 96 83
Fn: 513 35 95
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Mükelleflere kolaylık DEVREN SATIUK FAAL İŞYERİ

Muhtasar ve KDV beyan
nameleri artık tek 
nüsha istenecek. 
Muhtasar beyanname 
ile katma değer vergisi 
beyannamesinin 2 
örnek olarak alınması 
uygulamasına son 
verildi.

Maliye Bakanlığı nın 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği’ne göre, 
mükellefler artık muhtasar 
ve katma değer vergisi 
beyannamelerini tek 
örnek olarak verecek.

Başvurular başladı
9 Mayıs 2004 
tarihinde 
yapılacak 
sınava başvur
mak isteyen 
adaylardan 
lisans prog 
ramından 
mezun olabile
cek durumda 
bulunanlar

kendi üniver
sitelerinden, 
mezun adaylar 
ise istedikleri 
üniversiteden 
başvuru 
evrakını 1-12 
Mart günleri 
arasında 6 
milyon lira 
karşılığında

temin 
edebilecekler. 
Başvuru 
evrakının 
en geç 12 
Mart'a kadar 
ilgili yerlere 
teslim 
edilmesi 
gerekiyor.

TC.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Hastanemizde kullanılmakta iken ekonomik ömrünün dolduğu tespit edilen 2 
(iki) adet hizmet dışı aracın 10.03.2004 tarihinde Pazarlık usulü ile ihale edile
cektir. İlgililere duyurulur. Basın : 2004/16

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2003 / 825
Gemlik ilçesi Engürücük Köyü bağırbağlar mevkiinde doğusu 

Asım Temel ve Hüseyin İşçen zeytinliği, batısı kadastro harici, 
kuzeyi Ömer Aytepe zeytinliği güneyi İbrahim Bilgiç zeytinliği ile 
çevrili 18301.90 m2 lik taşınmazın davacı AYŞE TEMEL tarafın
dan senetsizden tesçili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 
ay içersinde mahkememizin 2003/825 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri ilan olunur. Basın : 2004 ıs

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2003 / 827
Gemlik ilçesi Engürücük Köyü bağırbağlar mevkiinde doğusu 

Hakkı Kurt zeytinliği, batısı Ayşe Temel zeytinliği. Haşan 
Yıldırım ve Mustafa İşçen zeytinliği güneyi Metin Oğuz ve 
Dursun Akkuş zeytinliği ile çevrili 19360.53 m2 lik taşınmazın 
davacı ASIM TEMEL tarafından senetsizden tesçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkeme 
mi/in 2003 825 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan 
olunur. B*s»n : 2004 11

Eski Pazar Caddesi nde TemizÜk 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.

TEL : 513 91 17

BURSA HAKİMİYET I 

KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83 

Fax : 513*35 95

S
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HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2 K OFİS & KIRTASİYE

Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax : 512 20 76

KAYIP

Artivin Yusufeli Nüfus Müdürlüğü nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HAŞAN KANBUR

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

. ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAPON SOBASI GAZYAGI SATIŞ VE SERVİSİNİZ VABBIB

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

EVİNİZİ -İŞYERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YAŞAYIN 

İSSfc KOKUSUZ YANRR
PBCSEJE ORMfiA NUH YAPMAZ

FAN ît KŞh SİR. YA»®ti£fc

TELSİ 3 7117
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Geçici aday 
listeleri inceleniyor Sağlık sektöründe yenilikler

Erdoğan: "Sağlıkta genel sigorta-aile hekimliği sistemi geliyor.’I Mahalli İdareler 
Genel Seçimle 

i ri'nde aday olan
ların, seçilme 
yeterliliğine sahip 
olup olmadığının 
incelenmesine

I başlandı.
I İl ve ilçe seçim
I kurulları, geçici
I listelerdeki aday

ların, seçilebilmek 
için gerekli koşul 
lan taşıyıp 
taşımadığını 
inceleyecek. 
Koşullarında 
noksanlık veya 
aykırılık bulun
duğu belirlenen 
adaylar veya 
mensubu olduk
ları siyasi partiler, 
kadar il ve ilçe 
seçim kurullarının 
kararlanna itiraz 
edebilecekler. 
Bu itirazlar, 3

Mart ta karara 
bağlanacak. 
İlgililer, ilçe 
seçim kurulu 
kararlanna karşı 
İl Seçim 
Kurulu’na, 
İl Seçim 
Kurulu’nun 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanlığı aday
larına ilişkin 
kararlanna karşı 
ise Yüksek Seçim 
Kurulu’na 3 Mart 
Çarşamba gününe 
kadar itiraz 
edecekler. 
Kurulun, bu 
itirazlan kesin 
karara bağla
masının son 
günü ise 4 Mart. 
Siyasi partiler 
5 Mart’a kadar 
aday listelerindeki 
eksiklikleri ilgili il

seçim kuruluna 
iletecek. Bu 
tarihe kadar 
eksikliklerini 
tamamlamayan 
siyasi partiler o 
seçim çevresinde 
eksik liste ile 
seçime 
katılacaklar.
İtirazı reddedilen 
bağımsız adaylar 
ise seçime katıla
mayacak.
Kesin aday 
listeleri, 6 Mart 
Cumartesi günü, 
i) ve ilçe seçim 
kurullarınca ilan 
edilecek.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
sağlık sek
töründe yeni bir 
dönem başlata
cak olan genel 
sigorta ve aile 
hekimliği sis
teminin hazırlığı 
içinde olduk
larım söyledi. 
Recep Tayyip 
Erdoğan , 
Mersin'deki 
açıkhava toplan
tısına bir buçuk 
saat gecikmeli 
gidebildi. 
Başbakan 
Erdoğan da 
Mersinliler'in 
gönlünü şiir 
okuyarak aldı. 
Başbakan 
Erdoğan, 
Mersin’deki

açıkhava toplan
tısında, ayakta 
tedavi gören 
SSK hasta
larının da 
ilaçlarını serbest 
eczanelerden 
alabilmeleri için 
hazırlık yaptık
larını söyledi. 
Sağlık sek
töründe yapıla
cak yenilikleri 
de anlatan 
Erdoğan şöyle 
konuştu: 
"•İki şeyin 
hazırlığı 
içindeyiz. 
Bir genel 
sigorta, iki 
aile hekimliği. 
Hepimizin aile 
doktoru olacak. 
Bunun çalış
maları yapılı

yor. İnşallah 
bunu başar
makla ban 
şeyleri 
halledeceğiz. 
Doktorunuz 
artık bilecek 
hangi 
hastalıkları 
geçirmişsiniz, 
hangi ilaçlan 
ne zaman 
kullanmışsınız. 
Bunlar 
dolavısıyla 

yaşamınızda 
saçlı k 11 ve 
uUatli 
olarak 
gelişmenizi 
devlet olarak 
da takip 
imkanı 
verecek.
Genel sigor 
tayla da 
ülkemizdeki bu 
yeşil kart sora- 
nunun sona 
erdiceğiz *

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK .
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EM SOM TEKMOLOJİ EM İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz
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İHALE İLANI
MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 
KİT KARŞILIĞI NEFOROMETRE ANALİZÖRÜ - 

SEDİMANTASYON ANALİZÖRÜ- 
KAN SAYIM CİHAZI İHALESİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILACAKTIR
İHALE KAYIT NUMARASI
1- idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik Posta adresi
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği Türü ve Miktarı

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

: 2004/24987 - 2004/25031 - 2004/24944

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

: 1- 30.000 test kit karşılığı tam otomatik Neforometrik Analizörü
2- 15.000 test kit karşılığı sedimantasyon Analizörü ihalesi
3- 25.000 test 22 parametre Kana Sayım analizörü ihalesi

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

yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.

d) İhale üsülü 
3- [halenin :

: Açık ihale usulü ile yapılacaktır.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

Salonu: M. Gemlik Devlet Hastanesi
S. No CİNSİ İHALE TARİHİ SAATİ
1 - Nefalometri analizörü ihalesi 09.03.2004 lO.oo’da
2- Sedimantasyon analizörü ihalesi 09.03.2004 11 .oo’de
3- Kan sayım analizörü ihalesi 09.03.2004 14.oo’de

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.- ihaleye 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. Mevzuata gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi veya meslek odasına kayıtlı olduğu belgesi 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi odası

veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimin

deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlan teşvik eden belge 1er ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri

4/1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına 
ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin yazılı 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 ortaklığı beyannamesi
4.1.8. ihale döküm anının 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. Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiye’deki kullanıldığı yerler hakkında referans verile

cektir.
4.3.2. Firmalar kit ve cihazın menşeyleri hakkında bilgi verip belgeleyeceklerdir.

_ 4.3.3 Teklif edilen cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluslar arası geçerli olan (TSE ve TSEK ISO, VDE, FDA, IEC, 
TÜV, UL, DİN, CE, vb) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve teklifinde belgelenmelidir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Satın alma biriminde görülebilir ve 30.000.000 TL karşılığı 

(aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satan almaları zorunlum*.
8- Teklifler, 09.03.2004 saat lO.oo’a (l.İhale nefalometre analizörü) 09.03.2004 saat ll.oo’de (2. ihale 

Sedimantasyon analizörü) 09.03.2004 saat 14.00 (3. İhale kan sayım otoanalizörü) kadar M. Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi satan alma odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere
ceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13* tlanen duyurulur. _____ Basın: 2004 13

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

“81 ilden 
sınırlar 

ötesine”
Bu sloganla yeni bir ihracat 

hamlesi başlatıldı.

"81 İlden Sınırlar 
Ötesine" sloganıyla I 
yeni bir ihracat 
hamlesi başlatılıyor. 
Devlet Bakanı 
Kürşad Tüzmen, 
teksilde KDV oran- I 

lannın indirilme 
sinin hem ihracata ■ 
katkı sağlayacağım I 
hem de KDV 
iadelerine ilişkin ■ 
söylentileri azalta- M 
cağını söyledi. 
Kürşat Tüzmen, 
2003 yılı ihra
catının 50 milyar C 
dolara ulaştığım, I 
yılbaşından bu yanB 
da ihracatta yüzde ■ 
32’lik artış oranı ’ 
yakalandığını 1 
bildirdi. "81 İlden I 
Sınırlarının Öte
sine" projesiyle, 
tüm illerin ihracat I 
kapasitesini artır- I 
mayı amaçladık
larını anlatan T üz I 
men, tekstildeki 
KDV indirimiyle 
ilgili bir soruyu da iı 
yanıtladı. * j
Tüzmen; "KDVaifl 
indirilmesinin ‘ 
kendileri açısın- B 
dan daha iyi ola-B 
cağı yönünde j 
çeşitli görüşler B 
var. 18’den 8’e B 
indirilmesi bizim B 
açımızdan hem B 
KDV iadesi ile B
ilgili bir takım B
söylentilerin 
azalmasını sağla 
yacak hem de B 
bizim açımızdan |B 
verginin aşağıya 1B 
doğru indiril B 
d iğinde tabana 09 
doğru vavıldığındK 
ihracatçıya çok 
daha fazla fayddB 
olacak dedi.

mailto:deha2@superonline.com
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11 Kendinizi yenileyin: 
“Sigaraya Hayır”

J ’ "Sigarayı Bırakın" adlı broşürde sigarayı bırakma önerileri yer alıyor

İlaç 
fiyatlarında 

İndirim

[im, V .

i
Sağlık 
Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü

yapın ve ona 
bağlı kalın" 
ifadeleriyle 
sigarayı bırak
mak isteyenlere 
yönelik bazı

-Sinirlendiğiniz, 
strese girdiniz 
dönemlerde 
rahatlamaya 
çalışın, müzik 
dinleyin,

t

rlar

tarafından 
hazırlanan

I sigarayı bırak
ma tekniğinin

1 anlatıldığı
I "Sigarayı

ipuçları 
veriliyor.
Sigarayı 
bırakmanın 
"bir şeyi terk 
etmek" olarak

-Bolca su için, 
akşam yemek
lerinden sonra 
kahve yerine 
meyveli ve 
bitkisel kokulu

tmyla Bırakın adlı
। broşür,
ıhyor. Ye5“aY 

nedeniyle sağlık 
il müdürlük

n’ ilerince
>ran-1 tiryakilere
!€ ulaştınlıyor.
çata "Kendinizi
ağını Yenileyin" 

‘sloganıyla
çfa hazırlanan 

ı. broşürde, 
("Sağlıklı bir 
hayatı seçin.

!n’ (Kendinize
L~ uygun bir plan
lyar _____________

düşünülmeme
sine dikkat 
edilmesinin 
istendiği 
broşürde, şu 
önerilerde 
bulunuluyor: 
- Ellerinizi 
meşgul etmek 
için resim çizin, 
gazete okuyun, 
bulmaca çözün, 
-Spora 
başlayın, günde 
yaklaşık 1 saat 
orta tempoda 
yürüyüş yapın,

çaylar için. 
"Yaşam 
Kaliteniz 
Artacak" 
Broşürde, 
sigarayı 
bırakanlarda 
kalp hastalık
ları, felç, 
kanser, 
amfisem veya 
bronşit gibi 
akciğer 
hastalıklarına 
yakalanma ve 
sağlıksız bebek 
sahibi olma I

riskinin 
azalacağı 
belirtiliyor. 
Sigarının 
bırakılmasıyla 
yaşam 
kalitesinin 
artacağının 
vurgulandığı 
broşürde, 
"Paradan 
tasarruf 
edeceksiniz. 
Sigaranın 
dumanıyla, 
arkadaşları 
nızın kalp ve

akciğer 
hastalıklarına, 
ailenizin özel
likle çocuk
larınızın grip, 
soğuk algınlığı 
ve astıma 
yakalanma 
larına neden 
olmayacak 
siniz. En 
önemlisi de 
kendi ha 
yatınızı 
kurtaracak
sınız. " 
deniliyor.

KDV’de yapılan indirimle ilaç 
fiyatları % 10 ucuzlayacak.

a Soğuk algınlığında 
t fazla su içmek 
iyle

>yu<b Hastaların bol su içmesinin zararlı olabileceği bildirildi.

İlaç fiyatlarının 
belirlenmesinde 
yeni dönem 
başladı. Bakanlar 
Kurulu nun yürür
lüğe giren karan 
ile KDV oranı 
yüzde 8’e 
düşürüldü, ayrıca, 
dövizde yasanan 
düşüş de ithal ilaç 
fiyatlarına yan
sıtıldı.
İlaç fiyatlarını ucu
zlatan bu uygula
ma kamuda önemli 
oranda tasarruf 
sağlayacak.
Sağlık Bakam 
Recep Akdağ. 
uygulamaya ilişkin 
gazetecilerin soru

la nnı yanıt lav a r ak 
şunları kaydetti:

Butun ilaçlarda 
KDV İndiriminden 
dolayı yüzde 
10 luk bir duyuş 
olacak. İkincisi 
ithal ilaçtaki 
kur ayarla ma sn la 
dolayısıyla da fiy
atlarda d usu s 
olacak Böt4ece 
halkımıza daha 
ucuz i laç te m m 
etmiş olacağız. 
Bundan sonraki 
donemde de 
objektif bir fiyat
landırma re fiyat
ların düzenlen 
aai esa s ola- 
cak."

NÖBETÇİ ECZANE
ıin Soğuk algınlığında 
ısın* hekimlerin "bol bol 
>i için" önerisinin, 
fe >azı solunum yolu 
fler hastalıklarında 
g’e lararlı olabileceği 
bizirtrielirtildi.
tem Avustralya’daki 
ile yueensland 
ıi m vnivcrsitesi’nde 
n sörevll Chris 
sağlaiel Mar, "Britlsh 
de Redical Journal" 
zdan lergisinde yayım- 
ağıya Anan makalesinde, 
il ıronşit ya da 
ana atürree gibi 
dtğın'h solunum yolları 
çok Ustalıklarında 
/aydficutiaki suyu 
jj. ağlayan bir hor

monun salgı
landığını belirterek, 
bu durumda 
suyun idrar 
yoluyla vücuttan 
atılmadığını 
kaydetti.
Bu hormonun 
etkisinin 10 yıldan 
fazla süredir 
bilindiğini hatırla
tan Mar, hormon 
salgılandığında 
fazla su içilmesi 
halinde, hastanın 
hiponatremi 
olabileceğini 
İfade etti.
Hiponatremi, kanın 
fazla sulanmasın
dan dolayı, tuz

oranının belirli bir 
düzeyin altına 
inmesi olarak 
tanımlanıyor.
Temel vücut 
fonksiyonlarının 
tuz olmadan yerine 
getirilemediğini 
kaydeden Mar,

bunun, hastada 
baş dönmesi, 
yorgunluk w 
şaşkınlık yarata
bileceğini.
ko maya ve 
kramplara bile 
neden olabileceğini 
belirtti.
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Kadınların tepkisi
Çevre yolunda bulunan Güldür Sokak’ta yaşayan kadınlar, 
Belediye Başkanı ile görüşmek istediler. Başkan ile 
görüştürülmeyen kadınlar, hakarete uğradıklarını iddia ettiler.

Sanat ve Kültür Derneği Türk Halk Müziği korosu coşturdı

W M Müziği konserine toiii il;
Seyfettin SEKERSOZ

Eşref Dinçer 
Mahallesi Çevre 
yolu üstü Güldür 
sokakta yaşayan 
kadınlar beledi 
yeye gelerek 
dertlerini dinleye
cek kimse bula
mayınca kızdılar. 
Sokaklarında 
henüz kanalizas 
yon yapılmadığı 
için ihtiyaçlarını 
kazdıkları 
çukurlara akıtan 
çevre sakinleri 
adına bir gurup 
bayan, geldikleri 
belediye önünde 
kendilerine 
hakaret edildiğini 
öne sürerek, 
tepki gösterdiler. 
Belediye önünde 
bir görevlinin 
kendilerine

bağırarak 
hakaret ettiğini 
söyleyen kadınlar 
"Bize kimsenin 
bağırmaya hakkı 
yok" dediler. 
Şikayetlerini dile 
getirmek için 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
görmek ve sorun
larını iletmek için 
geldiklerini 
söyleyen kadın
lar, "Aksine bize 

bağırıp hakaret 
ediliyor, beledi 
ye başkanı ne 
den bizimle ilgi 
lenmiyor, söz 
verdiği halde 
neden sorunla 
rımıza çare bul
muyor" şeklinde 
dert yandılar ve 
sorunlarına AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin’in 
çare bulmasını 
istediler.

Gemlik Belediye 
si Sanat ve 
Kültür Derneği 
tarafından düzen-. 
lenen Türk Halk 
Müziği konseri 
büyük ilgi gördü. 
Pazar günü akşa 
mı saat 20.30’da 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen Halk 
Müziği konserine 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Dernek Başkam 
Edip Özer ve 
kalabalık izleyici 
topluluğu katıldı. 
Bursa Büşükşehir 
Belediyesi 
Halk müziği 
öğretim görevlisi 
Şef Kemal 
Kamalı’nın 
yönettiği koro, 
iki bölümden 
oluştu.
Koro ile başlayan 
Türk Halk Müziği 
konseri, Ayfer

Parlak Bolu 
yöresinin 
“Beyaz geyme 
toz olur". 
Serap Yar 
Artvin yöresi 
nin "Senden 
bana yar ol
ma" Soma 
Çelik Sİvas 
yöresinin “Bin 
cefalar et 
sen”, Nermin 
Yılmaz, Ege 
yöresinden 
“Ateş attım 
samana" adlı 
türküleri 
seslendirdiler. 
Koro ve Zeliha 
Demir ile Re 
cai Kidan'ın 
söylediği 
türküleri 
potpori izledi. 
Konserin ikinci 
bölümünde 
koro, Sivas 
yöresinin 
“ertarisi dım 
dım yar", 
Erzurum yöresin
den “Aya bak

ince gider" 
adlı türküleri 
seslendirdi. 
Ahmet Tümer, 
Murat Zengin, 
Özgür Coşkun,

Nurcan Istan 
butlu nun söyle 
diği türkülerden 
sonra potpori 
ile konser 
sona erdi.

Yerel seçimlere 26 gun kaldı
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
Î0 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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Sağlık Bakanlığının Haclarda KDV’de vüzde^O.’l&kİ(rnÜirirni?hastaları sevindirdi ■
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4

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç fiyatlarındaki KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürmesinden sonra, ilaç fiyat kararnamesinde de kur 
ayarlamasına gidilmesi üzerine, ilaçlara yapılan indirim yaklaşık yüzde 20’yi buldu. Uzun yıllardan beri sürekli ilaç fiyatianna zam 
yapılmasının ardından fiyatların ucuzlaması hem hastalara hem de eczacılar arasında şok yaşanmasına neden oldu. Sayfa 7'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KMrfe
7.x- »''

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
3 Mart 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

Ziraat Bankası’na 
ikinci bankamatik

Ziraat Bankası Gemlik Şubesi Müdürü Raf 
İbiş’i ziyaret eden Türkiye İşçi Efnekfiaril 
Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hüseyni I 
Yener’e ikinci bankamatiğin Mayıs ayında I 
takılacağı müjdesini verdi. Haberi syf 10 da

CHP Belediye Başkan adayıMehmetAliKavagbaşıriToplantısinda iddialı konuştu

le 
len
“Çarşı projesini iptal edeceğiz”

1

Güne Bakış
A , Kadri GÜLER

-Llkadri_guler@hotmail.com

Yourumlara kızmak yersiz!
Gazeteciler, gelişmeleri gözleyerek kendi 

beyin süzgeçinden geçiren ve bunları sentez 
halinde sunan kişilerdir.

Bu sonuçlan herkesin beğenmesi söz 
konusu olamaz.

Hiçbir düşünceyi herkese beğendirmek de 
olası değildir.

Herkesin kendilerine göre doğruları vardır.
Ve bu doğrulann farklı olmasını istemez 

ler.
Yerel seçim atmosferinde bize çok yoğun 

görev düşüyor.
Bir günde sekiz on yere koşup haber yap

mak zorunda kalıyoruz.
Dar kadro ile çalışan yerel Gemlik Körfez 

Gazetesi, tüm haberlere yetişiyor ve 
Gemliklilere sunuyor.

Bunda arkadaşım Haber Sorumlumuz 
Seyfettin’in büyük çabası var..

Ben bile birçok haberi Seyfettin’in yazdık- 
lanndan okuyorum.

Bu haberlere göre, yorumlar yapıyorum.
Bugünlerdeki yorumlarımızın doğal olarak 

siyasetle ilgili..
Gazeteci bir bakıma halkın da nabzını 

tutan kişidir.
Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili 

yorumlarımıza alınan ve kızan adaylar olu 
yor.

Bu alınmaların yersiz olduğunu belirtmek 
isterim.

Kimseyi küçümsemek veya küçük göster
mek için bunları yazmıyoruz.

Seçimlerle ilgili gözlemler ve çıkardığımız 
sonuçlar her değişebiliyor.

Bugün A partisi önde görünürse yarın bir 
başkası olabilir.

Sonuçta adaylarından biri İpi göğüsleye
cek..

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet 
Ali Kaya, dün düzenlediği basın toplantısında, seçimleri 
kazandıklarında Çarşı projesini ulusal düzeyde mimari 
proje yarışması düzenleyeceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Ali Kaya, 
dün ilk defa basın 
karşısında 
yaptığı toplantıda, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yaptırmayı düşün 
düğü çarşı projesini 
eleştirdi.
Kaya, projenin 
çok aceleye 
getirildiğini 
belirterek, 20 günde 
yapılacak bir pro
jenin Gemlik’in 
ihtiyacı olan modern 
bir çarşıyı yansıla
mayacağını, 28 Mart 
yerel seçimlerinde,

AKP ve DYP Belediye Başkan adaylan ANAÇEVi ziyaret
Adalet ve Kalkınma Partisi 
Belediye Başkan adayı 
Mehmet Turgut ve Doğru Yol

Partisi Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, üçe 
yöneticileri ile birlikte

Anadolu Çağdaş Eğibm
Vakfım ziyaret etti
Haberleri sayfa 4 ve

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’liler Muhtarlar
Masal

Masal dünyası..
Gerçek ötesi..
İnsanların özlemlerini dile getiren ha 

yaller zinciri.
Davudi sesli bir babadan ya da billur 

sesli bir anneden masal dinleyerek uyu
mak..

Uyuyakalmak...
Yaşamı masallardaki gibi algılayabilmek.
Bebeklik çocukluk arası yaşamımızın 

belleğimizde kalan hoş anıları.
Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, 

develer tellal pireler berber iken, ben 
babamın beşiğini sallar iken diye başlar 
masallar.

Sonunda da onlar ermiş muradına biz 
çıkalım kerevetine diye de biter.

Masal dünyası.
Öylesine olaylar yaşanır ki, akıl almaz.
Dehşet vericidir.
Kötü ruhlu canavarlar kaf dağının 

önünde iyi yürekli krallar kaf dağının 
ardında..

Masal dünyasının halkı kötü ruhlu 
canavarlarla bas etmek için uğraşır durur.

Zümrüt-ü anka kuşu da habercilik 
yapar, canavarın pençesindeki insanlara.,

Kralı haberdar eder.
Onu harekete geçirir.
Masal dünyasında ne felaketler yaşanır

sa yaşansı ne fırtınalar atlatılırsa atlatılsın 
sonunda hep mutluluk, hep zafer vardır.

Kötü ruhlu canavarlar masal dünyasının 
iyi yürekli kralı ile yılmaz insanlarının 
işbirliği ve ortak hareketi ile yok edilirler.

Sonra da;
Yeşilin her tonunun doğayı kucakladığı 

ülkede mutluluktan yüzleri pembeleşmiş 
insanlar

Yaşamı doyasıya içlerine çekerler.
Zevk alırlar.
Yaşamdan anlamlar çıkarırlar.
Geleceğe hep umutla bakarlar.
Soruyorum.
Biz de masal dünyasında mı yaşıyoruz 

diye?
İnsan denilen varlığın bu denli kötülüğü 

bir arada düşünmesi hayret verici.
Bütün çabaları birbirlerini yok etmek 

için planlar yapmak.
Gerçek dünyanın başı da kötü...
Sonu da..
Ağlayarak geliyorsun, ağlatarak gidiyor

sun.
Oysa masal dünyası öyle mi?
Yaşananlar felaket ötesi de olsa sonun

da iyi İnsanların eriştikleri pembe pan- 
jurlu yeşil çerçeveli evler var.

Biz de o evlerde sağlıklı günler yaşa
mayı umutla bekleyeceğiz.

Kim bil’r belki bizim de vaşadıklanmız 
masaldan ibaıettû.

Derneği’ni ziyaret etti
Seyfettin ŞEKERŞÖZ 

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Belediye başkan 
adayı Mehmet 
Ali Kaya ile 
İlçe Başkanı 
Serap Gürkan, 
meclis aday 
farıyla birlikte 
dün Muhtarlar 
Derneği’ni 
ziyaret etti. 
Burada Genel 
Başkanları 
Deniz Baykal’ın 
sözlerini 
hatırlatan CHP 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Ali Kaya, 
Belediyeyi 
kazandıklarında 
reform 
yapacaklarını 
öne sürdü.
Kaya, "Muhtar 
larla işbirliği 
başarıyı 
beraberinde 
getirir. Zabıtalar 
da olan telsiz 
muhtarlara da

CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Kaya, partililer ile bir- , 
likte dün Muhtarlar Derneği’ne ziyarette bulundu.

a

verilerek Gemlik halkı yaratılmasının en 1
1onların belediye için yararlı uygun olduğunu 11

yönetimine olmayacaktır. belirterek, la
katkılarını Gelecek meclisi "Bin düşünüp. l|i
sağlayacağız" bağlayacak, bir kere karar ta
dedi. etik açıdan verilmesi a
CHP Belediye hata yapılıyor" gerekir" diyerek.
başkan adayı diye konuştu. projenin seçim m
Mehmet Ali Muhtarlar sonrasına a
Kaya, Yeni Derneği bırakılmasının h
Çarşı projesine Başkanı İdris doğru karar a
de değinerek, Kurt, buranın olduğunu «I
"Bu düşünce yıkılıp geniş alan söyledi. n

----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- , --------------------------------------- ---------------------------------------------------- --------

Giresunlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, seçimin seviyeli bir şekilde yapılmasını istedi < I

“Her partiye eşit uzaklıktayız"
Gemlik Giresun 
lular Kültür, Yar 
dunlaşma ve Da 
yanışma Derne 
ği'nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
28 Mart yerel 
seçimlerinde, 
derneğin bir 
siyasi partiyi 
desteklediği 
yönünde spekü 
lasyonlar yapıl
dığı belirtildi. 
Dernek Başkanı 
Dursun Yiğit 
tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
şu görüşlere 
yer verildi ;
“Seçinı/ere suvıh

günler kala 
partiler seçim 
çalışmalarına 
hız vermiştir. 
Demeğimizin 
bir siyasi partiyi 
desteklediği 
yönünde 
spekülasyonlar 
yapılmaktadır. 
Demek olarak 
her siyasi par
tiye eşit uzaklık
tayız ve eşit 
yakınlıktayız. 
Çünkü her sivasi 
parti yöneti
minde bulunan 
değerli hem şerit
lerimiz vardır. 
Demeğimizin 
kapısı seçim

döneminde ve 
sonra da tüm 
siyasi parti 
temsilcilerine 
açıktır.
Herhangi bir 
siyasi partiye 
açıktan destek 
vermemiz söz 
konusu değildir. 
Demeğimize 
ziyarete gelen 
siyasi parti 
temsicilerinden 
demek adma 
maddi bir 
yardım talebimiz 
olmamıştır.
Biz. ziyaretimize 
gelen siyasi 
parti temsilci 
ferine ve

belediye 
başkan adayları 
ile Gemlik 
için neler 
i<apılabilir 
mantığıyla 
hareket ederek.
görüş al işve 
rişinde bulun
duk Seçim 
döneminde 
Giresunluların 
siva sı bir 
malzeme olarak 
kullanılmasını 
istemiyoruz.
Bu bir yarıştır 
ve seçimin 
seviyeli bir 
şeklide 
yapılmasını 
istiyoruz”
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“Çarşı projesini 
iptal edeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Ali 
Kaya, dün düzenlediği basın toplantısında, seçimleri 
kazandıklarında ihaleye geçersiz sayacaklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
inşaat Mühendisleri 
ve Mimarların ardın
dan CHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Ali Kaya'da 
Yeni Çarşı proje 
ihalesinin aceleye 
getirilmek isten 
d iğin i bildirdi. 
Uzun yıllar Gem- 
lik’in simgesi olacak 
bu proje ve yapının 
ihale ile değil, ulusal 
anlamda açılacak 
proje yarışması ile 
belirlenmesinden
yana olduğunu 
söyleyen Mehmet 
Ali Kaya, "Söz 
konusu projenin 
ihale ile belirlen
mesi, pek çok soru 
işaretini, kuşkuyu 
gündeme gerek
mektedir. Bele 
diye seçimlerini 
kazandığımızda 
böyle bir ihaleyi 
kesinlikle geçersiz

sayıp, söz konusu 
proje için, mutlaka 
bir proje yarışması 
açacağız" dedi. 
Seçimlere 20 gün 
kala yapılacak 
ihalenin tamamen 
siyasi olduğunu ve 
Gemlik halkına 
hiçbir katkısı ola
mayacağını öne 
süren Kaya, "Söz 
konusu proje için

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gladyatör...
“Başkaldıranın kafası kopar" 
Beyimiz; sanki siyaset adamı 
değil de; gladyatör, cellat! 
Kafa koparacağınıza 
anlaşmazlığı kotann!
Size yakışan, 
sizden beklenen bu! 
Asıl göreviniz bu....

mimari proje.yarış
ması açaçaklarını 
belirten Sayın Bele 
diye Başkanı, şinı 
di yarışmadan vaz 
geçip, bu ihaleyi 
yapmakta neden 
bu kadar ısrarlı" 
sorularına ise 
yanıt bulamadık
larını söyledi.
Bu projeyi hazırlaya 
cak ve devamında 
inşaatı yapacak 
firmanın aylar 
öncesinden belli 
olup olmadığının 
bilinmediğine dikkat 
çeken Kaya, "Böyle 
bir firma var ise o 
firma ile belediye 
arasındaki ilişkinin 
temel noktalan ne 
(erdir. Tamamen 
popülist bir yak
laşımla. seçimler 
öncesi siyasi bir 
şov uğruna yapıl
makta ısrar edilen 
ve Gemlik halkının 
mağduriyetine yol 
açacak bu ihaleyi 
belediyeyi kazan 
dığınıızda geçersiz 
sayacağız” dedi. 
Başta CHP olmak 
üzere meslek 
odalan ve tüm sicil 
toplum örgütlerinin 
de iştirak edeceği 
geniş bir platform

ile iptal davası 
açacaklarını bildiren 
Mehmet Ali 
Kaya, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a çağrıda 
bulundu.
Kaya, "Cuma 
günü ısrarla yap
mayı düşündüğü 
nüz ihaleyi iptal 
ediniz. Mimarlar 
Odası başta olmak 
üzere diğer meslek 
odaları ve sivil 
toplum örgüt
lerinin önerilerine 
uyunuz. Böyle 
bir projenin 
Gemlik'imize 
yakışır bir şekilde 
elde edilmesi için 
mutlak surette 
ulusal anlamda bir 
mimari proje l’anş- 
ması düzenleyiniz. 
Aksi takdirde şaibe 
ierle dolu böyle bir 
ihalenin hemen 
akabinde gerek 
hukuki, gerek 
sosyal, gerek etik 
açıdan kamuoyu 
önünde son derece 
güç bir duruma 
düşeceğinizi hatır
latır. bu konudaki 
duyarlılığımızı 
kamuoyuna 
ilan edit'oruz** 
şeklinde konuştu.

Para ve Sevgi
Para, global cağın tanrısı oldu.
Amerikan dolarının üzerinde:
"Tanrı sayesinde güçlü yüz” diyor.
Profesör İbrahim Armağan. 25 yd 

içinde üc araştırma yapmış.
Gençlerin değerlerini araştırmış.
Bu değerlerin içinde;
- Sevgi ve özgürlük var.
- Eğitim ve meslek var.
- Sağlık ve aile var.
- Ve. para var.
Araştırmada, gençlerin en çok 

neye değer verdiği sorulmuş.
1979 yılında;
- Sevgi birinci olmuş.
- Para sonuncu olmuş.
1997 yılında ;
- Para ilk sırayı almış.
- Sevgi ikinciliğe düşmüş.
2002 yılında;
- Para yine ilk sırayı almış.
- Sevgi ikinciliğini korumuş.
Aslında; bu anket 204 yılında 

yapılsaydı, daha çarpıcı sonuçlar 
çıkardı.

Bir kere;
- Para yine birinci olurdu.
Sevgi, daha aşağıdaki sıralara 

düşerdi.
Paranın ardından,
- Meslek gelirdi.
Hemen ardından, eğitim gelirdi.
Belki eğitim ve meslek yer 

değiştirirdi.
- Daha sonra;
Sağlık gelirdi.
Ardından aile gelirdi.
Aile belki de. son sıralara bile 

düşerdi.
Çünkü aile bağlarının ve kopuk 

olduğu bir dönem yasıyoruz.
Ve. En son sırayı :
Sevgi alırdı.
Çünkü sevgiyi tamamen ıırwtfwk
En gerekli olan şeyi. en gereksiz 

hale getirdik.
Sevgi, "verner gibidir.
İlişkileri yumuşatır.
Kusurları, görünmez hale getirir.
Az da ol sa paran m gücünü kırar.
Sevgin in olmadığı yerde bu 

boşluğu para doldurur.
Paranın iktidar olduğu yerde, acı

masızlık vardır
Her türlü şiddet ve das atma 

vardır.

GÜNÜN ÇÖZÜ
Sevgi
Doğanın ikinci güneşidir.

“Geonge Cherpman
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“Sosyal Belediye olacağız”
AK Parti ilçe yönetimi ile birlikte Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı nı ziyaret eden Belediye Başkam 
Mehmet Turgut, göreve yeniden seçildiğinde sosyal faaliyetleri ön plana çıkaracağını söyledi.
Seyfettin PEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Yönetimi'nin 
ANAÇEV’i 
ziyaretinde Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ikinci 
dönem seçildiğinde 
sosyal belediye 
olacaklarım söyledi. 
AK Parti İlçe 
başkanı Enver 
Şahin ve Meclis 
adaylarıyla birlikte 
geldiği Anadolu 
Çağdaş Eğitim 
Vakfı'nda Dernek 
Başkanı Cihan 
Örmeci ve vakıf 
üyeleri tarafından 
karsı lanan Mehmet 
Turgut, eğitim 
konusundaki 
düşüncelerini 
"Eğitim, eşittir 

« insan" olarak 
yorumladı.
AKP lilere vakıf

hakkında bilgi 
veren Örmeci, 
merkezi Ankara’da 
bulunan vakıflarının 
işsiz insanlara iş 
bulmak amacıyla 
çeşitli meslek 
edindirme kursları 
açtığını bildirerek, 
başkan Turgut’tan 
belediye olarak 
eğitim evi açmak 
için yardım 
talebinde 
bulundular.
ANAÇEV’in eğitime 
verdiği katkıdan 
dolayı kendilerini 
tebıık eden Turgut, 
her zaman işbirliği 
yapmaya hazır 
olduğunu söyledi. 
Belediye gücünü alt 
yapıya harcadık
larını söyleyen 
Mehmet Turgut, 
"Ancak bundan 
sonra Gemlik’te

AK Parti Belediye Başkan ad.ıvı Mehmet Turgut, ANAÇEV’i ziyaret ederek, der nek 
• "npı. ileri ile görüştü. Turgut. “Gemlik e yeni okullar kazandıracağız" dedi.

snsı al faaliyetler 
ön plana çıkacak 
ve Sosyal Belediye 
olarak karşınıza 
çıkacağız. En 
büyük projemiz 
sosyal faaliyet 
lerde olacak"

şeklinde konuştu. 
Vakıf Başkanı 
Cihan Örmeci, 
belediye başkanı 
Mehmet Turgut’a 
tekrar seçildiği 
taktirde, çevre 
yolu dışında kalan

bölgedeki okul 
sıkıntısına çare bul
masını istedi.
Örmeci "Oradaki 
çocuklar kütüpha
nenin yerini bile 
bilmiyorlar.
Amacımız bu

yere 'eğitim evi' 
açmaktır" dedi. 
Başkan Turgut. 
çevre yolu arka sın- 
da kalan bölgede 
okul için girişimde 
bulunduklarını 
belirterek "Bunun 
için belediye 
meclisinden karar 
çıkardık. Çocuk
larımızın yoldan 
karşıya geçiş
lerinde tehlikeler 
yaşanıyor.
Belediye olarak 
okul yapma 
olanağımız yok. 
ancak belediye 
tarafından ala
cağımız arsaya 
hayırsever bir 
vatandaşa tarafın
dan okul yap
tırarak Milli 
Eğitime bağışla
mayı düşünü 
yoruz" dedi.

0

AROL MOBİLYA

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

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

Tel : (0.224) 363 98 72
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENQ ODASI
✓ DÖRT KAPILI OARDROP
✓ ÜÇ KAPILI OARDROP
✓ PROFİLLİ OARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
• X BİLGİSAYAR MASASI
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SP’li bayanlardan 
çay partisi

Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Recep Aygün, • 
bugün Grup Aile 
Çay Bahçesi’nde 
bayanlar için 
çay düzenledi.
Saat ll.oo’de 
düzenlenecek olan 
toplantıda, bayan
lara Belediye 
Başkam olduğu

takdirde yapacak
ları çalışmaları 
anlatacak olan 
Recep Aygün. 
bayanlardan 
destek isteyecek. 
Recep Aygün. öner 
ki günde muharrem 
ayının başlaması 
nedeniyle. Gemlik 
halle ma aşure 
dağıtmıştı.

rBURSA HAKİMİYETİ
IKENT VE • J

OLAY I
GAZETELER NE

. İLAN ALINIR J
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL : 513 17 97- 513 96 83 | 
- Fax : 513 35 95 J
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fiizelta ANAÇEV'e fetek 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı’nı ziyaret eden DYP Belediye 
Başkan adayı Faruk Güzel ve ilçe yöneticileri, Vakıf Başkanı Cihan 
Örmeci ile görüşerek derneğe 500 milyon bağışta bulundu.

Kumla 
sahilleri 

pislik bastı
Seyfettin SEKERSÖZ 

Anadolu 
Çağdaş Eğitim 
Vakfı ’nı ziyaret 
eden DYP 
Belediye Başkan 
adayı Faruk 
Güzel, vakfa 
500 milyon 
lira para 
yardımında 
bulundu.
Vakfın Akmantar 
İş Merkezi ndeki 

| şubesini ziyaret 
। eden DYP’lileri

Vakıf Başkanı 
I t îhan Örmeci ile 

üyeler karşıladılar.
I ANACEV’in çalış? 
I maları hakkında 

bilgi alan 
DYP İlçe Başkam 
Peyami Çağlar, 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel 
ve meclis adayları 
parti olarak 
eğitime verdikleri 
desteğin artarak 
devam edeceklerini 
belirttiler.
Vakıf ile ilgili bilgi 
veren Başkan 
Cihan Örmeci, 
vakıf çalışmalarının 
eğitimle ilgili 
sorunları çözmek 
ve bu amaçla 
kurslar açmak, 
burs vermek, 
özellikle eğitimin 
az olduğu bölge 
lerde eğitim evleri 
açmak olduğunu 
belirterek, 
DYP’lilerden 
eğitimle ilgili 
düşünce ve 
projelerinin ne 
olduğunu sordu. 
Soruyu yanıtlayan 
DYP İlçe Başkam 
Peyami Çağlar, 
ilçede 2 İlköğretim 
okulu İle bir 
lisenin acil

Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı Faruk Güzel ve ilçe yönetimi I 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı’nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar. DYP’liler eğitime desteklerinin süreceğini belirtti.

olarak yapılması 
gerektiğini 
belirterek, "Göre 
ve geldiğimizde 
belediye olarak 
yapamayabiliriz 
ancak partimiz
den alacağımız 
destekle bu soru 
nu çok rahat 
çözebiliriz” 
yanıtını verdi. 
Ankara’nın 
Çukurca ve Yıldız 
semtlerinde eğitim 
evlerinin açıldığını 
bildiren Cihan 
Örmeci, bu 
evlerde meslek 
edindirme kursları 
açılarak, işsizlere 
meslek öğretildiği
ni söyledi.
Örmeci, "En 
büyük arzumuz 
böyle bir evin 
Gemlik'te açıl
ması ve eğitime 
katkı verecek 
bir başkanın 
seçilmesi” dedi. 
Üniversitenin 
Gemlik’c gelmesini 
engelleyenleri 
kınadığını söyle

yerek konuşmasına 
başlayan DYP 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel 
ise, "Ben eğitime 
gönül veren biri 
yim. Biz. okuma 
dik ama okulların 
çoğalmasını iste 
yenlerin başında 
geliyorum. Bu 
isteklerinizi keşke 
daha önce bana 
bildîrseydiniz. ben 
17 gence burs 
t'eriy.'orum. bunu 
kim v<ıp<ır. Ben 
önce bir insanım, 
seçilsem de seçil 
meşem de bu 
isteklerinize

yardımcı ola
cağım. Faruk 
Güzel. 25 yıldır 
insanlara yardım 
ediyor. Bunu yap
mak benim 
hoşuma gidiyor" 
diyerek, yardımın 
gönül işi olduğunu 
söyledi. Öğren
cilere verdiği bur
sun AVACEV 
üzerinden yapıl
ması n ı destek 
leyen Güzel.
Vakif Başkanı 
Cihan Örmeciye 
vakfa bağış olarak 
500 milyon lira 
nakit par a yardı
mı nda bulundu. 
____________ 1

Küçük Kumla da 
yaşayan 
vatandaşlar 
dun sabah İskele 
oıu.ne geldik- 
leıınde denizin

I tamamen yağ 
ve atıkla kaplı 
olduğunu 
görünce 
şaşırdılar.
Rüzgarın etkisiyle 
iskele önlerine 
kadar gelen 
pisliklerin 
nereden geldiğini 
anlamakta 
güçlük çeken 
vatandaşlar

BURSA HAKİMİYET ■ 
KENT VE OLAY ■ 
GAZETELERİNE I

İLAN ALINIR J
KÖRFEZ REKLAM I

TEL: 513 17 97-513 96 «3 |
Fsx:5l3 35 95 1
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DEVREN SATIUK fiUl İŞYERİ

Büyük kentlerdeki 
yaşam koşulları, 
eğitim ve kariyer 
çabası içinde geçen 
yıllar, son yıllarda 
kadınların annelik 
için 30 ve üstü 
yaşları tercih 
etmesine 
neden oluyor. 
Çukurova Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Oktay Kadayıf 
çı, Türkiye’de son 
yıllarda yaşam 
koşullarının ve 
beklentilerin 
değişmesiyle 
birlikte, eğitim 
düzeyi yüksek 
kadınlar arasında 
geç yaştaki 
hamileliklerin 
arttığını söyledi. 
Doğum için ideal 
yaşın 19-30 
olduğunu belirten 
Kadayıfçı, ancak 
eğitim ve meslek 
edinme sürecinin 
evlilik ve anne 
olma yaşım 30 yaş 
üzerine çıkardığını

kaydetti. Geç yaş
taki hamilelerde, 
anne ve bebek için 
daha sağlıklı olan 
sezaryen tekniğinin 
uygulandığını ifade 
eden Prof. Dr.
Kadayıfçı, 
şöyle konuştu: 
"Hekimlerin öner 
eliği ideal doğum 
yaşı 19-30 arası 
dır. Ancak artık 
10 yaşında bile 
kolayca doğum 
yapılabiliyor. İleri 
yaşlardaki doğum
larda özellikle de 
ilk bebek ise sezar 
yen uygulanıyor. 
Ancak sezaryenin 
anne için de 
bebek için de bazı 
riskleri olduğunu 

biliyoruz. İleri 
yaşlardaki do 
ğumlarda bebekte 
mongolizm ile kar 
şılaşı la biliyoruz.
Ancak, gelişen 
teknoloji geç yaş
taki gebeliklerde 
hile sakat cocuk 

yaparak, bebekte
ki sakatlıkları 
fark etme ve iler 
lemeden gebeliği 
sonlandırma 
şansımız var." 
BESLENMEYE 
DİKKAT 
Geç yaştaki 
hamilelere beslen
me bakımından 
farklı yöntemler 
uygulanmasının

gerekliliğine de 
dikkati çeken 
Kadayıfçı, şöyle 
devam etti: 
"18 yaşındaki bir 
gencin kalsiyum 
ihtiyacı ile kemik 
gelişimini yıllar 
önce tamamlamış 
4O'lı yaşlarda bir 
kadının kalsiyum 
ihtiyacı farklıdır. 
Bu nedenle 
beslenme önerileri 
de değişiklik 
gösterir. Ayrıca 
ileri yaşlardaki 
hamilelerde yaşa 
bağlı olarak 
diyabet, hepatit 
gibi sağlık sorun
ları bulunabiliyor. 
Bu nedenle 
30 yaş sonrasın
daki hamile 
lerin ayrıntılı 
testlerden 
geçmesi gerekir. 
Sağlıklı bir 
doğum ve bebek 
için tüm risklerin 
gözden geçirilmesi 
ve doktor 
kontrolünde 
olunması 
önemlidir."

Eski Pazar Caddesi nde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.
TEL

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 F»: 512 20 76

DÜZELTME İLANI
M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 

Ba ş tabi pl iğinden
Hastanemiz Kit karşılığı Mikroeliza otoanal- 

izörü ihalesine ait 16.02.2004 tarih ve 1770 
sayılı gazetemizin 8. sayfasında yer alan 
ilanımızın 3. maddesinin b bendindeki Tarihi 
ve saat : 11/03/2004 saat 11 oo” aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
“b) Tarihi ve saati : 19/03/2004 Saat : 11 oo" 
İlanen duyurulur.

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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İşte indirimli ilaç fiyatları
Sağlık Bakan lığı, 
KDV indirimi 
yapılan ve kur 
ayarlamasına 
göre fiyattan

I düşürülen yerli ve 
I ithal ilaçlann yeni 
I fiyatlarını yayın- 
I ladı. İlaç fiyat-
I lannda yapılan
I yüzde 10 KDV 
i indiriminin yanı 
I sıra yeni İlaç 
I Fiyat Karar name- 
I si ne göre yapılan 
I kur ayar laması 
I sonucu ithal 
. ilaçlarda indirim 

ortalama yüzde
; 20’ye ulaştı. 

Bakanlığın yayın
ladığı yeni yerli 
ilaç listesine 
göre, KDV indiri
mi ile 10 tabletlik 

f kutusu 3 milyon 
499 bin liraya

| satılan Apranax’ın 
I fiyatı 3 milyon 
203 bin liraya, 
30 tabletlik 
Vermidon’un fiya 
tı 2 milyon 260

bin 900 liradan 2 
milyon 69 bin 
liraya, 24 milyon 
937 bin 400 lira 
ya satılan 10 tab 
letlik Duocid’in 
fiyatı 22 milyon 
824 bin liraya 
düştü. Yerli 
ilaçlarda,KDV 
yüzde 18'den 
yüzde 8’e indi 
■ilmesiyle ortaya 
çıkan yeni ve es 
ki satış fiyatları 
şöyle: 
ilaç - eski 
fiyat/TL 
yeni fiyat/TL 
Apranax 
10 tablet - 
3.499.400 - 
3.203.000 
Novalgin 
20 tablet - 
1.666.000 - 
1.525.000 
Akineton 
100 tablet - 
11.217.900 - 
10.267.000 
Alfoxsil. 16 tablet 
8.940.000

8.182.000 
Aspirin 500mg 
20 tablet - 
1.123.000- 
1.028.000 
A-Ferin 300mg 
30 kapsül - 
3.364.500 - 
3.079.000 
Talcid 200ml - 
4.660.000 - 
4.265.000 
Prozac 20 mg 24 
kapsül - 
34.240.000 - 
31.338.000 
Katarin 250 mg 
30 kapsül - 
2.247.000 - 
2.057.000 
Vermidon 500 
mg 30 tablet - 
2.260.900 - 
2.069.000 
Asist 10 ampul - 
11.278.500- 
10.323.000 
Duocid 375mg 
10 tablet - 
24.937.400 - 
22.824.000 
Viagra lOOmg 
4 film tablet - 

103.517.100 - 
94.744.000 
Incidal Şurup - 
5.387.000 - 
4.930.000 
Forza 250 mg 30 
tablet - 
2.292.400 - 
2.098.000 
Parol Cold 325 
mg - 1.912.000 - 
1.750.000 
Provir 200 mg 
25 tablet - 
17.400.300 - 
15.926.000 
İTHAL İLAÇ 
FİYATLARI 
Sağlık Bakanlığı, 
KDV indiriminin 
yanı sıra kur 
ayarlaması 
nedeniyle ithal 
ilaçlarda yapılan 
indirim sonrası 
fiyatları belirledi. 
Buna göre, 
80 miligram 1 
flakonluk kanser 
ilacı Taxotere’nin 
fiyatı 1 milyar 
131 milyon 130 
bin liradan 949

milyon 553 bin 
liraya, sigarayı 
bırakmaca yar 
dımcı olarak kul
lanılan Zyban ad 
h ilacın fiyatı 133 
milyon 890 bin 
liradan 115 
milyon 711 bin 
liraya geriledi. 
İndirimle ayrıca, 
büyüme hormonu 
eksikliği ve kemik 
gelişiminin yeter
sizliğinde kul
lanılan Humat 
rope ilacın 1 
milyar 664 mil 
yon 974 bin lira 
olan fiyatı, 1 mil
yar 524 milyon 
399 bin liraya, 
septisemi 
hastalığı (kana 
mikrop ve toksin 
karışımı) için kul
lanılan Xigris 
ilacının fiyatı ise 
2 milyar 106 
milyon 533 
liradan 1 milyar 
854 milyon 845 
bin liraya düştü.

Uyuşturucu 
raporunda Türkiye 

"Türkiye'de uyuşturucu ku lanm, 
transit ülke konumu Heder . e artf

Uyuştu rucu tica 
reti ile terörist 
gruplar arasında- I 
ki ilişki Uluslar I 
arası Uyuşturucu 
Maddeler Kont 
rol Kurulu nun 
2003 yılı rapo 
runda bir kez daha 
vurgulandı. Ulus 
lararası Uyuşturucu 
Maddeler Kontrol 
Kurulu Üyesi Emek 
li Büyükelçi Nüzhet 
Kandemir, rapora 
ilişkin Ankara'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
uyuşturucu ticareti 
ile terör örgütleri 
arasındaki bağlan
tıya dikkat çekti. 
Raporda, Türki 
ye'deki uyuşturucu 
kullanımının, tran
sit ülke konumu

nedeniyle arttığına I 
da dikkat çekiliyor. I 
Raporda. Batı 
Asya, ozcİlikle de 
Afganistan da 
üretilen uyusturucu 
maddelerin. Iran. 
Türkiye ve Balkan 
ülkeleri üzerinden 
Avrupa'ya gönde 
rildiği belirt ibyor 
Rapora göre, 
Türkiye de ele 
geçirilen uy ancı 
madde rrokt arında 
da, 2003 ydmda 
önemli bir 
artış goruknor

Aacüva 
AA COMPUTER

MTectı

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EM İVİ FİYAT 
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

«■ Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili I 
!■ satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz |
|B 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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Ekonomideki gelişileı ■! veric
"Sıkı maliye politikalarını uygulamaya devam edeceğiz."

Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
sıkı maliye poli
tikalarını uygula
maya devam 
ettiklerini ve 
herhangi bir 
sorun olmadığını 
söyledi.
İstanbul Üniver 
sitesi İktisat 
Kulübü’nce 
düzenlenen 
Ekonomi Zirvesi 
2004’e katılan 
Abdüllatif Şener, 
ekonomideki 
gelişmelerin umut 
verici olduğunu 
belirtti.
Türkiye’nin istikrar
lı bir büyüme

hedefini sürekli 
tutturmasını 
öngördüklerini 
kaydeden Şener, 
toplantının ardın
dan "bütçedeki 1 
katrilyon liralık 
açığın nasıl 
karşılanacağı" 
sorusunu 
yanıtladı: 
"Verilecek 
siyasi karar 
çerçevesinde 
biz bütçe 
dengelerini ve 
sıkı maliye 
politikalarını 
uygulamaya 
devam edeceğiz. 
Hangi kalemde 
nasıl bir tasarruf 
veya nerede nasıl 
bir ek

kaynak düşü 
nüyorsunuz gibi 
bir somut cevap 
arıyorsanız şu 
anda benim 
böyle bir somut 
cevap ifade 
etmem mümkün 
değil. Çünkü bu

Bakanlar Kuru 
lu'nda görüşüle
cek tartışılacak ve 
ona göre karar 
verilecektir . Ama 
herhangi bir sorun 
yok. sadece 
hükümetin tercihi 
sözkonusudur. "

İşsizlikle 
mücadele 

etkin olacak”
İstihdamın 
geliştirilmesi ve 
işsizliğin önlen
mesi koordi 
nasyon kurulu 
Devlet Bakanı 
Güldal Aksit'in 
başkanlığında 
toplandı. 
Bakan Akşit, 
kurulun ilk 
toplantısının 
açılışında, 
2004’ün işşizlikle 
mücadele yılı 
olarak ilan 
edildiğini hatırlattı. 
Akşit, istihdamı 
artırmak için daha 
etkin çalışacak
la nnı söyledi.

Güldal Aksit. bu 
amaçla kurul 
bünyesinde cabf- r 
ma gruplan o!u|1b|| 
rulacağını belirtti k 
Belirli aralıklarla | 
toplanacak olan | 
kurulun raporian I 
Başbakan ’a 
sunulacak.

Otomotiv
sektörü hedefi

Geçen yıl 7.2 mil
yar dolar ihraca 
tıyla göz dolduran 
otomotiv 
sektörünün bu 
yılki hedefi 9 
milyar dolar. 
Sektörün sorunları 
ve beklentileri 
Ankara'da düzenle
nen toplantıda 
masaya yatınldı.

Dünya pazarındaki 
yerini genişletmeye 
çalışan Türk oto
motiv sektörünün 
önündeki en büyük 
engel Türk 
Lirasının aşın 
değerlenmesi.
Bu sıkıntıyı otomo
tivde ara mallarını 
ithal ederek çöz 
meye çalışan fir- 

maiara Devlet 
Bakanı Kürsad 
Tüzmen, "Ara 
malı üreten yerli 
yan sanayiinin 
ürünlerini tercih 
edin" uyansmda 
bulundu.
Tüzmen, "Şu anda 
yan sanayiinin 
üretimini de kendi 
ürünlerimiz 

içerisinde 
mümkün olduğu 
kadar tutmaya 
çalışalım çünkü o 
sektörlerde her
hangi bir şekilde 
firma kapan
maları veya işçi 
çıkarmaları 
olmasını arzu' 
etmiyoruz" dedi. 
Kürşad Tüzmen,

da dengelerin 
yerine otura 
cağını belirtti.

dolann dünyada 
değer yitirmesin
den rahatsız olan 
başka ülkeler de 
bulunduğunu ve 
bunun çarelerini 
araştırdıklarım 
belirterek, 2004 
yılı mn ikinci

RESMİ DAİRELER

H
K

M

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 186
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051
CSavakğı 513 1053
C .Savcı Yrd 513 2954
Emniyet Mûd. 513 1028

ULAŞIM

Uludağ Turtzm 513 12 12
Ayc*n Turtzm 513 20 77

HASTANELER

Dovte t Hastanesi 513 9200
SSK Hastanesi 513 23 29
Mor.Sağ.Ocağt 513 1068

TAKSİLER

Körfez Takıl 513 18 21
Çınar Takıl 513 24 67
Gûvon Takıl 513 32 40

laksl 513 2324
■an- ev Takıl 5143550

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Otm.Böl.Şef 
MllllEğt. 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. 
İçe Tanm Mûd. 
İçe Seç. Md.

513 2066
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 1057
513 13 08
513 11 33
513 1095
513 37 42
513 1507
513 14 14
513 1364
513 14 11
513 1042
513 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkankk
Zabıta 
Otobüs Işiet

irrafye

5134521 «33
5134520
5133432

51345 21*122
513 45 21*115

5132325
Muhasebe Md.513 45 21 -182
YanljLMd 5134521 -111
Su Artta Yat» 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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 10
Eskihlsar (262)655 60 31

OTOBÜS

Şehkteraras 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILAR!

Aygaz 513 12 95 |
Tekgaz 5131637
Ocokgat 5131637
Ergce 5138843
t*ogaz 5132259
Habaşga: 5134546
YenilMgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler 5J38000

AMCAN WWKX 513 KJ 79
nRlMKTLAR PtTOA 513 33
TUNCAY OTO GAZ

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

OTUK n RİRAUN ÛCRERİZ SERİ İLANLAR
KİRALIK DAİRE

CAUSOT DLRLMDA TEKEL
BAYİİ DLKKAN MLLKL

SATUK 513 16 17

SATILIK DAİRE

SATILIK BİNA

SATUK OTO

DOKTOMMM
TOYOTA CCNKMİA I

• 532 ASA 43 83

SATMJk 2. EL

GSM • 532 Sil 97
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Bebeğinizle konuşun
"2. aydan itibaren konuşulan bebek, konuşmayı kolay ve çabuk öğrenir.

| İkinci avdan
I itibaren kendisi 

9İ ile sürekli 
* * konuşulan

i bebeğin 
I konuşmayı 
I daha kolay ve 
! çabuk

öğreneceği 
bildirildi.
Selçuk Üniver
sitesi Meram 
Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr.

İbrahim Er kul, 
yaptığı 
açıklamada, 

ıu bebeklerin

I ikinci aydan 
t itibaren 
] bazı sesler 

I*^ş| çıkarmaya 
»fb-1 başladığını 
ria I ifade etti, 
ın 11 rkul. zamanla 
lan I bebeklerin 

| c ıkardığı 
i sesin farkına 

I___ I sarmaca
I j başladığını ce 
Ja . bundan dolayı 
in- mut,u 
lan I —

olduklarını 
belirterek, 
bu dönemde 
bebeklerle 
konuşmanın 
sağlıklı 
gelişmeleri 
açısından büyük 
önem taşıdığını 
kaydetti. 
Bu dönemde 
anne ve 
babaların 
bebeğin 
hareketlerine 
bağlı olarak 
hareket etmesi 
gerektiğini 
vurgulayan 
Erkul, şunları 
söyledi: 
"Anne ve 
babalar bazı 
sesler çıkar
maya başlayan 
bebekleriyle 
konuşmalıdır. 
İkinci avdan 
itibaren ken
disi ile sürekli 
konuşulan 
bebek, konuş
mayı daha

kolay ve çabuk konuşmak, ederek,
öğrenir. Ancak sohbet etmek "Konuşma
çok sayıda kişi bebek için deyip
bebeklerle daha yararlı geçmemeli.
onun diliyle olacaktır." Bu durum
konuşmaya, Erkul, özellikle çocuğun
ilginç sesler sürekli bebekle ilerleyen
çıkarmaya birlikte olan yaşlarda daha
çalışır. annenin girişken bir
Bebek açısın iletişim kişilik kazan
dan anlaşıl kurmasının masında
mayan bu tür çocuğun önemli rol
seslerin bir ruhsal açıdan oynar.
fayda sağla gelişmesi hayatında
ması imkan üzerinde başarılı
sızdır. Bunun olumlu etki olmasını
yerine normal yapacağını sağlar"
şekilde ifade dedi.

t "Stres kadını
ansa

?alkole yöneltiyor"
nl İngiliz bilim adamları: "bu durumun üst düzey yöneticilerde daha fazla"

■İngiliz bilim 
adamlarının yaptık- 

Z3 lan araştırmalar, 
■l işyerindeki stresin 
M Jkadının yönetim 
ı ' sorumluluğu 
——-—almasıyla arttığım 
’J^ve bu durumun da I IMfl.
ıo 12 kadını alkole 
^^yönelttiğini ortaya 
ooo i koydu.
ı ss Araştırmaları 

'sırasında kadın 
yöneticilerin yan-

24 larında çalışan 
r7 92 kadınlara oranla

çok daha fazla 
>97 alkol tükettiklerini 
^^tespit ettiklerini 
ISBfljelirten bilim 
□QgB>damlan,

"Kadınların aynı 
konumda görev 
yapan erkeklere 
göre de daha 
fazla alkole 
yöneldiğini" 
kaydetti.
Londra Üniversitesi 
bilim adamlan, bu 
duruma, özellikle 
kadının İş 
dünyasındaki 
erkeklerle yarışının 
yol açtığını, bu 
stresle başa çıka* 
mayan kadınların 
alkole yöneldikleri
ni düşünüyor.
Araştırmalann 
resmi dairelerde 
yapıldığını ve 8 bin

kişinin durumunun 
ele alındığını 
belirten bilim 
adamlan, özellikle 
üst düzey kadın 
yöneticilerin yüzde 
14‘ünde "alkol 
probleminden söz

edilecek" düzeyde 
içki tüketimi tespit 
edildiğini bildirdi 
Bu problemin alt 
kademede çahşan 
kadın memurlarda 
ise yüzde 4'e 
düştüğü belirtiliyor.

Kalp-Damar 
hastalıklarında

umut
Yağ dokusu bu hastalıkların 
tedavi için kullanılabilecek

Amerikalı bilim 
adamlan, yağ 
dokusunun kalp ve 
damar hastalık
larının tedavisinde 
kullanılabileceğini 
kaydettiler.
"Circulation" der
gisinde yayımlanan 
habere göre, Indiana 
Üniversitesi’nde 
görevli Jalees 
Rehman, yağ 
dokusunda bulunan 
stroma hücrelerinin 
yeni kan damar- 
lannm oluşmasını ve 
böylece vücudun 
oksijenle daha iyi 
beslenmesini 
sağlayabileceğini 
söyledi.
Stroma hücrelerinin 
gelişmemiş yağ 
hücreleri olduğunu 
ve kök hücrelerle 
benzer özellikler 
taşıdığını kaydeden 
bilim adamlan, bu 
hücrelerin, "akıllı 
fabrikalar" gibi, yeni 
kan damarlanna 
ihtiyaç duyan böl
geleri tespit ede
bildiğini söylediler. 
Büyüme faktörleri 
üretmeye başlayan 
stroma hücrelerinin, 
ceellikle metaboliz
ması zayıf ve

dolaşım bozukluğu 
olan kişilerde riktif 
hale geldiğim belir
tildi.
Sağlıklı ■ıı*rh 
ihtiyaç halinde yeni 
kan damarların» 
oluştuğunu ifade 
eden b*m adandan, 
kalp ve damar hasta 
lannda ise bu 
mekanizman» geneL 
likle çalışmadığını 
söylediler. Bu 
eksiğin stroma 
hücreleriyle gider 
ilebileceğinı kayde
den Rehman. hasta
lara tek tek büyüne 
faktörleri vermek 
tense, gerekfi yer
lere stronw. hur rrim I 
en jekte edebilecek
lerini belirtti. Kalp 
ve damar hastası İm 
kisinin düzenli 
olarak masdüun «dı i 
ması halinde, okspeaı I 
iht i yacmm artacağa* I 
ve bu durumda strr» 
ma huc reler mm 
büyüme Iaktörü 
üretmeye başlaya
cağını söyleyen 
Rehman. ramanla 
kalbi ve kasları 
yeterli oksijenle 
besleyen yem kan 
damarianmn akma- 
kjar »Ahm e^pr* UTv»»

NÖBETÇİ ECZANE
3 Mart 2004 Çar|«aba 

ENGİN ECZANESİ

ra»*™
YU :31 SAYI: 1784

FİYATI: 200.000 TL. |KDV DM 
SaMü : Kadri GÜLER
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1 Farti’de rant mı w?"
Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti Belediye 
başkan aday aday
larından İbrahim 
Çetin, İlçe Başka 
nı Enver Şahin’in 
"Kimse parti üze 
rinden rant sağla 
masın, AK Parti 
nin rantını kim 
şeye yedirmeyiz." 
sözlerine 
tepki gösterdi.
Bu açıklamanın üç 
nedeninin olduğu
na dikkat çeken 
Çetin, bunların 
"AK Parti 'de bir 
rant vardır. Biz 
bu rantı yemek
teyiz ve biz bu 
rantı paylaşma 
yız" olduğunu 
belirtti.
ŞAHİN E ÇATTI 
Siyasi literatürde 
ve halk arasında 
"Kant" kelimesi 
nin "Avanta" keli 
mesi ile eş anlam
da kullanıldığının 
bilindiğine dikkat 
çeken İbrahim

Çetin, İlçe Başka 
m Enver Şahin 
den, "Bahsetti 
ğiniz rant, ne 
tür bir ranttır. 
İhale türü bir 
şey mi? Yoksa 
başka türlü bir 
rant mı? Bu 
rant nereden 
gelmektedir. 
TEDAŞ türü 
kamu sektörün
den mi, yoksa 
özel sektörden 
mi? Bu rantı kim
ler yemektedir?" 
sorularına açıklık 
getirmesini istedi. 
AK Parti ile rant 
kelimelerinin bir 
arada geçmesinin 
parti açısından bir 
"zul’dür" diyen 
İbrahim Çetin, 
"AK Parti üyesi 
olarak Enver 
Şahin’i kamuoyu 
önünde ölçülü 
ve dikkatli konuş
maya ve davran
maya davet 
edi yorum. O 
parti kimsenin

babasının 
çiftliği değildir" 
şeklinde konuştu. 
"Ben Belediye’yi 
yönetmek için 
aday adayı ol 
dum. Mehmet 
Turgut'u yönet
mek için değil" 
diyen İbrahim 
Çetin, "Aksi yön 
de olanlar zaten 
listelerde yerleri
ni aldılar. Meh 
met Turgut 
aday olursa 
istifa ederiz 
diyenlere lis
telerin başında 
yer verildi. Des 
tek verenler ise 
listenin dışında 
kaldı" dedi.

Ziraat Bankası’na,
ikinci bankamatik

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Görevine yeni 
başlayan Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şubesi Müdürü 
Raif İbiş, ken 
dişini ziyaret 
eden İşçi 
Emeklileri 
Derneği’ne 
müjde verdi. 
Müdür Raif İbiş, 
ikinci Banka 
matik için Genel 
Merkezlerinden 
onay geldiğini 
bildirerek, en 
geç Mayıs ayı 
içinde hizmete 
sokulacağını 
bildirdi.
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener 
ile yönetim 
kurulunun

ziyarette 
bulunduğu 
Raif İbiş, 
Gemlik ve 
çevresinde 
Emekli 
Sandığı, 
SSK ve 
Bağkur 
emeklisi 
olarak 12 
bin kişiye 
hizmet 
verdikleri
ni söyledi. 
Bursa 
ilçelerinde 
sadece
İnegöl’de iki 
Bankamatik 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
Ziraat Bankası 
Müdürü Raif 
İbiş, bazı 
emeklilerin kart
la para çekme

İşçi Emeklileri Demeği yönetimi, görevine yeni 
başlayan Ziraat Bankası Müdürü Raif ibiş i ziya 
ret ederek, ikinci bankamatik için söz aldılar.

olanakları 
olduğu halde 
banka içinde 
sıra bekledik
lerini ve sıkışık
lık yaratıldığına 
dikkat çekti.
ikinci 
Bankamatik

cihazının da 
devreye 
sokulmasından I 
sonra özellikle 
emekli aylığı 
alanların
Ba n kamat iklere I 
yönlendirileceğe 
ni söyledi.

Yerel seçimlere 25 gün kaldı
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN I

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

✓ Tanıtım kartları ✓ Tanıtım kartları 
F V U t > w

basımı için basımı için ■

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI I
.......................................................................................................................................................................   - - ■ - ■ a

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofsat I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK I
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK 

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



Uykudan uyanınca açık kapıdan sokağa çıkarak kaybolan küçük kız, annesine teslim edildi
İl

Hastaneye gitmek için komşusuna emanet ettiği 3 yaşındaki Esra adlı küçük kız, uykudan uyanınca kim
seye görünmeden sokağa çıktı. Kaybolan küçük Esra’yı bulanlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim etti. 
Küçük kız, anons sonucu emniyete gelen annesine teslim edildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 2'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _________________________________________

Körfez
1 Mart 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Cem Uzan 
bugün Gemlik’te 

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan. yar» 
saat 14.oo’de ilçemize gelerek, Orhangazi 
Caddesindeki seçim bürosunu açacak. 
Uzan, daha sonra, İstiklal Caddesinden 
Ahmet Dural Meydanı’na kadar esnafı 
ziyaret ederek, Bursa’ya gidecek.

eni 
ziya

AK Parti’de sular duruldu. İlçe yönetimi ve Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut ziyaretlere başladı

an
Je Mehmet Turaut secim gezilerine başladı
lere
:eğt-

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Turgut yarışa katıldı
AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet

Turgut da dün seçim çalışmalarını başlattı.
AK Parti’de beş aday adayının bulunması 

nedeniyle, adayın geç belirlenmesi, seçmenle 
bu parti adayının buluşmasını geciktirdi.

Buna, belediye meclis üyeleri listesinde 
1 başkan adayının çevresinden kimsenin sokul
maması sorunu da eklenince ortalık iyice ge
rijdi.

II Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde ilçeye 
gelerek arayı bulması ile geç de olsa seçim 
startı verildi.

Mehmet Turgut ve AK Partililer ilk kez 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ziyaretlerini 
başlattı.

Mehmet Turgut belediye başkanı seçilme- 
Iden önce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 

Başkanıydı. -
Bu nedenle ziyaretin Ticaret ve Sanayi 

Odası’ndan başlaması anlamlıdır.
AK Parti 'deki gezilere Belediye Meclis 

üyeleri sıralamasında bulunan önemli isim
lerin katılması da anlamlı.

Bir bakıma Mehmet Turgut kaybettiği 
zamanını hızlı yol alarak kapatmaya çalışa
caktır.

Çünkü, diğer siyasi partiler birinci tur 
ziyaretleri bitirip, ev gezilerini sürdürüyorlar.

Seçim bildirgeler, afişleri, medyatik 
araçları, gazete reklamları ile Turgut’a karşı 
bir adım öndeler.

Asıl yanş şimdi başlıyor.
Her partinin adayı hakkında çeşitli yorum

lar ortaya atılıyor.
Bunlar gelecek günlerde daha da artabilir.
Sonuçta sandık adayı belirleyecek.
Birbirine eşit ağırlıkta adayların, ilginç bir 

««çimini yaşayacağız.

AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut seçim gezisini 
Ticaret ve Sanayi Odası’ndan başlattı. Turgut ve AK Partililer,
Esnaf Odası, ve Esnaf Kefalet Kooperatifi’ni de ziyaret etti.

ve Kalkınma ve Sanayi IAdalet
Partisi seçim startına 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'ndan başladı. 
AK Parti’de Belediye 
Başkan* adayının 
Mehmet Turgut olarak 
açıklanmasından 
sonra, yaşanan liste 
sıkıntısı atlatılarak, 
dün İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
meclis birinci sıra 
adayı Ali Okuroğlu, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi ve 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret etti.

Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un kendi 
aralarından çıkan 
bir kişi olduğunu ve 
kendisini yeniden 
destekleyeceklerini 
söyledi. Esnaf ve 
Sanatkarlar Koopera 
tifı Başkanı Mevlüt 
Avcı ve Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Bağ-Kur bürosuna 
memur atanmasını 
istediler.

Seyfettin ŞEKERSÛ» 
haberi sayfa 3 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Gürhan ÇETİNKAYA

Sandığa gidelim
I Türkiye tarihsel anlamda önemli bir seçime
I hazırlanıyor.
i Oylanacak olan sadece de yerel seçimlerde 
I kentlerini yönetmeye soyunan adaylar değil.
| Yanı sıra, 2 yıla yakın bir süredir ülke yöne- 
I timine yeni bir boyut getiren iktidara da not ve
I rilecek.
I Yurttaş elini vicdanına koyacak....
I Toplumsal ve kentsel geleceğini emanet ede-
I ceği düşünce yapısına oy verecek.
I Gerçi, yerel seçimlerde aday daha da önem-
I lidir.
I Ancak bu seçimde öyle değil.
I Çünkü;
I Son iki yılda gerçekleştirilen uygulamalardan 
I sonra gelinen nokta değerlendirilecek.
I Değerlendirilmesi de gerek.
I Ama öyle Cem Uzan’ın dediği gibi
I Cumhuriyet karan da verilmeyecek.
I Türkiye’de Cumhuriyet kolay kurulmadı ki....
I Hemen ortadan kalksın.
| Atasının ceddinin kanlarıyla çizilen ülkesinin 
I haritası ve gericilere bölücülere rağmen kurulan 
I Cumhuriyetinden ödün vermez bu ülkenin yurt-
I taşlan...
İ Bu ülkenin geleceğini üç beş çapulcunun akıl- 
I dan uzak saçmalıktanna bırakmaz.
| Örnek çok.
I Bu ülkeli yönettiğini sananlar; geçmişe bakıp
I ders çıkarsınlar.
I Onlara şak şak yapıp kalemlerini teslim eden- 
I 1er şöyle bir çevredeki komşulara göz gezdirsin-
I 1er.
I AB’yi tek çare görüp şimdilik Kıbrıs’ı pazara
I sürenler, Türkiye açısından geniş ölçüde önem
I arz eden Kıbrıs’la ilgili akıldan uzak değer-
I lendirmeler yapanlar akıllarını başlarına
I toptasın.

Toplumsal değerleri ona buna peşkeş çek 
meye çalışanlar kendilerine çeki düzen versinler.

| Çünkü:
Kıbrıs satılık değil.
Emperyalizmin, kapitalizmin doymaz tacirleri 

ve onların bölge sorumluları bizim ülkemizde ve 
çevremizde satılık bir kanş yer yok.

Gidin başka kapıya...
Yukarıdaki saptamalar da bu seçimin önemini 

bir kez daha gözler önüne seriyor.
Onun için;
Tarihi utanarak anmamak adına seçim çok 

önemli.
Yaşam iki lokma bir hırkadan ibaret değil.
Çok kapsamlı...
Ülke iki lokma bir hırkadan ibaret değil.
Çok kapsamlı...
ülke iki lokma bir hırka uğruna gözden 

çıkarılamaz.
Dışarıdaki düşmana ve içerideki işbirlikçile 

rine bunu bir kez daha anlatmak açısından 
seçim çok önemli.

Oy verirken çok boyutlu düşünmek gerek 
çok. Daha da önemlisi oy vermek için sandığa 
gitmek gerek. Çünkü sandığa küsenlerin fat
urasını toplum ödüyor da ondan.

Kaybolan çocuk, 
ailesine kavuştu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Dün sabah saat
lerinde polise 
gelen "kaybol
muş çocuk 
bulduk" ihbannı 
değerlendiren 
Çocuk Bürosu, 
kısa sürede 
sonuca ulaştı. 
Dün sabah 
saatlerinde, 
Balıkpazan 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu 
sokağında 
vatandaşların 
3 yaşlarında bir 
cocuğun bulun
duğu ihbarıyla 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
adının Esra 
olduğunu 
söyleyen 3 
yaşlarındaki 
kız çocuğunu 
alarak, Emniyet 
Müdürlüğü çocuk 
bürosuna gelerek 
araştırmaya 
başladılar. 
Ayağında sadece 
çorapları bulunan 
ve devamlı "Ben 
annemi istiyo
rum” diyerek, 
ağlayan küçük 
Esra’yı polis 
memurları aldık
ları bisküvi, 
çikolata ve 
meyve sularıyla 
korkusunu 
gidermeye 
çalıştılar.
Belediye

L
hoparlöründen 
yapılan anonsla 
Emniyet'e gelen 
ve çocuğun anne 
si Serpil Gürgen 
isimli bayandan 
nüfus cüzdanları 
istendi.
Evine giderek 
gerekli belgeleri 
getiren ve eşinin 
Askeri Hara’da 
görevli uzman 
çavuş Kadir 
Gürgen olduğunu 
bildiren Serpil 
Gürgen, büyük 
kızını sabah has
taneye götürmek 
için küçük kızı 
Esra’yı komşu 
suna teslim 
ettiğini söyledi. 
Anne Serpil 
Gürgen. "Kızım 
kendi evimizde 
uyurken kom 
şum ağlarsa 
sesini duyayım

diyerek kapıyı 
açık bırakmış. 
Bu arada uya 
nan kızın merdi
venlerden inerek 
sokağa çıkmış 
ve ağlamaya 
başlayınca 
polise haber 
verilmiş. Ben 
dönünce olayı 
öğrendim ve 
kızımı aramaya 
başladık, poliste 
olduğunu 
öğrendiğimde 
duncalar benim

oldu. Kızıma 
yaşadığı 
korkuyu unut
turan polis 
memurlarına 
teşekkür ediyo
rum'' diyerek, 
duygularını 
d ile getirdi.
Yaklaşık iki saat 
süreyle polislerin 
m isa fîri olan 
küçük Esra.
annesine 
sarılarak.
evine gitti.

i 

I 
i i 
i 1

BURSA HAKİMİYET & KENT VE 
OLAY GAZETELERİNE İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 5B 17 97- 513 96 83 Fw : 513 35 95

331
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Mehmet Turgut 
seçim gezilerine başladı 

Ak Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut seçim gezişini 
Ticaret ve Sanayi Odasından başlattı. Turgut ve Ak Partililer, 
Esnaf Odası, ve Esnaf Kefalet Kooperatifini de ziyaret etti.

Yanş şimdi 
başladı

Seyfettin SEKERSOZ 
Ticaret ve Sanayi Odası nı 
ziyaret eden Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'a 
destek sözü verildi.
Oda Yönetim Kurulu Baş 
kanı Kemal Akıt, "içimiz
den. bağrımızdan biri" de 
(fiği Mehmet Turgut'tan 
memnun olduklarını, 
kendisine tam destek 
vereceklerini söyledi.
AKP İlce Başkanı Enver Şa 
hin ve meclis adaylarıyla bir 
fikte seçim gezileri Ticaret 
ve Sanayi Odası nda start 
aldı. AKP’lilerin ziyaretin 

| den memnun olduğunu 
belirten Kemal Akıt, yaptığı 
konuşmada "içimizden, 
bağrımızdan çıkan başkan

I adayımızdan memnunuz.
1 Çalmadı, çaldırmadı. Önü 
I müzdeki dönem daha iyi 
I hizmetler yapacağından 

eminiz. Bundan da şüphe 
miz yok. Ben, kalben 
yanınızdayım. Serbest 
Bölgeye işçi alımı için ma 
saya yumruğunu vurdu 
ğunu ben gördüm. Serbest 
Bölgede çalışan işçilerin 
raporu elimizde. Çalışan
ların yüzde 701 Gemlik’te 
oturanlar. Serbest Bölge 
nin açıldığında 5 bin kişi 
alınacak dendi. Ama yaşa 
nan istikrarsızlık sonucu

i yatırım yapılamadı. Güven 
ı ortamının bulunmadığı 

yerde yatırım olmaz. Şu 
an bölgede 5-6 işyeri var, 
güven ortamının sağlan
masıyla bu işyerleri 
çoğalacaktır" diye konuştu. 
Oda'ya yaptıkları ziyaretten 

• önce kendilerinin mutlu 
| olduğunu dile getiren AKP 

ı Belediye meclis adayı Ali 
Okuroğlu, geçen dönemde 
Ticaret Odası’ndan start

I verdiklerini hatırlatarak 
| "Yine kazanacağız, vere

TAŞI
GEDİĞİNE B

"Ampul” patladı...
AKP’li bayanlar diyor ki; 
“Gemlik’te AK Parti 
için ışıklar söndü../* 
Desenize “ampuF’patladı. 
Poooof!

ceğimiz hizmetlerle diğer 
ilçelere örnek olacağız. 
Sîzlerin vereceği reçeteleri 
uygulamaktan gurur 
duyacağız, Başkanımızın 
yaptıkları yapacaklarının 
teminatıdır" dedi. 
FİKİRLERE AÇIĞIZ 
Oda’da uzun yıllar birlikte 
çalıştığı arkadaşlarının ken
disini desteklediklerini duy
manın sevinç verdiğini 
söyleyen Mehmet Turgut, 
"Dostluklar bu günler 
içindir" dedi. Turgut, 
"Belediye yi iş yapmaktan 
kaçan değil, iş yapan 
belediye konumuna 
getirdiklerini" söyledi. 
Kendisine verilen destekle 
Gemlik'i layık olduğu yere 
taşıyacaklarını belirten 
Turgut "Sosyal belediyeci
lik ile Gemlik’i birlikte 
yöneteceğiz" dedi.
Sivil Toplum örgütleri 
aracılığıyla halkın projeler 
üretip yönetimde söz hakkı 
istediklerini söyleyen 
Mehmet Turgut "Biz, bu 
nun •temelini kent Konseyi 
ve Yerel Günden 21 kurul
ması kararını alarak baş 
lattık. Odalar Birliği ile 
hükümetler arasındaki 
çekişmeler yerel yönetim
leri sıkıntıya sokmuştur. 
Bizler birbirinden ayrıl

mayan çok iyi dostlarız. 
Her türlü fikirlere açık 
olacağız ve çok iyi 
hizmetler vereceğiz" 
şeklinde konuştu. 
SERBEST BÖLGELER 
KAPANABİLİR 
Ticaret Odası'ndaki' 
ziyarette bulunan Tevfik 
Solaksubaşı ise Serbest 
Bölgeler için yeni çıkarılan 
kan'unlara değinerek, 
ileriki yıllarda sıkıntı 
yaşanacağına dikkat çekti. 
Solaksubaşı "Gemlik 50 
vilayetin üstündedir. 
Öncelikli olarak liman 
kentidir. Serbest Bölgeler 
için kanun çıktı. 2008 
yılından itibaren Serbest 
Bölgeler çalışamaz duru
muna gelecek. Nitelikli 
sanayi bölgelerine 
verilen haklar kaldırılıyor. 
2008’den sonra serbest 
bölge kapanabilir, buna 
mani olun" dedi.
TAŞIYICILAR SIKINTILI 
AKP’lilerin ziyaretlerinde 
bulunan Şoförler Odası 
Başkanı Ayhan Gündoğdu 
ile Minibüs ve Otobüsçüler 
Odası Başkanı Erol Aksoy, 
Ğemlik’li taşıyıcılar olarak 
Serbest Bölge’den ihale 
alamadıklarını bildirdiler. 
Her iki oda başkanı da 
taşıyıcı esnafın sıkıntı 
yaşadığına dikkat çekerek 
"Serbest Bölge de bulunan 
firmaların çalışanlarını 
taşımak için aynı fiyatı ver 
memize rağmen ihaleleri 
Bursa firmalanna veriyor
lar. Üyelerimizden büyük 
tepki var. Sorduğumuzda 
bize Biz onlarla daha 
önce çalıştık' cevabı alı
yoruz. Bizler Gemlik’te 
Çalışanları taşımak isti 
yoruz. Bu firmalar işyer
lerini Serbest Bölge'de 
açıyorlar, buradaki esnafa 
yiyecek ekmek bırakmıyor
lar" diyerek, hem Ticaret 
Odası ndan hem de 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan yanma 
olmasını istediler.
Ticaret w Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yaşanan ihale olaylanndan 
haberleri olmadığını 
belirterek, soruna çöziim 

arayacaklarını bildirdi. 
Akıt "Dışardan gelenlere 
kapımızı kapamalıyız. 
Gemlik’te zaten işsiz 
gençlerimiz var, gelenleri 
yerleştirecek yerimiz 
kalmadı" diye konuştu. 
BAĞ-KUR’A
MEMUR ATANACAK 
AK Parti ilçe yönetimi ile 
adaylarının diğer ziyareti 
yeri Esnaf Kefalet 
Kooperatifi ne oldu.
Burada Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı ve yönetim 
kurulu tarafından karşılanan 
AKP’liler, ayda iki kez 
açılan Bağ-Kur bürosu 
için devamlı eleman 
ataması yapılması için 
müjde verdiler.
Bağ-Kur bürosunun Gemlik 
dışında Armutlu, İznik ve 
Orhangazi’den gelenlere de 
hizmet verdiğini belirten 
Kooperatif Başkanı Mevlüt 
Avcı, iki günde yeterince iş 
yapılamadığını söyledi. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, Kooperatif 
yönetiminin sıkıntılarım 
seçimlerden sonra, 
kesinlikle çözecekleri 
müjdesini vererek, 
"Azot'un özelleştirilmesin
den sonra havuz kadrosun 
da bulunan bir bayanın 
atamayı kabul edeceğini 
öğrendik. Şimdi tüm 
milletvekillerimiz seçim 
bölgelerine dağılıyorlar, 
seçim sonrasında 
kesinlikle olacak" dedi.
ESNAF ODASI 
ZİYARETİ
Daha sonra Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası nı 
ziyaret eden AKP Her. 
burada Oda Başkanı 
İbrahim Talan ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından 
karşılandılar. Esnaf ve 
Sanatkar olarak dertte ramı 
aynı oMuğum söyleve» 
İbrahim Talan, oncefikl 
olarak Bağ-Kur b»on»wm 
devmak acıbnasam istedi 
Aynı sorunların (He 
getirildiği toplantıda. 
Oda Başkam İbrahim 
Talan a Esnaf Kefalet 
Kooperatifinde \eriten 
sözlerin ytri— 
getirileceği MMmML

Süper lig de, bu haftanın iki 
önemli sonucu var.

Birincisi, Bursaspor'un komaya 
girmesi,

Diğeri Fenerbahçe'nin liderliği 
yakalaması.

Bursaspor ne yapsa, başarılı 
olamıyor.

Kötü oynuyor, yeniliyor.
İyi oynuyor, yeniliyor.
Başlangıçta, biraz sabır falan 

dedik.
Ama. Sabır edecek zaman 

kalmadı.
Birinci devre bitti.
ikinci devrenin neredeyse orta

larına geldik.
Hala bir kıpırdama yok.
Son iki yılın gol kralı, 

Bursaspor’da oynuyor.
Ama. Bu sene “tık” yok.
Takımda bir çekirdek yok.
İskelet yok.
Bir sürü adam geldi.
Ama. Verim yok.
Uyum yok.
Bir hiç uğruna, Buazizi Murat 

Hacıoğlu, Şenol takımdan atıldı.
Bu elemanlar şimdi yeni takım

larında yıldız oldu.
Bu sene, Bursaspor'u kimse kur

taramayacak .
Çünkü düşme hatlındaki. diğer 

takımlar uyann.
Gelelim süper ligin zirvesine.
Beşiktaş'ta düşüş devak ediyor. 
Son 4 haftada 10 puan gitti. 
Fenerbahçe bir aka yakaladı. 
Nobre çok yararlı oldu.
Fenerbahçe'de maça damgasını 

vuracak aktörler çoğaldı.
Bazen Hoojdook maçı abyor.
Bazen Serhat, bazen Toncaş 

damgasını vuruyor.
Son haftalarda. Nobre vitrine 

çıktı.
Süper lig de. yans simdi başladı. 
Heyecanla izüyoraz.

| |
Sessizlik de. 
Bir çeşit konuşma 
sanatıdır,

Hazzellt
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Adnan Tekin mal
varlığını açıkladı

Bozuk sokak 
araları 

yenileniyor
Sevfettın SEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Adnan Tekin, 
düzenlediği basın 
toplantısıyla 
şahsına ait mal 
varlığını açıkladı. 
Siyasete atıldığın
dan bu yana açıklık 
ve dürüstlüğü 
siyasetin olmazsa 
olmaz koşulu 
olarak kabul eden 
bir aday olarak 
gerek seçim 
süresinde gerekse 
seçimlerden sonra, 
oluşabilecek serveti 
ve ticaret bağlan
tılarıyla ilgili 
spekülasyon ve 
dedikoduları önle
mek amacıyla temiz 
siyasetin göstergesi 
olarak mal beyanın
da bulunmayı ve bu 

konuda her adayı 
duyarlı olmaya 
çağıran Adnan 
Tekin, yaptığı açık
lamada, bu güne 
kadar hiçbir dönem 
de ne Gemlik 
Belediyesi ile ne de 
Belediye ’ye bağlı 
kuruluşlarla ticaret 
bağlantısı olmadı 
ğını söyledi. 
Seçildiğinde de 
kendisiyle bağlantılı 
hiçbir yakınının 
böyle bir ilişkisinin 
bulunmayacağına 
dikkat çeken 
Adnan Tekin, 
"Yine Gemlik 
Belediyesinin 
yetki alanı 
içersinde şahsıma 
ait hiçbir gayri
menkul mal 
mevcut değildir. 
Benim göster-

diğim bu açıklık 
ve dürüstlüğü 
takip edecek diğer 
adaylara, demok 
rasimiz adına şim
diden teşekkür 
eder, seçim çalış
malarında başa 
rılar dilerim" 
şeklinde konuştu. 
Anavatan Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Tekin, 
kendi şahsına ait 
açıkladığı mal

beyanında Kum 
la’da 2 daire, 
2 dükkan, 
2 depo, 1000 
ağaçlık zeytinlik, 
2000 model 
Passat marka 
otomobil ve temiz
lik sektöründe 
faaliyet gösteren 
bir şirkette yöneti
cilik sıfatı taşı
mayan yüzde 50 
hisse olduğunu 
açıkladı.

Deniz taşmalarıyla 
devamlı su altında 
kalan İstiklal 
Caddesi 1 Nolu 
Aralıkta parkeler 
sökülüyor.
Şiddetli yağan 
yağmurlarda bile 
zemin alçaklığı 
nedeniyle, devamlı 
su altında 
kalan Adliye 
önündeki aralıkta, 
belediye ekipleri 
dünden itibaren * 
eski parke

taşlarını sökmeye 
başladılar.
Kısa sürede yeni 
parke taslarının 
döşenmeye 
başlanılacağı 
1 Nolu Aralık'ın 
zemininin yük
se İtilmesinden 
sonra, calısmalarm 
aynı sorunların 
yaşandığı 
Gazhane 
Caddesi nde de 
başlatılması 
bekleniyor.

E

AROL MOBİLYA

İ

a

İ

0

YÖNETİM KURULU

Mrk. : Hamldlye Man. Kumru Sok. No: ı 
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

a a a a

a 
i

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

KONGRE İLANI
ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM 
OKULU KORUMA DERNEĞİ

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin genel kurul toplantısı 24 

Mart 2004 Çarşamba günü saat 11 .oo'de 
Şehit Cemal İLköğretim Okulu toplantı 
salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikin
ci toplantı 31 Mart 2004 Çarşamba günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, İstiklal Marsı ve 

saygı durusu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun 

okunması
5- Derneğin feshi için görüşülmesi
6- Yeni yönetim ve denetim kuruDaruun 

secimi
7- Dilek ve temenniler
8- Ka pams.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Ahmet Sürenin 
anısına folklor gecesi

Seyfettin SEKERSOZ
Folklorun Gem 
lik’te temelini 
atarak bugünlere 
gelmesini sağlayan 
Merhum Ahmet 
Süren, sekizinci 
ölüm yıldönümün 
de görkemli 
şekilde anıldı. 
Manastır Belediye 
Kültür Merke 
zi nde Ahmet 
Süren anısına dü 
zenlenen geceye, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt’un dışında 
protokol katılımı 
olmazken folklor 
gösterileri izle 
yenlere güzel 
bîr akşam yaşattı. 
1990 yılında 
Gemlik'te temel
lerini attığı ve 
bir süre sonra kur
duğu Ahmet Süren 
Halk Dansları

- - >

Faruk Güzel, 
Zeytinspor’un 

fahri
başkanı oldu

Derneği ile folk
lorun Gemlik’te 
sevilmesinde önder 
olan Ahmet Süren, 
kalp krizi sonucu 
hayatını kaybettiği 
2 Mart 1996 
akşamına kadar 
görevini başarıyla 
yürüttü.
Bir yanşma son
rasında Bursa’dan 
gelen ve ekibinin 
uğradığı haksız 
sıralamaya üzülen 
Merhum Ahmet 
Süren geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
çok sevdiği folklo
ra da veda etmişti. 
Anısına düzenlenen

gecede ilk günlerin 
zorluğunu anlatan 
zamanın Gazi 
İlköğretim okulu 
Müdürü Naci - 
Pehlivan, önceleri 
düşüncelerinin 
hayal gibi gözük
tüğünü ancak, 
ekibini kurduktan 
sonra Gemlik sesi
ni önce yurt içinde, 
sonrada yurt dışın
da başarıyla duyur
duğunu söylediği 
merhum Ahmet 
Süren’in diktiği 
fidanların şimdi 
meyve verdiğini 
görmenin kendi

yörelerden 
sergilenen 
folklor gösterilerini 
zevkle izleyerek 
Ahmet Süren i

sine mutluluk 
verdiğini 
belirtti.
Salonu tamamen 
dolduran izle-

Zeytinspor’un a 
takımı, Gene 
takımı. Yıldır 
takımı ve Bavan 
futbol takımına 
birer takım forma 

! hediye eden Gıırei, 
I Amatör'^rr tap- 
J tığım yardımlar-

•lan «et k afrvo- 
rum” dedi.
Zeytinspor Kulüp 
Başkan Ih san l nlâ
ve yönet ım kunda 
üyelerini parti 
binasında aasafir 
eden Güzel. yakası
na t akdan rozette 
Zeytinspor en 
fahri başkam «Ma. 
Ztytimpoı’a kara- 
tuşundan ba yana 
maddi ve manevi 
vardım w katkda 
nadaa doiavt isme
tim karala olarak 
teşekkür ettiklerini 
söyteyen Ihsan 
L’vdn "Kendisine 
şâkran re mâmvet 
daygalarnamm 
ifadesi alarak 
kulâbâmâran 
/akri başkanhğaa 
teHif ettik, kırma 
di ka bal etti re 
bari onariandardı" 
sekinde konuşta. 
Zeytinspor un ken- 
(fisâne gösterdi 
jestten mada

oidağaaa ararım 
Fandı Gaart. 
"Ktmw bendine 
değ» / spor* par 
dım 
Gençirrtmkri 
kakır kooeierm 
den iwrtaraaak 
iç m mâcadatr 
rrrru Zeytinapar 
Kadnba Kaptanı 
İhsan Un Ki rr 
ydnettaatar ben
teşekkür ederim
Gemlik’teki tam 
kafûp tere her
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Enflasyonda tek 
haneli dönem

DEVREN SATILIK FMLİÇYfRİ

Şubat ayı enflasy
onu toptan eşya 
fiyatlarında (TEFE) 
yüzde 1.64, tüketi
ci fiyatlarında 
(TÜFE) yüzde 0.55 
oranında arttı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü’ne (DİE) 
göre, Şubat ayında 
yıllık enflasyon 
TEFE’de yüzde 
9.14, TÜFE’de 
yüzde 14.28’e 
geriledi.
Çekirdek enflasyon 

। da yüzde 0.1 
| olarak belirlendi.

Enflasyon, geçen 
Ocak ayında 
toptan eşya 
fiyatlarında 
(TEFE) yüzde 2.6,

Eski Pazar Caddesinde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.

TEL : Sİ3 I! 17
HER TÜRÜ KARTUŞ DOLUMU VE 

YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ »EĞİŞTİM 

2 K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMUK

Tel: 51491 30Fax:51220 76

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
FUAT AYDIN

tüketici fiyatlarında 
(TÜFE) yüzde 
0.7, yıllıkta
TEFE yüzde 
10.8, TÜFE 
yüzde 16.2 olmuş, 
çekirdek 
enflasyon da 
yüzde 0.6 olarak

gerçekleşmişti.
Ocak ayında 
tarım fiyatlarındaki 
artış dikkat 
çekmişti.
Enflasyonda 
34 yıl sonra tek 
haneli enflasyon 
rakamları

KAYIP
görüldü. Uzmanlar 
yıl boyunca 
enflasyonun yüzde 
10-15 bandında 
dalgalanacağını 
ve endişeye 
kapılmanın 
yersiz olduğunu 
bildirdiler.

Gemlik Nüfus Müdüriüğü'nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

HAŞAN KARA

I

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

IMILTON AİLE GAZİNOSU i
I DÜĞÜN -NİŞAN■SÜNNET-
|ÖZEL GÜN-EĞLENCE • TOPLANTILARINIZ İÇİN
i ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

i 
i
ı 
ı 
I 
i

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM 
TEL : 513 17 97- 513 96 83 

Fax : 513 35 95

I

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

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

um soBKi sanalı sanı n sinisiniz nıııı
EVİNİZİ-tŞYERÎNtZİ-

YAZLIĞINIZI
HIZLI VE DENGELİ ETTİK

SICACIK BİR MEKAN
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YASAYIN

glfflHI IH. 511IIII |. >n^ak Şo*g

TOYO TİCARET
Yeni Pazar Cad. TELS13 71171
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: Enflasyon tek 
haneli rakama İndiSSK'lı hastalara kolaylık

1 aydan önce randevu verilmezse hasta ’özel’e sevkedilebilecek."1 aydan önce randevu verilmezse hasta ’özel’e sevkedilebilecek.
Toptan eşya fiyatlarındaki artış yüzde

Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanı Murat 
Başesgioğlu, 
SSK has
tanelerinde 1 
aydan önce 
ameliyat ran
devusu verile
meyen hasta
ların özel 
sağlık kuru
luşlarına 
sevkedileceği- 
ni söyledi. 
Meclis Genel 
Kurulunda 
sözlü sorulan 
yanıtlayan 
Murat 
Başesgioglu, 
SSK’lı hasta
lara verilen 
sağlık hizmeti

ni iyileştirm
eye yönelik 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
verdi.
Başesgioğlu, 
SSK has
tanelerinde 
gönüllü mesai 
uygulayacak
larını, 
Ankara’da 
başlanan 24 
saat açık 
eczane uygu
lamasının 
önümüzdeki 
günlerde 
İstanbul ve 
İzmir’de de 
başlayacağını 
bildirdi. 
Başesgioğlu 
şöyle devam 
etti:

"-Yine SSK 
hastanelerinde 
1 ayı aşan 
ameliyat ran
devusu olduğu 
takdirde 
yapılacak 
paket anlaş
maları 
çerçevesinde 
bu hasta

larımızı da 
özel sağlık 
kuruluşlarında 
cerrahi 
branşlarda 
muayene ve 
tedavilerine 
imkan sağlay
acak bir 
çalışma 
içerisindeyiz."

9.14 olarak gerçekleşti

Murat 
Başesgioğlu, 
anlaşma 
sağlanması 
durumunda 
SSK’hlann 
üniversite has
tanelerinden 
de yararlan
abileceğini 
söyledi.

Türkiye 34 
yıl aradan 
sonra 
enflasyon
da tek 
haneli 
rakamlara 
ulaştı. 
Şubat 
ayında yıl
lık enflasy
on toptan eşya 
fiyatlarında yüzde 
9.14, tüketici 
fiyatlarında yüzde 
14.28 oldu.

Şubat ayı enflasyon 
rakamları Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü’nc e 
açıklandı.
Buna göre. Şubat ta 
bir önceki aya göre 
toptan eşya fiyatları

yüzde 1.64, tüketici 
fiyatları yüzde 
0.55 arttı 
Boylere. ydhk 
bazda 34 yd 
sonra toptan 
eşya fiyatianndakı 
artış tek hanek 
rakama geriledi 
Toptan eşya 
f iv at iarmdaki *rtn 
yüzde 9.14 olarak 
gerçekleşti.

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

i ***

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Tropik
Merkez : istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2003/518 Talimat
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Osmaniye Mahallesi okul civan mevkii pafta : 30 ada : 628 parsel 164 ‘de kayıtlı 

bulunan 10/118 arsa paylı (1) Nolu meslek Eşref Dinçer Mahallesinde olup dört oda bir 
salon mutfak VC banyo, ön balkon ibaret, salon ve odalar marley, 115 m2 kullanım alanlı, 
ısınma soba ile, okula camiye yakın elektrik ve su abonesi mevcut olmakla muhammen bedeli 
18.000.000.000 TL. dir.

İMAR DURUMU
Kat adedi 2 bina yüksekliği 6,50 iskan sahasında olduğu inşaat nizamının bitişik olduğu 

bildirilmiştir.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 06.04.2004 günü ll.oo’den 11.10 saatleri arasında Gemlik İcra Müdürlüğü 

önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ini ve 
satış masraflarını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartı île 16.04.2004 Cuma günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını ve satış masraflarını 
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış isteyenin alacağıha rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 
olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Araştırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi 
(T.Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milili 
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
ile KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa, dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daire 
mize bildirmeleri lazımdır.

Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep 

olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve 
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalpaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gnderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvur
maları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK 127. maddesine göre tebliğ yerine
kaim olacağı ilan olunur. 

03,03.2004 Gemlik İcra Müdür Yrd.
Basın : 2004/18

H
K

n
513 1821
5132467
513 32 40
513 2324
514 35 50

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye ■ 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat . 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 1206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 1051
C.Savdığı 513 1053

C.Savcı Yrd. 513 29^4

Emniyet Mûd. 513.10 ^8*

ULAŞIM

Uludağ Turtanı 513 12 12
Aydın Turtam 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer Sağ Ocağı 513 1068

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Anza 
TEK İşletme
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIH Eğt. Mc(.

513 20 66.
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513'11 74

Halk Kütüphane * 513
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
MaiMüd.
Nüfus Md.
Özel İd. Md.
Tapu Slck'Müd.
Müftülük . *
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Mûd. 
İlçe Seç. Md.

*513 
513 
5İ3 
513
513 37 42
513 1507
513.14 14
513 13 64
513
513
513
513
513 17 73

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ’NDEN
Dosya No : 2004 / 162
Davacı Ali KOÇAK tarafından davalı 

Hazine ve Engürücük Köyü muhtarlığı 
aleyhine mahkememizde açılan senetsiz
den tescil davasının yapılan tensibi 
sırasında;

Dava konusu Bursa, Gemlik, 
Engürücük Köyü, Bayı rb ağ lar mevkiinde 
kain doğusu; Muzaffer, batısı : Hüsamet 
tin Kaya, kuzeyi İsmail Civa, güneyi: Emi 
ne Bircanh ait çevrili yaklaşık 2895.60 
m2 miktarında ilişikte ekli krokide “A” 
harfiyle gösterilen taşınmazın davacı 
adına senetsizden tescili talep edildiğin
den dava konusu taşmmaz hak iddia | 
edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 
ay içerisinde mahkememizin 2004 241 
esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri,! 
aksi halde davacı Veysel Karataş adına 
tapuya tescil karan verileceği ilan olunur. I

Basın : 2004 17 I

Gübre fiyatları indirildi
Türkiye 
Tanm Kredi 
Kooperatifle 
ri gübre 
fiyatlarında 
indirim 
yaptı.
Yapılan 
açıklamada, 
ürenin satış 
fiyatında ton’ 
başına 20 
milyon, 
yüzde 4 
33’lük 
amonyum

• nitrat

’d

»â
M

Mİ

rd 
Bil 
|M

LİI

tim
<M
Rai

ı M
huı

gübresinin 
satış fiyatın
da ise 9 
milyon 
liralık 
indirim 
gerçekleştir
ildiği vurgu-

landı. 
İndirimli 
fiyatlar 
1 Mart 
tarihinden
geçerli 
olacak.

SATIUK k KİMLİK ÜCRETSİZ SERİ İlANUU?

<**

V»

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN HİZMETİ

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
OemHk Taksi 
Manastır laksl

BELEDİYE

Santral
Başkanlık
Zabıta
Otobüs İşlet.
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 20

5134521*122

Muhasebe Md 513 45 21 -192

Bursa .* 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

13 53
10 57
13 08
ll»33t
İÖ95*

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

14 II
1042
1092

VAPUR - FERİBOT

.Yalova (226)814 10 20
Tbpçuiar * (226) 363 43 19
■fzsklhlsâr (262)655 60 31

‘OTOBÜS

Şehirlerarası- 261 5400
Otobüs Terminali (18 Hat)

IÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12«5
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 5138843
Ipragaz 513 2259
HabaogcR 5134546
YenilMtgaz 5136500
BPGaz 5145981
BOtûnter Ukitgce 513 qq

Yan Iji 5M 
Su Anra VtMns >85

OSU İSMİM

AKCAN FElKOı

SATILIK DAİRE SATUKOTOKİRALIK DAİRE
ILKA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DCRVMDA TEKE! 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SABUK SİS 16 17
Hamidive Mh. Yavuz Sok 

No : 11 GEMLİK

DOKTORDAN

■mmmi wrtı—ri>

ŞAHLIK BİNA
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Atkins diyeti keyif kaçırıyor
ğl M

Düşük karbonhidrat, yüksek protein'ln keyif kaçırdığı bildirildi.
\tkins gibi 

k 'düşük kar- 
bonhidrat, 
yüksek pro- 
tein" diyet-

™ ferinin, keyif 
kaçırdığı

Y” belirtikli.
ıcı Massachusetts 
n- Teknoloji
|ja Enstitüsü’nde
3 (MIT) görevli 

bilim adamları, 
. karbonhidrat- 

n’ lann serotonin 
na maddesinin üre 
11 r- timini uyar 
17 dığını belirttiler. 
— Rahatlık, hoş
| luk, keyif ve

I
 huzur gibi 

duygulan 
kontrol eden, 

(beyinde bulu- 
—। nan serotonin 
•4 maddesinin 
_- I eksikliği, duygu 

dalgalanmaları-
# na ve depreş 
Bİyona neden 
]&■ olabiliyor.
S Bilim adamı 

MJudith
«VVurtman, sero

Kahvaltı okul başarısını artırıyor
Öğrencilerin önemli 

□bölümünün kahvaltı
^^öğününü atladığı 
“belirlendi.
' Ankara ve İzmir’de 
^^rapılan iki ayn 
^■araştırmada, öğren- 
LOıilerin önemli 
■■ölümünün kahvaltı 
U|fltoününü ihmal ettiği 
a /e atladığı saptandı.

Ege Üniversitesi Tıp 
rakültesi Öğretim 
üyeleri Dr. Işıl

* Brgin, Yrd. Doç. Dr. 
___>leral Türk Soyer ve 
WodeJ)iyetİsyen Hatice

higen Bayrak 
__^tmir'de öğrenci
ce erinin beslenme 
™ 5 Hışkanlığı ve etk
ir» leyen etmenleri 
f"" »aştırdı. 
ing nazırlık ve İlse 1. 
' ınıflarda öğrenim

tören 2 bin 410 
t fğrencl üzerinde

apılan araştırma, 
7 2*r 10 öğrenciden

'ünün düzenli 
larak kahvaltı yap* 
iadığını ortaya

tonin üretiminin 
ve bu maddenin 
beyinde aktif 
hale gelmesi 
nin, mide tam 
dolmadan tok
luk hissi de 
sağladığını 
belirterek, anti- 
depresanlann 
serotonin mad
desini aktif hale 
getirdiğini ve 
aktif olma 
süresini uzat
tığını kaydetti. 
Wurtman, sero
tonin düzeyinin 
yükselmesini 
sağlayan kar
bonhidratların 
doğal sakin
leştirici olduğu 
nu söyledi.
Karbonhidratlar 
Proteinsiz ya da 
Az Proteinle 
Alınmalı 
MİT’de görevli 
ekip, beynin, 
ancak tatlı ve 
nişastalı kar
bonhidratlar 
alındığında

serotonin üret
tiğini tespit etti. 
Bilim adamları, 
karbonhidrat
ların proteinsiz 
ya da çok az 
proteinle birlik
te alındığında 
serotonin üretil 
diğini belirte 
rek, makarna 
nın serotonin 
üretimini sağla 
dığını, fakat 
tavuk ve pata 
tes İkilisinin 
serotonin üreti

mini engelle 
diğini 
kaydettiler. 
Bilim adamları, 
karbonhidrat 
eksikliğinin, 
beyinlerinde 
daha az sero
tonin bulunan 
kadınlarda 
daha çok etki 
ettiğini ifade 
ettiler.
Duygu dalgalan 
malarının genel 
de akşama doğ 
ru ya da akşam

çıkardı. Araştırma 
da, öğrencilerin 
yüzde 80.8’inin 
öğün atlama alışkan
lığına sahip olduğu 
belirlenirken, en çok 
atlanan öğünün ise 
yüzde 36.7 ile kah
valtı olduğu ortaya 
çıktı.Ankete katılan 
öğrencilerin yüzde 
55.9’u kahvaltı yap
mamasına gerekçe 
olarak "canının iste
memesini" gösterdi. 
Ankara’da da 
Durum Farklı Değil 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dilek 
Aslan ve Elif Gürtan 
tarafından, Erya 
man’da bir lisede 
yapılan araştırmada 
da benzer sonuçlara 
ulaşıldı. Öğrencilerin 
beslenme durum
larım ve bazı antro 
pometrik ölçüm
lerinin değer
lendirmek İçin 
yapılan ve

Cumhuriyet Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Dergisi’nde yayın
lanan araştırmada, 
öğrencilerin yüzde 
63.2’si hergün 
düzenli olarak kah
valtı yaptığını ifade 
ederken, yüzde 
8.3’ünün günaşırı, 
yüzde 20.7’sinin 
haftada 1-2 kez, 
yüzde 2.3’ünün de 
ayda bir kez kahvaltı 
yaptığı tespit edildi. 
Araştırmada, öğren
cilerin yüzde 
5.5’inin ise, 
sabahlan hiç kah
valtı yapmadan 
okula gittiği 
anlaşıldı.
Kahvaltının Yararlan 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Bengül 
Akgün. kahvaltının 
önemli bir öğün 
olduğunu belirterek, 
özellikle öğrencilerin 
kahvaltı yapma
masının çeşitli sakın
caları da berabe 

lan görüldüğü 
nü ve tatlı veya 
nişastalı gıda 
larla kontrol 
altına alın
abildiğini 
belirten bilim 
adamlan, 
klinik deneyler 
sonucunda, 
proteinlerin 
insanlan asık 
suratlı, sinirli 
ve huzursuz 
yaptığının 
ortaya çıktığım 
hatırlattılar.

rinde getireceğini 
söyledi.Sabahlan 
yapılan kahvaltının 
öğrencilerin okul 
başansını artıracağı
na dikkat çeken 
Akgün, kahvaltının 
öğrencinin beslenme 
durumunu iyileş 
tirdiğini, beynin 
açlık durumunda 
yetersiz olan enerji 
gereksinimini 
karşıladığını ve 
derse devam duru
munu artırdığının 
altını çizdi.
Akgün, kahvaltı 
etmeyen öğrenci
lerin. derse kon- 
santrasyonlarmm 
azaldığını ve verilen 
bilgileri sonradan 
anımsavabihme per
formanslarının 
düştüğünü vurgula
yarak. anne-baba 
İann çocuklarına 
kahvaltı yaptır
madan okula 
göndermemelerini 
istedi.

İlaçta Yeni 
Düzenlemeler
Akdağ:"Hedef, ilaç fiyattan 
açısından AB'nin en ucuz 

ülkesi olmak."
Sağlık 
Bakanı 
Recep 
Akdağ, 
ilaçta 
yapılan 
yeni 
düzen
lemelerle 
halkın 
daha 
ucuz ilaç 
tüketme
sine imkan 
sağlandı 
ğını ve 
yeni ilaç fiyatlandır
malarında 
objektif bir sisteme 
geçildiğini söyledi 
Akdağ, 
Parlamentoda 
düzenlediği bastu 
toplantısında, y* ni 
sistemle ilaç 
fiyatlarında 
önemli düşüşler 
sağlandığını bildirdi. 
Akdağ: 
"-Böylece ilaçtan 

ilaca değişmekle bir
likte bazı ilaçlarda 
yüzde 30 a varan 
düşüşler ortaya çık
mış oldu. Ama bütün 
ilaçlar için bunun

NÖBETÇİ ECZANE
4 Mert 2004 Nrşrube 
VEZİROÖLU ECZANESİ

Y< : 31 SAYI : 1785 
FİYATI: 200.000 TL. fKDVMd» 

Sd*i: Kadri GCLS?
Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Mu â : ^ıjiıMfta SBBtSÖR 
ktüai Cad. Bora Sok. W3 B

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMUK

MN (M Bara Sak Sbc3B 6Btt
Vmnb OMaâ w Ranr «der «auahaaaai

yüzde 30 olduğunu 
elbette soyleyerury- 
iz. Bu düşüşler 
yüzde 3’le yüzde 30 I 
arasında değntı 
dedi.
Sağlık Bakam soyie 
dev am etti

-Hedefimiz Avrupa 
BirIiği ülkeleri 
a r asında ilaç fiyatlar | 
bakımından en ucuz 
ülke olmaktır' «fiyen I 
Akdağ. yeni 
temde ucuz üadarda 
yüzde 25. daha 
pahah ilaçlarda *ae 
yüzde 1 Olanı kadar 
men bü karkhh 
oranmm «şp- 
laueca*au beftrtti
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Anneler çocukları ile birlikte kursta

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
El ilanı

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM VE BASKI

Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Halk 
Eğitimi Müdür 
lüğü nde başlayan 
el beceri kursunda, 
5-6 yaş gurubu 
okul öncesi 
çocuklarla anneleri 
el becerilerini 
birlikte 
geliştiriyorlar. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
bağlı Halk Eğitim 
Merkezlerinde 
açılan kurslarda 
kullanılan 

malzemeler, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile 
Anne Çocuk 
Eğitimi Vakfı 
(AÇEV) tarafından 
karşılanıyor.
Kurs öğretmeni 
Nilgün Atasayar 
gözetiminde el 
faaliyetlerinde tüm 
oyunları öğrenme 
fırsatı yakalayan 
annelerin dışında 
çocuksuz anne 
adayları da yapılan 
sohbet programları

na katılabiliyorlar. 
Halk Eğitim 
Merkezi’ndeki 
Anne Destek 
Programı 
sohbetler halinde 
işlenerek aile 
planlaması 
hakkında 
bilgiler veriliyor. 
Kursta aynca 
annelere zihinsel 
eğitim programı 
desteğiyle okul 
öncesi hazırlığı 
veriliyor.
Annenin isteği 
doğrultusunda 
verilen kurslar 
Pazartesi ve Salı 
günleri olmak 
üzere haftalık 
3 saatten ve 
ücretsiz yapılıyor. 
25 hafta sürecek 
programın 
sonunda kursa 
katılan 50 anne 
ile çocuğuna 
sertifika verileceği 
öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN 
✓ Her türlü Renkli afiş 

✓ Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

' Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

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



ayhan Mahallesinde önceki gece Güner Saka adlı bayan, sokak kapısına kendini asarak, intihar etti.
10

Bunalım ölüme aötürdü
ncekı akşam saat 18.oo sıralarında meydana gelen acı olayda, 2 çocuk annesi Güner Saka (41) kendini asarak, intihar 
t/. Edinilen bilgiye göre, Kayhan Mahallesi Yeşil Sokak’ta oturan ve bunalıma girdiği sanılan Güner Saka, akşam saat
linde annesini sigara almak için bakkala gönderdi. Evde yalhız kalan Saka, yanına çamaşır ipini alarak, binanın giriş 
atındaki kapının üstüne ipi bağladı ve boynuna geçirdiği iple hayatına son verdi. Evine gelen oğlunun annesini ipte asılı 
örmesiyle birlikte mahalle ayağa kalktı. Yaklaşık yedi yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı ve tedavi gördüğü öğrenilen 
tüner Saka'nın daha önceleri de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

rfez
Güzel “Hacı Ahi’den 

şikayetçiyim”
Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, partisini ziyaret eden AK 
Parti Belediye Başkan adayı Mehmet 
Turgut'tan DYP Genel Başkanı Mehmet 
Ağar’ın Gemlik’e gelişinin anonsunu yap- 
tırmadığı için şikayetçi olduğunu söyledi

 Haberi sayfa 5 de

Içemize gelen Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, partililer ve bayanlardan büyük ilgi gördü

Gemlik’ten Cem Uzan geçti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Cem Uzan
Uzan İmparatorluğunun büyük velihattı Cem 

Uzan, dün ilçemize geldi.
3 Kasım 2002 seçimlerinden önce düzen

lediği medyatik mitingte, Gemlik’ten 6 bin oy 
alan Cem Uzan..

Bankası, gazetesi, televizyonu, fabrikaları, 
çiftlikleri, yatları, uçakları, ferrarileri, villaları, 
kolleksiyonlan, barajları olan Uzanlar..

Velihat Uzan, dün yine müritleri tarafından 
coşkuyla karşılandı.

İnsanlar o’na yaklaşabilmek için birbirini 
ezdi..

Kimilerinin fotoğraf çektirebilmek için 
girmediği cefa kalmadı.

Gemlik’te kısa süren bir Cem Uzan fırtınası 
esti.

Bu fırtına, İstiklal Caddesinde Orhangazi 
Kavşağı ile Ziraat Bankası arasında, 300 
metrelik bir alanda esti.

Yüzlerce insanla birlikte yürüyüş, 
yasalarımıza göre izne tabi.

Yasalan delmeden, Gemllk'll Genç Partiler 
memnun edildi.

İlginç olan, Uzanlar'ın resmi açıklamalara 
göre vatandaşdan götürdükleri 7 katrilyon 
liranın üzerinde..

Devlet, bu paraları halktan toplanan 
vergilerle, parasını kaptıranlara ödedi.

Padişah ve küçük velihat ise kaçak.
Devleti dolandırmaktan aranıyor.
Kemde kırmızı bülten ile..
Büyük velihat ise meydanlarda..
Ve de götürülenler ortadayken. Cem Uzan’ın 

arkasından giden kitleler görüyoruz..
Bu nasıl istir anlamak zor.
Bu insanlar akıllarını peynir ekmekle mi 

yediler bilinmez.
Bir ucube milletiz biz.
Bizi bizden başkasının anlaması zor.

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Bursa’ya giderken 
ilçemize de uğrayarak, İstiklal Caddesi’ndeki esnafı 
ziyaret etti. Esnafa “Hükümetten memnun musunuz?” 
diye sordu. Uzan’a Genç Partililer ilgi gösterdi.
Genç Parti Genel 
Başkanı Cem Uzan, 
Bursa il örgütünü 
ziyaret için İstan
bul’dan Bursa’ya 
giderken, dün 
kısa bir süre için 
ilçemize de uğradı. 
Orhangazi Caddesi 
kavşağından Ziraat 
Bankası’na kadar 
seçim otobüsü ile 
turlayan Uzan’a 
Genç Partililer 
büyük ilgi gösterdi. 
Uzan, İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan bazı işyerlerine 
girerek, esnafın 
hatırını sorarak, 
"AKP Hükümetin 
den memnun 
musunuz?” dedi. 
İşleri durgun 
olan esnaf, Cem 
Uzan’a 'Hayır" 
yanıtını verdi. 
Cem Uzan’a en 
büyük ilgiyi ise, 
bayanlar gösterdi. 
Uzan, İle fotoğraf 
çektirmek isteyen

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hıyar ...
Kabakgillerden otsu bir bitki olan hıyarın 

gevrek, bol sulu meyveleri çok yararlıdır.
A ve C vitaminleri açısından zengindir.
Eskiden Pazar tezgahına çıkmak için mevsi

mini yani yazı beklerdi.
Şimdi tarımda yeni yetiştirme yöntemleri 

sayesinde sırasını beklemiyor.
Çünkü tezgahtan inmiyor.
Dolayısıyla da soframızdan.
Hıyar, girdiği her kanşma ayrı bir tat verir.
Değerlendirme seçenekleri boldur.
Salatalık olur. Cacık olur.
Turşusu da bir başka olur.
Yalnız, turşuluk hıyarları bir araya getirmek 

çok zordur.
Çünkü hepsi aynı ölçülerde olacak.
Turşu kurulan kapta çıkıntılı yapmayacak.
Ancak turşuluk hıyarın olgunlaşması gerek.
Haaa hıyarın bir özelliği daha var.
Bu özelliği hıyarı hıyar yapıyor.
Karakteri çok sağlam.
Dış etkilere kapalı.
Hormon kabul etmiyor.
Bu yönüyle domates, biber, patlıcan ayrılıyor.
Hıyarlar çeşit çeşittir.
Langa hıyarı....
Çengelköy hayıra.
Bir de “eşek hıyarı” var.
Latincesi “Ecballium elaterium”
Yok kenarlarında ve kırlarda kendiliğinden 

yetişiyor.
Bu hıyarın küçük şişkin ve bol tüylü 

meyveleri yenmez.
Ama olgunlaştığında patlayarak içindeki 

tohumlan 6 metre kadar uzağa fırlatması 
bitkinin ilginç bir özelliğidir.

“Durup dururken bu hıyar yazısı da nere
den çıktı?” diye sorabilirsiniz doğal olarak.

Siteme maruz kalmamak için.
Bilindiği gibi bu günlerde yerel seçimler var 

ya....
Onun içinde bol bol siyaset yazmak gereki 

yor.
Yazarken mutlaka ama mutlaka zülf-ü yare 

dokunacaksın.
Dokunmasan yazı yazı olmaz.
Ve dahi okunmaz.
Ben de birkaç gündür olduğu gibi siyaset yaz

madım.
Hıyarlardan sözettim.
Çünkü hıyar kimseye dokunmuyor.
Dokunsa da anlamıyor..
Hıyarları yazarken ortaya çıkhn bir gerçeğin 

de altım çezmek gerek. Bazen hareket olarak 
kullandığımız “hıyar "ın yararları.

Onun için;
Bir daha kimseye “hıyar” demeyeceğim.
Aynca;
Dün gazetemizin başyazısında Kadri Güler 

siyasetçilerin sitemlerine maruz kaldığını belirt
mişti.

Sen de benim gibi yap.
Siyaset yazma...
Hıyarın erdemlerini anlat.
Bak o zaman sitem eden oluyor mu?

■ üGf
Sulama Suyu Projesi’nde birinci aşama tamamlara nç,

Umurbey sulanic 
suyu projesinin
birinci aşaması s

Başkaı 
J II sevenh

tamamlandı
bul daı 
Bursa'ı

Umurbey Belediyesi tarafından yaptırılan DSİ tarafından*»^ 
desteklenen tarım alanlarının sulanması için başlatılanj»^ 
sulama suyu projesinin birinci aşaması tamamlanarak.
920 metrelik boru Halil Bey deposuna kadar döşendi.
Umurbey 
Belediyesi 
tarafından 
beldedeki 
zeytinlikleri 
sulamak amacıyla 
başlatılan 
“Sulama 
Projesi ”nin 
birinci ayağı 
tamamlandı.
İznik Gölü’nden 
gelen ve 
Sunğipek 
Fabrikası’na giden 
kullanma suyunun 
bir bölümünün 
Umurbey altların
da depolanarak, 
buradan Halil Bey 
deposuna 
pompalayacak 
920 metrelik 
su boru döşemesi 
işi tamamlandı. 
Umurbey 
Belediyesi 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
projenin plan
landığı şekilde 
yürütüldüğünü, 
Umurbey belde 
asfaltının altından 
geçirilerek, boru 
hattının Halil 
Bey su depolarına 
kadar getirildiğini 
söyledi.
Güler, ikinci aşa
manın 
bundan sonra 
başlatılacağını ve

GtaçP

0

D Bask 
Basri E 
tikte İs 

Caddej 
Orhant 
birieşiı 
otobüs 
Cem U 
yol boı 
esnafla 
rinegi

Sulama suyu projesinin tamamlanmasıyla Umurbey'deki 
zeytinin kalitesi ve verimi iki katına çıkacak.

Halil Bey 
deposundan 
köyün üst 
taraflarındaki 
200 tonluk 
depoya 
döşenecek 
hatla suların 
su depoda 
biriktirilece
ğini söyledi. 
Umurbey'deki 
zeytin 
ağaçlarındaki 
verimliliği 
arttırmak için 
yaz aylarında 
kuraklığın 
giderilmesinin 
zorunlu olduğunu 
söyleyen 
Umurbey Belediye

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
bu projenin 
bitirilmesi halinde 
Umurbey'de 
bugün elde

edilen ürünün iki 
katı ürün elde 
edileceğini ve 
kalitenin de 
artacağını 
belirtti.

01 
beı 
Mil

0,

ne 
ne

Ki
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ilan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Bursa’ya giderken, 
ilçemize de uğradı. Uzan, bayanların hücumuna uğradı.

"Mite Cem ta
I
 Seyfettin SEKERSÖZ 

İçemize gelen 
3enç Parti Genel 
Başkanı Cem Uzan, 
sevenlerinin 
hücumuna uğradı. 
Dün, saat 14.30 
sıralarında İstan
bul’dan 
Bursa’ya giderken 

CİSjlcemize de uğrayan 
I Cem Uzan ve 
IİS yanındakiler, 

. İstiklal Caddesi’ni 
raKtrafiğini yaklaşık 

bir saat kapanması- 
na neden oldu. 
Genç Parti Bursa 
11 Başkanı Haşan
Basri Erdem’le bir
likte İstiklal 
Caddesi ve 
Orhangazi Caddesi 

- birleşiminde seçim 
otobüsünden inen 
Cem Uzan, 
yol boyundaki 
esnafların işyerle 
rine girerek, hatır

larını sordu. 
Her girdiği 
dükkanda esnafa 
"Bunlardan mem
nun musunuz" 
sorusunu soran 
Uzan, bir çoğundan 
"Hayır" 
yanıtını aldı.

TAŞI 
GEDİĞİNE

detmez

BAYANLARIN 
HÜCUMUNA 
UĞRADI 
Kendisiyle resim 
çektirmek isteyen 
bayanların hücumu
na uğrayan Cem 
Uzan, zamanının 
kısıtlı olması 
nedeniyle, 
Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan seçim bürosu
nun açılışını yapa
madan Bursa’ya 
döndü.
GAZ TABANCISI 
YAKALAN ADI 
Cem Uzan’ın

İstiklal
Caddesi ’ ndeki 
üzerindeki esnafı 
ziyareti sırasında 
Ali Biliz adlı vatan
daşın aşın alkollü 
olduğunu gören 
korumaları, şahısı 
polise şikayet etti 
ler. Üzeri aranan 
Biliz’in üzerinden 
tabanca bulununca 
Emniyete götürüldü. 
Silahın gaz taban
cası olduğunun 
anlaşılması üzerine, 
Biliz, ifadesi alındık
tan sonra, 
serbest bırakıldı.

eki 0, kök ki....
**- CHP’nin kökü bereketsiz”
0 kök, öyle bir kök ki, 
bereketli kök ki...
Milyonların gönlüne kök salmış.
Yurdun dört bir yanını, 
köşesini bucağım sarmış... 
0, sarıp, sarmaladıkça 

9 kimi kökleri kurutmuş 
9 Ne sel, ne fırtına, ne bora, 
9 ne tipi, ne bel, ne çapa, 
9 ne kazma ne kürek, ne dozer, 
9 ne loder o kökü koparıp atamadı. 
9 Atamayacak!
9 0 ağacı bereketli eller dikti, suladı. 
9 Kökleri güçlü ve derinde 
9 Budanan dallan....

İslam üzerine oyunlar
İslam sanayüesmede geri kaldı. 
Teknoljide geri ir aidi
BiIgi-1oplum cağında nal topladı.
Ve. Bu geri kalmanın htw~w ağv 

biçimde ödedi.
(1990) dan önce. Amerika nan can 

düşmanı kominizmdi.
Amerika bu tehlikeyi tsiam dnüyle 

önledi.
Yeşil kuşak projesiyle. koanrazmin 

güneye inmesine engel oldu
- Nato kanalıyla Türkiye'yi daha 

yoğun bir islamiyete itti.
- Şah zamanında. Iran Amerika nm 

kucağındaydı.
- Suudi Arabistan ve Kuveyt zaten 

Amerikanlaşmıştı.
- En son kale, Afganistan'dı.
Afganistan’ı, Rus işgalinden Amerika 

desteği kurtardı.
O dönem kominizme karşı mücadele 

eden Afganlı mücahitler, dillere 
destandı.

Hikmet Yar, kapitalizmin en önemli 
kahramanıydı.

Bugünün bir numaralı düşmanı Bin 
Ladin, o gün Baba Bush'un ortağıydı.

O dönemde tüm müslümardarm snrh 
okşanıyordu.

“- Aferin dini bütün çocuklar, sizin 
sayenizde kominizmin yayılma mi m onta 
yoruz” deniliyordu.

O zaman bu iltifaklar, asker ve snü 
kesimin boyuna gidiyordu.

Aslında, resmen İslam dini kullandı 
yordu.

Hem de bir savaş aracı olarak, kul
lanılıyordu.

İslam dini, ta o zaman siyasal-
1 aşmıştı.

Savaş aracı bile, olmuştu.
Şimdi oyun değişti.
Büyük Ortadoğu projrsi ile İslam 

yine masaya kondu.
Eskiden Amerika'ya ortak otan İslam, 

şimdi düşman ilan edilmişti.
Bu oyun sadece ortada fa Be «narh 

kalmayacaktı.
Ta. Orta Asyaya kadar gidecekti.
Belki Endonezyo'ya kadar oiasacaktu 
Demokrasi gelecek ayajpyta. enerji 

noktalarına el konacaktı.
Aslında. İslam ülkeleri her dönem 

uyudu.
Hep bu tuzaklara düştü.
Ve. İslam her dönemde kulamkh.

«MVMVgOey i

.Aptallar akıllardan.
Pek az şey öğren »Her.
Ama. akıllılar.
Aptallardan çok şey 
öğrenirler. “Cato"
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AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut, ANAP’ı ziyaret etti

“Sizden oy'istemeye geldik”
Anavatan Partisi ne 
ziyarette bulunan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Sizden oy istiyo
rum, vermeseniz de 
kızmam" deyince 
salonda soğuk 
hava esti.
Espri yaptığını 
söyleyen Mehmet 
Turgut, "İçimde 
sanki geçen kam
panya bitmemiş 
hala devam edi
yor" hissi var 
diyerek, geçen 
dönem seçildiğinde 
sarfettiği sözleri bu 
kez ilk kez yine 
tekrarladı.
Turgut, "5 yıl sonra 
ben olmayacağım, 
ama bu güzel kam
panyalara katıla
cağım" şeklinde 
konuştu. Dostluğun 
ve arkadaşlığın baki 
olduğunu belirten 
Anavatan Partisi İlçe

✓ YATAK ODASI

✓ DÖRT KAPILI GARDROP
1 -sM M

AROL MOBİLYA

S

3
Mrk. : Hamldlye Mah. Kumru Sok, No:l

Tel : (0.224) 514 30 52 GEMLİK
Şt>. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA
Tel : (0,224) 363 98 72

Başkanı Ferhat 
Kurt, AK Partililerin 
ziyaretinden mem
nunluk duyduklarını 
belirtti. Kurt, "Gem 
lik’te dargınlık ya 
şanmadan iyi bir 
seçim yaşanmasını 
diliyorum." dedi. 
AK Parti İlçe Başka 
nı Enver Şahin’in 
ilçe dışında olması 
nedeniyle, katliama 
dığı ziyarette konu 
şan Mehmet Turgut, 
"Partiler siyasi 
oluşumun gereği 
dir. Bir ayrılık değil 
demokrasinin 
gereği, bir hizmet 
aşkıdır. Daha 
öncede yaptığımız 
kampanyalar son
rasında hep birlik
te bir araya gelerek 
sohbetler ettik.
Adnan kardeşimi 
zin bizde ayrı bir 
yeri vardır" dedi. 
AK Parti Seçim 
Koordinasyon

DSP seçim 
bürosu

Kurulu Başkanı Ali 
Okuroğlu’da yaptığı 
konuşmada, tüm 
siyasi partilerin ana 
temasının Gemlik’e 
hizmette birleştiğine 
değinerek, "Başka 
nımız partimiz her 
kademesinin ona 
yınt alarak adav 
olarak belirlen
miştir. Sıkılmış 
bir yumruk gibi 
AK Parti'yi iktidara 
getirmek istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Anavatan Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Tekin 
ise yıllardır yaptığı 
politika seviyeli 
siyaset yapmayı 
öğrendiğine 
dikkat çekerek, 
"Bugün AK 
Parti rar. yarın 
başka parti gelir. 
Her hizmet 
Gemlik içindir. 
Herkesin yolu 
açık olsun" 
diye konuştu.

hizmete açıldı

Demokratik 
Sol Parti İlce 
Teşkilatı, 
seçim çalış
malarını yürütmek 
amacıyla, seçim 
bürosu açtı. 
Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
Beşiktaşlılar 
Derneği 
yanında bulunan 
seçim bürosunun 
açılışına 
DSP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı ile 11

Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
adayları katıldılar. 
28 Mart yerel 
seçimlerine 
kadar 
çalışmalarını 
buradan 
yürüteceklerini 
bildiren Belediye 
Başkan adayı 
Ilhan Soysal, 
önümüzdeki 
günlerde 
köy gezilerine de 
başlayacaklarını 
duyurdu.

✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOIV1İDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI

BURSA HAKİMİYET - 
I KENT VE I 
ı 0LAY I 
I GAZETELERİNE I 
। İLAN ALINIR | 
1 KÖRFEZ REKLAM 1 
■ TEL: 513 17 97-513 96 83I 
1 Fax:513 35 95 J
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Güzel “Hacı Ahi’den “Herkes
şikayetçiyim”

Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, partisini 
ziyaret eden AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut’tan 
DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın Gemlik’e gelişinin anon* 
sunu yaptırmadığı için şikayetçi olduğunu söyledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
partilerini ziyarete 
gelen AKP’lilere 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
-şikayet etti.
DYP Genel 
Başkanı 
Mehmet Ağar’ın 
Gemlik’e 
gelişlerini 
vatandaşlara 
duyurmak için 
Belediye hopar
löründen anons 
yaptırmak istediği
ni söyleyen Faruk 
Güzel, 
"Bize anons 
yaptırmadı, ben 
belediye başkanı 
olursam ayrıcalık 
yapmayacağım " 
dedi.
AK Partili aday ve 
yöneticilerin kendi
lerini ziyaretten 
memnunluk 
duyduklarım dile

DYP Belediye Başkanı adayı Faruk Güzel, partilerini ziyaret eden 
Belediye Başkanı Turgut’un belediye anonsunu kendilerine kul
landırmadığını belirterek, “Ben başkan olursam rakip partinin genel 
başkanı gibi karşılayacağım." dedi.
getiren Faruk 
Güzel, 1.5 yıldır 
görevde bulunan 
hükümetin icraat
larından memnun 
olduğunu söyle 
yerek, "İş adamı 
olarak hükümet
ten şikayetçi 
değilim ancak 

yerel yönetimler 
başka, biz halkın 
sesine kulak 
vererek aday 
olduk ve 
belediye’yi 
kazanacağız” 
diyerek iddialı 
konuştu.
Güzel, belediye 

başkanı 
seçildiğinde, 
ilçeye hangi 
partinin Genel 
Başkanı gelirse 
gelsin, onu kendi 
genel başkanlan 
gibi karşılayacak
larını sözlerine 
ekledi.

kendine çeki
düzen versin"

İlçe Emniyet Müdürü
Ali Kemal Kurt, gazino, 

lokanta işleticileri ile yaptığı 
toplantıda, halkın huzurunu 
bozdurmayacağını söyledi.

İlce Emniyet 
Müdürü Ah Kemal 
Kurt, Lokanta ve 
Restaurant 
işletmecileriyle 
yaptığı toplantıda 
halkın rahatlığı 
için önemli 
kararlar aldıklarım
DtKnrcjı.
Kurt, cennet ve 
turistik yönkriık 
anılan Gemfik ve 
yasayanlarım 
rahatsız edecek
lere seslenerek.

Krm olursa 
olsun ayırım 
yapılmadan 
ceza lan verilir, 
ilçede herkes 
huzur içinde 
yaşamalı" sem
imde konuştu. 
Lokanta ve 
Restaurant isiet- 
mecâeriyie 
yaptığı trjpi—tıdı 
kendaâ mafya 
gören, içki 
içip, bafi çekip, 
hap ve uyuşturucu 
tadb*arak 

haflu r ata wr 
etmek isteyenlere 
Emnnet Teşkilatı 
olarak goz 
açhrunyucaldMMi 
söyleyen tart, 
herkesin 
kendine çeki 
düzen vermesi 
grrrtmğan 
değindi 
Her Emm»?
Mııhn Al Kmd 
Kart. TBnt 
yanhş çaparsa, 
bu benim 
■w avı tabi 
olsa gereğini 
yaparrm.
Biz^GezM 
baltam tan 
rsmu sağfaanaMb

Hoitamta.

tatatan

Bâe Manda 
iıl. ııı 
isimleri 
kL ımMIe

ML -
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bu ülkede
ABD’nin son gün
lerde medya aracı 
lığıyla dünya kamu 
oyuna tanıtmaya 
çalıştığı 'Büyük 
Ortadoğu Proje 
si’nin gerekçelerin 
den en önemlisinin 
'petrol ve doğalgaz 
cazibesi' olduğu 
belirtiliyor.
Siyasi gözlemciler, 
Batı’nın Orta do 
ğu'da hakim olma 
çabalarının, 1949 
yılında bu coğraf 
yanın ortasında 
kurulan İsrail 
Devleti ile başla 
dığını ve yıllardır 
bölgede süregelen 
su savaşları, din 
savaşları ve etnik 
çatışmalarla devam 
ettiğini veya etti 
rilmekte olduğunu 
kaydediyor.
Yahudiler’in, kutsal 
topraklan saydık
tan Filistin'e gelip 
yerleşmelerinin ve 
Ortadoğu'da hakim 
güç' olmaya çalış

malarının tarihi 
incelenecek olursa, 
bugün dillendiril 
meye çalışılan o 
büyük projenin 
temelinin 100 yıl 
öncesinden atıl 
dığının görüleceğini 
vurgulayan gözlem
ciler, ancak tarihte 
olduğu gibi bugün 
de, gelecekte de, 
Avrupa ve 
ABD'nin, Ortado 
ğu’daki rant payla 
şımı sebebiyle bir
birlerini engellem
eye çalışacaklannı 
ileri sürüyor.
Siyasi gözlemciler, 
'Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin sınır
larının, Kuzey Afri 
ka’dan Kafkas 
ya’ya, oradan 
Güneydoğu Asya’ya 
ve Sina Yarıma 
dası’nın güney ucu 
na kadar uzandığı 
nı ifade ederek, bu 
coğrafyada yer atan 
ülkeleri ise şöyle 
sıralıyor:

''Mısır, Sudan, 
İran, Irak, Suriye, 
Kuveyt, Suudi 
Arabistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, 
Ürdün, İsrail, 
Yemen, Katar, 
Afganistan, Kaza 
kistan’a kadar otan 
Türk Cumhuriyet 
leri (Azerbaycan, 
T ürkmenistan, 
Özbekistan, vs) ve 
Türkiye." 
Ocak 2003 
itibariyle, bu ülke 
lerin sahip olduk
ları toplam petrol 
miktarının 687.5 
milyar varil ve 
doğalgaz mik
tarının 2 katrilyon 
175 trilyon feet 
küp olduğunu

kaydeden uzman
lar, Büyük Orta 
doğu Projesi diye 
adlandırılan coğraf 
yadaki toplam 
petrol yataklarının, 
dünya petrol yatak
larının yaklaşık 
yüzde 57’sine, 
doğalgaz mik
tarının da dünya 
rezervlerinin yak
laşık yüzde 40’ına 
denk geldiğini 
bildiriyor. Uzmanlar, 
özellikle İran, Irak, 
Suudi Arabistan ve 
Kuveyt’in petrol 
zenginliği ile aynı 
ülkelerle birlikte 
Katar in doğalgaz 
zenginliğinin dikkat 
çekici olduğunu 
belirtiyor.

Eski Pazar Caddesi nde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.
TEL : 513 II 17

HCIHMUlİliOniİR J J
2K0FİS& KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK 

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

DÜZELTME İLANI 
T.C.

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
DOSYA NO : 2003/679

Körfez Gazetesi'nln 04.03.2004 tarihinde 
Müdürlüğümüzce yayınlanan gayrimenkul 
açık artırma Hanmında dosya numarası 
yanlışlıkla 2003/518 Tal. olarak yazılmış İse 
de esas dosya numara 2003/679 taömat 
olarak düzeltilmiştir. İlan olunur.

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası altında bulu
nan 5 Nolu dükkan 234.000.000 TL muammen bedel üzerinden 
2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 3 
yıllığına 24.03.2004 tarihinde saat 14.oo’de Belediye encümeni 
huzurunda ihale edilecektir. t

İhaleye katılacaklardan;
1- Nüfus süreti,
2- İkametgah,
3- % 3 geçici teminat bedelini Belediye veznelerine yatırdıkları

na dair para makbuzu, şirketlerden temsile yetkili olduklarına dair 
tastikli vekaletname ile birlikte teklif mektuplarını kapalı bir zarfla 
ihale tarihi saat 12.oo’ye kadar Belediye tansil şefliğine teslim 
etmeleri bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Belediye 
Tahsil Şefliğinde görebilirler. Basın : 2004/19

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Hisar Mahallesi Belediye Bahkhali 1 
Nolu yazıhane 108.000.000 TL 2 Nolu yazıhane 108.000.000 TL 
muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi 
gereği Kapalı teklif usula ile 3 (üç) yıllığına 24.03.2004 tarihinde 
saat 14.oo’de Belediye encümeni huzurunda ihale edilecektir.

İhaleye katılacaklardan;
1- Nüfus sureti
2- İkametgah
3- % 3 geçici teminat bedelini Belediye veznelerine yatırdıkları

na dair para makbuzu, şirketlerden temsile yetkili olduklarına dair 
tastikli vekaletname ile birlikte teklif mektuplarını kapalı bir zarfla 
ihale tarihi saat 12.oo’ye kadar Belediye Tahsil şefliğine teslim 
etmeleri bu saatten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
İlaİlİler ihale şartnamesini mesai dahilinde Belediye Tahsil 
şefliğinde görebilirler.Bes» : 1004 10

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

EVÎNÎZİ-ÎŞYERÎNtZl -
YAZLIĞINIZI

HIZU VE DENGELİ ETTIF I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ ■
YASAYIN

■t <omkmrwwvr 
‘9C8EDE elSSE W I

8* «ŞSSHR «MM
TOTO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/BGEMk
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Yerel yönelimlere düzenleme
İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri tasarıları Meclis'te..

429 köy yolu 
(ulaşıma kapandı

Yerel yönetim
lerin yetkileri
ni artırarak. 
Merkezi idare
den bağımsız

| faaliyet
: göstere

bilmelerini 
amaçlayan 
düzenlemeler 
Meclis’e 
sunuldu.
İl Özel 
idareleri, 
Büyükşehir 
Belediyeleri 
ve Belediyeler 
Yasa
Tas a n 1 a rı ’ n ı n 
görüşmelerine 
Plan ve Bütçe 
Komisyo 
nu’nda 
başlandı.
Tasarıların

yasalaşması şartı 2 binden nitelikteki tüm
halinde şu 5 bine görev ve
değişiklikler çıkarılıyor. hizmetler
gündeme -Belediye belediyelerce
gelecek: sınırları içinde yürütülecek.
-Üç kanun kanunlarla -Belediyeler,
tasarısından başka bir üst yönetici
oluşan reform kamu kuru kadrolarla,
paketinde, luşuna ve sağlık, hukuk,
yeni belediye rilmeyen teknik, kültür
kurulabilmesi mahalli ve sanat,
için nüfus müşterek araştırma-

geliştirme 
alanlarında 
sözleşmeli 
personel 
çalıştıra 
bilecekler. 
-Personel 
giderleri 
nüfusu 10 
bini aşan 
belediylerde 
bütçenin 
yüzde 40’ını, 
diğer beledi 
yelerde ise 
yüzde 30’unu 
geçemeyecek. 
-Büyükşehir 
belediyele 
rinin kurula
bilmesi için 
en az 1 
milyon nüfus 
şartı 
aranacak.

Dün itibariyle 4 bin 
146 kilometrelik 
429 köy yolunun 
ulaşıma kapalı 
o kluğu bildirildi. 
Tarım ve Köy İsleri 
BakanIiği Koy 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü nden ab- 
nan bilgiye göre. 
kapanan köy yol
larını ulaşıma 
açmak için 30 adet 
kar makinası. 137 
adet greyder, 117 
adet dozer ve 103 
adet kamyondan 
oluşan 123 ekip 24

görev yapıyor 
Köy Hizmetleri 
Genel Muduru 
Ah Ahuntas 
bugune kadar 
96 bm 269 böye 
ait 751 bin 717 
lı İhımı tı rMı koy 
yohmmı ulaernaa 
acddığmı 
belirterek. ozeKkir 
eğitimin akvama 
ması ve köslere 
hizmetlerin 
goturulebdmes» 
için cahştddanm

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK .
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT ^İjİF

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

rarX*ve ı e*

Merkez : istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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Türk Lirası Şubat’ta değer kazandı
Reel olarak TÜFE bazında % 1.1, 
TEFE bazında ise % 2 değerlendi

Erdoğan, enflasyondan memnun
Tek haneli rakamlara düşülmesine rağmen eleştirilere tepkili.

Türk Lirası, Şubat 
ayında reel olarak, 
bir önceki aya 
göre Tüketici 
Fiyat Endeksi 
(TÜFE) bazında 
yaklaşık yüzde 
1.1, Toptan Eşya 
Fiyat Endeksi 
(TEFE) bazında 
ise yaklaşık 
yüzde 2 değer 
kazandı.
Merkez Bankası’nın 
geçici verilerine 
göre, Ocak ayında 
147.0 olan TÜFE 
bazlı reel efektif 
döviz kuru, 
Şubat ayında 
148.6’ya çıktı. 
Aynı dönemde, 
TEFE bazlı reel

efektif döviz 
kuru ise 133.4’den 
136.1’e yükseldi. 
2004 yılı Şubat 
ayı reel efektif 
döviz kurları, 
geçen yılın aynı 
dönemi ile 
karşılaştırıldığında 
TÜFE bazında 
21.1, TEFE bazın

da ise yüzde 15.5 
artış gösterdi.
Bir başka ifadeyle, 
yıllık düzeyde 
Türk Lirası reel 
olarak TÜFE 
bazında yüzde 
21.1, TEFE 
bazında ise yüzde 
15.5 değer 
kazandı.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Afyon’da düzenle* 
nen açık hava 
toplantısında 
halkı hiçbir 
zaman enflasyon 
canavarına 
ezdirmeyecekleri* 
ni söyledi. 
Başbakan 
Erdoğan, 
enflasyonda tek 
haneli rakamlara 
düşülmesine 
rağmen halen 
eleştiriler olduğu
na işaret ederek, 
"Bu ülkede güzel 
şeyler oluyorsa 
bunu tebrik et, 
takdir et de mil

let de seni 
takdir etsin " 
dedi.
Erdoğan, "Bu 
ayın enflasyonu 
açıklandı. 30 yıl 
aradan sonra ilk 
defa rakamlar 
düştü. Hamdol 
sun bunu da 
gördük. Buna ne 
diyorlar. 'Bu

sanaldır* diyor
lar. Siz yapsay
dınız da sanalını 
yapsaydınız.
Tilki kurnazlığı 
ile bu işi çözmek 
istiyorlar. Yetişe 
medikleri üzüme 
'koruk* diyorlar.
Maharetleri bun
ların bu." diye 
konuştu.

Meclis’e 
seçim 
tatili

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 
28 Mart yerel 
seçimleri 
nedeniyle 
çalışmalarına 
15 gün ara 
verecek.
Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
ile Cumhuriyet 
Halk Partisi ’nce 

vanlan uzlaşma 
gereğince Meclis 
9 Mart Salı 
gününden 
itibaren 15 
gün süreyle 
çalışmalarına 
ara verecek. 
Genel Kurul, 
seçimlerin 
yaklaştığı 24 
ve 25 Mart

günlerinde ise 
"ac-kapa" 
yapacak.
Meclis, yerel 
seçimlerin 
ardından 
30 Mart Salı 
günü topla 
narak çalış
malarına kaldığı 
yerden devam 
edecek.

B
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. 5131206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051

C.SavcılıOı 5131053

C.SavciYrd. 5132954

Emniyet Mûd. 5131028

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 4503

Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 1,1 74

\Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 5131095
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 5131507

Tapu Sicl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 513 1411
Tekel Md. 5131042
Ver, Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
hçe Seç. Md. 513 77 73

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -33
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 5132432
Otobüs Met 5134521-122
Su Met 5134521-115
İtfaiye 5132325
Mdhasebe Md .513 45 21 -182
YQaM,Md. 5134521-111
SuAnra vafrc 185

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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminal (18 Hat)MH ULAŞIM

Utudafl Turtan 513 1212
Aydn Turtan 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259
Habaşga: 513 45 46
Yeni IMqcr 513 65 00
BPGaz 5145981
KMnNr Jk*gaz 513 ®

NCCANfORCl 5131079
Av 5’3 X 33

TUNCAY OTO GAZ 513 M 25

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.SoO.OcaOı 513 1068

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 51332 40
GemHk Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN HİZMETİ
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2003'te en çok ölüm enfeksiyonda^
Dünyada 11 milyon kişi bu hastalıktan öldü. En fazla ölüm Afrika'da...
Dünyada geçen yıl 
enfeksiyon hastalık
larından 11 milyon 
kişinin öldüğü 
bildirildi.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün 
2003 raporunda, 
enfeksiyon 
hastalıklarının en 
fazla ölümün Afrika 
ülkelerinde 
yaşandığı belirtildi. 
DSÖ raporunun 
ana hatları söyle: 
ENFEKSİYON
VE PARAZİT 
HASTALIKLARI: 
-Dünya: 
11,12 milyon 
-Afrika: 5,79 
milyon

-Güneydoğu 
Asya: 2,9 milyon 
-Ortadoğu: 
0,96 milyon 
-Okyanusya: 
0,80 milyon 
-Amerika: 
0,39 milyon 
-Avrupa: 0,21 
milyon
AIDS:

Çay, küçük çocuklara zarar

-Dünya: 2,82 
milyon
-Afrika: 2,20 
milyon
-Güneydoğu Asya: 
0,38 milyon 
-Amerika:
0,10 milyon 
-Ortadoğu: 
0,05 milyon 
-Okyanusya: 
0,15 milyon 
-Avrupa:
0,04 milyon 
İSHALE YOL AÇAN 
HASTALIKLAR:
-Dünya: 1,77 
milyon
-Afrika: 0,69 
milyon
-Güneydoğu Asya: 
0,60 milyon 
-Ortadoğu: 
0,25 milyon 
-Okyanusya: 
0,15 milyon 
-Amerika: 
0,06 milyon 
-Avrupa: 
0,02 milyon 
VEREM: 
-Güneydoğu 
Asya: 0,69 milyon

-Okyanusya: 
0,36 milyon 
-Afrika:
0,30 milyon 
-Ortadoğu: 
0,14 milyon 
-Amerika:
0,04 milyon
-Avrupa:
0,08 milyon 
ÇOCUK 
HASTALIKLARI: 
-Dünya: 
1,36 milyon
-Afrika:
1,36 milyon 
-Afrika.
0,92 milyon

-Güneydoğu Asya: 
0,37 milyon 
-Ortadoğu: 
0,20 milyon 
-Okyanusya: 
0,05 milyon 
SITMA:
-Dünya:
1,22 milyon
-Afrika:
1,09 milyon
-Güneydoğu Asya: 
0,06 milyon 
-Ortadoğu: 
0,06 milyon 
-Okyanusya:
0.01 milyon

İlaçla ikinci | 
indirim muıdesı
Sağlık Bakanı :"Bir-birbuçuk 

ay sonra ilaç fiyatlarında

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, ilaç fiyat
larında yapılan KDV 
indiriminin ardından 
ilaçların önemli bir 
kısmında yaklaşık 
bir-birbuçuk ay 
sonra yeniden fiyat 
düşüşleri olacağını 
söyledi.
Sağlık Bakanı 
Akdağ, Ankara'da, 
daha önce ilaç 
fiyatlarında yapılan 
KDV indirimini 
hatırlattı ve 
yeni fiyat 
düşüşlerinin de 
yaşanacağını 
açıkladı.
Recep Akdağ 

şunları kaydetti 
Şimdi ilgili 

firmalara belli 
bir süre vermiş 
durumdayız. 
Bu süre sonunda 
yeni //aç Fiyat 
Kararnamesine 
esas olan hususlar 
çerçevesinde 
özellikle orijinal 
ilaçların bir 
kısmının fiyatları 
tekrar aşağı inmiş 
olacaktır Yani bir 
kere daha i/eçhmm 
önemli bir kısmın
da yaklaşık bir 
birbuçuk ay sonra 
belli fiyat düşüşten 
utotdftr*

Giresun İl Sağlık 
Müdürü
Dr. Cenap Damcı, 
çayın, gelişim 
dönemindeki

, çocuklarda 
demir eksikliğine 
neden olduğunu 
söyledi. Dr. Damcı, 
konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
çocuklarda 
demir eksikliği 
anemisinin Türkiye 
başta olmak 
üzere, tüm dünyada 
önemli bir halk 
sağlığı sorunu 
olduğunu 
[belirterek, 
hastalığın 
Türkiye’de nüfusun 
yüzde 50’sİni etk
ilediğini ifade etti. 
Çayın gelişim döne
minde bulunan 
çocuklarda demir 
eksikliğine neden 
olduğunu vurgu

layan Dr. Damcı, 
"Çocuklarda anne 
karnından itibaren 
önemli olan 
demire, en fazla 
6. ay ve 6. yaş 
arasındaki çocuk
luk dönemi ile 
ergenlik döne
minde ihtiyaç 
duyulur" dedi.
Bebeğe ilk 6 
ay sadece anne 
sütü vermenin 
demir eksikliğinin 
oluşmasını 
engellediğini ve 
ülkemizde bu 
durumun her 
100 anneden 
sadece 2'sİ 
tarafından 
uygulandığına 
dikkat çeken 
Dr. Damcı, 
"Aile büyükleri ve 
çevremizin bilgi
sizce, yanlış yön
lendirmeleri sonu
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cu günümüze 
kadar gelen 
yanlış söylemler, 
neslimizin daha 
kısa boylu 
olmasına 
sebep olmuştur. 
Bu yanlış 
alışkanlıkları 
terk etmeli ve 
ilk 6 ay bebeği 
mize su dahi 
vermemeliyiz *

diye konuştu. 
Damcı. 4 ay ile 
12 ay arası 
bebeklere son 
karma aşıdan 
sonra demiı 
damlaları 
vereceklerini ve 
bu kapsamda 
10 bin çocuğa 
demir damlası 
vermeyi hedefledik
lerini belirtti.
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Eski binalar bir bir yok oluyor
1950Tİ, 
19601ı ve 
1970T1 
yılların en 
güzel binaları 
bugün birer 
birer yok 
oluyor.
Eski Rum ve 
Osmanlı 
yaşamının 
ortak ürün
lerinden olan 
konutlardan 
bugünlere 
kalan tek tük 
binalar da 
kullanıl
madığından, 
her an yıkıl
mayı veya 
bir halicinin 
izmaritinden 
çıkan alevle 
yok olmayı 
bekliyor.
Balıkpazan 
Mahallesi ile

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN
El ilanı

basımı için

SEÇİM ARAÇLARINA DİJİTAL RESİM UE BASKI

Kayhan 
Mahallesinde 
bulunan Türk 
evlerini bugün 
aramızda 
bulamazsınız. 
Kendine 
özgün çizgiler 
taşıyan bu 
evler, bir 
dönemin 
kültürünü 
bugünlere 
taşıyor ama 
korunmadığı 
için artık 
yoklar.
Sokak arala 
nnda tek tük 
yaşamaya 
çalışan 
bazıları ise, 
bakımsızlıktan 
kullanılmaz 
halde.
Atatürk 
Kordonu’nda 
varlığını

koruyan bu 
yapılardan 
biri “Öğret
men Evi” 
olarak kul
lanılmanın 
avantajıyla 
dimdik ayakta 
dururken, he 
men bir sokak 
ötesinde bir 
zamanlar ilçe 
nin varlıklı 
ailelerden 
Tangün’lerin 
özgün evleri 
giderek teh
like yaratıyor. 
Aynı mimar 
tarafından 
çizilen proje 
ile yapılmış 
bu evlerden 
ayakta kalan 
biri de 1 Nolu 
Caddede 
bulunan ve 
hala 

kullanılan 
ama onarıla
mayan Haşan, 
Ekrem ve 
Ferit 
Bekçelerin 
çocuklarının 
evleri..
SAHİP ÇIKIN 
Yerel seçim
lerin yak
laştığı bu 
günlerde, 
ilçe yöne
timine aday 
olanların son 
Türk ve
Rum 
evlerinden 
birkaçının 
kamu- 
laştırılarak 
gelecek 
kuşaklara 
bırakması 
için halka 
suz vermeleri

Her türlü Renkli afiş 
S Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları

' Oy pusulası 
Tanıtım kartları 
basımı için

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ ;

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK 
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Meteoroloji Cuma gününden başlayarak, hava ısısının düşeceğini kar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı

Kaymakamlıktan kar ve fırtına uyarısı
Bursa Valiliğinden İlçe Kaymakamlığina gelen uyarı yazısında, hava ısısının azalarak yer yer don olacağı ardından yağışların poyraz de biriSkte 
kara dönüşeceği bildirildi. Açıklamada, kısa süreli fırtınanın da beklendiği belirtilirken, hava koşullarından dolayı, ilgili kuruluşlar görev atardan de 
ilgili olarak gerekli önlemleri almaları ve tekrar gözden geçirmeleri istendi. Vali Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından 17 üçe Ka> wıM wfc^r*Mb 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Emniyet ve Jandarma KomutanlığTna, Karayolları, DSİ, Orman Bölge, Köy Hizmetleri, İl Sağbk Muduriuğû. 
Telekom ve TED AŞ Müdürlüklerine bildirilen uyarı yazısında, Gemlik ve Mudanya’da deniz ulaşımı ve balıkçıların da dikkati çekilmesi istendi.

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ı

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

6 Mart 2004 Cumartesi FİYATI : 200.000- TL.

Coşkun Sabah 
DYP’lilerin 

gecesine geliyor 
Doğru Yol Partisi Gemlik Belediye

dostluğu ile bilinen Udi Coşkun Sabah, 
bu akşam Milton Aile Gazinosu'nda 
DYP’liler ile buluşacak. Haberi syflO'da

CHP, SP, MHP ve DSP Belediye Başkan adayları ile Mimarlar ve Mühendisler Odası Temsilcileri halka açık olan ihaleye alınmadı.

Güne Bakış
* . I Kadri güler
Lkadri_guler@hotmail.com

Çarşı proje ihalesi
Gelmiş geçmiş belediye başkanlarının üzerinde dur

duğu, ilçenin en önemli projelerinden biridir Çarşı ve 
Meydan projesi.

Ş Rahmetli İbrahim Akıt döneminde, İGSA öğretirn 
görevlisi Prof. Emin Canpolat ve öğrencileri tarafın
dan hazırlanan proje, o gün gerçekleşmiş olsaydı, 
bugün bu tartışmalar yaşanmazdı. Bugünkü Belediye 
Başkanımız Mehmet Turgut, dönemin Adalet Partisi 
belediye meclis üyesiydi.

Bugün, Yeni Çarşı olarak bilinen yer ile üzerindeki 
eski belediye binası ve Yapı Kredi Bankası'mn bulun
duğu alanı da içine alan modern bir çarşı yapılması 
için bir noktaya gelindi.

I Eski Belediye Başkanlarından Nurettin Avcı da aynı 
Mehmet Turgut gibi, Çarşı Projesini hizmet yılının en 
sonuna bırakmıştı.

Seçilemedi ve yaptığı tüm çalışmalar boşa gitti. 
Çarşı Projesi ile ilgili birçok toplantı yapıldı.
Bugünlere gelindiğinde, yerel seçimlere 20 gün 
ala, projenin ihaleye çıkarıldı. Bu doğal olarak tüm 
tediye başkan adaylarının tepkisine neden oldu.

Tepkiye. Türkiye Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri 
Malarının Gemlik Temsilcileri de katıldı.
Mehmet Turgut’un yapmak istediği doğru olarbilir 

Ama zamanlaması yanlıştı.
I Hem de siyasi ahlaka yakışmazdı.
I Kendisinin Nezih Dimili tarafından yapılan Katlı 
Otopark projesini nasıl iptal ettiyse, seçilemezse 
gelen başkan da bu projeyi iptal ettirebilirdi.

Ama, kimse dinlenmedi ve bir de dün ihaleyi izle
mek isteyen başkan adayları, gelecek dönem parti 
ferden meclisi üyeliklerine aday olanlar açık yapıl
ması gereken ihaleye alınmadılar.

İktidarda AK Parti var,
Belideye de Ak Parti var
Ama ihale partinin adı gibi AK olmalıydı.

[ Olamadı, yazık.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
tarafından, yerel seçimler öncesi 
ihaleye çıkarılan ve geniş tartış
malara neden olan “Çarşı ve 
Cami Projesi” ihalesine, CHP, 
MHP, DSP, SP ve DSP belediye 
başkan adayları ile Türkiye 
Mimarlar Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası Gemlik 
Temsilcileri izleyeci olarak alın
madı. Gazetecilere de ihale • » 
izletilmedi. Gazeteciler zabıta 
gücü ile salondan çıkarırdı.
Bazı meclis üyeleriffîn de katıldığı 
topluluk, ihalenin açıklık ilkesinin 
zedelendiği, şeffaf bir ihale 
gerçekleşmediği gerekçesiyle, 
ihalenin geçersizi olacağını 
belirterek, dava açacaklarını 
bildirdiler.
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Belediye nin 2 katlı Carsı ve Cami projesi iha-Iesi Am vapddı 
izlemek isteyen belediye başkan adayları ve mecfc MrtMArOM

Seyfettin ŞEKERSÖZ ün Haberi Sayfa 3 de temsilcileri ile gazeteciler ihaleye, inli MA Mı

AK Parti seçimbürosunu açlı
Yerel seçim hazırhklaÇlna geç başlayan
Adalet ve Kalkınma Parttşi, ilk seçim 
bürosunu İskele Caddesinde açtı. 
AK Parti Grup Başkanvekili ve Bursa 
Milletvekili Faruk Çelik, Bursa Zafer 
Hıdıroğlu Milletvekili ve İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak’ın da katılımıyla 
açıldı.
Açılışta, AK Parti Belediye Başkan adayı 
Mehmet Turgut ile İlçe Yönetimi 
dayanışması sergilendi.
Ak Parti Gemlik seçim bürosundan 
sonra Umurbey beldesinde de seçim 
bürosunu hizmete açtı.
Seyfettin Şekersöz’ûn Haberi sayfa 2'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AK Parti kurmayları açılışta biraraya geldi.

Gürhan ÇETİNKAYA

AK Parti seçim 
bürosunu açtı

Akıl bahane... Sistem şahane...
“Akıl akıl gel bıyığıma takıl..
Ama bıyığın badem takılamam.
Takılmazsan kakılırım.
Ona buna dalaşırım.” 
Seçim yanşı başladı ya.. 
Artık ne geçmiş kalıyor ne gelecek.. 
Ota bulaşmayı bıraktılar şimdi köklerine 

iniyorlar.
Kimse işine bakmıyor.
Haddini bilmeden ataklar yapıyor.
Köyde çoban yok ya..
Çünkü çoban dağa kaçmış.
Değneksiz dolaşıyorlar.
Kimi sinsi sinsi kimi ağzında ne kadar 

diş varsa tümünü gözler önüne sererek, 
kimi de hafif mütebessüm görünüş ve 
müstehzi bakışlarla televizyonlardan boy 
gösteriyor.

Hedeflerine ulaşmak için iki ileri bir 
geri yapıyorlar.

Yıkıyorlar yılmıyorlar. Onlar da haklı.
Karşılarında engel mi var?
Engel olacak güçler ipin ucunu kaçır

mışlar.
Düşmüşler kendi dertlerine..
İç hesaplaşmalar, güç gösterileri, ayak 

oyunlarıyla itişip kakışıyorlar.
Dillerine dolamışlar “Cumhuriyet elden 

gidiyor" türküsünü çığırıp duruyorlar.
Ama giden Cumhuriyet’i geri getirmek 

için sonuç getirici bir çabagöstermiyorlar.
Konuşuyorlar.
Konuşurlar ya ..
Dilin kemiği yok ki..
Ne var ki boğaz da dokuz boğum. 
Ağzından çıkanı kulağın duyacak. 
Kulağından duyduğun beyninden gele

cek.
Bir de çanakçılar var.
Çanak antenciler değil.
Onlar işlerine bakıyor.
Memlekette olanı biteni pürüzsüz olarak 

ekranlara taşıyabilmek için.
Hiç olmazsa televizyonlardaki görüntüler 

net olsun diye.
Çanakçılar dedik..
Yoksa buna başka bir şey mi desek. 
Sözlüğe baktım. Tam karşılığı yok.
Ama yardakçılar, yağdanlıklar, dönekler, 

döndürekler de diyebiliriz.
Onların tek bir amaçları var.
Ortalığı bulandırmak.
Gelene ağam gidene paşam diyerek 

vaziyeti idare etmek.
Çünkü tuzlan kuru.
Yalılarda oturup yatlarda fitık atıyorlar. 
Kremalı bir yaşam sürüyorlar.
İktidar kayığından inmiyorlar.
Kimse de bunların farkına varmıyor.
Niye varsınlar ki?
Hoşlarına gidiyor.
Ne demiştik..
Akıl akıl gel bıyığıma takıl.

Seyfettin SEKERSÖZ 
AK Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı, seçim çalış
malarını daha rahat 
yürütmek amacıyla 
seçim bürosunu açtı. 
İskele Sokak’taki 
seçim bürosu açılışı
na AK Parti Grup 
Başkanvekili ve 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak ile 
çok sayıda partili 
katıldı.
Seçim Bürosu açılış 
kurdelesini Faruk 
Çelik, Zafer 
Hıdıroğlu, Hayrettin 
Çakmak ve Mehmet 
Turgut birlikte 
keserek, Gemlik’te 
belediye başkanlığı 
seçimini açık farkla 
kazanacakları iddi
asında bulundular. 
Seçim bürosunu 
açılışının ilk konuş
masını İlçe Başkanı 
Enver Şahin yaptı. 
Listeleri en iyi şekilde 
yaparak başkan aday
larını da en iyi yer
lere yerleştirdiklerini 
söyleyen Şahin, 
"Bu sayede yapılan 
dedikodulara son 
verdik. Siyaset okya 
nusa benzer, yüzme 
bilmeyen derin de 
nizlerde boğulur. Bu 
badire leri atlatan
lar ise siyaset yap
mayı öğrenirler. 
Göze alamayanlar 
ise siyaset denizinde 
yok olur ve isimleri 
unutulur. İlçede 
yapılan anketlerde 
yüzde 52 ve 60 
oranında oy 
gücümüzün 
olduğunu biliyoruz." 
dedi.
MÜSTAHAK 
OLANA SERT 
DAVRANIRIM 
AK Parti İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak, 
geçtiğimiz hafta istifa 
yaptıkları açıkla
malarla şimşekleri 
üzerine çeken ve 
daha sonra istifa 
eden Kadın Kollarını 
ima ederek. "Bana 
çok sert demeç 
verdiğimi söylediler.

. Ben işinde ciddi 
olan biriyim ve müs
tahak olana sert 
davranırım." dedi. 
Çakmak, AKP içinde 
yanşan tüm adaylan 
burada görmekten

mutlu olduğunu da 
belirterek, "Gem 
lik’te bir-iki hoşuma 
gitmeyen olay oldu. 
Sert olduğum söylen 
di. Ancak, ben özel 
yaşantımda gayet 
sakin biriyim" dedi 
ve ekledi: "Gemlik’ti 
seçmene sesleniyo
rum, hizmetlerin 
devam etmesi için 
oyunuzu yanlış 
yere vermeyin" 
38 MİLYAR DI 
600 MİLYAR OLDU 
Açılışta iddialı konuş
ma yapan Mehmet 
Turgut, 2 kilometre
lik sahil şeridinin 
ülkenin hiçbir yerinde 
olmadığını iddia 
ederek, "Yaptığımız 
otopark ile kültür 
merkezini Başbakanı 
mız açtı. Bizden ev 
vel Manastır’da bir 
karış yapılmış yol 
yoktu. Şimdi yapıl
mamış yol kalmadı. 
Otobüs ve çöp 
özelleşti, Belediye 
alacaklarını kimse 
alamaz diyordu ben 
aldım. Trilyonlar 
belediye kasasına 
girdi. Beş yıl önce 
Belediyenin yıllık 
geliri 38 milyar lira 
idi. Şimdi ise 600 
milyar liraya ulaştı. 
Bu paralann tahsi
latları rüya gibiydi 
ama başardım. İleri- 
ki yıllarda Gemlik'te 
yaşamak bir aynen 
lık olacaktır. Herkes 
burada yaşamak 
isteyecek. Elektronik 
Belediyesiyle, mo 
dem çarşısıyla, spor 
alanlanyla. üniver
sitesiyle Gemlik 
artık il olma rolun- 
da ilerliyor." diyerek 
bu hizmetleri yapa
bilmek için 5 yıl daha 
destek istedi.
DÜĞMELERİNİ 
İLİKLİYORLAR

AK Parti Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu’da par
tililere yaptığı konuş
mada, ülkenin karan
lıktan aydınlığa çık
ması için her çalış
mayı yapmaya devam 
edeceklerini 
belirterek, "Dün bizi 
hiçe sayanlar şimdi 
önlerindeki düğme 
leri ilikleyerek karşı 
miza geliyorlar. Bu 
çalışmalarımız Hor 
tumculuk bitene ka 
dar, Annelerin göz 
yaşlan dinene ka 
dar, esnafın kapa 
dığı kepenklerin 
tamamının açıldığı 
güne kadar devam 
edecektir. Türk 
parasının değeri 
artıyorsa, vatandaş 
dövize yönelmiyorsa 
biz görevimizi yapı 
yoruz demektir" 
diye konuştu. 
ALNIMIZ AÇIK 
AK Parti Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik’te yaptığı 
konuşmada 3 Kasım 
öncesine kadar halk 
olarak sıkıntılara 
göğüs gerildiğine _ 
dikkat çekerek. "Ülke 
insanının başının ' 
nasıl eğildiğini 
gördük, sağcısı, 
solcusu. futbolcusu. 
herkes uçuruma 
yu varlanan a rabayı

8 
M 
a 
s

çıkarmak için çaba 
gösterdi ve biz bu 
arabayı şimdi yürü 
tüyonu. Alnımız 
açık olarak sizlerin 
önüne geliyoruz ve 
sizden oy istiyoruz.
Kamu ve Yerel yönetatati 
timler kanununu tafag 
çıkarmamız için da^^ 
ha da guçlu olma 
mız lazım. CHP 
önümüze engel 
olarak cıkuor 
problem pc.rtısı 
partisi Biz onlane^K 
da istediği pragnrt
lan çıkartıyoruz. 
‘Cumhurivct elden 
gidiyor" dive fen* 
ediyorlar Cumhım 
yeti kurtarmak Sa 
yın Bay kal'a kolda 
sa vay halimin. 21 
Mart seçimlerinde 
vereceğiniz ov lorta 
İhtilal döneminde* 
kalma Anayasa do 
değişiklik vapacağ 
Bunun yanmda 
orman vasfını kay 
betmiş, kimlerin 
eline geçtiği belh 
olmayan arazileri 
satarak, devlete 
gelir sağlıvacağn I 
Bu yasayı güçlü j 
şekilde tekrar
Cumhurbaşkanın# b. 
onayına gön
derdiğimizde । W} 
arkamızdaki güç n. 
budur dilebileceği ™
seklinde konuştu. ,.
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CHP, SP, MHP ve DSP Belediye Başkan adayları ile Mimarlar ve 
Mühendisler Odası Temsilcileri halka açık olan ihaleye alınmadı. 

İhale Komisyonu, basın mensuplarını zabıta ile dışarı çıkardı.

Çarşı projesi ihalesine tepk
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

B Belediye Başkanı 
B Mehmet Turgut’un Yeni 
B Çarşı ve Cami projesi 

ihalesine muhalefet
M belediye başkan aday- 
B lan. Mimarlar Odası ve 
B Mühendisler Odası 
B Gemlik Temsilcileri 
H ile belediye meclis 
H üyeleri alınmayınca 

gergin anlar yaşandı.
_ , Dün, saat 14.oo de 

Belediye Fen işleri
S Müdürlüğü’nde yapılan 
B ihaleyi izlemek isteyen

SP Belediye Başkan 
B adayı Recep Aygün, 

» S CHP Belediye Başkan 
bB adayı Mehmet Ali Kaya,

MHP Belediye Başkan 
|B| adayı Mehmet Çelik, 
tB DSP Belediye Başkan 
B adayı İlhan Soysal ile 
B Mimarlar ve İnşaat 
B Mühendisleri Odası tem- 

^B silcileri icerive alınmadı. 
5B Bunun üzerine görevli 
ı^merle tartışma çıktı.

Secim öncesine sıkıştı 
, alarak aceleye getirildiği 
_ jçin iptal edilmesi iste- 
unxıen çarşı proje ihale 
r _ »inin şaibe yaratacağı 
’-nnddiasıyla yapılmamasını 
• oCsteyen siyasi parti ile 
Ti₺ivil toplum örgütlerinin 
.önsteklerine kulaklarını 
u ıkayan Belediye Başkanı 
dflp 

ıa I

lemeye alınmayan başkan 
siIcileri Belediye Başkan 

şikayetlerini anlattılar.

Mehmet Turgut, ihalenin 
‘açık ihale’ ile yapıla
cağının gazetelerde 
ilan etmesine karşın, 
ihaleyi gözlemek 
isteyenlerin salona 

alınmaması, içeriye alın
mayanlar “ahlaksızlık” 
olarak niteledi.
İhale salonu önünde 
tutanak hazırlayan 
siyasilerle Mimar ve 
Mühendis Odalan tem
silcileri, ihaleye alınma
maları saptamak için 
noter tespiti istediler. 
Ancak, noterlerin görev 
yerlerinde bulunmaması,

TAŞI 
GEDİĞİNE W S

lef 
ya 
ur 
>a 
dfl

d
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Rant meselesi....
Ne demiş AKP Gemlik İlçe 

Başkam Sayın Enver Şahin;
“-AKP’nin rantını 
kimseye yedirmeyiz” 
Allah söyletiyor!
Parti içinde bunca didişme, 
boğuşma, sen olacaksın, 
ben olacağım kavgası 
nedenmiş şimdi anlaşıldı.
Rant meselesi...
Rant demek o kadar büyük ki 
küçük olsa kimse ilgilenmez, 
yan gelip bakmaz da....

memurların da yetki
lerinin olmamasını belirt 
meleri üzerine tesbit 
yapılamadı. Bunun üze 
rine ihaleyi izlemeye 
gelenler aralarında 

durum tutanağı düzen
lediler. Siyasiler ve oda 
temsilcileri saatlerce 
beklemelerinin sonuç 
vermemesi üzerine 
Başkanlık 
Odası’nda gittiler. 
MAHKEMEYE 
GİDECEĞİZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
makamında bulamayan 
heyet, Belediye Meclis 
üyesi ve Başkan Yardım 
cısı Erdinç Arabalı’ya 
dertlerini anlatarak, 
AK Parti’nin şeffaf 
olmadığını öne sürdüler. 
Dürüst başkan imajının 
nerede kaldığını soran 
siyasiler, açık bir ihaleye 
alınmadıkları, üstelik 
belediye zabıtası çağrı 
larak, uzaklaştırılmak 
istendikleri için şikayetçi 
olduklarını söylediler. 
Komisyon başkanınm 
kendilerini ihaleye 
sokmamasının yasal 
olmadığına değinen 
siyasiler, konuyu 
mahkemeye taşıyacak
larım bildirdiler. 
Kendisinin makamda 
tesadüfen bulunduğunu 
söyleyen Erdinç Arabalı 
"Başkan dışarıda ol 
duğu için vatandaş 
lann rutin işlerine 
yardımcı oluyorum. 
Beni muhatap gör 
meniz yanlış, İhaleye 
sokulmadığınız anda 
gelseydiniz size 
yardımcı olurdum. 
Ancak 1.5 saat geçti ve 
müdahale edersek 
şaibe o zaman olur" 
dedi.

Arabalı, muhatabın 
Belediye Başkanı ile 
ihale komisyonunun 
olduğunu söyledi. 
MHP Belediye Başkan 
adayı Mehmet Çelik ise 
ıçeraeKi Komisyon 

başkanı ‘sizi yasal 
olarak içeriye 
alamam" dedi.
Burada kanunsuzluk 
değil, ahlaksızlık var. 
Adınız AK’sa temiz 
ihale yapın 
uyansında bulundu. 
Bu arada, AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin’e 
ulaşan İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan, aldığı 
habere göre Başkan 
Turgut’un berberde 
traş olduğunu, ihaleyi 
izlemeleri için emir 
vereceğini duyurdu. 
Duyarlı siyasetçilerin 
burada olduğunu, 
duyarsızların ise, dışarı
da gezdiğine dikkat 
çekilirken "Şeffaflık 
ilkesine uymayan ihale 
yasal değildir. Lütfen 
ihaleyi geri çekin.
Gemlik halkına zarar 
vermeyin” uyarısının 
başkana iletilmesi 
istendi. Devam etmekte 
olan bir ihaleye 
kendilinin müdahalede 
bulunamayacağını 
yineleyen Erdinç Arabalı, 
ihaleyi takip etmek 
isteyenlerin, prosedüre 
uymak kaydıyla içeriye 
girebilecekleri, aksi 
takdirde mahkemelerin 
açık olduğunu söyledi 
ve "Müdahale edersek 
ihale ye fesat karıştır
mış oluruz” dedi.
Yeni Çarşı ve Cami in 
şaatı projesi için açılan 
ihaleye 8 dosy anın 
verildiği, ancak iki 
dosyanın yeterli olduğu 
öğrenildi.

Erol GÛRÇAY

I Seçimler ve Nesiller
I Politikacılar hep yalan söyledi.
I Hep seçimler için çalıştı.
I Nesiller için çalışmadı.
I En güzel örneği, Süleyman Demire!
I verdi.
I Kendim için bir şey istiyorsam
I namerdim” demişti.
I - Büyük yeğeni, hayaÜ ihracat fle
I hazîneyi soydu.
I - Küçük yeğeni Ada Bank ile. bir mil- 
I yar dolan götürdü.
I Demirel’in hanımı da az ve öz konus- 
I muştu.
I Bir zamanlar:
I Bizim aynmız gayrımız yoktur, her
I şey müşterektir” demişti.

Nazmiye Hanımın kardeşi de, done-
I min basınına göre bir numaralı ara
I bulucuydu.

Aslında, bu ülke sadece hırsızlardan
I çekmedi.

Politik yalan söyleyenlerde halka çok
I çektirdi.

Sayın Ecevit, para pul konusunda
I çok dürüsttü.

Ama. Yanıltılması çok kolaydı.
Üstelik ekonomiden de, bir haberdi.
işte. Bu dürüst ama bilgisiz liderin, 

ekonomiye faturası 50 milyar dolar 
oldu.

Çalmadı ama çalanlara da mani 
olmadı.

Turgut Özal, tonton bir adamdı.
Çocuklar onu çok sevmişti
Ama. Piyasa ekonomisini, zamansız 

devreye soktu.
Kendini seven çocukların, hayatını 

kararttı.
Rekabet kurumu yoktu.
Tüketici Kanunu çıkmamıştı.
Üstelik, özel tekelleşme başladı.
İşte. Böyle bir ortamda, tonton 

amcaları bir neslin ezilmesine neden 
oldu.

Sayın Baykal, ne çalmıştı.
Ne de caldırmıstı.
40 yıl sadece konuşmuşta.
Bir anlamda, leyleğin ömrü laklakla 

geçmişti.
Bir çivi ç aktığı, hiç kimse duy

mamıştı.
Türk nesli şanssız bir nesüdi.
Kimi çaldı.
Kimi çalana mani olmadı.
Kimi sadece konuştu.
Bir çivi bile çakmaA.
Hep bu liderler, seçimle gelmişti.
Ve. Elbirliği ile nesilleri yok etmişti.

| «ww cogv |
Bir siyasetçi, gelecek seçimi.
Bir devlet adamı.
Gelecek nesili düşünür.

-Clarke^ J
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Settin ŞEKERSOZ 
Gemlik itfaiye 
Teşkilatının 
çalışmalarını 
merak eden 
küçükler 
"itfaiyecilik zor 
işmiş" dediler. 
Önceki gün 
İtfaiye 
Merkezi’ne 
ziyarete giden 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu 
minikleri, itfaiye
ci amcalarından 
hem bilgi aldılar, 
hem de biraz 
pratik yaptılar. 
Yangın nedir, 
yangın anında 
neler yapılacak
tır, 110 itfaiye’ye 
nasıl haber 
verilir, 
bir insanın 
yangın anında 
canını nasıl kur
tarır gibi bilgiler 
öğrenen yangı 
hortumunun 
nasıl kul
lanıldığını da

ler itfaiyeciliği öğreniyor

itfaiyeci 
amcalarından 
görerek 
öğrendiler. 
Televizyonlarda 
izledikleri ancak, 
yakından izleme 
bulamadıkları
luctıyeuı 
amcalarından 
aldıkları 
bilgilerle minik 
öğrenciler, öğret
menleriyle birlik
te okullarına 
döndüler.
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
• X VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI •*
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Mrk. : Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel : (0.224) 614 30 52 GEMLİK 

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

Tel : (0.224) 363 98 72

i
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Aöaclar
budanıyor

uğruna kaldırımlara 
dikilen fidanların
yasamasını
engelleyerek, ağaç 
olmalarının önlen-

GEMLİK FİLATELİST DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN 

OLAĞAN KONGRE İLANI

İlçenin en güzel ve 
ilgi çeken caddesi 
olan İstiklal 
Caddesi’nde 
ağaçların budan
masına başlandı. 
Her kentin girişinde 
bulunan ve yıllar 
öncesinin yönetim
leri tarafından 
dikilen ağaçların 
Gemlik’in girişinde 
olmaması yıllar 
boyu yaşayanları 
ve ilçeye gelenleri 
hayli üzmüştü. 
Özellikle kendini 
bilmezlerin kazanç

üzülerek seyretti 
Gemlik'i sevenler. 
Caddelerimizde 
son kalan ağaç lann 
bakımını yaparak 
onların yaşamasına 
yardımcı olan 
belediye park ve 
bahçelerde çalışan 
görevlilerin nrdenen 
ellerinden sadece 
gelebiliyor.

Gemlik Filatelist Derneğinin olağan g< 
kurul toplantısı 25.03.2004 Perşembe fi 
saat 14.oo'de İstiklal Caddesi Gürle İş 
Merkezi No : 72 GEMLİK adresindeki bin 
da yapılacaktır. Ekseriyet temin edilemed 
takdirde ikinci toplantı 01 04 2004 
Perşembe günü aynı yer ve saatte vapdac 
tır. Sayın üyelerimizin toplantıya katdmai 
rica olunur

GEMLİK FİLATELİST
DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

GÜNDEM :
1- Açılış ve yvklama
2- Divan secimi ve saygı durusu

raporunun okunması
4- Rtpoıimuı moısktreei Be Yönetim 

denetim InıuBmuuıı ibraya sunulması
5- Yeni yönetim kurulu üyeleri Be den 

Berin seçimi
6- Federasyon delegelerinin secimi
7- Dilek ve temenniler
8 - Kapanış

X
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Şavşatlılar Gecesi’nde 
siyaset esti

Seyfettin SEKERSÖZ

Artvin Şavşatlılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma gecesinde 
siyasi partiler gövde 
gösterisi yaptılar.
Artvin’in 83 ncü 
kurtuluş yıldönümü 
olan 1-7 Mart 
tarihleri arasında 
çeşitli etkinlikler 
düzenlenerek 
kutlanan gecede 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
demeğe yer tahsisi 
yaptığı için, Doğru 
Yol Partisi Belediye 
Başkan adayı Faruk 
Güzel e de folklor 
ekibine kazandırdığı 
giysiler nedeniyle 
teşekkür plaketi ile 
ödüllendirildi. 
Şavşatlılar Folklor 
ekibi ve Kafkas 
ekibinin coşturduğu 
geceye AKP, DYP, 
CHP, SP ve MHP 
belediye başkan 
adayları ilçe yönetimi

kendilerine yer 
tahsisi ve folklor 
ekiplerinin giyimleri 
için yardımlarda 
bulunan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile DYP 
Belediye başkan 
adayı Faruk Güzel’e 
teşekkür etti. 
Mahalli giysileriyle

geceye katılanları 
birbirinden 
güzel oyunlar 
sergileyerek, 
eğlendiren 
folklor ekipleri 
izleyenlerden 
büyük alkış 
aldılar.
Artvin Şavşatlılar 
Derneği Başkanı

Cemalettin Kuş, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
teşekkür plaketini 
verirken, DYP 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel’e 
teşekkür plaketini 
derneğin onursal 
başkanı Ilhan 
Çimen verdi.

I Hünkar Hacı 
Bektaş-i Veli 
Derneği’nde | 
Aşure Günü I

Muharrem ayı 
nedeniyle 
Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-ı 
Veli Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneğinde 
Kurban ve Aşure 
günü düzenlendi. 
Bugün saat 
12.00 de Yeni 
Pazar Caddesi 
Kemal Demircan 
Apartmanı 60

nolu demek 
lokalinde 
yapılacak 
etkinlikte 
Aşure 
dağıtılacak. 
Hünkar Hacı 
Bektas-ı Veli 
Demeği 
Başkanı 
Kazım Bulut, 
etkinliklerine 
herkesi davet ett

Düzeltme

na

I 
nse
» bu

Ğİ

ile birlikte katıldılar. 
Artvin Şavşatlılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Cemalettin 
Kuş, Artvin’i buralar
da yaşamak için 
başlattıkları çalış
malar sonucunda 
amaçlarına ulaştık
larını belirterek,

İra 
diğl

İL

jet» 
jüri

ila

1 Mart 2004 günlü gazetemizde yaytn- 
lanan “Belediye İşçi Bulma Kurumuna 
Döndü” başlıklı haberde işçi alacak olan 
firmanın adı yanlış yazıldığı, ilgili firma 
tarafından gazetemize bildirilmiş ve 
aşağıdaki açıklama gönderilmiştir.
Gemlik kamuoyuna duyurulur.
“1 Mart 2004 tarihli KORT EZ gazete 
nizde 3. sayfada "Belediye İşçi Bulma 
Kurumu’na Döndü" başlıklı yazınızda 
firmamızın ismi yanlış yazılmış ve 
faaliyet konusu hakkında tamamen 
alakasız bilgi verilmiştir. Belediyenin 
kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu bir 
uygulamanın neticesinde, tamamen 
eleştiriye ve siyasete yönelik böyle bir 
yazıda, firmamızın isminin geçmesi, cok 
doğru olmam'aklı beraber, yanhs b®- 
gilendirme de olması son derece rahat 
sizlik verici bir durum yaratmıştır. 
Durumun düzeltilmesini rica ederiz.
Sargılarımızla.
FICOSA INTERNATIONL TVRKFY 
Human Resources Manager

^BURSA HAKİMİYET^

VE KENT 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83 
F» : 513 35 95
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Evlilik ve
psikolojik uyum
Evlilikte rolü değişen kadın ve erkekler her alanda rekabette.

DEVREN SATILIK FAAL İ$YERİ

Günün koşullarının 
evlilikleri etkilediği, 
rolü değişen kadın
ların, erkeklerle her 
alanda rekabet eder 
hale geldiği belirtildi. 
Adana Barosu Kadın 
Hukuku ve Çocuk 
Haklan 
Komisyonlarınca 
ortaklaşa düzenlenen 
"Evliliklerde psikolo
jik uyum, boşan
maların çocuk ve 
eşler üzerindeki 
psikolojik etki ve 
çözümleri" konulu 
toplantı, Adana 
Adliye Sarayı’nda 
yapıldı.
Devlet Hastanesi’nde 
görevli Psikiyatr 
Levent Soylu, 
nüfusun azalması 
üzerine özellikle batılı 
ülkelerde, evliliklerle 
ilgili projeler 
geliştirilerek birlikte
liklerin desteklendiği 

söyledi. Son yıllarda 
koşullarla birlikte 
evliliklerin de 
değiştiğini belirten 
Soylu, "Ancak buna 
karşın, kadınların 
kafasında hala 
’ beyaz atlı prens’, 
erkeklerin de 'yuvayı 
dişi kuş yapar’ imajı 
devam ediyor" 
diye konuştu. 
Evliliklerde rolleri 
değişen kadınların 
güçlendiğini anlatan 
Soylu, "Artık her 
alanda erkeklerle 
rekabet eder hale 
geldiler" dedi. 
Soylu, evlilikleri 
kültür farklılıklarının 
ciddi olarak etk
ilediğini, son yıllarda 
boşananların sayısın
da artış gözlendiğini 
ifade etti.
Toplumda hala, 
ailenin evlendikten 
sonra kadına 

söylediği "Bu 
eve ancak 
cenazen dö 
ner"sözünün 
geçerli olduğu 
nu ifade eden 
Soylu, "Bun 
dan dolayı 
birçok kadın 
evliliğe zorunlu 
olarak katlanı yor. 
Evlilik, bir yere ait 
olmayı temsil ediyor 
ve ondan da 
vazgeçilmiyor" dedi. 
Adana Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastane 
si’nde görevli 
Psikolog Gürdal 
Görhan ise eşler 
arasındaki ayrılık 
kararlarının çocuklara 
dürüstçe açıklanması, 
bunun, çocukla ilgili 
olmadığının söylen
mesi gerektiğini 
kaydetti.
Çocuğun, bu durumu 
önce kabul etmeye-

tf

bileceğini, ardından 
uyum problemleri 
yaşayabileceğini ifade 
eden Görhan, şöyle 
konuştu: "Utandığı 
için kimseye söyle
meyebilir. Kabullen 
d iğinde diğer ebe 

Eski Pazar Caddesinde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.
TEL : 513 İl II

HER TÛRIÛ KARTUŞ DOUINU VE 
YMICIÎERİTİ SARANlİlJ DKİŞTİRİÜR 

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

Tel: 514 91 30 Fu: 512 20 76

veyn ile birara ya 
geldiğinde eğer bo 
şanma hakkında 
olumsuz konuşulur
sa psikolojik sorun
lar yaşayabilir. 
Sinirli ve saldırgan 
olabilir. Bunun 
vanında terk edil 
iniştik hissi de yaşa 
yabilir. Bu nedenle 
son derece duyarlı 
davranılmaltdır."

KAYIP
Bdğ-Kur İl Müdûrlüğü'nden aldığım sağlk 

karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.
NECMİYE BÜLBÜL

KAYIP
İznik Nüfus Müdürlüğünden archğrn nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür
YUNUS ÖNER

ÇİFTİ AİLE ARANIYOR
Çiftlikte çelişebilecek büyükbaş hayvan 
bakımlığı yapacak AİLE ARANIYOR 

Müracaat Tel: 513 73 93

Manastır Alla Gazinosu 
DEVREN SATILIKTIR

S MİLTOH AİLE GAZİNOSU
DÜĞÜN- NİŞAN- SÜNNET- 

ÖZEL GÜN -EĞLENCE -TOPLANTILARINIZ İÇİN 
ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

A

»HISIM IH. 51310 71
TOYO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

ELİNİZİ-İŞYERİNİZİ - |
YAZLIĞINIZI ■

HIZLI VE DENGELİ ETTİR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YASAYIN I

SR«Ma£OlMaMEWM -

^SRHFt 1

TEL513 71171
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löje girişts tayı soiü
Teziç: "Tek maddelik yasa, amacın başka olduğu izlenimi verir."

Sayfa 7

MEB'den açıklama1
İmam hatiplerle ilgili yönetmelik 

değişikliği yapılmadı."

Üniversiteye 
girişte meslek 
liseleri ile düz 
liseler arasın
daki katsayı 
sorununa 
ilişkin tartış
malar sürüyor. 
Yüksek Öğre
tim Kurulu 
Başkanı 
Profesör 
Erdoğan 
Teziç, bu 
konudaki 
düzenlemenin 
tek maddelik 
bir yapıya 
indirgenecek 
olmasının, 
amacın başka 
olduğu izleni
mi vereceğini 
söyledi.
Erdoğan 
Teziç,

Ankara’da 
Yükseköğreti 
m Genel 
Kurulu toplan
tısı öncesinde, 
basın mensu
plarının soru
larını yanıt
ladı.
Teziç, 
Başbakan 
Erdoğan’ın, 
üniversiteye 

girişte meslek 
liseleri ile düz 
liseler arasın
daki katsayı 
sorununun 
kaldırılacağına 
yönelik açıkla
malarına 
ilişkin bir soru 
üzerine, YÖK 
Yasa
Tasarısı’nın 
tümüne ilişkin

çalışmalar 
yaptıklarını 
hatırlattı.
Erdoğan Teziç 
şunları 
kaydetti: 
"Bunların 
hepsi tek 
maddelik bir 
yasaya 
indirgenecek 
olursa bu, 
amacın başka

olduğu izleni
mini hemen 
ortaya koyar. 
Amacın 
saptırılması 
deriz bizi 
buna hukuk
ta. Amacın 
saptırılması, 
siyasi bir 
tercih 
üzerinde 
yoğunlaşma 
sonucunu 
doğurur ki 
onun da adı 
Üniversiteler 
Kanunu’nda 
değişiklik 
yapılması ya 
da düzen
lemeler 
yapılmasını 
çok çok aşan 
bir husus 
olur."

Orta Öğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme
Yönetmeliği ’ nde 
değişiklik 
yapılarak, İmam 
Hatip Liselerinden 
diğer liselere geçiş 
imkanı sağlandığı 
yolunda basında 
yeralan haberlerin 
gerçeği yansıt
madığı bilidirildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın açık
lamasında, Talim 
Terbiye Kurulu’nca 
yapılan yönetmelik 
değişikliğinin

sadece öğrencilerin 
devamsızlığıyla 
ilgili olduğu 
belirtildi.
Değişikliğe göre 
ders yılı içinde 
20 gün 
özürsüz olarak 
devamsızlık 
yapan öğrenci 
başarısız 
sayılacak.
Özürlü yada 
özürsüz devamsız 
lık ile okul yöne
timince verilen 
izinlerin toplamı da 
45 günü 
aşamayacak.

BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİbl

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

| Mleoı
l JoysHck

vvVOlyw

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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İstihdam ve işgücü raporu
Türkiye ipsizlik orany ile OECD ülkeleri 

arasynda 4. syrada.
Türkiye yüzde 9.4 
işsizlik oranıyla 
OECD ülkeleri arasın
da 4'ncü sırada. 
Ayrıca, nüfus artış 
hızı kadar yeni iş 
alanı da açılamıyor. 
İstihdamın Artırılması 
ve İşgücü Piyasası 
raporu Türkiye’deki 
işsizliği tüm yön
leriyle ortaya koyu 
yor. Devlet Bakanı 
Güldal Akşit’in koor
dinasyonunda 
yürütülen çalışma 
grubunun raporuna 
göre, 2 milyon 328 
bin işsiz var. 
Çalışabilir nüfusun 
yandan azı bir iş 
sahibi, üstelik 
çalışanların yansının 
sosyal güvencesi yok. 
Toplam istihdamda,

kamunun payı yüzde 
13.5. Geçen yıl kamu 
istihdamında ilk kez 
düşüş oldu.
Ücretsiz aile işçiliği 
oranı da gelişmiş 
ülkelere göre çok 
yüksek. Kadınların ve 
tanmda çalışanların 
çoğu bu durumda. 
12-17 yaş grubunda 
çocuklar ise giderek 
daha az çalıştınl- 
malanna rağmen, 
sayılan 948 bini

buluyor.
Özürlülerle ilgili 
yasal yaptınmlann 
ise pek sonuç ver
mediği, yüzde 22’lik 
istihdam payından 
anlaşılıyor.
2004 İşsizlikle 
Mücadale Yılı 
çerçevesinde hazır
lanan rapor, Mayıs 
ayında düzenlenecek 
Türkiye İktisat 
Kongresi’ne 
sunulacak.

Dövize müdahale 
isteyenlere Coşkun'dan yanıt

Döviz kurlarına 
müdahale 
isteyenlere 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı’ndan 
yanıt geldi.
Ali Coşkun, "Eğer 
dövize müdahale 
edilirse, bazı 
çevreler birkaç 
aylık rahatlığa 
kavuşur ancak, 
sonra da suni bir 
kriz patlar" dedi. 
İstanbul’da 
"Gelişen Türkiye 
Ekonomisi" konulu 
bir konferans veren 
Ali Coşkun, Türk 
ekonomisinin kriz
leri geride bırak
tığını, şimdiki

hedeflerinin 
sürdürülebilir 
kalkınmayı 
sağlamak 
olduğunu 
bildirdi.
Türkiye’nin 
borçların 
çevrilmesi gibi 
bir sorunu 
olmadığını 
vurgulayan 
Coşkun, IMF ile 
yeni bir stand by 
yapmayı düşün
mediklerini de 
kaydetti.
Ali Coşkun, 
dövizdeki düşüşe 
de değinerek 
şunları kaydetti: 
"Piyasa şartlan

bu dengeleri 
kurunca, krizler, 
geceyansı zengin
leri olmuyor. Biz 
sabırla itinayla 
müdahale etme 
meye çalışıyoruz. 
Müdahale etseniz, 
4-5 ay ihracatçı 
memnun olur, bazı 
çevreler rahatlar 
ama sonra da suni 
kriz patlar.**

Faiz dışı 
fazla 1.1 
katrilyon

Bütçe Şubat 
ayında bir 
buçuk 
katrilyon 
lira faiz dışı 
fazla verdi. 
Hazine 
Müsteşarlığı’ 
ndan 
yapılan 
açıklamada. 
Şubat ayında

6.5 katrilyon 
liralık nakit 
gelire 
karşılık 5 
katrilyon 
liralık faiz 
dışı harcama 
yapıldığı 
belirtildi.
Böylece, 
bir buçuk 
katrilyon

liralık faiz 
dışı fazla 
oluştu.
Yılın ilk 
2 ayındaki 
faiz dışı 
fazla ise 
1.1 
katrilyon 
lira olarak 
gerçekleşti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Pohlmdot 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 5131051

C.Savakğ 5131053

C.SavaYrd. 5132954

Emniyet Mûd. 5131028

TEKAnza 513 2066
TEK İşletme 51345 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
MIIBEğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 5131057
Karayolları 51313 08
Uman Baş. 51311 33
Mal MÜd. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Stat Mûd. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md 5131092
İlçe Tanm Mûd. 5131186
hçeSeç.Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenkapı (212)51612 12
Yalova (226)811 13 23
1 DO İmam Astan
Dinlenme Tes. 51323 94

VAPUR-FERİBOT

Yalova (226)8141020
Topçular (226)3634319
Esktılsar (262)6556031

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turtzm 5131212
Aydın Turtan 5132077

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Bga 5138843
Ipragaz 5132259

Habajgcc 5134546
YerilMgaz 5136500
BPGaz 5145981
BûNrierLNgcK 513®QQ

Devlet Hastanesi 5139200 
SSK Hastanesi * 5132329 
Mer.Sağ.Ocağı 5131068

TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
ÇmarTaksI 5132467
GûvenTaksI 5133240
GemlkTaksI 5132324
Manastır Taksi 5143550

BELEDİYE

Santral 5134521-33
Başkan* 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 513452M22
Sulştet. 5134521'115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md.513 45 21482
Yan^Md. 5134521411

$uAmq Yak»185

AMCAN PETROL 5131079
V®ZhWlAR PETROL 5'3 30 33

TUNCAY OTO GAZ 5T3M25

UMURBEY SAĞLIK OCAĞI YAPTIRMA 
YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

Derneğimizin olağan kongresi 24 Mart 2004 
Çarşamba günü Avcılar Derneği lokali GEMLİK 
adresinde saat 19.oo‘de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 31 Mart 2004 güne I 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır

YÖNETİM
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Fesh kararının alınması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının nhııaın
7- Dilek ve temenniler
8- Kapmış.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KİBRİ CAZCTESİ « Q£ Q0
KİBRİ BFSET □ I O OU 00

F*
 F

1a.»
İL

a
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Sigara içenlerin kör ol ma ihtimali
Bu ihtimalin içmeyenlere göre 3 kat fazla olduğu öne sürüldü.

Beyin krizi
Erken tanı ve gerekli 

önlemler felci önleyebiliyor.
İngiltere'de bilim 
adamlarının 
yaptıkları araştır
malar, sigara içen
lerin kör olma ihti
malinin içmeyenlere 
göre üç kat daha 
fazla olduğunu 
ortaya koydu. 
Sigara içenlerde, 
yaşlılıkla bağlantılı 
olarak ortaya 
çıkan maküler 
dejenerasyon adlı 
rahatsızlığın 
görülme oranının 
yüksek olduğuna 
dikkati çeken 
bilim adamları, 
hastalığın sürekli 
ve tedavisi imkan
sız şekilde

Sağlıkta yeni sözleşmeli personeli
Uzman, tabip, diş tabibi ve eczacılar 24 Marfta kura çekecek.

Sağlık Bakanlığı, 
eleman temininde 
güçlük çekilen 
yerlerde çalıştırıl
mak üzere tekrar 
sözleşmeli personel 
alacak.
Alınan bilgiye göre, 
sözleşmeli olarak 
çalıştırmak üzere 
alacağı uzman, 
tabip, diş tabibi ve 
eczacılar içirt 24 
Mart ta kura 
çekecek. Bakanlık, 
kuraya ilişkin ilan 
ile atama yapılacak 
birimlerin listesini 
yakında duyuracak. 
Bakanlık aynca. 
Yardımcı Sağlık 
Personeli 
Sınavı’na giren 
ancak 
yerleştirilmeyen 
ebe, hemşire, 
sağlık memuru 
gibi diğer yardımcı 
sağlık personelini 
de sınavda aldıkları 
puanlara göre 
yerleştirecek. 
Yerleştirme işlemi 
Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafın
dan yapılacak. 
Adayların 
yerleştirilmesi İçin 
her branşta ayrı

körlük yarattığını 
hatırlattı.
Araştırmacılar, 
İngiltere’de halkın 
büyük bölümünün 
söz konusu 
tehlikeden haber
dar olmadığını da 
belirtirken, hükü 
metten sigara 
karşıtı kampan 
yalarda bu unsurun 
da kullanılmasını 
istedi.
Kampanyalarda 
kullanılan afiş ve 
broşürlerde bu 
konudaki bilgilerin 
de yer almasını 
isteyen bilim 
adamları, aksi 
takdirde maküler 

ayrı taban puan 
belirlenecek ve 
bu puanın üstünde 
alan adayların 
başvurması 
istenecek.
Sözleşmeli çalışmak 
isteyen ve puanları 
tutan yardımcı 
sağlık personeli 
8-12 Mart arasında 
müracaat edecek. 
Adaylar, puanlarına 
ve tercihlerine göre 
yerleştirme 
işlemine tabi 
tutulacak.
Adayların yer
leştirme işlemleri 
18 Mart’a kadar 
tamamlanacak. 
Sınava, 84 bin 
yardımcı sağlık 
personeli girmiş, 
bunların yalnız 11 
bini yerleştirilmişti. 
Kalan 73 bin 
yardımcı sağlık 
personelinden 
puanlan tutanlar 
yeni atamalar için 
başvuru yapabile
cek. Sağlık 
Bakanlığı, ata
malara ilişkin İlanı 
ve hangi branş için 
kaç puan gerektiği
ni yakında 
açıklayacak.

dejenerasyon 
nedeniyle körlük 
vakalarındaki 
artışın süreceğine 
işaret etti. 
Araştırmayı yürüten 
Manchester üniver
sitesi ve Bolton 
Hastanesi bilim

AÇIKTAN ATAMA 
Kurası 10 Mart ta 
Bakanlık ayrıca, 
"Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına 
Açıktan Kura ile 
Atanacak Bazı 
Sağlık Personelinin 
Atama Esas ve 
Usullerine İlişkin 
Yönetmelik" 
hükümlerine göre, 
bakanlık ve diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
uzman, uzman 
tabip, tabip ve diş 
tabibi kadrolarına 
ilk defa veya 
yeniden açıktan 
kura ile atama 
yapacak. 
Buna göre, ihtiyaç 
olan bölgelerdeki 

adamları, İngil 
tere’de görülen 
her beş maküler 
dejenerasyon 
vakasından 
birinin sigaradan 
kaynaklandığım 
bildirdi.

sağlık kuruluşlarına 
372 uzman, eksik 
kadrosu bulunan 
239 sağlık kuru
luşuna 245 
tabip, çeşitli 
illerdeki 25 
cezaevine de 
25 diş hekimi 
ataması yapılacak. 
Kuralar, 
10 Mart'ta 
Bakanlık Bilgi 
İşlem Dairesi 
Başkanlığı 
tarafından 
bilgisayar 
ortamında
Ankara Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi 
Konferans 
Salonunda 
çekilecek.

Halk arasında felç 
adı verilen beyin 
krizi dünyada ölüm 
nedenleri arasında 
üçüncü sırada.
Buna karşı önlem 
alınması mümküm 
Kol ve bacaklarda 
uyuşmalar, belirli 
kas güçsüzlükleri, 
dilde peltek
leştirme şeklindeki 
konuşma bozuk
lukları ya da 
gelip geçici görme 
kayıpları gibi 
ataklar, beyin 
damar tıkanıklık
larının ön 
habercisi.
Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Girişimsel 
Radyoloji Bilim 
Dalı Başkanı 
Profesör Ahmet 
M emiş, hastanın 
vücuduna herhangi 
bir iğne 
yapılmaksızın, ilaç 
vermeksizin çok 
basit yöntemlerle 
beyin damarların
daki darlığın teşhis 
edilebileceğini 
belirtti.
Memiş, "İşte bu 
teşhis yapıldıktan 
sonra günümüzde 
mikro teknolojinin

NÖBETÇİ ECZANE
6 Mart 2004 Caeartaai 

SEDA ECZANESİ 
7 Mart 2004 Pazar 
DEMİRİZ ECZANESİ

Yİ. : 31 SAYI : 1787
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Mri* 

Sahibi : Kadri GÜLER

Haber Mûdüra : Seyfettin SEKERSOZ 
IstiHai Cad. Bora Sok. Nk3 B 

Tel: 513 96 83 Fa : 513 35 95 GEM* 
Basddrâı Yer . KÖRFEZ OFSET

MukairM Yaıs ii Iiütü hm 
İstiklal Cad. Bora Sok. V3 8 GBt*

olduğu yeni 
yÜT—rirr

kasık damano

damarındaki
darlıkların has-

engelleyen darhk - 
lan 15
bir işlemle kesm- 
1 ikle minimum 
riskle şimdiye 
kadar bilinen 
risklerden çok 
daha azalmış bir 
şekilde özel beyni 
koruyucu.pthtı 
engelleyici, fil
treleri ku llanar ak 
balonlar la ve 
stendlerle ahmak
tayız" dedi.
Bu yöntemle bir yai 
içinde 300 has
tanın olası brr 
felçten k u rt a rıkfrğı 
belirtiliyor 
Amerika'da cab 
yaygın oian bu 
sistem halen 
Türkiye'de 3 
hastanede
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AK Parti Umurbey
seçim bürosu açıldı

Adalet ve Kalkın 
ma Partisi Gemlik 
seçim bürosundan 
sonra, Umurbey 
seim bürosunu da 
hizmete açtı. 
Seçim bürosunu 
AK Parti Umurbey 
Belediye Başkan 
adayı Turgay 
Aypek ile birlikte 
açan AK Parti 
Grup Başkan 
Vekili ve Bursa 
Millitvekili 
Faruk Çelik, 
Umurbey ’lilere 
seslenerek, 
"Umurbey 
Türk demokrasi 
tarihinde önemli 
bir yeri olan 
beldedir. 
Buradan 
Başbakanlar, 
Cumhurbaşkanlar

yetişti. Merhum 
Celal Bayar'ı 
minnetle yad 
ediyorum. 
Umurbey, 
Umurbey'den, 
Gemlik'ten 
dahası Bursa'dan 
yönetilmeli. Biz 
Yerel Yönetimler 
Yasası'nı çıkara 
rak Türkiye’yi 
büyütüp, 
Anka ra'yı 
küçültmek 
istiyoruz " 
diye konuştu.
Gemlik’ten gelen 
siyasi parti 
yöneticileri ve 
Umurbeylilerin 
de katıldığı 
açılış töreni, 
Umurbeyli 
AKP’lilere 
moral verdi

r
Sayfa 10

Coşkun Sabah
DYP’lilerin

gecesine geliyor,r
Geçtiğimiz yaz 
aylarında Gemlik'e 
gelerek verdiği 
konserle 
sevenlerini 
coşturan 
Coşkun Sabah 
bu akşam Milton 
Gazinosu’nda 
Doğru Yol 
Partililerin 
konuğu oluyor. 
DYP İlçe Kadın 
Kollan tarafından 
düzenlenen 
İl Genel Meclisi 
ile ilçe ve belde 
belediye meclis 
adaylarının tanıtıla
cağı yemekli 
toplantıda Coşkun 
Sabah cok sevilen

sarkılan ile geceye 
renk katacak.
GÜZELİN 
DOSTU 
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
Adayı Faruk 
Güzel in yakın 
dostu olan ünlü 
Coşkun Sabah’m 
konuk gecede 
adaylar tanıtılırken, 
gece. Coşkun 
sabah konserine 
dönüşecek ve 
DYP’liler 
coşacak.
Coşkun Sabah, 
ilçemizde son 
olarak Gemlik'in 
kurtuluş şenlikle 
rine katılmıştı.

8

Sür

- Yerel seçimlere 22 gün keldi
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN MUHTAR ADAYLARI İÇİN *1

Her türlü Renkli afiş 
Z Seçim Broşürü 
✓ Tanıtım kartları 

basımı için

El ilanı
f Oy pusulası 
Tanıtım kartları
basımı için

1<
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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



Siyasî parti ve sivil toplum örgütleri etkinliklerle Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayacak.

Bugün Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü’nün 145. yıldönümü bütün dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. 1857 yılında yaşam koşullarırı rydeştinaak 
için Amerika’nın Nevvyoork kentinde onbinlerce dokuma işçisinin başlattıkları eylem üzerine, 110 kadının çalıştıklar fabrikaya 
kitlen erek, fabrikanın yakılması sonucu can vermesi üzerine bütün Dünya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor hçemtzda 
de siyasi parti ve sivil toplum örgütleri Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, bugün çeşitli etkinlikler düzenleyecekler.
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KHrfez
■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HBMH
8 Mart 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

Toprakla dayanışma 
kampanyası başladı
TEMA Vakfı nın düzen ledıg 'Tcprak-a 
dayanışma için bir milyon f da r ? -- 
yası dün start aldı. Kampanya kapsa^:^
da vatandaşların bağışlany’a ahracak tr ı 
milyon fidan toprakla buluş*,

Haber şjyfa f dr

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, denizde basın toplantısı yaptı.

“Denizlere şahin çıkalım”
1

Güne Bakış
! liypÛj Kadri GÜLER
Hk—jLs&İJ kadri_guler@hotmail.com

Demirel’den yeni atak.,
Kemal Demirel’i aktif siyaset ile 

uğraştığım 1977 yılından beri tanırım.
1976 yılında öğretmenlikten istifa edip, 

1977 yılında CHP İlce Yönetim Kurulu 
üyeliğine getirildiğimde, Kemal Demirel 
Partinin İl Gençlik Kollan’nda görevliydi.

Daha sonra, İl Gençlik Kollan Başkanlığı 
da yaptı.

CHP’de her kademede görev aldı.
Parti içi gruplaşmalarda Deniz Baykal’ı 

destekledi. Bay kal’ın Genel Başkan olması, 
O’nu milletvekili yaptı.

Kemal Demirel, parlamentonun çalışkan 
milletvek ili er ind e n d i r.

Her ne kadar CHP’nin mecliste gücü yoksa 
da, o, her zaman sesini duyuracak bir etkin* 
11c bulur.

Kemal, uzun yıllardan beri, Bursa’ya 
demiryolu getirilmesi için çabalıyor.

Açtığı imza kampanyası ile yurt çapında 
adım duyurdu.

I Şimdi de denizlerimize el attı.
I Dün, II Başkanı, Büyükşehir Belediye 
| Başkan adayı ve Gemlik Belediye Başkan 
| adayı ile deniz ortasında basın toplantısı 
■ düzenledi.
t. "Denizlerimize sahip çıkalım" adlı kam* 

I panya başlatarak, kamuoyuna sesini yine 
| duyurdu.
I Gemlik’te deniz ticareti son 20 yılda çok 

gelişti.
Gün geliyor, limanımızda yirmi gemi demir 
₺ Dem ir el’in bu girişimini destekle
memek elde değil.

Bir deniz kenarı kasabası olmamız 
nedeniyle, bu sese kulak vermeliyiz.

Denizlerimizin kirlenmesine biz de İzin ver-

Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
TBMM’de Ulaştırma 
Bakanının cevaplaması 
isteğiyle verdiği deniz
lerimiz ile ilgili soru 
önergesinden sonra, 
dün ilçemize gelerek, 
kiralanan bir motorla 
denize açılarak, deniz 
lere sahip çıkılması için 
eylem başlattı. 
CHP İl Başkanı 
Abdullah Özer ile 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı Gürhan 
Akdoğan, Gemlik 
Belediye Başkan adayı 
Mehmet Ali Kaya’nın da 
katıldığı deniz üzerinde 
basın toplantısında “Bu 
doğa armağanı bizlere 
gelecek nesillerden 
mirastır. Boğazlarımıza

ve kıyılarımıza sahip 
çıkmak bizlerin boyun 
borcudur.” diyen

Kemal Demirel. 
karalardan sonra.
den izleri nde hızla

DYP’liler Coşkun Sabah ile co
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kollan’nın 
düzenlediği aday 
tanıtım gecesine, 
katılan sanatçı 
Coşkun Sabah, 
DYP'lilere doyumsuz 
bir gece yaşattı. 
Belediye Başkan, 
belediye meclisi ve il 
genel meclisi aday
larının partililere

tanıtıldığı gecede. 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Faruk Güzel e 
büyük ilgi gösterildi. 
Sis gösterisi He 
salona giren Güzel 
ayakta alkışlandı. 
Coşkun Sabah, 
gecede iki saat 
sahne aldı.
Haberi saj'fı 2’d»

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, denizde basın toplantısı yaptı.

“Denizlere sahip çıkalım”
Seyfettin SEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi ne verdiği 
önerge ile Ulaştırma 
Bakanı Binali
Yıldırım ın cevapla
masını istediği deniz 
kirliliği için dün 
ilçemize gelerek, 
Gemlik Körfez’ine 
açıldı.
CHP Bursa İl Başkanı 
Abdullah Özer, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Gürhan 
Akdoğan ile birlikte 
Gemlik’te partililer ve 
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Mehmet 
Ali Kaya’nm karşıla 
dığı Kemal Demirel, 
denizlerin kurtanl-

, masının zamanının 
geldiğini söyledi. 
Körfez’de basın açık-

I laması yapan 
Demirel, doğa ve

I denizlerin hızla 
kirlendiğine dikkat

I çekerek, "Bu doğa 
ı armağanı bizlere 
gelecek nesillerden 
mirastır. Bu sebeple;

■ boğazlarımıza ve 
kıyılarımıza sahip 
çıkmak bizlerin 
bir boyun 
borcudur" dedi. 
Uzun yıllar boyunca 
denizlerimizden

sağlıklı bir şekilde 
faydalanabilmemiz, 
yani hem balıkçılık, 
hem turizm hem de 
ulaşımın, ticaretin 
sürdürülebilir olması 
i< in bu kirliliği ve bir 

\rkilde yağmalamaya 
karşı somut önlemler 
almak ve alınan 
önlemleri de eksiksiz 
uygulamak 
mecburiyetinde 
olduğumuzu belirten 
Kemal Demirel, yap
tığı açıklamada 
"Özellikle Boğazla 
rımız ve Marmara 
Denizi dünya deniz 
ticaretinde önemli 
bir bağlantı noktası 
olması sebebiyle 
gemilerin geçiş

Sayfa 3

P~">i Erol GÜRÇAY

Rüzgar hız kesti

Ünlü düşünür Cîcero:
İnsan, insanın kurdudur- 

demişti.

bulamadı.
Anket sonuçlan yöneticileri 

şımarttı.
Parti yönetimini:
“- Odunu koysak seçilir- 
havasına soktu.
Aday belirleme işi savsaklandı
Ve. Partide küskünler ve kırgın

lar meydana geldi.
Aslında, seçilen adaylarda 

kamuoyunu tatmin etmedi.
Çok şiddetli rüzgarda, bu gün

lerde azaldı.
AK Parti Bursa Büyükşehir 

adayı. Bursa'da tutmadı.
CHP adayı Gürhan Akdoğan w

lerinin doğaya zarar 
vermeyecek şekilde 
düzenlenmesi deniz
lerimizdeki hayatın 
korunması konusun
da bir sacayağı 
konumundadır" 
şeklinde konuştu. 
Günümüze kadar bu 
alanda birçok facialar 
atlatıldığını ve artık 
bu facialara nokta 
koymanın zamanının 
geçtiğine dikkat 
çeken Demirel, 
"Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu 
duruma duyarsız 
kalmadığımızın bir 
kanıtı olarak TBMM 
Genel Kurulu'na ve 
ilgili Bakanlığa 
konuşla ilgili bir 
soru örengesi 
verdiğimizi burada 
sîzlerin huzurunda 
kamuoyuna bilgi 
vermek, ilgili 
tarafların dikkatini 
çekmek ve sesimizi 
duyurmak istiyoruz" 
dedi.
Son günlerde 
boğazlarımızda

meydana gelen gemi 
kazaları ülkenin 
içinde bulunduğu 
siyasi ve ekonomik 
çalkantılar nedeniyle, 
yeterince yer bula
madığı ve tartışıla- 
madığım söyleyen 
Demirel, 
"Boğazlarımızda ve 
Marmara denizinde 
sürekli gemi kazaları 
yaşanmakta ve buna 
paralel olarak da 
sularımız altında 
yoğun metal batık
lan oluşmaktadır. 
Bunun sonucu 
olarak hem fiziksel 
hem de ekolojik 
kirlilikler kendini 
göstermektedir" 
seklinde konuştu.
CHP Gemlik Belediye 
başkan adayı 
Mehmet Ali 
Kaya ise, 
projelerinin hazır 
olduğunu. Gemlik'i 
turizm kenti yapacak- 
lannı, öncelikli 
olarakta plaj 
kazandıracaklarını 
söyledi.

DYP adayı Cevdet Yüce’nm 
arttı.

AK Parti Yıldırım da, cok 
bir seçim yasayacak.

Saadet Partisi adayı, çok 
çalışıyor.

CHP Yıldırım adayı da.

•MM

M

belediyelerde tecrübeli bir isim.
AK Parti, yine birinci parti ola

cak.

olamayacak.
Gemlik'te en bariz örneklerden 

biri yaşanacak.

Parti nin bulabileceği et» 
adaydı.

Ama. Seçilse bite. mecliste 
çoğunluk olamavacak

Bu dönem, cok etkili ve kaKtefi 
bir m uhalefette karsdasacak

bekteyte kinde

Üçün biri

£(/*/(/*/

gediğine
bite. Başkam roriayocak

Türk insanı; AB ülke 
vatandaşlarının gelirinin 
ancak dörtte birini alıyormuş... 
Nasıl tesbit edilmiş bilmem ama 
Benim bildiğim, bugüne 
kadar hep üçün birini aldığı.... Eninde sonunda.

Pişman oluHar.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Gemlik Belediyesini mutlaka alacaklarını söyledi. 

"Emaneti almaya geliyoruz”
Seyfettin SEKERSÖZ

Önceki gün ilçemize 
gelen Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardım 

r ası Recai Kutan 
"Emanet ettiğimiz 
Belediye Başkanlı 
ğını almaya 

I geliyoruz" dedi.
Beraberinde eski 

■ Bursa Milletvekili 
II Ahmet Sünnetçioğlu, 
[ eski Çorum

Milletvekili Yasin 
Hatipoğlu, SP İl 
Başkanı Hilmi Tanış, 

I Bursa Büyükşehir 
I Belediye Başkan 
I adayı Selim Sait 
I Terzioğlu ve İznik 
I Belediye Başkanı 
I ve SP adayı Zeynel 
| Ağabeydin Turanla 
I birlikte geniş bir 

konvoy eşliğinde, 
Gemlik’e giren Recai 
Kutan’a partililer 
büyük sevgi gösteri 
sinde bulundular.

|| SP Genel Başkan 
I Yardımcısı Recai 

j Kutan’ı partinin 
I Orhangazi Cadde 
I si’nde bulunan seçim 

bürosunda misafir 
eden Belediye Başkan 
adayı Recep Aygün, 
Gemlik Belediyesi ’ni 

; mutlaka kazanacak
larını belirterek, "Alt 
alta, AK AK üstüne 
gelse. Milli Görüşü 
engelleyemezler. 
Gemlik'te destanlar 

i yazmaya geliyoruz.
Türkiye'deki başarılı 
hizmetlerin devamını 

r Gemlik'te yapacağı 
miza söz veriyorum" 
şeklinde konuştu.

[Ahmet Sünnetçioğlu,

ise konuşmasını kısa 
keserek partililere 
"Recep Aygün size 
hayırlı olsun" dedi. 
RÖVANŞI ALMAK 
BOYNUMUZUN 
BORCUDUR 
Çorum eski Milletveki 
li Yasin Hatipoğlu’da 
partililere yaptığı 
konuşmada, Türk mil
leti olarak bazı özel* 
liklerimizin olduğuna 
değinerek, "Bizim 
insanımız sadakat ile 
vefa vasıflarını yok 
edenlere prim ver
mez. Emaneti teslim 
ettiğimiz insanlar 
hıyanetlik ettiyse 
meşru ve hukuki 
ölçülerde rövanşı 
almak boynumuzun 
borcudur. Bu 
kadirbilmezliğin 
hesabını ver demek 
boynumuzun borcu 
dur. Eğer demezsek 
sizde borçlu gider
siniz" diye konuştu. 
Ziyaret ettiği her 
yerde AK Parti’nin 

aldığı tepkiyi gör
menin kendisini mutlu 
ettiğine değinen Recai 
Kutan, "Belediyecilik 
bizim işimizdir" dedi. 
1999 seçimlerinde 
partilerinden Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçilen Mehmet 
Turgut’tan gelen 
şikayetlerin büyük 
olduğuna değinen 
Kutan, "Kendisi 
bizim yapımıza 
uygun olmadığını 
gösterdi, teslime 
hıyanet ederek 
aldığıyla başka yere 
gitti. Bunun hesabı 
kendisinden sorul
malı" dedi.
AKP’nin her yerde 
iktidarla ilgili başkan 
seçilmesi için yaygara 
koparttığını söyleyen 
Recai Kutan, "Başarı 
için iktidarda olmak 
önemli değil, 
yapılacak yardımlar 
yasalarla belirlen
miştir" şeklinde 
konuştu.

Hiçbir seçimin 
bu kadar önemli 
olmadığına dikkat 
çeken Kutan, vatan
daşın vereceği oylarla 
AKP’nin 1.5 yıllık 
karnesinin ortaya 
çıkacağını söyledi. 
DEFTERİNİZ 
DÜRÜLECEK 
Ülkede 15 milyon 
işsiz olduğuna 
değinen Recai Kutan, 
bunlara her yıl 1.5 
milyon işsizin 
katıldığını ve kahve 
köşelerinde okumuş 
ve bilinçli gençlerin 
toplandığına dikkat 
çekerek, "Bunlann 
her biri saatli bom 
ba. Bu gençlerimize 
iş bulmamız gerekir, 
bunuda Saadet 
Partisi yapacaktır. 
AK Partinin önü 
müzdeki seçimlerde 
defteri dürülecektir. 
Gün ders verme gü 
nüdür. Tüm yurtta 
karşı rüzgar esiyor" 
görüşünde bulundu.

Bin 400 yıldan beri 
devam eden Alevi- 
Be kt aş i ge le neği 
felsefesi ve kültürü 
doğrultusunda 
Gemlik'te kurulan 
Hünkar Hacı 
Bektaşi Veli 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
tarafından düzenle
nen Kurban ve 
Aşure günü dernek 
lokalinde Cumartesi 
günü yapıldı.
8. Ehli-Beyt anma 
etkinliklerinde 
Kaymakam Sadettin 
Gene ile Belediye

| Başkanı Mehmet
I Turgut hazır 

bulunurken ilçede 
bulunan hiçbir 
siyasi parti Aşure 
Günü’ne davet 
edilmedi.
Kültürel

değerlerine sahip 
t opime-

lana mvaniA 
alermnde yerinin 
olmadığına dtJJtart 
çeken Drrnrk 
Başkanı Karon 
Bulut, buynk fikir 
adamı Hac» Befctaşi 
Veli »cin Gelmiş 
olduğu toplumun 
inancını te kültü 
rantı Anadolu 
kültürü de kaııtaf 
tırarak kültürleri 
barıştırmış re top 
lamdaki atrık du 
güncelerin ontme 
^et çekmiştir dedh 
Hacı Bektas• Vefi 
Derneği taeaMMHB

Oyak Renault: 4 Bandırma : 0
Maçlarını oynamak için 
Gemlik stadını tercih eden 
Oyak Renault takımı konuk 

[ettiği Bandırmaspor’u 
puansız gönderdi.
Üçüncü profesyonel ligde 
kalma mücadelesi veren 
Bandırmaspor, mutlak 
galibiyet için geldiği 

^Gemlik’ten eli boş döndü. 
Maça hızlı başlayan Renault, 

imaçın 10 uncu dakikasında 
kazandığı penaltıyı kullanan 
golcü futbolcusu Fatih 

jftoyugölge ile 1-0 öne geçti. 
İlk yarının bitimine saniyeler 
kala golcülüğünü ortaya 

koyan Fatih takımının ikinci 
golünü atınca Renault 
devreyi 2-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya yine hızlı ve 
gol arayışlarıyla başlayan 
Oyak Renault, Gemlikli 
taraftarlarında desteğiyle 
63 dakikada önce Ömer'le 
durumu 3-0’a taşıdı.
Maçın 76 ncı dakikasında 
takımın dördüncü kendisinin 
üçüncü golünü Bandırmaspor 
ağlarına bırakınca Renault 
maçtan 4-0 galip ayrıklı.
Saha : Gemlik 
Hakemler : Deniz Kükrek 
(•••) Onur Küçük (***) Nihat

Samur (***)
Oyak Renault: Caner (**) 
Serkan (***) Levent (***) 
Vedat (**) (Gökan *) 
Muharrem (***) Onur (***) 
Fatih (***) Fatih B (***) Ömer 
(***) (H. Murat *) Sinan (**) 
(Tevfik *) Ekrem (** 
Bandır maspor : Tolga B. O 
Engin (**) Sedat (**) Cihazı (*) 
(Hacı •) Sedat B. (”) Tolga K. 
("I Muharrem f *) Gökan C) 
(Onur ') Sezer (*) (Cafer *) 
İzzet (”) Taner (**) 
Goller : Dk. 10 (pen.) 
45-76 B. Fatih.
Dk. 63 OnW^ (Oyak Renault)
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Nema öbti W Ma telıp
Ödeme, tasarrufu teşvik hesap numarasının son hanesine göre yapılacak.

Kamuoyunda 
"Zorunlu 
Tasarruf 
Hesabı” 
olarak bilinen 
Çalışanların 
Tasarruflarını 
Teşvik 
Hesabının 
tasfiyesi 
çerçevesinde, 
nemanın iIk 
t aks idinin 
ödenmesine 
11 Mart’tan 
itibaren 
başlanacak. 
Hazine 
Müsteşarlığı’ndan 
yapılan açıklamaya 
gör e, tas fiye 
yasası uyarınca 
ilk taksit nema 
ödemesi ile ilgili 
tutarlar, 8 Mart 
Pazartesi günün

T.C, Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığı

den itibaren
Ziraat Bankası’na 
aktarılmaya 
başlanacak. 
Açıklamaya göre, 
kişisel başvurular
da ödemeler, 
plan çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine 
göre, şu sırayla 
yapılacak:

"Son hanesi 1 
olan hak sahip
lerine 11 Mart - 
12 Mart, 
2 olan hak sahip
lerine 15 Mart - 
16 Mart, 
3 olan hak sahip
lerine 17 Mart - 
18 Mart, 
4 olan hak sahip
lerine 19 Mart - 
22 Mart,

5 olan hak 
sahiplerine 
23 Mart -24 
Mart, 
6 olan hak 
sahiplerine 
25 Mart -26 
Mart, 
7 olan hak 
sahiplerine 
29 Mart, 
8 olan hak 
sahiplerine 

30 Mart, 
9 olan 
hak sahiplerine 
31 Mart.”
1 Nisan’dan 
itibaren bu 
sıralama aranma 
yacak. Başvuru 
gününü geçirenler, 
daha sonraki 
günlerde de 
nemalarını 
alabilecekler.

"Tarım Sektörüne 
Destek Sürecek"
Tarım Bakanı Güçlü, bu yılda tarım

sal desteğin süreceğini söyledi.
Tanm ve 
Köyişleri 
Bakanı Sami 
Güçlü, tanm 
sektörüne ver
ilen desteği bu 
yıl da sürdüre
ceklerini 
söyledi. 
Sami Güçlü 
Adana'nm
KaraisalI ilçesine 
bağlı Beydemir 
Köyünde "Kırsal 
ala nda sosyal 
destek projesi" 
kapsamında 200 
süt ineğinin hak 
sahiplerine dağıtıl
ması amacıyla 
düzenlenen törene 
katıldı.
Güçlü, "Bu sene 
500 bin çiftçimize

düşük faizli kredi 
veriyoruz. Dûşfik 
faizli kredinin 
önemli kısmı 
tohum, gübre, 
ilaç, mazot 
amaçlı kullanıla 
cak. Yüzde 25 fai
zli şu anda. Eğer 
cari faizler 
düşerse biraz 
daha düşecek." 
dedi.

; ■ bilişim hizmetleri i
| m GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇZİN11 PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK <
| ™ ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

İM EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYATIII 24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
। ■ Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili
I ■ satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
| ® Merkezistiklal Caddesi Gürle iş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

|M Tel: (0.224} 513 11 69 - 513 12 25



‘a g 8 Mart 2004 Pazartesi Sayla •

Stressiz yaşam için "Hayır" deyin
Yapmak istemediğiniz bir şey için kendinizi "evefe zorlamayın.
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Psikiyatri Uzmanı 
Sabri Yurdakul, 
bazı insanların 
karşısındakini kır
mamak için istek
lerine (hayır) 
demekten 
çekindiğini 
belirterek, "İnsan- 
lora (hayır) demek 
istediğimizde 
(hayır) demek, 
hem bizi sıkıntıya 
ve strese sokmaya
cak, hem de o 
insana olumsuz 
duygular besle
memize engel 
olacaktır" dedi. 
Yurdakul, çoğu 
insanın dostlarının 
ve arkadaşlarının 
beklentilerini yerine 
getiremediği zaman

ün I

894

Yatakta Ders Çalışmayın..!
Yatak üzerinde oturarak veya yatarak ders çalışmak başarıya engel.

ma
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Öğrencilerin yatakta 
oturak veya yatarak 
ders çalışmasının 
başarıyı engelleye
bileceği bildirildi. 
Kocaeli Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ayla Ak 
baş, öğrencinin 
başanlı veya başa 
nsız olmasında yete 
neklerinin yanı sıra 
fiziki koşulların da 
etken olduğunu 
bildirdi. Öğrencinin 
evinde ders çalışma 
ortamının rahat 
olması gerektiğini 
ifade eden Akbaş, 
öğrencinin çalışma 
odasının kesinlikle 
ayn olmasının 
zorunlu olduğuna 
değindi. İmkansızlık 
yüzünden odası 
bulunmayan öğren 
cinin çalışma masa 
sının da kendine ait 
olması gerektiğini 
anlatan Akbaş, 
öğrencinin gürültülü 
ortamdan uzaklaş
masını önerdi.
Bazı öğrencilerin 
masa yerine yatak 
üzerinde oturarak 
veya yatarak ders 
çalıştığının bilindiği
ni açıklayan Akbaş, 
funlan söyledi:

kendini suçlu his
settiğini ve onları 
üzdüğünü düşün 
düğünü söyledi. 
Bu yüzden kişinin 
onları üzmemek 
adına isteklerine 
(evet) dediğini ve 
ondan sonra da piş
man olduğuna 
dikkat çeken 
Yurdakul, 
"Halbuki yapmak 
istemediğimiz 
işlere (evet) dedi 
ğimizde hem 
kendimiz sıkıntı 
yaşamakta, hem 
de karşımızdaki 
insana dolaylı 
yoldan tepki 
vermekte ve öfke 
duymaktayız" 
diye konuştu.

"Yatak üzerinde 
yatarak veya otu
rarak ders çalışmak 
başarıyı olumsuz 
etkiliyor. Öğrenci 
yatak üzerinde fizi
ki olarak rahat ola
maz. Eğer öğrenci 
yatağa sehpa koyu 
yorsa sehpanın 
yatakta sabit kal 
ması da zorlaşacak
tır. Çalışma araç 
lannı kucağına 
veya eline alan 
öğrencinin ders 
araçlarından 
verimli yararlan
ması veya yazıp 
okuyabilmesi de 
fiziki olarak öğren
ciyi yoracaktır. 
Sürekli rahatsızlık 
duyan öğrencide 
kısa sürede bıkkın
lık ve uyuşukluk 
görülecek bu yüz
den öğrenci çalış
mayı bırakacaktır." 
Yatakta yüzü koyun 
veya sırt üst yatarak 
ders çalışmanın da 
başta göz olmak 
üzere sırt, bel ve 
kol kaslarını yora
bileceğin! bildiren 
Akbaş, şöyle devam 
etti: "Yatar 
pozisyondaki 
öğrencinin uykusu 
geleceği için der

Burada önem 
li olanın kişi 
nin karşısın
dakine niçin 
(hayır) dediği
ni iyi açıkla
ması ve onu 
ikna etmesi 
olduğunu 
belirten
Yurdakul, 
şöyle 
konuştu: 
"Senin İstediğini 
yapamıyorum 
çünkü...) şeklinde 
konuşmak, hem 
kendimizi baskı 
altında kalmaktan 
kurtaracak, hem 
de ilişkimizi olum
suz etkilenmekten 
koruyacaktır" 
Bu nedenle yap

sten verim alamaz. 
Bunun yanı sıra bu 
pozisyondaki 
öğrencinin gözü 
kitapta olsa bile 
beyni ve düşün 
çeleri başka yerde 
olur ve sık sık ha 
yal kurar ve konu 
ya adapte olamaz." 
Akbaş, özellikle lise 
dönemindeki öğren
cilerin ders çalış
maya istekli 
olmadıklarını 
bildirerek, bunun 
derse olan motivasy
onun yetersizliğin
den kaymaklandığını 
vurguladı. Akbaş, 
şöyle konuştu: 
"Ergenlik döne
mindeki öğrenci
lerin, genellikle 
ders çalışmaya 
daha az zaman

mak istemediğimiz 
işlere baştan(evet) 
deyip pişman ol 
mak yerine, gerek 
çeli olarak (hayır) 
demeyi stressiz 
yaşam için önce
likli davranış 
olarak benimse 
meliyfo. Başkasını 
üzmek korkusuyla 
kendimizi üzme 
meli ve strese 
sokmamalıyız." 

ayırdıkları biliniyor. 
Bunun nedeni 
derse olan moti
vasyonun yetersiz 
olmasıdır. Bu çağ
daki çocukta kimlik 
oluşumu yeni 
geliştiğinden derse 
olan adaptasyon 
da azalıyor. Arka 
daşlanndan ailesin 
den ve çevresinden 
kolay etkilene 
biliyor. Yaşachğı 
herhangi bir 
olumsuz olayı 
kuruntu haline 
getirebilir. Ders 
çalışmayan 
arkadaşlarını da 
örnek alabilir, 
bütün bu etkenler 
öğrencinin çalış
maya daha az 
zaman ai'irmasma 
neden olabilir.'

"Canı sıkılan
112Yİ aramasın.,!'

Bu uyan, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'dan geldi.

Sağlık 
Bakanı 
Recep 
Akdağ, 
acil sağlık 
hizmet
lerinin 
daha iyi 
yürütülme
si için 
vatan
daşların 
duyarlı 
olmalarını 
istedi.
Sağlık Bakanlığı 
verilerinde çarpıcı 
istatistikler var. 
İstanbul'da 112 
Acil Yardım hattı
na her gün binlerce 
çağn geliyor: 
ancak gerçek 
acil vaka sayısı 
sadece 150-200 
civarında.
Recep Akdağ, bu 
noktada 184 
numaralı Sağlık 
Bakanlığı İletişim 
Merkezi n uma 
rasını hatırlatıyor: 
"Her hangi bir 
problemi olan, 
canı sıkılan lüt
fen 112'yi ara
masın arayacaksa 
SABİMİ 184 ü

ar—ıw bat hafta 
da 24 saat 
çalışantarımız 
var. ya o unda 
cevap veriyor ya 
sonraya yön
lendiriyor. * 
Hastanelerdeki 
otopark sorus—yİa I 
ilgili yeni bir çaAm* I 
mavi da aktaran 
Akdağa. Şimdi 
yeni yaptığımız 
genelgeyle has
tanelerimizin 
otoparklarının 
vatandaştan 
para alman 
yer olmasını 
kaldırıyoruz, 
umarım bu 
üniversite 
hastanelerine de 
örnek olur' 
diye kon—



Sayfa 6Mart^004^azarteşi

4----------------------
C3öES
HRR^UNlUN IİVABI OANTiH

ş kazalarında Avrupa biniyiz!
Türkiye, iş kazaları bakımından dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor.

DEVREN SATILIK FAAL İŞYERİ

Türkiye’nin iş 
kazalarında 
Avrupa’da birinci, 
dünyada ise üçüncü 
sırada yer aldığı 
bildirildi.
Türk-İş’e bağlı Türk 
Harb-İş Sendikası 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
SSK’ya bildirilen ve 
bildirilmeyenlerle 
birlikte Türkiye’de 
her yıl yaklaşık 
300 bin iş kazası 
meydana geliyor. 
Araştırmaya göre, 
dünyada en fazla iş 
kazası Güney Kore 
ve Brezilya’nın 
ardından Türkiye’de 
olurken, Türkiye 
ölümlü iş kazaları 
açısından Avrupa’da 
ise birinci sırada 
bulunuyor.
Araştırmaya göre, 
2000 yılında SSK’ya 
bildirimli 74 bin 
847 iş kazası 
meydana gelirken, 
bu kazalar sonucun

da 1173 kişi 
yaşamını yitirdi, 
1818 kişi sakat 
kaldı ve 1 milyon 
697 bin 986 işgünü 
kayboldu.
Bu arada. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş sağlığı 
ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’ne, bölge 
müdürlüklerinden 
halen gelen bilgilere 
göre ise 2003 
yılında toplam 29 
bin 445 iş kazası 
meydana geldi. Bu 
kazalar sonucunda 
487 kişi yaşamını 
yitirdi, 19 bin 979 
kişi ise yaralandı. 
EN ÇOK KÜÇÜK 
İŞYERLERİNDE
İş kazalarının yüzde 
72’sinin 50’den 
daha az işçi 
çalıştıran işyer
lerinde meydana 
geldiği vurgulanan 
araştırmada, iş 
sağlığı ve güvenliği 
kurullarının oluştu

Eski Pazar Caddesinde Temizlik 
Maddeleri Ticaret yapan işyeri 

devren sahibinden satılıktır.

rulduğu ve koruyucu 
cihazların bulun
durulduğu 
işyerlerinde 
kazaların daha az 
olduğu belirtildi.
Türk Harb-İş araştır
masında, Türkiye’de 
her yıl SSK’ya 
bildirilen ve 
bildirilmeyenlerle 
birlikte yaklaşık 
300 bin iş kazası 
meydana geldiği 
vurgulanarak, bu 
kazalarda ölen ve 
yararlananların 
sayısının açıklanan 
resmi rakamların

daha da üzerinde 
olduğu belirtildi. 
Kazaların daha çok 
sabah saatlerinde 
ve en çok maden, 
inşaat, tekstil ve 
kimya işkollarında 
oluştuğuna 
dikkat çekilen 
araştırmada, 
sigortasız işçi 
çalıştırılan 
işyerlerindeki 
kazaların da çok 
olduğu, bu nedenle 
denetimlerin sık
laştırılması gerektiği 
kaydedildi.

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76
0
| BURSA HAKİMİYETİ 
İ HE KENT GAZETELERİME İi
ii
I
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ÇİFTİ AİLE ARANIYOR
Çiftlikte çalışabilecek büyükbaş hayvan 

bakıcılığı yapacak AİLE ARANIYOR 
Müracaat Tel: 513 73 93

Manastır Aile Gazinosu 
DEVREN SATILIKTIR

| MİLYON AİLE GAZİNOSU
İ DÜĞÜN - NİŞAN - SÜNNET-
i ÖZEL GÖN ■ EĞLENCE • TOPLANTILARINIZ İÇİN 

■ ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

REZERVASYON TEL.S131071
TOYO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

ı tej ı

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ JjPL I 
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HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI |
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Kitap fuarı....
Kültürel gelişme, bilgi toplumu olma, aydın

lanma adına çok önemli bir girişim.
Bursa’da bu yıl İkincisi düzenleniyor.
Bursa, TÜYAP’ın kitap fuarı düzenlediği 

İstanbul ve İzmir’den sonra üçüncü kent.
Ankara’da da denemişler ancak başarılı ola

mamışlar.
TÜYAP’ı kitap fuan düzenlemek üzere 

Bursa’ya çekenlere teşekkürler.
TÜYAP tarafından gerçekleştirilen, Bursa 

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ve Uludağ Üniversitesi’nin 
katkılarıyla desteklenen fuar, çok sayıda 
Bursah kitapseveri kitapla buluşturuyor.

Kültürel ve düşünsel yozlaşmanın ala
bildiğine yaşandığı günümüzde Kitap Fuan 
karanlıkların içinden bir ışık gibi doğuyor.

Önümüzü aydınlatıyor.
Okumak çok boyutlu bir nitelik.
Çok önemli katkıları var.
İlk anda akla gelenler
Kültürel gelişmeye katkı sağlıyor.
Daha çok araştırma yapılmasına,daha çok 

kitap yazılmasına olanak yaratıyor.
Kişisel gelişimi hızlandırıyor.
Yaşlanmayı geciktiriyor.
Toplumsal kalkınma sürecini hızlandırıyor.
Demokratik bir platform.
Düşünce aynmı yapmaksızın tüm yayınev- 

lerini bir araya getiriyor.
Onun için;
Ayağımıza kadar gelen ve bir arada sunulan 

binlerce kitap, yüzlerce yazar, onlarca 
kültürel etkinlikten oluşan Bursa’daki kitap 
fuarını iyice değerlendirmek gerek.

Fuar tam bir kültürel gelişme ve aydınlan
ma merkezi konumunda.

Yazarların imza günleriyle iyi planlanmış 
söyleşiler de fuara ilgiyi arttırıyor.

Bursah düşün adamlarıyla yerelleştirilen 
söyleşiler kent halkının ilgisini çekmeyi hedef

DYP’liler Coşkun 
Sabah ile coştu

Doğru Yol Partisi Kadın Kolları’nın düzenlediği yerel seçim 
aday tanıtım gecesine katılan ünlü Udi Coşkun Sabah, 
DYP’lileri coşturdu, DYP’liler seçim öncesi moral topladılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ünlü sanatçı Udi 
Coşkun Sabah, 
önceki akşam 
Milton Gazinosu’nda 
DYP’lilerin 
konuğu oldu.
DYP Kadın Kolla 
rı’nın düzenlediği 
İl Genel Meclisi, İlçe 
ve Belde Belediye 
Meclisi adaylarının 
tanıtım ve tanışma 
gecesinde sahne 
alan Coşkun Sabah 
yaklaşık 3 saat- 
kaldığı sahnede 
DYP’lilere unutul-

maz akşam yaşattı. 
Turhan Tayan, 
İlhan Parseker, İl 
Başkanı İlker Öza- 
slan ve yönetim 
kurullarının da 
hazır bulunduğu 
gecede en büyük 
ilgiyi Belediye 
Başkan adayı 
Faruk Güzel gördü. 
Sisli, dumanlı 
görüntü eşliğinde 
salona giren Faruk 
Güzel’e tam 
destek veren par
tililer "Belediye 
bizim olacak"
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doruğuna çıkan 
DYP’liler, 28 Mart 
seçimleri için 
büyük moral 
depoladılar.

sloganı attılar. 
Gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
sahnede Coşkun 
Sabah’la eğlencenin

Doğru da oluyor.
Uluslar Arası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

düzenlenen 2. Bursa Kitap Fuarı 14 Mart’a 
kadar sürüyor.

155 yayınevi ve yayın kuruluşunun katıldığı 
fuar kapsamında 52 kültür ve edebiyat 
etkinliği düzenleniyor.

Söz konusu etkinliklere aralarında Gemlikli 
edebiyat sanatçısı Serdar Ünver’in de yer 
aldığı 115 yazar, sanatçı, bilim adamı, 
gazeteci ve politikacı katılıyor.

Gemlik Lisesi edebiyat Öğretmeni Serdar 
Ünver 9 Mart 2004 Sah günü (yarın) saat 
17.45-18.45 saatleri arasında gerçekleşti 
rilecek “Günümüz Şairi Şiirin Neresinde 
“konulu panelin konuşmacısı.

Girişi ücretsiz olan fuar her gün 11.00- 
20.00 saatleri arasında Bursah kitapseverleri 
konuk edecek.

Geleceğiniz için, bağımsız Türkiye için. 
Cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve kolla
mak için; Kitap fuarına gidiniz.

DYP seçim büroları açıldı
Doğru Yol Partisi, 28 Mart seçimleri için 
çalışmalar yürütecekleri seçim bürolarının 
açılışlarını tamamladı.
Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, İlçe 
Başkanı Peyami Çağlar ve partililerle birlikte 
önce Orhangazi Caddesi üzerinde seçim 
bürosu açan Çağlar, daha sonra Dereboyu ve 
Balıkpazan semtlerindeki seçim bürolarının 
açılışlarını yaptı. Seçmenlere daha yakın ola
bilmek için açılan bürolarda DYP’liler 
Belediye Başkan adayı Faruk Güzel'in 
tanıtımını yapacaklar.
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Toprakla dayanışma başladı
TEMA Vakfı'nın düzenlediği kampanya başladı.

TEMA Vakfı’nın düzen 
lediği ve TRT’nin de 
desteklediği "Toprak 
la Dayanışma İçin 
Bir Milyon Fidan" 
kampanyası kapsa 
mında, vatandaşların 
bağışlarıyla alınacak 
1 milyon fidan toprak
la buluşacak. 
Kampanya 
çerçevesinde ilk gün 
yaklaşık 350 milyar 
liralık bağış yapıldı. 
Hayrettin Karaca, 
"Bugün toprakla 
dayanışma için 
biraraya geliyoruz. 
Çölleşen toprak
larımızda bir yıl 
sonra yemyeşil fidan
lar görmek için 
biraraya geliyoruz. 
Bugün çok özel bir 
gün, çocuklarımıza 
yaşanabilir bir dünya 
bırakmak için elimize

geçen büyük bir 
fırsat." dedi.
Karaca, her yıl eroz 
yon nedeniyle Kocaeli 
ve Bursa illeri kadar 
toprak kaybedildiğini; 
bu kaybın durdurula- 
maması halinde ise 
Türkiye’nin 36 yıl 
sonra çöl olacağı 
belirtti.
Bu kaybın önüne 
geçilmesi için TEMA 
Vakfı’nın başlattığı 
kampanyada, Türkiye 

genelinde 1 milyon 
fidan dikilmesi amaç 
lanıyor. TRT’nin de 
desteklediği kampan 
yada, vatandaşların bir 
fidan karşılığı olan 2 
milyon 500 bin liralık 
bağışlarıyla alınacak 
fidanlar sonbaharda 
toprakla buluşacak. 
Kampanyaya katılmak 
isteyenler Turkcell 
faturalı hatlarından 
3464’e kısa mesaj 
göndererek ya da şu 
numaralan arayarak 
katkıda bulunabilir: 
Akbank 444 25 25 
Koçbank 444 0 555 
Oyakbank 444 0 600 
Türkiye İş Bankası 
444 02 02
Türkiye Vakıflar 
Bankası 444 0 724 
Yapı Kredi Bankası 
444 0 444

Sel hayatı felce uğratıyor
Birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.

Yoğun kar yağışı 
nın ardından ge 
len sıcak hava 
ile birlikte 
korkulan oldu. 
Sel, heyelan ve 
çığ, son iki 
günde 14 can 
alırken, 5 kişi de 
sele kapıldı. 
Muş, Kars, 
Erzurum, Bitlis 
ve Mersin’in 
Silifke ilçesi’nde 
de binlerce evi 
su bastı.
Doğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki 
son taşkınlar ve 
çığ, dün 13 
kişinin ölümüne 
yol açmıştı.
Dün Artvin’in 
Yusufeli İlçesi

Çeltikdüzü 
Köyü 
yakınlarında 
meydana gelen 
heyelanda, 
Fahize Şahin 
hayatını kaybetti. 
Ardahan’da, 
Altaş köprü 
sünden nehre 
uçan otomobilde 
bulunan 3 kişi 
ile Siirt’in 
Pınarca ve

Yolbuldu 
köylerinde 
sele kapılan 
2 kişiyi arama 
kurtarma çalış
maları sürüyor. 
Muş'ta 6 
belde ile 21 köy. 
Mersin’in Silifke 
ve Mut ilçesinde 
de yaklaşık 80 
bin dekar arazi 
ve 10 bin ev su 
altında.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB), 2004 
yılının ilk 2 ayında, 
geçen yılın ilk 2 
ayına göre açılan 
şirket sayısında 
azalış, aynı 
dönemde kapanan 
şirket sayısında da 
artış meydana 
geldiğini açıkladı. 
TOBB’dan yapılan 
açıklamaya göre.

Ticaret Sicili veri
lerine bakılarak, bu 
yılın ilk 2 ayında 
açılan şirket 
sayısında geçen - 
yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 13,13’lük 
azalış, kapanan 
şirket sayısında da 
yüzde 8,52'lik bir 
artış gerçekleşti. 
Buna göre, açılan 
şirket sayısı

2003’ün ilk 2 
ayında 13 bin
691 iken, 2004'ün 
aynı döneminde 
bu sayı 11 bin 894 
oldui. Kapanan 
şirket rakamlarına 
bakıldığında da 
2003’ün söz 
konusu edilen 
döneminde 4 
bin 837 sayısı, 
2004’te 5 bin 
249’a ulaştı.

GEREKLİ TELEFONLAR DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

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 5131051

C.Savcılığı 5131053

C,Savcı Yrd, 5132954

Emniyet Mûd. 5131028

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 5140095
Onm.Böl.Şef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 5131057
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 5131133
Mal Mûd. 513 1095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507

Tapu Slcl. Mûd. 5131414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 5131411
Tekel Md. 5131042
Ver. Dairesi Md. 5131092
İlçe Tanm Mûd. 5131186
İlçe Seç. Md. 5137773

Bursa 256 77 84
Mudanya 5443060
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

Yalova (226)8141020
Topçular (226)363 43 19
Eskihlsar (262)65560 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 2615400
Otobüs Terminal (18 Hat)

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295

Tekgaz 5131637

Ocokgaz 5131637

Bgaz 5138843
Ipragce 5132259

Habcşgaz 5134546
YeniÛkitgaz 5136500

BPGaz 51459 81

KMûnter IMgat 513 80 00

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MerSağ.Ocağı 5131068

TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
ÇınarTaksI 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastı» Taksi 514 3550

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabta 513 24 32
Otobüs İşlet. 5134521-122 
Su İşlet. 5134521-115
İtfaiye 5132325

Muhasebe Md.513 45 21 -182 
Yaalşl. Md. 5134521-111 

Su Araa \ariz 185

AMCAN Pfmoi 5)310 79
VWlhWlAR 513 30 33
TUNCAY OIOGAZ 5131425

Yine yağmur geliyor
Yurdun batısı, 
yann akşam saat
lerinden itibaren 
Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı 
sistemin etkisine 
girecek. Hava 
sıcaklığı, hafta 
ortasına kadar 
artacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
yurdun batısı, bu 
akşam saatlerinden 
itibaren Orta 
Akdeniz ürerinden 
gelen yağışlı sis
temin etkisinde 
kalacak.
Buna göre, bugün 
Marmara’nın batısı 
ve Kıyı Ege'de. 9 
Mart Sah günü

Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, Batı 
Karadeniz’in batısı 
ile İç Anadolu'nun 
kuzeybatısı; 10 
Mart Çarşamba 
günü Marmara. 
Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu, Orta ve 
Doğu Karadeniz 
yağışlı geçecek.
Yağışlar, Trakya’da 
karla kanşık yağ
mur ve kar. diğer 
yerlerde ise 
yağmur ve sağanak 
şeklinde görülecek. 
Hava sıcaklı klan 
ise hafta ortasına 
kadar artacak. Sah 
günü İstanbul'da 
8, Ankara da ise 
8-10 derecelik 
artış kaydederek 
mevsim normal
lerinde seyredecek.

Ancak, sıcaklıklar 
çarşamba günün
den itibaren yur
dun kuzeybatısın
dan başlayarak 
azalacak. Bu 
arada, özellikle 
yann Marmara, iç ] 
ve doğu Lülgıkıdl 
sabah saatlerindr

icni^w . yDOYTEHLIKESDEİJ

KARSI UYARI
Meteoroloji uzman- 
lan. Doğu Anado 

görülecek kar 
erimeleri de bu 
gece Ege ve Ak 
deniz de beklenen 
don nedeniyle va 
tanda şiar, ilgililer 
ve üreticilerin <Kk 
katli olma lan uya 
nsmda
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ANAP'a Et kişi katıldı
Seyfettin SEKERSOZ 

28 Mart seçimleri 
öncesi Anavatan 
Partisi, katılım 
sürüyor.
Önceki akşam parti 
binasında düzenle
nen törenle 66 kişi 
yakalarına
ANAP rozeti taktı. 
Katılım töreninde 
açıklama yapan 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 
partilerine katılan 
66 kişiden 62'sinin

Ilhan Soysal'a 
hemşeri aesleği

Genç Parti’den 
geldiğini, diğer
4 kişinin AK 
Parti’nin Ata 
Mahallesi sorumlu

ları olduğunu söyle
di.Partilerine olan 
inancın ve sevginin 
son gynlerde arttığı
na dikkat çeken

Ferhat Kurt, "Bu 
güç ve moralle 
karşımızda kimse 
duramaz" dedi. 
Anayatan’a katılan-

lara parti rozetlerini 
Ferhat Kurt ile 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Tekin 
taktı.

Umurbey’de Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Dünya Kadınlar Günü 
Umurbey de ilk kez kut
landı. Umurbey Belediye 
Başkam Fatih Mehmet 
Güler tarafından düzen
lenen güne kalabalık, .
Umurbeyli 
bayanlar katıldı.
Güler yaptığı konuşma
da, ilk kez Umurbey 
Belediye Meclisi’nde bir

bayanın aday olduğun »■ 
seçildiği takdirde yapıl
makta olan yeni binada 
kendisine bir oda tahsis 
edeceğini söyledi.
Güler, aynı yerde ilköğ 
retim okulu koruma 
derneğine de bir yer 
ayrılacağını belirtti. Altın 
çekilişli günde kadınlar 
doyasıya eğlendi.
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•e* MUTFAK DOLAPLARI

✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KARILI GARDROP^

✓ RROFİLLİ GARDROb 
✓ VESTİYER - KCZ»IV1İDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFON YER 

KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI
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Mrk. : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel : (0.224) 314 30 62 GEMLİK

Şt>. : Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/0 BURSA

Tel : <0.224) 3<S3 9» 72

DSP Belediye Başkan 
adayı İlhan Soysal, 
seçim ziyaretinde 
bulunduğu Kars- 
Ardahan ve İğdır 
İlleri Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’nde 
destek buldu.
Kendiside Kars’ta 
olan İlhan Soysal, 
hemşehri derneğinde 
yaptığı konuşmada, 5 
yıllık İl Genel Meclisi 
üyeliğine hemşehri
lerinin desteğiyle 
geldiğini ve onlan 
asla mahçup etmeden 
faydalı çalışmalar 
yaptığını söyledi.
Soysal, 
"2 yıl öncesinden 
partim bana bu 
görevi uygun gördü, 
’Gemiik’e daha iyi 
nasıl yardımcı ola
biliriz’ görüşüyle 
bende talip oldum. 
Anadolu’nun bağan
dan kopan bizler 
şimdi Gemlik için 
vanz ve Gemlik’i 
seviyoruz" diye 
konuştu.
Soysal. 5 yıllık İl 
Genel Meclis üyeliği 
zamanında bir süre 
kapanan ilçe 
girişinin aç An an için 
girişimler başlattığını 
ve başarılı olduğunu 
söyledi.
Soysal. "Belediye 
başkanı param var. 
diye övünüyor ama 
sokaklar pislikten 
geçilmiyor" dedi. 
Demek üyeteriafea 
Üniversite baklandaki 
sorularını da yanıt
layan Soysal» "İlme 
karşı duran m akima 
şaşarım. Umudum

od ur ki. 29 Mart 
sabahı çok şey 
değişecek. Belediye 
bizim elimize 
geçtiğinde en kısa 
sürede açılması için 
ben mücadele 
vereceğim" dedi. 
İlhan Soysal, 
Belediye nin alt yapı, 
yol ve su çalış
malarının sosyal 
belediyenin aslı 
görevlerinden biri 
olduğunu da belirten 
Soysal, "Belediye 
ancak bunları 
bitirdiğinde sosyal 
faaliyetlere başlaya- 
bilir” görüşünde 
bulundu.
DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜNÜ KUTLADI 
Öte yandan bugün 
kutlanacak olan 
Dünya Kadınlar 
Gününü de kutlavan 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz, Dünya
Kadınlar gününün ___
tarihçesini anlatarak i 
şu lan söyledi : 
“Kadınlar köle dryfl ir* 
dir. Rahat huzurlu I 
eşit ortamlarda I
çalışma lan sağlan- I I 
malıdır. Kadınlan 
mız ve genç kızlan I j 
mır törelerden 
dolan cin avdeti kur- 11 
ban gitmemelidir. ı 
Öncelikle kadmlarc | I 
oy hakkı, seçme re L 
seçilme hakkı, çok I | 
eşlilikten kurtulma I | | 
yolundaki haklar. | 
ikinci meşrutiyette» j Ç 
sonra ortaya çıkar F 
tstdtienfi. Bugün H 
kadınların haklan I 
kavuşmuşsa bu 
Atatürk sayesinde I 
olmuştur.” | İ|
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Doğru Yol Partisi Kadın Kolları nikahsız yaşayan Kurban çiftini evlendirdi.

FİYATI: 200.000- TL.

veMBRMrlMİ taraa

TOĞSAŞ A^-Y «3 HD BM dekara 
satın alan YEYNCa gupnftşse?
kalan 30 milyon doiartık borca çdenca a - 
firmada şok yaşandı Y1.YAK m MMu 
çekilmek İstediği öğranML Haburi apf <W

Doğru Yol Partisi Gemlik Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 4 yıldır nikahsız yaşayan 1 çocuk saMbr Götsen ve 
Muhittin Kurban çiftinin nikahını kıyarak, güne damgasını vurdu. DYP’nin İstiklal Caddesindeki seçim bürosunda taydan nikahta DYP 
Belediye Başkan adayı Faruk Güzel gelinin şahitliğini yaparken, damada da düğün hediyesi olarak altın taktı. Haberi sayfa 3'de

leşmesi boMoaMo*. 
Uludağ ÜnrvorsAa» MabMri 
Mustafa hrtam aşdacab 
üniversite bünyesinde

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Karapaşaoğlu’ndan teşkilata yemek

Kadınlar Günü’nde sürpriz nikah

Güne Bakış
Uludağ 
yapdacah olan tahss 
haki ea^aMaşmaa. 
MADDE BAÛMJLAMMA 
TEDAVİ MERKEZİ 
Bir haz daha Ambara da 
tatatan iştaaalarti yval

KHrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

9 Mart 2004 Salı

YILYAK’a 
büyük şok

Sunğipek Fabrikası’nın tapusu Hazine’ye geçti ancak Hazine fabrikayı hala üniversiteye tahsis etmedi

üniversite tahsisi Hazine’ye takıldı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AK Partide kaynama devam ediyor.
Yerel seçimlere yirmi gün kala Ak Parti’de 

(sular durulmuyor.
Farkındamısınız, son günlerde İl Başakanı 

Ve milletvekilleri ilçeye ne kadar çok gelip 
gidiyor.

Dün de Ak Partili milletvekil hemşehrimiz 
Altan Karapaşaoğlu teşkilata yemek verdi.

Sizin anlayacağınız İl Yönetimi Gemlik’i 
kaybetmek istemiyor ama taban kaynıyor.

Önce Kadın Komisyonu üyeleri kazan 
kaldırdı, şimdi de yönetim kurulundan isti
lalar başladı.

Seçimlere 20 gün kala böylesi karmaşanın 
yaşandığı bir partide başarı elde edilir mi?

Biraz zor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a 

muhalif olanlar, Başkana hayır, meclise evet

Bu, Ak Parti yi Gemlik’te belediyeden uzak 
lastınr.

Ğergİnljk azalacağına artıyor.
Bakın, iskele Caddesindeki seçim bürosu

nun önüne asılan bez pankartta ne yazıyor.
"Rüya gerçek oldu/ Hortumlanan par

alar Belediye kasasına doldu./ Hizmet 
olarak »İze döndü."

Birileri belediye kasasım soymuş.
i Kim bunlar?
i Beş yıldır, eski başkan olan Nurettin Avcı 
dönemi,AK partili başkanca yerildi.

Da taşlar o döneme mi açık değil.
Muğlalı..
Eğer hortumlanma varsa. Tüm belgeler 

belediyenin ve başkanın elindeydi.
Dsdm savcılığa verilmedi?

f «İrilerini karalamakla seçim kazanma 
dönemi bitti.

Ak Parti de, siyasette AK olmalı .

Sunğipek Fabrikası’nın Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilmesin* 
den bir buçuk yıl geçmesine karşın, işlemlerin yavaş gitmesi 
nedeniyle, tahsis gerçekleşemiyor. TEKEL tapuyu Hazine’ye 
devretti ama, Hazine’den tahsis yazısı bir türlü çıkmıyor.
Sunğipek Fabrikası’na ait 
281 dönümlük arazinin 
57, Hükümet tarafından 
Uludağ Üniversitesi’ne 
eğitim amaçlı olarak tahsis 
edilmesinden sonra, iktidarın 
AKP’ye geçmesi nedeniyle, 
işlemlerin ağır aksak gitme 
siyle tahsis bir buçuk yıldır 
gerçekleşemedi.
Sunğipek arazisinden Gemlik 
Belediyesi’nin pay istemesiyle 
başlayan sürtüşmeler fabrika 
ve arazisinin Üniversiteye 
tahsisini bir süre engelledik
ten sonra, geçtiğimiz 
aylarda başlayan yeni süreçte 
TEKEL’e ait olan fabrika

Maliye’ye borçlarına 
karşılık hâzineye devredildi. 
TEKEL Genel Müdürlüğünden 
Bursa Başmüdürlüğü’ne 
aylarca bekletilerek, 
gönderilen tapu devir yetki 
yazısının ardından Gemlik 
Tapu Müdürlüğü’nde 
Sunğipek Fabrikası’nın 
tapusu Hazine’ye devredildi. 
Bu işlemlerin tamamlan 
masından son ra, Gemlik Mal 
Müdürlüğü, tapunun 
kendilerine geçtiğini, 
Bursa Defterdarlığı'na. 
Defterdarlığı nda durumu 
Maliye Bakanlığı’na 
bi İdi rmes i ne karşın.

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Bursa Milletvekili Attan 
Karapaşaoğlu, Gemlik parti 
teşkilatına dün akşam Tibel 
Otel’de verdiği yemekte 
yaptığı konuşmada, 
"Belediyelerin ardasında 
hükümet olmadığı zaman 
büyük projeler gerçekleşmez 
dedi. Haberi sayfa 5‘de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ANAVATAN PARTİSİ
PARTİSİ 

1983

GEMLİK’İN VE 
GENÇLİĞİN 
GELECEĞİ İÇİN
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DYP Kadın Kolları nikahsız yaşayan Kurban çiftini evlendirdi.

Katfaı Gii s biz utt Erol GÜRÇAY

Bdediyen i n önceliği

ŞEKERSÖZ 
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kollan’nm 
girişimiyle, 4 yıldır 
nikahsız yaşayan ve 
bir çocukları bulunan 
çiftin nikahı 
DYP seçim 
bürosunda kıyıldı. 
Düzenlenen nikah 
töreninde Belediye 
Başkan adayı Faruk 
Güzel, gelinin 
şahitliğini yaparken 
damada düğün 
hediye si olarak altın 
taktı.
Erzurum’un Çatın 
köyünden 4 yıl önce 
gelerek, Gemlik’e 
yerleşen ve birbir- 
leriyle akraba olan 
Gülsen ve Muhittin 
Kurban çifti 4 yıllık 
nikahsız beraberlik
lerinde
3 yaşında bir oğlan 
çocuğuna sahip. 
DYP Kadın Kolla 
n’nın seçim gezi
lerinde tanıdıkları ve

DYP’ye katılımlar sürüyor
Seçimlere 20 gün 
kala siyasi partilerde 
başlayan istifalar 
bitmek bilmiyor. 
Çeşitli partilerden 
istifa eden 59 kişi 
Doğru Yol’a katılmak 
üzere ilçe

TAŞI 
GEDİĞİNE

Sözde

kendilerinden nikah 
kıyılması için yardım 
isteyen çift, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde 
nikahlanarak, 
dünya evine girdiler. 
Nikah’ta gelinin 
şahitliğini Faruk 
Güzel yaparken, 
damadın şahitliğini 
de birinci sıra 
Belediye Meclis adayı 

teşkilatma başvurdu. 
Dün akşam parti 
binasında, toplanan 
DYP İlçe yönetimi 
partilerine istifa 
dilekçelerini 
verenlerle doldu. 
"Mutluluktan

Gökhan Taylanın eşi 
Şeniz Taylan yaptı. 
Halen işsiz olan 
damat Muhittin 
Kurban’a düğün 
hediyesi olarak altın 
takan Faruk Güzel, 
kendisine iş bulmak 
içinde söz verdi.
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle, nikahsız 
bir çifti evlendirmek- 

gözlerim yaşardı" 
diyen DYP İlçe 
Başkanı Peyami 
Çağlar, konuşmasına 
"Önce 8 Mart 
Kadınlar Günü 
nedeniyle kadın
larımızı kutluyorum. 
Cumartesi akşamı 
düzenlediğimiz 
gecemizde emeği 
geçenleri de 
kutluyorum" dedi. 
Çağlar, daha sonra 
yaptığı açıklamada, 
ANAP'tan 37’si ilçe 
merkezinden 6’sı 
Umurbey belde 
sinden olmak üzere 
43 kişi, Genç 
Parti’den 8 kişi,

ten mutluluk duyduk
larını belirten Kadın 
Kollan Başkanı 
Safiye Çevik, 
"Dileği miı tüm 
kadınları mızm 
dünyada oldu ğu 
gibi ülkemizde de 
çağdaş kadın ima
jını yakalaması, en 
büyük arzumuz 
budur" şeklinde 
konuştu.

AKP’den 6 kişi, 
CHP’den 1 kişi, 
MHP’den 1 kişi 
olmak üzere toplam 
59 kişinin partilerine 
katılmak üzere 
başvurduğunu 
açıkladı.
İlçe Başkam Peyami 
Çağlar. Belediye 
Başkan adayı Faruk 
Güzel’le birlikte 
yaptığı açıklamada. 
"Bu 59 kişnrin 
partilerinden istifa 
dilekçeleri elimizde. 
Bunları iadeli 
taahhütlü olarak 
partilere 
göndererek bilgi 
vereceğiz" dedi.

Belediye seçimlerine cok az 
zaman kaldı

Koltuğa oturacak Baskamn bi 
rinci önceliği nedir7

Hangi işe önem verecektir.
Bana göre, Gemiikin birinci 

önceliği doğalgazdır.
Çünkü doğalgaz halkın 

yaşamını kolaylaştırıyor..
Belediyenin görevi de. hsBrı 

yaşamını kolaylaştırmaktır
Hemen yakındaki TÜGSAŞ, 

yaklaşık 15 yıldan beri doğalgaz 
kullanmaktadır.

İzmit’te de, doğalgaz kullan» 
yaygındır.

Köprü durumundaki Gemlik’e 
doğalgazın gelmesi zor değildir.

Ama. Ankara'nın nabzını tut
mak gerekir.

Bürokrasiyi izlemek gerekir.
Gemlik’e doğalgaz getiren

Başkan hayırdua alır.
Isınmada doğalgaz kullanımı, 

tam bir konfordur.
Tam bir rahatlıktır.
Çöpü yoktur.
Hava kirliliğini önler.
Doğalgaza kavuşmak, bir taşla 

birkaç kuş vurmaktır.
Bu bakımdan Başkan aday

larının birinci önceliği doğalgaz 
olmalıdır.

Yeni Belediye Meclisi, çok renk 
li olmaya adaydır.

Gemlik’in karizmatik kişilikleri 
listelerin ilk sıralarında yer abyor.

Bu tür meclislerden harika 
kararlar çıkabilir.

Ama. Tersi de olabilir.
Polemik yüzünden, meclis

olmasını bekliyoruz
Aldıkları kararlarla. Gen* ta 

rihine geçmesini *ı rhWjiuır~

Başbakana ticaret serbest 
Milletvekiline, memura yasak! 
Hani Anayasaya göre, hiçbir 
kimseye zümreye imtiyaz verilemez 
Kanun önünde herkes eşit hükmü. 
Görülüyor ki; sözde....

£(/A/(/N C0?(/

,41/red Smitfc



Sayfa 49 Mart 2004 Sah [30ES
Gum.UM V*OAUTf flHB

Eğitimciler kan bağışladı
SftYtgtti.n SEKERSOZ
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ile Gemlik 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
birlikte düzenlediği 
kampanyada, 
25 ünite kan 
bağışı yapıldı.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Salonu nda 
başlatılan ve bir 
gün süren kan 
bağışı kampan 
yasında ilçedeki 
okullarda görev 
yapan öğretmenler 
kanlarını bağışla
yarak Kızılay’a 
katkıda bulundular. 
"Bir kan, bir 
insan " sloganıyla 
yurdun her yerinde 
kan bağışı kampan 
yalan gerçek
leştiren Kızılay 
Kan Merkezleri, 
topladığı kanlarla

YILYAK’a büyük şok 
TÜĞSAŞ A.Ş.’yi 83 milyon 100 bin dolara satın alan YILYAK’a işlet 
menin geçmişten kalan 30 milyon dolarlık borcu çıkınca ahcı fir 
mada şok yaşandı. YILYAK’ın ihaleden çekilmek istediği öğrenildi
Gemlik Gübre 
AŞ’nİn geçmişten 
kalan 30 milyon 
dolarlık borcu, 
şirketi yeni satın 
alan YILYAK Yakıt 
ve Pazarlama AŞ’yi 
şoka soktu. 
Başbakanlık 
özelleştirme 
idaresi Başkanlığı 
bünyesindeki 
TÜGSAŞ’a bağlı 
Gemlik Gübre 
Sanayi AŞ’nİn 
geçtiğimiz hafta 
yapılan satış 
sözleşmesinin imza
lanmasının ardından 
sürpriz bir gelişme 
yaşandı. Gemlik 
Gübre ’nln yüzde 
100 oranındaki 
kamu hissesinin 
'blok satış* yön

ihtiyacı olanlara 
hayat veriyor.
Yaklaşık bin 500 
öğretmenin görev 
yaptığı Gemlik’te 
kampanyaya 
katılımın düşük 
olduğu gözlenirken, 
eğitimciler 
Kızılay’ı hayal 
kırıklığına 
ugraftıfar.

temiyle özelleş 
tirilmesi için açılan 
ihalede 83 milyon 
100 bin dolar ile en 
yüksek teklifi veren 
YILYAK, Gemlik 
Gübre’ye ait 30 
milyon dolarlık 
mahkeme borcunu 
öğrenince ne 
yapacağım şaşırdı. 
BORÇLAR 
YILYAK’A 
Edinilen bilgilere 
göre, YILYAK AŞ 
önce 30 milyon 
dolarlık borcun 
ihaleye giren 
şirketlere 
bildirilmemiş 
olmasından dolayı 
sözleşmeden 
vazgeçmek istedi. 
Bu defa da 
karşısına, ihale

Bir kan bir insan sloganıyla başlatılan kampanyaya 
ilçemizdeki okullarda görev yapan eğitimciler de katıldı.

sözleşmesinde yer 
alan, satılan şirketin 
tüm borçlarının 
satın alan kişi ya da 
kurumun ödeyece 
ğine yönelik madde 
çıktı. Gemlik Gübre 
Sanayi AŞ’nin 
geçmişten kalan 
30 milyon dolarlık 
borcun, BOTAŞ’a 
gaz borcu olduğu 
öne sürülüyor. 
Öte yandan, 
YILYAK Yakıt 
Pazarlamanın 
sözleşmeyi imzala
maktan imtina 
etmesi veya diğer 
yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi 
halinde idareye 
vermiş olduğu 
geçici teminat 
irat kaydedilerek.

Şirket, 82 milyon 
yüzbin ABD dolan 
bedelle ikinci en 
yüksek teklifi 
veren Albayrak 
Turizm Seyahat 
inşaat AŞ’ye 
satılacak. 
İHALEYE 
GİRENLER 
İhaleye giren 
firmalar ve verdik
leri fiyatlar şöyle: 
YILYAK Yakıt ve 
Pazarlama AŞ 
(83 milyon 
100 bin dolar) 
Albayrak Turizm 
Seyahat İnşaat 
Ticaret AŞ (82 
milyon 100 bin 
dolar) ve Gübretaş 
Gübre Fabrikalan 
(77 milyon 100 bin 
dolar).

Kumla’da sahte
seçmen iddiası

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Küçük Kumla 
Beldesi Şükrü 
Alemdar
Mahallesi ’ nde 
adresi tespit edile
meyen toplam 17 
kişi için suç duyu
rusunda bulunuldu. 
Küçük Kumla 
Şükrü Alemdar 
Mahallesi Muhtan 
Ali Çeltik hakkında 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulu
nan aynı mahal
lenin muhtar 
adayları Hüseyin 
Martı ile Kemal 
Karadeniz’in yanı 
sıra DSP Belediye 
Başkan adayı Nuri 
Can, 17 kişinin 
halen Kumla’da 
tanınmadıkları ve 
verilen adreslerin 
de sahte olduğunu 
ileri sürerek 
araştırma yapıl- 
masını istediler. 
"Görevini kötüye 
kullanmak" 
nedeniyle suç duyu - 
rusunda bulunduk
ları Muhtar Ali 
Çeltikin, hiçbir 
resmi belgeye 
dayanmadan dışa n- 
dan 17 kişiyi Şükrü 
Alemdar 
Mahallesi’ne kayıt 
ettirerek, »«çmen 
olmalarını sağladığı 
idd ia smda bulunan 
Kemal Karadeniz. 
Hüseyin Martı ile 

I Nuri Can, araştml- 
I masını istedikleri 
I seçmen sıra 

numarasına göre 
i (374) Fevri Dilsiz. 
I (376) Aysel Kaya,

(386) Mahmut 
Özdemir, (375) 
Himmet Kaya.
(387) Zeynep 
Dalsız, (388) 
Zeynep Dalsız, iki 
isim aynı, (389) 
Güllü Özdemir, 
(390) Ayten 
Bükrük, (391) 
Bayram Bükrük. 
(392) Recep Dalsız, 
(393) Güllü Dağ, 
(394) Ahmet Dağ. 
(25) Hüseyin An, 
(130) Saniye Akm, 
(131) Yusuf An, 
(237) Emir 
Gençtürk, 
(378) Halil Gün. 
Şikayetçi adaylar,, 
birlikte yaptıkken 
itirazda, askıya 
çıkan seçmen lis
telerini inceledik
lerini ve kendi
lerinin doğma 
büyüme Kumla’h 
olmalarına karşın | 
bu isimde ki şilen 
tanımadıklannı 
söylediler. "Şükre 
Alemdar Mahalle 1 
si seçmen listesin 1 
de aşağıda açık 
kimlikleri yanlı 
şahısların şu andaI 
mahalle muhtar* I 
I rğı görevini yürütj 
m ekte alan Ali 
Çeltik tarafından 
hayali adreslerle 
ikametgah sahibi 
gösterilerek seç
men olmaları 
sağlanmıştır.
Bu sebeple ken
disinden şikayet 
Çtytz" diyerek 
ismi geçenlerin 
araştırılması için 
Savcılığa 
başvurdular.
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Seçim kampanyaları...
Seçimlere şunun şurasında ne kaldı?
Adaylar kendilerine göre büyük bir hızla 

çalışıyorlar. Seçim büroları açıldı. Afişler 
bastırıldı. Kahve toplantıları yapılıyor. Adaylar 
yanlarında partililerle birlikte kent turları atıyor
lar.

Seçim büroları demişken..
Şimdi bir parantez açalım.
(Yıllardır gazetecilik yaparım.
Seçme yeterliliğine eriştiğimden bu yana da oy 

kullanırım. Şu anlı şanlı törenlerle açılışı yapılan 
seçim bürolarının ne işe yaradığını bir türlüan- 
layamadım.

Sordum. Anlattılar yine anlayamadım.
Yolumun üzerinde seçim büroları var. Önünden 

geçerken göz ucuyla bakıyorum.
içeride iki üç kişi çay içip sohbet ediyorlar. 

Gündüz de aynı akşamüzeri de..
Her neyse.. Açanların da açtıranların da bir 

bildiği vardır. Her şeyi bildikleri gibi..)
Bu parantezi kapatalım. Sonra da seçim kam- 

pan yalarına değinelim.
Adaylar yaklaşık 10 gündür seçim çalış

malarını sürdürüyorlar. Yöntemler hep aynı.. 
Projeler üç aşağı beş yukan birbirine benziyor. 
Ayrıca yenilik adına da bir şey yok.

20 yıl önce neler yapılıyorsa 21 .yüzyılda da 
aynı. Farklı bir kampanya yok... Toplumun 
tümünün ilgisini çeken nitelikli bir proje 
üretilmemiş.

Oy verme günü gelip çatıyor.
Seçmen hala karar verememiş.Veremez de..
O halde; Yine ahbap çavuş ilişkileri, 
Hemşehrilik vaziyetleri, 
Hafif tertip siyasal parti yandaşlıkları.. 
Adayların damardan vaatleri..
Oy verme tercihinin önemli kriterleri..
Şimdi bu kriterlere göre verilen oylar Gemlik’i 

nereye taşır.
Bir adım öne götürür mü?
Oysa; Serbest Bölge var. Orada uluslararası 

üretim yapılıyor. Yanı başımızda işlem hacmi 
oldukça yüksek limanlar bulunuyor.

Burnumuzun dibinde üniversite kuruluyor.
Tüm bu oluşumlann kente sağlayacağı katkılar 

var ve çok önemli.
İyi bir aday, akılcı yöntemlerle buraların ilgisini 

çekebilir. Kente yönlendirebilir.
Seçim bildirgelerinde bu konulara değinen var 

mı?
Varsa ben oyumu ona veririm.
Bir de kent halkının hak ettiği yaşamı sağlaya

cak, İçinde kültür olan,bilgi olan,sanat olan 
gerçekçi projeler sunanlara..

Çünkü ben çevremin olanaklannı değerlendirip 
kendisine yarar sağlayanlardan kentime de hak 
ettiği kaynağı aktarmasını istiyorum.

Çünkü ben İnsanım ve insan gibi yaşamak 
istiyorum.

Çok şey mi istiyorum.
Kentimin ve kentlimin Atatürk'ün işaret ettiği 

muasır medeniyet (çağa uygun uygarlık) 
düzeyine erişmesi için gerekli olanlar çoksa ;

Evet ben çok şey istiyorum.

Karapaşaoglu’ndan teştte yemek
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Attan 
Karapaşaoğlu, Gemlik parti teşkilatına dön akşam Tibel Otel de I 
verdiği yemekte yaptığı konuşmada, “Belediyelerin arkasında I 
hükümet olmadığı zaman büyük projeler gerçekleşmez” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ 
AK Parti Bursa 
Milletvekili ve Plan 
Bütçe Komisyonu 
üyesi Altan 
Karapaşaoğlu, 
Gemlik ilçe teşki
latına yemek verdi. 
Karapaşaoğlu’nun 
Tibel Otel’de 
verdiği yemeğe, 
AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, İl 
Başkanı Hayrettin 
Çakmak, İl Hukuk 
İşleri Başkanı 
Murat Akdeniz, 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Semra 
Döner, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, ilçe 
teşkilatı, belde ve 
mahalle sorumlu
ları ile sivil toplum 
örgüt temsilcileri 
katıldılar.
Katılımın oldukça 
fazla olduğu 
dayanışma yeme 
ğinde, açılış konuş
masını yapan İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, son gün

lerde bazı partililer 
tarafından verilen 
demeçlere deği 
nerek "hortumcu" 
sözlerinin partiyi 
yıprattığına dikkat 
çekti. Şahin, 
"Şahıslardan 
habersiz yapılan 
haberler, dediko
dudan ibarettir" 
diyerek, parti 
olarak sıkıntıya 
düştüklerini 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 
yaptığı konuşmada, 
hizmetlerini anlatır 
ken özellikle 
"Göreve geldiği 
mizde Gemlik'in 
alt yapı noksan
lığı vardı" dedi. 
Turgut, beş yılda 
bu sorunu çözdük
lerini söyledi.

Son zamanlarda 
muhaliflerinin 
kendisi için "sert" 
sözcüklerini kul
landıklarına dikkat 
çeken Belediye 
Başkanı, "Ben 
hizmet yaparken 
etki altında kalan 
başkanın başarılı 
olacağına inanmt 
yorum. Ülkenin 
her yerinde hiz 
met yapanlar 
kararlı oldukları 
için başarılıdır
lar” şeklinde 
konuştu.
Turgut, "Ben 
değişmedim, 
Gemlik halkını 
yönetmek için 
değil, hizmet yap
mak için söz ver 
dim. Sıkıntılarını 
ortadan kaldır 
dım. Muhalefet

ise bunun tenin 
tini yapıyor" dedi. 
Aktan Karapaşa 
oğlu ise.
yaptığı kovmsModaı 
basan sağlayacak 
belediyelerin 
arkasında 
hükümetin
olması gerekriğiM 
dikkat çekerek. 
"Gemlik’in 
ileriye dönük 
büyük pı ojelerini 
tamamlamamız 
için belediyeye 
tekrar istiyoruz, 
ilçenin artık iki 
dağ arasından 
sıyrılması 
gerekiyor.
bunun içinde 
belediyenin 
arkasında hükû 
m et gücünün 
olman gerekiyor" 
dedi.

Hff'li Mı«ve W tat
Doğru Yol Partisi Kadın Kollan 
üyeleri, Muharrem aynım başlama 
sı nedeniyle, İstiklal Caddesinde 
bulunan seçim bürosunda hazır
ladıktan aşureleri vatandaşlara 
dağıttılar. Yaklaşık bin 500 kişilik 
aşure hazırlayan DYP'li hanımlar, 
yoldan geçen vatandaşlara da 
aşure ikram ettiler, 
öte yandan, dün “Dünya 
Kadınlar Günü" olması nede
niyle. DYP'li Kadın Korniş yoou 
üyeleri yüzlerce karanfili cadde 
lerde dolaşan ve çalışan bayanlara 
vererek gürlerini kutladılar.
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İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2003/ 840
Davacı Ali Osman An tarafından davalı Hazine ve Engürücük Köyü Muhtarlığı aley

hine mahkememizde açılan senetsizden tescil davasında; Dava konusu Bursa, Gemlik, 
Engürücük Köyü, Bayırbağlar mevkiinde kain doğusu Hacı Süleyman Batısı yol ile 
çevrili yaklaşık 4 dönüm miktanndaki ilişikte ekli krokide “A” harfiyle gösterilen taşın
mazın davacı adına senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkın
da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2003/840 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde davacı Ali Osman An
adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur. Basın : 2004/ 21

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No: 2004/199
Davacı Osman Batmaz Gemlik ilçesi Engürücük Köyü Bayırbağlar mevkiinde bulu

nan doğusu 195 nolu kadastro parseli ve Emrullah Aş taşınmazı batısı 197 nolu kadast 
ro parseli ve Seyit Ahmet zeytinliği güneyi yol kuzeyi davacıya ait 196 nolu kadastro 
parseli ile çevrili taşınmazın davacı Osman Batmaz tarafından senetsizden tesçili talep 
ettiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanlann ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2004/199 esas sayılı dosyasına müracaat
etmeleri ilan olunur. Basın : 2004/ 22

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2004/197
Davacı Cemal İnce Gemlik ilçesi Engürücük Köyü köy üstü mevkiinde bulunan 

doğusu Recep İnce zeytinliği batısı 216 nolu kadastro parseli güneyi 218 nolu kadast 
ro parseli ve çalılık kuzeyi kadastro harici çalılık ile çevrili taşınmazın davacı Cemal 
ince tarafından senetsizden tesçili talep ettiğinden dava konusu taşınma hakkında hak 
iddiasında bulunanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin
2004/197 esas sayılı dosyasına müracat etmeleri ilan olunur. Basın : 2004/ 23
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR
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GEMLİK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Gemlik Sanayici ve İşadamları Derneği nin 
12.1.2004 tarihinde yapılan olağanüstü genel 
kurulda tüzüğümüzün aşağıdaki maddelerinde 
değişiklik yapılmıştır.

ESKİ HALI: Madde 28 : Genel kurulun deme ğin 
feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kuru
la katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. 
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 
üyeler, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya I 
çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa I 
olsun fesih konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararın 
toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim 
kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük 
mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

YENİ HALİ : Madde 28 : Genel kurulun derneğin 
feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kuru- I 
la katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin I 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. I 
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde I 
üyeler, usulüne uygun olarak ikinci toplantıya I 
çağrılır. İkinci toplantıya katılan üyelerin saçısı yöne- 
tim ve denetleme kurulları üye tam saçısının iki I 
katından az olmamak üzere ne olursa olsun fesih 
konusu görüşebilir. Feshe ilişkin kararm toplantıda I 
hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile ver-1 
ilmesi zorunludur, derneğin feshi yönetim kurulu I 
tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki I 
amirliğine yazı ile bildirilir.

ESKİ HALİ: TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 23 : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. I 

1- Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, 
derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu I 
deftere yazılır.

2- Karar Defteri : Yönetim kurulunun kararlan I 
tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karar- I 
lann altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden 
evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur.

4- Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alman 
bütün paralann alındıklar, harcanan paralannda I 
verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde I 
gösterilir.

5- Bütçe, kesin ve hesap ve bilanço defteri : I 
Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaş 
eşyalar bu deftere işlenir.

7- Alındı belgesi Kayıt Defteri : Bu sayılan defter
lerin tasdikli olması zorunludur.

YENİ HALİ: TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 23 : İşletme hesabı esasma tabi olan I 

derneklerin; Üye kayıt defteri, Karar defteri, İşletme I 
hesabı defteri, Envanter Defteri

Bilanço esasma tabi olan derneklerin ise; Uye I 
kaayıt defteri, karar defteri, yevmiye defteri, büyük | ı 
defter, envanter defteri tutmaları ve bu defterlerin I . 
noterden tastiki zorunludur.

KAYIP Ticaret Lisesi’nden 1987 yılında aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

SİBEL UYGUR (ERÇEVİK)

KAYIP Gemi Adamı Silici Belgesi (Liman 
cüzdanımı) kaybettim. Hükümsüzdür. 

KENAN ERDENİZ I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

. ŞOK YEDEK PARÇA Fİ YATLARIM IZLA YENILİYORUZ. .
| JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ BE SEKSİSİNİZ BAMI! I

ÇİFTİ AİLE ARAMIYOR

Manastır Aile Gazinosu 
DEVREN SATILIKTIR

Çiftlikte çalışabilecek büyükbaş hayvan 
bakıcılığı yapacak AİLE ARANIYOR 

Müracaat Tel: 513 73 93

T0Y0 TİCARET
Yeni Pazar Cad.

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

HIZLI VE DENGELİ ISITIR I
SICACIK BİR MEKAN I

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ |
YASAYIN

İSSfc KOKUSUZ DUMANSE YANAR -
PSMCEKt ’SLB.'E OT ANDA RLTJ8F YAPMkZ I

FAN İE NŞN HIR YA» SSHflfe

TELSİ 3 7117*
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Alışverişi ne zaman ve nasıl yapmalıyız?
n
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Milli Prodiik 
tivite Merkezi 
(MPM). hazır
ladığı bültenler
le tüketicilere 
alışveriş yapar 
ken dikkat etme 
leri gereken 
konularda 
uyarıyor.
MPM tarafından 
hazırlanan 
"Bilinçli Tüketici ve 
Bilinçli Tüketim” 
başlıklı bültende, 
bilinçli bir alışver
işin ilk koşulunun 
öncelikle bir 
alışveriş planı yap
maktan geçtiği, 
bunun için de önce
likle gerçek 
gereksinimlerin 
saptanması gerek
tiği bildirildi.
MPM, plan 
yapılırken satın alı
nacak mal ve 
hizmetlerin, çeşit,

fiyat, kalite, kul
lanım özellikleri, 
garanti, yedek 
parça ve servisleri 
hakkında bir ön 
piyasa araştırması 
yapılmasının gerek
tiğine dikkat çek
erek, tüketicilere şu 
önerilerde bulundu: 
"Kullanabileceğimiz 
gelir ve diğer kay
nakların miktarını 
belirleyip, bunların 
kullanımını planla
madan alışverişe 
çıkmamalıyız. Bir 

otomobil alacak
sanız mümkün 
olduğunca talebin 
en az olduğu kış 
aylarında almanın, 
evinizin kombi 
tesisatını ise yaz 
aylarında yaptır
manın uygun ola
cağını unutmayıp 
planınızı ona göre 
yapın.
Alışverişlerinizde 
mutlaka fiş veya 
fatura alın. Böylece 
vergi kaçağına 
ortak olmadığınız 

gibi, ayıplı 
çıkan bir mal 
ve hizmete 
karşı hakkınızı 
arama olanağı 
elde edersiniz. 
Unutmayınız ki 
satın aldığınız 
bir ürünü nere
den, ne zaman 
ve kaça aldığı 
nızı kanıtlaya- 

mazsanız hakkınızı 
da arayamazsınız. 
Alışveriş için en 
uygun zamanı 
belirleyerek, gün 
içerisinde en tenha 
saatlerde alışveriş 
yapın. Alışveriş 
yoğunluğunuzu ayın 
başı yerine ayın 
sonuna kaydır
manın, mal ve 
hizmeti seçim 
koşulları ve fiyat 
açısından avantajlı 
olacağını unut
mayın.”

İşverene | 
internet I
kolaylığı

İşveren, bildirge ve bordlan internet
yoluyla da gönderebilecek.

İşverenler 
artık çalıştır 
dıklan işçiler 
adına her ayın 
sonunda ver 
dikleri bildirge 
ve bordrolar 
için SSK’ya 
gitmek 
zorunda 
kalmayacak.
1 Mayıs’ta 
uygulamaya 
geçecek e-bildirge 
projesiyle 
işverenler internet 
aracılığıyla 
istedikleri her 
yerden ve istedik
leri saatte işlem 
yapabilecek.
Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgîoğ 
e-bildirge 
projesiyle, hem 
SSK’nın hem de 
işverenlerin iş 
gücü kaybının 
önleneceğini 
bildirdi.

[ye I 
ük | 
rin |

ACüiVc MmpiWA 
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ

A4Tech 
Joyshck 
Hetfye

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK Ç 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT 
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

farüCnuMyı t

Merkez : istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK

| Tel: (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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W Kadınlar Gûnü’ni Midi
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle, bir 
araya gelen MHP 
Kollan üyeleri 
partilerine katılan 
yeni üyeleri de 
bağırlanna 
bastılar.
MHP’nin Dere 
boyundaki seçim 
bürosunda düzen
lenen törende 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Çelik, partiye 
yeni katılan 
bayanlara 
rozetlerini taktı. 
Çelik, yaptığı 
konuşmada, "Biz 
kadını hiçbir 
zaman meta 
olarak görmedik.

Sîzlerin yaptığı 
güzel çalışmaları 
28 Mart sabahı
na kadar devam 
ettirmenizi 
istiyorum " şek
linde konuştu. 
Düzenlenen 
törende konuşan 
Kadın Kollan 
başkanı Beyhan 
Söyarslan, 
"Kadına ’kadına 
cennet ayağının 
altına serilmiş 
bir varhk7 ola 
rak bakıyoruz. 
Sevginin, şefka 
tin, merhametin 
ve terbiyenin ilk 
veriliş yerinin bir 
ana kucağı 
olduğu düşünü 
türse nesillerin

yetiştirilmesinde 
Ana’nın yani 
kadının önemi 
de o kadar anla 
şılır. Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk, Tür 
kadınının özel
liklerini sayar 
ken, ’ kadının en 
büyük vazifesi

analıktır, ilk 
terbiye verilen 
yerin ana 
kucağı olduğu 
düşünülürse bu 
vazifenin ehem
miyeti laytkıyla 
anlaşılır’ diyerek 
analığın önemini 
vurgulamıştır" 
diye konuştu.

Sermaye devleri 
Türkiye'ye geliyor
15 M art'ta yapılacak Yatırım Danışma Konseyi 

toplantısına katılacaklar
15 Mart’ta İstanbul’da 
yapılacak Yatırım 
Danışma Konseyi 
toplantısına 11 ülke
den, 20 çok uluslu 
şirketin başkan ve 
yöneticileri katılacak. 
Bu şirketlerin yıllık 
satışları, Türkiye’nin 
yıllık gelirinin 3 
buçuk katına eşit. 
Deneyimlerini t 
anlatacak, yatırım 
olanaklarını 
değerlendirecekler 
Ford, Siemens, 
Lafarge, Nestle, 
Pirelli, Toyota, Metro 
gibi dünyanın önde 
gelen çokuluslu 
şirketlerinin üst düzey 
yöneticileri İstanbul* 
da düzenlenecek 
toplantıda, Türkiye 
hakkındaki 
düşüncelerini, dünya 
deneyimlerini 
anlatacak ve yatırım 
olanaklarını 
değerlendirecek. 
ABD, Fransa ve 
İtalya’dan 3'er, 
Japonya, Hollanda, ve 
Almanya’dan 2'şer,

Güney Kore, 
İngiltere, İsrail, 
İsviçre ve Kana 
da’dan l’er şir
ketin başkan ve 
yöneticilerinin 
katılacağı Yatırım 
Danışma Konseyi 
toplantısına 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlık edecek. 
Toplantılar için 
Dünya Bankası 
Başkanı James 
VVolfensohn ve IMF 
Avrupa Sorumlusu 
Michael Deppler de 
İstanbul'a gelecek. 
Üretim, yatırım ve 
istihdamın artırıl
masında, yabancı 
sermayenin kilit rol 
oynadığını vurgulayan 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Türkiye'nin 
uluslararası sermaye 
akışından daha büyük 
pay almasını hedefle 
diklerini söyledi.
Babacan şöyle 
konuştu:
"•Bu katılan 20 
firmanın 2003 yılı

Sanayi üretimi 
Ocak ayında arttı
2004 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı 

ayına kıyasla % 6.5 arttı.

Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü 
1997 bazh 
aylık sanayi 
üretim 
endeksinin 
Ocak ayı 
sonuçlarını 
açıkladı. 
Sanayi üreti
mi, 2004 
yılının Ocak 
ayında, geçen 
yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 
6.5 arttı. 
Endekse göre 
Ocak’ta üretim, 
imalat sanayi
inde yüzde 7.5, 
elektrik, gaz ve

su sektöründe 
yüzde 5.8 
artarken, 
madencilik 
sektöründe 
yüzde 12.6 aza
lış gerçekleşti. 
Geçen yıl Ocak 
ayında da üre
tim, önceki yılın 
aynı ayma

kıyasla yüzde 
14.6 oranında 
artmıştı. Üretim I 
artışı imalat 
sanayiinde yüzde i 
17.7, elektrik, 
gaz ve su yüzde 
3.2 artarken, 
madencilik sek- । 
töründe yüzde ~ 
9.9 gerilemişti.

MB Şubat enflasyonunu
değerlendirdi

V

ra

'2004 enflasyon hedefi, dışsal bir şok 
olmazsa tutturulabilir.

la

fan

toplam cirosu 
830 milyar dolar, 
yani Türkiye’nin 
toplam gayri safi 
milli hasılasının 
3 buçuk misli 
gibi bir rakam." 
Yabancı sermaye ile 
ilgili çabaların uzun 
vadeli olduğuna 
dikkat çeken Ali 
Babacan, sabır ve 
azimle çalışmaların 
sürdürülmesi gerek
tiğini belirterek.
"-İşadamlarını 
çağıralım ertesi ay 
yatırım yapsınlar, 
tabi hayaller güzel, 
ama ayakların da 
vere basması lazım 
dedi.

Merkez Bankası, 
önemli bir dışsal 
şok olmaması 
durumunda 
2004 yıh için 
belirlenen yüzde 
12 Tik enflasyon 
hedefine ulaşıla
bileceğini 
bildirdi.
Şubat ayı 
enflasyon 
rakamlarını 
değerlendiren 
Merkez Bankası, 
mali disiplinden 
olası bir sapma 
sonrası gündeme 
gelebilecek fiyat 
ayarlamalarının 
orta vadede 
enflasyon açısın - 
dan risk oluştur
maya devam

ettiği uyarısında 
bulundu.

Merkez
Bankası değer
lendirmesinde, 
son iki yılda 
enflasyonla 
mücadelede 
sağlanan 
başarının korun
ması için mali 
disiplinin

sürdürülerek 
kamu açıklan 
ve t o plim 
borç stokunun 
aşağı çekilmesi 
yapısal 
reformların 
hayata 
geçirilmesi 
gerektiği 
befirtiMi.
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Anne adayları dikkat! )NA parçalan içeren

6.haftada bebeğin süt dişleri gelişiyor. Vitamin takviyesi önemli...

güneş kremi
Krem cildi güneş yanığı ve 

kanserden koruyacak-
Gebeliğin 6. haf
tasından itibaren 
bebeğin süt dişleri 
gelişmeye başladığı 
için anne adayının 
özellikle bu 
dönemde kalsiyum 
ve vitamin açısından 
zengin gıdalar 
tüketmesi gerektiği 
bildirildi.
Eskişehir Sağlık 
Müdürü Doç. 
Dr. Alaattin Ünsal, 
gebelik sırasında 
annenin beslen
mesinin bebeğin 
sağlıklı dişlere 
sahip olmasında 
önemli rol

Tomografi teknolojisinde 
yeni gelişmeler oluyor 
Yeni geliştirilen cihazla tüm vücut 12 dakikada taranıyor.

Yeni geliştirilen 
manyetik 
rezonans tomo
grafisiyle (MRT), 
bütün vücudun 
sadece 12 
dakika içinde 
taranabildiği 

|| belirtildi.
"Total imaging 
matrix" (TİM) 
olarak 
adlandırılan yeni 
cihazın tanıtımı, 
Avusturya’nın 
başkenti 
Viyana’da 
düzenlenen 
16. Avrupa 
Radyologlar 
Kongresi’nde 
yapıldı.
Cihazın, ilk kez 
Kasım ayında 
Almanya’daki 
Tübingen Üniver-

——------------------------

oynadığını belirtti. 
Bebeklerin dünyaya 
geldikten sonra süt 
ve sürekli dişlerinin 
gelişiminin devam 
ettiğini ifade eden 
Ünsal, "Emilim ve 
bebeğe uygunluk 
bakımından anne 
sütü, inek sütü ve 
hazır gıdalara 
oranla çok daha 
üstündür. Bebek ilk 
6 ayında sadece 
anne sütü ile 6 
aydan sonra ise 
uygun ek gıdalarla, 
2 yaşma kadar 
yine anne sütüyle 
beslenmelidir." 

sitesi Kliniği’nde 
kullanıldığı 
belirtildi.
Tübingen Üniver
sitesi Kliniği 
Tanısal Radyoloji 
Bölüm Başkanı 
Claus D. Claussen, 
TİM sayesinde.

diye konuştu.
Ünsal, dişlerin ağız 
içindeki yerlerine 
yerleşmelerinden 
sonra öğün araların
da yapılan beslenme 
sırasında seçilen 
gıdaların türünün 

hastanın sık sık 
pozisyon değiş 
tirmek zorunda 
kalmadığını 
belirterek, 
yeni cihazın 76 

anteninin bulun
duğunu kaydetti. 
İlk önce hastanın 

önemine dikkati 
çekerek, özellikle 
ara öğünlerde 
şekerli ve yapışkan 
gıdaların çok 
fazla tüketilmemesi 
gerektiğini 
söyledi.

ayakla 
nnın tüpe 
sokulduğunu ve 
çoğu zaman 
başının dışarıda 
kaldığını ifade 
eden Claussen. 
"TİM sayesin 
de, eskiden 
kanser hasta
larına yapılan 
çok sayıda 
bölgesel çekim
lerin yerine, 
bütün vücut 
aynı keskin 
likte görün-
tü I en ebiliyor " 

diye konuştu. 
Claussen. bu 
sayede çok sayıda 
bölgeye yayılmış 
tümör ve me 
tastazlann 
analizinin kolay
laştığım söyledi.

Güneşlenmeyi 
sevenler, artık 
DNA parçalan 
içeren güneş 
kremiyle hem 
güneş yanığın
dan, hem de 
cilt kanserinden 
korunacak.
PNAS der
gisinde yayım
lanan habere 
göre, deri hücreleri, 
güneş kreminin için- 
deki DNA parçalan 
sayesinde DNA'lann 
zarar gördüğünü 
"zannedip", koruma 
ve onarım pro
gramını başlatıyor. 
Bston Üniversitesi 
Tıp Okulu nda 
görevli Barbara 
Gilchrest başkan
lığındaki ekip, 
geliştirilen güneş 
kremini farelerin 
üzerinde başarıyla
denedi.
Krem sürülen 
farelerin deri 
hücrelerinin, DNA 
parçalan nedeniyle 
genetik materyalini 
koruyacak ve onara
cak proteinler üret
tiğini söyleyen bilim 
adamlan, krem 
sürülen farelerin 
mor ötesi (UV) ışın
lara karşı, kontrol

NÖBETÇİ ECZANE
9 Mart 2004 Sah 

YASEMİN ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1789
FİYATI: 200.000 TL. (KDV Da» 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı işleri Müdürü : Serap GI1FR 

Haber Müdürü : Seştettm SEKERSOZ 
fertUsi Cad. Bora Sok- Kral* 
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grubuna göre ddbo 
dirençfi oidaftano 
tespit ettiler 
Farelerin iüihlı 
IA ısmlanna maraz 
bnraioid^ns kaide
den bilim adandan, 
krem sürüten 
f ar elerin derilerinde 
16 hafta sonra, 
diğer farelerin 
derilerinde ise 
sadece 9 hafta 
sonra hasar oluş
tuğunu ifade ettiler 

gelıst inlen fonr» 
kremin etkaranm 
saatler değil 
günler sürdüğünü 
kaj ditti.
Ekipte yer alan. 
Da vid Gonkasraa*.
DNA parçalan 
katılan kremlerin 
UV mniarmdaa kay
naklanan tik yaslan
masını da ordeye-

DEVREN SATILIK Merkezi yerde çalışır durumda 
DEVREN SATILIK LOKANTA 

Tel : 512 06 68
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Her şey GÜZEL
Bir Gemlik İçin.... 4

i

işsizliğe Çözüm için
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Güleıyüzlü Bir Belediye İçin., j

Faruk!GÜZEL
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI



Sunğipek Fabrikasında Uludağ Üniversitesi tarafından açılacak olan yüksek okulların sayısı 14’e yükseldi.

üniversiteye iki yüksek okul daha
Hazine tarafından Uludağ Üniversitesi'ne tahsisi beklenen Sunğipek Fabrikası arazisinin tahsisinin gerçek
leşmesinden sonra, bu arazide açılacak olan Hukuk Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu ve 12 branşta meslek 
yüksek okuluna iki ilave daha yapıldı. Uludağ Üniversitesi senatosu, Karacabey'de açmayı düşündüğü İthalat- 
Ihracaat ve Gıda Teknolojisi Meslek Yüksek Okullarını Gemlik'te açılacak üniversite kapsamına içine aldı.

a GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KHrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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FCOSA 
mülakat yaptı 

Serbest Bölgede kurulan FCOSA Inter
national Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ 
dün işyerine alacağı işçiler için sessizce 
mülakat yaptı. Bu fabrikaya alınacak 
işçiler için Belediye Başkam Mehmet 
Turgut, bin kişiye form dağıtmıştı.

Haberi sayfa 4'de

Misafirlikte eniştesinin fıstıklarını yediği için babası tarafından dövüldü, üvey annesi tarafından evden kovuldu

Fıstık yüzünden dayak yedi
Kadri GÜLER
kadri_gufer@hotmail.com

Güne Bakış

Demokrasi çalışıyor
Yerel seçimlere zaman giderek kısalıyor.
18 Mart günü açık ve kapalı yerlerde 

siyasi propagandalar başlayacak.
Bunun için seçime katılan tüm partilerde 

yoğun bir çalışma var.
Çalışmada bayan siyasiler yine erkekler

den öndeler.
Çünkü onlar, ev ev dolaşarak adaylarını 

tanıtmak için durmaksızın koşuyorlar.
Geceler düzenliyorlar, çaylar düzenliyor

lar..
\ Adaylar ise, kahve sohbetleri yanında sivil 
toplum örgütlerini ziyaret ederek, destek 
istiyorlar.

Dün, partilerin afiş asacakları yerler İlçe 
Seçim Kurulu’nca belirlendi.
Binlerce afiş ve broşür kapı kapı 

i dağıtılarak adaylar projelerini ve kendilerini 
i seçmene tanıtmak için yanşıyorlar.
' Seçim araçları, seçim bürolan ile kendi 
tanıtımlarım yaparak, yanşı birinci bitir 
meye çabalıyorlar.

Kimisi nikahsızlara nikah kıydırıyor, kimisi 
aşure dağıtıyor, kimisi de bayanlara karanfil 
armağan ediyor.

Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda, 
partiler, demokratik bir şekilde birbirlerine 
sataşmadan, seçim gününe doğru çalış
malarım sürdürüyorlar.

Bu durum sevindiricidir.
Hem de demokrasi adına büyük 

aszantmdır.
Kavgasız, gürültüsüz, dostça bir seçim 

griğsnthniz sürüyor.

Şehit Ethem İlköğretim Okulu 3 ncü sınıf öğrencisi F.D. 
misafir oldukları eniştesinin evinde eniştesinin fıstık
larını yediği için babası tarafından feci şekilde dövüldü. 
Üvey annesi tarafından evden kovulunca, küçük F.D.’ye 
polis sahip çıktı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf3’de

DYP Delediye Başkan adayı Fani Güzel, işçi Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti 

‘temliki emekli 
cenneti yapacağım” 
İşçi Emeklileri Derneği yöneticilerini ziyaret 
eden Doğru Yol Partisi Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, “Seçileyim ya da seçile- 
meyeyim, emeklilerin her türlü ihtiyaçlarına 
yardımcı olacağım” dedi. Haberi sayfa 3rde

SP’/üer/ıa/k 
gecesinde eğlendi 
Saadet Partisi Belediye Başkan adayı 
Recep Aygün, İl Başkanı Hilmi Tanış ın da 
katılımıyla halk gecesi düzenledi. SPVterin 
doyasıya eğlendiği gecede konuşan 
Belediye Başkan adayı Recep Aygün, 
"Gemlik’te göreve geliyoruz” dedi.

Haberi sayfa 5 de

Turgut muhtarlara 
karanfil dağıttı

Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden AK Parti 
Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut 
Demek Başkanı İdrrs KurYa lunsaı karardB 
vererek. “Biz, muhtarların ayaklarına 
giderek sorunlarını dinleyeceğiz'' dedi

Haberi sayfa 4 de

ANAP’ın seçim 
gezileri sürüyor
Anavatan Partisi B^eckye Başkan adayı 
Adnan Tefen, belediye mecfes Ae igenel 
mecfes adaybn He biriBde Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Ticaret BocsasTm ziyaret eflt 
Belediye Ifactfs re 8 genel mecSs aday
larını tek tek tandan Tefem. frtycMMh 
haza olduğunu söyiedL Haberi sayfa 4^e

mailto:kadri_gufer@hotmail.com
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DYP Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, İşçi Emeklileri Demeği’ni ziyaret etti

" Wi srii cenneti
İşçi Emeklileri Derneği yöneticilerini ziyaret eden Doğru Yol Partisi 

Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, “Seçileyim ya da seçilemeyeyim, 
emeklilerin her türlü ihtiyaçlarına yardımcı olacağım" dedi.

*5 MTİf 
gcgT

1

Seyfettin SEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, seçim 
ziyaretinde bulunduğu 
İşçi Emeklileri Deme 
ği'nde "Gemlik’i 
emekli cenneti 
yapacağım " dedi. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
yönetim kurulunun 
misafiri olan 
Faruk Güzel den 
otobüslerde indirim 
yapılması istendi. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener, 
"Emeklinin insan

‘olduğunun bilinmesi
ni istiyoruz" demesi 
üzerine Güzel, 
"İşçi emeklileri bizim

ağabeylerimizdir. 
inşallah belediye 
bize nasip olursa 
hem belediyeye

Tıem~de insan
larımıza yardımcı

olacağım." dedi. 
"Seçileyim ya da 
seçilemeyeyim, 
emeklilerin her tür 
ihtiyaçlarına 
yardımcı olacağım ve

hizmete hazırım" 
diyen Faruk Güzel, 
girişimde bulundukları 
sağlık projelerinin 
devam edeceğini de 
vurguladı.

Fıstık yüzünden dayak yedi
Ailesiyle birlikte 
eniştesinin evinde 
kalan F.D. isimli 
11 yaşındaki 
öğrenci, eniştesinin 
fıstıklarını yediği 
iddiasıyla babasın
dan dayak yedi.

Edinilen bilgiye göre, 
Şehit Etem İlköğre
tim Okulu 3 ncü 
sınıf öğrencisi F.D. 
Hamidiye Mahallesi 
Kiremit Sokak’ta 
oturan eniştesinin 
evinde Gürsu

TAŞI 
GEDİĞİNE

Günü var da...
Kadının günü var.
Mülkiyette adı yok
Biz erkekler üzerinde haklan çok!
Helal etmezler ise;
öbür alemde yandığımızın resmidir. 
Hoş tutalım, helallıklannı alalım 
umür su gibi akıp gidiyor....

Belediyesi’nden 
emekli olan babası 
İlhan Demir ve üvey 
annesiyle oturdukları 
önceki akşam, enişte 
sinin fıstıklarını 
yediği suçlamasıyla 
babası tarafından 
feci şekilde dövüldü. 
EVDEN KOVULDU 
Küçük F.D. 
dün sabah okula 
giderken, üvey 
annesinin "akşama 
sakın eve gelme" 
diyerek korkutması 
üzerine, okul çıkışı 
sokakta ağlamaya 
başladı.

Küçük F.D. ye İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Bürosu 
Amirliği sahip çıktı. 
11 yaşındaki küçük 
öğrencinin Sağlık 
Ocağı’nda yapılan 
kontrolünde ise, 
kalça kısımlarından 
sopa ile darp izleri 
görülmesi üzerine 3 
günlük rapor verildi. 
Çocuk Büro 
Amirliğinde korkusu 
giderilen F.D.nin 
karnı doyurulduktan 
sonra polis nezare 
tinde ailesine 
teslim edildi.

Konuşmak..
Konuşmak.
Doka, doka konuşmak.
Cağımızın en önemli dbfa.
Pek kıskanç bir buyun» yoktur
Ama. Güzel konuşan» luakanayo- 

rum.
Eskiyi ve yeniyi üstat■ birieşttruu 

insanları kıskanıyorum.
Boşa konuşan insanları Mandpn» 

rum.
Açıklamayı dedikoduya dbnftfMauu 

insanları sevmiyorum
İnadı aklım geçen anauian seveni 

yunun.
Son birkaç aydır Sayın Dankta* ı 

izliyorum.
Hem Türk halkı nrsdmdı. hem de 

Kıbrıs Türkleri nezdinde üker hrfk* 
diyor.

Türkiye’deki muhalefet portBerlntaı 
itibar kaybediyor.

Türkiye’deki muhalefet partderm 
gazına geliyor.

Her gün biraz daha eriyen muhakr- 
fet, Denktaş’ı kullanıyor.

Belki de. Denli t a» onları bulan» 
yor.

Aslında bilmemiz gereken Hr şey 
var.

Kuzey Kıbrıs artık, bir m* mesele 
değildir.

Uluslararası meseledir.
Uluslararası meseleleri. kendi 

doğrularınızla halletmeniz ummkûn 
değildir.

İş Birleşmiş MOatftartn günde
mindedir.

Amerika mn gündemindedn
(AB) nin gündemindedir
Uluslararası meseleleri, kendi 

kafanızla halletmeniz mümkün 
değildir.

Mutlaka görüşeceksiniz
Toplantılar rapacaksmo.
Tecrübelerinizi ve akbum masalar

da kullanın.
Kıbrıs konusunda. artk sonuçtan 

kaç —yn.
Mayadan kaçsak, referandumdan 

kaçsak bile bu îş mutlaka betecefcfir
Çünkü iş sadece YimanâstanTa 

bizim hrammda değUn.
Ouendi olan kaçmadan w yıpran

madan. büyük ödünler aknaktv

ÇÖZÜ
İnsan,
Ne kadar az d üşâmürse.
O kadar çok konuşur
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ANAP’ın seçim gezileri sürüyor
Şerittin SEKERSÛZ
Anavatan Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Tekin ile 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, seçim ziyaret* 
lerine devam ediyor. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret eden 
Adnan Tekin, Oda 
Başkanı Kemal Akıt 
ve yönetimi tarafın
dan karşılandı.
Adnan Tekin, Oda 
Başkanı Kemal Akıt 
ile' yönetimine İl Ge 
nel Meclisi ile Bele 
diye Meclisi aday
larını tek tek tanıttı. 
Tekin, projelerinin 
hazır olduğunu 
belirterek, göreve 
geldiğinde hep birlik
te gerçekleştirecek
lerini söyledi.
İlçenin sanayileşme
siyle birlikte gelen 
göçe bundan sonra 
hep birlikte dur deme 
nin zamanı geldiğinde 
birleşen ANAP ile 
Ticaret Odası Baş 
kam Kemal Akıt, 
açılacak iş yerlerine

Gemlikli gençlerin 
yerleştirilmesi için 
her tür çalışmayı 
yapacaklarını bildir 
diler. Tekin, burada 
yaptığı açıklamada 
"Başkanlığı kazan 
dığımda ilçe sınır
lan içinde sağlam 
zemini olan yerleri 
imara açacağım" 
şeklinde konuştu. 
TİCARET 
BORSAS1 ZİYARETİ 
ANAPTılann bir 
başka ziyareti de 
Ticaret Borsası’na 
oldu. Burada Tica 
ret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Melih Kazanç ve 
Meclis Başkanı 
Mahmut Solaksuba 
şı tarafından karşı 
lanan ANAP heyeti, 
yapacakları hizmet
leri anlattılar.
Adnan Tekin in her 
kişinin yardımına
koşan biri olduğu için 
sevildiğini ve 
tanındığım söyleyen 
Mahmut Solaksubaşı, 
kendisinin partizanlık

yapmadan hizmet 
ettiğini söyledi. 
Tekin’in aleyhinde 
kimsenin 
konuşmadığına

dikkat çeken 
Solaksubaşı, 
kendisine Belediye 
Başkanlığı yanşında 
başarılar diledi.

FCOSA mülakat yaptı
Snrittin SEKERSÖZ 
Geçtiğimiz hafta 
Belediye önünde 
uzun kuyruklar 
oluşturarak form 
dolduran gençlerin 
hevesleri kursak
larında kaldı.
Firma yetkilileri 
daha önceden belir
lendikleri öğrenilen 
gençlere Gürle İş 
Merkezi’nde bulu
nan Gazeteciler 
Demeği’nde 
sessiz sedasız 
mülakat yaptılar.
İçlerinde daha önce 
Belediye tarafından 
dağıtılan formları 
dolduran gençlerin 
bulunmadığı 
mülakatta gençler 
terlediler.
FCOSA İntematl 
ona! Otomotiv

Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. olarak bilinen 
ve otomotiv 
sektöründe el 
freni kolu, vites 
kolu ve vites kutusu 
imalatı yaptığı 
öğrenilen firmanın, 
daha önceden 
Gemlik'teki dostlan 
tarafından kendile 
rine verilen isimleri 
çağırarak mülakat 
yaptıkları öğrenildi. 
Gemlik Belediye 
si’nin yaptığı 
anons lada yaklaşık 
2 bin kişinin 
belediye önünde 
toplanmasını 
sağlayan firma, 
bu kez Gazeteciler 
Derneği’nde özel 
olarak yaptığı 
mülakata yaklaşık 
25-30 genç katıldı.

Muhtarlar Derneği 
ni ziyaret eden 
AKP’liler "Biz 
Muhtarların 
ayaklarına 
giderek sorun
larını dinleye
ceğiz" dediler. 
Ziyarette Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Muhtarlar 
Demeği Başkanı ve 
ANAP 11 Genel Mec 
lis birinci sıra adayı 
İdris Kurt’a kırmızı 
karanfil verdi.
Geçen dönemde 
muhtarlarla birlikte 
birçok önemli proje 
ye imza attıklarını 
söyleyen Mehmet 
Turgut, "Halkımız 
düne kadar tüne 
Un sonu gözük
müyor derken 
şimdi parlak 
günlerin geldiğini 
görebiliyorlar" 
dedi.
Muhtarların hizmet 
aşkıyla büyük 
sıkıntılar çektiğini 
söyleyen Başkan 
Turgut. "Partimiz 
olsun, belediye 
olarak biz olalım 
muhtarların istek

düşünüyorum. 
Merkez olduğu 
için daha iyi 
hizmet verebilirler’ 
dedi. Muhtarlar 
Derneği’nden kira 
alınmaması isten 
diğinde ise Başkan 
Turgut, "Belediye 
hizmetleri ücretsiz 
verilemez kanunu 
var. onun için 
küçük bir ücret 
alacağız" 
diye konuştu. 
Muhtarların
Gemlik’te öncelikli 
olarak yaşlılar 
bakım evi, kimsesiz 
çocukları koruma 
evi, kimsesiz 
kadınlan koruma 
evi ile aş evinin 
gerekli olduğunu 
hatırlatmalan 
üzerine Turgut, 
"Manastırda bir 
vatandaş Huzur 
Evi için yerini 
bağışlamak iste^L 1 
işlemler yapılırken 
bu kişi öldü. 
Cenazesine gelen 
çocukları önce 
kabul ettiler sonra 
vazgeçtiler" dedi 1 
İskelenin kaldıni-

ve önerilerine her 
zaman açığız" 
şeklinde konuştu. 
Yeni Çarşı pro
jesinde Sağlık 
Ocağıyla birlikte 
Muhtarlar Deme 
âi ne de yer ayıra- 
cağını bildiren 
Turgut. "Tüm 
muhtarlarımıza 

oda r erme yi

masına da değiosa 
Turgut, bunun 
yılların konusu 
olduğun» değiM*dk 
"Benden evvelki ] 
başkanlaru karşı 
koyanlann şimdi 
‘kaldıracağız 
demeleri 
’samjmıyetsûdflk’ j 
oluyor sekimde j 

konuştu.
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Cumhuriyet
Aydınlık ve geleceğe dönük bir yaşamın adı.. 
Denenmiş yönetim biçimleri içinde en iyisi.. 
29 Ekim 1923’den bu yana biz de Cumhuri 

yet’le yönetiliyoruz.
Doğaldır ki Cumhuriyetsin ilanı çok kolay 

olmamıştı..
Atatürk 1902 yılında Cumhuriyet düşüncesini 

kafasında oluşturmuş yakınlarıyla da pay
laşmıştı.

Ancak düşünceden uygulamaya geçmek çok 
zaman almıştı.

Koşullan oluşturmak, ortamı hazırlamak, 
daha da ötesi hilafeti ortadan kaldırmak 
gerekiyordu.

Yüzyıllarca aynı sistemle yönetilmiş bir 
topluma Cumhuriyeti kabul ettirmek bir yana 
anlatmak bile çok zordu.

Çok çetin ve zorlu bir sürecin sonunda 
başarılmıştır Cumhuriyet’in ilanı..

Onun için;
İnsana değer veren, insan düşüncelerini ön 

plana çıkaran, katılımcılığa olanak sağlayan bu 
sistem ülkede hiç bir zaman tartışılmaması 
gereken bir yönetim biçimi. •

Ancak bu günlerde Cumhuriyetle ilgili olum
suz sinyaller var.

Gerçi; Olumsuz sinyaller hiç bir zaman 
eksilmiyor.

İşbirlikçiler sahneden bir türlü inmiyorlar. 
Kendilerine biçilen rollerini oynuyorlar. 
Ne var ki;
Cumhuriyet çok iyi algılanıp, özümsenmesi 

gereken bir kavram.
Yaşam biçimi olarak benimsenmesi gerekiyor. 
Atatürk ve silah arkadaşlarının kendilerini 

feda ederek ülkemize armağan ettiği 
Cumhuriyet ’e kayıtsız koşulsuz sahip çıkmamız 
gerekiyor.

Önüne arkasına çeşitli odlar koymak* ülke 
mizin bütünlüğünü bozar.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan herkesin, 
cumhuriyete yönelik saldırılara, kalkışmalara 
engel olmak sorumluluğu ve zorunluluğu vardır.

Yazımızı Haşan Hüseyin'in sözleriyle bitirelim: 
"Vatan topraksa eğer > 
ormansa nehirse madense yatan 
işçiyse köylüyse aydınsa vatan' 
yani yapıp yaratmaksa her şeyi yeni baştan 
sevmeyi yenibaştan 
alkışı yenibaştan 
bir hesabı vardır bunun sorulur 
bir hesabı soracaklar bulunur 
akgün karagünden öcünü alır bir gün. *

"BURSA HAKİMİYET'
VE KENT 

GAZETELERİNE 
İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM 
TEL : 513 17 97- 513 9 6 83 

Fax : 513 35 95

“Her esnafa yardım ederiz”
Sfizfetün-SEKERSÖZ 
Der e boyu ’nda 
tezgah açan 
seyyar esnafın 
dertlerini dinleyen 
Başkan Mehmet 
Turgut’un, 
İsteklerine 
"olur" dedi.
Daha önce İmam 
Hatip Lisesi 
girişindeki sokak
ta tezgah açan 
seyyar esnafın 
sokağı tıkaması 
sonucu çevrede 
oturanların 
şikayetlerini 
değerlendiren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kendilerine paza 
nn sonunda yer 
verdi. Yanlış 
anlaşılmalar sonu
cunda Başkan 
Turgut’a gelen 
seyyar pazarcı

esnafını, araların
daki anlaşmazlığa 
çözüm bulmasını 
istediler.
Seyyar esnafı 
dinleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
eski yerlerinde 
3 m2 1ik tezgah 
yerine 7.5 milyon 
lira verirlerken 
yeni yerlerinde 
başkanın gi

rişâniyİe şmteBBı 
6 m2Hı yere
7.5 md»ow İbra 
ödeyecekler.
Bu bdomalaete 
işgallve ultefr— 
ve hafttek «durak 
ahndağmı söyleyeeı
Turgut, "Mor 
seyyar esnaf 
t ezge h açmazsa 
para ohaaMfaa 
Kendilerine

SP’liler halk gecesinde eğlendi
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Recep Aygün iM 
İl Başkanı Hilmi 
Tanış’m katıldığı 
"Halk Gecesinde 
partililer doyasıya 
eğlendiler.
Pembe Köşk 
Düğün Salonu n 
da gerçekleşen 
Halk Gecesi nde 
partililerin coşku
lu alkışlarıyla 
konuşma yapan 
Belediye Başkan 
adayı Recep 
Aygün, partililere

I "Gemlik'te
I ijiizHğe son 

vermek bizim 
işim iz. İ ’n iven 
site yi açıp.
kimsesirleHB* 
etinden
ta tırnakta bezim

I işimiz. GemNk'te 
I göreve geÜyame* 
j dke sestendi

SP B Başkam

Hilmi Tamş ’ta 
yaptığı 
konuşmada, 
iktidar Parti 
sinin, Belediye 
Başkanı kendisin- 
□en oKraçıınCM 
denetleme 
yapamadığını 
öne sürerek, 
"Bu nedenle boş 
kanlar istediği 
gibi at koştu
rurlar. Genlik 
GemlMÜeHe
DtnlkTt 
yönetileete.
Başkan 
15 günde bir 
mutlaka bir 
bahsede brfbte 
birfikte olacak 
ve oaterm

-------a. M— 
nama yerden 
fce jitmemeji içte 
başkan aeabak 
hakhaftte 
terbkee sin etew 
dedL
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Dikkat yine yağış var
Türkiye, Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yağışlı 
havanın etkisine 
girdi.
Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, yağmur ve 
sağanak şeklinde 
başlayan yağışlar; 
Kıyı Ege’de etkili 
olmak üzere 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz’de 
görülecek.
Yağışlı hava 
Çarşamba günü 
Marmara’nın 
doğusu, Batı ve 
Orta Karadeniz, İç 
Anadolu, İç Ege ile 
Akdeniz böl-

gelerinde devam 
edecek.
Yağışların yağmur 
ve sağanak, Batı 
Karadeniz’in iç 
kesimleri ile İç 
Ege’de karla kanşık 
yağmur şeklinde 
olması tahmin 
ediliyor.
Perşembe günü;. 
Marmara’nın 
doğusu, Karadeniz, 
İç Anadolu’nun

kuzey ve doğusu, 
Doğu Akdeniz ile 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri 
yağışlı geçecek.
Yağışlar Batı 
Karadeniz’in iç 
kesimleri, İç 
Anadolu’nun kuzeyi 
ile Doğu Anadolu 
nun kuzey ve batı 
sında karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacak.

KAFETERYA İSÇİSİ ARANMAKTADIR
Gemlik Narlı Köyü'ndo 'Aydınlar Narlı Evleri Tatil Köyü' 

adıyla 111 haneli sitemizin içinde kafeteryamız 
her yılın Haziran - Temmuz • Eylül aylamda site yönetimi 

isteği doğrultusunda çalışacak bir İşletici bir bahçıvan 
içlerinden anlayan eleman aranmaktadır. 

Arzu eden kistlerin 0.224 513 17 31 nolu telefondan 
Yönetici Necati Aydın'a müracaat etmeleri rica olunur.

BURSA HAKİMİYET VE KEHT 
GAZETELERİME İLAM ALINIR

i ı I
!ii_____________________
0

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

i©

i®

KAYIP 1991-1992 yılında Gemlik Ticaret Meslek 
Lisesi’nden mezun olduğum diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
CENGÜN BİTEN

Türkiye, bilimi
pahalıya öğreniyor

Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası (Bağımsız 
Eğitim-Sen) Genel 
Başkanı Gürkan 
Ava, Türkiye’deki 13 
bin öğretim üyesi ve 
40 bin araştırmacı 
bulunduğunu ve 
bunun yetersiz 
olduğunu belirterek, 
"Avrupa'yı yakala
mamız için 10 bin 
yeni öğretim üye
sine ihtiyaç var. 
Yani Türkiye bilimi 
pahalıya öğreniyor" 
dedi.
Bağımsız-Eğitim Sen 
Genel Başkanı Ava, 
Avrupa’da öğretim 
üyesi başına 15 
öğrenci düştüğünü 
söyleyerek, öğretim 
üyelerinin üniver
sitelerde tam gün 
görev yapması, 
emeklilik yaşının 
70’e çıkarılması ve 
emekli olan öğretim 
üyelerine part- time 
çalışma imkanı 
getirilmesini

önererek, bu yolla 
açığın kısmen kap- 
atılabileceğini ifade 
etti.
"ÖĞRETİM 

ÜYELERİ 70 
YAŞINDA EMEKLİ 
OLMALI"
Tüm öğretim 
üyelerinin üniversit
ede tam gün çalış
masının sağlanması 
gerektiğini söyleyen 
Ava, öğretim 
üyelerinin emeklilik 
yaşının 70’e 
çıkarılması gerektiği
ni, emekli olan 
yetenekli profesör
lere kendi üniver
sitelerinde veya bir 
başka üniversitede 
yan-zamanlı (part- 
time) çalışma imkanı 
verilmesi gerektiğini 
kaydetti. Ava, bu 
yolla öğretim üyesi 
açığının kısmen kap
atılabileceğini ifade 
etti. Ava, ünvanlara 
göre eşit maaş uygu
lamasından da

vazgeçilerek tüm 
akademik personelin 
sözleşmeli statüye 
geçirilmes ini önerdi. 
Öğretim üyelerinin 
ücretlerinin de 
yeterli olmadığını 
dile getiren Ava, 
ücretlerin AB 
standartlarına 
çekilme s ini istedi. 
Devlet ve vakıf 
üniversiteleri arasın
daki üeret dengesi
zliğinin giderilmesi 
gerektiğine işaret 
eden Ava, "Üniver
site öğretim üyeliği 
cazip hale getirilme
lidir" dedi.
Türkiye’nin nüfus 
büyüklüğü acısından 
dünyada 16., 
ekonomik büyüklük 
olarak da 17. sırada 
olduğuna dikkat 
çeken Ava. "Bu 
büyüklükte olan 
ülkemizin bilime 
katkısı ise içler 
acısıdır" diye 
konuştu.

KAYIP 34 P 3945 plakalı aracımın ruhsatını ve 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

HAMİT TÜRK

ON ÖDEMELİ KAMPANYAEVÎNİZt-İŞYERİNİZİ
1+9 AY 
1+9 AY 
1+19 AY

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİHIZLI VE DENGELİ

TOYO TİCARET
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YAŞAYIN 

feSkDUUENMAKEYANAfi 
reC8HE RBA. ORMAM IMF YNMAZ

Yeni Pazar Cad. ı
tırnak Sok. No: 18/B GEMLİK IEL:S117117



10 Mart 2004 Çarşamba

İmar Bankası'ndan borç ödeme planı Meclis seçim 
arası verdi

Başbakan 
Yardımcısı ve 
Devlet Bakanı 
Abdüüatif Şener, 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu na, 
İmar Bankası Hakim 
Ortaklarından borç 
ödemesine ilişkin 
öneri geldiğin i 
söyledi.
Şener, bu önerinin 
kabul edilebilir bir 
niteliğe sahip olup 
olmadığı konusunda 
değerlendirme 
yapma yetkisinin. 
Fon Kuruluna ait 
olduğunu belirtti.

ı Şener, imar 
Bankası olayıyla 
vatandaşın sırtına 
yüklenen 8 katril 
yonhık maliyetin 
İmar Bankası hakim 
ortaklarınca karşılan 
ması gerektiğini 
belirtti.
Şener, "Bununla

ilgili olarak belli 
bir öneri sunmala 
n, bu önerinin de 
TMSF tarafından 
makul, kabul edile 
bilir bulunması 
lazım. Benim edin 
diğim bilgiye göre, 
TMSF’ye İmar Ban 
kasının hakim 
ortakları adına 
bir öneri verildi. 
Ancak bu önerinin 
kabul edilebilir bir 
niteliğe sahip olup 
olmadığı konusun
da henüz Fon

Kurulu bir 
değerlendirme 
yapma mıştır. 
Zannedi yorum 
önümüzdeki gün- 
lede Fon Kuru lu 
değerlendirecektir. 
Kabul edilebilir 
olursa o noktada 
görüşmeye 
başlanabilir." 
şeklinde konuştu. 
Abdüllatif Şener, 
fona devredilen 
diğer bankaların 
sahiplerinden de 
borçlarını belli bir 

plan çerçevesinde 
ödeme konusunda 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna 
yoğun talepler 
geldiğini söyledi. 
Şener, İmar 
Bankası’ndan 
hazine bonosu 
alanlara ödeme 
yapılıp yapılmaya
cağı şeklindeki bir 

soruya da, 
"Hükümetin bu 
konuda bir 
çalışması yok" 
şeklinde yanıt verdi. 
Şener, IMF ile 
sürdürülen 7. 
Gözden geçirme 
çalışmaları ile 
ilgili bir soru 
üzerine de ilişkilerin 
şu ana kadar 
sağlıklı bir şekilde 
sürdüğünü, 
herhangi bir 
sorun olmadığını 
kaydetti.

TBMM, yerel seçimler nedeniyle 
15 gün çalışmayacak

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 
28 Mart yerel 
seçimleri nede 
niyle bugün
den itibaren 
çalışmalarına 
15 gün ara 
verdi.
Meclis Genel 
Kurulu, geçen 
haftaki yoğun çalış
malarının ardından 
yerel seçimler 
nedeniyle çalışmalara 
bugünden itibaren 
15 gün ara verilmesi
ni kararlaştırmıştı.
Genel Kurul, 
seçimlerin yaklaştığı 
24 ve 25 Mart 
günlerinde ise 
"Aç-kapa" yapacak. 
Genel Kurul, yerel 
seçimlerin ardından 
30 Mart Salı günü 
toplanarak çalış
malarına kaldığı

yerden devam 
edecek.
Yemden yoğun bir 
çalışma temposuna 
girecek olan Meclis. 
kamu yönetimi 
tasansam yara sıra 
yerel yönetimlerle 
ilgili üç yeni düzenle
meyi ele alacak.
Avrupa Birliği’ne 
uyum sağlamayı 
amaçlayan yasa ve 
anayasa değişiklik
lerinin de seçimlerin 
hemen ardından 
gündeme gelmesi 
bekleniyor.

" A acüiVE
I COMPUTER
■ BİLİŞİM HİZMETLERİ I

I
GELECEĞI DÜŞÜNENLER İÇİM

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK1
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I
I EM SOM TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT 

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili

■
 satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Merkez : istiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK
■ Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25



10 Mart 2004 Çarşamba
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Özellenme 2004'e hızlı boşladı
Özelleştirmede 
2003 yılından 
sarkan satışlann 
gerçekleşmeye 
başlamasıyla, bu 
yıla hızlı 
başlangıç yapıldı. 
Bu yılın iki ayın
da, geçen yılın 
tamamında 
yapılan 
özelleştirme 
rakamı ikiye 
katlandı.
Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 
verilerine göre, 
geçen yılın 
tamamında 171.6 
milyon dolar 
özelleştirme 
yapılırken, bu 
yılın ilk 2 ayında 
toplam satış veya 
devir bedel i 
386.9 milyon 
dolarlık 
özelleştirme 
gerçekleştirildi. 
Sataş veya devri 
gerçekleşen kuru
luşlar arasında

Volkswagen 5000
işçiyi çıkarıyor

Şirket kan düştüğü için 5000 işçiyi çıkartma karan aldı.
Volksvvagen firması 
tarafından yapılan 
açıklamada, bu 
karara gerekçe olarak 
yılın ilk üç ayı 
karının, geçen yıla 
göre yan yanya 
azalacak olmasını 
gösterdi.
Açıklamaya göre 
2005 yılma kadar * 
5000 işçi çıkarılacak, 
bu işten çıkarmaların 
yansı Almanya’daki 
fabrikalardan 
yapılacak.
Firmanın, Amerikan 
otomobil şirketleriyle 
olan şiddetli rekabet 
ve Waahington’ın

dolar kurunu 
düşük tutması 
yüzünden 
satışlarının 
düştüğü 
belirtiliyor. 
Satışı artırmak 
için bin 250 
dolar değerindeki 
klimaların, yeni 
Golf model
lerinde bedava 
satışa sunul
masının da, 
şirketi zorladığı 
haber veriliyor. 
Şirketin zorlandığının 
ortaya çıkması 
üzerine, hem 
Voikswagen’in,

hem de diğer 
Avrupai» otomobil 
şirketlerinin 
borsalarda işlem 
gören hisse 
senetlerinin 
değeri düştü.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE C-l Q Q£î QQ 
KÖRFEZ OFSET <1 I O <70 OO

TEKEL Alkollü 
İçkiler İşletmesi, 
Gemlik Gübre ve 
Sümer Holding 
Malatya İşletmesi 
bulunuyor. İlk iki 
aylık dönemde 
Sümer Holding, 
Et Balık Ürünleri 
A.Ş ve TEKEL’e 
ait toplam 14 
taşınmazın satışı 
da yapıldı, 
iki aylık 
özelleştirmeden 
173.2 trilyon 
liralık da tahsilat 
sağlandı. En yük
sek tahsilat 146 
milyon dolar ile 
TEKEL Alkollü 
İçkiler 
İşletmesi’nin 
satışından geldi. 
İmza Bekleyen 
Özelleştirmeler 
Bu arada, satış 
veya devir onayı 
alınan ve 
sözleşme imza 
aşamasına gelen 
özelleştirmelerin

o
TC »AHAKANU* 
OlUUtTlNMt

tutan ise 1 milyar 
576 milyon dolan 
buluyor.
Bunlar içinde en 
önemlisi 1 milyar 
302 ile Tüpraş 
olurken, 120 
milyon dolarlık 
Bursagaz, 100.5 
milyon dolarlık
İGSAŞ ve 43 
milyon dolarlık 
Esgaz 
özelleştirmeleri 
de devir için sıra 
bekliyor.
2003 
Özelleştirmeleri 
Öte yandan, 
2003 yılının

Genel sağlık 
sigortası yolda

Bununla İlgili yasal düzenleme 
çalışmaları sürüyor.'

tamamında 
gerçekleştirilen 
özelleştirme 
tutan 171.6 
milyon dolarda 
kaldı.
Özelleştirme 
rakamının bu 
denli düşük 
kalmasında 
önemli 
özelleştirmelerin 
bu yıla sarkması 
etkili oldu. 
2003 yılında 
yapılan tahsilat 
ise 141.7 
milyon dolar 
olarak 
hesaplandı.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakam 
Murat Başesgi 
oğlu, son hedef 
lerinin genel 
sağlık sigortası 
olduğunu, bunun
la ilgili yasal 
düzenleme 
çalışmalarının 
sürdüğünü 
vurguladı.
Ankara Özel 
Poliklinikleri ve 
Tüm Sağlık 
İşletmeleri 
Derneği’nin 
"Sağlık Reformu 
Başan Ödülleri 
Töreni yapıldı. 
Sağlık sektörüne 
başarılı hizmet-
lerinden dolayı Sağlık Sigortası Genel Sağlık
Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Basri 
Aktan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 
Müsteşarı Enis

Ad w heHm seda
Sertifikasız hekim acil serviste çalışamayocdc

Sağlık Bakanlığı, 
acil sağlık hizmeti 
veren hekimler 
için sertifika pro
gramı başlatıyor. 
Sertifika almayan 
hekim, acil 
hizmet 
veremeyecek.
Sağlık 
Bakanlığınca 
hazırlanan, 
"Adi Hekimliği 
Sertifika 
Programı 
Yönergesi'' adi 
sağlık hizmet
lerinin ülke 
genelinde eşit, 
kaliteli ve etkin

masnu sağlamayı

Yfinergı, Ut

Yeter ve 
Sağlık 
Bakanlığı 
Müsteşan 
Necdet Ünü- 
var’a ödül 
verildi.
Çalışma ve 
Sosyal 
Güvenlik 
Bakanı Murat
Başesgioğlu da, 
SSK’lı hastalann 
özel kuruluşlar
dan yararlan
masını sağlamak 
için hazırlık içinde 
olduklarım 
belirtti.
Başesgioğlu, 
"Bu çalışmaların 
asıl amacı Genel 

sistemine 
geçmektir. Şu 
anda bunun 
prensipleri, 
parametreleri 
ortaya çıkmış

acil sağhk 
hizmetleri, has
tane adi servi» 
leri. birinci 
batı—ılr adi

durumda.
Önümüzdeki 
günlerde 
bakanlık olarak 
bunu hükümet 
düzeyinde 
tartışıp, 
planlamasına 
ve finans 
boyutuna karar 
verdikten sonra

Sigortası 
taslağımızı 
Parlamento'ya 
sevk etmeyi 
düşünüyoruz" 
dedi.

111
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Depresyonla çıkmanın teil plisi
( | Şimdi sıralayacağımız settirler.

semptomlar eğer iki • Dikkatinizi kendiniz-

k

a

I hafta süreyle kendini 
I gösterirse o kişiye 
(depresyon tanısı ko 
I nabilir. Özellikle ilk 
I iki maddeden 
I birinden yakınıhyorsa 

hiç vakit geçirmeden 
hemen bir hekime

I görünülmelidir.
11. Bütün gün boyu 
| devam eden 
I duyguduru m 

azalması.
12. Bütün gün boyu 

süren etkinliklere 
karşı ilgi ya da yaşam 
zevkinin azalması.
3. Hergün uyku 
suzluk veya aşın 
uyuma.
4. Kilo kaybı veya 
kilo alınması
5. Değersizlik veya 
aşın suçluluk 
duygulan.
6. Düşünme ve kon
santrasyonda azalma.
7. Alınganlık, tep-

I kisellik, saldırganlık, 
| her lafa kanşma veya 

J bitkinlik, tembellik, 
İlgisizlik, enerji kaybı. 
8. İntihar etme düşün 
çeleri. Depresyonda 
Kendinize Yardım
• Her olumsuz 

ı düşünce için bir 
olumlu düşünce

J geliştirin.
1* Negatif değil pozitif 

bakış açısı olan 
insanlarla ilişki 
kurun. Bu insanlar 
sizin mora linizi yük-

den uzaklaştırmak 
için başkasına yardım 
edin.
* Hergün fizik egzer
siz yapın, sadece 
yürüyüş olsa bile.
* Farklı bir şey yapın. 
Yeni bir yere gidin, 
yeni bir restaurant 
deneyin.
* Yeni bir projeye 
başlayın. Zor olması
na gerek yok ama 
mutlaka eğlenceli 
olmalı. Eğleneceğiniz 
ve kendinizi ifade 
etmenize izin verecek 
bir şeyler yapın (örne 
ğin; yazı yazma, 
resim yapma)
* Gevşemenize 
yardım edecek bir 
şeyler yapın. Müzik 
dinleyin, kitap 
okuyun, ılık bir duş 
alın, gevşeme 
egzersizleri yapın.
• Alkol ve maddeden 
uzak durun. Alkol ve 
madde depresyonu 
daha da kötüleştirir.
• Kendinize erişilmesi 
güç amaçlar koyma 
yın ve büyük sorum
luluk almayın.
* Büyük işleri parça 
lara bölün, öncelik 
sırasına göre ve 
yapabileceğiniz 
kadarını yapın.
* Kendinizden 
beklentileriniz çok 
büyük olmasın.
• Başka insanlarla

birlikte olmaya 
çalışın, yalnız olmak
tan daha iyidir.
• Kendinizi daha iyi 
hissedeceğiniz 
aktivitelere katılın.
• Hayatınızla ilgili 
önemli kararlar (iş 
değiştirme, evlenme, 
boşanma v.b.) almayı 
depresyonunuz 
geçinceye kadar 
erteleyin.
Olumsuz düşünce 
feriniz depresyonun 
bir parçasıdır, tedavi 
ile birlikte 
kaybolacaktır.
Depresyonda 
Başkasına Yardım 

s, • Depresyonda bir 
yakınınıza yardım 
edebileceğiniz en 
önemli konu onun 
uygun tanı ile uygun 
tedavisinin uygulan
masını sağlamaktır. 
Bu, yakınınızın dok
tordan randevusunu 
alıp, gitmesini sağla
makla başlayabilir. 
Ayrıca yakınınızın 
ilaçlarını alıp 
almadığına da

dikkat etmelisiniz.
* Depresif kişiyi 
tembellikle ya da 
hastalık numarası 
yapmakla suçla
mayın. Bu tür 
davranıştan tedavi 
ile zamanla daha 
iyi olacaktır.
* Duygusal destek 
önemlidir.
Bu anlayış, sabır ve 
kabullenmeyi gerek
tirir. Onu konuş
malara dahil edin, 
dinleyin. Gerçeklere 
dikkat çekin, ümitli 
olun. İntihar 
uyanlarını dikkate 
alın ve hekime 
bildirin.
• Depresif yakınınızın 
aktivitelere, 
yürüyüşlere v.b 
davet edin.
Reddettiğinde kibarca 
ikna etmeye çalışın. 
Ama zorlamayın, 
depresif kişi işbir
liğine ve yönlendirm
eye ihtiyaç duyar 
ancak ağır istekler / 
beklentiler başarısız 
hk hissini arttırır.

Sağlık Bakani'ndan 
eyleme tepki

Bakan Ak dağ "Sagfak çalışan
larının iş bırakma**™ yaknş 

bırfuyoruM*
Sağlık Bakam 
Recep Akdağ. 
sağlık çalışan
larının bugün- 
başlatacaklan iu 
günlük iş bırakma 
eylemini bazı 
çevrelerin "ide
olojik taleple 
ri”nin yansıması 
olarak niteledi. 
Akdağ, Atatürk 
Eğitim ve Araş 
tır ma Hastane 
si’nde düzenlen 
Sağlık Hizmetle 
rinde Kalite ve 
Akredi tasyon 
konulu toplantıya 
katıldı.
Recep Akdağ'a. 
sağlık çalışan
larının iş bıraka
caklarına ilişkin 
açıklamaları 
hatırlatıldı.
Akdağ, 
"Hastanelerimiz, 
diğer sağlık 
kuruluşlarımız, 
hastalarımıza, 
insanımıza sağlık 
hizmeti veren 
yerlerdir, 
buralarda her
hangi bir hak 
arayışını hasta 
haklarını ihlal 
ederek yapmayı

geçmişte de 
yanlış buldum, 
şândi de ymdŞş 
buluyorum.~ 
dedi.
Recep Akdağ. 
Talepler»»» 
önemli bir kısmı, 
sağlık çalışan
larının talepleri 
olmaktan çok, 
bir ta kim kişi ve 
çevrelerin ideolo
jik taleplerinden 
ibarettir 
şeklinde konuştu. 
Akdağ, eyleme 
kâuîan sagua 
çahşanian hakkm- 
da soruşturma 
açıhp acıtmaya
cağının sorulman 
üzerine de. 
"eğer vatandaşın 
işi aksatılmışsa. 
bu hususta 
geçmişte olduğu 
gibi yine gereken 
yapılır" dedi.

1

k.

Fakirin beli ağrıyor 10 Mart 2004 Çaryaaba 
DEMİRİZ ECZANESİ

NÖBETÇİ ECZANE

Birçok insanda 
sıkça görülen bel 
ağrılarının daha 
çok gelir düzeyi 
düşük olan ve 
maddi sıkıntı 
çeken kişilerde 
görüldüğü ortaya 
aktı.
Bir İnternet 
sitesinde yayın
lanan haberde, 
Mrçok kişinin 

ulu rüyası 
gelen bel 

nmn, 
ik açıdan 

sıkıntı içinde olan 
insanlarda daha 
çok olduğu 
iddia edildi.
Yapılan araştır* 
malar sonucunda, 
kişilerde sıkça 
görülen bel 
ağrılarının fiziki 
güç gerektiren 
İşler sonucunda 
ortaya çıktığı sap
tanırken ortaya 
çıkan ağrıların 
spor yapılmaması 
durumunda 
kasların gelişmesi

ni engellediği 
belirlendi. Bel 
ağrılarının daha 
çok gelir düzeyi 
düşük kişilerde 
olduğunu savunan 
uzmanlar, kemik, 
disk ve bağların 
beldeki statik 
yapıyı oluştur
duğunu belirtti. 
İnsan vücudundaki 
dinamik bölüm
lerin adalelerden 
kurulduğunu ifade 
eden uzmanlar, 
daha çok iş gereği

ağır kaldıran kişi 
lerde ve fiziki güç 
gerektirecek 
işlerde çalışan 
kişilerde bel 
ağrılarının sıkça 
görüldüğünü 
söyledi. Adaleler 
ne kadar zayıf 
olursa bel kemik
lerine binen yükün 
o derece ağır 
olduğu srfifcrhsa. 
bunun sonucu 
olarak da belde 
çök melerin oluşa 
cağı vurgulandı.

YB. :31 SAH: 179» 
FİYATI: 200.000 TL (KDVEM* 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İşleri MMM : Soup GLLER 

Haber Müdürü : SeyfaMa ŞEKERSÖZ 
MM Cad. Boa Sek.

I Tel: 513 9683 Fu : 513 35 95 CBU
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K Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, Ticaret Borsası’na yaptığı ziyarette zeytin ve zeytin üreticisinin sorunlarına eğildi

■Gemlikzeytininin genlerini araştıracağız”
AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu Ticaret Borsası’na yaptığı ziyarette, zeytin üreticisinin ürününün iyi değer
lendirilmesi gerektiğini söyledi. Karapaşaoğlu buradaki konuşmasında, Gemlik zeytininin genlerinin araştaıldtğınf re 
zeytinde gen ıslağının yapılacağını söyledi. Uludağ Üniversitesi’nin bu konuda bilimsel çalışmalar başlattığım hatırlatan 
farapaşaoğlu, köylünün babadan kalma yöntemlerle zeytin ürettiğini bildirdi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5 de

I AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, istifa iddialarının uydurma olduğunu söyledi i

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadn_guler@hotmail.com

Ampul patladı
| Adalet ve Kalkınma Partisi ülkenin en genç
be en yeni partisi.

■ Aynı zamanda, Türkiye’de girdiği ilk 
keçimde iktidar olan partisi.
I AK Parti’nin tabanı her ne kadar eski 
Fazilet Partisi ne dayansa da, AK Partililer 

|her ne kadar Milli Görüş doktrini ile yetişmiş 
»kalar da, artık DEĞİŞTİK! diyorlar.
1 Radikal İslam çizgisinden, muhafazakar
Demokrat çizgiye geçtiklerini belirtip,

Demokrat Parti'nin ilkelerine sahip çıkıyor* 
Kar.
I AK Parti'nin ablemi ise yanan bir ampul.
■ Yerel seçimlere cok az bir süre kala 
Kemlik te AK Parti'nin ampulü patladı.
I Bes y4 ilçemizde belediye başkanlığı yapan 
[lehmet Turgut ile ilçe yönetiminin birbirini 

ivmediğini bilmeyen yok.
Başkan Turgut, tek basına karar almaya ve 
erseyi kendi düşündüğü gibi yapmayı seven 
ir kişi.

I Bu tutum partisinin yönetimiyle ters düşme- 
(ine neden oluyor.

AK Parti de son günlerde yaşananlara 
akarak şaşırıyorum.
[önce Kadın Kolları isyan bayrağını çekti, 
lonra yetkisiz kişiler gündemde kalmak için 
■meçler verdi. Bir de buna seçim bürosuna 
Uflan bez afişteki sözler eklendi.
ı Bun, eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
tonunda patladı, 
Haksız da değil yani.

II Beş yıldır belediyenin hortıımlanmasından 
■öz eden bir başkan var. Hala bundan söz 
KMyorsa, bu hortumcu ayıklanmalıdır. I

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, partiden istifa ettikleri söylenen yöne
tim kurulu üyelikleri ile basın toplantısı yaparken, bazı basın organlarının 
uydurma haber ürettiklerini söyledi. Basın toplantısında konuşan Nurettin 
Avcı’da kendi dönemine ait Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un ortaya 
attığı iddiaları ispata çağırarak, “İnsanlar şeref ve namustan ile yaşar. 
Suçlayan kişi bunu ispat edemezse, bunu hayatıyla öder” dedi.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, bazı ba 
sın organlarında çıkan 
istifa haberlerinin asıl
sız olduğunu, duyum
larla haber yapıldığını 
söyleyerek, istifa 
ettikleri ileri sürülen 
yönetim kurulu üyeleri 
ile basın toplantısı 
düzenledi.
Sain, yaptığı açıklama 
da yönetimi eleştiren 
bazı partililere de 
çata rak, tutarsız 
politika izleme
diklerini söyledi.
Enver Şahin, Belediye 
Başkan adayları 
Mehmet Turgut’un 
seçim bürosuna astığı 
afişten kendisinin 
sorumlu oldu
ğunu da belirtti. 
NURETTİN AVCI 
ÖFKELİ KONUŞTU 
Basın toplantısının 
ortasında salona gelen 
eski Belediye Başkanı 
ve AK Parti İl Genel 
Meclisi birinci sıra 
adayı Nurettin Avcı, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un seçim bürosu asb$ı pankart tarSrşmaya yem 
boyut getirdi. Kaldırılan pankarttaki sözlere MureCm Ava dan ağr eteşâri gefcâ.
aday yarışını kazan
mak için her türlü 
belgeyi kullandığına 
dikkat çekti ve kendi 
görev döneminde 
yaptıklarından 
yılda 5 kez teftiş 
edildiğini söyledi. 
Avcı. kendisine 
yapılanların haksızlık 
olduğunu da söyle 
yerek. kendisinin 
önceki dönemleri 
hiçbir zaman suda-

■ııW— befirterek. 
"İnsanlar şeref re 
ncmuslan için yaşar
lar. Bir insana hırsız 
deniyorsa. suçlayan 
kişi bunu ispat ede 
mezse bunu hayatıy
la öder. Ben. aday 
otatrak bu cesareti 
jö r fere btfh, enam 
namusum re 
şerefim içindir-dedi. 
AK Parti kinde 
Belediye Rırkım de

eski beiecfipe 
başkam» seçim 
bürosuna asdâa afiş 
nederikie başlayan 
tartema. parti irâde 
peni bir boçotmı 
kazaoamsma aedaa 
eterim*. arâMrât 
AK Parti de mşd* 
leria pactachğn 
scyiâvorâr.

Secfettm 
ŞEKERSOTaa 

haberi sayfa 5 de

mailto:kadn_guler@hotmail.com
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AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, istifa iddialarının uydurma olduğunu söyledi

AKP’de kavga büyüyor
AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, partiden istifa ettikleri söylenen yönetim kurulu üyelikleri 
[ ile basın toplantısı yaparken, bazı basın organlarının uydurma haber ürettiklerini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Nurettin Avcı’da kendi dönemine ait Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un ortaya attığı iddiaları ispata çağırarak, "İnsanlar şeref ve namusları 

ile yaşar. Suçlayan kişi bunu ispat edemezse, bunu hayatıyla öder” dedi.

Bursaspor da ya hep ya hiç..

byfcttm SEKERSOZ
AK Parti ilçe Başkanı 
Enver Şahin, düzen
lediği basın toplantısın
da. tutarsız politika 
ödemediklerini öne sü 
■erek, istenilen bilgi
lerin kendisine sorulup 
öğrenilebileceğini 
söviedi.
Yönetim Kurullarından 
istifa eden arkadaşları 
mn işlerinin yoğunluğu 
■edeniyle ayrıldıklarını 
söyleyen Şahin, 
"Diğer ismi geçen
arkadaşlarım ız 
kuradadır ve istifa 
etmediler” dedi. 
Secimler öncesinde 
Herinin zor olacağını 
Meliklerini hatırlatan 
Şahin. bazı yerel 
gazetelerde çıkan 
■aberleri anımsatarak, 
duyumlarla haber 
yapılmamasını istedi. 
İstifa eden arkadaşla 
nnın sadece yönetim 
kurulundan istifa ettik
lerinin altını çizen 
Şahin, istifa ettikleri 
söylenen Bilal Okuş, 
Aslan Ozaydm ve Şah 
baz Aydın la birlikte 
bas m karşısına geçerek 
istifaların gerçek 
olmadığını söyledi. 
Kiz öç kişi kesinlikle 
bti/a etmedik ve par
timizin bize vereceği 
her türlü görevi koşul
suz yapmaya hazırız” 
iyen Bilal Okus, Aslan 
Özaydın ve Şahbaz

Aydın, kulaktan 
duyulan haberlerin 
kendilerini mağdur 
ettiğini söylediler. 
"Biz hiçbir zaman 
tutarsız politika 
izlemedik" diyen 
Enver Şahin, listeler 
için istifa edildiği 
karalamalarına da 
açıklık getirdi.
Şahin, genel merkez 
tarafından listelerin 
ilçe yönetimlerine 
bırakıldığına dikkat 
çekerek, "Adayla 
nmtzı en güzel 
yerlere yerleştirdik, 
bizimle ilgili duyduk
larınızı bize aktarın 
size doğru bilgi 
verelim " dedi.
Son zamanlarda basın
da adı geçen İbrahim 
Çetin için de açıklama
da bulunan Şahin, 
"Bize istediği yeri 
söyleseydi kendisini 
oraya yerleştirirdik"

TAŞI
GEDİĞİNE I

‘İnan

Seçmene tehdit.... a
** Belediyenin arkasında Hükümet 
olmazsa, büyük projeler gerçekleşmez” 
Banlan söyleyen Bursa Milletvekili 
Sayın Ata Karapaşaoglu 
Seçmene bir nevi tehdit, iradeye ambargo. 
AK Partiyi seçmezseniz, bizden 
çardım göremezsiniz demeye getiriyor. 
Yanlış yapıyor, seçmeni tahrik ediyor 
Oy verecekleri vermez kılıyor 
Ve de hiç yakışmıyor
Devlet imkanları AKP'nin değil, 
»illetin, milletin!

şeklinde konuştu. 
HORTUMCU KİM? 
Bu suçlamaya ken
disinin muhatap ola
mayacağını öne süren 
Enver Şahin, "Seçim 
bürosunu açan Meh 
met Turgut, kirasını 
da kendisi veriyor. 
Astığı afişin hesabını 
ben veremem." dedi. 
Afişte yer alan sözlerin 
ne maksatla yazıldı 
ğının muhatabı olarak 
Belediye Başkanı Meh 
met Turgut’u gösteren 
Enver Şahin, muhatap 
olarak Nurettin Av 
cı’nın gösterilmesine 
ise tepki gösterdi.
Avcı’nın belediye 
başkanlığı görevinde 
bulunduğu dönemde 
kendisinin de meclis 
üyesi olduğuna 
dikkat çeken Şahin, 
"En rahat araştırma 
yaptığımız dönem 
Avcı’nın dönemidir" 
diye konuştu. 
NURETTİN AVCI 
PATLADI
Basın toplantısı yapılır 
ken salona giren Nuret 
tin Avcı, kendisinin de 
konuşmak istediğini 
söyleyerek 
açıklamalarda bulundu. 
Nurettin Avcı, Mehmet 
Turgut’un secimi kazan 
mak uğruna her türlü 
belgeyi kullanmak iste
diğine dikkat çekerek, 
"Biz belediyeyi 50 
milyar borçla aldık, 
525 milyar lira borçla 
bıraktık. Ama, geçmiş 
dönemin baskanına 
laf söylemedik. Gem 
lik’in tüm varoşların
daki alt yapıyı ta 
marnladık. Şimdi hep 
si toprağın altında 
kaldı. Kendisi yapsay
dı elinde para kalmaz 
dı, bizinıde o yüzden 
paramız kalmadı.
Bana yapılan büyük 
haksızlıktır ve seçim 
yarışında anlattıkları 
doğru değildir. Ben 5 
yılda 5 kez, ayrıldık
tan sonra da 3 kez

teftiş edildim. Açığım 
olsaydı burada olmaz 
dım. Bizden önce yapı 
lanlar için biz önceki
leri suçlamadık. Iske 
lede yapılan yolsuzluk 
ların cezasını memur 
lar çekti. Türkiye’de 
ilk kez bir belediye 
iskelesi dövizle çalışır 
duruma getirildi ve 
bunu biz başlattık." 
diyen Avcı, zamanında 
32 milyar lira gelir 
getiren iskelenin 
dolardaki kur farkıyla 
600 milyara çıkmasının 
normal olduğunu 
belirtti.
Yazılardan asla gocun 
madiğim söyleyen 
Nurettin Avcı, 
"İnsanlar şeref ve 
namuslarıyla yaşar. 
Bir insana hırsız 
deniliyorsa, suçlayan 
kişi bunu ispat ede
mezse bunu hayatıyla 
öder. Ben, aday 
olarak bu cesareti 
gösterebiliyorsam 
namusum ve şerefim 
olduğu içindir." dedi. 
Belediye Başkanınm 
hortumcularla ilgili 
doğrudan bilgisi varsa, 
bunu açıklaması gerek
tiğini söyleyen Ava, 
"Bunu bizim ispat 
etme şansımız yok. 
Eğer belgeleri varsa 
ortaya çıkarsın.
Benim hakkımda 
dedikodu üretenler, 
belgeleri de ortaya 
koysun, koymayan 
adam değildir" 
diye konuştu.
Hedef gösterilen 
Nurettin Ava’nın 
hem hortumcu olup 
parayla oynayacağı, 
hem de geçimini sağla
mak için çalışacağının 
çelişkili olacağına 
değinen Ava, 
"Ispaf etsinler 
şimdiki adaylığım 
dan ayrılıp Gemlik'i 
terk edeyim” 
diyerek açıklamalar 
konusunda öAtaÜ 
olduğunu sövM.

Süper lig yans kızıştı.
Fenerbahçe tırmanmaya devam 

ediyor.
8 puan gerideydi.
Şimdi. 3 puan öne geçti.
Beşiktaş'ta şok, devam ediyor.
Şampiyonlar ligi, futbolcuları cok 

yordu.
Takımda moral sıfırlandı.
Disiplin de yok oldu.
Hele oyun disiplini tamamen 

ortadan kalktı.
Oyuncular arasında, yardımlaşma 

kalmadı.
Ayağında top olan, pas verecek 

adam bulamıyor.
Herkes rakip oyuncunun arkasına 

saklanıyor.
Daha 10 maç var.
Ama. Kartalın kısa sürede topar

lanması zor.
Bir şok galibiyet, yaşaması lazım.
Bu da ancak, Fenerbahçe maçı ile 

olabilir.
Bursaspor ise, giderek batıyor.
Aaanaspor ile birlikte, son sıraya 

oturdu.
Aaanaspor, tamamen yarıştan 

koptu.
Bursaspor’da kopmak üzere.
Takım bunalımda.
Tam psikologların devreye gireceği 

bir dönem.
Herkes deplasmanda maç kızana 

mayacağma şartlanmış durumda 
Denizlispor’a bakıyorum.

Onların da, kazanmadıkları deplas
manda maçı yok.

Ddmek ki, kontatak futbolunda 
başarılılar.

Bürsaspor da yeni bir oyun 
an1aı ışına gerek var.

Bı rsaspor, beraberlik sonucunu 
unut naşı lazım.

Ya kazanacak.
Ya da kaybedecek.
K« lan 10 maçm hepimde berabere 

kalsc , küme düşer.
K< labalık bir orta saha ile hücum 

oyna naşı lazım.
B< şka türlü kurtulması, imkansız.
G< liba bu sene. Bursaspor tüm 

kenti üzecek.

Djünya yüzünde. 
Gördüğümüz her şey. 
Kadmut esendin
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DYP adayı Güzel, oda arı ziyaret eti
Hakkında çıkartılan dedikodulara üzüldüğünü söyleyen Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, “Siyaseti çirkinleştiriyorlar'»

Belediye Başkan 
adaylarının uğrak yeri 
olan Ticaret ve Sanayi 
Odası'm ziyaret eden 
DYP Başkan adayı 
Faruk Güzel, 
projelerini anlattı. 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, "Şimdiye kadar

I yapmadık ama 
bundan sonra seçile
cek adayı takibe ala
cağız ve vaatlerini 
yerine getirmesini 
isteyeceğiz" dedi. 
DYP’nin daha öncede 
ilgi duyduğu bir parti 
olduğuna değinen 
Kemal Akıt, seçilecek 
adayın sivil toplum 
örgütleriyle temasını 
kesmemesini istedi. 
Akıt, "Sîzlerin duy
madığını, aklınıza 
gelmeyeni sivil 
toplum örgütleri 
tamamlar" dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Gemlik’in sorun
larının belli olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Başta doğal gaz ve 
dibe vuran inşaat 
sektörünün yanı sıra 
iki dağ arasında kal 
mış bir ilçe, buradan 
kurtulmamız lazım" 
diye konuştu.
Her ilçeye girişte mo 
dem kent görüntüsü 
olduğunu söyleyen 
Akıt, Gemlik’e girişin 
ise içler acısı olduğu 
nu hatırlatarak, 
bu yüzden sorun 
yaşandığına 
dikkat çekti.
GEMPORT 
HİSSELERİNİ 
SATACAĞIM 
Göreve geldiklerinde 
ilk işlerinin sivil 
toplum örgütleriyle 
birlikte karar alıp 
çalışmak olduğunu 
söyleyen Güzel, 
depremde ilçede 
duvar bile yıkıl
madığını ancak, 
en son inşaat ruh
satının burada 
verildiğini söyledi. 
Belediyenin 
GEMPORT’lakl 
hisselerine de 
değinen Güzel, 
“Yüzde 25 İlk hisse 
13’e düştü, dahada 
düşmeden onları

satacağım. Gelecek 
parayla da Gemlik’in 
güzelleşmesi için 
harcayacağım " dedi. 
Üniversite içinde her 
türlü katkıyı yapmaya 
hazır olduklannı 
söyleyen Faruk Güzel, 
Gemlikspor’u da 
düştüğü yerden hep 
birlikte kaldırarak ilçe 
ye layık takım yarata
caklarını söyledi.
İSKELE
KALKACAKTI 
GEMPORT’un döne
minde yapımına başla 
nılan eski Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır 
ise yaptığı açıklama
da, GEMPORT’un 
hizmete girmesiyle 
İskelenin kaldırıla
cağını ancak bunu 
dönemin Başkanı 
Nezih Dimili ile daha 
sonra gelen Nurettin 
Avcı’nın cesaret 
edip kapatamadık- 
lannı söyledi.
Çakır, "Daha sonra 
kantar olmadığı için 
İskele bir hafta kapa 
tıldı ancak Mehmet 
Turgut, bunu siyasi 
olarak değerlendirdi 
ve açılması için mü 
cadele verdi. O za 
man kapalı kalsaydı 
sorun kalmayacaktı" 
açıklamasında 
bulundu.

Ticaret ve Sanayi 
Odası ziyaretinden 
sonra, Esnaf Kefalet 
Kooperatifi ’ni 
ziyaret eden DYP 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
"Bize Mafya diyor
lar. Kimin burnunu 
kanattık." diyerek, 
asılsız karalamalara 
tepki gösterdi. 
Esnaf Kefalet Koo 
peratifi’nde yönetim 
kurulu başkanı 
Mevlüt Avcı ve 
yönetimi tarafından 
karşılanan Faruk 
Güzel, belediye 
başkanı kim olursa 
olsun haksız karala
malara karşı 
olduğunu söyledi. 
Kapısını çalan her 
kese yardım ettiğini 
ancak karalamalar 
karşısında çok üzül 
düğünü söyleyen 
Güzel, her siyaset 
çinin namuslu ve 
dürüst olduğunu 
söyledi. • 
Mehmet Turgut 
hakkında birçok 
dedikodu yaratıl
masına karşılık 
sadece "Dürüst, 
para yemiyor" 
denildiğini hatırlatan 
Faruk Güzel, 
"Mehmet Turgut 
namusluda, ondan

öncekiler namussuz 
mu, hırsız mı?
Olmaz öyle şey, 
Siyasetçi temiz 
değilse zaten 
siyaset yapmak için 
ortaya çıkmaz. 
Kimseyi karala
masınlar" 
diye konuştu. 
KARALAMA YAPAN 
ANAP’LI KADINLAR 
Daha sonra Esnaf 
Odası’nı ziyaret 
eden Faruk Güzel, 
burada Oda Başkan 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ANAP İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt tarafından 
misafir edildi. 
Burada kendisine 
yönelik karala
maların ANAP’lı 
kadınlar tarafından 
ortaya atıldığını 
söyleyen Güzel, 
“Biz Gemlik’te yaşı 
yoruz, seviyeli 
siyaset yapmalıyız. 
Seçimlerden sonra 
yine birbirimizin 
yüzüne bakacaz. 20 
yıl siyaset yaptığım 
partinin beni mafya 
diye karalaması 
beni çok üzdü" 
diyerek, sitemde 
bulundu.
Kendi teyzesine 
yöneltilen "Beledi 
ye’ye mafya doldu
racak” sözlerine 
çok üzüldüğünü ve 
kırıldığını söyleyen 
Güzel, "Ben 
arkadaşlarıma 
hiçbir parti adayı 
için böyle şeyler 
söylemeyin diye 
ikazda bulunuyo 
rum" şeklinde 
konuştu.

Faruk Güzel’in 
Oda’ya yaptığı 
ziyaretten memnun 
kaldıklarını söyleyen 
Ferhat Kurt, Adnan 
Tekin in özellikle 
"Faruk ağabeyim 
için kesinlikle kötü 
söz duymak iste 
miyorum, bunu 
sarfetmeyin " 
dediğini belirterek,

Faruk Güzel’in 
partiye yaptığı 
katkıların 
unutulmayacağın 
hatırlattı.
Neşe içinde geça 
sohbette ise, 
ağırlık askerlik 
anılanndaydı.
Anlatılan askerlik 
hatıraları herkesi 
kahkahaya boğdu.

Rotary’den
eğitime deste!

Gemlik Rotan.
Demeği, İlçe Milli 
Eğit im Müdür 
lüğüne bilgisayar 
bağışladı.
Döktaş 
Dökümcülük 
Ticaret ve Sanayi 
A.Ş. tarafından 
Rotan. Demeği ne 
bağışlanan 
Bilgisayar. Hçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
ihtiyacı olduğu 
gerekçesiyle 
bağışlandı.
Gemlik Rotan.
Demeği Başka— 
Halil Özer,

Dok tas Sa tıs 
Müdürü K Re— ’ 
Aygar ve Rota— 
Yunus 
Kardestuncer il 
birlikte getiril— 
bilgisayar 
kurularak 
hizmete sokuid» 
Rce Milli Eğit— 
Müdürü Mehn- 
Ercümen. Rot— 
Demeğine 
teşekkür etti. J 
Ercümen. "Mi® 
eğitim cam—■! 
olarak incefifcj 
ferinden ötürij 
teşekkür eder® 
dedi



11 Mart 2004 Perşembe Sayfa 5

“Gemili zeytininin genlerini eraştıracağız’
Zaman planlaması ve 

zamansız çıkışlar...
Günümüzde zaman çok değerli.
Ne var ki biz bu konuda çok hoyratız.
Zamanı har vurup harman savuruyoruz.
Oysa geçip de geri gelmeyen tek şey zaman.
Onun için ;
Zamanı, belirlenmiş öncelikler doğrultusunda 

kullanmak.
Güldük, haftalık programlar yapmak ve zaman 

kaybına yol açan sebepleri ortadan kaldırmak 
gerekiyor

Yapılan araştırmalara göre zaman kaybına yol 
açan olaylar listesinde en sık rastlanan ana 
nedenler şunlardı r:

Plansız yaşam, televizyon ve telefon 
görüşmeleri.

Zamanınızı planlayarak zamanın sizi kontrol 
altına almasını önleyebilirsiniz.

Banım için ;
Öncelikle ayların görüldüğü duvar takvimi ve 

bir saat edininiz.
Bunları edindikten sonra çalışma programı 

yapabilirsiniz.
Çalışma programı hazırlarken aşağıdakilere 

dikkat ediniz:
O hafta gündeminize alacağınız konulara ve 

onlara ne kadar süre ayıracağınıza karar veriniz.
Gündeme aldığınız konuların başlayış ve bitiş 

sürelerini belirterek takvime yazınız.
Telefonla televizyon doğru kullanıldığında yarar

lı aksi takdirde zamanı hoyratça kullanmaya teşvik 
ve tahrik eden araçlar.

Televizyon örneğin;
Doğru kullanılırsa iyi bir iletişim aracı.
Hem eğlendiriyor hem çevremizle ilgimizi 

dinamik tutuyor. Ancak doğru değerlendirilmedi 
ğinde zamanımızın en büyük düşmanı.

Düşmanı dosta dönüştürmek için ;
Günlük televizyon programını okuyunuz ve 

hangi programların izlenmeye değer olduğuna 
karar veriniz. Televizyonu açmak için çok küçük 
bir enerji yeterlidir.

Ancak kapatmak gerçek bir mücadele gerek
tiriyor.

Sadece haberleri izleyecekseniz ayakta durarak 
izleyin. İzlediğiniz bölüm bittikten sonra televizyon
dan uzaklaşınız.

Bir başka yaşam aracı Telefon..
Ancak o da her an yaşamı zorlaştıran bir araç 

haline dönüşebilir.
Yapmanız gereken günlük telefon konuşmaları 

için önceden bir süre planlamak
Sonuç itibariyle;
Zamanı planlamak, doğru kullanmak, zaman 

kayıplarını en aza indirmek çok önemli. Ne var ki 
zamanı doğru kullanmayan faturasını öncelikle 
kendisi öder.

Ancak;
Bir de zamanlama hatası var.
Ki o çok daha vahim.
Sonuçlan trajediye dönüşüyor.
Ve de faturayı genellikle toplum ya da ülke 

ödüyor.Bugünlerde zamanlama hatası çok yapılı 
yor. Zamansız ve gereksiz çıkış örnekleri sıklıkla 
sergileniyor.

Patron ağır bir fatura kesecek önümüze.
Bakalım öderken zamanı iyi kullanabilecek 

miyiz?

Seyfettin SEKERSÖZ 
AK Parti Bursa 
Milletvekili ve Plan 
Bütçe Komisyonu 
üyesi Altan 
Karapaşaoğlu, 
Ticaret Borsası’na 
resmi ziyarette 
bulundu.
Karapaşaoğlu, 
burada Borsa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Melih 
Kazanç’tan odanın 
sorunları hakkında 
bilgiler aldı.
Görüşmede ağırlık 
Gemlik zeytini 
üzerine olurken, 
Karapaşaoğlu, 
köylünün 
malının iyi değer
lendirilmesi gerek
tiğini hatırlattı. 
Hükümet olarak 
yeni bir proje 
geliştirdiklerini 
bildiren Karapa 
şaoğlu, "Gemlik 
zeytininin genleri 
araştırılacak. Gen 
ıslahı yapacaz. 
Uludağ üniversite
sinde çalışmalar 
başlatılarak 
Gemlik zeytini 
gerçek yerini 
bulacak" şeklinde 
konuştu.

İlk oturum yapıldı
Gemlik Belediyesi 
ile Genel İş 
Sendikası arasın
da başlatılan 
2004 yılı toplu 
sözleşme görüş 
me lerinin ilk 
oturumu yapıldı. 
Belediye başkanı 
Mehmet 
Turgut’un yerine 
Erdinç Arabalı nın 
katıldığı oturum
da belediye 
Avukatı İlhan 
Yıldız’da hazır 
bulundu.
Sendika adına 
Başkan Cengiz 
Durmuş ve işyeri 
temsilcileri Haşan 
Hoca oğlu ile 
Kerim PmarTn

Köylünün hala 
dededen, babadan 
kalma yöntemlerle 
sürdürdüğü zeytin 
bakımının üretimde 
istenileni ver
mediğine dikkat 
çeken Borsa 
başkanı Melih 
Kazanç, üreticinin 
modern tanma 
yönlendirilmesinin 
doğru olacağını 
söyledi.
Zeytinliklerin, 
aileler bölündükçe 
küçüldüğüne 
dikkat çeken 
Karapaşaoğlu, 
"Kalan küçük 
yerler ise varisler 
tarafından 

katıldığı ilk otu
rumda 84 madde
den 15 idari 
madde görüşüldü. 
183 işçi adına 
yürütülen toplu 
sözleşme görüşme 
lerinde sendika 
belediyeden ilk 

bakılmıyor ve 
atıl kalıyor. 
Bakılmadığı 
içinde üretim 
azalıyor" görü
şünde bulundu. 
1930 larda 
çıkarılan kanunla 
makiliklerde kiriz
ma açın vatan
daşların şimdi tapu 
almadıkları için 
yerlerinin hala 
orman olarak 
gözüktüğüne 
dikkat çeken 
Karapaşaoğlu, 
"Bu aksaklıkları 
2/B dediğimiz 
orman vasfını 
yitirmiş arazilerin 
satışı için hazır

altı ve ikinci altı 
aylar için yüzde 
45 zam. parayla 
ilgili sosyal 
maddelerde 
ynzde 50 zam 
isterken nakti 
yardımla nn ise 
eskisi aynen

lanan kanunla 
gidereceğiz.
Yakın da yine 
hazırlana cak 
kunun çıktığın da I 
sorun da kal 
mayacak' dedi.
Zeytinde KDVnân 
kalkmasıyla sorun 
lann biraz olsun 
azaldığına değmen I 
Karapaşaoğlu, 
işletmelerin zeytini I 
değerlendirmeleri 
için çeşidi a lt er 
natifler geliştir 
meleri gerektiği 
savunarak.
"Gemlik zeytini 
markalaşınca 
sorunlar ortadan 
kalkacak" dedi

devam erinesi 
ıstenfipor. Topta 
sözleşme görâsrae 
terinin Bönci 
foptanrisa Pazar 
tesi günü saat 
14.oo de yene 
başkana odasın
da yapılacak.
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İyi yönetici' nasıl olmalı?

Uzmanlar, iyi yönetici 
nin, “yönettiği siste 
min geçmişinden 
dersler çıkararak 
sistemi daha da 
büyütecek ve etkin 
kılacak şekilde 
kontrol etmesini 
becerebilen kişi” 
olduğunu söyledi. 
Uzmanlar, iyi bir 
yöneticinin, amaca 
ulaşmanın mutluluğu
nun bilincinde olması 
ve çalışanlar açısın
dan da aynı şeyin 
geçerli olduğunu 
kavrayabilmesi gerek
tiğini belirtti.
Yöneticinin, yönetimin 
bir bilim, sanat ve 
meslek olduğunu iyi 
bilmesi gerektiğini 
ifade eden uzmanlar, 
“İyi bir yönetici, 
yönetim faaliyetini 
bilimsel verilerle 
donatarak, becerisini 
en üst düzeye 
çıkarmalı” dedi. 
Uzmanlar, güçlü 
yöneticilik için liderlik 
özelliğinin de şart 
olduğunu belirterek 
şunları kaydetti: 
“İyi yönetici,

I yönettiği sistemin

geçmişinden dersler 
çıkara rak gününü 
ve geleceğini, siste
mi daha da 
büyütüp etkin kıla
cak şekilde kontrol 
edebilen kişidir. 
Yönetici olgun dav 
ranmak, kendine 
güvenmeli ve başka 
lanna güven verme
lidir. Samimi, ilişki 
kurma ve empati 
yapma yeteneğine 
sahip olup, ileriyi 
görmelidir. Duygusal 
olgunluk içinde açık 
sözlü, etkili konu 
şup, doğru, bilgili, 
inisiyatif sahibi, 
kararlı ve dürüst 
olmalıdır. Çatışma 
lan da uygun yollar
la çözüp, faydaya 
dönüştürerek, risk
leri ve krizleri en 
uygun şekilde 
yönetmesini 
bilmelidir.”

Kayıtdışı ekonomiye i
karşı önlem alındı

İyi yönetici olmak 
isteyen kişinin, ken
disi ve başkaları için 
labirentler oluşturma
ması, gücünü ve 
otoritesini en uygun 
durumlarda kullan
ması gerektiğini ifade

eden uzmanlar, 
"İletişim gerçeğinin 
bir yönetici için 
ne kadar önemli 
olduğunu çok iyi 
kavrayıp, bunu 
astlarına da 
öğretmelidir. 
Ortak amaçlar 
belirleme, emrin 
dekileri bu amaç 
lara yöneltmede 
maharetli, olumlu 
eleştirilere duyarlı 
olmalı ve astların 
da iş tatminini 
sağlamak için 
gereken her şeyi 
yapmalıdır” 
diye konuştu.
Uzmanlar, yöneticinin 
inanç ve tutumlara 
saygı gösterip, 
stratejik davranması

j gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

KAFETERYA İŞLETİCİSİ HMMMT1III
Gemlik Narlı Köyu'ndo "Aydınlar Narlı Evleri Tatil Koyu" 

adıyla 1 f 1 haneli sitemizin içinde kafeteryamız 
her yılın Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül aylarında site 
yönetimi isteği doğrultusunda çalıştıracak bir işletici ve bir 

de bahçıvan işlerinden anlayan eleman aranmaktadır.
Arzu eden kişilerin 0.224 513 17 31 nolu telefondan 

Yönetici Necati Aydın'a müracaat etmeleri rica olunur.

Türkiye’de yeni 
uygulamaya giren 
Performans 
Derecelendirmesi 
Formu ile kayıt dışı 
ekonominin önlen
mesi konusunda 
önemli bir adım 
atıldığı belirtildi. 
Bu yıl vergi 
mükelleflerinden 
beyannameleri ile 
birlikte alınması 
zorunlu kılınan 
Performans 
Derecelendirilmesi 
Formu’yla ilgili 
olarak Malatya 
Defterdarlığı tarafın
dan Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda 
işadamlarına yönelik 
olarak bir bil
gilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıda konuşan 
Defterdarı Fikret 
Ünal, "Bu yıl vergi 
mükelleflerinden 
beyannameleri ile 
birlikte Performans 
Derecelendirme 
Formu alınacak. 
Bu formun amacı,

aynı sektör 
içerisinde aynı 
mükellefler arasın
daki dengeyi kura
bilmektir. Kayıt 
dışı ekonomide söz 
açıldığı zaman 
toplumun her kesi
mi bundan rahat
sız oluyor. Kayıt 
dışı ekonomiyi iki 
şekilde anlıyoruz, 
birincisi vergi 
dairesinde hiç 
kaydı olmayanlar, 
İkincisi mükellef 
olduğu halde vergi
lerini düzenli öde
meyenler" dedi.
Performans 
Derecelendirme 
Formu çalışmasının

kayıt dışı ekonomiyi I 
önlenmeye yönel3ı 
bir çaba olduğunu 
kaydeden Defterdar I 
Ünal, "Bu güne 
kadar ciddi 
tedbirler alınmadı 
ama, bundan 
sonra alınacağını 
düşünüyorum 
Sektörler içindeki 
kar dengesi, 
kazanç seviyesi. 
karlılık oranı.

.bu işte olması 
gereken, oranı 
ortaya çıkacak 
Sektörler 
arasında da bir 
denge kurulmaca 
çalışılacak" 
diye konuştu

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2002/144
Davacı SAVAŞ BİRKAN tarafından davalı Hazine ve 

Engürücük Köyü Muhtarlığı aleyhine mahkememizde açılan 
senetsizden tescil davasında;

Dava konusu Bursa, Gemlik, Engürücük Köyü, Bayırbağlar 
mevkiinde kain doğusu; Mehmet Çavuşoğlu zeytinliği Batısı 
Mustafa İşçen zeytinliği, kuzeyi Süleyman Yiğit zeytinliği ve 
güneyi Haşan Yıldırım ve Hakkı Kurt zeytinliği çevrili yaklaşık 
9463.68 m2 miktarında ilişikte ekli krokudi “A” harfiyle göste 
rilen taşınmazın davacı adına senetsizden tescili talep edildiğin
den dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2004/24 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde davacı SAVAŞ 
BİRKAN adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur.

Basın ; 2004 24

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

MEKAN
KEYFÎNİ

SICACIK BİR 
TEKNOLOJİNİN

YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

IH AY 
1*3 AY

TOTO TİCARET
VAHAYIM

UKOUU»MSWMI

Yeni Pazar Cad. __ . A.|
hnakSok-Noc 1Î/8GEMLİC TEL:S13 7117!
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Nema ödemeleri hesap 
numarasının son hanesine

göre yapılacak
Ödeme, tasarrufu teşvik hesap numarasının son hanesine göre yapılacak.

İşsizlik bu 
yıl yüzde 
Ö.7 azaldı
DIE.Tbplam istihdam 20 milyon; 
işsiz sayısı 2 Milyon 811 bin kişi

Kamuoyunda 
"Zorunlu Tasarruf 
Hesabı” olarak 
bilmen Çalışanların 
Tasarruflarını 
Teşvik Hesabı nın 
tasfiyesi 
çerçevesinde, 
nemanın ilk 
taksidinin ödenme
sine bugünden 
itibaren başlanacak. 
Açıklamaya göre, 
kişisel başvurularda 
ödemeler, plan 
çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap numarasının 
son hanesine göre,

T.C. Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı

şu sırayla yapılacak: 
"Son hanesi 1 
olan hak sahiplerine 
11 Mart -12 Mart , 
2 olan hak 
sahiplerine 15 
Mart -16 Mart, 
3 olan hak 
sahiplerine

17 Mart -18 Mart, 
4 olan hak 
sahiplerine
19 Mart -22 Mart,
5 olan hak 
sahiplerine
23 Mart - 24 Mart, 
6 olan hak 
sahiplerine 25 Mart

-26 Mart, 
7 olan hak 
sahiplerine 
29 Mart, 8 olan 
hak sahiplerine 
30 Mart , 
9 olan hak 
sahiplerine 31 
Mart."
1 Nisan’dan 
itibaren bu 
sıralama 
aranmayacak. 
Başvuru gününü 
geçirenler, 
daha sonraki 
günlerde de 
nemalarını 
alabilecekler.

2003 sonu 
itibarıyla, 
Türkiye’de toplam 
istihdam, 20 mily
on 811 bin kişi, 
işsiz sayısı ise 2 
milyon 396 bin 
kişi olarak tahmin 
ediliyor.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü 2003 
Yılı "Dördüncü 
Dönem" Hane Halkı 
İşgücü Anketi geçici 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, 
Türkiye’de toplam 
işgücüne katılma 
oranı yüzde 47.1, 
işsizlik oranı da 
yüzde 10.3 olarak 
öngörüldü.

Gecen yıhn ayın 
döneminde toplam 
iş sizlik oram yüzde 
11 olmuştu.
Türkiye gene inde 
istihdam edilenler 
2003 un son 
çeyreğinde, bir önce* I 
ki yılın aynı dönem
ine göre 847 bin iusi > 
azalarak 20 milyon 
811 bin kişi oldu.

JhACüVE 
AMA 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

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere 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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Kemal Unakıtan:
"Gerekirse zam yapılır"

Maliye Bakanı, ancak mecbur kalındığında 
zam yapılacağını söyledi.

Öğrenciye devamsızlık 
izni 45 gün

Özürlü veya özürsüz devamsızlık 
süresi bir ders yılında 45 gün oldu.

Maliye Bakanı 
Kemal 
Unakıtan, 
Türk mîlletinin 
bundan sonra 
enflasyon denen 
hastalığı yaşa
mayacağını, 
ancak çok 
mecbur 
kalındığında, 
seçimden önce 
ya da sonra 
demeden, 
zam yapılabile
ceğini söyledi. 
Kemal 
Unakıtan, 
İzmir’de Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası’nı 
ziyaretinde,

ülkenin 
enflasyondan 
kurtulmak 
üzere olduğunu, 
ekonomik 
durumu da 
hiçbir şeyi 
saklamadan 
halka anlattık
larını belirtti. 
Unakıtan, 
"Bir seneden 
beri belki pet
role zam yap
madık, yapma
mak için de 
direniyoruz. 
Çok mecbur 
kaldığımızda 
da yapıyoruz. 
Eğer, bu 
milletin

geleceği için 
öyle bir şey 
lazımsa, onu 
da yapmaktan 
çekinmiyoruz 
ve millete de 
anlatıyoruz. 
Seçimden 
önce zam 
yapılmazmış, 

evet millete, 
böyle yapayım 
da milleti 
kandırayım, 
bundan 
sonra şöyle 
yapayım da 
falan yok 
böyle bir şey." 
diye konuştu.

Özellikle lise son 
sınıf öğrenci
lerinin üniversite 
sınavlarına hazır
lanırken başvur
dukları sağlık 
raporu yolunu 
önlemek amacıyla 
öğrencilerin bir 
ders yılı içindeki 
özürlü veya 
özürsüz devamsız 
tıklarıyla okul 
yönetimince 
verilen izinlerin 
toplamı, 30 
günden 45 güne 
çıkarıldı.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Orta 
Öğretim Kurum 
lan Sınıf Geçme 
Yönetmeliğinde 

değişik
lik yapıl
masına 
dair 
yönet
melik, 
Resmi 
Gaze 
te’de yayımlandı. 
Yönetmelik ile 
"devamsızlık 
süresini" düzen 
leyen 55. madde 
değiştirildi. 
Buna göre, ders 
yılı içinde toplam 
20 gün okula 
özürsüz devam 
etmeyen 
öğrenciler, notlan 
ne olursu olsun 
başarısız 
sayılacak.

T.C.Millî EĞİIİM BAK Anili

Daha önce bu 
süre 10 gündü. 
Özürlü veya 
özürsüz devam 
sizlik ile okul 
yönetimince 
verilen izinlerin 
toplamı, bir 
ders yılı içinde 
45 günü 
aşamayacak. 
Bu süre, daha 
önceki yonet- 
melikte 30 
gün olarak 
belirlenmişti.

a

a

AROL MOBİLYA

Mrk. : Ham İd ty o Man. Kumru Sok. No: 1
T«l: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

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

Tol : (0.224) 363 98 72

a a a a a a a a a a a

1 a a

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

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ OAZETESİ VE E4 O QO QQ 
KÖRFEZ OFSET OO

LES başvuruları 
yarın son

2004-Mayıs dönemi 
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı’na 
başvurular 12 Mart 
Cuma günü 
sona erecek.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi’n 
den yapılan açıkla
maya göre, LES’e, en 
az lisans diplomasına 
sahip olanlar ile sına 
vm yapıldığı tarihten 
itibaren bir yıl içinde 
bir lisans programın
dan mezun olabilecek 
dürümdakiler girebile
cek. Yabancı uyruklu 
öğrenciler de bu 
sınava katılabilecek. 
Başvuru evrakı, 
üniversite rektörlük
lerinden alınabilecek. 
Sınava başvurmak 
isteyen adaylardan bir 
lisans programından 
mezun olabilecek 
dunımdakile r kendi 
üniversitelerinden.

mezun adaylar ise 
herhangi bâr üniver 
siteden. 6 milyon 
lira karşılığında 
temin edebilecekler. 
Adaylar. ayrıca 
50 milyon lira sınav 
ücreti yatıracaklar. 
Adaylar, kurallara 
uygun doldurdukları 
başvurma belgesi ile 
sınav* ücretinin 
yatırıldığını gösterir 
belgeyi aklıkları 
yerlere teslim edecek
ler. Sınav. 9 Maviş
2004 te gerçek 
leştirilecek.
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Depresyon ttip hini bozuyor j
Kalp ritmi düzensizliğinin ani ölümlere neden olabileceği bildirildi.

ABD’de yapılan 
bir araştırmada, 
depresyondaki 
kişilerin kalp ritmi 
düzensizliğine 
daha meyilli olduk
ları ortaya çıktı. 
Bilim adamları, 
kalp ritmi düzen 
sizliğinin ani ölüm
lere neden olabile
ceğini kaydettiler. 
Atlanta’daki 
Emory Üniversite- 
si'nde görevli 
bilim adamları, 
kalp rahatsızlığı 
olmayan 50 
erkek ikiz üzerinde 
deney yaptılar. 
Katılımcıların 
kalbi 24 saat

Stresinizi doğru yönlendirmeyi 
biliyor musunuz?

Türk Kalp Vakfı 
Nörokardiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. 
Kemal Bayülkem, 
"Stres doğru ve 
faydalı yönlendi 
rilirse hedefleri 
mize ulaşmada 
bizi motive eder, 
ancak kontrolden 
çıkarsa hastalık
lara hatta ölüme 
neden olur" dedi. 
Bayülkem, yak
laşık 300’e yakın, 
tanımlaması olan 
stresin "İnsanlar
da baskı yapan 
her türlü neden 
ile bunlara karşı 
vücutta ortaya 
çıkan tepkiler*' 
olduğunu söyledi. 
Stresin, İnsanların 
doğduğu andan 
İtibaren başladı 
ğım dile getiren 
Bayülkem, önemli 
olanın onu kontrol 
ederek, doğru 
yönlendirmek

süreyle izlendi. 
Deneklere ayrıca, 
depresyon belirti
leri ya da 
geçmişteki 
depresyonlar 
konusunda 
sorular soran bilim 
adamları, dep 
resyon belirtileri 
gösteren denek
lerin kalp hızı 
değişkenliğinin 
(HRV) daha düşük 
olduğunu 
kaydettiler. Bilim 
adamları, geçmişte 
geçirilen depreş 
yonla düşük HRV 
arasında herhangi 
bir bağlantı tespit 
edemediklerini 

olduğunu dile 
getirdi. Herkesin 
kendi stres eşiğini 
bilmesi gerektiğini 
anlatan Bayülkem, 
baş edilebilen 
stresin insanların 
canlı ve heyecanlı 
olmasına neden 
olduğunu kaydetti.' 
Bayülkem, "Stres, 
doğru ve faydalı 
yönlendirilirse 
hedeflerimize 
ulaşmada bizi 
motive eder, 
ancak kontrolden 
çıkarsa hastalık
lara hatta ölüme 
neden olur” 
diye konuştu.
Yapılan bir araştır
mada, tekrar tek 
rar strese maruz 
kalan farelerin 
ortalama 2 yıl 
süren ömürlerinin 
uzadığı sonucuna 
ulaşıldığım 
belirten 
Bayülkem, stresin

belirttiler.
HRV, kalbin 
değişen koşullara 
uyum sağlama 
yeteneğinin ölçü 
birimi olarak 
biliniyor. HRV’nin 
düşük olması, 

iş yaşamında da 
başarı getirdiğini 
ve hayat 
şartlarının kolay 
olduğu yerlerde 
kişilerin 
başarı oranlarının 
düştüğünü 
ifade etti.
Bununla birlikte 
ABD’de yapılan 
bir araştırmanın, 
zihinsel özriin 
kansere yakalan
ma riskini azalt
tığını ortaya 
koyduğuna dikkati 
çeken Bayülkem, 
"İnsanların zeka 

kalbin uyum 
sağlama konusun
da yeterli olma 
dığını gösteriyor. 
Düşük HRV 
değerinde, aritmi 
ve dolayısıyla ani 
ölüm riski artıyor.

düzeyi arttıkça 
stresten zarar 
görme olasilığı 
artıyor” 
diye konuştu. 
Bayülkem aynca. 
baş edilemeyen 
stresin hiper 
tansiyon başta 
olmak üzere 
kanser, mide 
ülseri, kalp ve 
damar hastalıkları, 
depresyon, panik 
atak ve migren 
gibi birçok 
hastahğa neden 
olduğunu 
sözlerine ekledi.

Sağlık çalışanlarından 
I ikinci eylem I

Sağlık çalışanları bugün ve 
yann eylem yapıyor.

Sağlık çalışanları 
ikinci kez eylem 
yapıyor.
Bugün ve yarın 
acil hastalar, 
çocuklar, tedavisi 
süren ve yoğun 
bakım altındaki 
hastalar dışındak
ilere hizmet 
verilmeyecek.
Türk Tabipler 
Birliği Başkanı 
Füsun Sayek, 
Ankara’da yaptığı 
açıklamada,herke 
se eşit parasız 
sağlık hakkı ve 
"insanca yaşaya
cak maaş” için, 
5 Kasımda 
başlattıkları uyan 
eylemini sürdüre
ceklerini söyledi.

NÖBETÇİ ECZANE
11 Mert 2004 P«rp»b» 

SERİN ECZANESİ

□SIS
YB. : 31 SAM: 1791

FİYATI: 200.000 TLCKDVDrfek
Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı işleri Madara : Serap GÜLER
Haber Müdürü : Se0ett» ŞEKERSÖZ

İaAM Cad. Bora Sek. RecM I
W : 513 96 83 Faz : 513 35 95 GB<M

MM Cki. Ban sa SkSB cbu 
ta tam «taâ w tat fMN ntamn

Eylem sırasında 
acil hastalar, 
çocuklar, 
diyaliz hastalan. 
hamileler, kanser 
tedavisi görenler 
ve yoğun 
bakım altımdaki 
hastalann 
tedavisi aksatıl
mayacak.
Füsun Sayek. 
iş riski ve 
mahrumıvet 
zammı, ek 
gosteı yelerin 
dağılımında 
adalet, nöbet 
ücretlerinin 
ödenmesi ve 
çalışmanın 8 
saate indirilmesini I 
istediklerini 
kaydetti.

mara ■■■■
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© DOĞRU TOl Münşi
Her şey GÜZEL 
Bir Gemlik İçin....

işsizliğe Çözüm için * I

Faruk
GEMLİK BELEDİYE

GÜZEL
UMU İM i



Sandık seçmen listelerine yapılan itirazların sona ermesinden sonra, İlçe Seçim Kurulu'nca kesmieşunien sandft 
seçmen sayısı belli oldu. Gemlik Merkez’de 165 sandıkta 49 bin 795 seçmen oy kullanacak. Aynca. cezaevine de bir 
sandık konulacak. Köylerdeki 33 sandıkta 9 bin 529 seçmen oy kullanırken, Gemlik genelinde 233 sandıkta toplam 
70 bin 390 seçmen oy kullanacak. Seçmen listeleri ile ilgili geniş bilgileri yarın gazetemizde okuyabilirimiz

ı., GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK _ . . . ' ~

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■ 
12 Mart 2004 Cuma FİYATI : 200.000- TL.

| Siyasetçilere 
uzmanlardan uyan
Yerel seçimlere kısa bir sûre -katk 
çalışmalarını yoğunlaştıran sryasabçi 
lere uzmanlardan, ‘Evinizi ihmal 
etmeyin'uyarısı geldi. Uzmanlar. abesi 
ni ihmal etmek istemeyen siyasete*- 
terin eşleriyle birlikte politika yap
masını tavsiye etti, Haben syf rde

Orhangazi Yeniköy’lü Ergin ailesinin 4 ferdi, kamyon altına girerek, can verdi

Kurtul’da kaza 4 ölü
Güne Bakış

Kurtul Köyü çıkışında bulunan Yerliyurt Petrol den çıkar 
kamyona çarpan özel araçta bulunan Orhangazi’nin Yeniköy 
Beldesi’nden Ergin ailesinin 4 ferdi feci şekilde can verdi 
Kazada, bir kişi yaralanırken, kamyon şoförü gözaltına_alındı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gazetecinin gündemi
Siyasi hareketliliğin çok hızlı bir şekilde 

yaşandığı bugünlerde, gazeteci olarak her 
habere yetişmek gereğini duyuyoruz.

Bugünkü gazetenin haberlerini sayfalara 
yerleştirip, baskıya hazırladığımız bir anda 
yeni bir haber gündemi ve sayfaların değişme
sine neden olabiliyor.

Dün gece eve erken gidelim derken, bir kaza 
haberi, sizi bu eyleminizden alıkoyabiliyor.

Tıpkı bugünkü gibi..
Seyfettin, Belediye Başkanı ile bir ha 

herdeyken aldığı bir duyumu, bana bildirince 
akşamın bir saatinde koşuşturma Devlet 
Hastanesi nden başladı.

Engürücük’te kaza olmuş ve ölenler Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Devlet Hastanesi’ne gelen ceset yoktu.
Bu kez yolculuk kaza mahaliydi.
Engürücük’te kaza aramaya koyulduk, 

î Sonunda Kurtul Köyü girişindeki feci kaza ile 
| karşılaştık.

Meslek yaşamımda onlarca trafik kazası 
haberini yaptım.

Bu da onlardan ama en acılarından biriydi.
Fazla hız, dikkatsiz araç sürme, yola dikkat

siz çıkma ne derseniz deyin, bir anda birçok 
kişinin yaşamla bağının kopmasına neden ola
biliyor.

Geride kalanlar acı ve gözyaşı döküyor.
Rin ve hırsa bürünüyor..

gevdiklerini, canlarım herşeylerini yitiriyor
lar,

Zaman bu ac ilan ve üzüntülerin İlacı oluyor.
Gazeteciler be, yeni haberlerin peşinde gün- 

te» ıi e—ı» ___________

Kurtul Köyü Gemlik 
çıkışında bulunan 
Yerliyurt Petrol’den 
mazot alan Yunus 
Sargın (30) yönetimin
deki 16 ZG 305 pla 
kah kamyon, Bursa 
dan Gemlik yönüne 
gitmekte olan Ergin 
ailesinden 4 kişinin 
feci şekilde ölümüne 
neden oldu.
Kaza, dün akşam 
saat 18.30 sıralarında 
meydana geldi.
Kurtul’daki istasyon
dan mazot alan Yunus 
Sargın yönetimindeki 
16 ZG 305 plakalı 
üstü açık kamyon, kar 
şı yola çıkarken Bursa 
yönünden Gemlik'e 
doğru gelmekte olan 
Orhangazi’nin

Yeniköy belde eşraf 
lanndan Elmas 
Ergin’in kullandığı 16 
VG 752 plakalı özel 
oto, kamyonun altına 
girdi. Kazada, özel 
otoda bulunan araç 
sürücüsü Elmas Ergin 
(60) eşi Hacer Ergin, 
kızı Seyhan Ergin(ll) 
ve gelinleri Esra Ergin 
olay yerinde feci şe 
kilde öldüler. Kazada, 
Canan Balcı adlı (23), 
ailenin yakını ağır 
yaralı olarak Bursa 
Devlet Hastanesi ne 
kaldırıldı.
YAS VAR
Kazanın duyulması 
üzerine, Ergin 
ailesinin yakınlan kaza 
yerine geldiklerinde 
ölen yakmlannm 
cesetle ri ile karşı-

Ergin ailesinin vakm-

krizieri geçirirken.
üçe Kaçmakam* 
Sadettin Gene. 
Belediye Başkan Vekffi

Jandanaa Bokık

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ANAVATAN PARTİSİ
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1983

GEMLİK'İN VE 
GENÇLİĞİN 
GELECEĞİ İÇİN

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Solmaz, hukuk 
savaşını kazandı

ldd_ erer

Belediye’ye ait Hükümet Konağı karşısında bulunan balık satış işyer* 
lerinin önünde balık pişirilip satılmasının yasal olmadığını iddia ederek 
dava açan Şükret Solmaz, danıştayda da davayı kazandı. Bu işyerlerinde 
balık pişirilip satılması için Melediye meclisi karar almıştı.
Seyfettin SEKERSOZ 
Gemlik Beledi 
yesi’ne ait Hükümet 
Konağı karşısındaki 
balık satış yerinde 
ızgara yapılarak, 
satılmasının yasal 
olmadığını iddiasıyla 
dava açan Balık 
Restaurant işleticisi 
Şükret Solmaz, 
mahkemeyi kazandı. 
Belediye Balık Satış 
işyerleri 1 ve 2 Nolu 
balık satış dükkan
larını çalıştıran 
İsmail Erdoğan'ın 
balık pişirip 
satmasına. Belediye 
Meclisince karar 
çıkartılarak izin 
vermişti.
Kararın Danıştay 
8. Dairesi tarafından 
da onaylanmasının 
ardından, karan 
alan Solmaz, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’tan 
"Danıştay’ın verdi 
ği karan” uygu
lamasını istedi.
Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesi nin ver 
diği karara karşın 
Belediye Encüme 
ninin 6.3.2002 gün 
ve 2002/73 sayılı

Danıştay 8. Dairesine açtığı davayı kazanan balık lokantası 
sahibi Şükret Solmaz, kararın belediyece uygulanmasını istedi
kararıyla, balıkçı 
dükkanında satılan 
balıkların pişirilip 
yenmesine olanak 
sağlamak amacıyla, 
izin verilmesinin 
yasalara aykırı 
olduğu gerekçesiyle 
alman karan 
Danıştay’a gönderen 
Şükret Solmaz, 
amacına ulaşmasına 
rağmen şimdi de 
belediyenin kararı 
uygulamaması ile 
karşı karşıya kaldı. 
Belediye’nin mahke 
me karannın reddi 
için müracaat ettiği 
Danıştay’ın "istemin

reddi gerektiği" 
yolundaki kararın 
Gemlik Belediyesi'ne 
gelmiş olması 
gerektiğini belirten 
Şükret Solmaz, 
İdare Mahkemesi’nin 
de lehinde karan 
olmasına rağmen 
bazı çıkar çevrelerini 
memnun etmek 
için karann uygulan
madığına inandığını 
öne sürdü.
Yaklaşık 3 yıldır 
hukuk mücadelesi 
verediğini söyleyen 
Solmaz, "Bizimde 
İŞ yerimiz var. Ama 
biz sadece işimizi

yapıyoruz. Biz de 
balık alıp dükkanı 
mum önüne tez- 
gah açıp satalım. 
Böyle iş olmaz. 
Orası balık satış 
çarşısı. Orada 
sadece balık 
satılır." şeklinde 
konuştu. Açıklanan 
nedenlerle, temyiz 
isteminin reddiyle, 
İdare Mahkemesi 
karan nın onan* 
masının uygun ola
cağı görüşünü savu 

nan Danıştay 8.
Dairesi, verdiği ka 
rarda "İdare Mahke 
meşince verilen 
karann dayandığı 
gerekçe usul ve 
yasaya uygun olup, 
bozulmasını gerek
tiren bir neden 
bulunmadığından, 
temyiz isteminin 
reddi ile anılan 
karann onanması
na ve yargılama 
giderle rinin temyiz 
istemin de bulunan 
üze rinde bırakılma 
sı na 03.10.2003 
gününde oybirliği 
ile karar verildi" 
deniliyor.

TAŞI
GEDİĞİNE I

Ticaret ve Sanayi 
Odası’da toplantı

Kara diken....
Sunğipek in üniversiteye 
tahsisi hâzineye takılmış, 
Kara diken çok olursa....

Türkiye Halk 
Bankası ile Odalar 
Birliği arasında 
düşük faizli kredi 
anlaşmasının 
imzalanmasından 
sonra. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Halk 
Bankası ve KOBÎ 
yetkilileri arasında 
pazartesi günü 
toplantı yapılacak.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
pazartesi günü 
saat 13.oo'de 
düşük kredi 
anlaşması 
konusunda oda 
üyelerine Halk 
Bankası ve
KOBl yetkililerince 
bdgi sııütcığmi 
söyledi.

K. Kıbrıs bahane...
Son günlerde. Konağ İÜbrn a sahip 

çıkma yanpı başladı
* Pototik yaşamda sdur noktaanm iaen 

partiler. Kuzey Kdms’a can etmMİ gdri 
sankfa.

- Bürokraside irödarı kaybetmah atr 
meyenler. Kuzey Kıbrıs a iüâendL

Aslında bu büyük Kuzey Kdbns «m» 
dası, pek sandan değd.

Bu sevdham arka ptanmdn, Avrupa 
Birliği düşmanhğı var.

(AB) karşıtlan, son günlerde îyke 
telaşlandı.

Çunku adamları bizi alacağı odBye 
binmeye başladı.

(AB) Ortadoğu'ya komşu aimaamm 
şart olduğunu anladı.

Sadece ekonommm yetmedim, 
askeri gücün de ger eldi olduğunu adMh.

Ve. 11 Eylülden sonra. Türkiye'ye 
daha sıkı sarılmaya başladı

Bizdeki (AB) karşıtlan, eskiden nasd 
olsa bizi almalar diyordu

Ve. Çevreyi afyonlıyordu
Ama. Şimdi iş ciddîye bmdt
Kıbns üzerinden (AB) ye üyekk tahri 

batına başlandı
Denktaş’da, (AB) üyeliğini
Çünkü imparatorluk bitiyor.
Belki de K. Kıbrıs'ta hortumca olarak 

andan, dünüründen hesap seruhunamdUa 
korkuyor.

Bizim asker kesimin de, (ABI görüşleri 
net değil.

Resmi açıklamalar. karşı goraamnyav
Ama Bazı şartlarda. eksik ehuugm 
Aslında, paşaların gerçek görüşleri 

“Aydınlık dergisinde acddaeuyur
Emekli generaker.

Hem MııtTei çütTİ. hem de (AB) 
uyebği birarada otmaewdğoriae.

(AB) uyefeği. ester besnnde varutan 
ayncahklan kakhracak.

Tabi. Bu gefcsmeier asker hamam. (AB) 
üyefiğmden soğutuyor.

Ben de Azot ta Daire Başkam Bun. 
Azotun öseBeşürihnesi Skrinde» amkut 
edkordum.

Ama. Değisân engel tammndk
Kadroları şişen. kaataBasan w ureSmı 

gücünü yitiren Aaat-Gendk. bir anda 
oaekesrierA.

Ben de bu karara, karo atamadan.
Atatürk en desruna w degknnci 

ruhunu anlayan, cağm gefanaeteriae 
bayniH kafauaaz.

I

Doğruçur bnnnşannk âçûn.
İki kişi ister
Doğru söçfeyen. doğru dmtepen.

‘Thoronn*
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Karapaşaoğlu, İşçi Emeklileri 
Derneği’ni ziyaret etti

Seyfettin SEKERSÖZ
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa 
Milletvekili ve Plan 
Bütçe Komisyonu 
üyesi Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu, 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi’ni 
ziyaret etti.
Dernekte Başkan 
Hüseyin Yener 
tarafından 
karşılanan 
Karapaşaoğlu, yıllar 
öncesinden ayrıldığı 
Gemlik’e tekrar 
dönüşünü hatır
latırken, "Tilkinin 
dönüp dolaşacağı 
yer kürkçü 
dükkanıdır" 
benzetmesini yaptı.

Altan Karapaşaoğlu ve AK Parti ilçe yönetimi İşçi Emeklileri Derneği’ne 
yaptığı ziyarette, yüzde 10 kesinti için çözüm aradıklarını söyledi

AKP’li gençte

Sohbet havasında 
geçen ziyarette, 
Karapaşaoğlu, 
emeklilerin tekrar

çalışmaları 
durumunda 
yapılan yüzde 
10 kesinti için

çözüm arayışlarına 
başladıklarını 
bildirdi.

Atatürk Kordonu’na yeni 
aydınlatma direkleri takıldı
Atatürk 
Kordonu’nda 
bulunan aydın
latma direkleri 
TEDAŞ tarafın
dan yenileniyor. 
İskele Mevkiin 
den başlayarak 
Kayıkhane’ye 
kadar uzanan 
Atatürk Kordo 
nu’na 29 
paslanmaz 
galvaniz direk 
dikimine 
başlanıldı.
11 metre 
uzunluğundaki 
aydınlatma 
direkleri 
TEDAŞ 
elemanlarınca 
dikiliyor.
Beton direk
lerin diplerinde 
dökülmeler 
başladığından

Kendilerine Adalet 
ve Kalkınma 
Partisi’nin yeni 
gençleri ismini 
takan bir grup 
partili seçim 
bürosuna AKP 
bayraklarını 
asarken, gençlik 
kollarına gön
derme yaptılar. 
Partinin 
kuruluşundan 
bu yana her tür 
işleri gençler 
adına kendilerinin 
yaptığına dikkat 
çeken yaşlı 
gençler, "Onlar 
genç değil, 
gerçek gençler

biziz" dediler.
Çarşı Cami 
bitişiğinde 
Belediye Başkanı I 
Mehmet Turgut 
tarafından 
kiralanarak secim f 
bürosuna 
dönüştürülen 
işyerine bayrak 
ve pankart 
asacak partili 
gençleri bula
madıkları için 
dertli olduklarını 
dile getiren yash 
gençler. "Onların I 
yapacağı işleri 
biz yapıyoruz" 
diyerek sitemde 
bulundular.

Sahilde odun bedava

sahile vuran odun- Kammun duynr
lar vatandaşın 
işine yarıyor.
Odun de pola nnda 
sa tı lan odun lan 
parasızlıktan 
alamayan vatan
daşlar. dalgaların

I getirdiği dal 
pavcala.'nı deniz-

maya parama 
yokken odun 
nasıl alıra" diye* 
iki vatandaş kor
dondaki kayalarda 
odun a vma ak
mışlar. dahası 
"sahili temizli 
yoruz diyerek.
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Ömer Bal, gençleri coşturdu
Demokrasi diye diye...

Katılımcı demokrasi.. İnsan haklarına saygı.. 
Yurttaşlara ve kuruluşlara sevgi ve hoşgörü.. 
Emeğe ve emekçiye saygı.. Hak arama hedefi i 

yürüyüş ve toplantılara izin.. Muhalafete ve onun 
söylemlerine tahammül..

Cumhuriyet ve demokrasinin olmazsa olmazları.. 
Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, 
laiklik, devrimcilik..

Devleti, sistemi ve milleti birbirine yaklaştıran, 
barıştıran, özdeşleştiren kavramlar ..

Devlet milleti için vardır.
Onlara sürekli olarak gelişen ve değişen uygar 

yaşam düzeyi sunmak için çabalar. Belleğimizi daha 
fazla zorlamamak için son 20 yılı anımsayalım.

Bu son 20 yılda teknolojik açıdan geliştik.
inkar edilemez bir gerçek.. Ne var ki şu daha da 

geçek. ABD ve Avrupa’da denenmiş, eskimiş, insana 
zararlı olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmış teknoloji
leri tr.ınsfer ederek geliştik.

Ya sosyal açıdan.. İnsana saygı yönünden hukuk, 
sağlık, eğitim açısından durum ne?

Devleti, milleti birbirine yaklaştıran değerler bir 
bir yitiyor mu? Yitiriliyor mu?

1920-1938 yıllan arasında oluşturulan "Devrim 
Yasatan” var.

Atatürkçü felsefeye göre oluşturulmuş,dönemsel 
değişikliklere uğramakla birlikte özünü günümüze 
dek koruyor. Ayrıca ve önemle “İNKILAP KANUN
LARININ KORUNMASI’başlığını taşıyan 1982 
Anayasası nın 17 4. madde s i ile de koruma altına 
alınmış.

Yasa şöyle:
“Anayasa’nın hiçbir hükmü,Türk toplumunu çağ

daş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin laiklik niteliğini korumak amacını 
güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, 
anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürür
lükte bulunan hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu 
şeklînde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisat Kanunu,

2. 25 Kasım 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka 
İktisası Hakkında Kanun,

3. 30 Kasım 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke 
ve Zaviyelerle »Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar 
ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun,

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk 
Medeni Kanunu ile kabul edilen evlenme akdinin 
evlendirme memuru önünde yapılacağına dair 
Medeni nikah esası ile aynı kanunun llO.maddesi 
hükmü,

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı 
Beynelmilel Erkamın (rakamların) Kabulü Hakkında 
Kanun,

6. 1 Kasım 1928 tarihli ve 1253 sayılı Türk 
Harflerinin Kabul ve tatbiki hakkında Kanun,

7. 26 Kasım 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, 
Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair 
kanun,

8. 3 Aralık 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı 
Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasa başta olmak 
üzere devrimin gerçekleşmesini sağlayan tüm 
yasaları, Atatürkçü düşünce doğrultusunda sürekli 
ilerlemeyi ,çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi 
öngörmektedir.

Anayasa ve yasalarımız ileriye açık, gericiliğe ve 
irticaya kapalıdır.

Peki nasıl oluyor da, bugün solmuş renklerin 
detone sesleri kulaklarımızda çınlıyor.

Demek ki yasalarda boşluklar var ve oralardan 
içeri dalmıyor. Yasalar deliniyor.

Bu arada niyette çok önemli doğal olarak.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
ve Doğru Yol 
Partisi Belediye 
Başkan adayı 
Ömer Bal, önceki 
akşam verdiği 
yemekte Kumla’lı 
gençleri coşturdu. 
Kumla Denizden 
Canlı Balık 
Restaurant’ta 
bir araya gelen 
Kumla’lı DYP
gençler, Belediye 
Başkanı ve adayı 
Ömer Bal’ı ayakta 
alkışlayarak, 
"Ömer Bal sen 
bizim her 
şeyimizsin " 
sloganıyla 
destek verdiler. 
Ömer Bal ın 
gençlere yönelik 
düzenlediği ‘birlik
telik’ yemeğine 
belde teşkilatı 
ile meclis adayları 
da katıldılar. 
"Bu görüntü . 
bana 5 yıl

öncesini hatır
la ti yor" diyen 
Ömer Bal, 
DYP’nin kökleri 
olan bir parti 
olduğuna dikkat 
çekerek, * 
"Ben Kumla’da 
rakip tanımı 
yorum " dedi, 
ilk göreve geldiğin 
de makam aracına 
benzin almak iste
diğinde kendisine 
"Belediyenin 
borcu var, benzin 
veremeyiz" 
sözlerini unuta

madığını hatırla
tan Ömer Bal.
"O günlerden bu 
günlere geldik.
Kumla Belediyesi 
bu duruma gelir 
ken kimseye 
taviz vermemiş 
tir" dedi.
"Kimseyi kandır
madım, yalan 
bilmem, yalan 
söyleyenler 
29 Mart sabahı 
başlarını 
öne eğecekler” 
diyerek, DYP’li 
gençleri

cujt— Ömer 
Bal. "Hizmet 
üreten Ömer Bal. I 
Kumla'dan gitme 
di, yeni hizmetler I 
için tekrar gel i 
yor” dedi.
Gec saatlere 
kadar eğlenen 
DYP Kumla 
GencMh IfnOurı. 
başkan adavlan 
Ömer Bal m 
rakipsiz olduğunu 
ve tekrar başkan
lığı kazanac ağrm 
hep bir ağızdan 
haykırdılar.

Belediye Başkanlığı 
yarışını internette

Başkanlık yanşı 
sanal alemde 
evinizde, otur
duğunuz yerden 
bilgisayar 
tuşunuza bir tıkla
mayla belediye 
başkanlanna oy 
kullanabilirsiniz. 
İsmail Tan ve 
ekibinin hazır
ladığı www.gem- 
likbelediyesi.com 
sitesine giren 
herkes istediği 
başkan adayana 
oy verebiliyor. 
Site hakkında bilgi 
veren İsmail Tan, 
herkezin bir oy 
kullanabileceği 
internet sitesinde 
her adayın aldığı

oyların 
görühbiltfcğint 
işaret ediyor. 
Bağlayıcı özelliği 
bulunmayan

oylamatun ileriki 
yıllarda gebrsmrs

derir bettir
bizde de aynen 
uyguların».as—m

dusunuidvğa— 
söyteyen Tan. 
birçok —betan be 
şekilde yapddeğ— 
bahrtatayor

http://www.gem-likbelediyesi.com
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Ailelerin oyuncak seçimi önemli
Çocuklar şiddete dayalı oyuncaklardan uzak tutulmalı

Rehberlik 
Araştırma Merkezi 
Müdür Yardımcısı 
Psikolog Özgül 
Kılıç, özellikle 
0-6 yaş grubu 
çocukların zeka 
gelişimini sağlıklı 
olarak tamamla
maları açısından, 
oyuncak seçiminin 
çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Kılıç, oyuncakların 
zeka gelişimini 

KAFETERYA İŞLETİCİSİ ARANMAKTADIR
Gemlik Narlı Köyü'nde "Aydınlar Narlı Evleri Tatil Köyü" 

adıyla 111 haneli sitemizin İçinde kafeteryamız 
her yılın Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül aylarında site 
yönetimi isteği doğrultusunda çalıştıracak bir işletici ve bir 

de bahçıvan içlerinden anlayan eleman aranmaktadır.
Arzu eden kişilerin 0.224 513 17 31 nolu telefondan 

Yönetici Necati Aydınca müracaat etmeleri rica olunur.

etkilediğini ifade 
ederek, "Aileler, 
oyuncak seçiminde 
çocuklarmtn yaşını 
göz önünde bulun
durarak, doğru 
seçim yapmalıdır. 
Yap-boz tekniğine 
dayalı zeka 
geliştirici 
oyuncaklar 
tercih edilmelidir" 
dedi.
Birçok ailenin, 
oyuncak seçimi

konusunda gerekli 
hassasiyeti göster
mediğini söyleyen 
Kılıç, 
"Günümüzde, 
oyuncak sektörü 
çok büyük 
gelişmeler 
kaydetmiş durum
da. Üretici fir
malar, üretimini 
yaptıkları oyun
cakları çocukların 
yaşlarına ve belirli 
özelliklerine 

göre üretip satışa 
sunuyor. Ailelerin, 
oyuncak seçimi 
konusunda 
çok titiz olması 
gerekir" 
diye konuştu.
Ailelerin, çocuk
larını kendi oyun- 
caklannı yapmaya 
teşvik etmelerinin 
de doğru bir 
davranış olacağını 
belirten Kılıç, basit 
malzemelerle 
değişik 
oyuncaklar 
yapılabileceğini 
söyledi.
Kılıç, çocuklann 
şiddete dayalı 
oyuncaklardan uzak 
tutulması gerektiği
ni belirterek, 

-şöyle devam etti:
"Aileler, kız çocuk
larına daha çok

bebek alırlar. Bu, 
doğru bir seçimdir. 
Ancak bazı 
ailelerin, biraz da 
geleneksel anlayış
tan hareket 
ederek, erkek 
çocuklarına oyun
cak silah aldığını 
görüyoruz. Gücü 
simge eden silah 
türü oyuncakların, 

erkek çocuklar 
tarafından kul
lanılması tehlikeli 
sonuçlar doğura
bilir. Çocuklann 
küçük yaşlarından 
itibaren şiddete 
yönelmelerine 
ortam hazırlaya
bilir. Aileler, bu 
tür oyuncaklardan 
uzak durmalıdır."

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2003/ 562
Davacı Ümmet Bilgin tarafından davalı Hazine ve Umurbey 

Belediyesi aleyhine mahkememizde açılan senetsizden tescil 
davasında, dava konusu Bursa, Gemlik, Umurbey Beldesi 
Bostanhk Çınardere mevkiinde kain doğusu Mehmet Çakar 
zeytinliği, Batısı çalılık, kuzeyi tapulama harici çalılık, güneyi 
Bostanhk yolu ile çevrili yaklaşık 6 dönüm miktarındaki ilişikte 
ekli krokide “A” harfiyle gösterilen taşınmazın davacı adınha 
senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde mahkememizin 2003/840 esas sayılı dosyasına müra
caat etmeleri, aksi halde davacı Ümmet Bilgin adına tapuya 
tescil kararı verileceği ilan olunur. Basın : 2004/ 26

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2003/ 562
Davacı Üzeyir Kaya tarafından davalı Hazine ve Umurbey 

köyü muhtarlığı aleyhine açılan senetsizden tescil davasında. 
Bursa ili, Gemlik İlçesi, Umurbey köyü, Hepiçe mevkii, pafta : 
33’te kayıtlı taşınmazın doğusu kısmen kadastro harici kısmen 
Yusuf Demircan, batısı : İsmail Kındıra, kuzeyi kısmen kadastro 
harici çalılık kısmen Selahattin Yılmaz kısmen Ali Kaya, güneyi 
Umurbey Belediyesine ait 2363 parsel ile çevrili taşınmazın 
kadastro teknisyeni Cevdet Yerli’nin 04.12.2003 tarihli mevcut 
krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 7702.56 m2 kısım için 
davacı Üzeyir Kaya tarafından senetsizden tescili talep edildiğin
den dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan 
tarihinden itibaren 3 ay İçerisinde mahkememizin 2003 562 
esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri» aksi halde davacı İ revir 
Kaya adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur.

; 2<XK 2S

KAYIP
Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Yüksek Öğretim 

Fakültesinden almış olduğum kimliğim kaybolmuştur 
Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.

ZEYNEP KESER

MFDE 20800631 seri nolu Beko marka yazar kasa 
ruhsatımızı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ŞANLIURFA GÖKÇİN KEBAP SALON!
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ÖN ÖDEMELİ KAMMNYA

HIZLI VE DENGELİ EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ
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Siyasetçilere uzmanlardan uyarı Türkiye'de sigara 
üretimi arttı

Yerel seçimlere kısa 
bir süre kala, çalış
malarını yoğunlaştı 
ıran siyasetçilere 
uzmanlardan, 'Evini 
ıi ihmal etmeyin’ 
uyansı geldi.
Uzmanlar, ailesini 
ihmal etmek iste
meyen siyasetçilerin 
eşleriyle birlikte poli
tika yapmasını 
tavsiye etti. 
Siyasetçilerin seçim 
dönemlerinde evlerini 
otel olarak kullandık
larım belirten uzman
lar, "Politik hedefler 
hizmet makamlarını 
gündeme getirecek
tir. Hizmet makam
dan bir yarıştır. Bir 
eş; 'Benim eşim 
beledi ye başkanı, 
ibenim eşim il genel 
ımec lis üyesi’ 
demenin itibarını, 
mutluluğunu yaşa
tmanın bedeli olarak 
ayrı geceleri kabul 
etmelidir" dedi.
28 Mart yerel seçim
lerine günler kala 

belediye başkan, 
belediye encümen, il 
genel meclis üyesi ve 
muhtar adaylan çalış
malarını yoğun
laştırdılar. Gece 
gündüz demeden 
kahvehane ve çay 
bahçeleri başta 
olmak üzere sokak 
sokak gezen siyaset 
çilere 'evinizi ihmal 
etmeyin’ uyarısında 
bulunan uzmanlar, 
"Birçok meslek 
mesaisi nedeniyle 
evliliğe darbe vurur. 
Bazı mesleklerin 
düzenli mesa isi 
olmadığı için 
tarafların meslekleri 
aile içinde sıkın
tılara.sebep olabilir. 
Düzenli mesaisi 
olmayan meslekte 
çalışan insanların 
eşleri bunu kabul
lenmek zorundadır" 
diye konuştu.
Siyasetçilerin eşle 
rine ’sabır’ temen
nisinde bulunan 
Köse, politik hedef 

terin zamanla hizmet 
makamlarını gün
deme getireceğini, 
hizmet makamlarının 
bir yanş olduğunu 
vurgulayarak, 
"Yarışla gelinen 
noktalar kolay nok
talar değildir. Eğer 
çocukları yaşça 
uygunsa erkek veya 
kadın eş politikacı 
eşinin yanında 
yeralmalıdır.
Makamlara aday 
olan insanlara 
yetişmiş çocukları 
varsa onlar ve eşleri 
mutlaka destek 
olmalıdır. Gün gelir 
siyaset yapmayan 
eş; 'yeter bu kadar, 
gecen yok gündüzün 
yok' demek duru
munda kalabilir, 
dolayısıyla geçimsiz 
lige sebep olabilir. 
Siyasi parti yöneti
minde olmak da 
gelir kaynağı değil 
dir. Eş; 'Maddi de 
ğer kazanmıyorsun 
ama beni ve çocuk

larımı ihmal ediyor
sun' diyerek ve bat 
kıy la anlayışsız dav 
ranırsa tatsızlık çık
abilir. Eşinden ayrı 
yapılan siyaset, sı 
kıntıya neden ola
bilir. Eşin rızası 
olmadan yapılan bir 
siyaset aileyi sarsa 
bilir. Eşlerin siyaset 
te birarada bulun
ması gerekir" 
şeklinde konuştu. 
Gece gündüz kapı 
kapı dolaşarak oy 
isteyen adaylara 'fır
sat buldukça evinize 
kaçın’ tavsiyesinde 
bulunan Köse şunları 
söyledi: "Siyasetçiler 
fırsat buldukça 
evlerine kaçsınlar, 
eve çiçekle gitsinler 
maneviyatı güçlen 
direcek ilişkiler 
kursunlar. Topluma 
hizmet etmeye 
çalışan insanlar 
evlerini ihmal ediy
orlar. Seçim dönem
leri siyasetçinin 
bayramıdır".

Zengin «Aeirrde 
1974-1994 y«m 
arasmda yüzde 10. 
ABD da 1941 -2000 
yıllan aramada 
yünde 33 azalan 
sigara mfcmtm 
oramnm. Tuddye'de 
son lOydda 
rfcnannnh krizlerin 
de etkisiyle yüzde 
89 arttığı öğrenddL 
Her yıl 100 bm kim 
nin sigara yüzünden 
öldüğü kayde cfiien 
Türkiye'de, ev ham 
mından c aksanma. 
ilköğretim atada öğ 
rencis inden doktoru 
na kadar her kesim 
de sigara içimi yay 
gmla sırken. akciğer 
kanserinin yüzde 
90'ınm sigaraya 
bağlı olarak ortaya 
çıkmasının dikkate 
alınmayışı, eğdim 
sorunu olarak değer
lendin İd i. Sağlık 
Bakanlığı Kanserle 
Savaş Daire 
Başkan1ığı ve rilerine 
göre, akciğer kanse 
rinden ölümlerin, 
erkeklerde yüzde 
80"inin, kadınlarda

ynade 7 5 tafta medeni 
rar «çara «Mnğnm 
d&ka* «eMMk tam I 
ia İgftbdp«nmn 
Omtatan Hn» 
Ûtamütari KM1 
Tıp Fafcateeri Ha* 
«MhtaAnaBBto 
Dah Öğretme lym 
Doç. Dr . ClmdDün 
dar. akciğer kanseri 
basta olmak «nam. 
gırtlak. yemek bmna 
w. ağmb.ıhığıı 
yutak, idrar ynftan. 
böbrek, pmdimna. 
idrar hamak kara 
ciğer, serriks kanseri I 
ve kan kanseri ğürid 
me sakhğmm 
artmasına neden 
olan «garsam 
dünyama en büyük 
sağhk <nr— 
olduğunu befertti

■ bilişim hizmetleri

■
 GELECEĞİ I>O$  İÇİM 

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

ONBHL.BR
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EN SON TEKNOLOJİ EM İVİ FİVAT
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Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
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Çelik üretiminde 
13. sıradayız

* Çelik-İŞ Şendi 
kası Genel 
Başkanı Feridun 
Tankut. Türki 
ye nin 886 mil 
yon tonluk dünya 
ham çelik üretimi 
içerisinde payının 
16 millyon 400 
bin ton olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Türkiye bu üreti
mi ile dünya çelik 
üretim sırala
masında 13., 
Avrupa’da 5. 
sırada" dedi. 
Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Tankut, demir- 
çelik sektörünün 
Türkiye 
ekonomisi ve 
sanayileşmesinde 
öncü lokomotif 
sektör özelliğine 
dikkat çekerek, 
demir-çelik 
sanayiinde gözle
nen gelişmeler ile 
kalkınma süreci 
arasındaki ilişki 
incelendiğinde, 
ekonominin 
demir çelikle ilgili 
alt sektörlerin 
gelişiminde 
önemli bir rol 
oynadığını ifade 
etti. Tankut, Türk 
demir çelik sek
törünün 
Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği 
ihracat içerisinde 
yüzde 10-13

Kaçak çay, Türk pazarını daraltıyor
Odaları Birliği 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, son 
yıllarda çay itha
latında düşük 
düzeylerde de 
olsa, Türk çayının 
geleceği ve 
üretilen çayın iç 
pazarda daha iyi 
değerlendirilmesi 
yönünden, tedir
ginlik verecek 
gelişmeler mey
dana geldiğini 
söyledi.
Bayraktar, 
"Ülkemizde bir 
taraftan çayda 
üretim fazlası 
olduğu söylenir 
ken 1995 yılında 
1,452 ton olan 
çay ithalatımız, 
2002yılına 
gelindiğinde 

oranında bir pay 
aldığını, ihracatta 
ikinci sektör kon
umunda bulun
duğunu ve 
bünyesinde 27 
bin kişiyi istih
dam ettiğini kay
detti. Tankut, 
2002 yılında 
demir-çelik ve 
demir dışı 
metaller miktan 
olarak 12 milyon 
200 bin ton 
değeri olan 4 mil
yar 700 milyon 
dolarlık bir ihra
cat gerçekleştir
ildiğini belirterek, 
"Türkiye’nin ihra
cat ettiği 
ülkelerin başında 
269 bin ton ile 
İtalya, 228 bin 
ton ile ABD ikinci 
sırda. ABD’yi . 
yaklaşık 177 bin 
ton ile Rusya 
Federasyonu, 
148 bin ton ile 
Yunanistan, 142 
bin ton ile BAE 
ve yaklaşık 137 
bin ton ile 
İspanya takip 
ediyor" dedi. 
Demir çeliğin 
inşaattan otomo
tive ve gemi 
inşaatına kadar 
önemli sektör
lerin ana girdisi 
olduğunu hatırla
tan Tankut, kişi 
başına çelik üreti

5.900 ton olarak 
gerçekleşin iştir.
Bu rakamlara 
yurdumuza kaçak 
olarak giren 
yabancı çaylar da 
eklendi ğinde 
ülke misin neden
li bir kayba 
uğradığı ortaya 
çıkmaktadır" 
dedi. Türkiye'deki 
çay ithalatı ve 
sorunları hakkında 
bir açıklama yapan 
Bayraktar, Türki 
ye’ye sınır kaçakçı 
lığı İle ucuz çay 
getirildiğini belir 
terek, "Bu, Türk 
Çay üretedsinin 
mevcut pazarının 
daralmasına ve 
haksız rekabete 
neden olarak ve 
ülkemiz insanının

minin gelişmiş 
ülkelerde 428 
kilo, Türkiye’de 
ise 200 kilo 
olarak gerçek
leştiğini açıkladı. 
"DEMİR-ÇELİKTE 
PLANSIZ 
BÜYÜME VAR" 
Gelişmiş ülkel
erde üretilen 
çeliğin yüzde 
65 inin yassı 
ürün, yüzde 
35’inin ise uzun 
ürün olduğunu 
ileri süren 
Tankut, 
Türkiye’de ise 
plansız bir 
büyüme sonucun
da toplam üre
timin yüzde 
18’sinin yassı, 
yüzde 79.3’ünün 
ise uzun ve yüzde 
2.7 oranında da 
kaliteli ürün 
olduğunu açık
ladı. Tankut, 
"Ülkemizin uzun 
üretim fazlalığı 
bulunmasına 
rağmen, Türkiye 
başta bağımsız 
devletler 

damak tadını 
etkileyerek, 
kendi çayımıza 
yabancılaşmakla 
karşı karşıya 
bırakmakta, ayrı
ca üreticilerimizin 
emeği ziyan 
olmaktadır" 
diye konuştu. 
Bayraktar, Türki 
ye’de geçimini çay 
üretimi ile sağla 
yan 200 bin aile 
nin bulunduğunu 
ve çayın Türkiye 
ekonomisinde 2 
milyar dolarlık bir 
yerinin olduğunu 
ifade etti. Bayrak 
tar, arazi ve iklim 
koşulları nedeniyle 
çaydan başka bir 
alternatifi olmayan 
dolayısıyla çaydan 
başka bir geliri

topluluğuna 
üye ülkeler ve 
eski doğu 
bloku 
ülkelerinden 
kalite, standart 
açısından yeter
siz, ancak fiyat 
yönünden düşük 
mamul ve yan 
mamül demir- 
çelik ürünleri 
ithal ediyor" diye 
konuştu. Gelişmiş 
ülkelerde çelik 
üretiminin yüzde 
70’inin entegre 
tesislerde, yüzde 
30’unun ise ark 
ocaklannda 
gerçekleştiril 
diğine işaret eden 
Tankut, Türki 
ye'de bu duru
mun tam tersine 
olduğunu ve 
toplam çelik 
üretiminin 
yüzde 70’inin 
ark ocaklannda 
yüzde 30’unun 
entegre 
tesislerde 
gerçekleştiril 
diğini kaydetti.

olmayan üretici
lerin, açıklanan 
taban fiyatlarının 
düşüklüğü nedeniy 
le yoksulluk sının 
mn altında yaşama 
ya mahkum edil 
diğini vurguladı.
Bayraktar, "Fiyatla 
nn düşüklüğü ya 
nında ürün bedel
lerini de zamanın
da alamayan üreti
cilerimiz enflasyon 
karşısında ezilmek
te ve emeğinin 
karşılığını alama
maktadır. Bu 
nedenle çay üreti
cilerinin emeğini 
karşılayacak şek
ilde bir fiyat tespiti 
yapılarak, ürün 
bedellerim zama 
nın da almalan 
sağkmn «alıdır

Nema ödemeleri başladı
Ödeme, tasarrufu teşvik hesap numarasının j 

son hanesine göre yapılıyor.
Kamuoyunda 
"Zorunlu 
Tasarruf Hesabı" 
olarak bilinen 
Çalışanların 
Tasarruflarını 
Teşvik Hesabı’nın 
tasfiyesi 
çerçevesinde, 
nemanın ilk 
taksidinin öden
mesine başlandı. 
Açıklamaya göre, 
kişisel başvurular
da ödemeler, plan 
çerçevesinde, 
tasarrufu teşvik 
hesap 
numarasının son 
hanesine göre, şu 
sırayla yapılacak: 
"Son hanesi 1 
olan hak sahipler
ine 11 Mart -12 
Mart , 
2 olan hak sahip

Ek Bütçe Yasası 
Resmi Gazete'de

Bütçe ödeneklerinin %13'ü iptal edildi.
SSK ve Bağ-Kur 
emekli maaşları
na yapılan zam
dan kaynaklanan 
yükü karşılamak 
amacıyla ek 
ödenek veril 
meşini ve bazı 
ödeneklerden 
yüzde 13 kesinti 
yapılmasını 
öngören yasa, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yasa, SSK 'ya 3 
katrilyon 47 tril 
yon lira, Bağ- 
Kur’a 423 tril 
yon lira, Maliye 
Bakanlığı 
Bütçesi ne de 
35 trilyon lira 
ödenek 
eklenmesini 
öngörüyor.
Ayrıca SSK ve 
Bağ-Kur emekli 
maaşlarına 
yapılan artışı

T.C. Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı

lerine 15 Mart - 
16 Mart, 
3 olan hak sahip
lerine 17 
Mart -18 Mart, 
4 olan hak sahip
lerine 19 Mart - 
22 Mart, 
5 olan hak sahip
lerine 23 Mart - 
24 Mart, 
6 olan hak sahip
lerine 25 Mart - 
26 Mart, 
7 olan hak sahip

karşılamak 
amacıyla ve rilen 
ek ödenekler 
nedeniyle, bütçe 
dengesinin 
bozulmaması \e 
2004 yılı 
hedeflerinden 
sapılmaması 
için, bütçe 
ödeneklerinin 
yüzde 13'ü 
iptal ediliyor. 
Bütçe ödenek
lerinde yapılan 
bu kısıtlamayla 
IMF nir. istediği 
ve büyüklüğü 7

lerine 29 Mart, I 
8 olan hak sahip
lerine 30 Mart, I 
9 olan hak sahip
lerine 31 Mart’ ı I 
1 Nisan 'dan 
itibaren bu 
sıralama aran- । 
mayacak. ।
Başvuru gününü ( 
geçirenler, daha | 
sonraki günlerde _ 
de nemalarını 
alabilecekler.

katrilyon 
lirayı bulan 
ek önlem 
paketinin, 
yaklaşık 
4 katrilyon 
liralık kısmı 
karşılanmış 
olacak.
Kalan kısım ise 
akaryakıt ve 
sigaradaki özel 
tüketim vergisi 
artışı ile diğer 
bazı kaleml e i de 
yapılacak 
ayarlamalarla i 
tamamlanacak. I

9 
9 

i ra
 * rr*—

 a
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ıcıilaç yerine yaşam farzını değiştir
Yüksek tansiyon, şeker ve kolestrolde ilaç kullanmak şart değil.

Sayfa 9

Evlilerin diş sağlığı bczJ
Araştırmaya göre, evlilerde diş 
sorunu bekarlardan 2 kat fazla

j Yüksek tansiyon, 
F I yüksek şeker ve 
Î3 I yüksek koles- 

Iterolde hastaların 
* mutlaka ilaç kul

lanmak zorunda 
olmadığı belirtildi.

I Atlanta’daki Emory
I üniversitesi ’nde 
görevli Neil Gor 
don, çoğu zaman 

—i yaşam tarzının 
art, değiştirilmesinin 
^ahip yeterli olduğunu 
art kaydetti.

Gordon, Ne w
3rt ■ Orleans'ta düzen

lenen Amerikan
I Kardiyoloji 
| Akademisi’nin 

n’ toplantısında yap
tığı konuşmada, 

unu egzersizin ve 
aha beslenme al ıskan- 
erdeL________________

lıklannın değiştir
ilmesinin, sadece 
üç ay sonra olumlu 
etki ettiğinin araş 
firmayla kanıt
landığını söyledi. 
Gordon, kolesterol 
düzeyleri ciddi 
şekilde yüksek 
olan şeker ve yük
sek tansiyon has
tası 2 bin kişinin 
yaşam tarzında 
değişiklik 
yapıldığını ve 
12 hafta sonra 
değişikliklerin 
etkisini ölçtüklerini 
kaydetti.
Araştırma sonu
cunda, deneklerin 
üçte ikisinin kan 
basıncı, üçte 
birinden fazlasının

=Çocuk nasıl ödüllendirilmeli?
I "En iyi ödüllendirme, maddi değil, duygusal ödüllendirmedir."

Çocuk ve Genç
' Psikiyatrisi Uzmanı 

Osman Abalı, anne 
babaların genel anla 

ı yışının, iyi bir şey 
I yaptığında çocuğu 

maddi anlamda ödül 
lendirmek olduğunu 
belirterek, "Çocuğa 

V verilen en iyi ödül- 

1 lendirme, maddi 
| değil duygusal 

I ödüllendirmedir" 
dedi.

i Konuyla ilgili bilgi 
veren Abalı, hayatın 
ilerleyen aşamaların
da çocuk gelişiminin 
bazı yönlendirme 
lere ihtiyaç duydu 
ğunu ifade ederek 
şunları kaydetti: 
"Çocuk davranış 
lannın şekillenme 
sinde, çocuğun 
başarılarının, doğ 
ru davranış lannın 
ve onaylanması 
gereken tavırları 
nın ödüllendirilme- 

£ «i önemlidir. Nasıl
İri istenmeyen dav 

J Iranışların ve yan

ıl । hş/orın kalmaması 
jiçki cezalandırma 

letpdnieminln uygun 
şekilde uygulan- 
mou önemliyse, 
aynı şekilde ödül

lendirme yöntemi
nin de uygun kul
lanılması çocuk 
eğitimi açısından 
önemlidir. ”
"Güzel şöz en güzel 
ödüllerden biridir" 
Çocuğu ödüllendir
menin derecesi ve 
şeklinin, yaş ve aile 
nin durumuna göre 
genelde değişiklik 
gösterdiğini anlatan 
Abalı, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"En iyi ödül
lendirme, maddi 
ödüllendirme 
yerine duygusal 
ödüllendirmedir. 
Çocuğun bu türlü 
bir ödüllendirmeye 
alıştırılması da 
oldukça önem 
taşır. Anne baba 
lann genel anla 
ytşt, çocuğa maddi 
hediye ve bir şeyler 
almanın sanki en 
İyi ödüllendirmey 
miş gibi algılan
masıdır. Bu şekilde 
devamlı bir şeyler 
alınmaya ve veril 
meye alıştırılan 
çocuk ise gün gele
cek en iyi ve en 
pahalı hediyelerle 
bile doyum bula

kanındaki şeker 
düzeyi ve yaklaşık 
dörtte birinin 
kolesterol 
düzeylerinin ilaç 
kullanmadan hedef 
lenen düzeylere 
indiği ortaya çıktı. 
Bilim adamları,

mayacaktır. Ama 
anne babasının ok 
şaması, kucakla
ması, gezdirmesi, 
onunla oynaması, 
ona güzel sözler 
söylemesi şeklinde
ki ödüllendirme ise 
en sağlıklı ve en 
başarılı ödül
lendirmedir. " 
VERİLEN SÖZ 

TUTULMALI 
Anne babaların bu 
türlü bir duygusal 
ödülün yanı sıra 
imkanları ölçüsünde 
ek hediyeler ver
mesinin de çocuğu 
ödüllendirmenin 
diğer yolu olduğuna 
dikkat çeken Abalı, 
"Anne babaların. 
çocuklara alman 
hediyelerde maddi 
büyüklük yerine.

hekimlerin çoğu
nun bu tür rahatsız 
hklarda hemen 
ilaca başvurduğu
na, yaşam tarzında 
değişildik yap
manın ise çok 
önemsenmediğine 
dikkat çektiler.

manevi değeri ön 
plana çıkarmaları 
uygun olur. Bazı 
anne babalar bunu 
yapsa bile günü 
müzün tüketim 
toplumunda çevre 
sinden ve arkadaş 
lanndan etkilenen 
çocukları yönlen 
dirmek anne baba 
lar için hayli zor 
olacaktır" dedi.
Anne babaların 
ödüllendirmeyi belli 
bir hedefe ve 
başarıya yönelik 
yapmalarının, 
o hedeflere 
ulaşılmayı kolay
laştıracağını dile 
getiren Abalı, ver
ilen sözlerin de 
kesinlikle yerine 
getirilmesi gerektiği
ni söyledi.

İstanbul’da 

yapılan bir 
araştırma, 
evlilerin diş 
sağlığının bekar
lara göre daha 
bozuk olduğunu 
ortaya çıkardı. 
İstanbul Üniver

sitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Ayşe Kaymaz’ın 
başkanlığındaki 
ekip tarafından 
gerçekleştirilen 
araştırmada, 
erişkinlerde 
diş sağlığını 
etkileyen faktörler 
irdelendi.
Araştırma 
kapsamında 18- 
65 yaşlan arasın
da 2 bin 183 
kişiyle görüşüldü 
ve "Evlilik daha 

NÖBETÇİ ECZANE
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ÖZER ECZANESİ

düzenli yaşam 
biçimi getirerek 
bireyin sağlık 
davranışını 
olumlu mu etkili 
yar, yolam getir 
diği sorumluluk
larla bireyin 
kendisine ayıra
cağı zaman tn 
kısaIması gibi 
nedenlerle ağız 
diş sağlığına 
olumsuz mu 
etki yapıyor?" 
sorularının 
cevabı arandı 
Araştırmada, 
çürük, eksik ve 
dolgulu da» 
sayısı ortalaması 
bekarlarda 6. 
evlilerde ise 13 
olarak bulundu. 
Eksik dis «MMR® 
da bekarlarda 
ortalama 2, erift 
ler de ise 9 
olduğu beüriendi.
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Her şey GÜZEL 
Bir Gemlik İçin...

“ 1 

İşsizliğe Çözüm İçin... 
Gûleryiizlii Bir Belediye için... 

Faruk j 
GEMLİK BELEDİYE

GÜZEL
I BAŞKAN ADAYI |



udanya TEKEL, binası Uludağ Ünîversitesî’ne tahsis edildi.

Rjarısı başımıza
yipek Fabrikası arazisinin Uludağ Üniversitesine 57. Hükümet tarafından tahsis karanmn verilmesine karşın. drhdar 
şikliği ve engellemeler tahsis işini bir buçuk yıl geciktirirken, bu işe bizden çok sonra başlayan Mudanya. unrirer- 
fine kavuşuyor. Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran, Mudanya TEKEL binasının üniversiteye tahsisinin 
ildiğim açıkladı. Mudanya’da bu binada Uludağ Üniversitesine bağlı olarak Güzel Sanatlar Akademisi açılacak
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ı

rfez Santranç severler
Cvrn/M/nyvtMMZin 80 kuruluşjmM*
numu nedfnıyk ilçe as fioı
Müdürlüğü tarafından tfûZMtaMMi

FİYATI : 200.000- TL.
santranç birincMM /arınmasında

j öğrencifar tertedi Haftan aayftı 5W

Gemlik Karate İhtisas Kulübü sporcusu Sevda Altındiş, milli takıma seçildi

Karate Türkiye üçüncüsü Gemlik’ten
Güne Bakış

I Bu süreçte 57. hükümet tahsisi yaptı 
Brazi ile ilgili işlemler yavaşlatıldığı

herçekleşemed i.
। Bizim belediye, Sunğipek arazisinden 
lalmak için süreyi uzattırırken, Mudanya bu

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Dansı başımıza
I Dün, Bursa Kent Gazetesi'nin birinci say- 
I ismin alt köşesindeki ”Mudanyah için 
Hüjdeli haber” başlıklı haber, bana yukan- 
laki başlığı koydurdu.
IİEvet..
[Dansı başımıza..
Sunğipek Fabrikası’nda Üniversite açılması 

bin başlayan süreç neredeyse 3 yılı buldu.
ama 
için

pay

ihüniltü içinde ilçenin merkezindeki Tekel 
Tütün Depolan'm Üniversiteye vereceklerini 

I açıkladı.
Gemlik’te kurulması düşünülen Güzel 

[Sanatlar Akademisi, Üniversite tarafından 
Mudanya'ya söz verildi.

Biz, daha Sunğİpck’İn tahsisini gerçek* 
leştiremezken, Mudanya bizi solladı.
Mudanyalılara Güzel Sanatlar Akedemisi 

hayırlı olsun.
Darısı bizim başımıza.
28 Mart yerel seçimlerinden önce hâzinenin 

Uudağ Üniversitesi’ne İlgili tahsisi yapmasını 
dilemekten başka yapacağımız bir şey yok.

Gemlik gelecekte bağımsız bir üniversitenin 
remellerini atacak.

Hele bir tahsisi gerçekleşsin.
O gün, Gemlik için özel bir gün olacak.
Bir bayram günü..
Gemlik'in geleceği, açılacak yeni yüksek 

okul ve fakültelerle şekillenecek.

Nevşehir’de yapılan Türkiye, şampiyonasında Türkiye 
üçüncüsü olan Gemlik Karate İhtisas Spor Kulübü öğren
cisi Sevda Altındiş, Dünya Şampiyonası’na katılacak.
Gemlik Karate İhtisas 
Spor Kulübü sporcuların
dan Sevda Altındiş, 
4-7 Mart 2004 tarihleri 
arasında Nevşehir’de 
yapılan Türkiye Karate 
Şampiyonası’nda 
76 kiloda Türkiye 
üçüncüsü oldu.
Milli takıma da seçilen 
Sevda Altmdiş’i kutlamak 
için Karate İhtisas 
Spor Kulübü’nü ziyaret 
eden Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, başarılı 
sporcuya madalyasını 
yeniden taktı.

Turgut, sporculara 
seslenerek, yerel yönetim
ler yasası çıktığı takdirde 
belediyelerin sportif 
faaliyetlere sponsor 
olabileceğini söyledi. 
Gemlik Karate ihtisas 
Spor Kulübü çalıştırıcısı 
Serkan Ezen ise, kilosun
da Türkiye üçüncüsü 
olan Sevda Altındiş in 
önümüzdeki günlerde 
yapılacak olan Dünya 
Şampiyonasına 
katılacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'^e

Sandık seçmen İmar Bankası
11 1 I 1 I 1" J'l 1 « Ilisteleri kesinleşti mudilerine ödeme

28 Mart vnrelseçimlerindi ov fc»»^^*****I t — * - _ ... - - »- I28 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak
seçmen listelerine itirazlar sona ererek, 
listeler kesinleşti. Gemlik ve köylerinde i 
toplam 70 bin 390 seçmen oy kullanırken, j 
Gem/fk Merkez, belde ve köylerde oy kul
la nacak seçmen sayılan ile ilgili cetv^feı 
4. sayfamızda bulabilirsiniz.

mayan 7 bât t, 
15Mari2QQ4Pi

Hafta önce foesaftr

saftjpterine öcfefraede ftuftaariacaft. 9 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Karate İhtisas Kulübü sporcusu Sevda Altındiş, milli takıma seçildi

Karate Türkiye 
üçüncüsü Gemlik’ten

T/»T4» 
crıer-.

ı

Nevşehir’de yapılan Türkiye, şampiyonasında Türkiye 
üçüncüsü olan Gemlik Karate İhtisas Spor Kulübü öğren
cisi Sevda Altındiş, Dünya Şampiyonasına katılacak.
Seyfettin SEKERSÖZ
Nevşehir’de yapılan 
Karate Türkiye 
Şampiyonası ’ na 
katılan Gemlik 
Karate ihtisas Spor 
Kulübü sporcusu 
Sevda Altındiş, 
Türkiye üçüncüsü 
oldu. Altmdiş’e 
madalyasını 
Gemlik’te Belediye 
Başkam Mehmet 
Turgut yeniden 
taktı.
Önceki akşam 
Gemlik Karate İhti
sas Spor Kulübü’nü 
ziyaret eden 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kulüp çalıştırıcıları 
ve sporcular ile yap
tığı konuşmada, 
ilçede bulunan 
okul salonlarından

Milli takıma seçilen Sevda Altındiş’in madalyasını Belediye Başkanı Mehmet Turgut taktı
gençliğin yeteri 
kadar faydalana- 
madığını söyledi. 
ÜÇÜNCÜ OLDU 
4-7 Mart tarihleri 
arasında 
Nevşehir’de yapılan 
Türkiye 
Şampiyonasında

TAŞI 
GEDİĞİNE

Hangisi ?

76 kiloda Türkiye 
üçüncüsü olan ve 
milli takıma seçilen 
Sevda Altındiş’i 
kutlayan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Sevda’ya 
Nevşehir’de takılan 
madalyayı 
yeniden taktı. 
Belediye Başkanı 
Turgut, yerel yöne
timler yasasıyla 
belediyelere sportif 
faaliyetlerde spon
sor olma hakkı ver
ileceğini söyledi. 
Belediye meclislerin 
de bazı projelerin 
siyasi olarak engel
lendiğine dikkat

çeken Turgut, 
"Kuracağımız 
Kent Konseyi ile 
gençlik ve sportif 
faaliyetlere daha 
fazla ağırlık 
vereceğiz" dedi. 
Gemlik Karate İhti
sas Spor Külü 
bü’nün 12 Türkiye 
Şampiyo nu olan ve 
6 milli takıma 
seçilen öğrencileri 
olduğunu söyle yen 
Kulüp çalıştırıcısı 
Serkan Ezen, Sevda 
Altın diş’in önümüz 
deki günlerde yapıla 
cak olan Dünya 
şampiyonasına 
katılacağını belirtti.

Enflasyon muhasebeci yasalaştı ya...
TOBB şükran duyguları ile 
iktidarın sözcülüğüne soyunmuş 
“Gölgesinden değil, esastan 
vergilendirilecek ibareli afişlerin 
sponsoru, yayımcısı.
Gelir görün ki, Maliye’nin 
tüccar, sanayici ve esnafa 
“vergi beyanında matrahı 
artırın” baskısı
Yoksa defterleri incelerim ha 
korkutması
TOBBB Devlet Dairesi mi?
Siyasal iktidarların sözcüsü mü?
Yoksa meslek teşekkülü mü? 
Hangisi ?
İktidara sahip, mensubuna mı?
Bilinsin....

Erol GLIRCAY

Düşük tempolu seçim

28 Mart seçimleri cok düşük 
tempoda seyrediyor.

Liderler de, adaylarda topluluk 
önünden kaçıyor.

Bu düşük tempo, AK Parti nin 
işine geliyor.

Birinciliği garantiledi.
Ve. Maçın temposunu düşürdü.
Arada sırada, Baykal ve Erdoğan 

arasındaki atışmalar olmasa, kimse 
seçim var diyemeyecek.

Bu seçim modası.
Sivil toplum kuruluşlarına 

yapılan ziyaretler.
Ve. Dernek ve odalara yapılan 

ziyaretler.
Arada bir seçim büroları da açıl

masa, halk başkan adaylarını 
tanıyamayacak.

Bu sene Gemlik belediye meclis 
adayları iyi belirlenmiş.

Bilgili ve meslek sahibi insan
lara, öncelik verilmiş.

Ufak tefek kayırmalar olabilir.
Ama. Tüm partiler liste tanzi

minde, titiz davranmışlar.
Ben bu seneki Gemlik belediye 

meclisinin gelmiş geçliş en renkli 
ve en kaliteli bir meclis olacağını 
düşünüyorum.

İnşallah bu değerli insanlar 
polemiğe dalmazlar.

Ve. Bilgi ve enerjilerini, üretken
liğe verirler.

Bu sene öncelik, doğalgaz temi
nine verilmelidir.

Belediye demek, halkın yaşamım 
kolaylaştırmak demektir.

Başkanın da üyelerin de. bu 
konuda hem fikir olacaklarını 
umuyorum.

Doğalgaz işine, göreve gelir 
gelmez başlanmalıdır.

B ürokrasi de geçecek zamanı, 
dikkate almak gerekir.

Bu düşük seçim temposu, beld 
son hafta canlanabilir.

Tüm partilere başarılar d diyo
rum.

j

Bazı insanları her zaman.
Bütün insanları da 
bazen kandırabilirsiniz 
Ama. Bütün insanlan.
Her zaman kandıramazsınız.

“Uncon”
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ADD’liler “Dayanışma
Yemeği”nde buluşacak

•vfettin SEKERSOZ W JSeyfettin SEKERSÖZ

Atatürkçü Gazinosu’nda Gemlik Şubesi
Düşünce verilecek olan Başkanı
Derneği yemeğe Cengiz Ersoy,
Gemlik Şubesi tüm vatan "Dayanışma
üyeleri daşlar da Yemeği "nde
"Dayanış ma vetiye alarak birlik bera
Yemeği" katılabile berlik içinde
düzenledi. çekler. eğleneceklerini
Bu akşam Atatürkçü ve dostlukların
saat 19.30 da Düşünce pekiştirileceği
Milton Aile Derneği ni söyledi.

Dere kenarlan 
temizleniyor

21Kut yerel seçimlerinde Merkez ve köylerde oy kullanacak seçmen sayılan kesinleşti
İlçe Seçim Kurulu sandık ile birlikte oy 
sandık seçmen liste kullanacak seçmen 
lerine yapılan itiraz sayısı ise 49 bin 
lann sona ermesin- 795 kişi. Gemlik’ten,
den sonra, kesinle Belediye Meclis
şen seçmen listeleri üyeliği için 25 kişinin 
sonuçlarını açıkladı, seçileceği 28 Mart
Buna göre; ilçemizin yerel seçimlerinde,
merkez, belde ve köy merkez mahallelerde
lerinde cezaevi ve muhtar azahgı için
tutukevi dahil 238 4 asil, 4 yedek,
sandıkta 70 bin 390 Kurtul ve Engurucuk

YER SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI
MERKEZ 49.795 165 + 1
K.KUMLA 5.202 18
KURŞUNLU 3.391 12
UMURBEY 2.659 9
KÖYLER 9.529 33
GEMLİK GENEL
TOPLAM 70.390 238

KÖYLER SEÇMEN SAYISI KÖYLER SEÇMEN SAYISI
seçmen oy kullana köylerinde 5 asil, 
cak. Gemlik merkez 5 yedek, Gençali
de 165 sandıkta, köyünde 6 asil, 6 
cezaevindeki bir yedek üye seçilecek.

ADLİYE 326
BÜYÜK KUMLA 673
CİHATLI 344

HAYDARİYE 355
KARACAALİ 526
KATIRLI 374

MAHALLELER SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI ENGÜRÜCÜK 1177
FEVZİYE 245
FINDICAK 152
GENÇALİ 2229
GÜVENLİ 136
HAMİDİYE 275

KURTUL 779

ATA 1.229 4
BALIKRAZARI 2.079 7
CUMHURİYET 4.708 16
DEMİRSUBAŞI 1.519 5
DR. ZİYA KAYA 9.974 33
EŞREF DİNÇER 8.176 27
HAMİDİYE 8.700 29
HALİTPAŞA 1.040 4
HİSAR 1.608 5
KAYHAN 2.292 7
OSMANİYE 4.757 16
ORHANİYE 1.568 5
YENİMAHALLE 2.143 7

MURATOBA 470
NARLI 336
ŞAHİNYURDU 425
ŞÜKRİYE 208
YENİKÖY 331

KÖYLER/MAHALLE SEÇMEN SAYISI
K.KUMLA MEMİREİS MAH. 360
K.KUMLA ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH. 396
K.KUMLA GÜZELYALI MAH. 2.200
K.KUMLA SİTELER MAH. 2.244
KURŞUNLU ATATÜRK MAH. 1.366
KURŞUNLU CUMHURİYET MAH. 1.303
KURŞUNLU ŞÜKRÜ KAYA MAH. 720
UMURBEY ORHANİYE MAH. 983
UMURBEY PARSBEY MAH. 1.676

Her türlü çöp ve 
pisliğin atıldığı 
Çarşı deresi 
kenarlarında 
temizlik başladı. 
Özellikle Salı 
pazarına gelen 
esnafın her türlü 
pisliğini rahatça 
atabildiği dere 
kenarlarının 
aşın derecede 
pislenmesi sonu
cu çevrede 
bulunan esnafta 
rahatsız olmaya 
başlamıştı.
Karsak Deresi nin 
ikiye bölündüğü

yerden itibaren 
başlayan Çarşı 
deresine cevrede 
yasayanlarında 
ellerine gecen 
tüm pislikleri 
atmalarıyla 
adeta copluk 
haline dönüşen 
dere içi bir 
süre önce 
temizlenmişti. 
Dere içinden 
kenara atılan 
çöpler belediye 
ekiplerince yol 
kenarına alınarak 
kaldırılmaya 
başlandı

" BURSA HAKİMİYET
I VE KENT GAZETELERİNE I 

İLAN ALINIR

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

H Fax : 513 35 95 ■



13 Mart 2004 Cumartesi Sayfa

Siyasetin cılkı çıktı.
Kalite bitti. Heyecan yok.
Coşku yok.
Türkiye’de ve Gemlik’te yaşananlar somut 

göstergeler.
Hala; başkalarının üzerine basarak, 

geçmişe kara çalarak siyaset yapamaya 
devam ediliyor.

Rant, rüşvet, suistimal üçgenine oturtulan 
siyasal anlayış bugünleri hazırladı.

Olayın politikacı cephesi çok vahim.
Umut vermiyorlar.
Akılcı planlar, projeler sunmuyorlar.
İnsanı geliştirecek, yaşamını rahatlatacak 

projeler yok..
Klasik yöntemlerle buz üzerine yazı yaz

maya devam.
Öteden beri yapılagelen, siyasetin 

üzerinde kabuk bağlamış uygulamalar yurttaş 
cephesinde güven bunalımı yaratıyor.

Bu durum yurttaşı siyasetten de siyasetçi
den de uzaklaştırıyor.

Asıl tehlike burada..
Çünkü toplumsal ilerleme ancak siyasal 

yöntemlerle ve bu yöntemleri yaşama geçire
cek olan siyasetçilerle sağlanır.

Kaldı ki;
Türk siyaset sahnesinin baş aktörlerince 

sergilenen oyun, ülke üzerine karabasanlar 
çöktürecek türden.

“İstanbul'un rengarenk medyası” nın 
tek yanlı yayınlan da toplumu çileden 
çıkarıyor.

3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerde 
10 milyona yakın seçmenin oy kullanmak 
için sandığa gitmediği belirtiliyor.

Yaklaşık 40 milyon dolayında seçmenin 
olduğu ülkemizde 10 milyon az bir sayı 
değil. Bu 10 milyon insanı sandığa getirmek 
önemli.

Ama daha da önemlisi o insanları sandık
tan uzaklaştıran nedenlerin sorgulanması ve 
ortadan kaldırılması.

Ne var ki; politikacı, gazeteci taifesinden 
bu duruma kafa yoran yok.

Oysa politikacının da gazetecinin de 
üzerinde ciddi sorumluluklar var.

Biraz sosyologlarla bilim adamları konuyu 
irdeliyorlar.

Kurcalıyorlar.
Onların dedikleri de akademik çevrelerde 

ya da bir grup entelektüel arasında kalıyor.
Medya süzgecinden geçip topluma akamı 

yor.
Aslında yapılması gereken:
Gazeteci doğru ve yansız yazacak.
Politikacı toplumsal çıkarlar öncelikli çalış

ma yapacak.
Bir de; •
Lafı çok edilen ve siyasal partilerin kuru

luş nedeni olan demokrasi parti İçinde de 
gerekten İşletilecek.

Yoksa;
Partisinde demokratik olmayan, ülke yöne

timinde olur mu?

Santranç severler 
birincilik için yarıştı
Cumhuriyetimizin 80. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen 

santranç yarışmasına binin üzerinde öğrenci katıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumhuriyetimizi 
n 80. kuruluş 
yıldönümü nede 
niyle, İlçe Milli 
Eğitim Müdür 
lüğü tarafından 
düzenlenen 
okullararası 
santranç birinci 
liği Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Salonu’nda 
yapıldı.
İlçe genelindeki 
okullarda yak
laşık 1000’in 
üzerinde 
öğrenci kendi 
okullarında 
ilk elemeleri 
geçmek için 
mücadele 
verdiler.
Yapılan turnu
valarda ilk iki 
sıraya giren 
santranç seven 
gençlerden 
100’ü Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi salo 
nunda ilçe 
birinciliği 
için yarıştı. 
İlçe Lig Heyeti 
Başkanı 
Mehmet 
Kuru ve Tuğan 
Büyükba 
şaran’ın 
yönetiminde 
yapılan yarış
mada, Komite 
başkanlığını 
Murat Çelik, 
yardımcılığım 
ise, İsmail Gazi 
yaptı. Satranç 
Baş hakemliğini 
Takyeddin 
Çağlayandın 
yaptığı satranç 
ilçe birinci 
liğinde hakem
liği ise, Tamer 
Doğruer yaptı. 
Küçükler, Yıl 
dızlar ve Genç 
ler kategorile 
rinde ilk iki 
sırayı alacak 
sporcular 
Bursa'da

yapılacak 11 
birinciliğinde 
Gemlik'i h 
temsil 
edecekler. 
Üç tur üzerin 
den gerçekleş 
tirilen ilçe 
santranç birinci 
liği yarışması 
öğrenciler 
arasında 
ilgi ile izlendi.
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Hayat kurtaran basit teknikler
Yüksek hızla seyre
den araçlarda ön 
camın kırılması, 
lastiğin patlaması 
ve yangın çıkması 
gibi ciddi tehlike 
oluşturan durumlar
da sürücünün 
soğukkanlı davran
ması, muhtemel bir 
faciayı önlüyor.
Cam kırılırsa: 
Uzmanlar, özellikle 
süratli hareket eden 
araçlarda ön camın 
kırılması halinde, 
aynalardan yarar
lanılarak yolun sağ 
tarafına park 
edilmesi gerektiğini 
belirtiyor. 
Flaşörlerin açılması 
ve dikkatlice dışarı 
çıkılması gerektiğini 
vurgulayan uzman
lar, "Aracın cama 
yakın olan kalori 
fer ve havalandır
ma deliklerine 

gazete kağıdı veya 
bez parçası koya 
rak, cam parçacık
larının bu kısım
lara düşmelerini 
önleyin. Sonra 
krikonun arka 
kısmı ile camı 
içeriden dışarı 
doğru kırın. Cam 
lastiğini dikkatlice 
çıkarıp temizledik
ten sonra, yeniden 
kullanılabileceği 
için bagaja koyun. 
Gazete kağıdına 
birikmiş cam 
parçalarını bir 
naylon torba içine 
koyun ve en yakın 
çöp bidonuna 
atın. Öylece en 
yakın cam tamirci
sine kadar gidin" 
önerisinde 
bulunuyor.
Lastik patladığında: 
Uzmanlar, ön lastik
lerden biri patladığı 

zaman, ara 
cin, lastiğin 
patladığı 
yöne doğru 
kuvvetlice 
çekildiğini 
hatırlatarak, 
bu durumda 
direksiyonla, 
aracın düz 
bir doğrultu

da tutulmaya 
çalışılması ve 
yavaş frenleme ile 
durmasının sağlan
ması gerektiğini 
bildiriyor.
Uzmanlar ayrıca, 
taşmış dereler, 
nehirler veya büyük 
su birikintilerinin 
içinden geçerken, 
aracın hızının 
kesilmesi gerektiği
ni de hatırlatıyor. 
Mütevazı bir aile 
otomobilinin, 
25-30 santimlik su 
birikintisinden 
geçebilecek 
yetenekte olduğunu 
söyleyen uzmanlar, 
bu noktanın üstüne 
su geldiği takdirde, 
su damlacıklarını 
kuvvetli bir sprey 
gibi motorun 
üstüne püskürdü 
günü, bu su bom
bardımanının da, 
bujilerin ve dis
tribütörün ıslan
masına sebep 
olarak aracın stop 
etmesine yol 
açtığını kaydediyor. 
Araçlarda yangın: 
Araçlardaki 
yangının önüne 
geçilmezse, büyük 
bir facianın

meydana gelebile
ceği uyarısında 
bulunan uzmanlar, 
buharlaşmış ben
zinin tutuşarak 
deponun alev 
almasına sebep 
olduğunu ifade 
ediyor. Bir süre 
sonra da aracın 
infilak edebileceğini 
belirten uzmanlar, 
"Araçta duman 
tespit edildiği an 
araç durdurul
malı. Sonra 
anahtar üzerinde 
kontak kapatıl
malı. Direksiyonun 
kilitlenmemesine 
dikkat edilmeli. 
Aksi halde, gerek
tiği takdirde 
aracın itilmesi 
mümkün olmaz. 
Bütün yolcular 
dikkatlice dışarı 
alınmalı. Motor 
kaputu kısmi 
olarak açılmalı. 
Böylece alevlerin 
büyümesi önlen
miş olur. İmkan 
varsa akü kutup 
başı sökülmeli. 
Yangın söndürücü 
varsa kullanılmalı, 
yoksa, battaniye 
veya oto kılıfından 
yararlanılmalı. Bu

örtüler, alevlerin 
oksijen alıp 
büyümesini 
önleyecektir" 
tavsiyesinde 
bulunuyor. Kayma 
esnasında: Uzman 
lar, aracıyla yokuş 
çıkarken geriye 
doğru kaymaya 
başlayan sürücülere 
de şu önerilerde 
bulunuyor: 
"Ayağınızı yavaş 
yavaş gaz pedalın
dan çekin ve 
zemine tutunma 
sağlanınca yavaş 
yavaş tekrar 
basın. Kayarken 
savrulmayı 
engellemek için 
direksi yonunuzu 
kayma yönüne 
doğru çevirin, 
kesinlikle tekerlek
lerin kızaklaması- 
na sebep olacak 
şekilde frene bas

mayın. Unutma 
ym, dönmeyen ön 
tekerleklere yön 
verilemez. Eğer 
kızakladıysanız. 
hemen fren basın 
cini azaltın ve te 
kerleklerin dönme 
sini sağlayın ama. 
sakın ayağınızı 
frenden tam ola 
rak çekmeyin 
(ABS varsa sonu 
na kadar basmak 
gereklidir). Gaza 
gereğinden fazla 
basmışsanız aya 
ğınıa gazdan 
çekin, frene çok 
bastıysanız frende
ki basıncı azaltın, 
direksiyonu sert 
şekilde çevirmişs
eniz direksiyonu 
yumuşatın, aya 
ğmızı debriyajdan 
sert çekmişseniz 
tekrar debriyaja 
basın,**

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

KONGRE /LANI
GEMLİK KUYUMCULARI KORUMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin 2003 yılı olağan genel kurul toplantısı 

30.03.2004 günü saat 20.oo’de Gemlik Ticaret Odası toplantı 
salonunda yapılacaktır.

Toplantı yukarıda belirtilen gün ve saatte toplanılmaması 
। durumunda 1 hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün üyelerin toplantıya katılması rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu ve divan heyetinin teşkili
2- Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
3- Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının 

okunması
4- Bilanço gelir / gider farkı ve tahmini bütçenin 'ayrı ayn 

onaylanıp ibralanması
5- Yönetim kuruluna verilecek hakkı huzurun tespit edilmesi
6- Dilek ve temenniler.
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9 Vlı * Küba'ya gidiyor
Türkiye çelik boru 
sektörünün lider fir
ması Borusan Boru 
tarafından 
düzenlenen 
'2003 Yılı Bayi 
Performans 
Yarışması’ sonuç
landı. Üç ayrı 
kategoride değer
lendirilen bayiler
den ilk beşe giren 

İÜ® on ikisi 1 hafta 
sürecek Küba tatili 
ile ödüllendirildi. 
11 Mart 2004, 
İstanbul: 
Bayilerine iş ortağı 
olarak stratejik 
önem veren ve

ma, "En Yüksek 
Ciro", "En İyi 
Ödeme Perfor 
mansı" ve "En 
Yüksek Verimlilik" 
olmak üzere 3 
kategoride 
düzenlendi. 
Borusan Boru’nun 
78 bayisinin 
katıldığı yanşma 
sonucuna göre 3 
kategoride ilk beşe 
giren oniki bayi 
muhteşem bir Küba 
tatili kazandı. 6 
gece 7 gün sürecek 
olan gezi Mart 
ayının sonunda 
gerçekleşecek.

Tijen Çıdam tüm 
bayilerin de 
katkısıyla 
başarılı bir 
2003 yılı geçirdik
lerini belirterek 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Bayilerimiz 
bizim için çok 
önemli, hepsi 
bizim birer iş 
ortağımız. 2003 
yılında onlar da 
bizimle birlikte 
çok çalıştı ve 
çok yoruldu. 
Biz de en başarılı 
bayilerimizi güzel 
bir geziyle ödül-

Hatalı ilaç kullanımı 
hayati risk taşıyor

aren I onları iç müşterisi 
gibi gören Borusan 
Boru, 2003 yılında 

j gösterdikleri
m“a başarılı perfor-
ccn manstan dolayı bay-
er* ilerini ödüllendirdi,
ı 2003 yılı boyunca
ilk bayiler tarafından
üşen büyük bir ilgiyle

takip edilen ve son 
aylarda heyecanı

ÇT. gittikçe artan yarış-

Yanşmada ikinci 
beşe giren on 
bayi ise her türlü 
ofis ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri 
1 milyar TL’lik 
hediye çekleri ile 
ödüllendirildi. 
Borusan Boru 
Satış ve 
Pazarlama’dan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı

lendirmek istedik 
ve böyle bir 
yarışma düzen 
lemeye karar 
verdik. Yarışmada 
ipi göğüsleyerek 
ödül kazanan tüm 
bayilerimizi yürek
ten kutluyor ve 
2004 yılında hep 
birlikte yeni 
başarılara imza 
atmayı diliyorum."

Zaruri bir 
tüketim mad
desi olan 
ilacın, hatalı 
kullanımı 
halinde insan 
hayatına 
malolabilecek 
yan etkiler 
gösterebile
ceği belir 
tiliyor. 
Uzmanlar, 
farmakolojik 
açıdan ilacın, 
hastalıkların 
tedavisi, 
önlenmesi 
(profilaksi), 
teşhisi ve 
daha kısıtlı 
olarak da 
diğer tıbbi 
amaçlar için 
(gebeliğin 
önlenmesi 
gibi) kul
lanıldığını 
vurgulayarak, 
tüm ilaçların, 
istenen etki
lerinin yanın

da, isten
meyen etki- 
lerinin de 
oluşabileceğini 
bildirdi.
İlacın kullanım 
zamanını ve 
dozunu tespit 
etme konusun
da tek yetk
ilinin hekim 
olduğuna 
dikkat çeken 
uzmanlar, bu 
yöndeki 
uyanlarını 
şöyle sıraladı: 
"İlacı doğru 
yoldan, doğru 
zaman aralık
larında, 
doğru dozda 
ve belirtilen 
süre boyunca 
kesintisiz 
almalıdır.
Kendini iyi 
hissettiğinde 
ilacı kendil
iğinden 
kesmemelidir. 
İlaçtan yarar

görülmüyorsa 
durum dokto
ra bildirilme
lidir. İlacın 
kullanımıyla 
ilgili şüphe 
varsa doktora 
veya eczacıya 
danışılmalı 
dır. İlacının 
alınmasının 
unutulmasını 
engellemek 
için hatırla 
fici düzen
lemeler yap
malıdır. Bir 
diğer şahsa

iyi gelen 
ilaç kişinin 
kendisine 
zarar 
verebilir 
Evlerde yıl
lardır duran 
bazı ilaçların 
aktivitelerini 
kaybetmiş 
olabileceğini 
hatta toksik 
bazı sorunlar I 
oluşturabile
ceklerini 
gözerdi 
etmememek 
gerekir.''

en
an
îdiye 
! yol 
hnarak E İL6İ«A p um

w

GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tecr
Jayıhcfc

İINE

4
> 83

■ 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) 51 3 11 69 - 513 12 25
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İmar Bankası
mudisine ödemeler

Mudilere 2. ödeme Pazartesi günü başlıyor.

JCR, kredi notumuzu 
değiştirmedi

Ancak Japon JCR, Türk ekonomisindeki bet 
lentisini olumluya çevirdi.

Tasarruf Mev 
duatı Sigorta 
Fonu, teknik 
nedenlerle 
kendilerine 
ödeme 
yapılamayan 
7 bin 823 
imar Bankası 
mudisine daha 
ödeme 
yapmaya 
hazırlanıyor. 
Hesap 
eşleşmemesi, 
zamanında 
başvuru 
yapılmaması 
ve eft 
hesaplarının 
devredile- 
memesi gibi 
teknik neden
lerle paralarını 
alamayan 
hesap sahip 
terine yapıla
cak ödemeler, 
15 Mart

Pazartesi günü 
başlayacak. 
Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta 
Fonu’ndan 
yapılan 
açıklamaya 
göre, 15 
Mart Pazartesi 
günü, daha 
önce hesabı 
devredilmeyen 

mudilere, 17 
Mart Çarşam
ba günü ise 
geriye kalan 
hesap sahipler
ine ödemede 
bulunulacak. 
Bu amaçla 
Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta Fonu, 
Ziraat 
Bankası’na

202 trilyon 
liralık kaynak 
aktardı. 
Aktarılan bu 
kaynakla bir
likte, İmar 
Bankası mudi- 
lerine yapılan 
ödemelerin 
toplamı 7 
katrilyon 727 
trilyon liraya 
yükseldi.

Japon kredi dere
celendirme kuru
luşu JCR, 
Türkiye’nin kredi 
notunu 
değiştirmezken, 
ekonominin genel 
görünümünü 
olumluya çevirdi. 
Diğer kredi dere
celendirme kuru
luşlarının ardın
dan, Japon kredi 
derecelendirme 
kuruluşu JCR, 
Türkiye’nin döviz 
ve Türk Lirası 
cinsinden uzun 
vadeli borçlanma 
notunu B artı 
olarak teyid etti 
ve daha önce 
durağan olan 
ekonomik 
görünümünü de 
olumluya çevirdi.

jcr

Japa n Credt Ratng Agency Ut

Kuruluş tarafın
dan yapılan 
açıklamada, 
Uluslararası 
Para Fonu ile 
sürdürülen 
Yedinci Gözden 
geçirmenin bir 
sonucu olarak, 
yapısal reformlar
da ilerleme 
sağlanması 
halinde, B artı 
olan kredi notu
nun yükseltilebile

ceği ka ydedM 
Japon kredi 
derecelendim» 
kuruluşu, geç* 
yıl eylül ayındı 
Türkiye’nin 
kredi notu 
görünümünü I

negatiften 
durağana ** 
çevirerek, 
Türkiye'yi 
negatif ızlravâl 
çıkarmıştı

Devlet yardımları 
kararında değişiklik

Yatırımlarda 
Devlet 
Yardımları 
Hakkında 
Karar’m bazı 
maddelerinde 
değişiklik yapıl
masına ilişkin 
yeni karar dün 
Resmi 
Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Sözkonusu 
kararın 12. 
maddesinin 
birinci fıkrası şu 
şekilde değiş 
tirildi: 'Teşvik 
belgesi kap
samındaki 
makine ve 
teçhizat itha
latı, yürürlük
teki ithalat

Rejimi Kararı 
gereğince öden 
mesi gereken 
Gümrük Vergisi 
ve Toplu Konut 
Fonundan 
istisnadır.
Ayrıca, makine 
ve teçhizat 
bedelinin 
yüzde 5’ini 
geçmemek kay- 
dıyla yedek 
parçaların ve 
Gümrük Vergisi 
ve Toplu Konut 
Fonundan 
istisna edilmek 
kaydıyla yeni 
model üre
timine yönelik 
otomobil ve 
hafif ticari 
araç yatırım
larında yatırım 

dönemi 
içerisinde 
kalmak kandıy
la CKD aksam 
ve parçalarının 
ithali teşvik 
belgesi kapsa 
nıında uygun 
görülebilir”.
Kararın 2. mad
desine ise şu 
geçici madde 
ekklendi: 
"Geçici Madde 
7-21/12/2000 
tarihli ve 
2000/1821 
sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan 
na istinaden 
düzenlenen 
teşvik belgeleri 
Acapsammdakt 
yatırımların 
tamamlama 

vizesi işlemleri, 
daha önce 
iptal edilenler 
de dahil olmak 
üzere, bu 
Kararda yer 
alan asgari 
sabit yatmm 
tutarlan 
dikkate alı
narak sonuç- 
landmhr". 
Yatıranlarda 
Devlet Yardım 
lan Hakkında 
Karar üzerinde 
yapılan değişik
likler Bakanlar 
Kurulundan 
sonra Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer 
tarafından da 
onaylanarak 
yürüdüğe girdi.

Unakıtan: "İstikran
korumalıyız"

Prestiji sürekli kılmak için ekonomik ve 
siyasi istikrar sürmeli."

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Türkiye’nin ulus
lararası alanda 
sağladığı prestiji 
sürekli kılmak 
için ekonomik ve 
siy asi istikran 
devam ettirme 
sinin çok önemli 
olduğunu 
söyledi.
İstanbul Orta 
köy de katıldığı 
bir toplantıda 
konuşan 
Unakıtan. son 
yıllarda ekono
mideki iyileşme 
ile birlikte 
vabancı yatırım

cının 
gözünde 
Türkiye'nin 
prestijinin 
yükseldi 
ğine d ikkat 
çekti. 
Unakıtan. 
"Gtdece 
ğımiz yol 
daha var. 
çok uzun 
yo l u m uz var. 
Ama hep birlik
te yanlış yap
madan bu 
yolu kat ede 
ceğiz. Fakat 
iki şey rar kû 
Türkiye’de 
çok önemli

katiyen

bozalmasms 
tahammül 
etmememizi 
fırsat ver- 
mememiz 
lazım" ded
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Bilgisayar klavyesi, fare ve telefon mikrop yuvası.

i beli.

^LMİ

edildi, 
îdi 
dirme
gecCT 
unda 
in
ıı 
ünü
en
a"

ABD’de yapılan 
bir araştırmada, 
bir ofis çalışanının 
kullandığı bilgisa
yar klavyesi, 
fare ve telefo 
nun, klozet 
kapağından 
daha çok mikrop 
barındırdığı 
ortaya çıktı. 
Arizona Üniver
sitesi araştırma
cılarından 
Dr. Charles 
Gerba’nın 
önderliğindeki 
ekibin yürüttüğü 
araştırmaya göre, 
işyerlerindeki en 
pis nesneler olan 
telefonlarda orta
lama 25 bin, 
bilgisayar 
klavyesinde 
ortalama 3300 
ve bilgisayar 
faresinde

ortalama 1700 
mikrop bulunuyor. 
Araştırmada, 
işyerlerinde, 
tuvalete 
girildiğinde 
karşılaşılandan 
yaklaşık 400 kat 
daha fazla mikrop 
bulunabileceği 
belirtildi.
Gerba’nın araş 
tırmayla ilgili 
yaptığı açıklama
da, "Ofislerdeki 
masalar, 
mikroplar için 
gerçekten 
kafeterya gibi. 
İşyerindeki 
vaktimizin 
çoğunu yakı 
ntnda geçir 
diğimiz masalar 
bazen kahvaltı 
masası, bazen 
yemek masası 
olarak kullanı

Misle h
"Hükümet içtenlikli bir muzakoro 

ortamı yaratan.*

i 
içmede
ı.

k ve

lıyor" denildi. 
Nezle veya grip 
olan kişilerin, 
çevrelerine mikrop 
bulaştırmaları için 
ağızlarını 
kapatmadan 
öksürmelerinin ya 
da hapşırmalarının 
yettiği hatırlatılan 
açıklamada, 
"Ofiste çalışan 
biri, nezle ya da

grip olursa, 
gün boyu temas 
ettiği yerler 
mikropların 
yayılacağı 
yerler haline 
geliyor" denildi. 
Açıklamada, 
işyerlerinde 
düzenli olarak 
temizlik yapılması 
tavsiye 
edildi.

Alzheimer'in nedeni 
bakteri mi?

Bilim adamları, deney sonuçlarından bu olasılığa ulaştılar.

2 günlük 
"İş bırak
ma" 
eyleminin 
ardından 
Türk 
Tabipler 
Birliği 
(TTB), 
hükümeti 
içtenlikli 
bir müza
kere 
ortamı yaratmaya 
çağırdı.
Türk Tabipleri 
Birliği Mer 
kez Konseyi 
Başkanı 
Füsun Seyek, 
bir basın 
toplantısı 
düzenleyerek 
sağlık çalışan
larının iş bırakma 
eylemini

A— (MyrntrMBrtıı
Sayek, "Slpaaf 
i k t kfa r iç teafür İt
bir m mm kere 
ortamı 
yaratmaz ise 
kuşİtm«ur saaac 
a haca va keder 
sürdüreceğimi» 
progra m bir son
ra ki aşama va 
sokMİocakf rr' 
dedi.

NÖBETÇİ ECZANE

13 Mart 2004 Casarteıl
Halk arasında buna
ma olarak bilinen 
Alzheimer 
hastalığının neden
lerinden birinin bak
teriye! enfeksiyon 
olabileceği belirtildi. 
Neurobiology of 
lAging dergisinde 
Sayımlanan habere 
göre, 
Philadelphia ’daki 
Osteopatik Tıp 
Koleji nde görevli 
bilim adamları, 
Alzheimer hasta-

, J lannın beyinlerinden 
e j aldıkları bakterileri 

farelere aktardılar 
j ve farelerin beyin- 

'azıf* Ifarinde, insanlarda 
asm*11 damansa neden olan
lül Protein plaklarının

C. Scott Little ve 
ekibi, daha önce de 
kalıtsal olmayan 
Alzheimer 
hastalığından ölen 
10 kişinin 9’unun 
beyninde Chlamydia 
pneumoniae bakter
isi tespit etmişlerdi. 
Bakterileri, ölen 
hastaların beyin
lerinden ayıran bilim 
adamları, bakterileri 
burun spreyi 
yardımıyla 3 aylık 
farelere 
bulaştırdılar.
Bilim adanılan, özel 
bir işlemden 
geçirdikleri bakteri
lerin parlamasını ve 
farelerin beyninde 
görünmesini 
sağladılar.
Bakterilerin beyinde 
bağışıklık sistemi

hücreleri tarafından 
rahatsız edilmediğini 
belirten bilim 
adanılan, bakteri
lerin 3 ay sonra bile 
farelerin beyninde 
bulunduğunu kay
dettiler.
Bakterilerin bulun
duğu yerlerde beta- 
amyloid denilen pro
tein birikimleri 
gözlemleyen bilim 
adanılan, protein

plaklarının büyük
lüğünün ve sık
lığının. bakteri 
sayısıyla doğru 
orantıh olduğunu 
tespit ettiler.
Bir sonraki aşamada 
hem farelere, hem 
de Alzheimer hasta
larına. Chlamydia 
enfeksiyonlarına 
karşı kullanılan 
ant ibiyorikler verile
ceği kaydedildi.

ONUR ECZANESİ

6EMİÇ ECZANESİ

SnXİ : 17 93 
FİYATI: 200.000 TL. (KDV DafaB 

SoMbi : Kadri GÛU3

Td : 513 9X3 Fm : 513 35 95 GEKJK I
Rırifrf FWE? OFSET

Arattırma başkanıiz 
iedi

.tniz ^oluştuğunu gözlem- 
m. i ıfadiler. MkhiCad. Bora Sok. B GEMUk
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ADD Başkanı Cengiz Ersoy, bu yurdun bu ülkenin tüm onurlu kişi ve kuruluşlarını ulusal direnç ve birleşmeye çağırdı

Şehitler aratacak 
18 Mart Şehitler Günü anma program» beM 
oldu. Programa göre 19 Mart 2994 ganf 

| saat O9.oo’da Atatürk Anıtına çelenk bono
lara k. saygı duruşunda buiunuiacok irtflp 
lal Marşı ve göndere bayrak cekümevmn 
ardından günün anlam ve önetrur. tefrite 
konuşma yapılacak. Saat 09 30'da ise seti* 
mezarlığı ziyaret edilecek.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
15 Mart 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

Çamaşır ipiyle kendisini merdiven boşluğuna asan Mehmet Korkmaz’ı eve gelen kızı buldu

İşleri kötü gidince kendini astı
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_gufer@hotmail.com

Yarış hızlandı
28 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam 

ediyor.
Adaylar, seçim maratonunun hızına kendilerini 

kaptırdılar.
Tüm adayların hazırlı klan bitti.
Seçim afişleri, broşürler, CD’ler, seçim 

araçtan, bez pankartlar, bez afişler her türlü 
propaganda aracı, tüm partilerce kullanılıyor.

Kadınlı erkekli gruplar ev ev, dernek dernek, 
iş yerleri dolaşıyor. Seçmene ulaşılabilecek ne 
reler varsa her yere gidiyorlar.

Apartmanlarda posta kutulan, dairelerin kapı 
önleri, broşür ve tanıtım kartlarıyla dolu.

Ellerinde karanfilli hanımlar, çat kapı, adaylan 
için oy istiyorlar.

Cumartesi günü, İstiklal Caddesi görülmeye 
değerdi.

ı İstiklal Caddesi’nde seçim nedeniyle, trafik 
daha da arttı.

Caddenin bir yanında kadınlar, karşı tarafında 
erkekler, broşürlerle esnafı geziyorlar.

Sokaklardan geçen seçim araçlarından yükse
len nağmeler, seçim atmosferini yansımasına 
neden oluyor.

ş önceki gece, Atatürkçü Düşünce Derneğl’nin 
gelenekte! yemeğinde belediye başkan aday
larının tümü toplandı.

Dernek Başkam Cengiz Ersoy, adaylardan 
Atatürk düşüncesini savunucusu olmalarım iste
di.

Yemeklere gelip nutuk atmakla Atatürkçü 
etanmuyor.

Atatürk eylem ve aksiyon adamıydı.
' Adayların da aynı çizgide, eylem ve aksiyon 
mmekyton gurekiyor. 

Kordon Lokantası işletmecisi Mehmet
Korkmaz, merdiven boşluğuna çanıa₺>. _• 
şır ipiyle kendisini asarak, intihar etti.
Kızı tarafından bulunan Korkmazın I* 
işlerinin iyi gitmemesi nedeniyle, inti-BKL/ 
har etmiş olabileceği sanılıyor. ' |
Bahkpazan 
Mahallesi’nde 
bulunan Kordon 
Lokantası’nın 
işletmeciliği 
yapan Mehmet 
Korkmaz (52) 
evinin merdiven 
boşluğuna çamaşır 
ipiyle kendisini 
asarak intihar etti. 
Olay, cumartesi 
günü saat 18.45 
sıralarında ilçenin 
Demirsubaşı 
Mahallesi 
Semerciler Yokuşu 
21 Nohı apartmanın 
üçüncü katındaki 
Mehmet Korkmaz’a 
ait evin merdiven 
boşluğunda 
gerçekleşti.
Mehmet Korkmaz’m 
kızı Öznur

Korkmaz (21), 
dışarıdan eve 
geldiğinde kapının 
açık olduğunu 
görünce, merak 
edip etrafa bakı 
nırken, babasının 
kendini asarak inti
har ettiğini gördü. 
Evden aldığı 
bıçakla ipi kesen 
genç kız, 
komşularından 
yardım istedi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan lokanta 
işletmecisinin 
yapılan kontrolden 
sonra öldüğü 
belirlendi.
İŞLERİ BOZUKTU 
İntihar olayının 
duyulması ilçede 

üzüntü yaratır 
ken, Öznur 
Korkmaz, polise 
verdiği ifadesinde, 
babasının lokanta 
işlerinin uzun 
süreden beri 
iyi gitmediğini, 
bunun dışında 
herhangi bir sorunu

Mehmet KORKMAZ
olmadığını beftrte 
rek. bu nedenle 
intihar etımş 
otabfleceğini söyted 
Olayla Igü sons- 
turma Cumhuriyet 
Başsavcdbğmda 
başlatıldı.

mailto:kadri_gufer@hotmail.com
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GEMLİK’İN VE
GENÇLİĞİN
GELECEĞİ İÇİN

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Siyasiler ADD’nin 
yemeğinde buluştu

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin yemeğinde, 
yerel seçimlere katılacak siyasi parti başkan adayları ve ilçe 
teşkilatları katılırken, gecede konuşan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, yeni düzenlenen kordonu “Ulu Önder adına 
burayı sîzlere Atatürk Kordonu olarak veriyorum” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ
Atatürkçü Düşünce 
Derneği nin düzenlediği 
"Dayanışma Yemeğinde 
konuşan Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
Atatürk Kordonu nu 
ADD ye verdiğini 
açıkladı.
Milton Aile Gazino 
sunda düzenlenen 
dayanışma yemeğine 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, DYP, 
MHP, GP, ANAP, CHP 
ve DSP yönetim kurul 
lan ile Belediye Başkan 
adayları da katıldılar. 
Yemekte konuşan 
Atatürkçü Düşünce 
Demeği Gemlik Şubesi 
Başkanı Cengiz Ersoy, 
Kemalist aydınlanma 
devrimi ve Atatürkçü 
düşünce sisteminin çok 
açık ve doğrudan doğ 
rüya hedef durumunda 
bulunduğuna işaret 
ederek, "Bağımsızlık 
ve varoluş mücadelesi 
nin 'hıyanet erbabı 
nm' saldırılarıyla 
karşı karşıya geldiği, 
kazanılmış Cumhu 
riyet değerlerinin yok 
edilme tehdidi altında 
olduğu, Büyük Türk 
Devrimini tüm safha 
farıyla reddeden, laik, 
demokratik ve ve sos 
yal hukuk devleti kav 
ramını bölücü, çağdışı 
ve yıkıcı mecralara 
sürüklemek isteyen
lerin alabildiğince 
çalıştığı, bir dönemi 

yaşıyoruz. Bize dokun
mayan yılanların yaşa 
masına ve onların top 
hımu zehirlemesine 
izin verdik yıllarca. 
‘Her koyun kendi 
bacağından asılır’ 
diyoruz, şeytanların 
emzirdiği yavrularının 
palazlanmasına göz 
yumuyoruz. Ölüler 
kadar suskunuz. Yur 
dumuz bizden daha 
yaralı, oralı olmuyo 
ruz. Irticanın ahtapot 
kolları her yanımızı 
sararken, işkencenin 
onursuz adamları 
gururla sırıtırken, 
hala yem ediyoruz 
geleceğimizi, çıtımız 
çıkmıyor. Kirli elleriy 
le çocuklarımızın başı 
nı okşayan eğitim sis
temi, safrasını kus
madı daha. Berbat bir 
final bekliyor bizleri" 
seklinde konuştu. 
Bu tınalı kazanabilmek 
için, teslimiyetçi dış 
siyaset anlayışını ver- 
kurtulcu noktaya 
getirenlere, yer altı ve 
yer üstü kaynaklarını 
uzun yıllardır peşkeş 
çekenlere, üretim 
toplumunu markacı 
tüketim toplumu şek
line dönüştürenlere 
karşı, ulusal bilinç’in 
saf tutması gerektiğini 
vurgulayan Cengiz 
Ersoy, "Karşı devrim 
yol buldu, yöntem 
buldu, mevziler ele 
geçirdi. Şimdi yeniden 
toparlanma vaktidir. 
Ulusal karakterli işbir
liği, güç birliği, gönül

birliği yeniden yaşam
sallık kazanmalıdır. 
Ulus-devlet siyasal, 
sosyo-ekonomik ve 
kültürel öğeleriyle 
yeni den inşa 
edilmelidir.
Gün o gündür" dedi. 
Anti emperyalist, 
müdafaayı hukukçu, 
kuvayi milliyeci ve 
Kemalist devrime 
inananların yüreklerini 
coşku sararken, ulusal 
birlik anlayışının pekiş 
tirlimesi gerektiğine de 
değinen ADD Başkanı 
Cengiz Ersoy, bu yur
dun, bu ülkenin tüm 
onurlu kişi ve kuru
luşlarını ulusal direnç 
ve birleşmeye çağırdı. 
Ersoy, "Yaşasın 
Cumhuriyet ve yaşa 
sın Kemalizm diyor 
omuz omuza 
mücadele edeceğimiz 
adres olarak Atatürk 

çü Düşünce Derneğini 
gösteriyorum " diyerek, 
herkesi derneğe üye 
olmaya davet etti. 
Belediye Başkanı Meh 
met Turgut ise, ADD’ye 
müjde vereceğini söyle 
yerek, yaptığı konuş
masında, "Kordonu 
yeniden düzenledik, 
güzelleştirdik. Bunu 
yaparken sîzlerden 
feyz aldık Ulu önder 
adına burayı sızıere 
Atatürk Kordonu 
olarak veriyorum" 
dedi.
Başkan Mehmet Tur 
gut’un yaptığı konuş
mayı değerlendirmek 
istemeyen Dernek Baş 
kanı Cengiz Ersoy, ise 
"Ben kendisini Ata 
türkçü çizgide görmek 
istiyorum. Kordonun 
adı zaten Atatürk 
Kordonudur" 
şeklinde konuştu.

TAŞI
GEDİĞİNE |

Bize özel....
Kapanan şirket sayısı artmış.
Enflasyon düşüyor.
İşyerleri kapanıyor.
Nasıl iş bu.
Herhalde bize özel
Oysa düşen enflasyon değil, 
biten para
Para olmazsa, olacağı o....

Hassasiyetler

Hepimizin hassasiyeti var.
Devletin hm aaiyrfi var.
Asker kesimin var.
Hükümetin var.
Amerika ve (AB) nm de, has

sasiyetleri var.
Bir de, Kıbns konusunda has

sasiyetimiz var.
Kıbns konusunda, benim de has

sasiyetim var.
Çözümden yana hassasiyet» var.
15-20 yıl önce Türkiye nin eli 

daha güçlü iken, bu konuyu somaca 
bağlamayanlann büyük günahı var.

Aradan geçen zaman içinde, her 
geçen gün Türk tarafının eli 
zayıfladı.

Hele Kıbrıs Rum kesimi de (AB) 
ye girince, görüşmeler daha da zor
laşacak.

Bir kere, şunu unutmamak lazım.
Kıbns konusu, milli dava sınınnı 

aştı.
Uluslararası mesele, halini aldı.
Uluslararası meselelerde, hep 

bizim dediğimiz olmaz.
Bu karşılaşmalarda, hep biz galip 

gelemeyiz.
Biz hep, (3-0) veya (5-0) kazan

mak istiyoruz.
Diplomaside, bu mantık geçer

sizdir.
Önemli olan aldığın ödünlerin, 

verdiklerinden daha kuvvetli 
olmasıdır.

Diplomasi, inad ile yapılmaz.
Çok konuşarak da. yapılmaz.
Denktaş mükemmel olan kariyeri

ni, çok kötü bir sonla bitiriyor.
Belki 10 yıl sonra, kendi oğhı 

dahil herkes kendini sudayacak.
Hem Türkiye’nin ve hem de 

Kıbns h Türklerin, ortak bir kaderi 
var.

Nüfuslarının (%65) i. 35 yaşm 
altında.

Böyle bir nesli. 80 yasmda iman 
lar yönlendiriyor.

Ve. Her iki taraftaki genç nesle 
de. yazık okıyor.

Neden iki kulağımıza karşılık.
Bir dilimiz rar, biliyor 

musunuz?
Çok dinleyelim de.
Âz konuşalım diye.
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M. Ali Kaya’ya Ali 
Dinçer’den destek 

CHP Bursa Milletvekili Ali Dinçer, seçim gezilerinde Gemlik Belediye 
Başkan adayı Mehmet Ali Kaya’ya destek için ilçemize geldi.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Bursa Millet 
vekili Ali Din 
çer, ilçemize 
gelerek, 
partililerle 
buluştu.
3 Kasım 
seçimlerinde 
CHP Bursa 
Milletvekili 
seçilen 
ve daha sonra 
rahatsızlanan 
Ali Dinçer, 
Amerika’da 
yaklaşık 6 ay 
süren bir 
tedavi gör
müştü.
Lenf bezi 
hastalığına 
yakalandıktan 
sonra,

gördüğü tedavi ve partililerle birlikte
ile iyileşerek, bir süre dolaşarak
seçim gezile sohbet etti. tanıtım yapan
rine çıkan Milletvekili Ali Dinçer,
Ali Dinçer, Dinçer, çay vatandaşların
Dilek Çay bahçelerini Cumhuriyet
Bahçesi’nde dolaşarak, Halk Partisi’ne
Belediye vatandaşların gösterdikleri
Başkan adayı nabzını ilgiden mem
Mehmet Ali yokladı. nun kaldığını
Kaya, İlçe İlçenin kenar belirterek,
Başkanı Serap semtlerini Bursa’ya
Gürkan CHP’lilerle döndü.

Faruk Güzel, esnaf 
gezilerine başladı

Doğru Yol Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Faruk Güzel, 
ilçe teşkilatıyla 
birlikte gövde 
gösterisi yaptı.
28 Marttaki 
seçimlere ilçe 
teşkilatı ile birlik
te çalışmalarını 
yürüten Güzel, 
Cumartesi günü 
çıktığı esnaf 
ziyaretinde adeta 
Belediye Başkanı 
gibi ilgi gördü, 
istiklal 
Caddesi’nin iki 
yakasını birlikte 
gezdiği İl Genel 
Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyeleri ve seçim 
bildirgesini 
esnafa dağıttı. 
Esnafın nabzını 
ölçen Güzel, 
gördüğü ilgiden 
cok memnun

Güzel, esnaftan 
Oylarımız 

şenindir ** 
yanıtını aldı.

kaldığını belirtti.
40 kişilik ekibiyle 
birlikte seçmen 
lerine hatır soran

ECEVİT W
BURSA’DA

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı

BÜLENT ECEVİT
16-03-2004 SALI
SAAT: 13.oo’de

Bursa ATATÜRK Kapalı Spor Salonu’nda, DSP İl Başkanhğı’nın 
düzenlediği toplantıya katılacaktır.

Toplantı için Gemlik’ten araçlar, saat 11.oo’de parti binasının 
önünden kalkacaktır. demokratik sol parti gemlik İlçe başkanuği
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“Mağrur olma padişahım”
“Hiçbir üniversite mezununa, dünyanın 

hiçbir yerinde iş garantisi verilmez. Taşını 
sıkarsın suyunu çıkarırsın.”

Kim demiş ?
Recep Tayyip Erdoğan .
Kime demiş.?
Partisinin Ağrı Mitinginde iş talebinde 

bulunan üniversite mezunu gençlere ..
Nasıl demiş.
Yüksek sesle, yani azarlar gibi..
Aşın güvenden kaynaklanan bir sendrom.
Benim değil uzmanların saptaması..
Güven duygusu iyi bir şeydir.
İnsanına kendine güvenmesi, bir çok 

sorunu ortadan kaldırır.
İnsanlar arası ilişkileri geliştirir.
Bireyi başarılı kılar.
Hata yapma ihtimalini en aza indirir.
Özgüvenini belirli bir dengede tutabilen 

insanlar toplamlarına da yararlı olurlar.
Ancaaak!
Güvenin fazlası delikanlıyı bozar.
Bu kez yürüyüşü değişir..
Sağa sola yalpalamaya başlar..
Çevresine zarar verir.

| w t ıcı uıına uuıaşıı.

Ses tonunu ayarlayamaz.
Hiddetlenir, şiddetlenir.
Gücü yettiğine dalaşır, yetmediğine sır* 

naşir.
Sonrasında da psikolojik deformasyon..
Bu durum;
İyi bir tedavi gerektirir.
Doğaldır ki almasını bilene..
Farkına varana..
Varamayana da sıkı bir tokat..
Tokat dedikse elinin tersiyle “Osmanh" tipi 

olanından değil..
Ağırından bir demokrasi tıkadı..
Başka türlü akıllanmaz .
Oysa;
Beğensende beğenmesende Cumhuriyetle 

yönetilen bir ülkede demokrasinin erdem* 
teriyle yaşıyorsun.

Bu rejim ve erdemler sayesinde de 
düşünceni rahatlıkla ifade edebiliyorsun, 
koşullar oluştuğunda da iktidara gelebili yor* 
sun.

Ne demiş evvel zaman içinde kalbur saman 
içinde bir büyüğümüz..

“Mağrur olma padişahım
Senden büyük allah var.."
Onun için fazla dayılanmaya böbürlen 

meye gerek yok.
Bu dünya kime kalmış ki sana kalacak.
Herkes haddini bilmek zorunda..
Yoksa başkaları bildirir.
Osmanlı’dan bu yana geçmişte örnekleri 

çok.
Ona buna sataşmak yerine tarih kitap lan- 

na bir göz atmak dağarcığına bilgi pom
palar.

Akimı fikrini besler.
Yol gösterir.

KAYIP

Zeytinspor iyi taşladı
Bursa ikinci amatör küme dördüncü grupta mücadele 

eden Zeytinspor, Narlıcaspor’u 1-0 yendi.

Maçın kalan 
dakikalarında 
1-0'lık skoru 
koruyan Zeytin 
spor çıktığı ilk 
maçtan galip 
ayrıldı.
Takımlar, sahaya 
şu kadro ile çıktı: 
Saha : Umurbey 
Hakimler : 
Bedri Çetin (***) 
Candaş Elbil (***) 
Gürkan

Kmay (***) 
ZEYTİNSPOR: 
Murat (*) (Lütfü 
**) Emrah (*") 
Tevfik (”‘j Kenan 
(**) Murat (**) 
Cem (**) Musa C*) 
Deniz (**) (Tamer 
**) Bülent (*) 
İbrahim (**) 
Duran (**) 
Gökhan (**”) 
NARLICASPOR : 
Mehmet C) Cem

D Afi O (Hakan 
*) Sedat O 
Halil (* *) Recep 
(**) Ertan D 
Mehmet (**) Aziz 
O Ömer (*) 
Hak ğp (*) 
(Mehmet-) 
Gol : Dk 45 
Gokan 
(Zeytinspor) 
Knrkazı Kart : 
Dk 40 Murat 
(Zeytinspor)

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
almış olduğun nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
------ MELEK AYDIN

Seyfettin SEKERSÖZ 
Bursa ikinci 
amatör küme 
dördüncü grupta 
mücadele eden 
Zeytinspor, çıktığı 
ilk maçta rakibi 
Narlıcaspor’u tek 
golle geçti. 1-0 
Umurbey sahasın
da oynanan 
maçta iki takım
da maça gali 
biyet parolasıyla 
başladı.
İlk yarım saat iki 
tarafta karşılıklı 
yakaladıkları fır
satlardan yarar
lanamadı.
Maçın 40 ncı 
dakikasında ani 
gelişen 
Narlıcaspor 
kontratağında 
kaleci Murat 
rakibini ceza 
sahası dışında 
gole giderken 
düşürünce, 
hakem Bedri 
Çetin kırmızı 
kart gösterdi. 
Kalecinin kırmızı 
kart görmesinden 
sonra Emrah 
yerini yedek 
kaleci Lütfü’ye 
bıraktı.
Devrenin böyle 
biteceği bek
lenirken, Gökhan 
yaklaşık 35 
metreden sert bir 
vuruş yaptı. 
Rüzgarında 
etkisiyle kaleciyi 
geçen top Narlıca 
ağlarına gidince 
Zeytinspor, ilk 
yarıyı 1-0 
önde kapadı. 
İkinci yanya 10 
kişi başlamasına 
rağmen, daha 
atak bir oyun 
sergileyen 
Zeytinspor. 
rakibine gol fır
satı vermezken 
özellikle Bülent'in 
ayağından üç 
net pozisyonunu 
gole çeviremedi.



15 Mart 2004 Pazartesi O&OSS Sayfa 6

Tek kişinin açlık 
sınırı 599 milyon lira

Şubat'ta, 4 kişilik ailenin yoksulluk 
sınırı 1 milyar 634 milyon oldu.

Sel ve 
heyelana karşı 
uyarı sistemi

Sel ve heyelana karşı halkı önceden 
radarlarla uyarılacak.

Türkiye Kamu- 
Sen'in araştırması
na göre. Şubat 
ayında, 4 kişilik 
bir ailenin 
yoksulluk sınırı 
1 milyar 634 
milyon lira, çalışan 
tek kişinin açlık 
sının ise 599 
milyon 462 bin 
lira olarak 
belirlendi.
Türkiye Kamu 
Sen Araştırma 
Geliştirme Merke 
zi’nin, DİE'den alı
nan Şubat 2004 fi 

| yatları baz alınarak 
I yapılan araştırma 

sına göre, çalışan 
tek kişinin yoksul
luk sınırı ise 778 
milyon lira olarak 
saptandı.
4 kişilik bir ailenin 
asgari geçim sının 
1 milyar 634 
milyon lira 
olurken, çalışan

tek kişinin açlık 
sının ise 599 
milyon 462 bin 
lira olarak gerçek
leşti. 4 kişilik bir 
ailenin asgari 
geçim sınırı bir 
önceki aya göre 
yüzde 0.24 
oranında azaldı. 
Dünya Sağlık 
Örgütü’nün belirle 
diği şekilde, 4 
kişilik bir ailenin 
sağlıklı beslene 
bilmesi için gerekli 

harcama Şubat 
2004 verilerine 
göre, günlük 12 
milyon 887 bin 
478 liraya 
yükselirken, 
buna göre 4 
kişilik bir ailenin 
aylık gıda harca
ması 386 milyon 
624 bin 340 
lira oldu.
Şubat ayı itibariyle 
ortalama 646 
milyon lira ücret 
alan bir memurun

ailesi için yaptığı 
gıda harcaması, 
maaşının yüzde 
59.85’ini oluştu
ruyor. Bir memu
run ortalama 
maaşının yüzde 
93.08’i gıda ve 
barınma harca
malarına gidiyor. 
Türkiye’de 4 
kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma giderleri 
601 milyon 353 
bin lira olurken, 
ortalama ücretle 
geçinen bir 
memur ailesinin 
ulaşım, sağlık, 
eğitim, 
haberleşme, 
giyim gibi diğer 
zorunlu 
ihtiyaçlarını 
karşılaması için 
geriye sadece 
44 milyon 
647 bin lira 
kalıyor.

Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe, sel ve heye
lan tehlikesi bulu
nan yerlere, bu 
tehlikeleri önceden 
haber verebilecek 
meteorolojik radar
lar yerleştirecek
lerini söyledi. 
Bakan Osman 
Pepe, doğal 
afetlere karşı 
halkı önceden 
uyarmanın fay
dasının, bu yıl 
Antalya ve İstan
bul’da yaşanan 
şiddetli yağış ve 
fırtınalarda bir 
kez daha görül 
düğünü belirtti. 
Osman Pepe, 
seller gibi heyelan
ların da artık 
radarlarla önceden 
belirlenebildiğini 
kaydetti.
Pepe "-Aynı çalış-

mayı, heye/an ve 
sellere açık bir 
bölge olan Doğu 
Karadeniz’de Trab 
zon ve Rize’de de 
aynı hassasiyet 
içerisinde, bu 
radarlarla inşal
lah takip ede
ceğiz. sel ve 
heyelan nfet
lerinin önüne de 
kamuoyunu, 
halkımızı.
mülki amirler 
vasıtasıyla 
uyararak, geçmiş 
olacağız.. "

KONGRE İLANI
GEMLİK ROTARY DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısı 18 Mart 2004 
Perşembe günü kulüp lokalinde saat 19.30’da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, 25 Mart 2004 Perşembe günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Federasyon delegesi seçimi
5- Kapanış. YAZLIĞINIZI KASIM TESLİMİ 1+9 «T 'KAFETERYA İŞLETİCİSİ 1IUUKT1III HZU VE DENGELİ ARALIK TESLİMİ 1+19 AT I

Gemlik Narlı Köyü'nde 'Aydınlar Narlı Evleri Tatil Köyü' 
adıyla 111 haneli sitemizin içinde kafeteryama 

her yılın Haziran * Temmuz * Ağustos - Eylül aylarında site 
yönetimi isteği doğrultusunda çalıştıracak bir Içletici ve bir 

de bahçıvan içlerinden anlayan elemen aranmaktadır.
Arzu eden klfilerin 0.224 513 17 31 nolu telefondan 

Yönetici Necati Aydın'a müracaat ötmeleri rica olunur.

TOYO TİCARET
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEVFİNİ 
YASAYIN 

SSt «OKUSUZ DUmNSDMM 
PSCSBE181% ORDUO ÜME YAftK

«tartı
Yeni Pazar Cad. _|

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK lELSlî 7117
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İHALE İLANI
MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

İlaç ve serum malzemeleri alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik Posta adresi
2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği Türü ve Miktarı

: 2004/25081

: Cumhuriyet Mahallesi
: 0.224. 513 92 00 - 0.224 513 92 07
: gemlikdeha2@superonline.com

: 243 kalem ilaç malzemeleri 
35 kalem serum malzemeleri

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı
: Sözleşmenin onayından sonra

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi 
3- İhalenin : 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı salonu 
: 09 / 04 / 2004 - 11. oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi :
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayStb 

okluğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin * &mm 

yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.I.3.I. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.I.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucular ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten aaa 

durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda 

bulunulmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
Yabancı istekliler (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesin- 

leşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.1.5. Şeklî ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu alımın isin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz.
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. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kul

lanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler 
isteklinin ; 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 yılda 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 bölüm
ler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir.
4,2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son yıla ait, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü atandaki w 

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 tekfif edeceği 

bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin 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 verilmesi 

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 edSaı &aie 

konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.
İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında ihale konusu ahm veya ihale dökümanmda baMmaah ben

zer nitelikteki atımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi
4 Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge feafiyet belgesi verflnesi 
4,3,3, Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafmdan verilen sertifikalar
a) İlaç ve serumlarda uluslararası kalite standartlan aranacak, AB Türk kodeksi normlarına uygun olacalrtn.
b) Serum setleri CE belgeli olacaktır.
Bu belge ve sertifikalann, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruhışlan veya uluslararası akıedkasyaı fonum 

karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlannca akredite edilmiş belgelendirme kuruhışlan tarafindan düzenlenmesi zoran* 
lııdur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ve özel hastanelerde yapmış olduğu işler benzeri iş olarak kabul ecfilecektir.
S' Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M, Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi adresinde görülebilir ve 30.000.000 TL karşahğı aym aıfiesten temin 

edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
S* Teklifler 09/04/2004 saat 11 .oo’a kadar M. Ağını Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu adresine verilebileceği gibt iadefi taaMmdi posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.
9' İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine Üıale yaşnlm tsteMM* iş knionicri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sörieşme düzenlenecektir. Bu Üıalede. ham taHf wrihbSk
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklenfir.

mailto:gemlikdeha2@superonline.com
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: 2004/31244

: Cumhuriyet Mahallesi
: 0.224. 513 92 00 - 0.224 513 92 07
: gemlikdeha2@superonline.com

: 257 kalem sarf malzemeleri
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Amban
: Sözleşmenin onayından sonra u
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: 14 / 04 / 2004 - lO.oo

İHALE İLANI
MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Sarf malzemeleri alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İHALE KAYIT NUMARASI 
1- İdarenin 
a) Adresi 
b) Telefon ve fax 
c) Elektronik Posta adresi 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği Türü ve Miktan 
b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi 
3* İhalenin : 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarih ve saati
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 ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kaytfh 

olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilana 

yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri ve kuruculan ile husustan tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda 

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 uyarınca kesin

leşmiş 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 şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. ihale konusu ahmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
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. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kul

lanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeler 
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 yılda 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/topiam gider oranının son yıl değerinin en az (1,25) olması şartı aranır.
Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
İhalenin yapıldığı yıl içinde kurulan şirketlerde açılış bilançosunun verilmesi yeterlidir.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini 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 miktarım gösteren belgelerin verilmesi
Bü belgelerin; son «yıl değerlerinin, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 15‘inden, toplam satış geliri için ise, isteklinin teklif edeceği 

bedelin % 10 undan az olmaması gerekir. İsteklinin 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 verilmesi 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 alini veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.
İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek bec- 

zer 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 imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, imalatçının imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi 
4.3.3. Kalite kontroldan sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
- Bütün sarf malzemeleri için uluslararası kalite standartlarına ail belge aranacaktır. (TSE, TSEK, ISO, CE vb.)
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, kataloglan, fotoğrafları Bütün tıbbi sarf malzemeleri için ihale anında numune gösterilecektir.
4.4j Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ve özel kuruluşlarda yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. ( 3
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Satın alma birimi adresinde görülebilir ve 30.000.000 TL karsıhğı aym adresten temin

edilebilir. EJ
8- Teklifler 14/04/2004 saat lO.oo’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu adresinde verilebileceği gibi, iadeli taahhüdü posta 

vasıtasıyla da* gönderilebilir. -
9- İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri 

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmahdır.
12- Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

mailto:gemlikdeha2@superonline.com
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Stres ve erken yaşlanma Genel sağlık
Çok ciddi bir sorun olan stres erken yaşlanmaya neden oluyor

ınth

lanın

ocer

rda

eşin

il-

sigortasına geçilecek
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Plastik ve Rekons 
Iruktif Cerrahi 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.
Dr. Mesut Özcan, 
stresin erken 
başlandırdığını 
söyledi.
Prof. Dr. Özcan, 
aitteki yaşlanma 
belirtilerinin 
[asiden kişiye 
lleğişmekle 
beraber genellikle 
110-40 yaşlarında 
başladığını, ancak 
jönümüzde stresli 
/aşanım, bu belir
lerin daha erken 
[loşlarda ortaya 

j akmasına neden 
ılduğunu belirtti.
Güneş ışınlarının, 
ildin yıpranması
na neden olan 
etkenlerin başında 
■ekliğini ifade 
eden Özcan,

ğ» 
m

e

10 yılda 30.4 katrilyon
duman oldu

"Sigara tiryakiliği ülke ekonomisine ciddi zarar veriyor."

befl-

■nen

Sigara İle Savaşan 
ar Vakfı’nın yaptığı
■aştırma, Türki 
M'deson 10 yıl 
çinde 30.4 katrily
on liralık sadece 
fEKEL ürünü siga 
anın "duman" oldu 
jttnu ortaya koydu, 
kgara İle Savaşan 
ar Derneği Nevşehir 
hibe Başkanı Şahin 

ISünes, yaptığı açık
lamada, sigara tirya 
iniğinin Türkiye’nin 
■ önemli sağlık 

[lorunu olmasının 
•m sıra ülke 

■onomisine de çok 
İddi zararlar 

. , grdiğini söyledi. 
Pgara tiryakiliğinin 
1M açtığı zararların, 
Aonomik acıdan da

ildi rakamlara
Htığım kaydeden 

kırışıklıkların, 
cildin diriliğini ve 
gerginliğini 
sağlayan liflerin 
esnekliğini 
zamanla yitirmesi 
sonucu oluştuğunu 
kaydetti.
Özcan, bazı 
dış etkilerin bu 
sürecin erken 
yaşlarda ortaya 
çıkmasına neden 
olduğuna işaret 
ederek, "Bunların 
başında güneş 
ışınlan ve kişinin 
yaşam tarzı 
geliyor. Eğer 
kişinin stresli bir 
yaşamı varsa bu, 
yüzdeki çizgilerin 
erken yaşta 
belirginleşmesine 
ve karışıklıkların 
artmasına neden 
oluyor" dedi. 
Stresin 21. 
yüzyılın en önemli 
sorunlarından biri

Güneş, Sigara ile 
Savaşanlar Vakfı’nın 
yaptığı bir araştır
manın 1993-2003 
yıllan arasında Tür 
kiye’de sigara içicil
iğinin ekonomik za 
rarlannı ortaya koy
duğunu anlattı. Gü 
neş, şöyle konuştu: 
"Bu araştırmanın 
sonuçlarına göre, 
bu süre İçinde 
TEKEL ürünü siga 
ralardan 66 milyar 
paket, yani 13 
trilyon 200 milyar 
adet sigara tüketil
di. Bu sigaraların 
ekonomik değeri 
ise 30.4 katrilyon 
lira ediyor.
Bu sonuçlar 
gösteriyor kİ 
ülke ekonomisinin

olduğuna ve en 
çok üniversiteli 
gençleri etki 
lediğine dikkati 
çeken Özcan, 
şunlan söyledi: 
"Erken yaşlardan 
itibaren bir 
yerlere gelebil 
mek, bir meslek 
sahibi olabilmek 
için çalışan genç 
ler üniversiteye 
geldiklerinde de 
sınav, aileden 
uzak kalma, 
geçim sıkıntısı ve 
işsizlik gibi 

için kaynak 
arayışları sürerken 
30.4 katrilyon 
lira sigara ile 
duman olup uçtu. 
Sigaranın yol açtığı 
ekonomik 
tararın azalması 
gerekirken her 
geçen gün daha da 

nedenlerle 
sürekli stres 
altında yaşıyor
lar. Dolayısıyla 
stres metaboliz
mayı bozarak, 
ciltteki yaşlılık 
belirtilerinin 
daha erken 
ortaya çıkmasına 
neden oluyor. 
Bu nedenle 
özellikle üniver
site öğrencileri, 
stresten mümkün 
olduğunca 
uzak durmalı." 

büyüyor. 2004 
yılında 10 katril 
yon liralık TEKEL 
ürünü sigara 
tüketileceğim 
tahmin ediyoruz.” 
Güneş, araştırmaya 
yabancı sigara tüke
timi verilerinin dahil 
olmadığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
statüsü ne olursa 
olsun bütün vatan
daşların, eşit bir 
şekilde sağlık hiz 
metlerinden yarar
lanabilmesi için, 
genel sağlık 
sigortasına geçile
ceğini söyledi. 
Genel sağlık 
sigortasıyla ilgili 
yasa tasarısının, 
yıl sonuna kadar 
hazırlanacağını 
belirten Başesgi 
oğlu; "SSK has
taneleri bir ayı 
geçen ameliyat

randevusu vermek 
mecburiyetinde 
kalırsa hastane 
terimiz, bu hasta 
lanmızı özel sağlık 
kuruluşlarına 
sevkedeceğiz. Yani 
bir aydan fazla 
ameliyat için 
SSK hastane 
terinde bekleyen 
sigortalı ve diğer 
hastalarımız 
olmayacak" dedi.
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Güleryüzlü, sevecen ve kapısı 
*"> halka açık bir belediye için,,.!
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Faruk GÜZEL
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI j



TicaretveSanayi Odası’nda işadamlarına KOBİ kredileri hakkında Halk Bankası ve KOSGEB yetkilileri açddanaİM yapt

Küçük Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ile Halk Bankan Buna Buna Bölge 
Müdürlüğü dün, Ticaret ve Sanayi Odası’nda oda üyelerine KOBİ kredileri hakkında bilgi verdi. Ticaret ve Sanayi Odan Başkan 
Kemal Akıt, üretimi arttıracak sanayidir derken, bunun devletin yatırımcıya ne vereceğinin önemli olduğunu söyledi Sayfa 4de

„ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİGEMLİK ■■|

1orfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

16 Mart 2004 Salı FİYATI : 200.000- TL.

AKP kritik yerlerde 
anket yaptıracak

Adalet ve Kalkınma Partisi, 28 tkart I 
günü yapılacak olan yerel seçimler I 
öncesinde kazanması nskt beledfy^ I 
erde yeniden halkın nabzım ölçmek için | 
anket yaptıracak. Haberi sayfa 7 de

Doğru Yol Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, SSK Hastanesi için söz verdi

[Gemlik SSK Hastanesi’ne kavuşacak”—

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

SSK Hastanesi
Nüfusu 80 bine dayanan Gemlik'te 50 yataklı 

bir SSK Hastanesinin yetersizliği biliniyor.
Gemlik Bursa’ya yakın ama, Bursa daki SSK’lı 

hasta sayısı ve hasta oranı düşünüldüğünde, 
Bursa kendine yetersiz kalıyor.

SSK’lı hastalar artık Devlet Hastanelerinden de 
yararlanabiliyorlar.

Bu durumun SSK’lılann daha rahat tedavi 
gördüklerini anlamına gelmiyor.

Bir bakıma Devlet Hastanelerinin tedavi ve 
yatak hizmetlerinden yararlanan diğer hastaların 
işini zorlaştırıyor.

Doluluk oranı yüksek olan Devlet 
Hastanelerinde şimdi durum daha vahim..

Gemlik SSK Hastanesi yalnız Gemlikli 
SSK’lılara değil, Orhangazi ve İzniklilere de 
hizmet veriyor.

Yatak kapasitesi az olan ve hastane olarak 
yapılmayan bir hizmet binasında verimli ve 
kaliteli hizmet vermek oldukça zor.

Gemlik SSK Hastanesini Muhammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi gibi modern bir hale 
getirmek gerekiyor.

Bunun yolu da yeni bir hasteneden geçer.
Hastane nereye yapılır, yeri var mı, kim yapar 

bunlar farklı konular.
Ama, yerel yönetimler yer konuşunda planlama 

yapmak durumundalar.
Seçimler öncesi Faruk Güzel daha önce sözünü 

ettiği SSK Hastanesi konusunu, yine gündeme 
taşıdı.
“Gemlikli 100 iş adamı 100 milyar lira versin 

SSK Hastanesi yapılır’’ derken, şimdi "seçimsem 
seçilmesem de yapacağım" diyor.

Bunlar seçim ortamında söylenen sözler olarak 
BhİMMgifr, Güzel, verdiği söztı yerine fletitir- . .

Doğru Yol Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, “Hekimler Günü” nedeniyle. SSK 
Hastanesi Başhekimi Neşet Ciğerli’ye yaptığı 
ziyarette, “Seçilsem de seçilmesem de Gemlik’e 
muhakkak bir SSK Hastanesi kazandıracağım” dedi.
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
“Hekimler Günü” 
nedeniyle, ziyaret 
ettiği Gemlik SSK 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Neşet Ciğerli ile 
yaptığı görüşmede, 
“Belediye Başkanı 
seçilsem de, seçilme 
sem de Gemlik’i 
mutlaka SSK Hasta 
nesi’ne kavuştura
cağım” dedi.
SSK Hastanesi 
Başhekimi Dr. Neşet 
Ciğerii, Gemlik’e ata
ması yapılan perso 
nelin yüzde 25’inin 
Bursa’da oturması 
nedeniyle, bir süre 
sonra tayinlerini 
isteyerek gittikleri 
için personel sıkıntısı 
doğduğunu söyledi.

Scvfeitm ŞEKERSÖZ'ür 
haberi de

Bülent Ecevîl Bursa’ya geliyor
Dtmokntk Sel Rrt Gtuti Saşfcaar

AMMt Kapak SMMMk 
DSPVbr * Mtoşacaft.
DSP I tMfedtaı ^zetsfe-
hm l^pMye Mbcak etea BOM 
Ecev< I Başâanâğı ndü parti

çâfen * fânylMM mmm 
saat fîGO W AMM
Soor Şatona w pecece»
DSP âpe BasAaMyr a0M yapdM 
açdMaaadk saat ftan W DSP

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Doğru Yol Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Faruk Güzel

Gemlik SSK Erol GÜRÇAY

i

Hastanesine kavuşacak"
Seçimlerde sürprizler 

olacak

Şavfettin SEKERSOZ 
I “Hekimler Günü” 
nedeniyle, sağlık 
kuruluşlarına 
riyar etler de bulunan 
DYP Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
"Seçilsem de, 
seçilmesem de 
Gemlik’e muhakkak 
bir SSK Hastanesi 

R kazandıracağım " 
dedi.
Faruk Güzel, SSK 
Başhekimi Neşet 
Ciğerli ye yaptığı 
ziyarette, hem 
Hekimler Günü nü 
kutladı, hem de has
tane için umut verdi. 
Güzel, "Seçimlerden 
sonra verdiğim sözü 
I tutara!:, SSK’ya 
I* poliklinik çalış
malarına

I başlayacağım " 
. müjdesini verdi.
Sağlık konusunda 
hiçbir yardımı geri 
çevirmediğini söyle 
yen Faruk Güzel, 

I "Cumhurbaşkanı ’n 
dan bu konuda 

1 teşekkür plaketi 
t alan tek Gemlik’ti 
benim " hatırlat
masında bulundu, 

j VERDİĞİM 
SÖZÜ TUTARIM 
İşçi Emeklileri 
Demeği Başkanı

TAŞI
GEDİĞİNE

Bakandılar...
Bakanlar Belediye 
Başkanlığına aday olmuş. 
Olur, olur.
Onlar yapan değil, bakandılar.
İş yapmayıp, yine bakarlar.
Tabii paraya, maaşa..
Makam olsun, kese dolsun.

Bütün mesele.
Ruhları görebilecek.
Göder edmmektedk

*Lord Büron

Hüseyin Yener’e has
tanenin ihtiyacı olan 
ek poliklinik odaları 
için söz verdiğini 
hatırlatan Güzel, 
"Ben verdiğim sözü 
tutarım. Seçimler 
den sonra bu sözü 
mü yerine getire
ceğim. Bunun 
yanında İlçe 
Başkanımız Peyami 
Çağlar’ın kayınbi
raderi liman açmak 
için.çalışmalar yapı 
yor. Eğer ben kaza 
nırsam kendisinin 
Gemlik’e bir SSK 
Hastanesi kazandır
madan liman açma 
sına kesinlikle müsa 
ade etmeyeceğim. 
Gemlikli iş adamla 
nnın görevi, sağlık 
kuruluşlarına 
yardımcı olmaktır." 
şeklinde konuştu. 
PERSONEL 
KAÇIYOR
Görev yaptığı dönem
lerde Gemlik’e ata
ması yapılan perso 
nelin bir müddet 
sonra Bursa’ya tayin
lerini yaptırarak ilçe
den gittiklerini ya da 
gelmek istemedikleri
ni belirten Faruk 
Güzel, bunun en 
güzel örneğinin yıllar 
sonra ancak bir

Türlüye genelinde AK Parti 
kazan aralı

Kardiyoloji Uzma 
nı’nın Gemlik’e geti 
rilebildiğini söyledi. 
SSK Gemlik 
Hastanesi’nin önce* 
likli olarak teknisyen, 
hemşire ve şoför 
kadrolarına ihtiyacı 
olduğunu bildiren 
Başhekim Neşet 
Ciğerli, personelin 
yüzde 25 inin Bur 
sa’da kaldıkları için 
tayin isteyerek, gittik
lerine dikkat çekti. 
GEMLİK 
DEĞİŞECEK 
Gemlik’in yüzde 
60’ının aç yattığına 
dikkat çeken Faruk 
Güzel, "Vatandaş 
evinde suyun içine 
şeker koyarak içine 
ekmek banıyor ve 
çoluk çocuğunun 

karnını doyuruyor. 
Bu insanlarımıza iş 
bulmamız gerekiyor. 
Önce işsizliğe çare 
bulup, sonrada 
gençlerimizi spora 
yöneltmeliyiz. Genç 
ligimizi kurtarırsak 
başarılı oluruz." 
diye konuştu.
Yapılması düşünülen 
ek poliklinik odaları 
için kararının kesin 
olduğunu söyleyen 
Faruk Güzel, SSK 
Genel Müdürlüğü’nün 
yapılacak yer için 
"Kefalet belgesi" 
istediği, bunu veren 
kişiye müsaade 
edildiğini öğrenince, 
"Verdiğim sözü 
mutlaka yerine 
getireceğim." 
dedi.

kaybedecek.
Mesela. Bursa Büyükşefair 

Başkanlığı, çanta da keklik değfl.
Doğru Yol Partisi w CHP sârp 

riz yapabilir.
CHP’nin de bazı sürpriz kayıp 

lan olacak.
Kendini banko gördüğü, Gazi 

antep, İzmir ve İzmit'te yenAgi 
alabilir.

Halk bu illerde, yeni yüzler 
arayabilir.

Hatta. Baykal’m kalesi 
Antalya’da bile kaybedebilir.

AK Parti İstanbul’da da sürpriz 
yaşayabilir.

Gelelim Ğemlik seçimlerine.
Yanş Mehmet Turgut, Faruk 

Güzel ve M. Ali Kaya arasında 
geçecek.

Bu seçim, Başkan Mehmet 
Turgut için, rahat bir seçim olma 
yacak.

Çünkü, kendi içinde de sıkın
tıları var.

Faruk Güzel i, yabana atmayın.
İşsiz, yoksul ve gariban takanı 

Faruk Güzel e takılabilir
MHP adayı Mehmet Cefik, yan

lış zamanda yanlış yerde oldu.
Mehmet Çelik'in adaylığı. 

MHP'nin düşüş dönemine rast
ladı.

ANAP adayı Adnan Tekin de 
aynı donandı ANAP'a» dip 
olduğu, bir dönem de aday okta.

Ama. Yarıştan kacmadddan ve 
partilerinden kopmadıkları için



KOSGEB, KOBİ’leri SP'liler Hekimler Günü’nii kutladı
Seyfettin SEKERSOZ
Kısa adı KOSGEB 
olan ye Küçük ve 
Orta ölçekli 
Sanayi Geliştirme 
ye Destekleme 
İdaresi Başkanlığı 
ile Halk Bankası 
yöneticileri 
Gemlik’ti 
KOBİ’leri krediler 
konusunda 
bilgilendirdi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda yapı 
lan bilgilendirme 
toplantısında, 
KOSGEB Bursa 
Merkez Müdürü 
Nadir Kaçmaz, 
Halk Bankası 
Bursa Bölge 
Müdürü İsmail 
Hakkı Giritoğlu, 
Bölge Krediler 
Müdürü Nilgün 
Kurtulan ile 
Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanı 
Kemal Akıt ve 
işletme sahipleri 
hazır bulundular. 
Geçtiğimiz yıllarda 
yaşanan istikrarın 
olmayışının istih
damı da etkilediğine 
dikkat çeken Kemal 
Akıt, "Üretimi artı 
racak, ihtihdamı 
artıracak olan 
sanayicidir, Üretim 
yapacaklara 
devletin neler 
verebileceği çok 
önemlidir" dedi. 
Halk Bankası Bursa 
Bölge Müdürü İsmail 
Hakkı Giritoğlu, 
katılımcı işletme 
sahiplerine Halk 
Bankası’nın nasıl 
kurulduğu ve 
geçmişten günümü 
ze uzanan çalış
malarda kimlere 
nasıl krediler ve 
rildiğini anlattı. 
Giritoğlu, 2003 
yılında Gemlik’te 12 
firmanın 228 milyar 
lira kredi kullandığı
na dikkat çekerek, 
"Gemlik için çok 
as, bunun yanında 
İki firmanın kul
lanacak kredisinin 
olması düşündürü 
cü" açıklamasında 
bulundu.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanhgı’na bağlı

bilgilendirdi

KOSGEB Bursa 
Merkez Müdürü 
Nadir Kaçmaz ise 
yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgiler 
verdi.
Kaçmaz, "KOSGEB, 
İmalat sanayi sek
töründe faaliyet 
gösteren ve KOBİ 
tanımı kapsamında 
olan (bünyesinde 
1-150 arası çalışa 
nı bulunan) küçük 
ve orta ölçekli işlet 
melerin ekonomiye 
katkılarını ve etkin
liklerini artırmak 
amacıyla 1990 yı 
Imda 3624 sayılı 
yasayla kurulmuş 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile ilgili 
bir kamu kuru
luşudur. KOSGEB, 
KOBİ'lere teknolo
jik yeniliklere sürat 
le uyumlarını sağla 
mak, rekabet güç
lerini yükseltmek, 
katma değerini 
yükseltmek, uluslar 
arası pazarlara taşı 
yabilmek, ana-yan 
sanayi ilişkilerini 
güçlendirmek konu 
lorda gelişmelerini 
ve kalkınmalarını 
temin etmek 
amacıyla destek ve 
hizmetler vermek
tedir" şeklinde 
konuştu.

Halk Bankası 
Bölge Krediler 
Müdürü Nilgün 
Kurtulan, Halk 
Bankası’nın 
çalışmaları 
hakkında 
bilgiler verirken 
Bankanın tasarruf 
sahiplerinin biri 
kimlerini ihtiyacı 
olan işletme 
sahiplerine vererek 
kredi temin ettiğine 
dikkat çekti. 
Kurtulan, Halk 
Bankası’nın verdiği 
avantajlı ve düşük 
kredilerin neler 
olduğunu da 
anlatırken özellikle 
imalat sektörü 
ağırlıklı krediler 
hakkında açıkla
malarda bulundu. 
Bankanın kendi 
verdiği krediler. 
Yurt dışından 
alınan banka 
destekli krediler 
ile bütçe kaynaklı 
hazine kredileri 
hakkında da bilgi 
veren Nilgün 
Kurtulan, 
bu kredilerin hangi 
kuruluşlara verildiği 
ve faizlerinin nasıl 
olduğunun da 
açıklamasını 
yaparak işletme 
sahiplerini 
aydınlattı.

Seyfettin SEKERSCZ

Saadet Partisi 
Belediye Baş 
kan Adayı 
Recep Aygün 
ile İl Genel ve 
Belediye Meclis 
adayları sağlık 
kuruluşlarını 
ziyaret ettiler. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi, SSK 
Hastanesi ve
Sağlık Ocakları’nı 
ziyaret eden Saadet 
Partili adaylar, 
hekimler gününü

Görüşmeler yavaş gidiyor
Gemlik Belediyesi 
ile Genel-İş 
Sendikası- arasında 
183 çalışan adına 
sürdürülen toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerinde 
önemli olan 
maddelerin 
görüşmeleri 
yapılamadı.
11 Mart Çarşamba 
günü yapılan ilk 
oturumda geçen 
15 idari maddeden

Tuncelililer doyasıya eğlendi
Seyfettin SEKERSOZ i“3Sİ

Tuncelililer Kül I 
tür ve Dayanış 
ma Derneği nin I 
düzenlediği 
gecede davet 
liler bol bol 
eğlendi. * ~
Bütünler Dü 
ğün Salonu nda I 
yapılan "Daya 
nışma Gece 
si' nde Gemlik 
siyasi parti
lerinden 
CHP’nin katıl 
dığı gecede, 
misafirler çeşitli 
grupların 
seslendirdiği yöresel 
şarkı lada coştu. 
Belediye Baş kanı 
Mehmet Turgut 
geceye eşi ve kız 
kardeşiyle birlikte 
katıldı.
Tuncelililer Folklor

kutladılar.
Çeşitli hediyelerle 
hastanelerde yatan 
hastalan da ziyaret 
eden Recep Aygün

ile adaylar, SSK 
Başhekimi Neşet 
Ciğerli’den hastane 
çalışmaları baklan
da bilgi aldılar.

sonra dünde 20 
idari madde 
görüşüldü.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
katılmadığı otu
rumda, Belediye 
Başkan vekili 
Erdinç Arabalı ve 
Encümen üyeleri 
nin yanı sıra 
Genel-Iş Sendikası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Cengiz 
Durmuş ile işyeri 

temsilcileri 
katıldılar.
işyeri ve Sendika 
tanımıyla ilgili 
maddelerin 
dışında hıniı r 
görüşme 
sağlanmazken, 
tarafların 
20 Mart 
Cumartesi günü 
saat 14.oo te 
tekrar bir araya 
gelecekleri 
açıklandı.

eki binin sergilediği 
değişik yöresel 
oyunlar ve göste 
tiler izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
Tuncelililer Kültür 
ve Daya nışma 
Derneği Başkam 
Murat Koca—ş. 
düzenledikleri 
"Dayanışma 
Gecesi ne katılan
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Kitap fuan heyecanlandırdı
TÜYAP tarafından Bursa’da İkincisi gerçek* 

(eştirilen Kitap Fuan, izleyici açısından 
muhteşemdi.

Park alanındaki yoğunluk, fuar içindeki 
izleyici sayısı geleceğe dönük umutlan can
landırdı.

İşin ekonomik boyutunun iyi olduğunu da 
TÜYAP Kordinatörü ve Cumhuriyet yazarı 
Deniz Kavukçuoğlu’yla sohbetimizde 
öğrendim.

Yazarların kitap imzaladıkları standların 
önü de görülmeye değerdi.

Yargıtay Cumhuriyet El Başsavcısı Vural 
Savaş ın, Anayasa Mahkemesi E. Başkanı

Yekta Güngör Özden in elleri adeta imza 
makinası gibiydi.

Bilindiği gibi bu iki yazar da kitaplarına 
konu olarak “Cumhuri’yet’in

Kazanımlanna yönelik saldırılan seçmişti.
Hukuk mekanizmasında ve devletin etkili 

kuramlarında bir ömürlerini geçiren bu 
yazar lan n yazdıkları, anlattıkları çok kayda 
değerdi.

Onlann kitaplarına bu denli yoğun ilgi bir 
başka kayda değer saptama da;

“Cumhuriyet yurttaşla özdeşleşmiş. Yurttaş 
Cumhuriyet’i içine sindirmiş.

Öyle 1000 kişilik seçmece deneklerle 
yapılan kamuoyu yoklamaları gerçeğin çok 
dışında.

Bana göre bu araştırmalann tek amacı var.
O da toplumu istenilen biçimde yön

lendirmek.
Oy verecek seçmenlerin kararlarını etkile

mek.
Bir tesbit daha..
“Eskiden seçim sonuçlarına dönük kamu 

oyu yoklamaları var mıydı?”
Ne zaman ülkenin seçim sisteminin bir 

parçası oldu bu yoklamalar?
12 Eylül’den sonra ,ülkenin üzerine bir 

karabasan gibi çöken “Devr-i Özal iktidarın
da.

Amerika’daki seçim kampanyalarını örnek 
alan 12 eylül yönetimi destekli ANAP, Türkiye 
gerçeklerini bilinçli bir biçimde görmezden 
gelerek, şen şakrak kampanyalar düzenledi.

Bu kampanyaları düzenleyen reklam 
ajansları ticaretin doğal bir sonucu olarak 
“lehte kamuoyu” oluşturmak için seçim 
araştırmalarını Türk siyasal yaşamına 
kazandırdılar.

Gelinen nokta bu..
Çaktırmadan dikte edilen adaylarla seçime 

gidilince sonuçlarda böyle oluyor.
Sistemin zaaflarına açlık, yoksulluk, sefillik 

edebiyatı da eklenince her ne kadar kendisi 
değiştim dese de radikal İslamcı bir parti ülke 

I yönetimine talip olur ve kazanır.
Sonra da zafer sarhoşu olur.
lyiki de olur.
Zaten bir toplumsal gerçek var.
O da şu;
“İnsanlar ne yaparlarsa kendileri ve 

kendilerine yaparlar”
Bu gerçeğin türkülere tema olmuş biçimi 

de şöyle;
“Kendi, ettim kendim buldum.”

Seyfettin SEKERSÛZ 
İlköğretim okul 
lan ikinci Küme 
Bursa birinciliğine 
katılacak okullan 
belirlemek üzere 
tertiplenen voley
bol turnuvası 
start aldı. 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu’nda 
başlayan İlköğre
tim okullan ilçe 
birinciliği turnuva 
sı 19 Şubat Cuma 
günü sona ere
cek. 6’sı kız, 7’si 
erkek takım ol 
mak üzere 13 
takımın mücadele 
edeceği turnu
vanın hakemlik
lerini Mehmet 
Emin Kuru, Tuğan 
Büyükbaşaran ile 
Arzu Kocabaş 
yapıyor.
Kızlarda Cumhuri 
yet, 11 Eylül, 
Atatürk, Şükrü 
Şenol, Şehit 
Etem, Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim okulla 
nnın katıldığı 
turnuvaya erkek
lerde, Borasan, 
Şükrü Şenol, 
Cumhuriyet, 11 
Eylül, Kumla Ali 
Kütahya, Umur 
bey Abdullah 
Fehmi ile 
Kurtul İlköğretim 
okullan voleybol 
takımları 
katılıyor. Toplam

Voleybol turnuvası
start aldı

130 sporcunun 
mücadele ettiği 
coleybol ilçe 
birinciliği 
turnuvasında 
ilk maçlar, 
Atatürk-11 
Eylül ve Şükrü 
Şenol-Şehit 
Etem kız takım 
lan arasında 
yapıldı. 
Kazanılmış iki 
set üzerinden 
oynanan 
maçlar da 
11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu Atatürk 
İlköğretim 
okulunu 2-1 
yenerken, 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu, Şehit 
Etem İlköğre
tim Okulunu 
2-0 la geçti.

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NDEN

Dosya No : 2004/ 226
Davacı Gülüzar AYAR tarafından da vah Hazine ve Engürûcük Koya Mmhtartoğı aieşr-1 

hine mahkememizde açılan senetsizden tescil davasında: dava bonasa Barsa. Gesnfik. i 
Engürücük Köyü Bayırbağlar mevkiinde kam doğasa yoL batısı Cemal Desâriordmaı'a 1 
zeytinliği, kuzeyi Haşan Ayar ve Hüseyin Ayar a ait zeytiaHu gâaeyt. yai Se cevrft | 
taşınmazın davacı adına senetsizden tesdfi talep eddchğândendasa koaaaa usaaa| 
hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibarca 3 ay Kırnağı naahfcesae | 
mizin 2004 226 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aks kaide davacı GLTJLZAR i 
AYAR adına tapuya tescil karan verileceği ilan otamr 2«m 3î I

ABONE OLDUNUZ MU? 
aöFT^^l ABONE OLUN

a okovun okutun
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Çocuğu yemek yemeye zorlamayın
Çocuğunuzun önüne 
yemeği koydunuz 
ancak lokmayı uzun 
süre ağzında çeviri 
yor, çiğnemek için 
zaman kazanmaya 
çalışıyor ve tabağın
daki yemeği bir 
türlü bitiremiyor. 
Bu durumda hemen 
öfkelenip zor kul
lanmayın. Soruna 
sabırlı yaklaşarak, 
çocuğunuza yemek 
yeme alışkanlığı 
kazandırabilirsiniz. 
Çocuğu iştahlı veya 
iştahsız yapan fak
törlerin başında, 
onların iç dünyala 
nnda yaşadıklarının 
büyük önem taşıdı 
ğını unutmayın. 
Çünkü,çocuğun 
bilinç altına yer
leşmiş bir endişe, 
üzüntü, nefret veya 
kıskançlık gibi bir 
duygu onun 
iştahını kesebilir. 
Psikolog Yüksel 
Demirer, yaptığı 
açıklamada,

yemek zamanından 
önce çocuğa verilen 
şekerlemeler, çiko
latalar, cips gibi 
abur cubur gıdaların 
iştahı engelleyebile
ceğini belirterek, 
"Çocuk acıktığında 
yemek zamanını 
beklemeden ona 
yemeğini vermek 
gerekir. Acıkan 
çocuğa ısrarla ye 
mek zamanını bek
letmek, iştahının 
kaçmasına neden 
olabilir. Henüz 
yemeği hazır olma 
mış çocuğa, alması 
gereken gıdalardan 
bir miktar verilerek 
iştahının kaçma
masına yardımcı 
olunabilir" dedi. 
ÇOCUĞA 
SOFRADA 
ŞAKA YAPIN 
Bazen iştahsızlığın 
altında, çocuğun 
yemek yeme karşı 
sında yaşadığı zorla
malar ve baskıların 
geliyor olabileceğini

vurgulayan Psikolog 
Demirer, "Bu müda 
haleler nedeniyle 
çocuk yeme iste 
ğinden uzaklaşmış 
olabilir. Çocuğun 
sofrada oyalanma 
sı ve yemeğini ağır 
yemesi karşısında 
tepki göstermemek 
en iyisidir. Çocukla 
konuşmak, hikayel
er anlatmak, şaka 
lar yapmak da 
onun yemek yeme 
sini zevkli hale 
getirebilir" 
diye konuştu. 
Demirer, çocuğa 
değişik alternatifler 
sunmanın yanında, 
alınması gereken 
gıdaları süsleyerek 
göze daha hoş hale 
getirmek, çeşitlen 
dirmek, onların 
istemedikleri gıda 
lara karşı da olumlu 
davranmalarına 
yardımcı olabileceği
ni ifade ederek, 
"Amaç, çocuğun 
çok yemek yemesi

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2004/ 225
Davacı Sakip Yüksel Gemlik ilçesi Engürücük Köyü bayır- 

bağlar mevkiinde doğusu Emine Bir canlı batısı Sakip Yüksel 
güneyi Tevfik Yüksel kuzeyi Necati Yüksel taşınmazı ile çevrili 
taşınmazın senetsizden adına tesçilini talep ettiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanlann ilan tar
ihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2004/225 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 09.03.2004

Basın : 2004/ 30

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2004/ 227
Davacı Ahmet Ayar Gemlik ilçesi Engürücük Köyü Bayırbağlar 

mevkiinde doğusu yol batısı Cemal Demirkıran güneyi yol kuzeyi 
Haşan Ayar, Hüseyin Ayar ve Gülüzar Ayar taşınmazı ile çevrili 
taşınmazın davacı Ahmet Ayar tarafından senetsizden tesçili 
talep ettiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanlann ilan tarihinden itibaren Mahkememizin 2004/227 
esas sayılı dosyasına 3 ay içersinde müracaat etmeleri ilan 
olunur. 09.03.2004 Basm ; 2004, 29

değil, arzu edilen 
ve onun için gerek
li olan gıdaların 
alınmasıdır" dedi. 
Aile fertlerinin bir- 
birleriyle olan ilişki
lerinin de çocuğun 
iştahı üzerinde 
önemli etkisi bulun
duğunu kaydeden 
Psikolog Yüksel 
Demirer, "Evde 
yaşanan gergin bir 
hava, tartışma 
ortamı, çocukların 
iştahlarının kesil 
mesi için yeterli bir 
neden oluşturabi 
lir. Yine bu bağlam 
da çocukların, çok 
sevdiği büyükleri 
nin üzüntülerinden 
de etkilendikleri ve 
iştahlarının kesil 
diği unutulmama 
lıdır. Bu nedenle, 
yaşanan sıkıntı ve 
üzüntüleri çocuğa 
hissettirmemeye 
çalışmak önem
lidir" diye konuştu. 
KISKANÇLIK 
İŞTAHI OLUMSUZ 
ETKİLİYOR 
Psikolog Demirer, 
bazen çocukluk 
kıskançlıklarının 
iştahı olumsuz ola 
rak etkileyebile
ceğine dikkat çe 
kerek, "Bazı çocuk
lar sürekli olarak 
dikkati üzerlerine 
çekmek istedik
lerinden, iştah 
sizlik onlar için bir 
kazanç halini ala

bilir. Diğer yandan, 
küçük bir kardeşin 
varlığı ve annenin 
onun beslenmesiy 
le ilgilenmesi de 
çocuğun yemek 
yemeye karşı tavır 
almasına ve yeme 
ğinin anne tarafın
dan verilmesini 
istemesine yol 
açabilir" dedi. 
Anneleri veya 
babalan tarafından 
dövülen ve sık sık 
azarlanıp eleştirilen 
çocuklarda da iştah
sızlık görülebileceği
ni belirten Demirer, 
"Çocuk, yemek 
yemeyerek büyük
lerini cezalandır
mak istiyor ola
bilir. Yemek yeme 
diğinde anne ya da 
babasını üzüldüğü 
nü gören çocuk 
bundan zevk ala
bilir ve kızdığında 
ebeveynlerini 
üzmek için bu yola 
başvurabilir" 
diye konuştu.
Psikolog Yüksel 
Demirer, yemek 
sırasında olumsuz, 
üzücü ve rahatsız 
edici olaylardan söz 
etmek, onların yara- 
mazlıklarını ve 
hoşlanılmayan yan
larını dile getirmek, 
eleştirmek, ayıpla
mak veya suçla
manın, çocuklann 
lokmalannı boğaz 
larına dizebileceğini

vurgulayarak.
Yemek sırasında 

rahatsız edici du 
rum ve konuşma 
lardan kaçınmak 
gerekmektedir 
dedi.
C ocuğun tabağına 
yiyebileceği kadar 
yemek kovmak, ba 
zen de azar azar ye 
mek koyarak her 
b it isinde c ocuğu tak 
dir etmenin, onun 
yemek yeme davra 
nişinin pekişmesine 
yardımcı olabileceği 
ni ifade eden Psiko 
log Demirer. Çocuk 
lann iştahlı olmala 
nnı sağlamada bir 
yol da, onların 
açık havada zaman 
geçirmelerini sağla 
maktır. Temiz hava 
ve dışarıda yapılan / 
gezinti ya da oyun. 1 
çocuklann iştahım 
artırılmasına 
yardımcı olabilir" 
diye konuştu.
Demirer, çocuğun 
süt içiyor olması 
ve sütle doymuş 
o iması se oeoıyıe 
yemek yemeye fazla 
istekli olmadığı 
d urumla rm iştahsı
zlıkla kanşt 1 olma
ması gerektiğini 
kaydederek, bu 
durumda verilen 
süt miktarını 
biraz azaltmanm. 
sorunun çözümüne 
yardımcı olabileceği
ni bildirdi.

SKIBISEIK 
Miırâsıia

KONGRE İLANI
GEMLİK ROTARY DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısı 1 Nisan 2004 
günü kulüp lokalinde saat 19.30'da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde. 8 Nisan 2004 Perşembe günü 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

EVİNİZİ -İŞYERİNÎZİ- YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ
ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA
EKİM TESLİMİ* 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+3 AY 
1+13 AY
MEKAN

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Saygı duruşu
4- Federasyon delegesi seçimi
5* Kapanış.

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YAS AVIN

Yeri Pazar Cad. 
hmakSok No. '8 8C 1BV.51Î 7117
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81 ile 328 ambulans gönderildi
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
112 Acil Yardım 
Servislerini ara
yarak asılsız ihbar
larda bulunan 'tele
fon sapıkla nnı’ 
halka şikayet etti. 
Bakan Akdağ, "Canı 
sıkılan, şahsi prob
lemi olan ve ista
syondaki görevli 
memurlara hakaret 
etmek isteyen 112 
Acil Servisi arıyor" 
dedi.
Bakan Akdağ, 
Sağlıkta Dönüşüm 
Programı kapsamın
da alman 326 yeni 
ambulansın 81 ile 
dağıtımı için yapılan 
törene katıldı.
Atatürk Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi’nde 
düzenlenen törende 
konuşan Bakan 
Akdağ, 112 Acil 
Yardım Servislerine 
gelen asılsız ihbar 
ve ambulanslara 
trafikte yer Ve 
ölmemesinden 
yakındı. İstanbul'da 
112 Acil Yardım 
istasyonlarına 
günde 100 bin ile

200 bin arasında 
telefon geldiğini 
belirten Akdağ, "Ne 
yazık ki bu telefon
lardan gerçek ola 
nı sadece 200’dür. 
Canı sıkılan, kişi 
sel problemi olan 
ve görevli memur 
lara hakaret etmek 
isteyen 112 servi l- 
renini arıyor. Ama 
biz dijital katıy sis
temiyle bunları 
tespit ediyoruz" 
dedi.
Gazete ve televiz 
yonlarda, "Ambu 
lans olay yerine 
yarım saat, bir 
saat geç geldi" şek
linde sıkça haber
lerin yer aldığını 
hatırlatan Bakan 
Akdağ, oysa bir çok 
vakada ambulans ve 
görevlilerin daha 
erken zamanda olay 
yerine geldiğini 
bildiklerini söyledi. 
Bu tür suçlamaların 
112 Acil yardım 
istasyonlarında 
çalışan görevlilerin 
motivasyonunu 
olumsuz yönde 
etkilediğini ifade 
eden Akdağ,

AKP kritik yerlerde 
anket yaptıracak

"Meydana gelen 
gecikmeler sadece 
ambulans ve per
sonel sayısıyla 
ilgili değil.
Toplumun bu 
konuya nasıl bak
tığını da çok iyi 
gösteriyor. Siz ken
dinizi görevli 
arkadaşların yer
ine koyun, trafikte 
siren çalarak gidiy
orsunuz ve size yol 
verilmiyor. Bu 
nedenle herkes 
sıkıntı yaşıyor. 
Herkes bu mesele 
ye hassas davran
malıdır. Trafikte 
siren sesu duyul
duğunda ambu
lanslara mutlaka 
yer verilmelidir" 

şeklinde konuştu. 
Bakan Akdağ, 
konuşmasının 
ardından Adana’ya 
gönderilecek 
ambulansı kullandı. 
Şoför koltuğunda 
bir süre basın 
mensuplarına 
poz veren Akdağ, 
ambulansı hasta
nenin çıkışma 
kadar götürdü.
Bakan Akdağ, 
Ardından illere 
gönderilecek 
ambulanslarda da 
incelemelerde 
bulundu. Tören 
sonunda ambu
lanslar üzerinde 
ismi yazılan illere 
doğru siren çalarak 
yola çıktılar.

Ad^et ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti), yerel seçmder 
öncesin de kazanmasa 
'riskli’ belediyelerde 
yeniden halkın nabzmı 
tutma karan aldı. Bu 
çerçevede, Diyarbakır, 
Mersin, Eskişehir. İzmir, 
Antalya, Gaziantep ve 
Ankara Çankaya'da anket 
yaptırılacak. AK Parti 
yönetimi, 28 Mart yerel 
seçimleri öncesinde kritik 
il ve ilçelerde anket 
yaptıracak. Pollmark, 
ANAR ve Denge Kamuoyu 
Araştırma Şirketleri ile 
anlaşan parti, bu hafta 
içerisinde 10’a yakın il ve 
ilçede halkın nabzını 
tutacak. Parti özellikle. 
Kürt nüfusunun ve 
D E HAP in ağırlıkta olduğu 
Diyarbakır'da, DSP’nin 
kazanma ihtimalinin 
yüksek olduğu Eskiye 
hir’de, CHP’nin güçlü 
olduğu Gaziantep, İzmir, 
Antalya, Mersin ve 
Çankaya’da anket yaptıra-

attığı beiedbye ierde haflria 
iletişimim arttıracak AK 
Parti, adaytanm bdbrieme 
sürecinde de tim Tisrtöye 
genelinde anket yaptw- 
misti. OzeMde büyükse- 
hirlerde birden fazla 
kamuoyu araştırması 
yapan parti, adayları 
belirlerken anket 
sonuçlarım gâeûmmde 
bulundurmuştu.

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK -
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
EN SOIXI TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
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
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“Türkiye’nin yatırıma 
ihtiyacı varJJ

Anadolu Aslanları 
İşadamları Der
neği (ASKON) 
Genel Başkanı 
Mustafa Koca, 
dünyaca ünlü şir
ketlerin CEO’lan 
ve yönetim kuru
lu başkanlarının 
İstanbul’da top 
(anmasının önem
li bir destek ve 
moral kaynağı 
olduğunu belir 
terek, "Bu tür 
toplantıları 
destekliyoruz, 
ancak artık 
yatırıma geçil 
meli" dedi.
ASKON Genel 
Başkanı Mustafa 
Koca İstanbul’da
ki Yatının Danış 
ma Konseyi top 
lantısmı değer
lendirdi. Koca, 
bu tür toplan
tıları sevinçle 
karşıladıklarını ve 
Türk iş dünyası 

I nın da bu tür 
toplantıları 
moralle karşıladı 
ğını belirtti. 
Dünyanın ünlü 
işadamlarının

Çin tehlikesine 
tepkiler artıyor

Türk ve Ameri 
kan tekstil ve 
konfeksiyon 
sanayiinin önde 
gelen kurum
lanma, Çin’in 
etik, eşit ve adil 
ticaret kurallannı 
benimsemediği 
iddiasıyla oluştur
duğu İstanbul 
Deklarasyonu ’na 
destek artarak 
büyüyor. 
İlk olarak İstan
bul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhra
catçı Birlikleri 
(İTKİB) ile 
ABD’nin önde 
gelen kurumlan 
Amerikan Tekstil 
Üreticileri 
Enstitüsü (ATMI) 
ve AMTAC’ın 
Amerikan Üretici
leri Ticari Eylem 
Koalhvomı'nıın 
(AMTAC) oluştur*

Türkiye’de yatı 
nm amaçlı bir 
toplantıya katıl
masının önemine 
dikkat çeken 
Koca, "Bunu 
olumlu bir 
gelişme olarak 
kabul ediyor, bu 
tarz çalışmaları 
destekliyoruz" 
diye konuştu. 
Türkiye’nin yak
laşık bir yıldır bir 
toparlanma 
sürecine girdiğini 
hatırlatan Koca, 
"Acil çağrımızda 
şudur: Ne yapıp 
edelim mutlaka 
2004 yılını yatı 
rım yılı olarak, 
hamle yılı ola 
rak kayıtlara 
geçirelim. Yerli 
ya da yabancı 
farketmez. Bu 
toprakların yatı 
rım ihtiyacı zirve 
noktalardadır" 
dedi.
"DOĞRUDAN 

YATIRIM 
GELSİN"' 
Mustafa Koca, 
açıklamasında 
yabancı yatırım

duğu deklaras 
yona son olarak 
13 Afrika ülke 
sinden 15 
birlik imza attı. 
Konuyla ilgili 
açıklamaya yapan 
İstanbul Hazır 
giyim ye Konfek 
siyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Süley 
man Orakçı oğlu, 
5 kıtadan çok 
sayıda ülkenin 
İstanbul Deklaras 
yonu’na destek 
verdiğini belirte 
rek, deklaras 
yonun dünya 
tekstil ve konfek- 
si yon sanayiinin 
gündemine otur
duğunu söyledi. 
İTKİB, ATMI ve 
AMTAC’ın 
İstanbul 
Deklarasyonu ’nda 

ların doğrudan 
yatırım haline 
gelmesinin Türki 
ye açısından fev 
kalade önemli 
olduğunu belir 
terek, "Sadece 
borsa yatırım
larını sağlık 
alameti olarak 
göremiyoruz. 
Şubat ayı 
içerisinde 365 
milyon dolarlık 
bir yabancı ser
maye girişi oldu 
ama bizim bek
lentimiz doğru
dan yatırımlar 
şeklindedir. Çin 
2003 yılında 33 
milyar dolar 
yabancı yatırım 
almayı başarmış 
komünist bir 
ülkedir. Geçen 
yıla göre de 
yüzde 10.3 ora 
nında yabancı 
sermaye artışı 
söz konusudur. 
Biz aynı dönem 
de 1 milyar 
doları zor yaka 
lamış güya de 
mokrat bir 
ülkeyiz" diye

Çin’e uygulanan 
kotaların 2008 
yılına kadar uza
tılmasını istediği
ni hatırlata Orak 
çıoğlu, Dünya 
Ticaret Örgütü’n- 
den (DTO) kota
ların kalkacağı 
son entegrasyon 
aşaması uygulan
masını 31 
Aralık 2007’ye 
erteleme sini 
talep ettiklerini 
hatırlattı.
Orakçıoğlu, bu 
tarihe kadar geçe 
cek süreç zarfın
da DTÖ üyeleri 
nin, dünya tekstil 
ve konfeksiyon 
üretim, ihracat 
ve pazar 
koşullarını 
gözden geçirme 
şansı bulacakları
na dikkat 
çekti.

konuştu.
ASKON Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Koca 
Türkiye’nin borç 
stokundaki 
büyüklüğe dikkat 
çekerek, 
"Hükümet 
eğer yatırımlar 
konusunda ciddi 
mesafeler ala
mazsa, sadece 
borçlarını düz 
gün bir şekilde 
ödeyebilmek için 
yeniden borçla 
nabilme güveni
ni oluşturmuş 
bir yapıdan 
ibaret kalacak
tır. Bu yolun 
değiştirilmesi 
gerekir. Borçla 
nn ödeme tak 
vimleri günü 
kurtarmak ve 
batı ile ilişkiler 
açısından 
önemlidir ancak 
yatırımları artır* 
mak memleke
timizin geleceği
ni kurtarmak 
anlamına gel 
mektedir" ifade 
lerini kullandı.

"DEKLARASYO 
NA DÜNYA 
KATILACAK" 
İstanbul 
Deklarasyonu 
ile sergilenen 
ortak tavrın tüm 
dünya basınında 
ve sektör 
örgütleri arasında 
geniş yer 
bulduğunu 
belirten 
Orakçıoğlu, 
Meksika Tekstil 
Odasının da 
Türk ve ABD Ti 
tekstilcilerinin 
yayınladıkları 
deklarasyona 
katılmasıyla 
güçlenen işbir
liğine dünyanın 
Önde gelen diğe r 
tekstil üreticisi 
ülkelerin de 
katılmaya 
başladığını 
belirtti.

Telekomünikasyonda | 
serbestleşme 1

Yıldırım: "Rekabetten tüketici de
yararlanacak."

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
serbestleşmeyle 
birlikte teleko 
münikasyon sek
töründeki ciro
nun, birkaç yıl 
içinde ikiye 
katlanacağını 
söyledi.
Binali Yıldırım, 
yıl içinde 
telekomünikasyon 
hizmetlerinde 
indirime gidil 
niesini hedef 
lediklerini de 
bildirdi.
Yıldırım, Istan 
bul’da düzenle
nen telekomü 
nikasyon sek
töründe serbest 
leşme beklentileri 
konulu toplantı
da, Türk Tele 
kom’un özelleşti 
rilmesiyle ilgili 
takvimin devam 
ettiğini, Mayıs ayı 
sonunda ihale 
ilanı yapmayı

ÖTV alkollü içeceklerde 
yükseltildi

ÖTV tutarı akaryakıt ürünlerinde ise

Özel Tüketim 
Vergisi tutarlan. 
bazı akaryakıt 
ürünlerinde 
düşürülürken. 
alkollü içecek
lerde yükseltildi. 
Resmi Gazete de

I yayımlanan
Bakanlar Kurulu 
kararma göre, 
akaryakıt ürün
lerinde 6 Mart 
tarihinden geçer 

I li olmak üzere. 
I ÖTV tutarlan 

litre basma 
kurşunsuz ben-

I zinde 990 bin 
I liraya. süper

hedeflediklerini 
belirtti.
Yıldırım, 
"Türkiye'de bu 
serbestleşme 
süreciyle ben 
inanıyorum ki 
bugün 7-8 mil
yar dolar gibi 
görünen, hesa
planan telekomü 
nikasyon sektö 
rünün cirosu 
birkaç yıl içinde 
15-20 milyara 
ulaşmış olacak
tır" dedi.
Binali Yıldırım, 
gazetecilerin 
sorulan üzerine, 
telekomünikasyon 

b<n rinde 1 mil 
yon 5 bin liraya. 
motorinde de 
706 bin liraya 
düşürüldü. Ağırlı 
k itibariyle, 
kükürt m iktan 
yüzde 1 üe 
yüzde 2 arası 
da bulunan fuel-

hizmeti ücret
lerinde bu yri 
içinde i ndirnrn 
hedeflediklerin 
söyledi. Yddım. 
"Ücretlerde 
indirim muhak 
kak olacaktır 
sektöre yeni 
girenlerle 
birlikte ücret 
eri belirleyen, 
indirimi belir 
ley en rekabetin 
Rekabeti sağla 
dığmız anda da 
tüketici bunun 
nimetlerinden 
yararlanacaktır’' 
dedi.
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lerin ÖTV H
tutarlan ise 
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Şeker hastalığı Türkiye'de
daha çok yaygın

I Ondokuz Mayıs
11 Üniversitesi (OMÜ) 
I Tıp Fakültesi Halk 
I Sağlığı Ana Bilim 
I Dalı Başkanı Prof. 
I Dr. Yıldız Pekşen.

Türkiye'de erişkin
lerin yüzde 7.4 un

I de, şeker hastalığı 
11 görüldüğünü
I bildirildi.

Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, şeker

İ hastalığının (diya-
I bet) toplumda 

s oldukça yaygın 
1 olduğunu belirte 

rek, hastalığın 
körlük, böbrek 

| yetmezliği, kalp 
krizi, felçler, ayak 
kesilmeleri, 
iktidarsızlık

i gibi sorunlara 

—t neden olabildiğini

:ır.

fa

ir

söyledi.
Hastaların ancak 
yansının hastalığı 
nın farkında oldu 
ğımu kaydeden 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, 
"Hastalık; ağızda 
kuruluk, çok id 
rar yapma, çok 
su içme, kilo kay 
bı veya organlar

daki bozukluklar
la kendini gös
teriyor. Özellikle 
erişkinlerde rast
lanan hastalık 
tipi, irsi olarak 
geçiyor ve şişman 
lık, hareketsiz 
yaşam, stres, şe 
ker yükselten 
bazı ilaçlar, aşırı 
beslenme gibi 
şartlar oluş
tuğunda hastalık 
ortaya çıkabili 
yor. Ailesinde

. şeker hastalığı 
olanların, şika 
yeti eri olmasa 
dahi 30 yaşından 
sonra açlık ve 
tokluk kan şeker
lerini ölçtür 
meleri gerekiyor" 
dedi.
KÖRLÜĞE NEDEN 
OLUYOR 
Prof. Dr. Yıldız 
Pekşen, şeker 
hastalığının kör
lüğe de yol açtığı
na dikkat çekerek, 
hastalığın ayrıca 
böbrek yetmezliği, 
kalp krizleri, 
felçler, bacak 
damarlarında 

tıkanıklıklara da 
neden olabileceği
ni ifade etti. 
Sinirlerin tahrip 
olmasına bağlı 
olarak özellikle 
ayaklarda his 
kusurları olduğu 
nu, hastaların 
ayakkabı vurması, 
taş, çivi, kıymık 
gibi yaralanmaları 
bu nedenle fark 
edemediklerini 
ifade eden Prof. 
Dr. Yıldız Pekşen, 
"Bu nedenle 
ayakta tehlikeli 
iltihabi durumlar 
oluşabilmekte, 
ayak kesilmeler
ine kadar gide
bilmektedir. 
Hastaların özel
likle soba, kalori 
fer petekleri gibi 
yerlere ayaklarını 
yaklaştırmama 
lan gereklidir. 
Hastalar, sıkan 
ayakkabılar giy 
memeli, hatta 1 
numara büyük 
ayakkabı tercih 
etmelidirler. 
Çıplak ayakla 
yürümemeli, 

tımaklannı düz 
kesmeli, çatlak
lara karşı vazelin 
ya da benzeri 
nemlendirici kul
lanmalıdırlar" 
şeklinde öneri 
lerde bulundu. 
Şeker hastalığının 
organlara zarar 
vermemesi için 
hastaların kan 
şekerlerinin aç 
iken 140, tok iken 
180’in altında 
tutulması gerek
tiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Pekşen, 
hastaların hiç 
şikayetleri olmasa 
dahi, yılda 1 defa 
göz muayenesi 
yaptırmaları, kalp 
elektrolarını çek
tirmeleri ve idrar 
tetkiklerini yaptır
maları gerektiğini 
dile getirdi.
Pekşen, kan 
şekerini ayarlama
da hapların yeter
siz olması halinde 
doktor kontro 
lünde insüline 
başlanması 
gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

kalp krizine
neden

Sürekli trafik gürültüsü 
erkekte kalp krizi geçirme 

riskini artırıyor.
Sürekli 
olarak trafik 
gürültüsüne 
maruz kalan 
erkeklerin 
kalp krizi 
geçirme 
riskinin daha 
yüksek 
olduğu 
belirtildi.
Almanya’nın 
başkenti Berlin’deki 
Sosyal Tıp, 
Epidemiyoloji ve 
Sağlık Ekonomisi 
Enstitüsü’nde 
görevli bilim 
adamları, 
Berlin’deki has
tanelerde yatan 
4115 kişi üzerinde 
araştırma yaptılar. 
Araştırma sonucun
da, trafiğin yoğun 
olduğu ana 
caddelere yakın 
oturan erkeklerin 
kalp krizi geçirme

riskinin, evleri 
daha sakin 
bölgelerde olanlara 
göre yüzde 30 
yüksek olduğu 
ortaya çıktı.
Bilim adamları. 
trafik gürültü 
j ün den dolayı 
kal p krizi riskinin 
sadece erkek 
lerde arttığım. 
kadınlarda 
riskin neden 

bilinmediğim 
kaydettiler

"Sağlık hizmeti aksatılmamak"
Vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak görevimiz

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, demokratik 
hak arayışına saygı 
gösterdiklerini, 
ancak vatandaşın 
«ağlık hizmetinin 
aksatılmasını kabul 
•demeyeceklerini 
«öyledi.
Recep Akdağ, 
Ankara’da, 112 acil 
•ağlık hizmetlerinde 
dullanılmak üzere 
11 ile gönderilecek 
|26 ambulansın tes
lim törenine katıldı.

I Akdağ, gazetecilerin 
ftonısu üzerine, 
türevinin, vatan- 
«Hm daha iyi sağlık 

alması olduğunu 
kaydederek, sağlık 
çalışanlarından, iş 
bırakma eylemine 
(çatılanlar hakkında 
soruşturma açıla
cağını belirtti.
Akdağ, "Biz bu 
konuda mutlaka 
gereğini yapacağız. 
Ama bu şu anlama 
gelmiyor. Demok 
ratik bir biçimde 
hak arayışında 
otan kişiler gerek 
sağlık çatışanları 
olsun, gerekse 
hangi kesimden 
olursa olsun, biz 
bunu tamamen

saygıyla karşılı 
yor us. Baştan beri 
söyledik hastamı 
sın hizmetlerinin 
aksatılmasına

hükümet olarak. 
Sağlık Bakanlığı 
olarak takdir 
edersiniz ki ran 
olamayu” dedi.
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Her şey GÜZEL 
Bir Gemlik İçin.

E

işsizliğe Çözüm için
GiiletyiizliiBif Belediye İçin J

Faruk IGÜZEL
GEMLİK BELEDİYE



Seçim propagandaları 27 Mart 2004Çumartesi günü saat 18-oo’de sona erecek

^Seçim yasakları 18 Mart’ta başlıyor
Mahalli idareler Genel Seçimlen’ne propaganda dönemi ve bu dönemi kapsayan yasaklar, 18 Mart 2004 Perşembe günü start alacam Yüksek 
Seçim Kurulu'nun belirlediği esaslara göre, 18 Mart 2004 günü başlayacak olan seçim propagandaları oy verme gününden önceki gün saat 
lloo'e değin sürecek. Seçim propagandası ile ilgili olarak yapılacak olan gezilere hiçbir memurun katılamayacağı bildirildi Haberi syf T de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Faruk Güzel, 

pazarcı esnafından 
buyuk ilgi gordu

Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, dün pazarcı esnafını ziyaret 
etti. Güzel, “Faruk baba sen bizim her şeyi 
mizsin” sloganlarıyla karşılandı. Sayfa 4 de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
17 Mart 2004 Çarşamba FİYATI ; 2Qo!o^^^^|

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan okuma yazma kursları devam ediyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün başlattığı okuma yazma 
kurslarının birinci kademesi tamamlanarak, ikinci kademeye geçildi. 
Ali Kütahya İlköğretim Okulu’nda yapılan okuma yazma kursunu 
başarıyla bitiren Döndü Yozgat adlı bayan oğluna mektup yazdı.

Hizmet kavgası
Secimler yaklaştıkça siyasi atışmalar da hızlanıyor.
Dun, ANAP İlçe Başkanlığı nda düzenlenen basın 

toplantısında. İlçe Başkan Ferhat Kurt’un Belediye 
i Başkanı Mehmet Turgut'a göndermeleri yenilir yutulur 
cinsten değil. Herkes Turgut’a yükleniyor..

Başkanın Olay Tv. de ve yerel Körfez FM’de yaptığı 
konuşmalardaki anlatımlarına yönelik olan bu gön
derme ler, bir bakıma ‘hizmeti sen yaptın, ben yaptım' 
kavgasını andırıyor.

Kart, Belediye Başkan adayları Adnan Tekin’in İlçe 
Başkanlığı sırasında ilçeye kazandırdıkları Devlet 
Mtotanesi, SSK Hastanesi vb, hizmetler ile Üniversite’ye 
Turgut'un sahip çıkamayacağını söylüyor.

Söylenenler arasında kem söz varsa, bunlar sahibine 
aittir unutmayalım.

Din, bir yerel gazetede yayınlanan internet anketinde 
MHP belediye başkan adayını yüzde 49.03, Faruk 
Gızd i yüzde 11.61 gösterip, diğer adayları düşük gös
terilmesine siyasilerin sinirlerinin bozulduğunu 
İrendim.

Beyler, sinirlerinizi bozacağınıza, sizlerde MHP’liler 
gibi yapın, geçin bilgisayarın karşısına, adı geçen siteye 
onun bunun adına yüzlerce e-mail geçin, sizlerde birinci 
•tonunuz.
129 Mart sabahı kimin birinci olacağını Gemlik halkı 
precek.

Dun, belediye hoparlöründen AKP Genel Başkanının 
frdöğan’m Bursa'ya mitinge geleceği duyuruluyordu. 

! Bir süre önce, DYP'lilerin, Mehmet Ağar’ın Gemlik’e 
Jriiştoi duyurmak için belediyeye başvurunca, nasıl geri 
Çevrildiğini yazmıştık.

Belediye nalıncı keseri gibi çalışıyor.
ı AKP Genel Başkanı olunca işler değişiyor!
ı Faruk Güzel, "Hacı ağabeyimden şikayetçiyim" 
Mfaü bosuna söylememiş demek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından başlatılan okuma 
yazma kurslarını başarıya bitiren 
kursiyer okuma yazma öğrenmenin 
mutluluğunu yaşıyorlar.
Birinci kademeyi başarıyla tamam
layan ve ikinci kademe okuma yazma 
kursuna katılan 20 bayan kursiyerin 
olduğunu söyleyen Kurs Öğretmeni 
Musa Güran, kursiyerlerin Bursa 
Eğitim araçlarında açılacak olan 
8 yıllık eğitim sınavlarına da 
katılmalarını sağlayacağını belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de

Anavatan Partisi İlçe Başkanı, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un 
televizyon ve radyo konuşmalanna basın toplantısı ile cevap verdi

“Yapılana sahip çıkma”
Anavatan Partisi İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, son günlerde 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut'un televizyon ve 
radyo pragramlannda 
yapılana sahip çıktığını 
belirterek, tepki gösterdi. 
Dün, ANAP ilçe merkezinde 
düzenlenen basın 
toplantısında, Belediye

Başkanı Mehmet Turgut'un 
ANAP döneminde yapılan 
hizmetiere sahip çdrtğuu 
öne süren Kurt, Mehmet 
Turgut'un temsBcxsı okk/ğu 
çağın. teAno/o/zden uzak, 
haberleşmenin obnadbğı bir 
çağ oiabüecegm/ beirtb

Seyfettin ŞEKERSÖZûn 
haberi sayfa 3 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Anavatan Partisi İlçe Başkanı, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
televizyon ve radyo konuşmalarına basın toplantısı ile cevap verdi

frvfettin SEKERSOZ 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 

' son günlerde çıktığı 
| televizyon ve radyo 
| programlarında her 

yapılana sahip çık
tığım öne süren 
ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 

| tepki gösterdi. 
ı| Üçe binasında basm 
j toplantısı düzenleyen

Ferhat Kurt ile
Belediye Başkan adayı 
Adnan Tekin, ANAP 

| döneminde yapılan 
| hizmetlere Mehmet 
Turgut’un sahip çıka

lı mayacağmı söylediler.
Hazırladığı basm 

| bildirgesini okuyan 
I Ferhat Kurt, Mehmet
Turgut’un temsilcisi 
olduğu çağın, teknolo
jiden uzak, haberleş- 

I menin olmadığı bir 
çağ olabileceğini 

|| söyledi.
KATKIN YOK

[Kurt, Turgut’a yönelik 
[yaptığı açıklamada "O 
i dönemde yapılan her 
[hizmeti sahiplenmek 
I şansına sahip ola- 
I bilirdin. Ancak, 
dönem o dönem

t değil. Üniversite 
Itonusundaki anlaşıl- 
I maz direnmelerinin

TAŞI |
GEDİĞİNE

Gelde üzülme...
Adam, on yıl önce yazdığı 
kitabında “Bütün laikleri 
şişe geçireceğim” diyor. 
Ödülü, TBMM iletişim 
Danışmanlık görevi ödülü 
veren laik Cumhuriyetin 
kurucusu Aziz Atatürk'ün 
koltuğundaki zat.

sonucunda Gemlik’in 
en az bir yıl daha 
üniversiteden uzak 
kaldığını Gemlik’ teki 
herkes biliyor.
Üniversiteyi sahip 
lenme çabaların 
beyhude. Bu fikrin 
öncüsü, temel taşı 
Adnan Tekin’dir ve 
bu binanın harcını 
senin çapulcu, eği 
timsiz, bilgisiz ilan 
ettiğin sivil toplum 
örgütleri ve bu 
örgütlerin etkili ve 
bilgili ileri gelen
leriyle beraber kar- 
mıştır. Senin tüm 
engellemelerine 
rağmen bu çok 
önemli proje yaşama 
geçebilmiştir. Bunda 
senin hiçbir katkın 
yoktur" dedi.
Mehmet Turgut’a 

seslenerek, "Yapıla 
na sahip çıkma” 
diyen Ferhat Kurt, 
yeni hiçbir şey 
üretmeme zihniyeti 
taşıdığını ve yapılan 
larda hiçbir emeğinin 
bulunmadığını 
iddia etti.
Görevde olmadığı 
dönemde Mehmet 
Turgut’un çıkartılan 
su kaynağını sahiplen 
diğini öne süren Kurt, 
"Burada Mehmet 
Turgut’un tek katkısı 
düzenlenen pilav 
gününde yediği 
pilavla sınırlıdır. Su 
kaynağı ile ilgili bu 
sınırlı katkısını sanki 
kendi başarısıymış 
gibi yansıtan tabela 
ların 5 yılda Gem 
lik’e yaşattığı köy 
yaşamının unutul
masına hiçbir 
katkısı bulunmaya
caktır. " dedi.
"Hastane yaptırdım" 
diyen Mehmet 
Turgut’a "Yaptırdığın 
hastane nerede” diye 
soran Ferhat Kurt, 
"Herkes gibi biz de 
biliyoruz ki Gemlik’te 
mevcut olan Devlet 
Hastanesi Nurettin 
At’cı’nın Belediye Baş 
kanlığı döneminde 
Adnan Tekin’in özel 
çabaları, becerisi ve 
kullandığı yetkileriyle 
Gemlik'e kazandırıl 
iniştin Deprem son
rası kullanım dışı 
bırakılan hastane ise 
yine savın Hakkı Ça 
kır ve Haşan 
Başaran in Aaikıla 
rının eseridir Hasta 
ne yaptırdım diten 
Mehmet hu gut un 
alınan ambulansın 

başkanı sıfatıyla 
ödemediğini, bu 
nedenle ilgili fir
manın ambulans 
bedelinin üçte birini 
hibe ettiğini kendisi 
gibi bizde biliyoruz. 
15 gün önce adayı 
mız Adnan Tekin mal 
varlığını açıkladı, 
aynı duyarlılığı diğer 
adaylarla birlikte 
sayın Mehmet 
Turgut’tan da bekli 
yoruz. Çünkü Gemlik 
halkının, hangi . 
adayın belediyenin 
ilgi alanına giren 
mal varlığı bulun
duğunu bilmek 
hakkıdır" 
diyerek, adayları 
mal varlığını açıkla
maya davet etti. 
Gemlik halkının 
gerçek teveccühünün 
kendilerinden yana 
olduğunu ve kazan
maya en yakın 
olduklarını söyleyen 
Ferhat Kurt, yapılan 
sanal anketin 
gerçekleri yansıt
madığını söyledi.
Gerçek anket sonu
cunu 29 Mart sabahı 
tüm Gemlik kamu oyu
nun göreceğini hatırla
tan Ferhat Kurt.
"Biz anket 
sonuçlarıyla değil, 
seçim sonuçlarıyla 
övüneceğiz" dedi. 
Belediye Başkanı ve 
AK Parti adayı 
Mehmet Turgut'un 
kendini tanıtan 
bilbortlar hakkında da 
düşüncelerim 
belirten Kurt.
(îomr

kendisinden gecMtse 
donu A ısgalûe 
m »A lı alabdtnr 
svkhnde konuştu.

Ucan Kus izlenecek
Ka ra kuvvetleri jUMrynârit.

I maksadı aşan izleme var.
Yönergeyi okuyunca, (19701 B yd 

I lan hatırladım.
O dönemde de. “'sol duştme* ~

I avcılığı vardı.
Kitaplara ve yuymâara kar*ı 

amansız bir savaş acdnuştı
Evinizde bir Rus yazarmm kitabı 

varsa yanmıştınız.
Bu kitap bfer aşk ramam bile oâaa. 

yine hırpalanabilirdiniz.
Öyle günler yaşadık hû, evimâadeki 

kitaplardan korkar olduk.
Kitaplardan kurtulmak için, bir

birimize vermeye çalıştık.
(1970) yi yılların sıkı yönetimi» 

günleri gerçekten kabus gibiydi.
Okuyan, özgürlükçü, dürüst bir 

nesil buldozerle ezildi
O neslin pestili çıktı.
O neslin hocaları da. çok kalMev- 

di.
Hiç bir kurum ve kuruluşa, eyval- 

lahı yoktu.
Kara kuvvetleri yönergesini 

okuyunca bu günkü üniversite 
hocaları aklıma geldi.

Şimdiki hocalar “Ordu Göreve” 
pankartları taşıyordu.

O zaman, bu yönerga şaşırtıcı 
sayılmalıydı.

Hocalar istemişti.
Asker de, gerekeni yapmıştı.
Aslında, bu yönergede sakateak 

istekler de vardı.
- Çerkezler, Romanlar, Arnavutiar 

ve Boşnaklar da izlenecekti.
Bu istek, durup dururken:
- “Sağır kulağa ses koymaktı.”
Tüm dünya, farklılıklar bir arada 

yaşıyordu.
Biz ise, farklılıkları bira* daha 

derinleştirmeye gayret ediyorduk.
- Avrupa Birliği ve Amerika yan- 

lılan da izlenecekti.
- Avrupa Birliği ve Amerika yan

lıları da izlenecekti.
(AB) ye üye olmaktan yanavddu
Çünkü, halkın (% 75) i buna isti 

yordu.
Ayrıca bu bir devlet proje indi
Amerika yanhn değdcKk
Ama. Amerika düşmanı da 

değildik
Aslında. bu yönergesnm acşğa ok- I 

ması çok iyi okhı.
Biz de askerimizin bâr büümâmu 

daha iyi taradık.

< cdev 11
Hiç bîr orda.
Zamanı gelmiş bir düşünceye.
Karsı

“Vîcror Hvğo*
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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün başlattığı 
okuma yazma kursları devam ediyor 

“Oğluma 
mektup yazdım”
Seyfettin SEKERSÖZ 

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
başlattığı birinci 
kademe okuma- 
yazma kurslarını 
başarıyla bitiren
lerin devam ettiği 
ikinci kademe 
kursları başladı. 
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğre
tim Okulu’nda 
devam eden 
kurslarda 20 
bayan öğrenci 
okuma-yazmayı 
öğreniyor. 
Adeta bir çiçek 
bahçesi gibi yur
dun 7 bölgesin
den bayanların 
devam ettiği 
kursun en 
renkli kişisi 
Döndü Yozgat 
oldu.
Döndü hanım ilk 
kademede ilerlettiği 
okuma-yazmasıyla 
defterinin sayfasında 
oğluna mektup 
yazmış.
9 Şubat’tc start alan 
ikinci kademe kursu
nun Mayıs’ın ilk 
haftasında biteceğini 
söyleyen kursun 
emekli öğretmeni 
Musa Güran, 
öğrencilerinden 
çok umutlu.

Umurbey’e bugün su akacak
Yaklaşık üç yıl önce 
projelendirme çalış
malarına başlanılan 
İznik Gölü'nden 
gelen suyun belde 
arazilerine akıtılması 
başarıyla netice 
verirken, bugün 
ilk Halil Bey 
havuzuna akıtılacak.
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler yaptığı 
açıklamada, 
Halil Bey havuzu 
önünde düzenleye
cekleri törenle ilk 
aşamanın tamam
lanacağını söyledi. 
Yalova asfaltının

Tahtaya yazılanları 
gözlerinin içi 
gülerek okuyan 
öğrencilerinin bura
da aldıkları sadece 
5 yıllık eğitim 
karşılığı olduğunu 
belirten Musa Güran 
"Öğrencilerimi 

Bursa Eğitim 
Araçlarında açıla
cak 8 yıllık eğitim 
imtihanlarına yazdı 
racağım. Hepsi ora 
da başarılı olacak

hemen üstünde 
tamamlanan ilk 
havuzdan itibaren 
Halil Bey havuzuna 
olan 920 metrelik 
boru döşeme işinin 
tamamlandığını 
bildiren Güler, 

lar” diyecek 
kadar kursiyer 
terine güveniyor. 
Öğrencileri arasında 
içlerinde çok iyi 
okuma yazma 
öğrenenlerin 
bulunduğuna 
dikkat Musa Güran, 
"Bunların Lise 
diploması almaları 
için kendilerine 
her yardımı 
göstereceğim " 
diyor.

düzenlenecek 
törenin ardından 
Belde Çarşı 
Camiinde mevlüt 
okunacağını, 
vatandaşlara pilav 
ve ayran ikram 
edileceğini duyurdu.

Faruk Güzel, pazarcı 
esnan toyıık ilgi gerdi
Seyfettin ŞEKERSOZ

Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
ilçe pazarını gezer 
ken, kendisine 
büyük sevgi 
gösterildi.
Renkli kişiliği ve 
yardımsever oluşuyla 
herkesin sevgisini 
kazanan Faruk 
Güzel, Kadın Kollan 
ile birlikte çıktığı 
Pazar gezisinde 
esnaf ve vatandaşlar 
tarafından 
merakla izlendi.
Kendisini tanıyan- 
lann "Faruk baha 
sen bizim her şe- 
yimizsin" sloganıyla 
selamlanan Güzel, 
halkın kendisine 
gösterdiği sevginin 
karşılığını verebilmek 
için Belediye 
Başkanlığı nı mutlaka 
kazanacağını söyledi

Okul çıkışı 
tehlike saçıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Ali Kütahya 
İlköğretim
Okulu ’ndan 
çıkan öğrencileri 
büyük tehlike 
bekliyor.

Okuldan çıkan 
öğrenciler henüz 
tamamlanmamış 
kavşaktan karşıya 
geçerken, yoldan 
geçen araçların 
altında kalma 
riski taşıyorlar.

Karayolları 
tarafindan beni» I 
tamamlanmama I 

olan kavşak 
düzenlenmesini* I 
ise ne zaman 
yapılacağı ise. 1 
merak ediliyor. 1
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Tarih bilinci
“Avrupa Avrupa duy sesimizi, 
Şu gelen Türklerin ayak sesleri” nidalarıyla biz 

burada 70 milyon Türk yırtınıyoruz.
Avrupa’nın sesimizi filan duydukları yok.
Duymadıkları gibi bir de bakın neler söylüyor

lar.
“Türkiye’nin Avrupa Biriiği’ne kabul beklentisi 

saçmadır. Avrupa Birliği'nin Türkiye’yi üyeliğe 
kabul etmesi için tek bir olasılık görüyorum: O da 
Avrupa Birliği nin bir gün Müslüman olması.

Türkiye’nin geleceğine ilişkin politik hesapla
malarına Rus, Çin ve Hindistanı dahil etmesi 
gerekir. ”

Gerçeğe çok yakın bir öngörü..
Net bir saptama..
Kim yapmış bu saptamayı:
Atatürk ödüllü ünlü tarihçi Bernard Levvis.
Türkiye’de Avrupa Birliği hayaliyle yanıp 

tutuşanların bilgisine sunulur.
Türkiye’nin çıkışını Avrupa Biriiği’ne girişte 

gören,bu uğurda toprak vemeye bile razı olan 
entel aydınlarımızla dantel gericilerimiz bu 

J görüşlere değer verirler mi bilmem?
Ama;

■ Onların umur görmüşleri, tarihi yaşayanları 
uyarmaya devam ediyorlar.

Hitler’in zulmünden kaçarak ülkemize sığınan 
ve İstanbul Üniversitesi’inde öğetim üyeliği yapan, 
Yahudi asıllı büyük bilgin Prof.Dr. Naumark ile bir 
loşun öğrenci Boğaziçi’nde geziye çıkarlar. Öğren
cilerden biri Naumark’a şu soruyu sorar:

- Avrupa bizi neden sevmez hocam? * 
Prof.Naumark şu yanıtı veri:
- Çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupah 

Türkleri sevmez ve sevmesi asla mümkün değildir.
Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı, 

Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Nedenlerine 
gelince :

1- Müslüman olduğunuz için sevmez.Ama 
| faraza laiklik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da 
size düşman olarak bakmaya devam eder.

2- Sîzler farkında değilsiniz ama, onlar şu 
gerçeğin farkındadırlar. Tarihten Türk çıkarırlarsa 
tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya 
çıkarsa, bugünkü tarihlerin yeniden yazılması 
gerekir.

3- Avrupa’nın Pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı 
Pazar yapmaya başladınız.

4- En az 40 yıl Avrupa’da sırtımızda, ensem
izde at koşturdunuz.

5- Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar ise Orta 
Avrupa ve Balkanlar’ı Haçlı Ordusu’na mezar 
ettiler.

6- Sizi silahla yenemeyenler, sîzleri kendilerine 
benzeterek egemenlik sağladılar.

1- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslamiyet 
uğruna her şeyini feda etti. Vehabbiliği kuranlar 
İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı 
her yerde İslamiyet! sapık inançlara kanalize etti.

8- Kilise,size kan kusturmaktadır ve nedenleri 
yukarıda sıralananlardır.

Tarihi incelememiş, tarih bilincinden yoksun 
kalmış anlı şanlı mum ışığından aydmlanan- 
lanmızın şunu bilmelerinde sayısız yarar var: 

özellikle, AvrupalIlarda bize karşı tarihten 
gele» bir husumet, hiç unutamayacakları kuyruk 
acısı var. Bırakın ekonomik nedenleri, kuyruk
larında acıyı duydukça bizi içlerine almaları, 
sindirmeleri olanaklı mı?

Ayrıca çok mu gerekli?

Voleybol turnuvası 
nefesleri kesti

Seyfettin SEKERSÖZ 
İlköğretim okul 
lan ikinci küme 
Bursa birinciliğine 
katılacak okullan 
belirlemek 
üzere tertiple 
nen voleybol 
turnuvasında 
erkeklerin yaptığı 
maçlar nefes 
kesiyor.
7 takımın 
katıldığı erkekler 
grubunda dün 
start alan 
maçlarda 
sürprizler 
yaşanırken, 
Gemlik Lisesi 
spor salonunu 
dolduran kız ve 
erkek taraftarlar 
takımlannı maç 
sonuna kadar 
durmadan 
desteklediler.
File hakemliğini 
Tuğan 
Büyükbaşaran’ın 
yaptığı maçlarda 
çizgi hakemliğini 
Mehmet Emin 
Kuru, masa 
hakemliğini ise 
Arzu Kocabaş 
yapıyor.
Oldukça çekişmeli 
geçen erkekler 
grubu maçlarında 
Borusan İlköğre
tim Okulu, Şükrü

Şenol İlköğretim 
Okulunu 2-1 
yenerken, 
Kurtul İlköğretim, 
Cumhuriyet 
İlköğretim

Okulunu 2-0, 
11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu’da Kumla 
Ali Kütahya 
İlköğretim

Okulu nu 2-0 
yenerek, 
çeyrek finale 
adını yazdvan 
takımlar 
pirini—.

MHP’den işçi Emeklilerine ziyaret
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Çelik ile 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
adayları İşçi 
Emeklilerini 
ziyaret ettiler. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ile 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafindan 
karşılanan MHP’li 
adaylar seçim 
beyannamelerindeki

çalışmalar hakkında 
bilgi verdiler.
İşçi Emeklileri kin 
kır evleri nin yapıl
ması için pro
jelerinin hazır 
olduğunu söyleyen 
Mehmet Çelik, eski 
değirmen bölgesin
deki DSİ ye ait 
kavaklık alanın da 
korumaya alınıp 
aynı projeler kin 
kullanılabileceğini 
söyledi
Hedeflerinin önce

Ge—Ht gendâğ—i 
bâr arada tutup. 
Üniversite—n açd- 
masıyla ilçeye gele 
cek gençlerin 
Gemlik te ve ilesi— 
karini sağlamak

oiduğ—— —gieyen 
C A. ’ ÖncefiHe 
derlerin atıl duru
mundaki befivC 
—önleri e—ekSer 
için dr jrrirndhe 
ceğiı" dedi.
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Dillerin geçmişi 
araştırılıyor

“Paradan 
para kazanma 
dönemi bitti”

İnsanlık tari
hinin 
başlangıcında 
bir tek dilin 
konuşulduğu 
tezinden yola 
çıkarak, bugün 
nasıl olup da 6 
bin dilin 
konuşulduğuna 
merak saran 
Amerikalı bi 
yologlar, dil
lerin geçmişine 
el atıyor.
Biyologlar, dil
lerin soy- 
ağacının 
yeniden inşa 
edilerek dallara 
bölündükleri 
tarihlerin sap
tanması duru
munda insanlık 
tarihinin bilin
mesinde yeni 
pencerelerin 
açılacağına 
inanıyor.
Geliştirdikleri 
karmaşık 
matematiksel 
araçlarla ırk
ların soy- 
ağaçlannı 
çıkarabilecek
lerini iddia 

eden 
biyologlar, 
genetik 
soyağacı ile 
dilsel soy
ağacı 
arasında 
çok fark 
bulunmadığı 
savından 
hareket 
ediyor.
Yeni Zellan 
da’daki 
Auckland 
Üniversite
si’nden Dr. 
Russel D. 
Gray, Hint- 
Avrupa dil 
ailesinin soy- 
ağacının çıkarıl
ması durumun
da dillerin 
gelişimi 
üzerindeki sır 
perdesinin 
aralanacağına 
inanıyor. Gray, 
Farsça ve 
Hintçenin yanı 
sıra bu dil 
ailesinden olan 
ve bir zamanlar 
bugünkü 
Türkiye toprak
larında konuşu

lan Hitit dili ile 
Orta Asya’da 
konuşulan 
Tokharyan dili 
üzerinde 
yapılması 
gereken 
araştırmaların 
önemine 
dikkat çekti. 
Gray’in 
hesaplamaları, 
bütün dillerin 
atası sayılan 
proto-Hint- 
Avrupa dilinin 
bundan yak
laşık 8700 yıl 

önce var 
olduğunu gös
teriyor. Bu tari
hin de dilbilim
cilerin ön 
gördüğü tariht
en çok daha 
eski olduğu 
kaydediliyor. 
Söz konusu 
dilin sadece 
6000 yıl önce 
konuşulmakta 
olduğunu ileri 
süren dilbilim
ciler, bu dilin 
Orta Asya step
lerindeki

savaşçıların 
Karadeniz’in 
ve Hazar 
Denizi’nin 
kuzeyinden 
geçmesi 
esnasında 
Avrupa’ya 
yayıldığını 
ifade ediyor. 
Cambridge 
Üniversite- 
si’nden Dr. 
Colin 
Renfrevv ise 
karşı bir 
teori ileri 
sürerek 
Hint-Avrupa

dilinin ilk 
olarak bugünkü 
Türkiye toprak
larında yaşayan 
ve çiftçilik 
yapabilen 
kavimler 
tarafından 
kullanıldığını 
ve bu dilin 
tarım 
aracılığıyla 
10 bin ya da 
8 bin yıl önce 
yayılmaya 
başladığını 
iddia ediyor.

Mal iye Bakanı 
Kemal tnakrtan, 
"Araba rayına 
oturdu, şimdi hu 
yapmaya hazır
lanıyoruz" dedi. 
Türkiye ekonomisi
ni raydan çıkan 
arabaya benzeten 
Unakıtan, 
"Arabayı rayına 
oturttuk, şimdi 
hu yapmaya 
hazırlanıyoruz. 
Hükümetimiz 
reel ve özel sek
törün yanında yer 
alarak önündeki 
engelleri kaldıra
cak. Çok kısa 
sürede Kamu 
Yönetimi 
Reformu’nu 
hayata geçirerek 
yerel yönetimlerin 
çok güçlü ve 
inisiyatif sahibi 
yapacağız" dedi. 
Soyguncular ve 
hortumcuların hor
tumlarını kestik
lerini de söyleyen 
Bakan Unakıtan, 
"Şimdi bunların 
hepsi borcunu 
ödemek için 
sıraya giriyorlar. 
Herkes bu mil
letin parasını 
ödeyecek, yoksa 
söke söke alıru" 
dedi.

Bakan konuşması 
nın bir bölümünde 
ise, "Enflasyonu 
tek rakamlı hane 
lere indirdik ama 
sevinmeyelim. 
Çünkü Avrupa'nın 
en yüksek enflas 
yonu yine bizde. 
Bizde en fi a s yo 
nun yüzde 9 olma 
sına sevinilirken. 
Bulgaristan da 
yüzde 4 olması 
üzüntü veriyor" 
ifadelerini kullandı 
Bakan Unakıtan. 
komşu ülkelerin 
ticaret hacmini 
yüzde 4’)erden 
16'lara çıkardık
larını. bu artış ile 
50 milyon dolar 
kazanç elde ettik
lerini belirterek, 
"Artık paradan 
para kazanma 
devri bitti. Para 
lann yatırıma 
yöneltilmesi la 
zım. Unutmayalım 
ki, önceki dö nem
lerde sanayici pa 
rasını yatırıma de 
ğil de yüzde 120 i 
ile repoya yönlen 
diri yordu. Şimdi 
bu yüksek faiz 
oranlarını yüzde 
22-23'lere düşür 
dük. Daha da 
düşüreceğiz, "dedi.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZEYESİ VE E 4 Q QC QQ
KÖRFEZ OFSET ** I O S7O OO

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız reklam kampanyasında 

«atayacak BAYAN ELEMAN alınacaktır. 
Müracaat: 513 49 42 (Özlem Hanım)

ÇİFTİ AİLE ARANIYOR
Çiftlikte çalışabilecek büyükbaş hayvan 
bakıcılığı yapacak AİLE ARANIYOR 

MSracaat Tel: 513 73 93

HIZLI VE DENGELİ ARALIK TESLİMİ 1+10 AY
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Seçim 18 Mert'te taçlımı
Seçim propagandası 27 Mart saat 18.00'de sona erecek.

Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri ne 
ilişkin propaganda 
dönemi ve bu 
döneme ilişkin 
yasaklar, İS Mart'ta 
başlayacak.
Yüksek Seçim 
Kurulunun 
belirlediği esaslara 
göre. 18 Mart 
Perşembe sabahın
dan oy verme günün
den önceki gün saat 
18.00’e kadar olan 
süre içerisinde 
yapılacak seçim pro
pagandası döne
minde, bazı yasak
lara da uyulması 
gerekiyor.
Başbakan, bakanlar 
ve milletvekilleri, 
vurtiçinde yapacak
ları seçim propagan
dası ile ilgili gezileri 
makam otomobilleri 
ve resmi hizmete 
tahsis edilen vasıta

larla yapamayacak. 
Bu amaçla çıkılacak 
gezilerde, protokol 
icabı olan karşılama 
ve uğurlama tören
leri yapılamayacak 
ve resmi ziyafet 
verilemeyecek.
Başbakan, bakanlar, 
milletvekilleri ve 
adayların seçim 
propagandası ile 
ilgili olarak yapacak
ları gezilere, 
hiçbir memur 
katılamayacak. 
Buna göre, kamuya 
ait bütün daire, 
teşekkül ve mües 
seselerle Bankalar 
Kanunu’na tabi 
teşekküllere ait 
kaynaklardan 
yapılan iş ve 
hizmetler dolayısıyla 
(açılış ve temel atma 
dahil) tören düzen
lenmeyecek, nutuk 
ve demeç verilmeye

28 Mart Pazar günü saatler 
bir saat ileri alınacak.

cek ve bunlar 
hakkında her türlü 
vasıtayla yayınlarda 
bulunulmayacak. 
Her türlü kamuoyu 
araştırmaları, 
anketler ve tahmin
ler; tarafsızlık, 
gerçeklik, doğruluk 
ilkelerine uyulmak 
koşuluyla 27 
Mart sabahına 
kadar radyo ve 
televizyonlarda

Yaz saati 
uygulaması 
başlayacak

yayınlanabilecek. 
Kamuoyu araştır
maları ve anketler 
yayınlanmadan 
önce, araştırmanın 
hangi kuruluş 
tarafından 
yapıldığı, denek 
sayısı ve araştır
manın kim tarafın
dan finanse 
edildiğinin de 
açıklanması 
zorunlu olacak.

Yaz saati 
uygula
masına 28 
Mart Pazar 
günü 
geçilecek.
28 Mart 
Pazar günü 
01.00 de 
saatler, 
bir saat 
ileri alı
nacak.
Yaz saati 
uygulaması, 
Ekim ayı sonuna 
kadar sürecek.

Bu yılki uygula
madan 700 
milyon kilovatlık 
tasarruf 
öngörülüyor.

BİLİŞİM HİZMETLERİ

| ■ PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK •
| ■ ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
I M EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT
M 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
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Emeklinin vergi 
iadesi avansı % 4

"Sicil Affı"nda
sona doğru

Sicil affından yararlanmak için tanınan sure 
bu ay sonunda bitiyor.

Maliye 
Bakanlığı 
emeklilere üç 
ayda bir verilen 
vergi iadesi 
avansında iade 
oranını 16 Mart 
2004 tarihin
den geçerli 
olmak üzere ' 
yüzde 4’e 
düşürdü. 
Geçen yıl 
emeklilere 
yapılan vergi 
iadesi siste
minde değişik
liğe gidilmiş 
ve vergi iadesi 
belgelerinin 
üç ayda bir 
verilmesi yerine 
her yıl ocak 
ayında verilme

Gecekondu araştırmas
İstanbul 
Ticaret 
Odası ’nca 
yapılan bir 
araştırma, 
" Gecekondular 
" hakkında 
ilginç sonuçlar 
ortaya çıkardı. 
İstanbul 
nüfusunun 
yüzde 60’ından 
fazlası 
gecekondu 
semtlerinde 
yaşıyor ve 
sanıldığının 
aksine, 
gecekondu 
halkı büyük 
alışveriş 
merkezlerine 
giderken 
gecekondu 
semtlerinde 
işsizlik oranı 
da sadece 
yüzde 2. 
İstanbul

si, ancak yıl 
içerisinde de 
emeklilere 
avans olarak 
vergi iadesi 
ödenmesi 
sistemi 
getirilmişti. 
Maliye Bakan 
lığı nın "Vergi 
ladesi Genel 
Tebliği "nde 
değişiklik 
yapan tebliğine 
göre, Sosyal 
güvenlik 
kurumlanndan 
maaş alanlarda 
vergi iade nis
peti, yüzde 5 
olarak uygulan
maya devam 
edecek. 
Ancak, üç ayda

Ticaret 
Odası’nın 15 
semtte yaptığı 
araştırmaya 
göre, 1950Ter
den sonra 
yaygınlaşan İç 
göçler ve hızlı 
kentleşmenin 
doğurduğu 
gecekondular
da, başta gelen 
meslek İşçilik, 
İkinci olarak 
da şoförlük. 
Araştırmanın

bir yapılan 
ödemelerde 
uygulanan 
avans oranı 
yüzde 4’e 
düşürüldü. 
Buna göre bu 
yıl emeklilere 
üç ayda bir, 
üç aylık gelir

en ilginç bulgu 
lanndan biri; 
gecekondular
da gelirin
yüzde 75’i 
kadınlar 
tarafından 
sağlanıyor. 
Çocuklarla 
ilgili rakamlar 
ise şöyle; 
gecekondu 
semtlerinde, 
çocukların 
yüzde 49 ü 
hem okuyup 

lerinin yüzde 
4’ü oranında 
vergi iadesi 
avansı 
ödenecek.
Bu oran 
geçen yıl 
yüzde 5 
olarak 
uygulanmıştı.

hem çalışıyor. 
Parasızlık 
nedeniyle 
okuldan alınan 
çocuk sayısı 
ise yüzde 44. 
Birer statü 
atlama simgesi 
olarak 
görülen, cep 
telefonu ve 
kredi kartı, 
çok yaygın 
bulunuyor. 
Tiyatroya ve 
sinemaya git
meyen, gazete 
okumayan 
gecekondu 
sakinleri, tele
vizyondan 
vazgeçemiyor. 
En çok izlenen 
programlar, 
arabesk müzik, 
rap müzik, 
haberler ve 
yarışmalar.

23 Aralık 2003 
tarihinden 
öncesine ait 
karşılıksız çek , 
protestolu 
senet, kredi kartı 
ve diğer kredi 
borçlarına 
ilişkin Merkez 
B ankası ’ n d a k i 
kayıtlar, borçların 
ödenmesi ya da 
yeniden 
yapılandırılması 
durumunda 
silinecek. Bunun 
için verilen 
süre bu ay 
sonunda dolacak. 
Merkez

—.... ................................................................. ...........- 1

Uluslararası standartlarda •
muhasebe alt yapısı j

oluşturulacak -
Türkiye 
Muhasebe 
Standartları 
Kurulu’nun 
çalışma esasları 
belirlendi. Kurul, 
uluslararası 
standartlarda 
muhasebe 
alt yapısını 
oluşturmak için 
çalışacak. 
Türkiye 
Muhasebe 
Standartlan 
Kurulu’nun 
faaliyet 
esaslarını

Geçen yıl ihracatta 
sağlanan %32'lik artışın 
rekor olduğunu söyledi. 
Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bire an Akyıldız, 
memurlann yüzde 3 7 sinin 
açhk . yüzde 94’ünün de 
yoksulluk sınırının altında 
ücretle çalıştırıldığın ı öne 
sürdü.
B ir can Akyıldız. düzen
lediği basın toplantısıda. 
tüketim ve ithalattaki 
artısın ekonomik basan 
olarak kabul edilemeye
ceğini, 2001 yılındaki

krizin etkilerinin devam 
ettiğini savundu.
2003 yalında memurlar® 
ortalama kazançlarının 
yüzde 62'sini yalnızca 
gıda için ve yüzde 33'â» 
barınma için harcamak 
zorunda kaldıklarını 
söyleyen Akyıldız.
"Hükümet Türkiye'deki 
memurlann yüzde 
37'sini açlık sınmnm. 
yüzde 94'ünü de wk 
sulluk sınınnm altavMİt 
ücretle çalışmak ıuın* 
bırakmıştır' dedi.

Bankasınca 
kayıtların silin
mesinin ardından 
bankalar ve özel 
finans kuram
larınca yapılacak 
kredilendirme, 

düzenleyen 
yönetmelik 
Resmi Gazete de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi, 
idari ve mali 
özerkliğe sahip, 
dokuz üyeli

çek karnesi 
verilmesi ve 
diğer bankacılık 
işlemlerinde sSa- 
miş kayıtlar 
dikkate 
alınmayacak

Kurul, güvenüff I 
finansal bilgi 
üretmek için ||
gerekli olan I 
muhasebe u
standartlarını 
oluşturmakla 
görevli olacak
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Devlet Hastanelerinde
kredi kartı

Tedavi olanlar ücretlerini kredi kartıyla 12 ayda ödeyebilecek.
Kredi kartı 
hayatın 
her alanına 
girmeye 
devam ediyor. 
Manyetik 
paranın yeni 
alanı sağlık 
sektörü.
Devlet 
Hastanele 
rinde tedavi 
olanlar 
ödemelerini 
kredi kartıyla 
12 ayda 
taksitler 
halinde ödeye
bilecekler.
Sağlık 
Bakanlığının 
yeni uygula

ması ile devlet 
hastanelerin 
deki ücretlen 
dirilmelerde 
kredi kartına 
taksit 
başlatıldı. 
Uygulamaya 
ilk olarak 
İstanbul Şişli

Etfal Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi 
başladı. 
Hastane 
Başhekimi 
Doçent 
Doktor 
Yüksel 
Altuntaş,

bir bankayla 
anlaşma 
sağladıklarını 
ve tak- 
sitlendirmede 
komisyon 
alınmaya
cağını belirtti. 
Altuntaş: 
"Şimdi bizim 
hastanemizde 
özellikle 
ücretlerini 
ödemeyen 
hastalar 
var.Bunlar 
herhangi 
bir sosyal 
güvenlik sis
temine bağlı 
olmayan yani 
yeşil kartı,

Bağ Kuru, 
SSK’sı 
olmayan 
ama bir 
şekilde ücret 
ödeyerek 
gelen 
hastalar var 
Bunların 
bir kısmı 
ücretlerini 
ödeyemiyor, 
dolayısıyla 
bu hastalara 
senet 
yapılıyor. 
En azından 
kredi kartı 
olanlarda 
taksittendir 
meye gidebili
riz" dedi.

Narkolepsinin tedavisinde 
i erleme var

"Beyinde eksik olan bir kimyasal tedavide yardımcı olabilir."
Beyinde eksik olan 

f bir kimyasalın, 
kişinin istem dışı 

■uykuya dalmasına 
yol açan narkolepsi 
hastalığının tedavi
sine yardımcı 
olabileceği ortaya 
çıkarıldı.
Amerikalı araştırma- 
cılar, fareler 
üzerinde yapılan 
araştırma kapsamın
da hayvanlara 
enjekte edilen ve 
mesaj taşıyıcı görevi 
yapan öreksin adlı 
kimyasalın, uyuyan 
nreyi uyandırdığını 
bildirdi.
Teksas Üniversitesi

11 Öğretim üyesi 
yfasashi

»’dzÜ Yanagisaıva,
• narkolepsi hastası 
inin, insanların da

kimyasala fareler 
tınj0 fl’hi tepki göstere- 
’T^beği düşünülürse, 

beyne öreksin etkisi

yaratacak bir 
molekülün yerleştir
ilmesiyle hastalığın 
tedavisinde olumlu 
sonuç elde edilebile
ceğini söyledi.
"Proceedings of the 
National Academy 
of Sciences" der
gisinde yayınlanan 
araştırma kapsamın
da, farelerin gen
leriyle oynanarak 
öreksin kimyasalın
dan yoksun 
bırakıldıkları, bu 
hayvanların diğerleri 
gibi yemek yemek 
için uyanmadığı ve 
narkolepsinin 
göstergesi olan, 
kaslarda ani güçsü
zlüğe yol açan 
katalepsiyle karşı 
karşıya kaldıkları 
belirtildi.
Bu farelere öreksin 
enjekte edildiğinde 
uyandıkları, öreksin 
etkisini yitirdiğinde

ağır uykuya 
dalmadıkları 
gözlendi. 
Masashi 
Yanagisaıva, 
öreksin molekülünü 
kullanarak 
insanlara uygun 
ilaç üretilebileceğini 
ya da öreksin 
genleri veya 
öreksin üreten 
hücrelerin nakliyle 
tedavi sağlanabile
ceğini kaydetti.

Narkolepsi 
hastalarının 
omurilik sıvısında 
çok az seviyede 
öreksin bulunuyor 
ya da bu kimya 
sala hiç rastlan 
mıyor. Narkolep 
sinin tedavisinde 
kullanılan ilaçlar, 
sadece belirtiler 
üzerinde etkili 
oluyor ve 
tehlikeli yan 
etkileri bulunuyor.

Yeşil çayın 
etkisi kısmen

çözüldü
Bir maddenin tümörlerin
büyümesini durdurduğu 

bildirildi.
Japon bilim 
adamları, yeşil 
çayda bulunan 
bir maddenin 
kanser hücreler
ine yapışarak, 
tümörlerin 
büyümesini 
durdurduğunu 
bildirdiler. 
"Nature 
Structural and 
Molecular
Biology" dergisinde 
yayımlanan makal
eye göre, Fukuoka 
kentindeki Kyushu 
U niveı si tesi nde 
görevli Hirofumi 
Tachibana ve ekibi, 
ilk kez yeşil çaydaki 
antikanserojen 
etkisi olan mad
denin nasıl etki 
ettiğini saptadı. 
Bilim adamları, 
Epigallocatechin- 
Gallat (EGCG) 
maddesinin kanser 
hücrelerinin

yüzeyindeki 
bölgelere yapıştığını 
gözlemlediler.
Yeşil çayın akciğer, 
prostat ve meme 
kanserlerini 
önleme amacıyla 
önerildiği belirtilen 
makalede, laboratu- 
var ortamında 
yapılan deneylerde 
şimdiye kadar, 
ancak yüksek mik
tarlarda EGCG 
maddesinin olumlu 
etkisinin 
ölçülebildiği 
hatırlatıldı.
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Yeşil kartlılar. Devlet ve SSK Hastanelerine doğrudan başvurabilecekler.

wıl kartlıya şevksiz işlem yapılacak
Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, yeşil kart sahipleri ikamet ettikleri yerlerde 
Devlet ve SSK Hastanelerine doğrudan başvuru yaparak, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Haberi sayfa 7'de

... GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK __________________

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Mart 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

Müjde! Artık 
havalar ısınıyor, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, hafta sonunda 
bütün bölgelerimizde hava sıcaklık
larının artacağı bildirildi. Sayfa 7'de

2001 yılında başlatılan projenin birinci aşaması tamamlandı. Uç aşamalı yapılacak olan proje 2 trilyon liraya mal olacak.

Su projesi Umurbey'e hayal verecek
Güne Bakış

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Su hayattır
Su ve hava hayat kaynağımız.
Dün, Umurbey de zeytinliklere hayat verecek 

olan su projesinin ilk adımı atıldı..
Sunğipek Fabrika.sı’nm üretimde olduğu 

dönemde kullandığı İznik Gölü suyu, Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler in girişim
leri ile belde arazilerine akıtılacak.

Bunun ilk aşaması Halil Bey havuzuna su akıtıl
mağıydı.

Umurbey’de son yıllarda yaşanan kuraklık 
nedeniyle zeytinci büyük maddi zararlar yaşadı.

Bu proje, tek geçim kaynağı zeytincilik olan 
Umurbey’de, verimi arttırarak, belde halkının 
yaşam standartlın değiştirecek.

Bana göre mega bir proje.
Gemlik, Sunğipek suyunu göre göre 

Umurbeylilere kaptırdı.
Nerede bizim mega projeci yöneticilerimiz.
Umıırbey DYP Belediye Başkan adayı Ahmet 

Bağcı, projeye karşı.
Projeyi israf olarak kabul ediyor.
Enerjiye dayalı bir sitem olduğunu iddia ediyor, 

i Umurbey’in her yanından artezyen ile su 
çıkarılıp, susalama sistemi kurulabileceğini 
savunuyor.

Bu bir iddiadır. Ancak, gerçek olan yapılan iştir.
Başlayan, birinci aşaması tamamlanan bu pro

jenin tamamlanması, seçimlerden sonra 
belediyeyi yönecetecek kişiye bağlı.

Umurbey de zeytinlikler yaz mevsiminde sulanır
sa zeytin kalitesi artacak, verim yükselecek.

500 bin zeytin ağacı bulunan Umurbey de. pro
jeye 2 trilyon harcanacak.

Bu para bir yılda artan verim ile elde edilebilir.
Böyle bir proje Gemlik için de gerekli.
Adaylar içinde böyle mağa bir projyi düşünenini 

tyatık ki göremedim.

2001 y/// Haziran ayında çalışmalarına başlanan su pro
jesinin, ilk ayağı dün gerçekleştirildi. Umurbey Beldesi Halil 
Bey havuzunda düzenlenen törende, Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, "Suyu ilk etapta Halil Bey ha 
vuzuna getirdik. Bu gurur Umurbey’indir" dedi.
Umurbey’deki 
zeytinlik ve arazileri 
sulamada kullanılacak 
olan İznik Gölü 
suyunun beldeye 
getirilmesi projesinin 
ilk ayağı tamamlandı. 
Dün, Umurbey 
girişinde bulunan 
Halil Bey havuzuna 
Gemlik yolundaki 
pompa istasyonundan 
su basıldı.
ANAP İl Başkanı 
Orhan Efe’nin de 
bulunduğu törene, 
Umurbeyliler de 
katıldı. Açılışta 
konuşan Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, 500 bin zeytin 
ağacının bulun
duğunu, bunun yüzde 
15'inin sulanabildiğine 
dikkat çekerek, pro
jenin üç aşamada 
gerçekleşeceğini ve 
2 trilyon liraya mal 
olacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3'de

Cem Uzan, miting için 
Gemlik’e geliyor

Genç Parti Genel 
Başkanı Cem Uzan. 
22 Mart 2004 
Pazartesi günü 
ilçemize gelerek.

ha İka ses lenecek. 
İskele Meydanı nda 
yapılacak olan 
Cem Uzan mHmg* 
saat 13.oo He

18.00 arastada Ash 
Hüner ve Reyhan 
Karaca konserleri 
He başlayacak

Haber» say* 4 V*

mailto:kadri_guler@hotmail.com


1S Mart 2004 Perşemb« Sayfa

ANAVATAN PARTİSİ
PARTİSİ 

1983

GEMLİK’İN VE 
GENÇLİĞİN 
GELECEĞİ İÇİN

CM&Utt,

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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2001 yılında başlatılan projenin birinci aşaması tamamlandı. 
Üç aşamalı yapılacak olan proje 2 trilyon liraya mal olacak.

Su projesi Umurbey’e 
hayat verecek

keyfettin ŞEKERSÖZ
Haziran 200 İ de 
proje çalışmalarına 
başlanılan Göl 
buyu'nun Umurbey’e 
akıtılması ilk etabı 
gerçekleşti.
Belde yakınındaki 
Halil Bey havuzu’nda 
düzenlenen törenle su 
havuza akıtıldı.
Düzenlenen törende 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler. Umurbeyli 
olmayıp, bir Umurbeyli 
gibi, ücret almadan 
projeye katkı sağlayan 
kişilere Umurbey halkı 
adına teşekkür ederek,

CFRT

plaket verdi.
Anavatan Partisi II 
başkanı Orhan Efe’nin 
de bulunduğu törende 
konuşan Güler, 
"Üç yıl başladığımız 
hede/e yaklaşıyoruz. 
İlk etapta suyu 
Halil Bey havuzuna 
getirdik. Bu gurur 
Umurbey'indir" dedi. 
DSİ Bölge Müdür 
lüğü nün Umurbey’de 
sulu tanma geçişi 
sağlayabilmek için 
uzun yıllar çalışma 
yaptığını hatırlatan 
Güler, "Fakat su kay- 
nağı bulunamadığı 
için çalışmalar bir 
sonuca ulaşa
mamıştır. İznik

Gölü’nden Sunğipek 
tesislerine tahsis 
edilen ve kullanım 
hacmi 18 milyon 
m3 olan suyun için
den 1 milyon m3 
suyun Umurbey’deki 
tarım arazilerine tah
sisinden sonra 
onaylarının da alın
masıyla projemize 
start vermiştik" 
şeklinde konuştu. 
Zeytinin tek geçim 
kaynağı olan Umur 
bey’de, yeterli sulama 
suyu bulunmadığı için 
susuz tarım yapıla
biliyor. Beldede yak
laşık 500 bin zeytin 
ağacının bulunduğunu

TAŞI 
GEDİĞİNE

belirten Başkan Güler, 
bunların sadece yüzde 
15’inin sulanabildiğine 
dikkat çekti.
Uç aşamalı projenin 
ilk etabının 15 Ekim 
2003 tarihinde start 
aldığını hatırlatan 
Güler, üç aşamanın da 
gerçekleştiğinde proje 
maliyetinin 2 trilyon 
lira olacağını bildirdi. 
Birinci etap çalış
malarını havaların 
çok kötü gitmesine 
rağmen özverili 
çalışmalar ile 5 ayda 
suyun Umurbey 
beldesine ulaştırıl 
dığını söyleyen Fatih 
Mehmet Güler, "İlk 
etabı gerçekleştirecek 
gücümüz vardı ve 
başardık. Yemedik, 
içmedik bu suyu

beldeye getirdik. 
Halil Bey havuzun
dan alınacak suyla 
çiftçimiz arazisini 
sulayabilecek. Artık 
yeterli suyumuz var, 
ileriki yıllarda dev 
letin de yardımıyla 
ikinci ve üçüncü etap 
çalışmalarını başlata
biliriz. Proje tamam
landığında bölgedeki 
tarım arazilerinde 
yüzde 200 artış 
sağlanacak" dedi. 
Misafirlerine ilk etap 
çalışmalarını gezdiren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Güler, daha 
sonra belde merkez 
camiinde mevlit 
okuttu. Güler, 
konuklar ile belde 
halkına pilav ile ayran 
ikramında bulundu.

Mart ayının özelliği...
Maliye Bakanı Sayın Kemal 
Unakıtan diyor ki;
“Maliyecilerle
kediler mart ayında uyumaz.” 
Ne yaparlar ?
Yama yaparlar, sökük dikerler 
Mükellefler devleti üzer, 
devlette tuttuğunu....

Erol GÜRÇAY

Bu seçimler 
farklı olacak

Seçimler durgun geçiyor.
Ama. Bazı bölgelerde çok çe 

kişmeli geçecek.
Mesela Ankara'da ilginç bir 

yarış olacak.
Murat Kar ay al çın, SHP adayı 

olarak seçime girecek.
CHP dışındaki sol, 

Karayalçm’ı destekleyecek.
Karayalçın, belediyecilik 

konusunda bir markadır.
Ankara, onun zamanında 

toplu konutla tanıştı.
Doğalgazla tanıştı.
Metronun ilk adımını, 

Karayalçın atmıştı.
Karayalçın’ın (CHP) den ayn 

girmesi, AK Parti'nin işine 
yarayacaktır.

Soldaki partiler tepişince. 
Melih Gökçek yorulmadan 
kazanacak.

Halbuki (CHP) Karayalçm’ı 
desteklerse, Karayalçın seçimi 
kazanır.

Bursa’da da, ilginç bir durum 
var.

AK Parti Büyükşehir adayına 
Bursa kamuoyunun ısınmadığını 
yazmıştık.

CHP adayı Gürhan Akdoğan, 
şanslı adaylardan biri.

DYP adayı Cevdet Yüce’de, en 
çok konuşulan isimlerden biri.

AK Parti dışındaki oylar, yük
sek oranda (DYP) ve (CHP) ye 
bölünecek.

Bu da, AK Partinin işine 
yarayacak.

Ve. Bursa kamuoyunun (sına
madığı. Hikmet Şahin başkan 
olacak.

Bu seçimde, şok sürprizler 
olacak.

(CHP) kalesi gibi gördüğü 
illerde seçim kaybedecek.

AK Parti, çantada keklik gibi 
yerlerde şok yaşayacak.

Yabancı bir gaıeteci bir senato 
üyesine sordu:

Şimdiye kadar neden bir 
kadın Amerikan Başkanı 
olmamıştır. "

Senatör gülerek cerpa çerdi:
- Amerika da Başka nlarm 35 

taşından büyük ol ma lan gerek
tiğini bilmiyor musunut.?*
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Katlı otopark 
yanındaki dükkanlar 

bitmek üzere

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
tarafından yap
tırılan Katlı otopark 
yanında bulunan 
köşe arsada 
yaptırılmakta 
olan dükkanlar

bitmek üzere. 
Katlı otopark’ın 
yapımını üstlenen 
Atinak firması 
tarafından yapılan 
dükkanlarda cephe 
sıvası bitiriliyor. 
Üç katlı olan 
binanın alt

katında dükkanlar 
ile üst katlarında 
büroların 
yer alacağı 
belirtilirken 
binanın 
seçimlerden önce 
tamamlanması 
bekleniyor.

Mart ayının çiçekleri
Çuha ve Sardunya

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çiçek, yaz ve kış 
mevsimlerinde 
görmeye doyama 
d iğimiz, sevdikler
imize hediye olarak 
alıp gönderdiğimiz 
çiçekler.
Yazın yüzünü gös
terdiği bu günlerde 
kaldırımların köşe 
başlarında satılan

rengarenk çiçekler 
insanın içini ısıt
maya yetiyor.
Yaşar Erdoğan, 
geçimini çiçek 
satarak sağla
yanlardan biri.
Çiçeklerini 
Yalova’daki seralar
dan alıp getirdiğini 
belirten Erdoğan, 
"Çuha çiçeği ile

Sardunya Mart 
ayının çiçeğidir ve 
şimdi dikilmelidir* 
Kaldırımları süsle 
yen rengarenk çıctâ 
lerin bulunduğu 
saksıların tanesi » 
bir milyon ile 3.5 
milyon lira arasmda 
değişen çeşitli 
fiyatlardan aba 
bulabiliyor.

AROL MOBİLYA
ı 
İ

✓ IV1ÜTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GEIMCÇ ODZ^SI

DÖRT KAPILI GARDROP
•X* ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP
•X VESTİYER - KOK/1İOİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER

KİTAPLIK
<ÇALIŞK/IA MASASI

✓ BİLGİSAYAR K/IASASI wı

I
i

Mrk. : Hamldty* Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tel : (0.224) 614 30 52 GEMLİK 

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

Tel : (0.224) 363 98 72
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Cem Uzan, i 
miting için geliyor
Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan 
22 Mart 2004 Pazartesi günü ilçenizi 

gelerek, halka seslenecek.
İskele Meydam'nda saat 13.oo 

ile 18.oo arasında Aslı Hüner ve 
Reyhan Karaca konser verecek

Genç Parti 
Genel Başkanı 
Cem Uzan.
22 Mart 2004 
Pazartesi günü 
ilçemize geliyor.
Daha önce miting 

i ve gezi olmak
üzere üç kez 
ilçeye gelen 
Genç Parti Genel 
Başkam Cem

I Uzan, 15 gün 
önce Gemlike 
gelmiş ve İstiklal 
Caddesinde gövde 
gösterisi yapmıştı.

Beraberinde 
Aslı Hüner ile 
Reyhan 
Karacanm da 
bulunacağı gezide 
Cem Uzan İskete 
Meydanında 
halka seslenecek.
22 Mart Pazartesi 
günü Saat 13.oo 
ile IS.oo arasmdz 
düzenlenecek 
konser ile 
Cem Uzan 
mitingi Gemlike 
yine hareketli 
saatler yaşatacak.
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Ev yemeklerinin tadı

ı Mart 
eğidirn 
i/m elidir 
ın süsle 
renk da 
nduğu 

tanesi is
ı ile 3.5

â âTSSUIG 
eşitli 
n aha

T.

^em Uz? 
ü ilçeme 
ecele
113.00 
ünerve 
,erecek

inde 
ler ile

nın da 

ağı geo* 
an İskek 

ında 
tslenectk 

t Pazartf 
tat 13.o*j 

o arasın* 
necek

ile

Önder...
Toplumun duygusal dinamiklerini harekete 

geçiren kişilik ..
Önderlik doğaldır ki büyük kitleleri etki 

leVen bir yapı..
Ancak:’’
Bir başbakan mutlaka önder midir?
Hayır..
Peki bir sendika başkanı önder midir? 
Örnekleri var.
OsmanlI'nın basiretsiz, bireyci yönetimleri 

sayesinde paçayı kaptırdığı dönemlerde ortaya 
çıkan bir kolağası önder midir?

Evet önderdir.
Hem de önderlik kavramına yeni bir boyut 

kazandırma derecesinde.
O’nun sayesinde önder yeniden tarif 

edilmiştir.
Dünya’yı titreten insanlar; O’nun yıkılmaz 

iradesi, kararlı tutumu karşısında 
ezilmişlerdir.

Ne var ki O;
Yenilmez gücüne, inanılmaz dehasına karşın 

hep barıştan yana, hukuktan yana, demokrasi
den yana tavır koymuştur.

İnsanları hep sevmiştir.
Ulusuna kol kanat germiştir.
Uygarlığı hedeflemiştir.
Ulusunu yüceltmek için yurttaşlarını eğit

miş, bilinçlendirmiştir.
Yurttaşlarının mutluluğu için gerekli olan 

olanakları onların da katkısı ve emeğiyle bir
likte yaratmıştır.

Bizim çevremizdeki Sümerbank’a bağlı bir 
kuruluş olan Suni İpek Fabrikası

İyi bir örnektir.
Gemlik’in sosyal ve ekonomik yaşamına 

katkıları dünya durdukça hep anımsanacaktır.
Bir çok Gemlikli tenis kortunu, basketbol 

ve voleybol sahalarını,temiz bir çevrede uygar
ca yaşam biçimini “fabrika”da görmüştür, 
tanımıştır.

Sun-i İpek Fabrikası gibi Türkiye geneline 
yayılan bir çok fabrika gerçekten fabrika gibi 
üretim yapmış, ülkenin ekonomik gelişmesine 
yaptığı katkıların yanı sıra toplumsal barış ve 
huzur ortamını da sağlamıştır.

Üretim yapmayı ve ülke insanına sunmayı 
ilke edinen fabrikalarda mühendislerle işçiler 
kol kola girerek ortak kalkınma hedefine 
kararlı bir biçimde yürümüşlerdir.

Hiçbir siyasal erkin baskısı altında 
kalmadan, akraba-i taallukata esir olmadan 
çalışan bu insanlar, Önderlerinden aldıkları 
şevk ve heyecanla hiç yılmadan, gelecek 
endişesi taşımadan çalıştılar, çalıştılar, 
çalıştılar.

Ya şimdi?
Adına Kamu İktisadi Kuruluşları denilen 

sanayi devleri, politikanın ve politikacının 
çıkarları için harcanmış, o güzelim yapılar 
kendi çarklarının dişlileri arasına sıkışıp 
kalmıştır.

Bilinçli bilinçsiz tüm çabalar bu sanayi ve 
uygarlık devlerini pazara düşürmüş, kimileri 
üç otuz paraya kapanın elinde kalmıştır.

Neyse ki biz şanslıyız.
Suni İpek Fabrikası Üniversite’ye dönecek.
Kaldığı yerden Gemlik’e ve çevresine ışık 

saçmayısürdürecek.

bir başka oluyor
Emin Dalkıran Kordonu’nda bulunan 

Zara Ev Yemekleri& Cafe’de birbirinden lezzetli ev 
yemeklerini bulabilirsiniz.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her yemek 
severek yenilir ama, 
ev yemeklerinin tadı 
bir başka oluyor. 
Tadı, lezzeti, yapılışı, 
malze mesi, hele hele bir 
de yapanın bu işi 
iyi bilmesi müşteriyi 
Fizan’dan bile 
getirebiliyor.
Millet olarak midemize 
düşkü nüz, eğer yediği 
miz yemeği bir kez daha 
tatmak 
istiyorsak, bizler için 
mesafe kısalıyor.
İlçemizde sayılan çok az 
olan ev yemekleri salon
larından 
bir tanesi de Emin 
Dalkıran Kordonu’nda 
bulunan Zara Ev 
yemekleri salonu. 
İşletmeciliğini Metin 
Çiçek, yoğurt çorbalan 
için ilçe dışından 
gelen müşterilerinin 
olduğunu belirtti.
Sessiz, sakin, ev 
ortamında yenilen 
yemeğin lezzetini 
Zara Ev Yemekleri’nde 
bulabilirsiniz.
Gelişen ilçemizde bu yer
lerin ihtiyaca cevap 
veremediğinin altını 
çizen Metin Çiçek,

EV ’HKCSI 1

Gemlik dışından 
yer ayırtıp gelenlerin 
çoğunlukta olduğuna 
dikkat çekiyor.
Zara Ev Yemekleri 
salonunda sadece 
zeytinyağlı yemeklere

yer verildiğini 
hatırlatan Çiçek, 
üniversiteye bir adım 
kala Gemlik’te bu 
tür yerlerin çoğalmasının 
gerekli olduğunu 
söyledi.

Ucuzluğa hücum
Millet olarak hem ucuz 
malı severiz, hem de 
yasaları çiğnemesini. 
Geçtiğimiz günlerde 
akşam saatlerinde 
İlçenin en işlek caddesi 
olan İstiklal Caddesi, 
Akbank önüne boşaltılan 
ucuz ve defolu 
nevresimleri almak 
isteyenler, trafik ile 
kaldırımda geçişi engel
leyince olaya polis 
müdahale etti.
Gündüz yapılması yasak 
olan ve kamyonun park

ekipleri kaldırıma 
boşaltılan nexte 
torbalarını toplattılar

ettiği caddede yapılan 
satışa polisle birlikte 
müdahale eden zabıta

I
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Çocuklar neden yalan söyler?
Yalan söylemenin, 
zaman zaman 
insanlar tarafından 
başvurulan durumu 
kurtarma yöntemi 
olduğunu belirten 
uzmanlar, yalan 
söyleme davranı 
şının her zaman 
anne-babaların 
korkulu rüyası 
olma gerçeğini 
sürdürdüğünü 
belirttiler.
İnternetten 
derlediği bilgilere 
göre, yalan söyle
menin, insanın 
savunma mekaniz
ması olduğunu 
belirten uzmanlar, 
kişinin iç dünyasını 
tehdit eden ya da 
tehdit etme potan
siyelinde olan dış 
etkenlere karşın, 
kendisini savun
maya geçtiğini ve 
tepki gösterdiğini 
kaydetti.
Yalan söyleme 

davranışının da, 
kişinin gösterdiği 
tepkilerin içerisin 
de yer aldığına 
dikkat çeken yet 
kililer, yetişkinlerin 
savunma davranış 
lanna çok sık 
başvurmadığını, 
savunma davranış 
lanna fazla

başvurulduğu 
zaman kişide 
"davranış bozuk* 
lukları" gelişebile
ceğini vurguladılar. 
Çocuklar için duru
mun daha farklı 
olduğunun altını 
çizen uzmanlar, 
çocukların yetişkin
ler gibi ara sıra 
değil de, daha sık 
yalana başvurduğu
nun ortaya çıktığını 
belirttiler.
Uzmanların birçok 
çocuk üzerinde yap 
tığı araştırmalarda 
çocuklann korktu 
ğu, kardeşini kıs 
kandığı, herhangi 
bir travma sonucu 
içinde bulunduğu 
stresle başa çıka
madığı ya da çevre 
nin dikkatini çek
mek, anne-baba 
sının ve öğretmeni 
nin onayını almak, 
takdir edilmek ve 
ya yeni bir yaşan
tıya uyum sağla
mak için yalan söy 
lediğininin ortaya 
çıktığı belirtildi. 
Çocuğun olayları 
ya da durumları 
değiştirerek ortaya 
koyduğu her anlatı
ma "yalan" denil 
mediğine dikkat 
çeken yetkililer,

çocukların belli bir 
yaşa kadar yalan 
söylediğinin farkın
da olmadığını ve 
bu davranışları 
çok da bilinçli 
yapmadığını 
kaydettiler. 
Çocukların kork
tukları zaman sık 
sık olayı değiştir
erek (yalan) anlat
tıklarını vurgulayan 
uzmanlar, annesi 
nin çok sevdiği 
vazosunu kıran 
dört yaşındaki bir 
çocuk, vazonun 
. kırıldığından haberi 
olmadığını ya da 
vazoyu kedinin 
kırdığını söylerken 
veya uyku sırasın
da altına çişini 
yapan üç yaşındaki 
bir çocuğun, çişini 
yapmadığını söyle 
meşinin aslında 
yalan olmadığını 
kaydeden uzman

lar, ancak on dört 
yaşındaki bir 
çocuğu öğretme
nine hasta oldu 
ğunu bahane ede 
rek ödevini yap
madığını söyleme 
sinin yalan oldu 
ğunu vurguladılar. 
Yetkililer, anne- 
babaların çocuk
larını yetiştirirken 
"korkuyu" bir 
eğitim ve disiplin 
aracı olarak gör 
mekten ve kullan
maktan en kısa 
zamanda vazgeçme 
leri gerektiğini 
belirtti.
İnsanın mutsuz bir 
ruh hali içindey 
ken, mutlu olmak 
için her yolu dene 
diğininin altını 
çizen uzmanlar, 
mutlu olmanın, 
hem ruhumuz hem 
de organizmamız 
için en gerekli

duygusal etkenlerin edelim" şeklinde
başında geldiğini çocuğa yaklaş-
belirttiler. malarının daha y
Uzmanlar anne- doğru olacağım |•
babası sürekli kaydettiler.
kavga eden bir Kıskançlığın" fa
cocuğun, öğretme-, içgüdüsel ol3u 
nine ve arkadaş ğunu belirten
lanna anne-baba uzmanlar, yetiş
sının hiç kavga kinlerin kıskanç
etmediğini ve çok lıklannı farklı
iyi geçindiklerini boyutlarda
söyleyebileceği, 
anne- babasından 
kaynaklanan mut
suzluğu, onu böyle 
bir savunma davra 
nışına itebileceği 
vurguladıler.
İlkokul birinci sınıf
taki bir çocuk, sınıf 
başkanı seçileme 
diği için çok üzülüp 
eve geldiğinde sınıf 
başkanı seçildiğini 
ifade edebildiğini 
kaydeden uzman
lar, böyle durum
larla karşılaşan 
anne- babaların ve 
eğitimcilerin çocu 
ğun yalanını ortaya 
koymadan, "sanı 
nm çok üzüldüğün 
için böyle konuşu 
yorsun, hadi gel 
biraz sohbet

yaşadığını ve 
çevreye yansıttın la
larını, küçük eı
çocukların ise 
bu içgüdüleri ile 
başa çıkmayıp.
yalan söylemek « 
diye nitelendirilen 
tepkiler göstere
bildiğinin altını Si
çizdiler. Yeni ve
kardeş sahibi 
olmuş bir 
çocuğun annesine 
"kardeşim bana 
vurdu", arkadaşı 
nin giysisini
kıskanan bir f|u
çocuğun, "bende
bu etekten bir m

sürü var" K
şeklinde kıs K
kandık yalanlan 
söyleyebileceğini ™
belirttiler.

Muş Nüfus Müdürlüğü nden 
aldığım nüfus cüzdanım 

kaybettim. Hükümsüzdür 
YUNUS KILIÇ

KAYIP 09.02.2004 tarih ve A 27548 nolu 
768.591.000 TL. lik kredi kartı alındı 
makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

İZZET BAYRAK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız reklam kampanyasında 

çalı$aeak BAYAN ELEMAN alınacaktır. 
Müracaat: 513 49 42 (Özlem Hanım)

SICACIK BİR MEKANÇİFTİ AİLE ARANIYOR
Çiftlikte çelişebilecek büyükbaş hayvan 
bakıcılığı yapacak AİLE ARANIYOR 

Müracaat Tel: $ 13 73 93
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TOYO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK 111:513 7117

TEKNOLOJİNİN KETTİM
YASAYIN

SfiKMBE DUMRP6E W



18 Mart 2004 Perşembe

Yeşil kartlıya sevksiz işlem
Yeşil kartlılar, devlet ve SSK hastanelerine doğrudan başvurabilecek.

İpmıyor
i Yeşil kart
I sahipleri, SSK ve 
I devlet hastane
I lerine doğrudan 
I başvurabilecek.
I Resmi Gazete'de 

yayımlanan 
yönetmelik 
değişikliğine 
göre, yeşil kart

I ve sağlık cüzdanı 
sahipleri, yeşil 
kart verilmesine
esas alınan 
ikamet yer
lerinde, Sağlık 
Bakanlığı ve 
SSK'ya ait birinci 
basamak sağlık 
kuruluşlarına 
doğrudan, 
Sağlık Bakanlığı 
ve SSK’ya ait 
ikinci ve üçüncü 
basamak 
sağlık kuru
luşlanna şevkle 
veya doğrudan 
başvurabile 
çekler, 
ikamet yerleri 

dışında rahat 
sızlanan yeşil 
kart sahiplerine 
bulundukları 
yerde sağlık 
hizmeti verilecek. 
Yeşil kart ve 
sağlık cüzdanı 
sahipleri, tıbbi 
gereklilik 
halinde, 
tedavisinin 
devam ettiği 
ikinci veya 
üçüncü basamak 
sağlık kuruluşun
dan en yakın 
üniversite 
hastaneleriyle 
diğer kamu 
kürüm ve kuru
luşuna ait kurum- 
lara sevk 
edilebilecek.
Acil hallerde, 
sevk zinciri 
dışında üni 
versitelerle diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına 
ait hastanelere

başvurabi 
lecekler.
Ancak, sağlık 
hizmeti 
bedellerinin 
ödenebilmesi için 
acil halin, 
başvurulan 
sağlık 
kurumunun 
yetkili hekim 
(erince kabul 
edilmesi, bu 
durumun başvuru 
tarihi dahil

olmak kaydıyla 
5 iş günü içinde 
en yakın 
devlet 
hastanesine 
bildirilmesi, 
konsültasyon 
için hekim 
çağrılması ve 
tedaviye 
burada devam 
edilmesinin 
bu hekimce 
uygun görülmesi 
gerekecek.

iki gün 
içinde 
görülecek 
kısa süreli 
yağışların 
ardından 
bütün böl 
gelerimiz 
hafta so 
nunu 
yağışsız
geçirecek. Hava sıcaklığı 
cumadan itibaren batı 
bölgelerimizden 
başlayarak artacak. 
Bugün Marmara ’nın 
doğusu, Batı Karadeniz, 
İç Ege, İç Anadolu, 
Doğu Akdeniz, 
Güneydoğu Anadolu ve 
Doğu Anadolu yağmur 
alırken, yağmur İç Ege 
ve Batı Karadeniz’in iç 
kesimlerinde gece 
karla kanşık yağmura 
dönüşecek. Kuzeydoğu 
Anadolu’da ise kar 
yağışı görülecek.
Cuma günü ise kar ve 
yağmur doğuya kayıyor,

batıya bahar geliyor... 
Doğu Karadeniz'in 
kıyı kesimi ile Doğu 
Anadolu'nun güneyi 
yağmurlu. Doğu 
Karadeniz'in iç kesim
leri, Kuzeydoğu Anadolu I 
ve Hakkari çevresi kar 
yağışlı olacak. Batı 
bölgelerimiz açık bir 
gökyüzüyle güneşli bir 
gün geçirirken, iç 
bölgeler parçalı bulutlu. 
Cumartesi ise yağışlar 
yurdu terkediyor.
Bütün bölgelerimiz 
parçalı bulutlu ve 
açık. Marmara ve iç 
bölgelerde sis 
görülebilir.

bilişim hizmetleri
GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇİM

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EINI SOM TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4I#ch
Joysbck

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz

{ «X»ı-o »e*

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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Seçmene yaz 
saati uyarısı

Merkez Bankası'ndan
faiz indirimi

Gecelik ve haftalık faiz oranlarında 2 puan

Yüksek Seçim 
Kurulu, oy 
verme gününde 
saatlerin bir 
saat ileri alın
mış olacağı 
konusunda seç
menleri uyardı. 
Türkiye’nin 
doğusundaki 
32 ilde 07.00- 
16.00, diğer 
illerde 08.00* 
17.00 saatleri 
arasında oy kul
lanılacak.
Yaz saati uygu
lamasına 28 
Mart Pazar 
günü 01.00’de 
saatlerin, bir 
saat ileri 
alınmasıyla 
geçilecek.
YSK yetkilileri, 
uygulamanın oy 
verme günü 
olan 28 Mart’a 
denk gelmesi 
nedeniyle seç
menleri saatleri
ni ayarlamalan

Dünya Bankası'ndan destek
VVolfensohn: "Türkiye'ye destek vermeye devam edeceğiz."

Dünya Bankası 
Başkanı James 
VVolfensohn, 
Dünya 
Bankası' m n 
Türkiye’ye 
desteğinin 
süreceğini 
söyledi.
Yatırım 
Danışma 
Konseyi’nin 
toplantısı İçin 
İstanbul’a 
gelen Dünya 
Bankası 
Başkanı James 
VVolfensohn 
İstanbul Bilgi 
Üniversitesini 
ziyaret etti.
James 
VVolfensohn, 
üniversitenin

konusunda 
uyardı.
YSK’nın 
kararına göre, 
Adıyaman, Ağn, 
Artvin, Bingöl, 
Bitlis, 
Diyarbakır, 
Elazığ, 
Erzincan, 
Erzurum, 
Gaziantep, 
Giresun, 
Gümüşhane, 
Hakkari, Kars, 
Malatya, 
Kahraman 
maraş, Mardin, 
Muş, Ordu, 
Rize, Siirt, 
Sivas, Trabzon, 
Tunceli, 
Şanlıurfa, Van, 
Bayburt, 
Batman, Şırnak, 
Ardahan, İğdır 
ve Kilis’te oy 
verme 07.00’de 
başlayacak ve 
16.00’da sona 
erecek.
Oy verme saat

Dolapdere 
kampüsünde 
kendi 
makalelerinin 
de bulunduğu 
elektronik 
kütüphanede 
incelemelerde 
bulundu. 
Üniversite 
Rektörü 
Profesör Lale 
Duruiz ve 
Mütevelli 
Heyeti üyeleri 
ile de görüşen 
VVolfensohn, 
daha sonra 
ekonomi 
bölümünde 
okuyan 
bir grup 
öğrenciyle 
sohbet etti.

08.00’de 
başlayacak ve 
saat 17.00’de 
bitecek iller 
şunlar: 
Adana, Afyon, 
Amasya, 
Ankara, 
Antalya, Aydın, 
Balıkesir, 
Bilecik, Bolu, 
Burdur, Bursa, 
Çanakkale, 
Çankırı, Çorum, 
Denizli, Edirne, 
Eskişehir, 
Hatay, İsparta, 
Mersin, İstan
bul, İzmir, 
Kastamonu,

James 
VVolfensohn 
sohbet son
rasında cüppe 
ve kep giyerek 
basın men 
suplarına 
poz verdi.
Gazetecilerin, 
ekonominin 
önünde riskler 
var mı? şeklin
deki sorusunu, 
"Her ekono
minin önünde 
riskler vardır"

Kayseri, 
Kırklareli, 
Kırşehir, 
Kocaeli, Konya, 
Kütahya, 
Konya, Manisa, 
Muğla, 
Nevşehir, 
Niğde, Sakarya, 
Samsun, 
Sinop, 
Tekirdağ, 
Tokat, Uşak, 
Yozgat, Zongul 
dak, Aksaray, 
Karaman, 
Kırıkkale, 
Bartın, Yalova, 
Karabük, Osma 
niye ve Düzce.

diye yanıtlayan 
VVolfensohn.
Dünya 
Bankası ’nın 
Türkiye’ye 
destek verm
eye devam 
edeceğini de 
belirtti.
Dünya Bankası 
Başkanı James 
VVolfensohn 
temaslarının 
ardından 
Türkiye'den 
ayrıldı.

Merkez Bankası, 
Bankalararası 
Para Piyasası ve 
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
Repo-Ters Repo 
Pazan’nda uygu
lamakta olduğu 
gecelik ve haf
talık borçlanma 
faiz oranlannda . 
2 puan 
indirime gitti.
Merkez 
Bankası’ndan 
yapılan açıklama
da, gecelik 
borçlanmada faiz 
oranının yüzde 
24’ten yüzde 
22’ye, borç 
verme faiz 
oranının yüzde 
29’dan yüzde 
27 ye 
düşürüldüğü 
bildirildi.
Diğer vadelerde 
ise 1 haftalık 
borçlanma faiz 
oranı yüzde

Özürlülerden para 
alınmayacak

Sağlık Bakanlığı, 
özürlülerin özel 
kanunlar uyannca 
kendilerine tanınan 
haklardan yararlan
abilmeleri amacıyla 
almalan gereken 
özürlü sağhk kuru
lu raporlan için 
muayene, tetkik ve 
rapor ücreti alınıp 
alınmayacağı 
konusunda uygula
mada doğan te red- 
dütlerin gider
ilebilmesi için bir 
genelge yayımladı. 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar imzasıyla 
81 ilin sağhk 
müdürlüğüne gön
derilen genelgede.

Sağlık Kurulu 
Raporlan Hakkında 
Yönetmelik hatır
latılarak. özürlü 
sağhk kurukı 
raporu almak için 
başvuran vatan- 
daşlardan bağış 
\eva evrak parası

indirime gidildi.

24’ten yüzde 
22’ye çekildi. Geç 
Likidite Penceresi 
uygulaması 
çerçevesinde ise 
Interbank’da saat 
16.00-16.30 
arası gecelik vad
ede uygulanan 
Merkez Bankası 
borç verme faiz 
oranı yüzde 
34’ten yüzde 
32’ye 
düşürülürken, 
yüzde 5 olan 
borçlanma

faiz oranı 
değiştirilmedi 
Açık piyasa 
işlemleri 
çerçevesinde I ® 
piyasa yapıası P
bankalara repo I ■ 
işlemleri yoluyla t»
gecelik ve bir B
haftalık vadelerdi I bı 
tanınan borçlan- I ■ 
ma imkanının b
faiz oranlan da I et 
yüzde 26 dan i h 
yüzde 24’e ( fc.
indirildi. | p.

bi

adı altında herhan
gi bir ücret talep 
edilmemesi istendi. 
Müsteşar Ünüvar. 
Başbakanlık ve 
Sağhk 
Bakanlığının 
yayımladığı genel
gelerde, "Herhangi 
bir sosyal güvence
si olmayan özürlü 
vatandaşlarımızın 
almış okhıklan 
sağlık kurulu 
raporla ondan bağış 
ve evrak parası adı 
altında para talep 
edilmemesi gerek
tiğinin de açık
landığını kaydetti. 
Buna rağmen 
gerek özürlü vatan
daşların, gerekse 
resmi sağhk kuram 
ve kuruluşlardan 
bakanhğa intikal 
eden müracaatlar- 
dan. uygulamada 
tereddüt ve sorun
lar oluştuğu ve bu 
durumun özürlü 
vatandaslann mağ

duriyetine yol 
açtığının tespit 
edildiğini ifade 
eden Müsteşar 
Ünüvar, "Bu 
nedenle mezkur 
genelgelerde 
belirtildiği üzere I 
06.02.1998 tarid W 
ve 98 10746 sadl W 
Bakanlar Kurak I kal
Karan ile yunehM çi 
konulan . Özür- M 
Kilere Verilecek ka
Sağlık Kurulu 
Raporlan 
Hakkında 
Yönetmelikte dı 
belirtilen yetki 

la rapora almak 
için başvuran 
vatandaşların 
raporlarından M 
veya evrak paran 
adı altında 
herhangi bir 
ücret talep 
edilmemesi 
gerekiyor sekli* 
uyanda bulundu

*1
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ayrımında kolaylık
Cilt kanseri hücreleri, BRN-2 proteinini yüksek miktarda üretiyor.

Trafik gürültüsü 
kalp krizine |

neden

D 
ia

ı

En tehlikeli cilt 
kanseri olarak 
bilinen melanom 
hücrelerinin, 
bir proteini 
normalden çok 
daha fazla ürettiği 
ortaya çıktığı. 
Ingiltere’deki 
Marie Curie 
Araştırma 
Enstitüsünde 
görevli bilim 
adamları, mela 
nom hücrelerinin 
yüzde 90 inin 
BRN-2 isimli 
proteini yüksek 
miktarlarda üret
tiğini tespit ettiler. 
Bilim adamları, 
bu yeni bilginin, 
melanom ve 
benlerin ayırt 
edilmesini kolay
laştıracağını 
kaydettiler. 
Proteinin hücre 
bölünmesinde

Dişeti kanaması 
deyip geçmeyin!

önemli rol 
oynadığını ifade 
eden bilim 
adamları, mela 
nom hücrelerinin, 
normal hücrelere 
göre 20 kat daha 
fazla BRN-2 
içerdiğini 
söylediler. 
Araştırma 
başkanı Colin 
Goding, BRN-2 
proteininin 
melanomlann

büyümesinde 
önemli rol 
oynadığını 
belirterek, "BRN- < 
2’yi laboratuvar- 
da işlevsiz hale 
getirdiğimizde, 
hücrelerin çok 
daha yavaş 
büyüdüğünü 
gördük" dedi. 
Bilim adamları, 
BRN-2 proteininin, 
hücre bölün
mesinin başlatıl

masını ve bitir
ilmesini sağlayan 
iki önemli sinyal 
aktarımıyla ilgili 
olduğunu tahmin 
ediyorlar. Kanser, 
hücre bölün
mesinin kontrold
en çıkmasıyla 
ortaya çıkıyor. 
Bilim adamları, 
yeni bilgi 
sayesinde mela 
nom ve benlerin 

daha kolay ant 
edilebileceğini, 
melanomun 
ameliyatla alın
masından sonra 
oluşabilecek 
risklerin daha 
kolay tahmin 
edilebileceğini 
ve bu kanser 
türünün tedavisi 
konusunda 
ilerleme 
kaydedilebileceğini 
ifade ettiler.

Sürekli trafik gürültüsü 
erkekte kalp krizi geçirme

riskini
- Uzun yıllar 
süresince oluşan 
'gürültüye bağlı 
işitme kaybı’ kalıcı 
olabiliyor. Bu sebe
ple kişi, eğer 
gürültülü bir ortam
da çalışmak 
mecburiyetin deyse, 
'kulak tıkacı' ve 
’kulak maskesi’ gibi 
koruyucular kullan
mak zorunda. 
Uzmanlar, işitme 
kaybının, yavaş, 
ilerleyici ve ağnsız 
olduğu için fark 
edilmeyebileceğine 
dikkat çekiyor. Fark 
edilebilenin ise, 
kulakta çınlama 
veya başka sesler 
olduğu belirtiliyor. 
Uzmanlar, bunun 
da, işitme sinirine 
zarar veren 
gürültüye uzun 
süreli olarak maruz 
kalma sonucunda 
geliştiğini bildiriyor. 
Uzmanlar, eğer ses 
yeterince yüksekse 
ve uzun sürerse, 
işitmeye zarar vere
bileceğini hatırlatıy
or. Ses çok fazla 
olduğu zaman, iç

artırıyor.

kulaktaki sinir 
uçlarının öldüğü 
bildiriliyor.
Uzmanlar, 
"Yüksek sese 
maruz kalma süresi 
uzadıkça, daha 
fazla sinir ucu 
harap olur. Sinir 
ucu sayısı azaldıkça 
da işitme azalır. 
Ölü sinir uçlarını 
canlandırmak 
mümkün değildir 
ve hasar kalıcıdır" 
diyorlar.
Uzmanlar, pek çok 
insanda, devamlı 
85 dB üzerinde 
gürültüye maruz 
kalmanın, anlamlı 
şekilde işitme 
kaybına yol açtığını 
ve daha yüksek 
seslerin bu 
haşan arttırdığını 
kaydediyor.

Dişeti kanaması, sağlam diş kayıplarına neden olabilir. NÖBETÇİ ECZANE
a

î

ir
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Basit bir ağız 
hastalığı olarak 
bilinen dişeti 
kanamasının, 
çürük olmasa 
bile sağlam diş 
kayıplarına neden 
olabileceği bildirildi. 
Kayseri Diş 
Hekimleri Odası 
Başkanı Diş Hekimi 
Tülay Tacettinoğlu, 

i yeterince önemsen
meyen dişeti kana
masının, ağız ve diş 
sağlığı açısından 
birçok sorunu 
beraberinde getiren 
Önemli bir hastalık 
olduğuna dikkati 
çekti.
Dişeti kanamasının 
dişeti probleminin 
habercisi olduğunu it

belirten 
Tacettinoğlu, 
şunlan söyledi: 
"Dişeti kanaması 
nın sebebi, sağlıklı 
ağız bakımının 
yapılmaması, gebe
lik dönemindeki 
hormonal değişik
likler, bazı damar 
hastalıkları veya 
kalıtımsal sebepler 
olabilir. Kanama 
kontrol altına 
alınmazsa, iltihabi 
bir reaksiyona 
yol açarak, dişi 
tutan kemik 
dokusunu eritebilir. 
Böylece hiç çürük 
olmadığı halde 
dişte oynamalar 
başlayabilir. 
Kaybolan dokunun

telafisi mümkün 
olmadığı için de 
sağlam diş 
kayıpları meydana 
gelebilir." 
Dişeti kanamasının 
ağrıya yol açtığını, 
bu nedenle kana* 
mayı daha da 
artıracağı endişe-
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siyle genelde 
fırçalamanın 
durdurulduğunu 
kaydeden 
Tacettinoğlu, 
kanama olsa 
dahi fırçalanmanın 
sürdürülmesi 
gerektiğini 
vurguladı.

ML : 31 SAM 1797
FİYATI: 200.000 TL (KDV Dahil; 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Tel: 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEWX 
RaMİdıta Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaachk-> aymabk-RddaaBahk Tesis
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3 B GEMLİK.





Büyük zafer, ilçemizde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Çanakka/e Zafrt M, gönümü kutlandı
Çanakkale Zaferi nin 89 ncu yıldönümü dün ilçemizde çeşitli etkinlikler ile kutlandı. İlk tören saat O9.oo da Atatürk AnrtTnda protokol 
tarafından gerçekleştirildi. İkinci tören ise, Belediye Kültür Merkezi’nde Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin düzenlediği program He 
gerçekleştirildi. Gece ise, aynı yerde 11 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri Çanakkkale Zaferi’nin kutladılar. Haberi sayfa 4 de
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Arkasından çarptığı kamyonu Engürücük Köprüsü’nden aşağıya düşürdü

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mega projeler
Umurbey Belediyesi’nce yaşama geçirilen tarım 

arazilerinin sulanması projesi üzerine, eleştiriler 
ve övgüler aladım.

Sabah erken saatlerde ANAP İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt arayarak, yazımın sonunda belirttiğim 
Gemlik'teki belediye başkan adaylarının bu tür 
mega projelerinin bulunmayışı düşünceme katıl* 
madiğini bildirdi.

Adayları Adnan Tekin’in seçim bilgirgesiride 
Gemlik’teki zeytinliklerin sulanması ile ilgili bölüm 
bulunduğuna dikkatimi çekti.

Bende inceleyeceğimi söyledim.
Bu tür proje varsa, yaşama da geçirilebilirse kut* 

bunamak elde mi?
Umurbey DYP Belediye Başkan adayı Ahmet 

Bağa ağabeyimiz de yazımın yanlış anlaşılmalara 
neden olabileceğini belirterek, kendisi belediye 
başkanı olduğu takdirde, arazileri İznik’ten gelen 
su ile değil, daha ucuz olan artezyen kuyusu açma 
shtemi ile çözeceğini tekrarladı.

Dünkü yazımda, su ihtiyacı olan Gemlik’in bur
nunun ucundaki Sunğipek Suyunun Umurbey’e 
kaptjnbnasının yanlışlığına değinmiştim.

Teknik olarak gölden gelen su ile mi, yoksa 
! artezyenle mi arazilerin sulanmasının daha iyi ola
cağını bilemem.

Bence önemli olan, belediyelerin tanm arazileri
ni sulama gibi önemli bir hizmeti başara
bilmeleridir.

Çünkü, bu takdirde halkın geliri artacak, bu ise 
kültürel ve sosyal değişime katkı sağlayacaktır.

Belediyecilik salt kaldırım döşemek, çöp topla
mak, emlak ve temizlik vergisi almak işi değil.

Halkın yaşamını kolaylaştıracak, kültürel ve 
sosyal yaşamına katkı sağlayacak, insanın beyin
sel ve düşünsel gelişimi geliştirecek projeler üret* 
pArtir.

Çimento yüklü mikser kamyonunun arkadan çarparak sürüklediği ambalaj 
malzemesi yüklü kamyon, Engürücük Köprüsü’nden uçarak, parçalandı. 
Mikser yüklü kamyon ise, elektrik direğine çarparak parçalandı. Kazada, 
mikser yüklü kamyon şoförü Mustafa Ülgen ölürken, ambalaj yüklü kamyon 
şoförü Kadir Güzey, mucize eseri kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Önceki gece, Engürücük 
Köyü’nde meydana gelen trafik 
kazasında, çimento mikseri 
yüklü kamyonun arkadan 
çarparak sürüklediği ambalaj 
yüklü kamyon, Engürücük 
Köprüsü’nden uçarak, 
parçalandı.
Kazada, yeni nişanlı olan 
mikser yüklü kamyon 
şoförü Mustafa Ülgen, ağır 
yaralanarak kaldırıldığı 
hastanede öldü.
46 yaşındaki ambalaj 
malzemesi taşıyan kamyon 
şoförü Kadir Güzey ise, 
kazayı mucize eseri yara 
almadan hafif sıyrıklarla 
atlattı. Haberi sayfa 3’de

Tayyip Erdoğan Bursa'da
Başbakan ve Adalet ve Kalkınma 
Partisi Genel Başkam Recep 
Tayyip Erdoğan, bugün 
Bursa Fomara Meydanı’nda 
saat 15.30’da halka hitap edecek. 
AK Parti İlçe Başkanlığından 
yapılan açıklamada, Erdoğan’ın 
Bursa mitingine Gemlik’ten parti 
örgütünce katılacaklanm tüm 
Gemliklilerin mitinge davetli 
olduğu belirtildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Arkasından çarptığı kamyonu Engürücük Köprüsü’nden 
aşağıya düşürdü

1

köprüden uçtu
Kadri GÜLER

Engürücük Köyü’nde 
meydana gelen trafik 
kazasında, aşın 
hız can aldı.
Kazada Mustafa 
Ülgen(30) adlı çimen
to yüklü mikserin 
şoförü sürüklediği 
kamyonun enkazı 
altında kalarak 
can verdi.
Olay önceki gün saat 
20.30 sıralarında 
Engürücük Köyü nde 
meydana geldi.
16 AC 396 plakalı 
Mustafa Ülgen(30)’in
kullandığı çimento 
yüklü mikser, önünde
ki Kadir Güzey in 

( (46) kullandığı 
35 M 4837 plakalı 
kamyona çarparak 
sürüklemeye başladı. 
Sürüklenen kamyon, 
Engürücük Köprü 
sii'nden aşağıya uçtu. 
Çimento yüklü mikser 
kamyonu da 
köprüden aşağıya 
uçarak, elektrik 
direğine sıkıştı.
Ambalaj malzemesi

yüklü kamyon, 
köprünün Kurşunlu 
Beldesi yoluna 
düşerek, parçalanır 
ken, kamyon 
sürücüsü Kadir 
Güzey, tesadüf 
eseri burnu bile kana
madan kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. 
Çimento yüklü mik
serin şoförü Mustafa 
Ülgen ise, aracın 
şoför mahallinin 
elekrik direğine 
çarpması sonucu,

TAŞI
GEDİĞİNE

Para bu

parçalanmasıyla 
savruldu ve yola 
düşen ambalaj 
kamyonunun 
altında ezildi. 
Ülgen, ağır yaralı 
olarak Bursa 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti. 
KAZAYI ANLATIYOR 
Olaydan sonra, 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi acil servisine 
kaldırılan ambalaj 
yüklü kamyonun 
şoförü Kadir Güzey, 
olayın şokunu üze 
rinden atamadığını 
belirterek, kazayı 
şöyle anlattı.
“Engürücük Köyü 
önlerinde Gemlik'e 
doğru yoluma 
devam ediyordum. 
Birden arkamdan 
gelen bir araç bana 
çarparak, sürükle 
meye başladı. Bir

süre sürüklendikten 
sonra, kendimi 
köprünün altındaki 
yolda buldum. Çevre 
den gelenler tarafın
dan kamyonumun 
enkazı arasından 
çıkarıldım. Bana 
çarpan araç, köprü 
ile elektrik direği 
arasında sıkışmıştı. 
Allah beni çocukları
ma bağışladı. Ne ol 
duğunu anlayama 
dım. Şükür ki, böyle 
bir kazadan sağlam 
hafif yaralarla 
kurtuldum.n 
Olayla üzerine. 
Gem lik Orhangazi 
yolu kısa bir süre 
trafiğe kapandı. 
Kaza ile ilgili soruş
turma Cumhuriyet 
Savcılığınca baş 
latıldı. Kazada ölen 
Mustafa Ülgen’in 
üç ay önce nişan
landığı öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesinin 
haberine göre;
piyasada satılan her iki 
damacadan biri korsanmış.
Para, para, para 
Para bu!
Suyuda kirletir, insanı da....

Erol GÜRÇAY

Bursaspor’a hücum 
futbolu

Bursaspor, Malatyaspor dan ha 
yati 3 puan aldı.

Geçmişte son dakika golleri ile. 
çok mac kaybetmişti.

Ama. Malatya maçında sansı 
döndü.

Ve. Son dakika golü ile maçı 
aldı.

Ama. Bu galibiyete fazla 
sevinemedi.

Çünkü Akcabatspor, Galatasaray'ı 
yenerek 3 puan almıştı.

Geçenlerde oynanan Rize 
Elazığspor maçını hatırlayın.

Maç (5 - 4) bitmişti.
Bu skorun anlamı neydi.
Anlamı, hücum futboluydu.
Açık futboldu.
Bursaspor’un da tek hedefi, acık 

futbol olmalıdır.
Çünkü, beraberlikler, 

Bursaspor’a yaramaz.
Ya yenilecek.
Belki de, acık farkla yenilecek.

Ya da kazanacak.
Bu da, hücum futbolcu ile olur.
Agresif oynamakta olur.
Bu şartlarda olan bir takıma 

kondisyon kurtarır.
Daha maçın basında, rakibi 

bastıran bir oyun tarzı benimsen
melidir.

Orta sıralarda olan takımlarla 
yapılan maçlarda, galibiyet şarttır.

Çünkü düşecek takımlardan da 
zirveye oynayanlardan da puan 
almak zordur.

Bu sene Bursaspor’un süper lig 
de kalma şansı çok azdır.

9 maçın alınması bile yetmeye 
bilir. Elazığ’ın, Akçabat’ın, İstanbul 
spor’un ve Rize'n inde maç kay
betmesi lazım.

Malatya maçı ile, bir ışık 
göründü.

Ama. Kabus henüz bitmedi.
Yine tekrar edelim.
Bursaspor için, artık beraberlik 

lüksü bitmiştir.
Ya kazanacak.
Ya kaybedecek.
Başka cıkıs yolu yoktur.

Bacaklarımızla değil.
İnancımızla curuvoruz,

"İncir
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Çanakkale Zaferi’nin 
89. yıldönümü kutlandı
Seyfettin SEKERSOZ

Çanakkale Zaferi’nin 
89. ncu yılı düzenle
nen törenlerle kut
landı.
İlk tören Atatürk 
Anıtı’nda yapıldı. 
Burada, protokol ve 
siyasi parti temsilci
leri Ata’nm huzuruna 
çelenk sunarak saygı 
duruşunda 
bulundular.

Aft Mş’s zipı

Çanakkale Zaferi’nin 
ikinci etkinliği ise, 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi nde 
gerçekleştirildi. 
Tören öncesinde 
sahneye çıkan 
TRT’te çalışan ve 
eski Tapu Kadastro 
Müdürlüğünden 
emekli olan Turan 
Yetiş, izleyenlere dilli 
kaval ile mini 
konser verdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsav 
ası Ayhan Akgün, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, okul 
müdürleri ve öğrenci
lerin katıldığı tören 
saygı duruşu ve oku

nan İstiklal Marşı’nın 
ardından Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka, 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşma yaptı. 
Daha sonra Tarih 
Öğretmeni Yusuf 
Mazlum, Çanakkale 
deniz savaşının 
başlangıcından 
itibaren gelişen olay
lar hakkında açıkla
malı bilgiler verdi.

"Ya gazi ol! Ya 
şehit" adlı şiirden 
esinlenerek, bir 
ailenin oğlunu savaşa 
gönderdiği kısa piyes 
ise izleyenler 
tarafından uzun 
süre alkışlandı. 
Çanakkale Zaferi 
törenleri müzik 
Öğretmeni Metin 
Yeşildal yöneti 
mindeki koronun 
seslendirdiği 
eserlerle son buldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Liman-Iş Sendikası 
nı ziyaret eden 
Anavatan Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Adnan 
Tekin, başkan 
adaylarının çıka
cak kamu 
yönetimi yasasını 
bilmediklerini 
iddia etti.
Şirin Pasajı’nda 
bulunan Liman İş 
Sendikası Gemlik 
Bölge Temsilciliği’ni 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt ve belediye 
meclis adaylarıyla 
birlikte ziyaret eden 
Adnan Tekin’i 
sendika temsilcisi 
Ertaç Öktem ile 
sendika arkadaşları 
karşıladı.
Tekin, burada yap
tığı konuşmada, 
halen devam eden İl 
Genel Meclisi Daimi 
Üyeliği nedeniyle 
vali yardımcıları ve 
arkadaşları ile kamu 
yasasını iyice incele 
yerek Büyükşehir 
için kadro hazır
ladıklarını söyledi. 
"Gemlik’in sorun
larını biliyoruz, 
nereden ne para 
gelecek onu da 
biliyoruz ve bele

diye yönetimine 
tamamen hazır 
durumdayız" mesajı 
veren Adnan Tekin, 
"İddia ediyorum, 
diğer adayla nn 
hiçbiri kamu yö 
netimi hakkında 
hiçbir şey bilmi 
yor" şeklinde 
konuştu.
Sendika temsilcisi 
Ertaç Öktem ise, 
kendilerini ziyaret 
eden tüm siyasilere 
sordukları soruvu 
Adnan Tekin’e 
de yöneltti.
Öktem, "GEM 
PORT’ta çalışanlar 
için ne gibi yardım
da bulunacaksınız. 
Bizim oradaki 
mücadele mizi bir 
belediye başkanı 
nasıl bilmez" diye 
yönelttiği soruya

Tekin, "Gemport I 
yönetiminde 
belediyeden iki ■ 
var, bu kuruleyH 
sınırlan içindefj 
tepesine binmebl 
gerekir. Orada 
olanları muhataba 
biri kendisine $aa 
miştir ve haberi I 
vardır. Görev bar 
verildiğinde sîzle 
için en iyisini 
yapacağımıza 
inanın" dedi.
Kent konsevi icndf 
görüşlerini bildiresi 
Adnan Tekin, 
"Biz beyanname I 
m ize 'kent konsol 
nasıl kurulacak’ I 
yazdık. Onlar ise I 
sadece ’Kurulocdl 
diyorlar. Biz kent I 
konseyini, kent | 
kültürü haline 
getireceğiz" de£ I

DYP’de sürpriz doğum günü
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kollan Baş 
kanı Safiye Çevik’e 
arkadaşları sürpriz 
doğum günü 
düzenlediler.
Seçim çalışmaların
dan doğum gününü 
dahi unutan Bayan 
Çevik, Belediye 
Başkan adayı Faruk 
Güzel’in Bahkpaza 
rı’ndaki seçim büro
suna geldiğinde 
gözlerine 
İnanamadı.
Arkadaşları 
doğum gününü 
unutmamışlardı ve 
hazırladıkları 
üzerinde kendi 
resmi olan pastayı 
Safiye Çevik’in

önüne koydukların
da ancak doğum 
günü olduğunu 
hatırladı ve 
gözlerinden ince 
yaşlar kendiliğinden 
boşaldı.
Eşi Halil Çevik’in 
kendisine verdiği 
çiçekler onun 
günlerdir koşturup 
yorduğu bedenini 
biraz olsun din
lendirmeye yetti. 
Halil Çevik, eşinin 
ancak 35’nci doğum 
günü olduğunu ve 
kendisine sormamızı 
istedi ve bizde 
sorduk. Aldığımız 
yanıt ise "35’ı 
yeni bitirdim" 
sözleri oldu.

Çadır görücüye çıktı

Yaz geliyor, piknik 
yapmak içinde olsa, 
gecelemek içinde 
olsa b ir çadıra 
ihtiyaç duya
bilirsiniz.
Peşin alırsanız 130 
milyon lira. Eğer 
taksitle alış veriş 
yapmak istiyorsanız 
işte size fırsat. Ay’da 
20 milyon vererek

I 8 ayda bu çadıra
I sahip olabilirsiniz.

Denizli'de

Tannverdi isimi 
firmanın ürettiği 
çadırlar vatan
daşların alımma 
sunuluyor.
Yazın deniz kenar 
lannda. kışm 
özellikle zeytin 
toplarken içine 
sığınabileceğiniz 
portatif yer. Sabo 
firma elemanla n 

her keseye wyj 
çadırımız var' 
diyorlar, karar s
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Bilim
İnsanın evrenle buluşmasına aracılık eden 

sistemler bütünü.
Bilim Atatürk'ün deyişiyle “en gerçek yol 

gösterici"
Amaç erişilebilen düzeyde bilinen bir dünya

da rahat koşullarda yaşayabilmek.
Bilim doğal olarak teknolojinin baş 

döndürücü hızla gelişmesine de yol açıyor.
Günümüze dek yapıla gelen bilimsel araştır

malar ve üretilen teknoloji doğanın kay
naklarım hoyratça kullandı.

Ekolojik dengeyi bozdu.
Tarımda nitelik değişimine yol açtı.
Ekonomik kaygılardan yola çıkılarak çok 

uzun ömürlü, mevsimsel değişkenlerden et 
İrilenmeyen üretim hevesi üründe nitelik 
değişimine yol açtı

Doğal koşullardan uzak, teknoloji destekli 
ürünler artık “genetik değişimler” nedeniyle, 
insan sağlığım tehdit eder boyutlara ulaştı.

Şimdi, müdahale edilebilen her sebze ve 
meyve yılın her mevsimi,mevsimin her ayı 
pazarda, büyük marketlerde ve manavlarda tez
gahlan süslüyor.

Önce evimize oradan da midemize yerleşiyor.
Sorun da bu aşamadan sonra başlıyor.
Sağlık deformasyonu onulmaz yaralar açıyor. F
Ve nesilden nesile işlevini sürdürüyor.
Bilimin amacı gerçekte insanlann yaşamını 

kolaylaştırmaksa, bu sonuç nasıl açıklanacak?
Demek ki adına kapitalizm denilen ve insanı 

bir meta olarak gören sistemin “vahşiliğinin 
doğ al sonucu .

Kapitalizmi vahşi kılan bir başka neden..
Minimum alanda çok yüksek verim elde etme 

isteği ..
Bu istek doğanın değişmez ve olmazsa olmaz 

canlıları bitki ve hayvanların genetik organiz
malarım değiştirdi.

Şimdi ülkemizde ve dünyada doğal tarımdan 
söz ediliyor

İnsanoğlu ilginç.
Önce bozuyor, sonra düzeltmek için uğraşı 

yor.
Küreselleşme adı altında bir ucube yarattılar.
O yaratık dünyanın canına okudu.
Ayılabilenler mücadele ediyor.
Henüz ayılamayanlar mücadele edenlerin 

dışladıklarını “yeni” diye bağırlarına basıyorlar.
Yiyip yutuyorlar.
Demek ki dünyanın düzeni bu..
Birileri üretecek.
Gelişecek.
Geliştikçe yenilikler yapacak.
Eskileri atacak.
Diğerleri eskilerden yenileri üretecek.
Adına da küreselleşme denilecek.
Kısır bir döngü..
Bu döngüye çomak sokmak gerek.
Ne yapılacak?
önce cesametli marketlerin ışıltılı vitrinlerini 

süsleyen kıpkırmızı domatesler alınmayacak.
Oyuna gelmemenin bir başka yöntemi de 

sabırlı olabilmek.
Doğal değerlere sahip çıkabilmek.

İlçe Seçim Kurulu’nda 
hazırlıklar tamamlandı
28 Mart 2004 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri 

ile ilgili İlçe Seçim Kurulu’nda yapılacak olan 
hazırlıklar tamamlandı. Sandık başkanlarına, 

torbaları 24 Mart 2004 günü dağıtılacak
28 Mart 2004 Pazar 
günü yapılacak olan 
yerel seçimler ile ilgili 
İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığınca yürütülen 
hazırlıkların tamam
landığı bildirildi.
İlçe Seçim Kurulu’ndan 
yapılan açıklamada, 
seçim takviminin devam 
ettiği hatırlatılarak, 
seçim propagandalarının 
18 Mart 2004 
Perşembe gününden 
itibaren başladığı 
belirtildi.
24 Mart 2004 günü 
Sandık Kurul 
Başkanlıklarına verilecek 
olan seçim araç ve 
gereçlerinin bulunacağı 
torbaların hazırlanması
na bugün başlanıyor.
21 Mart 2004 günü ise, 
seçmen bilgi kartlarının 
seçmenlere dağıtılması 
tamamlanacak, 
dağıtılmayan kartlar 
İlçe Seçim Kurulu

Başkanlığı’na 
teslim edilecek.
22 Mart 2004 günü ise, 
sandık kurullarından 
görevli olan görevlilerin 
eğitim çalışmaları 
tamamlanacak, 
malzeme torbalannın 
hazırlanması bitirilecek, 
hazırlanan torbalar, 
geçici İlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığına 
teslim edilecek.
24 Mart 2004 günü ise, 
İlçe ve geçici İlçe Seçim

Kurulu başkanlıklarınca 
malzeme torbalan, 
sandık kurulu 
başkanlarına 
teslim edilecek.
27 Mart 2004 günü 
ise, saat 18.oo’de 
seçim propagandaları 
son bulacak.
28 Mart 2004 Pazar 
günü ise, seçmenler 
oylarını kullanacak. 
Aynı gün, saat 
24.oo de seçim 
yasaklan sona erecek.

Verem Savaş Demeği’nden yiyecek yardım
Seyfettin SEKERSÖZ
Verem Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi, hastalan- 
na yönelik gıda yardım- 
lanna devam ediyor.
Her 15 günde bir olmak 
üzere kayıtlı 20 hastası
na yiyecek yardımında 
bulunan dernek üyeleri, 
hastalarından gelen talep 
doğrultusunda giyecek 
yardımı da yapıyor. 
Derneğin hastalarına 
yaptığı gıda yardımı tor
balarında 3 kg. şeker, 1 
kg. çay, 2 kg. pirinç, 1 
kg. kuru fasulye, 2 paket 
yeşil mercimek, 1 paket 
kırmızı mercimek, 2 
paket bulgur, 4 paket 
makarna, 1 kg. çorbalık,

2 paket margarin yağ.
2 kg. sıvı yağ. 1 paket 
sabun, 1 kg. peynir, 1 
kg. bütün tavuk, 30 adet 
yumurta bulunuyor. 
"Siyasiler bizim ne 
yaptığımızı bir göre- 
bilseler dünyalar bizim

olacak" diyen demek 
üyeleri bu kişilerin biraz 
olsun kol tuk yansından 
kafalannı kaldırıp 
insanlara gerçekten 
yardımcı olan bu 
demeğe sahip çık
malarını istediler.
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Bili Gates’in 
bilgisayar beklentisi

Microsoft şirketinin 
Başkanı Bili Gates, 
2010 yılma kadar, 
dünyada kişisel 
bilgisayar 
satışlarının ikiye 
katlanarak, 2 
milyara ulaşa 
cağını belirtti. 
Almanya’nın 
Hannover ken 
tinde düzenlenen 
dünyanın en

Baharda "Duygularımız" 
karışıyor

Aşırı neşe, sürekli konuşma, abartılı 
giyinme isteği varsa dikkat...

büyük fuarlarından 
CeBIT Bilgisayar 
ve İletişim Fuan 
nedeniyle Bild 
gazetesine bir 
açıklama yapan 
Gates, şöyle 
konuştu:
"Bilişim 
endüstrisi şu 
ana kadar 1

2010 yılma kadar 
1 milyar bilgisa
yar daha satıla
cak” dedi.
Gates, bu 
bilgisayarların, 
kullanıcılarının 
arayışlarına göre 
uyarlanacağını, 
örneğin, kişinin 
konferans esnasın-

alabileceğini veya 
evde koltuğuna 
oturup e-maillerine 
bakabileceğini 
kaydetti.
Gates, "Yarının 
bilgisayarları 
daha küçük, 
daha güçlü, daha 
ucuz olacak ve 
daha az elektrik

Baharla gelen 
aşırı neşe, 
para harcama 
isteği, abartılı 
giyinme, 
sürekli 
konuşma gibi 
davranışların, 
bu mevsimde 
en sık rast
lanan ruhsal 
hastalık olan

değişiklik
lerinde uyku 
suzluk, yor 
günlük, is 
teksizlik, 
iştahsızlık 
gibi durum
ların ortaya 
çıkmasının 
normal 
olduğunu 
belirtti.

milyar bilgisayar 
üretip sattı. 
Günümüzden

da klavyesiz 
bilgisayarla 

çeşitli notlar

tüketecek" 
diye konuştu.

KAFETERYA İŞLETİCİSİ AUIMAKTABII
Gemlik Narlı Köyü'nde "Aydınlar Narlı Evleri Tatil Köyü* 

adıyla 111 haneli sitemizin içinde kafeteryamız 
her yılın Haziran - Temmuz - Ağustos - Eylül aylarında site 
yönetimi isteği doğrultusunda çalıştıracak bir işletici ve bir 

de bahçıvan işlerinden anlayan eleman aranmaktadır.
Arzu eden kişilerin 0.224 513 17 31 nolu telefondan 

Yönetici Necati Aydın'a müracaat etmeleri rica olunur.

"iki uçlu 
duygu-durum 
bozukluğu "nu 
n göstergesi 
olabileceği 
bildirildi.
Adana 
Numune 
Hastanesi 
Ruh Sağlığı 
ve Hastalık 
lan Uzmanı 
Psikiyatrisi
Dr. Sümer 
Öztannöver, 
mevsim dö 
nümlerinde 
ortaya çıkan 
davranış 
değişiklikleri 
nin hastalık
ların haber
cisi olabildiği
ni söyledi. 
Öztannöver, 
mevsim

Sümer 
Öztannöver, 
"Ancak, 
özellikle 
çalışma 
hayatımızı ve 
çevremizle 
ilişkilerimizi 
engelliyor ve 
bu olumsuz 
durum sürek
li hale dönü 
şüyorsa mut
laka bir uz 
mana başvu
rulmalı. 
Çünkü çok 
sayıda dep 
resyon türü 
mevsim deği 
şiklikleri 
döneminde 
ortaya 
çıkar." diye 
konuştu. 
Bahar ayların

da en sık 
rastlanan 
ruhsal sorun
lardan birinin 
de, "iki uçlu 
duygu-durum 
bozukluğu " 
olduğunun 
altını çizen 
Öztannöver, 
aşın neşe, 
para harcama 
eğilimi, 
abartılı giyin
me, sürekli 
konuşma, 
cinsel istek
lerde artış 
gibi davranış 
değişiklik
lerinin 
hastalığın 
habercisi 
olduğunu 
söyledi.
Bahar

aylannı 
sorunsuz 
atlatmak km. 
hafi f gıdalana 
ve acık 
havada 
gerçekleşti 
rilen etkinlik
lerin tercih 
edilmesini 
isteyen 
ÖztannöverJM 
"Kendi m ize 
daha cok 
vakit ayır- 1

ve hafif 
tempolu 
yürüyüşler 1 
yapmak 
bahara
uyum 
sağlamayı .
kolav/aşnmn 
dedi.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız reklam kampanyasında 

çalışacak BAYAN ELEMAN alınacaktır. 
Müracaat: 513 49 42 (Özlem Hanım)

JAPON SOMIAII I
MERKEZÎ ı

SfflU&SBK f
GAMASI SENISI

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

ÇİFTİ AİLE ARANIYOR YAZLIĞINIZIHIZLI VE DENGELİ EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

1+SAY 
1+9 AT 
1+1BRT

Çiftlikte çalışabilecek büyükbaş hayvan 
tMkıahğı yafttuk AİLE ARANIYOR 

MincHtT«l:5l3 73 93

ETTİR
TOTO TİCARET

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK

SICACIK BİR MFKAN 
TEKNOLOJİ M İM KEVTÜRİ

V/LŞAY1N
OSKKNURE aMRNEW0M

FNt l£ MK OM, VMSBtSk

TEL:513 7117
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Depresyon, intiharın sebebi

n

Mutlaka tedavi 
edilmesi gereken* 
yaygın bir hastalık 
olan ve yaşam 
boyu görülme ihti
mali yüzde 18 
olarak hesaplanan 
depresyonun en 
önde gelen intihar 
nedenlerinden biri 
okluğu bildirildi. 
Uzmanlar, depreş 
yonun pençesine 
düşenlerin yüzde 
15‘inin intihar 
ettiğini bildirdi. 
Depresyonla hasta
larda işgörmezlik, 
sağlıklı bireylerden 
5 kat fazla. Yapılan 
çalışmalar Türki 
ye de de depreş 
yonun, birinci basa 
inakta da en sık 
görülen hastalık 
olduğunu doğrulu 
yor. Türkiye’de dep 
resyon gibi çok 
önemli halk sağlığı 
sorununa psikiya- 
tristler ve pratis 
yen hekimler 
tedavi uyguluyor. 
Birinci basamak 
sağlık kuruluşların

da pratisyen 
hekimlerin depreş 
yon konusundaki 
bilgi, beceri, tanı 
ve tedavi becerile 
rini artırmak üzere 
pek çok eğitim 
etkinliği düzenlendi 
ve binlerce hekim 
sürekli eğitim aldı. 
Bu eğitim prog 
ramlarının bir 
kısmının Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan yürütüldüğünü 
belirten uzmanlar, 
"Tüm veriler dep 
resyonun birinci 
basamakta tedavi 
edilmesini öner
mektedir. Çünkü 
birinci basamak 
hastaların ilk baş 
vuru noktasıdır. 
Ülkemizde 45 bin 
pratisyen hekim, 
bin 500 psikiya
trisi vardır. Psiki 
yatri uzmanları 
nın yüzde 50'si 3 
büyük ildedir, bazı 
illerde psikiyatrisi 
başına 100 ile 3 
bin hasta düşmek
tedir, bazı illerde 

■
ise psikiyatrisi 
yoktur" diye 
konuştular. 2004 
yılı Bütçe Uygula 
ma Talimatı’na 
(BUT) göre sadece 
psikiyatrislere 
ulaşabilen depreş 
yonlu hastaların 
çağdaş ilaçlardan 
yararlanabileceğini 
ifade eden uzman
lar, şunları 
kaydetti: 
"Pratisyen hekim
lere 'yazamaz' 
denilen ilaçlar, 
hasta uyumu, 
etkinlikleri, yan 
etkilerinin az 
olması güvenilir
likleri gibi neden-

■M -

terle kullanıma 
girmiştir ve tüm 
tedavi kla 
vuzlannda ilk 
seçenektirler. 
O halde burada 
maliyet tartışması 
yapılamaz. 
Bilimsellik, 
adalet, sevgi, 
yarar duygulan 
çalışırsa kimse 
hekimin onuru 
ve reçetesine, 
kararma, has
tasının sağlık 
hakkına müda
hale edemez.
Kaldı ki, maliyet 
ile ilgili hesaplar 
da BUT’ü doğru 
lamamaktadır".

II

Hava sıcaklıkları 8 ile 10 
derece artacak.

Bugün, batı böl
gelerinden başla
mak üzere, tüm 
yurtta artacağı 
bildirildi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü n den 
yapılan açıklamaya 
göre, bugün kuzey 
ve iç bölgelerde 
görülen yağışlı 
hava, bugün Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu’nun 
doğusunda etkili 
olduktan sonra 
yurdu terk edecek. 
Hava sıcaklığı, 
bugün batı 
bölgelerinden 
başlamak üzere, 
tüm yurtta 
hissedilir derecede 
8 ile 10 derece 
artacak.Halen

VI

mevsim normalleri 
altında ve yer yer 
civarında seyreden 
hava sıcıkhklnn. 
mevsim normal
lerinin üze rine 
cıkacak. Hava 
sıcaklığında bekle 
nen artışlar, hafta 
ortasına kadar 
devam edecek ve 
yurt genelinde 
yağış görülmeye
cek.

bilişim hizmetleri

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EM SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT

A4Tech
JoyshCk

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
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Bankalar da faiz 
indirimine başladı

Merkez 
Bankası’nın 
gecelik faiz 
oranlarını 
bugün 2 puan 
indirmesi son
rasında 
bankalarda faiz 
indirimine 
başladı. İlk 
indirim karan 
Yapı Kredi 
Bankasından 
(YKB) gelirken, 
banka TL 
mevduat faiz 
oranlannı 1 
puan indirdi. 
HSBC de TL 
bireysel kredi 
faizlerini 
düşürdü.
YKB 6 ay ve 1 
yıl vadede 5

milyara kadar 
olan mevduata 
faiz yüzde 
22’den yüzde 
21’e, 5 milyar 
ve 15 milyar 
üstü mevduatta 
aynı vadelerde 
faiz oranlan 
yüzde 23’ten 
yüzde 22’ye 
düşürüldü. 
Banka 1 ay ve 
3 ay vadedeki 
oranlannda ise 
herhangi bir 
değişiklik yap
madı.
Bu arada HSBC 
Bank da bugün 
bireysel kredi 
faiz oranlarında 
indirim yaptı. 
HSBC Bank

Çin’de yatırım atağı |

A.Ş.’den yapılan 
açıklamaya 
göre, ihtiyaç 
kredisinde 36 
aya kadar olan 
tüm vadelerde 
faiz oranlan 
yüzde 2.65’ten 
yüzde 2.49’a 
gerilerken, 
bireysel finans
man kredileri de

60 aya kadar 
olan vadelerde 
yüzde 2.65’den 
2.49’a geriledi. 
TL eğitim kre
disi, taşıt kre
disi ve konut 
kredisinde 
herhangi bir 
değişiklik 
yaşanmadı.

Çin’de yılın ilk iki 
ayında bir önceki 
döneme göre yurt 
içi yatırımlar 
yüzde 53 oranın
da artarak 328.7 
milyar yuana (39 
milyar dolar) 
ulaştı. Çin’de 
yatırımlar en 
fazla inşaat, 
demir-çelik, tek
stil ve endüstriyel 
ürünler sektörler
ine yapılıyor.
Ulusal istatistik 
bürosu NBS 
2003 yılında söz 
konusu yatırım
ların bir önceki 
yıla göre yüzde 
26.7 artarak

proje üzerinde 
yatırım olurken 
bu yıl aynı 
dönemde 
40 bin projenin 
devrede 
olduğunu belirtti. 
Büro, yatırımlar
daki artışı ham- 
mad 
delerde artan 
fiyat avantajından 
faydalanma 
düşüncesi 
olarak 
yorumladı. 
Bu arada Çin 
ekonomisinin 
yeterince ısındığı
na dikkat çeken 
analistler, 
hükümete

çok yüksek. 
Yüzde 20’lere 
çekilebilirse daha 
mantıklı olur 
kanaatindeyim 
dedi. Ekonomist 
Steve Xu, 
ekonomiye genel 
bakıldığında 
me rkez bankası
na sıkı para poli
tikası tavsiye 
etmenin yersiz 
olduğunu kaydet
ti. Xu, "Bu veril
er ekonomik 
büyümenin den
gesizliğini göster
mektedir ve çok 
ciddiye alın
malıdır. Fakat 
tüketici

Aerol 
adını 
ârâı 
kani 
egzeı 
adet 
L*da

Mp i

lata 
faks

Türk işadamlarının 
büyük başarısı

5.51 trilyon yuan 
olduğunu hatır
latarak son 
rakamların 
Çin’de ekono
minin gereğinden 
fazla ısındığı, 
yönünde verileri 
ortaya çıkardığını 
bildirdi. Büro 
2003 yılı ilk iki
ayında 11 bin

uyanlarda 
bulunuyor. Hong 
Kong ICBC ekon
omistlerinden 
Steve Xu, 
"Yatıranlarla 
ekonomi geçen 
yıl çok büyüdü. 
Bu yıl da hızlı 
hareket devam 
ediyor. Yüzde
53’lü rakamlar

fiyattan ve kredi- V 
erdeki artış oran- I 
lan gibi bilgilere I 
bakıldığında, 
Çin’in faiz 
oranlannı 
arttırması veya 
devalüasyona 
gitmesi 
gerektiğini 
düşünmüyorum" L .
diye konuştu.

I

Hatayh 2 
işadamı, Suriyeli 
işadamlanyla bir
likte Halep’te 
Orta Doğunun 
en büyük metal 
fabrikasını açtı. 
Zinco Metal 
Fahri kası, Suri 
ye nin metal 
ihtiyacının yüzde 
60’ını karşılaya
cak.
Suriye ile 
Türkiye arasında 
her geçen gün 
daha iyiye giden 
ikili iliş kiler 
ekonomik alanda 
da mey velerini 
ver meye 
başladı. Hataylı 
işadamlarından 
Osman Şahan ve 
Adnan Ovalı ile 
Halep Sanayi 
Odası Başkanı 
Gassan 
K ra yy em’in 
ortaklaşa 
kurdukları Zinco 
Metal 
Fabrikasının 
açılışı nede niyle 
bir tören düzen
lendi. Suriye’nin 
Halep şehrin 
deki Grand 
Otel’de düzenle

nen törene 
Suriye Sanayi 
Bakan Yardımcısı 
Salih Azizi, 
Hatay Valisi 
Abdulkadir San, 
Halep 
Başkonsolosu 
Hulusi Kılıç, 
Halep Ticaret 
Odası Başkanı 
Salih Mellah ile ■ 
çok sayıda 
Suriye ve Türk 
işadamı katıldı. 
Törende konuşan 
Os man Şahan, 
uzun ve ciddi bir 
çalışma sonucun
da Suriye’ye fab
rika kurmayı 
kararlaştırdık
larını belirte rek, 
"Suriye’yi 
tanımıyorduk. 
Elimizde sade ce 
yaptığımız çalış
manın sonucun
da elde ettiğimiz 
veriler vardı. 
Önce Suri ye’den 
bir ortak bul
mamız gerek
tiğine karar 
verdik. Daha 
sonra Gassan 
Kreyyim ile bir 
İlkte bu fabrikayı 
kurmayı karar

laştırdık.
Kurduğumuz 
tesis, Ortado 
ğu’nun en bü 
yük ve dünya nın 
en modern tesis
lerinden biridir" 
dedi.
Suriye Sanayi 
Bakan Yardım 
cısı Salih Azizi 
ise iki ülke 
arasındaki bu 
işbirliğinden 
büyük bir mem
nunluk duy
duğunu 
belirterek, ilişki
lerin daha da 
iyiye gideceğini 
söyledi. Azizi, 
açılan bu fab
rikanın diğer 
işadamlarına da 
örnek olmasını 
dileyerek, "İki 
ülke arasında 
ileride yapılacak 
projeler için etüt

çalışmaları 
sürüyor. Türkiye 
ve Suriye’nin 
gerek işadamı 
gerekse özel 
kurumlar arasın
da, çok önemli 
yatırımlar için ön 
görüşmeler 
yapıldı. Biz ülke 
olarak özel 
sektörün 
kalkınmasına 
büyük önem- 
veriyoruz. Çünkü 
özel sektörün 
kalkınması 
devletin kalkın
ması demektir. 
Zinco Metal 
Fabrikası, iki 
ülkenin örnek 
işbirliğinin 
ürünüdür.
Bu yatırımların 
devamını 
diliyorum" 
şeklinde 
konuştu.

hedefleyen konsey toplandı.
Türk- Alman 
işbirliği Konseyi 
Ankara’da 
toplandı.
İki ülke arasında
ki işbirliği alan- 
lannı geliştirmeyi 
hedefleyen 
toplantılann ilk 
günkü, günde
minde,Türkiye- 
Avrupa Birliği 
ilişkileri vardı. 
Dışişleri Bakanı 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
toplantının 
açılışında, 
Türkiye’nin AB’ne 
tam üyeliğinin, 
stratejik ve 
ekonomik alanda 
sağlayacağı getiri
lerin, AB’nin 
küresel bir güç 
olmasına katkıda 
bulunacağını 
vurguladı.

Abdullah Gül, 
"Bu gerçek, 
terörizmden 
uyuşturucu 
kaçakçılığına, 
yasadışı göçten 
çevre sorunlarına 
kadar bir çok 
güncel sorunu 
içeriyor. Aynca, 
Türkiye gibi 
önemli bir müslü- 
man nüfusa sahip 
ülkenin AB 
üyeliği, kültürler 
arası uzlaşma 
sağlanmasına, 
dünyada ve 
bölgedeki siyasi 
ve kültürel geril- 
imlerin azalması
na önemli katkı 
sağlayacaktır.
Avrupa Birliği nin 
Aralık 2004'te 
Türkiye ile ilgili 
hayati karan 
alırken bu vizyon
la hareket

edeceğine yürek
ten inanıyorum." 
şeklinde 
konuştu.
Almanya Dışişier 
Bakanlığı 
Müsteşan Klaus 
Schariot da, 
Türkiye'yi, AB m 
giden yolda 
yürekten 
desteklediklerdi 
belirterek. 
"Almanya'ya 
bu konuda 
güvenebilirsiniz 
dedi.
TOBB Başkanı 
Rifat
Hisarcıkhoğhı di 
AB dışmda 
kalmanın

I
lake 
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M! 
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Seoda 
hamdı 
âzain 
Mm*
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Türkiye acısında! afan 
dışlayıcı ve her 
açıdan ayrımcı N. 
bir gelişme 
olacağını 
söyledi.
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Egzersiz beyin 
üzerinde de etkili

Fiziksel aktiviteler beynin fonksiyonlarını geliştiriyor
Aerobik ve hızlı 
adımlarla 
yürümek gibi 
bazı fiziksel 
egzersizlerin, 
sadece vücut 
kaslarını 
güçlendirmek ve 
kalp kaslarının 
kapasitesini 
geliştirmekle 
kalmayıp beynin 
fonksiyonlarını 
da geliştirdiği 
ortaya çıktı.
Illinois Universite- 
si’nde yapılan 
araştırmada, ilk 
kez yüksek 
teknoloji ürünü 
" neuroim agi n g 
tekniği kullanıldı 
ve yapılan egzer

sizlerin beyin 
üzerindeki etkisi 
ölçüldü.'
Ulusal 'Bilimler 
Akademisi’nin 
Mart sayısında 
yayınlanan 
araştırma, 
fiziksel 
aktivitelerin

beynin yapısını 
değiştirdiğini ve 
karar alma 
sürecini 
geliştiren bir 
etkisi olduğunu 
ortaya koydu. 
Egzersizlerin 
beyindeki 
nöronların

bağlantılarını 
artırdığı ve 
bunun da 
fiziksel olarak 
hareketsiz bir 
insana göre 
dikkat 
odaklanmasını 
artırdığı 
kaydedildi.
Ayrıca, dikkatin 
odaklanmasını 
engelleyici 
ortamlarda 

teste tabi 
tutulan 
deneklerden 
egzersiz 
yapan grubun, 
hedefe 
daha kolay 
odaklandığı 
saptandı.

I Beyinde bir 
enzim iştahı 
düzenliyor

Beyindeki enerjiyi 
denetleyen enzim aynı 

zamanda kiloyuda 
düzenliyor..

Beyinde hücrel
erdeki enerjiyi 
denetleyen bir 
enzimin, aynı 
zamanda iştah ve 
kiloyu düzenlediği 
ortaya çıktı. 
Harvard Üniver
sitesi’nde görevli 
bilimadamlan, 
fareler üzerinde

Erkeklerde osteoporoz
I tehlikesi

Osteoporoz, sadece kadınlan tehdit eden bir rahatsızlık değil
Adnan Menderes 
Üniversitesi Fizik 
Tedavi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Ömer Faruk 
Sendur, yaşlılarda 
kemik miktarında 
azalma ve kırılgan
lığında artma ile 
seyreden ve "osteo
poroz" olarak bili
nen kemik erimesi 
hastalığının sadece 
kadınlarda değil, 
erkeklerde de önem
li bir sağlık proble
mi olduğunu belirtti. 
Sendur, "Yaşın iler
lemesi ile birlikte 
kadın ve erkek
lerde kemik kayı
pları belirli bir 
dönemden sonra 
hızlanmaktadır.
Yapılan çalışmalar
da erkeklerin 
yaşam boyunca 
1/3'nün kırık riski

taşıdığı bildirilmek
tedir. Yine osteo
poroz nedeniyle 
oluşan kalça kırık
larının % 25-30’u 
ve omurga kırık
larının % 14*ü 
erkeklerde de oluş
maktadır. Kadınlar 
da daha sık görül 
düğü şeklindeki 
hastalığın eğilimi 
aslında, erkekler 
de hekime başvu
ranların yüksek 
oranından 
rahatlıkla anlaşıla
bilir. " dedi.
Hastalığın tedavi ve 
korunmasının kadın
larda görülen 
"osteoporoz" 
tedavisinden farklı 
olmadığını belirten 
Sendur, hastalıkla 
beslenme program
larında süt ve sütlü 
ürünlere ağırlık ver

ilmesi gerektiğini, 
ayrıca yaşlanma 
ile birlikte yeterli 
kalsiyum ve D vita
mini desteği sağla
narak başa çıkıla
bileceğini bildirdi. 
Şendur, "Hastalığın 
önlenmesinde hem 
kalp-akciğer 
sağlığı, hem de 
kemik kaybının 
azaltılmasında

düzenli egzersiz
lerin unutulma
ması gerekir.
Bunun için başka
ca bir sağlık prob
lemi olmayan 
kişilere en az haf
tada 3 gün ve 30- 
45 dakikadan az 
olmamak kaydnla 
tempolu yürüyüşler 
önerilmektedir" 
şeklinde konuştu.

yaptıkları araştır
mada, faaliyeti 
iştahın bastırıl
masıyla ilişkili tep
tin hormonunca 
düzenlenen AMKP 
enzimi dizgin
lendiğinde, hayvan
ların daha az 
yediğini ve daha 
iştahsız hale geldik
lerini gördü. 
Farelerin, enzim 
seviyesinin yük
selmesiyle 
iştahlandığı ve daha 
çok yediği ortaya 
çıktığı araştırmanın 
yazan Barbara

Kahn, hedefi obez 
insanlar olan 
buluşun, yeni tedavi 
yöntemleri için 
umut vaat ettiğini 
söyledi.
Bir dergisinin inter- I 
net sitesinde yayın
lanan araştırma, 
leptin hormonuna 
oranla iştah 
üzerinde daha 
doğrudan etkili olan 
AKMP enziminin, 
kilo denetimi için 
daha faydalı 
olabileceğini 
gösterdi.
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Güleryüzlü, sevecen 
ve kapısı halka açık 
bir belediye için... 
İşsizliğe Çözüm İçin... 
Güleryüzlü Bir Belediye İçin...

t

Faruk
GEMLİK BELEDİYE j UfMIN



İlçe Seçim Kurulu’nca belirlenen yerlerin dışında afiş asılınca yasak hatırlatıldı

Yasak afislemeve uvarı
Gemlik //çe Seçim Kurulu Başkanlığı, yerel seçimlere katılacak siyasi parti başkanlıklarına yazdığı yazıyla, 19 Mart 2004 tarihinde 
başlayan açık alanlarda, belirlenen yerlere afiş asma dışında uygulama yapılması nedeniyle, bu yerler dışında afiş asılmasının yasak 
olduğu belirtildi. Yerel seçimlere katılacak olan siyasi partiler probaganda döneminin başlamasıyla elektrik direkleri beşte olmak üzere 
koş bulunan her alana belediye başkan adaylarının afişlerini asmaları üzerine ilçenin her köşesi afişle dolunca, yasak hatariatddı.

gemlik GEML,K’,N ,LK günlük gazetesi

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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DYP Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, Liman-lş Sendikası’nı ziyaret ederek, işçilere seslendi

“Sizden tek isteğim bölünmeyin”
Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış
Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, Liman-İş 
Sendikası’na yaptığı ziyarette, sendika işçilerine seslenerek, “Birbi 
rinize kenetlenin. Sizden tek isteğim bölünmeyin” dedi. Sendika işçile 
rine moral veren Güzel, ‘‘Yeni kurulacak liman için 250 gence ihti 
yacımız var. Biz bunun tamamını ilçemizden karşılayacağız" dedi.

Afişi yasağı
Yerel seçimlere sekiz gün kaldı.
Belediye Başkan adayları tüm güçleriyle çalış* 

malara» sürdürüyorlar.
Seçmenlere kendilerini tanıtmak. amacıyla her 

çeşit tanıtım aracından yararlanıyorlar.
Öunlann içinde en önemlisi tabiiki broşürler, 

adayların fotoğraflarını içeren afişler ve araç giy
dirmeler geliyor.

18 Mart günü seçim yasaklan başlarken, siyasi 
partilere de probaganda sebestisi gelmişti.

Yaklaşık bir ay önce, İlçe Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt siyasi parti temsilcileriyle yaptığı 
toplantıda, Siyasi Partiler Yasası ndaki uyulması 
gereken hususlara dikkat çekmişti.

Bu toplantıda bir konunun da altı dikkatlice 
çizilmişti.
Oda, afişlerin İlçe Seçim Kurulu nun belirlediği 

yerlere asılması idi.
Partiler seçim bürolarına, parti binalanna afiş ve 

pankart ve bayrak asabileceklerdi.
Elektrik direkleri, resmi kuramların duvarlan 

veya belirlenen yerler dışındaki diğer yerler afiş 
asdması yasaktı.

Dün, Gemlik’te şöyle kısa bir tur attım.
İlçede afişsiz elektrik direği görmedim.
Bir bakıma görüntü kirliliği belirmişti.
ANAP İlçe Başkam Ferhat Kurt, asılan afişlerin 

üzerine başka partilerin adaylarının afişlerinin 
asması sonucu, gençler arasında tatsız bir olay 
fapnmaması için İlçe Emniyet Amiri'ni uyardığını 
söylüyor.

Ve Ifçe Seçim Kurulu, daha önce aldığı karan 
partileri bir kez daha yazılı olarak hatırlatarak, 

; resmi kuramların duvarlan ile elektrik direklerine 
Nh asılmasına yasak getirdi.

| Tabii afissrz asılmayan direk bulabilirseniz.

Doğru Yol Partisi Belediye 
Başkan adayı Faruk Güzel, 
Liman-İş Sendikası’na dün yaptığı 
ziyaret te, sendika işçilerinin 
birbirine kenetlenmesi gerektiğini 
belit terek, “Liman işçilerinin 
nasıl şaftlar altında çalıştıklarını 
en iyi bilen terdenim. Seçilsem de 
seçilmesem de her zaman 
sizin yahınızcTayım” dedi.
SSK Hastanesi yapımı için verdiği 
sözü tutacağını belirten Güzel, 
“Babama söz verdim. Allah 
bana huzurevi yapmayı da 
nasip etsin” dedi. Haberi syf 3’de

Yeni Mahalle çöplüğü tehlike saçıyor
Çevre yolunun 
altındaki
Yeni Mahalle 
çöplüğünün 
hali içler acısı. 
Mahalle girişindeki 
toprak yolun 
kenarına atılan 
çöpler, sağlık 
açısından büyük

tehlike yaratmaya 
devam ediyor.
Toprak yolun 
kenarına dökülen 
gıda maddelerinin 
atıklarından ise. 
çevreye kötü 
kokular yayılıyor. 
Seyfettin $EKERSÖZur? 

haöerisyf 4(fe
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ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK’İN VE 
GENÇLİĞİN 
GELECEĞİ İÇİN

PARTİSİ 
1983

UtâtiMC

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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DYP Belediye Başkan adayı Faruk Güzel, Liman-lş Sendikası’na 
yaptığı ziyarette, sendika işçilerine “Birbirinize kenetlenin” dedi.

"Sizden tek isteğim 
bölünmeyin”

Erol GÜRÇAY

Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
ilçenin tek sendika sı 
olan Liman-İş 
Sendikası Gemlik 
Sobesi ne yaptığı 
ziyarette işçilere 
moral depoladı. 
Liman İş Sendik as ı 
Gemlik Bölge Temsil 
dsi Ertaç Öktem ve 
isçiler tarafından 
karşılanan Faruk 
Güzel. Liman Is te 
cahsan tüm işçile re 
seslenerek. "Birbiri 
nize kenetlenin, 
sizden tek

I isteğim bölün 
memen izdir dedi. 
Sendikada işçilerin

I özellikle işsizliğe 
I çözüm konusunda 

sorularını yanıtlayan 
Güzel, bu sorunu

I çözmek için öncelikle 
inşaat sektörünün 
mutlaka ayağa kaldı 
olması gerektiğini 
savundu.
Güzel, ilçe sınırlan 
itinde bulunan fir- 
malann Gemlik’te 
yaşayan gençleri işe 
aimalan için baskı 
uygulanması gerek- 
Öğini öne sürerek,

"Serbest Bölgeye 
baskı yapamayız 
ancak, diğer 
firmalara bunu 
uy gulanz. Yeni 
kurulacak bir 
liman için 250 
gence ihtiyaç var 
ve biz bunun 
tamamını ilçemiz
den karşılayacağız. 
Buralarda bizim 
gençlerimiz 
çalışmalı" dedi.
Sanayi kuruluşlarının 
yüzde 70’inin ruhsatı 
bulunmadığına deği
nen Faruk Güzel, 
"Bu firmalar küçük

hediyelerle beledi 
yeyi uyutuyorlar. 
Borusan Gemlik’e 
bir kuruş vergi 
vermez ama deni 
zimizden, yolumuz
dan faydalanır.
Gemlik’in şarkıcıya 
ihtiyacı yok, 
biz şarkıcı buluruz" 
diye konuştu. 
Her zaman işçinin 
yanında olduğunun 
bilinmesini isteyen 
Güzel, "Ben seçil 
sem de, seçilmesem 
de her zaman 
sizlerle beraber 
olacağım " diyerek

çeken Faruk Güzel, 
"Ama bizim 
belediye başkanımız 
gidip maaşını 
almasını biliyor, 
başka işlerle 
ilgilenmiyor" 
göndermesinde 
bulundu.
Gemlik’te önce 
SSK Hastanesi 
yapılması için 
verdiği sözü 
tutacağım söyleyen 
Güzel, ikinci 
olarak "Rahmetli 
babama söz 
verdim. Gemlik’e 
Huzur evi

TAŞI
GEDİĞİNE

Kayıt parası....
Okullara kayıt parası yasallaştı.
Bütçeler biraz daha darlaştı.

işçilere moral verdi. 
Liman işçilerinin 
nasıl şartlar altında 
çalıştıkları bilenlerin 
başında geldiğine 
belirten Güzel, 
bu gibi firmaların 
İnsanın üç kuruşa 
ömrünü aldıklarını, 
zamanından öncede 
tazminatını verip 
kapı dışan 
attıklarım söyledi. 
Cesur bir belediye 
başkanının GEM- 
PORT yönetiminde 
her istediğini yaptıra
bileceğine dikkat

yapacağım diye. 
Allah bunu bana 
nasip etsin" dedi. 
İşçilerin "Mehmet 
Turgut yine 
gelirse işimiz zor* 
sözlerine ise, 
Güzel'in yanıtı çok 
değişik oldu.
Güzel. "Aklınız 
yatıyor mu 
Mehmet Turgut'un 
kazanacağına. 
Kendisine çocuk 
arabası alacağım. 
Torununu 
gezdirecek'' 
yanıtını verdi.

Bursa’da Seçim 
Atmosferi

Seçimlerde sona yaklaşıyoruz. 
Şaşkınlığımız daha da artıyor. 
Sayın Ecevrt’ler Bursa’daydı. 
Hem siyaseten bitmişler.
Hem de fizik ola rak bitmişler.
Bu kadar ağır sağlık sorunu 

olan bir lider, yollara düşürülmez.
Onu arabadan inerken, kürsiye 

çıkarken görünce, üzülüyoruz.
Partiler de üzülüyor.
Artık halk da, Ecevit’terden 

desteğinin çekmiş.
Sayın Erbakan'da, mitinglerde 

boy gösteriyor.
Onu da zinde tutan nedir.
İnat ve öfke herhalde.
Bursa’da çatalfınnda oturuyo

rum.
Yani. Altıparmak Caddesi’nde.
Liderler ve adaylar mutlaka bu 

caddeden geçiyor.
Aynca, Fomara miting alanı ile 

aramda 100 metre mesafe var.
Yani. Bir anlamda Bursa’da 

seçimin nabzını tutuyorum.
Geçen sah akşamı, AK parti 

otobüsü caddedeydi.
Büyükşehir Başkan adayının, 

■ esnafı ziyaret edeceği anons edil
di.

Ama. Toplum da “tık” yoktu.
Anonsa da ilgisizdi.
Koskoca seçim otobüsüne de.
Siyaset kaynattığımız her 

yerde, CHP adayı Gürhan 
Akdoğan konuşuluyor.

Ve. Özellikle, (DYP) adayı 
Cevdek Yüce konuşuluyor.

Ama. AK Parti adayı Hikmet 
Şahin’in de şansı da var.

Hem Akdoğan, hem de Y’üce 
yüksek oy alırsa, bu tablo 
Şahin’in işine yanyacak.

Ama. Oylar (CHP) de veya 
(DYP) de toplansa, o zaman 
Hikmet Şahin kaybedecek.

Gemlik te de benzer durum var.
(CHP) ve (D>P) nin baya 

güreşmesi, AK Parti’nin isine 
yarayacak.

Seçimler de son haftaya grri 
yoruz.

Bakalım son hafta ne gibi sür
prizler getirecek.

İnsanın hayatı yöneten.
Akıl değil, talihtir.

“Cicero~
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“Ne bulduysanız 
bana da verin"

M tti tiii İSİ
Seyfettin SEKERSOZ

Çevre yolu üzerinde 
zeytinliği bulunan 
Mustafa An tekin, 
tapulu malında kazı 
yapanlara "Kazar 
ken bana neden 
haber vermediniz" 
diye seslendi.
Geçtiğimiz günlerde 
zeytinliğine giden 
Antekin. yol 
kenarında bulunan 
mevkiide kazı 
yapıldığını görünce, 
endişelenmiş.
Biraz araştırdığında 
ise, kişi ya da kişiler 
tarafından zeytinli 
ğinde kazı yapıldığı 
m tespit etmiş. Kazı 
yapılan yerde zeytin 
ağaçlarının zarar 
gördüğünü belirten 
Mustafa Antekin, 
"Toprak kayması

oluşmuş, ağaçlar 
en küçük yağmurda 
köklerinden söküle 
rek, topraktan 
ayrılarak, tehlike 
yaratabilir. " diye 
endişeleniyor.
Antekin, zeytin
liğinde kazı yapan
lara da seslenerek,

"Mademki kazı 
yapıyorsunuz 
neden bana 
haber vermediniz, 
beraber kazardık" 
diyor ama kazıda 
ne bulunup, ne 
bulunmadığını ise, 
merak etmeden 
duramıyor.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Yeni Mahalle 
çöplüğü olarak bili
nen Çevre yolunun 
altındaki bölgedeki 
çöpler tehlike yarat
maya devam ediyor. 
Çevre yolunun Yeni 
Mahalle girişindeki 
toprak yolun 
kenarına bazı kişiler 
tarafından atılan 
zararlı maddelere 
çevre sakinleri 
tepki gösteriyor. 
Uzun zaman önce 
hisseli olarak 
parsellenen zeytin
liğin belirli bir 
sahibinin bulun
mayışı nedeniyle, 
yolun kapatıla- 
madığmı da hatırla
tan mahalle halkı, 
belediyenin artık 
bi soruna bir çözüm 
bulmasını istiyorlar. 
Gece atılan naylon 
maddelerini temizle 
yen insanlar bunları

evlerinin çatılarına 
koyacaklarını belir
tirlerken çevre yolu
nun kenarına

dökülen gıda pislik
leri ise, şimdiden 
koku yaratmaya 
başlamış bile.

&DANIŞ
TECRÜSE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMAM ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADflER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri. Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yakıtlı S tokerli Kazan 

(Otomatik Yüklemdi)

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
__> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.

Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.
| > İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. /
I > Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar. ,—

smveDoğaıgZw^^^ YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşulları.
Merto su» kum Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar vHHBh

Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygLu Göm; Eaeqı SetEHter
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. _ _ _ _ _

_ _  > Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. _ _  
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

, r GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ ~~•
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMUKTel: 0J24.513 37 89 - 513 34 23
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Özgür basın bunu da yazın
Çarşı meydanında kuyumculuk yapan sevgili 

İMdeşûn Özkan, dönem dönem takılır.
“Yazarımız şehir dışında olduğu için.."diye ardından 

da ekler .
“Basın bunu da yazın."
Ben de gülerim Özkan'ın esprisine..
Aslında Özkan’ın esprisinde Türkiye’nin somut 

gerçekleri yatar.
Durup dururken bir gazetecinin yazısı her ne hik

metse yazı işleri müdürünün eline ulaşmaz. Ya da izine 
aynhverir.

Sonra basın her şeyi yazmaz. Yazamaz. Susar. Oysa 
tnbnez ki sustukça sırakendisine de gelecek.

Ama biz Gemlik Körfez’de yazanz.
Dün bir kez daha Gemlik Körfez’de yazıyor olmanın 

keyfini yaşadım.
Çünkü bizim Kadri Güler’in hiçbir para ya da çıkar 

grubuyla ilgisi yok.
Yıllardır kendi yağıyla kavrulur gider.
Kendisine göre doğrulan vardır.
Atatürkçüdür, cumhuriyetçidir, laiktir.
Namusludur, açık sözlüdür.
Bu ilkelerinden sapmaz.
Simdi ben bunlan yazıyorum ya..
Mahcup bir edayla kuru bir teşekkür eder.
Çünkü benim yazdıklarıma da gereksinimi yoktur.
Peki ben bunlan niye yazıyorum?
Durup dururken de nereden çıktı?
Kadri Gülere iltifat etmek için yazmıyorum tabii 

kL.
Basının hal-i pür melalini gözler önüne sermek.
Çünkü Türk Basın tarihine önemli bir not olarak 

düşecek bir olayı daha yaşıyoruz şu günlerde..
“Hürriyet te Çölaşan Vakası”

Hürriyet Gazetesi Yazan Emin Çölaşan tam da 
siyasetin kızıştığı bir dönemde bir bölümünü kullan
mak üzere yıllık izine ayrıldı.

Akimı karıştı. Beynimde şimşekler çaktı. 
Düşüncelerim alabora oldu. Kulağımda “Ankara’nın 
tasma bak” tınılan çınlamaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Deniz 
Baykal da bir toplantıda konuyu dile getirince aklım 
daha da kanştı ama düşüncelerim netleşti.

Emin Çölaşan yazdıklarıyla fincancı katırlarını 
ürkütmüştü.

Onun kaleminin mürekkebini kurutmak gerekiyor
du.

Ahh be! Sevgili Çölaşan
“Senin üzerine vazife mi başbakanın şirketlerinin 

vergi affından yararlandığını yazmak?
Diğer meslektaşlarına baksa na.. Tam görev 

adamları..
Patronunun sözünden çıkmıyor, ne derse onu yapıy

or, parayı da kapıyor.
Malum çevreler indinde itibarlı adam oluyor.
Hem bir şey daha var.
Senin patronun Kadri Güler mi ki de düşündükleri

ni, beyninden ve yüreğinden geçenleri yazabileceksin.
Evet değerli okurlar,
Türkiye’nin yasama, yürütme ve yargıdan sonraki 

dördüncü kuvveti diye bilinen basın ne durumda.
İtibar kalmadı, onur kalmadı, haysiyet kalmadı.

Yapılan işe saygı kalmadı.
Daha da acısı toplumun haber alma özgürlüğüne 

saygı kalmadı.
Bizler iyi ki İstanbul’da Ankara’da yaşamıyoruz.
Bizim taşra İstanbul’da, Ankara’da yaşanan bu 

erozyona kapalı.
Daha izole daha tertemiz.
Politikacımız da, işadamımızda, sanayicimiz de, tüc

carımız da, basınımız da kirlenmedi.
İnsani değerlerden oluşan “taşralı olmak” kalkanı 

bu yapıyı koruyor. Bir kez daha yineliyorum..
iyi ki taşrada yaşıyorum.
Taşra gazetesinde yazıyorum.
Yazmanın keyfini yaşıyorum. Özgürce yazıyorum.

Finallerde nefesler (utuldu
Seyfettin SEKERSÖZ 

İlköğretim Okulları 
ikinci küme Bursa 
İl birinciliğine 
katılabilmek için 
düzenlenen 
Voleybol Turnu 
vası’nın finalleri 
çekişmeli maçlara 
sahne oldu. 
Hakemlikleri 
Mehmet Emin 
Kuru ile Tuğan 
Büyükbaşaran’ın 
yaptığı, masa 
hakemliğini de 
Arzu Kocabaş’ın 
başarıyla yürüt
tüğü turnuvada 
kızlarda 6 
takım, erkeklerde 
de 7 takım 
mücadele etti. 
Yaptıkları başarılı 
maçlarla rakipleri
ni yenen yıldız 
kızlarda Cumhu 
riyet İlköğretim 
Okulu ve Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim okulu 
finalde karşı 
karşıya geldiler. 
Remziye Çetin’in 
çalıştırdığı 
Cumhuriyet 
İlköğretim, 
Yılmaz Kılıç’m 
çalıştırdığı 
Abdullah Fehmi’yi 
25-20 ve 25-2 lik 
setlerle 2-0

yenerek ilçe 
birinciliğini aldı. 
Yıldız erkekler 
finalinde ise tam 
bir çekişme 
yaşandı.
Turnuvanın iddialı 
takımlarından 
Songül Hatice 
Köklü’nün 
çalıştırdığı 
Borusan İlköğretim 
ile Ender Tatlı’nın 
çalıştırdığı 11 
Eylül İlköğretim 
takımları finalde 
karşı karşıya 
geldiler.
İlk şeti başarılı 
oyunuyla 25-14 
alan Borusan, 
ikinci sette aynı 
başarıyı 
gösteremedi. 
İkinci seti 25-9 
alan 11 Eylül 
takımı Taybrek 
setinde rakibini 
15-10 yenerek 
yıldızlarda ilçe 
biricisi oldu. 
Turnuvada 
birinciliği alan 
Cumhuriyet ve 
11 Eylül İlköğ 
retim okulu 
voleybol takımları 
Bursa’da yapılacak 
ikinci küme il 
birinciliği için 
mücadele 
verecekler.

Sağlık Ocağı binası hazırlandı
Seyfettin SEKERSÖZ
Sağlık Ocağı için 
tahsis edilen eski 
itfaiye binasınm 
tadilatı bitirildi.
2 Nolu sağlık 
Ocağı’nın yerine 
belediye tarafın
dan tahsis edilen 
bina yapılan ona 
nm çalışmalarının 
ardından açılışa 
hazır hale 
getirildi.
Yeni çarşı proje
siyle birlikte 
yer arayışlarına 
giren Sağlık

İl Müdürlüğü 
Gemlik Belediye 
si nden eski itfa 
iye binasının 
kendilerine 
tahsis edilmesini 
istemişti. 
Belediye 
Meclisinde de 
görüşülerek, 
tahsisin onaylan
masının ardmdan 
onarım 
çalışmalarına 
başlayan Sağlık İl 
Müdürlüğü binayı 
hizmete açılacak 
duruma getirdiler.

2 Nolu Sağlık günlerde yeni
Ocağı’nın binasına taşrana»
önümüzdeki bekleniyor.
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“Şimdi indirimle 
uyanıyorsunuz”

2005’te en büyük 
para 100 lira

İçişleri 
Bakanı Abdul 
kadir Aksu, 
vatandaşların 
önceleri, 
'acaba ben
zine, ekmeğe, 
doğalgaza 
zam var mı?' 
diye endişeyle 
uyandığını 
ifade ederek, 
"Şimdi soru 
yorum, 15 
aydır tek bir 
zam oldu mu? 
Bırakın zam 
mı fiyat lan 
düşürdük" 
dedi. 
Bakan Aksu, 
Hatay’ın 
Belen llçe- 
si’nde, AK 
Parti binası 
önünde 
düzenlenen 
açık hava 
toplantısında 
halka hitap 
etti.
AK Parti nin 
huzur ve 
banş isteyen
lerin, güven

ve İstikrar 
isteyenlerin, 
özgürlük ve 
hukukun 
üstünlüğünü 
isteyenlerin 
adresi oldu 
ğunu söyle 
yen Bakan 
Aksu, "İş 
başına geldiği 
mizden beri 
hep ilkleri ger 
çekleştirdik. 
Bizim kavgay
la işimiz yok. 
Biz barış ve 
hizmetten 
yanayız. Tek 
isteğimiz 
halkımıza 
hizmet 
etmek" diye 
konuştu.
Vatandaşların 
önceleri 
'acaba ben
zine, ekmeğe, 
doğalgaza 
zam var mı?’ 
diye endişeyle 
uyandığını 
ifade eden 
Aksu, "Zam 
lar otomatiğe

bağlanmıştı. 
Şimdi soruyo
rum, 15 aydır 
tek bir zam 
oldu mu? 
Bırakın 
zammı fiyat
ları düşürdük. 
İlaçlarda 
KDV’yi yüzde 
8’e düşürdük. 
Sağlıkta 
büyük bir 
değişim pro
jesini ortaya 
koyduk. 
Bütün has
taneleri 
müşterek kul
lanımlara 
açtık. İsteyen 
vatandaşla 
nmız istediği 
hastaneye 
gidip muayen
esini olabili 
yor. Biz bun
ları 
söylerken, 
soruyorlardı, 
'kaynak 
nerede?’
diye. Kaynak 
Türkiye’de, 
kaynak

sîzsiniz.
Kaynak AK 
Parti" dedi. 
Bugüne kadar 
vadettik- 
lerinin hepsi
ni yaptıklarını 
savunan 
Aksu, konuş
masını, "15 
bin kilometre 
duble yol yap
mayı karar 
verdik. 1600 
kilometre yol 
yaptık. 
2004’de 
hedefimiz 3 
bin kilometre. 
En önemli 
projelerimiz
den binde 
toplu konut, 
inşallah ülke 
genelinde 
100 bin 
konutu mil
letimizin 
hizmetine 
sunacağız. 
Bunlar 
iktidarla 
olur" 
şeklinde 
sürdürdü.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
07/03/2004 tarihinde yapılan olağan genel kurulda dernek 

tüzüğümüzün iki maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
1- Gemlik İmam-Hatip Lisesi ve İlahiyat Öğrencilerine Yardım 

Derneği şeklinde olan isim “Gemlik İlim Kültür ve Sosyal 
Hizmetlere Yardım Derneği’’ olarak değiştirilmiştir.

2- Osmaniye Mahallesi Sel Sok İmam-Hatip Lisesi öğrenci 
Pansiyonu olan Dernek Merkezinin açık adresi Eşref Dinçer 
Mahallesi Sel Sokak No : 15/B olarak değiştirilmiştir.

Üyelerimize ve kamuoyuna ilanen duyurulur.
GEMLİK İMAM-HATİP LİSESİ VE İLAHİYAT

ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

- Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 3 
Kasım’da köhne 
siyasetçileri sandığa 
gömen halkın, 28 
Mart ta son kalıntıları 
da gömeceğine 
inandığını söyledi. 
Enflasyonu ve faizleri 
düşürdüklerini belirten 
Erdoğan, 2005’te ise 
para dan 6 sıfır ata
caklarını açıkladı. 
Çanakkale’de halka 
hitap eden Erdoğan, 
bulunduklan maka mm 
saltanat makamı 
olmadığını, bütün 
meselenin halka 
hizmet etmek ve hayır 
dua almak olduğunu 
ifade etti. Kavgaya, 
gürültüye yer verme
den, sadece hizmet 
yolunda ne yaptığını 
ve ne yapacağını 
konuşan bir iktidarın 
iş başında olduğunu 
dile getiren Erdoğan, 
Şehitler Abidesi’nin 40 
yıldır eksik olan kısım
larını kendileri nin 
bitirdiğini, önü müzde- 
ki 18 Mart’a kadar 
Gelibolu ve Eceabat’ın 
bütün yollarını da 
tamamlayacaklarını 
kaydetti. Hedeflerinin 
1 milyon turisti bölg
eye çekmek olduğunu 
anlatan Erdoğan, 
"Gelsinler, Çanakka 
le zaferi nazil yazıldı, 
burada 
cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa

Kemal Atatürk nasıl 
bir adım attı, onu 
görsünler. Seyit 
Çavuş o mermileri 
hangi imanla nasıl 
topun ağzına 
yetiştirdi, onu 
görsünler' dedi. 
3 Kasım öncesinde 
devletin ödediği faiz
lerin yüzde 69 oldu 
ğunu, bunu yüzde 
25lere indirerek, çağ
daş hırsızların cebine 
giden aradaki yüzde 
45lik farta halka 
dağıttıklannı belirten 
Erdoğan, şunları söyle
di: "Ama bazıları 
bunu görmü yor. 
Gözü var, görmüyor. 
Dili var, gerçekleri 
konuşamı yor. Ama 
halk görü yor. 3 
Kasım'da bu köhne 
siyasileri halk 
sandığa gömdü. 28 
Mart’ta bu kalıntıları 
da gömecek. 
Enflasyon düşüyor. 
Büyüme devam ediy
or. Artık hesap 
bakineleri ve bilgisa
yarlar bile hesap yap
makta zorlanı yor. 
Dünyada en fazla 
sıfırlı para bizde var. 
Şimdi bir kanun 
çıkarıyoruz. Bizden 
önceki hükümetin hiç 
biri buna cesaret 
edemedi. Nasip olur
sa 2005’te çıkara
cağız. 20 milyon lira 
20 lira olacak. Artık 
hesabı rahat olacak.

En büyük parama 
100 lira olacak. Bak I 
nereden nereye gelip-1 
oruz, dikkat edin. Bu I 
güvenin, istikrarın 
eseridir. Bu yd 1.5 yrf I 
aileye kömür gon- 
derdik. Kaynak nere
den? Bunlar sizin 
paran izdi.
Hortumları nordu Ba I 
bu hortumu kestik 
Buralara yön
lendirdik 15 EyKtl’de I 
bütün çocuklar kita
plarını stralarmm 
üzerinde buldu Ama I 
onlar bunu da 
görmez. Eğitimde 
öyle adımlar attık h. I 
bugüne kadar 
görülmeyen, ama 
uKslenen adımlardı 
Türkiye 
Cumhuriyetimde ilk 
defa eğitime ayrılan I 
pay bir numara olda. ■ 
Çünkü eğitimi başar- I 
mad ı kç a. kimse 
çağdaşlıştan bah
setmesin. Hala 
okuma oranı yüzde 
70 lerde Biz yüade 
yüzlere çıkarmak 
istiyoruz'" dedi

ELEMAN ABANIYOR
Firmamız reklam kampanyasında 

çalınacak BAYAN ELEMAN alınacaktır. 
Müracaat: 513 49 42 (Özlem Hanım)

JAPON SOBMffl I

GAHAĞI samı I

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

ÇİFTİ AİLE ARANIYOR
YAZLIĞINIZIHIZLI VE DENGELİ

Çiftlikte bilebilecek büyükbaş hayvan 
bakıcılığı yaparak AİLE ARANIYOR

Müracaat Td: 513 73 93

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SfCACIK BİR

1+9 AY 
1+9 AY 
1+19 AY
MEKAN

TOYD TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN

Yeni Pazar Cad. TELSİ) 711
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Elik w doğalgaza ı yok Kurumlar çalışamaz 
hale geldi

Devlet Bakanı 
Ali Babacan, 
mecbur kalmadıkça 
elektriğe ve 
doğalgaza zam

I yapmayacaklarını 
söyledi.
Babacan.
beraberindeki 
Devlet Bakanı
Kürşad Tiizmen ile 
birlikte Gaziantep
Sanayi Odası ve 
Gaziantep Ticaret 
Odası'nın birlikte 
düzenlediği "Son

I Ekonomik 
Gelişmeler" konulu 
toplantıya konuş
macı olarak katıldı. 
Babacan, devletin 
olmayan parasını

I harcamadıklarını, 
sanayinin temel 
girdilerinin 
maliyetlerini 
azaltmak için 
bütçe imkanları

I ölçüsünde

yapabildiklerini 
yaptıklarını belirtti. 
Doğalgaza zam 
konusunun basında 
sıkça speküle 
edildiğine dikkati 
çeken Babacan, 
“DoğaIgaz fiyat
ları son bir yılda 
artmadı, azalıyor. 
Biz çok çok 
mecbur kalma 
dıkça ne elektriğe 
ne de doğalgaza 
herhangi bir 
zam yapma 
düşüncesi 
içerisinde 
değiliz” dedi. 
Babacan, Türki 
ye’de sanayinin 
temel girdilerinin 
'maliyetinin diğer 
ülkelerle kıyaslan 
dığında yüksek 
olduğunun doğru 
olduğunu ifade 
ederek, bu prob
lemin farkında

olduklarını belirtti. 
Devletin sağlamış 
olduğu elektrik, 
doğalgaz gibi 
girdilerin 
maliyetlerinin 
düşürülmesinin 
bir bedeli olduğuna 
dikkati çeken 
Babacan, şöyle 
konuştu: “Bunun 
bütçeye bir yükü 
var. Biz bütçe 
sınırları alanı 
çerçevesinde 
hareket ediyoruz. 
Biz eskilerin 
(bütçe çok açık 
versin nasıl olsa 

merkez bankası 
elimizin altında, 
biz parayı basarız, 
bastığımız parayla 
da bu açıkları şu 
ya da bu şekilde 
kapatırız) 
anlayışında 
değiliz. Artık 
öyle bir anlayış 
yok. Artık gerçek 
ve ciddi bir 
bütçe disiplini 
var. Ve eğer 
eflasyon düşü 
yorsa, faizler 
düşüyorsa bunun 
arkasındaki temel 
neden budur.”

| u mver siteieı 
| Ku rul (ti AK) toplan- 
I tısı sona erdi.
| Toplantı sonrasında 
| basın toplantısı 

düzenleyen Kurul 
Başkanı Prof. Dr. 
Ayhan Alkış, _ 
hükümetin YÖK ve 
YÖK’e bağlı kuram
larla ilgili aldığı 
kararlar ve çıkardığı 
yasalarla sözkonusu 
kuramların çalışamaz 
hale getirildiğini 
belirtti.
Üniversitelerarası 
Kurul'un bugünkü 
toplantısında oybir
liğiyle alınan kararlar 
altı maddede top
landı. Toplantı son
rası yayınlanan 
bildiriyi Kurul 
Başkanı Alkış açık
ladı. Alkış, akademik 
ve idari kadroların 
kullanılmasının asın 
derecede kısıt
landığını, üniver
sitelerin 2004 yılında 
kullanacakları cari ve 
yatırım ödeneklerine

kay
detti. Alkıts toplantıda 
üniversitelerin daha 
önce verües bina ve 
arazilerin tahsâslenMu 
siyasî iktidar tarahn 
dan iptal edildiği ve 
Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez ünherritrierin 
kendi olanakları 3e 
oluslurduklan ar arştır - 
ma ödeneklerine 
Maliye Bakanbğı 
tarafından el konul
duğuna işaret etti. 
Alkış, aynca son 
çıkarılan bir yasa 3e 
devlet ımhersiteirrine 
destek olmak ve dev 
let t araf mdan karsı 
lanamayam giderlere 
kayıldı sağlamak 
amacıyla faaliyet 
gösteren üniversite. 
vakıf ve derneklerinin 
yapıla nnm değiştiril 
mesi suretiyle untvrr - 
sitelerle sözkonusu 
bu kuru miann ilişki -

EAaccİVe
I AA COMPUTER
■ BİLİŞİM HİZMETLERİ

I
 GELECEĞİ DÜŞÜNENLER İÇZİN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

I
I EM SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT

I 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
İl Tel : (0.224) 513 11 69 - 513 12 25
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289 trilyon iç 
borç ödenecek

Hazine, gelecek hafta 289 trilyon iç borç edemesi gerçekleştirecek.
Hazine, gelecek 
hafta toplam 
289 trilyon lira 
iç borç servisi 
yapacak.
Hazine, 24 Mart 
Çarşamba günü 
278 trilyon 
lirası piyasaya, 
4 trilyon lirası 
da kamu 
kurumlanna 
yapılan 
satışların geri 
ödemesi olmak 
üzere toplam 
282 trilyon lira 
borç ödemesi 
yerine

getirecek. 
Bu tarihte 
yapılacak öde
menin 186 trily
on lirası Türk 
Lirası cinsinden 
96 trilyon lirası 
da döviz cinsin
den olacak. 
Ayrıca Hazine, 
26 Mart Cuma 
günü tamamı 
döviz cinsinden 
olmak üzere 
piyasaya 7 trily
on lira iç borç 
ödemesi yerine 
getirecek. 
Hazine, Mart

ayında, 1 katri
lyon 135 trilyon 
lirası çalışanları 
tasarrufa teşvik 
hesabı ödemesi 
olmak üzere

toplam 13 
katrilyon 777 
trilyon lira iç 
borç servisi 
yerine 
getirecek.

Kıbrıs için
kritik günler

Ada’nın 
kaderini 
belirleyecek 
görüşmeler 
gelecek hafta 
başlıyor.
BM’in 
Kıbrıs’ta 
çözüm için 
öngördüğü 
takvim hızla 
daralırken, 
görüşme 
süreci de en 
kritik aşamaya 
giriyor. 
Süreçte bir 
tür hakemlik 
rolü üstlenen 
Genel 
Sekreter 
Kof I Annan, 
taraflardan 
artık son süz
erini

söylemelerini 
bekliyor.
Son sözlerin 
söyleneceği 
platform ise, 
İsviçre’de 
gelecek hafta 
başlaması 
planlanan 
dörtlü 
görüşmeler 
olacak.
BM Genel 
Sekreteri 
Kof i Annan, 
görüşme 
takviminin 
İkinci 
aşamasını, 
yani Türkiye 
ve 
Yunanistan’ı 
devreye soktu. 
Annan,iki ülke 
başbakan-

larını, dörtlü Karamanlis’in,
görüşmeler görüşmelere
için İsviçre’ye 28 Mart’ta
davet etti. gitmeleri
Davet, hem bekleniyor.
Atina, hem de BM Genel
Ankara’da Sekreteri
kabul gördü. Kofî Annan
Başbakan ise 31 Mart a
Recep Tayyip kadar sürmesi
Erdoğan ile beklenen
Yunanistan görüşmelerin
Başbakanı son bölümüne
Kostas katılacak.

Merkez Bankası'ndan 
faiz indirimi

TL zorunlu karşılıklarına uygulanan 
faiz oranı 2 puan düşürüldü.

Merkez Bankası, 
Türk Lirası 
zorunlu karşılık
larına uyguladığı 
faiz oranını, 22 
Mart Pazartesi 
gününden geçerli 
olmak üzere, 2 
puan azaltarak 
yüzde 14’e 
düşürdü.
Bankadan 
yapılan duyuru
da, borçlanma 
faiz oranlarındaki

indirim sonrası 
mevduat faiz 
oranlarında 
meydana gelen 
düşüşler 
dikkate alınarak, 
Türk Lirası 
zorunlu 
karşılıklara 
uygulanacak faiz 
oranının 
düşürüldüğü 
bildirildi.
Buna göre, yüzde 
14 olarak belir

lenen yeni faiz 
oram 22 Mart 
Pazartesi 
gününden 
itibaren 
uygulanacak.

TMSF borçluları 
uyardı

"Fona 
borcu olan 
bankalar ya 
ödeme yap
malı ya da 
ödeme 
planı sun
malı" 
Tasarruf 
Mevduatı 
Sigorta 
Fonu 
(TMSF), 
yönetim ve 
denetimi 
Fon’a 
intikal eden 
bankalara 
borçlu olan 
firma ve 
gruplara, 
borçlarını 
biran önce 
ödemeleri 
ya da 
ödeme 
planına 
bağlamaları 
çağrısında 
bulundu. 
Fondan 
yapılan 
yazılı açık-

lamada, Kanun ve meyen
"borçlu . Bankalar borçlular».
olan firma Kanunu'nd en kısa
ve gru aki son zamanda
pların değişiklik Tasarruf
borçlarını lerin Medduaü
ödemek sağladığı Sigorta
veya ödeme bütün yap- Fonu 2.
planına tınmlann Tahsilat
bağlamak uygu Dairesi
için gerekli lanacağı ile temas
çabayı bilin kurma
göster melidir larvan
memeleri denildi. kendi
halinde. Açıkla menfaat
Amme mad. bu tür lerine
Alacaklarını yaptırımlar olacağı
n Tahsili la karşılaş vvıguland
hakkındaki mak iste-

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTVH
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Çocuklarda Anti 
'depresan kullanımı

Etkileri bilinmeyen ve reçeteli satılan ilaçlar endişe veriyor.

| Biyo-Teröre 
karşı insan 

hücresi
Çocuklarda reçeteli 
anti-depresan ilaç 
kullanımının arttığı 
bildirildi.
İtalyan bilim 
adamları, ülkede 
2002 yılında 
depresyon tedavisi 
kin 500 binden 

| fazla reçete 
yazıldığını, aynı yıl 

} 18 yaşından küçük 
yaklaşık 1600 
kişinin anti- 
depresan ilaç 
kullandığını

I söylediler.
| Mario Negri 

1 Farmakoloji
Araştırma
Enstitüsü nde görevli 
bilim adamı Antonio

11 Clavenna, İngiliz Tıp 
| Dergisi nde yayım

Şişmanlıkla 
mücadelede devrim

lanan 
mektubunda, 
2002 de 1200 
çocuğa, çoğu 18 yaş 
altmdakiİerin kullan
masına izin veril 
meyen ve serotonin 
hormonunu 
düzenleyen ilaçlar 
verildiğini kaydetti.

Clavenna, çocuklar
da anti-depresan 
kullanımının 2000 
ile 2002 yıllan 
arasında yüzde 4,5 
oranında arttığını 
belirtirken, 
ülkesinde bu ilaçlan 
kullanan çocuk 
sayısının, Hollanda 

ve ABD’dekilerden 
daha az olduğunu 
belirtti.
Çocuklardaki etki
leri ve sonuçlan 
henüz çok net bilin
meyen bu ilaçiann 
kullanımındaki 
artışın endişe verici 
olduğu ve bu konu
da daha fazla 
araştırma yapılması 
gerektiği bildirildi. 
Antonio Clavenna, 
Amerikalı araştır

macıların da akıl 
hastalığı ve depresy
on tedavisinde 
çocuklara serotonin 
hormonunu düzen 
leyen anti-depresan- 
lar verilmesini 
sorgu ladığını 
sözlerine ekledi.

Terör olaylarının 
yaşadığımız gün
lere damgasını 
vurduğu bir 
dönemde bilim 
adamları da boş 
durmuyor.
ABD’de biyolojik 
terör saldırılarına 
karşı insan 
hücresinden 
türetilen alarm 
cihazı geliştirildi. 
Biyolojik ve 
kimyasal savaşta 
klasik yöntem, 
kanarya yöntemiy
di. Eğer sevimli kuş 
garip bir biçimde 
ölürse, alarma 
geçilirdi. Ancak 
çağımızda gelişen 
bilim ve teknoloji, 
her geçen gün var
lığını hissettiren 
terör tehdidine 
karşı da harekete 
geçti.
ABD’nin Vanderbilt 
Üniversitesi bili- 
madamlan, insan 
hücresinden yola 
çıkarak biyo-terör 
alarm cihazı 
geliştirdi.

İnsanlara ait ciğer, 
böbrek. kalp ve 
sinir sisteminden 
alınan insan 
hücreleri bu biyo 
f izyometre adı ver
ilen cihazda canlı 
olarak korunuyor. 
Zehirli bir madde 
havaya karıştığında I 
bu hücreler hemen 
alarma geçiyor ve 
cihaz terör saldırısı i 
alarmı veriyor.
Bilimadamlan. biyo i 
fizyometre 
sayesi nd e biyolojik 
terör saldırılarının, 
insanları etkileme 
düzeyine ulaşa
madan önlem aran
abileceğini 
belirtiyorlar.

Yeni keşfedilen AMPK enzimiyle artık kilo vermek çok kolay. NÖBETÇİ ECZANE
Hücrenin enerji 
düzeyini gösteren 
bir enzimin işleyiş 
mekanizmasının 
anlaşılmasının, aşın 
şişmanlıkla 
mücadelede işe 
yarayabileceği 
bildirildi.
Nature dergisinin 
son sayısındaki 
makaleye gö^e, 
Fransız ve Amerikalı 
araştırmacılar, 
fareler üzerindeki 
deneyler sonunda 
beyindeki AMPK 
adlı enzimin kilo 
kontrolünü nasıl 
etkilediğini 
anladılar.
Hormonlar, glikoz 
ve yağ asidi seviye
si, hareket gibi 
birçok etken, alman 
gıda miktarını belir

liyor. Yağ 
hücrelerinin sal
gıladığı leptin hor
monu, iştahı 
keserek kiloyu 
düzenliyor.
Leptin, bu rolü 
AMPK enziminin 
faaliyetlerini 
engelleyerek beynin 
hipotalamus 
bölümünde yerine 
getiriyor. Uzmanlar, 
enzimin, hücrenin 
enerji metaboliz
masının başlıca 
düzenleyicisi 
olduğunu 
düşünüyor.
Araştırmacı Pascal 
Ferre, enzimle ilgili 
bilgi verirken, 
"AMPK’nın kaslara 
glikoz dolmasını 
kolaylaştırdığını 
zaten biliyorduk.

20 Mart 2004 Caaartasl 
BAYER ECZANESİ 

21 Mart 2004 Pazar 
ÇAMLICA ECZANESİ

İkinci tip denilen 
şeker hastalı ğıyla 
mücadelede bu 
enzimin iyi bir 
hedef olabileceğini 
de düşünüyorduk. 
Çalışmalarımız, 
AMPK’nın iştahın 
düzenlenmesinde 
beyinde de rol 
oynadığını

ML :3İ SAM: 1799

gösterdi" dedi. 
Araştırmalar, 
AMPK’nın faaliyeti 
durdurulduğunda 
farelerin daha az 
yiyerek kilo kaybet
tiğini, enzim miktarı 
arttığında ise iştahı 
açılan hayvanların 
yağlandıklarını 
gösterdi.

FİYATI: 200.000 TL (KDV DaM)

Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

Haber Müdürü : Styfatthı ŞEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora Sok. ?ük3 B

Tel: 513 96 83 Fas: 513 35 95 GEMLİK İ

Ragkkfa Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaachk YMmahk flıHrdi Tesis
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini havram Güderi w Pazar güderi yapmhmmHİ
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® DOĞRU YOL PARTİSİ
GÜLERYÜZLÜ BİR BELEDİYE İÇİN ...
/ Belediyemizin kapısı halkımıza her zaman açık olacak.
/ Belediye’ye gelen vatandaşlar, güleryüzle karşılanacak 

ve halkla ilişkiler bölümünde ağırlanacak.
✓ Basın ve Halkla İlişkiler Masası halkın her türlü 

sorununu en kısa zamanda çözüme kavuşturacak.
✓ Belediye çalışanları uzman ve yetki sahibi olacak, 

vatandaş belediye kapısında saatlerce bekletilmeyecek.
✓ Kent Konseyi oluşturulacak ve mutlaka 

etkin bir biçimde çalıştırılacak.
✓ Yerel Gündem 21 oluşturulacak.
✓ Halk Günü yapılarak, her ay toplanılacak.

Faruk
GEMLİK BELEDİYEj BAŞKAN



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, ilçemize gelerek, AKP mitingini değerlendirdi

'“AKP kan kaybediyor”
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Kaya’yı yalnız bırakmıyor Önceki gün 
ilçemize gelen Demirel, İlçe Başkanı Serap Gürkan ile birlikte esnafı gezdi. Kordonda vatandaşlar ile de sohbet eden Denemi. Kaya ya 
destek istedi. Demirel, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayy ip Erdoğan’ın Bursa mitingini değerlendirerek, “AKP kan kaybediyor**dedi. J'dk

iu. gemlIk’In İlk günlük gazetesi gemlik ___ ______

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

22 Mart 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

DİJİTAL TV KEYFİ
SANSUI & FREE TV 

UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA 

BOSCH BAYİİ 
ÇETİNKAYA TİCARETTE

İstiklal Caddesi Mo : 61A (Karta* Cama MM 1 

Tel: (0.224) 514 W 14 GEMUK

GEMSİAD Belediye Başkan adaylarını biraraya getirerek, toplantı yapmak istedi ancak başarı sağlayamadı.

Biraraya gelmediler
■ GEMSİAD tarafından dün akşam Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapılan Belediye 
Baskanlan toplantısına, Mehmet Turgut, Faruk 
Güzel ve Mehmet Ali Kaya katılmadı.
[f ANAP adayı Adnan Tekin, DSP adayı Ilhan 
Soysal, GP adayı Haşan Kula, MHP adayı Mehmet 

I Çelik. SP adayı Recep Aygün'ün katıldığı toplan
tıya, SHP adayı Hıdır Tutaş nedense çağnlmhdı.

ı Halk katılımın yok denecek kadar az olduğu bu 
toplantının amacının ne olduğunu pek anlaya
madım.

, Cihan Örmeci’nin yönettiği toplantıda, adaylara 
yapmak istediklerini anlatmaları için 15 dakika 
süre verildi.
I Hiçbir aday programlarım bu sürede tam olarak 
anlatamadı.

L Daha çok partilerin kendi adamlarından oluşan 
dbıleyiciİere dağıtılan soru kağıtçıklanna yazılan 

‘ sorular daha sonra cevaplandırılmadı.
[ Gerekçe ise, zamanın yetersiz olması.
I Toplantının yöntemi yanlıştı.
■ Bu toplantıda adayların anlattıkları zaten seçim 
broşürlerinde uzun uzun anlatılmıştı.

Kimi başkan adayı CD ile, kimisi video kayıt sis
temi ile çalışmalarım seçmene ulaştırıyor.

Yöntem iyi seçilmiş olsaydı, belki bu toplantı 
, amacına ulaşırdı.
k Sanırım bu işte GEMSİAD kullanıldı.
| Basının bile birkaç saat önce bilgilendirildiği 
toplantı da halk olmalıydı. Halk soru soramasa 

mfle, bilileri başkan adaylarına sizin diğerinden 
farkınız ne diyebilmeliydi.

■Bakın broşürlere, başkan adaylarının yapacak- 
I laft, şöyle veya böyle aynı şeyler.
[ Toplantıya katılmayan adaylar, bu isin sonunu 
■keden görmüşler demek.

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Gemlik Sanayici ve 
İşadamları Derne 
ği’nin (GEMSİAD) 
düzenlediği 
programda, 
Belediye başkan 
adayları seçim 
beyannamelerinde 
belirttikleri 
çalışmaları 
anlattılar.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Şalo 
nu’nda.yapılan prog 
ramın yöneticiliği 

■Cihan Örmeci yaptı. 
AKP, CHP ve .DYP 
adaylarının katılma 
dığı programda, 
ANAP adayı Adnan 
Tekin, DSP adayı 
İlhan Soysal, Genç 
Parti adayı Haşan 
Kula, MHP adayı 
Mehmet Çelik ve ŞP 
adayı Recep Aygün 
kendilerine tanınan 
15’er dakikalık 
zaman içinde beyan
namelerinde bulu
nan vaatlerim 
anlatmaya çalıştılar. 
Programın açılış 
konuşmasını yapan 
GEMSİAD Başkanı 
Ahmet Avcı, sivil 
toplum birimleriyle 
çalışan her siyasi 
partinin başarılı 
olacağına inandığını 
belirterek, tüm

başkan adaylarına 
başarılar diledi. 
İlk sözü alan ANAP 
adayı Adnan Tekin, 
Gemlik Devlet 
Hastanesi. SSK ve 
çevre yolu ışıklandır 
ması basta olmak 
üzere, üniversitenin

de Gemlik e 
getirilmesinde 
öncülük y a parak ilç
eye çağ atlattıklarım 
söyledi. Tekin, 
göreve geldiklerinde 
işçi alınılan km 
muhtarlıklardan 
Gemlik'te 3 y*I

ikamet etme belgesi 
tstevecddertai 
belirterek. ilçenin 
öncelikli olarak
3 iB^oğıttim k 
2 liseye dıtk acı 
okluğunu vurguladı

Haberin devamı 
sayfa 3 de
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ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK’İN VE
GENÇLİĞİN
GELECEĞİ İÇİN

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Belediye Başkan adayı Mehmet Alî 
Kaya’ya destek vermek için ilçemizde AKP mitingini değerlendirdi

“AKP kan kavbedivor”
Finalistler belli oldu

ftyfottin ŞEKERSOZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa Millet 
vekili Kemal 
Demirel, Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Ali Kaya 
ite birlikte esnaf 
gezisi yaptı.
Demirel. Mehmet Ali 
Kaya ile İlçe Başkanı 
Serap Gürkan ve 
partililerle birlikte 
çıktığı gezide, Emin 
Dalkıran ve Atatürk 
kordonlarım gezerek 
vatandaşlarla sohbet 
edip onlardan Bele 
diye başkan adayı 
Mehmet Ali Kaya için 
destek istedi.
Kemal Demirel, 
Dilek Çay Bahçesi n 
de bir süre dinlene 
rek, partililerle bir

Adaylar biraraya gelemediler
Birinci sayfanın devamı 

Alfabetik sıraya göre 
ikinci konuşan DSP 
adayı İlhan Soysal, ilk 
icraatlarının vatandaş- 
belediye elele sloganıy
la hareket etmek 
okluğunu söyledi.
Soysal, Belediyenin 
kapı önlerinin çöplük, 
tuvaletlerinin ise girile
mez durumda olduğunu

TAŞI I
GEDİĞİNE p|

Bu kez neden ongun önce?
Tarhan Erdem, AKP’nin Ankara ve 
İstanbul’da büyük farkla yerel seçimi 
kazanacağını kamuoyu araştırması 
sonucu olarak açıkladı.
1999 milletvekili genel seçimleri 
anketini sayımın başlaması sırasında 
açıkladı da bu kez neden ongün önce?
Erdem in bu davranışı
bence hiç erdemli değil.... I

likte AKP’nin 
Bursa mitingini 
değerlendirdi. 
Demirel, 3 Kasım 
öncesi mitinginin 
daha kalabalık 
olduğuna 
dikkat çekerek, 
"AKP kan kaybe
diyor, Bursa 
mitingin de daha 
az insan vardı ve 
çoğunluğu ilçeler
le il dışından 
gelenler meydanı 
doldurdu" dedi. 
Kemal Demirel ve 
İlçe teşkilatı daha 
sonra Küçük Kumla 
beldesine giderek, 
CHP’nin Kumla Bele 
diye Başkan adayı 
Cafer Tayyar’a 
destek ziyaretinde 
bulundular.

söyledi. Nacaklı göle- 
tinin kullanılamaz 
olduğuna da değinen 
Soysal, "Parayı 
kordona harcayan 
belediye birçok 
mahallenin kanaliza
syon sorununu çöze
mez duruma geldi. 
Coşkun Sabah için bir 
fabrikadan 5 milyar 
isteyen belediye

başkanı birde üniver
siteye karşı çıkıyor" 
eleştirisinde bulundu. 
Genç Parti Belediye 
Başkan adayı Haşan 
Kula ise, Gemlik’i 
tabela yazılarıyla 
sevmenin yanlış 
olduğuna değinerek, 
"Biz Gemlik’imizi 
kalbimizde seviyoruz, 
İlçenin öncelikle 
sosyal, kültürel ve 
ekonomik sorunları 
var, biz göreve geldi 
ğimizde belediye büt 
çesinin yüzde beşi 
olan bir trilyonu 
eğitime ayıracağız. 
Gemlik’te uluslar 
arası zeytin fuarı 
düzenleyeceğiz.
Orhaniye mahalle 
sinde müzisyen sokağı 
kuracağız" dedi.
Kendisiyle barışık 
olmayan bir başkanın 
işçisiylede banşık ola
mayacağını söyleyen 
Kula, belediyenin bir 
insanın doğumundan 
ölümüne kadar yanında 
olması gerektiğini 
söyledi.
MHP adayı Mehmet 
Çelik ise, Belediyede 
öncelikle sosyal den
gelerin sağlamlaştırıl
ması gerektiğim savu
narak. "ben bilirim "i 
kaldırıp "biz biliriz"» 
belediyeye yerleştir

menin zamanının 
geldiğini söyledi. 
Çelik, Belediyenin 
yaptırım güçlerinin 
şahısların değil, 
toplumun çıkarına 
çalıştırılacağını 
belirterek, "İlçenin 
arka tarafındaki 
insanların ön tarafta
ki insanlara olan 
bakış açılarını hizmet 
götürerek değiştir 
metniz lazım" dedi. 
Programın son konuş
macısı SP adayı 
Recep Aygün’de pro
gramların birçoğunun 
aynı olduğuna 
değinerek değişik 
görüşleri anlattı. 
Aygün, Belediye 
başkanıyla çalışanın 
arasında güvensizlik 
ortamının bulunduğuna 
dikkat çekerek, "Huzur 
ve güven olmayan 
yerde hizmette olmaz, 
inşaat sektörünün 
bitirilmesiyle ilçede 
işsizlik başladı. Biz 
ruhsat ücretlerini 
düşürerek inşaat sek
törünü ayağa kaldıra
cağız. Belediye 
bünyesinde şirketler 
oluşturup işsiz genç
lerimizi buralara yer
leştireceğiz. İlçede aş 
evi. barınma evi kura
cağız. Modem temi i- 
nal yapacağız dedi.

Kupa maçında, Genclerbiriiği, 
Fenerbahçe'nin fiyakasını bozdu.

Yarı finalde Kanarya yı, 
Kadıköy’de (4-2) yendi.

İlk on dakikada, (3-0) öne bile 
geçebilirdi.

Youla, bu golleri kaçırdı.
Ama. Ağır fener defansının 

pestilini çıkardı.
Sert, aşağıya toplar yaptı.
Fenerbahçe kalesi önünde kısa 

ve hızlı paslar yaptı.
Evirdi, çevirdi.
Ve. Fenerbahçe'yi bileğinin 

hakkı ile yendi.
Kendi sahasında, kanaryanın 

karizmasını çizdi.
Genclerbiriiği, geçmiş yıllardaki 

Parma takımına benziyor.
5-6 yıl önce bir parma vardı.
Çabuk oynuyordu.
Fazla yıldız futbolcusu yoktu.
Ama. Eş değerde cok kaliteli 

futbolcuları vardı.
Bu Parma, bir anda, tüm 

Avrupa'yı kasıp kavurmustu
İnşallah bu gençlerde, aynı 

çizgiyi tutturur.
Valencia engelini aşarsa, bu 

takım finali oynar.
Türkiye kupasının ikinci fina 

listi Trabzonspor oldu.
Trabzonspor, bu sene daha iyi.
Yıldızlarını kaptırmadı.
Yarı finalda, Istanbulspor'u 

rahat geçti.
Aslında, her iki takımda finali 

haketti.
Genclerbiriiği rakibine tuzak 

kuruyor.
Oyunu kendi sahasında kabul 

ediyor.
Kontrataklarla, rakibini hır

palıyor.
Ali Tandoğan ve Youla bu sis

teme cok uyuyor.
Valencia ve Fenerbahçe 

maçların ilk yarım saatlerini bir 
hatırlayın.

Birbirine tıpa tıp benzeyen, 
pozisyonlar bulacaksınız.

Fenerbahçe'nin 20 yılhk kupa 
hasreti, yine bitmedi.

Umarız. Genclerbiriiği yenilgisi 
lig maçlarını etkilemez.

- ., ——_ J|
Söyleyecek çalan b a la maçıan larm.
Basrvrdağv son çare. gerçektir 

“Marvef Lenorr-
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anap gençleri coşturdu Emekli olan arkadaşlarına
Seyfettin 9EKER9OZ

Anavatan Partisi 
Gençlik Kolları 
tarafından düzen
lenen " Gençlik 
Şölenlinde 
gençler eğlendi. 
Milton Gazino 
sunda yapılan 
gençlik şöleninde 
salonun dolduran 
gençler hem 
eğlendiler hem de 
"Eğlenecek yerler
imiz neden yok" 
diyerek siyasilere 
mesaj gönderdiler. 
Gençlik şölenine 
Anavatan Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Adnan Tekin 
ve İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, 
Orhan gazi 
Belediye Başkanı 
Turgut Ünlü ile 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
katıldı.
Üzerinde kendi 
resmi bulunan 
pastayı Turgut

Onlıi ve Fatih 
Mehmet Güler’le 
birlikte kesen 
Adnan Tekin, 
29 Mart sabahı 
daha büyüğünü 
Gemlik Belediye 
si’nde kesecek
lerini söyledi. 
Uzun yıllardır 
süren dostluk
ların şimdi daha 
da pekiştiğini 
hatırlatan Turgut 
Ünlü, yaptığı 
konuşmada 
inceden inceye 
Gemlik Belediye 
si’ni eleştirdi. 
Gemlik’in muhak 
kak Anavatan 
iktidarına geçe
ceğini söyleyen 
Ünlü, bundan 
sonra Gemlik 
içinde yardımcı 
olacağını söyledi. 
1991 yılından beri 
Doğalgaz için 
müca dele verdik
lerini söyleyen 
Turgut Ünlü "3 
aydır bekliyoruz

ulaştık. Orhanga 
ti, Yalova ve 
Karamürsel'in 
İçinde bulunduğu 
yerlerin doğaigat 
ihaleleri yapıldı.
Maalesef Gemlik 
bitlerin dışında 
kaldı" dedi.
Partili, partisiz 
tüm gençliği 
kucaklayan bir

tertip ederek 
gençleri
yakınlaştırdıklarını 
söyleyen Adnan
Tekin, 29 Mart 
sabahının Gemlik 
için tekrar kurtu 
lus günü oiaca 
ğını hatırlattı ve
ANAP Belediy 

iktidarına bir 
hafta kaldı* 
dedi.

veda yemeği düzenlediler
Ih,1 â 3İ

hizmet veren
Mustafa Bostancı

Beisd^e Başkam
Fatih Mehmet

I Güler belediye
I çalışanları adına
I plaket verdi.
I Zeki Restarant da

Yılları 
cahstıkk

■ \SHDANIS isitmam ^ok kampanya
| TSCRÜSE VE KALİTENİN AVRES^^ 18 AYA VARAN VADİLER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI —
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. u> i

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. 
► Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz. 
> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler. 
> İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.

Sıvı ve IküalgM Yiıkıth 
Mcrkcıi Sistem Kans ►

Kombi £►

Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyütar 
Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ta tasarrufu »t 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasaml 
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM. ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No? 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tefe 0224.513 37 89 - 513 34 23
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İnsana yatırım 
sabır gerektirir

“Bu ülkenin aydınlık insanları size 
Cumhuriyet yakışır.”

Cumhuriyet Gazetesi'nin tanıtım sloganı..
Ancak slogan Türk Ulusuna da bir gönder

mede bulunuyor.
“Cumhuriyeti "nize ve onun kazandırdıklarına 

sahip çıkınız.
Bîr başka mesaj:
“Cumadayım geleceğim”
Bu mesajda bir mahalle bakkalından müşteri

lerine gidiyor.
Çok amaçlı anlam taşıyor.
Çok derine dalmaya gerek yok.
Bakkal, hem çok kısa süre sonra geleceğini 

bildiri yor böylece paranın başka yere kaçmasını 
önlüyor. Hem de Müslüman olduğunu dosta düş
mana kanıtlıyor.

Sanki bu ülkede ona nereye gittiğini ve ne 
çaptığını soran varmış gibi..

Varoşlardan kent merkezine kayan bu zih
niyet. içeriden ve dışarıdan yeşil kuşaklı 
adamlarca desteklenince dün atalarımızın kanıy
la canıyla kurdukları Cumhuriyet, cumhurundan 
uzaklaşır oldu.

Gericilerle su ya da bu nedenle ama mutlaka 
I “art niyetli” düşüncelerle işbirliği yapan ve 
■ onlara selam duran, onların karşısında diz 
I çöken, ayrıca selam durdukları, diz çöktükleri 
I belgelerle de kanıtlanan zihniyet bugün ülkeyi 
I yönetiyor.
I Çok doğal*.
I Çünkü bu adımlar yıllar önce atıldı.
I Tohumlar ekildi.
| Tohumlan da “amaçları sadece iktidarda
I kalmak olan eller sulaaı.
I Şimdi o eller, saklanacak cep bulamıyor.
I Ektiğini biçmek "doğanın değişmez yasası.
I Atatürk'ün kurduğu ve desteklediği, toplumu
■ kültürel ve düşünsel anlamda aydınlatan Halk
■ Evleri yine “sadece iktidarda kalmayı”kar sayan 
I eller tarafından kapatıldı.
I Yerlerini “ışık evleri” aldı.
I Masum insan birliktelikleri olarak algılanan
I söz konusu evlerde ilim ve irfanla donatılanlar,
I bugün sistemle dalga geçerek yeni bir sistemi 
I yaşama geçiriyorlar.

Atatürkçü, ilerici gençlere “komünist”,“faşist” 
I yaftasını vurarak kök söktürenler, din kalkanıyla 
saman altından su yürüterek ülke yönetimine 
sızanlara göz yumdular.

Sonra...
Medya..
Önce Bab-ı Aliden plazalara taşındı.
Plazalarda kimlik erozyonuna uğradı.
Kamu oyunu bilgilendirme olarak tanımlanan 

işlev, yerini biti kanlandırmaya bıraktı.
Bit kanlanınca, iktidarla işbirliği kaçınılmaz 

oldu.
İşbirliği kredileri gündeme getirdi.
Sonra krediler vazgeçilmez finansman aracı 

oklu.
İktidarla basın ayrılamaz ikili oldular.
Birbirinden vazgeçemeyen ikili topluma çok 

ciddi zararlar veriyor.
Kamu oyu yoklamaları da çanak tutuyor.
Yine de sabır..
Ama gayret göstererek.
Bir gün olur bu hasret biter..

Faruk Güzel, meslektaşlarını ziyaret etti.

Kamyoncular, "Gemlik pastasından yiyemiyoruz"
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
DYP Belediye 
Başkan adayı 
Faruk Güzel, seçim 
gezilerine sürdü 
rüyor. Güzel, 
Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi’ne 
yaptığı ziyarette, 
"Sîzler benim 
meslektaşlarım- 
sınız" dedi. 
Gemlik Taşıyıcılar 
Kooperatifi Baş 
kanı Osman Deli 
çam ve kamyoncu 
esnafı tarafından 
misafir edilen 
Faruk Güzel, 
mesleği bilen biri 
olarak kamyoncu
lara her zaman 
destek vereceğini 
söyledi.
Ziyareti değer
lendiren Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
Başkanı Osman 
Deliçam, herkesin 
aklının başında 
olduğuna dikkat 
çekerek, "Gem 
lik'in sorunlarına, 
bizim sorun
larımıza sahip 
çıkacak, ya arka 
mızda, ya önü 
müzde, yada yanı 
mızda olacak 
bir başkan isti 
yoruz. Sorunları 
çözüm de öncü 
olacak bir başkan 
arıyoruz" 
diye konuştu. 
"Türkiye'nin en 
canlı yerine Gem 
lik sadece bak
makla yetiniyor" 
diyen Osman 
Deliçam, 
"Gemlik'in sorun
larına eğilerek 
öncülük edecek

Güzel, nişan yüzüğü taktı
Geçtiğimiz gün
lerde seçim büro
sunda evlenen 
çiftin nikah 
şahitliğini yapan 
Faruk Güzel, bu 
kez nişan 
töreninde yüzük 
taktı.
Seçim gezi
lerinden fırsat 
bulup sosyal 
faaliyetlere de 
yetişen Güzel, 
Yeniköy’de 
nişanlanan genç

biri, yıllarca 
başkanlık yapar 
ve kimse karşısı
na çıkamaz" dedi. 
Kooperatif adına 
kamyoncu esnafın 
düşüncelerini 
aktaran Başkan 
Osman Deliçam’a 
katıldığını söyleyen 
Faruk Güzel, 
Beledive başkanı 
olduğunda Gemlik 
halkı adına istek
lerini yerine 
getirmeyen hiçbir 
kuruluşun işinin 
yapılmayacağını 
söyledi.
Güzel, "Gidin 
Orhangazi'den 
yük isteyin 
vermezler, 
onların arkasında 
belediye var. 
Bizde yönetime 
geldiğimizde 
bunu yapacağız 
ve kamyoncu 
esnafının yanında 
olacağız, ilçede 
bu kadar iş bek 
leyen kamyon 
varken, dışarıdaki 
kooperatiflere iş 
vermek yakışmaz. 
Ben kamyoncu 
mesleğinin için 
deyim. Yaptığım

lerin yüzüklerini 
takarak onlara 
mutluluk diledi.
Yeniköy'den Halil 
Karaoğlu’nun kızı 
Serpil ile Şahin 
yurdu köyünden 
Ahmet Meme nin 
oğlu Muham 
met'in davetini 
taramayarak 
köye gelen Faruk 
Güzel, nişan 
yüzüklerini 
takarak gençleri 
sevindirdi.

iş baba mesle
ğim" dedi. 
PASTADAN 
YİYEMİYORUZ 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi’nin 
bulunduğu kamyon 
garajının yollardan 
çıkarılan parke 
taşlarıyla döşen
mesini istediklerini 
söyleyen Başkan 
Osman Deliçam, 
isteklerinin bir 
türlü yerine geti 
rilmemesinden 
rahatsız olduklarını 
söyledi. Deliçam, 
Faruk Güzel’e 
"Sen bu mesleği 
bilen birisin.
Sana anlatmaya 
gerek yok. Türki 
ye'nin ilçemizden 
yediği pastadan 
biz neden yiyemi 
yoruz" diye sordu.

Serbest Bölge 
dışında kalan kuru
luşlarla görüştü 
ğünü bildiren
Faruk Güzel, bu 
işe ağırlık koymak 
için destek istedi. 
Güzel, "İnşallah 
belediyeyi biz 
kazanacağız oe 
onlar bizim 
isteklerimizi ye 
rine getirecekler. 
Şimdi ne yapıyor
sam o zamanda 
sîzlerin yanında 
olurum. Şimdi 
benim yanıma 
nasıl geliyorsanız 
seçildiğimde de 
geleceksiniz ve 
sîzlerin her 
türlü işinizde 
yanınızda olup 
yardımcı ola
cağım” seklinde 
konuştu.
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Hiperaktif çocukların 
tedavisi nasıl olmalı?

Ahmet Acar
v a

Ahmet Acar, 28 Mart Pazar günü yapıl 
cak olan yerel seçimlerde, dedesi Ahım 
Acar ın 40 çil yaptığı muhtarlığa adaç 
Acar, 'Dedemin bıraktığı yerden görev 

götüreceğim" diyor.

Tedavide önceliğin ilaçlara verilmesinin yanlış 
olduğu bildirildi.

Hiperaktivite ve 
dikkat eksikliği 
bozukluğu (DEHB) 
tedavisinde 
önceliğin ilaçlara 
verilmesinin yanlış 
olduğu, ancak 
doktorun önermesi 
durumunda 
çekinmeye gerek 
bulunmadığı 
bildirildi.
Kocaeli Üniver 
sitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nejat 
Gacar, İzmit'te 
düzenlenen

Hiperaktif 
Çocuklarda Tanı 
ve Tedavi" 
konulu panelde, 
hiperaktivite ve

TASFİYE İLANI
Arif oğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malzeme Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 18.03.2004 tarihinde tasfiyeye girmiş 
olup borçlu ve alacaklılarının vesikaları ile birlikte bir yıl içinde 
tasfiye memuruna müracaat etmeleri önemle rica olunur.

TASFİYE MEMURU
GÜLÜZAR ARİFOĞLU

Cumhuriyet Mah. Kumla Cad.
Alyüz Sitesi C/13 GEMLİK/BURSA

YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

dikkat eksikliğinin 
görüldüğü 
çocuklarda, ilk 
aşamada ilaç 
kullanılmaması 
gerektiğini söyledi. 
Prof. Dr. Gacar, 
hastalığın 
tedavisinde 
kullanılan ilaçların 

kırmızı reçeteyle 
satılan ilaçlar 
olduğuna dikkati 
çekerek, 
"Bu ilaçlar 
bağımlılık 
yapabileceğinden, 
tedavide öncelikli 
olarak kullanımı 
yanlıştır" dedi.

Kocaeli Üniversite
si (KOÜ) Eğitim 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yard. Doç. 
Dr. Ayla Akbaş ise 
ailelerin hiperaktif 
çocuklarının 
davranışlarını 
değiştirmeye çalış
masının doğru 
olmadığını söyledi. 
Hiperaktif 
çocukların hobi
lerinin desteklen
mesi gerektiğini 
ifade eden 
Akbaş, okulda da 
rehberlik danış
manları ve öğret
menlerle hareket 
etmenin yararlı 
olacağını sözlerine 
ekledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

- JAPON SOBALAR 
MERKEZİ 

B SATIS & SERVİS 
p GAZ YAĞI SERVİSİ

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA

GAS

28 Mart 2004 
Pazar günü 
yapılacak olan 
Yerel seçimlerde 
belediye başkan
lığı, belediye 
meclis üyeliği, il 
genel meclisi 
üyeliği yanında 
köy ve mahalle 
muhtarlıkları için 
de seçim yapıla
cak.
Halitpaşa 
Mahallesinin eski 
muhtarlarından
Ahmet Acar’ın 
torunu Ahmet Acar, 
dedesinin 40 yıl yap
tığı mesleğine talip. 
1978 doğumlu olan 
Acar, en genç muhtar 
adayıyım diyerek 
yola çıktığını ve 
dedesinin izinden 
gideceğini söylüyor. 
Halitpaşa Mahallesi 
sakinlerinin kendisini 
destekledikleri 
takdirde, mahalleye 
en iyi hizmeti vere

ceğini, bilgisayarlı 
sisteme geçeceğini 
söylüyor.
Devlet ile mahalleli 
arasında köprü oluş
turacağını. da 
belirten Ahmet Acar, 
“muhtarlar 
arandığında bulun
abilecek kişilerden 
seçilmeli. Vatandaş, 
muhtar peşinde kon
mamalı, biz en hi 
hizmeti sunacağız” 
diyor.

1+8 AY
1+9 AY
1+10 AY
MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN
İSSİZ KOKUSUZ DUMANSZ YANAŞ 

eCSCDE ’BlflUL ORTANDA YAR
FAN İLE KŞN ST VAZh SERHF*

Yeni Pazar Cad, ai
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TEL:S13 78 07
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Ezen Ticaret yeni 
tasarımıyla açıldı

Dekorasyon, 
tasar un ve 
uygulama ala 
tunda hizmet 
verecek olan 
Ezen Ticaret 
hizmete açıl 
ch. Başta 
Mutfak tasa 
nnu olmak 
üzere ev ve 
işyeri deko
rasyonu 
alanında 
faaliyet 
gösteren 
Ezen Ticaret 
önceki 
gün müşteri
leriyle bir 
likte açılışını 
gerçekleş
tirdi.
İstiklal 
Caddesi 
üzerinde 
85 nolu 
işyerinde 
hizmete 
acılan Ezen

Genç Partililer esnafı | 
ziyaret ediyor

Genç Parti Belediye Başkan 
adayı Haşan Kula ile meclis 
adayları esnafı ziyaret ederek, 
kendilerini tanıttılar.
İl Genel Meclisi ile Belediye 
Meclisi adaylarıyla birlikte 
cadde ve sokakları gezen 
Genç Partililer, esnaftan 
destek istediler.
28 Mart seçimlerine iddialı 
giren partilerden biri olan Genç 
Partililer, Belediye seçim 
lerini kazanacaklarını belirterek,

çalışmalarını 
hızlandırdıklarını bildirdiler. 
CEM UZAN
MİTİNGİ İPTAL EDİLDİ 
Öte yandan Genç Parti İlçe 
Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, bugün ilçemize 
gelerek İskele Meydanından 
halka seslenecek olan Genç 
Parti Genel Başkanı Cem 
Uzan'm rahatsızlığı Gemlik 
nedeniyle, mitingin iptal 
edildiği bildirildi.

AGlİVe
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ

EİLfl«piWWA

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK

ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA
ENİ SOM TEKNOLOJİ ENİ İVİ FİYAT
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 69-51312 25
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Baharın müjdecisi Nevru Türk turizmi Avrupa'nın
Baharın müjde
cisi Nevruz, Türk 
Cumhuriyetlerini 
n tümünde 
olduğu gibi 
Türkiye’de de 
coşkuyla kut
lanıyor.
İstanbul’da kutla
maların adresi 
Sultanahmet 
Meydanı, 
Ankara’da da 
Atatürk Kültür 
Merkezi ve çeşitli 
üniversiteler 
oldu. Van’daki 
kutlamalarda ise 
saldırıya uğrayan 
bir gazeteci ağır 
yaralandı. 
İstanbul’daki 
Nevruz kutla
malarına Vali 
Muammer Güler 
de katıldı.
Sultanahmet 
Meydanındaki 
törenlerde yap
tığı konuşmada

Uluslararası piyasalar tedirgin
Menkul kıymet piyasaları El Kaide gölgesinde kötü bir hafta geçirdi.

Uluslararası çıktı. Aynı bor- ran ABD hafif yaşanırken, el
piyasalarda sada haftaya petrolünün varil Kaide’nin ikinci
geçen hafta, 1.7955 dolarda fiyatı geçen haf adamı Eymen el
ABD Doları, giren Ingiliz taya göre 2.58 Zevahiri’nin
Japon Yeni Sterlini de cuma dolar artıp Pakistan’da
dışındaki önemli kapanışında hafta sonuna kuşatıldığı
paralar karşısın 1.8340 dolara 38.08 dolarda haberleri cuma
da gerilerken, yükseldi. girdi. günü bir nebze
altın fiyatları Londra Sektör uzman toparlanmaya
yükseldi. Borsası’nda haf ları söz konusu yol açtı.
Ispanya’yı önce taya 7.09 dolar petrolün varil New York
ki hafta vuran da başlayan fiyatının Borsası’nda
kanlı terör gümüşün ons önümüzdeki Dow Jones
saldırısının etk fiyatı, hafta günlerde 40 Endeksi haftayı
isi altında sonunda 7.39 dolar sınırını yüzde 0.5
menkul kıymet dolara çıktı. zorlayabileceği düşüşle
piyasaları kötü Petrol Fiyatları ni bildiriyor. 10,186.60
bir hafta El Kaide Menkul Kıymet puanda
geçirdiler. Terör korkusu, Piyasaları tamamlanırken,
korkusu petrol OPEC’in Nisan Uluslararası 1,940.47
ve altın fiyat ayında gideceği borsalar, geçen puanda
larının yük üretim kısıntısı hafta Madrid’de kapanan
selmesinde de ve ABD'de ben meydana gelen Nasdaq
etkili oldu. zin stoklarının kanlı saldırıların Endeksi'nin
Londra azalması petrol etkisinde kötü haftalık kaybı
Borsası’nda fiyatlarının yük bir hafta geçir yüzde 2.2 idi.
pazartesi sek seyrini di. Saldırıların Bu sonuçlarla
1.2218 dolar sürdürmesinde uluslararası Neu York
dan kapanan etkili oldu. terör korkusunu Borsası üst üste
euro, cuma Bütün petrol canlandırmasıy ikinci haftayı
kapanışta çeşitleri için la büyük bor- düşüşle
1,2338 dolara gösterge oluştu- salarda düşüş kapatmış oldu.

Nevruz 
Bayramı’mn 
Türklerin 
kardeşçe yaşama 
bilincini ve gele
ceğe ilişkin umut
larım 
simgelediğini 
söyleyen Vali 
Güler, Nevruz 
ateşinin 
üzerinden de 
atladı.
Kazlıçeşme’de 
çeşitli siyasi parti 
ve sivil toplum 
kuruluşları 
tarafından düzen
lenen kutlamalar 
da güvenlik 
önlemleri altında 
gerçekleştirildi. 
Ankara’da 
Atatürk Kültür 
Merkezi’nde 
düzenlenen 
Nevruz Şenliği, 
Türk 
Cumhuriyetleri ’ n 
den ve çeşitli

illerden gelen 
halk oyunları 
ekiplerinin 
katılımıyla coşku 
içinde geçti.
Gençler Nevruz 
ateşinin 
üzerinden atladı, 
halk oyunları 
gösterileri ilgiyle 
izlendi.
Ankara’daki 
Nevruz kutla
maları 
çerçevesinde 
Mustafa 
Erdoğan’ın 
"Karagöz ve 
Hacivat ile 
Cumhuriyet’e yol
culuk" adlı çocuk 
operası sergilen
di. Bu arada 
çeşitli üniversitil- 
erde nevruz ateşi 
yakıldı ve demir 
dövüldü.
Nevruz Bayramı, 
Doğu ve 
Güneydoğu

illerinde de kut
landı. Van’daki 
kutlamalar 
sırasında 20 
kişinin saldırısına 
uğrayan gazeteci 
Fahrettin Gök 
ağır yaralandı. 
Gök’ün hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı 
bildirildi.
Diyarbakır’daki 
Nevruz 
Kutlamalan ise, 
Diyarbakır-Elazığ 
karayolu 
üzerindeki fuar 
alanında başta 
Mahsun 
Kırmzıgül olmak 
üzere bazı 
sanatçların 
katılımıyla 
yapıldı. Şırnak’ın 
Cizre ilçesindeki 
Nevruz kutla
malan da, yerel 
sanatçılarla 
renklendi.

Akdeniz Turistik 
Otelciler Birliği 
(AKTOB) Başkanı 
Osman Ayık, 
Türkiye’nin, 
Avrupa 
ülkelerinin tur
izmdeki 
vazgeçilmez 
ülkeleri arasına 
girdiğini 
belirterek, 
"Başta Almanya 
olmak üzere, 
İngiltere, 
Hollanda gibi 
ülkeler, Türki 
ye’yi kalıcı pazar 
listesine aldılar" 
dedi.
AKTOB Başkanı 
Ayık yaptığı açık
lamada, Berlin 
Fuan’nda 
görüştükleri 
büyük tur oper
atörü yönetici
lerinin 
Türkiye'den övgü 
ile bahsettiklerine 
dikkati çekerek, 
"Tur operatörler
ine göre Türk 
turizminin, 
Avrupa’nın ana 
pazan olduğunu" 
belirtti.
Akdeniz çanağın
da turizmde 
vazgeçilmez 
ülkelerin başında 
Türkiye’nin 
geldiğini vurgu

ana pazarı

layan Ayık. 
Türkiye’nin tur
izmde kalıcı ve 
ana pazar haline 
geldiğini, bu 
gelişmenin sevin
dirici olduğunu 
kaydetti.
Bu yıl Akdeniz 
çanağında sadece 
Türkiye ve 
Mısır’ın rezer
vasyonlarını 
artırdığını vurgu
layan Ayık, 
"Berlin Turizm 
Fuarındaki 
değerlendirmeye 
göre, 
Yunanistan'da 
yüzde 10, 
Ispanya'da ise 
cok daha yüksek 
oranda 
rezervasyon azal
ması var. 
Türkiye’de ise 
tam tersi yüzde 
30 oranında rez
ervasyon artısı 
bulunuyor diye 
konuştu.

Türkiye'nin geç— i 
turizm sezonunda 
bütün olumsu- 
zluklara rağmen 
yıldız ülke haline 
geldiğine işaret 
eden Ayık, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü;
"Türkiye, tur
izmdeki hede
flerini bir bir 
yakalamaktadır. I 
Türkiye, Akdeniz I 
çanağında en 
istikrarlı ülke 
konumunda 
bulunuyor. Bu 
yıl turizm sezo- i 
nundn da
Avrupa için tur- I 
izmde Türkiye, 
yıldız ülke ola
cak. Antalya için 
hedeflenen 6 
milyon turist 
rakamına ulaşa
cağız. Olumlu 
gelişme devam 
ederse bu hede- | 
fimizi asabiliriz 
de."

50.2 milyon dolar 
dış borç ödenecek]
Hazine, 23 Mart ta haftasında öde—eki ■■
gelecek 1.3 milyon da 5.1 mily tutan 4 mil
hafta, 50.2 dolar, 24 on dolar dıs yar 769.2
milyon Mart’ta bore öde—e milyon
dolar tuta 13.5 milyon si gerçek dolara ulaş
nnda kon dolar. 25 leştiren ti. 2002
solide bütçe Mart'ta ise Hazînenin. yılında 9
ve Hazine 17.2 milyon Mart açanda mil yar
garantili dış dolar. 26 bu çerçeve 567.9
borç ödeye Mart’ta ise de bugüne m ik on
cek. 0.8 milyon kadar yap dolar. 2003
Haftanın en dolar dış tığı ödeme yılında da
büyük dış borç se rvisi tutan 1 mil 11 mikar
borç ödeme yapılacak. yar 703.1 498.3 may
si, 17.3 Ocak avında milyon dola on dolar ko
milyon 996.3 mily n buldu. sofide bütçe
dolar île 22 on dolar. Yılbaşından ve Hazine
Mart Şubat ayın bugüne garantili dış
Pazartesi da 2 mihar kadar bu bore servisi
günü yerine 69.&, Mart çerçevede yerine
getirilecek. açının ilk çapılan getirilmişti-
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Hipertansiyon için 
hareket şart

Düzenli fiziksel aktivite, kronik hastalıkların etkisini azaltıyor
Uzmanlar, kalp 
ve damar 
hastalıkları 
açısından 
önemli risk fak
törünü oluştu
ran hipertan
siyondan 
korunmak için 
hareketli bir

I yaşam tarzı 
öneriyor.
Sağlık 
Bakanlığı kayıt
larına göre, 
Türkiye’de 5 
milyon erkek, 
6.5 milyon 
kadın hipertan
siyon hastası.

, Ayrıca yapılan 
araştırmalar,

I yetişkinlerde 
son 10 yılda

I kan basıncında 
| artma olduğunu 

i gösteriyor.
Kan basıncının 
normal kabul

liyor, ani 
ölüm riskini 
azaltıyor. 
Uzmanlar, 
"harekede 
birlikte 
hipertan
siyondan 
korunma 
yollarını da 
şöyle 
sıralıyor:

Öfkenizi 
kontrol 

altına alını

edilen değerler
den yüksek 
olması anlamına 
gelen hipertan
siyon, birçok 
hastalık için de 
risk faktörü 
olarak kabul 
ediliyor.
Hipertansiyon 
tedavi 
edilmediğinde; 
kalp yetmezliği, 
kalp krizi, 
böbrek yetme
zliği, damarların 
daralması,

beyin kanaması, 
felç ve görme 
kaybına neden 
oluyor.
Hipertansiyonda 
n korunmak için 
hareketli bir 
yaşam tarzı 
seçilmesi 
gerekiyor. 
Düzenli fiziksel 
aktivite, yaşın 
ve kronik 
hastalıkların 
olumsuz etkisini 
azaltıyor, kan 
basıncını düzen-

-Vücut ağır
lığını dengede 
tutmak ve kilo 
almamak için az 
şekerli besinleri 
tercih edin, 
-Yoğurt, peynir 
gibi tuz oranı 
düşük yağsız 
veya az yağlı 
süt ve süt ürün
lerini tüketmeyi 
tercih edin, 
- Zeytinyağı, 
ayçiçeği, 
mısırözü gibi 
yağları tercih

edin, 
- Haftada 
her gün 4-6 
porsiyon (400- 
500 gr) çeşitli 
taze sebze ve 
meyve yiyin, 
- Kuru fasulye, 
nohut, mer
cimek gibi kuru 
baklagillerin 
tüketimine özen 
gösterin, 
- Alkol tüke 
timini ve 
sigarayı 
azaltın. Alkol 
alımı kan 
basıncının 
yükselmesine 
neden olur, 
- Stresten 
mümkün 
olduğunca 
uzak durun. 
- Düzenli 
sağlık kon
trolünüzü 
yaptırın."

Öfkesini gösteremeyen 
kişide, depresyon ve 

hipertansiyon oluşabiliyor. I

Osmangazi 
Üniversitesi 
(OGÜ) Öğre
tim Görevlisi 
Uzman Psiko 
log Nida 
Özdener, 
öfkesini açık 
biçimde ifade 
edemeyen
kişide "dep resyon 
ve hipertansiyon" 
gibi patolojiler 
oluşabileceğini 
söyledi.
Özdener, Türkiye 
Beyin Araştırmaları 
ve Sinir Bilimleri 
Derneği (TÜBAS) 
Eskişehir Şubesi 
tarafından düzenle
nen "Öfke ve Başa 
Çıkma Yolları" 
konulu konferansta, 
normal ve genellik
le sağlıklı bir duygu 
.öfkenin kontrolden 
çıkması durumun-

munda duygusal ve 
fizyolojik tepkileri 
azaltabileceğini 
ifade eden Özdener, I 
bazı kişilerin gene 
tik, sosyo-kültürel 
gibi nedenlerden 
dolayı daha cok 
öfkelendiğini söyle- 1 
di. Özdener şunlan I 
kaydetti:
"Öfke sini açık 
biçimde ifade ede- I 
meyen kişide 
depresyon ve 
hipertansiyon gibi I 
patolojiler oluşa
bilir. İnsanları

Ülseri beslenmeyle 
tedavi edin

Meyve ve sebze ağırlıklı beslenme hastalığın gelişimini azaltıyor.
Mide kanserine ve 
ülsere yol açan "H. 
Pylori "nin midede 
tutunup yara açma
ması için bu mikroor
ganizmayı etkisini 
azaltıcı özelliği bulu
nan meyve sebze 
ağırlıklı beslenilmesi 
öneriliyor.
Yüzüncü Yıl Üniver
sitesi Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Hayri 
Coşkun, gastrit, ülser 
ve mide kanserine yol 
açan en önemli 
etkenler arasında 
Helicobacter 
Pylori'nin (H. Pylori) 
geldiğini kaydetti. 
Doç. Dr. Coşkun, 
bebeklerin anne 
sütüyle beslen
mesinin, hayatın

erken dönemlerinde 
"H Pylori "den korun
malarını sağladığını 
da bildirdi.
Coşkun, son yıllarda 
tüketimi giderek 
yaygınlaşan probiy- 
otik süt ürünlerinin 
de "H. Pylori'nin 
gelişmesini 
engellediğini ve mid
ede hücrelerine 
tutunmasını önlediği
ni belirtti.
Doç. Dr. Coşkun, 
"Bu durumda beslen
me büyük önem 
taşıyor. "H.
Pylori"nin etkilerini 
en aza indiren 
polifenoller meyve* 
sebzede bulunuyor. 
Bu nedenle 
yaşamın her döne
minde meyve ve 
sebze tüketilmelidir.

Sık aralıklarla yoğurt 
da yenilmelidir" dedi. 
Yine vücut direncinin 
güçlü olması için 
düzenli beslenmeye 
gereken özenin gös
terilmesi gerektiğim 
vurgulayan Coşkun. 
"H. Pylori'den dolayı 
ortaya cıkacak olası

ülser ve mide 
kanseri, sarımsak 
tüketimi ile 
önlenebilir. Bun la nn 
yanı sıra diğer 
hastalıklara da neden 
olan sigara ve 
stresten de uzak 
durulması gerekir 
dire konuştu.

da, kişinin çok 
güçlü bir hissin 
etkisi altında kala
bileceğini kaydetti. 
Kişilerin öfke ile 
başa çıkma 
tekniklerini bilmesi 
ve uygulaması duru-

incitmemek için 
öfkenin boşatılma- I 
ması doğru 
değildir. Bu yön
tem saldır^ınlığı 
artırdığı gibi 
sorunu da
çözmez."

NÖBETÇİ ECZANE
22 Mart 2004 Pazartaal 

GEMİÇ ECZANESİ

ML : 31 SAM : 1780 
FİYATI - 200 OOO Tl (KD\ DaMl 

Sahibi : Kadri Gl YER 
Yan İşleri Mırduni : Serap GLYER 

Haber Mudunı Siirtlin SF KF RSOZ j 
knkUl Cad Bora Sok W» 3 B

I Tel î 513 96 33 Fm : 513 35 95 GEMLİK I 

BasriAğı \cr KÖRFEZ OFSET

KnMal Cad Bora Sok, W» 3 B GEMÜK 
«te. K- P*rar «Mrim
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TEMİZ BİR GEMLİK İÇİN....
✓ Konteynerler hijyenik hale getirilecek 

ve sayılan arttırılacak.
✓ Temizlik İşlerini alan firma sıkı bir şekilde 

denetlenecek, anlaşma metni yeniden ele alınacak, 
temizlik araçlarının sayıları arttırılacak.

/ Çöpler bekletilmeden toplanacak, 
haşere ve sinekle mücadeleye önem verilecek.

✓ Kağıt, cam ve plastik gibi geri dönüşümlü 
maddeler ayrı konteynerde toplanacak.

/•

Faruk
GEMLİK BELEDİYE,.

CİCİ 4.1
UŞKM



Yaklaşık yüzde 50 oranında ucuzlayan yerli ve ithal ilaçlarda yeniden indirime gidiliyor

İlaç fiyatları yeniden ucuzluyor
Yeni İlaç Kararnamesinin yürürlüğe girmesi ve kur ayarlamasına geçilmesiyle yaklaşık yüzde 50 oranında ucuzlayan 
yerli ve ithal ilaçlarda yeniden indirime gidiliyor. Sağlık Bakanlığı Portekiz, Yunanistan gibi Avrupa’nın en ucuz ilaç satan 
Ülkelerini model olarak seçerek, yerli ve ithal ilaçlarda Nisan ayında yeni değişikliğe gidileceğini açıkladı. Haberi syf 7}de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK ___ ______________________________________

KHrfe
MHMI TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
23 Mart 2004 Salı.FİYATI: 200.000- TL.

DİJİTAL TV KEYFİ

SANSUI & FREE TV
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA

BOSCH BAYİİ
ÇETİNKAYA TİCARETTE

İstiklal Caddesi No : 61/A (Karsak Camri attı) 
Tel: (0.224) 514 60 14 GEMLİK

Gemlik Lions Derneği geleneksel çam fidan dağıtımını yarın gerçekleştiriyor.

Lions’tan 1000 adet cam fidanı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guier@hotmail.com

Kim kazanacak
Yerel seçimlere 5 gün kaldı.

i Belediye Başkanlığı adayları arasında yarış tüm 
hızıyla sürüyor.

i Adaylar araçlarla veya yaya olarak gövde göste 
I ! tilerine başladı.

i Pazar günü Saadet Partisi adayı araç konvoyu ile 
I Milliyetçi Hareket Partisi ise partilileri ile. yürüye 
I rek güç gösterisinde bulundular.

Bunlar birer gösterge midir?
i Sanmıyorum. .

Gösterge sandıktır.
Gemlik’te AKP, ANAP, CHP, DSP, DYP, GP, SHP 

< ve SP seçimlere katılıyor.
1 Girip çıktığımız her yerde tanıdıklar, gazeteci 

I olmamızdan mı nedir, seçimlerle ilgili tahminlerimi 
I soruyorlar.

Ben, gazeteciyim, müneccim değil.
Ancak, her zaman söylediğimiz gibi bu seçim

lerin bir galibi alacak.
O da belediye başkanı seçilecek.
Bu seçimlerin kaderini Belediye Başkanı Mehmet 

| Turgut’a gitmeyecek oylar belirleyecek.
AKP adayından kopan oylar muhtemelen Saadet 

। Partisi’ne kayacak.
Saadet Partisi'nin klasik oylarına eklenecek olan 

| oylar, yalnız belediye başkanlığı oylan olacak..
Bu oylar, SP’yİ birinci parti yapar mı bilmem.

i Ama, ardından aynı tabana yaslanan ANAP ve 
I > DYP adaylarının alacağı oylar geliyor.

1 Bu partiler birbirlerini bölecek.'
i Yazının başında da belirttiğim gibi bu seçimlerin 

I sonucu Mehmet Turgut’a gitmeyecek oylara bağlı.
Baş başa gider gibi görünen İni yanşı, bir aday 

| az farkla kazanacak gibi görünüyor.
Biraz daha sabredersek, pazar günü akşamı 

il sonucu birlike alacağız.

Gemlik Lions Derneği'nin 
geleneksel hale getirdiği 
çam fidan dağıtımı için 
hazırlıklar tamamlandı. 
Dernek Başkanı Osman 
Bektaş, gazetemize yaptığı 
açıklamada, yarın 
saat 12.oo ile 14. oo arasında 
Manastır Belediye Kültür 
Merkezi önünde isteyen

vatandaşlara ücretsiz olarak 
500 adet kara çam, 
500 adet te fıstık çamı 
dağıtacaklarını söyledi. 
Mart ayının ağaç dikme ayı 
olduğunu hatırlatan Bektaş, 
ilçemizin bilhassa Manastır 
Bölgesi’nde binlerce konut 
olmasına karşın, beton yığını 
halinde olduğu bu nedenle

CHP Bursa 
Milletvekili Prof. 
Dr. Mustafa Özyurt, 
Belediye başkan 
adayı Mehmet Ali 
Kaya ya destek için 
Gemlik e geldi. 
SSK Hastanesi. Devlet 

dağıtımı Manastır Bölgesi nde 
yapma kararı aldıklarını 
belirtti. Gemlik Lions 
Derneği, geçtiğimiz
yıllarda da İskele Meydanında 
ve Çarşı Meydanı nda Mart 
aylarında temin ettikleri 
çam fidanlarını ücretsiz 
olarak vatandaşlara 
dağıtmıştı.

23 Nisan elbiseleri I 
dikilmeye başlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra 
mı'nda gösteri yapacak 430 kışıMı 
grubunun giyecekleri kıyafetler Kn MssMi 
Lisesi öğrencileri tarafından MM
başlandı. Öğrençper, aynca Ha* OfornM»* 
rınm da giysilerini dikiyorlar
Seyfe ttin ŞEKERS ÖZ u n haberi sayfa 3 de

Hastanesi. Sağlık 
Ocakları w özel 
sağlık kunımlanm 
ziyaret eden Orvwrt. 
sağlık personeline 
karanfil dağıtarak, 
hastalarla sohbet etti.

Habrn sety^e

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK'İN VE
GENÇLİĞİN
GELECEĞİ İÇİN

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın elbiseleri 
Kız Meslek Lisesi’nde hazırlanıyor.

23 Nisan elbiseleri
dikilmeye başlandı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Öğrenci velilerinin 
kabusu olan 23 Nisan 
Bayramı’nda giyilecek 
bayram giysileri, 
Kız Meslek Lisesi’nde 
öğrencileri 
tarafından dikiliyor. 
23 Nisan Bayramı için 
belirlenen 430 kişilik 
gösteri grubunun 
giyecekleri kıyafet
lerin, okullarında 
dikilmeye başlandığını 
söyleyen 
Kız Meslek Lisesi 
Müdürü Emine Özbek 

। Küçükçakar, “Yeşim 
I Tekstil 'den 80 kg. 
■ penye. Akbaşlar 
Tekstil'den 536 

I metre çeşitli kumaş 
I ve Gökçenteks’ten 
260 metre kumaş 
bağışlandı. Bu

I kumaşları öğrenci-
I /erin bedenlerine
| göre dikmeye 
başladık” dedi.

[ Öğrencilerden sadece 
1,3 milyon lira dikiş 
ücreti alınacağını da 
belirten Küçükçakar, 

- 23 Nisan gösteri 
grubunda bulunan kız 
[öğrencilere 150 adet 
bady, 150 adet tayt

23 Nisan’da giyilecek kıyafetleri Kız Meslek Lisesi öğrencileri dikiyor..
ve 150 adet etek 
dikileceğini, erkek 
öğrencilere ise, 
150 adet lakos ve 
150 adet pantolon 
öğrencileri 
tarafından dikildiğini 
söyledi.
Ayrıca, 23 Nisan 
etkinlikleri için halk 
oyunları elemanlanna 
kızlar için 80 adet 
bluz ve 80 adet şalvar, 
erkekler içinde 
80 adet gömlek ile 
80 adet pantolon 
dikiliyor.

TAŞI
GEDİĞİNE I

Erol GÜRÇAY

ATO ve İTO

Bu simgeleri iyi tanıyoruz. 
ATO: Ankara Ticaret Odası 
İTO: İstanbul Ticaret Odası 
Sinan Aygiin. ATO Başkanı. 
Kamuoyunda carpıcı araştır

maları ile ün yaptı.
Banka ka rt la n ndan al man tefeci 

faizlerine savas açtı.
Hepimiz, bu çalışmaları cok cok 

sevmiştik.
Ama. Bu çalışmaları yapan 

Sinan Aygün, bir numaralı Avrupa 
karşıtı çıktı.

K.K.T.C. pasaportlu Sinan 
Aygün. Denktas ile birlikte. 
Avrupa Birliği ne savaş açtı.

Bu eylem, bâr Ticaret Odası 
Başkanına hiç yakışmadı.

Bir Ticaret Odası Başkanı, 
komşularını düşman ilan etmez.

Bir Ticaret Odası Başkam 
yabancı sermayeyi ürkütmez.

Bir de, (İTO) var.
İstanbul Ticaret Odası 

Başkanı’da Mehmet Yıldırım. 
Bakın, Sayın Yıldırım neler söyle
di.

Hantal bürokrasiden bıkan 18 
bin kişi. Balkanlara yatırım yap* 
mış.

Son üç yılda, Romanya ve 
Bulgaristan'a yatırım yapılmış.

Ve 90 bin kişiye, iş imkanı 
sağlanmış.

Neden Bulgaristan ve Romanya 
tercih edildi.

Çünkü, Avrupa Birliği üyesi 
oluyorlar da onun için.

Avrupa Birliği üyesi olunca ne 
olacak.

Siyasi istikrar olacak.
İkide birde, askeri darbe ihti

mali olmayacak.
Bürokrasi engel olmayacak, 

destek olacak.
Bunun sonucu olarak, ulıe\» 

yabancı sermaye getrce*.
Ülkenin, 200 mıh ar dolar ser

maye lazım.
Kendilerini düşman *an eder-

Ana Şefkati Bu duşmanhğt. MTadan te*
\ atanda* vap»* 

Had t dnrMtrü

Yollar yamanıyor

£(/*/(/*/ <OZ(/

leluıı •P

su hatları w PTT At 
TEDA$ m kanteğı 
yollar \MUHyor. 
Araçların ğecerken 
rodanAğ» \*rWrdr 
başlatılan td ytmt 
ma işlemleri RdHkt * 
ekipleri t ar afvKİan 
jjenrrUeMmlriMt

Maliye Bakanı, Kombassan’dan 
687 milyara aldığı ondört 
gayrimenkulu 9 ay sonra 

aynı bedelle geri almış.
Devlet mülkünü “Baba gibi 
satıyor, şahsına geçen varlığını 
“ana şefkati” ile...
Merhametten, merhametten..

İlçenin çeşitli 
yerlerinde yapılan 
yol kazılarından 
sonra yamama 
işlemlerine başlandı. 
Özellikle Balıkpaıan 
semtinde başlatılan 
asfalt yol yamama 
işlemlerinde patlayan



23 Mart 2004 Sah rgöfn^

CHP Milletvekilinden
meslektaşlarına ziyaret

Emniyet Müdürlüğü 
özürlüler için rampa ya|

Seyfettin ŞEKERSOZ

CHP Bursa Millet 
vekili Prof. Dr. 
Mustafa Özyurt, 
ilçemize gelerek 
sağlık kuruluşları
na ziyaret etti. 
CHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Ali Kaya 
ve İlçe Başkanı 
Serap Gürkan’la 
birlikte önce 
SSK Hastanesi’ne 
gelen Milletvekili 
Mustafa Özyurt, 
hastane persone 
line karanfil ve 
rerek yaptıkları 
işin çok kutsal 
olduğunu söyledi. 
Son günlerde 
basında çıkan 
anket sonuçları 
içinde görüş 
belirten Özyurt, 
anket sonuçla 
rının gerçeği

yansıtmadığım 
söyledi.
Özyurt, "Beledi 
yecilik bizim 
işimiz, hiçbir 
CHP’li başka 
ntn şaibeyle 
suçlanmadığını 
göz önüne 
aldığımızda 
bunu kolayca 
görebiliriz" 
dedi.
CHP Milletvekili 
Mustafa Özyurt, 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt’u 
da ziyaret 
ederek, bir süre 
sohbet ettikten 
sonra, sağlık 
ocakları, devlet 
hastanesi ve 
özel sağlık 
kurumlarına da 
ziyarette 
bulundu.

Uce Enmr,et Mmdûr 
lüğü. GeÛHfte bir 
İki başararak özür
lüleri ınirffri 
Uce Eaaâyet Mudur 
u At Kemal Kart. 
EntnKet Müdürlüğü 
binasına girişir, 
özürlülerin 
ku llanması

Rampa yaptırdı. 
Özürlüler Rehabifi 
tas ton Merkezi Kurs 
Müdürü Tamer Sivri 
ve Okul Kurucu 
üyesi Haşan Türe ile 
birlikte İlce Emniyet 
Müdürü Ali Kemâl 
Kurt a yaptıkları 
teşekkür ziyaretinde 
"İlçede ilk kez 
kamu binalarında 
gerçekleşen bu 
uygulamanın önce
likle Kaymakamlık 
ile Adliye Binasın 
da da yapılmasını 
istiyoruz” dediler. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
yapılanın gecikmiş 
bir hizmet olduğunu 
vurgulayarak, 
"Özürlü insanımı 
zın her zaman 
yanında ve

hizmetindeyiz. 
Onlara verdiğimiz 
değer belki de az 
ama talepleri ne 
olursa olsun derhal 
yerine getirmeye 
hazırız" dedi.
İlce Emniyet Müdürü 
Aİi Kemal Kürt ün, 
isteklerini yerine 
getirmesinden dolayı 
çok mutlu olduk
larını söyleyen 
Tamer Sivri, 
"Özürlü insanımız 
işi için geldiğinde 
rahatça binaya

işiaİMâmdl 

yakıniarum 1
sırtında mrdh 
leri çıkmak zm 
ka/rvoriar Bmt 
duyarlı doneai'l 
Sayın Emımtf i 
M ud u ru osurt dİ 
/umw re endi 
t a tandniunm 
adına tesettür | 
ediyoruz* dA

İSITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 ATA TAPAN VADELEP

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yaknh Sekerli Kazar, 

ı Otomatik Ynklemeii :

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar

> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygim 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.

> Lanıinat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN_ _ _ _ _ _ _ ^*cwe Tçi. Kzsal îşi. Boeur Ott* |

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224.513 37 89 - 513 34
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Sistemde düzen....

Norveç’ten gelen ton balıkları 
Gemlik İskelesi’nden geçti

Sistemde düzen ancak alt yapıyı iyi kurmakla 
olanaklı oluyor.

Düzensizlik, toplumsal yapıda sapmalara “hak
sız kazanç ve güç elde etme" isteğine neden olu 
yor.

Kısa yoldan köşeyi dönme, kestirmeden zengin 
olma isteği çevreye rahatsızlık veriyor.

Dolayısıyla insan sağlığını tehdit ediyor.
Örneğin dört bir yanı denizlerle çevrili, içeride 

boşa doluya yüksek debiyle akan sularla örülü 
güzel yurdumun insanı içeceği suya para veriyor 
ve sağlıksızlık satın alıyor.

Bu süreç yaklaşık 10-15 yıl önce başladı.
Çeşitli evrelerden sonra şimdi kazandığı boyu

tuyla sürüyor.
Sağlığı için içme suyuna para veren insanım, 

temiz duygularından yararlanılarak kandırılıyor.
Onun sağlığını korumakla yükümlü devletim de 

çeşitli önlemler alıyor ama her seferinde de bir 
kısım yurdum insanımın inanılmaz dehasını atlıyor.

Hile hurda, komşuya kazık atma konusunda 
üstad düzeyinde bilgiye sahip olduğu uluslar arası 
arenalarda da saptanmış bir kısım insanımızın aklı 
fikri “kazık atma” yöntemleri geliştirmekle 
meşgul.

Bu zihniyet doğal olarak toplumsal yapıyı da 
olumsuz yönde etkiliyor.

Haksızlıkla elde edilen kazanca ya da güce 
şapka çıkarılıyor.

Bu durum doğal olarak ‘özendirici’’ etki yapı 
yor.

Ancak;
Yurdumun insanının bu potansiyeli durum 

dururken harekete geçmedi.
Birileri bu enerjiyi tetikledi.
“Benim memurum işini bilir”,
“Anayasayı bir kez delmekle bir şey olmaz”, 
“Verdimse ben verdim” söylemleri yurdum 

insanını yoldan çıkardı. Saptırdı.
Bu mantık toplum içinde yandaş buldu ve hızla 

yayılarak “korsancı"bit yapı ile
“21.yüzyıl korsanları”nı ülkemize ve insanlığa 

kazandırdı.
Sonrasında gelinen noktada;
Çeşmesinden akan sudan tedirgin olan insanım 

şimdi para verdiği sudan ürperiyor.
Özellikle büyük kentlerde sıklıkla rastlanan bu . 

insanlık dışı düşünce, para karşılığında mikrop 
satıyor.

İnsanımın saflık derecesinde iyi niyetli oluşun
dan yararlanıp rant elde ediyor.

Talan, vurgun, kapkaç, kısa yoldan köşeyi 
dönme biçiminde ortaya çıkan “ahlak erozyonu”, 
din ve ahlak temasını seçim malzemesi ve propa
ganda aracı yapan siyasal düşünceye hızla kayıl
masın ı sağladı.

Bugün ülkeyi yöneten parti iktidarı işte bu 
sürecin ürünü.

Ne var ki onlar da ülkede kurulan “sistemsiz 
düzensizlikten" nasibini alıyor ve “düzene itiraz” 
içerikli söylemleri geçmişte kalan bir hoş seda 
olarak çınlıyor kulaklarda.

Uygulamalar, iç ve dış politik gaflar, özellikle 
yerel seçimler sırasında, kendi adaylarını belir
lerken ortaya koyduğu tablo onlannda düzene 
uyduklarının somut delilleri.

Bu tehlikeli “düzen”geleceğimizi çok ciddi 
anlamda tehdit ediyor.

Sağdan sola, soldan sağa tüm politikacıların 
ve kitle örgütlerinin, özellikle kamuoyunu bilinç 
lendirme ve haberdar etme görevini üstlenen 
medyanın bu gidişe dur diyecek önlemleri 
gecikmeden alması gerekiyor. Yoksa bu yara 
tedavi edilmezse kangrene dönüşecek.

Ki kangren olmuş bir uzvun tedavisi yoktur.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Norveç’ten 
getirilen şoklama 
ton balıkları, 
Akçalar’da bulu
nan Kerevitaş 
Konserve 
Fabrikası’na 
götürülüyor. 
Panama bandralı 
PLATTE REEFE 
adlı soğuk hava 
depolu gemiyle 
ilçe iskelesinden 
boşaltılan 
ton balıklan 
kamyonlarla 
işlenmek üzere 
fabrikaya 
gönderiliyor. 
Daha önce 
Bandırma 
limanına 
indirildiği 
belirtilen ton 
balıklarını taşıyan 
geminin bundan 
sonra Gemlik’e 
geleceği bildirildi.

Bursa’nın 
Akçalar 
beldesinde 
bulunan 
Kerevitaş 
Balık Konserve 
Fabrikası’na 
gelen ton 
balıklarının 
500 ton 
olduğu 
öğrenildi.____

DYP’de mangal partisi]
Seyfettin.ŞEKERŞOZ

Doğru Yol Partisi 
ilçe teşkilatı seçim 
gezilerindeki yorgun
luklarını mangal 
partisiyle attı.
DYP İlçe yönetim 

kurulu üyesi Berkay 
Kırmızıay, ilçe yöne
timinde yer alan 
kadın kollan ve 
gençlik kollan dahil 
tüm partililere köfte, 
sucuk meyve suyu ve 
ekmekten oluşan 
mangal ziyafeti çekti. 
İşletmeciliğini yaptığı 
Belediye Mezbahası 
bahçesinde bir araya 
gelen yaklaşık 100 
kişilik grubu 
ağırlayan Berkay 
Kırmızıay, teşkilatına 
seçim gezilerinden 
fırsat bulduğu 
öğle tatilinde yaptığı 
mangal partisiyle 
sürpriz yaptı. 
İlçe Başkanı 
Peyami Çağlar ile 
Belediye

Başkan adayı 
Faruk Güzel’in 
de katıldığı 
mangal 
partisinde 
moral 
depolayan 
D\Plik>r 
Belediye 
başkanlığım 
mutlaka 
kazanacaklarım 
iddia ettiler.
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AIDS aşısı mümkün
ıı n ıı

Sıvı slikon
1 tümör yapıyor

görünmüyor
BM, AİDS 
hastalığına yol 
açan HIV virü 
süne karşı 
etkili bir aşının 
10 yıldan önce 
geliştirilme 
sinin mümkün 
görünmediğini 
açıkladı. 
BM AIDS 
Önleme Prog 
ramı Direktörü 
Peter Piot, 
AIDS’e çözüm 
bulabilecek 
bir aşının 
geliştirilmesi 
olasılığının 
kısa vadede 
mümkün 
görülmediğini 
ifade etti ve 
“Yetkililerin, 
AIDS’e kısa

sürede çözüm 
olacak bir aşı 
hakkında 
umutlu olma
ması gerek
tiğini” belirtti. 
“Deneyler 
konusunda 
çok da iyim 
ser değilim” 
diyen Piot, de 
neylerin gerek
li olduğunu, 
bu şekilde iler
leme sağladık
larını ancak 
pratikte 10 
yıldan önce 
hastalığa karşı 
etkili bir aşının 
geliştirilebile
ceğini san-' 
madiğim 
kaydetti.
Piot, “Bütün

stratejilerim
izi, aşının 
geliştirile- 
meyeceği 
ihtimali üze 
rine kuru 
yoruz” ifadesi

ni kullandı. 
İtalya, 
Almanya ve 
Güney 
Afrika 
Cumhuriye 
ti’nde araştır

macılar, 
hastalığa 
karşı insanlar 
üzerinde aşı 
geliştirme 
yönünde 
deneyler 
yapıyor, ancak 
geniş çaplı bir 
araştırma 
ABD ve 
Tayland’da 
yürütülüyor. 
Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 
(DSÖ) 
verilerine 
göre, dünyada 
40 milyon 
civarında 
HIV tasıvıcısı 
var ve bunlara 
her yıl 5 
milyon kişi 
ekleniyor.

Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 
Demeği tanhadaa 
Uludağ'da derenle 
nen ı ray oryan 
başkanlık eden Prof 
Dr. Ram «ran 
Kahs eci. " Vâcaf 
şekillendirme yön
temleri konusunda 
ülkemizde pek çok 
kötü örnek bulunu 
yor. Bunlardan en 
sık bilineni dudağa 
veya vücudun başka 
yerlerine sıvı slikon 
enjekte edilmesi. 
Aslında hiçbir he 
kim, sıvı slikonun 
vücuda direkt ola 
rak enjekte edilme 
sini kabul etmez ve 
etmemelidir'' dedi. 
Sıvı slikonun, enjekte 
edildiği yerde dur-

hücre&eri tarahoda* i 
başka yerlere doğru 
taşmaa se oralarda 
sükoooaıa adı venfaaj 
tümöre benzer aaadk 
deler yapOğaa asi»- I 
tan Kahveci. ’Ba 
yüzden Türk Plastik1 
Cerrahı Demeğine I 
üye hiçbir plastik I 
cerrah, »m t siikca I 
enjekte etmemiştir I 
Ancak hekim bile 
olmayan bazı kış»- 1 
terin maalesef buav I 
lar» yapfRğaM MB 
yavuz. Bildiğimiz 
kişileri sağlık 
müdürlüklerine ve I 
tabip odalarına 
şikayet ediyoruz 
Ama hala medyad* | 
gördüğümüz gibi 
çok kişi bunu ttyşpr I 
luyor“ dedi.

m
 “Murat OL" isimli Bahkcı takamda 

denize eherniMı Mgra
kaybolma ftaı. HBhâmatodftr

BÜLENT SEVEN

m
 Bağlım Bölge Mudurfoğa'ndm 

almış olduğum sağ hk karnem» ı
kaybettim. Hukanttazdat 

NU RETTİN BIRGIL

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız reklam kampanyasında 

çalışacak BAYAN ELEMAN alınacaktır. 
Müracaat: 513 49 42 (Özlem Hanım)

ÇİFTİ AİLE ARANIYOR
Çiftlikte çalışabilecek büyükbaş hayvan 
bakıcılıjı yapacak AİLE ARANIYOR 

Müracaat Tel: SI 3 73 93

KAYIP

KAYIP

Bağkur İl Müdürlüğü nden almaş olduğum 
sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür 

NÜLÜFER TEMEL

Bursa Emniyet Müdürlüğü ’nden ald^m 
pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. 

İBRAHİM ÇELEBİ

JANNSOUUIİ

YA7I.IGTNT7IHIZLI VE DENGELİ
TOYO TİCARET

SİDS&SaiB 
nzncmsl

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA |

EKİM TESLİMİ 1+RAY I 
KASIM TESLİMİ 1+S AT I 
ARAUK TESLİMİ 1+lRAT I

S0CACNK BİR MEKAM
TEKMOLOJİNİN KEYFİMİ 1 

■ YABAYIM |

S0CSEE
=* lE «Şh 9R SBKSS

Yeni Pazar Cad -1
KmakSok.No;18/BGaOK JELlSI 3 71 17’
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a; fiyata yenita ucuzluyor Geleceğe göre 
hesap yapın

Yeni İlaç Karama 
meşi nin yürürlüğe 
girmesi ve kur 
ayarlamasına 
geçilmesiyle yak
laşık yüzde 30 
oranında ucu
zlayan yerli ve 
ithal ilaçlarda bir 
kere daha indirime 
gidiliyor. 
Yunanistan ve 
Portekiz, gibi 
Avrupa’nın en ucuz 
ilaç satan 5 ülkesi
ni, ‘model’ seçen 
Sağlık Bakanlığı, 
önümüzdeki Nisan 
ayında yerli ve 
ithal ilaç fiyatların
da yeni bir değişik
liğe gidecek.
Sağlık Bakanlığı 
İlaç ve Eczacılık 
Genel Müdürlüğü 
KDV miktarı yüzde 
18’den yüzde 8’e 
düşürülmesiyle 
yüzde 10

I ucuzlayan ilaç 
fiyatlarını daha da 

aşağıya çekmek 
için çalışmalar 
yapıyor. Bakanlık, 
önceki ay Resmi 
Gazete’de yayım
lanarak yürürlüğe 
giren Yeni İlaç 
Kararnamesi ’ nde 
yer alan, 
"Fiyatlar 45 
içinde yeniden 
gözden geçirilir" 
hükmü 
çerçevesinde 
piyasada satılan 
yerli ve yabancı 
ilaçların fiyatlarını 
son bir kez daha 
geçirecek. İlaç 
üreticileri, ilaç 
ithalatçıları, depoc
ular ve eczacılar
dan oluşan sektör 
temsilcileriyle 
görüşmelere 
başlayan bakanlık, 
"Avrupa’nın en 
ucuz ilaç satıcısı" 
iki ülkeden birinin 
verilerini baz 
alarak, ilaç fiyat

larına yeni bir 
ayarlama yapacak. 
Diğer taraftan, 
yüzde 10’luk KDV 
indiriminden sonra 
mağdur olan ilaç 
sektörü ise, bakan
lığın yapacağı ‘yeni 
indirimi’ meraklı 
bekliyor. KDV 
indirimi ve kur 
ayarlamasından 
sonra sektörün zor 
günler yaşadığını 
belirten eczacılar, 
ilaç fiyatlarının 
üçüncü kez 
düşürülmesiyle 
zararlarının daha 

da artacağını öne 
sürüyorlar, ilaçta 
yeniden indirime 
gitmeyi planlayan 
Sağlık Bakanlı 
ğı’nın bu konuyu 
ilaç sektörünün 
mağduriyetini de 
dikkate alarak 
gerçekleştirmesini 
isteyen sektör 
temsilcileri, "Kaş 
yapayım derken 
göz çıkarılmamak, 
yani vatandaş 
mutlu edilirken 
biz linç edilmeye
lim" uyarısında 
bulundular.

Maliye Bakam M. 
Kemal Unakıtan. 
tüm tüketici ve 
üreticileri 
seslenerek, gele
ceğe göre hesap 
y apmalanru istedi. 
Unakıtan. büyü
menin sanal 
rakamlarla değil. 
gerçek rakamlarla 
kalıcı bir büyüme 
olacağım ifade etti. 
Ankara Sana vi 
Odası (ASO) 
Başkanı Zafer 
Çağlayan. Maliye 
Bakanı M. Kemal 
Unakıtan'a hazır
ladığı 'Düşen 
Enflasyon Orta 
mında Yaş—ak' 
konulu çalışma 
raporunu takdim 
etti. Görüşme 
sonrası açıklama 
yapan Unakıtan. 
enflasyondaki 
düşüşü belli bîr 
plana bağladık
larını ve hede fle 
rine adım adım 
yaklaştıklarını 
ifade etti.
Enflasyonun artık 
Türkiye'de kahrı 
olmayacağını ve 
enflasyonla

yasayan 55 yasman 
afandakBerâı artık 
enflasyonu ^derek 
hayaûnda akar- 
naaça haşlaya- 
cağna vurgulayan 
t Bana
göre enfiasvon cok 
büyük böh^dm 
İnsan yatarken 
parası cahmyor. 
Ertesi gün kâ&- 
nğmda aym para 
Üe açnmah 
ılww ıx 
Enflasyon denen 
bir hastalık ataam 
götürmüş. Simdi 
artık böyle bir 
sıkıntı ile

Enflasyon ekono
minin hastalığıdır 
Toplumda bu 
hastalığı kendi 
bünyesinden attığı 
zamandahasağbk 
tı olur. Ama o 
hastafağ* aaaMsaa- 
daki alışkanlıkları 
bırakması lazım 
Bunda başta 
devlet, kamu 
mk^mi. 
işadamları cok 
dikkatli olacak 
Hesaplarım ona 
göre vapac aklar.

Onmaipafetfes 
geleceği gererek 
hesafanu yapm" 
deA.
Tam mkrtari ce 
esnafcrm enftasy- 
wwfael İha» 
ferine gere harekat 
etmelerini isteten 
tutam. ' Cmdkâ 
kariar. famferfn- 
aflar düşecek.
Starekfi w ist&rarh 
olacak. Pfanmftm» | 

gZmfc. BmMm 
Mr tane» «Nrtcfcfc 
kanat kredin efa- 
cak. BmanriLa dg? 
cahfanaiara 
basfaudta Art* 
Tarik»* dr hmtaaa 
10-15-20 sene dr 
takside e» satsa 
alacak Dribyw>|fa 
sermaye aradan 
artarak Sermaye 
pfvasalanmn derin- I 
Kkicri artacak 
EhcMKMB b«RWW 
gerçek olacak 
Sanal rakamlarla 
değ* gerçek 
bwywarkr» gerçek I 
rakamlarla kalan 
bir MMW «4a-

AACCiVE î "ııwr 
I M COMPUTER I
■ BİLİŞİM HİZMETLERİ .1 ■

I
eeLeceâf oOsONeNceR IcIn W®' ■
PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK » I

ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA ■

IEIM SON TEKNOLOJİ EN İYİ FİYAT m
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) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Amatör kulüplere yardım sözü
■ Başbakan 
Yardımcısı ve 
Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Mehmet 
Ali Şahin ve Ak 
Parti İstanbul 
Milletve kili 
Hüseyin Kan su 
ile AK Parti 
Eminönü Beledi 
ye Başkan Adayı 
Nevzat Er, Emin 
önü nde faaliyet 
gösteren amatör 
spor kulüplerini 
tek tek ziyaret 
ederek, sorun
larını dinlediler 
ve çözüm için 
söz verdiler. 
Eminönü’nde bir 
cenaze törenine 
katılan 
Başbakan 
Yardımcısı Meh 
met Ali Şahin, 
daha sonra 
Kadir ga Futbol 
Külü bü'nü 
ziyaret etti. 
Kadırga Spor 
Kulübü Der neği 
Başkanı 
Çcıııalcttin 
İnanç ile bir 
süre amatör fut
bolla ilgili soh
bet eden 
Başbakan 
Yardımcısı 
Şahin, sorunlar 
hakkında bilgi 
aldı. En önemli 
sorunlarının 

tesis olduğuna 
dikkat çeken 
Çemalettin 
İnanç, "Eminönü 
halkının gelir 
seviyesi düşük. 
Spor yapma 
imkanları yok 
denecek kadar 
az olan 
Eminönülü 
gençler için 
amatör spor çok 
önemli. Ancak 
imkanlarımız 
kısıtlı olduğu 
için sağlıklı 
ortamlarda spor 
yapamıyoruz. 
Tesislerimiz 
kullanılamaz 
bir halde. Ayrıca 
stad kiraları da 
ödeyebileceğimiz 
seviyenin 
üzerindedir" 
dedi.
"GENÇLERİMİZ 
E SPOR İMKANI 
TANIYAN HER 
ORGANİZAS 
YÖNÜN 
YANINDAYIZ" 
Başbakan 
Yardımcısı ve 
Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Mehmet 
Ali Şahin de, 
Hükümet olarak 
tüm amatör fut
bol kulüplerinin 
yanında olduk
larını belirtti. 
Amatör kulüp

lerin, spor 
açısından hayati 
öneme sahip 
olduğunu ifade 
eden Mehmet Ali 
Şahin, 
"Gençlerimizin 
spor yapmasına 
imkan tanıyan 
her türlü organi
zasyonun yanın
dayız.
Sorunlarınızla 
yakından 
ilgileneceğim. 
İnşallah 29 
Martta 
Eminönü’nde, 
Nevzat Er 
Belediye 
Başkanı olursa 
iletişimimiz daha 
kolay olur. 
Kendisinin mev
cut tesislerin 
modernizasyonu 
ve yeni tesislerin 
yapımı ile ilgili 
olarak projeleri 
var" diye 
konuştu. 
"BELEDİYEYE 
AİT SPOR 
TESİSLERİ 
EMİNÖNÜLÜ 
VATANDASIN 
HİZMETİNDE" 
AK Parti 
Eminönü 
Belediye Başkan 
Adayı Nevzat Er 
ise, amatör 
sporların geçmiş 
yıllar da ihmal 
edildiğini ve hak 

ettiği ilgiyi bula
madığını dile 
getirdi.
Seçildikleri 
takdirde 
Eminönülü 
amatör sporcu
ların gerek tesis, 
gerekse 
malzeme soru
nunu tamamen 
çözeceklerini 
belirten AK parti 
Adayı Er, her 
alanda kalkınan 
bir Eminönü 
ortaya çıkarmak 
için yer alan 
projeler arasın
da amatör spor 
kulüplerinin 
durumunun 
düzeltilmesinin 
de bulunduğunu 
hatırlattı. 
Eminönü 
Belediyesi’ne ait 
spor tesisleri 
bulunduğunu 
hatırlatan 
Nevzat Er, 
"Belediyeye ait 
spor tesisleri, 
amatörlerimizin 
daha yoğun kul
lanımına sunula
cak. Ayrıca yeni 
spor tesisleri 
kazandırıp genç
lerimizin daha 
sağlıklı ortam
larda spor yap
masına fırsat 
vereceğiz" dedi.

Ekmeğe zam yapılmayacak
Girdi fiyatları değişmedikçe zammın 

sözkonusu olmayacağı açıklandı.
Fırıncılar 
Federasyonu nda 
n vatandaştan 
sevindirecek 
haber...
Gelecek aylarda 
ekmeğe zam 
yapılmayacak.
Türkiye Fınncılar 
Federasyonu 
Genel Başkanı 
Halil İbrahim 
Balcı, önümüzde
ki aylarda, girdil
erde beklenilenin 
üzerinde artış 
olmaması duru
munda, ekmeğe 
zam yapmayı 
düşünmediklerini 
belirtti.
Balcı, özellikle 
yaş mayadaki

■F •• I 7» v«|« aTüketim eğilimi 
artıyor

yüzde 18 KDV 
oranının 
düşürülmesini de 
istedi.
Son günlerde 
televizyon ekran
larına yansıyan 
hijyenik olmayan 
koşullardaki üre
tim tesislerinin 
fırıncıları da 

rahatsız ettiğH 
ifade eden 
Halil İbrahim 
Balo, 
denetimlerin 
artırılması ve 
kendilerine de 
yetki verilmesi 
gerrirfi^MM 
söyledi.

Türkiye’de su alarmı Tüketici Güven Endeksi, DİE ve Merkez 
Bankası'nca her ay yapılacak.

A) - Birleşmiş 
Milletler in (BM) 22 
Mart Dünya Su 
Günü nedeniyle 
yayınladığı rapora 
göre, dünya su 
kaynaklan giderek 
tükenmeye başladı. 
Rapora göre, 
Türkiye 2025 yılın
da su sıkıntısı 
çekecek. 2040 
yılında ise elindeki 
su rezervleri yüzün
den Türkiye'ye 
karşı savaş açıla
bilir.
Su Vakfı’na ait 
internet sitesinden 
alınan bilgiye göre, 
BM Su raporunda 
Türkiye İle ilgili 
çarpıcı tahminler 
yer alıyor. 21. 
yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren 
özellikle Ortadoğu 
ve Arap yarı
madasında büyük 
bir su sıkıntısı çek
ileceğinin altı 
çizilen raporda, şu 

anda dünya 
üzerindeki 188 
ülkenin 50'sinde 
kullanma suyu 
sorunu olduğu 
belirtildi. Raporda, 
2005 yılının kurak
lık için dönüm nok
tası olduğu 
kaydedildi. Rapora 
göre, Türkiye 2005 
yılından itibaren 
kuraklığın baş 
göstereceği ülkeler
den biri durumun
da. Su sıkıntısı 
Türkiye dışında 
Arap yarımadası. 
Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu'da 
başlayacak. 2025 
ise kuraklık ve 
beraberinde mey
dana gelecek 
hastalıklar için en 
tehlikeli yıl olarak 
görülüyor. BM 
raporu, 2025'te 3 
tarafı denizlerle 
çevrili Türkiye'de 
de tehlike çan
larının çalacağını 

anlatıyor. Türkiye, 
ekonomik olarak 
su sıkıntısını çeke
cek ülkeler arasın
da gösteriliyor. Bu 
tarihte Arap yarı
madası ile 
Ortadoğu ise 
kuraklığı tam 
olarak hissedecek. 
BM uzmanları, 
2040 yılını Türkiye 
için "kritik bir yıl" 
olarak görüyorlar. 
Tahminlere göre. 
Suriye ile Irak, bu 
dönemde susuzluk
tan kırılacak, tar
lalarda ekin 
yetişmez hale gele
cek. Bu. Dicle ve 
Fırat nehirleri 
Türkiye'nin can 
daman haline gele
cek. Ancak BM. bu 
tarihte bölgede 
sınır aşan nehirler 
yüzünden 
savaşlann çık
masından şüphe
leniyor. Irak ve 
Suriye'nin "hiç 

düşünmeden" 
Türkiye’deki bara
jlara füze saldırısı 
düzenleyebileceği 
de ihtimaller 
arasında. BM su 
savaşlan ihtimalini 
ortadan kaldırmak 
için şimdiden 
önlem alınmasını 
istiyor.
Rapora göre dünya 
nüfusunun yüzde 
40’ını oluşturan 
2.4 milyar insan 
yeterli sağlık 
koşullarında 
yaşamıyor. Kirli su 
ve sağlıksız tuvalet
lerin sebep olduğu 
ishal gibi 
hastalıklardan 
günde 6 bin çocuk 
ölüyor. Su tüketimi 
bugünkü seviyede 
sürerse 2025 
yılında 5 milyar 
insan sağlıkh su 
kaymaklarının 
bulunduğu 
bölgelerde yasıyor 
olacak.

DİE ile Merkez 
Bankası nın ilk 
kez yaptığı 
Tüketici Güven 
Endeksinde 
beklentiler olum
suz çıktı.
Tüketim eğilimi 
ise hızla artıyor 
Her ay yapılacak 
olan ve ilki bu 
ay sonuçlanan 
Tüketici Güven 
Endeksi ne göre, 
"mevcut dönem 
satın alma gücü 
endeksi gecen yıl 
sonunda 97,9 
iken. Ocak aynı
da 108.3’e yük
seldi. Şubatta ise 
106.5*e geriledi. 
Bu durumun, 
tüketkiierm gele 
cek dönemde 
alım güderinin 
düşeceği 
görüsünde

okluğunu gönter 
diği vurgulandı.
Arahh aymda 
107.5 olan gele
cek dönemde 'iş 
bulma 
olanakları" 
endeksinin de 
gerileyerek 
Ocakta 105'e. 
şubatta 100.4’e 
kadar indiği 
belirlendi.
Beklentilerdeki 
bu kötüleşmeye 
karsın mevcut

dönemin 
dayanıkh tuketm I 
mah satm almak I! 
kin uygunlu 
ğu"na ffiskin 
bekientfleri yan- 11 
satan endeki■ 
değeri Arahk 
avmdaki 
120.3lük 
düzeyinden.
Ocak ta ||
125.4 e
Şubat ta ise ■
137.9 a kadar ■
yükseldi. ■
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Günde 5 bardak 
su kalbi yoruyor
İnsanlar için

I hayati önemi 
olan suyun 
yararlarına her 
gün yenileri 
ekleniyor.
Su Dünyası 
isimli dergide 
yer alan habere 
göre, vücudu-

I muzun üçte 
ikisini oluşturan

I su» ağrı kesici
den dezenfek
tana. sakinleşti-

I riciden sindirimi
I kolaylaştırmaya

Gıda zehirlenmelerine dikkat
' Ondokuz Mayıs
I Üniversitesi (OMÜ) 

: Tıp Fakültesi Halk 
| Sağlığı Ana Bilim

I Dah Öğretim Üyesi
I j Doç. Dr. Şennur 

D a bak, uygun
I hijyenik şartlarda
I hazırlanmamış, gerek 
I tiği gibi pişirilmemiş, 
I saklanmamış veya 
I sağlıklı insanlar 
I tarafından hazırlan- 
I mamış yiyeceklerin 

gıda zehirlenmelerine
I yol açtığını belirtti.
I Büyük Samsun
I Oteli nde düzenlenen 

”1. Sanitasyon ve
I Hijyen Eğitim Prog 
I ramı'nda konuşan 
I Doç. Dr. Şennur 
I Dabak, bakteri ve 
I virüs bulaşmış, 
I bozulmaya başlamış 
I yiyecekler nedeniyle 
I her yıl dünyada yak- 
I laşık 600 milyon 
t kişinin zehirlendiğine 
i dikkat çekti. Dabak, 
। gıda zehirlen- 
I melerinden en çok 
I bağışıklık sistemi 
I tam gelişmemiş 

bebekler, çocuklar, 
hamileler, yaşlılar ve 
kronik hastalıkları

I olanların etkilendiği
ni ifade etti.

, Doç. D». Dabak, 
hijyenik şartlarda 

• hazırlanmamış, 
gerektiği gibi 
pişirilmemiş, saklan
mamış veya sağlıklı 

[ insanlar tarafından 
[hazırlanmamış en 
çok zehirlenmelere 
sebep olan yiyecek
leri şu şekilde

kadar birçok 
tedavi edici 
özelliğe sahip. 
Ayrıca, deri ve 
solunum yoluyla 
buharlaşarak 
vücut ısısının 
dengelen
mesinde önemli 
rol oynayan su» 
eklemleri 
kayganlaştı 
nyor, içinde 
erittiği ihtiyaç 
maddelerini 
hücreye geçe
bilecek hale

getiriyor ve 
kan, lenfa ile 
ilgili hastalık
lara karşı 
direnci arttı 
nyor. Loma 
Linda Üni 
versitesi'nin 
araştırmalarına 
göre, günde 
ortalama 5 
bardak su içen
lerin kalp krizi 
riski azalıyor. 
İngiltere’de 
depresif kişiler 
üzerinde

yapılan bir 
araştırmada 
günde 6-7 bar
dak su içenlerin 
depresyondan 
daha kolay 
kurtulduğu 
kaydedildi.
Ayrıca Sheffield 
Üniversitesi 
uzmanlan da 
göğüs kanserine 
yakalanan 
kadınların 
yüzde 70’inin 
az su tükettiğini 
ifade ederek,

sıraladı;
"- Çiğ yumurta kul
lanılarak yapılmış 
her şey, az pişirilmiş 
yumurtalar, beyazı ve 
sansı tam pişmemiş 
omletler, 
- Evde yapılmış ma 
yonezle karıştırılmış 
salatalar. Evde 
yapılmış mayonezin 
ömrü buzdolabında 
1-2 gündür, 
- Çiğ meyveler, 
sebzeler, iyi 
pişmemiş etler veya 
çiğ tavuk ve hindi eti 
- Karides, midye, 
istiridyeler, her türlü 
kabuklular, 
- Taze ve bekletilmiş 
elma sulan dahil, 
paketlenmemiş, en 
önemlisi pastörize 
edilmemiş her türlü 
meyve suyu, 
- Pastörize edilmemiş 
süt ve peynirler, süt 
ürünleri, 
- Evlerde yapılmış ev 
konserveleri, 
- Şarküterilerde 
satılan soğuk, dilim
lenmiş her türlü piş 
miş hazır yenebilen 
sandviç, etler ve 
sosisler,” 
MUTFAKTA DİKKAT 
EDİLECEK 
HUSUSLAR 
Gıda zehirlenmele 
rinden korunmak için 
tedbir almanın yeter
li olacağına işaret 
eden Doç. Dr. 
Şennur Dabak, mut
fakta dikkat edilmesi 
gereken hususları ise 
şöyle özetledi: 
"- Her yemek öncesi

ellerinizi ılık suyla 
ve sabunla en az 20 
saniye kadar 
ovalayarak yıkayın, 
- Eğer tezgaha, 
tabağa veya masaya 
çiğ et. çiğ yumurta 
koyduysanız aynı 
yere asla öteki 
yiyecekleri koymayın. 
Asla birbirlerine 
değmemesine 
dikkat edin, 
- Eğer derin don
durucudan çıkartıp 
buzdolabında et, 
tavuk veya balık 
çözecekseniz bunlan 
derince bir kaba 
koyun ve buz
dolabının en alt 
katına koyun. 
Akacak sular öteki 
yiyeceklere asla 
değmesin. Bu yiye
cekleri açıkta, odada 
ve tezgahta da erit
meyin, 
- Meyve ve sebzeleri 
ılık ve akar su altın
da tek tek yıkayın. 
Gözle görünür her 
şeyden temizlenme
sine gayret edin. 
Gerekiyorsa sadece 
bu iş için fırça 
kullanın.

kanser riskini 
azaltmak için 
en az 4 bardak 
su içilmesi 
gerektiğini 
belirtti.
Araştırmacılar 
ayrıca, 
yüksek 
tansiyonu 
önlemek için 
günde 10 
bardak su 
içilmesini 
tavsiye 
ediyor.

- Tezgahlarınızı 
mutfak bezinizle 
deterjanlı ve çamaşır 
sulu suyla sık 
sık silin,
- Et, tavuk kestiğiniz 
et tahtalarını plastik 
tahtaları ya kaynar 
suyla yıkamak üzere 
bulaşık makinesine 
koyun veya elde 
yıkanacaksa önce 
sıcak su ve bulaşık 
deterjanı ile yıkayın. 
Sonra çamaşır suyu 
konmuş derin bir 
leğene veya kaba 
yatırın ve 30 dakika 
bekletin. Akan su 
altında duruladıktan 
sonra kurumaya 
bırakın, 
- Mutfaklarınızda 
kullandığınız mutfak 
bezlerini, havluları 
her gün çamaşır 
makinesine atın ve 
yenisini kullanın. 
- Mutfaklarda kul
landığınız tüm 
sünger ve bulaşık 
fırçalarını, varsa 
minik mutfak 
bezlerini mutlaka 
çamaşır sulu suda 
her gün 
dezenfekte edin

Dikkat bahar
çarpmasın!

Havadaki ani ısınma 
hastalıklara davetiye 

çıkarıyor.

Uzmanlar, havada
ki ani ısınmanın 
hastalıklara dav
etiye çıkardığını 
belirterek, vatan
daşları dikkatli 
olmaları konusun
da uyarıyorlar. 
Gece ile gündüz 
arasındaki sıcaklık 
farkı hastalık 
riskini artırıyor. 
Bu dönemde en 
çok gribal enfek
siyonlar ve üst 
solunum yollan 
hastalıktan 
gözleniyor.

NÖBETÇİ ECZANE
23 Mart 2004 Salı 
SAĞLIK ECZANESİ

YB. : 31 SAYI : 1781 
FİYATI : 200.000 TL (KD\ DeM) 

Sahibi : Kadri GÜUER
Yazı Hicri Müdürü : Serap GL UER 

Haber Müdürü : Sevfettin SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bara Sek. M» 3 B

Tel: 513 96 83 Fm : 513 35 95 GEMUK
Basddrtı >cr , KÖRFEZ OFSET 

MatbaacHkAMrncaİA-RcklarscdA Tesrii 
MM CadBeta Sek No3BGEMÜK

-BM taaoa* 6riİM * ^aar phdM «aririari

Hastalıklardan 
korunmak için 
hem giyim kuşa
ma, hem de 
düzenli ve sağlıklı 
beslenmeye dikkat 
edilmesi 
gerekiyor.
Bahara geçişte 
adaptasyon 
sorunu y aşam a- 
mak için de bol 
vitami nli diyet 
öneriliyor. B ve C I 
vitaminlerinin 
alınması 
tavsiyelerin başın
da geliyor.



23 Mart 2004 Salı

FEN İŞLERİ ....
✓ Gemlik Belediye hudutlarının 

tamamı planla içine alınacak.
✓ Jeolojik raporlar incelenerek, imar planı
' 5 kata kadar çıkarılacak.
✓ Kent bilgi işlem sistemi kurulacak, 

imar ile ilgili konular hakkında 
internet ortamında bilgi alınabilecek.

✓ Müracaat halinde, tek bir bilgisayardan 
tüm bilgiler vatandaşa sunulacaktır.

✓ Fen ve imar işleri ayrı bölümler 
haline getirilecektir.

✓ Fen İşleri Müdürlüğü teknisyenlerle değil, 
mühendislerle idare edilecek.

V

<

Faruk gûr*.
GEMLİK BELEDİYE^ BAŞKAN



AK Parti İlçe Başkanı Şahin ve Belediye Başkan adayı Turgut ortak açıklama yaptı.

“Beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar”
Adatet ve Kalkınma Partisi ilçe Başkanı ve Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut, yaptığı yazılı açıklamada partileri aleyhine pro 
paganda yapılarak birlik ve beraberliklerinin bozulmak istendiğini belirttiler. Partililerin bu tür propagandalara itibar edilmemesi
ni isteyen Enver Şahin, “Bizler, adayımız Mehmet Turgut’un arkasındayız ve ona tam destek veriyoruz.” dedi.

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Körfez
■■■EH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
24 Mart 2004 Çarşamba FİYATI : 200.000- TL.

DİJİTAL TV KEYFİ

SANSUI & FREE TV
UYGUN ÖDEME KOSULLARfYlA

BOSCH BAYİİ
ÇETİNKAYA TİCARETTE

İstiklal Caddesi No : 61/A (Karsak Cami altı) 
Tel: (0.224) 514 60 14 GEMLİK

İlçemizde bulunan 200’e yakın site kapıcısı biraraya gelerek, Haklarını Arama ve Koruma Demeği oluşturuyor

Kapıcılar dernek kuruyor
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Aleyhte propaganda
Siyasi propagandaların başlamasından sonra, 

adayların kahvehane gezileri de tüm hızıyla devam 
ediyor.

AK Parti Belediye Başkanı adayı. Mehmet 
Turgut’un gittiği bazı kahvehanelerde, vatandaşlar 
konuşmaları dinlemeden kahvehaneyi terk ettiği 
söyleniyor.

Bu söylenti son günlerde giderek arttı.
Biz bile, her gittiğimiz yerde, bu tür konuş

malara tanık oluyoruz:
| Yok Muşlulann kahvehanesi, yok Ata^ Mahallesi, 
yok Giresunluların kahvehanesinde şöyle olmuş, 
böyle konuşulmuş gibi söylentiler, külahtan.kulağa 
yayılıyor.

Bu söylentiler, AK Parti’de sıkintı^aratmış ki , 
Yazı İşleri Müdürümüze, üst manşetimizdeki açık
lama geldi.

Aleyhte propaganda çeşitli yöntemlerle yapılır.
Bunlar kişiyi veya kurumu yıpratır.
Osmanlı Padişahlarına çevresindeki için yapılan 

aleyhte propagandalar nedeniyle, birçok kellenin 
gittiğini tarihçiler yazıyorlar. * ; * ' ‘

Asılsız ve yıkıcı propaganda, kişinin makamın
dan edilmesi için her dönemde kullanılmıştır.

Biz, çıkarılan bu söylentilerin gerçek olup 
olmadığını görmedik. Ama duyduk.? .

Seçimlere ‘ birkaç gün kala, iktidardaki adayın 
yıpratılması için yoğun çalışma olabilir.

Bunlar soğukkanlılıkla değerlendirilmelidir.
Unutulmamalı ki, beşinci kol her zaman vardır.
Bugüne kadar, birkaç siyasi parti dışında, 

konuşma yapmaya gideceği yerleri gazetemize 
bildiren parti yok.

. Bizler, konuşmaları izleyebilseydik, kamuoyu 
dedikoduları değil, gerçekleri öğrenirdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'teki sitelerde 
çalışan yaklaşık 
200 kişilik kapıcı 
ordusu dernek kurma 
kararı aldılar.
Dün, Milton 
Gazinosu'nda bir araya 
gelen site çalışanları 
T kişilik kurucu listesi 
hazırlayarak, 
çalışmalara başladılar. 
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzerden yer 
için yardımcı olmasını 
isteyen site çalışanları 
destek sözü âldılar. 
Faruk Güzel, ilçe 
girişinde bulunan

Baytaş sitesinin 
altında kendisine ait 
işyerini "Apartman 
ve Site Görevlileri 
Haklarını Arama ve 
Koruma Derneğine 
bedelsiz olarak 
tahsis ettiğini 
bildirdi.
Faruk Güzel'in 
kendilerine göster
diği yakınlığı se 
vinçle karşılayan 
site çalışanları 
çalışmalara hemen 
başlayacaklarını 
söylediler.
7 kişiden oluşan 
kurucu listede şu 
isimler yer alacak:

Hüseyin Atak, İsmet Çalışkan, İsmail
Keleş, Ersin Günay, Şimşek, Cavrt
Turgut Tetik, Erol Aftınay.

Hamsi tatilden döndü
■s ' •’ >Uzun zamandır 
balıkçı tezgahların
da bulunmayan 
Hamsi 
balığı nihayet 
kendini gösterdi. 
Balık sever halkın 
en çok tercih ettiği 
balık olan Hamsi, 
bir süredir 
Marmara 
denizinde bulun
muyordu.

Geçtiğimiz hafta 
itibariyle 
Karadeniz’den 
Boğaza girerek 
Marmara 
denizinde görül 
meye başlayan 
hamsi, 
döneminin sonuna 
gelindiği için 
tezgahlarda haten 
kilosu 3 milyon 
liradan satılıyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK’İN VE

DİŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ 
ıD HASTANELER YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ 
D OKUL YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ 
D AŞEVİ KURMAK BİZİM İŞİMİZ 
D SOKAK ÇOCUKLARINI KURTARMAK BİZİM İŞİMİZ 
D ŞEHİRCİLİK BİZİM İŞİMİZ 
D HİZMET BİZİM İŞİMİZ

GENÇLİĞİN
GELECEĞİ İÇİN___

OLANI KABULLENEN DEĞİL 
GELECEĞİ PLANLAYAN 
BELEDİYE BİZİM İŞİMİZ

* ÜNİVERSİTEYİ BİZ KURDUK 
GEMLİK KAZANACAK

" HASTANEYİ BİZ KURDUK

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Sitelerdeki kapıcılarla toplantı yapan DYP Belediye Başkan adayı 

Güzel, kapıcıların sorunlarına çözüm sözü verdi.

Kapıcılardan Güzel’e destek sözü
Milton Aile Gazinosunda yüze yakın kapıcıyla toplantı yapan Faruk Güzel’e 
“Sizi başkanlık koltuğunda görmek istiyoruz” denince, Güzel’in yüzü güldü.
SettinŞS&SSŞÖZ
DYP Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
sitelerde görevli 
kapıcılarla yaptığı 
toplantıdan 
meralle aynldı.
İlçede bulunan yak
laşık 200 ün üzerinde
ki site çalışanından 
yüze yakın kişinin 
katıldığı toplantıda, 
kapıcılar. Faruk 
Güzel i "Başkanlık 
koltuğunda görmek 
istediklerini" 
belirttiler.
Milton Gazinosu'nda 
düzenlenen toplantıda 
DYP Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
İlce Başkanı Peyami 
Cağlar ve meclis üyesi 
adayları ile yaklaşık 
100"e yakın site 
çalışanı katıldı.
Sayılarının 200 ün 

। üzerinde olduğunu 
I belirten site çalışan

ları dertlerini, sorun 
lannı ve istedikleri 

| çözüm yollarını Faruk 
Güzel e ilettiler.
Site çalışanları 
özellikle bölgelerinde 
yeterli çöp konteyneri 
bulunmadığı, kalorifer 

। kazanından çıkan 
külleri koyacak yer 

| bulamadıkları ve 
bunun için de temizlik

işçileriyle kavga bile 
ettiklerini söylediler. 
Kapıcılar, Güzel’in 
Belediye Başkanı 
seçildiği takdirde 
bu soruna çözüm 
bulmasını istediler. 
Site çalışanları ayrıca 
ilçeye doğalgaz geti 
rilme çalışmalarına 
değinerek, "Doğalgaz 
gelirse kapıcıların 
çoğu işinden çıka 
nlır. Bizler bu konu
da sizdenyardım 
istiyoruz" dediler. 
SORUNLAR 
ÇÖZÜLÜR 
Site çalışanlarının 
sorunlarının rahatlıkla 
çözülebileceğini 
bildiren Güzel, göreve

geldiklerinde bu 
isteklerin yerine 
getirileceği ve 
günün 24 saati 
Manastır Bölgesine 
otobüs servisi 
konulacağını söyledi. 
Faruk Güzel, site 
çalışanlarının doğal
gaz korkusunu 
üzerlerinden atmasını 
isteyerek, "Herkes 
getireceğiç diyor 
ama ne zaman 
geleceği belli değil. 
Çocuk oyuncağı 
değil, ben de 
gelmesini istiyorum 
ama 5 seneye 
5 gün kaldı, hala 
gelemedi. Doğalgaz 
nedeniyle kimse

TAŞI ®
GEDİĞİNE

Hangisine inanalım
Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 
“Vergi Barısı” yasasını çıkardıktan sonra 
ortağı olduğu şirketler yüzbin dolarlık 
matrah arttınmı yapmış.
Neden mi yapmış, söylüyor: 
Devlet e daha çok vergi vermek için. 
0 versin ki; herkes versin misali 
Hani gecinemediği için ticaret yapıyordu, 
çocuklarını dostlan okutuyordu? 
Hangisine inanalım?

Site kapıcıları ile toplantı yapan DYP adayı Faruk Güzel, kapıcıların sorunlarını çözme sözü verdi
işsiz kalmaz, herkes 
yiyecek ekmeğini 
bulur. Bizler işçi 
bulma kurumu 
değiliz ama insan
larımıza iş bulmak 
bizim görevimiz" 
şeklinde konuştu. 
DYP Belediye Başkan 
adayı Faruk Güzel, 
kapıcı olarak adlan 
dırılan site çalışanları
na seslenerek, 
"Her işinizde 
yanınızdayım, 
çekinmeden bana 
gelin " demesine site 
çalışanları hep bir 
ağızdan "Seni 
Belediye Başkanı 
olarak görmek 
istiyoruz" dediler.

AV I UV I

Öğrencilere öğrencilerden 
sıcak yemek

Engürücük, Kurtul, 
Kurşunlu ve Küçük 
Kumla İlköğretim 
okullarına taşımalı 
sistemle getirilen 
öğrenciler için, Kız 
Meslek Lisesi ’nde 
sıcak yemek yapıl
maya da başlandı. 
Taşımalı sistemle 
okullarına ulaştırılan 
öğrencilere daha 
önce ekmek arası 
soğuk sandviç 
veriliyordu.
15 Mart tarihi 
itibariyle, Kız Meslek 
Lisesi’nde pişirilen 
sıcak yemekler ilgili

okullara gönderi 
lerek öğrencilere 
servis yapılıyor.
15 Haziran tarihine 
kadar sürecek uygu
lamada Küçük 
Kumla’da 52, 
Umurbey’de 50, 
Engürücük'te 203, 
Kurşunlu’da 60 ve 
Kurtul'da 43 öğrenci 
olmak üzere, 408 
öğrenciye iki çeşit 
sıcak yemek ver
ilirken maliyetin 
öğrenci başına 
KDV dahil 1 milyon 
liraya malolduğu 
belirtildi.

Sayfa 3

Seçimlerden sonra (CHP)

Altan Öymen döneminde CHP, 
içine kapanmıştı.

Sanki üzerinde ölü toprağı 
vardı.

Biz de köşemizden (CHP) nin, 
suskunluğunu bozmasını istedik.

Sayın Baykal’ın geri dönmesini 
diledik.

Nitekim, dileğimiz tuttu.
Baykal iş başı yaptı.
Anadolu solu projesi ile, ortaya 

çıktı.
Zaman geçti.
Anadolu solu doğmadan öldü.
(CHP), ne sol oldu.
Ne de liberal oldu.
Gün geçtikçe bürokrasiye 

yapıştı.
Adeta bir devlet partisi konu

muna düştü.
Halktan koptu.
Rejim bekçiliğine soyundu.
Şimdi herkes bir beklenti içine 

girdi.
- Hem seçim sonuçlarını bekli 

yor.
- Hem de seçim sonuçlarından 

sonra, (CHP) de olacakları bekli 
yor.

Bana göre, seçim sonuçlarından 
sonra iki seçenek görünüyor.

Ağır bir yenilgi halinde, Baykal 
iş başından alınacak.

Partideki devletçi grup, belki de 
Onur Oymen’i vitrine taşıyacak.

Sota da bekleyen Kemal Derviş 
ise, liberal sol bir hareket başlata
cak.

Bu iki grubun derin ayrışması, 
belki de partide bir bölünme 
yaratacak.

Geçmişte Turan Feyzioğlu 
örneğinde, olduğu gibi.

Şu anda durgun gibi görünen 
ortamın derinliklerinde, bu 
amaçlar seziliyor.

Öyle anlaşılır ki, seçmenin lider 
tasfiyesi henüz tamamlanmadı.

Bu seçimlerin sonucunda. 
Baykal. Ağar ve Bahçeli tasfiye 
olabilir.

Geçmişi iyi analiz edersek, gele
ceği görmekte güçlük çekmeyiz.

<(>A/(/A/|

İnsan talihsizlikten ve 
mutsuzluktan değil. 
Akılsızlıktan korkmalı.

“Thomas"
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DSP Belediye Başkan adayı İlhan Soysal, İşçi Emeklileri Derneği ni ziyaret etti

“Gemlik’e hizmet etmeye hazırım” |
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği’ni ziyaret eden 
DSP Belediye Başkan 
adayı İlhan Soysal, 
“Ekmek yediğim 
Gemlik’te hizmet 
etmeye hazırım" dedi. 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener ve yöne
tim kurulu tarafından 
karşılanan DSP İlçe 
Başkam Hüseyin 
Poyraz, Belediye 
Başkan adayı İlhan 
Soysal ve yönetim 
kurulu üyeleri ilçenin 
sorunları hakkında 
görüş alışverişinde 
bulundular.
Emeklilere önem veren 
bir adayın Belediye 
Başkanı olmasını 
istediklerini söyleyen 
Dernek Başkam 
Hüseyin Yener, gelecek 
başkandan öncelikle 
otobüslerde indirim, 
emeklilerin keselerine

göre çay bahçesi 
ve ilçenin muhtelif 
semtlerinde 
oturma yerlerinin 
yapılmasını istedi. 
İşçi Emeklilerinin 
dertlerini dinleyen 
İlhan Soysal, ilk olarak 
"Benim kimseye diyet 
borcum yok.
Yapılması gerekenler 
neyse tarafımdan

yapılacaktır." dedi. 
Gemlik’te kazandık
larını geri vermek için 
hizmet etmenin zamanı 
geldiğine değinen 
Soysal, "Ben bu ilçede 
ekmek yedimse 
buraya hizmet etmem 
gayet doğaldır. Dinlen 
me yerleri yaşlı-genç 
her kesim için gerek
tiği kadar yapılarak

Gemlik’i cennet 
bahçesine dönüş 
türeceğiz" dedi. 
Belediye kanunlarına 
nasıl itimat ediliyorsa 
kontrol edilmesinin de 
gerektiğine değinen 
İlhan Soysal, 
"Belediye yasaları 
halk içindir ve o şe 
kilde uygulanacaktır" 
seklinde konuştu.

Seyfettin SEKERSÖZ

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Çelik ve belediye, 
il genel meclis 
adaylan Salı 
pazarında gül 
dağıttılar.
Seçimlere sayılı 
günler kala çalış
malarını hız
landıran 
adaylarından biri

olan MHP adaçv 
Çelik, pazara akı i 
verişe gelen 
halka gül dağtfank 
kendini tanırtı 
MHP adayı 
Mehmet C ehk dr 
İl Genel Medfai w 
Belediye Meçim 1 
ada yİ a n sah 
pazarında üzerinde 
Çelik in fotoğrafa J 
olan kırmızı gülleri 
bayanlara 
verdiler.

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AM İM W IMOftfk

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROUl İ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Sıvı ve Doğalgaı Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

> Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.► Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygim
Kombi

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.▻ Lanıinat parkede kalite ve sağlığın yan sıra cazip vadeler.> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 ■ 513 34 İM
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Gemlik’te yerel seçimler....

'Şunun şurasında seçimlere üç dört gün 
kaldı. Hiç partilerden adaylardan söz etmiyor
sun?" biçiminde eleştiriler alıyorum.

Seçmen propaganda bombardımanına tutul
muş.

Adeta sersemlemiş durumda.
Bir de ben akıllarını karıştırayım istemiyo

rum.
Ama madem talep var.
Karşılık vermezsek nezaketsizlik olur.
Yerel ve kamuoyu araştırmalarının yön

lendirmesiyle seçime doğru giderken 
okurlarımla paylaşmak istediğim düşüncelerim 
elbette ki var.

Niyetim, ne seçmeni yönlendirmek ne de her
hangi bir adayı işaret etmek.

Ancak;
Nasıl bir Gemlik istiyorum, nasıl bir düşünce 

sistemiyle yönetilmek istiyorum.
Bu konuyla ilgili düşüncelerim ve kendimce 

saptadığım doğrularım da var.
Lafı fazla döndürüp dolaştırıyorum galiba..
Ne yaparsın, biz de bu ülkede yaşıyoruz ve 

doğal olarak böyyük politikacılarımızdan et 
İnleniyoruz.

Çok konuşup hiçbir şey söylememek gibi bir 
özelliği olan bir hükümet büyüğünün “ninni
leriyle” büyüdük.

Bu özellik en sağdan merkeze dek tüm poli- 
: tik yapıya da örnek olmuş.

Oysa kötü misal emsal olmaz diye bir laf 
i vardır bizim ata sözlerimizin arasında..

Ama kimse atalarımıza çok değer vermediği 
i için onların sözlerini de ciddiye almaz.

Bildikleri yoldan giderler.
Giderler ama hep de tökezlerler.
Yine de akıllanmazlar .
Biz aynı yanlışa düşmeyelim, düşüncelerimizi 

i aktaralım.
Benim istediğim politikacı hem iyi konuşa

cak, toplumu etkileyecek. Hem de içi dolu, 
anlamlı söylemlerini projelerle destekleyerek 
anlatacak.

Yani hem çok konuşacak hem de çok şey 
söyleyecek.

Seçim sloganlarında “ben dürüstüm” 
demeyecek.

Çünkü o zaten her insan gibi dürüst olmak 
zorunda.

Gemlik’e olan sevdası sloganlarda kalmaya- 
; cak.

Sözde değil özde Atatürkçü olacak.
Cumhuriyet e ve ilkelerine kanının son 

damlasına kadar sahip çıkacak.
Günü kurtarmaya dönük uygulamalarla 

Gemlik’in geleceğini satmayacak.
Ne satacak ne de satın alınacak.
Seçim meydanlarında söyledikleriyle seçildik

ten sonraki icraatları arasında çelişki olmaya
cak.

Gemlik Halkını ayrımsız kucaklayacak.
Önce kendisiyle barışık olacak.
Ne kendisi ne partisi devleti oluşturan 

kuramlarla kavgalı olmayacak.
İnsan düşüncelerine saygılı, kültürlü, 

görgülü, bilimin ışığında ilerlemeyi düstur edin
miş, demokrasiyi yaşam biçimi olarak 
algılamış ve bugüne dek uygulamış bir başkan
la;

Sosyal ve kültürel aktivitelerin yoğun olarak 
gerçekleştirildiği, yemyeşil ve tertemiz bir 
Gemlik’te yaşamak istiyorum.

Konfeksiyoncu kalifiye 
eleman kursu açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa Valiliği ve 
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri işbirliğiyle 
imzalanan protokole 
uygun olarak Gemlik 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
konfeksiyon ve 
makinalan 
kullanım 
kursu açıldı.
Ocak ayında yapılan 
duyurulara göre 
kursa devam etmek 
isteyerek, Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne ön 
kayıt yaptıran 400 
kişiden müracaat 
sırasına göre 50 
kursiyer kursa 
çağrıldı.
Balıkpazarı 1 Nolu 
Cadde üzerinde 
açılan kursun kirası 
ile makinalar Uludağ

İhracatçı
Birlikleri tarafından 
karşılanıyor.
Kursun 2 adet 
öğreticisi Halk 
Eğitim Merkezi 
tarafından

görevlendirilirken, 
istihdama yönelik 
olarak açılan 
kursun 3 ay 
süreceği 
açıklandı.
Uç ay sürede

50’ser kişilik gruplar 
hal inde dönem 
dönem devam ede
cek kursların talepler 
bitinceye kadar 
devam edeceği 
bildirildi.

TOFAŞ otomobilleri 
Gemlik’te sergilendi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

TOFAŞ araçlarını 
pazarlayan Banoto 
Aktif Satış 
Gemlik’te araç 
sergiledi.
Belediye Sergi 
Salonu önünde 
TOFAŞ araçlarını 
sergileyen 
Banoto satış 
temsilcilerinden 
Fatih Bekar, 
Kemal Yenen ile 
Mehmet Emin 
Ertemür. müş
teriye hizmette 
sınır tanımadıkları 
belirttiler.
Gemlik'te sokak 
ve caddeleri 
gezerek

TOFAŞ'm ürettiği 
araçları teşhir 
eden elemanlar, 
vatandaşlara peşin 
ve taksitli fiyat

Üsteleri dağıtarak 
yardımcı oldular 
Herde ilk kez bir 
Hem obİ 
6rmaswwn

araçlarının 
taMhm 
vupdnkcn vatan- 
daslar ilgi 
guıU ııkbı.
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Bilgisayarlar insanlaşırsa
Kilitlenen bilgisa
yar. öfkelenen kul
lanıcı ve bunların 
nedeni: Bilgisayar 
tarafından anlaşıla
mayan bir komut. 
Bu duruma çare 
bulmak için araştır
macılar bilgisayarı 

insanlaştırmaya 
çalışıyorlar. 
İmanya'nm Hanno 
ver kentinde her yıl 
düzenlenen dünya 
nın en büyük bil
gisayar fuarında 
sergilenen bir dizi

cek olan 
“gerçekçi biçimde 
tasarlanmış s 
anal insan"ın 
bazı toplumsal 
yetenekleri 
ve duyguları 
gösterebileceğini 
kaydetti.
Bunun için 
bilgisayar 
mühendisleri, 
gerçek bir insanın 
tepkilerindeki, 
yüz ifadesin 
deki, mimiklerinde
ki, ses tonundaki

lanması üzerinde 
de duruluyor. 
Proje için 
somut gösterge 
bir “bilgi büfesi”:

kullanıcının yüzünü 
filme alarak 
izleyen bu 
bilgisayar, karşısın
daki inşa nın sinirli

da geliştirdiği, ses 
aracılığıyla duygu
lan tanımlayabilen 
“Verbmobil adlı 
başka bir 
projeyle, telefona 
cevap veren bir 
bilgisayann, 
örneğin karşısında
ki kişi hızlı, 
yüksek sesle, 
kızgın bir tonla 
konuştuğunu 
algılayabilip, 
onu hemen 
operatöre 
doğrudan yön

lendirip yönlendir 
meyeceğine 
karar 
verebiliyordu.
“ Verbmobil 
kullanışlı, ama 
ortalama tüketici 
için çok pahalıydı. 
Bu arada, 
öncelikle engelli 
kişilere iletişim 
ya da protezlerini 
kullanma olanak 
lan sağlayacak 
tıbbi amaçlı 
uygulamalar 
planlanıyor.

projenin parolası, 
insanlann
bilgisayara değil, 
bilgisayann insan
lara uyum sağla
ması. Almanya 
Yapay Zeka 
Merkezi (DFKI) bil
gisayar mühendis
lerinden Alassane 
Ndiaye, bilgisayar 
ekranında belire-

değişiklikleri 
taklit eden 
“duygu profilleri” 
programladılar.
Böylece bilgisayar, 
şimdilik memnun 
olan ya da öfkele
nen kullanıcının 
tavırlarını yeniden 
yansıtabilecek.
Başka projelerde, 
bu tavırların algı

Ses analizi 
yapan bir sistem ve 
mikrofon sayesinde 
sorulanları 
anlayan, 
parmak hareket
lerini izleyen, kızıl 
ötesi kamera ile 
kullanıcının 
hareketlerini 
"gören", aynı 
zamanda da

mi, memnun mu, 
kararsız mı olduğu 
nu anlayabiliyor. 
DFKI, 19901ı yıl
ların ikinci yarısın-

KAYIP
Trabzon Trafik Müdürlüğü nden 

aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.
MUSA POLAT

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NDEN

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR

Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.
Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK

Tel: (0.224) 513 96 83

ELEMAN ARANIYOR
Firmamız reklam kampanyasında 

çalışacak BAYAN ELEMAN alınacaktır. 
Müracaat: 513 49 42 (Özlem Hanım)

ÇİFTİ AİLE ARANIYOR
Çiftlikte çalışabilecek büyükbaş hayvan 
bakıcılığı yapacak AİLE ARANIYOR 

Müracaat Tel: 51B 73 93

Dosya No : 2003 839
Davacı İlhan İzmir tarafından davalı maliye hazînesi ve 

Kurşunlu Belediyesi ve Orman İdaresi aleyhine senetsizden 
tescil davasının yapılan tensibi sırasında:

Davacı İlhan İzmir Gemlik ilçesi Kurşunlu Köyü Karaağaç 
mevkiinde doğusu kadastro harici çalılık batısı Kadastro harici 
çalılık güneyi Ahmet Cin ve Galip Aksu zeytinliği kuzeyi kadas
tro harici çalılık ile çevrili taşınmazın hakkında hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkeme 
mizin 2003/839 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan 
olunur. Basm 2004 32

onun

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA IYAZLIĞINIZI
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YAŞAYIN

J JAPON SO BALARI |

_ MERKEZİ I 
SATIS & SERVİS

■ GAZ YAĞI SERVİSİ I

EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

1+8 AY 
1+9 AY 
1+10 AY

TOTO TİCARET
Yeni Pazar Cad, 

Irmak Sok, No: 18/B GEMLİK ÎELSIÎ 71 07*
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Seçime 3 gün kaldı
Pazar günü seç
menler yerel 
yöneticilerini 
seçmek üzere 
sandık başına 
gidecek.
Oy verme işlemi 
doğu bölgesinde
ki 32 ilde, 07.oo 
ile 16.00 saat
lerinde diğer 
İllerde ise 08.00 
- 17.00 saat
lerinde yapılacak. 
28 Mart Mahalli 
İdareler Genel 
Seçimi nde 43 
milyon 500 bin 
64 seçmen, 174 
bin 355 sandıkta 
oy kullanacak. 
Seçmenler, 16 
büyükşehir. 58 
büyükşehire bağlı 
ilçe, 65 il, 792 
ilçe, 2 bin 284 
belde belediye 
başkanını seçmek 
üzere oy verecek. 
Seçimle, il genel 
meclisi üyeliği, 

büyükşehir bele 
diye başkanlığı, 
belediye başkan 
lığı, belediye 
meclisi üyeliği, 
köy veya mahal 
le muhtar ve 
ihtiyar heyeti- 
meclisi üyeliği 
belirlenecek. 
Mahalli 
idareler Genel 
Seçimleri’ne 
20 siyasi parti 
katılacak.
Yapılacak oylama 
ile 93 bin 353 
yerel yönetici 
seçilecek. 
O verme işlemi 
doğuda gün 
bitimi erken 
olan illerden 
Adıyaman, Ağrı, 
Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Diyarbakır, 
Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gazian 
tep, 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’de 
başlayacak ve 
16.00’da sona 
erecek.
Diğer bölgelerde 
ise 08.00 - 
17.00 saatleri 

arasında oy kul
lanılacak.
Mahalli İdareler 
Genel Seçimi’nde 
en fazla seçmen 
İstanbul’da...
7 milyon 361 bin 
261 seçmen 26 
bin 189 sandıkta 
oy verecek.
En az seçmen ve 
sandık sayısı 
Bayburt’ta.
Bayburt’ta 59 
bin 784 bin 
seçmen 304 
sandıkta oy 
kullanacak.

"Olmazsa olmazlarda
değlşitt yok”

Gül: "Ne pahasına olursa olsun, ille de 
çözüm arayışında değiliz."

Dışişleri Bakanı 
Başbakan 
Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
"Kıbrıs soru
nunun çözümü 
konusunda her 
ne pahasına 
olursa olsun ille 
de çözüm 
anlayışında 
değiliz" dedi. 
Abdullah Gül 
dörtlü 
görüşmelere 
katılmak 
üzere İsviçre’nin 
Lusern kentine 
gitti.
Gül Esenboğa 
Havalimanı ’ nda 
yaptığı açıkla
mada şunları

kaydetti: 
"Çözüm kalıcı 
olmazsa, çözüm 
olmaz.
Kosova’da 
yaşananlar 
Türkiye’nin 
kaygılarını 
güçlendiriyor. 
Türk tarafı 
elinden geleni

yapacak. 
Her ne 
pahasına 
olursa olsun ille 
de çözüm 
arayışında 
değiliz.
Olmazsa, 
olmazlarımızda 
değişen 
fikrimiz yok.*’
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BİLİŞİM HİZMETLERİ
GELECEĞİ PÜŞÜNENLER 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

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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“Türkiye’nin kurtuluşu fiştir”
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
harcamalar 
karşılığı alınacak 
fiş ile ekono
mide yaşanan 
sıkıntıların aşıla
cağını öne sür
erek, "Bakan 
olarak söylüyo
rum. Vatandaş 
sadece fiş alsa, 
biz bu işi halle 
deriz" dedi. 
Unakıtan, harca
malar karşılığı 
alınacak fiş ile 
ekonomide 
yaşanan sıkın
tıların aşıla
cağını söyledi. 
Unakıtan, 
"Bu mesele 
Türkiye’nin kur
tuluş mesele
sidir. Bunu 
yaygınlaştırmak 
lazım. Türki 
ye’nin ileriye 
gitmesi için bu 
konuda bize 
yardım etmeniz 
lazım" dedi. Fiş 
almanın yaygın
laşmasıyla arzu 
« dilen hedeflere 
daha hızlı ve 
etkin bir şekilde 
ulaşılabileceğini 
vurgulayan 
Unakıtan, 
"Türkiye

Kapasite kullanımında artış
İmalat sanayiinde 
üretim değeri 
ağırlıklı kapasite 
kullanımı, bu yılın 
Şubat ayında

| yüzde 73.4 
seviyesinde 
gerçekleşti.
imalat sanayiinde 
kapasite kul
lanımı. gecen yılın 
avnı ayında yüzde 
71.9 olmuştu.
DİE’nin 767 
işyerinde yaptığı 
'İmalat Sanayi

Aylık Eğilim 
Anketi" ilk geçici 
sonuçlan açık
landı.
Alt sektörlere 
bakıldığında, kap
asite kullanımı 
Şubat ayında en 
yüksek yüzde
92.1 ile radyo, Tv 
haberleşme ciha
zları imalatında 
görülürken, 
diğer bazı sektör
lerdeki kapasite 
kullanımları 
sövfe Oerrekl**<ti: 

elbirliği yaparsa, 
bunun altından 
kalkacak. Ne 
olacak ki, fiş 
isteyin. Toplaya 
cağımız parala 
rın turşusunu 
kurmayacağız, 
indireceğiz işte" 
şeklinde konuş
tu. Fiş konusun
da bir istikrar 
sağlanması duru 
munda ne IMF 
ne de ABD’nin 
kredilerine 
ihtiyaç duyul
mayacağını söy 
leyen Unakıtan, 
ATO Başkanı 
Sinan Aygün’ün 
’Fiş almayan 
vatan hainidir’ 
sloganıyla bir 
kampanya başlat 
ma kararını da 
desteklediklerini 
belirtti.
Unakıtan, hükü 
met olarak reel 
sektör, üretici, 
ihracatçı ve tüc
carın her zaman 
yanında olduk
larını, bunun da 
geçmiş hükümet 
ler ile kendileri 
arasında olan 
farkı ortaya 
koyduğunu 
savunarak, "Biz 
Kemal Derviş 

ürünleri imalatı 
yüzde 88.6, Gıda 
ürünleri ve içecek 
imalatı yüzde 
62.4, tütün ürün
leri imalatı yüzde 
65.1, tekstil ürün
ler imalatı yüzde 
78.2, giyim eşyası 
imalatı yüzde 
87.2, derinin 
islenmesi bavul, 
çanta yüzde 75.0, 
basım ve yayım 
imalatı yüzde 
86.4, kok 
kömürü, rafine 
edilmiş petrol 
ürünleri yüzde 
73.1, kimyasal 
madde ürünleri 
imalatı yüzde 
80.5, plastik 
kauçuk ürünleri 
imalatı yüzde 
79.8."
Tam Kapasiteyle 
Çalışmama 
Nedenleri
Şubat ayında tam 
kapasite ile çalışa
mama nedenleri, 
norpn yılın avnı 

ekonomisini 
takip etmiyoruz. 
O zaman ne 
üreticiyi ne 
ihracatçıyı 
ne de tüccan 
düşünürdük. 
Ama bizde 
öyle olmadı" 
şeklinde konuş
tu. Unakıtan, 
bir ülkenin 
kalkınma 'in 
üretimini artır
maktan geçtiğini 
ve üretim için de 
yatırımın şart 
olduğunu ifade 
etti. Yatırım 
ortamı için 
siyasi ve ekono 
mik istikrarın 
şart olduğuna 
dikkat çeken 
Unakıtan, en 
önemli hedef 
lerinin sürdü 
rülebilir ekono 
mik kalkınma 
olduğunu yinele
di. Faizlerin ve 
enflasyonun 
düşmesinin 
yatırımlar için 
çok önemli 
olduğunu, teşvik 
gibi diğer unsur 
ların ise faiz ve 
enflasyonda 
düşüş kadar 
önemli olmadı 
ğım kaydeden 

karşılaştırıldığında 
ise iç pazarda 
talep yetersi
zliğinin payı yüzde 
70’deıi yüzde 
69.5’a, mali 
imkansızlık yüzde 
2’den yüzde 
1.5’a, yerli mallar
da hammadde 
yetersizliği yüzde 
3.2’den yüzde 
2.7’ye, ithal mal
larda hammade 
yetersizliği yüzde 
1.3’den yüzde l’e 
indi.
Aynı dönemde dış 
pazarda talep 
yetersizliği yüzde 
12’den yüzde 
12.7’ye, işçiler ile 
ilgili meseleler 
yüzde 1.4'den 
yüzde 3.5’a çıktı, 
işyerlerinin üre
tim, yurtiçi satış, 
satış fiyatları ve 
hammadde 
fiyatları konusun
da 2004 yıh 
Şubat ayı gerçek
leşmeleri ile 2004 
yi’ 'far* «iyi bek

Unakıtan, "Teş 
vikler tutsaydı, 
cennet olurdu 
oralar. Siyasi ve 
ekonomik istik 
ran bozma 
lüksümüz yok" 
ifadesini 
kullandı.
Türkiye’nin 
yaşadığı ekono 
mik krizlerde 
asıl sorumlunun 
kamu yönetimi 
olduğunu savu
nan Unakıtan, 
"Problem özel 
sektörde değil, 
kamudaki kötü 
yönetimden 
kaynaklandı. 
Kamu yönetimi 
iyi olduğu 
zaman ileriye, 
kötü olduğu 
zaman geriye 
gidiliyor. Bir ileri 
bir geri gidilerek 
bir arpa boyu 
yol alamadık" 
diye konuştu. 
Kamu Yönetimi 
Yasası Tasarısını 
da mutlaka 
gerçekleştirecek
lerini belirten 
Unakıtan, 
tasarıya ilişkin 
yapılan protes 
tolara da bir 
anlam vereme 
diğini söyledi.

lentileri de değer
lendirildi.
Buna göre işyer
lerinin büyük 
kısmı, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre 2004 yılı 
Şubat ayında üre
tim ve yurtiçi 
satışları artarken, 
satış fiyatlarının 
değişmediği ve 
hammadde fiyat
larının ise 
düştüğü görüşünü 
dile getirdiler. 
Yine aynı 
işyerlerinin 2004 
yılı Mart ayı 
beklentilerine 
bakıldığında, 
üretimlerinin 
artacağı, yurtiçi 
satış miktarının 
azalacağı, satış 
fiyatlarındaki ve 
hammadde 
fiyatlarındaki 
artışın ise 
düşeceği 
beklentisi içinde 
oldukları 
gön’,4ö

ı Türkiye, teknik 
direktör arıyor

- Futbol ve bas- 
ketbolda A Milli 
Takımlar, yeni 
hedefleri için yeni 
teknik heyet 
arayışı içine 
girdi. Basket 
bolda Aydın Örs 

ve yardımcılarının 
istifası, ardından 
Futbol Federas 
yonu tarafından 
Şenol Güneş’in 
sözleşmesinin 
federasyon 
tarafından tek 
taraflı olarak fes
hedilmesi ile, iki 
takım da teknik 
heyetsiz kaldı. 
Türk teknik 
adamlarla son 
dönemlerde 
başarılı bir 
dönem yaşayan 
iki milli takım 
için yabancı

I. Türk heyeti
İsviçre yolunda

Talat. Serdar Denktaş ve beraberlerindeki 
heyet İsviçre’ye gitti.

Kıbrıs konusun
da İsviçre’de 

yapılacak 4’lü 
konferansta 
Kıbrıs Türk 
tarafım temsil 
edecek 
Başbakan 
Mehmet Ali 
Talat başkan
lığındaki heyet 
İsviçre’ye gitti. 

Talat, Ada dan 
ayrılmadan 
önce,Geçitkale 
Havaalanında 
yaptığı açıklama
da. görüşme 
sürecinin yeni bir 
safhaya girdiğini 
belirtti ve bu 
aşamada halkın 
birlik ve beraber
lik içinde davran- 

ma sı gerektiğini 
söyledi.
Sonuç ortaya 
çıkmadan tahrike 
yol açabilecek 
hareket yapılma

teknik adamların 
da ismi geçiyor. 
Dünya
Kupası nda A 
Milli Futbol 
Takımının elde 
ettiği Dünya 
üçüncülüğünün 
ardından, Avrupa 
Şampiyonası 
Finalleri’ne gide
meyen ve en çok 
eleştirilen isim 
olan Şenol 
Güneş’in sözleş 
mesi, Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
tarafından tek 
taraflı olarak fes
hedildi. UEFA’nın 
resmi internet 
sitesinde düzenle
nen ankette 
2002’nin en iyi 
teknik adamı 
secilen Şenol 

masını isteyen 

Talat, görüşme 
sürecinin devam 
ettiği bir 
dönemde ülkede 
yaşanacak her
hangi bir taşkın
lık ça da gergin
liğin Türk 
tarafının elini 

zayıflatacağını 
belirtti.
Talat, referandu
ma sunulacak 

metin ortaya 
çıkana kadar 

irinr rnin “evet" 
ya da hayır” 
kampanyası 

düzenlememesini

Güney, Türk afl 
takımının başnd 
en f azla galibaye 
elde eden teknü 
adam rekoruna 
elinde bulun - 
duruyor.
A Milli Basketbol 
Takımı ’m Avrupa 
İkincisi yapan 
Antrenör Aydan

Şampiyonası son 
rası istifa etti 
Örs yönetiminde 

2001 yılında 
Türkiye’de 
yapılan Avrupa 
Şampiyonası nda 
tarihinde ilk kez 

Avrupa İkincisi 
olan m illi takım. 
Dünya Sam pn o 
naşı fmallerinde 
de ilk kez 
mücadele etme 
hakkını kaz andı 

de istedi.
Bu arada Rum 
lider Tassos 
Papadopulos 
başkanlığındaki 
Rum heyeti de 
İsviçre’ye 

hareket etti. 
Papadopuios. 

Ada dan ayrd 
madan önce 

yaptığı 
açıklamada, 
birinci aşamada 
gelişme 
kaydedihnemes 

ile ilgili olarak 
Türk tarafsa 

suçladı.
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"Eritropoetin" kullanın durduruldu
Kanser tedavisinde uygulanan ’,Eritropoetin"in kullanımı durduruldu.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel 
Müdürlüğü, ban 
kanserleri n tedavi 
sinde kansızlığı gider* 
mek için uygulanan 
"Eritropoetin" adlı 
ilacın kullanımını dur* 
durdu. Alınan bilgiye 
göre. "Eritropo etin' le 
dgüi uluslarası yayın 
çapan Lancet ve 
"Carcinogenesis adlı 
dergilerde olumsuz 
nakalekon yayınlan
ması nedeniyle. Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve

Bahar alerjisine dikkat I
"Bahar Alerjilerinin nedeni çiçek tozları; yani polenler."

Uzmanlar, ilkbaharın 
gelişiyle birlikte 
ortaya çıkan polen 
alerjisine karşı 
vatandaşları uyardı. 
İstanbul Üniversitesi 
(İÜ) Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta, yaptığı 
açıklamada, bahar 
ayiannın alerjik 
hastalıkları da be ra 
berinde getirdiğini 
vurguladı.
"Bahar alerjilerinin 
nedeni çiçek tozlan, 
yani polenler" diyen 
Prof. Dr. Küçük usta, 
polenlerin ilkbahar
da atmosfere yayıl
maya başladığını ve 
bu durumun Nisan

I ile Haziran aylarında 
I en yüksek seviyeye 
■ aktığını, sıcak iklim- 
■ terde ise polen 
I mevsiminin 8-9 ay 
I sürdüğünü anlattı. 
II Prof. Dr. Küçükusta, 
I şunları kaydetti: 
I "Polenlerin alerjik 
I hastalıklara neden 
I olma potansiyelleri 
I farklıdır. Polenler 
I astıma değil, daha 
| çok alerjik nezleye 
H neden olur. Bir 
। polenin alerjiye 
I neden olabilmesi 

kin, 1 metreküp 
havada 25-50 polen 
olması gerekir." 
Gösterişli ve renkli 
bitkilerin daha çok 
alerjiye neden 
olduğunun 
sanıldığını, "gül 

Nezlesi" olarak

Eczacılık Genel 
Müdürlüğü Etik Kurulu 
acilen toplandı.
Toplantı kurul raporun
da, dergilerde, 
"Eritropoetin" kul
lanılan baş-boyun 
kanserleri ve meme 
kanserlerinde yaşam 
süresinin kısaldığı, 
tümör ilerlemesinin 
hızlandığı ve 
"Eritropoetin "in tümör 
gelişmesini kolay
laştırdığının ortaya 
koyulduğu belirtildi. 
Raporda, dergilerde,

bilinen hastalığa da 
gül polenlerinin 
değil, ağaç ve çayır 
polenlerinin yol 
açtığını anlatan 
Prof; Dri t Küçük usta, 
"Kavak;huş-ağacı, 
kızıl meşe, kızıl

■ağaç, fındık; selvi, 
kayın, söğüt, ıhla
mur, zeytin, 
karaağaç, çınar gibi 
ağaç polenleri ile 
İngiliz çimi,: domuz 
ayrığı; çayır kelp 
kuyruğu, çayır 
salkım otu tatlı ilk- 
baharotü benzeri 
çayır, pelin, 
yapışkanotu, siniro- 
tu, akkazayağı, 
kuzukulağı gibi 
yabani ot ve arpa, 
buğday, yulaf, çav
dar ve mısır, ğibi 
hububat polenlerinin 
alerji -yaratma 
potansiyelleri yük
sektir" dedi.
Atmosferdeki' polen 
miktarlarının hava 
koşullarına bağlı 
olarak: değiştiğini, 
sıcak, kuru ve ^rüz
garlı günlerde hava
da-daha çok polen 
bulunduğunu kayde
den Prof. Dr.
Küçükusta, 
"Polenler; rüzgarın 
etkisiyle kilometrel
erce uzaklara taşın
abiliri. Yüksek 
binalarla çevrili 
sokaklarda binaların 
yüzeyi, statik elek
trik nedeniyle polen 
çeker. Buna karşılık 
denil kenarında çok 
az polen bulunur’’ 
diye konuştu.
Hava kirliliğinin

"bütün bu bulguların, 
kanserli hastaların 
tedavisinde eritropoetin 
içeren çalışmaların dur- 
durulmasının gerektiği, 
esasen kanser hasta
larında eritropoetin 
kullanımının yaşam 
süresim uzattığına 
ilişkin bir bilginin de 
mevcut olmadığının" 
aktarıldığı belirtildi.
Raporda, "Merkezi etik 
kurul raporu verilerinin 
ışığında, ülke mizde 
eritropoetin 
kullanılan klinik çalış

polenlere duyarlılığı 
artırdığını da dile 
getiren Prof. Dr.
Küçükusta, "Özellik
le yoğun trafik olan 
bölgelerde yaşayan
larda, polen 
duyarlılığı daha 
kolay oluşur" dedi. 
Burç ve Polen 
Prof. Dr. Ahmet

’ Rasim Küçükusta, 
yapılan araştır
maların, polen

। mevsiminde doğan 
. çocuklarda, yani 

Koç ve Boğa bur- 
< cunda olanlarda 
. polen: alerjisinin 

daha sık 
görüldüğünü 
bildirdi. İÜ Öğretim 
Üyesi'Küçükusta, 
polenlerden korun
ma yollarım da 
şöyle sıraladı: 
•Her şeyden önce 
hangi polenlere 
alerjik olunduğu 
bilinmeli.
-Polenlerine alerjik 
olunan bitkilerden 
uzaklaşılmak.
-Radyo, televizyon, 
gazete gibi yayın 
organlarında, gün
lük hava'durumu

maların durdurulması
na karar verilmiş olup, 
karar ilgili yerel etik 
kurullara ve araştın 
cılara bildirilmiştir" 
denildi. Uzmanlar dan 
ahnan bilgiye göre, 
"eritropoetin", böb 
rekte kan yapıcı bir 
maddenin çoğaltılma 
sim sağlıyor. Yeni çalış 
malarda üretilen ilaç ile 
kan yapıcı madde çoğal 
tılarak hastaya veriliy
or, böyle likle kanserli 
hastanın kansızlığı 
düzenleniyordu.

raporlarında o 
günkü polen duru
mu hakkında da 
bilgi verilerek aler
jisi olanlar uyarıl
malı.
-Evlerin ve ara
baların kapı ve 
pencereleri sıkı kap
atılmalı.
-Evlerde ve ara-

İngiltere’deki 
Birmingham 
Üniversitesi’nden 
bilim adamlarının 
yaptığı araştırma, 
D vitamininin 
muhtemelen göğüs 
kanseriyle 
savaştığını ortaya 
koydu.
Birmingham 
Üniversitesi ve St. 
George’ş Hastanesi 
bilim adamları, 
göğüs dokuları 
içinde bulunan bir 
enzimin, D vita
minini aktif hale 
getirdiğini, bunun 
da vitaminin 
göğüsteki kanserli 
dokuyla ve bu 
dokunun yayıl
masıyla savaştığı 
fikrini ortaya 
çıkardığını 
bildirdi.

balarda polen filtreli 
klima kullanılmalı.
-Sıcak, kuru ve rüz
garlı havalarda ve 
sabahın erken saat
lerinde dışarıya 
çıkılma malı.
-Polenlerin çok 
yoğun olduğu 
dönemlerde ağzı ve 
burnu kapatan 
maskelerden 
yararlanılmalı.
-Polen zamanı açık 
havada egzersiz ve 
spordan kaç imim slı.
-Dışarıda gözlük ve 
şapka kuHamhnak. 
saçlar yatmadan 
önce mutlaka 
yıkanmalı
-Üzerlerine polenler 
yapışabileceği için 
günlük kıyafetler 
yatak odasında 
çıkarılmamalı

D vitaminin
kanserle savaşı

D vitamininin göğüs 
kanseriyle savaştığı 

sanılıyor.

Araştırmacılar.
kanser riski taşıyan I 
kadınlan diyetie r- 
ine daha fazla D 
vitamini içeren 
besinler katmalan 
tavsiyesinde 
bulunurken.
geçmişte D vita
mininin aktif biçimi I 
olan Ualcitriol'un 
sadece böbrekte 
üretildiğinin 
sanıldığına dikkat 
çekti. Şimdi 
göğüste de benzeri 
bir üretimin bulun
duğuna inandık- 
lannı belirten 
araştırmacılar, 
bunun da göğüs 
bölgesindeki doğal 
bağışıklık sistemi
nin tümörlere karşı I 
bir y an iti olarak 
görüldüğünü
■öytodMer.
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SU ve KANALİZASYON
✓ İlçemizin, gelişmekte olan başta Cumhuriyet 
Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Hamidiye 
Mahallesi ile Gemsaz ve Ata Mahallesi’nin 
kanalizasyon sistemleri mutlaka tamamlanacak.

Belli bölgelerde görülen denizsuyu taşması, 
yağmur suyu giderlerinin taşması ve 
kanalizasyon taşmalarının önüne 
geçecek teknik önlemler alınacak.

Nacaklı Göleti yapılacak, 
Haydariye Köyü kaliteli Elmalı suyunun da 
ilçeye getirilmesine çalışılacak.
Bu sayede Gemlik’in su sorunu çözülecek.

GUî
UŞKM

Faruk
GEMLİK BELEDİVeJ



Pa«r günü yapılacak olan yerel seçimlere 2 gün Kaldı

Seçimler için geri sayım başladı 
28 Mart 2004 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere iki gün kaldı. Siyasiler, seçim çalışmalarını hızlandırdılar. İlçemizde belediye 
başkan adayları çarşı, pazar ve ev gezileri yanında, geceleri de kahvehane gezileriyle seçmenlerden oy istiyorlar. Siyasilerin seçim 
çalışmaları 27 Mart 2004 Cumartesi günü akşamına kadar devam edecek. Gemlik’te kimin başkan olacağı merakla bekleniyor

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK _______

KMrfez
■^■■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
25 Mart 2004 Perşembe FİYATI : 200.000- TL.

DİJİTAL TV KEYFİ

SANSUI & FREE TV
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA

BOSCH BAYİİ
ÇETİNKAYA TİCARETTE

İstiklal Caddesi No : 61 A (Karsak Carmı atol 
Tel: (0.224) 514 60 14 GEMLİK

Gemlik Lions Derneği’nin dağıttığı bin 200 adet fidan 1 saatte bitti

Çam fidanları kapışıldı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İki gün kaldı
11 Gün yaklaşıyor.
I Gemlik e kimin başkan olacağı herkes tarafından 
merak ediliyor.
| Tahminde bulunmak güç ama, herkes bir.tah* 
minde bulunuyor.

! Hala kime oy vereceğine karar vermeyen seç
menin kafasındaki şekil de belirlenmeye -başladı. 
Sanırım bu iki gün içinde netleşecek.

Fulu görüntü berraklaşacak.
il Yerel bir gazete olarak her adayın haberine yer 

S vermeye çalıştık.
' Bazdan bizden uzak kaldılar. Buna karşın, haber
lerini sayfalarımızda ve manşetlerimizde eksik 
etmedik.
ı Sıkıntımız ise kimseye kendimizi beğendire-
. mememiz.

Böyle bir beklentimiz ve düşüncemiz de olmadığı 
için önemsemiyoruz.

Sonuçta, Gemlik halkı kendini yönetecek kişiyi 
kendi belirleyecek.

Seçtiği kişinin sevabıyla günahıyla ortağı olacak.
Bu seçimler önemli.

i Neden derseniz AK Parti iktidarı, Yerel Yönetimler 
Yasası'nı değiştiriyor.

Belediyelerin ve İl Genel Meclislerinin yetkileri 
artacak.

Belediye başkanla» küçük birer vali olacaklar.
Mali kaynakları artacak, sorumlulukları büyüye

cek.
I Seçeceğimiz başkan aynı zamanda Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir de üyesi olacak.
| Gemlik daha da büyüyecek.
| Gemlik’! büyütecek başkana ihtiyacımız var.
• İnsanı seven, halkına ve sivil toplum kuruluşlarına 
kulak veren, ufku büyük başkana ihtiyacımız var.

Gemlik Lions Derneği’nin geleneksel hale getirdiği çam fidanı 
dağıtımı bu yıl da büyük ilgi gördü. Belediye Kültür Merkezi önünde 
ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılan 1200 fıstık çamı ve kara çam 
fidanlarının dikimi konusunda halka aydınlatıcı bilgi de verildi.
Gemlik Lions Deme 
ği’nin her yıl gele 
neksel hale getirdiği 
fidan dağıtımı dün, 
Manastır Kültür 
Merkezi önünde 
dernek yöneticileri 
tarafından yapıldı. 
1200 fıstık ve . 
karaçamın 
dağıtıldığını 
söyleyen Dernek 
Başkanı Osman 
Bektaş, yeşile 
sahip çıkılmasını 
istedi.

Öğrencilerin de 
ilgi gösterdiği 
fidan dağıtımında 
vatandaşlara fidan 
dikimi konusunda 
bilgiler de verildi. 
Lions Derneği 
tarafından dağıtılan 
fidanların Orhan 
gazi ve Yenişehir 
den temin edilerek, 
toplam 3 milyar 
lira civarında 
olduğu belirtildi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

ANAP Belediye Başkanı Adnan Tekin kahvehane gezilerini sürdürüyor I

“fiemlik'e raylı sistem getireceğim"
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin, 
mega projesini

Orhangazi Caddesi 
girişindeki
Yusuf un Kahveha 
nesi nde açıkladı.
Tekin, belediye

başkanı seçilirse. 
imar planlarındaki 
terminal yerinden 
Orhangazi Caddesi 
üzerimden Gemük

merkezîne kadar 
rayh sistem ite 
ta$ımacdrk 
yapacaklarını 
söyledi. Sayfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Lions Derneği nin dağıttığı 1200 adet fidan 1 saatte bitti

Erol GÜRÇAY

Gemlik Lions Derneği’nin geleneksel hale getirdiği çam 
fidanı dağıtımı bu yıl da büyük ilgi gördü. Belediye 
Kültür Merkezi önünde ücretsiz olarak vatandaşa 
dağıtılan 1200 fıstık çamı ve kara çam fidanlarının diki
mi konusunda halka aydınlatıcı bilgi de verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Lions 
Derneği nin 
geleneksel çam 
fidanı dağıtımında 
1200 fidan vatan
daşlara dağıtıldı. 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi 
önünde dağıtımı 
yapılan fıstık çamı 
ve kara çam fidanı 
yaklaşık bir saat 
içinde dağıtıldı. 
Demek Başkanı 
Osman Bektaş yap
tığı açıklamada, 
700 fiştik çamı ile 
500 kara çam 
fidanını Yenişehir ve
Orhangazi ’ den 
temin ettiklerini

Manastır Bölge Dernek Başkanıilgi gösterdi.
Özellikle Manastır si’nde adeta beton Osman Bektaş,

belirterek, fidanların 
toplan fiyatının 3 
milyar lira civarında 
olduğunu bildirdi. 
Vatandaşlara ücret
siz ve istedikleri 
kadar fidan dağıtımı 
yapılırken vatan
daşlar büyük

bölgesinde yaşayan 
vatandaşların yoğun 
taleplerini karşıla 
yan Lions Dernek 
yöneticileri gös 
terilen ilgiden ve 
talepten çok mem
nun olduklarını 
dile getirdiler.

TAŞI
GEDİĞİNE

"7Oruç t

Öğrenelim,...
■ “Başbakan, meydanlarda 
hırçınlaşıyor, hiddetleniyor...” 
• “Vücut dilini konuşturuyor." 
Ulusça öğrenip, anlayalım diye...

yığını görüntüsünü 
silmek amacıyla 
yapılan fidan 
dağıtımında site 
sakinlerinin ilgisi 
büyük oldu.
ÖĞRENCİLERDEN 
BÜYÜK İLGİ 
İlköğretim öğrenci
lerinin de fidan 
dağıtım kampanyası
na gösterdiği ilgiye 
hayran kalan

öğrencilerin yeşile 
hasret kaldığı günü 
müzde fidan dağıtı 
minin çok önemli 
olduğunu belirtti. 
Lions Derneği 
yöneticileri vatan 
daşlara dağıttıkları 
karaçam ile fıstık 
çamı fidanlarının 
nasıl dikileceğini 
gösteren aydınlatıcı 
belge de verdiler.

Anadolu Bilişi ıtılra
Gemlik yeni bir 
bilgisayar markete 
daha kavuşuyor. 
Bugün saat 13.oo 
de Gazhane
Caddesi'nde 
bulunan Anadolu 
Bilişim, kapılarını 
bilgisayar müşteri

lerine açacak. 
Bilgisayar, yazıcçı, 
sarf malzemeleri 
ve teknik hizmetin 
de sunulacağı 
Anadolu Bilişîm'de 
her marka bilgisa
yar ve yan ürünler 
bulunacak.

Beşiktaş Neden 
Çöktü

Beşiktaş'ın yaslı defansı daha 
fazla dayanamadı.

Ronaldo ağırdı.
Ahmet Yıldırım da öyle.
Kaptan Tayfur yaslandı.
Sergen ise, inanılmaz bir iki 

maç oynuyordu.
Ama. Diğer maçlarda duruyor

du.
Takımda disiplin kayboldu.

Hem genel disiplin yoktu.
Hem de oyun disiplini kay

boldu.
Tüm toplar İbrahim'in üzerine 

yıkıldı.
Sonunda, İbrahim'de bunaldı.
Yardımlaşma bitti.
Ayağında top olan, pas vere

cek adam bulamıyordu.
Herkes topla buluşmaktan 

korkmaya başladı.
Sorumluluk almaktan kaçtı.
Bir başka olumsuzluk ise, 

Beşiktaş'ı kuşatan öfke oldu.
Herkes, barut fıçısı gibiydi.
Her fırsatta rakiple didiştiler.
Hakemle takıştılar.
Çabuk dolduruşa geldiler.
Hemen tahrike kapıldılar.
Beşiktaş'lı her oyuncuyu, 

dışarı attırmak işten bile değildi.
Sergen’i, Tümer'i, Ilhan'ı, 

Yasin’i, Emre’yi, Pancu'yu ve 
Zago'yu her an bir kart bekliyor
du.

Ama. Esas sebep yaşlılıktı.
Yorgunluktu.
Çünkü futbolun değişmez bir 

kuralı vardı.
Ayaklar susunca çeneler 

açılırdı.
Beşiktaş takımını, çarşamba 

maçlan bitirdi.
Şampiyon kulüpler madan, 

futbolcuları için bir kabusa 
dönüştü.

Futboldan yıldırdı.
Futboldan soğuttu.

<VA/(/A/ <bz<> |
Öfke geçici bir çılgınlıktır. 
Hükmetmeye bak.
Yoksa o sana hükmeder.

"Horatios~
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Gemi azıya almak

Gemi azıya almak diye bir deyim var.
Güzel Türkçemizde.
“Söz dinlemez olmak. Laf anlatılama- 

mak" şeklinde açıklanıyor, Atasözleri ve 
Deyimler Sözlüğü'nde

Gazetelerden ve televizyonlardan 
hükümete yapılan eleştirirleri okuyup dinley
ince çağrıştı

“Gemi azıya almak"deyimi ..
Örnekleyelim:
Yol-İs : AKP’ye oy yok.
Akademisyenlerden eleştiri:
“Amaç ulusal duruşları tahrip etmek”
Üniversiteler kızgın: “Tepkimizi hayal bile 

edemezler”
Cumhuriyet kuramlarının tepkilerinin 

gazetelerden yansıyanları..
Sendika çalışma yaşamının sacayağı..
işçiyle işveren arasındaki ilişkileri düzen

liyor.
Üniversite bilim yuvası, aydınlanma 

kaleleri..
Şimdi bu kuramları ve daha nicelerini 

karşısına alıp kavga eden bir hükümet mi 
haklı?

Yoksa demokratik platformlarda “gidişat
tan rahatsız" olduklarını dile getiren 
kurumlar mı?

Hükümet kendine göre bir model oluştur
maya çalışıyor.

Gelişmiş ve girmek için yırtındığımız 
Avrupa Birliği ülkelerinde böyle uygulamalar 
yok.

Parlamentoda sayısal çoğunluğu ele 
geçirmek demek “Türkiye’yi” yeni baştan 
kuracağım anlamına gelmez.

İktidarı elinde bulunduran bu partinin
I merkdk yönetimi demokrasiyi askıya almış, 

yol alıyor.
Medya destekli kamuoyu araştırmaları da 

yelkenleri şişirince hızını arttırıyor.
Ne ki ;
“Sürat felakettir”
“Hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı 

olsun” deyişlerinin içleri çok doludur.
Ama anlayana..
Süratten kaynaklanan felaketler; birey

lerin ve ülkelerin başına olmadık işler açar
lar.

Verdiği maddi tahribat bir yana manevi 
tahribatı onarılamaz boyutta.

Bu vebali kimse taşıyamaz.
Omuzlarını çökertir.
Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor.
Yurttaşa düşen;
Seçimlerde sandığa gitmek ve 

cumhuriyet, laiklik, demokrasi için oy kul
lanmak.

Benim bir oyumdan ne olacak dememek.
Oy kullanmayınca neler olduğunu görü 

yoruz.
Bundan sonra olabilecekleri de kestirmek 

İçin kahin olmaya gerek yok.
Bugüne dek yapılanlar, yapılabileceklerin 

gösteroesidir.

ANAP Belediye Başkanı Adnan Tekin kahve gezilerini sürdürüyor

“Gemlik’e raylı 
sistem getireceğim”
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin ve 
ilçe teşkilatının 
kahvehane gezileri 
devam ediyor.
Geçtiğimiz -günlerde 
Orhangazi
Caddesi girişindeki 
bir kahvehanede 
konuşan Anavatan 
Partisi Belediye 
Başkan adayı 
Adnan Tekin, imar 
planında bulunan 
terminal yerinin 
Gemlikli otobüs 
ve minibüscüler 
tarafından 
yaptırılarak, 
işletileceğini ve

buradan Gemlik’in 
merkezine kadar 
raylı sistemle 
taşımacılık 
yapacaklarını 
söyledi.
MEGA PROJELER 
Konuşmasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
eleştiren Adnan 
Tekin, Gemlik’e 
üniversite, SSK 
Hastanesi, Devlet 
Hastanesi ve 
Sunğipek
Fabrikası’nın 
üniversiteye 
verilmesi konusun
da, İlçe Başkanlığı 
döneminde imzası 
bulunduğunu

belirterek, Üniver
sitenin Gemlik’e 
gelmesinde gecik
tirilmesinin nedeni 
olarak da Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u gösterdi. 
Tekin, ilçede her 
yağmur yağdıktan 
sonra, kanali

zasyon kapak 
lanndan foscptik 
taştığını, kendisinin 
belediye başkanı 
olduğu takdirde 
bu isi kuracağı 
pompaj istasyon
ları ile kökünden 
çözeceğini
söyledi

Kumla kavşağı yeşilleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun süredir 
toprak yığını 
halinde bırakılan 
Kumla girişindeki 
kavşak üzerinde 
düzenleme çalış
maları başladı. 
Kavşak içindeki 
alanda bulunan 
toprak yığınlarının 
havların düzelme
siyle yayılma işlem
lerini başlatan 
Küçük Kumla Bele 
diye Başkanı Ömer 
Bal Y Kestel’den, 
aldığı  ̂00 adet, 
akasya've mazı 
fidanını kendi 
elleriyle dikti. 
Top bitimi akasya 
fidanı ile mazı fidan 
larımn tanesinin 
10 milybnajinik'te 
bulunan Çakal 
Fidancılıktan 
alındığını söyleyen 
Ömer Bal, birçok 
kişinin "neden 
yapılmıyor" 
sorularına da 
açıklık < i.

Bal, yaptığı açıkla
mada "Hayatında 
bir tek ağaç bile 
dikmeyenler bütün 
kış borunca 
sadece konuştular. 
Kavşak ortasına 
bıraktfğınıîR K ~ 
toprak o zaman 
i'oyıîsoi’Jt şimdi 
beton gibi sert ola
caktı. ama şimdi 
varılarak tam 
fidan ekilecek hale

geldi. Biz en 
iyisini tapma K 
için ça ba 
sarfediyorur. 
kendi yaptddarma 
bir ba İsınlar. 
birde benim 
yaptı klanma.
YhpamadıUan 
hümeti bizde 
görünce ne 
yupacakfârmı 
şaşırıyorlar dedi. 
Yaklaşık 500 metne

basUuM toprak 
yaşma w gübre 
leme cahsmaiana 
dan soma 300 
adet MbrBcMi* 
ekiplerinin 
catosmaiarnia 
dndterek. vat 
aslarında 
vaj—cü güzel 
görüntüye 
bırakıldı
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Sağlık turizmi ne vize engeli
ı Sağlık Bakanlığı 
I Müsteşarı Prof. Dr.

Necdet Ünüvar, 
sağlık

I turizmi için 
Türkiye'ye gelmek 

I isteyenlere vize 
engeli çıkarıldığını 
belirterek. ”138 
ülke île karşılıklı 
vize uygulamamız 
var. Sağlık tur
izminin geliştir
ilmesi için bu

I vizelerin kaldınl-
I ması gerekir"
I «Mi-
I Ünüvar. Avrupa 
I nüfusunun büyük
I çoğunluğunu yaşlı
I lann oluşturduğu 
I nu ifade ederek, 
I Türkiye'nin sağlık 

| turizmi için merkez 
olması gerektiğini

I kaydetti. Sağlık 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik

I Bakanlığı ile 
r Turizm ve Kültür
I Bakanlıkları, sağlık 
i turizmini canlandır 
I mak için ortak bir
I, çalışma başlattı.

Türkiye'nin yete 
rince verimli kul
lanılamayan jeoter- 
mal su kaynaklan 
ve kaplıcaları, 
sağlık turizmi 
kapsamında 
Avrupalı yaşlıların 
hizmetine açılacak. 
Ünüvar, dün Refik 
Saydam Hıfzıssıh 
ha Merkezi’nde 
düzenlenen "Sağlık 
Turizmi" konulu 
toplantıda, Türki 
ye'de halen kullanıl 
mayan bin 800 jeo 
ermal kaynak bu 
lunduğunu bildirdi. 
Yaz turizminin 
yanısıra Türki 
ye’nin sağlık turiz
mi konusunda da 
büyük bir potan
siyele sahip oldu 
ğunu. ifade eden 
Ünüvar, bunun 
şimdiye kadar 
yeterince değer
lendirilemediğini 
dile getirdi. Sağlık 
turizminin çok 
cazip bir gelir 
kaynağı da olabile

ceğini dile getiren 
Ünüvar, 
"Avrupa'nın yaşlı 
nüfusunu Türki 
ye’ye çekebilmek 
için kamu kuru
luşlarıyla özel 
sektöre çok büyük 
iş düşüyor. Bakan 
lığımızın yaptığı 
çalışmalarla, Ko 
sova'dan Türki 
ye'ye ücretli teda 
vi olmaya gelen
ler bizlere teşek 
kür ediyor" 
diye konuştu. 
OECD ülkeleri 
içinde Türkiye’nin 
en ucuz 3’üncü 
ülke olduğunu, 
jeotermal tesis 
zenginliği bakımın
dan da dünyada ilk 
beş ülke arasında 
bulunduğunu vur
gulayan Ünüvar, 
"Ancak bütün bu 
güzelliklere rağ
men, 138 ülke ile 
karşılıklı uygu
lanan vize uygula
ması sağlık tu 
rizmini engelliyor.

Gerekirse, bu 
konuyla ilgili 
olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile de 
görüşeceğiz" 
şeklinde konuştu. 
Ünüvar, basit 
mevzuat 
sorunları 
sebebiyle, yurt 
dışında yaşayan 
çifte pasaportlu 
Türk vatandaşları 
mn, Türkiye’de 
tedavi olmasının 
önünde de 
engeller olduğunu 
ifade ederek, 
bu sorunların 
çözümü için 
girişimlerde bulu
nacaklarını 
anlattı.
Ünüvar, 
Türkiye’deki 
sağlık turizminin 
geliştirilmesinin 
Avrupa’ya 
yakınlaşma 
açısından da 
olumlu bir hava 
yaratacağını 
sözlerine 
ekledi.

MF’den internet 
sitesi uyarısı

Uluslararası 
Para Fonu 
(IMF), inter
nette yeni 
kurulan 
”www.imfdebt. 
com” adlı site 
ile hiç bir ilgisi 
olmadığı 
uyarısında 
bulundu.
IMF’den 
yapılan açıkla
mada, kuruma 
bağlı böyle bir 
bölümün 
olmadığı, 
IMF’nin, bu 
siteye herhangi 
bir bilgi 
ermediği 
kaydedildi. 
Açıklamada,

IMF nin, 
hükümetler- 
arası bir örgüt 
olduğu, kurum 
olarak, üye 
ülkelerin 
üçüncü kuru
luşlarla yaptığı 
borc-alacak 
işlemlerine 
dahil olmadığı.

üye ülkelerin 
bankalarla, 
diğer uIkelerie 
ya da mali 
kuruluşlarla 
yaptıkları 
işlemleri 
onaylama 
konumunda 
olmadığı 
bildirildi.

VEFAT
Emekli Bankacı Bayram Kaptan, Ümmü Kaptan’ın kızı 
Nevzat, Nezahat, Nihat ve Zeki Kaptan’ın kızkardeşi, 

Ahmet Öztüre’nin eşi Ali ve İpek’in anneleri 
İyilik Meleği İngilizce Öğretmeni

Nihal (Kaptan) Öztüre
vefat etmiştir.

Cenazesi bugün Kükürtlü Yeni Camii’nden 
öğlen namazını müteakip kalkacak 

Küçük Kumla Mezarhğı’na defnedilecektir. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, 

akrabalarına, dostlarına, öğretmen arkadaşlarına 
ve öğrencilerine sabırlar versin.

http://www.imfdebt
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"Su bağımlılığı hastalığı" uyarısı
"Aşın su tüketimi zehirlenme ve ciddi fiziki soruna neden olabilir

"Belçikalı bilim 
adanılan, fazla su 
ianenin zehirlenme 
nedeni olabileceğini, 
“su bağımlılığının' . 
“uyuşturucu 
bağımlılığı” gibi 
bir hastalık olarak 
ortaya çıktığım 
açıkladılar.
Belçika'da yayımlanan 
haftalık Le 
Generaliste” isimli 
dergide. Louvain 
Katolik Üniversitesi 
araştırmalarının 
sonuçlan yayımlandı. 
Asm su tüketiminin 
zehirlenme ve ciddi 
fiziki sorunlara neden 
olduğunu belirten 
uzmanlar, su 
zehirlenmesinin 
kandaki sodyum 
oranının düşmesine 
(hiponatremi), böbrek 

Sigara beyin 
fonksiyonunu azaltıyor 

Yaşlılığa bağlı beyin fonksiyonlarının 
azalma hızı 5 kat artıyor.

arıtma yeteneklerinin 
aşılmasına, 
hücrelerde aşırı 
sulanmaya, 
beyin ödemine 
yol açtığını belirtti. 
Günde 4 ila 20 litre 
su içen kişilerin sinir 
sistemlerinin 
etkilendiğini, bu 
boyutta tüketimin 
krizlere yol açabil 
diğini, aşırı su 
tüketiminden 
kaynaklanan 
beyindeki dengesizlik
lerin komaya ve 
ölüme sürükleye
bildiğim anlatan 
bilim adamları, 
"aşın susama" 
(polidipsi) sorununa 
dikkat çektiler.

Polidipsiden 
kaynaklanan 
"potomani"

hastalarının günde 
4 litreden fazla su 
içme ihtiyacı hissettik
leri, "su bağımlısı" 
oldukları üzerinde 
duran ve bunu 
"uyuşturucu bağım
lılığına" benzeten 
uzmanlar, polidipsi 
hastalarının yüzde 
80’inin şizofreni 
sorunu yaşadığını 
bildirdiler.

İştahsız kişilerde, 
rejim yapanlarda, 
sporcularda, fazla 
alkol, kahve, ilaç ve 
sigara tüketenler 
arasında daha çok 
görüldüğü belirtilen 
potomani hastalarının, 
aşın su tüketimiyle, 
organizmanın ihtiyacı 
olan mineralleri de 
imha ettikleri 
belirtildi.

Nikotin bu kez
umut oldu

Parkinson ve Alzheimer 
gibi hastalıkları tedavi 
edici etkisi saptandı.

Potansiyel olarak 
zehirli bir uyancı 
olarak bilinen niko
tinin, beynin 
öğrenme, hafıza ve 
zihni yoğunlaştır
ma ile ilgili 
alıcılarını uyarması 
nedeniyle 
Parkinson ve 
Alzheimer gibi 
hastalıkları tedavi 
edici etkisi olabile
ceği belirlendi. 
ABD’nin California 
Üniversitesi uzman
lan, sigarayı bırak
maya çalışan ve 
nikotin yakısı kul
lanan tiryakilerde 
bu hastalıkların 
gelişme riskinin 
daha düşük oldu 
ğunu tespit ettik
lerini belirttiler. 
Araştırmacılar, 
nikotinin ayrıca 
gençlerde kısa 

süreli hafıza kaybı. 
dikkat toplama 
düzensizliği ve 
depresyon gibi 
hastalıkların 
tedavisinde de kul
lanılabileceğini 
düşünüyorlar.
Ancak uzmanlar, 
bu tip hastalıktan | 
önlemeye çalışan
ların kendi kendi
lerine nikotin 
yakısı takmalarının | 
çok yanlış ola
cağını kaydettiler.
Bilim adamları, 
nikotinin olası 
yararlarının hala 
deneme aşamasın
da olduğunu w 
doktor gözetimi 
olmadan nikotin 
yakısı kullanmanın 
sağlık için cok 
tehlikeli olabileceği I 
uyarısında 
bulunuyorlar.

' Sigaranın, yaşlılar
da beyin fonksiyon
larının azalmasını 
hızlandırdığı belir
tildi.
Hollanda’nın 
Rotterdam kentin
deki Erasmus Tıp 
Merkezi’nde 
yapılan araştırmaya 
göre, sigara, 
yaşlılığa bağlı beyin 
fonksiyonlarının 
azalma hızını 5 kat 
artırıyor.
Bilim adamları, 
beyin fonksiyon
larındaki azalma 
hızının, sigarayı 
bırakmakla belirgin 
ölçüde düştüğünü 
kaydettiler.
Neurology der
gisinde yayımlanan 
haberde, bu 
araştırma sonucu
nun, nikotinin 

beyne olumlu etki 
yapabileceği 
yönündeki 
araştırmalarla 
çeliştiği belirtildi. 
Danimarka, 
Fransa, Hollanda 
ve Britanya’da 
yaşayan 65 yaşın 
üzerinde 9209 
kişiyi düzenli 
aralıklarla 
testlerden 
geçiren bilim 
adamları, sigara 
içmeyen 
kişilerin başarısının 
yılda ortalama 
0,03 puan 
düştüğünü, sigara 
içen kişilerin ise 
her yıl ortalama 
0,16 puan daha 
kötü sonuç aldığını 
saptadılar.
Araştırma Başkanı 
Alewjin Ott,

NÖBETÇİ ECZANE
25 Mart 2004 

OZAN ECZANESİ

BBC’ye yaptığı 
açıklamada, sürekli 
nikotin 
kullanımının 
arteroskleroz 
(damar sertliği) ve 
yüksek tansiyona 
neden olduğunu 
belirterek, 
bu ve sigaraya 
bağlı başka etken
lerin inme ve

ML : 31 SAM t I7*S 
FİYATI : 200.000 TU (KDV DaM) 

Sahibi r Kadri GÜLER 
Ya» İsleri Müdürü : Serap OLUR 

Haber Müdürü Seyfettin SEKER5ÖZ 
istiklal Cad. Bora Sok. Mo:3 B 

Td : 513 96 83 Fas : 513 35 95 GEMUK I 

BasAdrâ le KÖRFEZ CESET
Matbaachk-\MwnMıTMAHKdk Tesis
Istidal Cad Bora Sok \o 3 B GEMÜK 

«D* hasras Gâfen w Panr easfer çaşaiaaBaü

beynin bazı küçük 
bölgelerinin zarar 
görme riskini 
artırdığını söyledi. 
Ott, beyin 
fonksiyonlarındaki 
azalmanın.
sigara 
miktarı ve içme 
süresiyle doğru 
orantılı olduğunu 
ifade etti.
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PARTİSİ
1983

ANAVATAN PARTİSİ
✓ İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ
✓ HASTANELER YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ
SOKUL YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ
S AŞEVİ KURMAK BİZİM İŞİMİZ
S SOKAK ÇOCUKLARINI KURTARMAK BİZİM İŞİMİZ
S ŞEHİRCİLİK BİZİM İŞİMİZ
S HİZMET BİZİM İŞİMİZ

OLANI KABULLENEN DEĞİL 
GELECEĞİ PLANLAYAN 
BELEDİYE BİZİM İŞİMİZ

GEMLİK’İN VE
GENÇLİĞİN 

GELECEĞİ İÇİN___

UtâOM

' ÜNİVERSİTEYİ BİZ KURDUK 
GEMLİK KAZANACAK

" HASTANEYİ BİZ KURDUK 
GEMLİK KAZANDI

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Deniz manzaralı otopark
âfettin SEKERSOZ

Gemlik 
Belediyesinin 
trilyon harca
yarak yaptırdığı 
katlı otopark 
ilgil görmezken 
dolgusu yapılan 
iskele yanı 
otopark oldu. 
Geçtiğimiz aylar
da açılışı yapılan 
ancak resmi 
olarak araçlar
dan ücret alın
mayan katlı 
otopark dol- 
mazken, İskele 
Meydanı’nda 
bulunan dolgu 
yeri ücretsiz 
otopark haline 
dönüştü. * 
İlçenin en fazla 
otopark ihtiyacı 

| duyulan İskele

Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü genel kurul yapti

“Gençleri aramızda 
görmek istiyoruz”

Gemlik Avcılık Atıcılık ve 
İhtisas Kulübü geçtiğimiz 
günlerde yaptığı genel kurul 
toplantısında yeni yönetim 
ve denetleme kurullarını 
belirledi.
Genel kurul İsmail Dursun’u 
başkanlığa getirirken, yöne
tim kuruluna Bilal Aslan 
(ikinci başkan) Ahmet 
Gencer (Sayman), Kadir 
Geçkin (Kulüp Amiri) 
Abdi Özkan ise 
sekreterliğe getirildi.
Kulübün denetleme kurulu
na Mahir Gencer, 
İlhan Yavuz, Şükrü 
Göral seçildiler.
GENÇLERİ BEKLİYORUZ 
Gemlik’in en eski avcılık ve 
atıcılık kulübü olan dernek
lerinin 1945 yılında 
faaliyete başladıklarını 
söyleyen Kulüp Başkanı 
İsmail Dursun, 300 üyeleri 
bulunduğunu belirterek, 
“Amacımız, doğa yürü 
yüşü. trap, skat atıcılığı.

kuş. tavsan ve sürek avını 
seven gençlerin hos raman 
lannı değerlendir mek için 
kulübümüze üye olmala
rını bekliyoruz. Deneyimli 
kadromuzla onlara 
yardıma hazırız" dedi. 
Gençlere seslenen Dursun, 
genç ve dinamik kalmak 
istiyorsanız, kahve 
köşelerinden kendinizi 
kurtarıp, doğayı secin dedi

\SADANISISITMAM ?ok KAMMNYA
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRES^* 18 AYA VARAN VADELER
SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Giine, enerjileri, Klinular, Kombiler, Kah »akıllı kal Kaloriferleri sizin irin seçeceğiniz uzun vadelerde. v
TCRMODİNAMİKvere^cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. ’ ue

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ye uzun ödeme koşulları.
Katı Yakıtlı Stokerli Kazan 

(OtomatikYüklemdi I

Sm ve Doğalgaz Ya kıt h 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar 
Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu, 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.

Katı YakKh Lâmsonai

Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Pencere Tipi. Kısal HpiDanr Tipi Kkauaiar
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UNlCEF-DSÖ'den anne Çocuklar sigara markalarını tanıyor

nl 
mı 
>t4 
yı

3 "Bebeklerin
sü

sütü kampanyası
anne sütüyle beslenmesini teşvik edin" çağrısı yapıldı.

BM organlarıısı,
■i Dünya
m1 Sağlık
ma Örgütü ve
ati BM Çocuk

içM Fonu,
ıhıl hükümetlere
tali bebeklerin
darı anne sütüyle
ıfn beslenmesini
imi teşvik edip,

destek
>öfl lemeleri
lifi çağrısında
İm bulundu.

Uluslararası
kampanya,

mİ sadece anne
vej sütü ile

beslenen
1 bebeklerin

sayısında
önemli bir

artışı hede
fliyor.
DSÖ ve 
UNICEF’in 
verilerine 
göre, dünya
da ilk 4 ay 
sadece anne 
sütüyle 
beslenen 
bebeklerin 
oranı yüzde 
35’den 
daha az. 
Anne sütü 
ilk ay boyun 
ca bebekle 
rin beslen
mesi için 
ideal bir 
besin olarak 
görülüyor. 
Besleyici

maddelerin
yanı sıra 
anne sütün 
de bulunan 
antibiyotik
ler, hormon
lar, bağışık
lık unsurları 
ve antitok

sidanların 
bebek sağlığı 
için hayati 
önemde 
olduğu 
belirtiliyor. 
Anne sütü 
ayrıca, 
bağışıklık

sistemini 
harekete 
geçirerek, 
bebekleri 
ishal ve akut 
solu num 
yolu enfek
siyonların
dan koruyor

Dünya genelinde 
yılda 4 milyon 
insanın sigaradan 
dolayı hayatını kay
bettiği. önümüzdeki 
25 yılda bu sayının 
10 milyon kişiye 
yükseleceğini ve sal
gının durdurulma
ması halinde bu 
sayının 100 milyon 
civarına yüksele
ceğini kaydeden 
Ordu Sağlık 
Müdürü Dr. Vahap 
Eren, "Sigara içen
lerin yaklaşık yan 
sı sigara içtiklerin 
den dolayı ölecek
ler, diğer yansı da 
hayatlannın en az 
22 yılını bu alış 
kan tıklarından 
dolayı kaybedecek
tir. Bu gerçekleri 
fark eden başta 
ABD ve İngiltere 
olmak üzere pek 
çok ülkedeki sigara 
tüketimindeki 
artış, yerini düşen 
trendlere bırakır 
ken, gelişmekte 
olan ülkelerde 
sigara tüketimi 
hızla artmaktadır" 
dedi.
Dünya Sağlık

Örgütünün ve 
Dünya Bankası'mn 
kabul ettiği hesapla
mayla yaklaşık 
olarak her bir ton
luk tütün tüketi
minin bin kişinin 
erken ölümüne yol 
açtığı ve bir ülkeye 
27.2 milyon dolar
lık ekonomik kayıp 
getirdiğinin hesap
landığını kaydeden 
Dr. Eren, şöyle 
devam etti 
"Ülkemizde erkek
lerin yüzde 57.8ri, 
kadınların yüzde 
13.5’i ve tüm 
toplumun yüzde 
33.6’sı sigara 
içmektedir. Sigara 
içme oranlan, kişi
lerin eğitim durum 
lan ve statüleri 
yükseldikçe de 
hızla artmaktadır. 
Türkiye genelinde 
üniversite öğrenci
leri arasında siga 
ra içme oranı yüz 
de 23 ile yüzde 48 
arasında değiş 
mektedir. 7-13 yaş 
grubu arasındaki 
ilköğretim öğren 
çilerinin yüzde 
11.7’si sigara

içmektedir. İlköğre
tim okuluna yeni 
başlayan öğrenci
lerinin Küzde 95 ’i 
sigara içmeseler de 
markalarını tanı
maktadır" Sigara yt 
bırakmanın kolay 
olmadığına, ancak 
milyonlarca insanın 
bunu başardığına 
da dikkat çeken Dr. 
Eren, bunun için 
düny ada etkili yön
temlerden biri olan 
'Uluslararası Ödüllü 
Bırak-Kazan' yans- 
malan olduğun u 
dile getirdi. Bu yd 
2-29 Mayıs tanhien 
ar asın da kişilerin 4 
hafta su reyle sigara 
içmeme lerini esas 
alan ulusal bir kam
panya başlatıldığını 
belirten Er en. 
"Başvurular Sağlık 
Müdürlükleri kabul 
edilmektedir.
Türkiye genelinde 
ödül alan kişi, 2 
bin 500 dolarlık 
Avrupa ve 10 bin 
dolarlık ulus
lararası büyük 
ödül kurasına 
katılmaya hak 
kazanacaktır" dedi. I

ELEMAN ARANIYOR KAYIP Gemlik Kaymakamlığı ndan aldığım yeşil 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

MERYEM YILMAZ

I I Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK
I I_______________ Tel: (0.224) 513 96 83

KAYIP Sharp marka, ERA 2100 T Model, 0250 0317 seri 
nolu yazar kasamın ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.

EYÜP ELÜSTÜ

I Ramın 1
I JAPON S0BA1ARI I
I MERKEZİ I
I sAmsmis
I GAZ YAĞI SERVİSİ II EVİNİZİ-İŞYERİNİZİ -YAZLIĞINIZI ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA 

EKİM TESLİMİ 1+8 AY 
KASIM TESLİMİ 1+9 AY

TOYO TİCARET

| HIZLI VE DENGELİ ARALIK TESLİMİ 1+10 AY
1,1 SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YAŞAYIN

PPCSEDE’SISİE. ÖRTÂMM
■ ”—“---------- -- ---------------- WilEnŞhSlLYA»S0»<Et
I Yem Pazar Cad. --
I Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK 111:513 71117
■ ■■ ■! M ■■ MI M ■■ M ■■ ।
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Kimi anahtarı teslim etmeli TMSF’nin protokol açıklamas
Yargıtay, 
kiracının 
sözleşmeden 
doğan sorumlu* 
hıktan kurtul* 
ması için evi 
boşaltmasının 
yanı sıra 
anahtarı da 
teslim etmesi 
gerektiğine 
hükmetti.
Davacı Rıdvan 
Demirsan, 
temerrüt 
nedeniyle kira 
ladığı evinin 
tahliyesi ve kira 
alacağı istemiyle 
dava açtı.
Ankara 1. Sulh 
Hukuk Mahke 
mesi, ev tahliye 
edildiğinden 
tahliye konusun
da karar ve 
ölmesine yer 
olmadığına, ala
cağın kısmen 
kabulüne karar 
verdi. Davacı 
Demirsan, 
yerel mahke
menin kararını

0 0
S a a 
0 a a a a a 
I a a a a a a a a a a

§
I

0

AROL MOBİLYA

. .. M

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:1 43/C BURSA 

Tel: (0,224) 363 98 72

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

JJg. fOJBFIgOSJBJBISJBIBJE.

temyiz etti. 
Alınan bilgiye 
göre, temyiz 
istemini görüşen 
Yargıtay 6. 
Hukuk Dairesi, 
yerel mahke
menin kararını 
oybirliğiyle 
bozdu. Kararda, 
taraflar arasın
daki ilk uyuşmaz 
lığın, kirala 
nanın, davanın 
ikamesinden 
önce veya sonra 
tahliye ve 
kiralayan dava 
cıya teslim edilip 
edilmediği nok
tasında olduğu 
kaydedildi.

Kira tespit 
davası dosyasın
da bilirkişinin 
bu yerin boş 
olduğunu 
beyan ettiğini, 
davalının da 
davacıya 
çektiği telgrafla 
dava konusu 
yeri boşalttığını 
bildirdiği 
anlatılan karar
da, şöyle 
denildi: "Ancak 
kiralanana ait 
anahtarın tevdi 
mahalline ya 
da davacıya 
verildiği 
konusunda bir 
açıklamada

bulunmamıştır. 
Kiracının sözleş 
meden doğan 
sorumluluktan 
kurtulabilmesi 
için kiralananın 
boşaltılması 
yeterli olmayıp 
anahtarın da 
ya kiralayan 
davacıya ya da 
tevdi mahalline 
teslim edilmesi 
gerekir. Bu yön 
üzerinde durul
madan ve 
yeterli araştır
ma yapılmadan 
eksik inceleme 
ile karar veril 
mesi hatalı 
olmuştur."

s

1

Tasarruf Mevdu 
atı Sigorta Fo 
nu ile 6 
bankanın hakim 
gruplan arasın
da imzalanan 
sözleşmeler 
açıklandı.
El konulan 
bankalardaki 
kamu alacağının 
tasfiyesi amacıyla 
yapılan 
sözleşmeler kap
samında geçen yıl 
sonu itibariyle 
toplam 161 mily
on 589 bin dolar
lık tahsilat sağ
landığı bildirildi. 
Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu’ndan 
yapılan açıkla
maya göre .Yaşar 
Grubu ile 144,4 
milyon dolarlık, 
Medya Grubu ile 
899,8 milyon 
dolarlık, Sürmeli 
Grubu ile 8,4 
milyon dolarlık, 
Bayındır Grubu

Okullara seçim tatili
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar 29 Martta tatil
Milli Eğitim Ba 
kanlığı’na bağlı 
tüm okullarda 
seçim tatili.
29 Mart 
Pazartesi günü 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
bağlı ilköğretim 
okullarıyla 
liseler bir gün

Bursa Gıda Fuarı bujin açılıyor
TÜYAP tarafın
dan Bursa'da. 
bu yıl 3.’sü 
düzenlenecek 
olan Gıda ve 
Ambalaj Endüst 
risi Fuan. çarın 
açılacak. Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası. Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
si, Uludağ ihra
catçılar Birliği ve 
KOSGEB deste 
ğinde. Bursa

ile 153,5 milyon 
dolarlık protokol 
imzalandı, 
iktisat Bankası 
alacaklan 
nedeniyle de iki 
ayn şirket ile 
toplam 53,5 
milyon dolarlık 
ödeme protokolü 
yapıldı.
Açıklamaya göre, 
6 grup ile imza
lanan protokoller 
sonucunda, 
geçen yıl sonu 
itibariyle, toplam 
161 milyon 589 
bin 426 dolar 
tahsilat sağlandı. 
Medya Grubu ile 
imzalanan 15 yıl 
vadeli 899 
milyon dolarlık 

tatil edildi.
Milli Eğitim 
Bakanı
Hüseyin Çelik 
Van’da konuyla 
ilgili basın 
toplantısı 
düzenledi.
Çelik, "Seçimleri 
takip eden 
pazartesi günü

Bakkallar ve 
Benzerleri Odası 
işbirliği ile hazır
lanan BURSA 
GIDA 2004 
Bursa 3. Gıda. 
Gıda İşlem. Gıda 
Katkı Maddeleri 
Endüstrisi Fuan 
ve BURSA 
AMBALAJ 2004 
Bursa 3. Ambalaj 
Endüstrisi Fuan, 
24-28 Mart 
2004 tarihleri 

protokol 
kapsamında 
Gruptan 2003 
sonuna kadar 
yapılan tahsilat- 
lar 45,9 milyon 
dolar oldu.
Ceylan
Grubu yla imza
lanan 11 yıl 

süreli protokol 
kapsamında. 
71,7 milyon 
dolar tahsil edil
di. Yaşar Grubu. 
144,4 milyon 
dolarIık borcun 
23,8 milyon 
d o lan n ı ödedi. 
Bayındır Grubu 
ise 153,5 miKoo 
dolarlık protokol 
kapsamında 
2003 sonuna 
kadar 14,2 
milyon dolar 
ödedi. İktisat 
Bankası nede 
niyle imzalanan 
53.5 milyon 
dolarlık protokol 
den ise hic tahsi
lat yapılamadı 

yani 29 Mart 
Pazartesi 
günü bütün 
Türkiye’de 
Milli Eğitim 
Bakanlığına 
bağlı ilk re 
orta öğretim 
okullarını 
tatil ediyoruz 
dedi.

arasında Tüyap I 
Bursa 
Uluslararası 
Fuar ve Kongre I 
Merkezinde 
düzenlenecek.
Fuara. 13 
ülkeden 227 
firma katılıyor 
Fuarların 
11 .oo-20.oo 
saatleri arasnufe i 
ücretsiz olarak 
ziyaret edileceği I 
açıklandı.
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SAĞLIK ....
✓ Manastır Bölgesi ve Eşref Dinçer Mahallesi’ne Sağlık Ocağı kurulacak, 

mevcut Belediye Sağlık Ocağı geliştirilecek.
✓ 100 yataklı yeni ve modern bir SSK Hastanesi’nin yapımına öncü olunacak. 

Eski Devlet Hastanesi yerine, kaplıca ile fizik, tedavi ve 
rehabilitasyon merkezi yapılacaktır.

EĞİTİM ....
✓ Uludağ Üniversitesi'ne tahsis edilecek olan Sunğipek arazisinde 

kurulacak fakülte ve yüksek okulların önümüzdeki öğretim döneminde 
açılması için Belediye olarak üniversiteye her türlü destek verilecektir. 
Gemlik’in ihtiyacı olan iki adet ilköğretim ve bir adet 
lise için arsa temin edilerek, yapımına çalışılacaktır.

✓ Fakir öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları belediyem izce karşılanacaktır.
✓ Yüksel okul ve fakültelerde okuyan dar gelirli ailelerin 

başanlı öğrencilerine burs verilecektir.
✓ İlçemizde bulunan okulların belediye tarafından giderilebilecek, 

ihtiyaçlarına yardımcı olunacaktır

Faruk GCI
GEMLİK BELEDİYE j IKKH



anel i> Sendikası, Belediyenin 5 yıl önceki ücret talebinden şikayetçi

I

Mart 2004 Cuma

elediyede toplu sözleşme anlaşmazlığı sürüyor
fiR Belediyesi ile Belediye de örgütlü Genel İş Sendikası arasında Ocak ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde iler- 
j sağlanamadığı iddia edildi. Genel İş Sendikası Başkanı Cengiz Durmuş, Belediye Başkanının görüşmelere katılmamasından 
turken, işçilere 5 yıl önce verilen ücrette ısrar edilmesinden de şikayetçi. Şeyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3 de

I- GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK ________ __________

rfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

FİYATI : 200.000- TL.

DİJİTAL TV KEYFİ

SANSUI & FREE TV
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA

BOSCH BAYİİ
ÇETİNKAYA TİCARETTE

İstiklal Caddesi No : 61/A (Karsak Camii altı) 
Tel: (0.224) 514 60 14 GEMLİK

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde çalışmalar hızlandı

karsızlar secimin sonucunu belirleyecek

Kadri GÜLER
kadri_jguier@hotmail.com

Güne Bakış
28 Mart 2004 pazar günü yapılacak olan Yerel Seçimlerin heyecanı 
herkesi sardı. Belediye Başkan adayları propaganda çalışmalarını 
hızlandırdı. Adaylar birlirleriyle yarışırcasına çalışıyor.

Siyasiler tam gaz..
I Seçimlere iki gün kala günlük yazılarımı seçimlere 
kurnayı sürdüreceğim.
[Önceki gece, birkaç adayın seçim konuşmalarını 
inleme olanağım oldu.
Bunlardan biri DYP adayı Faruk Güzel’indi.

I Güzel, Şavşathlar Kültür ve Dayanışma Derneğini 
■ nyaret etmişti.

I Toplantı başladığında dernek önüne geldiğimde 
trafiğin kapalı olduğunu ve büyük bir kalabalığın 
Kapıda konuşan Güzel’i dinlediğini gördüm.
ı Bu bir kapalı alan toplantısından çok, açık hava 
toplantısını andırıyordu.
Partililerinde bulunduğu topluluk içinde Güzel’e 

geniş tezahürat yapılıyordu.
-Şavşathlar Dernek Başkanı Güzel’e destek sözü 
Verdi.

DYP’nin toplantısından sonra İskele Meydanı’nda 
Recep Aygün konuşuyordu. Aygün, her zamanki 
gibi nezaketli uslübu ile Çay Bahçesindeki seçmen* 
lere yapacaklarını anlattı.

Bu, SP’nin mutat toplantılarından biriydi.
I Adnan Tekin'in İskele Meydanı’nda yarın açık 
hava toplantısı düzenleyeceğini öğrendim.

Bu seçim döneminde Tekin'in mitingi sanırım 
I resmi tek miting olarak kalacak hatırlanacak.
y ANAP bu mitingde, tüm varını ortaya koyacağa 
benziyor.
I Yarın, saat I8.00 de seçim propagandaları sona 
eriyor ve seçim yasakları başlıyor.
I Seçimle ilgili her türlü basın ve yayın Tv. organ
larıyla, adayların reklam ve propagandasının yapıl
ması yasaklanıyor.
i Gemlik’te seviyeli bir seçim dönemi yaşıyoruz.
I Tabii ufak tefek sataşmalar dışında.
| Ama, fısıltı gazete yoğun bir şekilde çalışıyor.

Pazar günü yapılacak olan 
Belediye Başkanlığı, İl Genel 
Meclisi, Belediye Meclis üyelikleri 
ve muhtarlık seçimleri ile ilgili 
seçim propagandaları 
yoğun bir şekilde sürüyor.
18 Mart 2004 günü başlayan 
seçim propagandalarını ev ev 
sürdüreh adaylar, geceleri de 
kahvehane ve dernek lokallerine 
giderek kendilerine oy istiyorlar. 
DYP adayı Faruk Güzel önceki 
gece Ahmet Süren Meydanı’nda 
miting gibi bir toplantı düzenledi. 
Aynı .saatlerde, Saaddet Partisi

Turgut’tan ilginç anons
Gemlikliler dün 
duydukları 
anonsla şaşkına 
döndüler.
Başkan Turgut, 
çıktığım iddia 
ettiği dedikoduları 
Belediye hopar

Belediye Başkan adayı Recep 
Aygün ise İskele Meydanın’da 
Gurup Aile Çay bahçesindeydi. 
Balıkpazarında ise, Genç 
Parti Belediye Başkan adayı 
Haşan Kula konuştu..
Beldelerden Küçük Kumla da ise 
adaylar arasındaki mücadele 
Kurşunlu ve Umurbey e göre çok 
hareketli geçiyor.
Belediye Başkanı Ömer Bal, eski 
Belediye Başkanlarmdan Eşref 
Güre ve Ercan Kavlak, Cafer 
Taylan ile Ünal Bayrak’ın 
arasında yoğun bir seçim 

lörüyle yalanladı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
adı verilerek 
yapılan anonsta, 
Gemlik 
Belediyesi'ne ait 
birkaç trilyon

liranın belediyece 
kullanılmadığı için 
hükümetçe geri 
alındığı dedikodu
ların ve iddia Icnn 
Gemlik'te 
söylenmekte 
olduğu be^tMerek

mücadelesi yaşanıyor.
Gemlik’te ANAP’ın cumartesi 
gün İskele Meydanı nda seçim 
mitingi düzenleneceği öğre
nilirken, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un memurlarıyla 
yaptığı toplantıda, kendUerinden 
destek istediği öğrenildi.
Gemlik’teki seçimlerin 
kritik geçeceği gözleniyor. 
Seçimlerde oy Kullanacak 
kararsız seçmenlerin oylarmn 
yönü Gemlik Belediye 
Başkanını belirleyeceği 
sanılıyor.

vBoylebrolay 
son beş senede 
İMçbr şekdde 
oknamtstr 
Kanunen de 
böyle bir şeyin 
o^nas/ murrMrûn 
cfeğMr*<ML

mailto:kadri_jguier@hotmail.com


26 Mart 2004 Cuma Şart

1983

ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK'İN VE

DİŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ
D HASTANELER YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ
D OKUL YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ
D AŞEVİ KURMAK BİZİM İŞİMİZ
D SOKAK ÇOCUKLARINI KURTARMAK BİZİM İŞİMİZ
D ŞEHİRCİLİK BİZİM İŞİMİZ
D HİZMET BİZİM İŞİMİZ

GENÇLİĞİN

GELECEĞİ İÇİN.....

OLANI KABULLENEN DEĞİL 
GELECEĞİ PLANLAYAN 
BELEDİYE BİZİM İŞİMİZ

" ÜNİVERSİTEYİ BİZ KURDUK 
GEMLİK KAZANACAK

' HASTANEYİ BİZ KURDUK

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Genel İş Sendikası Mehmet Turgut’un teklifini kabul etmedi.

“Beş yıl önce verdiği 
ücreti veriyor”

Belediye ile Genel-İş Sendikası arasında devam eden toplu 
sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık devam ediyor. Sendikacılar 
Başkanın kendilerini muhatap kabul etmediğini söyledi.
| Seyfettin ŞEKERSOZ

I Belediye ile Genel-İş 
I sendikası arasında 
ı sürdürülen toplu 
| sözleşme görüşme 

terinde tıkanıklık 
devam ediyor.

I Genel-İş Sendikası 
Bursa Şubesi 
Başkanı Cengiz 
Durmuş yaptığı 
açıklamada, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un teklifini 
kabul etmediklerini

| söyledi.
i "Beş yıl önce ne 
| verdiyse şimdi yine 

aynı ücreti veriyor"
| dediği Başkan
I Mehmet Turgut’un 
I belediyede olduğu
I halde yardımcısı 

Erdinç Arabalı’yı
i muhatap olarak 
göstermesinin 
kendilerine hakaret 
olduğunu söyleyen 
Cengiz Durmuş,

"Mehmet Turgut 
bize biten Mudanya 
ve İnegöl 
sözleşmelerini 
gösteriyor” dedi. 

Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'un 
geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi yine işçilere 
birinci altı ay için

TAŞI 
GEDİĞİNE

Örüyorlar,...
“Demir ağlarla ördük dediler 
Ne ördünüz laftan başka.
Ama biz örüyoruz.”
Örüyorlar..;.
Ördükleri tezkere ile Annan planı ile, 
BOP'la IMF ile milletin başına çorap.

yüzde 10 ve ikinci 
altı ay içinde yüzde 
10, diğer bir teklifte 
ise yıllık yüzde 15 
zam önerdiğini 
bildiren Cengiz 
Durmuş, şimdiye 
kadar yapılan tuta 
nakli iki oturumda 
86 maddeden sadece 
36'sının karar altına 
alındığını kaydetti. 
Kendilerinin ilk ve 
ikinci altı aylarda 
yüzde 45, ikinci yıl 
ise enflasyon artı 
yüzde 5 zam istedik
lerini bildiren 
Durmuş, "Başkan 
bizimle pazarlığa 
dahi oturmuyor'* 
şeklinde konuştu. 
5 yıldan bu yana 
Gemlik'e ne yapıl 
dıysa sendik*  ̂üyesi 
çalışanların özveri 
siyle gerçekleştiğini 
öne süren Cengiz 
Durmuş, "Başbakan 
gelecek dendi 
işçimiz çalıştı. 
Kurtuluş dendi. 
işçimiz gece gündüz 
çalıştı. Bunun itinin

da kendisinin bele 
diye başkanı olduğu 
5 yıl öncesinden bu 
yana her sözleşme 
miz kavgavla bitti. 
İlk geldiğinde ne 
verdiyse şimdi de 
aynısını veriyor. 
Açlık sınırının 
850 milyon, 
yoksulluk sınırının 
1.5 milyarı aştığı 
ülkemizde işçi m izin 
aldığı 550 mil yon 
lirayı Gemlik kamu 
oyuna bırakıyoruz” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yardımcısı Erdinç 
Arabalı ile gön
derdiği teklifi kabul 
edilemez bulduklarını 
bildiren Genel-lş 
Sendika Başkanı 
Cengiz Durmuş ile 
işyeri temsilcileri 
Haşan Hocaoğlu ve 
Kerim Pınar. 183 
belediye çalışanı 
için sürdürülen 
görüşmelerin 
tıkanma noktasına 
geldiğini söylediler.

Başkan Turgut 
ekrandaydı

Başkan Mehmet Turgut Olay 
TVdeydi.

Önce 5 yıllık geçmişini anlattı.
İskele gelirinin 1.5 trilyona çıkarıl

ması dikkat çekti.
İskele geliri, bir önceki döneme 

göre yaklaşık 10 kat arttırılmıştı.
Böyle geliri olan bir Belediyenin 

kasası boş kalmazdı.
Ankara’dan para beklemediğini 

söyledi.
Kendi kaynaklarını, verimli kul

landığını anlattı.
Yeni kordonu, bir hayli methetti.

■ 3 katlı otoparkı anlattı.
Amerika'daki ve Romanya’daki 

kardeş şehirlere dikkat çekti.
Su ve asvalt çalışmalarını anlattı.
Seçilirse neler yapacağını da 

söyledi.
Önceliği doğalgaz teminine vere

ceğini öğrendik.
Biz de, bu girişimine destek veri 

riz.
Aslında, doğalgaz tüm başkan 

adaylarının birinci önceliği olmalıdır.
Başkan sakindi.
Kendine verilen zamanı çok iyi 

kullandı.
Ve. Söylemesi gereken her şeyi 

söyledi.
Aslında, tüm partilerin Beşk— 

adaylarına da, böyle bir imkan ve 
rilmesi gerekir.

CHP adayı Mehmet Ali Kaya ve 
DYP adayı Faruk Güzel’in de. pro
jelerini halka duyurması fırsat 
eşitliğini sağlar.

Tüm Türkiye’ye yayın yapan bir 
TV kanalından miti—ek büyük 
avantajdır.

Başkan Turgut kendinden emin 
göründü.

Yeniden seçileceğinden enrin bîr 
havadaydı.

Aslında, secim döneminde kendini 
zorlayacak iki aday var

(CHP) li Mehmet AR Kaya ve 
(DYP) li Faruk Gürel. maca asılacak- 
lar.

Ama. Yine de Başkan MMmmC 
Turgut daha şanslı göriüaüyor.
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Gitfta mitin; gibi toplan! DSP kurmayları 
seçime hazır

Seyfettin SEKERSOZ

Doğru Yol Parti 
si yerel seçim 
çalışmaları 
hızlandırdı.
Önceki gece 
Ahmet Süren 
Meydanında 
bulunan 
Savsadılar 
Derneğini 
ziyaret eden 
Güzel, dernek 
lokalinin gelen
leri almaması 
üzerine 
kapıda yaptığı 
konuşmada 
Şavsatlılardan 
destek istedi. 
Belediyeyi 
demokratik 
kuramlarla bir
likte yönetecek
lerini söyleyen 
Güzel, “Kapımız

herkese açık 
olacak. Beledi 
yeye gelen 
kendini evinde 
hissedecek. ” 
dedi. Yaklaşık 
500 kişiye 
seslenen Faruk 
Güzel’in toplan
tısı miting gibi 
geçti.

Seyfettin SEKERSOZ

Demokratik Sol Parti İlce 
yönetimi Pazar günü yapıla
cak yerel secimler için her 
türlü hazırlığının tamam
landığını bildirdi.
DSP ilçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz, Belediye Başkan 
adayı İlhan Soysal, Kumla 
belediye başkan adayı Nuri 
Can ve meclis adayları 
dün basına sabah 
kahvaltısı verdiler.
Kahvaltıda yapılan

sohbetie iice sorunları 
t a rt ısılırken DSP kunnayAa 
ir çim için her turlu 
hazırbgm part ı olar ak 
tamamlandığını soy ledüm 
Seçimlere hazrrfegm 
bas lamas n. la birikir ücr 
basınının kendılenne 
yönelik ilg i ve y apdan 
tarafsız yayıl ard—ı mem
nun kaldıklarım bâcfarr* 
üçe Başkam Hineybı 
Poyraz. Gemlik basmana 
teşekkür etti.

I/H VII) Gemlik Nüfus Mudurlugu nden aldanma maha
I ■■ cüzdanımı 01.09.200.3 tanhânde kayhetttm 

Hükümsüzdür MI ST V \ FFF

! \SHDANIS IS,TMADA şok kampanya
I TECRÜBE VE KALİTENİN ADRES^* 18 /İM VARAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Kah Yakıtlı kat Kaloriferleri şirin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. Katı Yabth Statoerli Kazsa 

(Otaıaatik Yatdkatth I

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden aynca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar 
Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu w uygu.
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224. 513 37 89 ■ 513 34 23
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Başkana mektuplar...

Kumla kavşağına I
yaya geçidi yapılıyor

Gemlik Pazartesi günü haftaya yeni başkanıyla 
। başlayacak.

Bugüne dek adaylar projelerini ortaya koydu..
Seçmenle paylaştı.
Olabilecekler var.
Olamayacaklar var.
Kuşkusuz tüm başkanlar iyi niyetli olarak

Gemlik'i yönetmek istiyorlar
O halde yurttaş kimliğimle benim de kentin 

anahtarını vereceğimiz başkanımdan dileklerim var:
Kulak verir dikkate alırsa o zaten iyi bir başkan

lık yapacağının sinyallerini veriyor demektir.
"Sayın Başkamın;
Gemlik tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle ender 

özellikli ilçelerden birisi.
Yönetim sisteminde Gemlik’in bu özelliklerini 

dikkate alman ve planlarını bu konuma 
dayandırarak hazırlamanız Gemlik'te yaşayan insan
lara çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Örneğin birbiriyle ilgisiz gibi gözüken ancak çok 
. yakından bağlantılı olan bu üç ayrı potansiyelin 
, doğru ve planlı olarak harekete geçirilmesi sosyal 

ve ekonomik bir yara olan işsizliği belki de en aza 
indirecek.

Sonra Gemlik’in öz kaynaklarını verimli kullan- 
- manız ve doğru yönetmeniz sizi Ankara’ya avuç 
I açmaktan kurtaracak halkınızın arasında alnınız 
| açık, göğsünüz dik-dolaşmanızı sağlayacaktır.

Açılması planlanan bilim ve aydınlık yuvası 
- üniversitemizle kuracağınız yakın ve sıcak ilişkiler 
l projelerinizi bilimsel ve insanı ön plana çıkaran 
| zemine taşıyacak işte o zaman insan odaklı yönetim 
I düşüncenizi hayata geçirebileceksiniz.

Gemlik’te yaşayan insanlarla kuracağınız sıcak
I ilişkiler gerçekten de Gemlik’i ve Gemlikliyi 

sevdiğinizin somut göstergesi olacak, hele hele 
onları yetime katmanız, düşüncelerine itibar edip

İ uygulamanız bu sevginizin hem de katmerli 
! olduğunu ortaya koyacaktır.

Kapınızın sürekli değil ancak çalındığında 
i rahatlıkla açılması Gemlik’te yaşayan insanlara 
| güven verecek," onlarda başımız sıkıştığında çekin

meden çalabilecek bir kapımız var” izlenimi 
■ uyandıracaktır.

Gemlik’te sağlık sorunlarımızın çözümüne dönük 
I merkezi hükümetin alt yapısı da merkezleri de var.

Bu yönden şanslı sayılırız.
Ancak sizin de belediye olanaklarıyla kentin 

sağlıklı yaşamına katkılarınız olabilir.
Kalabalık ve sağlık kurumiarına uzak olan böl- 

I gelerde “ön muayene ve koruyucu hekimlik istas 
| yonlan’nı yaşama geçirebilirsiniz.

Temizlik sağlıklı t opl tunların ön koşulu..
Temiz bir çevrenin oluşturulup yaşatılması için 

halkla elele temizlik kampanyaları düzenleyip yaşa- 
r ma kazandırmanız ve sürekliliğini sağlamanız, halk- 
ş ta da temiz çevre bilincini geliştirecek ve uygula- 
'■ maya katacaktır.

Çünkü sizin tek başınıza ya da sadece 
belediyenin olanaklarıyla “temiz bir çevre''oluştur- 
manız çok zordur.

Gemlik’te yaşayan herkesin “temiz bir çevrede 
! yaşama talebi” olduğu gibi “Gemlik’i temiz tutma 
. zorunluluğu ve sorumluluğu “da vardır. Önemli 

olan bu durağan enerjiyi tetikleyebihnektir.
Sayın başkanım benim diyeceklerim şimdilik .bu 

kadar.
Bana göre birkaç önemli noktayı bilgilerinize 

■ sundum.
Dikkate alırsanız hepimiz kazançlı çıkarız.
Yarın görüşmek üzere..
Saygılarımla.."

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal, 
5 yıllık başkanlık 
döneminde arzu 
ettiğini yapmanın 
mutluluğunu 
yaşıyor.
Karayolları ’ nın 
projelendirdiği, 
Kumla 
Belediyesi’nin 
maddi destek 
sağladığı Kumla 
kavşağının düzen
leme çalışmaların
da yayalara yöne
lik geçit yapımına 
başlanıldı.
"Arzu ettiğim 
çalışmalardan 
biri" dediği kavşak 
düzenlemesinde 
yer alan yaya 
geçidi için açıkla
ma yapan Bal, 
"Kavşakta iki 
adet yaya geçidi 
bulunuyor.
Özellikle Ali

Anadolu Bilişim açıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Bilişim bilgisayar 
hizmetleri bakım, 
teknik servis, 
tasarım ve parça 
satışı ile hizmete 
açıldı.
Gazhane Caddesi 
24-25 nolu yerde 
hizmete açılan 
Bilişim Bilgisayar’ın 
açılış kurdelesini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Recep Aygün 
birlikte kestiler. 
Mutlu Toker'in 
sahipliğini yaptığı 
Bilişim Bilgisayar 
hizmetleri, gelişen 
teknolojinin son 
ürünlerini
Gemlik'tilere tanı
tarak pazarlayacak. 
Teknolojinin ön 
plana çıktığı 
cağım bilcisa-

Kütahya İlköğre
tim Okulu’ndan 
çıkan öğrencilerin 
karşıdan karşıya 
geçerken yaşadık
ları tehlikeyi 
hepimiz biliyoruz.
Kavşakta 
düzenleme 
yapılamadığı için 
geçit yerleri 
kullanılmıyordu.

yann hayatımıza 
girdiğine dikkat 
çeken Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, il olma 
yolundaki Gem 
lik’te böyle işyer
lerinin hızla ço 
ğalmasmdan 
memnun olduğu 
nu dile getirdi. 
Turgut, "Bizde 
Gemlik Beledi 
yesi olarak va 
tandaşımıza 
yapacağımız hiz 
mette çalışma 
lan bilgisayar 
ortamına taşı
yarak vatan
daşımıza ulaştır
mak istiyoruz, 
herkes internet 
vasıtasıyla işini 
ve ödemelerini 
rahatlıkla 
tapacaklar' dedi. 
Açılışa katılan 
Turgut'la birlikte 

Şimdi okuldan 
çıkan öğrenciler 
ile karşıya 
geçecek vatan
daşlarımız 
yapılan geçidi 
kullanarak 
araçların daha 
dikkatli 
olmalarını 
sağlayacaklar." 
dedi.

acıhs kurdelesini 
kesen Saadet Parti 
Beiztfye Baskı 
adayı Recep Aygün. 
ticarette gösterikm 
cesaretin cok

Önümüzdeki yaza 
Kumla nın daha 
güzel gireceğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Ömer 
Bal, "Kumlaya 
kimin ne yap
tığını, neler 
yapacağını 
herkes görecek” 
şeklinde 
konuştu.

önemli «Mdoğono

"Sisimle btmu 
gösterdmiz. baz on 
h olacağınızdan 
eminim dedi.
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Geleceğin en kalabalık kentleri
BM nüfus uzman
larınca hazırlanan 
bir rapora göre, 
İstanbul gelecekte 
dünyanın en kala
balık kentlerinden 
bîri olmayacak. 
BM Nüfus Bölü 
münce hazırlanan 
"Dünyada Kentleş 
me Tahminleri" 
başlıklı rapora göre 
dünyanın en kala
balık kenti 35 
milyon nüfusa sahip 
olan Japonya’nın 
başkenti Tokyo. 
Tokyo’nun nüfusu 
2015’te 36.2 
milyona yükselecek. 
Aynı yıl Bombay’ın 
nüfusu 22.6, 
Yeni Delhi’nin 
nüfusu ise 20.9

milyona çıkacak. 
Bu kentleri 20.6 
milyonla Mexico 
City ve 20 milyonla 
Sao Paulo izleyecek. 
2015’te ilk 20’ye 
girecek öteki 
kentler de şunlar: 
New York 19.7 
milyon, Dakka 
17.9 milyon, 
Jakarta 17.5, 
Lagos 17 milyon, 
Calcutta 16.8 
milyon, Karaçi 
16.2 milyon, 
Buenos Aires 14.6, 
Kahire 13.1 milyon, 
Los Angeles 12.9 
milyon, Şanghay 
12.7 milyon, 
Manila 12.6 milyon, 
Rio de Janeiro 
12.4 milyon,

Osaka 11.4 milyon, 
Pekin 11.1 milyon, 
Moskova 10.9 
milyon.
KENT NÜFUSU 
ARTACAK 
Uzmanlara göre 
2007 yılında, ilk 
kez şehirlerde 
yaşayan nüfus 
kırsal alanda 
yaşayanları geçecek.

2003 yılında kent 
nüfusu, toplamın 
yüzde 48’ini 
oluşturuyordu.
2007 de bu oran 
yüzde 50’yi aşacak. 
2003’te, kentlerde 
yaşayanların sayısı 
3 milyar iken 2030 
yılında bu sayı 5 
milyara yükselecek.

Rapor 2015 yılında 
nüfusu 10 milyonun 
üstündeki şehirlerde 
yaşayacakların, 
dünya nüfusunun 
yüzde 5’ini 
oluşturacağını da 
ortaya koydu. 
MİLYARLAR NE 
ZAMAN AŞILDI? 
BM raporunda yer 
alan bir diğer ilginç 
nokta da dünya 
nüfusunun milyarlık 
kilometre taşlarını 
ne zaman aştığıyla 
ilgili. Buna göre 
dünya nüfusu ilk 
kez 1804’te 1 
milyara ulaştı. 
Nüfusun 2 milyara 
çıkması için ise tam 
123 yıl gerekti ve

2 milyar sının 
1927 de aşıldı. 
Ancak nüfus artısı 
bundan sonra gide 
rek hızlandı ve dün 
ya nüfusu sadece 
33 yıl sonra, yani 
1960 da 3 milyara 
çıktı. 14 yıl sonra, 
yani 1974’te 4 
milyar olan nüfus. 
1987 de 5 milyara 
ve 1999’da 6 
milyara yükseldi.
7 milyar noktasına 
2012 de ulaşıla
cağım t ah min 
eden uzmanlar 
nüfusun 2028'de 
8 milyar. 2030 da 
ise 8.1 milyar 
olacağını 
öngörüyorlar.

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Dosya No : 2004 309
Davacı Adnan Oğuz tarafından davalı maliye hâzinesi ve 

Engürücük köyü muhtarlığı alephine açılan senetsizden tescil 
davasının yapılan tensibi sırasında:

Bursa ili Gemlik ilçesi Engürücük köyü Bayırbağlar mevkiinde 
doğusu yol batısı Melek Yalın zeytinliği kuzeyi yol güneyi Ayşe 
Aydın zeytinliği ile çevrili taşınmazın davacı Adnan Oğuz tarafın
dan senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 
ay içinde mahkememizin 2004/309 esas sayılı dosyasına müra-

Dosya No : 2004 / 306
Davacı Hüseyin Dinç tarafından davalı Hazine ve Engürücük

Köyü aleyhine mahkememizde açılan senetsizden 
davasının yapılan tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa, Gemlik ilçesi, Engürücük

tescil

köyü

caat etmeleri ilan olunur. 16.03.2004 Basın : 2004/ 34

İLANDIR
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

Bayırbağlar mevkiinde kain doğusu Hüseyin Yıldınm'a ait zeytin
lik, batısı zeytinlik, kuzeyi yol ve güneyi zeytinlik ile çevrili yak
laşık 5633.95 m2 miktarında ilişikte ekli krokide “A" harfiyle 
gösterilen taşınmazın davacı adına senetsizden tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 
son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2004/306 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde 
davacı HÜSEYİN DİNÇ adına tapuya tescil karan verileceği ilan

Dosya No : 2003 / 650
Davacı Arif Nilüfer vekili Av. Yusuf Güray Durgunlu tarafın

dan davalı Hazine, Orman Genel Müdürlüğü ve Gemlik Belediye 
Başkanlığı aleyhine mahkememizde açılan senetsizden tescil 
davasında; dava konusu Bursa, Gemlik, Orhaniye Mah. Mersinli 
Boğazı mevkiinde kain ve kuzeyinde: 14 pafta, 98 parsel sayılı 
taşınmaz, güneyinde Gemlik-Kumla karayolu, doğusunda: Asım 
oğlu İsmail Oztürk’e ait olan zeytinlik, batısında ise; Hüseyin 
Avcı’ya ait zeytinlik ile çevrili taşınmazın davacı adına senetsiz
den tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında 
hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkememizin 2003/650 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı Arif Nilüfer adına tapuya tescil kararı
verileceği ilan olunur. Basın : 2004 33

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR 

Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok. 
Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83

Basın ■ 2004 35olunur. 16.03.2004

GtOKl

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ!
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ

JAPON SOBALARI |
MERKEZİ i 

SATIS & SERVİS . 
GAZ YAĞI SERVİSİ I

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYA 
EKİM TESLİMİ 1+8 AY 
KASIM TESLİMİ 1+9 AY
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+10 AY
MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YASAYIN
İSSZIOCUSUZDU^NSEYAkAR

Yeni Pazar Cad. * ■

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELSİ3 71171
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Cemevi temeli 
bugün atılıyor Yaz saati uygulamasında 7N milyon 

M enerji tasarrufu sağlanacak
Geçtiğimiz yıl 667 milyon kwh enerji tasarrufu sağlanmıştı

I i Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş-ı Veli 
Derneği tarafın
dan yapımına 
başlanılan

I Cemevi’nin temeli 
I bugün atılıyor.

1 Eşref Dinçer

1
1Mahallesi

Eser sitesi 
karşısında 

। | bulunan 614
I metrekarelik

töreninin bugün 
saat 15.00 te 
geniş bir katılımla 
gerçekleştirile
ceğini bildirdi. 
Açılışa Prof. Dr. 
izzettin Doğan’ın 
da katılacağını 
bildiren Kazım 
Bulut, temel atma 
töreninde semah 
gösterisi de 
yapılacağını 
kaydetti.

alanda yapılacak 
Cemevi üç katlı 
olacak.
Binanın 
proje itibariyle 
tüm masrafla nnın 
dernek üyeleri 
tarafından karşı
landığını söyleyen 
Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli 
Derneği
Başkanı Kazım 
Bulut, temel atma

Yaz Saati Uygula 
ması’na yerel seçim
lerin yapılacağı 28 
Mart 2004 Pazar 
günü başlanıyor. 
Uygulama ile 
28 Mart-31 Ekim 
2004 tarihleri 
arasında Türkiye 
genelinde 35 
milyon dolarlık 
enerjisi tasarrufu 
sağlanacak.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığından 
edinilen bilgiye 
göre, 28 Mart 
2004 Pazar günü 
saatlerin 
01 rOO'da bir 
saat ileri alınmasıvla 

başlayacak olan 
’ Yaz Saati 
Uygula ma sı ndan. 
çalışma saatlerinin 
günün güneşli 
bölümüne alınması 
suretiyle gün 
ışığından daha 
fazla yararlanmak, 
elektrik enerjisinin 
aydınlatmada 
kullanılan 
bölümünden 
tasarruf sağlamak 
ve akşam saatlerinde 
en yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebininin azaltılması 
hedefleniyor.
Yaz saati uygula
masının gerekçe 
terinden biri de

Avrupa Birliği 
ökeleriyle saat 
biri iğinin 
sağlanması.
Geçtiğimiz sene 
30 Mart-2 6 Ekim 
2003 tarihlerinde 
uygulanan yaz saati 
uygulam anneli 
elde edilen enerji 
tasarrufu 667 
milyon kwh iken. 
bu yıl 700 milyon 
kwh enerji tasarrufu 
sağlanacak.
İleri yaz saati 
uygulaması 
31 Ekim 2004 
Pazar günü saatlerin 
02.00 de bir saat 
geri alınmasıyla 
sona • ı eceli.

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK ggggK. • 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA J
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ FİYAT ejjBT

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sizlere AGB teknolojisini sunuyoruz

Jji Merkez : İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK 
3 Tel : (0.224) 51 3 11 69 - 513 12 25
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Yurtta hava durumu Petrol fiyatları yeniden yükseldi

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiye 
göre, hava sıcak* 
lığı, yurdun 
kuzey ve iç 
kesimlerinde 2 
ila 5 derece aza
lacak, diğer yer
lerde önemli bir 
değişiklik olmay
acak. Rüzgar, 
güney ve batı, 
yurdun 
Güneydoğu 
kesimlerinde 
kuzey ve batı 
yönlerden hafif 
ara sıra orta 
kuvvette, yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde yer yer 
kuvvetli olarak 
esecek.
Denizlerimizde 
hava: Batı . 
Karadeniz, 
Marmara ve 
Kuzey Ege’de 
fırtınamsı rüzgar 
bekleniyor.

Marmara ve 
Karadeniz parçalı 
çok bulutlu,

0

8 AROL MOBİLYA
S

İ

S
I

Mrk : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
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 GARDROP,
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m

MMMM* 
e «asm**’»®

KALİTEDE ÖNCÜ

Marmara’nın 
kuzeyi ile Batı 
Karadeniz’in 
batısı yağmur yer 
yer sağanak 
yağışlı, diğer 
denizlerimiz az 
bulutlu ve açık 
geçecek. Görüş 
uzaklığı 10 kilo
metre, yağış alan 
denizlerimizde 
yağış anında 2 ila 
4 kilometre 
dolayında olacak. 
Rüzgar: Doğu 
Karadeniz’de 
Kıble Keşişleme 
zamanla batısın
da Karayel, 
Akdeniz’de 
Günbatısı ve 
Lodos, diğer 
denizlerimizde 
Kıble ve Lodos 
zamanla Güney 
Ege’de Keşişleme 
2 ila 4, Batı 
Akdeniz'de 5, 
Doğu Karadeniz 
ve Günev Ege’de
6, Batı 
Karadeniz, . 
Marmara ve

Kuzey Ege’de yer 
yer 7 kuvvetinde 
esecek.
Bazı illerin hava 
durumu ile günün 
en yüksek hava 
sıcaklıkları da 
şöyle olacak: 
Ankara: Parçalı 
ye az bulutlu 19, 
İstanbul: Az 
bulutlu, öğleden 
sonra parçalı çok 
bulutlu ve kısa 
süreli hafif yağ
mur (Kuvvetli 
Lodos yer yer 
etkili olacak) 17, 
İzmir: Parçalı ve 
az bulutlu 20, 
Samsun: Parçalı 
ve az bulutlu 20, 
Erzurum: Parçalı 

zamanla çok 
bulutlu 12, 
Diyarbakır: Az 
bulutlu ve acık 
23, 
Adana: Az bulut
lu ve açık 19, 
Antalya: Az 
bulutlu ve açık 
19, 
Trabzon: Parçalı 
ve az bulutlu 20, 
Hatay: Az bulutlu 
ve açık 24, 
Girne: Az bulutlu 
ve açık 21, 
Gökçeada ve 
Bozcaada: Parçalı 
ve az bulutlu 
(Kuvvetli Lodos 
yer yer etkili 
olacak) 
17 derece.

I

ı 
i

- Ortadoğu'da 
yaşanan gelişmeler 
ve Amerikan envan 
terlerinde benzin 
stoklarının azaldığı 
yönünde haberler 
petrol fiyatlarının 
yükselmesine 
sebep oldu. 
Brent Petrolü 
açılışta 11 çent 
yükselişle 33.42 
dolara çıkarken, 
Ne w York hafif 
petrolü açılış önce
si elektronik işlem
lerde 12 çent 
değer kazanarak 
37.57 dolardan 
işlem gördü.
Amerikan ham 
petrol fiyatları 
ticari benzin stok
larında önemli bir 
azalma meydana 
geldiğini bildiren 
raporlar üzerine 
geçen çarşamba 
38 doları aşarak 
son 13 yılın 
en yüksek seviye
sine ulaşmıştı. 
Bank of America

Giyimde fiyatlar düştü
Ayakkabı ve 
giyim mağaza 
lan, sezon sonu 
nedeniyle fiyat
larda yüzde 
80 Tere varan 
indirimler yapılıy
or. Halk 
mağazalara akın 
ederek yüksek 
indirimlerden fay
dalanmak istiyor. 
Mağaza isetmeci- 
leri gösterilen 
ilgiden memnun 
olduklarını belir

Yüzüklerin efendisi zengin etti
Yüzüklerin 
Efendisi filminin 
son halkası 
"Kralın Dönüsü 
bölümünün 
dünya prövuyr 
erinin Wellington 
şehrinde yapıl
ması Yem 
Zelanda turizm 
gefirierimu ydm 
son çeyreğinde 
130 milyon dolar 
artmasına neden 
oldu.

analisti Richar d 
Savage. "Şüphesiz, 
jeopolitik endişeler 
nedeniyle petrol 
fiyatları olması 
gerekenden d^h^ 
fazla artmıştır 
dedi.
Barclay s Capital 
analisti Ke vin 
Norrish ise 2004 
yılında talebin 
büyüyeceği 
anlaşılmışken ben
zin stoklarında 
yeni bir azalmanın 
fiyatlar üzerinde 
çok ciddi etki oluş
turacağını ve yeni 
bir rekor seviyenin 
görülmesinin 
neredeyse kesin
leşeceğini bildirdi. 
Amerikan 
Otomobil Birliği 
(AOB) dün yaptığı 
açıklamada benzin 
fiyatlarının ABD de 
arz-talep sorunları 
nedeniyle tüm 
zamanların rekor
larını kıran bir 
seviyeye çıktığını 

terek," Geçtiğimiz 
yıllarda hem ülke 
ekonomisinin zor 
durumda olması, 
hem de yü ksek 
fiyatlar nedeniyle 
iş yapamıyorduk. 
Ancak bu yıl 
biraz nefes aldık. 
Ayakkabı fiyat
larını 45 milyon 
1 İradan 20 müy- 
on I i raya indir 
dik. Giyimde ise 
60-40 milyon 
liralardan 10-15 

VVestpac Bak

yapddrip Kasan 
ayvada tunstierin 
Yem Zelanda'da 
kakhklan gun 
sayrsmda yüzde 

leşti. Banka 
uzmanlan

dönemde turist
lerin vdkede daha 

ve buradan da yük
selişini devam 
ettireceğinin 
anlaşıldığını bfldr- 
di - AOB artan 
tüketimi, yüksek 
ham petrol fiyat
larını ve kro
nikleşen düşük 
stoklan yüksek 
benzin fiy nlın— j 
başlıca nedenleri 
arasında gösterdi 
Diğer yandan 
Petrol ihraç Edat j 
t ikeler Tesküab 
(OPEC) halen 
devam eden yük- 1 
sek fiyatlar 
nedentv ie 1 
Nisan da uygulan- J 
maya başlanacak , 
bir üretim kesântni 
programının erte
lenmesi »cin abcı 1 
ülkelerin badun 
altında bulunuyor,. ( 
Son karam verir-1 
ceği OPEC toplan
tısı gelecek hafta | 
çarşamba gunu 
Vvyauada 
yapılacak

milyon br as a
kadar duştuk 

m ağar alarm 
önünden bdr 
geçmeye korkan

uğrayarak giyuB

maya da başladı

Kt*yorw 
deddrr

1.8 mdyur dotve 
yükseldiğim.

oynadım 
be&rttâer.
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Hareketli yaşa, 
hipertansiyonu yen

Kalp ve damar 
< hastalıkları açısın* 
i dan önemli risk 
I faktörünü oluşturan 

hipertansiyon, 
Türkiye için önemli 
bir sorun...
Uzmanlara 
göre, hipertan
siyondan korunmak 
için hareketli bir 
yaşam tarzı 
seçilmesi gerekiyor. 
Sağlık Bakanlığı 
kayıtlarına 
göre, Türkiye'de 
5 milyon erkek, 
6.5 milyon kadın 

| hipertansiyon 
I hastası.

Aynca yapılan 
araştırmalar, 

j yetişkinlerde son 
10 yılda kan 

ı basıncında 
| artma olduğunu 
I gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü uzman
lan, hipertansiyon
dan korunma 
yollarını sıraladı. 
Buna göre, kan 
basıncının normal 
kabul edilen 
değerlerden yüksek 
olması anlamına 
gelen hipertan 
siyon, birçok 

| hastalık için de risk 
faktörü olarak

Ayakkabı seçimine dikkat
Uzmanlar, ayakkabı 
alırken mevsimin 
durumuna göre 
seçim yapılmasının 
sağlığımızı direkt 
olarak etkilediğini 
söyledi.
Uzmanlar kış 
mevsiminde yazlık, 
yaz mevsiminde ise 
kışlık ayakkabı 
giyilmesinin ayak 
sağlığını tehdit 

kabul ediliyor. 
Hipertansiyon 
tedavi edilme 
diğinde; kalp 
yetmezliği, kalp 
krizi, böbrek 
yetmezliği, damar
ların daralması, 
beyin kanaması, 
felç ve görme kay
bına neden oluyor. 
ŞİŞMANLIK 
ÖNEMLİ RİSK 
FAKTÖRÜ 
Uzmanlar, şişman
lığın hipertansiyon 
için önemli bir risk 
faktörü olduğunu 
belirterek, 
hipertansiyondan 
korunmak için 
öncelikle ideal 
ağırlığın korun
masını öneriyor. 
Hipertansiyondan 
korunmak için 
hareketli bîr yaşam 
tarzı seçilmesi 
gerekiyor. Düzenli 
fiziksel aktivite, 
yaşın ve kronik 
hastalıkların olum
suz etkisini 
azaltıyor, kan 
basıncını düzen 
liyor, ani ölüm 
riskini azaltıyor. 
Hastalıktan korun
mak için sigara 
içilmemesi, 
beslenmeye dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
Uzmanlar, vücut 

ettiğini belirti. 
Özellikle ilkbahar 
ve yaz aylarında 
görülen terleme 
ve kokunun 
ayakkabıdan 
kaynaklandığını 
ifade eden Ayhan, 
"Kışları taban 
kısmı kalın, 
kauçuk tarzında 
ayakkabılar 
giyilmeli, iç

ağırlığını dengede 
tutmak ve kilo 
almamak için az 
şekerli besinlerin 
tercih edilmesini, 
cay sekeri gibi 
rafine şekerlerin 
mümkün olduğunca 
az tüketilmesini, 
tatlılar ve 
şekerli içeceklerin 
tüketiminin 
sınırlandırılmasını 
istiyor.
TUZ Al IMINA 
DİKKAT 
Tuz ve sodyum 
aliminin da kısıtlan 
ması gerektiğini 
vurgulayan uzman
lara göre, sodyum 
aliminin 1.5 -2.5 
gram (4-6 gr tuz) 
olması, ayrıca 
yoğurt, peynir gibi 
tuz oranı düşük 
yağsız veya az yağlı 
süt ve süt 
ürünlerini 
tüketilmesi 
gerekiyor.

astarlarının da 
mutlaka deri 
olmasına dikkat 
edilmeli" dedi. 
Vatandaşların 
ayakkabı alırken 
modeline ve 
kendisine yakışıp 
yakışmadığından 
ziyade ayak 
sağlığına uygun
luğunu düşünmesi 
gerektiğini vurgu

Kullanılan yağın 
türüne dikkat 
edilmesini ve 
zeytinyağı, ayçiçeği, 
mısırözü yağı gibi 
yağların tercih 
edilmesini tavsiye 
eden uzmanlar, 
su uyarılarda 
bulunuyor: 
"Posa tüketimini 
arttırın. Haftada 
her gün 1-6 por- 
■aiyou (d()()-5()0 gı) . 
çeşitli taze sebze 
ve meyve yiyin.
Kuru fasulye, no 
hut, mercimek gibi 
kuru baklagillerin 
tüketimine özen 
gösterin. Alkol 
tüketimini azaltın. 
Alkol alımı kan 
basıncının yük
selmesine neden 
olur. Stresten 
mümkün olduğun
ca uzak durun. 
Düzenli sağlık 
kontrolünüzü 
yaptırın. ” 

layan uzmanlar, 
"Tüketicilerin 
çoğu beğendiği 
ayakkabıyı alıp 
giyiyor. Aslında 
ayakkabının 
yakışıp yakışma
masından çok 
ayağa uygunluğu 
ve sağlıklı olup 
olmadığı mühim" 
diye konuştu.

Sözleşmeli 
sağlık personeli 

atamaları için 
kura çekildi 

J
Sağlık 
Bakan 
lığı'nca 
sözleşmeli 
çalıştırıla
cak uzman 
hekim,

I pr a t işven
I hekim, dis 
| hekimi ve 

eczacıların
kuraları 
çekildi.
Kura ile, 47 dis 
hekimi, 33 eczacı, 
596 doktor ve 
51 uzman 
doktorun 
ataması yapıldı. 
Kura sonucu 
yerleştirilen

sağlık persone 
linin 9 Nisan'a 
kadar istenen 
belgelerle ilgili

malan gerekiyor. 
İsteyenlerin 
becayiş hakkı 
bulunuyor.

NÖBETÇİ ECZANE
26 Mart 2004
GEMLİK ECZANESİ
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EKONOMİK - SOSYAL - KÜLTÜREL ve SPOR FAALİYETLERİ...
✓ Belediyecilik anlayışı tüm dünyada değişmiş olup, artık kent insanlarının ekonomik 
durumlarının düzeltilmesi birinci görev olmuştur. Bu anlayışla ilçe gençlerinin, ilçemizde 
faaliyet gösteren fabrika ve limanlarda öncelikle işe alınmaları sağlanacaktır.

Gemlik Sanat ve Kültür Derneği tamamen belediyenin himayesi altına alınacak, 
her türlü maddi ve teknik destek sağlanacaktır. Buna folklor ve tiyatro da dahil edilecektir. 
S Kültür Sarayı amacına uygun olarak, sanat faaliyetlerine tahsis edilecektir.
1/ Kardeş şehirler ile ilişkiler geliştirilip, uluslararası kültürel faaliyetlere önem verilecek.
✓ Köklü bir geçmişi olan ilçemizde Kent Müzesi için çalışmalar başlatılacaktır.
t/Yerel şair, yazarlar ve sanatçılar desteklenecek, modern sanat galerisi yapılacaktır.
r/ Festival, konser, tiyatro ve diğer faaliyetler için açık hava tiyatrosu yapılacaktır.
r/ Huzur evi yapılacak, Kızılay ile anlaşarak, her gün hizmet verecek aş evi kurulacaktır.
ı/Gemsaz Mevkiinde ve Manastır Mevkii’nde halk plajı yapılacaktır.
r/ Gemlik yakın çevresinde mesire ve piknik yerleri yapılacaktır.
i/Sokak çoc-ukları ve kimsesizler için barınma evleri ve rehabilitasyon merkezi yapılacak, 
r/ Uygun yerde çocuk parkları, semt spor sahaları yapılacaktır.
ı/Bu Belediye Başkanı tarafından küme düşürülen Gemlikspor’a derhal sahip çıkılacak, 
her türlü maddi destek sağlanacak ve hedefimiz olan üçüncü lige çıkması sağlanacaktır. 
ı/Gemlik’in diğer amatör spor kulüplerine de destek verilecektir.

• «rap*»

GEMLİK BELEDİYE
G<1

USUl



Gemlik’te 70 bin 390 seçmen 238 sandıkta kendilerini yönetecekleri seçecek

Yarın sandık başına gidiyoruz
Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarını belirlemek amacıyla, yann ilçe 
merkez ve köylerinde 70 bin 390 seçmen 238 sandıkta oy kullanacak. Gemlik merkezinde 49 bin 795 seçmen 165 sandıkta 
oy kullanırken, Kurşunlu, Umurbey, Küçükkumla beldelerinde 39 sandıkta 11 bin 250 seçmen, köylerde ise 9 bin 929 seç
men 33 sandıkta oy kullanacak. Seçmenlerin oylarını nasıl kullanacağı ile ilgili haberimizi 6. sayfamızda bulabilirsiniz.

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK _______________ I DİJİTAL TV KEYFİ

KHrfez
27 Mart 2004 Cumartesi FİYATI ; 200.000- TL.

SANSUI & FREE TV
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA

BOSCH BAYİİ

ÇETİNKAYA TİCARETTE
İstiklal Caddesi No : 61/A (Karsak Cama aftı) 

Tel: (0.224) 514 60 14 GEMLİK

Belediye Başkan adayları, alevi cemaatinin kültür ve ibadet evinin temel atma töreninde buluştu

Cemevi’nin temeli atıldı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
... 1 kadri_guler@hotmail.com

Sandık başına
Yann yerel yöneticilerimizi seçmek için ülke 

genelinde 43 milyon 500 bin 64 seçmen sandık 
başına gidecek

Gemlik belde ve köylerinde ise 70 bin 390 seç
men oy kullanacak.

İl Genel Meclisi üyeleri, belediye başkanlan ve 
belediye meclis üyeleri ile muhtarlarımız, pazartesi 
sabahı halkın oylarıyla belirilenmiş olacak.

Görevde olanlar belki yeniden seçilecekler, ama 
birçoğu değişecek.

Demokrasinin güzelliği burada yatıyor.
Yerel seçimlerle ilgili propaganda dönemi bugün 

saat I8.00 de sona ererken, seçim yasaklan da 
başlıyor.

Gemlik'te adaylar ve partiler arasında seviyeli bir 
propaganda dönemi yaşandı.

Ufak tefek sataşmalar dışında, adaylar her zaman 
biraraya gelebildi.

Yazımı yazdığım sırada, belediye başkan aday
lardanız Olay Tv.’de izleyicilerin karşısına çıkmaya 
hazırlanıyorlar.

Yazımı bitirip, programı izlemek istiyorum.
Gemlik'i beş yıl süreyle yöneticek kadrolar 

pazartesi sabahı belli olacak.
Halka kendini iyi anlatan, tanıtan aday, seç

menden geçer not alıp göreve gelecek.
Süprizlerle dolu bir seçim yaşanacağını sanıyo

rum.
Her aday, bir diğerini aşağıya çekme uğraşısında 

olduğu için, süprizlerle dolu bir seçim olacak 
düşüncesindeyim.

Sonuç olarak, kim seçilirse seçilsin, Gemlik'e 
güzellikler katmağa çalışacaktır.

Şimdiden kazananlara başarılar diliyorum.

İlçemizde yaşayan alevi yurt
taşlarımızın ibadet yapacağı 
kültürel etkinliklerde bulunacağı 
ve aşevi olarak kullanacağı 
cemevinin temeli dün atıldı.
Yarın yapılacak belediye başkan
lığı seçimlerine katılacak tüm 
belediye başkan adaylarının da 
katıldığı törende konuşan Hünkar 
Hacı Bektaşi Veli Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Kazım Bulut, Gemlik’te 2 bin 
hâne bulunduğunu, temeli atılan 
cerhevinin alevi, bektaşi inanış ve 
kültürünü geliştirmek amacıyla 
yapıldığını belirterek, “Cemevi ve 
kültürevi gelecek kuşaklara 
bırakacağımız en değerli 
armağanız olacaktır. ” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Cemevinin temeli Kaymakam Sadettin Genç. Belediye Başkam 
Mehmet Turgut ve alevi vatandaşların butona basma&ryta atMı

Traktörün altında kaldı
Küçük Kumla girişinde 
meydana gelen kazada 
traktörün altında kalan 
Çakır İsmail Yılmaz(23) 
adlı genç hayatını 
kaybetti.
Öğrenildiğine göre, 
olay önceki gece 
saat 05.00 sıralarında 
Küçük Kumla 
Beldesine içine gitmek
te olan bîr vatandaşın 
Mezarlık altı mevkiinde 
dereden gelen araç

farını fark etmesiyle 
ortaya çıktı. Dere içinde 
bir traktörün ters 
döndüğünü görenler 
vatandaşlar, ambulans 
çağırarak traktörün 
altında kalan Çakır 
İsmail Yılmazı (23) 
kurtarmak i$tedWer 
Ancak. talihsiz gencm 
daha önce haj^bm 
kaybettiği anlaşddt 
Gece 03.00 stratormdı 
meydana gektap ve

fraktörü kullanan 
gencü» içk* oâvak 
traktör kuSandrğt ve 
yolda uyuyarak, 
dreksiyon ha*wn<ye 
M kaybederek, 
dereye devricRği 
taAmâ» etSSyor 
Çatar ismai 
cenazesi dün 
Küçük KumM d» 
gözyaşfenyfe 
beMe ANartğmMı 
toprağa verikfc

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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PARTİSİ
1983

ANAVATAN PARTİSİ
DİŞSİZLİĞE ÇÖZÜM BİZİM İŞİMİZ
D HASTANELER YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ
D OKUL YAPTIRMAK BİZİM İŞİMİZ
D AŞEVİ KURMAK BİZİM İŞİMİZ
D SOKAK ÇOCUKLARINI KURTARMAK BİZİM İŞİMİZ
D ŞEHİRCİLİK BİZİM İŞİMİZ
D HİZMET BİZİM İŞİMİZ

OLANI KABULLENEN DEĞİL 
GELECEĞİ PLANLAYAN 
BELEDİYE BİZİM İŞİMİZ

GEMLİK’İN VE 
GENÇLİĞİN 

GELECEĞİ İÇİN.....

' ÜNİVERSİTEYİ BİZ KURDUK 
GEMLİK KAZANACAK

" HASTANEYİ BİZ KURDUK 
GEMLİK KAZANDI

ADNAN TEKİN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Adaylar, alevi cemaatinin kültür ve ibadet evinin töreninde buluştu

Cemevi temeli atıldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Alevî cemaatinin 
ibadet binası olan 
Cemevi'nin temeli 
büyük katılımla 
atıldı.
Eşref Dinçer 
Mahallesi'nde 619 
metrekare alan 
üzerine iki kat olarak 
inşa edilecek 
bina Atinak Firması 
tarafından yapılıyor. 
Temel atma törenine, 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
siyasi partilerin bele 
diye başkan adayları 
ile kalabalık alevi 
vatandaşlar katıldı. 
Cem Vakfı Prof. Dr. 
İzzettin Doğan ’ın 
rahatsızlığı nedeniy 
le. gelemediği temel 
atma törenine Alevi- 
Bektaşi Birlikleri 
Başkanı Atilla Erdem 
ile Alevi-Bektaşi 
Vakıf dernekleri 
temsilcisi Mehmet 
Boy katıldılar. 
Cemevi temel atma 
töreninde konuşma 
yapan Gemlik 
Hünkar Hacı Bektaş-ı 
Veli Derneği Başkanı 
Kazım Bulut, Alevi-

TAŞI 
GEDİĞİNE

Resmi nezaket kuralları...
Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü 
Bahattin Atilla, "Resmi nezaket 
kuralları" adlı iç genel yayınlamış, 
okullara göndererek, tüm 
öğretmenlere imzalatmış.
Nezaket kurallarının resmisi, 
gayri resmisi de varmış demek... 
Onu da öğrendik geçte olsa 
öğretmenlere öğretilirken....

Bektaşi inanış ve 
kültürünü geliştirmek 
amacıyla, bu Cemevi 
ne ihtiyaç olduğu nu 
belirterek, "Toplumu 
muza yakışır bir kül 
tür evinin olmaması 
büyük bir eksiklik
tir. Anadolu'nun 
değişik yörelerinden 
Gemlik’e yerleşmiş, 
Alevi-Bektaşi inanı 
şında 2 bin hane 
vardır. Bu toplumun 
inanış ve kültürünü 
yaşatabilmek ama 
cıyla temelini ata
cağımız Cemevi ve 
kültür evi binası, 
gelecek kuşaklara 
bırakacağımız en 

değerli armağanı 
mız olacaktır” dedi. 
Alevi-Bektaşi Dernek 
leri Başkam Atilla 
Erdem de aleviligin 
tanımını yaparken, 
"Bizler 72 milleti 
aynı felsefede 
tutan, emeğe, inşa 
na saygısı olan. 
Tanrı'ya korkarak 
değil, sevgiyle 
bakan, inanan 
bir milletiz. Biz 
bu ülkenin aydınlık 
geleceği için 
varız" dedi. 
Cemevlerinin ne mak 
şatla kurulduğunu 
anlatan Alevi-Bektaşi 
Vakıfları Dernek tem
silcisi Mehmet Boy, 
"Cemevlerinde alevi 
vatandaşların kendi 
inançlarına göre 
cenazeleri kaldırılır. 
Burada aş evleri 
kurulur, öğrencilere 
burslar verilir, 
çeşitli mesleki 
kurslar açılır" 
şeklinde konuştu. 
Mehmet Boy, ayrıca 
alevi toplumu olarak 
bu ülkede var olma 
tun zorluğunu yaşa 
dıklannı öne süre 
rek, "3-5 milyon

Hıristiyanın her 
türlü ibadet yeri 
varken, biz 20 
milyona varan 
Alevilerin dini 
ibadethanesi olan 
cem evlerine 
hala izin 
verilmemektedir" 
dedi.
Alevi gençlerin 
sergilediği Semah 
gösterisi ise, herkesi 
büyülerken alevi 
inancına göre 
alkışlanmadılar. 
BAŞKANA SÖZ 
VERİLMEDİ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
söz vermek istedik
lerini belirten dernek 
yönetimi siyasi 
objektif olacağı 
düşüncesiyle uygun 
bulmadık larını 
belirttiler.
Daha sonra dualarla 
kurban kesilen Cem 
evi Kültür Binası’nm 
temeline ilk hare 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Dernek 
yöneticilerinin hep 
birlikte butona bas
malarıyla gerçekleşti.

Erol GURÇAY

Seçim meydanları...

Seçim meydanlarında ne ararsanız 
var.

Tahrik var.
Kimileri “kök"leri kanstanşor
Kimileri “talibam" yakıştırıyor.
Şantaj var.
Bizim Başkan seçilsin.
Para muslukları açılacak deniliyor
İstismar var.
İmam - Hatipler yine gündemde.
Meslek Liseleri yine secim mes- 

danlannda.
50 bin imam-Hatipli, yüzünden

900 bin Meslek Lisesi yanıyor.
Bu seçimlerde Cumhuriyet 

istismarı da var.
Atatürk isti»m an da var.
Yanlış ve tehlikeli yakıştırmalar da 

var.
Mesela “Karsı devrim" gibi Ak 

Parti yi, karşı devrimciler olarak 
görenler var.

% 50 oy alacak bir parti için, <ok 
tehlikeli bir yakıştırma.

Bu ( **'<» 5O)nin içinde taliban rd» 
niyetli olanlarda var.

Ama (*%. <>) bile rlegil
Belki, daha da az.
Diğer oylar issizlerin oylan.
Yoksulların oylan.
Bir umut arayanların nyleeı.
Vaatler de var.
Yerel vaatlerden çok genel

Kışkırtma var.
Fomara Meydanında, AK Parti 

mitingi var.
Aynı meydanda (CHP) secim 

bürosuda var.
Bir yandan, AK Parti tmraevtvşMNr* 

du. Diğer tarafta sabit davran ft >BP) 
seçim burosuda var.

Bir sandan, AK Parti 
du.

Diğer tarafta sabit daaran < IBP 
otobüsü \wksek sesle IO yd naranı 
soykaysa dia.

Birbânman Curaahaartyet (Be tatardı 
etmek, en tehükefi tdheda şdndnnMBhr.

C varaka». Imrirvdm cadı C'aaaadşamtipM 
ytpraaar.

Cum*wrrwrfi %»*«ratwaasa hiç 
binbaramrân hakkı yrddftar.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Haydi! Sandık başına

Yann sandık başlarına 
gideceğiz.

Büyük bir olgunluk içinde 
geçti seçilebilme mücadelesi.

Bu, ilçemizde 
demokrasinin geliştiğinin 
nişanesi. Her partinin aday
ları yapacaklarını söylediler.

Karalama yok.
Çamur atma yok.
Ne güzel!
Gemlik insanına bu 

yakışırdı zaten.
Tüm adaylar birer değer. 

Lîyakatlan, aday olmakla 
değil, aday olarak göste 
rilmekle kanıtlanmış insanlar, 

I hemşerilerimiz.
Halk, tercihini kullanacak, 

görevlendirecek kimilerini.
I Seçilemeyen onurundan hiç 

bir şey kaybedecek değil.
| Kazananlara sorumluluk, 

büyük sorumluluk verilecek.
Gemlik’in sorunları çok.

’ Sorunlar tesbit edilmiş
ı ı. ^ımd.1

f

SsKZS Say

Başkan adayı gibi 
muhtar adayı tanıtım

Halli ve çözümü için büyük 
gayret gerek.

Görev verilenler de ala
mayanlarda Gemlik’in evladı. 
Bu ilçe de beraber yaşıyoruz.

Birlik ve beraberlik içinde; 
el ele, kol kola, gönül gönüle 
yek vücut olarak katkıda 
bulunmak çalışmak borcumuz 
Gemlik için.

Şirin ve güzel Gemlik’i 
temiz, sağlıklı, modern 
kültürel, gelişmesini 
sağlamış, üniversitesi ile çağ
daş insanlar yetiştiren konu
ma getireceğiz.

Seçime katılalım.
Oylarımızı kullanalım.
En büyük haklardan biri 

seçme ve seçilme hakkıdır.
Bu hakkı kullanmadıkça 

haksızlığa uğramak mukad
derdir.

Yerel yönetime aday olmuş 
tüm hemşerilerime başarılar 
diliyorum. Hepsini sevgi ile 
saygı ile bağrıma basıyorum.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye 
Başkanlığına 
aday olan 
siyasilerin 
ilçe cadde ve 
sokaklarında 
tanıtımlarını 
yapan araç 
lara ahşan 
vatandaşlar, 
aynı şekilde 
kendini tanı
tan Muhtar 
adayını 
görünce 
şaşırıyorlar. 
Eşref Dinçer 
Mahallesine 
Muhtar adayı 
olan Abdur 
rahim Badruk, 
bastırdığı 
posterleri 
kamyonetine 
yapıştırarak 
sokak sokak 
kendini

Eşref Dinçer Mahallesi muhtar adayı Abdurrahim Barduk belediye başkan Mtajrtaratata 
özenerek kamyonetine poster asıp sokaklarda fotoğrafını dağıtıra* oy ısbyor

tanıtıyor. 
Mahallesine 
yapacağı 
hizmetleri
aracının 
hoparlöründen 
anons ederek 
vatandaşlardan 
oy isteyen

Badruk, 
ilçede ilk kez 
araçlı seçim 
çalışması yapan 
ilk muhtar adayı 
Unvanına 
kavuştu.
Barduk, 
hiçbir adayın

kendisi gibi 
va t a ndasa 
hizmet 
vermeyeceğini 
iddia ederek. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi 
halkından 
ov istedi.

&DANİŞ
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMADA ŞOK KAMPANYA
18 AYA İM RAN VADELER

SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL [DİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ, 
Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için 
seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyattır.

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.
Katı Yakıtlı Stokerlı Kazan 
(Otomatik YüklemdiI

Sıvı ve DoğalgazYakıtlı
Merkezi Şiltem Ka«n

► Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.
YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar 
Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu,,

ıi Kombi

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf. 
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler. 
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN Kvm T^a. Kani Kantar
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Başkana mektuplar (2)

DYP’Iiler Gençlik Kolları Şöleninde seçim yorgunluğunu attılar

Güzel, “En yakın adaydan 
yüzde 18 öndeyim"Sayın Başkanım.

Dün size yurttaş kimliğimle isteklerimi dile 
getiren bir mektup yazmıştım.

Bugün de sürdürüyorum.
Sayın Başkanı m;
Gemlik'te büyük bir doğa parkı yok.
Oysa Gemlik’in çevresi çok elverişli.
Çevremizde bulunan sanayi kuruluşlarının ve 

sivil toplum örgütlerinin desteğini de alarak 
Gemlik'te, yaşayan insanlara soluk aldıracak bir 
doğa parkını yaşama geçirebilirsiniz.

Örneğin Bursa'da Kültürpark ve Soğanlı Park 
ve yeni açılan Mihraplı Park'ın; kent insanına çok 
önemli katkıları var.

Yürüyüş alanlarıyla, bisiklet parkurlarıyla, 
çocuk parklarıyla, yeşiliyle insan yaşamına kalite 
getiriyor.

Sabahlan güne başlarken, tatil günleri de din
lenirken doping etkisi yapıyor.

Doğa parklarının yararları konusunda şu anda 
aklıma gelenler bunlar aklıma gelmeyen sayısız 
yaran olduğu da çok açık.

Sayın Başkanım ;
Gemlik'te kültürel ve sanatsal etkinliklerin 

yetersiz olduğunu vurgulamak istiyorum.
Örneğin Gemlik'te çoluk çocuk gidip vizyon 

filmlerini izleyebileceğimiz bir sinemamız yok.
Özel sektörün girişimleri var ancak onların da 

! gereksinimi karşılamadığı çok açık.
Onun için;
Belediyenin ön ayak olmasıyla Gemlik'e iyi bir 

sinema kazandırılabilir.
İnanın Gemlik’te yaşayan bir ailenin Bursa’ya 

gidip bir film izlemesi hem maddi hem manevi açı
dan bir külfet.

Cumhuriyet Mahallesi'nde açılan bir kültür 
merkezi var.

1999 yılında seçilen Belediyenin Gemlik’e sun
duğu çağdaş bir olanak.

Ancak iş sunmakla bitmiyor.
Değerlendirmek de gerek.
O güzelim binaya ruh katan kültürel, sanatsal 

ve düşünsel etkinliklerdir.
Belediyenin önemli görevlerinden birisi de 

kent insanını temiz bir çevrede, sağlık endişesi 
duymadan kültürel ve sanatsal etkinliklerle yaşat
maktır.

Gemlik’in cazibe merkezi olması göçe zemin 
hazırlayınca nüfus 80 bine dayandı.

Kökenlere dayalı mahalleler oluştu.
Herkes mahallesinde kendi öz kültürü ve 

alışkanlıklarıyla yaşıyor.
Oysa onlar artık Gemlik'ti.
Ortak bilincin oluşturulması, tümünün kucak

lanması gerekiyor.
O insanları seçimden seçime anımsamak, 

belediye meclislerini oluştururken “hemşehri”cilik 
hesaplan yapmak çok yanlış.

Kente ve kent insanına hiçbir yararı yok.
İşte; doğa parklan, kültürel ve sanatsal etkin

likler toplumu oluşturan tüm bireyleri kaynaştır
mak, onlara kendilik bilinci vermek için gerekli 
ortamlar.

Başkanım,
Daha da fazla başınızı ağrıtmayayım.
Şimdilik diyeceklerim bu kadar.
Seçimlerin uygar toplumlara yaraşır bir » 

biçimde geçmesini diliyor, seçim sonuçlarının 
Gemlik'e yakışır, Gemlik insanına değer verir, 
Gemlik'İ örnek bir ilçe yapmaya kararlı insanları 
görevlendirmesini dilerim.

Pazartesi görüşmek üzere..
Saygılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Doğru Yol Partisi 
Gençlik Kollan’nın 
dün akşam 
düzenlediği gençlik 
şöleninde konuşan 
İlçe Başkanı Peya 
mi Çağlar, tüm 
adaylardan önde 
olduklannı belirte 
rek, “Allah’ın 
izniyle pazartesi 
sabahı Gemlik 
Belediyesi’nin 
anahtarlarını tes
lim almaya gide
ceğiz. Bu arada 
Belediye Başkanı 
Turgut’a sesleni 
yorum. Özel eşya 
larını odasından 
alsın” dedi.
Siyasi propagan
daların son konuş
malarından birinin 
yapıldığı DYP Genç 
lik Şöleninde konu

ANAP’tan Zeynep’i!
Yarın yapılacak 
yerel seçimlerin son 
rauntları bugün saat 
18.oo’e kadar aday
lar arasında devam 
ederken, Anavatan 
Partisi İskele 
Meydanı’nda saat 
13.oo’de pop müzik 
sanatçısı Zeynep’in 
de katılacağı kon- 
serli miting veriyor. 
Dün akşam

Recep Aygün’den ilginç propaganda
SeyfettinJEEERŞÖZ

Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Recep Aygün, 
kendini tanıtmak 
için balon 
yaptırdı.
Zeplin biçiminde 
2 metre eninde 
ve 5 metre 
boyundaki balonun 
İstanbul'da bir 
firmaya 3 milyar

şan DYP Belediye 
Başkan adayı Fa 
ruk Güzel, yoğun 
bir seçim propa
gandası dönemi 
geçirdiklerini, bu 
dönem içerisinde 
gittikleri her yerde 
ilgi gördüklerini 
belirterek, şunları 
söyledi : “Gemlik 
halkı bize sevgisi
ni gösterdi. Pazar

Balıkpazarı’nda 
kahvehaneleri 
arasında yapılan 
propaganda konuş
malarında kısa bir 
konuşma yapan 
ANAP adayı Adnan 
Tekin, 29 Mart 
sabahı mega pro
jeleri ile belediye 
yönetimini ele ala
caklarını belirtirken, 
belediye meclis 

liraya yaptırıl 
dığı öğrenildi.
Partilerin 
değişik propa
ganda tanıtımı 

lanchklan M 
çimlerde Saa 
det Partisi nin 
balonla tanıtı 
mı vatandaşlar 
arasında merak 
ve dgisie 
izlen ivor

günü herkes rahat 
olsun. En yakın 
rakibimden 
yüzde 18 puan 
öndeyim, de 
bunu oylarıyla 
gösterecek, 
inşallah, sandık
tan DYP birinci 
parti olarak 
çıkacak ve 
belediyeyi 
Gemlik halkı 

birinci sıra üyesi 
Nusret Mutman, 
en güçlü ekibin 
kendi listelerinde 
olduğunu ve 
seçim bildirgesinin 
düşünülerek, 
projeler ortaya 
koyarak hazır
landığını söyledi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u da 
eleştiren Mutman, 

ile birlikte 
güleryüzle 
yöneteceğiz. 
Gemlik’in buna 
ihtiyacı var. 
Gemlik'te 
belediyecilikte 
bizimle birlikte 
yeni bir dönem 
başlayacak. 
Seçim çalış
malarımızda 
bana büyük 
destek verdiniz. 

Bu desteğinizi son , 
ana kadar 
sürdürmenizi 
bekliyorum. ~ 
D YP'li gençler 
daha sonra 
Faruk Güzelin 
fotoğrafının 
bulunduğu 
pastaya kestiler.
Gene?kr, daha 
sonra gece boyun
ca eğlendiler.

miting
Gemlik
Belediyesi nm duru
munun ider aas» 
olduğurm behr- 
t irken. kendrsöü 
eleştiren DYP 
aday* 1 arak 
Gani i de e*r*hr<i 
AMP Her Başkaaa 
Ferhat Kurt rw. 
GmMklm huğu» 
vapdacak homrrr 
ve mitinge dawt «M
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Nasıl oy kullanacaksınız? Stresin derecesi
28 Mart 2004 Pazar 
günü yapılacak olan 
Mahallî idareler Genel 

I Seçimleri nde vatan
daşlar. köylerde 2 
ayn sandıkta, beledi 

I yesi bulunan şehirler 
de ise 3 ayn sandıkta 

I oy kullanacak.
Her sandıkta ortala
ma 300 oyun kul
lanılacağı seçimlerde 
her seçmene yaklaşık 
2 dakika oy verme 

I süresi düşecek.
I Seçmenler, sırasıyla İl 

Genel Meclisi üyeliği, 
Büyüksehir Belediye 
Başkanlığı. Belediye 
Başkanlığı, Belediye

I Meclisi üyeliği, Köy 
I veya Mahalle Muhtar 
I ve ihtiyar Heyeti 

üyeliği için oy kul- 
I lanacak. II Genel

Meclisi üyeliği, Bele 
dîye Başkanı ve Bele 

l dîye Meclîsi üyeliği 
I seçimlerinde ayn ayn 
birleşik oy pusulalan 
kullanılacak. Seçime 

i katılacak bağımsız 
I adayların isimleri, bir- 
. lesik oy pusulasındaki 
[ siyasi partilere ayrılan 
I sütunlardan sonra 

gelecek bağımsız 
adaylar' sütununda 

I yer alacak. Türkiye
Cumhuriyeti Yüksek' 

I Seçim Kurulu filigranı 
bulunan birleşik oy 
pusulalannda II Genel 
Meclisi için turuncu 
renkli, Belediye Baş 
kanlığı için mavi renk 
fi, Belediye Meclisi 
için san renkli ve 
Büyüksehir Belediye 
Başkanlığı için beyaz 
renkli oy pusulalan 
kullanılacak.
Birleşik oy pusu
lalarının en üstünde, 
'Siyasi Partiler 
Birleşik Oy Pusulası’, 
bağımsız adaylar 
varsa ‘Siyasi Partiler 
ve Bağımsız Adaylar 
Birleşik Oy Pusulası’ 
ibaresi yazılacak. 
Bu ibarenin altında, 

I seçime katılacak 20 
siyasi partinin isimleri 
yer alacak. Belirli bir 
aralık veya çizgiden 
sonra, her siyasi parti 
için aynlan bölümün

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat : Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Şok. 

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83

altında çapı 2 santi 
metre olan boş bir 
daire bulunacak. 
Seçmenler, mührü 
bu daireye basacak. 
Dairenin altında, 
belediye başkanlığı 
seçimine ilişkin o par
tinin adayının adı ye 
soyadı bulunacak. İl 
genel meclisi üyeliği 
ve belediye meclisi 
üyeliği seçimleri bir
leşik oy pusulalann
da, siyasi parti aday
larının isimleri yazıl
mayacak. Köy ve 
mahalle muhtarlığı 
seçimlerinde oy pusu
lası olarak ancak 
beyaz kağıt kullanıla
bilecek ve YSK tara 
fından hazırlanan çift 
mühürlü sarı renkli 
zarfa konularak, oy 
sandığına atılacak. 
Seçmenler, oy pusu- 
lalannı; il genel 
meclisi üyeliğine 
ilişkin “turuncu” 
renkli birleşik oy 
pusulasını "turuncu” 
renkli zarfa, belediye 
başkanlığına ilişkin 
"mavi” renkli birleşik 
oy pusulası ile bele 
diye meclisi üyeliğine 
ilişkin ”san” renkli 
birleşik oy pusulala 
nnın ikisini birlikte 
“mavi” renkli zarfa, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na ilişkin 
"beyaz” renkli bir
leşik oy pusulasını 
belediye başkanı ve 
belediye meclisi 
üyeleri seçimine 
ilişkin "mavi" 
renkli zarfa, köy 
seçimlerinde köy 
muhtan ve ihtiyar 
meclisi üyelerine 
ilişkin oy pusu
lalarının ikisini 
birlikte "san” 
renkli zarfa, mahalle 

seçimlerinde mahalle 
muhtarı ve ihtiyar 
heyeti üyelerine 
ilişkin oy pusu
lalarının ikisini 
birlikte “san” 
renkli zarfa koyacak. 
Seçmenler, Sandık 
Kurulu Başkanı’ndan 
alacaklan birleşik oy 
pusulası ve mühürle 
kapalı oy verme 
yerine girecekler. 
Burada oyunu 
vereceği partinin 
ambleminin altındaki 
yuvarlak içerisine 
“Evet” veya “Tercih” 
mührünü basacak 
olan seçmenler, 
pusulayı zarfa 
koyarak sandığa 
atacaklar.
Seçmenler, oylarını 
sandığa attıktan 
sonra sandık seçmen 
listesindeki isimlerinin 
karşısını imzalayacak
lar. Bu arada 5 ayrı 
oy kullanacak seçme 
nin en az 3 dakika 
içerisinde oy verme 
işlemini bitirmesi bek
leniyor. 9 saat süre
cek olan oy verme 
süresi içinde her 
sandıkta yaklaşık 300 
oy kullanılacak. 
Buna göre, her bir 
seçmene oy verine 
işlemi için yaklaşık 2 
dakika süre düşecek. 
İşlemin 2 dakikadan 
fazla sürmesi halinde 
kuyrukların uzaması 
kaçınılmaz olacak. 
Seçimlerde mükerrer 
oy kullanımını önle
mek için, oyunu kul
lanan seçmenin sol 
işaret parmağı 
çıkmayan boya ile 
boyanacak.
Seçmenin sol işaret 
parmağı yoksa, hangi 
parmağının boyandığı 
yazılacak.
Hiç parmağı olmayan 
seçmenin boyun 
bölgesi mürekkeple 
işaretlenecek.
Sandık Kurulu 
Başkanı, oyunu 
kullananların seçmen 
bilgi kağıtlarının 
arkasını imzalayıp 
mühürleyecek.

ölçülebilecek
Yeni geliştirilen bir kan testi stresin 

derecesini ölçmeye yanyor.
İnsanların ne 
kadar stresli olduğu 
yeni geliştirilen bir 
kan testiyle tespit 
edilecek.
Oxford Üniversitesi 
Teknoloji Transferi 
Bölümü’nde 
görevli Linda 
Naylor başkanlığın
daki ekibin 
geliştirdiği test 
sayesinde, stresin 
derecesi bağışıklık 
sisteminin verdiği 
tepki yardımıyla 
ölçülebiliyor. 
Aldıkları kan 
örneğine 
bakteriyel 
enfeksiyon etkisi 
yaratan bir 
kimyasal madde 
ekleyen bilim 
adamları, bu tür 
enfeksiyonlara 
karşı savaşan 
akyuvarların 
tepkisinin, kanı 
alman kişinin 
ne kadar stresli 
olduğunu

ON ÖDEMELİ KAMPANYAEVİNİZİ-İŞYERİNİZİ -YAZLIĞINIZI HIZLI VE DENGELİ EKİM TESLİMİ 
KASIM TESLİMİ 
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

gösterdiğini 
kaydettiler.
Bilim adamları, 
stres derecesi ne 
kadar yüksekse, 
akyuvarların tep
kisinin o kadar 
zayıf olduğunu 
ifade ettiler.
Enstitü tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, geliştirilen 
testin patentini 
almak için başvuru
da bulunuldu.
Stresin ilk başta 
kalp atışını hız
landırdığını, nefes 
alıp verme sıklığını 

artırdığını ve 
kasların daha 
fazla oksijen 
almasını sağladığım 
belirten bilim 
adamları, bu
durumda olan bi 
insanın, kısa 
süreli de olsa 
fiziksel potansi 
yelinin doruğuna 
ulaşabildiğini 
kaydettiler. 
Uzun bir süre 
devam eden stresin 
ise mide ülseri ve 
kalp hastalıklarına 
neden olabileceği 
ifade edildi.

JAPON SOBALARI I 
MERKEZİ

SAÎIS & SERVİS :
GAZ YAĞI SERVİSİ I

1+8 AY
1+9 AY 
1+10 AY

MEKAN

TOYO TİCARET
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 

YASAYIN
İSSL KOKUSUZ _

'BÖKEDE TîlEME I

FANLEKIŞKISnR.YA3NSSHEîfc "
Yeni Pazar Cad. ■

Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELzSIS 78 17"
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93 bin 353 yerel
yönetici seçilecek

43 milyon 500 
bin 64 seçmen 
pazar günü 
sandık başına 
gidiyor. 28 Mart 
Mahalli İdareler 
Genel Seçimle 
rinde. 43 mil 
yon 500 bin 64 
seçmen, 5 yıl 
boyunca görev 
yapacak 93 bin 
353 yerel yöneti 
ciyi seçmek üze 
re pazar günü 
sandık başına 
gidecek.
En fazla seçmeni 
olan il 7 milyon 
361 bin 261 ile 
İstanbul 
olurken, bu ili 2 
milyon 735 bin 
292 île Ankara 
ve 2 mil yon 
460 bin 60 ile 
İzmir izliyor.
En az seçmen, 
59 bin 784 ile 
Bayburt'ta 
bulunuyor.

Bayburt'u, 61 
bin 950 seçmen
le Tunceli takip 
ediyor. Yüksek 
Seçim Kurulu 
nun kararına 
göre, seçimde 
20 siyasi parti 
yarışacak. Siyasi 
partiler şöyle 
sıralanıyor: 
"EMEP, DSP, 
ANAP, BTP, AK 
Parti, BBP, İP, 
ÖDP, LDP, TKP, 
DYP, ATP, MP, 
CHP, Genç 
Parti, YTP, SHP, 
SP, DP ve 
MHP."
YSK’nın seçime 
girmesine onay 
verdiği Özgür 
Toplum Partisi 
(ÖTP) ve 
Demokratik 
Halk Partisi 
(DEHAP) seçim
lerden çekilme 
karan alırken, 
"Demok ratik

Güçbirliği" 
adı altında 
biraraya 
gelen 
DEHAP, 
ÖDP, 
EMEP, ÖTP 
VE SDP; 
SHP lis
tesinden 
yerel seçi me 
katilı yor. 93 
Bin 353 Yerel 
Yönetici 
Seçiliyor 
Seçimde, 5 yıl 
boyunca görev 
yapacak toplam 
93 bin 353 
yerel yöne tici 
belirlenecek. 
Seçmenler, 
16 büyükşehir, 
58 büyükşehir 
(metropol) ilçe, 
65 il, 792 ilçe, 

'2253 belde bele 
diye başkanı ile 
31 alt kademe 
belediye başka 
mm seçmek

Yüksek Seçim Kurulu 
seçim yasaklarını hatırlattı

üzere sandık 
başına • 
gidecekler. 
Seçmenler, 
seçimde 3 bin 
122 il genel 
meclisi üyesi ile 
34 bin 75 
belediye meclisi 
üyesini tespit 
etmek üzere 
oy kullanacak
lar. 52 bin 929 
muhtarın da 
tespit edileceği 
yerel genel 
seçimde, 
yeni kurulan 
12 belediye 
için de oy 
verilecek.

Yüksek Seçim 
Kurulu, seçim 
yasaklarıyla ilgili 
ortaya çıkan tered
dütlerin giderilme
si amacıyla yazılı 
açıklama yaptı.
Yüksek Seçim 
Kurulu, radyo ve 
televizyonlarda, 
26 Mart 2004 
saat 24.00’ten 28 
Mart Pazar günü 
saat 21.00'e 
kadar vatandaşın 
oyunu etkileyecek 
yayınlarda 
bulunulmaya
cağını, siyasi parti 
propaganda haber
lerinin yayınlana- 
mayacağım 
duyurdu. 
Söz konusu 
yasakların, 
27 Mart 2004 
Cumartesi günü 
saat 18.00’e 
kadar siyasi 
partilerin propa

gandalarım 
sürdürmelerine 
engel olmadığı 
bildirildi.
Açıklamada 
ayrıca, "27 Mart 
2004 Cumartesi 
günü saat 
18.00’den oy 
verme günü olan 
28 Mart 2004 
Pazar günü saat 
21.00’e kadar her 
türlü siyasi prop
aganda yasaktır. 
Bu yasak, yazılı 
basın da dahil 
bütün yayınlan 
kapsamaktadır." 
denildi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 28 
Mart yerel seçim
leri için bir dizi 
önlem aldı.
Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı 
Ramazan Er, haf
talık basın toplan
tısında, oy verme

işlemi başlamadan I 
sandıkların ve 
kapalı oy verme 
yerlerinin tifiı Hrlr 
aranacağım, has
sas bölgelerde de 
önlemlerin 
arttırılacağım 
söyledi.
Buna göre, 
secim günü 
alkollü 
içki satılmayacak, 
emniyet 
görevIileri dışında 
ruhsatlı dahi 
olsa s ilah 
taşınamayacak.
Çıkabilecek 
olaylara karşı 
emniyet görevlileri I 
sandık kurulları 
çe vr e s ind e hazır 
bulunacak.
Alınan tedbirler 
oy savımı bitip 
görevliler sa nd ı k 
kurullarından 
ayrılıncaya kadar 
devam edecek.

ACCiVE EÎL6taDApiWW
COMPUTER ----

BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EM SOM TEKNOLOJİ IM İYİ FİYAT 
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

A4Tech 
J&ysfidc

■ 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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4 kişilik aile 473 
milyona doyuyor

Yoksulluk sının ise Mart 2004'te 1 milyar 135 milyon 527 bin lira...

Dört kişilik bir 
ailenin aylık 
zorunlu gıda 
harcaması 
tutarının Mart 
2004 te 472 
milyon 618 bin 
lira olduğu 
bildirildi.
Türk-İş 
Araştırma 
Merkezi tarafın
dan yapılan 
araştırmaya 
göre. Şubat 
2004 te 474 
milyon 740 bin 
lira olan aylık 
zorunlu gıda 
harcaması 
tutan, bir önce
ki aya göre

binde 4 oranın
da gerileyerek 
Mart 2OO4'te 
472 milyon 
618 bin 
liraya indi. 
Araştırmaya 
göre, aylık 
zorunlu gıda 
harcaması 
tutarının yanı 
sıra barınma, 
eğitim, sağlık, 
ulaşım gibi 
ihtiyaçları da 
içeren ve Şubat 
2004 te 1 
milyar 442 
milyon 978 bin 
lira olan yok
sulluk sınırı ise 
bir önceki aya

göre yine binde 
4 oranında 
gerileyerek 
Mart 2004’te 
1 milyar 436 
milyon 527 
bin lira olarak 
gerçekleşti.
Türk-İş 
araştırmasında, 
bu yılın ilk 3

ayında gıda 
harcamasında 
% 2.7 oranında 
artış olurken.
son 12 ayda 
gıda h.ırc.ı 
masındaki 
artış oram ise 
% 9 olarak 
gerçekleşti.
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Mrk. : Hamleliye 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

I 
i

§S
0 a 
i a a a

✓ 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 ÖNCÜ

B

Dünya Bankası ndan 
enerji kredisi

Yenilenebilir enerji projesi için, 
202.03 milyon dolar kredi verilecek

Dünya Bankası 
Yönetim Kurulu, 
Yenilenebilir 
Enerji projesine 
dönük, 
Türkiye’ye 
202.03 milyon 
dolar kredi 
verilmesini 
kabul etti.
Dünya 
Bankası’ndan 
yapılan açıkla
mada, projenin 
ana amacının, 
özel sektörün 
sahip olduğu ve 
işlettiği piyasa 
merkezli su ve 
rüzgar gibi 
yenilenebilir 

| enerji kay- 
। ııakiarma dayalı 

santrallann 
artırılması 
olduğu belirtildi.

Açıklamada, 
projenin, 
hükümetin enerji 
sektöründeki 
öncelikleri olan 
devlet garan
tisinin talep 
edilmediği yeni 
piyasa yapısı 
içinde yerli ve 
yenilenebilir 
kaynakların 
geliştirilmesi 
kadar, özel sek

törün paymm 
artırılması 
arasında bağ 
kurduğu kay 
dedil di.
Bu arada kredi. 
Türkiye Sınai 
Kalkınma 
Bankası ve Tür 
kiye Kalkınma 
Bankası 
aracılığıyla 
kullandı
rılacak.

Dış ticaret açığı 
yüzde 73.9 arttı
Ocak ayında dış ticaret açığı 1 milyar 

486 milyon dolara yükseldi.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü, ocak 
ayma ilişkin 
geçici dış ticaret 
verilerini 
açıkladı.
Türkiye, 2004 
yılının Ocak ayın
da 4 milyar 
372.1 milyon

dolarlık ihracat 
5 milyar 858.4 
milyon dolarlık 
da ithalat yaptı 
Buna göre 
Ocak ta, geçen 
yılın aynı ayma 
oranla ihracat 
yüzde 23.9, 
ithalat da

yüzde 33.7 
arttı.
Dış ticaret açığı 
ise Ocak ta 
yüzde 73.9 
oranında artarak. 
855 milyon 
dolardan. 1 
milyar 486 mi 
yon dolara çıktı.

ninni
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Sıtmanın kökünü Dişeti iltihabı 
deyip geçmeyin

kurutacak çalışma
Araştırmada, sıtma parazitini koruyan iki gen bloke edildi.

Dişeti iltihabı erken 
doğuma neden olabiliyor.

Avrupalı 
moleküler

I biyologlar, sıtma 
parazitini koruyan 
iki geni bloke 
ederek, sıtma 
hastalığını 
yok etmeyi 
amaçlıyor. 
Almanya'nın 
Heidelberg 
kentindeki 
Avrupa Moleküler 
Biyoloji
Laboratu varı' nda 
görevli bilim 
adamları, 
sıtmanın en 

i büyük taşıyıcısı 
I olan ” Anopheles 

k gambiae türü 
I sivrisinekte, sil ma 

parazitine karsı 
i bağışıklık sistemini 

uyaran iki gen 
tespit ettiklerini, 
bu genler sayesin 
de uyarılan bağışık

Bazı ilaçların 
KDV’si % 8’e düştü

İlaçta KDV 
oranları yüzde 8'e 
düşürüldü.
Reçetesiz İlaç 
sınıflandırılması 
nedeniyle bazı 
ilaçların KDV 
oranı ise yüzde 
18 de kaldı.
Sağlık Bakanlığı, 
29 Şubat’ta 
ilaçların KDV 
oranlarını 
yüzde sekiz olarak 
belirlemişti.
Bakanlık, 
18 Mart tarihinde 
internetteki 
sitesinde yayın

lık sisteminin 
normalde paraziti 
yok etme gücüne 
sahip olduğunu 
belirttiler.
Bilim adamları, 
olumlu görev 
üstlenen bu 
genlerin işlevinin, 
başka iki gen 
tarafından 
engellendiğini 
bildirdiler.
Bağışıklık sistemini 
harekete geçiren 
genlerin işlevini 
destekleyecek ve 
diğer iki geni etki
siz hale getirecek 
bir yöntem bulmaya 
çalıştıklarını ifade 
eden bilim 
adamları, bunun, 
ilaçlamayla 
yapılabileceğini 
kaydettiler. 
"Anopheles 
gambiae" türü 

ladığı açıklamada, 
bazı ilaçların 
KDV oranlarının 
ise yüzde 18 
olarak kaldığını 
bildirdi.
Bu ilaçlar; vita 
minler, minareller, 
pastiller, burun 
damlaları, mide, 
boğaz gargara 
ilaçları ve bazı 
merhemler yani 
"reçetesiz olarak 
satılan ilaçlar" 
olarak belirlendi. 
Şu anda 136 yerli, 
37 ithal ilacın 
KDV’si yüzde

sivrisinek, sıtmalı 
bir hayvanı soktuğu 
zaman, onun 
kanıyla birlikte 
sıtma parazitini de 
aliyor. Sivrisi 
neğin bağırsak 
larına ulasan 
parazitler burada 
çoğalmaya başlıyor. 
Daha sonra bir 
hayvanı ya da 
insanı sokan 
şivrisinek.

NÖBETÇİ ECZANE
27 Hırt 2004 Cmırtul 

ERÇEK ECZANESİ 
28 Mart 2004 Faaar 

ONUR ECZANESİ

18 olarak 
belirlenmiş 
durumda. 
Reçetesiz satılan 
bu ilaçlan.

parazitin tükürük 
bezleri üzerinden 
soktuğu kişinin 
kanına girmesine 
neden oluyor.
Yılda 300 ila 
500 milyon 
insan sıtmaca 
\ akalanıyor.
Ölen bir milyon 
hastanın çoğunu. 
5 yasın altındaki 
Çocuklar 
oluşturuyor.

Emekli Sandığı.
Bağ-Kur ile SSKh 
işçi w memurlar 
kendi paralamia 
satın alacaklar.

Amerikalı 
bilim 
adamları, 
dişeti ilti
habının 
erken 
doğuma 
neden ola
bileceğini 
bildirdiler.

Infection 
and
Immunity der
gisinde yayımlanan 
habere göre, 
Cleveland'deki 
Case-VVestern- 
Reserve Ûniversite- 
si’nde görevli bilim 
adamları, dişeti 
iltihabına neden 
olan bir bakteri 
türünün, farelerin 
erken yavrulaması
na ya da yavru- 
lannın ölü doğ-

I masına neden
I olduğunu tespit 

ettiler.
Bilim adamları,

ı " F usoba eteri um 
nucleatum" bak
terisinin mı ani arda 
ağız boşluğuna 
yerleşip, di set inde - 
ki küçük kesikler 
ya da yarala r vası-

tassyla dişeti 
ıbn neden 

olduğunu 
kaydettiler.
L zmardar. %ana 
kaman bu bak 
terinin farelerde 
plasenta w anMÛyn 
sı vısma geçtiğim 
saptadddamn ifade 
ettiler. Bdm» 
adamları, bak
terinin aynı yuha 
insanlarda da 
uirvebdrceğnu 
socleddcr
Deney somacnnun 
başka deneylerle 
teyit edilmesi 
ge rekt ığrm belirten 
uzmanlar, vw*r de 
hamileleri <frs 
sağlığına dıkkai 
et melen İMNunane 
da nynrvynHnr.
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SEVGİLİ GEMLİKLİLER;
Yarın, 5 yıl süre ile Güzel Gemlik’imizi yönetecek 
Belediye Başkanınız/ seçmek için sandık başına 
gideceksiniz. Oyunuzu kullanmadan önce 
iyi düşününüz. Bir beş yıl daha kaybetmemek için, 
güleryüzlü bir belediye için, yoksula aş, işsize iş 
bulabilmek için, temiz bir Gemlik için, üniversitesi,
sanayiisi, kültür ve sanat şehri Gemlik için, 
EVET mühürünü KIRAT’a basın.



Dün yapılan belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi ile muhtarlık seçimlerinde AKP yurt genelinde ondegıdjyor

Yerel seçimlerde AKP fırtınası
Dün yapılan Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi. 
Türkiye'nin bir kaç ili dışında tümünde sandıklardan birinci parti olarak çıkıyor. İstanbul, Ankara, Adana,, Gaziantep, Bursa 
illerinde AK Parti belediye başkan adayları rakiplerinden önde giderlerken, CHP İzmir’de DSP Eskişehir de birinci parti o 
numlarını sürdürüyorlar. Türkiye genelindeki seçimler ile ilgili geniş haberimizi 2. sayfada okuyabilirsiniz.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK —

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

29 Mart 2004 Pazartesi FİYATI : 200.000- TL.

DİJİTAL TV KEYFİ
SANSUI & FREE TV

UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA

BOSCH BAYİİ 
ÇETİN KAYA TİCARETTE 

İstiklal Caddesi No : 61/A (Karsak Can» aRı)
Tel: (0-224) 514 60 14 GEMLİK

AKP Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi üyeliklerinde birinci parti çıktı.

Mehmet Turgut fark attı
Güne Bakış

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Fark yaptı
Siyasi partilerde adayların belli olmasından sonra 

bazı sıkıntılar yaşandı.
Bunların başında AK Parti geldi.
İktidarda olan AK Parti de beş aday adayı yanşıyor

du. Bunlar arasında eski başkan 'Mehmet Turgut aday 
olmuştu.

Bu durum partide sıkıntı yarattı.
Kadın Kollan sıkıntıyı dışa vuran ilk kurum öldü.
Turgut'un ilçe yönetimi ile sorunları olduğu biliniyor

du.
Başkan adayı meclis üyeliği için hiçbir ismi İlçe 

Yönetimine veremedi.
Muhaliflerinin sıralandığı bir meclis listesine razı 

olmak zorunda kaldı.
Bu koşullarda, yerel seçimlere girildi.
İlçe yönetimi başkan adayının yanında olsa da, sanki 

kehren adayı destekliyormuş izlenimi doğdu.
Bunu bilen Mehmet Turgut, Bursa Milletvekili çocuk

luk arkadaşı Altan Karapaşaoğlu’nu destek için 
Gemlik’e çağırdı.

Karapaşaoğlu, tüm mesaisini Turgut’a ayırdı.
Seçim propagandalarında hoş olmayan olaylar 

yaşandı.
Muhaliflerin Turgut yerine, SP adayı Recep Aygün'e 

oy vereceği söylendi.
Seçim çalışmaları sırasında, AK Partililer sıkıntılı 

I anlar yaşadılar.
Sanırım Mehmet Turgut'ta bu sıkıntıları yaşadı.
Dün, bunu bir okul bahçesinde rakibi bir adaya da 

ifade etmiş.
Sonuçta, sandıktan yine Mehmet Turgut çıktı.
Seçmenin sağ duyusu, Turgut’a bir beş yıl daha 

hizmet şansı tanıdı.
Sandık kutsaldır. Sonuca herkes şapka çıkarır.
Mehmet Turgut, eksiklerini giderirse, daha iyi bir 

belediye başkanı olur düşüncesindeyim. Hayırlı olsun.

Pazar günü sandık başına giden Gemlik'ti seçmenler, beş yıldır i'çede 
Belediye Başkanlığı yapan AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Turgut u 
yeniden başkanlığa seçtiler. Mehmet Turgut’u, Doğru Yol Partisi adayı Faruk 
Güzel izlerken, ANAP, DSP, GP, CHP, MHP adayları umduklarını bulamadılar.
Dün ilçemizde yapılan yerel seçimleri, 
Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye başkan 
adayı Mehmet Turgut önde götürüyor.
Saat O8.oo’de başlayan 17.oo’de sona eren 
seçimlerde, sandık kurullarının sayımı 
bitirmesiyle alınan resmi olmayan sonuçlara 
göre, AK Parti birinci, DYP ikinci, 
SP üçüncü, ANAP dördüncü, 
MHP beşinci, CHP altıncı parti oldu.
İlçe Seçim Kurulu’ndan saat O3.oo’de alınan 
80 sandık sonuçları ise şöyle:
AKP 5251 GP 540
DYP 3124 SHP 239
SP 192 DSP 200
ANAP 1765 BBP 68
MHP 1463 BTP 33
CHP 1205 Haberi sayfa 3’de AKP adayı Mehmet Turgut, seçşmfen 

ca. havai fişek patlatarak kutladı

Beldelerde Güler, Güre
ve Demir kazandı

Pazar günü yapılan 
yerel seçimlerde 
Küçük Kumla beldesi 
dışında Umurbey ve 
Kurşunlu’da 
başkanlar değişmedi. 
Kurşunlu’da 
geçtiğimiz dönem 
belediye başkanlığı 
yapan DYP adayı

Bayram Demir 1735 
oy a 11 rk e n. en yakın 
adayı AK Partiden 
Ersin Sağım 
480 oy aldı.
Umurbey'de 
geçtiğimiz dönem 
Belediye Başkanlığı 
yapan Fatih Mehmet 
Güler 886 oy alırken.

MHP adayı Pars 
Dönmez 52€ oy. 
AK Parti adayı 
Turgay Aypek 363oy. 
DYP adayı Akaret 
Bağcı 269oyakk. 
Bekriye Başkam 
değ işen tek bekte ise 
Küçük Kumla okiu. 
GP adayı eski

beMdljt başkan
Esrçf Göre

'4^5 ANAP
^rcar Kaviak 796.
DYP aday: Ömer
Da, ST1 AK Parti

ÛKal Bayrak 
CHP adayt

Cafer Tayfan

-—-—:— J

mailto:kadri_guler@hotmail.com


29 Mart 2004 Pazartesi
HHH -' «>* oaztrr H

Turgut'la yola devam...
Saat 21.45
Şu ana kadar açılan sandıklar Turgut’u önde 

gösteriyor.
Böyle giderse;
Gemlik 1980 den bu yana bir ilki gerçek* 

(eştirerek Belediye Başkanı Mehmet Turgut’la 
yola devam diyecek.

Demek ki;
AKP’nin iktidar partisi olma avantajı bir yana 

Gemlik liler Mehmet Turgut’un çalışmalarım 
onaylamış durumda..

Gemlik’i Türkiye genelinde gerçekleşen tablo* 
dan soyutlamak olanaksız.

Son yılların sosyolojik olayı ve somut bir 
gerçeği olan göç ve onun sonucu ortaya çıkan 
yoksulluk önce 3 Kasım’da AKP ’yi ulusal ikti* 
dara taşıdı.

Şimdi de yerel iktidar bayrağını AKP’li aday
lara teslim etti.

Bu açıdan bakıldığında Gemlik’te de AKP’nin 
kazanması çok sürpriz değil.

Çünkü Türkiye genelinde özellikle sağ parti
lerin sistematik olarak yürüttükleri talan poli
tikası yurttaşta “güven”unsurunu ciddi anlamda 
zedeledi.

Ve dinsel duyguları suistimal ederek politika 
yaptıkları bilindiği halde seçmeni din motifli par
tilere yöneltti.

Çünkü onlar “haram’’a yönelmezlerdi.
Evet onlar *haram"a yönelmediklerini iddia 

ediyorlardı ama geçmiş yıllarda yaptıkları 
belediyecilikle de “yolsuzluk batağm’ dan 
çıkamıyor lardı.

Mahkeme koridorları düne kadar “bataklığa 
saplanmış” sağın en sağındakilerin adlarıyla çın
lıyordu.

Simdi de adları “mahkeme koridorlarında” 
çınlayanlar ulusu ulus yapan tüm değerlere 
saldırarak ülkeyi yönetiyorlar.

Ve de başarılarına başarı ekliyorlar!
Bu gelişmeyi çok da kesin olarak açıklamak 

olanaksız.
Kişisel olarak benim aklım almıyor.
Okuduklarım ve sonucunda oluşan düşünce 

yapımı “tüm objektiflik kriterleriyle’’de destekle- 
sem işin içinden çıkamıyorum.

Adnan Menderes'li DP vakıasını, Turgut Oza- 
l'lı ANAP vakıasını çözümlemek olanaklıydı.

Ama kendisine yol olarak radikal islamı 
seçen, bu düşüncesini politikaya atılarak 
topluma yayan, ektiği tohumların karşılığını 
önce İstanbul Büyükşehir Başkam, sonra da 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak alan 
Recep Tayyip Erdoğan ’lı AKP vakıasını açıkla
mak olanaksız.

Ancak bir gerçek var ve kabul etmek 
gerekiyor ki;

O da adına “AKP" denilen “siyaset 
vakıa''smın ülkeyi peşine takması.

Yine de biz Gemlik’te şanslıyız.
Mehmet Turgut'u yakından tanıyoruz ve 

dürüstlüğünün yanı sıra “ulusal değerlere" 
sonuna kadar bağlı olduğunu biliyoruz.

AKP’nin adayı Mehmet Turgut hiçbir zaman 
bu tür bir bataklığın içerisine girmedi.

Girilmesine de izin vermedi. Zaten onun için 
de partisinin tabanından destek görmedi..

Buna karşın Turgut, özellikle kendi adı ve 
icraatıyla önce kendi partisinde sonra da 
Gemlik’te ipi göğüslemeyi başardı.

Evet, Turgut’la açılan ikinci sayfanın Gemlik'e 
önemli katkılar yapmasını umuyoruz.

Yerel seçimlerde AKP fırtına!
Dün yapılan 
yerel seçim
lerde Türkiye 
genelinde 
Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi’nin 
fırtınası esti. 
Seçimlerden 
önce yapılan 
kamuoyu 
yoklamaların
da da belirlendiği 
gibi AKP ülkenin 
büyük kent
lerinden Ankara, 
İstanbul, Adana, 
Gaziantep, 
Antalya, Bursa 
başta olmak 
üzerine büyük 
çoğunluklarında 
beledeye başkan

lıkları, belediye 
meclis üyelikleri 
ve il genel 
meclis üyeliklerini 
kazandılar.
Ana muhalefet 
partisi Cumhuri 
yet Halk Partisi 
İzmir de adayları 
Ahmet Piriştina 
ile önde giderken, 
Eskişehir’de

DSP adayı 
birinciliği 
sürdürüyor. 
BURSA DA 
AKP ÖNDE 
Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi Bursa 
Büyükşehir 
Başkan adayı 
Hikmet Şahin 
en yakın rakibi

CHP adayında 
önde giderken, 
AKP Yalova 
da da belediy e 
başkanlığını 
H. Hayrettin 
B inicioğlu île 
birinci gotunayoa 
Armutlu 
İlçesinde de 
AK Partinin 
önde olduğu 
son alınan 
b ilgiler arasında. 
İlçe Secim 
Kurullarındaki 
oy dağılım 
çizelgelerim 
değerlendirme 
çalışmalarının 
sabaha kadar 
sürmesi 
bekleniyor.

28 Mart 2004 saat 02.oo itibariyle kesinleşmeyen Türkiye genelinde 
partilerin aldığı toplam il, ilçe ve belde sayıları

PARTİ ADI İL İLÇE BELDE
AK PARTİ 3 296 636
DSP 2 4 15
CHP 1 79 154
MHP 1 47 80
SHP 1 12 9
DYP 0 62 130
ANAP 0 13 30
BGM 0 11 15
SP 0 9 24
GP 0 3 6
BBP 0 2 3
YTP 0 0 4
ÖDP 0 0 1

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (Saatozoo itibariyle)
AK PARTİ Hikmet ŞAHİN % 50,40 (42.487 00
CHP Tahir Gürhan AKDOĞAN % 19,33 (16.292 Oy
DYP Cevdet YÜCE % 13,80 (11.638 00
MHP Fevzi ZIRHLIOĞLU % 3.49 (2339 00
SP Selim Sait TERZİOĞLU % 3,24 (2.732 00
GP Zülfikar YÜKSEL % 3.23 (2.723 00
DSP Ali ARABACI % 2.57 (2,163 00
SHP Mehmet Murat KAÇAR %1.31 (1.103 00
ANAP Mustafa Erkut VARAL % 0.98 (826 00
BTP M. Zeki GARAÇOĞLU % 0,67 (566 00
BBP Ahmet YILDIZ % 0.42 (350 oy)
TKP Mehmet KUZULUGİL % 0.18 (155 00
ATP Recep SAZAN % 0.16 (13500
BGMZ Serpil ARSLAN % 0.09 (77 00
MİL.PAR. Recep SAZAN % 0.07 (62 00
BGMZ Alinaz Surya AKSAKAL % 0,04 (36 00
BGMZ Gürcan TAŞ Kİ RAN % 0.02 <2900^.

ADANA AK PARTİ Aytaç DURAK % 35.74 42.442
ANKARA AK PARTİ I. Melih GÖKÇEK % 50.85 392-452
İZMİR CHP Ahmet PİRİŞTİNA % 51.14 273-258
İSTANBUL AK PARTİ Kadir TOPBAŞ % 46.64 447-253
YALOVA AK PARTİ B Hayrettin BÎNİCÎOĞLU % 32.09 3.943



Sayfa 329 Mart 2004 Pazartesi
...  - 1 --- = HABER ~~

Kumla’da Eşref Güre, Umurbey’de Fatih Mehmet Güler, 
Kurşunlu’da Bayram Demir kazandı.

Seyfettin SEKERSOZ

Erol GÛRÇAY

Pazar günü yapılan 
yerel yönetimler 
seçimlerinde 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı'nı Adalet 
ve Kalkınma Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Turgut kazandı.
Yoğun geçen seçim 
propaganda döne
minden sonra, dün 
seçmenler Belediye 
Başkanlığı, Belediye 
Meclis üyeliği, İl 
Genel Meclis üyeliği 
ve muhtar seçimleri 
için sandık 
başma gittiler.
Saat O8.oo’de 
başlayan oy verme 
işlemi saat 17.oo’de 
sona erdi.
Seçmenlerin yüzde 
65’e yakını sandığa 
giderken, sandık 
kurullarında oyların 
açılmaya başlan
masından sonra, 
AK Parti Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Turgut’un 
rakiplerinden önde 
olduğu görüldü. 
Gazetemiz baskıya 
hazırlandığı sırada, 
resmi olmayan 
sonuçlara göre 
Gemlik’te Mehmet 
Turgut yeniden 
Belediye Başkanı 
seçilirkin, Umur 
bey’de Anavatan 
Partisi adayı Fatih 
Mehmet Güler ile 
Kurşunlu Beldesi’nde 
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir, 
seçmenlerinden yeni

TAŞI 
GEDİĞİNE

Tebrikler....
Halk verdi görevi
Dedi: Haydi! Hacı Mehmet 
Beş yıl daha göreve devam et!

Mehmet Turgut, seçim zaferini üzerinde iki mum bulunan pastayı eşi ile keserek, kutladı
den güven oyu ala 
rak. ikinci kez Beledi 
ye başkanîiğinâ 
seçildiler.
KUMLA’DA 
BAŞKAN DEĞİŞTİ 
Küçük Kumla Belde 
si’nde hareketli 
geçen seçim dönemi 
dün sandıktan 
Genç Parti Belediye* 
Başkan adayı 
Eşref Güre çıktı. 
İlçemizin üç beldesin 
den belediye başkanı 
değişen tek yer 
Küçük Kumla oldu. 
HAVAİ FİŞEKLE 
KUTLADILAR 
Gemlik’te seçim 
sonuçlarının resmi 
olmayan sonuçlarının 
alınmasından sonra, 
seçimlerin AK Parti 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet

Turgut’un kazan
masından sonra. 
Belediye hoparlörü 
ile yapılan duyuru ile 
saat 22.30’da İskele 
Meydanı’nda havai 
fişek gösterilerinin 
yapılacağı ilçe 
halkına bildirildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Belediye Başkanmın 
eşi Nuriye Turgut 
ve çocukları ile 
partililer İskele Mey 
danı’nda havai fişet 
patlatarak, başarı 
İarını kutladılar.
Burada, Gemliklilere 
seslenen Mehmet 
Turgut, seçimlerden 
bekledikleri neticeyi 
aldıklarını belirterek, 
şunları söyledi : 
“Seçimi alacağımızı 
önceden de bili 
yorduk. Yollarda 
halkın içinde 
gezerken, onların 
akışlarından 

hoşgörü ve

gözlerinden beni 
destekleyeceklerini 
anladım. Gemlik 
halkı yaptığını 
hizmetlerin karşılığı 
nı sandıkta verdi. 
Bundan sonra 
Genılik’i hep birlikte 
yöneteceğiz. 
Halkımız Gemlik’te 
yapılacak olan 
hizmetlerin içinde 
olacak. Cuma 
gününden kalan 
çalışmalarımızı 
pazartesi günü 
devam edeceğiz.” 
Gemliklileri çok 
sevdiğini de söyleyen 
Mehmet Turgut, 
hakkında çıkarılan 
dedikoduları 
Gemliklilerin iterek, 
kendisine teveccüh 
gösterdiğini söyledi. 
Turgut, konuş
masının sonunda 
“İnsanların kalbine 
hizmet ile girilir. 
Halk bir insan 
olarak adayı 
değerlendirir ve 
karşılığını verir” 
dedi.

Bursaspor ağır yaralı...
Bursaspor ağır yaralı.
Kendi evinde, İst anbuispnr'a 

yenemedi.
En dipte yer alan Adana nan ve 

Elazığ’ın yanına yerleşti.
Diğer takımlar bu üçlüden bir 

bakıma koptular.
Dipteki üçlüden en iyi durumda 

olan Bursaspor.
Ama. Akcaabat-Sebatspor 

Bursa dan 5 puan önde.
İstanbulspor ise, 6 puan önde.
Bu saatten sonra, bu farkın 

kapanması imkansız.
Ligin bitmesine 7 hafta kala, 

bu fark kapanamaz.
Aslında, bu tabloya göre. 

Bursaspor düşmüş durumda.
Ama. Rakamlara göre dusmesı. 

beklemek durumundayız.
İstanbulspor maçı. 6 puanlık 

bir maçtı.
Bursaspor bu ineri alsaydı, 

umudu devam edecekti
İstajıbu Ispor'u yenemeş’mc e. 

kendi ipini çekti.
Ve. İstanbulspor ’u uçurdu.
Bir futbol takımı deyip 

geçmeyin.
İyi bir futbol takımı o sehruı en 

kudretli sivil toplum örgütüdür,
O şehrin, en iyi tanıtım 

aracıdır.
Bursaspor’un küme düşmesi, 

Bursa’nın karizmasına da tesir 
edecek.

Artık mucize bile yetersiz.
Çünkü her maçı kazanmakta 

yetmiyor.
Çünkü İstanbulspor’un ve 

Sebat spor un alacağı sonuçtarda 
önemli.

Yavaş yavaş bu nrarn «onnca 
alışma m ı / lazım.

Çünkü, görünen kov kdavnz 
istemiyor.

Bu dusus belki de. Rm-saspm • 
ali v apn a yöneltir.

Yırtardır ihmal edüen alt 
vapıya. dortrnesiro sağlar.

ÇC?(/
F

(baaf eden fvdmce.
Karin da ovder.
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ynep ANAP’ı kurtaramadı Hüner Coskuneı
LRŞOZ

Pop mu/ıgİ sanatçısı 
Zeynep, İskele 
Meyd^u’nda verdiği 
konsefob gençleri coş
turdu.
Seçim çahsmala rının 
stresini üze derinden 
atan vatandaşlar, 
Zeynep'in güzel 
Şark/farıyla 
bol bol eğlendiler.
Ajoavatan Partisi İlce 
Teşkilatı tarafından 
düzenlenen konserde 
’ÖHtp Haramiler

solistleri Ayhan 
Yener'le birbirinden 
güzel eserleri 
seslendirerek, 
bdyük alkış aldılar. 
İlk çıkardığı 
kasette yer alan

| "Memedim" 
şarkısıyla asker 
analarının gön
lünde taht kuran 
güzel şarkıcı 
Zeynep, • 

'sahneye çıktığında
İskele Meydanı ‘nda 
ver yerinden 
oynadı.

Birbirinden güzel 
şarkılarıyla İskele 
Meydanını 
dolduranlara güzel 
bir akşam yasatan 
Zeynep, okuduğu 
"İnadı bırak" isimli 
sarkışıyla da gençleri 
coşturmasını bildi. 
Zeynep Konserinden 
sonra ANAP belediye 
başkan adayı Adnan 
Tekin Gemliklilere 
seslenerek destek 
istedi. Ancak, 
Zeynep'li 
konser Tekin'i 
başkan yapamadı.

Gemlik’te konse
verecek

k

Türk Sanat 
Müziğinin usta 
yorumcusu 
Hüner Coskuner, 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
hayranlarıyla 
buluşacak.
Maliye Bakanlığı 
Bursa Defterdar 
lığı tarafından 
organize edilen 
Hüner Coskuner 
konseri bu 
akşam saat 
20.30 da 
başlayacak.
Şef Hilmi 
Bozdemir'in 
yöneteceği 
konserin

5
W

LOROSU

sunuculuğunu 
ise Selçuk 
Öden yapacak. 
Sesiyle Türk 
Sanat Müziğine 
gönül verenlere

Hüner
Co$kuner m

ilçemizde
büyük dgı

İM*Klmsı<w

I fla/M NİŞ
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ

ISITMAM ŞOK KAMPANYA

18 AYA VAKAN VADSUK
SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI 
KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için seçeceğiniz uzun vadelerde.
TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar. k* Yabtiı stokerE e»

Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı 
Merkezi Sistem Kazan

Kombi

▻ Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan.> Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.> Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.► İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.> Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.► Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar► Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu» ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.► Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224.513 37 89 ■ 5133423
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Sayfa 5

Kütüphane Haftası 
kutlamaları başlıyor 

28 bin 522 adet kitap bulunan
Gemlik Kütüphanesinde 2003 yılı içinde 

22 bin 735 çocuk, 32 bin 138 yetişkin 
olmak üzere 54 bin 873 okuyucu 

kütüphane hizmetlerinden yararlandı
Her yıl 29 Mart - 
4 Nisan tarihleri 
arasında kutlanan 
Kütüphane Haftası 
bu yıl da bugünden 
itibaren kutlanmaya 
başlanacak.
Gemlik Kütüphane 
Müdürü Erdal Şen, 
yaptığı açıklamada 
kütüphane içindeki 
kitap ve çeşitli yayın 
organlarından 
oluşan bir serginin 
açılacağını söyledi. 
Erdal Sen, Gemlik 
Kütüphanesi'nd<*.
28 bin 52 7 "adet 
kitap bulunduğunu

belirterek, 
şunları söyledi : 
“2003 yılı içinde 
kütüphanemiz 
hizmetlerinden 
54 bin 873 okuyu
cu yararlanmıştır. 
Bu okuyucuların 
22 bin 735'i çocuk, 
32 bin 138 yetiş 
kinlerdir. Çocuk 
okuyucuların 9 
bin 567'si erkek, 
13 bin 168'i kızdır. 
Yetişkin okuyucu
ların ise, 12 bin 
979'u erkek, 
19 bin 159'u 
bayandır.

Görüldüğü gibi 
kütüphanemizde 
bayan okuyucu 
sayısı erkeklerden 
daha fazladır. " 
Şen, 2004 yılındaki 
hedeflerinin kütüpha 
neye daha çok kitap 
sağlamak ve okuyu
cu sayısı arttırmak 
olduğunu belirterek, 
“Amacımız, 
hizmette kalite ve 
verimliliği yük 
seltmektir" dedi. 
Gemlik kütüphane
sinde bir müdür, 
iki memur, bir şoför 
görev yapıyor.

Seyfettin ŞEKERSĞZ 

Yerel seçimle 
de ilgi göste 
rilmeyen seç
menlerinin 
başında ilk 
sırayı özürlü 
ve yaşlılar 
aldı.
Yüksek katlar
da bulunan 
sandıklarda 
oy kullanması 
gereken yaşb 
ve sakat 
vatandaşların 
bazılarına 
yakınlan 
tarafından 
oy kullanma 
imkanı 
tanınırken, 
bazılarına ise 
kendilerinin 
bizzat oy 
kullanması 
gerektiği 
iletildi.
Gülhatun 
Turan isimli 
yaslı bayanın 
durumunu

gören sandık 
başkanı, kızına 
oy kullandınr 
ken, bir başka 
yerde aynı 
hak tanınmadı.
İmam Hatip 
Lisesinde 151 
nolu sandıkta 
oy kullanması 
gereken ve 
bir ayağı 
olmayan 
Selim Güneri

önce merdi
venleri 
çıkmak istedi 
ancak dar 
merdivenleri 
çıkmanın 
mümkün 
olmadığını 
anlayınca 
yakınlarını 
sandık 
baskanına 
ponderdı 
Sandık

başka nının 
oyunu btzzaf 
kıaıfchia 
kullanması 
gerektiğmı 
söylemesi 
üzerine net 
kata oka- 
mayan Sefem 
Güneri adk 
\ a t andas bmb 
Mire merdnen 
\arwnda 
U-Urdı

I Serbest Kürsü Mustafa CANTEKİN

Kütüphane Memuru

Okuma Alışkanlığında Halk Kütüphanelerinin rolü

Okuma alışkanlığının toplumsal 
ve bireysel düzeyde yaratılması ve 
geliştirilmesinde halk kütüpha- 
lerinin rolü sık sık dile getirilen ve 
genelde kabul gören bir yak
laşımdır.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde, 
gerek temel okur yazarlık ve 
gerekse okuma alışkanlığının 
kazanılıp, geliştirilmesinde halk 
kütüphaneleri önemli görevler 
üstlenmiş ve büyük başarılar elde 
etmişlerdir.

Toplumdaki bireylerin, ülkesinde 
ya da diğer ülkelerde, gereksinim, 
ilgi ve beğenilerine yönelik 
üretilmiş olan düşünce ürünü 
çeşitli ve çok sayıda okuma kay
nağından haberdar olabilmeleri ve 
onları kendi oyanakları ile elde 
edebilmeleri çok güçtür. Halk 
kütüphaneleri gerek görevleri 
gereği gerekse olanakları itibarıy
la bunu gerçekleştirebilecek 
güçtedir.

Günümüzde okuma alışkan
lığının cok boyutlu ve bir olgu 
olduğu ve bu boyutlardan birinin 
de “Okunulan yer” olarak ifade 
edildiği görülmektedir. Okunulan 
yerin ses, ısı, ışık, iç donanım v.b. 
yönlerden belirlenen standartlara 
uygun olm- »kuma alışkanlığı

yönünden büyük önem taşımak
tadır. Bazı bireylerin sessiz, 
bazılarının ise sesli bir ortamda 
okumayı tercih etmelerine karşın, 
ev, okul ya da başka yerlerde de 
bu ortamı bulamamaları, onların 
okuma alışkanlıklarını olumsuz 
yönde etkilemektedir.
Standartlara uygun bir halk 
kütüphanesinin bina ve iç 
donanımı, okuma alışkanlığı için 
burada sözü edilen koşullardaki 
ortamı sağlayabilmekte ve bazen 
bireyler sadece bu ortamın çekici 
ligi ile kütüphaneye gelip kitap, 
dergi, gazete vb. okuyabilmekte
dir.

Sonuç olarak, okuma alışkanlığı 
bir halk kütüphanesinin varlık 
nedenini oluşturmaktadır. 
Okumayan bir toplum halk 
kütüphanesine ihtiyaç duymaya
cak, ihtiyaç duyulmayan bir 
kurum ise, kendini geliştirmek 
için içten bir çaba harcamayarak 
ve bu nedenle de hem yönetim, 
hem de toplum tarafından önem 
verilmeyen atıl bir yapıya sahip 
olacaktır.

Halk kütüphanesinin okuma 
alışkanlığı konusunda atacağı her 
bir adım, gerçekte, kendi gelişimi 
için harcadığı bir çabadır.

Seçmenler sandığını 
bulmakta zorlandı

Muhtarlıklarda
I günlerce asılı kalan 
I isini listelerine 

bakmayan vatan
daşlar secim günü 
zorlandılar.
Seçmen listelerinde 
isimlerini kontrol 
etmeven

veUmdhşlar.
muhtarlar tarafm- 
dan dağıtdan 
seçmen <n p«sw 
I alanı da almakta 
ihmalkarlık 
gösterince 
listelerin basında 
zaman geortMer.



İyotsuz tuz 
tüketmeyin

2005 Türkiye’de 
spor yılı olacak

İl Sağlık Müdürü 
Dr. Muhammet 
Güzel Kurt oğlu, 
iyotsuz tuz kul
lanımının çocuklar
da zeka geriliğine 
neden olduğunu 
söyledi. Kurt oğlu 
ayrıca, Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan gönderilen 
otomatik tuz iyot- 
lama cihazının 
hizmete girdiğini 
bildirdi.
Konuyla ilgili açık
lamalarda bulunan 
Van İl Sağlık 
Müdürü Dr.
Muhammet Güzel 
Kurtoğlu, Sağlık 
Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Genel Müdürlüğü 
ekiplerinin, iyotlu 
tuz kullanımının 
yaygınlaştırılması 
için Türkiye 
genelinde tara
malar yaptığını 
söyledi. Kurtoğlu, 
"İyotsuz tuz kul

TASFİYE İLANI
Arifoğlu Özel Sağlık Hizmetleri Tıbbi Malzeme Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 18.03.2004 tarihinde tasfiyeye girmiş 
olup borçlu ve alacaklılarının vesikaları ile birlikte bir yıl içinde 
tasfiye memuruna müracaat etmeleri önemle rica olunur.

TASFİYE MEMURU
GÜLÜZAR ARİFOĞLU

Cumhuriyet Mah. Kumla Cad.
Alyüz Sitesi C/13 GEMLİK/BURSA

lanımı, hamilelikte 
düşük, ölü doğum, 
bebek ölümlerinin 
çoğalması, bebek
lerde zeka geril
iğine, sağırlık ve 
cüceliğe neden 
oluyor. Çocuk ve 
gençlerde ise 
guatr, büyüme ger
iliği, zihnin yeterli 
çalışmaması, 
öğrenmede güçlük 
çekilmesi, okulda 
ise başarısızlığa 
neden oluyor. 
Verilere göre, 
dünyada 1 milyar 
600 milyon kişi, 
iyot yetersizliği 
hastalıkları riski 
altındadır. Her yıl, 
100 bin kretin 
bebek doğuyor. 
750 milyon kişide 
endemik guatr 
hastalığı bulunu 
yor. Dünyada, 1
milyar 200 milyon 
kişi kretin ve 43 
milyon kişi de iyot 
yetersizliği 
nedeniyle beyin 

özürlüdür" dedi 
Sağlık Müdürü Dr. 
Kurtoğlu, Sağlık 
Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması 
Genel Müdürlüğü 
personeli Fatma 
Yücesan ile Ankara 
Ziraat Odası'ndan 
Mühendis Prof. Dr. 
Recai Gürkan’dan 
oluşan 2 kişilik 
ekibin Van'a 
geldiklerini hatır
latarak, "Van’a, 8 
milyar lira 
değerindeki tuza 
potasyum iyodat 
katan otomatik tuz 
iyotlama cihazı 
gönderildi. Bu 
cihazı, Van'da tuz 
imalat yeri olan bir 
fabrikaya ücretsiz 
kurduk. İyot yeter
sizliğine bağlı 
hastalıkların 
önlenmesi için 
tek yol, iyotlu 
tuz kullanımıdır" 
şeklinde 
konuştu.

2005 yılında 
Türkiye’de yapılacak 
Formula 1, 2005 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi Finali'nin yanı 
sıra Voleybolda Genç 
Bayanlar Dünya 
Şampiyonası ve 
Üniversite Yaz 
Oyunları organizasy
onlarının başarılı bir 
şekilde gerçekleştir
ilmesi için çalış- ■ 
maların sürdüğü 
bildirildi.
Atletizmde Süreyya 
Ayhan, Futbolda 
Galatasaray ve A 
Milli Futbol Takımı, 
basketbolda A Milli 
Basketbol Takımı, 
Voleybolda A Milli 
Bayan Voleybol 
Takımı ile büyük 
başarılara imza atan 
Türkiye, 2005 yılın
da büyük organizasy
onlara ev sahipliği 
yapacak. 2004 yılı 
yaz aylarında basket
bolda "Dream Team- 
Rüya Takım" olarak 
adlandırılan ABD 
Milli Basketbol 
Takımı'm konuk ede
cek olan Türkiye, 
2004 Büyük 
Erkekler Avrupa Lig 
müsabakalarında da 
çeşitli ülkeleri ağır
layacak. 2004 yılın

da büyük organizasy
onların prot alarmı 
yapacak olan 
Türkiye, 2005 yılın
da özellikle 2005 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi finali ve Formula 
1 Ağustos ayı Grand 
Prix’i ile gözlerin 
odak noktasında ola
cak. İzmir’de düzen
lenecek 2005 
Üniversite Oyunları 
da Türkiye için 
önemli bir tanıtım fır
satı olacak.
Avrupa Futbol 
Federasyonları 
Birliği, 2004-2005 
sezonu Avrupa 
Şampiyonlar Ligi 
finalinin yapılacağı 
yer olarak İstanbul 
Atatürk Olimpiyat 
Stadı’m seçti.
Avrupa’daki 5 stadı 
geride bırakarak bu 
organizasyona et 
sahipliği yapma 
hakkını kazanan 
Atatürk Olimpiyat 
Stadı, 1OC, IAAF ve 
FIFA kural ve şart
larını karşılayan 
Türkiye’deki tek stad 
olma özelliğini taşıy
or. İstanbul Atatürk 
Olimpiyat Stadı, 
komite tarafından 
büyük finale talip 
olan Stade de France

(Paris), Estadk» do 
Dragao (Porto). Jose 
.Al v alade te Estadk) 
da Luz (Lizbon) ve 
Vicente Calderon 
(Madrid) statlarıyla 
yarıştı. CEFA icra 
Komitesi, 2005 ydat- 
da 5.'si düzen
lenecek Meridyen 
Kupası organizasy
onunu da Türkiye’ye 
verdi.
2005 yılı Formula 1 
takviminde yer alan 
Türkiye, Formula 1 
yarışlarının hazırlık
larını yoğun bir şek
ilde sürdürüyor. 
Kurtköy'de in sası 
süren İstanbul 
Formula 1 pisti âckı 
500 isçi günde üc 
vardiya çalışıyor. 
Toplam 2 milyon 
170 bin metrekareft 
bir alanda gerçek
leşecek projenin 
zamanında teslim 
edilmesi halinde 
Türkiye Grand 
Prix inin Ağustos 
ayında yapılması 
bekleniyor.
Voleybolda Büyük 
Bayanlar 2005 
VVorld Grand Pm 
Avrupa Elemeleri 
21-26 Eylül tarihleri 
arasında Ankara'da 
düzenlenecek

ELEMAN ARANIYOI
Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok. 

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 96 83
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Aşağıdağdere Köyü
sandık başına gitmedi

* Denizli'nin 
Honaz İlçesi ne 

bağlı Aşağıdağ 
dere Köyü nde, 
maden ocak
larının kapatılnıa- 
nıasını protesto 
eden köylüler 
sandık başına 
gitmedi.
Aşağıdağdere 
Köyü sınırlan 
içerisinde bulu
nan maden 
ocaklarının, içme 
suları ve tanm 
arazilerine zarar 
verdiğini ileri 
süren köylüler, 
yetkililerin sorun
larına eğitmediği 
gerekçesiyle yerel 
seçimlerde oy 
kullanıp kullanıl
maması konusun
da referanduma 
gitmiş ve oy bir
liğiyle oy kullan
mama karan 
almıştı. Denizli 
Valisi Gazi 
Simsek* in önceki 
gün köye giderek 
| görüştüğü Aşağı 

dağdere köylüleri 
bu sabah köy 
ilkokulunda kuru
lan sandıklara 
gitmedi. Sandık 
görevlilerinin tüm 
çalışmalarını 
tamamlayarak oy 
verme işlemini 
başlattığı köyde, 
hiçbir vatandaşın 
oy kullanmaması 
dikkat çekerken, 
köylüler oy kul
lanmak yerine 
aşure pişirip 
birlikte piknik 
yaptı. Jandarma 
ekiplerinin güven
lik önlemi aldığı 
köyde sandık 
görevlileri sabah 
saatlerinden beri 
önlerinde oy. 
pusulası ve 
zarflan ile sandık 
başlarında çay ve 
sigara içerek seç
menlerin gelmesi
ni bekledi. Honaz 
Kaymakam vekili 
Gökhan İkitemur, 
Aşağıdağdere
Köyü’ne gide rek 

köy kahve 
hanesinde 
vatandaşlarla 
görüştü ve oy 
kullanmalarını 
istedi. 
Köylüler kay
makamın 
isteğini red
dederek oy kul
lanmama konu 
sundaki ısrarlarını 
sürdü rünce 
Gökhan İkitemur 

makam aracıyla 
köyden uzaklaştı. 
61 ve 62 numar
alı sandıklarda 
kayıtlı 375 seç
men, bir evin 
avlusunda topla
narak aşure ve 
gözleme yaptılar. 
Düğün havasının 
yaşandığı piknik 
alanına masalar 
kuruldu, kazan 
kazan pişirilen 
aşureler köy 
kadınları tarafın
dan köylülere 
dağıtıldı. Maden 
ocaklarının
kaldırılmaması 

halinde sandık 
başına gitmeye
ceklerini daha 
önceden duyur
duklarını ve aldık 
lan karan uygu
ladıklarını 
belirten köylüler, 
"Maden ocaktan 
kaldırılmadığı 
sürece oy kullan
mayacağız. Biz 
demokratik 
hakkımızı kul
lanıyoruz ve hiç 
bir şahıs ve 
kuruma karşı 
bir tepkimiz yok" 
dediler. Muhtar 
adayı nın da çık
madığı köyde, 
köylüler muhtar 
sız kalmala 
nnın söz konusu 
olma dığını 
söylediler.

116 yaşındaki seçmen 
oyunu kullandı

Türkiye’nin en 
yaşlı seçmeni 
116 yaşındaki 
Dursun Hançer, 
oyunu torununun 
yardımıyla 
kullandı.
Sabah erken 
saatlerde vatan
daşlık görevini 
yerine getirmek 
için sandık başı
na giden 5 çocuk 
81 torun sahibi 
Dursun Hançer, 
Atatürk’ü gördü 
günü, Kurtuluş 
savaşını yaşadı 
ğını söyledi.
Bursa’nın merkez 
Yıldırım İlçesi 

Akçağlayan 
Mahallesi’nde 
oturan Dursun 
Hançer, 45 
yaşındaki torunu 
Ali Hançer ile 
birlikte oyunu 
kullanmak için 
İşgir İlköğretim 

Okulu

15 numaralı 
sandığa gitti. 
Güçlükle 
yürüyebilen ama 
dinçliğini hala 
koruyan Dursun 
Hançer, sırada 
bekleyen 
vatandaşların 
rızasıyla 
en öne alındı. 
Torununun 
yardımıyla oy 
pusulasını doldu
ran Dursun 
Hançer, 
Büyükşehir, 
İlçe Belediye 
Başkanlığı ve İl 

Genel Meclis 
Üyelikleri için 

ayn ayrı 
sandığa gitti. 
İkinci ordu, 

»altıncı kolordu, 

yedinci tümen, 
yedinci topçu 
alayı, ikinci 
tabur, 
dördüncü 
batarya 

erlerinden oldu 
ğunu belirten 
Dursun Hançer, 
Adana'da 
askerlik kapar 
ken. Atatürk'ün 
teftişe geldiği 
günleri dün 
gibi hatırlıyor. 
Ne fes darlığı 
çektiğini anlatan 
Dursun Hançer, 
oyunu doğuştan 
beri halkçı 
olduğu için 
CHPye verdiğini 
söyledi. Her gün 
yoğurt ve elma 
yiyip öğle 
uykusunu aksat
madığı için dinç 
kalan Dursun 
Hancer'in torunu 
Ali Hançer de 
Türkiye'nin her 
geçen gün 
kötüye gittiğini, 
bu seçimin bir 
ümit olduğumı 
bildirdi.

BİLİŞİM HİZMETLERİ
geleceği IciN

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK <
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA fŞgfr 4
EN SON TEKNOLOJİ EN İVİ Fİ VAT
24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI

Türkiye’nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB teknolojisini sunuyoruz
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Sayfa

Türk işçisi yerli malı tüketiyor
Türk-İş’in anketine göre, işçiler yerli malı tercih ediyor.

Tütün satışlarında artış
Sigaraya yapılan zamlardan sonra tütün satışları arttı

Türk-İş üyesi işçi
lerin büyük 
çoğunluğu Türki 
yede üretilen 
malı tüketirken, 
tüketimde sendika 
lı ve sigortalı işçi
lerin çalıştığı işy
erlerinde üre tilen 
ürünlere öncelik 
veriyor.
Türk-îş Teşkilat 
landırma Uzma nı 
Sinan Vargı, 
İstanbul, İzmir, 
Bursa, Eskişe hir, 
Adana, Sam sun, 
Sivas, Di yarbakır 
ve Erzu rum’da 
konfede rasyon 
üyesi 500 işçinin 
katılımı ile 
"Türkiye’de 
Üretilen Malın 
Satın Alınması" 
konulu 
anket yaptı.
Ankete göre, işçi
lerin yüzde 91’i 
bir ürün satın 
alırken Türkiye’de 
üretilen malı ter
cih ediyor. Ankete 
katılan isçilerin 
yüzde 81’8’i ise 
ülkede üretilen 
ürünlerin satıl
ması kampa
nyalarını yetersiz 
buluyor. 
Türk-İş’in anke
tine katılan işçi
lerin yüzde 86.4’ü 
Türkiye’de 
üretilen malların 
üzerinde "Türk 
Malı" ibaresi

a a a

a a

a 
a

a a a a a
a
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bulunmamasının 
tüketicinin yerli 
malı satın alması 
nı engellediği 
yönünde görüş 
bildirdi.
Ankete katılan 
işçilerin çoğun
luğu, Türkiye’de 
üretilen ürünlerin 
garantisinin, yetk
ili servislerinin ve 
yedek parçalan 
nın bulunması 
nedeniyle tercihini 
yerli üründen 
yana kullanırken, 
yine ankete 
katılan işçilerin 
çoğunluğu 
Türkiye’de kaliteli 
ürünlerin 
üretildiği 
görüsünde.
Türk-İs üyesi işçil
er, yabancı mal
ları toplumda 
daha iyi imaj 
verdiği için tüket
tiğini belirtirken, 
işçilerin yüzde 
93’ü çalışanların 
üretimden gelen 
güçleri kadar 
tüketimden gelen 
güçlerinin de etk
ili olduğu fikrine 

sahip, 
işçilerin yüzde . 
94’ü bir ürün 
satın alırken, o 
ürünün üretildiği 
işyerinde çalışan 
işçilerin sigortalı 
ve sendikalı 
olmalarının kendi
leri için çok 
önemli olduğu ve 
öncelikli olarak 
sendikalı işyer
lerinin ürettiği 
ürünleri tüketmeyi 
tercih ettikleri 
yönünde görüş 
bildirdi. Türk 
İşçisi Seçici 
Davranıyor" 
Anketi gerçek
leştiren Türk-İş 
Teşkilatlandırma 
Uzmanı Sinan 
Vargı, konfed

erasyon üyesi-işçi
lerin ve ailelerinin 
tüketimde önce
likli olarak yerli 
ürünleri tercih 
ettiğini vurgula
yarak, işçilerin 
özellikle sendikalı 
işyerlerinde 
üretilen ürünleri 
de tercih ettiğini 
anket ile 

belirlediklerini 
söyledi.
Türk işçisinin 
tüketimde seçici 
davrandığını anla
tan Vargı şunları 
söyledi: 
"İşçilerin büyük 
çoğunluğu yerli 
malı tüketim kam
panyalarını yeter
siz bulduklarını 
bildirirken, 
çalışanın üretim
den gelen gücünü 
kullanma kadar, 
tüketimden gelen 
gücünü de 
gösterebileceğini 
ifade ederek, 
sendikalı işyer
lerinin ürünlerini 
tüketmede kararlı 
olduklarını açık
ladılar. Ülkemizde 
üreti len malın 
tüketimi konusun
daki duyarlılık, 
işçi ve sendikalar 
kadar, sanayi, 
ticaret odaları ile 
sivil toplum 
örgütleri tarafın
dan yürütülecek 
ortak kampa
nyalarla artırıla
bilir. Tiirk-İs 
olarak, yerli ürün 
kullanmak kadar, 
sendikalı işyer
lerinin ürünlerinin 
tüketilmesine 
yönelik 
kampanyalarımız 
bundan sonra 
yoğun olarak 
sürecek."

Sigaraya yapılan 
zamlardan sonra 
tütün satışlarında 
artış oldu.
Tütünün kilogramı 
15 milyon liradan 
satılıyor.
Bolu’nun Mudurnu 
ilçesinde pazarda 
kurduğu tezgahlar
da tütün satan 
Nizamettin Demir 
taş, sigaraya yapı 
lan zamlar son
rasında tütün 
satışlarında artış 
yaşandığını 
belirterek, "Sigara 
zammı öncesinde, 
tiryakiler tezgah
tan sadece sigar
alık tütün alıyor
lardı. Zam son
rasında kilo ile 
tütün satmaya 
başladım" dedi. 
Tütünün kilo
gramının 
10 milyon liradan 
başladığını anlatan 
Demirtaş, "Sigara 
lık iyi tütünün kilo
su 15 milyon lira,

Yatırım araçlarında 
geçen hafta

Hisse senetleri ortalama % 4.06 değer kazana
İMKB’de işlem 
gören hisse 
senetleri haftalık 
bazda ortalama 
yüzde 4.06 
oranında değer 
kazandı.
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
(İMKB) Bileşik 
Endekşi, hafta 
boyunca 812.35 
puan artarak 
20,023.77 puan
dan 20,836.12 
puana yükseldi.
Geçen hafta altın
da ve dolarda 
artışlar yaşandı. 
24 ayar külçe 
altının gram satış 
fiyatı yüzde 2.86, 
Cumhuriyet altı 
nının satış fiyatı 
da yüzde 2.11 
oranında yük 
seldi. Önceki 
Cuma günü 17 
milyon 500 bin 
lira olan 24 açar 
külçe altının 
gram satış fiyatı 
18 milyon liraya.

1 kilogram tütün 
günde 1 paket 
sigara içen bir 
tiryakiye 1 ay 
rahat yetiyor" 
diye konuştu.
70 yıldır sigara 
içtiğini anlatan 77 
yaşındaki tiryaki 
Talat Cantürk ise 
sigara zamlanndan 
sonra sigaraya 
başladığını ifade 
ederek, "içtiğimiz 
tütünün zararının 
filtreli sigaradan 
fazla olduğunu 
biliyoruz ama 
yapacak bir şey 
yok. Paramız 
bazen bir paket

118 milyon 
500 bin lira olan 
Cumhuriyet altını 
nın satış fiyatı da 
121 milyon 
liraya çıktı.
Dövizde ABD 
Dolan, önceki 
hafta sonuna 
göre Türk Lirası 
karşısında cüzde 
0.08 oranında 
artarken, Euro 
yüzde 1.23 
oramnda değer 
yitirdi.
Kapanışta Ameri 
kan Dolan'nın 
satış fiyatı 1 
milyon 321 bin 
lira. Euro’nun 
satış fiyatı da 
1 milyon 609 
bin lira oldu.
Yatırım fonlarına 
katılma 
belgeleri de 
ortalama yüzde 
0.80 oranında 
değer kazandı. 
İMKB Tahvil 
ve Bono 
Piyasasında. 

sigara almaya 
yetmiyor’ dedi. 
Tezgahta satılan 
tütünden bir 
içimlik almak 
isteyen tiryakiler, 
dakikalarca 
bekleyerek aldık
ları tütünleri, 
tütün tezgahmm 
yanında bulunan 
taburelere 
oturarak, özenle 
sardıktan sonra 
içiyorlar.
Tezgahta açı» 
anda 10-15 
tiryaki sigara 
içince ortaya 
ilginç görüntüler, 
çıkıyor.

ağırlıklı 
ortalamalara 
göre çeşitli 
vadelerdeki 
bono ve tahvil
lerin haftalık 
net getirileri ise I 
yüzde 0.36 İe 
yüzde 0.47 
arasında 
gerçekleşti.
Önde gelen ve 
değerlendirme» । 
alman 10 karne I 
ve özel banka» I 
faiz oranlarına 
bakıldığında, 
mevduat faizina I 
haftalık net 
getirisi, bir yflt | 
mevduatta cüzde 
0.41 ve 1 açü 
mevduatta ue» 
0.37 oldu.’ 
Önceki hafta 
sonunda ortala
ma faizleri cüzde 
24 un altında 
olan haft ahk 
reponun net 
getirisi de yüzde I 
0.34 olarak I 
gerçekleşti.
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Bitki tedavisinde 
uzman kontrolü

Bitkisel tedavide yalnışlardan kaçınmak için uzman kontrolü gerekiyor.
Bitkisel tedavinin 
bilimsel ve modern 
tedavi kapsamı 
dışında tutulması 
sonucu konunun 
eğitimsiz kişilere 
bırakıldığı ve bunun 
da yanlış tedavi 
uygulamalarına 
neden olduğu 
belirtildi.
Farmakognozi ve 
Fitoterapi 
Derneği’nin düzen
lediği "Tıbbi 
Bitkiler ve 
Biy oy ararlanım ’ * 
konulu toplantının, 
açılışında konuşan, 
Farmakognozi ve 
Fitoterapi Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Ömür Demir Ezen, 
bitkilerin insanların 
varoluşundan 
itibaren tedavi 
amacıyla kul
lanıldıklarını ifade 
ederek, bitkisel

Siyasetçilere seçim 
sağlığı uyarısı

"Aşırı sevinç ya da üzüntü, kalp krizine neden olabilir."
Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Gökhan Cin, 
seçime giren 
belediye başkan 
adaylarını ve 
destekçilerini, kalp 
krizine karşı 
uyardı.
Doç. Dr. Cin, yap
tığı açıklamada, 
kaybeden belediye 
başkan adaylarının, 
aşın üzüntüden, 
kazanan belediye 
başkan adaylarının 
ise aşırı sevinçten 
kaçınmaları gerek
tiğini belirtti.
Politikacıların kalp 
ve damar hastalık
ları yönünden en 
riskli gruplar 
arasında yer 
aldığını vurgulayan 
Cin, 'Nabız 
atışlarının yük
seldiği, seçim gibi 

ürünlerin artık 
dünyada tıbbi ürün
ler sınıfına 
alındığını kaydetti. 
Bitkilerin bilimsel 
ve modern tedavi 
kapsamı dışında 
tutulmasının 
insan sağlığı 
düşünüldüğünde 
son derece yanlış 
bir tutum olduğuna 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Demirezen, 
hekimlerin bitkisel 
tedaviyi dışlaması 
sonucu bitkilerle 
tedavi konusunun 
eğitimsiz kişilerin 
elinde kaldığını 
söyledi.
Prof. Dr. 
Demirezen, bitkisel 
tedavinin modern 
tedavi kapsamına 
alınmamasının son 
derece yanlış 
olduğunu 
kaydetti.

dönemlerde poli
tikacılar sağlık riski 
altına giriyor" dedi. 
Kilo sorunu ve yük
sek tansiyon gibi 
şikayetleri olan 
politikacılarda 
seçimin getireceği 
streslerle birlikte 
tüm bu şikayetlerin 
tekrar alevlenme 
olasılığının yüksek 
olduğuna dikkati 
çeken Doç. Dr. Cin, 
şunları söyledi: 
"Politikacıların 
seçim günü ve 
sonuçların açıklan
maya başlandığı 
andan önce mutla
ka doktorlarına 
görünerek kon
trolden geçmeleri 
ve kan basınçlarını 
kontrol altına 
almaları gerekiyor. 
Başkan adayları ve 
taraftarlarına, 
seçim günü biraz 
rahatlatıcı, gevşeti- 
ci, sakinleştirici

Gazi Üniversitesi 
Eczacılık 
Fakültesi 
Farmakognozi 
Ana Bilim 
Dalı’ndan 
Profesör Dr. 
Erdem Yeşilada 
da yaptığı konuş
mada, bitki 
tedavilerinde 
miktar ve kul
lanımın çok önemli 
olduğunu belirterek, 
bitki tedavileri için 
her zaman zararsız 
denilemeyeceğini 
bildirdi.
Bilimsel denetim 
olmaksızın aktarlar
dan alınan broşür
ler, kitaplar, çeşitli 
yayınlarla halkın 
bitkisel ilaçlara 
özendirildiğine 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Yeşilada. dene
timsiz ve yanlış kul
lanımların sorunlara 

ilaçlardan 
almalarını öneriyo
rum."
Kaybeden ve 
Kazananlara Öner
iler
Seçimin ertesi günü 
ayrı problemlerin 
yaşanabileceğine 
dikkati çeken, 
sevincin de üzün
tünün de çoğunun 
zarar olduğunun 
unutulmaması 
gerektiğini vurgu
layan Cin, konuş
masını şöyle 
sürdürdü: 
"Aşın üzüntünün, 
başta kalp olmak 
üzere tüm damar
larda büyük risk 
getirmesi mümkün. 
Böyle dönemlerde 
kalp krizleri daha 
fazla görülüyor. 
Olası bir kalp 
krizinden uzak 
durabilmek için 
seçim ertesinde 
özellikle yenilgiye

yol açabileceği 
uyarısında bulundu. 
Toplantıya Sağlık 
Bakanlığı İlaç 
Eczacılık Genel 
Müdürü Hayriye 
Mıhçak da katıldı. 
Mıhcak. bir eczacı 
olarak toplantıyı 
düzenleyenlere min
nettar olduğunu 
belirterek, bitkisel 
ilaçların kon
trolünün 2002 yılın
dan itibaren Tarım 
Bakanlığı'ndan 
Sağlık Bakanlığı’na 
devredildiğini 
hatırlattı._____________ I

uğramış olan aday
ların, bunu sükunet 
içinde karşılaya
bilmeleri gerekir.” 
Doç. Dr. Cin, 
kazananların da 
aşırı sevinçten 
kaçınmaları ve bir 
süre kendilerini 
dinleyerek ekle 
ettikleri başarıyı 
sindirmeleri gerek
tiğini belirterek, 
şunlan kaydetti: 
Seçimi kaybeden 
politikacıların asan 
üzüntüden dolayı 
kalp krizi riski tas» 
mas m tn v anı sıra 
secimden Kasamla 
çıkanların aşırı ses • 
inçten aynı sakmtnı 
yasamaları 
mümkün. Çünkü 
asın üzüntü gAâ 
asın sesine de 
bü wk stres kas
nağı olabdissw 
Ses inci de cok 
abartmamak 
lazım.

Bahar alerjisini 
hafife almayın

Alerjik nezle tedavi 
edilmediği takdirde astıma 

neden oIabilîyor

Bahar aylarında 
önemsenmeyen 
alerjik nezlenin. 
zamanında tedavi 
edilmemesi halinde 
astıma neden ola
bildiği bildirildi.
Uludağ Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Çocuk Alerji Bilim 
Dalı Başkanı Prof.
Dr. Nihat Sapan, 
kasıntı, ciltte

I kızarıklık, nefes 
i almada zorluk.

hapşırma, 
öksürme ve 
gözlerde yaşarma 
gibi belirtilerle 
ortaya çıkan bahar 
aler jile r in in ozellik-

। le mart-mayıs 
aylarında 
görüldüğünü 
söyledi.
Bahar alerjisinin 
belirtilerinin bazı

■»sanlarda hafif 
saçılacak nrteisk - 
t eşken. ban leadb 
erde Öksürak w 
nefes dariağ» gdbk 
astım seklinde 
ortaya çdrihğm 
vurgulan Sapan, 
hastabğm. alerjik 
ast una donaasane 
rrskaran de eMhdhu 
yüksek olduğuna 
dikkat erkti 
Prof Sapan »eda 
v»de t emel kur atan 
alerji v ar at an vnad 
de ferden uzak dnr 
ma k aMağMnm 
altım < irerek 
bunun km de 
oncehkle aler jn e 
neden olan mad 
deferm betaden- 
mesi bttnsm km 
dtevğ testler» wap>- 
t ırmak grrekttğkü 
vurguladı

1
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İlçe Seçim Kurulu
sabaha kadar çalıştı

28 Mart 2004 Pazar 
günü çaplan yerel 
seçimler nedeniyle, 
sandık kurullarından 
gelen seçim sonuçlarının 
düzenlenmesinin 
yapıldığı Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nde 
bu yıl sandık başkanları 
ve ilçe seçim kurulu 
üyeleri organizas 
yonun düzgünlüğünden 
dolayı rahat bir çalışma 
ortamı buldular. 
İlçe Seçim Kurulu 
gözetiminde yapılan 
çalışmalar bu sabaha 
kadar sürdü.
Seçim torbalarını 
teslim etmek için sıra 
bekleyen sandık kurulu 
başkanlan okul 
kantininin de yararla
narak, sıra beklerken 
karınlarını da duyurdular.

TEŞEKKÜR
24 Mart 2004 Çarşamba günü 

Hakkın rahmetine kavuşan 
Biricik Annemiz, Sevgili Eşim, 

Ailemizin neşe kaynağı 
İyilik Meleğimiz, Değerli İnsan 

Emekli İngilizce Öğretmeni

Nihal (Kaptan) 
Öztüre’nîn

(18 Kasım 1959 - 24 Mart 2004) 
hastalığı ve vefatı sırasında bizi yalnız 
bırakmayan, cenaze törenine katılarak 
taziyelerini bildiren, çelenk gönderen; 

telefon ve gazete ilanı ile acımızı paylaşan, 
evimize bizzat gelerek başsağlığı dileyen; 

kederli günümüzde bizlerin yanında 
olan akraba, dost, öğretmen, öğrencilere, 

kurum ve kuruluşlara, siyasi parti 
temsilcilerine, belediye başkanlarına, 
başkan adaylarına, tüm sevenlerine 

sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

ÖZTÜRE ve KAPTAN 
AİLELERİ

Muhtarlar belli oldu
Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Gemlik merkez, 
belde ve köy muhtarlarının bazılarından kazananların 
adları belli oldu. Saat 05.oo itibariyle çekişmeli gecen 
büyük mahallelerde eski muhtarlar makamlarım 
korudular. Seçimlerdeki merkez muhtarları şöyle :

MAHALLE 
Ata 
Balıkpazan 
Cumhuriyet 
Demirsubaşı 
Eşref Dinçer 
Halitpaşa 
Hamidiye 
Hisar 
Kayhan 
Orhaniye 
Osmaniye 
Yeni Mahalle 
Dr. Ziya Kaya

KÖYLER 
Adliye 
Engürücük 
Gençalli 
Güvenli 
Karacalli 
Kurtul 
Yeniköy 
Narh 
Şükriye 
Şahinyurdu 
Muratoba 
Katırlı
Kurşunlu Atatürk 
K. Kumla Güzelyalı 
Umurbey Orhaniye 
Umurbey Parsbey 
Kurşunlu

ADI SOYADI 
Nizamettin ÖZKUL 
Mehmet BİRLİK 
Mehdi AĞRI 
Necmi ŞANLI 
Eşref ŞENER 
Sevim KOÇDEMİR 
Necmi ÜNLÜ 
Şükrü KOCABIY1K 
Şükrü BEKİ 
Arif VURAL 
Ahmet AKYOL 
Nazmi SEVİM 
Enver ÇELİK

Ali ÇELİK 
Osman ÇELİK 
Mejdi NALCI 
İbrahim TURAN 
İbrahim MERT 
Cengiz ÜÇKARDEŞ 
Cemil GÜNDÜZ 
Haşan ÇAVDAR 
Cemil AYDIN 
Hüseyin MERİÇ 
Memduh BAŞARAN 
İbrahim KÖSE 
İzzet YILMAZLAR 
Cengiz KARASOY 
Metin DÜŞMEZ 
Mustafa DURAN 
Kabil OKUR

ELEMANLAR ABANIYII
✓ Giyim konusunda 3 - 5 yıl tecrübeli 
BAY - BAYAN ELEMANLAR alınacaktır.

✓ Ayakkabı reyonunda 3 yıl satış tecrübesine 
sahip BAY ■ BAYAN ELEMANLAR alınacaktır. 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 
ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI

İstiklal Caddesi No: 18 GEMLİK



81 il merkezinden 56 belediye başkanlığını kazanan AKP, seçimlerin galibi oklu

AK Parti sildi süpürdü
Yere/ seç i m/erin galibi AK Parti oldu. 81 il merkezinden seçim sonucu kesinleşen belediye 
başkanlıklarının 56’sını kazandı. CHP 9, SHP 5, MHP 4, DSP 3, DYP 1 ve SP 1 il merkezinde 

11 belediye başkanı çıkarırken, Ardahan’da bağımsız aday seçildi. AKP, İç Anadolu’da oy oranını 
• yüzde 50’lerin üzerine taşırken, batı illerinde yüzde 43’lere ulaştı. AKP, Doğu ve Güneydoğu 

ı Anadolu'da ise yüzde 37'de kaldı. AKP, 3 Kasım seçimlerine göre oy oranlarını da artırdı.

MI

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK DİJİTAL TV KEYFİ

KSrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

30 Mart 2004 Salı FİYATI : 200.000- TL.

SANSUI & FREE TV
UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA

BOSCH BAYİİ
ÇETİNKAYA TİCARETTE

İstiklal Caddesi No : 61'A (Karsak Cama aftr) 
Tel: (0 224) 514 60 14 GEMLİK

Partilerin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyelikleri seçimlerinde aldıkları oylar belli oldu.
■

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmarl.com

Güne Bakış

Seçim sonuçlan
Görülen o ki yerel seçimlerde de AK Parti aynı 3 

Kasım 2002 genel seçimlerinde olduğu gibi sildi 
süpürdü.

Bunun böyle olacağı dünden belliydi;
Merkez sağ partiler ile merkez sol ve'soldaki parti

lerin şapkalarını önlerine koyarak, Türkiye’nin son 20 
yılda yapılan seçimlerini iyi değerlendirmeleri, buna 
göre partilerine çeki düzen vermeleri gerekir.

Liderler diktasından kurtulamayan bu partiler, eğer 
kendilerine çeki düzen vermezlerse, silinip gidecekler.

Gidecek partilerin başında DSP ve ANAP geliyor. 
Radikal SP’de bu seçimlerde ağır yara aldı.
Yerlerini giderek uzlaşmacı İslamcılara bırakıyorlar.
Batı ve Amerika, Türkiye gibi demokrasiyi kör topal 

uygulayan bir ülkede, terörizme kayan islami hareket
leri önlemek için modeller üretiyor.

AK Parti, bu modelin dünyada uygulayıcısı olacak.
Demokrat İslam.
Batının Hıristiyan demokratları gibi..
Sonuç olarak, 30 yıldır ekonomik istikrarsızlık içinde 

kıvranan Türkiye’nin düzlüğe çıkabilmesi, batının ve 
ABD’nin desteğini gerektiriyor.

Bu seçimlerde model parti, başarısını sürdürüyor.
Gemlik’te de bu başarı pekişti.
İl Genel seçimlerinde vatandaşın yüzde 27'si sandığa 

gitmedi. Bu sayı 19 bin kişi dolaylarında.
AK Parti oyların yüzde 31.96 sini, DYP 16.57 sini, 

MHP 11.95’ini, CHP 9.61’ini, ANAP (şe 9.6’sını aldı.
Belediye Başkam Mehmet Turgut, en yakın rakibi 

Faruk Güzel’e 4 bin 690 fark yaptı.
AK Parti Belediye Meclisine 17 üye sokarken, D\P 

5, MHP 1 üye sokabildi.
İl Genel Meclisinde AK Parti 4 üye ile temsil edilecek, 

İDYP 1 üye ile..
AK Parti ve DYP’nln oylarında artış gözlenirken, 

diğer partilerde düşme görülüyor. Devamı syf 10'da

“Gemlik halkına teşekkür ederim

28 Mart 2004 Pazar günü yapılan yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma 
Partisi 25 kişilik Belediye Meclisi’nde 19 üyelik kazanırken, Doğru Yol Partisi 
5, Milliyetçi Hareket Partisi 1 üye sokabildi. Adalet ve Kalkınma Partisi nden 
İl Genel Meclis üyeliğine 4 üye girerken, Doğru Yol Partisi nden 1 üye gire
bildi. Gemlik Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliğine ve II Genel 
Meclis Üyeliği seçimlerinde siyasi partilerin almış olduğu oylar ise şöyle.

GEMLİK'
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Pazar günü yapılan seçimlerde, rakiplerini açA 
farkla geride bırakan ve yeniden belediye 
başkanlığına seçilen Mehmet Turgut Gem * 
halkına teşekkür etti.
Mehmet Turgut’un makamı dün kendisini teb* 
etmeye gelenlerle doldu taştı.
Uykusuz ve yorgun bir şekilde konuk arını keöu' 
eden Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
Gemliklilerin kendini sevdanı ve hizmetferim 
takdir ederek kendini yeniden seçtıg sc> eck

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sa^a 2 'de

mailto:kadri_guler@hotmarl.com
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Belediye Başkanlığına yeniden seçilen AK Parti adayı 
Mehmet Turgut, gün boyu tebrikle, i kabul etti

Kurşunlu, Küçük Kumla ve 
Umurbey’de rüzgar tersten esti

Türkiye Geneli’nde ve Bursa özelinde elde 
edilen yerel seçim ve il genel meclisi sonuçlarına 
bakılırsa AKP Türk Kamuoyu'ndan vize aldı.

Demek ki Türk seçmeninin iradesi bu doğrultu
da oluştu.

Kuşkusuz bu sonucun gerçekleşmesinde iktidar 
partisi bakanlarının ve milletvekillerinin 
sürdürdükleri "kampanya"lisanı çok etkili oldu.

Aş ve iş vaadleri seçmene damardan etki yaptı.
Bilindiği gibi Türkiye’de işsizlik son safhada..
Yurttaşın aş ve iş gereksinimi tüm değerlerin 

çok çok üzerinde.
Uzun yıllardan bu yana sürdürülen politikalar 

yurttaşı "günü kurtarmaya dönük"bir anlayışa itti.
Gelinen nokta ;
Doğal olarak AKP’yi yerelde de iktidara oturttu. 

Aslında AKP için "ülke yönetimi" şimdi başlıyor.
Gerçekten de AKP’ye çok önemli bir işlev ve 

sorumluluk yüklendi.
Bakalım altından kalkabilecekler mi?
Kalkarlarsa ne ala..
Altında kalırlarsa ödeyecekleri fatura çok yük

sek olur..
Olası seçim sonuçlarının ardından yapılan ikti

dar partisi yetkililerinin açıklamaları da "sorumlu
luklarının bilincinde"olduklarını gösteriyor.

Bu arada Bursa da alınan sonuçlara bakılırsa 
Gemlik ilginç özellikler sergiliyor.

İki belde ile İlçe Merkezi nin belediye başkanları 
değişmedi.

Değişiklik Küçük Kumla da yaşandı.
Küçük Kumla da Genç Parti’nin adayı Eşref 

Güre geçmiş yönetimi döneminde iyi izler bırakmış 
olacak ki 5 yıl aradan sonra yeniden Belediye 
Başkanlığı koltuğunu hak ederken,

Umurbey ; ANAP’ın adayı ve Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih Güler’le,

Kurşunlu ise ; DYP’nin adayı ve Belediye 
Başkanı Bayram Demir’le bir dönem daha devam 
dedi.

Hızlı esen AKP rüzgarından etkilenmeyen 
Umurbey ve Kurşunlu’da görünen o ki seçmen her 
iki adayın da çalışmalarından memnun.

Mehmet Fatih Güler Umurbey’in genç ve 
dinamik belediye başkanı.

Alt yapıya dönük uzun vadeli yatırımlarının 
yanı sıra insan odaklı ve sosyal yapıyı geliştir 
meye yönelik çalışmalarıyla da dikkati çekti.

Umurbey’li dostlarla yaptığımız sohbetlerde 
Mehmet Fatih Güler’ in partiler üstü bir yönetim 
anlayışı sergilediği ve diğer partilerin seçmen
lerinden dahi oy alacağı vurgulanıyordu.

Beklenen oldu..
Demek ki aday doğru.
Kurşunlu’da yeniden Belediye Başkanlığı na 

seçilen Bayram Demir ise bildiğim kadanyla 
üçüncü dönem görev üstlendi.

Bu da Kurşunlu Belediye Başkanı’nm doğru 
işler yaptığını gösteriyor.

Küçük Kumla’da ipi göğüsleyen Eşref Güre 
şimdi daha deneyimli ve bilgili olarak oturuyor 
başkanlık koltuğuna ..

Güre koltuğun hakkını verirde hala "bir tatil 
yöresi" konumunu sürdüren beldesini "tatil köyü’ 
havasına sokarsa istemedikten sonra kimse ken
disini koltuktan indiremez.

Parti ayırımı gözetmeksizin seçildikleri yöre 
halkını kucaklayan başkanlann yapacağı çalışmalar 
Gemlik ve beldelerini hak ettiği konumlara taşır.

"Hadi bakalım kolay gelsin."

“Gemlik halkına
teşekkür ederim”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gazetemize yaptığı 
açıklama ile 
Pazar günü 
yapılan seçim
lerde kendisine 
verilen destekten 
mutlu olduğunu 
söyleyip, 
Gemlik halkına 
teşekkür etti. 
Başkan Mehmet 
Turgut, makamın
da tebrik 
ziyaretlerini kabul 

eder keıı yorgun 
ve uykusuz 
olduğu görüldü. 
Turgut, makamına 
gelen konuklarına 
da sarılarak 
teşekkür etti. 
Kendisini Belediye 
Başkanı olması 
için kendini 
destekleyen ve oy 
veren tüm 
hemşehrilerine 
sonsuz şükran
larını sunan 
Mehmet Turgut, 
"Bu seçimler 
sonucu Gemlik’e 
hizmetimiz 
Hükümetimizin 
ve Bursa Milletve 
killerimizin 
desteğiyle arta 
rak devanı 
edecektir. Bana 
gösterdikleri ilgi

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ikinci kez beledıle 
başkanı seçilmesi nedeniyle, makamında kutlamaları 

kabul ederken, yorgun gözüküyordu

ve yakın destek
lerinden dolayı 
tüm Gemlik’ti 
hemşehrilerime 
saygılar suna 
nm" dedi. 
GEMLİK’TE İLK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
28 Mart 
seçimlerini 
değerlendirirken 
1983 yılından bu 
yana yapılan 
seçimlerde 
Gemlik'te bir 
ilki başardığını 
hatırlatarak 
"Seçim lerd en 
önce bazı siyasi 
partiler Gem 
lik'te bir Beledi 
ve Başkan mm

ikinci defa 
seçilmesinin 
mümkün 
olmadığını iddia 
ettiler. Bu seçim 
neticeleri, halkı 
mızın hizmet 
edenleri nasıl 
takdir ettiğini 
çok net şekilde 
göstermektedir. 
Aradaki oy farkı 
bunun çok bariz 
örneğidir" dedi.
1999 yılındaki
18 Nisan seçim
leriyle görev e 
yekliğinde borcu 
olan. maaşları 
ödeyemeyen bir 
belediye devir 
akhğı belirten 
Mehmet

Turgut şöyle 
konuştu: 
"Borçlar öden 
dikten sonra vcrp- 
tığımız hizmetler 
sevgili hemşehri
lerimiz tarafın
dan taktir edildi 
ve beni yeniden 
seçerek ödül
lendirdiler.
Ben hep sovle 
d im. 'Mehmet 
Turgut Gemlik! 
seviyor' dne. 
İşte herke» 
gördü. Mehmet 
Turgut Gemlik i 
seviyor. Gemlik 
lilerde Mehmet 
Turgut'u 
seırior"

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

~ KÖRFEZ RFKLAM
TEL : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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AK Parti 19, DYP 5, MHP 1 üye ile meclise girdi

Belediye meclis iyeleri wW
Pazar günü yapılan 
yerel seçimlerde, 
Gemlik Belediye 
Meclis üyeliğine 
Adalet ve Kalkınma 
Parti 19. Doğru Yol 
Partisi 5» Milliyetçi 
Hareket Partisi 
ise 1 üye soktu. 
Seçimlerde 10782 
oyla birinci olan AK 
parti den meclisi Ali

Okur oğlu, Cemal 
Aydın Aybey, Refik 
Yılmaz, Haşan İnce, 
Selim Yavuz, Vedat 
Büyükgölügezli, 
Aydın Bayraktar, 
Murat Yavuz, Fevzi 
Ayyıldız, İmdat 
Öztürk, Menderes 
Bingül, İnci Bülbül, 
Cemal Abaklı, 
Cevdet Göral,

Mahmut Atış, Güray 
Dilir ile kontenjan 
üyeleri Nurettin Bay, 
Oszman Sivas, Aykut 
Türe girdiler.
Seçimlerde 5653 oy 
alan Doğru Yol 
Partisi üyelerinden 
ise, Gökhan Taylan, 
İzzet Yavuz, Zekai 
Karaduman, Halil 
Çevik ve Ali Acar

belediye meclis üyesi 
olurken, Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden 
yalnız Osman 
Doğan'ı meclise 
sokabildi.
MHP belediye meclis 
üyesi seçimlerinde 
3837 oy alarak, 
Saadet Partisi’nin 
önüne geçti.

| Erol GÜRÇAY

Vedat Büyükgölügezli Aydın BAYRAKTAR Murat YAVUZ 
İnşaat Mühendisi İş adamı Muhasebeci

Haşan İNCE Selim YAVUZ
Doktor Orman Mühendisi

Fevzi AYYILDIZ İmdat ÖZTÜRK 
Formen Tekstilci

Menderes Bingül İnci BÜLBÜL Cemal ABAKLI
Milli Antrenör Ev Hanımı Tüccar

Cevdet GÖRAL Mahmut ATIŞ

Cüray BİLİR Adem DOĞAN Necmettin RAMA
Elk. Mühendisi Fotoğrafçı (Kontenjan) Fırıncı (Kontenjan)

Nakliyeci Makine Mühendisi

İşletmeci Inş. Mühendisi İktisatçı

NuretSn BAY Gökhan TAYLAN
Emekli (Kontenjan) Avukat

Esnaf İnşaat Mühendisi

Kendimizle yüzleşmekten korkmayalım
1974 yılında Kıbrıs'tan pirit madni 

ithal ediyorduk.
Banş harekatı oldu.
İthalatımız durdu.
Durumu Genel kurmaya ilettik.
Ve. 1975 Ağustos ayında bir 

heyetle Kıbrıs’a gittik.
Heyetimiz de Semih Sancar

Paşa nın ağabeyi de vardı.
Bizim yönetim kurulu üyesiydi.
Pirit’i satan bir İngiliz Şirketiydi.
Lefke’de tesisleri vardı.
Ve. Gemi konağında konveyör ban d 

sistemli bir iskele vardı.
Saha da hazır pirit stoku vardı.
Ama. Nasıl alacaktık.
Ve. Kimden alacaktık.
O tarihlerde, henüz düzen kurul

mamıştı.
Ganimetler. Maliye anbarlannda 

yığılıydı.
Piriti, tonu 7. Dolardan alıyorduk.
Borcumuzu (TL) ye çevirdik.
Ve. Kıbrıs Türk Federe Devletine 

ödedik.
O tarihletik adı böyleydi.
Para geçici bir hesapta tutulacaktı.
Ve. Gerçek alıcıya ödenecekti.
Bu bizim ahş-verişimiz belki de ilk 

örnek olmuştu.
Sonra ne yapıldığım sormadık.
Bir bakıma biz borcumuzu 

ödemiştik.
K. Kıbrıs’ta yabancılara ait malların 

ne olduğunu, basından öğrendik.
K. Kıbrıs’taki rum evleri ev Rum 

mallan konusunda titiz 
düşünülmemişti.

Bu yüzden bir Rum kadına 1 mfl 
yon dolar tazminat ödendi.

İleride hesaplaşma olacağını bilen 
Rumlar kendi bölgelerindeki Türk mal
larına dokunmamıstı.

Bizim tarafta olduğu gibi a hm-satım 
yapılmamıştı.

Kiraya verilenlerin ücretleri de bir 
fonda toplanmıştı.

Şimdi bölgelerindeki Türk mal
larının gerçek sahiplerine verilmesi 
onlan telaşlandırmadı.

Ama. Biz sattığımız wya hibe 
ettiğimiz mallan nasıl geri ala
cağımızın derdine duştuk.

Ve. Yanlış uygulamalarımızı Mphr* 
maya başladık.

Şimdi Bu hatalarımızı. ı a*an%e% erkk 
nutuklanmızla örtbas etmece c aksi
yonu.

cceu |
Doğru bilinmeyince.
Eğri bilinmet.

“Firi Atasötâi*
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Vergi Haftası kutlanıyor Festival abı biiyûyoı
Soyfattin SEKERSOZ

Her yıl gelenek
sel olarak tüm 
yurtta kutlanılan 
Vergi Haftası 
İlçemizde de 
kutlanıyor.
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan ile 
Vergi Dairesi 
personeli dün 
Atatürk Anıtına 
sunarak saygı 

| duruşunda 
bulundular.
Vatandaşın 
vergiye gönüllü 
katılımı ve top 
lumda vergi bi 
linçinin yerleşme
si nedeniyle, 

ı 29 Mart - 5
Nisan tarihleri 

‘ arasında kut
lanan vergi 
haftası etkinlik

o

ol ar mi

wrukru>v

tamam™ bitMİ 
«fiğmdr 10 ban 
kişmin rıhartAla

aylarında 
düzenlenen 
çeşitli etkinlik* 
lerde yer sıkın
tısının çekilme
siyle cozüm 
olarak dol- 
gusuna karar 
verilen İskele 
kenarı bittiğinde 
Gemlik büyük 
bir alana

lerinde İl 
düzeyinde ilk kez 
Gemlik'te Bursa 
Defterdarlığının 
düzenlediği, İlçe 
Vergi Dairesinin 
organize ettiği 
Hüner Coskuner 
konseri düzen
lenerek vergi 
haftası kutla
maları coşkuya 
dönüşecek.

Seyfettin SEKERSOZ

Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un 
Meclisten aldığı 
kararla 
dolgusuna 
başlanılan İskele 
Meydanı 
genişletme çalış
maları sürüyor. 
Özellikle yaz

i ^DANIŞ
TECRÜBE VE KALİTENİN ADRESİ 3

ISITMADA ŞOK KAMPANYA
18 AYA VAKAN VADE UR

I SİZ ÜŞÜMENİN KADER OLMADIĞINI
I KABUL EDİN ISITMA BİZİM İŞİMİZ.
I Güneş enerjileri, Klimalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kaloriferleri sizin için
I seçeceğiniz uzun vadelerde.

TERMODİNAMİK ve FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde
I cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

— Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşulları.

Merkezi Sistem Kazan

Kombi

Mtl hkıth Msltni klZM 
( OtMnatık Y akimdı >

Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz.
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler.
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler.
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

> YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.
> Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar
> Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu ve uygu 

ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
► Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
> Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.

GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0.224.513 37 89 - 513 34 23
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Seçim sonuçlarını değerlendiren DYP’li yöneticiler şu açıklamayı yaptı

“Dimdik ayaklayız
28 Mart seçimlerini 
değerlendiren DYP 
ilçe teşkilatında 
konuşan Faruk 
Güzel, "Tüm 
karalamalara 
rağmen partim 
ve ben başarılı 
olduk, dimdik 
ayaktayız" dedi. 
Secimi kaybedenin 
Anavatan partisi 
olduğuna dikkat 
çeken Güzel, 
"Merkez sağın 
adresinin DYP 
olduğu görülmüş 
tür” diye konuştu. 
Partili arkadaşları
na kendisine verdik
leri destekten dolayı 
teşekkür eden Faruk 
Güzel, "Biz 
ANAP'ın altında 
kalsaydık üzülür 
düm. Biz oylarımızı 
5 yılda 3 katına 
çıkararak başarılı 
olduk ve ilçede 
ikinci parti olduk. 
Siyaset uzun bir 
maratondur, iyi 
çalışırsak gelecek 
seçimlerde

gediğine

Sedna...
Bilim adamları güneş sisteminin 
oıiuncu gezegeni olabilecek 
yeni bir gök cismi saptamışlar. 
Adını, okyanus tanrıçası 
“sedna” koymuşlar.

Başımıza yağacak taş 
yetmezmiş gibi bir de o 
yandık gitti!

biz başarılı oluruz. 
Bir İl Genel ve 
5 Belediye Meclis 
üyesi çıkararak 
gücümüzü göster
dik" dedi.
Partililerin alkışları 
arasında "Bizi terk 
etme başkan imiz" 
seslerine yanıt veren 
Faruk Güzel, 
"Merak etmeyin 
ben buradayım ve 
savaşa devam 
edeceğiz. Partimi 

kesinlikle 
bırakmayacağım " 
diyerek, 
onları rahatlattı. 
DYP İlce Başkanı 
Peyami Cağlar da 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik Belediyesini 
kaybetmenin seçimi 
kaybetmek 
olmadığını herkesin 
bilmesi gerektiğine 
değinerek,
"Bizleri yükseklere 
çıkartan Faruk

BURSA HAKİMİYET
| VE KENT I

GAZETELERİNE
I İLAN ALINIR I

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

_ Fax : (0.224) 513 35 95 _

ABONE OLDUNUZ MU?
abone 0luN 

OKUYUN OKUTUN

Güzel’e partim 
adına teşekkür 
ediyorum.
Ben partimin ilçe 
başkanıyım ve 
görevimin başın
dayım. Hepimiz 
gördük ki sağın 
tek ismi DYP'dir.
ANAP sandığa 
gömülürken Genç 
Parti kaybolmuş
tur. Güzel günler 
bizim yakındır" 
dedi.

GP Bursa’da 
tek Kumla’da 

kazandı

Eşref Güre'ye oy verenler kutiadrtar
28 Mart yerel 
seçimlerinde Gene 
Parti’den Küçük 
Kumla Belediye 
başkan adayı olan 
Eşref Güre, rakip
lerine fark atarak. 
Gene Parti nin 
Bursa merkez, 
ilce ve belde

I lerinde partinin 
yüzünü güldürdü. 
1990 ara seçim
lerinde Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Abdullah 
Arslan'ın vefatı 
üzerine, ANAP’tan 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
secilen Eşref Güre, 
94 seçimlerinde de 
ikinci kez belediye 
başkanı oldu. 
1999'da yapılan 
yerel secimleri 
kaybeden Güre, 
bu kez 28 Mart 
2004 seçimlerine 
Genç Parti den 
adaylığını kovarak 
1495 oy aldı

I En yakın rakibi
I ANAPlı Ercan
I Kavlak 766 oy.
I Doğra Yol PartH»
I adayı Ömer Bal 

586 ov. AK Parti 
adayı inal Bayrak 
438 oy akrkra. 
CHP adayı Cafer 
Taylan ise tlî oy

I ahrken. rakiplerine 
fark atan Güre.

; gazetemize v aşrtığı 
| açıklamada 
t Gene Parti nin 
I ülke genelinde 
I oy kaybederken, 
i Kurrdab seçmenin 
. saksına oy

vererek, beledne 
başkam yaptığım 
söyledi.
Güre, 1999 
seçimlerinde 
Kumla'da 5 
partinin yaptığı 
ittifakın karsısında 
kaybettiğini 
belirterek, 
soc’le konuştu. 
“Gecen se/er.
5 partinin aldığı 
oyu bu kez ben 
aldım. Seçmenin 
beni tercih 
etmesinin neden» 
benden sonraki 
başkanda vatan
dasın aradığını 
bulamamasından 
kaynaklanıyor. 
Ben seçimleri 
kaybettiğimde 
seçmene kırıl
madım \etieede 
S yıl dinlenmiş 
oldum Seçmen 
de von I»s» değer
lendirip. btt seçim 
de bana oy ee 
nr re Â. biri ödül
lendirdi Bandan 
son ra Mae neHta* 
otan ketal 
ettirmek »cin 
en I »sw oğır ** 
M Tl.AnBJUt

sonra, krtataM 
Gene Parti II 
Başkam Hasra 
Basri Erdem ta 
Genel Başkan 
> arthmnsmm 
araşarak kat 
*>*»m
Göre. “Gene 
Harfi mn bölgede 
nmmu ağarttık" 
dedi
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Bireysel 
emekliliğe

Elektrik üretiminde 
sorun yok

ilgi artıyor
Bireysel Emeklilik 
Fonu’na yön
lendirilmiş 
sözleşme sayısı 
22 Mart itibariyle 
67 bin 660 a 
yükseldi. Bir 
önceki hafta 
sözleşme sayısı 
58 bin 829 adet 
seviyesinde 
bulunuyordu. 
Emeklilik Gözetim 
Merkezi (İGM) 
verilerine göre 
aynı tarihte 
bireysel emeklilik 
katılımcı sayısı 
65 bin 564 oldu. 
Önceki hafta 
sözleşme sayısı 
56 bin 864 adet 
olarak gerçek
leşmişti. Fonda 
toplanan katkı 
payı aynı tarih 
itibariyle 25.9 
trilyon lira 
olurken toplam 
yatırıma yönelen 
fon büyüklüğü 
24.6 trilyon 
lira oldu.
Bireysel Emeklilik 
Fonu’na katılım
cılar arasında en 
fazla yaş aralığı 
yüzde 37.6 ile

25-34 yaşlarında
ki katılımcılar 
olduğu gözlendi, 
ikinci sırada 
yüzde 36.9 ile 
35-44 yaş ve 
yüzde 18 ile 
45-55 yaş aralığı 
oldu. 25 yaş altı 
yüzde 5.8 ve 
56 yaş üstü ise 
yüzde 1.7 
şeklinde oluştu. 
Para birimine 
göre sözleşme 
dağılımlarına 
bakıldığında ise 
yüzde 76.1 ile TL 
yüksek bir oranla 
ilk sırada yer aldı. 
Dolarla yapılan 
sözleşme sayısı 
yüzde 18.2, 
euro ile yapılan 
sözleşme yüzde 
5.7 oranında

gerçekleşti. 
Tahakkuk eden 
giriş aidatına 
göre sözleşme 
dağılımında yüzde 
38.1 oranında 
300 milyon TL 
üzerinde oranlar 
ilk sırada yer aldı. 
200-300 milyon 
TL aralığında 
olanlar yüzde 13, 
100-200 milyon 
TL aralığında 
olanlar yüzde 
19.8, 50-100 
milyon TL 
aralığında olanlar 
yüzde 5.7, 1-50 
milyon aralığında 
olanlar yüzde 
7.4 ve giriş 
aidatı verme 
yenler yüzde 
16 oranı ile 
sıralandı.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, kış 
mevsiminde 
yağışların istenilen 
ölçüde gerçek
leştiğini belirterek, 
bu yıl elektrik sıkın
tısı yaşamayacak
larını açıkladı. 
Güler, doğalgazla 
elektrik üretimini 
durdurduklarını 
söyledi. 
Seçim çalışmaları 
sebebiyle geldiği 
Ordu’dan 
Ankara’ya dön
erken açıklamalar
da bulunan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi Güler, 
bu yıl elektrik üreti
minde sıkıntı 
yaşanmayacağını

belirtti. Güler, Bu 
yıl yağışlar iyi git
tiği için baraj göl
lerimiz doldu Bu 
durumda su ile 
elektrik üretimine 
ağırlık verdik. 
Maliyet miktarımız 
da düştü. Bunun 
neticesinde 510 tri
lyonluk bir avantaj 
sağladık" dedi. 
Geçtiğimiz hafta 
yaptıkları anlaşma 
gereği Mısır doğal- 
gazını Avrupa’ya 
taşıyacaklarını, 
bunun için çalışma 
grupları oluştur
duklarını kaydeden 
Bakan Güler, 
Türkiye’nin doğal- 
gaz kaynaklarını 
çeşitlendirmeyi 
hedef aldıklarını

belirtti. Bakan 
Güler, bu du rumda 
rekabetin arta
cağını ve doğal- 
gazın ucuzlay a- 
cağını vu r g uladı.
Türkiye’nin istikrar 
ada s ı hali ne 
geldiğini, bu 
d urum un komşu 
ü İke le re güven 
asılad iğin ı da 
belirten Bakan 
Hilmi Güler.
"Enerji kay
naklarının 
Türkiye'den 
geçmesi ü İkemizin 
öne m i ni artırıyor. 
Rusya, Gürcistan, 
Iran, Mısır, 
Suriye ile çok iyi 
bir dönem 
yaşıyoruz” 
diye konuştu.
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BURSA HAKİMİYET VE KEMT 
6AZETELERİHE İLAH ALIHIR

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

Gazete dağıtımı yapacak ELEMAN ARANIYOR 
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok. 

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı • GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83

0

ÖN ÖDEMELİ KAMPANYAYATTIĞINIZIHIZLI VE DENGELİ

JAPON SSBAUBI I

SfflS&SBUnS 
SAZ TIĞI sanısı I

KASIM TESLİMİ
ARALIK TESLİMİ

SICACIK BİR

1+1D AY
MEKAN

TOYOTİCdRET
TEKNOLOJİNİN KEYFÎNİ

YASAYIN

ABONE OLDUNUZ MU? 
öTâ / A -I ABONE OLUN 
—okuyun okutun

Yeni Pazar Cad.
Irmak Sok. No: 18/B GEMLİK TELSİ! 7117İ
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Seçimde ilginç 
olaylar da yaşandı

Yurtta hava durumu
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Kavseri de " Hayır" h Oy 
i Fürkiye bîr yerel seçimi 
daha geride bıraktı.

I Yedesim birim terinin 
pek çoğu belediye bas 

ı kanlarını belirlerken, 
secimde ilginç olaylar 
da yasandı.

i Kayseri Arif Molu En 
düstri Meslek Lisesi n 
deki 143 numaralı 
sandıktan çıkan 

hayır" mühürlü 3 oy
I pusulası sandık
I görevlilerini şaşırttı.
( Bir seçmen, önceden 
hazırladığı “hayır*' 
vazıh mühürle. 3 pusu
ladaki tüm partilerin

I amblemlerinin altındaki
I boşluğa "hayır” 
| damgası vurdu.
İŞ KURAYA KALABİLİR

I Sivas'ın Gemerek İlce-
| sine bağlı Sızır beldesin 
de de sandıktan AK

i Parti île CHP adayları
na eşit oy çıktı.

[Yerleşim yerinin 
[belediye baskanının 
belirlenmesi için

yeniden sayım 
yapılıyor.
Her iki adaya yine 
1624'er oy çıkarsa 
kura çekilecek ve 
adaylardan biri rakibi 
kadar oy almış 
olsa da seçimi 
kaybedecek.
BELEDİYE BAŞKANI 
SEÇİLDİ ÖLÜ 
BULUNDU
Kırşehir’in Akçekent 
İlçesi'ne bağlı Mahzenli 
Belediyesi Başkanı 
Ramazan Şahin öldü. 
Önceki dönemde de 
belediye başkanlığı 
yapan, bu seçimde 
MHP'den aday olarak 
yeniden seçilen Şahin, 
sabah saatlerinde 
evinde ölü bulundu.
Ramazan Şahin’in 
kalp krizi geçirdiği 
tahmin ediliyor. 
SİNOP’TA 
1 OYA İTİRAZ 
Sinop’ta Belediye 
Başkanlığı seçimini 
bir oy farkla CHP'li

adayın kazandığının 
açıklanması üzerine, 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi sonuçlara 
itiraz etti.
Merkez İlçe Seçim 
Kurulu Başkanı 
Berkün Koksal’a itiraz 
dilekçelerini veren 
AK Partililer, geçersiz 
oyların incelenmesini 
ve yaklaşık 15 
sandıkta da yeniden 
sayım yapılmasını 
istediklerini belirtti. 
Sinop’ta CHP adayı 
Baki Ergül 4 bin 
970 oy alırken, 
AK Parti adayı 
Zeki Yılmazer 4 bin 
969 oy almıştı.

Yurdun kuzey, iç 
ve batı kesimleri 
çok bulutlu, Mar 
mara'nın güney ve 
doğusu, İç Ege, 
Batı Akdeniz, İç 
Anadolu, Kar ad e 
niz ile Doğu Anado 
lu’nun batısı sağa 
nak ve gök gürül 
tülü sağanak yağış 
lı, diğer yerler par 
çalı ve az bulutlu 
geçecek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
yağışlar Karade 
niz'de yer yer etkili 
olacak. Hava sıcak 
lığı yurdun kuzey 
ve batı kesimlerin 
de hissedilir dere
cede azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişik
lik olmayacak. 
Rüzgar güney ve 
batı, yurdun kuzey
batı kesimlerinde 
kuzey ve doğu 
yönlerden orta 
kuvvette, yer yer 
kuvvetli 
olarak esecek. 
Denizlerimizde

hava: Fırtına bek
lenmiyor. Mar ma 
ra nm güney ve 
doğusu. Batı Ak 
deniz ve Karadeniz 
cok bulutlu ve 
sağanak yağışlı 
diğer den izle rim iz 
parçalı ve az bulut
lu gececek. Görüş 
uzaklığı 10 kilome
tre yağış anında 3 
ila 5 kilometre 
dolayında olacak. 
Rüzgar: Marmara 
ve Kuzey Ege’de 
Yıldız ve Poyraz, 
Batı Karadeniz ve 
Güney Ege'de 
Yıldız ve Karayel, 
Batı Akdeniz ve 
Güney Ege'de 
Yıldız ve Karayel, 
Batı Akdeniz ve 
Doğu Akdeniz’de 
Günbatısı ve Kara 
yel, Doğu Akde 
niz’de Günbatısı ve 
Lodos'tan 3 ila 
5, Ege ve Doğu 
Karadeniz'de 
4 ila 6 kuvvetinde 
esecek.
Bazı illerin hava 
durumu ile günün 
en yüksek hava

sıcaklıkları da 
söyle olacak: 
Ankara: Cok 
bulutlu sağanak 
yağışlı 15.
İstanbul: Cok 
bulutlu ve sağanak 
yağışlı 14.
İzmir: Parçalı cok 
bulutlu 19, 
Samsun: Cok 
bulutlu yer yer 
etkili sağanak 
yağışlı 15.
Erzurum: Parçalı 
bulutlu 14, 
D iyarbakır: Az 
bulutlu 23.
Adana: Parçalı az 
bulutlu 29.
Antalya: Sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak 
yağışlı 21, 
Trabzon: Cok 
bulut lu yer yer 
etkili sağanak 
yağışlı 21, 
Hatay: Parçalı az 
bulutlu 27, 
Girne: Parçalı az 
bulutlu 22, 
Gökçeada ve 
Bozcaada: Cok 
bulutlu ve sağanak 
yağışlı 15 derece. !

AAClİVe
H COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

PEŞİNAT YOK, KREDİ KARTI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA 
EN SOM TEKNOLOJİ EN İVÎ Fİ VAT 

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
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Konut alanlara borçlarını 
ödemesi halinde indirim

Toplu Konut 
İdaresi'nin 
(TOKİ), idare
den konut 
alanlara yöne
lik, borçlarını 
erken ödeme 
leri halinde 
indirim yapma 
uygulaması 
ilgi gördü. 
İdare'nin 
gerçekleştirdiği 
projelerden 
veya Emlak 
Bankası'ndan 
devir alınan 
konutlardan 
satın alan 4 
bin 266 kişi, 
borcunu erken 
ödeyip, borç 
indiriminden 
yararlanmak 
için başvurdu. 
Başvuranların 
4 bin 181'ini 
TOKİ'nin kendi 
projelerinden 
konut alanlar 
oluştururken, 
Emlakbank 
projelerinden 
konut alanlar
dan sadece 
85'i erken borç 
kapatıp, 
indirim 
olanağından 
yararlandı.
Başvuranların

0

I

I
i
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ 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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0

toplam borç 
tutarının yak
laşık 55 trilyon 
lira olduğu, 
bunun 45.6 tri
lyon lirasının 
hemen tahsil 
edildiği, kalan 
bölümünün de 
2 ya da 4 tak
sit halinde alı
nacağı belirtil
di.
Emlakbankası 
projelerinde 
konut bedel
lerinin çok 
yüksek, indirim 
oranının da 
düşük olması 
nedeniyle, bu 
projelerde 
erken borç 
kapatma için 
başvurunun 
çok düşük 
kaldığına 
dikkat çekiliy

or.
Başvuranların 
%87’si peşin 
ödeme yapıp 
borcun tama 
mini kapatır 
ken, %9’u 2 
taksit, yaklaşık 
%4’ü 4 taksitte 
ödemeyi 
tercih etti.
İdare, Ankara- 
Eryaman 5.
Etap, İstanbul- 
Halkalı 3.
Etap, İzmit- 
Yahyakaptan, 
Bozcaada, 
Gökçeada, 
Şanlıurfa, 
Diyarbakır, 
Hakkari, 
Şırnak, 
Samsun- 
Pelitköy ve 
Kars toplu 
konut pro
jelerinde, 

erken ödeme 
için alıcılara, 
10-27 Şubat 
günleri 
arasında 
başvuru 
olanağı 
tanımıştı.
Bu alıcılara, 
peşin veya 
taksitli ödem-
eye göre 
borçlarında 
%3Ö-20 

arasında 
indirim yapıldı.

İstanbul- 
Sinanoba, 
Mimaroba, 
Bahçeşehir, 
Bizim kent , 
Ataşehir, İzmir- 
Mavişehir, 
Ankara- 
Bilkent, 
Ümitkent, 
Elvankent, 
Gebze- 
Muthıkent, 
Çerkezköy 
(Tekirdağ) 
Emlakkent 
projelerinde 
ise erken 
ödemede 
borç indirim 
oranı, yüzde 
2.5-18 
arasında 
değişti.

Çiftçiye 1 Hayda 
2 katrilyon kred
443 bin üreticiye işletme kredisi kullandırılacak

Çiftçiye yaklaşık 
10 aylık dönemde 
2 katrilyon 67 
trilyon liralık kredi 
verilecek. Ziraat 
Bankası ve 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
aracılığıyla toplam 
443 bin üreticiye. 
1 katrilyon 666 tri
lyon isletme 
kredisi kullandırıla
cak.
Ziraat Bankası n 
dan edinilen bilgiye 
göre, tüm tarımsal 
isletme kredi
lerinde üreticiler
den gösterge faiz 
oranı olarak belir
lenen %25 
üzerinden faiz 
hesaplanacak.
Selektif kredilerin 
faizleri ise
Banka nın faiz 
oranından belirli 
oranlarda indirim
ler yapılarak 
belirlenecek.
2 katrilyon kredi 
kullanıma acildi 
Bu kapsamda 
tarımsal işletme 
kredisine yönelik 
olarak. Ziraat 
Bankası ndan 156 
bin üreticiye 833 
trilyon hra, Tanm 
Kredi Kooperatif 
(eri nden ise 287 
bin üreticiye 833 
trilyon lira olmak 
üzere, toplam 443 
bin üreticiye 1 
katrilyon 666 
trilyon lira isletme 
kredisi kullandmla 
bilecek. Selektif 
tanmsal üretim 
konularında ise 
Ziraat Bankası n 
dan 36 bin üreti
ciye 272.5 trilyon 
lira. Tanm Kredi 
Kooperatifleri nden 
ise 31 bin 500 
üreticiye 128.3 
trilyon lira olmak 
üzere, toplam 67 
bin 500 üreticiye 
400.8 trilyon lira 
tanmsal isletme w 
yatınm kmfesi 
kuBandmiacak.
Toplam olarak.
Ziraat R mirin nen 
192 bin areticiye 1 

katrilyon 105.8 
trilyon lira.
Tanm Kredi 
Kooperatifle 
ri’nce 318 bin 
500 üreticiye 
961,6 trilyon 
lira olmak 
üzere, 510 bin 
500 üreticiye 
2 katrilyon 
67,4 trilyon lira 
kredi kullandırıl
ması planlanıyor. 
Kredi nasıl 
kullanılacak?
Kredi, 25 Şubat 
2004-31 Aralık 
2004 tarihleri 
arasında kul
landırılacak. 
Başvurular, 
isletmelerin 
bulunduğu yerdeki 
şubelere yapılacak. 
Bu kapsamdaki 
krediler, basardı 
işletmecilik yapan, 
yöresinde tarımsal 
üretime yönelişi 
ve uygu layısı ile 
basanlı bilinen, 
çevresinde 
itibarlı, ödeme 
gücüne sahip, 
krediye karşılık 
yeterli teminatı 
verebilen 
müşterilere 
açılacak.
25 Şubat 2004 
t ar Mânâm önce 
acilmiş ve kul- 
landndnus olan ve 
halen bakiyesi 
bulunan tanmsal 
krediler. Banka ya 
ertelenmiş. tak - 
sitiendirdRMS. 
kayıtlı borcu buhe 
nmdar. yeniden 
vapdandmbms 
kredi borca <dnp. 
geri «deme sureci 
devam eden 
metiıdu bu kredi 
İm dm Karartana 
mavacak.
Gösterge tam oram 
üzerinden (%2S) 
sadece isletme kre
disi kuMmhrdacak 
Tüm tanmsal me
tim komdanm kap
sayacak kredide 
azami vade 12 ay 
olarak 
bahrindi tnhfi

krediler
İndirimli faiz 
oram ile lad- 
landınlacak 
selektif kredâcr im
isletme ve yatana 
kredi t i olabilecek 
Belirlenen selektif 
t arımsa I uretmı 
konularında 
v erilecek kredi 
terde. Ziraat
BankaM nwı can 
tarama! kredi iati 
oranlarından

>30-60 araunda 
değişen oranlarda 
indirim yapdacait. I 
Bir üretici azami I 
250 Mdyar bnga 
kadar kredi aMMl 
cek. Su unaderi 
yerisrincdağı 
isletme krem
lerinde azami 
18 ay. patamı 
kreddennde de 
azami 3 yd vade

bubnmlı ta» oram 
de krediyi kanlar 
alacak? Dam» Mk 
sut s*ğm veristiri- 
c*ği (isletmem» 
ran) %40. serti
fikalı tohum kak 
lama» (■Urtme* 
%50. ırrtiftd 
tohum ve meyve 
Mam merimi 
(tsietme-yarinnd 
%40. su ürünleri 
yerisriricd^i 
flsietme-yatirmü 
V30. organdı 
tanm ve orgamh 
gmh merimi ferid 
me-yataun) %6©. 
kontrole âtta ati 
yetistmcAğı 
(isietme-yabnm) 
%30. tanmsal 
ar-ge (yatima|de 
%40mdnriE 
faiz oram 3e 
kredi 
knlanabdeoük.
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t Ülseri beslenmeyle tedavi edin
Mide kanserine ve 
ülsere yol açan

I "H. Pylori’nin 
midede tutunup

I yara açmaması îçîn
I bu mikroorganiz- 

mayı etkisini azaltıcı
I özelliği bulunan
I meyve sebze 

ağırlıklı beslenilme^
I si öneriliyor.
I Yüzüncü Yıl Univer*
I sitesi Ziraat
I Fakültesi Gıda
| Mühendisliği
I Bölümü Öğretim
I İ yesi Doç. Dr.
I Hayri Coşkun, 
I yapılan araştır* 
I malara göre gastrit, 

: I ülser ve mide
I kanserine yol açan 

en önemli etkenler 
arasında Helico 
bacter Pylori’nin (H.

I Pylori) geldiğini 
kaydetti.
Gerçekte ülser ve 
kansere bu 
mikroorganizma 
tarafından üretilen 

k cytotoxin adlı
* A toksik maddenin 

neden olduğunu 
vurgulayan Coşkun,

I yurtdısında
I mikroorganizma ve 

üretilen madde 
konusunda geniş 
çapta araştırmalar 
yürütüldüğünü 
bildirdi- Coşkun, 
”H. Pylori”nin asıl 
bulaşma kaynağının 
bilinmediğini, 
ancak midenin, bu 
mikroorganizma 
için bir yaşam alanı 
olduğunu belirterek,

şunları söyledi: 
“Cok sayıda kişinin 
midesinde bulunu 
yor. Ancak mideye 
hangi yollarla ve 
nasıl girdiği bilin
miyor. Zaten 
araştırmalar da 
genellikle bu yönde 
yapılıyor. Doğuştan 
olmayan bu 
mikroorganizma, 
daha sonra mideye 
bir şekilde yerleşi 
yor ve tutunuyor. 
’H. Pylori’ enfeksi 
yonu, gelişmiş 
ülkelerde yüzde 40, 
gelişmekte olan 
ülkelerde ise yüzde 
80 oranındadır.
Yani bir mikroorga
nizmanın yol açtığı 
gastrit, ülser ve 
mide kanseri sayısı 
çok fazla.” 
Bu tür hastalıkların 
başlıca nedeni 
olarak bilinen ”H. 
Pylori”den korun
mak için bazı nokta
lara dikkat edilmesi 
gerektiğini dile 
getiren Hayri 
Coşkun, öncelikle 
bu mikroorganiz
manın köpek, kedi, 
koyun, fare, sığır ve 
domuzlarda bulun
duğunun bilinmesi 
gerektiğini kaydetti. 
KUYU SUYU 
RİSKLİ
Kuyu suyu tüketen 
insanlarda da ”H. 
Pylori” enfeksiyonu 
tespit edildiğini 
ifade eden Coşkun, 
şöyle devam etti:

"Dışkının bulaşması 
ihtimaline karsı 
kuyu suyu tüketil 
memelidir. Bu 
durumda suyun 
hijyeni büyük önem 
taşıyor. Açıkta 
satılan gıdaların 
alınmaması, çiğ süt 
ve ürünlerinin 
tüketilmemesi, H. 
Pylori’nin bulaşma 
riskini ciddi oranda 
düşürüyor. Kirli 
sularla yıkanmış 
meyve ve sebzelerle 
de enfeksiyon riski 
artmaktadır.” Doç. 
Dr. Coşkun, insan 
sütündeki antimik 
robiyal aktiviteye 
sahip K- casein’in, 
"H. Pylori ’nin mide 
mukozasına yapış
masını ve enfeksi 
yönün oluşmasını 
önlediğini vurgula
yarak, bu nedenle 
bebeklerin anne 
sütüyle beslen
mesinin, hayatın 
erken dönemlerinde 
”H Pylori”den 
korunmalarını 
sağladığım bildirdi. 
Son yıllarda tüketi
mi giderek yaygın
laşan probiyotik süt 

ürünlerinin de ”H. 
Pylori ”nin 
gelişmesini 
engellediğini ve 
midede hücrelerine 
tutunmasını 
önlediğini anlatan 
Coşkun, ”Bu 
durumda beslenme 
büyük önem taşıyor. 
”H. Pylori”nin etki
lerini en aza indiren 
polifenoller meyve- 
sebzede bulunuyor. 
Bu nedenle yaşamın 
her döneminde 
meyve ve sebze 
tüketilmelidir. Sık 
aralıklarla yoğurt 
da yenilmelidir” 
dedi. Yine vücut 
direncinin güçlü 
olması için düzenli 
beslenmeye gereken 
özenin gösterilmesi ' 
gerektiğini vurgu
layan Coşkun, ”H. 
Pylori'den dolayı 
ortaya çıkacak olası 
ülser ve mide 
kanseri, sarımsak 
tüketimi ile önlene 
bilir. Bunların yanı 
sıra diğer hastalık
lara da neden olan 
sigara ve stresten 
de uzak durulması 
gerekir” dedi.

'Dağınık masa 
sendromu’

Bilim adamları, 
evrak yığılı ve 
dağınık masaların 
çalışanları rahatsız 
ettiğini belirtti. 
NEC-Mitsubishi adlı 
grup tarafından 
yapılan araştırma 
sonuçlarının, yeni 
bir rahatsızlığın 
varlığına işaret 
ettiği ve milyonlar
ca çalışanın bu 
durumdan etk
ilendiğini ortaya 
koyduğu 
kaydedildi.
Ofis çalışanlarında 
görülen bu rahatsı
zlığı, "dağınık 
masa sendromu" 
olarak adlandıran 
bilim adamları, 
uzun çalışma saat
leri, karmaşık 
masa düzeni ve 
islerin kötü 
gitmesinin cok 
sayıda kişinin 
ruhunda derin 
yaralar açtığını 
ifade etti.
Bilgisayar monitör
leri üreten NEC-

Mitsubishi firması 
tarafından yap
tırılan araştırma, 
düzenli tatiller ve 
kişinin masa 
düzenini kendine 
göre ay ada
masın ın. hastalığın 
ortaya çıkması ihti
malini azaltabile
ceğini de ortaya 
koydu.
2 bin kişinin 
katıldığı ankette 
katılımcıların yüzde 
67’si, 2 yıl önce
sine göre daha cok 
masa basında 
olduklarım söyledi. 
Bu kişilerin yüzde 
40’ı da günlerini 
geçirdikleri 
masanın 
dağınıklığından 
şikayetçi oldu. 
Ankete katılanlann 
yüzde 35 i sırt ve 
boyun ağrılarından 
şikayet ederken, 
bunu da 
masalarında rahat
sız poz isy onda 
oturmalarına 
bağladı.

Verem hastalığı alarm veriyor NÖBETÇİ ECZANE
Kökünün kurutulduğu
na inanılan verem 
hastalığı, dünyanın tüm 
bölgelerinde yeniden 
sorun olmaya başladı. 
Yılda üc milyon kişinin 
hayatına mal olan bu 
hastalığın, aslında yok- 

' sullukla bağlantılı 
olduğu belirtiliyor. 
BM verilerine göre, 
bulaşıcı hastalık verem
den, yılda yaklaşık üç 

milyon kişi hayatını 
fkaybediyor. Bu rakam, 
rAlDS ve sıtmadan ölen
lerin toplamından fazla. 
Veremin en etkili 
olduğu ülkeler <,e ’* * 
Hindistan, Çin ve 
Güney Afrika. Verem 
hastalarının sayısı, 
özellikle Avrupa'nın 
doğusunda artış gös

teriyor. Avrupa 
Birliği’nin genişlemesi 
ile hastalığın batıya 
taşınması ihtimali 
ortaya çıkıyor.
Verem, antibiyotikle 
iyileştirilebilen bir 
hastalık. Ama hastalık
la mücadelede sadece 
ilaç vermek yetmiyor. 
Bu ilaçların, altı ay 
boyunca belli düzende 
alınması gerekiyor. 
Aksi takdirde hastalık 
tekrarlıyor, tedavi uzuy
or ve masraflar artıyor. 
Doktorların bir uyarısı 
da, hastalığı daha 
çabuk lyileşlıreceK 
ilaçların geliştirilmesi. 
Sınırsız Doktorlar 
Örgütü, altı aylık 
tedavinin çok uzun 
olduğunu, kalkınmakta 

fark edilmemesi, bulaş
ma riskini arttırıyor. 
Aynca doktorlar, sık 
rastlanmayan bir 
hastalığın teşhisini 
koymakta zorlanıyor. 
Bu da hastalığın 
tedavisini 
güçleştiriyor.
Uzmanlar, veremin 
aslında bir yoksulluk 
hastalığı olduğunu 
ifade ederek, 
"İnsanların dar bir 
alanda birlikte yasa
mak zorunda kaldıktan 
yerlerde, örneğin 
gecekondu semtlerinde J

*\olay!.kîa yayılıyor.
Bur tür yerlerde yeterli 
su olmadığı için 
hijyenik şartlara da 
dikkat edilemiyor'* 
divorlar.

olan ülkelerde çoğu 
hastanın bu kadar uzun 
tedaviye dayana
madığını belirterek, 
daha etkili ilaçlar 
geliştirilmesini istiyor. 
Veremle mücadelede 
sorun, hastalık 
virüsünün yıllarca fark 
edilmeden vücutta 
kalması ve ancak 
kişinin direncinin 
düştüğü zamanda 
ortaya çıkması. Bu yüz
den, verem virüsünü 
taşıyan herkes hasta 
olmuyor, sadece on 
kişiden birinde hastalık 

^ortaya çıkıyor, ama 
taşıyıcı aynı zamanda 
bulaştırma potansiye
line sahip kişi. Bir has
tanın vereme yaka
landığının uzun süre
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Seçim sonuçlany y

Muhtarlık kesin sonuçlan
Birinci sayfanın devamı
Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP’nin geçmiş 

seçimlere göre büyük oy kaybettiği görülüyor.
Bunun nedeninin aday belirlemede yaşanan sıkın

tılardan kaynaklandığı görülüyor.
Bir başka faktör ise kontenjan ve il genel meclisi üye

liklerini konan kişilere gösterilen tepki oyların 
CHP’den AK Parti’ye bile gittiğini gösteriyor.

CHP’lilerin büyük çoğunluğu sandığa gitmezken, 
klasik CHP oylarının geldiği Tunceliler de bu partiye oy 
vermediler.

CHP İl Genel Meclisinde 4 bin 871 oy alırken, 
Belediye Başkanlığında 2 bin 849 oy, beledeye meclis 
üyeliğinde ise 3 bin 279 oy aldı.

Sizin anlayacağınız, yaklaşık 500 CHP’li belediye 
başkanı adayına oy vermemiş.

AK Parti’de muhaliflerin etkisinin olmadığı görüldü.
Belediye Başkam Mehmet Turgut’a oy vermiyecek- 

lerini iddia edenlerin iddialarının boş bir söylem 
olduğu ortaya çıktı.

Aslında Mehmet Turgut’a CHP’den bile oy verenler 
aktı.

Bir de Saadet Partisi beklenen oyunu alamadı.
Recep Aygün’e Gemlik’in varoşlarından beklenen oy 

çıkmadı.
Birçok Saadet Partili oyunu AK Parti’ye verdi.
Milliyetçi Hareket Partisi geçen belediye seçim

lerinde meclise 3 üye sokarken, bu seçimlerde geçen 
seçimlerin adayı Osman Doğan'ı ancak sokabildi;

Ne eski solcu Avukat Fehmi Karacan, ne de eski 
belediyeci Emin Bora, MHP'den meclise giremedi.

l MHP nin sesi gazetelerinde yayınlanan anketler ise 
şişirme birer balon gibi söndü.

ANAP için söylenecek söz bulamıyorum.
Seçim öncesi Sayın Adnan Tekin'le görüştüğümüzde 

birinci parti olduklarım söylemişti.
Sonuçlar herkesi şaşırttı desek yalan olmaz.

28 Mart yerel seçimlerinde ilçemize bağlı köylerden ve beldelerden 
muhtarlık seçimlerini kazanan adaylar şunlar ;

MAHALLE KAZANAN MUHTAR
Gemlik Osmaniye Nevres ATALAR
Küçük Kumla Meme Reis Mah.

Şükrü Alemdar Mh.
Güzelyalı Mah.
Siteler Mah.

Haşan GÜRE 
Cemal KARAGÖZ 
Cengiz KARASOY 
Abdullah SATI

Kurşunlu Atatürk Mah.
Şükrü Kaya Mh.

İzzet YILMAZLAR
Turan BAYRAKTAR

Umurbey

Engürücük Köyü 
Kurtul 
Muratoba 
Şahinyurdu 
Büyükkumla 
Adliye 
Katırlı 
Karacaalli 
Güvenli 
Haydariye

Orhaniye Mh.
Parsbey Mh.

Metin DÜŞMEZ 
Mustafa DURAN 
Osman ÇELİK 
Cengiz ÜÇKARDEŞ 
Memduh BAŞARAN 
Hüseyin MERİÇ 
Nuri ÇAKIR 
Ali ÇELİK 
İbrahim KÖSE 
İbrahim MERT 
İbrahim TURAN 
Halil İbrahim PAK

Öte yandan öğrenildiğine göre; yapılan köy muhtarlık seçimlerinde iki muhtar adayı 
tarafından secim sonuçlarına itiraz edildiği öğrenilirken, Umurbey Parsbey 
Mahallesi nde secimi Mustafa Duran 419 oyla alırken, rakibi Ahmet Girenay 418 oy 
aldı. Seçim sonuçları bir oy farkı ile kazanıldı. Sandık kurulu baskanlanndan birinin 
de torbaları bırakarak eve gitmesi üzerine, emniyet güçleri tarafından İlçe Seci— 
Kurulu’na getirilerek, torbalar tutanakla teslim alındı.

✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu ✓ Sevk İrsaliyesi 
✓ Taşıma İrsaliyesi ✓İrsaliyeli Fatura 

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

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİMİZ 
İÇİN RİZİ ARAYIN

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILİK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK 
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi

“Sonuçlar beklenen gibi çıkmıştır”
Gem/ik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, sonuçların beklenen gibi çıktığını söyledi. Akıt 
Türkiye genelinde istikrar halkın da ortak olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u bu dönemde daha güleryüzlü ve sıcak kanlı 
görmek istediğini söyledi. Başkanın, Kent Konseyini biran önce toplayıp, koordinen çalışma yapmasını da isteyen Akıt ‘Belediye Başkamndan 
yapacağı büyük projeleri konseye danışarak yapmasını bekliyorum" dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ ün haberi sayfa 5 de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
—--------- GEMLİK ________________________________________

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Dön salı pazarında çıkan çatı yangını vatandaşa zor anlar yaşattı. Yangının parar yeri yakınında olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Salı pazarının en kalabalık saatlerinde, Pazarın kurulduğu Özkan Sokakta 
başlayan çatı yangını, vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı. Elektrik kon
tağından çıktığı sanılan yangının pazarın kurulduğu güne rastlaması, 
itfaiyenin işini zorlaştırdı. Yangın Belediye itfaiyesinin çabasıyla söndürüldü

Sola ne oldu
Yerel seçimlerde sol partiler umduğunu bulamadı.
Bu durum genelde olduğu gibi Gemlik özelinde de 

aynı.
57; hükümetin birinci ortağı Demokratik Sol Parti 3 

Kasım 2002 seçimlerinde sandığa gömülmüştü.
28 Mart 2004 seçimlerinde ise cenaze namazı kılı

nacak hale geldi.
Gemlik’te 1994 il Genel Meclisi seçimlerinde 13 bin 

oy alan DSP, bu seçimlerde 707 oy alabildi.
Bu bir partinin yok olması demektir.
Solda hiçbir türlü birliğe hiçbir zaman yanaşmayan 

DSP, kurucu genel başkanlar gibi Cumhuriyet tari
himizin siyaset çöplüğüne atılıyor.

Sol’un büyük partisi olan Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin içine düştüğü durum daha da içler acısı..

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yerel seçimler 
yenilgisini “zafer" olarak niteledi.

Bunun neresi zafer allah aşkına.
Gemlik’te belediye başkanlığı seçimlerinde 5 bin, 6 

bin oy alan CHP adaylannı gördük.
Bu seçimlerde Mehmet Ali Kaya 2849 oy aldı.
Belediye Meclisindeki sayı 3297, aradaki fark 448 

Meclis üyelerine başkan adayından daha çok oy ve 
rilmiş.

Gemlİk’in klasik CHP’li olan Tuncelili vatandaşların 
oyu bundan fazladır.

Anlaşılan bir kısım CHP’li sandığa gitmedi, bir kısmı 
da oylarım CHP'ye vermedi!

Karayalçın’ın SHP’sinin bir işe yaramadığını da 
gördük.

Soldaki dağınıklık bu seçimlerde de yine büyük oy 
kaybına neden oldu.

Ama, siyasetin ağa babalan, genel başkanlar, bunu 
hiçbir zaman görmek İstemediler.

Görmedikçe partilerini ve ülkenin sosyal demokrat 
birimini erittiler. Yazık.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Dün saat 15.30 
sıralarında mey
dana gelen çatı 
yangınında 
vatandaşlar 
heyecanlı 
dakikalar 
yaşadı.
Eşref Dinçer 
Mahallesi 
Özkan Sokakta 
bulunan 4 katlı 
Erdem 
Apartmanının 
çatısından yük
selen dumanlar 
ortalığı bir anda 
karıştırmaya 
yetti.
İlçe pazarının 
da en hareketli 
ve yoğun 
olduğu saatte 
meydana gelen 
yangına müda
hale için yola 
çıkan itfaiye 
araçları Pazar 
yerlerinin kala
balık olması

nedeniyle zor 
dakikalar 
yaşadılar.
Osman 
Erdem'e ait 
olduğu ve 
binada kim 
senin olmadığı 
bir anda çatıyı 
saran alevlere 
müdahale 
etmek isteyen 
itfaiye ekipleri 
rüzgarın zaman 
zaman ters 
esmesi 
nedeniyle zor 
anlar yaşadılar. 
Pazarcı 
esnafının da 
malzemelerini 
naylon örtülerle 
örttüğü sokakta 
heyecanlı anlar 
yaşanırken 
yarığının 
muhtemelen 
elektrik 
kontağından 
çıktığı 
öğrenildi.
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Doğayla dostluk....

Basından Saçmalar
Dr. Uğur TAN DOĞAh

Yöneticinin Not Defter

Pencerenin önünde bir kumru..
Altında da iki yumurta..
Umutla onların dünyaya merhaba diyecekleri

1 günü bekliyor.
Onun gösterdiği gayret ve sabır yürek 

yumuşatıyor.
Hava güneşli ve açık..
Bahar sıcaklığı insanın yüreğini ısıtıyor.
Çiçek kokulan insanın ruhunu temizliyor.
Ne varsa doğada var.
Doğanın sunduklan insana can veriyor,canlılık 

katıyor.
Ne seçim sonuçlan, ne 84 yıllık Cumhuriyete 

I dil uzatmalar ne de lO.Yıl Marşı nda yer alan 
I duygu ve düşüncelere saldırmalar..

Hepsini insan yapıyor.
Doğadaki canlı cansız tüm varlıklar yararlı..
Tüm nimetlerini insan yaşamını daha kolay- 

I (aştırmak için sunuyor.
İnsan ise hem doğayı tahrip etmek, hem de 

I birbirlerini kırmak için elinde geleni ardına 
I komuyor.

Kırıyor, döküyor, kesiyor, biçiyor.
Doğa sabrediyor..
insanoğlu doymuyor..
Daha daha istiyor.
Doğa yine direniyor..
Biliyor ki sabrının taşması insanoğluna zarar

I veriyor.
Onun için bir kez daha bir kez daha dayanıy- 

I or.
Sonunda sabrı taşıyor.
İnsanoğlunun kıra döke elde ettiklerini geri 

I almak üzere önce ağır ağır hareketleniyor.
Uyarıyor.
Algılanabilirse önlem alınmasına fırsat veriyor. 
Yoksa..
Sel olup taşıyor, deprem olup yıkıyor, kendisini 

I kirleten ne varsa temizliyor.
Onun için doğayla dost olmalı..
Onun sunduğu güzellikleri duyumsamak,nimet* 

I (erinden yararlanılmalı.
Çünkü doğa ve doğadan gelen doğal nimetler 

I katkısız..
Verimli..
Ne diyor Yıldırım İlçesinde yaşayan üç yüzyıla 

I da tanıklık etmiş 116’lık dede..
“Her gün yoğurdumu ve elmamı ihmal etmiyo- 

I mm.
Öğle uykusundan da vazgeçmem” 
Ne yat ne kat ne han ne hamam.. 
Varlığı da dert alışınca yokluğu da.. 
Hırs, öfke, gem vurulamayan ihtiras.
Oysa;
Nohut oda bakla sofada mutluluk ve sağlık 

dolu bir yaşam.
Hırsdan, öfkeden uzak dingin bir. yaşam. 
Dünyayı verseler ne olacak?
Yiyeceğin bir lokma ekmek,giyeceğin bir 

elbise..
Değer mi?
Kırmaya, dökmeye, gerilmeye, germeye..
Ama insanoğlu işte ..
Bir türlü doymuyor.
Hırsını yenemiyor.
Başkasının yaptığını beğenmiyor.
Atalarının kemiklerini sızlatırcasına onlara dil 

uzatıyor.
Yazıklar olsun. Al gözün doysun.
Bert doğayı ve doğallığı özlüyorum.
Çünkü doğada ve doğal insanlarla çok mutlu 

oluyorum.

Ortada çok
Bir haber
Geçtiğimiz hafta, 12 Şubat’ta Konya’da 

çöken bina ile ilgili bilirkişi raporu 
gazetelerde yayınlandı. Binanın çökme 
nedenleri olarak şunlar sıralanmıştı: 
Zemin özellikleri ve farklı oturmaların 
proje aşamasında dikkate alınmaması, 
statik betonarme projesindeki hatalar, 
projenin yerine tam uygulanmaması, 
betonun çok kalitesiz oluşu, uygula- 
madra projedeki demir miktarının ekşi
tilmesi ve yerlerinin değiştirilmesi, 
imalat ye işçilik hataları, bodrumdan 
itibaren 4 katta kolon ve perdelerin 
tamamının çok yetersiz olması. İnsanın 
aklına gelen soru: “Acaba bu bina ile 
ilgili ne doğru imiş?”

Bomba üstünde oturanlar
Bina çökmeden önce ayakta idi. Kimse 

çökeceğini fark etmemişti. Eğer fark 
etseler bu kadar kişiye mezar olmazdı. 
İnsanlar adeta bir bombanın üstünde 
oturuyorlardı. Ve bu bombanın da her 
bir parçasını, mühendisinden müteahhi
dine, işçisinden kalfasına kadar herkes 
imal etmişti. Projeyi yapandan, uygu
layana kadar herkes sanki benim de çor
bada tuzum bulunsun demişlerdi. Bu 
bombayı ne tetiklenmişti? Bunu kimse 
teknik olarak söylemedi. Ama “Bir 
saman parçası bile bir devenin belini 
kırmaya yeter" derler. Şu anda 
Türkiye’de böyle binlerce bomba var. 
Onlar da tetiklenmeyi bekliyorlar. Bazen 
tetikleme toptan ayıpılıyor. Örnek, İzmit 
Adapazarı depremi.

Başka neyin malzemesi eksik 
Aslında Konya’da çöken bir bina değil. 

Çöken bir sistem. Bunu daha önceki 
olaylarda da gördük. Ama bir sistemin 
çöktüğünü görmek istemiyoruz. Bu 
binanın yapımında rol alanları düşüne
lim. Mühendisi, miman, müteahhidi, 
ustayı, kalfayı ve de işçiyi. Çöken 
binalarda eksik kum, demir çimento 
arıyoruz. Ama bomba imalinde yer almış 
bu sorumlularda ne eksik bakmıyoruz. 
Ülkemizdeki sistemde bu kişilerin 
demirini, kumunu, çimentosunu eksik 
koyuyor. Kişilerin yapısı iki ana 
malzemeden oluşuyor : Teknik bilgi ve 
meslek ahlakının, bir kısmında ikisinin 
de eksik olduğunu hatta bulunmadığını 
göreceksiniz.

Teknik elemanlar gerçekten 
teknik mi?

Önce teknik bilgiye bakalım. 
Mühendislerimizi, mimarlarımızı bir 
sınavdan geçirelim. Yüzde kaçının teknik 
bilgi eksikliğinden dolap "bomba 
imalatçısı” olduğunu hayretle göre
ceksiniz. Neden? Çünkü bu ülkede önce 
eğitim sistemini bozduk. Eskiden 
mühendis, mimar olmak bu kadar kolay 
değildi. Mühendislik okullarına bu kadar 
kolay girilmezdi. Girildikten sonra da bu

cenaze var
kadar kolay çıkılmazdı. Herkes soruni». 
luğunu unuttu. Yetişmemiş bir lÛBMyr 
imza yetkisi olan bir diploma verneah 
Taliban kampından yetişen terörist he 
olmazsa belli bir ideolojiye sahip w h 
anlamda bilinçli. Bombacı mühendis»- 
üstelik bunun farkında da değiller. 
Kendilerini gerçekten mühendis 
zannediyorlar.

Ara kademeye gerek mi var?
Bu ülkede usta, kalfa yetirtil 

konusunda bir çabamız var mı? Haçe 
Çünkü biz teknik bir toplum değftt 
Bakın bakalım inşaatlarda cahsan asta I 
ve kalfanın kaçı mektep medrese gör
müştür? Bu anlamda usta ve kalfa 
yetiştiren kaç teknik lisemiz vardır? I 
elli pllardan itibaren her köşeye sd» I 
hatip okulu açmak için iktidarlar 
yarışmıştır. Bu yanşta da başanh 
olmuşlardır. İmamlar ve hatipler esas 
çalışma alanlarından, camilerinden 
taşmıştır. Ülkenin her yanını imamlar w | 
hatipler almış durumdadır.

Bu ülkedeki önemli hastalıklardan 
birisi de ara kademe teknik eleman 
eksikliğidir. Teknik lisede eğitim 
pahalıdır. Ama teknik liseye giren hn | 
hemen bir üst kademeye atla—A. 
örneğin mühendis olmak, bir masa Up I 
mak peşindedir. Teknik lise mezunlan* 1 
üniversiteye sokmak için şimdi bir wre I 
vardır. İmam hatip okulları dobvmb 
işin sadece siyasal boyutu tartışılmak
tadır. Bu ülkedeki ara eleman ihtiyacı 
konusu göz ardı edilmektedir.

Ahlak mı?
Teknik kadrolarda eksik olan âu*o 

malzemeye bakalım : Meslek ahlakı B* I 
konu, teknik bilgi eksikliğinden de hri I 
bir durumdur. Teknik bilgiyi okuBaria 
insanlara kazandırabiliriz. Ama meşki 
ahlakını kazandırmak cok zordur Crth B 
kökü temel ahlaka dayanmaktador. 
Ahlakını kaybetmiş bir toplum olma y» I 
lunda hızla ilerlemekteyiz. Bu cöktete I 
her alanda görülmektedir. Bunun seme- I 
cunda da bina çökerse kac kişne msar | 
olacağını bile bile imzalar atılmakta, 
onaylar verilmektedir. Bir ülkenin ahfcfc | 
konusunda iyi yetişmiş din adamlara* | 
öğretim kadrolarına buçuk görev 
düşmektedir.

Sonuç
Konya da çöken binadan söze basiaâi. 

Bu nedenle de mühendislerin, manartar I 
dan söz ettik. Bina somut bir sey. 
Çökünce görüyoruz. Ashnda he ökede I 
bir cok sey çokmuş durumda, scaa— 
olmadığı için pek göremiyoruz.

Yukarıda mühendisler, mimarlar ida 
sorulan her soruyu tüm um. Jrkteı iç— 
sorabilirsiniz. Ortada bir sürü sistem w I 
meslek cenazesi var. Ama cenazeler 
yerde kalmayacak. Cönkü yeterine* 
imamımız da var. (Dam» Gaıeteri I
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28 Mart yerel seçimlerinde İl Genel Meclisi’ne AKP 4, DYP 1 üye soktu

II Genel Meclisi yeni 
isimlerden oluştu

Pazar günü yapılan 
seçimlerde, 
il Genel Meclisi’nde 
5 kişilik kontenjanın 
tamamı değişti. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Nurettin Avcı, 
Oktay Kahveci, 
İlhan Başaran, 
Ercan Barutçuoğlu, 
Doğru Yol Partisi 
Aydın Erenoğlu il

genel meclisinde 
Gemlik’i temsil 
edecekler.
Geçtiğimiz dönemde, 
il genel meclisinde 
3 DSP, 1 ANAP, 
AKP 1 kişi ile 
temsil ediliyordu. 
İSİMLER DEĞİŞTİ 
28 Mart yerel 
seçimleri il genel 
meclisi siyasi tablo

sunda değişikliğe 
neden oldu. Ülke 
genelinde seçimler
den birinci parti 
olarak çıkan Adalet 
ve Kalkınma Partisi 
Gemlik’te de 
16248 oy alarak 
birinci parti oldu. 
AKP’yi 8424 oyla 
DYP, 6076 oyla 
MHP, 4876 oyla

ANAP, 4871 oyla 
CHP izledi.
Bu tablo karşısında, 
AKP Gemlik’ten il 
genel meclisine 
4 üye sokarken, 
Doğru Yol Partisi de 
1 üye sokabildi.
1999 seçimlerinin 
lideri DSP ise, 
seçmenden ancak 
707 oy alabildi.

Nurettin AVCI 
İnşaat Mühendisi

Oktay KAHVECİ . ilhan BAŞARAN 
Diş Hekimi Zeytin Tüccarı

Ercan BARUTÇUOĞLU 
Ziraat Yüksek Muh.

Aydın ERENOĞLU 
Avukat

TAŞI 
GEDİĞİNE

AKP’nin Belediye 
meclis kontenjanları

Süper patronların önerisi
Ülkemize gelen süper 
patronlara soruluyor: 
“Türkiye’ye gelmeniz için 
ne yapmamız gerekli?" 
“Vergi sisteminin basitleştirilmesi, 
fikri mülkiyete sahip çıkılması, 
bürokrasinin azaltılması ve 
kayıt dişliğin üzerine gidilmesi" öner* 
isinde bulunuyorlar.
Bilim adamlarımız yıllardan beri bu 
önerileri yazıp, söylüyor.
Dinleyen, dikkate alan kim? 
Öyle ya onlarda cep delik, 
mintan delik.
Tüccar siyaseti, verir mi 
onlara metelik!
Para konuşuyor para!
Hem de patan kadar konuşuluyor!
Biz de olmadığı için onlar 
konuşur biz dinliyoruz.. 
Sallarız kafayı kaptırırız nafakayı...

Gazetemizin 30 Mart 
2004 günü üçüncü 
sayfasında yayın
lanan Belediye 
Meclis üyeleri 
fotoğraflarında 
AKP’li kontenjan 
üyeleri yanlış 
yayınlanmıştır. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Belediye 
Meclis üyeleğini 
kazanan kontenjan 
üyeleri şunlardır. Nurettin BAY 

Emekli

Osman SİVAS A Ay M ut TÜRE
Terzi Pormen

Başkan yeniden 
görevde

Gemlik kendine has bir ilçedir.
Bu özelliğini yerel seçimlerde de 

gösterdi.
Başkan Mehmet Turgut'a yoğun 

muhalefet vardı.
Ama. Yeniden başkan seçti.
( DYP)’li Faruk Güzel e d verdi.
Ve. Onu ikinci sıraya taşıdı.
Bu arada bir sürprizde yaptı.
Saadet Partisi ni ücüncü sıraşa 

taşıdı.
Ve. Herkesin şampiyon adaşı gibi 

gördüğü (CHP) yi, altıncı sıraya itti.
Aslında, en çekişmeli ve ne süpri- 

zli seçimlerden biri de Gemlik’te 
oldu.

Başkan’ın yeniden seçilmesi, bir 
bakıma iyi oldu.

Hizmet akışı bakımından yararlı 
oldu.

Artık doğalgazın geleceğine keswı 
gözüyle bakıyorum.

İskele’nin yeni yerine kasacağına 
inanamıyorum.

Başkan Mehmet Turgut'un İkinci 
dönemi daha verimli olacaktır.

Oda ilk dönem yaşadığı olumsuz 
lukları, olumlu hale getirecektir

İnsan ilişkilerinde daha dikkatli 
olacaktır.

Çünkü Başkan Turgut artık, poli
tikaya adamakıllı bıılsı—|tw.

Bundan sonraki basamak. her 
halde Genel seçimlerdir.

Bu bakımdan, halk ile iteşkder cok 
önemlidir.

Bir politikacının, en önemli 
yatırımıdır.

Başkan Turgut belediye işlerinde 
artık uzman oldu.

Simdi artık fazla koşturmasma 
gerek kalmayacak.

Sorumluhık verecek.
Ve. Adam cahstıracak
Başkan Mehmet Tnrgvt'nn «emden 

seçilmesi benim için sürpriz cdmadı.
\ eni donemde kendisine basanlar 

diliyorum.
Sağ lık dAyornm.

ĞuHuü ma
Cennet ntntjrm
0*ct b« dmvdot 
görevtemi basar.

*Pestalozzi
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Sırası Geldikçe •
İnan TAMER

Onun için “Ampul”
Yerel seçimler yapıldı. Bence gerçek 

sosyal demokratlar kazandı. Halkçılığa 
özenen, kendini hep üstün gören, “Ben 
başsam varım, küçük olsun, benim 
olsun” diyen, halkla kucaklaşamamış, 
bölüşüm demiş, bölüşememiş unsurlardır 
seçimi kaybeden. Yalan mı?

AKP’li ve onu destekleyen kesim; işçi, 
köylü, memur, emekli, dar gelirli çiftçi 
kesimi değil mi? Yani halk!

Halk, ümidi kendine yakın, kendisini 
gerçek temsil eden AKP’yi gördü. “Ben 
oyum beni o temsil eder” dedi.

Verdi oyu, kazandırdı AKP’yi.
Halkçı özentilileri, bölüşmeyi bilmeyen, 

ben olmazsam tufan diyen bölünüp, 
bülünüp amip gibi çoğalan bence sözde 
sosyal demokrat, esasında özde sosyal 
demokrat olmayan sol özentili kesim hak 
ettiğini buldu. Hala oyumuz arttı diye 
kendini inandınyor, bu davaya gönül ver* 
miş ömrünü CHP’nin hizmetinde geçiren
leri de inandırmaya çalışıyor.

Kandırmaya çalışıyor.
Ak günlere deyip yaşamı zindan eden 

Demokratik Solcusu Ecevit genel seçim
lerde sandığa gitmeyip seçime katıl
mayanların partisine güç katacağım 
söyleyerek teşkilatını ve sempatizanlarını 
uyutma ve aldatma sevdasında.

Genel Başkanlığını yaptığı CHP adayına

“Sen çekil ben aday olayım” diyen, çek
ilmeyince aday olup, “Benim bu iyiliğimi 
unutma Gökçek” diyen SHP Genel 
Başkam olan Başkentin Belediye 
Başkanlığım AKP’le armağan eden Sayın 
Karayalçın’ın şimdi birleşmeden bah
setmesi yakışmıyor.

DSP’yi dağıtan 57. Hükümeti seçime 
götürten aynlanlarla YTP’yi kurdurup, 
CHP’y" eğleyen IMF’nin temsilcisi Sayın 
Kemal Derviş’i ulusal mücadeleyi gerçek
leştiren kökü Anadolu ve Rumeli Müdafai 
Hukuk Cemiyeti’ne dayanan CHP’ye alan 
ve onu partinin başına getirmeye çalışan
lar var. Hayret.

Tutarsız davranışlar yüzünden genç 
kuşaklar ve aydınlar sandığa gitmedi. 
CHP’yi, SHP, DSP’yi inandıncı bulmadı. 
Bu partileri ve yöneticilerini kapitalist 
sistemin istepnesi gördü. Ne haliniz 
varsa görün dedi seçimlere katılmayarak. 
Gemlik’te de seçimlere katılmama oranı 
%30. Düşündürücü. Siyasette yeni 
yüzler, genç dinamik, güven verici, 
ulusalcı yeni adayları görmek istiyor 
genç kuşaklar, aydınlar.

Eskiye rağbet etmiyor. Onlarla nur 
yağmıyor siyasete.

Aydınlık gerek aydınlık. Onun için 
“Ampul” dedi halk. Dilerim, yüksek 
voltaj anıpıılıı patlatma/'

SİZ ÜŞÜMEI 
KABUL EDİL 
Güneş enerjik 
seçeceğiniz uzı 
TERMODİNAMİ

tara oteı tezjîft ti
Seyfettin SEKERSOZ

YereI sec im 1er- 
den önce kont 
rol edilemeyen 
ilce pazarında 
alışveriş yapan
ların çektiği 
eziyet bitmiyor. 
Nüfusu 75 bini 
asan Gemlik te 
kurulan Pazar 
yeride kontrol
süz olarak 
büyümeye 
devam ediyor. 
Pazar ortasında 
dizilen sandık
lardan her türlü 
satışı yapan 
seyyara kadar 
yerin dolduğu 
görülürken 
geçmek oldukça 
zorlaşıyor. 
Seçimlerin yak
laşması ile birlikte serbest 
bırakılan pazarcı esnafı ile 
seyyarlara secim sonrasın
da zabıta ekipleri tarafın-

dan denetimlerinin 

yapılmasına rağmen 
değişen bir şeyin 

olmadığı gorulınor.

ISITMADA ŞOK KAMPANYA 
18 AYA VARAN VADELER

ADER OLMADIĞINI
1A BİZİM İŞİMİZ.

nalar, Kombiler, Katı Yakıtlı kat Kalo .erleri sizin için 
delerde.

✓e FERROULİ katı yakıtlı kat kaloriferlerinde ve radyatörlerde 
cazip, peşin ve vadeli fiyatlar.

Merkezi Sistem Kazan

Baymak klimalarda K.D.V. bizden ve uzun ödeme koşullan. 
Baymak katı yakıtlı kazanlarda K.D.V. ödemiyorsunuz. 
Baymak güneş enerjilerinde K.D.V. bizden ayrıca uzun vadeler. 
İstenildiğinde banyo ve mutfaklar için sıcak sulu sistemler. 
Panel radyatörlerde ekonomik ve vadeli fiyatlar.

► YTONG ürünlerinde uygun fiyat ve ödeme koşullan.

Kombi

Katı ukıtlı Maktriı Kim 
(Otomatik Yö

Amerikan kapı ve çelik kapılarda üstün kalite uygun vade ve fiyatlar 
Pak siding dış cephe kaplama sistemi ile yüksek ısı tasarrufu w uygim 
ödeme seçenekleri ve yakıttan yüksek oranda tasarruf.
Laminat parkede kalite ve sağlığın yanı sıra cazip vadeler.
Yüksek basınçlı ve çok kademeli hidrofor sistemleri.
GELİN GÖRÜŞELİM, ANAHTAR TESLİMİ 
AVANTAJLARIMIZDAN FAYDALANIN

istiklal Cad. No: 67 (Migros Yanı) GEMLİK Tel: 0224.513 37 89 ■ 513 .M 2Jİ
■■ O ■■ ■■ HHİ ■■
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, seçimleri değerlendirdi-

uSonuçlar
beklenen gibi

çıkmıştır
Seyfettin ŞEKERSOZ 

Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
seçimleri değer
lendirirken, 
sonuçların bekle
nen gibi çıktığını 
söyledi.
Türkiye genelinde 
istenilen istikrar 
ortamına Gemlik 
halkının da ortak 
olduğunu belirten 
Kemal Akıt, ikinci 
kez Gemlik
Belediye Başkan 
lığı na seçilen 
Mehmet Turgut’u 
tebrik etti.
Akıt, "İl Genel 
Meclisi ile Beledi 
ye Meclisine 
seçilen arkadaş 
tarımız çok değerli 
kişiler, kendilerini 
üstlendikleri 
görevlerde

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, seçimlerin beklenen gibi çıktığını 
söyledi. Akıt, Belediye Başkanı ve belediye meclis üyelerini kutladı.

kutluyor ve 
başarılar diliyo
rum" dedi.
28 Mart seçim
lerinin Gemlik 
halkına hayırlı 
olmasını dileyen 
Kemal Akıt, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a

yönelik mesajında 
ise "Bu dönemde 
daha güler yüzlü 
ve daha sıcak 
kanlı başkan 
görmek istiyoruz. 
Ayrıca Kent kon
seyini biran önce 
kurup koordineli 
çalışma yapmasını

bekliyorum. 
Yapacağı büyük 
projelerde 
özellikle bu 
konseye 
danışarak 
çalışması 
dileğimizdir" 
şeklinde 
konuştu.

✓ Fatura ✓ Gider Makbuzu 
✓ Sevk İrsaliyesi ✓ Taşıma İrsaliyesi 

✓İrsaliyeli Fatura ✓ El İlanı 
✓ Broşür ✓ Kartvizit ✓ Kaşe 

✓ Cilt ✓ Kitap ✓ Dergi 
HER TÜRLÜ MATRAA İŞLERİNİZ 

İÇİN RİZİ ARAYIN
}0 rilUK TECRÜBEMİZ İLE HİZMEIİNİZDETİZ

i Körfez Ofset ı
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Zeytinde 
zarar tespiti 

tamamlanmak 
üzere

Seyfettin ŞEKERSOZ
Gemlik ve 
yöresinde Şubat 
ayında yaşanan 
olumsuz şartların
da zarar gören 
zeytin ağaçlarının 
tespit çalış
malarının tamam
lanmak üzere 
olduğu bildirildi. 
İlçe Tarım Müdür 
vekili Gürkan 
Kantar yaptığı 
açıklamada.
Gemlik merkez 
dahil Umurbey, 
Kurşunlu. Küçük 
Kumla beldeleri ile 
Katırlı, Muratoba 
ve Cihatlı köy
lerinden gelen 
zarar başvuru
larının yerinde 
tespit edildiğini 
bildirerek çalış
maların son 
aşamaya geldiğini 
söyledi.

Şubat ayı içinde 
yaşanan kötü 
hava şartlarının 
zeytin ağaçlarında 
kırılma ve yan
malara yol 
açtığı bildirilirken 
bazı zeytinliklerde 
ise toprak kay
maları oluşması 
üzerine İlce 
Tarım 
Müdürlüğü’ne 
başvuran çiftçiler 
zararlarının 
yerinde tespitini 
istemişlerdi.
İlçe Tarım 
Müdür vekili 
Gürkan Kantar, 
ayrıca zevtinde 
halkalı leke 
hastalığına 
karsı yapılacak 
ilaçlama için 
bu hafta içinde 
çiftçilere 
duyuru yapıla
cağını smirth

T
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Şansınızı arttırmanın
yöntemleri var

"İnsanlar şanslı ya 
da şanssız doğmaz 
lar. Düşünceleri, his
leri ve davranışlarıyla 
iyi ve kötü şanslarını 
kendileri yaratırlar" 
diyen Richard 
VViseman, "Şanslı 
olmak için gelecekte 
iyi şans bekleyin. 
Kötü şansın iyi 
taraflarını görün. 
Şanssızlıklarınızın 
üzerinde durmayın" 
önerisinde bulundu. 
İnsanların başlarına 
gelen iyi ya da kötü 
olayları açıklama 
biçimi olan 'şans' 
araştırmaya 
konu oldu.
Hertfordshire Üniver
sitesi araştırmacısı 
Richard VViseman. 
insan hayatındaki 
şans faktörünü’ 

ortaya çıkarmak için 
8 yıl boyunca çok 
sayıda deney, 
yüzlerce görüşme ve 
binlerce test yaptı. 
Wiseman'ın şans 
konusundaki araştır
masının sonuçlarını 
içeren ’Şans Faktörü' 
adlı kitap. Kuraldışı 
yayınlarından 
piyasaya çıktı.
Araştırma kapsamın
da yüzlerce şanslı ve 
şanssız kişiyle 
röportaj yaptığını, 
binlerce test uygu
ladığını anlatan 
VViseman, sonuçta 
şansın gerçek sırnnı 
ortaya çıkarmayı 

ELEMAN ARANIYOR
Gazete dağıtımı ytpacak ELEMAN ARANIYOR
Müracaat: Körfez Gazetesi İstiklal Cd. Bora Sok.

Akbank Aralığı Stüdyo Prestij yanı - GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83

KAYIP Bağkur sağlık karnelerimizi kaybettik. 
Hükümsüzdür.

MUSA - EMİNE - NAZİFE KARAKURT

başardığını ifade 
ediyor. Şansın, 
ilahi bir hediye ya 
da sihirli bir 
yetenek olmadığını 
vurgulayan 
VViseman, "Aslında 
şans, bir zihin 
durumu, düşünme 
ve davranma biçi
mi. İnsanlar şanslı 
ya da şanssız doğ
mazlar, düşünceleri, 
hisleri ve 
davranışlarıyla iyi ve 
kötü şanslarını kendi
leri yaratırlar" 
ğörüşüne yer veriyor. 
İnsanın kendi şansını 
kendisinin yarattığım 
savunan VViseman, 
iç sesini dinlemenin, 
gelecekte iyi şans 
beklemenin ve talih
sizliklerin üzerinde 
durmamanın şans 
için çok önemli 
olduğunun altını 
çiziyor.
VViseman ayrıca, 
araştırmanın, şansın 
psişik güçlerle ya da 
zeka ile bir ilişkisinin 
olmadığını da ortaya 
koyduğunu belirtiyor. 
ŞANSI ARTIRMA 
İLKELERİ 
Richard VViseman, 
araştırmaları sonu
cunda şanslı bir 
hayat için şu ilkelere 
dikkat edilmesi 
gerektiğini 
vurguluyor: 
Güçlü bir şans ağı 
için insanlarla 
iletişim kurmak için

yoğun çaba harcayın.
Hayata daha esnek
ve sakin bakın. 
Hayatınızda yeni 
deneyimlere açık 
olun.
Sezgilerinizi ve 
içsesinizi dinleyin. 
Sezgilerinizi yük 
seltecek adımlar atın. 
Meditasyon yapın.
Gelecekte iyi şans 
bekleyin. Şans 
telkininde bulunun. 
Başarı şansı düşük 
de olsa hayatta iste
diklerinizi elde etm
eye çalışın ve zorluk
lara göğüs gerin. 
Başkalarıyla etkileşi
minizin başarılı ola
cağını düşünün.
İyi kaderi hayalinizde 
canlandırın.
Kötü şansın iyi 
taraflarını görün. 
Hayatınızdaki talihsi
zliğin uzun vadede en 
iyi şekilde sonuçlana 
cağına inanın.
Şanssızlıklarınızın 
üzerinde durmayın. 
Gelecekte kötü şansı 
engellemek için 
yapıcı adımlar atın.

Amerikalılar parayı 
aşka tercih ediyor

Amerikalıların, 
aşk yapmak 
yerine parayı 
tercih ettikleri 
ortaya çıktı. 
ABD’de yakında 
piyasaya çıkacak 
bir mali rehberin 
yazarı tarafından 
yapılan araştır
maya katılanlann 
üçte ikisi 
“Daha çok seks 
mi, daha çok para 
mı” sorusuna 
“para” yanıtını 
verdiler.
Mali rehberin yazan 
Robert Kiyosaki 
tarafından yapılan 
araştırmada.
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BURSA HAKİMİYET VE KERT 
GAZETELERİME İLAN ALINIR

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

HIZLI VE DENGELİİbllİK
W TİCARET

ARALIK TESLİMİ 1+10 «V |

SICACIK BİR MEOCAM 
rEK>MHOjWN KEYFIMI 

YASAVİH

Amerikalıların parayı 
tercih etmelerin 
karşın, geleceği 
düşünmeden para 
harcadıkları 
belirlendi.
Amerikan halkınınm 
yüzde 40’mm issiz 
kalmalarından 3 ay 

ımn parasız 
UacaidanoMi 
ortaya aktığı 
araştırmada, 
halan ude İrisi 
de geçen yd pan 
lirtııı c ektikleri
ni betertt Ber 
Mal ı rchbenn 
yazan Kiyosaki.

Amerikalılar 
sadece yiyip içiyor 
ve m utiul uğ u 

düşünüyor, gelecekte 
hiçbir sorun olmaya
cakmış gM yaşıyor - 
lar. Art ık uy an
ma la n n m zamanı 
geldi Gu venJ i. 
garantili is artık 
hayal" diye konuştu

İZ AVI n Gemlik Lisesi’nden aldığım 1993-1994 yılında KAYIP almış olduğum diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. YELİZ DEMİR TELSİ î 7117İ
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Bağ-kur’lu hastaya
indirim yok

YDS'ye başvurular 
5-16 Nisan'da

Sağhk Bakanlığın» 
bağlı 2. ve 3.

I basamak sağlık 
kuruluşlarında 
yüzde 20 indirimli 
tedavi olan Bağ- 
Kur lu hastalar 
artık b * indirimden 

I yaraş nayacak
Hazıı n yeni 

I proto göre,
devlet hastanesinde 
muayet' ”e tedavi 
olan B. Kur lu

I hastaki: ■ in hazır
lanan faturalar

I 'indirimsiz' isleme 
konulacak.
Sağlık Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, 
Emekli Sandığı,
Bağ-Kur ve SSK 
temsilcilerinin

I katılımı ile 18 Mart 
2004 tarihinde 

| yapılan toplantıda, 
' kuramlara yapılan 
indirimin kaldırıl- 

i ması ve indirime 

yer verilmeden 
uygulama yapılması 
konusunda mütaba 
kata varıldı. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı arasında 
imzalanan ve 1
Ocak 2004 tarihin
den itibaren uygu
lanan "Sağlık 
Bakanhğı-SSK 
Sağlık Tesislerinin 
Ortak Kullanım 
Protokolü "nün 
"Faturalandırma ve 
Ödeme İşlemleri" 
başlıklı maddesin 
de, 'indirimin kaldı 
rıldığına ilişkin' 
hükmün bulun
duğunu hatırlattı. 
Ünüvar, 81 ilin il 
sağlık müdürlüğüne 
gönderdiği genelge 

de, ikinci ve ücüncü 
basamak sağlık 
tesislerinde sözko 
nusu protokol kap
samındaki sigortalı 
ve hak sahibi kim
selerin ayaktan 
veya yatarak yapıla
cak her türlü mua 
yene, tetkik, tahlil 
ve tedavi işlemleri 
için Bütçe Uygula 
ma Talimatı’nda 
belirtilen ücretlerin 
uygulanacağını 
belirtti.
Ünüvar, muhatap 
kurum temsilci
lerinin katıldığı 
toplantıda 'indirim 
yapılmayacağı' 
konusunda görüş 
birliğine varıldığını 
kaydetti. Müsteşar 
Ünüvar genelgede 
ay ca, 2004 yılı 
Bütçe Uygulama 
Tali atı'nın 
"Ka ;am" başlıklı

1. maddesinde 
yer alan, "Diğer 
sosyal güvenlik 
kuruluşları ile 
sağlık hizmeti 
sunan kamu kurum 
ve kuruluşları 
arasında hizmet 
satın alınmasına 
yönelik protokolün 
uygulanmaya 
konulması halinde 

Yabancı Dil Sınavı, 27 Haziran
2004te yapılacak.

bu talimatta yer 
alan usul ve 
esaslara aynen 
uyulacaktır" 
hükmüne yer 
verildiğini ifade 
etti. Ünüvar, bu 
nedenle Bağ-Kur 
sigortalı ve hak 
sahiplerinin tedavi 
işlemleri için Bağ-
Kur adına düzen
lenecek faturaların
da hiçbir indirime 
yer verilmemesi 
konusunda hatırlat 
malarda bulundu.

Üniver
sitelerin 
yabancı 
dille ilgili 
bölüm
lerinde 
okumak 
isteyen 
adayların 
katılabile
cekleri 
2004- 
Yabancı Dil 
Sınavı na 
başvurular, 
5-16 Nisan 
2004 tarih
leri arasında 
alınacak. 
YDS'ye 
başvura
bilmek için, 
ÖSS’ye 
başvurmuş 
olmak 
gerekiyor. 
YDS’ye gire
cek «»davlar.

5-16 Nisan 
günleri 
arasında 
T.Q Ziraat 
Bankası 
şubelerinden 
birine, kim
lik numar
alarını 
söyleyerek 
40 milyon 
lira yatıra
caklar ve 
karşılığında 
dekont ala
caklar Bu 
ücreti vatır-

mak^DSy* 
hııı — —U 
olmak »cm 
yeterli 
savdacak.
YDS, 27 
Han ran 
2004 te 
devlet 
üniversitesi 
rektörlük
lerinin 
bulunduğu 
40 merkez 
de KKTC dr 
Lefkosa'da 
yapılacak

■ BİLİŞİM HİZME LERİ

I
GELECEĞI DÜŞÜNENLER İÇİM

PEŞİNAT YOK, KREDİ KA !TI YOK, KEFİL YOK 
ÜSTELİK 40 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA

24 AYA VARAN TAKSİT İMKANLARI
Türkiye'nin hızla gelişen teknoloji ve markası 2 yıl garantili 
satışlarımızla sîzlere AGB tekno'y isini sunuyoruz
Merkez : İstiklal Cadde ü~le İş -kezi kat: 1 No : 40 GEMLİK

Tel: (0.21 513 11 9-513 1225
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Ingiliz işadamları 
seçimi yorumladı

"Sonuçlar hükümete güveni pekiştirdi..."
Yerel seçim 
sonuçları 
dış dünya 
tarafından da 
yakından 
izlendi.
Seçim sonuçla 
nnı, hükümete 
güvenin 
göstergesi 
olarak yorum
layan İngiliz 
işadamları, 
bunun 
ekonomik 
istikrara da 
olumlu katkısı 
olacağını 
düşünüyor.
Secim 
sonuçlan, 
Irak'ın 
yeniden yapı- 
landırılmasın- 
da Ingiltere ve 
Türkiye

1 
! ! ı 
I I i 
i 
i

AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GAR D ROP 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI m iKALİTEDE ÖNCÜ

ra

S

Tel: (0.224) 363 98 72 s
Mrk. : Homldlye 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 BURSAS
g __________ _____f_g

arasında olası 
yatırım işbir
liği imkan
larını görüş 
mek üzere 
İstanbul'a 
gelen Türk- 
İngiliz İş 
Konseyi üyele 
rinin de gün
demindeydi. 
Konsey eş 
Başkanı Micha 
el Thomas, 

iktidar par
tisinin oylarını 
artırması 
dolayısıyla 
seçim sonuç 
larını "ilginç" 
olarak nite
lendirdi: 
"Seçim sonuç 
lan hükümete 
güvenin pekiş 
tirildiği anlamı 
na geliyor. 
Biz

Türkiye'deki 
iç politik 
gelişmelerle 
ilgilenmiyoruz 
ama yabancı 
yatırımcı bir 
ülkede 
öncelikle 
ekonomik ve 
politik istikrar 
ister. Seçim 
sonuçları da 
bu konuda 
olumlu katkı 
yapabilir. 
Bu vesileyle 
İngiltere'nin 
Türkiye’nin 
Avrupa 
Birliği'ne 
üyeliğine 
desteğinin 
tam olduğunu 
da belirtmek 
isterim."

1

Liderlerden
seçim yorumları

Erdoğan sonuçtan memnun.
Baykal: "Oyumuz arttığı halde kaybettik

Parti genel 
başkanlan yerel 
secim sonuçlarını 
değerlendirdi.
Erdoğan: 
"İsviçre'de 
Olumlu Bakış 
Açısı 
Sağlayacak" 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
mahalli seçim
lerde ortaya 
çıkan hükümetin 
arkasındaki halk 
desteğinin, 
İsviçre'deki 
Kıbns 
görüşmelerine 
olumlu bir bakış 
açısı sağlaya
cağını söyledi. 
Erdoğan, erken 
seçim gibi bir 
düşüncelerinin de 
bulunmadığını da 
vurguladı.
"Türkiye düzenli 
bir yapıya alış
malıdır" diyen 
Erdoğan, "Biz bir 
fırsat yakaladık 
değerlendirelim 
gibi küçük 
hesaplar peşinde 
değiliz" seklinde 
konuştu.
Başbakan, 28 
Mart yerel seçim
lerinde kazanılan 
sayısal basarının 
asla baslarını 
döndürmeyeceği
ni. aksine sorum
luluklarını artıra
cağını söyledi. 
Bay kal:

Oyumuzu 
Artırdığımız 
Halde Kaybettik" 
CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Bay kal ise 
seçimde par* 
tisinin oy oranını 
artırmasına rağ
men birçok ilde 
belediye baskan- 
lıklannı kaybet
tiklerini söyledi. 
Saykal. bunun, 
partisinin etk
isinin azalması 
seklinde değer- 
kndiı ilmeme si 
gerektiğim vur
guladı.
Karakalem: 
Demokratik Güç

Başkanı Murat 
Karayalcın, sol 
partilerin herşeyi 
yeniden değer
lendirmeleri ve 
gelecek için yeni 
bir siyaset tasar
lamaları gerek
tiğini söyledi. 
Karayalcm, 
secimde
Demokratik Güç 
Birliği olarak 
elde ettikleri 
sonuçlan ise 
"başarılı" diye 
niteledi ve sol 
partilere cağnda 
bulundu.
Ağar: "Partimiz 
Acısından 
Basarıyla 
Sonuçlandı" 
DYP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar da. yerel 
seçimlerin partisi 
acısından 
basanyla sonuç
landığını söyledi. 
Mehmet Ağar. 
Elazığ'da düzen
lediği basın 
toplantısında, 
sonuçlar netlesm- 
ey e başladıkça habı iktidar ve
partisinin aklığı 
oy oranın da art
tığını belirtti. 
MHP: Sonuç 
AKP'ye Bir 
ikandır" 
MHP Genel 
Başkam
Yardımcısı Faruk 
Bal ise düzen
lediği basm 
toplantısında, 
iktidar partisinin 
seçmeni etkile
mek için devletin 
tüm gücünü kul
landığın i. buna 
rağmen 2 
oranında oy ala- 

sonuçlanma, 
muhalefetin bun
dan sonra MHP 
etrafında yapıla
cağı n ı ortaya 
koyduğunu söyle
di.
Ecevit: DSP 
Yeniden Çekim 
Merkezi Olacak 
DSP Genel
Ba ska n ı Bülent 
Ecevit. yerel 
secim 
sonuçla rımn 
kendileri için 
"yeterince tatmin 
edici" olmadığını 
ancak, görecek 
de oba. bu 
secimde oylanma 
iki kat arttığım 
söyledi.
Bülent Ecevit. 
yazık açdda- 
masmda. par
tisinin hem 3 
Kasım. hem de 
28 Mart ııcim 
teri öncesinde 
büyük baksazhğn 
uğratıldığını, 
secim öncesi 
yaymlanan 
anketlerin de 

muhalefet partin 
arasmda tercih 
vapmay a yön-

savundu.
Ecevit. acddn- 
masanda.
DSP nm yemden 
çekim merkezi 
olacağsn ve 
bu seçimlerde 
sandığa 
gitmeyenlerin 
oybrmm 
ilk genel 
seçimlerde 
partisinde 
toplana cağım 
vurguladı
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Bahar geldi aman dikkat!
Uzmanlar, bahar alerjilerine karşı uyarıyor.

Karlı ve soğuk 
günlerin ardından 
nihayet güneş 
sıcak yüzünü 
göstermeye 
başladı.
Havaların ısındığı, 
baharın kendini 
iyiden iyiye 
hissettirdiği 
bu günler, 
beraberinde bazı 
sağlık sorunlarını 
da getiriyor.
Bunlardan 
biri de bahar 
alerjileri.
Alerjik nezleye 
yol açan polenler 
bahar aylarında, 
havada yoğun 
bir şekilde 
bulunuyor.
Ve bu durum, 

' duyarlı kişilerin 
Ji solunum 

yollarına ulaştı 
I ğtnda da alerjik 

belirtilerin

Mesane kanserine
karşı E vitamini

Zeytinyağı ve bademde bulunan E vitamini 
mesane kanserini önlüyor.

ABD'de yapılan 
bir araştırma, 
zeytinyağı ve 
bademde bolca 
bulunan E vita
mininin mesane 
kanseri riskini 
azaltabileceğini 
ortaya koydu. 
İçinde E vitamini 
bulunan gıdaları 
tüketmeye özen 
gösterenlerde, 
ABD’de erkekler 
arasında en 
çok ölüme neden 
olan kanser 
türleri içinde 
dördüncü sırada 
bulunan mesane 

başlamasına 
yol açıyor. 
Alerjik belirtiler, 
burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, 
göz akıntısı, burun 
akıntısı, bazen 
kulak kaşıntısı ve 
öksürük, horultu, 
nefes darlığı gibi 
şikayetlerle 
karşımıza çıkıyor. 
Ülkemizde, 
özellikle Mart 
ayından itibaren 
görülen bu tür 
şikayetler, 
zamanında 
müdahale 
edilmediği 
taktirde, daha 
büyük sorunlara 
neden olabiliyor. 
Bunların başında 
da astım geliyor. 
Polenlere bağlı 
olarak görülen 
Alerjik nezle 
hastalarının

kanseri oranının 
yarı yarıya azaldığı 
görüldü. E vita
minin prostat 
kanseriyle 
mücadelede de 
etkili olabileceği 
belirtiliyor.
ABD’nin Houston 
kenti sakinleri 
arasında yapılan 
araştırmada, yük
sek miktarda 
E vitamini içeren 
gıdaları tüketen 
yüzde 25 lik 
kesimde, bu tip 
gıdaları az tüketen 
yüzde 25 lik bir 
başka kesime göre

ABD'nin Gıda 
Programına 

Katkısı

ülkemizdeki 
dağılımı ise 
farklılıklar 
gösteriyor. 
Özellikle Doğu 
Anadolu’da 
yüksekliği 1500 
metrenin üzerinde 
olan yerlerde 
çok nadir, sahil 
kesimlerinde çok 
sık görülüyor. 
Mevsimsel olarak 
görülen bu tür 
hastalıkların bir 

yarı yarıya 
az mesane 
kanseri 
belirlendi. 
Mesane 
kanserinin 
yılda 12 bin 
500 Amerika 
linin ölü 
müne 
neden 
olduğu 
belirtiliyor. 
Araştırmacılar. 
E vitamininin 
badem, ıspanak» 
yeşil hardal, 
ayçiçeği çekirdeği, 
zeytinyağı ve 
ayçiçekyağmda 

bölümü sadece 
ilaç tedavisiyle 
giderilebiliyor. 
Ancak bazı 
hastaların polen
lere karşı alerjisi 
çok daha uzun 
sürebiliyor.
Uzmanlar bu 
hastaların bahar 
aylarında daha 
az dışarıya çık
masını, çıksa bile 
maskeyle gez 
meşini öneriyor.

bolca bulunduğunu 
kaydediyorlar. 
Araştırma 
sonuçlan. ABD'de 
devam etmekte 
olan bir kanser 
konferansında 
açıklandı.

Dünya Gıda Programı'na 
katkısını %20 azaltmayı 

planlıyor...

Amerika Birleşik 
Devletleri, 
Birleşmiş Milletler 
Dünya Gıda 
Programı’na 
ödediği üyelik 
aidatını gelecek yıl 
%20 azaltmayı 
planlıyor.
Dünya Gıda 
Programı yetk
ilileri, 
Amerikalılar ’ın 
kendilerine gelecek 
yıl aidatlarını 300 
milyon dolar eksik 
ödeyeceklerini ilet

NÖBETÇİ ECZANE
31 Mart 2004 Çarıeabt 

SEDA ECZANESİ

ML : 31 SAM : 1788
FİYATI : 200.000 TU (KDV DaM) 

Şahaba : Kadri GtUER
Van isleri Maadama : Serap C3LAJER

Haber Müdürü : SandrttiM SEKERSOZ
İstiklal Cad. Bora SoU Yo; 3 8

I Tel: 513 96 83 F« 513 35 95 GEMLİK
Komz orsn

tiklerini ve 
’ hesaplarınızı oau 
göre yapın” dedik
lerini beliı tt iki. 
ABD. Dun» a Garla 
Programının 2 
milyar 600 milyon 
dolarlık butcesânân 
yansını 
karşılıyordu.
Program, sadece 
2002 yılında 82 
ülkede achk 
tehlikesiyle karşı 
karşıya bukınan 
72 milyon imana 
yiyecek sağlamıştı.



HünerÇoşkuı1 ercoştu rd u
SeyfettinŞEKÇRSOZ 
Bursa Defterdarlığı 
tarafından düzenle* 
nen 15. Vergi Hafta 
sı etkinlikleri kap* 
samında ilçemizde 
konser veren Türk 
Sanat Müziği Sanat 
çısı Hüner Coşkuner 
izleyenlere nefis 
bir akşam yaşattı. 
Bursa Defterdarlı 
ğı'nın düzenlediği ve 
Gemlik Vergi Daire 
si'nin organize ettiği 
gecede Bursa Defter 
darlığı Türk Sanat 
Müziği Korosu seç 

kin eserler sundu. 
Belediye Kültür 
Merkezi ndeki kon
sere Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Bursa Yıldırım 
Kaymakamı Ayhan 
Bayhan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlce Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, Türk Sanat , 
Müziği sanatçı ve 
Bestekarı Kutlu 
Payaslı, Bursa 
Defterdarı Fatih

Acar, Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Yakup Ceylan ve 
daire çalışanları ile 
vatandaşlar katıldı. 
Konserin açış konuş
masını yapan Gemlik 
Vergi Dairesi Müdü 
rü Yakup Ceylan, 
organizasyonda 
kendilerine yardımcı 
olan kuruluşlara 
teşekkür etti.
Bursa Defterdarı 
Fatih Acar ise 15. 
Vergi Haftası etkin
liklerinde yer alan 
konserin Bursa ili 
dışında ilk kez bir 
ilçede yapıldığına 
dikkat çekti.
Acar, "Defterdarlık 
olarak çeşitli kurs 
lar açarak tüm ku 
rum ve kuruluşla 
rın gıpta ile baktık
ları bir kurum 
olduk" dedi. 
Konser programının 
ilk bölümünde sahne 
alan Bursa Defter 
darlığı Türk Sanat

Müziği Korosu Sef 
Hilmi Bozdemir 
yönetiminde bir
birinden güzel eser
leri seslendirerek 
büyük alkış aldı. 
Konserin ikinci 
bölümünde sahne 
alan Türk Sanat 
Müziği sanatçısı 
Hüner Coşkuner ise 
geceye katılanlara 
nefis bir konser 
yaşattı.
Coşkuner, özellikle 
Bestekar Kutlu 
Payaslı ile birlikte 
seslendirdiği 
şarkılarla salonu 
dolduranların 
alkışlarını aldı. 
Unutulmayacak 
bir akşam yaşayan 
Gemlikli Türk 
Sanat Müziği seven
leri ilçeye konser 
için getirilen 
Hüner Coşkuner 
ile Vergi Dairesi

Müdürü Yakup 
Ceylan’a 
teşekkür ettiler.

MfiNfî STIR GAZİNOSU 
ve , 

AİLE ÇAY BAHÇESİ
✓ Düğün, / Nişan

✓ Sünnet cemiyetleriniz
✓ özel günleriniz için

KAYITLARIMIZ BAŞLADI

İrtibat Bürosu:

Hffl «İLE |lf NHÇESİ
Tel : (0.224) 513 72 39
GSM : (0.532) 231 74 49

A N İ T E K S
8 İYİ M MAS AZALASI 

ELEMAN ARIYOR
✓ Giyim konusunda 3 - 5 yıl tecrübeli 
BAY - BAYAN ELEMANLAR alınacaktır.

✓ Ayakkabı reyonunda 3 yıl satış tecrübesine * 
sahip BAY - BAYAN ELEMANLAR ahnacaktr
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. ■ 
ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI <

İstiklal Caddesi No: 18 GEMLİK |

I ELEMAN
Matbaamızda çırak olarak 

i yetiştirilmek üzere ELEMAN aranıyor 

I Kİ RFE2 IF1ET I 
3 İstiklal Caddesi Bora Sok. Stüdyo Prestij yanı

No: 3/BTel : (0.224) 513 96 83 GEMUK
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