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■pnel İ? Sendikası ile devam eden toplu iş görüşmeleri mutlu bir şekilde bitti

jteİediye'de toplu
özleşme imzalandı

F Gemlik Belediyesi nde Belediye-lş ve 
Genel-lş Sendikaları arasında süren yçtki 

-' âmin mahkemece Genel-lş

SEKRETER ARANIYOR
Şirketimizde çalıştırılmak üzer e tecrübeli 

bayan sekreter aranıyor. 
İlgilenenlerin aşağıdaki telefona 
müracaat etmeleri rica olunur.

TEL : 513 30 90

Yusuf Bozkurt Ozal ABD'den mesaj verdi

Yeni Parti'den
ANAP'a birleşme çağrısı

ortilder- 
emin»
BayanI anlasmazlığ 
mJ Sendikası lehi

ılık oıo 
tarata
3 karo- 
ı önünü
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Sendikası lehine sonuçlanması üzerine toplu 
sözleşme masasına oturan taraflar geçtiğimiz 
hafta anlaşmaya vararak, sonuçları imza 
altına aldılar.

Genel-lş Bursa Şube Başkanı Hüseyin 
Yaman, "görüşmelerde iki taraf da iyi niyetle 
davrandı. Gemlik Belediyesinin en iyi ücreti 
veren Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ya 
teşekkür ediyoruz" derken Başkan Avcı ise 
belediye imkanları belli bu yüzden biriktirile
cek değil, geçinilebilecek ücret politikasını 
benimsedik dedi.

Belediye ile Genel-lş Sendikası arasında 
varılan anlaşma gereği işçilerin 1993 yılında 
176 bin lira olan bir günlük brüt işçi yevmiyesi 
276 bin liraya, 1995 yılının ilk 6 ayında 350 bin 
lira ikinci 6 ayında İse 375 bin lira olarak belir
lendi. Buna göre Gemlik Belediyesinde çalışan 
bir İşçinin en düşük maaşı 1994 yılı için 7 milyon 
Hra, 1995 yılı İçin ise 9 milyon 300 bin lira oldu.

İşçiler, ücretlerden dyrıctp 330 bin lira aile 
yardımı, 600 bin lira kıdem zammı, 100 bin lira 
kira zammı, 3 milyon lira bayram pdraşı,! ton 
odun, 2 ton kömür yardımı ’aiacaKİar. İşçilerin 
1994 yılından doğan geriye dönük maaş zam 
farkları İse 18 milyon 5Ö0 bin I ra tutuyor.

Haberi Sayfa 2‘de

alçın, 
VUCUM 
ren'd» 

kada 
sini* 
e yok* 
'akütc 
/arter 
di

!İti9Wn fiyatlarını 
jfcvan fiyat 65 bin 550 lira oldu 
^G.Marmarabirtik Zeytin Kooperatifi zeytin alım fiyat- 
larıhı dövize endeksledi. Kampanya başında 220 
taneli zeytine 63 bin lira beş fiyat uygulaması yapan 
Marmara birlik Zeytin Kooperatifi , bu fiyatı daha 
sonra 65 bin 550 liraya yükselti.

460 taneli zeytin ise 30 bin liradan 31 bin 500
liraya çıkartıl). Haberi Sayfa 6‘da

Özelleştirme 
askıya almdı

Gemlik Belediyesinin1 
temizlik,' beton parke 
taş ve mezbaha kısım
larında başlattıkları 
özelleştirme girişimi, 
şimdilik askıya alındı.

Belediye Başkanı 
- Nurettin Avcı, yıl Sprjun- 
d d servisle f,l h 
ayarlanacağını belittti.

Haberi Sayfa 2'de

• KADRİ GÜLER

Mutlu son
Gemlik Belediyesi ile Genel İş sendikası arasında bir sûredir 

devam eden toplu iş görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. 
Taraflar geçtiğimiz hafta sözleşmenin altına imzalarını atarak 
görüşmeleri noktaladılar.
t Belediye de çalışan işçiler, sendika anlaşmazlığı nedeniyle 
yaklaşık bir yıldır belediye ile masaya oturup sözleşme 
yapamıyorlardı.

Yargıda, Genel İş Sendikası lehine kararın alınmasından 
sonra, taraflar geçtiğimiz aylarda masaya oturarak pazarlıklara 
başladılar.

Gemlik Belediyesi gelirleri yönünden çevre belediyeler 
içinde en şanslı olanı.

Ancak, belediye bütçelerinin büyük bir bölümü ücretlere 
ayrılınca yatırım harcamarına programlanan paranın konama - 
ması belediyelerin elini kolunu bağlıyor.

Belediyelerin genel yakınması toplu sözleşmelerle ücretlere 
yapılan zamların belediyeleri iş yapamaz duruma soktuğu şek - 
ünde oluyordu. Bunu fırsat bilen bazı belediyeler de kurtuluşu 
özelleştirmelerde buldular.
; Gemlik belediyesinde de aynı korkuyu Sayın Avcı bir süre 
önce yaşadı. Temizlik işlerini özelleştirmeyi düşündü. Ancak, 
fizibilitesi yapılmayan bir. acil karar, mecliste yapılan görüşme 
terden sonra askıya alındı.

İşte bu sırada Genel İş sendikası ile toplu sözleşme 
görüşmeleri mutlu sonuca erdi ve imza altına atıldı.

Tarafların açıklamalarından anlaşıldığı gibi, Belediye 
olanakları kadarını verdi, sendika daha fazlası için bastırmadı.

Sizin anlayacağınız akıl üstün geldi. Sağduyu hakim oldu.
İşçiler enflasyon canavarının azgınlaştığı bir dönemde 

sofralarına koyacakları ekmeği düşünmeyecekler.
Alınan zamlardan İşçiler memnun, sosyal haklarda hiç fena 

değil.
Bugün ülkemizde, örgütlenme hakkı olmayan, toplu 

sözleşme yapamayan kesimler gittikçe fakirleşiyorlar.
Bunların başında da memurlar geliyor.
Memurlara toplu sözleşmeli sendikal hak sözü veren DYP 

SHP iktidarı üç yıldır sözünü yerine getirmiyor.
Bu nedenle memurlar iktidar eliyle yoksullaştırılıyor.
Bugünlerde yüzde 140 ’larda seyreden eflasyon, Maliye 

Bakanının hesaplarına göre 1995 yılında yüzde 22 olacakmış!
Siz buna inanıyor musunuz? Biz inanmıyoruz ama kendileri 

jılnde İnandığını sanmıyorum.

Sunğipek'te 
eylem 
hazırlığı

Sözleşmeden doğan 
geriye dönük 6 aylık 
zam farkı ve17 
Kasım'da ödenmesi 
gereken maaşlarını ala - 
mayan Sunğipek fab
rikası.işçileri eylem hazır - 
lığına girişti.

Fabrika işyeri temsil
cisi Tekin Demirci, isçi
lerin maaşlarını 
zamanında alamadık
larını ve toplu sözleşme - 
den doğan haklarını da 
tam alamadıklarını 
belirtti.

Haberi Sayfa 3'de

4 DSP'li 
disiplin 
kurulunda

Genel Başkan 
Yardımcısı Rahşan 
Ecevlt tarafından bir 
süre önce görevden alı
nan DSP ilçe örgütüne 
bir darbede il yöneti
minden geldi.

Haberi Sayfa 3'de

Cezaevi 
firarisi 
yakalandı

Kurşunlu yazlık vil
lâ la rın d a hırsızlık 
yaparak hapise giren 
Halil Ayvaz, su tankerine 
yardjm etmek amacıyla 
dışarı çıkartıldığında, bir 
boşluk bularak kaçtı. 
Jandamanın sıkı takibi 
sonucu yakalandı.

Haberi Sayfa 6'da

kısa kısa kısa
Mimarlar Odası'nın 
etkinliklerinden olan
Bursa şubesinin 5 nci 
dönem 4 ncü bölge 
toplantısı ilçemizde 
yapıldı.

Haberi Sayfa 3'de

Türk Kadının seçme ve 
seçilme hakkını kazan
masının 60 nci 
yıldönümü ilçemizde 
kutlandı.

Haberi Sayfa 3‘de

Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
gelir sağlamak amacıy
la belediyenin dükkan 
kiralarını yükseltti.

Haberi Sayfa 2'de

1 nci olağan genel 
kongresini yapan Yeni 
Parti İlçe T eşkilatı 
tarafından düzenle
nen "Dayanışma 
yemeği" ilgi gördü.

A ta me r T uristlk 
Tesislerimde yapılan 
yemeğe Yeni Parti 
Genel Başkan 
Ya rd ı m c ı s ı Nihat 
Akbak, İl Başkanı Timur 
N o y a n, G e. m I i -k 
Belediye Başkanı

Gazetemiz sahibi ve yazarımız yargıç önüne çıktı

yargılandılar
Eski Belediye Başkanı 

Avukat Nezih Dimilinin 
gazetemiz haber müdürü 
ve köşe yazarımız Cemal 
Kırgız'ın 16 Ağustos 1994 
günü yazdığı “Vay 
anasını Sayın okuyucu
lar" adlı yazısında 
kendine hakaret edildiği
ni öne sürerek, savcılığa 
suç duyurusunda bulu
narak Sorumlu 
müdürümüz Kadri Güler 
ile birlikte haklarında 
açılan "hakaret" davası 
başladı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü Gemlik 
Asliye Ceza 
Mahkemesl'nde 
başlayan duruşmada 
Kırgız ve Güler savcının 
suçlamalarını kabul 
etmeyerek, "solcu eskisi", 
"Tepki CHP İlçe başkanı 
sözlerine değil, güve
nilmez, tutarsız siyasi 
klşlllğlnedlr", "Be Nazım 
Bayrak kardeşim SHP İlçe 
başkan adayı olarak 
üstü açık Jeep'in 
üzerinde birini gezdire
ceğine Zülfü Uvanell'nln 
posterini dolaştırsaydın

BURUŞTU...

Vuruştu...
Veeeee...
Buruştu...

Nurettin Avcı ve çok 
sayıda II ve İlçe yöneti
cileri katıldı.

Yemekte Genel 
Başkan Y ardımcısı 
Nihat Akbak konuş
masında ANAP'la rah
metli Turgut özal'ın 
misyonunda ve 
düşüncelerinde bir 
araya gelebileceklerini 
söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

inan bugün Gemlik 
Belediye Meclisinde 3 
tane sosyal demokrat 
var olurdu" sözlerinin 
eleştiri boyutlarını 
aşmadığını, bu sözlerde 
hakaret bulunmadığını 
eski belediye başkanının 
partisinden istifa etmesin
den sonra basına yaptığı 
açıklamalar üzerine 
yazılan yazılardan biri 
olduğunu söyleyerek 
beraatlerini istediler.

Davaya müdahil 
olarak katılan Avukat 
Nezih Dimili ise yazıda 
kendisine hakaret 
edildiğini, yazının eleştiri 
boyutlarını açtığını 
belirterek, yazdr ve 
gazetemizin sorumlu 
müdürünün cezalandırıl
masını istedi.

Mahkeme yazıdaki 
ifadelerin 3 kişilik bilir kişi 
tarafından İncelenme
sine ve duruşmanın 1 
Şubat 1995 gününe erte
lenmesine karar verdi.

Dosya İstanbul 
Nöbetçi -Asliye Ceza 
mahkemesine gönderildi.



Yavuz Donat'ın köşesinde yansıttığına 
göre, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: 
"Dünyada önemli bir savaş yaşanıyor. 
TV'nln de müthiş bir olay olarak ortaya 
çıkmasından sonra, dördüncü kuvvet 
sayılan medya, kendisini 'birinci kuvvet' 
olma hevesine kaptırdı. İtalya'da Silvio 
Berlusconl olayı 'medyanın gücü'nü gös
terdi. "

Ama Cumhurbaşkanı, Almanya'daki 
"Kohl olayı"nı örnek göstererek, "siyaset" 
ile "medya" arasında bir tur "güç dengesi" 
kurma savaşımının var olduğuna da 
dikkati çekiyor ve ekliyormuş: "Ancak 
Türkiye değerlendirmesine girilirken, 
'siyasetin yediği darbeler' gözardı edile
mez. Türkiye'de siyaset 'norma/ seyrinde' 
gidemedi. Gidebilseydi, bugün durum 
çok daha farklı olurdu."

Donat, Sayın Demirel'ln bu sözlerini 
yansıttıktan sonra, O'nun "Şu anda 
medya daha güçlü görünüyor, zira 
siyaset darbe yedi" demek mi istediğini, 
yoksa "Medya darbe yemediği için 
adamları cephede, siyasette İse cep 
heye sürecek güçlü komutan azaldı" 
demeye mi getirdiğini okuyucunun 
takdirine bırakıyor.

Cumhurbaşkanı, Çankaya'ya çıktığın
dan bu yana arada sırdada da olsa 
ilginç şeyler söylüyor. Yavuz Donat'ın yan
sıttıkları bu "İlginç şeyler" arasında. Çok 
açık konuşmuyor, ama belli oluyor ki 
Sayın Demirel "medyatlk çılgınlıksan 
kaygı duymakta!...

* ★ ★

Gerçekten Türkiye "medya''sının haber 
verme ve yorum yapma işlevlerini bir 
yana bırakarak, belli doğrultularda 
"Kamuoyu oluşturma" savaşımına koşul - 
duğu tehlikeli bir süreçten geçiyor. 
Cumhurbaşkanı bu durumun farkında ve 
kaygılı. Kendi ülkesinde de "siyasef'le 
"medya" arasında bir güç dengesi oluş
ması gerektiğini belirtmeye çalışıyor.

Daha net söylemek gerekirse: 
Türkiye'de "siyaset" yaşadığı olumsuz 
serüvenler dolayısıyla "ürkek" ve 
yaslanacak bir dayanak arıyor. Yani 
"sorumluluk" altına girmekten kaçınıyor, 
bir bakıma yetkilerini medya ile "pay
laşarak" kendisini güvenceye almaya 
çalışıyor. Onun için de medyanın 
bugünkü olabildiğince "olumsuz" gelişimi
ni görmezden geliyor, görecek olsa bile 
yapabileceği bir şey olmadığına inanıyor.

Dolayısıyla medya, astığı astık-kestiği 
kestik, köpeksiz köyde değneksiz dolaşı 
yor.

Ha. bu arada şunu da vurgulamak 
gerekli: Medya da üstlendiği sorumluluğu 
başka "güç" veya "güçler" İle paylaşmak

Özelleştirme askıya alındı
Gemlik Belediyesi'nin temizlik, beton 

parke taş ve mezbaha kısımlarında 
başlattıkları özelleştirme girişimleri 
şimdilik askıya alındı.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Genel-İş Sendikası ile yaptıkları toplu 
sözleşme görüşmelerinde bu konunun - 
da gündemde olduğunu belirterek, 
sendika yetkililerinin zarar eden ve iyi 
çalışmadıkları gözlenen bu birimlere 
sahip çıkarak kendilerini kontrol ede
cekleri sözü verdiklerini belirterek, "Şu 
anda kontrol yapıyoruz. İstediğimiz 
şekilde çalışır, İstediğimiz şekilde 
randıman verirlerse, bu İşi gözden

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1040 
Fiyatı :5.000 TL.

ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

önetlm Merkezi: Gazhane Gad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK
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Yılmaz AKKILIÇ

Gemlik Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme 
görüşmeleri sona erdi,

Gemlik Belediye’sinde
MEDYATİK ÇILGINLIK toplu sözleşme sevinci

ta. Ancak bu "güç" veya "güçler" yete 
rince "siyasal" ve hatta “demokratik" 
değil. Bu "güç" veya "güçler" sırası 
gelince medyayı fena halde kullanıyorlar. 
Böylece kamuoyunda "siyasef'e olan 
güven azalıyor, "demokrasi" aşınmaya 
başlıyor. Türkiye'de medyanıı büyükleri ne 
denli “demokrasi savaşımı" verdiklerini 
iddia ederlerse etsinler, uygulamalar, 
halkı siyasete ve partilere karşı ikircime 
düşürecek nitelikte.

Örneğin özgür ülke gazetesine yönelik 
bombalı saldırı olayı bizim medyamızda 
iki yönlü ele alındı: Birinci yön, özel TV 
kanallarının olayın içerdiğinden çok, 
"renkli sanaasyon" yanına ağırlık ver
meleri idi. İkincisi ise, ertesi günkü yazılı 
büyük medyanın -olayın özüne hiç 
önem vermeylşl bir yana- adeta "oh 
olsun" dercesine okurlarına aktarmasıydı.

Oysa patlayan bombalar yalnızca 
özgür ülke yi değil, aynı zamanda Türkiye 
demokrasisini tahribe yönelikti. Ve 
medyamız, akıl almaz bir aymazlık içinde 
“bombayı koyanların tuzağına düşmüş 
oluyordu...

Türkiye'nin "aynı" veya "benzer" siyasal 
görüşleri paylaşan kadroları, "aynı" veya 
“ijenzer" siyasal programları bulunan par
tilerde karşılıklı saf tutmuş, kıyasıya 
vuruşuyorlar.

Bunda kuşkusuz Cumhurbaşkanı 
Demirel'in belirttiği gibi, "siyasetin yediği 
darbeler"in büyük payı var. Doğru, ama 
sadece bu kadar değil! Bu ülkenin .siyaset 
adamı, bu ülkenin koşulları kolayca 
koparıyor Toplumun gelişmişlik düzeyinin 
üstüne çıkamıyor; çıkamamakla haklı da

Kaldı ki, şu sıralarda "aynı" yg da "ben
zer" siyasal görüşleri olan kadroları bir 
araya getirme yetirliğinde "lider'lerden de 
yoksunuz. İtiraf etmeliyiz ki, Sayın Demirel 
Çankaya'ya çıktıktan sonra "felsefe" yap
maya başladı, daha önce ne dense poli
tikanın mutlağından çıkmadı, çıkamadı, 
ya da öylesini uygun buldu. Demirel değil 
midir, rahmetli Özal'la giriştiği "senllk-ben- 
lik kavgası'yla sağ kanatta "tefrika"nın 
tohumlarını atan?

Sol kanatta Ecevit'i -artık- s'aymıyo- 
rum. Ama EceVit'e gönül verenler. 
Sadece SHP'nin aymazlığı- ve CHP'nin 
hizipçiliği dolayısıyla mı sosyal demokrasi - 
den uzaklaşıylorlari hatta Refah'a 
yanaşıylörlar? Bir zamanldrın 
"Karaoğlan"ı, eğer gerçekten "lider" olsay
dı. Bugün Türkiye'nin merkez solu böyle- 
sine perişan olmaz.

Ve "medya denilen tek dişi kalmış 
canavar", bu denli çılgınlaşabilir miydi?

çıkaracağız. Aksi takdirde daha önce 
aldığımız özelleştirme kararını uygula
maya koyacağız" dedi.

Nurettin Avcı, yıl sonunda servislerde 
ayarlamaya gireceklerini belirterek, 
işçilerle görüşeceğini ve isteyenlerin, 
istediği bölümlere verilerek çalıştırıla
cağını söyledi. Avcı, "1995 yılı sonuna 
kadar bekleyeceğiz. Yani 
özelleştirmeyi şimdilik askıya aldık. Biz 
en iyi çalışmayı hedefliyoruz. 
Özelleştirmiş olmak için özelleştirme - 
den yana değiliz. Sendika yetkililerinin 
verdikleri sözleri tutucağını ve oto kon
trol sistemine uyacaklarını umuyoruz" 
dedi.

tier türlü 
hesap 

makinası
tamiri 
yapılır

tel. 514C9C5

Gemlik Belediyesi ile DİSK'e bağlı 
Genel İş Sendikası arasında 3 aydır 
süren toplu sözleşme görüşmeleri, 
nihayet sona erdi. Taraflar sendika 
tarafından hazırlanan 90 maddelik 
taslak üzerinde anlaşmaya vararak 
imzaladılar, 
görüşmelerin 
sona ermesi 
karşılandı.

216 işçiyi kapsayan 
tartışmasız ve kavgasız 
işçiler arasında sevinçle

Belediye-İş ile Genel-İŞ arasında 
süren sendikalar arası kavga ve süren 
mahkeme nedeniyle bir yıllık bir geçik- 
meyle masaya oturan Gemlik Belediyesi 
ile Genel İş Sendikası 3 ay sonra anlaş - 
maya varabildiler. 90 maddelik tasarı 
üzerinde anlaşan taraflar, 1994 yılı için 
yüzde 60,1995 yılı içinde yine yüzde 
60'lık maaş zammını onaylarken, işçilere 
her türlü sosyal hak, ikramiye ve bayram 
paraları ile yakacak yardımı yapılması' 
kararı aldılar.

1993 yılında 176 bin lira olan bir gün
lük brüt işçi yevmiyesi, 1994 yılında 276 
bin liraya, 1995 yılı içinde 370 bin lira 
olarak belirlendi. Buna göre Gemlik 
Belediyesi'nde çalışan bir işçinin en 
düşük maaşı bu yıl için 7 milyon lira, 
önümüzdeki yıl içinde. 9 milyon 500 bin 
lira olacak.

Bu arada 
aile yardımı. 
100 bin lira

işçilere her yıl 330 bin lira 
600 bin lira kıdem zammı, 
kira zammı, 3 milyon lira 

bayram zammı, T ton odun, 2 ton 
kömür yakacak yardımı yapılması kararı 
onaylandı. Bu arada işçilerin 1994 yılın - 
dan doğan geriye dönük maaş zam 
farklarının 18 milyon 500 bin lirası 
ödenirken, geriye kalan alacaklarınında 
hesaplanarak aralık ayı içersinde 
ödeneceği bildirildi.’.

Belediye Başkanı Nurettin Avcının 
makamında bir araya gelen Genel-lş 
Sendikdsı Bursa temsilcisi Hüseyin 
Yaman ve sendika yöneticileriyle, 
Belediye Başkan Vekili Kaya Kesen, 
anlaşmamı imzalanmasına tanık 
olurlarken, 1 yıllık gecikmeyle imzalanan

Belediye 
gelir peşinde

Gemlik Belediyesi 
gelir sağlamak amacıy
la sürdürdüğü araştır
malarına devam 
ederken, esnaflara ve 
vatandaşlara çeşitli 
sorumluluklar getiriyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, 1995 
yılında belediye 
dükkanlarında oturan 
kirasını üstüşte 2 ay ver
meyen kiracıların 
tahliyelerini isteyecek
lerini bildirdi. Avcı, Yeni 
Çarşı'da bulunan 
belediyeye ait 55 
dükkanın kiralarımda 
artırdıklarını İfade 
ederek, daha önce 
kirası 360 bin lira olan 
dükkanların kirasını 1 
milyon, 450 bin lira olan 
dükkanların kiralarını 1 
milyon 200 bin liraya, 
530 bin lira olan 
kiralarını T milyon 500 
bin liraya, 1 milyon lira 
olan dükkan kiralarını 2 
milyon İraya, 1 milyon 
500 bin lira olan kiraları 
2 milyon 500 bin liraya 
yükselttiklerini açıkladı. 
Avcı, yeni yılda su pa 
ralarınında aylık olarak 
alınacağını söyledi.

toplu sözleşme taslağının sevincini I 
yaşadılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel- | 
İş Bursa Şube Başkanı Hüseyin Yaman, I 
1980 yılından sonra 1992'de sendikal I 
faaliyetlere başlayabildiklerine ve ] 
örgütlenmeye geçebildiklerine 
değinerek, 1992'den bu yana örgütlen
melerine Belediye-İş'in karşı çıktığını ve i 
mahkemelik olduklarını belirtti. Yaman, 
mahkeme sonrası Ağustos ayında 
masaya oturabildikleri™ belirterek, "Biz 
ücret sendikacılığı değil aynı zamanda 
iş güvenliği sağlamak amaçlı 
sendikacılık yapıyoruz. 1930'lu yıllarda 
çıkan Belediye Yasası hala geçerli 
sayılıyor. Belediye Başkanını halk seçi 
yor ancak bütçeyi devlet memuru 
onaylıyor. Buna rağmen bu görüşme 
terde İki tarafta İyi niyetle görüşmelere 
katıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 
Gemlik Belediyesi'nin verebileceği en 
iyi ücreti verdi. Biz memnunuz" dedi.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı'da iyi 
para vermediklerini iddia ederek 
"Belediye imkanları belli, bu yüzden bu 
şartlarda biriktirecek, tasarruf edecek 
parayı değil, geçinebileceği ücret poli
tikasını benimsedik" dedi.

Avcı, tüm maddeleri 3 ayda tek tek 
ele aldıklarını ve hemen hemen hep
sinde kavgasız gürültüsüz anlaşmaya 
vardıklarını belirterek, “Sendika yet 
küllerine söyledik. Şizler belediyeye 
sahip çıkarsanız. İyi çalışırsanız, 
Belediye ayakta kahr, sîzlerde ekmek 
kazanırsınız, dedik. Kendileri kabul etti 
ler, verebileceğimiz şartlan ortaya koy 
duk. Bize hak verdiler ve anlaşmaya 
vardık. Gönül isterdik! daha iyi para -■ - 
İmkanları verebilelim. Ama bizdeı uu 
kadar Sendika yetkililerine gösterdikleri 
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye 

' konuştu.
1994 yılı zammı maaş uygulama,, 

aydan itibaren başlarken, •;c vılında 
yeni uygulamaya geçilecek, b. 
geçen yıla ait zam farkları ise Aralık u., 
içersinde ödenmeye başlanacul ,

GATPAH 
GİYİAVIIB

TAKIM ELBİSELER 
KAZAKLAR 

GÖMLEKLER
BAY ve BAYAN 

GİYSİLERİ 
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fil AĞAzA 
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Yusuf Bozkurt Özal ABD'den mesaj verdi.
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|feni Parti’den ANAP'a birleşme çağrısı
F 1 nci olağan genel kongresini yapan 
Yeni Parti Gemlik ilçe Teşkilatı tarafın
dan düzenlenen dayanışma yemeği 
büyük ilgi gördü.

I Atamer Turistlik Tesisleri'nde yapjlan 
yemeğe Yeni Parti Genel Başkan 

[Yardımcısı Nihat Akbak'ın yanı sıra İl 
Başkanı Timur Noyan, Belediye Başkanı 

İNurettin Avcı, çok sayıda il ve ilçe 
lyöneticileri ile siyasi parti temsilcileri ve 
; davetliler katıldı.
I Yemekte konuşma yapan Genel 
Başkan Yardımcısı Nihat Akbak, Yeni 
Parti'nin Turgut Özal'ın misyonu oldugu- 

kıa değinerek, ANAP'ın bu. çizgiden u 
paklaştığını söyledi. Akbak, "Bize her 
yerde soruyorlar. Niçin ANAP'tan 
ayrıldınız diye. Bizler ANAP'ın kurucusu 
Turgut Özal'ın fikirlerinin savunucusuy- 
duk. Ancak ANAP Mesut Yılmaz ile bir

likte bundan giderek uzaklaştı. Sayın 
Özal eğer yaşasaydı, 
Cumhurbaşkanlığını bırakarak, Yeni 
Parti'de aktif politika yapacaktı. Ancak 
bu olmadı. Şimdi biz teklif ediyoruz. 
ANAP eğer Turgut Özal çizgisine gelirse, 
Özal'ın projelerini desteklerse, bizler 
ANAP'la birleşiriz" dedi.

Nihat Akbak, daha sonra ABD'nin 
Arkansas Üniversitesi'nde beyin ameli 
yatı geçiren yatmakta olan Genel 
Başkanları Yusuf Bozkurt Özal'la canlı 
telefon bağlantısı yaparak, Özal'ın 
mesajlarını aldı. Telefonda konuşan 
Özal, ameliyatın başarılı geçtiğini kısa 
sürede taburcu edileceğini vurgula
yarak, "Türkiye'den kulâğıma aktif poli
tikayı bırakamaz. Mücadelemiz devam 
edecektir. Hepinize iyi çalışmalar dili 
yorum" dedi.

Mimarlar Odası Bölge Toplantısı Gemlik'te yapıldı.
Mimarlar Odası'nın etkinliklerinden 

.‘olan Bursa şubesinin 5 nci dönem 4 
ncü bölge toplantısı Gemlik'te yapıldı.

Gürle Otel Restaurant'ta yapılan 
toplantıya Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Belediye Başkan Vekili 
Kaya Kesen, (Mimarlar Odası MYK üyesi 

Basan Suna, Bursa Şube Başkanı Melik 
Btg ve yönetim kurulu üyeleri ile 
iGemlik Temsilcilik Başkanı Orhan Bulut 
ve Gemlikli Mimarlar ve birimlerinin 
[yöneticileri katıldılar.
I Toplantıda konuşan Gemlik Şube 
[Başkanı Orhan Bulut, gündemindeki 
konular hakkında görüşlerini bildirerek, 
-yasa gereği zorunlu'olan uzmanlık 
ayrımı konularında karşılanan zorluklar 
ve uzmanlık ayrımının Gemlik ve

Umurbey Belediyelerinin .yanı sıra 
Küçük Kumla, Armutlu Belediye sınırları 
içinde de uygulanması için gerekli gi 
rişimlerin başlatılmasını istedi.

Diğer konuşmacılar ise Mimarlar 
Odasının yeni çıkan yönetmelikleri 
hakkında görüşlerinLbildirerek, imarla 
ilgili konularda bilgi verdiler.

Mimarlar ayrıca Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'ya Gemlik ve çevresin- • 
deki inşaatların tam ve sağlıklı olarak 
kontrollerin, yapılarak çarpık kentleş
menin önlenmesi için mimarların üze 
rine düşen görevlerini yerine getirmesi 
gerektiğini ve üzerlerine düşen görevi 
yapacaklarını söylediler. Toplantı son
rasında ise konuklara yemek verildi.

DSP Disiplin Kumluna verildi
Genel Başkan Yardımcısı Rahşan 

/ Ecevit tarafından bir süre önce 
görevden alınan DSP Gemlik İlçe 
örgütüne bir darbede il yönetiminden 
geldi.

■ Geçtiğimiz günlerde DSP İlçe eski 
Başkanı Vedat Emek ile, ondan önceki 
Başkan Kemal Yeşildal ve yönetim 
kurulu üyeleri Haşan Çetin, Ziya Altın ve 
Erkan Yavuzdoğan'a gönderilen il di 
siplin Kurulu Başkanı Metin Okumuş 
imzalı yazıda adı geçen DSP'li eski ilçe 
Yöneticilerinin disiplin kuruluna verildik

lerini bildird1'
Yazıda, disiplin -kuruluna verilmiş 

gerekçesi, olarak ilçe yöneticilerinin 
yerel basına verdikleri DSP il yönetici
lerini hedef alan demeçleri gösterilerek 
"Parti tüzüğünün 84 ncü maddesinin 3- 
5-13-20 bendlerinde yer alan suçlan 
işlemiş olmanız sebebiyle kurulumuza 
sevk edilmiş blunmaktasınız" denildi.

İlçe yönetim kurulu üyeleri ise bu 
konuda açıklama yapmaktan kaçınır
larken, "Savunmamazı yapacağız. DSP 
demokratik bir partidir" dediler.

Kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkının 60 nci yıldönümü kutlandı

Kadınlar Günü kutlandı
Türk Kadınının seçme ve seçilme 

hakkının kazanmasının 60 nci 
yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de kutlandı. ' ,

[Geçtiğimiz hafta Pazar günü Saat 
11.00'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyan 
DYP ve ANAP Kadın Komisyonları ile 
Rotary ve Yardımseverler Derneği 
Kadın Komisyonları burada saygı 
duruşunda bulundular.

Konuyla ilgili açıklama yapan DYP 
Kadın Komisyonu Başkanı Sevim

& Koçdemir, Atatürk tarafından 60 yıl 
önce verilen hakka rağmen, TBMM'de 
bayanların artış göstermesi gerekirden 
eksildiğine dikkat çekerek, "Bu çok 
üzücüdür. Kadınlarımızın siyasete zayıf 
bakmalarından kaynaklanan bu

durum düzeltilmelidir. Benim Gemlikli 
bayanlara bir çağrım var. Hangi siyasi 
görüşte olursanız olun, ama çalışın ve 
mecliste bizlerl temsil edecek bayan 
arkadaşlarımızı gönderelim" dedi.

Siyasi partilerdeki kadın komisyon- . 
larının ve Gençlik komisyonlarının 
yasalaştırılması için TBMM, DYP Grup 
Başkanvekili Turhan Tayan önderliğinde 
başlatılan çalışmalarında son aşa - 
maya geldiğini bildiren Koçdemir, 
“Yasa çıktıktan sonra Türk kadını siyasi 
mücadelede daha aktif ve daha 
başarılı olacaktır. Buna İnanıyorum. 
Gemlik'te de siyasi partiler içersinde 
en fazla kayıtlı kadın üyesi bulunan 
parti DYP'dlr. Bunda Türkiye'nin İlk 
bayan Başbakanı Tansu Çiller'in popü
larite! etkili olmuştur" dedi.

Sunğipek'te 
eylem 
hazırlığı

Sözleşmeden doğan 
geriye dönük 6 aylık 
zam farkı ve 17 
Kasım'da ödenmesi 
gereken maaşlarını 
alamayan Sunğipek 
Fabrikası işçileri eylem 
hazırlığı yapıyor.

İşçiler paraların 6 
Aralık gününe kadar 
ödenmemesi halinde 
işi bırakma eylemi 
yapacaklar. Fabrika 
işyeri temsilcisi Tekin 
Demirci geriye dönük 6 
aylık zam farkından 
7‘şer milyon lira ile 17 
Kasım'da verilmesi 
gereken maaşlarını 
alamadıklarını 
belirterek, fabrikada 
çalışan 466 işçinin ve 
ailelerinin zor durumda 
olduğunu söyledi. 
Demirci, Petrol-iş 

Sendikası yetkililerinin 
Genel Müdürlük ve 
Başbakanlık nezdinde 
yaptıkları girişimleri 
sohûçsuz kaldığını 
belirterek işçilerin 
sabrının tükendiğini 
söyledi. Demirci, "1 yıl
dan beri ne 
maaşlarımızı zamanın
da alabiliyoruz, ne 
toplu sözleşmeden 
doğan haklarımızı tam 
ve zamanında alabili 
yoruz. Artık Gemlik 
esnafının yüzüne 
bakamaz olduk. 
İşçilerle bü kadar 
oynamasın. Biz 
fazlasını değil hakkımız 
istiyoruz" diye konuştu.

Petrol-İş Şube 

Başkanı İsmet Y iğit'de 

yaptığı açıklamada, 

Genel Müdürlüğe ve 

Bakanlıklara son 

uyarılarını yaptıklarını 

bildirerek, “Başbakan 
Tansu Çiller ve Devlet 
Bakanı Bekir Sami 
Daçe, paraların 28 
kasım'da verileceğini 
söylediler. Ancak bu 

yalan çıktı. Şimdi biz 6 

Aralık Salı gününe 
kadar bekleyeceğiz. 
Paralarımızı ala
mazsak, 7 Aralık 
Çarşamba günü bırak
ma eylemine gide
ceğiz" dedi.

TANKUT ÖKTEM
Geçtiğimiz Cumartesi günü Gemlik'in vurdulu, 

kırdılı, suslu, puslu, daf ve stresli ortamından bir süre 
uzaklaşmak için bir iki gazeteci arkadaşla birlikte 
Kumla'da yaşamakta olan Heykeltraş Prefesör 
Tankut Öktem'in yanına gittik. Üç saate yakın bir 
sürede Tankut Hoca'nın bizlere anlattığı, yaptığı ve 
yapmak istediği şeyler gerçekten “Oh be böyle 
İnsanlarda yar" dedirtecek türdendi.

Tankut Öktem Hoca 1940 Konya doğumlu 1965 
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Seramik Bölümü mezunu, 1966 da aynı okulda asis
tan 1970'de öğretim üyesi 1976-1978 arası Seramik 
Bölümü Başkanı 1979-1982 okulun müdürü, Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Heykel 
Bölümünün kurucusu, aynı okulun Seramik ve Cam 
Bölümü Başkanı. Bugüne kadar Türkiye'de 32 il ve bir 
o kadarda ilçede, Türk Kurtuluş Savaşı ve bu savaş 
boyunca Türk halkının gösterdiği özverileri, Türk 
Kadınının kahramanlıklarını Atatürk ve Devrimlerini 
anlatan Türk Kültür mirası olarak kabul edilen bir çok 
anıtı büyük özveriyle yapmış bizlere armağan 
etmiştir.

• Sadece o kadar mı? değil tabiiki. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bir çok kademesindeki anıtlarda da 
Tankut Hoca'nın imzası var. Ayrıca ABD'de, 
Macaristan'da, Güney Kore'de, Almanya'da 
yabancıların gururla baktıkları anıtlarda Tankut 
Hoca'nın kazandıkları ise emeğinin karşılığında aldığı 
üç beş kuruş para ve çeşitli yarışmalardan elde 
ettiği ödülleri. ■

Bu tanıtımı eserlerini verdiği yurtdışındaki ülkelerin 
yerel gazetelerinde yapsam, beni döverler- Ancak 
burnumuzun dibinde Kumla'da 35 yıldır yaşamakta 
ve eserlerini burada yapmakta olan bu değerli 
heykeltraşı Gemlik'te kaç kişi tanıyor bu ayrı bir 
araştırma konusu olabilir.

Her neyse gelelim konumuza.
Profesör Tankut Öktem, yıllardır gözlemlemiş 

Gemlik ve çevresinde bir Kültür açlığı olduğunu 
keşfetmiş.

Doğrudur.
Kendisinin de söylediği gibi tiyatro, sinema, sanat 

sarayı gibi şeyler Gemlik'te ve çevresinde bulunma
maktadır. Az da olsa meraklı insanlar, aydınlar bula
mayınca bu çarkın dişlileri arasında kalmışlardır.

İsterseniz Tankut Hoca'yı dinleyelim.
"Geldiğim nokta açısından son yıllarda, 1960'tan 

bu yana sanat atölyelerimin bulunduğu ve eserlerimi 
hazırladığım Küçük Kumla'da kültürel ve sanatsal 
birikimimi halkıma aktarmak, eserlerimi devamlı 
sergilemek,yurt içinden ve yurt dışından davetli 
sanatçıların katıldıkları sempozyumların sanatsal 
ürünlerini çevre belediyelerin park ve bahçelerine 
bedelsiz kazandırmak, inşa edilecek kültür 
merkezinde özellikle yaz aylarında onganize edile
cek oda tiyatrosu, oda müziği, panel, konferans, se 
miner, sergiler ve eğitici kurslarla toplumun kültür 
açığını kapatmak ve atölye sahibi olmayan kaynak 
yetersizliği içindeki genç sanatçılara olanak sağla
mak Bursa Çevresinde kurulması gereken bir güzel 
sanatlar fakültesinin ilk çekirdeğini oluşturmak başlı
ca amacım oldu."

Bu sözlerden anlaşıldığı gibi Tankut Hoca, 
Kumla'ya bir kültür Merkezi yapmak işitiyor. 
Çalışmalara da 1993 yılı eylül ayında başlamış.

Kumla Orman Kampı Mevkii'nde 150 metrekarelik 
dian üzerinde kendi imkanlarıyla kültür merkezi 
inşaatının çekirdeğini oluşturmuş.

Şimdi sıra yerel yönetimlerde.
Bu fırsat kaçmaz.
Deniz, berbat, her yer beton yığını, zeytincilik 

Allah'ın havasına emanet kısaca Gemlik'i güvendiği 
övündüğü her şey tek tek elden çıkarken, böyle bir 
girişim, bir çok açığımızı kapatabilir.

Tankut Öktem'in çabalarını destekleyelim.
Tankut Hoca; her ne kadar Gemlik, Küçük Kumla, 

Armutlu, Kurşunlu, Mudanya ve Orhangazi 
belediyeleri hafriyatta yardımları oldu diyorsada 
yerel yönetimlere düşen başka işlerde var.

Bir kere tüm eserlerinde, duygusallığı, ifadeyi ve 
sevgiyi ön plana çıkardığı bu sanat adamına bun
dan sonraki girişimlerini rahat ve istekli sürdürebilmesi 
İçin manevi destek şart,

Hangi siyasimiz, hangi bürokratımız, hangi mil
letvekili ve bakanımız kendisine giderek "Ne yapıyor
sun. Nasılsın. Bir sorunun var mı?" demiştir.

Hangileri sanat adamının fikirlerine başvurmuştur, 
hangileri, "Türkiye'de heykel düşmanlığı başladı. 
Sana da sataşan var mı? " diye sormuştur.

Bence, binde bir ya vardır ya yoktur.
Vakit kaybetmeyelim ve bu değerli sanat 

adamını önemli davasında yalnız bırakmayalım.
Türkiye'de herşey politik, futbolig, abidik ve 

gubidlk çevresinde dönmüyor. Heykeltraşlara ve 
sanatkarlara neler yapılıyor neler.

İsterseniz sizde Tankut Öktem'e sorun.
Teşekkürler Hocam, anlattığınız her şey için 

teşekkürler.
İlerki haftalarda yeri geldikçe diğer konulanda 

yazacağım. Ama şimdilik çok erken...
Hepinize iyi haftalar dileğimle....

İLÇEMİZİ TEMİZ TUTALIM YERLERE TİİKİİRMEYİRİM
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İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

SAYI: 1992/366
Davacı BOTAŞ AŞ. vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından davalılar 
Hatice Kurt vs. aleyhine açılan tescil davası, davalılara yapılan 

llânen tebligattan sonra 8.10.1992 tarihinde ve 
1992/415 karar no. İle dava kabul edilmiştir.

Davalılar aleyhine açılan davanın kabulü nedeniyle Gemlik ilçesi 
Umurbey Köyü'nde kain, tapunun 3827 parselinde kayıtlı bulurdan 
taşınmazın 529 m2'lik kısmında irtifak hakkının BOT AŞ AŞ. Genel 

Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olmakla, 
davalılar Hatice Kurt, Süleyman Başaran, Mustafa Bdşaran, Emine 

Başaran, Ayşe Aslan, Lütflye Aslan, Ahmet Kaptan, Mehmet 
Kaptan, Abdullah Kaptan, İbrahim Kaptan, Makbule Kaptan, 

Hatice Kaptan, Ali Kaptan'ın süresi İçinde 
temyiz itirazlarını bizzat veya bir avukat vasıtasıyla yazılı olarak 

yapmaları keyfiyeti tebliğ yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

SAYI : 1992/327

Davacı BOTAŞ AŞ. vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından davalılar Al 
Cemal Şimşek vs. aleyhine açılan tescil davası, davalılara yapılan j 

Hanen tebligattan sonra 8.10.1992 tarihinde ve 
1992/414 karar no. ile dava kabul edilmiştir.

Davalılar aleyhine açılan davanın kabulü nedeniyle Gemlik ilçesi 
Adliye Köyünde kain, tapunun 596 parselinde kayıtlı bulunan taşın

mazın 491 m2'lik kısmında irtifak hakkının BOT AŞ AŞ. Genel Müdürlüğü 
adına tesciline karar verilmiş olmakla, davalılar Ali Cemal Şimşek, 
Hayriye Şimşek, Lütflye Şimşek, Nadide Gülşen, Hüsnü Uslu, ismet 

Akyıldız'ın süresi içinde temyiz itirazlarını bizzat veya bir avukat vası
tasıyla yazılı olarak yapmaları keyfiyeti tebliğ 

yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

ŞAKRAK PLASTİK
PLASTİK 

ZEYTİN KASALARI, 
BİDON ÇEŞİTLERİ 

EVLERDE
KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ. 
Orhangazi Cad. No 25/A 

GEMLİK 
Tel: 0 (224) 514 09 05 

513 42 62

Kasa 
hırsızları 
yakalandı

Gemlik Ticaret Borsası 
Başkanı Osman 
Şarışen'in Ilıca Caddesi 
üzerindeki zeytin 
dükkanına giren Sedat 
Tartkoy(18), Nadir 
Tartkoy(19) ve İsmail 
Ç e Iİ k (1 9) açmayı 
başaramadıkları 350 kilo 
ağırlığındaki çelik kasayı 
götürmek istediler. 
Anoak üç kafadar 
gezen-,devriye Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince 
yakalandı. Yapılan 
sorgulamalarında 
Anadolu Lisesi ve 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu ile çok sayida 
evden para ve eşya 
çaldıklarını itiraf eden 
sanıklar çıkarıldıkları 
mahkemece tutuk
landılar.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

SAYI : 1992/332

Davacı BOTAŞ AŞ. vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından davalılar!

Gülşen Tahtakıran vs. aleyhine açılan tescil davası, davalılara 1 
yapılan ilahen tebligattan sonra 17.12.1992 tarihinde ve 

1992/581 karar no. ile dava kabul edilmiştir.
Davahlar aleyhine açılan davanın kabulü bedeniyle Gemlik İlçesi 1 

Hisar Mahallesinde kain, tapunun 13 parselinde kayıtlı bulunan 1 

taşınmazın 1166 m2'lik kısmında irtifak hakkının BOT AŞ AŞ. Genel 
Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olmakla, ı 
davalılar Gülşen Tahtakıran, Saime Kayhan, Sabriye Yazıcıoglu, 1 
Canan Tezcan, Murat Gürçay, Hüseyin Hüsnü Gürçay, Fehmiye ı

Alkan, Necat Eren, Saliha Rukiye Ezkan, Nevber Çelikel miraşçıları 
Sami Çekiçel, Selahattin Çekiçel'in süresi içinde, temyiz itirazlarını biz*, 
zat veya bir avukat vasıtasıyla yazılı olarak yapmaları keyfiyeti tebliğ 

. yerine kaim olmak üzere ilah olunur.

Bir geçişin günlüğü
Abdiilhalim Akkılıç'ın anıları, yakın tarihimizin çalkantılı kesitlerine tanıklık ediyor

Ortaöğrenimde okutulan 
tarih kitaplarında, "resmi" 
tarihin donuk ve çarpık içer
iği "milliy etçil i k" le cilanarak 
sunulur bize. Tarihin ne 
olduğu, niçin incelendiği, 
toplumlafa ne tür yararlar 
sağladığına bakılmaz da, 
nesnellikten kopuk olaylar 
zinciri içinde millet ve ırk 
övgüsü yapılır. Örneğin, 
ülkemizde milliyetçi tarihçi
lerin simgesi olmuş İbrahim 
Kafesoğlu'na göre tarih, 
"milli duygulan 'ın 
güdümünde seslendirilir. 
Liseler İçin yazdığı tarih kİ 
laplarında Kafesoğlu, "mil
leti ölümsüzleştiren başlıca 
güç kaynağı" olarak "milli 
larin şuuru 'nu gösterir.

Ve “gençlerimiz, bu bilim 
dışı yaklaşıma koşul - 
land'yılarak "milli tarih 
şuuru"nu alırlar!

Resmi tarihçiler on yıl
lardır saV.una geldikleri ünlü 
tezden hâla vazgeçmiş 
değiller: "Toplumların tarihi
ni büyük adamlar yapar," 
Oysa yeryüzünde hiçbir 

şeyin tarihinin.yalnız kendi
sine bağlı olmadığını bizzat 
tarihin kendisi öğretir.

Çünkü her şey gibi tarih 
de diyalektiğin yasaları 
dışında kalamaz. Daha 
açık bir deyişle geçmiş, 
bugün ve gelecek, tarihin 
sonsuz zinciri İçinde birbirine 
bağlıdır.

isviçreli tarihçi H. Lüthy, 
"Tarihin ölçütü nedir?" adlı 
kitabında, tarihte bizi kendi 
tarihimizin sorumlulukların
dan sıyıracak yasa ve 
düzenli mekanizmanın 
olmadığını söyler. J.H.
Plumb İse, "Geçmişin 
ölümü" başlıklı makalesinde 
çok daha ilginç bir görüş 
getirir: "Tarih geçmiş 
değildir. Tam tersine tarih 
geliştiği sürece geçmiş İse 
yarayabilir."

Demek kİ. tarihe doğru 
bakış, onu doğru algılayış, 
yaşamın bilincinde olmak
tan geçiyor. Yaşamın bi 
linçinde olmaksa yaşamla 
İlgili bütünsel ve köklü bir bil
giye sahip olmanın ta ken

ÜRPERTİCİ ANILAR
Varlığını yurduna adamış bir yurtseverin gözünden 
savaşın dehşeti, OsmanlI'nın çöküşü ve yenLTürk 
ulusunun doğuşu...
"Askerin Romanı"nda Abdülhalim Akkılıç, yakın tari
himizin acılı kesitlerini abartısız bir anlatımla dile 
getiriyor. Ürpertici bir günlük niteliği taşıyan kitap, 
IbretTdbloları ile dolu...
"Askerin Romanı" Bursa Altıparmak Burç 
Pasajı'ndaki Ezgi Kltapevi'nde ve Gemlik Ayar * 
Kitapevi'nde satışa sunuldu.

disi değil midir?
Tarihin bir "etkinlik 

alanı" olduğunu en güzel 
biçimde kitaplar gösterir 
bize. Bu tür kitaplara bu 
günlerde bir yenisi daha 
ekllndi: "Askerin 
Romanı/Em. Sv. Alb. 
Abdülhalim Akkılıç'ın 
Savaş ve Barış Anılan"

Gazeteci yazar 
Yılmaz Akkılıç'ın'babası 
Abdülhalim Akıkılç'ın 
zorlu ama bir o kadar da 
parlak yaşam öyküsünü 
içeriyor bu kitap.

Kimdir Abdülhalim 
Akkılıç? Bir asker, bir 
komutan, bir baba 

olmanın ötesinde, uzun 
savaş yıllarında "etkin 
olmuş" bir yurtsever...

1891 'de Erzincan'ın 
Kemah kasabasında 
doğmuş. 5 yaşına girme
den babasını yitirmiş. 
Mahalle mektebinde, 
mekteb-l Iftidalyede, 
Erzincan'da askeri 
rüştiyede okumuş. 
Manastır Askeri idadisini 
ve İstanbul'da harbiyeyi 
bitirmiş. Soprası tam bir 
savaşlar zinciri...

Balkan Savaşı'nda ilk 
keşif görevi Yunanlılara 
tutsak düşerek Kortu 
Adasına sürgün ediliş, 

seferberlik, Rus Savaşı 
Allahüekber'i aşan ilk bir
liğe komuta ediş, 
Kafkasya'da görev, Sivas 
Kongresini önlemeye 
kalkışan Ali Galip üzerine 
harekat, Güney 
Cephesi'nde Ermin ilerle 
çatışmalar, Kilis Bölge 
Komutanlığına yükseli, iç 
ayaklanmaları bastırma 
'görevi...

Abdülhalim Akkılıç, 90 
bin şehit veren ünlü 
Sarıkamış Harekatı'nda, 
Hafız Hakkı Paşa'nın 10. 
Kolordusunun keşif Kolu 
Komutanı olarak karlı 
dağları aşan ilk kşi olmuş. 
1921'de Kilis'i düşman 
işgalinden kurtaran birliğe 
konhuta etmiş.

Kısacası, 69 yıllık onurlu 
yaşamını büyük başarılar - 
la doldurmuş.

Kitabı yayına hazır
layan Yılmaz Akkılıç, 
babasının özelliklerini 
şöyle sıralıyor: "Sunuş" 
yazısında: "Kararlı, inatçı, 

biraz da içe dönük, ama 
son derece hoşgörülü ve 
alçak gönüllüydü.

Hiç bir olayı abart- 
mazdı. Parayı hiç sevmez
di ve dolayısıyla ölünceye, 
dek sıkıntı çekti. 
İnançlarına bağlıydı, 
ancak bağnazlıktan ve 
hele hurafelerden özenle 
kaçınırdı. Aydınlık, çağ
daş ve kuşağının insan- 
lanna oranla oldukça 
demokrattı. Gülmez, 
gülümserdi. Yüksek sesle 
konuştuğunu, bağırdığını 
hiç duymadık"

"Askerin Romanı" her 
şeyden önce ürpertici bir < 
günlük niteliğinde. Yakın 
tarihimizi oluşturan çalka
ntılı savaş yıllarını olanca 
yalınlığı içinde seriyor göz
lerimizin önüne. Bu anılar 
demeti küllerinden doğan 
yeni Türk ulusunun İlk 
adımlarını atışı ve ayakları , 
üzerinde doğruluşunun j 
öyküsü...

OLAY Gazetesinden alınmıştır j
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fin Sütünün bilinmeyen etkileri
Ks İnsanların bu aylarda genellikle 

'yorgunluktan ve stresten yakındıkları 
herkesçe bilinmektedir. Böyle zarhan- 

llarda en yararlı şey arı sütüdür.
Arı sütü 5 ve 15 günlük genç işçi 

arıların kafa İçi salgı bezlerinden sal- 
gılanan kirli beyaz renkte, pelte 
kıvamında bir sıvıdır. Üretimi özel 
tekniklerle yapılmaktadır. Bu üretimi 
yapabilmek için arıcılık mesleğinde 
uzmanlaşmış olmak şarttır.

Günümüzün stresli çalışma ortam
lılarını düşündüğümüzde arı sütünün 

^faydaları daha büyük önem kazan
maktadır.
r Düzenli olarak tüketildiğinde bir 
müddet sonra zihinde bir rahatlama 
ve dinçlik kazandırır. Sabahları daha 
dinamik bir başlangıç yapmanızı 
sağlar. Hücreleri yenileyici özelliğinden 
dolayı daha uzun ve sağlıklı bir yaşam 
sağlar. Vücuda direnç kazandırır.

Hastalıklara karşı daha direnç kazan - 
manızı sağlar. Ayrıca arı sütü astım, 
bronşit, ciğer hastalıkları, zihinsel dur
gunluk gibi durumlarda rahatlatıcı ve 
tedavi edici özelliklere sahiptir.

Daha bir çok yararları bulunan arı 
sütünün tüketimi en çok Japonrya'da 
200 ton olup; Türkiye'de İse 1 ton Civar- 
larındadır.

Arı sütü hörşeyden önce kuvvetli 
bir besin kaynağıdır. Fakat etkili bir 
besin kaynağıdır. Yüksek hayat stan
dardı o|ah veya:beslenmesine önem 
veren insanların ilgi duydüğü. ve kul
landığı gıdadır.

Son yıllarda giderek artan ilgiyle, 
yaygınlaşan arı sütü tüketimi ülkemiz 
insanları açısından, bir gelişmedir. 
Böyle-bir çok hastalığa iyi gelen bu 
gıda yaygıhlaştırılmalıdır; .■ Daha da 
yaygınlaşması ümidiyle...

KAYIP
Gemlik Nüfus Dairesi'nden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

ARZUM ALTINER

ApA'/OL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37-5136446 GEMLİK

Gerekli Telefonlar
Polis İmdat 
Jandarma K. 
.Polis Karakolu 
.Gar. kam.

155 
5131044
5131879 
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev5131052
C. Savcılığı 
C. Savçı Yrd. 
Emniyet M.

5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
■Doğun Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

ICÖRrâZ
OFSET
Matbaacılıkta 
tecrübenin ismiyiz.
Yeni iş.
yerimizi ziyaret ettiniz 
mi? t 
Ofset ve ti po 
makinelerimiz, 
bilgiya.şar 

donanımımızla 
basım işinde 
öncüyüz.
Gazhane Cd.
Oto Fikret yanı

Tel: 513 17 97

İ
I
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II
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İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

SAYI: 1992/308

Davacı BOTAŞ AŞ. vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından davalı 
Ali Cemal Şimşek aleyhine açılan tescil davası, davalıya yapılan 

ilanen tebligattan sonra 8.10.1992 tarihinde ve 
1992/413 karar no. ile dava kabul edilmiştir.

Davalı aleyhine açılan davamı kabulü nedeniyle Gemlik ilçesi 
Adliye köyünde kain tapunun 613 parselinde kayıtlı bulunan taşın - 

mazın 304 m2'lik kısmında irtifak hakkının BOT AŞ AŞ. Genel 
Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olmakla, 

davalı Ali Cemal Şimşek'in süresi içinde temyiz itirazlarını bizzat veya 
bir avukat vasıtasıyla yazılı olarak yapmaları keyfiyeti 

tebliğ.yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

SAYI: 1992/316

Davacı BOTAŞ AŞ. vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından davalı 
Nurteh Kaya aleyhine açılan tescil davası, davalıya yapılan ilanen 

tebligattan sonra 24.11.1992 tarihinde ve 
1992/509 karar no. ile dava kabul edilmiştir.

Davalı aleyhine açılan davanın kabulü nedeniyle Gemlik ilçesi 
Umurbey Köyü'nde kain, tapunun 3826 parselinde kayıtlı bulunan 
taşınmazın 113 m2'lik kısmında irtifak hakkının BOT AŞ AŞ. Genel 

Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş olmakla, 
davalı Nurten Kaya'nın süresi içinde temyiz itirazlarını bizzat veya bir 

avukat vasıtasıyla yazılı olarak yapmaları keyfiyeti 
tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

tercih ettiği akü

24 AYGERÇEK GARANTİ
Tel:Fax: 51310 01 istiklal Cad. 

tNo'lu aralık GEMLİK

CTC ELtrTKİrl
YEDEK PARÇA AKSUSUAR - AKÜ 
Otomotiv Sanayiinin

I
____________ • _ , . * ■■■'■■■ ’ -İp. S

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
.Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.. 
Halk KÜtüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük' 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md, 
ilçe Tar, Md. 
İlçe Seç, Md.

5132066 
5134503
5131274 
513190Ö
5131286 .
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507 
.5131414
5131364 
51'32978
5131042
5132360
5131186 
5134994

Gemi Saatleri
. Yalova -Sirkeci (İşgünlörl) 

., ' 05.50 -13.05 -17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Santral' 
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

Belediye
5134521-23 
5134520 
5134521-190
5134521-122 
5134521-115 
5132326

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
5134521-185

Hastaneler

UÇAK
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

BURSA DAN : 
08.30 - Tl .30 -17.30

İSTANBUL DAN :
09.30-13.30-18.30
HAVA LİMANI TEL:

2465445
Bilet Safış Tel: .

2222097
TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi ' 
Güven Taksi

5131821
5132467
5133240

Gemlik Taksi ■ 5132324

Havuzlu satılık daire 
Satılık 50 m2 dükkan.

Tel: 513 17 97

NÖBETÇİ ECZANELER

6

7

8

9

10

11

12

Aralık

Aralık

Aralık

Aralık

Aralık

Aralık

Aralık

1994 Salı S. SARAL

1994 Çarşamba

1994 Perşembe

1994 Cuma

1994 Cumartesi

1994 Pazar

1994 Pazartesi

ÇAĞLAR

BAYER

İNCİ

KAHRAMAN

SEDA

GEMİÇ

Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068
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Cezaevi kaçağı yakalandı

s 
e 
k 
e 
t 
s 
t 
d 
s 
a

Gemlik Cezaevinden 
kaçan Halil Ayvaz, jan
darmanın .sıkı takibi 
sonucu yakalandı. 
Geçtiğimiz hafta Salı 
günü saat 1 8.00 
sıralarında cezaevi su 
deposunda su pom
palayacak olan su. 
tankerinin boşaltma 
çalışmalarına yardım 
etmek İçin gardiyan 
tarafından dışarı. . 
çıkartılan Halil Ayaz, 
gardiyanın boşluğunu 
yakalayarak kaçtı.

Kurşunlu'da yazlıklar
da hırsızlık yaptıktan 
sonra devriye gezbn

jandarmalar tarafından 
yakalanan Ayvaz, ‘ 
cezaevinden kaçarak, 
Bursa'da saklandı.

Olaydan sonra 
gardiyan Kemal Sevil, 
tutuklandı. Çıkarıldığı 
mahkemede kefeleten 
serbest bırakıldı.

kaçak' hırsızı sıkı ta 
kibe alan Gemlik jan
darma Bölük Komutanı 
Çoşkun Bayar, soruştur - 
mayı kendisi yürüttü ve 
cezaevi firarisini - 
Osmangazi'de bir 
dükkanda yakaladı.

Halil Ayaz yeniden 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Marmarabirlik 
fiyatları 
arttırdı

Marmarabirlik Zeytin 
Kooperatifi zeytin alım 
fiyatlarını dövize 
endekslerken kam 
panya başında 220 
taneli zeytine 63 bin lira 
baş fiyat uygulamış 
ancak bu fiyatı daha 
sonra 65 bin 550 liraya, 
460 taneli zeytine ise 30 
bin lira yerine 31 bin 
250 lira fiyat verdi.

Birlik yetkilileri barem 
dışı zeytini 26 bin kızıl 
zeytine 20 bin 800 lira, 
yağlık zeytine İse 14 bin 
550 liradan işlem göre- 

- ceğini bildirdi.

Ruhsatsız
avcılar

Tankut Hoca'nın büyük 
düşü gerçekleşiyor

<Rı

1

Derneğimizce Güney Doğu Anadolu 
bölgesindeki fakir yurttaşlarımıza giyecek 

terhini için yardım kampanyası başlatılmıştır. 
Sayın Gemliklilerin kampanyamıza 

katkılarını bekleriz.

gemlik verem savaş derneği
TEL : 513 14 55

KAYIP
Gemlik Nüfus Dairesi'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim.
: Hükümsüzdür. ■-

Canan AYDINLIK

ÇÖP 
ATMAYALIM

yakalandı
Kumla jandarması 

tarafından zeytinlik ve 
Şahlntepe mevkilerinde 
yapılan aramalarda k, 
avlanma tezkeresi ve 
ruhsatı bulunmayan 10 
avcı yakalanarak 
gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, 
zeytinliklerde ve 
Şahintepe adı verilen 
mevkiide son günlerde 
avcılık yapmaya 
çalışanların arttığına 
dikkat çekerek, bu 
konuda vatandaşlar
dan çok sayıda şikayet 
geldiğini ve zeytin topla
ma sezonunun başla
masıyla tehlikenin ddha- 
da arttığını bihldirerek, 
bu tip operasyonunu 
yapılması gerektiğini 
söylediler.

Jandarma tarafın
dan gözlem altına alı
nana Emin Yener(16), 
Davut. Çelik( 40), 
Abdullah Ça kıcı( 19), 
Fuat Ustalar(lB), Ahmet 
Gümüş(20), Ahmet 
Akceylan(31), Yusuf 
Akceylan(19), Ersin 
Süren(19), Hüseyin 
Çeltik(l 8) ve Kemal 
Mecit(19)'uh 3167 sayılı 
karar avcılığı yasasına 
muhalefet yaptığını 
belirterek, avlanma 
tezkeresi-ve av tüfeği 
ruhsatlarının bulun
madığını belirtti.

Kumla jandarması 
zeytin toplama sezonun
da avcılığa izin ve 
rilmeyeceğini bildirdi.

Bugüne kadar 300 - 
den fazla esere imza 
atan Türkiye'nin en 
önemli heykeltraşların- 
dan olan Profesör Tankut 
Öktem, Gemllk'e bağlı 
Kumla Beldesi'ne Kültür 
Merkezi yapmak İçin gi 
rişimlere. başladı

30 yıldan beri 
yaşadığı Kumla'ya aşık 
olduğunu İfade edeTı 
Tankut Öktem Gemlik ve 

çevresinde kültür açığı 
olduğunu ifade ederek, 
"İyi bir kütüphane yok. 

Tiyatro, sinema, salon 
yok. Ancak kültür açığı 
var. Devlet her yere kay
nak açısından kültür 
merkezi kuramaz. Ancak 
bizim gibi İnsanlar kendi 
İmkanlarımızla bunu 
yapabiliriz. Bugüne 
kadar yerel yönetimler 
bile bunu yapamamış. 
Ben Kumla Orman 
Kampı Mevkii'nde böyle 
bir şey başlattım, yurt içi 
ve yurtdışında tanıdığım 
değerli sanatçılarında 
katkısıyla bunu bitire
ceğim" dedi.'

Tankut Öktem, Orman 
Kampı Mevkii'nde 150 

metrekarelik bir alan 

üzerinde 6 milyar liraya 
malolacak olan kültür 
merkezinin tamam -

(andığında yapmayı I 
planladıklarını şöyle I 

açıklardı.
"Şu anda atölyemin ı 

önünde zeytinlikler 1 
arasında dışarda bulu- I 
nan heykellerimin daha J 
güzel biçimde sunulma» I 
gerekir. Çünkü hepsi bir- 1 
inci kopya eserlerlmdlr. I 
Bu arada yurt için ve yurt 11 
dışından heykel J 
sanatçılarını sempezyû- I 
ma davet edeceğim. I 
İzleyicisi az da olsa oda 1 

müziği konserleri vererek ş 
oda müziği sanatçılannı 1 
buraya getirtmek Istiy o- 1 
rum. Ünlü tiyatro toplu- j 

laklarıyla oda tiyatro
sunu da Izlettlrmeyl 
amaçlıyoruz. Kısaca 
Kumla ve Gemllk'e 
büyük bir kültür merkezi 
kazandımak istiyorum1 
dedi. I

Tankui Öktem, soiv 
günlerde heykellere karşı 
yapılan ılhareketlerede 

değinerek, "Türk İnsanı 
heykel sanatını sever. 
Bunu heykeli put diye 
öne süren İnsanlar uydu
ruyor. Heykel ve heykel
ciliğin bir sanat olduğunu 
Türk İnsanı biliyor. Yobaz 
kesim ne yaparsa yapsın 
bu sanatı ve sanatsever
leri engelleyemez" diye 
konuştu.
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SEKRETER ARANIYOR
Şirketimizde çalıştırılmak üzer e tecrübeli 

bayan sekreter aranıyor.
İlgilenenlerin aşağıdaki telefona 
müracaat etmeleri rica olunur.

TEL : 513 30 90
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

■»trol ürünlerinden sonra dün de TEKEL ürünlerinin fiyatları arttırıldı.

Kanı yasıyor
KIT'lere bağlı kuruluşlar 1994 yılının son günlerinde ard arda ürünlerine zam 
yaparak, hayatı çekilmez hale getirdiler. Sırada yeni zamlar bekleniyor.

Al Baraka Türk'ün haciz koyması işçileri 
mağdur durumda bıraktı.

üretimi durdurdu

tem, son 
silere kaç 
cetlerede 

irk insanı I 

nı sever, 
put diye 
ılar uydu- 
e heykel- 
olduğunu 
x. Yobaz 
layapsn 
ıatsever-1 

ez' diye

^Rei Genel Müdürlüğü, TEKEL ürünlerine 
dûn ortalama %30 zam yaptı. Bu sabah TEKEL 
bayilerinde sayım yapan görevliler esnafın 
elindeki ürünleri saptadılar.
'Zamla TEKEL 2000 in fiyatı 30 bin den 35 bin 

liraya , kısa Maltepe, Samsun 11 bin 500 
Hraaan 15 bin liraya, Yeni Harman 15 bin 
iradanl9 bin 500 liraya, Birinci 2 bin 500 
liradan 3 bin 500 liraya, uzun Maltepe 13 bin 
liradan 17 bin liraya, bafra 3 bin 500 liradan 5 
bin liraya, yabancı sigaralar 40 bin liradan 60 
bin liraya yükseltilirken, 70 lik yeni rakının fi 
yatı 115 bin lira iken 150 bin lira oldu.
y Ankara viskisinin fiyatı 170 bin liradan 220 
bin liraya çıkarılırken, kalite şarabın fiyatı 40 
bin lira oldu.______________________________

ağlık Meslek lisesi ısınma 
arununıı çözümledi

■ Umurbey Beldesi'nde bulunan Celal Boyar Sağlık 
Meslek tisesi'ne nihayet kalorifer yaptırılarak ısınma 
sorununu çözümledi.

Okul Müdürü Erol sönmez, bazı sanayi kuru
luşlarının katkılarından dolayı teşekkür etti.

12 dersliği ve, 165 öğrencisi bulunan okulun büyük
bir sorunu ortadan kalktı. Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Silahlanma
8 Aralık günlü Sabah Gazetesi manşetine "ABD'ye 

silah için 120 trilyon verdik" başlığını atmıştı.
Haber dikkatimi çekti
Habere göre Türkiye 3 yılda Amerikanın en iyi silah 

alıcılarından birisi olduğunu açıklıyor ve yapılan sıralama - 
da ülkemizin 7- sırada 3.3 milyar dolar ile Yunanistan, 
Finlandiya ve Isviçrenin üzerinde gösteriyor.

Dünyadaki silahlama yarışında baş sırayı 30.4 milyar 
dolar ile Suuidi Arabistan çekiyor. Ardından Taivvan 7.8 
milyar dolarla ikinci, Mısır 4.4 milyar dolarla üçüncü, 
Kuveyt 3.8 milyar dolarla dördüncü, Güney Kore 3.7 mil - 
yar dolarla beşinci, Japonya 3.6 milyar dolar lira ile bizim 
hemen üzerimizde yer alıyor.

Görüldüğü gibi Suuidi Arabistan, Kuveyt, Mısır, 
Türkiye, Yunanistan gibi Ortadoğu kuşağındaki ülkelerin 
silahlanması önemli bir yer tutuyor.

Silah üreticisi ülkelerin Ortadoğu politikalarının öyle -I 
sine basit olmadığını bu silah satışı ortaya çıkarıyor.

Körfez Savaşından sonra tırmanan silah satışı, bölge - 
sel kargaşaların kimler tarafından kaşındığının ibret verici 
örneğini teşkil ediyor.

Kalkınmalarını tamamlayamamış bu ülkeler, insan - 
larının mutluluğu arttırmak yerine, bütçelerinden en 
büyük payı silaha ayırarak silah üreticilerin palazlan - 
malarına yardımcı oluyorlar.

Şu bir gerçek ki emperyalizm günümüzde şekil 
değiştirdi. Türkü Kürde. Ermeniyi Azerıye, Sırpı, Hırvatı, 
Boşnağa düşman edip birbirine düşürüyor. Sonra 
silahlandırıyor.

Dünyanın yeni efendisi Amerika 1989 yılından 
günümüze 82.4 milyar dolarlık silah satışıyla dünyada baş 
sırayı allyor.

Sizin anlıyacağınız dünyanın dibini kazıyanlar bence 
silah sanayicileri. Böylesıne dev bir sektör kritik bölge 
lerde ayrılık tohumlarını çok rahat ekiyorlar, halkları bir - 
birlerine düşman ediyorlar ve sonra iki tarafa da silah 
satarak aç gözlerini doyuruyorlar.

Allah blzleri silah sanayicilerinin elinden korusun.

KIT zamları geçtiğimiz hafta şekere ortalama 
%20 yapılan zamla başladı. Ardından petrol 
ürünlerine iki kez üst üste yapılan zamlar halkın 
belini iyice büktü. İlçemizde 155 bin liraya 
satılan 12- kğ'lık mutfak tüplerinin fiyatları 185 
bin liraya çıktı. ■ •

Elektrik fiyatları da geçtiğimiz hafta TEDAŞ'ın 
yaptığı zamlarla %10./'lik bir artış gör. aü. 
Zamların piyasaya olan etkisi önümüzdeki gün
lerde geniş bir şekilde.her ürüne yansıyacak. 
Ekmeklerimiz küçülürken, cebimizdeki para en 
az %20 oranında eriyecek. Yeni yılla birlikte 
belediye hizmetleride zam göreceğinden dar 
gelirliler enflasyon canavarının baskısı altında 
nefes alamayacaklar.

Viskon ve Selofan üre
timinde en önemli yeri 
olan Sunğipek 
Fabrikası'ndd çalışan 466 
işçi geriye dönük 6 aylık 
toplu sözleşmeden 
doğan zam farklarıyla, 
almaları gereken 
maaşlarını alamayınca 
üretimi durdurdu.

Fabrika işyeri temsilcisi 
Tekin Demirci, işçilerin 
zam farklarını ve alması 
gereken maaşlarını ala-: 
mamasının nedenini Al

Baraka Türk'ün 460 milyar 
lirasına haciz koyması 
olduğunu söyledi.

Demirci, sendika 
olarak uğraştıklarını ve bir 
sonuç elde edemedikleri
ni ve işçilerin , haklarını’ 
istediklerini bildirdi.

İşçiler, haklarını alın - 
caya kadar eylemlerinin 
devam edeceğini belirtti.

Aileler, geçtiğimiz 
hafta Pazar günü işçileri. 
ziyaret ederek, moral 
verdiler.

Haberi Sayfa 2‘de

Diş 
sağlığına 
önem
vermiyoruz

Türk Diş Hekimleri 
Birliği ve Siğnal firması 
tarafından düzenlenen 
"Ağız ve Diş Sağlığı" 
Haftası nedeniyle 
düzenlenen ücretsiz 
muayene hizmetlerine 
Gemlik halkı ilgi göster
medi.

Haberi sayfa 2'de

Armutlu
Lisesi’nin temeli
baharda atılıyor

Lise olma girişimleri 
bulunmasına rağmen 
hala lisesi buldnmayan 
Armutlu Beldesi'ne yapıl
ması planlanan çok 
amaçlı lisenin temeli 
atılım baharda yapıla
cak.

Armutlu Belediye 
Başkanı Osman Elbaş, 
çok amaçlı lisenin 12 
derslikli olacağını belirtti.

Haberi Sayfa 3'de

Baldızı ile 
kayıplara 
karıştı

Kendisinden 1 7 yaş 
küçük olan baldızı ile 
yasak aşk yaşayan 
İbrahim Yalazan, . 
geçtiğimiz hafta baldızı 
İle birlikte kayıplara 
karıştı. Haberi Sayfa 3'de

Armutlu'ya 
ilçe vizesi

İl Genel Mecilisi aldığı 
kararala ilçemize bağlı 
Armutlu Beldesi'.nin ilçe
olması 
kararı"

için "Iştişare 
aldı. D-ü n

toplanan il Genel Meclisi 
karma komisyonunun 
olumlu karar bildirmesin
den sonra yapılan oyla
mada ANAP'l! Tahsin 
Bulut dışında il Genel 
Meclisi üyelerinin tamamı 
Armutlu'nun ilçe olması 
istemini onayladı.

kısa kısa kısa
İstanbul'dan kiraladık
ları otolarla İlçemizde 2 
gün İçinde 10 arabadan 
teyp çalan hırsız 
şebekesi yakalandı.
Haberi Sayfa 2'de

İlçemizde kurulu bulu
nan-TV vericilerinden 
coğrafi özellikleri 
nedeniyle yararlana
mayan Armutlu Beldesi 
artık Tv kanallarını seyre
debilecek.

Haberi Syfa 3'de

Su şebekesi bağlan
mayan ve altyapısı, 
bulunmayan Kapaklı 
köyü tehlike ile iç içe 
yaşıyor.

Haberi Sayfa 4'de

"Bir özelleştirme 
öyküsü" 

Yılmaz Akkılıç 
yazdı 

2. Sayfada

Yaşadığımız Doğayı Koruyalım 
Konulu Resim ve Kompozisyon 
Yarışması sonuçlandı

Gemlik Rotary Kulübü 
tarafından ilk -ve orta 
dereceli okul öğrencileri 
arasında açılan 
"Yaşadığımız Doğayı 
Koruyalım" konulu resim 
ve kompozisyon yarış
ması sonuçları belli oldu.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
ilçemizdeki okullara 
duyurulan yarışmaya 
katılan öğrencilerin 
yazdıkları kompozisyon
ları değerlendiren seçici

kurul, kompozisyon birin
ciliğini Anadolu Lisesi 8/B 
öğrencisi Zehra Özaydın, 
ikinciliği
İlköğretim Okulu 7/A sınıfı 
öğrencisi Pınar Alp, 
üçüncülüğü, ise 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu 8/A öğrencisi Şafak 
Gökçek'in kazandığını 
açıkladı.
Yarışmalarda derece 

alan öğrencilerin ödülleri 
düzenlenecek törenle 
verilecek.

DYP’li gençlerin 
Gelibolu 
çıkarması

DYP Gençlik 
Komisyonu üyeleri 
geçtiğimiz hafta Pazar 
günü Çanakkale 
Gelibolu Milli Parkı'nd 
giderek 50 adet sedir ve 
100 adet de zeytin ağacı 
fidanı diktiler.

Haberi Sayfa 3'de

YP’li kadınlar 
örgütlendi

Yeni Parti Kadın . 
Komisyonu Yönetim 
Kurulu oluşturuldu.

Komisyon Başkanlığına 
Tülay Koran, yardımcılığı
na ise Serap Aşkın geti 
rilirken,.Derya Ozergen, 
Aynur Özpamuk, Gülser 
Şener, Müjgan Girgin, 
Yasemin Üre ve Nejla 
Çavuşlar üyeliklere getiril
di.Haberi Sayfa 2'de

^İİİİİİİBB

İHMAL
Dünyada ve yurtta insan hakları 
ihlalleri aldı, yürüdü...
İhmalden
İhmal olmasa ihlal'olurmu hiç...
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Yılmaz AKKILIÇ

Bir Özelleştirme Öyküsü

Son yıllarda "özelleştirme" kavramı 
herkesin ağzında sakız. Sanki sihirli bir 
değnek "özelleştirme", yürürlüğe girer 
girmez Türkiye'nin ekonomik ve 
demokratik sorunları bir çırpıda çözüm- 
leniverecek. Çiller ve büyük medya 
tarafından öyle sunuluyor kamuoyuna. 
Kabul etmek gerekir ki, başta özel TV 
kanalları olmak üzere medyaca 
yürütülen kampanya, sıradan vatan
daşın zihnini adamakıllı bulandırmış 
bulunuyor. Günlük "maişet"ini çıkar
makta zorlanan vasıfsız işçi de, ayda 4- 
5 milyona talim eden bodro mahkumu 
memur da, şarışın güzel kadının elinde 
bu sihirli değeneğin mucizeler yarata 
cağına inanır oldu. Bu iki kesim, 
özelleştirmenin kendisine getireceği zor
luklardan habersiz, "Aman, bir an önce 
çıksa da İşler yoluna girse" beklentisi 
içinde.

Gündem, 5 Nisan'dan bu yana da 
"Karabük“e endeksli. Anımsayacaksınız, 
Başbakan Çiller, o gün yaptığı ve 
Karayalçın'ın da hazır bulunduğu ünlü 
basın toplantısında Karabük'ün bu yıl 
sonuna değin satılacağını, bu olmazsa 
kapatılacağını söylemişti.

Söylemişti de, ardından "kıyamet" 
kopmuştu...

Önce Karabük nedir, ona bakalım; 
Karabük, Türkiye'nin derriîrçelik üreten 
üç "entegre tesisinden biridir-öteki ikisi 
Ereğli ve İskenderun Demlr-Çellk- 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Atatürk'ün 
ve o günlerin idealist kadrolarının büyük 
umutlar bağladıkları bir KIT'tir. İşlediği 
demir cevheri, ta Divriği'den gelmekte 
ve üç "yüksek fırın" da işlem görerek 
kaliteli çeliğe dönüştürülmektedir.

İşte bu Karabük, yıllarca Türkiye'nin 
demir-çelik gereksinimini karşılayarak 
“kar" elde etmekte iken, 1983'ten sonra 
ki "devr-i ANAP"ta birden bire zarar 
etmeye başlamıştır.

Niçin?
Yetkili sendika "Özçellk-İş"in genel 

sekreteri Recai Başkan, işletmenin 1988 
yılına değin "kar" ettiğini, ancak o yıl 
yoktan var edilen bir toplu sözleşme 
uyuşmazlığı sonucunda 137 gün süreyle 
greve gidildiğini ve böylelikle "zarar" 
döneminin başlatıldığını öne sürüyor. 
Açıklaması şöyle:

1 - Sendika ile işveren -yani "devlet"- 
arasında ilkin anlaşma sağlanıyor. 
Sendika işçisine tam bu anlalmayı açık
lamaya hazırlarken işe rufailer karışıyor 
ve Devlet Bakanı Işın Çelebi telefonlar, 
anlaşmanın bozulduğunu bildiriyor.

2-Sendika bunun üzerine greve 
gidiyor.. Devletse bir "Demir İthal karar
namesi" çıkarıyor. Türkiye'ye bükülgen
liği düşük ve kırılgan, yani niteliksiz 
demir ithal ediliyor. Bu Jthalat, bazı 
çevrelere tatlı karlar sağlıyor.

3- Bu arada 137 günlük grev sonun
da, -o sıralardaki yüksek enflasyonu 
anımsayınız- önceki anlaşmanın da 
üzerinde bir ücret zammıyla toplu 
sözleşme bağıtlanıyor -dikkat edin, 
Sayın Işın Çelebi 137 gün önce "uygun 
bulmadığı" zammın da ötesinde bir 
anlaşmaya "evet" diyor-.

4-Yetmiyor, o sırada hükümetçe 
yayınlanan "şeker" ithaliyle ilgili bir 
kararnameye -demir-çelik" adı anıl
madan- konulan bir madde ile, o 
kalitesiz demir-çelik ithalini serbest 
bırakan kararnamenin süresi uzatılıyor.

Yani özetleyecek olursak, daha o 
günden Karabük'ün satışına gerekçe 
hazırlanıyor...

Peki başka?
Karabük'ün borcu toplam 7 trilyon 

dolayında. Oysa Ereğli Demir-Çelik'teki 
"yüzde 25.5" hissesinin karşılığı 20-25 t 
rilyon. Ama bu hisseye devlet tarafın
dan el konulmuş durumda.

Karabük'ün TV aktarımı için yaptığı 
direklerin de parası ödenmiyor.

Yüksek fırınların periyodik bakımı için 
gerekli "tuğla'ların ithaline izin verilmi 
yor, bu yüzden üretim yarıya yakın 
oranda düşüyor -oysa girdiler aynı-.

Başka, başka?
Demir cevheri Divriği'den TCDD - 

yani devlet Demir Yollan- ile taşınmak
ta, ama -sıkı durun- navlun ücreti 
"kırılacak eşya" düzeyinde alınmak
tan!...

Yani zavallı kuzu suyun alt yanın
daymış, değilmiş, hepsi hikaye, kurt, 
"kuzuyu yemeye" karar vermiş bir kez. 
Tutturmuş "Suyumu bulandırdın" diye...

Sonuç?
Recai Başkan, bütün olumsuz 

koşullara karşın Karabük işletmesinin 
1994 yılını "zararsız" kapatacağını 
söylüyor. 5 Nisan kararları'nın olumsuz 
etkilerinin, "çalışanların azmi "yle 
aşıldığını belirtiyor. Karabük Demir- 
Çelik'i, bütün Karabüklülerin birlikte 
satın almaya kararlı olduklarını kıva
narak anlatıyor.

Özcesi dostlarım, bana kalırsa 
Karabük ka-pa-tı-la-ma-ya-cak...

YP'li 
kadınlar 
örgütlendi

Geçtiğimiz günlerde 
1 nci olağan kongresini 
yaparak yeniden yöne
tim kurulunu belirleyen 
Yeni Parti İlçe Teşkilatı 
kadınlar komisyonu 
oluşturdu.

Başkanlığa yönetim 
kurulu üyesi Tülay 
Köran'ın getirildiği YP 
Kadın Komsiyonunda 
başkan yardımcılığına 
Serap Aşkın, yönetim 
kurulu üyeliğine de 
Derya Özergen, Aynur 
Özpamuk, Gülser Şener, 
Müjgan Girgin, Yasemin 
Üre ve Nejla Çavuşlar 
getirildi.

YP Kadın Komisyonu 
Başkanı Tülay Koran, ilk 
etapta kurum ve kuru
luşları gezerek çalış - 
malar hakkında bilgi 
alacaklarını, kimse 
sizlere yardım edecek
lerini belirterek, başta 
ANAP olmak üzere 
kadın komisyonlarını da 
ziyaret ederek dostluğa 
ve birliğe davet ede
ceklerini söyledi.

Koran, 1995 yılında 
da Yeni Parti olarak 
panel, konferans ve 
sergiler düzenleyecek
lerini, çeşitli eğlence 
etkinlikleri düzenleye
ceklerini söyledi.

Gemlik ve Mudanya limanlarında yeni uygulamaya geçiliyor.

Kılavuz ve römorkör hizmetleri özelleşti
Gemlik Limanında kılavuzluk ve 

römorkör hizmetleri yeniden özelleştirildi.
Resmi Gazetede yayınlanan bir 

kararla, Gemlik ve Mudanya limanların
da Denizcilik İşletmesi tarafından 
yapılan römorkör ve kılavuzluk hizmet
leri, Denizcilik Müsteşarlığından izin 
almak koşuluyla kıyılarda tesisi bulunan 
kuruluşlarca yapılabilecek.

Seyir Güvenliği kapsamında yapıla
cak kılavuz ve römorkör hizmetlerinden 
yararlanacak özel sektör şu esaslara 
uyacak:

Kılavuz Hizmetleri: Limana girip çıka
cak, demir yerlerine demirlenecek, 
iskelelere yanaşacak, şamandıralara 
bağlanacak ve bunlara ayrılacak 1000 
GRT ve daha büyük Türk Ticaret gemi ve

150 GRT ve daha büyük yabancı 
bayraklı gemiler ve yatlar kılavuz almak 
zorunda olacaklar.

Römorkör Hizmetleri : Limanda 
iskelede, rıhtımda tesis ve işyerine 
yanaşacak veya buradan ayrılacak 
olan 2 bin-5 bin GRT gemiler 16 ton 
çekme kuvvetinde bir römorkör, 5 bin-15 
bin GRT arasındaki gemileri 18 ton 
çekme kuvvetinde 2 römorkör, 15 bin-30 
bin GRT arasındaki gemiler 27 ton 
çekme kuvvetinde 2 ya da 18 ton 
çekme kuvvetinde 3 römorkör, 30 bin 
GRT den büyük gemilerde 30 ton 
çekme kuvvetinde 2 ya da 20 ton 
çekme kuvvetinde 3 römorkör almak 
zorundadırlar.

■GEMLİK KÖRFEZ
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Akkıhç'ın
Savaş ve Barış

Anıları
AYAR

KİTABEVİ'nde

Oto R 
hırsızları 
yakalandı

İstanbul'dan kira 
ladıkları özel otolarla 
Marmara Bölgesi'nde 
özellikle İstanbul, 
Adapazarı, Kocaeli, 
Bursa ve ilçemizde çok 
sayıda arabadan oto 
teybi, para ve çek 
çalan hırsızlar ilçe 
mizdeki’operasyonlarını 
gerçekleştirirken yakayı 
ele verdi.

İlçemize ikinci kez 
geldiklerini ve kısa 
sürede 10 arabadan 
teyp ve çanta çaldık
larını belirten Recep 
Kormaz(18), Fehim 
Serbest(18), Haşan 
T o p u z (2 1 ), Erdal 
Özbil(18) ve Sinan 
ÇeIik(1 8) Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince Dörtyol 
Mevkii'nde yaptıkları 
operasyonlarda yaka
landılar.

Hırsız şebekesinin 
İstanbul'dan kiraladıkları 
34 F 8794 plakalı araçla 
ilçemizde 2 gün içinde 
10 arabadan teyp 
aldıkları öğrenildi.

Hırsızlar Emniyet 
Müdürlüğü'nce yapılan 
sorgulamalarında 
suçlarını itiraf ederek, 
oto teyplerini sattıklarını 
belirttiler.

iler türlü 
hesap 

makinası tamiri 
yapılır 

tel. J14O9OJ

Al Baraka Türk'ün haciz koyması 466 işçiyi 
mağdur durumda bıraktı.

Sunğipek Fabrikası
üretimi durdurdu

Viskon ve Selofan üre
timinde önemli yeri olan 
Sunğipek Fabrikası'nda 
çalışan 466 işçiyi geriye 
dönük 6 aylık toplu 
sözleşmeden doğan 7 
milyon liralık zam farkıyla, 
17 Kasım'da almaları 
gereken maaşlarını ala
mayınca geçtiğimiz hafta 
üretirhi durdurdu.

Fabrika işyeri temsilcisi. 
Tekin Demirci, yaptığı 
açıklamada, 10 gündür 
hükümet ve Genel 
Müdürlükle yapılan 
görüşmelerin dikkat çe 
kerek, bir sonuç alın - 
madiğini söyledi. Tekin 
Demirci, işçi başına orta
lama 20 milyon lira ala
cakları olduğunu bunun 
yaklaşık 10 milyar lira tut
tuğunu belirterek, Genel 
Müdürlüğü sus payı olarak 
önerdiği 3 milyon lirayı da 
Sümerbank Holding'in 
diğer çalışanları ve Petrol 
İş Sendikasıyla anlaşarak 
kabul etmediklerini söyle
di.

Tekin Demirci, pa 
ralarının alamama sebe
binin, Al Baraka Türk 
Bankasının Sümerbank'ın 
460 milyar lirasına haciz

150 kişi kampanyada muayene oldu.

Diş Sağlığına Önem V ermiyoruz
Türk Diş Hekimleri Birliği 

ile Signal'in işbirliği ile 
yapılan Ağız ve Diş Sağlığı 
muayene kampanyasın
da beklenensonuç elde 
edilemedi.

21 Kasım-3 Aralık günleri 
arasında kutlanan ağız 
ve diş sağlığı haftası 
nedeniyle bu yıl ilk kez 
özel bir firma ile düzenle
nen diş ve ağız muaye 
nesine ilçemizden 4 
gönüllü diş hekimi görev 

TAKIM ELBİSELER
KAZAKLAR İl 

■ GÖMLEKLER 
il BAY ve BAYAN 
■ GİYSİLERİ 1

çATAk dıdm cİİlehYüâlÜ 
mAĞAzA

Rli Çatak ue Oğulları
Vi'&emirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
»İmurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

koyması olduğunu ifade 
ederek, "Sümerbank 
özelleştirme kapsamına 
alınınca icra yapılamaz 
hükmü vardı. Bu yüzden 
paralarına haciz konula
maz deniliyordu. Buna 
karşın icra yoluyla 460 
milyara el konuldu.
Bunun kaldırılması için 10 
gündür sendika olarak 1 
uğraştık ama bir sonuç ' 
elde edemedik. Bize ve 
rilmek istenen 3 milyon 
lirayı da istemiyoruz. Biz 
sadaka değil hakkımızı 
istiyoruz. Bu yüzden ' 
hakkımızı alana kadar 
eylemimize devam ede
ceğiz" dedi.

Tekin Demirci, eylem
lerine geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü saat 
08.00'de başladıklarını 
bildirerek, vardiyası biten
lerin evlerine gitmeyerek 
fabrikada kalacaklarını 
ve üretim yapmayacak
larını söyledi.

Öte yandan 6 gündür, 
eylemde bulunan 
Sunğipek işçilerine Pazar 
günü aileleri ve çoçukları 
ziyaret ederek hasret 
•giderdiler. Ailelerin ziyare 
ti işçilere moral verdi.

aldı. Bursa Diş Hekimleri 
Odası Gemlik temsilcisi 
Salih Çamlıca yaptığı 
açıklamada nüfusu, 
60.000'i geçen ilçemizde 
kampanyaya vatan-j 
daşların yeterli ilgiyi 
göstermediğini söyledi. 
Çamlıca, bir hafta 
boyunca 150 dolayında 
vatandaşın diş hekimle 
rine baş vurduğunu 
belirterek ücretsiz 
muayenenin devam 
ettiğini söyledi.



13 Aralık 1994 Salı Gemlik , KÖRFEZ Sayfa: 3

DYP'li gençler Gelibolu'ya 100 adet zeytin ağacı diktiler.

DYP'li gençlerin Gelibolu çıkarması
DYP Gemlik Gençlik Komisyonu 

üyeleri Çanakkale Gelibolu MIHI Parkı'na 
çıkarma yaparak 50 adet sedir ve 100 

'adet de zeytin ağacı fidanı diktiler.
Geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 

106.00'da kiraladıkları otobüs İle 
[Çanakkale'ye hareket eden DYP'li 
[gençler, eğlenceli bir yolculuk sonunda 
'Çanakkale Gelibolu MIHI Parkı'na 
[giderek daha önce kendilerine ayrılan 
bölgeye getirdikleri fidanları diktiler.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DYP 
(Gemlik Gençlik Komisyonu Başkanı 
‘Berkay Kırmızıay, "Ne yazıkkl hepimizin 
bildiği gibi 1994 yılı içersinde ülkemiz 
ormanlarında meydana gelen orman 
yangınları Türk ulusu olarak hepimizi 
çok büyük üzüntülere sevk etmiştir. Bu 
yangınların hiç birinin önem açısından

birbirinden farkı yoktur. Ancak bulun
duğu konum tarihsel durumu ve büyük
lük alanı İtibari İle Çanakkale Gelibolu 
MIHI Parkı'nda meydana gelen yangının 
milletimiz üzerindeki etkisi .çok daha 
büyük olmuştur. Burada 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman 
Demirel'ln de söylediği gibi şehitleri 
mizin üzerindeki örtü yanmıştır. Yanan 
bu ormanlarımızı geri getirmek ancak 
el ele vererek dikeceğimiz fidanlarla 
olacaktır" dedi.

Berkay Kırmızıay, Gelibolu'da 41 bin 
hektar arazinin yandığına dikkat çe 
kerek "Bu yüzden DYP gençleri olarak 
burayı seçtik. Fidanlarımızı büyük 
gururla bize ayrılan yere diktik. Allah bir 
daha böyle felaketi blzlere göster
mesin" dedi.' .

Baldızı ile kayıplara karıştı
L İbrahim Yalazan(34) kendisinden 17 
yaş küçük baldızı F.S. ile birlikte 

(geçtiğimiz hafta kayıplara karıştı.
10 yıllık evli ve iki çoçuk babası olan 

i İbrahim Yalazan'ın baldızı 17 yaşındaki 
'F.S, ile bir süreden beri yasak aşk 
^yaşadıkları öğrenildi. Olay geçtiğimiz 
hafta Pazar günü saat 20.00 sıralarında 
'Yalazan ile F.S'nin aynı anda ortadan 
kaybolmasıyla ortaya çıktı. Yalazan'ın 
eşi Rafiye Yalazan, kocasının kardeşi

ile birlikte Kumla'daki evlerinden 
ayrıldığını görünce jandarmaya haber 
verdi.

Kocası ile kardeşinin ihanetine 
uğrayan Rafiye Yalazan Duygu(8) ve 
Burkay(6) adlı çoçuklarıyla ortada 
kaldı. Yalazan, kaçak aşıkların, 
yakalanması için jandarmaya 
şikayette bulundu. Kdçak aşıkların 
aranmasına devam ediliyor. ,

Sağlık Meslek Lisesi 
ısınma sorununu çözümledi

Umurbey Belediyesinde bulunan 
Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi'nde 
kalorifer çalışmaları sona erdi.

1993-1994 eğitim öğretim yılında 
Abdullah Fehmi Ortaokulu iken Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından Celal Bayar 
Sağlık Meslek Lisesi olarak değiştirilen ve 

^hizmete giren 12 derslikli 165 öğrencili 
(okulda, özellikle kış aylarında ısınma 
büyük bir sorundu.
[ Okul Müdürü Erol Sönmez, Okul 
(Koruma Derneği ve Umurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay ile bazı sanayi 

rkuruluşlarının katkılarıyla okula Kalorifer 
sistemi getirildiğini- belirterek, yardım

edenlere teşekkür etti. Müdür Erol 
Sönmez, kalorifer sisteminin 300 milyon 
liraya malolduğunu belirtti.

Okul Koruma Derneği Başkanı 
Turhan Edizli'de yaptığı açıklamadçı, 
aynı zamanda yatılı olan okulda yaka
cak sıkıntısının geçtiğimiz son derece 
sıkıntısı yarattığına dikkat çekerek, bu 
yıl tamamı kız öğrencilerden oluşan 
okulu bu dertten kurtarmak içip çalış
maların sonuçlandığını söyledi. Edlzli, 
kalorifer getirilmesinin 300 milyon liraya 
malolduğunu yardım edenlere 
teşekkür ettiğini belirterek, buna rağ
men birazda borçlandıklarını söyledi.

Armutlu Lisesi'nin
temeli baharda atılıyor
. Lise C>i" J girmeli 
bulunmasına rağmen 
hala lisesi bulun - 
mayan, ilçemize bağlı 
Armutlu Beldesi ne 
yapılması planlanan 
çok amaçlı lisenin 
temelinin baharda 
atılacağı öğrenildi.

Armutlu Pir enlik 
Mevkii'nde yapılması 
planlanan lisenin *6 
dönümlük alan üze

Hine kurulacağını 
belirten Belediye 
Başkanı Osman Elbaş, 
arazinin istimlakinin 
yapıldığını ve

İBeledlye'nln kendi 
kaynakları İle mahalli

kaynaklardan elde 
edilen gelirle lisenin 2 
yıl içinde bitirilmesinin 
düşünüldüğünü söyle
di.

Belediye Başkanı 
Osman Elbaş, çok 
amaçlı lisenin 12 ders
likli olacağını içinde 
labaratuvar, iş tesisi, 
kütüphanesi, kapalı 
spor salonu ve dinlen
iri e salonu 
bulanacağını söyledi. 
Elbaş, çok amaçlı II 
senin de bitimiyle 
beldenin en önemli 
sorunlarında birinin 
daha çözümleneceği
ni bildirdi

Yerlere tükürmeyiniz

Tarihi hamam 
restore edildi

Armutlu Beldesinde 
bulunan tarihi hamam 
belediye tarafından 
restore ediliyor.

Armutlu Belediye 
Başkanı Osman Elbaş, 
İstanbul'un Fethinden 
tam 10 yıl önce yapılan 
hamamın restoresini ilk 
yapıldığı şekilde 
gerçekleştiği dikkat 
çekerek, '15 gün sonra 
hizmete gireceğini ■ 
bildirdi. Elbaş, 
hamamın tarih uzman
larına incelettiğini 
bildirerek, aslına uygun 
olması için büyük çaba 
harcadıklarını söyledi. 
Elbaş, "Armutlu'yu tarihi 
İle birlikte yaşatmak 
İstiyoruz zaten turistik 
olan beldemizi daha 
çekici hale getirmek 
İçin elimizden geleni 
yapacağız. Tarihi 
hamamın restore işinin 
1 milyar 200 milyon 
liraya malolduğunu" 
söyledi.

Armutlu 
Beldesi'nde 
özelleştirme

Armutlu Belediyesi 
de özelleştirme 
modasına uyarak. 
Temizlik işleri bölümünü 
özelleştirme kararı aldı. 
Armutlu Belediye 
Başkanı Osman Elbaş, 
özelleştirme 
altyapısının hazır -' 
(andığını ve bu ayın 

sonunda temizlik 
işlerinin ihaleye 
çıkarılacağını söyledi.

Başkan Osman 

Elbaş, Armutlu 
Belediyesi Temizlik İşleri 

bölümünde kadrolu 18 
işçi bulunduğunu 
belirterek, özelleştirme 
sonuçunda bu işçiler

den altyapının hakları 
belediyede saklı 
kalmak suretiyle ihaleyi 

kazanan firmayı verile- 
. ceğini bildirdi. Elbaş, 

Temizlik işlerinin 

özelleştirilmesiyle 
belediyenin ihaleyi- 

alan firmaya aylık 
muammen bedeli 
olarak 150 ile 170 mil 

yon lira arasında para 

vereceğini söyleyerek, 
"Özelleştirmeyle 

Armutlu Belediyesi kar 

j edecek. Biz denetleme 

görevini yapacağız.
Böylelikle Armutlu 
beldesi günde üç defa 

temizlenecek araçların 

bakım ve onarımı - 
yapılacak. İşçilerin 

özlük haklarımda iha
leyi alan üstlenecek. 
Üstelik İhaleyi 

kazanacak firma 8 
yeni işçiyi de almak 
zorunda " olduğunu 

söyledi..-

Armutlu TV 
izleyebilecek

İlçemizin GündoğdU 
Mevkii'nde kurulu bulu
nan TV vericilerinde 
coğrafi özellikleri 
nedeniylle yararlana
mayan Armutlu Beldesi 
15 Aralık'tan itibaren 
artık TV izleyebilecek.

Armuflu Belediye ' 
Başkanı Osman Elbaş, 
Armutlu top sahasına 
150 milyon lira harca
yarak çanak anten kur
durduklarını ve Türksat 
uydusu kanalıyla Star, 
Kanal 6, HBB, Show TV 
ve Kanal D gibi kanal
ları izleyebileceklerini 
bildirdi.

Sunğipek işçileri
DYP-SHP koalisyoununun oluşturduğu hükümet, 

özelleştirme yasası kapsamıyla birlikte Gemlik 
Sunğipek Fabrikasını da iyice gözden çıkarmışa 
benziyor.

Toplu sözleşmeden doğan geriye dönük 6 aylık 
zam farklarından 7, 17 Kasım tarihinde almaları I 
gereken maaşlarından da 10-15 milyon arasında 
alacakları bulunan 466 işçi tam bir haftadır evle 
rine gitmeyerek fabrikada işi bırakma eylemlerini 
ısrarla devam ettiriyorlar.

Sunğipek işçilerinin bu sıkıntıları yeni değil.
Yaklaşık 2 yıldır fabrikada çalışan hiç bir işçi 

maaşlarını günü gününe alarak borcunu, ala
cağını zamanında hesaplamış, rahat gezmiş 
değil.

-Hemen .hemen hepsinin mahallelerindeki 
bakkala, manava, çarşıdaki konfeksiyoncuya, kır - 
tasiyeciye borcu var.

Bu işçilerin hepsinin Türkiye'nin en pahalr3 ncü 
ili Bursa'nın en pahalı ilçesi ünvanını aralıksız 
sürdüren Gemlik'te yaşadıklarını düşünürseniz 
sıkıntılarını daha iyi anlamış olursunuz.

Ancak bugüne kadar gerek seçim atmosferleri, 
gerek hükümetin çalışan kesime şirin görünme 
çabaları Sunğipek'li işçilerin maaşlarını zamanın - 
da olmasa bile bir kaç gün içersinde almalarını 
sağlamıştı.

Benim hatırladığım en fazla 10 gün bekledikleri. > 
Bu defa durum çok farklı.
Birincisi ara seçim-iptal edildi. Erken seçimin 

olması ise şimdilik uzak ihtimal
İkincisi ise Suudi Arabistan kaynaklı Al Baraka 

Türk Bankası'nın borçlarından dolayı Sümer 
Holding'e 460 milyar lira haciz koydurması.

Fabrikada ör gütlü bulunan Petr ol-İş 
Sendikası'nın yetkilileri yaklaşık 20 gündür bu 
hacizin kalkması için yoğun uğraşlar veriyorlar. 
Üstelik fabrikada işçilere verilmesi gereken hak
larının tutarı ise 460 milyar lira değil, sadece 10 mil
yar lira ancak iş bir İçere mahkemelik olmuş.

Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı İsmet 
Yiğit bir konuyu anlayamadığına dikkat çekerek.

"Özelleştirme yasasıyla birlikte özelleştirme 
kapsamına alınan KIT'lerin borçlarına haciz uygu
lanamaz"’diye hüküm getirildi. Fakat Sümer 
Holding'e Al Baraka Türk'ün koydurduğu haciz bu 
hükme, bu yasaya rağmen devam ediyor . 
Başbakan Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı 
Murat Karayalçın ve Devlet Bakanları bu konuda 
somut açıklamalar yapmaktan kaçınıyorlar."

Haklısın Sayın Y iğit, fakat siz emekçisiniz, 
dolayısıyla fedakarlıkta sizden beklenir. Üstelik 
hadi mahkeme hacizi kaldırdı diyelim ne olacak?

Al Baraka Türk yetkilileri temyize başvurmaya
caklar mı? ;

Bu durumda mahkemenin kesinleşmesi, yargı
layın onayı bildirmesi kaç ay sürecek?

Yahi söylemek istediğim moral bozmak gibi 
olmasın ama-olan yine işçiye olacak.’

Bence en iyisi siz, ceplerinizde kalan son pa 
ralarla Milli Piyango alıp, Spor Loto oynayın.
j Hakkınızı hükümetten beklemek yerine, şans 
oyunlarından beklemek bana daha inandırıcı ge 
liyor. Üstelik kazanma şansınız birincisine göre 
daha fazla.

Neyse , ben Sunğipek'li işçilerin kızdıkları bir 
başka konuya değinmek istiyorum.

İşçiler, "Yahu kardeşim bir Karabük kadar ola
madık. Biz burada mücadele ediyoruz bir tane 
esnafımız çıkıp fabrikaya gelerek, bize destek 
vermedi. İşin detayına inersek, biz kendimizin 
değil esnafımızın hakkını arıyoruz. Çünkü 
hakkımızdır diye beklediğimiz 10 milyar liranın en 
az 8 milyarı Gemlik esnafına olan borçlarımıza 
gidecek. Bu kadar duyarsızlık olmazki" diyorlar.

Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz da...
Artık esnafta bu hükümetten, bu enflasyondan 

bu borçlardan bıktı. Artık esnafta bunlardan ümidi 
kesti.

Ne yapalım bu durumdan sizler değil, sîzleri 
esnafla karşı karşıya getir enler UTANSIN..,.

Umarım Herki günlerde, sizler için daha iyi daha 
iç açıcı yazılar yazarım.

Bu dileklerle bu haftaki yazımı Sabahattin Ali'nin 
ünlü şiiri'nln bir kaç dizesi ile noktalıyorum.

"Görecek günler var daha"
"Aldırma gönül aldırma"...
Hepinize iyi haftalar dileğimle.
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KONGRE İLANI

Derneğimizin İlk genel kurul toplantısı 
15-01-1995 günü saat 14.00'de dernek 
lokalinde aşağıdaki gündeme göre yapıla
caktır. Çoğunluk Sağlanamadığı takdide 1 
hafta sonra aynı yerde_ve saatte yapılacak
tır.

İNEGÖLLÜLER (TANIŞTIRMA VE 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI 

GÜNDEM:
1 - Açılış ve yoklama
2 - Saygı duruşu
3-Divan teşekkülü
4- Faaliyet raporunun okunması
5- Faaliyet raporunun ibrası 
â-Hesap raporunun okunması 
7-Hesap raporunun İbrası 
8- Seçimler
9- Dilek, temenniler ve kapanış

ŞAKRAK PLASTİK
PLASTİK 

ZEYTİN KASALARI, 
BİDON ÇEŞİTLERİ 

EVLERDE
KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER İLE 
HİZMETİNİZDEYİZ. 
Orhangazi Cad. No 25/A 

GEMLİK 
Tel: 0 (224) 514 09 05 

513 42 62

Fidyekızık: 0 Gemlikspor : 8

Gemlikspor 
şahlandı

Bursa birinci amatör kümede 
şampiyonluk mücadelesi veren 
Gemlikspor geçtiğimiz hafta Bursa 
Bağlarbaşı sahasında Fidyekızık 
karşısında rakibine gol yağdırdı. 
Fidyekızık kalesine tam. 8 gol atıldı.

Kötü bir zeminde başlayan karşılaş - 
ma tamamen Gemlikspor'un . 
hakimiyeti ile son buldu. 25. dakikada 
Sonay, 43 ve 89. dakikalarda Recep, 
44. dakikada Ufuk, 77.ve 78. dakikada 
Muammer, 57. dakikada Emin ve'87. 
dakikada Şenol'un attığı gollerle 
Gemlispor liğin en çok goll atan takımı 
Unvanını kazandı.

Geçnllksopr Kulübü Başkanı Mahir 
Gencer, bugüne kadar bir beraberlik 
ve bir malubiyet dışında devamlı galip 
geldiklerini belirterek, şampiyonluktaki 
İddialarını sürdürdüğünü belirtti. 
Gencer, "Bu haftada takımımız bekle
nen galibiyeti elde etti ve yüzümüzü 
güldürdü. Şampiyonluğa güvenli 
adımlarla gidiyoruz. Aldığımız bir 
malubiyet bizim için engel değildir.

Kapaklı'da 
su tehlikesi

Kapaklı Köyü su 
şebekesinin bağlana- 
maması ve köyde 
kanalizasyon altyapısı 
olmaması yüzünden fo 
septiklerin su şebekesine 
karışması nedeniyle 
tehlikeyle iç İçe yaşıyor.

Kapaklı Köy Muhtarı 
Ahmet Onseklz, Kapaklı 

jköyü içinde bulunan su 
şebekesinin çevreye 
yapılan inşaatlar ye köy 
evlerinin bulunması 
yüzünden sağlıksız 
olduğunu ve şebekeye 
lağım suları sızdığını 
bildirdi. Onseklz, yapılan 
ölçümlerde suların 
oldukça kiril aktığını 
belirterek, "Kiril suları 
şimdiik klor ile önlenv 
eye çalıştıklarını ancık 
buna* güvenmediğini" 
söyledi.

' Muhtar' Onseklz, 
Karapınar Mevkü'ndeh 
su' getirilmesi için pro
jeleri olduğunu ancak 
bunun g e r ç e k I e ş t i ... 
«fümesinin köy bütçesini 
aştığıiMbildlrdi. Onsekiz,. 
"Su şebekesi başımıza 
bir iş açmadan yet 
.kllileri uyarıyoruz. 
Gelsinler suları görsün
ler. Biran önce yeni su 
şebekesi yaparak, 
köylüleri doğabilecek 
hastalıklardan önlesin
ler. Klorlama sisteminin 
ne kadar etkili olabile
ceğini bilmiyorum. Biran 
önce Karapınar 
Mevkiinden su getirte
cek projeyi hayata 
geçirmek gerekiyor" 
dedi. .

Önümüzdeki haftalarda yapılacak 
maçlarda şampiyon rakiplerimizle 
puan kaybedebilirler. Biz, İik günkü 
tempodan karşılaşmaları sürüdürü 
yoruz. Genç oyuncularımıza güveni 
yoruz. Bundan sonraki karşılaşmalarda 
da çok gollü sonuçlar bekliyoruz" 
dedi.

SEVİNÇ YARATTI
Gemlikspor'un-geçtiğimiz haftaki 

fidyekızık karşısındaki 8-0 galibiyeti 
Gemlikli sporseverler arasında büyük 
mutluluk yarattı.

Gemlikspor sahaya şu kadro ile 
çıktı:

Vahap(***), İlker(***), Okan(***), 
Ufuk(*), Sonay(***), Murat(***), 
Özer(***), Şenol(***), Özcan(***), 
Recep(****), Emin(*^*), Sinan(***), 
Muammer(***)

Fidyekızık:
Kadir(*), Erdoğan(*), Celal(*), 

Erkan(*), Necmettin(*), Murat(*), 
Musa(*), Şevki(*), Soner(*), Celal(*j, 
MuratÇ), Murat(*), Hasan(*)

SIRASI GELDİKÇE

Zeytinciliğimiz...
Yeni bir zeytin sezonu na çok 

şükür elemsiz kedersiz ulaştık. Allah, 
kazasız belasız tamamını 
devşirmeyi nasip etsin, Üreticimizin 
yüzü gülsün, bereketini üreticim, 
ülkem görsün.

Zöytin üretimi bütün yörelerde bu 
yıl çok iyi var yıllarının en iyi sezonu. 
Çok'iyi değerlendirmek gerekir bu 
yıl kara elması. Zeytin üreticisi İtalya, 
İspanya, Tunus ve Libya'da ürün bir 
hayli, noksan, bu yıl. Gerek zeytin, 
gerekse zeytinyağı açığı verecek 
bu yıl bu ülkeler.

Bilindiği gibi, dünya zeytin ve 
zeytin ürünleri pazarından en büyük 
payı İtalya ve İspanya alıyor . 
İtalyanlar özellikle zeytinyağı 
pazarını ellerinde tutuyorlar. İtalya, 
bu yıl Türkiye'den dökme naturai 
zeytinyağı alımı için yoğun çaba 
harcıyor. Yakın bir tarihe kadar 
Türkiye dökme zeytinyağının ihracı
na izin vermiyordu. Zeytinyağı üreti
cilerinin ısrarlı talepleri- üzerine 
dökme rafine zeytinyağı ihracına 

-izin verildi. Zeytinyağı üreticileri, 
naturel zeytinyağı dış satımı için 
hükümet nezdinde ‘temaslarını’ 
yoğun bir şekilde sürdürüyor. Stok 
maliyetlerinin ' yükse kliği gerekçe 
gösteriliyor. Kimi çevrelerde naturel 
dökme zeytinyağının ihracını uygun, 
bulmuyor. Bu çevrelere göre, şu 
anda Türkiye'nin yılda 35-40 bin ton 
zeytinyağının* kutulu ambalajla 
ihraç ediyor. Bu yıl dünya pazar 
payını- elinde tutan ülkelerin özellik
le. İtaya'nın ürün noksanlığı nedeni 
ile dış satımının’ düşeceği, 
Türkiye'nin bu durumdan yararlan
masının'gerektiğini ileri sürüyorlar 
Zeytinyağı ürünümüzün tanıtımının 
daha çok ülkeye yapılacağını, 
önümüzdeki yıllarda zeytinyağı 
satışının artarak gelişeceği öne 
sürülüyor. Şüphesiz konu enine, 
boyuna irdelenip en doğru en 
yararlı sonuca ulaşılır,. Önemli olan, 
üreticinin çıkarı, ülkenin çıkarı.

Şimdi gelelim, zeytine. Zeytinin 
önce toplanmasına, sonrada en iyi 
en sağlıklı şekilde olgunlaştırılması
na önem vermeli,* özen göster
meliyiz. Kalitenin yalnız kalibraj 
olmadığını iyi bilmeliyiz. Su tipi 
Karamürsel, domates tipi Akhisar 
zeytini de çok iridir ama kimseler 
arayıp.sormaz. Çünkü yağsız tatsız, 
tutsuz ve araomasız lezzetsizdir,

Zeytin ürününü vaktinden önce, 
tamamen olgunlaşmadan önce 
toplarnarpalıyız. 40-50 yıl öncesi her 
aklına esenin istediği zamanda 
toplanmaz idi, örf ve adete görev 
zeytin toplama günü ilan edilir, 
toplanmaya genellikle aralık ayının 
15lnden sonra başlanırdı. Şimdi 
öylemi ya. Ağır bassın, okka çeksin 
diye kasımın ilk haftasında içleri 
bembeyaz zeytinleri başlıyoruz 
toplamaya. Oysa/dünyaca ünlü 
kıvırcık Gemlik zeytini, karı biraz 
olsun gören tam olgunlaşan 
zeytindir. Bu haldeki zeytin 
lezzetleşir, rahiyalaşır. Damak tadı
na varır insan.

KAYIP
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim 
Fakültesine alt 93-94 yılı 1220982611 nolu 

öğrenci kimlik kartım kaybolmuştur.
Hükümsüzdür

Murat ÇELİK

İri yapacağım diye bol sülâihd/ I 
derin budama, yarı olgun toplama, 
Gemlik zeytinciliğinin korkarım en 
büyük düşmanı olacak. Zeytinde iri
lik önemli bir özelliktir. Ama yeterli 
değildir Zeytine lezzet ve tad veren.- 
içerdiği yağ oranıdır. Tuzlamaya 
gösterilecek özendir. Havuza'-iyk 
baskı vurulmasıdır. Bu özellikle'rl ’e« 
ki Gemlik zeytini diğer yöıe zeytin
lerinde fiyatça da farklıdır. Gemlik/ 
zeytini 3-4 misli fazla-fiyatla alınıra 
satılıyor diğer yöre zeytinlerine göre. 
Bu da Gemlik zeytini için ayrı bjr. 
tehlike. Fiyatı için tehlike, kalitesi İc|m 
tehlike. Fiyat farkından 
karıştırılıp hamanlanarak Gemlik . 
zeytini diye satılarak zeytincilğimizin 
yara alması, Gemlik adı ile 
halkımızın aldatılması. Bugün.em- 
lüks otellerimizde, motellerimizde, 
lokantalarımızda genellikle Aydın 
zeytini veriliyor. Büyük vatandaş 
topluluğu zeytini Aydın zeytini 
görüyor, öyle tanıyor. Gemlik zeyti
nine niye daha fazla para ördeyey- 
im, karışık olmadığı ne malum der,' 
Gemlik zeytinini tüketmez. Aydın, 

. Çine, Akhisar, Edremit yöreleri mil 
yonlarca ağaç dikti Gemlik zeytini 
türünden. Ağırlıklı ürününü daha 
fazlaya satabilmek için, bunları bile- 

Jim, biliyorsak unutmayalım.I 
j Vatandaş Gemlik zeytnni bakışı ile 

tanıya bilmeli. Gemlik zeytinini tanı
tacak en kolay tanıtacak kıvırcık 
halidir. O'na bunu ver en de-: 
zamanında olgun toplanmasıdır, 
û Tüccarımız, tuzlayıcımız yeni 
meriyete konan yeni salamurahane 
yönetmeliğine itibar edeıek sağlıklı 
zeytin olgunlaştırmaya özen göster
melidir. Yönetmeliğin ortaya koy 
duğu metodla zeytin daha kısa 
sürede, daha sağlıklı olarak olgun
laştırılıp, pazarlanmak, bu şekilde 
ma I iy eti eri n i sü r eyi kısaltarak 
azaltıp. Zeytini uygun fiyatla tüketi
ciyeintikal ettirebilmelidir.' \

Kalite yönünden 500 adetli zey
tinin tuzlanmasından vaz geçilme
lidir. Bu zeytinler yağ üretiminde, 
değerlendirilmelidir. İcdbında ■ 
devlet bu tip zeytin ür etenleri! 
Subvanse etmelidir. Ülkenin yemem 
İik ve sabunluk yağ açısının bu şe 
kilde azaltılmasına çalışılmalıdır.

Son olarak da şunu söyleyeyim... 
* Marmara Birliğin fiyat tesbitine yıllar-; 
ca bir türlü aklım ermedi. Nasıl? 
hesap kitap ederler bilene aşk 
olsun. Nerelere sorarlar nerelerden, 
esinlenirler bilene aşk olsun.

Her yıl fiyat ilan edilir, üzerindenl 
15-20 gün geçmez yeni bir zamlı:j 
fiyat. Marmarabirliğin görevi zeytini ] 
d e ğ e r I e n d i im e k, Ü re t i c iyi 
ezdirmemek. Tüccar değeri ile ali 
yorsa müdahele .etmemek. Her yıl| 
tüccar değer ile alıyorki Maramaraj 
Birlik yükseltiyor sonradan. İlk ilanı 
ettiği fiyatları göz önüne alarak 
malını satan üretici devamlı kayıp
ta, alıcı daha havuzu kapatmadan 
milyonları cebe...
. Ayıptır, günahtır, yazıktır...
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Ülser Diyeti
■ ülser diyeti mide rahatsızlığı olan kişi
lerin uygulaması gereken bir diyettir. 
Genetikle çoğu insan da midesinden 
rahatsızdır. Yasaklanan yiyecekleri 
yediğinde midesinde ağrı başlar. Ve 
belki bu ağrılar dayanılmaz hale gelir. 
Bu diyeti uyguladığınızda belki bir süre 
için mide rahatsızlığınız ortadan kalka
caktır.
■ Ülserden kurtulmak için bu diyeti en 
azından bir süre uygulamanız gerekir.

Yemeniz gereken yiyecek ve içe
cekler:
■ Süt, salep, ıhlamur, ayran, adaçayı, 
muzlu süt, yoğurt,
11 Haşlanmış ızgara ve fırında pişirilmiş 
etler, tavuk, balık, haşlanmış yumurta, 
beyaz peynir, dil peyniri, beyaz ekmek, ■ 
kraker, peksimet, sade büsküvi, fırında 
pişirilmiş yufka böreği, makarna, 
şehriye, pirinç,

Süzgeçten geçirilmiş sebze şehriye 
ve pirinç çorbaları, un çorbası, yayla 
çorbası,

iyi pişmiş havuç, taze fasülye, pan - 
car, bezelye, ıspanak, kabak, semizotu, 
pazı, ebegümeci, patates, karnıbahar, 
bamya, kompostolar, ekşi olmayan 
bütün meyve suları, olgun muz, pişmiş 
konserve veya püre şeklinde elma, 
kabuksuz kayısı, şeftali, armut,

Süzülmüş, bal, reçel, sade lokum, 
sade akide şekeri, muhallebi, sütlaç, 

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1.12.1994 tarih 

1994/762 esas 1994/868 karar sayılı ilamı ile 
Dilek olan ismim Heva olarak 
tashih olunduğu ilan olur .

Dilek ÖZTİ'RK

■KflAYoL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37-5136446 GEMLİK

jöleli tatlılar, tavuk gögsü, krema.
Yasaklanan yiyecek ve içeçekler:
Kahve, kakao, çay, sütlü kahve, 

boza, karbonatlı içeçekler (Pepsi, Kola 
Kola) alkollü içeçekler, çiklet, sigara, 
limonata, nescafe,

Yağda kızartılmış etler, sucuk, pastır
ma, sosis, salam, salamura, balık, 
kavurma etler.

Çiğ ve yağda kızarmış yumurta, 
beyaz peynir ve dil peyniri dışında 
diğer peynirler

Çeşnilendirilmiş kraker ve büsküviler 
bütün taneli tahıllar, bulgur, mercimek, 
börülce, kuru fasülye, kuru bakla, 
nohut, barbunya fasülyesi, mısır, sigara 
böreği

Et suyu ile yapılmış ve hazır çorbalar, 
tarhana, domates çorbası, yağda 
kızartılmış çorbalar, mercimek çorbası, 
tavuk suyu, işkembe çorbası, yağda 
kızartılmış sebzeler, soğan, turp, lahana, 
pırasa, domates, çiğ meyvalar, pestil, 
kavun, karpuz, yeşil erik, vişne,

Baharat ve çiğ meyva ihtiva eden 
tatlılar, yağda kızartılmış hamur tatlıları, 
tahin helvası, tahin pekmez, çikolata, 
çikolatalı kek ve pastalar

Kızartılmış yağlar, her türlü baharat- 
turşuları, kuru yemişler, hindistan cevizi, 
zeytin, ketçap, salça, hardal, sirke, 
çemen, sarmısak, limon tuzu...

Uygulanması ümidiyle...

Orman yangını 
ve erez\ Önıı 
önlemek için 
master plan

Türkiye'de ormancılık 
sektörünün geliştirilmesi, 
orman yangınlarıyla 
erezyonun önlenmesi 
için master plan çalış
maları yapılıyor.

Orman Bakanı 
Haşan Ekinci, bu 
amaçla düzenlenen bir 
toplantıda konuşma 
yaparak, ormancılıkla 
diğer ülkelerle aradaki 
mesafeyi kapatabilmek 
için çabuk büyüyen 
ağaç türlerinin dikimine 
ağırlık verilmesi gerek
tiğini belirtti.

Orman alanlarının 
yok olmasının önlen
mesi için reform 
niteliğinde değişikliklere 
ihtiyaç bulunduğunu, 
en önemli reformun da 
özel kesimin bu sek
tördeki payının artırıl - 
ması olacağının bildirdi.

Tarım ürünleri 
sigorta sistemi

(BYE) Tarım ve 
Köyişleri Bakanı, 
Refaiddin Şahin, çiftçi
lerin gelirlerini garanti 
altına almak için tarım 
ürünleri sigortası sistemi 
üzerindeki çalışmaların 
sürdürüldüğünü bildirdi. 
Tasarı kısa bir süre 
içesinde TBMM'ye 
sevkedilecek.

Gelecek dönem
lerde tarımda destek
leme kapsamının 
azaltılmasına devam 
edileceğini üretimin, iç 
ve dış pazar talebine 
göre yönleneceği 
bildirildi.

Hayvancılığın ve 
hayvan ürünlerinin 
artırılması için sektör 
desteklemeye devam 
edilecek.

KONGRE İLANI
S.S GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR 

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklanmış;
Kooperatifimizin 1994 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı, 11 Ocak 1995 tarihine rastlayan 
Çarşamba günü saat 11 .OO'de, kooperaifimlzin 
Merkez Binası Dernek Salonu'nda, aşağıda yazılı 
gündem gereğince yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği 
takdirde, ikinci ve son toplantı aynı yerde ve saat
te, 21 Ocak 1995 Cumartesi günü yapılacaktır.

Ortaklık cüzdanınızla beraber toplantıya iştirak - 
leriniz rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 - Açılış
2- Divan seçimi, saygı duruşu
3- Çalışma raporlarının okunması
4- Hesap raporlarının okunması
5- Denetim Kurulu raporunun okunması
6- Raporların müzakeresi ve onaylanması
7- Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası
8- 1995 yılı tahmini bütçesinin okunması, müza 

keresi ve onaylanması -
9- Ana sözleşmenin 11 nci maddesinin değişti 

rilmesi hakkında karar ittihazı.
10- 3 asil Denetim Kurulu üyesi ile 3 yedek 

Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11 - Dilek ve temenniler
12- Kapanış.

Sağlığınız için 

Şeker ve 
Nişasta 
diş düşmanı 

(BYE) Şekerli ve 
nişastalı besin mad - 
delerini, diş 
çürümelerinde önemli 
rol oynadığı bildirildi.

Dişlerin ağızdaki 
yemek atıklarıyla bir
leşmesi sonucu 
çürüdüğü öğrenildi.

Diş üzerinde 
yapışkan ve gözle 
görülmeyen 'plak' adı 
verilen koruyucu zar 
bulunur. Bakteriler, 
şeker ve yiyeceklerdeki 
nişastayla birleşerek 
plak üzerinde asit oluş
turur. Bu asitler diş 
minesinde gözle 
görülmeyen küçük 
delikler açılmasına 
neden olur. Bu gelişme 
yemek yedikten sonra 
başlar ve yarım saat 
devam eder. Bu neden
le dişlerinizi devamlı 
fırçalama lısınız.

Öğün dışı yenilen 
şekerli ve nişastalı besin 
maddelerinin sık yen
mesi durumunda diş 
çürümesinin gün boyu 
devam edeceği 
bildirildi'

HAYDİ GEMLİK LİLER 
ATAKIMI'nın 

başlatmış olduğu 
BEYAZ TEBEŞİR KAMPANYASINA 

sizde yardım elinizi uzatın.
Göndermek istediğiniz her şey oradaki yoksul 
ve okumak isteyen çoçuklar için umut kapısı 

olacaktır.
Lütfen bu.olaya duyarsız kalmayalım. Gelin 

hep beraber çoçuklarımızı 
kurtaralım.

İlk adımı ANADOLU KARGO atıyor ve , 
göndermek istediğiniz her şeyi ücretsiz 

yerine ulaştırıyor.
Adres :

Osmaniyâ Mah. Çelik Sok. No: 1 
(Belediye Düğün Serayı Karşısı)

Tel: 513 71 15 
16600/GEMLİK

FİKRET OTO ELEKTRİK 
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 
Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

24 AY GERÇEK GARANTİ 
TEL&FAX: 513 10 01 

İSTİKLAL CD. 1 NOLU ARALIK

GEMLİK REHBERİ

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık EV5131O52 
C. Savcılığı 5131053 
C. Savcı Yrd. 5132954 
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gerekil Telefonlar
Polis imdat 155
Jandarma K. ' 5131044
Polis Karakolu 5131879
Gar. kom. 5131206

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066 Gemi Saatleri
TEK İşletme 5134503 Yalova -Sirkeci (işgünleri)
Turizm. Der. 5131274 05.50-13.05-17.00.
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf.

5131900
5131286

Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00

Milli Eğt. Md. 5131174 Belediye
Halk Eğt. Mrk. 5131846 Santral 5134521-23
Halk Kütüp. 5131353 Sekreter 5134520
As. Şb.
Karayolları

5131057
5131308 Zabıta 5134521-190

Uman Bşk. 5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122
Mal Md. 5131095 ■ Su İşletmesi 513452 J -115
Nüfus Md. 5133742 İtfaiye 5132325
Özel İd. Md. 5131507 Muhasebe Md. 5134521-182
Tapu Sic. Md. 5131414 Yazı İş. Md. 5134521-111
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.

5131364
5132978
5131042 •

Su Arıza 5134521-185

Ver. Da. Md. 5132360 Hastaneler
İlçe Tar. Md. 5131186 Devlet Has. 5139200
İlçe Seç. Md. ■5134994 SSK Hastanesi 5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI 

BURSA DAN : 
08.30-11.30 -1.7.30 

İSTANBUL DAN : 
09.30-13.30-18.30 
HAVA LİMANI TEL: 

2465445 
Bilet Satış Tel: 

2222097 
TAKSİLER 

Körfez Taksi 5131821 
Çınar Taksi 5132467 
Güven Taksi 5133240 
Gemlik Taksi 5132324

MÖ®W İBZMMîMl.
13 Aralık 1994 Salı SAĞLIK

14 Aralık 1994 Çarşamba ERÇEK

15 Aralık 1994 Perşembe AKDENİZ

16 Aralık 1994 Cuma ENGİN

17 Aralık 1994 Cumartesi VEZİROĞLU

18 Aralık 1994 Pazar AKDENİZ

19 Aralık 1994 Pazartesi YİĞİT



Gemlik ""KORE tz Sayfa:13 Aralık 1994 Sah
1OOJ c««ı.

ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ 
Yatırım ve İşletmecilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Başkanlığı'ndan
Rüçhan Haklarını Kullanmaya Çağrı

Gemlik Rotary Kulübünce açılan Kompozisyon yarışması birincisi gelen yazı

Zehra ÖZAYDIN
Anadolu Lisesi 8/B

Yaşanacak Bir Doğa İsterim
Şirketin 09.12.1994 günü toplanan olağanüstü genel kurulu şirket ana 

sözleşmesinin sermayeye İlişkin 6. ve 7. maddelerinin Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığınca izin verilen biçimde değiştirilmesine karar vermiştir. Buna göre; şir - 
ket sermayesinin her biri 10.00 lira değerinde 45 000 paydan oluşan 450.000.000- 

Liralık sermayesi, biri 10.000.- Hra değerinde'!.200.000 paydan otuşan
12.000.000.000.-liraya arttırılmaktadır, Bu yeni sermayenin 450.000.000.-Lirası 

tamamen ödenmiş eski sermayedir. 8.550.000.000.-Lffaayeniden değerlendirme 
fonu ve olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır ve buha İlişkin olarak 

çıkarılacak 855.000 pay, paydaşlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtıla - 
çaktır. Kalan 3.000.000.000.-Llra ise paydaşların nakten taahhüt etmesiyle 

karşılanacaktır. Nakten taahhüt yoluyla artırılacak 3.000.000.000.-Lira karşılığı 
300.000 yeni pay, 15 gün İçinde ortaklarca, sahip olduktan eski pay oranında 

eşit olarak taahhüt edilebilecektir.
Bu nedenle, bu ilanın yayından itibaren 15(0NBEŞ) gün içinde yeni pay alma 

haklarını kullanmak isteyen paydaşların şirketin-Kumla Yolu Altı, Hasanağa Koyu, 
GEMLİK adresinde bulunan merkezine başvurup, İştirak taahhütnamelerini imza - 
lamaları ve almayı taahhüt ettikleri yeni payların bedelinin 1 /41nt:(PÖRTTEBİRİNİ) 
nakten şirket muhasebesine ödemeleri; süresi içinde yeni pay alma haklarını bu 
biçimde kullanmayan paydaşların rüçhan haklarının düşeceği ve şirket yönetim 

kurulunun bu payları diğer paydaşlardan isteyenlere 
satmakta serbest olacağı duyurulup<

Atamer Turistik Tesisleri 
Yatırım ve İşletmecilik Â7Ş. 
Yönetim Kurulu adına 
Başkan
Doğan ATAMER

□OY ÛOY
YEMEK SANAYİ

OFabrika O Atölye ODüğün-Eğlence O Hastane- Okul O işyerlerine
Üstta ©Beırdlem, sağlııMıı Hem tazıır sdfira ■ 

Ayağınıza günlük servisimizle hizmetinize girdik

TEL: 5248018 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KAFETARYAS1 GEMLİK

Bir doğa isterim, etrafında bulunan 
güzellikleri bir kağıt gibi yırtıp atan 
beton yığınlarının yerinde güneş ışık - 
larıyla aydınlanan yemyeşil kırlar, 
üstünde mutluluktan, özgürlükten cıvıl 
cıvıl koşuşup oynaşan, çemberlerini 
çeviren çocuklar olsun, insanı bir an 
için olduğu yerden alıp daha önce hiç 
kimsenin görmediği/ insahldrın elini 
uzatamadığı, klrietemediği bir yere 
götüren, masmavi uçsuz bucaksız 
gökyüzünde özgürlük ve barışın simgesi 
olan kuşlar uçup, mutluluk, sevgi dağıt
sınlar. Kırlar, üzerinde koşup oynayan, 
geyikler, tavşanlar ve daha binlerce 
çeşit hayvan, karşıda buz gibi suyuyla 
şarıl şarıl akan havayı serinleten,- bir. 
şelale olsun. Tatlı bir ezgiyle mırıldayan 
rüzgar anlımızı okşasın.Gözü, gönlü 
doyuran yeşilliklerin arasında dağların 
tepelerinde pamuktan top gibi karlar, 
yine güneş ışıklarıyla r enkleri 
güzelleşen, belirginleşen çiçekler 
üzerinde ballarını en iyi şekilde yap
mağa çalışan arılar olsun. Ahi Ne güzel 
o doğa, ne güzel..

İşte bunları ğörünce sanki dünyanın 
ve hatta kainatın en mutlu insanı 
sayarım kendimi. Ne mutlu bâna ki 
buradayım, bunlarla iç içeyim derim.. 
D.ünyadâkî sıkıntı, şer, kötülük ve pislik
ten uzaklaşmış olduğumu düşünürüm. 
Bir an için cennette olduğumu sdnar, 
tüm karamsar, -korkunç ve karışık, 
duygularımdan kurtulur, karanlıktan 
aydınlığa çıkar gibi, dünyaya yeniden 
gelir gibi her şeye İyimser bir gözle bak
mağa başlarım. Bunlardan da önemlisi 
doğada kendimi bMJüt hÇyatımı 
kazanırım.

Biraz düşünecek olursak, doğanın 
insan, sağlığı‘için ne kadar önemli 
olduğunu dhlarız. Hastanenin yanların
da hep küçükte olsa bahçeler, en azın
dan yeşillikler görmüşüzdür, ama bun
ların orada oluş nedenlerini hiç düşün -

müş müyüzdür acaba.İnsan ne kadar 
sağlıksız olursa olsun, temiz bir hava,; 
kısa bir yürüyüş, doğada olup bitenleri ’ 
seyretmek ve hatta uzaktan kuşların 
ötüşlerini duymak bile o İnsanı kısa bir 
süre için iyileştirir. Bu da demektir kİ, 
güzel bir doğa, eşittir sağlıklı bir yaşam.

Yaşamamızda bu denli önemli bir yeri j 
olan doğayı yeterince koruyor muyuz? 
Yoo...Hayır, bunu başaramıyoruz.’ 
Eskiden ne güzel ormanlar varmış! 
buralarda, ama şimdi nerede kaldı 
orman, bir ağaç bile yok. Sevindirici 
olan şey son yıllarda insanların bunun] 
farkına varması, çeşitli Çevre bakanlık
ları ve doğayı koruma derneklerinin 
kurulmasıdır. Bunların öncüsü Doğalı 
Hayatı Koruma Derneği'dit Bunların^ 
yanjsıra doğal yaşamı koruma uzman
ları ortaya çıkmıştır ve insanların doğa ’ 
karşısındaki ilgisiz, duyarsız ve yıkıcı 
tavırlarını ilgi ye sevgiye çevirmeye 
çalışmaktadırlar.Bir yandan onlar koru-j 
maya çalışırken bazıları bir numaralı kir - 
letici olan termik'santralları kuruyorlar.] 
Gökova, Tunçbilek... Binlerce ağaçl 
kesiliyor, ormanlar yok ediliyor. Niçin? 
Koca bir hiç için.

Yeryüzünde İnsanları, milyarlarca^ 
çeşit hayvan ve bitkiyi barındıran 
doğayı koruma görevi yine biz insan— 
lara düşer. Bünün için de etrafımızı kir
letenleri üyarnrialı, kendimiz de kirlet* 
memeli, ağaç dikmeye önem vermeli! 
ve bütün herkesçe ağaç sevgisini aşıla- 
mdlıyız. Unutmamalıyız ki, doğayı koru
mak sadece ağaçlar ve hayvanlar gibll 
canlı varlıkları koruyup gözetmekle! 
olmaz, toprak ye suyu da korumalıyız. 
Bu gezegenin üzerinde yaşama şansı 
bize verilmişse, bizler de ona karşı 
görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeli, 
bunun için kendimizde doğaya karşı 
derin bir sorumluluk duygusu, 
geliştirmeliyiz.
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Türkiye'nin en kaliteli takvimlerini sizlere sunuyoruz. 
Çeşitlerimizi görün.
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Görmeden karar vermeyin.
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Bhrnu Platformu hükümeti son kez uyaracak.Türkiye'de bugün hayat duracak.

Memur yine 
eylemde

"Kamu Platformu Sendikalarına bağlı 
memurlar, demokratik haklarının verilmemesi 
re ekonomik durumlarının düzeltilmemesi 
edeniyle bugün yurt çapında genel iş 

jırakma eylemi yapacaklar.
Memurlar geçtiğimiz hafta Ankara'da 

toplanarak hükümeti verilmeyen hakları 
bedeniyle uyarmış bu konuda girişimlerin 
başlatılmaması üzerine Türkiye çapında 
Kamu Platformu'na bağlı sendikaların tüm 
Eyerlerinde eylem yapacağını ve iktidarı 
Talka şikayet edeceğim duyurmuştu.

Mamıara Birlik Kooperatifi 
İS milyon
F 72 ncrtu Marmara Birlik Zetin Tarm Satış 
[Kooperatifi tarafından ortaklarından 1 milyon 438 
bh 331 kilo zeytin alındı.

k ' Kooperatif ilgililerinden aldığımız bilgiye göre 1 
ımilyon 438 bin 331 kilo zeytinin değeri 61 milyar 524 
"milyon 58 bin İka olduğu öğrenildi.

416 bin kilo ile ilçe merkezi birinci geldi.
Haberi Sayfa 3* de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Niye katılmadım
Davetiyenin kapak yazısı şöyle:
"Bir Gece'de bizimle Beraber Olun”

; İç yazısı ise "Gemlik Basın Çalışanlarının düzenlediği 
1. ci Geleneksel Basın Yemeği'nde' siz değerli dostlarımızı 
aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. 
Saygılarımızla"

Altında dört gazetecinin bir de özel bir Tv. muhabirinin 
adı.

Bu arkadaşlarımız Bursa basınına ilçemizden haber 
veren gazeteci ve televizyoncular...

Böyle bir gecenin düzenlenmesinde yerel basının 
emekçileri olan bizlerl soyutlamaları bence baştan yapılan 
yanlıştı.

Gemlik Gazetesinin sahibi Doğan Malgil 36 yıldır bu 
mesleğin çilesini çekiyor. Habercisi, dizgicisi, m akmasının 
başında baskıcısı aynı zamanda.

Gemlik Körfez Gazetesini 22 yıldır çıkaran ben de bu 
mesleğin çilelerini çekenlerdenim.

Çağrı Gazetesi sahibi Mustafa Eren'de bizim gibi...
Genç arkadaşlarımız anlaşılan bizi basın patronları 

olarak görüyorlar.
Bu yanlış bir.
Aslında bu yazıyı yazmak istemiyordum. Ancak, yak - 

laşık bir yıldır gazetemizde köşe yazarlığı yapan ve haber - 
Âerl organize eden bir arkadaşımın bu oluşumun İçinde 
^ulunması beni üzdü.

Yemeğin yapılacağını öğrendiğimde, böyle bir organl - 
zasyona neden gidildiğini sorduğumda hoş olmayan 
cevaplar aldım.

Gazeteciliğe yakışmıyacak şeylerdi bunlar. Satılacak 
davetiyelerden elde edilecek gelirlerin ne yapılacağı 
sorusuna verilen cevap benim mesleki titizliğimin hak - 
hhğını ortaya koyuyordu.

Basın mesleğini sevmem ve ona getirilecek haksız bir 
lakenin ortağı olmamak İçin yemeğe katılmadım.

—- Devamı sayfa S'da

^Kamu Platformu Sendikaları adına açıklama 
yapan Eğlt-Sen Gemlik Şube Başkanı Abdullah 
Çelik, bugün memurların sabah 08.30'da 
belediye önünde toplanarak eyleme katıla
caklarını ve seslerini halka duyuracaklarını 
söyledi.

Çelik, hükümetin bugüne kadar memûra 
verdiği hiç bir sözü’yerlne getirmediğini, 1995 yılı 
bütçe programında İse enflasyonun yüzde 22 
olarak belirlenmesinin memurla alay etmek 
olduğunu belirterek, haklarımızı alana kadar 
eylemlerimiz devam edecektir dedi.

• Belediye Meclisi 
olağanüstü toplandı 

Meclisten
memura 
enflasyon 
kıyağı

Dün toplanan 
olağanüstü Belediye 
Meclisinde, belediyede 
çalışan 126 memurun 
ekonomik durumunu 
enflasyon karşısında bir 
parçada olsa rahatlat
mak için yılbaşında 2 
milyon -500 bin lira sosyal 
yardım yapılmasına 
karar verildi.

1995 yılı için 
memurlara, yapılacak 
sosyal zammın şubat 
ayında toplanacak 
meclisçe kararlaştırıl - * 
ması kabul edildi.

Haberi Sayfa 3'de

Rotary 
asamblesi 
yapıldı

Gemlik Rotary"' 
Kulübünün yıllık asam
blesi geçtiğimiz hafta 
Tlbel Otelde yapıldı.

Asambleye 2240. 
Bölge Guvernörü Önder 
Kayın' ve Bölge 
Guvernör yardımcısı 
Ayhan Özdemlr katildi.

önder Kayın, toplan
tıda yaptığı konuşmada . 
Türkiye'nin yurtdışında 
tanıtımında roteryan- 
ların çok büyük rolü 
olduğunu rotary 
anlayışının Anadolu 
halkının hoşgörü ve 
barış düşüncesi İle 
paralel olduğunu söyle
di. '

Haberi Sayfa 2‘de

Basın 
yemeği 
yapıldı

Bursa basını Gemlik 
temslcileri Atamer 
Tesislerinde Cumartesi 
günü "Basın Gecesi" 
düzenlediler.

Geceye Kaymakam, 
Belediye Başkanı, 
Garnizon Komutanı, 
siyasi parti temsilcileri ve 
davetliler katıldı.

Haberi Sayfa 3'de

kısa kısa kısa
Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 
Hamldlye Mahallesi 
Gemlç Apartmanı 7 
nolu dairede çıkan 
yangın çevrede korku 
yarattı.

Haberi Sayfa 2'de

Tuncelller Derneği genel 
kurulu yapıldı. Genel 
kurulda Zeynel Bakır 
yeniden başkanlığa 
seçildi.

Haberi Sayfa 3'de

Önümüzdeki hafta 
İlçemizde Üsküdar 
Sanat Tlyatrosu'nun sah
neye koyduğu "Çilli 
Horoz" İle Lale Oraloğlu 
ve Orçun Sonat sanat 
grubunun "Geline de 
Maşşallah" adlı oyun 
sahnelenecek.

Haberi Sayfa 4'de

"Bugün eylem 
var"

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada
- » .... ;

10 günlük eylem sona erdi

■ Kasım ayı maaşları ve 
toplu sözleşmeden 
doğan farklarını ala - 
mayan ve 10 gün fab
rikada üretimi durdu - 
rarak, İsletmeye 
kapanan Sunğipek işçisi 
paralarına kavuşunca 
eyleme son verdiler.

İşçiler 15 er milyon Hra 
aldı.

" Eylerhden sonra işçiler 
ailelerine kavuşurken, 
fabrikada üretime 
yeniden başlandı.

Petrol-İş se'ndikası 
Bursa Şube Başkanı İsmet 
Yiğit, haklı mücade - 
leşinde sonuna kadar 
direndi. Ve hakkını 
aldığını söyledi.’

Haberi Sayfa 3'de

Rehabilitasyon Merkezi'ne 
1.5 milyar ödenek ayrıldı

Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı DYP 
Bursa Milletvekili Yılmaz 
Ovalı Bursa'dan sonra 
ilçemizde de yatırım 
atağını başlattı.

Gemlik Devlet 
Hastanesi yanına yapıl
ması planlanan ve 1995 
yılı programına alınan 
Rehabilitasyon Merkezi 
için 4 milyar 600 milyon 
liradan sonra 1.5 milyar 
lirada ödenek ayrıldı.

Rehabilitasyon Merkezi 
ile İlgili açıklâma yapan 
Gemlik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Vedat Ökter, 
merkezin yapılacağı 
arsanın ılıcanın yanından 
geçtiğini belirterek, yer 
altından termal suyunun 
çıktrğınısöyledi.

Rehabilitasyon 
Merkezi'nin yapıhn çalış
malarım önümüzdeki ay 
içersinde başlanacak.

Haberi Sayfa 3'de

İkinci kez sermaye arttıran
GEMPORT Belediye den 
payını ödemesini istiyor

Gemlik Belediyesi'nin 
de yüzde 13.39 payla 
ortak olduğu Gemlik 
Liman ve Antrepo.Tesisleri 
A.Ş' nin sermayesini 15 
milyar liradan 60 milyar 
liraya çıkarması üzerine 
belediyeden üzerine 
düşen parasal yüküm
lülüğünün yerine geti 
rllmesi şirket yönetimi 
tarafından İstendi.

Ay sonuna kadar yak
laşık 8 milyar lira paranın 
şirket veznesine ygtırıl - 
ması istenirken İç İşleri 
Bakanlığı'ndan gelen bir 
yazıda belediyelerin 
ortak oldukları şirketlerde- 
sermaye arttırmak için .

Bakanlar Kurulundan izin 
alma zorunluluğu getirildi. 
Başkan Avcı, sermaye art- 
tırımına katılacaklarını 
söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

Emlak 
Bankası'na 
yeni müdür

Emlak Bankası Müdürü 
Aziz Tutar'ın Bursa'ya 
atanması üzerine 
görevine Muharrem 
Gövez getirildi.

Haberi Sayfa 3'de

Yaşama..
Çin'de vergilendirilmiş 
köpekler yaşayabiliyormuş... 
Bizde de; vergilendirilemeyenler... 
Ne yaşama, Ne yaşama 
Krallar gibi.
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Kısa adıyla "Kamu-Sen", yani "Kamu 
Çalışanları Sendikaları Platformu" 
buğun iş bırakma eylemi yapıyor. İşçi 
sendikaları ve-ticaret ve sanayi odaları 
hariç- meslek odalarıyla -SlAD'lar dışın
daki- demokratik örgütler, kamu 
çalışanlarının eylemini destekliyor.

Desteklemeyenler de var kuşkusuz. 
Örneğin adlarının başına nasıl olmuşsa 
"Türk" veya "Türkiye" sözcüğünü eklemiş 
bir takım "sarımsı” sendika ve meslek 
örgütleri, Kamu-Sen'ln eylemine sıcak 
bakmıyorlar. Onlar, devletin yüce çıkar
ları uğruna kendilerinin ve meslek- 
daşlarının çıkarlarının "feda" edilmesi 
gibi ulvi bir amaç uğruna, "Çlllerlzm''in 
layık gördüğüyle yetinmekten yanalar.

Hayırlı olsunI Olsun da, bu "sarımsı" 
örgütler acaba Bakanlar Kurulu'ndan 
adlarının başına "Türk" veya "Türkiye" 
sözcüğünün eklenmesi iznini almışlar 
mıdır? Ya da Bakanlar Kurulu ne gibi bir 
gerekçeyle bu izni vermiştir? Onu bile
mem... , -

Evet, buğun 'eylem var. Kimilen, 
"Yahu tam da muhtasarların verileceği 
son günde maliyeciler eylem yapması 
yakışık alır mı? diye hayıflanıyor -Niye 
son günü beklemişler?" sorusunu 
neden sormazlar, bunu da bilemem-.

Bugün işler duracak, kendilerini fab
rikaya habseden Pazar günü aileleriyle 
"açık görüş"© çıkan Sunğlpek işçileri de 
destekleyecekler Kamu-Sen'in eylemini. 
Genel Başkanı düşünce suçu işlediği(l) 
için hapse mahkum edilen ve 
sendikacılık.yapma hakkı elinden alı- 
han Petrol-lş'in üyeleri, elbette omuz 
verecekler Kamu-Sen'e, Çünkü onlar, 
"özelleştirme" adı altında kamunun 
malının ona buna peşkeş çekilmesin
den de, bu yolla .sendikasızlaştırılmak - 
tan da kaygı duyuyorlar. Onun için 
Kamu-Senl desteklemelerinden doğal 
bir şey olamaz.

Öğretmenler ders yapmayacak, 
"Eğit-Sen'le "Eğltim-lş" bu gün geçecek
ler birlikteliğin ilk sınavından. Bu sınavın 
başarılı olmasını, devrimci-demokrat 
öğretmenlerin birleşme sürecinin -ben
zetmek gibi olmasın- sosyal demokrat 
solun serüvenine dönmemesini diliyo
rum... * * *

Kim ne derse desin, bu eylem 
"demokratiktir. Çünkü yıllık enflas 
yonun "yüzde 100"ü çoktan açtığı, bir 
ülkede, TBMM'ce kabul edilmiş İLO 
sözleşmelerine ve "olumlu” yargı karar
larına karşın, eğer memurlar 1995'in jlk 
üç ayı için "yüzde 15"ye ikinci üç ay için 
de "yüzde 7.5“ lık aylık zammına 
mahkum edilmek isteniyorsa, yapacak 
başka şey kalmamış demektir.

Bir zamanların Pinochet'sinin Şlli'sinde

Rotary asamblesi yapıldı
Rotary Kulübünün yıllık asamblesi İlçe 

mizde yapıldı.
Geçtiğimiz hafta perşembe günü 

yapılan asambleye 2240. Bölge Kulübü 
Guvernörü Önder Kayın'ın yanı sıra 
Guvernör temsilcisi Doktor Ayhan Özdemlr, 
Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcr, Rotary Kulüp üyeleri 
ile eşleri katıldılar.

Tibet Otel Restaurant'ta düzenlenen 
asamblede konuşan Guvernör Önder 
Kayın, dünyada 27 bin 920 Rotary Kulübü 
bulunduğunu 1 milyon 200 bin roteryan 
olduğunu belirterek, Rotary Kulübünün felse
fesinde dostluk, yardımseverlik, barış ve 
kardeşlik olduğunu söyledi. Kayın, Türkiye ve 
Türk'lerin dünyada çok az tanındığına dikkat 
çekerek, her roteryanın bir elçi Olduğunu

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl f 22 SAYI: 1042 
Fiyatı :5.000 TL.

Rahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

fönetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

Yılmaz AKKILIÇ

BUGÜN EYLEM VAR

Petrol İş Genel Başkanı Adnan Özcan Sunğipek'te konuştu.

" Hükümet işçiye
bunu hep yapıyor"

bile bu denli ezllmemlştl kamu çalışan - 
lan. Sosyal demokrat destekli Çiller, 
dünya ekonomi literatüründe herhalde 
çok özgün biçimde yer alacaktır. Kendi , 
servetiyle, kamu çalışanına reva 
gördüğü herhalde yan yana getirilerek 
bir yargıya varılacaktır.

Gelecek kuşaklar "İbretle okuya
caklardır bu yargıyı...

W ★ ★ ' .

Geçen hafta özelleştirme üzerine 
yazmıştım. Cumartesi gecesi CGD 
Güney Marmara Şubesl'nde "Yerel 
Basın" konulu bir panel vardı. Bu panele 
katılan Siirt Mücadele gazetesinin 
sahibi ve her şeyi Sayın Cumhur 
Kılıççıoğlu, Güneydoğu'da basının 
içinde bunaldığı zorlukları çarpıcı bir 
biçimde ortaya koydu. Bu arada yanın
da bir de Mücadele getirmişti. 
Özelleştirme denen şeyin ne menem 
olduğunu somut biçimde göstermesi 
bakımından, gazetenin birinci sayfasın - 
daki "Sllrt'ln bir umudu daha söndü: 
Meyan Balı Fabrikası Satıldı" başlıklı 
haberi okurlarıma sunuyorum. Şöyle;

"1973 yılında eski valilerimizden M. 
Turan Bayezit'ln girişimiyle kurulan SİS- 
TAŞ Meyan Balı Fabrikası'nın bir Suriyeli 
işadamına'125 bin dolara satıldığı 
öğrenildi. Halkın nafakasından keserek 
ortak olduğu fabrikayı satın alan 
Suriyeli tüccarın, fabrikayı Gaziantep'te 
kurmak üzere sökmeye başladığı ve bu 
İŞ İçin altı ustayı şehrimize gönderdiği 
öğrenildi. Yabancı işadamının fabrika 
barakalarını Özel İdare'ye hisse karşılığı 
bıraktığı söyleniyor.

Yeni fabrikalardan nasibini ala
mayan Siirt1 in bir umudu daha böylece 
kesin olarak sönmektedir. Ne diyelim, 
Allah ışığımızı söndürenlerin ocağını 
söndürsün."

Siirt, Güneydoğu'nun geri kalmış 
yörelerinden biri, PKK'riin sürekli tehtidı 
altında. İşsiz gençlerimiz, bu terör 
örgütünün kucağına düşmekte. Ve 
böyle bir yerde, vatandaşın umudu ve 
katkılarıyla yaptırılmış* Özel İdare'ye ait 
bir fabrika -küçücük bir işyeri- Suriyeli 
bir işadamına satılarak özelleştiriliyor. 
Sonuç ortada: fabrika kapatılıyor ve 
sökülüyor. '

Ve Siirtliler adına Mücadeîe'ye, 
"Allah ışığımızı söndürenlerin ocağını 
söndürsün" diye ilenmek düşüyor. 
Yazıklar olsu bu ülkeyi bu hale düşüren - 
lerel

Evet, evetl Bugün eylem günüdür. 
"Kamu-Sen"liler savaşım vermesinler de 
he yapsınlar yani?...

belirtti."Bu durum hepimizi çok üzüyor. 
Ancak şunu söyleyebilirim ki devletin yapa
madığını roteryanlar yapıyor. Tüm dünya 
Türkiye'n roteryanların bu konudaki 
çabalannı izliyor. Blzlerin yurtdışı gezilerinde 
Türkiye'yi tanıma fırsatı buluyorlar" dedi.

Roteryanlikte dil, din- ve ırk ayrımı 
olmadığını söyleyen Kayın, rotaryenlerl 
devletede ihtiyacı olmadığını belirterek 
“Cebimizdeki roteryan kartı bize yeter. Bu 
kartla dünyanın her yerinde Rotary Kulüp 
toplantılarına katılabilirsiniz. Bunun İçin 
önceden İzin almanız, yer ayırttırmanız 
önemli değildir" dedi.

Asamble sonunda Rotary Kulüp Dönem 
Başkanı Ali Mutman tarafından Önder 
Kayın, Ayhan'Özdemlr, Kemal Sulaoğlu ye 
Teoman Eklm'e "Dost Olunuz" rozeti İle 
plaket verildi.

Askerin 
Lcmaııı

Emekli Süv.Alb. 
Abdülhalim 

Akkıhç'ın 
Savaş ve Barış 

Anıları 
AYAR

KİTABEVİ'nde

Vlskon ve Selofan üretiminde 
önemli yeri olan Sunğlpek 
Fabrikasında çalışan 466 İşçinin 
başlattığı üretimi durdurma ve fab
rikaya kapanma eylemi sona erdi. 
Eylem .sırasında fabrikaya gelen 
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı 
Adnan Özcan, işçilerin sorunlarını 
dinle yerek, fabrikanın drka kapısın
da bir .basın toplantısı düzenledi. 
Başkan Adnan Özcan, sorunun 
sadece Sunğlpek Fabrlkası’nı 
İlgilendirmediğini belirter ek, 
"Hükümet işçiye bunu hep yapıyor. 
Biz şu an saygımızı sürdürüyoruz. 
Ancak daha fazla sabrımızı taşır
masınlar" dedi.

PetroHş Sendikası Genel Başkanı 
Adnan Özcan, Genel Eğitim Sekıeterl 
İbrahim Altıntaş ve Bursa Şube 
Başkanı İsmet Y Iğit ile birlikte 
geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
saat 10.00 sıralarında Sunğlpek 
Fabrikasına gelerek, Genel Müdürlük 
ve Bakanlıkla bir telefon görüşmesi 
yapti. Özcan, görüşmelerden yine 
bir sonuç alınmadığını belirterek, 
gelişmeleri anlattı. Özöan, "Al 
Baraka Türk Bankası hacizi kaldırmış 
durumda. Ancak kamu ortaklığı 
İdaresi (KOİ) Başkanlığına henüz 
atama yapılmış değil. Burada bir 
pürüz var. Sümer Holding Genel 
Müdürü Doğan Çelik iyi niyetle çalış
masına rağmen, KOI Başkanlığına 
atamasında sorun çıkıyor" dedi.

Al Baraka'nın hacizinin kalkmasına 
rağmen şu ana kadar-temyize 
başvurmadığını savunan Özcan, 
"Eğer temyize başvurularsa biraz 
daha bekleriz. Ancak bizim 
sorunumuz bu değil. Biz hükümete 
bir teklif götürdük. Haciz konulan 460 
milyar liranın yerine hükümetin para

Yangın

Hamidlye Mahallesi 1 
nolu Aralık, Geml.ç 
Apartmanı 7 np|u 
dairede çıkan yangın 
panik yarattı.

Geçtiğimiz hafta , 
Çarşamba günü saat 
15.00 sılalarında elektrik 
kontağından çıkan 
yangında İhsan 
Gemıç'e ait dairenin 
mutfak bölümü ve 
içinde bulunan eşyaları. 
tamamen yandı.

Yanan dairenin üst 
katında bulunan Ünal 
ailesinin evde bulunan 
çocukları çıkan duman
dan boğulmamak için 
aşağıya,. Inemeylnce, 
yandaki apartmandan 
komşu daireye girerek 
canlarını zor kurtardılar.

İtfaiyenin müdahelesi 
sonucu kontrol .altına 
alınan yangın evin diğer 
bölümlerine ve apart
mana sıçramadan 
söndürüldü.

tler türlü 
hesap 

makinesi tamiri
Yapılır 

tel. <514O9OJ 

koymasını, hacizin kalkması duru
munda bu parayı hükümetin 1 
almaslhı istedik. Ancak bu teklifimize 
olumlu bakmadılar" diye konuştu.

Petkim, Petlas ve Sümer HoidlrM 
özelleştirme kapsamına alınmasına 
rağmen çalışan işçilerin geleceğinin 
düşünülmediğini belirten Adnaffi 
Özcan, "Bu konuda bir sürü soru 
işareti var. Özelleştirme oltada 
olmasada bu ay paramızı alsak bile 
bir dahaki ay ne olacak? Toplu 
sözleşmeden doğan haklarımız 
ikramiyelerimiz ne olacak? ileriye 
yönelik hiç bir somut proje ve açıla 
lama.yok. Cevaplanması gereken 
soru işaretleri var" dedi.

İşçinin haklarının günü gününe 
ödenmediğini ifade eden Özcan, 
"Çalışıp üretiyoruz. Bunun karşılığın
da da hakkımızı istiyoruz. 6 aylık ala
cağımızın faizinden bile vazgeçtik. 
Devletin inandırıcılığı zedelenmiştir. 
Biz buna rağmen hükümete, devlete 
saygımız sür dürüyoruz. Ancak 
sabrımızı fazla taşırmasınlar. Burada 
işçiler tek yumruk olmuştur 1 
Eylemimiz hakkımızı alana kadar 
devam edecek" dedi.

Petrol-İş Bursa. Şube Başkanı İsmet 
Yiğit ise yaptığı konuşmasında, işçi
lerin günlerdir haklarını alabilmek için 
mücadele ettiğini, fabrikada san 
dalye üzerinde yatıp kalktıklarını’ 
belirterek, "Bize destek ver en 
demokratik kitle örgütlerine, Gemlik, 
halkına kamuoyu ve basına j 
teşekkür ediyoruz. Mücadelemiz 
devam edecek" dedi.

Özcan ve Yiğit'in konuşmaları işçi
lerin "Vur vur inlesin Tansu Çiller din-j 
leşin", “Haklıyız, güçluyüz, 1 
kazanacağız", "Hükümet istifa" slol 
ganlarıyla ve alkışlı protestolarla

GIYIAVIH]
TAKIM ELBİSELER 

KAZAKLAR 
GÖMLEKLER 

BAY ve BAYAN 
GİYSİLERİ

çArAk eîYlm gUlerYüzlU 
mAĞAzA

fili Çatak ue Oğulları

Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
UmurbeyAltı ■

Tel: 513 20 75 GEMLİK

ÇÖPLERİ YERLERE ATMAYINIZ
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amacı ile hasta süre olarak bu ısıda 
tedavisini 10 dakika yerine 30 dakika 
su içinde kalarak sürdürebilir. Bu 
sürede tedavi İçin esastır" dedi.
• Suyun yapılan analizinde özellikle 
magnezyurfi* bakımından zengin 
olduğunu ye belli grup hastalıklarda 
önem taşıdığını bildiren Ökter, bunun 
yanı sıra Gemlik ve çevre llçelerdekiler 
için önemli avantajları bulunduğunu 
.söyledi.

Ökter, "Bilindiği gibi yatak işgal 
oranları dar hastanelerde yüksek 
olmaktadır. Böyle bir ünite belirli sana
ta tedavi gerektirdiği için yatış hasta 
İçin uygundur. Bu sayede hastane 
döner sermayesi cihaz yerine yeraltı 
termal suyunu kullanarak giderini 
azaltıp gelirini çoğaltabllecektir. 
Arsadan çıkan su için Bursa SAGEM 
laboratuvar ve İsviçre 8903 BİRMENS- 
DORF labarotuvarı'nda yapılan tahlil 
sonuçları bütün bunlar için uygun 
olduğunu göstermektedir" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Vedat 
Ökter, rehabilitasyon merkezi yapımı 
çalışmalarını önümüzdeki ay içinde 
başlayacağını belirterek; kendilerine 
bu konuda destek veren Yılmaz 
Ovalı'ya DYP Grupbaşkanvekili Turhan 
Tayan'a, Gemlik Kaymakamı Orhan 
Işın'a ve DYP İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım'a teşekkür etti. Ökter, 
"Rehabilitasyon merkezi Gemlik için 
süper bir projeolduğunu" söyledi:

Marmara Birlik 1.5 milyon
E kilo zeytin aldı

72 nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi tarafından ortakların - 
dan 1 milyon 438 bin 331 kilo zeytin 
alındı.

Kooperatif ilgililerinden aldığımız bil
gilere göre, 18 Aralık gününe değin 
Gemlik Merkezine bağlı köylerden alı
nan 1 milyon 438 bin 33.1 kilo ürün 
değerinin 61 milyar 524 milyon 58 bin lira 
olduğu açıklandı.

ilgililer, zeytin atımlarında 416 bin kilo 
ile ilçe merkezini birinci, 109 bin kilo ile 
Umurbey ikinci, 89 bin kilo Gencalli 
üçüncü, 79 bin kilo Küçük Kumla ile de

dördüncü geldiğini söylediler.
Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 

Kooperatiflerine Kasım ayında zeytin 
veren ortakların alacaklarının yüzde 
25'ini dağıtımına başlandığı açıklandı.

YAĞIŞ'ENGELİ
Zeytin ürününün olgunlaşması ile 

aralık ayı başından beri toplama çalış - 
malarını sürdüren üreticiler kar ve yağ
mur engeli nedeniyle toplama çalış
malarına sık sık ara vermek zorunda 
kalıyorlar.. Geçtiğimiz haftada yağan 
sulu kar üçünün toplanmasını yeniden 
engelledi.

Basın yemeği yapıldı

İQ
İS 
lı

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
DYP Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı, 
Bursa'dan sonra İlçemize de yatırım 
atağını.başlattı, Ovalı,,Gemlik Devlet 
Hastanesi yanına yapılması planlanan 
ve 1995 yılı programına alınan 
Rehabilitasyon Merkezi için 4 milyar 600 

, milyon liradan sonra 1.5 milyar lira da 
ödenek ayrılması kararını çıkardı.

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi 
Vedat Ökter'in girişimleriyle ilk kez bu 
yılın başlarında gündeme gelen 
'Rehabilitasyon Merkezi'nin öncelikli 
yapım kapsamına alınmasını isteyen 
Yılmaz Ovalı, geçtiğimiz hafta bütçe 
görüşmeleri sırasında 1995 porogramı 
açıklanırken, Bursa ye çevresine 
yapılacak 1995 yılı yatırımlarında 
Gemlik Rehabilitasyon Merkezini de 
•gösterdi. Ovalı daha önce 4 milyar 600 

p milyon lira ödenek ayrılan rehabiiitas 
yon merkezi için ayrıca 1 milyar 500 
milyon lira daha ödenek çıkardı.

Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili bir 
açıklama yapan Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhekimi Doktor Vedat 
Ökter, rehabilitasyon merkezinin 
yapılacağı arsanın ılıcanın yanından 
geçtiğini belirterek, buradan yer altın
dan termal su çıktığını söyledi. Ökter, 
suyun ısı derecesinin .37 C olduğunu 
belirterek, "Bu ısı insan ısısı ile 
eşdeğerdir. Bursa veya Gönen kaplı
caları gibi sıcak olmayıp kalp,akciğer, 
sinir hastaları için çok uygundur. 
Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon

Gazeteci Nesip 
İpek, Cemal Kırlğız 
Murat Uçtu ve Flash TV 
Gemlik muhabiri 
Ercüment Esen tarafın
dan organize edilen 
(1 .nci Geleneksel Basın 
yemeği) geçtiğimiz 
hafta Cumartesi günü 
Atamer T uristik 
Tesisleri'nde yapıldı.

Gemlik basın 
Çalışanları tarafından 
düzenlenen ve biletleri 
350 bin liradgn satılan 
yemeğe İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Belediye Başkanı. 
Nurettin Avcı, Asgari 
Veteriner Araştır ma 
Enstitüsü ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Kıd. 
Alb. Bilgi Günkent 
siyasi parti ilçe başkan 
ve yöneticileri ANAP 
Ösmangazi İlçe 
Başkanı Bener Özcan, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Uzeylr Ergüven, ilçe 
mizdekİ demokratik 
kuruluşların yöneticileri 
ve davetliler katıldı.

Bursa Hakimiyet 
Gazetesi Bölge 
Haberler Müdürü Sedat 
Oztürk'ün de katıldığı 
gecede. Gemlikli basın 
çalışanlarının bir çatı 
altında toplanması için 
dernek.- kuracakları 
açıklandı.

Konuşmasında 
basının zor ve çileli bir 
meslek olduğunu açık
layan gazeteci Cemal 
Kırgız, .ilçemizde 
gazetecilere kimi 
'zaman küfür edildiğini, 
kimi zaman saldırıda 
bulunulduğunu, kimi 
zamanda yazdıkların- 
d an dolayı 
mahkemelere verildiği
ni belirterek bunları 
kınadı.

Bursa Hakimiyet 
muhabiri Nesip İpek ise 
geceye katılanlara 
teşekkür etti.

Gecede jlklet 
satılarak toplanan 
armağanlar dağıtıldı.

.Yapılan açık artır
mada İlgi gördü.

Emlak Bankası 
Müdürü Aziz Tutar'ın 
Bursa'ya atanması üze 
rine bu göreve 
Muharrem Gövez 
getirildi.

Üç yıldan beri 
ilçemizde Emlâk 
Bankası Müdürlüğü 
yapan Aziz Tutar 
geçtiğimiz hafta 
İçinde Bursa Genç 
Osman şubesi müdür
lüğüne atanınca 
boşalan yerine 
Kütahya Emlak 
Bankası Merkez Şube 
müdürlerinden muhar
rem Gövez atandı.

Muharrem Gövez 
görevine başladı.’

İkinci kez sermaye artırdı.

GEMPORT 
Belediye’den 
payını istiyor

Kısa adı GEMPORT 
olan Gemlik Liman ve 
Antrepo İşletmeleri A.Ş. 
sermayesini 15 milyar 
liradan .60 milyar liraya 
çıkarması üzerine 
Gemlik Belediyesi'nin 
yüzde 13.39 ile ortak 
olduğu İşletmeye ser
maye artışından 
doğan paylarının yıl 
sonuna kadar 
ödemesini istiyor.

Belediye Meclisinin 
dünkü toplantısında 
gündem dışı konu 
hakkında meclis 
üyelerine bilgi veren 
Başkan Nurettin Avcı, 
bugüne kadar neme
lazımcı bir tutumla 
GEMPORT'daki 
belediye payının 
küçültüldüğünü ve bu 
artış payının öden - 
memesi halinde 
belediyenin şirketteki 
payının yüzde 5 lere 
düşeceğini bunun ise 
telafisinin güç 
olduğunu söyledi.

Avcı, belediye his 
sesinin nominal 
değerinin 70-80 milyar 
lira olduğunu belediye
den istenen payın ise 8 
milyar lira olduğnu 
beliterek, gerekirse 
bankalardan kredi 
alarak bu parayı 
yatıracağımdedi.

Tunceliler
Derneği Genel
Kurulu
yapıldı

Tunceliler Derneği'nin 
yapılan genel kurul 
toplantısında Zeynel 
Bakır yeniden başkan
lığa getirildi. İstiklal 
Caddesi Soydan 
Apartmanı 2.nci katta 
bulunan dernek 
lokalinde yapılan genel 
kurulda yönetim kurulu 
üyeliklerine Zeynel Bakır, 
Ali Yıldırım, Süleyman 
Verim, Haydar Geyik ve 
Yusuf Topçu seçildiler.

Yönetim Kurulunun 
kendi arasında yaptığı 
toplantısında Zeynel 
Bakır'ı yeniden dernek 
başkanlığına getirilirken, - 
sekreterliğe Haydar 
Geyik, saymanlığa 
Süleyman Verim getiril
di.

Genel kurulda 
derneğin sosyal faaliyet 
alanı üyeler kapsamın
dan çıkartılarak Gemlik 
bazında olarak değişti 
rildi. Yapılan konuş
malarda amaçlarının 
aynı kültürü taşıyan 
ihsanların bu yöresel 
kültürlerini değişik yer
lerde de kaybet
memeleri için bir araya 
gelindiği söylendi.

Dernekte Tunceli ve 
yöresinin folklor, müzik 
ve geleneklerinin 
yaşatılması için toplan - 
tılar, özel günler yapıl
ması kararlaştırıldı. 
Tunceli yöresi kültürünün 
Gemliklilere de tanıtıl
ması için İlçe bazında 
sanatsal çalışmalar 
yapılması olumlu bulun
du.

Uygar insan çevresinden sorumludur

Sunğipek işçisi 
parasına kavuştu

Toplu sözleşmeden 
doğan farklarını ve Kasım 
ayı maaşlarını alamadık - 
lan için 10 gün işyer
lerinden ayrılmayarak 
üretimi durduran ve işlet
melere kapanan 
Sunğipek işçisinin pa 
ralarının ödenmesi ile 
eylem de sona erdi.

S u n ğ i p e k 
Fabrikası'nda çalışan 460 
işçi Petrol-lş Sendikasının 
aldığı karar doğrultusun
da başlattıkları üretimi 
durduma ve işyerine 
kapanma eylemleri 
ilçede ve çevrede yankı 
uyandırmış konunun bir 
an önce çözüme kavuş
ması için siyasilerin efe 
devreye girmesi ile

milyon >

Meclisten memura 
enflasyon kıyağım

Gemlik Belediye 
Meclisi Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın istemi 
üzerine dün olağanüstü 
toplandı.

Saat 14.00'de 18 üye 
ile toplanan belediye 
meclisinde bir önceki 
meclis tutanağının oku
narak görüşülüp onay
lanmasından sonra gün
demin tek maddesi olan 
memurların sosyal 
denge yardımı konusu 
ele alındı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı artan 
hayat şartları içersinde 
memurların büyük 
ekonomi sıkıntıları 
içersinde kaldıklarını 
belirterek, onları maddi 
yönden bir parçada olsa 
rahatlatabilmek için 
yasaların ve belediye 
bütçesinin elverdiği 
ölçüde ekonomik 
yardımda bulunmayı 
düşündüğünü bu konu
da belediye memur 
temsilcilerinin de kendi
lerine yardımcı olmasını 
istediğini söyledi. Başkan 
Avcı, 1994 yılı için 
memurlara bir defada 2 
milyon 500 bin lira 
yardım yapılmasını, 1995 
yılı için ise yapılacak 
belediye meclis toplan
tılarında konunun ele alı - 
narak, günün koşullarına 
göre yardımın karar- 
lıştırılmasjnı meclise teklif 
etti.

Bu teklife karşı üç ayrı 
teklif daha divana sunul
du. Refah Partililerin 
verdiği önerrgaelerde 
dini bayramlarda bir 
maaş tutarında, bir 
başka önergede ise 
okulların açılacağı 
zaman bir defada 8 
milyon lira yardım yapıl-, 
ması istendi. Daha sonra 
söz alan bağımsız meclis 
üyesi Emin Bora ise 
memurların kat sayı 
mahkumu olduğunu 
belirterek, Gemlik 
Belediyecinde çalışan 
126 memurun aylığına 
her ay 1 'er milyon lira 
yardım yapılmasını teklif 
etti.

Bora, "Encümenden 
yardımların memuriann 
tümüne mi, yoksa bir 
kısmına mı yapılmak 
İstendiğini öğrenmek 
İstiyorum. Benim teklifim 
memur kardeşlerimize 
her ay 1 milyon lira 
sosyal yardım adı altın
da yardım verilmesini 
öneriyorum. Ayrıca

eylemin sona erdirmesi 
için çabalar harcanmıştı.

Paralarını olasıya dek 
eylemlerini sürdüren 
Sunğipek işçisine 
geçtiğimiz hafta Salı 
gününden itibaren Kasım 
ayı maaşları ödenmeye 
başlandı.

Paralarını alan işçiler 
eyleme son vererek, 
ailelerine kavuştular, fab
rikada ise .üretim başladı.

Petrol-lş Bursa Şubesi 
Başkanı İsmet Yiğit, 
"Eylem boyunca 
ailelerinden ayrı kalan 
isçiler zor günler geçirdi. 
Şimdi haklannı alan işçil
er üretimden doğan 
kaybı telafi etmek için 
var güçleriyle çalışmaya 
başladılar" dedi.

gerekirse 650 sayılı 
yasaya göre bu para 
teşvik olarak da ve 
rilebilir. Yardım verilirken 
çalışan memur ile çalış - 
mayan memur bir tutul
mamalıdır" dedi.

Yeniden söz alan 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, bu konuş
malar meclisin 
memurlara karşı iyi 
niyetini gösteriyor. 
Memurumuzun karnı 
doyarsa beldemizin 
halkına daha iyi hizmet 
edeceğine inanıyorum. 
Biz bunun göstergesi 
olarak 1 ton odun, 2 ton 
kömür vererek yardımları 
başlattık. Kendilerinden 
yemek parası talebi 
geldi. Bende 
arkadaşlara toplu 
sözleşme sonuçlarına 
bakalım, kasamızdaki 
parayşg göre size 
yardımcı olacağız 
dedim. Belediye olarak 
memura yapabile
ceğimiz her şeyi yap
mayı düşünüyoruz^ 
Ancak 1 Ocak 1995 'ten 
itibaren memur sicil 
yönetmeliğini uygulaya
cağım. Bugüne kadar 
kullanılmayan bu sistem 
bundan böyle kullanıla
cak dedi.

OYLAMAYAPILIYOR
Konuyla ilgili meclis 

üyelerinin düşüncelerini 
belirtmesinden sonra 
belediye başkanının 
önerisi olan 1994 yılı 
içinde bir defada net 
her memura 2 milyon 
500 bin lira verilmesi oy 
birliğiyle kabul edildi.

1995 yılı içersinde 
yapılacak sosyal yardım
lar şubat ayında 
toplanacak olan 
mecliste yeniden ele alı
nacak. Oylamadan 
sonra söz alan RP'lj Ali . 
Okur, belediyede 
çalışan memurların 
daha verimli olmalart 
için 6 ayda bir görev yar
lerinin değiştirilmesini İste
di. Bu durumun memu
run verimini artıracağını 
ve kendini isbata çalışa
cağını söyledi. Yeniden 
söz alan Emin Bora İse 11 
Aralık 1984 çıkan devlet 
memurları yiyecek 
yönetmeliğine göre 50 
kişiyi geçen kamu kuru
luşlarında memurlara 
yemek verilmesini zorun
lu kılındığını belirtti. Bu 
konunun dikkate alın
masını istedi.
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İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Dosya No: 1994/149

Gemlik ilçesi, Kapaklı Köyü, Ova 
Mevkiinde kain, kuzeyi Yaşar Elgün, 

güneyi Yahya Kuzgun, doğusu köy yolu, 
batısı Salih Ergün taşınmazları İle çevrili 
236.50 m2 İlk taşınmazın davacı Şa kir e 
Karaman tarafından senetsizden tescili 

talep edildiğinden İş bu taşınmaz hakkın - 
da hak İddiasında bulunçların ilan tarihin
den itibaren 3 ay içersinde mdphkemem- 

izin 1994/149 esas sayılı dosyasına 
müracat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 1994/148
Gemlik Kapaklı Köyü, Ova Mevkiinde 
kâin, kuzeyi bahçe yolu ve Necdet AH 

Özmen, güneyi Eyüp Taşblçen, doğusu Ali 
Şener, batısı köy yolu ile çevrili 332 m2 lik 

taşınmazın davacı A yten Karaman 
tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz 

hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden 3 ay İçersinde mahkememizin 
1994/148 esas sayılı dosyasına müracat 

etmeleri İlan olunur.

ŞAKRAK PLASTİK
PLASTİK

ZEYTİN KASALARI
BİDON çeşitleri

EVLERDE
KULLANILAN ARAÇ VE

GEREÇLER İLE
hizmetinizdeyiz.
Orhangazi Cad. No 25/A 

GEMLİK
Tel: 0(224) 514 09 05 

513 42 62

Bisiklet 
sürmeyi 
öğrenmek gibi 
stres atmak da 
öğrenilebilir’

(DID)Çahşma- ha 
yatında ve özel hayatta 
yaşanan stresin atıl - 
.masının bisiklet sürmeyi 
öğrenmek gibi öğre
nilmesinin mümkün ola
cağı öğrenildi,

Araştırmalar yapan 
psikologların yönettiği, 
ciddi bir kurs açıldığı 
belirtildi.

Bu kurslar sayesinde 
başağrısı, uykusuzluk, 
ilaç ve alkol kul. -• 
tanımının kursa katılan- 
larda belirgin bir şekilde 
azaldığını görüldü.

Kursa katılan 127 
kişinin kursla ilgili değer
lendirmesine dayanan 
araştırmanın Sonucu İse 
şöyle: Ankete katılan- 
ların yüzde 45'1 kurstan 
sonra daha çabuk 
rahatlayıp dinlenebildik
lerini, yüzde 31'1 ise 
kendilerini bedensel® 
olarak daha İyi hissettik
lerini belirtiyor. Ankete 
katılanların üçte ikisin
den fazlası verimli 
olması baskısının 
azaldığını ye bir o 
kadarı da daha iyi kon- 
santre olduklarını 
bildiriyor.

Açılan kurslara daha 
çok 40 ile 50 yaş arasın - 
da üst düzey konumda
ki erkekler katılmış.

Açılan bu kursların 
amacı çabuk öğre - 
nilebilen dinlenme 
teknikleri ve yoğun çalış- 
ma temposuyla 
başedebilmek için uzun 
vadeli stratejileri öğret
mek olduğu bildirildi.

Kurslara ' katılanlar 
kurslarda verilen öğütleri 
dinlerse bunun sonu
cunda hastalıklarında 
bir azalma görecektir.

Tiyatro Haftası 
"Çilli Horoz" 
ve "Geline de 
Maşşallah" 
sahnelenecek

Önümüzdeki gün
lerde Gemlik halkı İki 
ünlü topluluğun yıllardır 
İstanbul sahnelerinde 
oynadığı "Çilli Horoz" 
ye "Geline de 
Maşşallah" adlı oyun
larını izleyecekler.

Anavatan Partisi 
İlçe Başkanlığınca 
ilçemize getirtilen 
Üsküdar Sanat 
Tiyatrosu'nunu sahneye 
koyduğu "Çilli Horoz" 
24 Aralık 1994 
Cumartesi günü saat 
19.30'da Belediye 
Düğün. Salonu'nda sah
nelenecek.

Öte yandan, 
Gemlik Kız Meslek Lisesi 
yararına Lale Oraloğlu 
ve Orçun Sonat 
Tiyatro grubunun 
"Geline de Maşşalah" 
adlı oyunu 28 Aralık 
1994 günü Gemlik 
Lisesi Salonu'nda saat 
18.00 ile 21.00'de 
izlenecek.

3 Ocak 1995 günü 
ise İstanbul Çevrem 
Tlyatrosu'nun "Paşa 
Anam" adlı oyunu 
Gemlik'H tiyatro sever
lerin beğenisine sunula
cak.

Birleşmiş milletlerin bir 
kuruluşu olan UNİCEF 
1995 yılında dünyadaki 
tüm çoçuklara 
Hannover'den yardım eli 
uzatılacak. .

► Almanya'nın Aşağı 
Saksonya eyaletinin 
başkenti olan Hannover 
Wiesbaden, Kiel, 
Hamburg ve 
Saarnbrücken'den sonra 
1995 yılı UNİCEF kardeş 
kenti İlan edildi.

Hannover'de UNİCEF 
adına çalışmalara 6 
Aralık günü belediye 
binasında düzenlenen

görkemli bir çoçuk şenliği 
İle başlandı.

Hannover Belediye] 
Başkanı Herbert 
Schmalstieg yıl sonuna 
dek hedeflerini şöyle 
belirtti: "Hannover'de! 

yaşayan her kişiden 3 
mark toplayabilirsek, 
UNİCEF için 1 milyon 500 
mark birikir.

. Bununlada çok şey 
yapılır."

Bundan öncekll 
UNİCEF kardeş kenti olan I 

Saarbrücken'de yaklaşık 
750 bin mark yardım 1 
toplanabilmişti. (DID) S
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Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- 
Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil MakbuzuJ 
Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe

Serbest Meslek Makbuzu

Körfez OFSET 
Tesislerinde basılan 

Em. Süyari Albay 
Abdülhalim AKKILIÇ'ın 
savaş ve barış anıları 
"Askerin Romanı" 

kitabın satışları
AYAR

Kitapevi'nde 
başlandı

KONGRE İLANI
Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 

Öğrenci Koruma Derneği yıllık 1 nci 
kongresini 4 Ocak 1995 günü Saat 20.00'de 
Sağlık Meslek Lisesi Salonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdide ikinci 
toplantı 11 Ocak 1995 günü aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize dyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
U Açılış ve divan oluşumu
2- Yoklama
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulunun çalışma raporunu] 

okunması görüşülmesi ve ibrası
.5-1995 yılı çalışma raporunun okunması 

ve onaylanması
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının 

seçiminin yapılması
7- Dilekler ve temenniler
8- Kapanış

Cam ve Pet Kavanoz Teneke Ambalaj Ticareti 
Her çeşit pet ve cami kavanoz-plastik zeytin selesi- turşu tenekesi 

çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.
Ahmet ATALAR
Tel: 513 52 22 514 21 25 &Fax: 513 70 15
Orhangazi Cad. No: 19 GEMLİK

Gençler arasındaki şiddet 
ailelerden mi kaynaklanıyor?

TEL: 513 17 97
ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK ISIM

Fikret yanı Beceren Apt altı 51/A 
GEMLİK

(DID) Gençlik araştırmacısının yaptık - 
tarım çalışmalarda çoçuklarla 
gençlerde görülen bedensel, ruhsal ve 
sözlü yşlddet biçimlerinin büyük bir 
bölümün aileden kaynaklandığını 
ortaya çıktı..

, Araştırma sonuçlarına göre, birlikte 
şyaşamanın temel kurallarına saygı gös - 
terllmeyen ailelerde büyüyen kız ve 
erkek çoçuklarının sayısı gittikçe artıyor. 
Bu nedenle araştırmacılar toplumsal ve 
ekonomik açıdan zor durumda olan 
ailelere yardım götüülmesl amacıyla 
acil önlemlerini alınmasını öneriyorlar.

Bilim adamları rekabet gücüne aşırı 
derecede değer verip başarısız çoçuk- 
ları yeterince takdir etmeyerek okulların 
da birçok çoçuğun ve gencin saldır
ganlık dürtüsünü kamçıladığını bildirdi. 
Okuldaki başarısızlık okul içindeki şid - 
detin başlıca nedenidir. Bu bakımdan

okulun tüm kız ve erkek öğrencilere 
başarılı olmaları için eşit fırsat tanınman 
şarttır.

Araştırmacılar, çoçuk ve gençlerin 
yaklaşık yüzde 15'inde bedensel, ruhsal 
ve sözlü şiddetin en ağır şekillerinin ola
bileceğini tahmin ediyorlar. Erkekler ka 
çoçuklarına göre daha saldırgan! 
ekonomik durumu iyi olmayan pek iyi 
semtlerde oturmayan ve eğitim düzeyi 
yüksek olmayanlarda saldırganlık 
dürtüsü daha yoğundur.

Bilim adamlarının çalışmalarında 
ağırlıklı olarak üzerinde durdukları bir 
diğer konu İse alınabilecek karşı önlem- 
lere İlişkin somut örneklerlerdi.! 
Çalışmalarında verdikleri öğütleri zayii 
İnsanlar şiddete başvurur, güçlü İnsan
ların buna pek İhtiyacı yok anlayış* 
üzerinde temelleniyor.
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hazırlayan: Serap

* Sağlıklı beslenerek
bağışıklık sisteminizi Kuvvetlendirin

I özellikle kış aylarında nezleden kur - 
tulmak ve soğuk algınlığını yaşamamak 
sizin elinizde.

Sağlıklı ve düzenli beslenerek 
bağışık lı kslstemlnlzi 

Ituvvetlendirmellslnlz. Kışın her türlü 
' hastalığa karşı gelmek istiyorsanız bol 
bol C vitamini İçeren yiyecekler 
yemelisiniz. Meyvelerden sizin için en 
yararlı olan meyve kiwi, sebzelerden en 
yararlı olanı ise maydanozdur. 
Maydonoz ve kivvl C vitamini en yoğun 
olan meyve ve sebzedir.

Bu arada bu vitaminli besinleri 
blırken, karaciğeriniz için zararlı olan 
alkollü ve kafeinli İçeceklerden uzak 

'durmalısınız. Çünkü bağışıklık sistemi
nizde, 'kanı toksinlerden temizleyen 

"karaciğerin yeri çok önemlidir. Ayrıca 
bu mevsimlerde bol bol lahana, çiğ 
veya pişmiş soğan ve sarımsak 
yemelisiniz.. •

ZEYTİNYAG
SAĞLIĞINIZ İÇİN YARARLI
Zeytin toplama mevsiminde zeytinin 

ve zeytinyağının faydalarından bahset
mek gerekir.

Zeytinyağları yemeklerimizin 
vazgeçilmez tadıdır. Zeytinyağının bazı 
hastalıklara iyi geldiğini severek yiyenler 
daha iyi bilirler.

Zeytinyağının bir kaç kaşığı bile 
böbrek taşlarınızı dökmede yardımcı 
olacaktır. .Bağırsak bozukluklarını, 
giderecektir.

Her ne kadar kalorisi olsada doy
mamış yağ orariı oldukça fazla olân 
zeytinyağı yüzde 60-80 doymamış yağ, 
yüzde 8-23 oranında doymuş yağ içerir. 
Aşırı doymuş yağ kalp hastalıklarında 
riski arttırır. Fakat zeytinyağı yiyen insan
ların şişman bile olsalar kfitlp, hastalık - 
farındaki riskinin azaldığrgörülüyor.

İNŞAAT ORTAKLIĞI
MANASTIR MEVKİİNDE

Deniz manzaralı
Kaloriferli

Hidroforla
Parkeli

Asansörlü 
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz

Tel = 513 46 37-5136446 GEMLİK

FİKRET OTO ELEKTRİK
YEDEK PARÇA-AKSESUAR- AKÜ 

r Otomotiv Sanayiinin tercih ettiği

24 AY GERÇEK GARANTİ
TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU ARALIK

Tarımsal ve 
hayvansal ürün 
ihracatı 
(BYE) GAP kapsamın
daki lerden yapılan 
tarımsal ve hayvansal 
ürün ihracatı, yılın 11 
ayında yılın ayni döne
mine göre yüzde 25 
artarak; 386 milyon 5T1 • 
bin dolara yükseldi. 
Bölgeden bu yılın 
Ocak-Kasım döne
minde 48 ülkeye, 199 
çeşit tarımsal ye hay- 
vansaİ ürün ihraç edildi. 
Bu yılın Ocak-Kasım 
döneminde bölgeden 
T'ö? milyon 368 bin 
dolarlık canlı hayvan, 
412 milyon 375 bin 
dolarlık tekstil ve ham
maddeleri, 107 milyon 
952 bin dolarlık hubu- 
bdfbakliyat, 8 milyon 
816 bin dolarlık kuru 
meyve ihraç edildi. 
Geçen yılın aynı döne - 
mine göre.cahlı+tay- 
van yüzde 7'likdüş.üş 
olmasına rağmerytek.^ 
stil ihracatında yüzde 
280 daha fazla-döviz- 
girdiği öğrenildi.

Stres cildi 
etkiler

Stres, çok sayıda cilt 
hastalığına neden olu 
yor.

Saç dökülmesi ve 
İlken gibi hastalıkların 
stresten kaynaklandığı 
bildirildi. .

Bazı vlral derma 
tidlerden de sorum
ludur. Vücut direncini 
düşüren bazı üzücü 
olaylar bu dermatidleri 
başlatabilir.

Sedef hastalığının 
oluşumu ile tedavisinde 
büyük önem arz etmek
tedir. Stres, bu hastalığı 
başlatabildiği gibi, 
tedavlsinde\de ciddi 
sorunlara neden ola
bilmektedir. Bazı cilt 
hastalıklarına yatkın 
kişiler stressiz, rahat ve 

* huzurlu bir ortam hazır
lama çabası içersinde 
olmalıdırlar.

Döğu’da bebek 
ölümlerinde 
azalma

(BYE) Anadolu 
Bölgesi'nde bebek 
ölümlerinin azaltılması 
jçin,yapılan çalış
maların olumlu sonuç 
verdiği öğrenildi.

1989 yılı istatistik
lerinde yörede bin 
bebekten 91 'i çeşitli 
.nedenlerle ölürken, 
sürdürülen eğitini ve 
diğer çahşmalgrla, ölür 
oranı geçen yıl binde 
60'ın altına düşürüldü.

Ana-çoçuk sağlığı 
hizmetlerinin kalitesini’ 
artırarak, doğumlarda 
bebek ve anne ölüm 
oranlarını asgariye 
indirildi. -

Bebek ölümlerinin 
daha çok görüldüğü k 
sal kesimlerde, 
sürdürülen çalışmalarla, 
bebek ölüm oranı 
binde 50'nin altına 
düşmesi bekleniyor.

KONGRE İLANI
Bursa Verem Savaş Derneği Gemlik 

Şubesinin 1994 yılı olağan genel kurul 
kongresi 12.01.1995 Çarşamba günü saat 
13.30'da Ticaret ve Sanayii Odası toplantı 
‘salonunda yapılacaktır.

. Çoğunluk sağlanamadığı takdlde 
19 Ocak 1995 tarihinde aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1 - Genel kurulun açılışı ve gündemin okunması
2- Başkanlık divanı seçimi
3- Şubenin 1994 yık çalışma ve denetçi raporu - 

nun okunması
4- Raporların tartışılıp onaylanması
5- Yönetim Kurulunun İbrası
6-1995 yılı bütçesinin okunması ve tartışılarak 

oylanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Şeker hastalığından en 
çok gözler zarar görüyor
" (BYE) Şeker 
hastalığının, genellikle 
dengesiz ve tek yönlü r 
beslenme sonucu ortaya 
çıktığı» Icu. hastalığın en 
çok gözlere zarar yerdiği 
bildirildi.

, Şeker hastalığı gözün 
arkasındaki damarlarda 
kanamalara yol açtığın
dan Zamanında tedavi 
edilmesi gerekir. 
Zamanında tedavi 
edilmediğinde kalıcı kör
lüklere kadar ilerleyebilir.

Gelişen teknoloji 
sayesinde lq.zer 
tedavisiyle Şeker 
hastalığına bağlı ileri 
derecedeki göz hastalık
larının Önüne geçilebili 
yor.

Göz kanalları lazer 
ışınlarıyla yakılı, büyük 
başarıların elde edildiği 
bildirildi. -

Süt kemikleri güçlendiriyor
Çoçukluk ve yetişkin

liğin ilk döneminde 
tüketilen sütün uzun ya 
dede kehnik yöğunluğunu 
artırdığını öğrenildi.
’ 25 ydşını altında 

düzenli olarak süt tüketen 
kadınlar zaman zaman 
ya da hemen hemen hiç 
süt içmeyen kadınlara 
göre ilerki yaşamlaririda 
dgha-lyi kemik mineral 
değerlerine sahip olacak.

Şeker hastalarında 
tedavi edilmeyen göz 
dibi kanamaları, renk kör
lüğünü de beraberinde 
getirmektedir. Şeker 
hastalarında gözlerin 
bozulduğunu gösteren ilk 
uyarıcı belirtiler, göz 
kapaklarında sık sık 
grpdcık ve buna benzer 
iltihaplanmalardır. Gözlük 
camlarının kısa sürede 
yetersiz kalması da şeker 
hastalığından doğan 
rahatsızlığın bir uzantısıdır.

Şeker hastalarının 
periyodik muayenelerinin 
yanısıra, gözlerinin sık 
aralıklarla kontrol 
ettirmeleri gerekir. 
Toplumumuzda göz 
sağlığına pek önem ver
ilmediği görülmektedir. 
- Eri az yılda bir kez göz 

sağlığınız için göz doktor
larına görünmeniz 
gerekir.

Düzenli olarak içilen 
sütün kemiklerin kırılması 
riskini azaltıyor.

Özellikle çoçukların ve 
gençlerin Cola ve lei- 
monata yerine yeterince 
süt İçmeleri ve süt ürünleri 
yemeleri sağlık açısından 
büyük önem taşımak
tadır.

Sağlıklı bir nesil için süt 
için süt içirin.

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar Resmi Daireler
Polis İmdat 155 TEK Arızâ
Jandarma K. 5131044 TEK İşletme
Polis Karakolu 5131879 Turizm Der.
Gar. kom. 5131206 Spor Sah. 

Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md.

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev&131052

■ Halk Eğt. Mrk. 
■ Halk Kütüp.
As. Şb.
Karayolları

C. Savcılığı- 5131053 Uman Bşk.
C. Savcı Yrd. 5132954 Mal Md.
Emniyet M. 5131028 Nüfus Md. 

Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. -ULAŞIM Ver, Da. Md.

Doğan Körfez 5131212 İlçe Tar. Md.
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md.

5132066 Gemi Saatleri
5134503 Yalova -Sirkeci (işgünleri)
5131274 L- 05.50-13.05-17.00.
5131900
5131286

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

5131174 Belediye
5131846 Santral ‘ 5134521-23
513.1353 Sekreter 5134520
5131057
5131308 Zabıta 5134521-190

5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122

5131095 Su İşletmesi 5134521-115
5133742 itfaiye 5132325
5131507 Muhasebe Md. 5] 34521 -182'
5131414 Yazı İş. Md. 5134521-111
5131364
5132978
5131042

Su Arıza 5134521-185

,5132360 Hastaneler
5131186 Devlet Has. 5139200
5134994 SSK Hastanesi 5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

BURSA DAN :
08.30 -1.1.30-17.30 

İSTANBUL DAN :
09.30-13.30-18.30 
HAVA LİMANI TEL: 

2465445
Bilet Satış Tel: 

2222097

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

mOh
20 Aralık 1994 Salı SEDA

21 Aralık 1994 Çarşamba ÇAMLICA

22 Aralık 1994 Perşembe DEMİRİZ

23 Aralık 1994 Cuma SERİM

24 Aralık 1994 Cumartesi ÖZER .

25 Aralık 1994 Pazar S. SARAL

26 Aralık 1994 Pazartesi GEMLİK
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HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLERNiye katılmadım
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Birinci sayfanın devamı
Yeni Partinin geçenlerde yapılan yemeğinde basına ayrılan masada biraraya 

geldiğimizde, arkadaşlarımızın düşüncelerini öğrenince, yanlışlığını hemen orada vur ■ 
gulayarak, 4 kişinin adıyla basın adına paralı bir yemeğin düzenlenmesinin sakın - 
çalarını hatırlattım.

Böyle organizasyonların, Gemlikte medyayı oluşturan basın, radyo ve Tv. çalışan ■ 
larının mesleki bir kuruluş çatısı altında yapıldığı zaman ancak haklılık kazanabile ■ 
ceğinl vurguladım.

Bazı arkadaşlarımız radyoda çalışanları kendilerinden saymadılar ve dudak altın • 
dan güldüler.

'Biz yapara. Biletleri de satara'dediler.
Gazetecilerin getirdiği biletleri, onların meslekleri gereği diyalog içinde olması 

gereken kişiler, istese de istemesede alırlar.
Almak zorundadırlar.
Anladımki arkadaşlarıma kararlı. Kararlı ama akçeli bir yemekte toplanacak pa 

ralar ne olacak. Biletlerden başka parasız toplanan hediyelerin çekilişi, ortaya konan 
armağanın açık arttırmaya çıkarılması, oradan toplanacak paralar...

Sonuçta toplantıya katılacak kişilerin cebinden çıkan bu paralar nereye gidecek 
diye soran çıkmayacak mıydı?

Basın mesleği akçeli konularla karmakarışık olduğu zaman mide bulandırır.
Kimsenin aklında soru işareti bırakmıyacâk işlere bulaş malı gazeteciler. Çünkü 

bugün bu meslekle uğraşanlar, yarın bu işi yapmayabilirler. Mesleğe bırakılacak kötü 
bir izi yıllarca silmek zor olur.

Arkadaşların yemek düzenlemedeki amaçları beni tatmin etmedi.
Biz, sizin haberleriniz için geliyoruz, siz de bizim düzenlediğimiz yemeğe gelmek 

zorundasınız mantığı hatalıydı.
Yemekten elde edilen gelirlerle biz şunu şunu yapacağız diye açık yüreklilik 

gösterselerdi, samimi olabilirlerdi.
Bunu yapamadılar. Gelecek tepkiyi sezince de Dernek kuracaklarını açıkladılar.
Keşke bu kararı yemek düzenlemeden önce verselerdi. Önce örgütlenip sonra 

yemek verselerdi.
Medyanın son yıllarda birden bire geniş bir alana yayılması bazılarını çabuk 

şaşırttr
Dilerim bu tür hatalara bir daha düşülmez.

ÖOY ÖOY
YEMEK SANAYİ

OFabrika O Atölye ODüğün-Eğlence O Hastane- Okul O işyerlerine
Usta ©Beşdlem, sağlıklı l©m taziz sofra

. Ayağınıza günlük servisimizle hizmetinize girdik

Yanşhçyecam 

Anadolu 
Liseleri sınav’ 
kayıtları 
başladı

; Mayıs 1995günü 
yapılacak olan 
Anadolu lisesi sınav 
başvuruları dün 
başladı.

Sınava katılacak 
öğrencilerin başvuru 
kılavuzları okullarına 
gönderildi. Kılavuzları 
okuldan alacak veliler, k 
doldurduktan sonra 
yine aynı yere teslim 
edecek.

Anadolu Lisesi sınav 
sonuçlarının temmuz 
ayının İlk haftasında 
açıklanacağı bildirildi.

Ülkemizde son yıllar
da moda haline gelen 
Anadolu lisesi açılışları - 
na her yıl onlarca yenisi 
eklenirken, yabancı dil 
ile eğitim yapan bu 
okullarda çoçuklannın 
daha iyi eğitim görmesi
ni isteyen veliler ise 
büyük çabalar harcı 
yor. Bu nedenle öğren
ciler 4.ncü sınıftan 
itibaren Anddolu lisesi 
sınavlarına hazırlık için • 
özel kurslara gönderil! 
yor. .

1993 yılında 
Türkiye'de özel dersane 
ve öğretmenler için 6 
trllyon-lira veliler tarafın
dan ödendiği biliniyor.

Bu rakam, 1993 yılın
da bütçeden Milli 
Eğitlm'e ayrılan paranın 
yüzde 40'ını oluşturuyor

İlçemizde 4 yıl önce 
kurulan Anadolu Li 
sesi'ne geçen yıl T08 
öğrenci kayıt oldu.

Yeni yıla

girelim
Yılbaşı Menüsü 
Ordov tabağı 
Ara Sıcak 2 çeşit 
Hindi dolması 
Meyve Tabağı 
1/2 İçki 
İşkembe Çorbası

Bir kişi 400.000 TL

Belediye Başkanı A vcı 
toplantıdan döndü

Marmara Belediyeler 
Birliği'nin İstanbul'da 
yapılan Başkanlar 
düzeyindeki toplantısına 
katılan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ilçemize 
döndü.

Marmara Denizi'nin 
çevresinde bulunan

belediyelerden oluşan 
birlik, başta Marmara ■ 
Derrizi'nin ve birliğe bağlı 
belediyelerin sorunlarını 
çözmek ve dayanışma 
sağlamak için hizmet 
veriyor.

Başkan Avcı, toplantı 
gündemindeki konuların 
ele alındığını söyledi.

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık- Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri

1995DU VAR TAKVİMİ SEZONUNU
BAŞLATTIR

' 9

Türkiye'nin en gelişmiş takvimlerini sunuyoruz
Çeşitlerimizi görün.

tiESAŞ YILBAŞI İŞ ANLI YONT ADI
Görmeden karar vermeyin

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI TEL .513 17 97



Bkprnizin kaderini değiştirecek olan kararı Maliye Bakanı verdi.

Gemlik serbest
bölge oluyor

^EiûjcîHve Bakanı İsmet Atilla, bir soru üze 
rirfe vaptıaı açıklamada Gemlik'in serbest 
bolqe olması, için karar alındıaını uygula
manın ve düzenlemelerin 1995 yırında 
yafurkiye^n?n1^yö^eHimanı olan GEMPORT'un 
isletmeye açılmasından sonra Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası tarafından başlatılan 
Gemlik'in serbest bölge olması çalışmaları 
olumlu sonuçlandı. ......................

Tekstil ve otomobil sektörünün ağırlığında 
kurulacak olan serbest bölgenin ilçemizin 
gelişmesine büyük katkılar sağlaması bek
leniyor. __________________________________  

İ/fcemlIk'in serbest bölge olması durumunda 
ilçede geniş bir arazinin kamulaştırılarak güm - 
rük bölgesi oluşturulacağı, serbest bölgenin 
Bursa ve çevre Jl sanayisinin gelişmesinde 
büyük katkılar ^sağlayacağı ve dışwsermqyeyi 
bölgemize çekerek yatırım olanağını arttıra
cağı belirtiliyor.

GEMPORT Limanı'nın ilçemizde bulunmasının 
serbest bölge olmasında büyük katkılar 
sağladığı, ilçemizin ficari ve sanayi hayatında 
serbestlpölge kurulmasıyla büyük değişimlerin 
yaşanacbk:

Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
1994 yılını değerlendirdi.

” 1994 tanıma yılıydı"
■ Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, 1994 yılını 
belediyede yapılan 
çalışmalar ve personeli 
İle tanıma yılı olduğunu 
söyledi.

Avcı, 1994 yılında tek 
hedeflerinin işçisinden 
memuruna sahip çıka
cakları bir belediye 
yarattıklarını belirtti.

Başkan Avcı, 
amacının işçisiyle, 
memuruyla sahip çıkıla
cak bir belediye 
statüsünü sürdürmek 
olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı 
Nurettin AVCI

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
1995 yılından umutlu 

^Kurtuluşumuz 
özelleştirmeden geçiyor”

Adliye Köyündeki ölüm üzüntü yarattı

Sevince kalbi dayanamadı
Adöye Köyü'nde 

geçtiğimiz hafta yaşanan 
S olayda Rotary 

ö tarafından toru
nuna yapılan dikiş maki - 
naşı yardımına sevinen 
Gülsüm adh yaşlı kadın 
sevinçten heyecanlanın
ca kalp krizinden öldü. 
Rotary Kulübü Başkanı Ali 

HAFTAYA BAKIŞ
I «fcte j • KADRİ GÜLER

bir yıl daha böyle geçti
Bir yılı daha geride bırakıyoruz.
1994 tüm dünya için huzursuz bir yıl oldu.
SSCB'nin dağılmasıyla kuzey komşumuzdaki olaylar, 

sıcak savaşlar, iç karışıklıklar devam ediyor.
Avrupanın ortasında Bosna - Hersek'te yaşanan insanlık 

dramına çağdaş batı seyirci kalıyor.
Afrikanın ortasında süren kabile savaşlarında yüzbinlerce 

insan ölüyor ama buralarda çıkarları olmayanların sesi yine 
çıkmıyor.

Irakta Saddam kılını kıpırdatsa batı hop oturuyor hop 
kalkıyor. Savaş gemileri Akdenize yığılıyor.

Sizin anlıyacağınız, dünyanın öylesine dipi çıkmışki güçlü 
olanlar nerede olurlarsa olsunlar, çıkarlarını hep ön planda 
tutuyorlar. Çıkarlarına ters gelenleri ise sert bir şekilde ceza- 
(andırıyorlar.

1994 ülkemiz açısından talihsiz bir yıl oldu.
DYP-SHP iktidarı halka verdiği sözleri yerine getiremedi. 

Hükümet herşeyiyle özelleştirmeye endekslendi. Halk tari
hinde görülmemiş bir şekilde fakirleşti.

Üniversitede öğretim görevlileri açız diye bağırıyor, 
memur sokaklarda tabutlu gösteriler yapıyor. Fabrikalarda 
işçiler aylarca maaşlarını veya toplu sözleşmeden doğan hak - 
larını alamıyor.

Hükümet sürekli bir iç borçlanmanın batağından çıkamı 
yor. Maaş ödeyebilmek için dışarıdan borç arıyor. Bulamazsa 
yeniden içeriden borçlanıyor. Borç kısır döngüsünü çok 
üreterek, ihracatı artırarak, vergi toplayarak gideremiyoruz.

Çünkü üretemiyoruz, sürekli tüketen bir toplum olmak için 
pompalanıyoruz.

Kürt sorunu yok Güney Doğu sorunu var diyoruz. Silahlı 
gruplara karşı silahla savaşım verirken, sivillere karşı çözüm 
üretemiyoruz.

Kendimizi batılı görmek istiyoruz ama onların normlarına 
girmeyi beceremiyoruz.

12 Eylülcülere "Cuntacılar" diyoruz, onların yaptığı 
Anayasayı yıllardır değiştiremiyoruz.

İnsanımıza dışkı yedirebiliyor,demokrasi paketini ise 
meclisimizden çıkaramıyoruz.

1995 yılından umutlu olabilecek mi insanımız?
Sanmıyorum.
Ama yine de İnsanlara barış, mutluluk getirmesini diliyo

rum.

M utman, eşi Gönül 
Mutman ve bayan 
roteryan eşlerinin yardım ’ 
amacıyla seçtikleri Adliye 
Köyü'ndeki bir al leye 
satın aldıkları Beka marka 
dikiş makihasmı 
götürdüler.

Devamı sayfa 3'te

Çevre Bakanı

ziyaret etti.
Çevre Bakanı Rıza 

Akçalı, geçtiğimiz hafta 
Cumartesi gühü ilçe 
mize gelerek DYP İlçe 
merkezini ziyaret etti.

Akçalı, 1995 yılına 
da sorunlarla girdiğimizi ■ 
dncak Türkiye'nin kay
naklarının bunları 
çözmeye güçü 
olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

Yeni yıl 
için önlem

1994yılının son gön
lerini, yaşadığımız bu 
günlerde yeni yıla huzur 
içinde girmek için polis 
ve jandarma güçleri 

. önlem almaya başladı.
İlçe merkezi ve 

köylerde yeni yıla 
olaysız girilmesi için polis 
ve jandarma birlikleri 
tüm hazırlıklarını 
tamamladıkları 
öğrenildi.

Kükürt oranı 
yüksek kömür 
yasaklandı

Hava kirliliğine neden 
plan ve İçeriğinde yük
sek oranda kükürt bulu- 
Yıan kömürlerin ilçemize 
girişi yasaklandı.

İlçemize getirtilecek 
olan yıkanmış kömürler 
satılabilecek ve kul - 
lanılacak.

Haberi Sayfa 3'de

Rotary 
Ödülleri 
dağıtıldı

Gemlik Rotary Kulübü 
tarafından organize 
edilen "Yaşadığımız 
Doğayı Koruyalım" adlı 
Yeşim ve kompozisyon 
yarışmasında dereceye 
giren öğrencilerin ödül
leri geçtiğimiz hafta 
Tibel Otel'de dağıtıldı.

Haberi Sayfa 3'de

kısa kısa kısa
MEHMET DİNÇ, 
50 ÖĞRENCİYİ 
TİYATROYA 
GÖTÜRÜYOR.
3 Ocak günü sahneye 
konulacak olan oyunu 
izleme olanağı bula
mayan öğrencileri ti 
yatroya götürüyor.

Haberi Sayfa 3'de

KAYMAKAMIN 
MAKAM 
ARABASINA 
ÇARPTILAR.
Görevine gitmek' üzere 
evinden çıkan 
Kaymakam Orhan 
Işın'ın makam arbbası - 
na taksi çaptı.

Haberi Sayfa 2'de

»Yeni Yıl İçin” 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

- Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemâl 
Akıt, 1994 senesinde 
özelleştirmenin geç 
gerçekleşmesinden 
doğan kaybın büyük 
olduğunu söyledL

Akıt,"! 995 yılında 
hükümet özelleştirme 
kaynaklarını İyi değer
lendirebilirse gümrük bir
liğine ve AT'ye katılma 
İmkanımız doğar" dedi.

1995 yılma 
girerken vergi 
mükelleflerine 
uyarılar

İlçemizin tek yeminli 
mali müşaviri 1 Ocak 
1995 gününden itibaren 
verğgi yasalarında 
yapılan değişikliklerin 
yürürlüğe gireceklerini 
ve mükelleflerine yeni 
yükümlülükler getirildiği
ni hatırlatarak, bu konu
da 3. sayfamızda 
uyarıcı bir yazı yazdı.

Tansu Çiller , "İşçiyi 
yapacağız."
Tabii. Kolay biçmek için 
Makas elinizde 
Biçin, biçebildiğinizce...

patr pn

Akıt, 199Ş yılından 
umutlu olduğunu söyledi.

Seçimlerin zamanında 
yapılmasını isteyen Kemal 
Akıt, zamanında yapıl
mayan seçimler 
hükümetlerin program
larını alt,üst ettiğini 
belirterek, Türkiye'nin kur
tuluşunun özelleştirmede 
ve elde edilen gelirlerin iyi 
bir şekilde kullanılmasın
dan geçtiğini hatırlattı.

"Çilli 
Horoz" 
sahnelendi

ANAP ilçe örgütü 
tarafından ilçemize getir
tilen "Çilli Horoz" adlı 
oyun geçtiğimiz hafta 
büyük ilgi ile izlendi.

ANAP ilçe Başkanı 
Faruk Güzel, ilçenin kültür 
hizmetine katkıda bulun
mak için Gemliklilere 
izleme olağanı 
sağladığını belirtti.

Haberi Sayfa 8
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Belediye Başkanı Nurettin Avcı 1994 yılını değerlendirdi

”1994 tanıma yılıydı”

Dört gun sonra yeni yıla giriyoruz. 
Elbette insanlık-ve ulusumuz, yeni yıla 
yeril umutlarla girecek. Çünkü umut, 
Orhan Vell'nin dediği gibi "fakirin 
ekmeği'1, daha doğrusu yaşamın tüken
meyen beklentisi.

Ne var ki 1995 yılına. İnsanlık ve 
ulusumuz, galiba hayli aşınmış umutlar - 
la giriyor. Geçen yilkl kadar bile 
güleryüzlü değil gelecek. Dünya, "glo 
bolleşme" adı âltında bütün acıma 
sızlığıyla dayatılan "yeni 
emperyalizmin bunaltan ağırlığıyla 
eziliyor ve önümüzdeki yıl bu ağırlık 
daha da artacağa benziyor.

Emekli Amiral Vedii Bilget, her önemli 
günde olduğu gibi bu yılbaşı arifesinde 
de, gerçeklerin sıraladığı bir mesaj 
yayımlamış. Başkaca herhangi bir ek 
yapmadan, Vedii Paşa'nın bu mesajı 
okurlarıma yansıtmakla yetiniyorum bu 
hafta...

* * *
Koşullar gerektirdiğinde, üzerinde 

çekişmeli pazarlıkların yapıldığı uluslar
dan hangisi olursa olsun, emperyalist 
karar odaklarının etki alanı dışına kay - 
dığını saptayan ya da varsayan ABD 
emperyalizmi, dünyanın,çeşitli 
yörelerinde ve dört yıl önce IRAK'a karşı 
güce başvurmaktan kaçınmayacağını 
yineledi. Körfez Savaşını, basını çektiği 
batılı emperyalist cephenin desteğiyle 
ve Birleşmiş Milletler'in barışı koruma 
görevini yerine getirmesini de engelle 
yerek kazandı.
- Bu kaba müdanele ile pusuya 
yatarak avını uzun süredir gözetleyen 
ABD. ARAP çöllerinin petrol bölgelerine 
çöreklendi, sarsılan egemenliğini 
güvenceye aldı.

Güvenceye aldı, ancak insanlığa, 
bölge ülke ve halklarına/ Birleşmiş 
Milletler antlaşmasına, Cenevre 
sözleşmesine karşı İşlemiş olduğu savaş 
suçlarının yükü altında ezilmek yerine, 
uluslararası kurallardan bağımsız olarak 
"Güçlü devlet haklı devlettir" demeyi 
yeğledi. Dünya kamuoyunu yok saydı,

Bu kez, ateşkeste bu yana sürekli 
ambargoyu dayatan ABD empeyaliz- 
mi, geçmişi boyunca sömürü ve savaş 
üzerine kurulu dış siyasetin yırtıcı yüzünü 
bir kez.daha göstermekte gecikmedi.

IRAK'da yaklaşık bir milyon insan 
açlıktan, salgın hastalıktan, ilaçsızlıktan 
öldü. Ölenlerin 480 000'i çoçuktu,

YENİ YIL İÇİN

bebekti. Bu . ölümler bu gün, şu an 
sürmektedir. Söz konusu ölümlerin 
birçoğu birkaç İlaç ile -sandlmun oral 
solüsyonu, 100 mg/ml (cyklosporin) 100 
ml'Jlk şişe gibi- öne alınabilecek ölüm - 
lerdlr Binlerce kişinin yaşamı bu gibi 
birkaç ilacın bulunmasına bağlıdır.

Yaşam, güney kornşumuzda ne 
acıdır ki biraz da bizim yardımımızla bu 
denli-uçuzlatılmıştır.

.* * *
' Yüzyıllarcd İnsanlığın tepesinde 

asalaklaşan batı uygarlığın tüken - 
mişligindeki batılı toplumlar, insan 
olduklarından habersiz yaşayan bu vur
guncular, bu yüzsüzler, bu pişkinler sık 
sık utanmadan insan haklarından söz 
etmektedirler. Sizi emperyalizmin kiralık 
sözcüleri, neyi ve kimleri savunuyor 
sunuz? •:

Avrupa'nın ortasında, ortak amaçlar 
perdesinde oynayan kara güldürünün 
insanlıktan yoksuri oyuncularını rnı?

İnsanlığın yüzkaralan olarak, hangi, 
insanlığın haklarından dem vuruyor 
süriuz? Soykırım hakkını sonuna kddar 
kullanan Hitler Avrupa sı'mm 
günümüzdeki türeyen küçük Hitlerlerlni 
mi?

ABD’de, her Başkanın ve kongrenin 
seçilmek için binlerce çukur dolusu 
bebekölüsüne ve "Çöl fırtınalarına" 
gereksibimivardır.

Ezici bir savaşın yıkımı yetmiyormuş 
gibi açlıktan, hastalıktan kırılan bu 
yüzbinlerce kişinin çağdaş^ insanlık"' 
haysiyeti ile bağdaşacak bir yaşamı bir 
yana bırakalım, yüzyıllar öncesinin tut
saklarına dahi yakıştıramadığımız 
yaşantılarından söz edebilir miyiz? Çöl 
fırtınalarına ve çukurlar dölUsu bebek 
.ölümlerine neden olan emperyalizmin 
vahşet cephesine teslim mi olacağız?

Günümüzdeki birincil görevimiz, 
Bosna'da katliamı sürdürenlere, kadın
lara tecavüz edenlere, Irak'a uygu
lanan sürekli ambargoya olanca 
gücümüzle karşı durmaktır.

Çaçukların, bebeklerin ilaç ve yiye
cek gereksinimlerinin sağlanmasına 
yardımcı olmaktır. Çukurların bebek 
ölüleriyle, doldurulmasına engel olmak
tır.

Size, yurdumuza, tüm yeryüzüne 
insanların açlık ve ilaçsızlıktan ölmediği, 
çukurların bebe ölüleriyle dolmadığı, bir 
yeni yıl dileğiyle 1995'inlzi sarsılmaz 
içtenliklerle kutlarım.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 1994 
yılını belediye, çalışmaları ve personeli. 
tanıma yılı olarak değerlendirdi..

27 Mart 1994‘günü yapılan yerel 
seçimlerde belediye başkanlığını 
kazanan Nurettin Avcı, geçen 9 aylık 
çalışmalarının değerlendirmesini 
gazetemize yaptı.

Avcı, muhabirimizinsorularını yanıt
larken, 1994 yılında tek hedeflerinin 
işçisinden memuruna sahip çıkacakları 
bir belediye yarattıkları belirterek şunları 
söyledi:

"- 1994 yılı işi öğrenme, işi takip etme, 
anlama ve araştırmâ yılı olarak geçti. 

■.Yılı olarak geçti.
1995 yılının başında memur ve işçi 

lerin disiplinli çalışmaları esas alarak 
memur ve işçi Disiplin Yönetmenliğini 
uygulayacağım. Memur ve işçilerin işe 
geliş ve gidişleri düzenli olacak ve sıkı bir 
şekilde takip edilecek.

Amacım işçisiyle, memuruyla sahip 
çıkılacak bir belediyeyi sürdürmek. 
Çalışmalarda verimi arttırmak olacak. 
Dokuz ayli'k. çalışma dönemimde 
gördüğüm şu id, Gemlikliler de mese
lelerine sahip çıkıyorlar. Belediye ye 
iletilen konuların çokluğu bunu göster
mektedir.Önümüzdeki günlerde bize 
iletilen isliklerin çözüçpüne yetişmeğe

çalışacağız.
YARIM İŞLER TAMAMLANACAK
Başkan Nurettin Avcı, 1994 yılından 

1995'e sarkan başta yol çalışmalarını^! 
tamamlanacağını söyledi. Çalışmalar I 
hakkında bilgi de veren Başkan Avcıı I 
"Yeni Zeytin Hail yolunu parke döşeme I 
çalışmaları son noktaya geldi. Yağışlar I 
nedeniyle çamur yüzünden çalışmalara 
ara verdik. Burası bitirildikten sonra 
Pazar Caddesinde yağmur suyu kanal
larının yapılması İçin çalışmalara 
başlayacağız. Devlet Hastanesine giden 
yolun sağ ve solunu komple beton 
parke döşeyerek halkın Hastaneye 
rahat gidip gelmesini sağladık.

1995 yılında tamamlanan Karsak 
Deresinin tanzim çalışmalarına devam 
edeceğiz. Su konusunda önümüzdeki 
aylarda Askerlik Şubesi üstünde bulu
nan 5 bin tonluk depo tamamlanarak 
ilçenin su sorununa çözüm 
bulacağız'dedi.

Eski Zeytin halindeki mahkemeyi 
kazanan 15 kiracının anahtarlarını teşlim 
ettiğini de belirten Belediye başkanı, 
şehir içindeki otobüsleri minibüs garajın
dan kaldıracaklarını, 21 Ocak 1995 tari
hinden sonra da yaya kaldırımlara 
esnafın eşya çıkarmasını yasaklaya
cağını söyledi.

En iyi dileklerimizle üyelerimizin ve 
halkımızın yeni yılını kutlar , 

daha nice sağlıklı ve mutlu yeni yıllar 
geçirmelerini dileriz.

SaygıCarunızCa
GEMLİK ŞOFÖRLER DERNEĞİ 
VE OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖNETİM KURULU

makam 
arabasına 
çarptılar

En iyi dileklerimle dost ve müşterilerimin 
yeni yılını kutlar, daha nice sağlıklı ve 
mutlu yelli yıllar dilerim.

Saygıfarımfa 

Emir DOĞRU 
DOĞRU NAKLİYAT

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1043 
Fiyatı :5.000 TL.

^Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

önetim Merkezi : Gazhane Cad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

Askerin
Etomanı

Emekli Süv.Alb. 
Abdülhalim 

Akkılıç'ın 
Savaş ve Barış 

Anıları
AYAR

KİTABEVİ'nde

Görevine gitmek 
ü z e re İstiklal 
Caddesindeki lojmanın
dan ayrılan Kaymakam- 
Orhan Işın'ın makam 
arabasına bir taksi 
çarptı.

Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü saat 09.30 
sıralarında makam 
arabasına binen 
Kaymakam Orhan Işın 
yanında şoförü ve koru - 
ması ile birlikte yola çık
tıkları sırada Ahmet 
Dural Meydanından 
Dörtyol yönüne gitmek
te olan 16 T 5005 plakalı 
taksi aracın sol tarafına 
çarptı.

Kaymakam aracının, 
yola çıkması son anda 
fark eden taksi şoförü 
ani fren yapmasına 
karşın asfaltın çamurlu 
olması nedeniyle kazayı 
engelleyemedi.

Kaymakam Orhan 
Işın, makam arabasının 
onarılmasına kadar Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nün 
makam arabasını kul
lanacak.

GİYİAVOE
TAKIM ELBİSELER j 

KAZAKLAR
GÖMLEKLER

BAY ve BAYAN 1
GİYSİLERİ I

çatak dYİm diLRYüzLÜ 
.v^.^.ffiAÇAzA ■ : -llt

Dost ve müşteri (erimizin 
yeni yılını kutlar, 

mutluluklar dileriz. I

Hli Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 

Umurbey Altı
Tel: 513 20 75 GEMLİK



27 Aralık 1994 Sah Gemlik  KÖRFEZ Sayfa: 3

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt 1995'ten umutlu

ırtuluşumuz
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Kemal Akıt, 1994 senesinde 
özelleştirmenin geç gerçekleşmesi 
nedeniyle kaybın büyük olduğunu 
söyledi.

Gazetemize açıklama yapan Kemal 
Akıt, Türkiye'nin kurtuluşunun 
özelleştirmeden geçtiğini belirterek, 
1994 yılının son günlerinde özelleştirme 
kanununun TBMM'den geçmesinin geç 
kalınmış bir karar olduğunu belirterek, 
kaybın büyük olduğunu hatırlattı ve 
şunları şöyledi:

*1994 yılı İş alemi için çok verimli 
olduğu söylenemez ülkenin kurtuluşu
nun özelleştirmeden geçtiği bir gerçek
tir. özelleştirme kanunu meclisten 
çıkarken ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz tarafından bekletilen bir madde 
İle toplanacak paraların gerçek kay
naklarda aktarılması hususunun belir
lenmesi çok iyi oldu."

Koalisyon hükümetlerinden iste
nilenin tam olarak anlamadığını

belirten Ticaret Odası Başkanı "1994'te 
arzu edilen hedefe varılamadı. 1995 
yılında Türkiye özelleştirmeyi becere
bilirse umudumuz artar" şeklinde konuş - 
tu.

Seçimlerin zamanında yapılma - 
masının ülke ekonomisini allak bullak 
ettiğini savunan Kemal Akıt, hükümet
lerin programlarını tatbik edebilmeleri 
İçin sık sık seçime gidilmesinin doğru 
olmadığını söyledi.

Memurların durumunun 1994 yılında 
çok kötü olduğunu, gelir düzeylerinin 
çok gerilerde kaldığını söyleyen Ticaret 
Odası Bakanı Akıt' 1995 yılında 
özelleştirmenin yanında demokratik
leşme paketininde çıkması halinde 
Gümrük Birliğine girmemizin sanayimizin 
gelişmesi açısından işi olacağının, 
bunun da Avrupa Birliğine girmemize 
neden olacağını belirtti.

Akıt, 1995'ln huzurlu, anarşiden arın
mış bir yıl olmasını isteyerek, Gemlik 
halkının yeni yılını kutladı.

İlçe Sağlık Kurulu 
toplantısından beklenen 
karar çıktı.

Kükürt oranı 
yüksek 
kömür 
yasaklandı

Geçtiğimiz hafta 
toplanan İlçe Sağlık 
Kurumu hava kirliliğine 
neden olan ve içe 
riğinde yüksek oranda 
kükürt bulunan kömür
lerin ilçeye girişi ve kul
lanılması yasaklandı.

İlçe Sağlık Kurul 
Başkanlığı yaptığı açık
lamada hava kirliliğini 
önlemek açısından 
bundan böyle ilçemize 
kükürt oranı yüzde 1 'in 
üzerinde ve 4x4 cm 
ölçülerinde yıkanmış 
kömürler getirilerek 
satılabilecek ve kul
lanılacak.

1996-1997 Dönem Başkanlığına Ecz. Ferruh Erçek seçildi.

Rotary ödülleri dağıtıldı
Gemlik Rotary Kulübü ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından organize 
edilen "Yaşadığımız Doğayı Koruyalım" 
adlı resim ve kompozisyon yarışmasın - 
da dereceye giren öğrencilerin ödülleri 
törenle dağıtıldı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
Tibel Otel'de yapılan haftalık genel 
toplantıda Gemlik Rotary Kulübü'nün 
1995-1996 yılı genel kurulu da yapıldı.

Rotary Kulüp Başkanı Ali Mutman, 
"öğrencilerin çevreye karşı duyarlı 
olmaları İçin bu tür yarışmaların yapıl
masının yararlı olduğunu belirterek, 
yarışmalarda öğrencilerimiz çok güzel 
çalışmalar meydana getirmişler. 
Kendilerini kutluyorum" dedi.

Daha sonra toplantıya katılan 
öğrencilere armağanları törenle 
dağıtıldı.

GENEL KURUL
Rotary Kulübün olağan genel kuru

lunda ise 1996-1997 döneminde görev 
yapacak kulüp başkanlığı için seçim 
yapıldı.

Rotary başkanlar kurulunca başkan - 
hga aday gösterilen Eczacı Ferruh 
Erçek 1996-1997 dönem başkanlığına 
seçildi.

Rotary tüzüğüne göre 1 Temmuz 
1995 günü başlayacak olan 1995-1996 
döneminde daha önce bu dönem için 
başkan seçilen Ceyhan Aydın ile birlik
te çalışacak yönetim kuruluna da bu 
kişiler seçildiler:

Doktor Naci Özokur (Başkan vekili)
Bugrahan Hanağasıoğlu (Sekreter)
Melih Kazanç (Sayman)
Bülent Kurt, Yavuz Alemdar ve Metin 

Yağcı

Çevre Bakanı DYP'i ziyaret etti
"Türkiye sıkıntılarını çözecek kaynaklara sahip"

Hafta sonunu ilçemizde geçiren 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı, DYP ilçe 
merkezini ziyaret ederek, partililerle 
görüştü.

Akçalı, "Türkiye'de işçi memur sıkın
tıdadır. Bunları biliyoruz. Bir süre daha 
sıkıntıları milletçe çekmek zorundayız. 
Türkiye'nin sıkıntıları var ama bunları 
çözecek zengin kaynaklan da var" 
dedi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü 
saat 16.00 sıralarında ilçemize gelen 
Akçalı DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım 
ve yönetim kurulu üyeleri ile Armutlu 
Belediye Başkanı Osman Elbaş, 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
Demir tarafından karşılandı.

Bakan Akçalı, DYP binasında par
tililere yaptığı konuşmasında 
"Türkiye'nin zorda olsa özelleştirme 
yasasını çıkardığını, dört günde bir 1 
trilyon eriten KIT'lerden yakında kurtu
larak, refaha kavuşacağımızı buradan 
elde edilen gelirlerde esnafın 
kredilendirileceğinl, iş adamlannın ser
maye yatınmlarının destekleneceğini, 
yol, okul, hastane yapılacağını, sağlık 
konularına daha çok eğitebileceğimizi 
belirterek, artık yarınlarımıza daha 
güvenil bakabilecek daha çok 
kazanan daha mo dern bir Türkiye İçin

1995 yılında hızlı bir atılıma gireceğiz. 
Özelleştirmeyi zihinlerde kafalarda 
gerçekleştireceğiz. Bunu yapan 
DYP'dlr.11 şeklinde konuştu.

İç borçlanmanın da hızla arttığını 
ifade eden Bakan Akçalı, bu durum
dan kurtarılması gerektiğini söyledi.

Çiftçinin hükümetin uygulamasın
dan son derece memnun olduğun 
belirten Çevre Bakanı zeytinde bu yıl 
iyi ürün alındığını iyi fiyat verildiğini 
ancak soğukların zeytini etkilediğini 
belirterek, "Türkiye yeni bir bakışı 
yakalama düşüncesinin sonucu İyi 
yapan karşılığını İyi alsın, kaynak 
tüketen değil kaynak yaratan ülke 
olsun İstiyoruz. Enflasyonun düşmesi 
işsizliğin azalması Türkiye'nin Avrupa 
İle birleşmesini sağlayacaktır." dedi.

1995 senesinde artıma tesisi kur
mayan fabrikaların kapatılacağını bu 
konuda genelge yayınlandığını ve 
ekim ayında işletmelerin taahhütte 
bulunduklarını da hatırlatan Bakan 
Akçalı, "1995 yılı sonuna kadar arıtmas 
tesislerinin kurulması zorunludur. Bu 
konuda yetki valilik ve belediyelere 
verilmişti. Bu konudaki takip sıkı bir şe 
kilde yapılacaktır. 1995'e özelleştirme 
damgasını vuracaktır.

Mehmet 
Dinç 50 
öğrenciyi 
tiyatroya 
götürüyor

Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, 3 Ocak 
günü Kız Meslek Lisesi 
yararına sahneye konu
lacak olan "Paşa Anam" 
adlı oyunu izleme 
olanağı olmayan 50 
öğrenciyi tiyatroya 
götürüyor.

Mehmet Dinç, 
ekonomik durumu ti 
yatroya gitmeye elverişli 
olmayan öğrencilerin de 
tiyatro kültürünü ala
bilmeleri için bu tür gi 
rişimde bulunduğunu, 
İstanbul Çevrem 
Tiyatrosu'nun Kız Meslek 
Lisesi'nde sahneye koya
cağı “Paşa Anam" adlı 
oyuna bu öğrencileri 
götüreceğini söyledi.

Dinç, ilçemizde bu 
tür davranışların yaygın - 
laşması halinde bir çok 
konuda öğrencilere 
yardımcı olunabileceği

mi de hatırlattı.

Sevince 
kalbi 
dayanamadı

1. sayfanın devamı 
Belediye otobüs

lerinden birinin Bursa 
girişinde yaptığı kazada 
yaralanarak hastalanan 
annanne Gülsüm, toru
nuna gelen hediyenin 
mutluluğundan heye
canlandı.

Rotary Kulübü Ali 
Mutman'a sabaha 
kadar öleceğimi 
zannediyordum. 
Bunlarıda gördüm. 
Mutluyum diyen yaşlı 
kadın bir süre sonra ani 
olarak komaya girdi.

Hastaya getirtilen iki 
doktor yaşlı kadını tüm 
çabalara rağmen kur
taramadı. Olay Adliye 
Köyü'nde üzüntü yarattı.

1995 yılına girerken, vergi 
mükelleflerini ilgilendiren 
yeni uygulamalar Mahir

Yeminli Mali Müşavir
30.12.1993 tarih, 3946 sayılı ve 06.07.1994 tarih 

4008 sayılı yasaların bir kısım hükümleri 1994 yılı 
dönem sonu işlemleri nedeniyle uygulama alanı 
bulacak, bir kısım hükümleride 1995 yılında uygu
lanacaktır.

Bu yazıda, çok fazla değişiklik getirmiş olan ilgili 
yasaların tüm hükümleri değil, sadece içinde bulun
duğumuz dönem açısından güncel olan konuların 
açıklanmasına ile çalışılacaktır.

VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
- Vergi mükelleflerinin her türlü harcama ve tasar- 

rüflarını vergisi ödenmiş kazançtan (veya vergiye 
tabi olmayan kazançtan) yaptıklarını kanıtlama 
zorunluluğu getirilmiştir. (1995 yılı harcama ve tasar 
rufları bu hükme tabi olacaktır)

- 1995 yılında tüm vergi beyannamaleri S.M. mali 
müşavirler tarafından tasdik edilecektir. 
(Beyannamenin defter ve belgelere uygunluğu 
açısından) bu konuda maliye bakanlığının düzen
lemeleri beklenmektedir.

-Mali müşavirlerin imzaladıkları beyannamelerin, 
defter ve belgelere uygun olmamaları halinde 
cezadan vergi mükellefi ile birlikte sorumlu olacak
lardır.

-Eskiden sadece kurumlar vergisi mükelleflerince 
yapılan yeniden değerleme uygulaması 01.01.1995 
tarihinden itibaren gelir vergisi mükelleflerincede 
yapılabilecektir. (Sadece 1. sınıf defter tutanlarca)

-Normal amortisman oranı %25'ten, % 20'ye I 
İndirilmiştir. 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe girecektir.

-Amortisman uygulamasında kist esası getirilmiştir. 
(Kullanılan süre kadar amortisman ayırma) bu uygu
lamanın yürürlüğü şöyle olacaktır.

01.01.1994 tarihi ile 06.07.1994 tarihleri arasında alı
nan demirbaşlar için tam yıl amortisman ayrılacaktır. 
06.07.1994 tarihinden sonra alınan demirbaşlardan 
ise 1994 yılında kullanıldıkları süre kadar amortisman 
ayrılacaktır.

-Birinci sınıf deftere tabi olanların tamamı ile ikinci 
sınıf ve serbest meslek kazanç defteri tutanlardan 
devamlı olarak, işlerinde çek ve senet kullananlara 
kambiyo senetleri defteri tutma yükümlülüğü geti 
rilmiştir. 01.01.1995 tarihinden itibaren tutulmaya 
başlayacak olan bu defter işyerinde bulundurulacak 
olup, çek ve senedin düzenleniş veya ciro tarihinden 
itibaren 10 gün içersinde deftere kaydedilme 
mecburiyeti vardır. Bu defterin bir tarafına alınan 
çekler, diğer tarafına verilen çekler yazılacaktır.

-Günlük kasa defteri, perakende hasılat defteri, 
serbest meslek kazanç defterlerinin işyerlerinde 
bulundurulmaması halinde eskiden özel usulsüzlük 
cezası uygulanmakta iken, yapılan değişikle yazı ile 
İslenmesine rağmen ibraz edilmez ise ceza uygu
lanacaktır.

- 01.01.1995 tarihinden itibaren kaçakçılık suçu 
nedeniyle kesilen cezalar uzlaşma kapsamından 
çıkarılmıştır.

GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
-İşletmeye kayıtlı binek otomobiller, tamamen işte 

kullanılsalar dahi gider ve amortismanlarının ancak 
yarısı yazılabilecektir.

-Ücretlilere vergi iadesi'nin yeni uygulaması ilk defa 
1995 yılında başlayacaktır. Yeni uygulamada vergi 
iadesi sisteminden tamamen vazgeçilerek ücretlilere 
topladıkları belgeleri (yasada belirtilen çerçevede) 
gider olarak indirim hakkı verilmiştir. Ücretliler bir yıl 
içersinde topladıkları belgelerin 1/3'ünü gider indiri 
mine konu edebilecekler, ancak bu tutar yıllık vergi 
matrahının %35'ini (1994 yılı için % 23) aşmayacaktır. 
Ücretliler gider indirimi ile ilgili belgelere ait bildirimleri 
doldurarak 20.01.1995 tarihine kadar işverenlerine 
vereceklerdir. İşverenler şubat ayından itibaren 
ücretlilere ait maaşların hesaplanmasında gider 
indirimi uygulayarak, ücretlilere net maaşlarını yük
seltilmiş olarak ödeyeceklerdir.

-1994 yılı kazançlar için hayat standardı temel 
gösterge tutarları

1. Sınıf tacirler için 192.800.000.-Tl
2. sınıf tacirler için 111.800.000.- Tl
Serbest Meslek Erbabı için 174.100.000.- Tl'dir.
-Evli kadının yıllık 200.340.000 Tl kadar olan 

kazancını aile reisi beyanına dahil edilme zorunluluğu 
kaldırılmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
(A.Ş./LTD.STİ/KOOPERATİF)

-kurumlar vergisi uygulamasında, sanayi ürünleri 
ihracatı, yaş meyve sebze, çiçek ihracatı istisnası, 
yurt dışı taşımacılık istisnası okul, sağlık tesisi 
işletilmesinden elde edilen kazançlar ile ilgili istisnalar 
kaldırılmıştır.

-Kurumların 1994 yılı kazançlarına %25 oranında 
vergi uygulanacaktır.

-Kurumlar 1994 yılı kazançları ile ilgili olarak ayrıca 
%20 stopaj vergi ödeyeceklerdir. (Stopaj matrahı kar- I 
dan %25'lik kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan I 
tutardır)

-Kurumların bilançolarında yer alan ihtiyat 
akçelerinin (olağanüstü) 1995 yılından itibaren dağıtıl- I 
ması halinde bu tutar, gelir vergisi uygulanmasında I 
kar payı olarak kabul edilecektir.

-Kurumlar vergisine tabi şirket ortaklarının aldıkları 
kar paylarının 1/3 ü vergi alacağı kabul edilmiştir. 
Ortakların kar payları ve vergi alacağı dahil tutarın 
225 milyon lirayı aşması halinde gelir vergisine tabi 
olup, beyanı gerekir. (Beyan edilecek tutara göre 
hesaplanacak vergiden bllahere vergi alacağı mah- . 
sup edilecektir) 01.01.1995'te yürürlüğe girecektir.

Uygar insan çevresinden sorumludur
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HALK SİGORTA T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Şirketimizin halen meşgul olduğu sigorta İşlemlerinin yürütülmesinde Bursa 4.
Noterliğinden tasdikli 22.12.1994 tarih, 33843 sayılı Umumi Vekaletnamedeki 

yetkileri haiz olmak üzere YANGIN, NAKLİYAT, KAZA, MAKİNE-MONTAJ, DOLU VE 
HAYVAN, TAVUK HAYAT Sigortaları branşlarında alacağı teklifleri şirkete Inltlkale, 
şirketçe tanzim edilecek poliçeleri sigorta ettirenlere vermeye, prim bedellerini 
tahsile, vukua gelecek tüm hasarları şirkete duyurmaya yetkili olmak koşulu İle 
• İlker Hüseyin EKİM şirketimizin teklif alma ve prim tahsiline yetkili acenteliğine 

tayin edilmiştir.
7397 ve 3379 sayılı kanunu hükümleri gereğince İlan olunur.

Dost ue müşterilerimizin 
yeni yılını kutlar, 

sağlık ue mutluluklar dileriz.

tunca petrol

Esnafın 
tretuvarlara 
mal koyması 
yasaklandı

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı yaptığı 
açıklamada esnafın tre
tuvarlara mal koy
masının yasaklandığını 
açıkladı.

Başkan Avcı, 
belediye aporlörü ile 
Gemlik halkına
geçtiğimiz hafta yaptığı 
duyuruda ilçe nüfusu
nun 70 bini geçtiğini 
buna karşın yeni alan - 
larında imara açılarak,' 
hızla arttığını sokakların . 
ihtiyaca cevap vere
mez duruma geldiğini 
söyledi.

. Başkan Avcı, evlerin 
altında bulunan işyer
lerinin tretuvarlara eşya 
koymasının halk|n 
yürümesini bile 
engellediğini belirterek 1 
Ocak 1995 itibaren tre- 
ftıvar işgallerinin yasak-. 
landığını yasağa 
uymayan işyerlerin i 5 
gün süre ile kapatıla
cağını bildirdi.

İLAN
S.S. GÜR-AŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperalfimlzln 1995 yılı olağan Genel Kurulu 15 
Ocak 1995 günü saat 10.00'da Gemlik Hailtpajal 

Mahallesi Atatürk İlkokulu Salonu'nda yapılacaktır. 
Ekseriyet temin edilemediği taktirde 22 Ocak 1995

Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları 

önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1 - Yoklama ve açılış
2- Divan teşkili ve saygı duruşu
3- Yönetirin Kurulu faaliyet raporunun okunmasf
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Raporlar hakkında görüşme
6- Yönetim ve denetim kurulunun ibrası
7-1995 yılı aidatlarıhin tesbiti
8- Çalışma proğramının tesbiti
9-1995 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek tesbiti
10 - Dilek ve temenniler
11 - Kapanış.

ŞAKRAK PLASTİK
PLASTİK

ZEYTİN KASALARI, BİDON 
ÇEŞİTLERİ EVLERDE

KULLANILAN ARAÇ VE 
GEREÇLER İLE

HİZMETİNİZDEYİZ.

T>ost ve müşterilerimin 
yeni yılını Hatlar, 

sağlıfçve mutfululylolu. 
günler geçirmesini

Orhangazi Cad. No 25/A 
GEMLİK

Tel: 0 (224) 514 09
513 42 62

Yeni yılınızı 
en iyi diteü^erimle (çıtlar, 
saglı/çve mutluLlulçdotu yünler 
getirmesini temenni ederim.

^SÖZÜ^^İ Mimark^İnşaııt Ltd. Ştiy

İbrahim Akıt Cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK 

Tel: 513 42 32 -513 13 46

ÜLUdAG 1 
StiThAflĞSİ I
İSMAİL OSMAN EMEÇ
Dost ve müşterilerimizin 

yeni yılını kutlar, sağlık fiuzurve I 
mutluluklar getirmesini dileriz. | 
Her zaman taze süt ürünleri- Sucuk-Pastırma- s 
Yumurta- Bal-Reçel ve helva çeşitleri bulunur.. I

Demifsubaşı Mah. No : 31 
Tel: 513 11 51 GEMLİK

ı<Ay-TEn
Cam ve Pet Kavanoz Teneke Ambalaj Ticareti

Her çeşit pet ve cam kavanoz-^plastik zeytin selesi- turşu tenekesi 
çeşitleri ile hizmetinizdeyiz.

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN YENİ YILINI KUTLAR 

MUTLULUKLAR DİLERİZ.

XCWEZ OFSET
MatBaacılık- yayıncılık- ^Tanıtım Jfizmetleri 

• *•
Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu-, 

Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil 
Makbuzu- Serbest Meslek Makbuzu 

Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-Kaşe-

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM

TEL : 513 17 97
ADRES : Gazhane Cadde Oto Elektrik Fikret yanı Beceren Apt. altı 51/A 

GEMLİK

Ahmet ATALAR
Tel: 513 52 22 - 514 21 25 &Fax: 513 70 15

Kooperatif ortaklarımızın ve 
Değerli Gemliklilerin 

yeni yılını kutlar, 
mutluluk dolu günler getirmesini
d il erim. s.Ş. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi

Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Adına Başkan

Süreyya BAYRAK
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ALTÂNTİCARÎ

GEMLİKLİ DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN 
YENİ YILINI KUTLAR, SAĞLIK VE 
MUTLULUK GETİRMESİNİ DİLERİZ.

AKIT PETROL

Limanımıza 
ton balığı 
geldi

Konserve yapımında 
kullanılmak üzere 
limanımıza î699 ton 
orkinos balığı geldi.

27 gündür boşaltma 
çalışmaları devam 
eden ton balığını 
getiren Fuyo Norito adlı 
geminin bugün yükünü 
boşaltarak limanımız 
dan ayrılması beklen! 
yor.

Dökme olarak gelen 
balıkların ve soğuk 
hava-ambarlarından 
çıkartılmasının güç 
oLması nedeniyle 
boşaltırla çalış" - 
malarının 27 günde 
tamamlanabildiğin!4 
söyleyen ilgililer malların 
Bursa'daki Kerevitaş 
Firmasının ambarlarına 
götürüldüğünü bildirdi 
ler.

Konserve yapımında 
kullanılacak olan -1699 
ton dondMKUlmjş ton 
balığı, Güney 
Afrika'dgh limanımıza 
getirildi.

Yeni yıla
TÎ3EL OTEL’DE

Yılbaşı Menüsü 
Ordov tabağı 
Ara Sıcak 2 çeşit 
Hindi dolması 
Meyve Tabağı 
1/2 İçki 
İşkembe Çorbası

YEMEKS ANAYI Mvdlv, ydl&r diler
OFabrika O Atölye ODüğün-Eğlence O Hastane- Okul'O işyerlerine

■ U§fâr elerfenj sağlıklı leziz hazır sofra
Ayağınıza günlük servisimizle hizmetinize girdik

3İî^ TELEFOfl YETEi^Li

Dvd ve mü^erilerirnÂzir, 
j^eel gdiM, İhrtler, derç ve d&dluJl 

pılı vlm>awu dilerim,

EfîlRc kUpDÜÎtA
Fedai EMRE

Pazar Cad. No: İ -Tel: 513 41 14 GEMLİKTEL: 5248018 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KAFETARYASI GEMLİK

■Si

laaBiBiaBiaaBJBJBfanaiBiBJaaBJâîBjâaBigjBiaBjaıaaBfaaBiajaBiBjBfBjgıgjEuaaiBiaii^nafia^

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

TA‘RUK<g‘Ü-Z‘EL 
TEL: 513 67 00 3 Hat

Gemlikli henışerilerimizin 
yeni yılını kutlar, 

saflık mutluluk ve huzur dolu günler 
geçirmesini temenni ederiz.
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Memur eylemi üzerine bir konuşma
olmadığını resmen bildirdi. Hükümet 
samimi değil.

Bir hakkın kullanılması bir başkasının
Türkiye'de 20 Aralık 1994 günü I mil 

yona yakın memur bir günlük 
Hükümete uyarı eylemi yaptı. Eylem 
memurun ekonomik ve demokratik 
haklarının DYP-SHP hükümeti tarafın
dan çözüme kavuşturulmadığı için halk 
tarafından da haklı bulundu. .

Çünkü, memurlar uygulanan 
ekonomik politikalar gereği yüzde 150 
lere yükselen enflasyonda en çok yok
sullaşan kesimi oluşturdu.

"Benim memurum İşini bilir" 
düşüncesindeki memur, dün olduğu 
gibi bugün de yukarıda belirttiğimiz 
sınıfa girmiyor. Bunun dışında kalanlar 
ise aldığı ücretlerle ayın ortasını 
bulamıyor.

Öte yandan iki buçuk yıldır memura 
sendika hakkı tanıyacağını koalisyon 
protokollne alan iktidar, bu konuda 
sağlıklı bir adım atmıyor.

Memurların ekonomik ve 
demokratik talepleri yerine gelmeyince 
çeşitli kez yapılan uyarılar bu kez büyük 
bir İş bırakma eylemine dönüştü.

Gemlik Kamu Çalışanları Platformu 
sözcüsü, Eğit-Sen Şube Başkanı 
Abdullah Çelik bu hafta köşemizin 
konuğu.

Çelik ile 20 Aralık eylemini konuştuk
— Sayın Abdulah Çelik, son zaman

larda memurları sık sık sokaklarda 
görüyoruz. Son olarak da 20 Aralık 
günü Türkiye genelinde yapılan eylem 
Gemlik'te de yapıldı. Katılım nasıldı?

- 20 Arglık eylemine Gemlik'te yak
laşık 600 memur katıldı. Bunlardan 
274'ü öğretmen, 128'i belediye memuru 
idi. Sağlık Ocağında bir doktor işinde 
tüm sağlık personeli eylemdeydi. SSK. 
Hastanesindeki tüm doktor ve personel 
eyleme katıldı.Hatta "bu iş yerinde 1 
?ünlük grev vardır" diye pankart asıldı.

ani Gemlik'te katılım bence iyiydi.
— Memuru bu eyleme İten neydi?
— Memurun içinde bulunduğu eko

nomik çöküntü baş sırayı alıyordu. 
Maaş kayıplarımız vardı. Yeni bütçe 
yasası memura birşey vermiyordu. 
Sendikal hakların yasal ve Anayasal 
güvence altına alınmaması, ulus - 
lararası sözleşmelerin, iç hukuk düzen
lemelerinin yapılmayıp hayata geçi 
rilmesi konusunda hükümeti ve TBMM 
uyarmaktı amacımız, _ ___ ___

— Eylemin yapılmasını 
engelleyenlen oldu mu?

Başta hükümet eylemi yasadışı ilan 
etti. Bazı bakanlar .eylemi kırmak için 
açıklamar yaptılar. İlçemizde de daire 
müdürleri eylemi kırmak için memurları
na baskı uyguladılar

— Hanâi Müdürler baskı yaptı açık
lar mısınız?

— Mesela PTT'de, Vergi Dairesinde, 
Mal Müdürlüğünde eylemin yasal 
olmadığı memura söylenerek psikolojik 
baskı yapılmıştır. PTT'de yazılı ve imzalı 
duyurular yapılmıştır.

— Sayın Çelik, yapılan eylem sizce 
yasal mıydı?

— Bizce yasal. Bunun hukuksal 
nedenleri var.Anayasanın 17. mad
desinin birinci fıkrası "Herkes yaşama, 
maddi ve manevi varlığını korumak ve 
geliştirmek hakkına sahiptir." der. 55. 
maddenin 2. fıkrası da “ Devlet çalışan
lara yaptıkları işe uygun adaletli bir 
ücret elde etmeleri ve diğer sosyal 
yardımlardan yararlanmaları için ted
birler alır." der.

Oysa ki hükümet bu tedbirleri 
almamış, memurları ekonomik çöküntü 
içine itmiştir.

Yine Anayasanın 90. maddesine 
göre "Uluslararası sözleşmeler usulüne 
uygun İmzalandığında yasa hük - 
mündedir" der..

Buna göre İLO sözleşmesinin 87-98 
ve 151 sayılf sözleşmeleri, toplu 
sözleşme ve sendikal hakları güvence 
altına almıştır .Bundan dolayı 
eylemimiz yasaldır.

— DYP-SHP hükümeti kurulurken 
yapılan protokolda memura sendikal 
hak vereceklerini belirtmişlerdi. 
Aradan geçen bunca zamandan sonra 
sendikal haklar konusunda bir adım 
atılmadı. Bu konuda neler söylersiniz.

— İktidar seçim öncesi ve sonrası 
memurlara sendikal hak vereceklerini 
belirttiler. Halbuki o zaman 
mahkemelerin de yasal saydığı memur 
sendikaları kurulmuştu. 1992 Kasım ayın 
da hükümet İLO sözleşmesini imzaladı. 
Bir yıl içinde de yasalardaki hukuki 
değişiklikleri yapacaklarını taahhüt etti 
ler.

. Aradan iki yıl geçtiği halde hazır
lanan yasa tasarısı Meclis'te 8 
komisyondan geçti 47 değişiklik gördü. 
Alt komisyonda bir hatada görüşülmesi 
gereken tasarı 6 ay bekletileli.

Peşinden de Anayasaya aykırıdır 
diye bir kenara bıraktılar.Öysakl aynı 
hükümet 24 Nisan 1992 de Danıştay'a 
memur sendikalarının Anayasaya avkırı 
olup olmadığını sordu. Danıştay birinci 
dairesi 24 Mayıs 1992 günü memur 
sendikalarının anayasaya aykırL_

Gemlik KÖRFEZ

X ......"....

görev yapmasına bağlı değildir.
— Yani hükümetin memura sendikal 

hak vermeye sizce niyeti yok mu?
— Bu hak verilebilir. Ancak, bu bizim 

beklediğimiz uluslararası düzeyde 
düşünülen grevli toplu sözleşme hakları 
İçine alan bir sendika olmayacaktır.

— Ne yapmalı öyleyse?
— Sendikaları kurarken hiçbir siyasi 

partinin şevkat ve iyi niyetine güven
medik. Tum memurlar örgütlendiğinde 
büyük bir baskı grubu olarak bu hakkı 
alacaklardır.

— Gemlik'te 2 bine yakın memur 
olduğunu biliyorum. Sizin İfadenize 
göre eyleme 600 kişi katılmış. Öbür 
memurlar sizce kendilerini ekonomik 
ve demokratik yönden ilgilendiren 
böyleslne önemli bir konuda neden 
duyarsız kalıyorlar?

— Eyleme gitmiyen memurlardan bir 
kısmı işini bilen memurlar sınıfına giri 
yor. Bir kısmı da henüz örgütlenmenin 
gereğini tam olarak kavrayamamış 
insanlar. En önemlisi de memurların 
devletle özdeşmesi, kendisini devletin 
bir parçası sayması ve görmesidir.

Memur, görev yaparken devletle 
olan ilişkisini çalışan- işveren ilişkisin 
kavramış olsa bu katılımlar beklenen - 
den dana çok olurdu. Bir de devletin 
baskısından korkmayı sayabiliriz.

— Gemlik'te Kamu Platformuna 
bağlı kaç tane sendika var?

— Öğretmenlerin Eğit-Sen, Belediye 
Memurlarının Tüm Bel-Sen, Maliye 
çalışanlarının Tüm Maliye-Sen, Tarım 
Müdürlüklerinin Tarım Sen, Sağlıkçıların 
Tüm Sağlık-Sen sendikaları Gemlik'te 
örgütlü, bir de PTT çalışanlarında 
olduğu gibi ilçemizde örgütlenmemiş 
ama Bursa'ya kayıtlı memurlar var. 
Gemlikteki sendikalı memur sayısı binin 
üzerinde.

— Bu eyleme grev diyebilir miyiz?
— Bu bir iş bırakma eylemidir. 

Bugüne kadar yapılan memur eylem
lerinin en büyüğüdür.1 günlük grev 
diyebiliriz.

Sorunlarımız çözüme kavuşmadığı 
sürece daha geniş katılımlı ve uzun 
süreli eylemler yapacağız,

Bu eylemler halka karşı değildir. 
Eylemler sırasında halk zarar görecektir. 
Ama bizim durumumuzu göz önüne 
alarak hoş görülü olacaklardır. Bunu 
bekliyoruz. Haklarımızı aldıktan sonra 
daha verimli çalışacağız ve güler yüzlü 
olacağız.

— Eyleme katılan memurlar sevk 
kağıdı alarak mı görevlerinden 
ayrıldılar?

— Yalnız öğretmenler sevk aldılar. O 
da Türkiye de bir Gemlik'te olan uygu
lamadır. Diğerleri iş bıraktılar.

— Sizce eylemden sonra mesaj ye 
rine ulaştı mı?

— Önümüzdeki süreç içinde istekler 
doğrultusunda çalışmalar başlatılırsa 
mesajın yerine ulaştığını anlayacağız.

— Başbakan bütçede belirtilen % 22 
zam artışının göstermelik olduğunu, 
memuru enflasyonun üzerinde zam 
verecekleri sözüne inanıyor musunuz?

— Başbakan bir açıklamasında 
"memuru enflasyon karşısında 
ezdirmedik, bundan sonra da 
ezdirmeyeceğiz."dedi. Ben de "alnesl 
İştir kişinin lafa bakılmaz" diyorum. Bu 
güne kadar ezdirmediyse bundan 
sonra da ezdirmez.

— Eylem günü başbakanın bazı 
eyleme katılmayan bazı sendikacılarla 
görüşme yapmasını nasıl karşılıyor
sunuz?

— Başbakanın Milliyetçi sendikalarla 
yaptığı görüşme sonrası açıklaması 
memuru vatansever, sevmeyen diye 
ayınması çok tehlikelidir. Bu bölücülük
tür. Cumhuriyet başsavcısı burada 
görev yapmalı. Ayrıca bu davranış 
Kışkırtıcılıktır .Bunu ihbar kabul etmeli, 
memuru ekonomik çöküntüye uğratan 
hükümet , memurların yasal haklarını 
çıkarmayan TBMM kışkırtıcı ve 
tahrikçidir.

— Eylemden sonra herhangi bir son- 
ruşturma başlatıldı mı?

— Bu eylem, meşru müdafaa 
eylemidir. Yasal dayanakları vardır. 
Kaldı ki yasal dayanakları olmasa bile 
meşru müdafaa durumunda suç vardır 
ama ceza yoktur. Hiç bir eylem risksiz 
değildir. Biz bu riski göze alarak eylemi 
gerçekleştirdik.

Türkiye genelinde 600 bin üzerinde 
kişi suç işlemişse hep birlikte üstlen - 
mlştir. ...

Sorunlarımızın çözülmesini bekliy
oruz.

Cezalandırma yerine isteklerimize 
kulak versinler.

— Sayın Abdullah Çelik, memur 
eylemi konusunda doyurucu açıkla
malarda bulundunuz teşekkür edlyo-

— Bu fırsatı verdiğiniz İçin ben 
teşekkür ederim.
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Şişmanlık
Genellikle İnsanların çoğunun şiş

manlıktan şikayet ettikleri biliniyor. 
Çağımızın en ciddi hastalığı olarak nite
lendirilen bu hastalık, İnsanların kom
plekse girmesini sağlıyor.

Şişman insanların sağlıklarını çok 
dikkat etmeleri gerekir. Yiyeceklerini 
yerken daha çok çiğnemeli ve rahat 
sizlik verecek yiyecekleri yimemelidirler. 
Şişman İnsanlar yediklerini hazim 
etmeleri için az fakat sık yemelidirler. 
Çünkü biraz hareket ettiklerinde yorula
cak, dinlenme isteği duyacaklar ve 
belki de bu hareketleri yapmaktan 
vazgeçeçeklerdir. Vazgeçmeden 
devam ettikleri takdirde istedikleri şekli 
alacaklardır.
| Şişmanlık, bir çok hastalığı davet 
eder. Kalp-damar, şeker, solunum siste
mi hastalıkları, iskelet bozukluklaı, met- 
bolik hastalıklar, enzime bağlı kanserler 
gibi kalıcı ve öldürücü hastalıklara 
sebep olabilir.

Şişmanlık ileri ülkelerin yoksul kesim
lerinde, az gelişmiş ya da gelişmekte 
olan ülkelerinde zengin kesimlerinde

'Bİ'RJLİ'K,

ve Sağlık
önemli bir sağlık sorunudur.

Şişmanlık bir mutfak hamallığından 
başka bir şey olmadığı herkesçe bilinir.

Şişmanlık özellikle bebeklik dönem
lerinde başlar, önüne geçllmedlği 
takdirde bu şişmanlık devam eder. 
Çoçukların ve özellikle bebek çağların
da beslenmesine dikkat edilmelidir.

Aşırı kilolu olan bebekler, bazen bu 
kilolarını ileri yaşlara kadar taşımak - 
tadır. Birçok anneler bebeğinin zayıf 
olmasından yakınır bazı anneler ise şiş - 
man olan bebekleriyle övünürler. 
Bebeğin kilosu küçük yaşlarda dikkat 
edilmeli, bu iki zıt kilonun ortası bulun
malıdır. Bu da doktor kontrolüyle, 
düzenli ve bilinçli beslenmeyle mümkün 
olabilir.

Şeker hastalarının en büyük sebebi 
şişmanlıktır.Şişmanlık, bir çok organik 
ve ruhsal hastalıkları da beraberinde 
getirir. Ani ölümlerin ortaya çıkmasında 
da şişmanlığın büyük rolü vardır.

Şişmanlık bilinçli bir diyet uygulaması 
ve iyi bir metabolik kontrolle, 
öhlenebilmektedir.

İNŞAAT ORTAKLIĞI
MANASTIR MEVKİİNDE

Deniz manzaralı 
Kaloriferli

Hidroforla

İkYeni piliniz 
kutlu olsunfö

Parkeli 
Asansörlü 

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz
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Sanlık 
tedavisi zor 
hastalık

(BYE) Tedavisi zor bir. 
hastalık olan sarılık 
virüsün© karşı ilaç 
olmadığı ve korun
manın tedaviden daha 
önemli olduğu bildirildi.

Viral hepatit olarak 
adlandırılan ve etkeni 
virüs olan olan sarılık 
çok sık görülüyor. 
Karaciğer dokusunda 
yaygın iltihaplanma ve 
karaciğer yetersizliğiyle 
gelişme gösteriyor.

Değişik tipleri bulu
nan sarılığın A ve B tip
lerinin sık görüldüğü 
öğrenildi.

Hepatit B, kro
nikleşme sarılığın, A ve 
B tiplerinin acısından 
Hepatit A'dan daha 
tehlikelidir. Hepatit A 
virüsü sindirim yoluyla, 
hepatit B virüsü ise kan 
ve kan ürünleri ile 
bulaşır.

Halsizlik, iştahsızlık, 
hafif ateş, bulantı, 
kusma, karın ağrısı, 
gözler ve deride sarar- • 
ma klinik belirtilerdir.

12 parmak 
bağırsağı 
ülseri

(BYE) Zamanında 
tedavi edilmeyen 12 
parmak bağırsağı 
ülserinin, çeşitli komp
likasyonlara yol açtığı, 
midenin çıkısını daral
tarak, şekil değişikliğine, 
sarkmasına ve hareke
tinin bozulmasına 
neden olduğu bildirildi.

12 parmak bağır
sağının ön duvarına 
yerleşen ülserlerin, 
kanamalara, arka 
duvarına yerleşen ülser
lerin de delinmeye 
meyilli”oldukları öğrenil
di.

12 parmak bağır
sağının arka duvarına 
yerleşen ülser, 
pankreasa da 
yapışarak ülser 
ağrısınını dayanılmaz 
ve devamlı olmasına 
neden olur.

Ülseri olan hastaların 
genellikle karın böl
gelerinde çalkantılı su 
sesi şeklinde ses oluş
tuğu bildirildi.

Ülkemizde 12 par
mak bağırsağı ülseri 
oldukça yaygınlık 
gösteren bir hastalıktır. 
Bu tip hastalar, mide ve 
12 parmak bağırsağı 
bölgesinde devamlı 
ağrı ve dolğunluk 
hissederler. Ülserin ileri 
döneminde alınan 
gıdalar, midenin çıkısı 
olan 12 parmak bağır
sağını geçemediği için 
şişkinlik, hazımsızlık ve 
rahatsızlık yaratırlar.

12 parmak bağırsağı 
ülseri hastalarının, 
hazımsızlık ve dolgun - 
luktan kurtulmak için, 
kendi kendilerini kustur
maya çalıştıkları ve 
bunun sakıncalı bir 
davranış olduğu bildiril
di. Mide bölgesinde 
ağrı hisseden ve 
devamlı hazımsızlık 
çeken kişilerin vakit 
kaybetmeden mutlaka 
konunun uzmanına 
başvurmaları gerekir.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN S 

SAYI: 1994/819
Davacı BOTAŞ AŞ vekili AV. Şerafettin Gökalp 

tarafından davalılar Naci Tufan vs. 
aleyhine açılan irtifak ve mülkiyet hakkının 

tescili davasının yapılan yargılaması sonunda:
Davalılar İbrahim Lütfü Özdemlr, 

Naci Tufan, Faruk Tufan, Zehra Tufan, 
Selim Yaşar, İbrahim Parlak, Osman Yazıcı, 
Ali Rıza Bayrak, Nurhayat Aydın, Nazif Gün, 

Yunus Bektaş, Abdi Işık, Ahmet Gür e, 
Ahmet Ari'nin bilinen adreslerine tebligat 

yapılamamış, adreslerinin meçhule 
kaldığı anlaşılmış olmakla, davalılara ilahen 

tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 
adı.geçenlerin yargılamanın yapılacağı 

23.2.1995 günü saat 9.30'da mahkememizde 
bizzat hazır bulunmaları veya kendileri bir vekil 
vasıtasıyla aksi takdirde yokluklarında karar ve 

________ rileceğl Hanen tebliğ olunur.________

Gözlerinize dikkat edin
(BYE)Gözlerinizin sulan

masını hafife almayın 
ciddi nedenleri olabilir. 
Sulanmanın gerçek 
nedeni belirlenip tedavi 
edilmelidir.

Göz sulanmasının çok 
ciddi nedenleri olabilir. 
Çeşitli nedenlere bağlı 
olan gözyaşı, bir belirtidir. 
Birçok hastalık göz sulan
masına neden olabilir. 
Gözyaşı yollarının tıkan - 
ması ve iltihaplanması, 
refleks sulanmaları ve yüz 
felçleri de, gözyaşına 
neden olabilir.

Gözyaşı kesesi iltihap - 
lan da yaygın olarak 
görülmektedir. Bu kesenin 
herhangi bir nedenle 
tıkanması, gözyaşının

doğal yolundan akarak 
buruna geçmesini 
engeller ve gözyaşı 
kesesinde iltihapların 
oluşacağı bildirildi.

Gözyaşı kesesi tümör - 
leri ve gözyaşı yolunun 
yaralanması da göz 
sulanmasına neden ola
bilir. Gözyaşı yolu 
yaralanmaları birkaç 
saat içersinde tedavi 
edilmelidir.

Göz sulanmasının 
tedavi edilebildiğini, 
gecikme halinde teda
vide başarı şansının 
düşeceğini de belirterek, 
göz damlası, pomad ve 
ilaçların gelişigüzel kul
lanılmaması gerektiği 
bildirildi.

Anne sütü beyin ve sinir 
sistemini güçlendiriyor

(DID)Araştırmacılar 
biberonla beslenen 
bebeklerin anne sütü 
içen bebeklere göre 
beyin ve sinir sisteminin 
daha güç geliştiğini bul
dular. Bunun nedeninin 
anne sütünün içerdiği, 
ancak hazır mamada 
genellikle bulunmayan 
doymamış iki yağ asiti 
olduğu öğrenildi.

Beyin ve sinir 
hücrelerinin önemli ele
manları olan arachidon 
asiti ve docosaheksan 
asitini yeni doğan bebek
ler hemen üretemediğin- 
den bu gereksinimlerini

anne sütüyle karşılıyorlar. 
Bebeklerin metaboliz
ması ancak dört ay 
sonra gerekli yağ asitlerini 
üretebilecek duruma 
geliyor.

Çocuklar dokuz yaşı
na geldiklerinde ikinci kez 
kontrolden geçirilme
lidirler. Araştırma sonucu 
biberonla büyütülen 
çoçukların uzun süre 
anne sütüyle beslenen 
çocuklara göre ileri 
yaşlarda daha sıklıkla 
nörolojik rahatsızlıklara 
yakalanabileceklerini 
gösteriyor.

GEMLİK REHBERİ
Resmi Daireler

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Evsi31052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gerekil Telefonlar
155 
5131044
5131879
5131206

TEK Arıza 5132066 Gemi Saatleri
TEK İşletme 5134503 Yalova -Sirkeci (İşgünleri)
Turizm Der. 5131274 05.50-13.05-17.00.
Spor Sah. 5131900 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.
Orm. Böl. Şf. 5131286
MIHI Eğt. Md. 5131174 Belediye
Halk Eğt. Mrk. 5131846 Santral 5134521-23
Halk Kütüp. 5131353 Sekreter 5134520As. Şb.
Karayolları . 5131308 Zabıta 5134521-190
Uman Bşk. 5131133 Otobüs İşlet. 5134521-122
Mal Md. 5.131095 Su İşletmesi 5134521-115
Nüfus Md. 5133742 İtfaiye 5132325
Özel İd. Md, 5131507 Muhasebe Md. 5134521-182
Tapu SIc. Md. 513141.4 Yazı İs. M d. 51&521-111
Müftülük 5131364 Su Arıza 5134521-185
Gümrük Md, 5132978
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360 Hastaneler
İlçe Tar. Md. 5131186 Devlet Has. 5139200
İlçe Seç. Md. 5134994 SSK Hastanesi1 5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

UÇAK 
SÖNMEZ HAVA YOLLARI

BURSA DAN :
08.30-11.30 -17.30

İSTANBUL DAN :
09.30 -13.30-18.30
HAVA LİMANI TEL:

2465445
Bilet Satış Tel:

2222097
TAKSİLER

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324 

GAZ DAĞITICILARI
Aygaz:

Özgaz

MÖ®W
27 Aralık 1994 Salı ONUR

28 Aralık 1994 Çarşamba MERKEZ

29 Aralık 1994 Perşembe S.SARAL

30 Aralık 1994 Cuma ÇAĞLAR

31 Aralık 1994 Cumartesi BAYER

1 Ocak 1995 Pazar ÇAĞLAR
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Cjendiİçlilerin yeni ydını Içutlar, I 
sağldjnutlulul^ ve huzur dolu 1

günler geçir meşini dileriz

Gemlik Liman ve
Deoolama İsletmeleri A.S

| Tiran Gemlik lınlknıın üye ve 
SSİII delegelerinizin

I ¥c||i yılını kutlar,

| sağlık ve mutluluklar dilerin.

"Çilli
Horoz"

SHP 
Gemlik İlçe Yönetim 

Kurulu

sahnelendi
ANAP İlçe örgütü 

tarafında ilçemize getir
tilen "Çilli Horoz" adlı 
oyun geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü ilgi ile 
izlendi.

Üsküdar Sanat 
Tiyatrosu'nun sahneye 
koyduğu oyun 
Cumartesi günü saat 
19,30 Belediye Düğün 
Salonu'nda halka ücret
siz olarak izletildi.

ANAP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, "İlçenin 
kültür hizmetine katkıda 
bulunmak İçin Üsküdar 
Sanat Hyatrosu'nu 
Gemliklilere izletme 
olağanı sağladık. Ve 
gösterilen İlgiden 
dolayı memnunuz" 
dedi.

ddtb günler

İSMET DAĞ ve
oğulları

Adres :Orhangazi Cad No: 30
Tel: 513 12 05 

GEMLİK

Gemliklilerin ve müşterilerimizin 
z^^Ç^Yeni' 'yılını kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dileriz

Adres: Umurbey Sanayi Bölgesi Yalova Yolu 2. Km. GEMLİK
TEL: 513 24 54-5134739-51344 54 FAX : 513 18 16

F~ ~
zlr BUU ' !----------------

MÜŞTERİLERİMİN

YENİ YILINI KOTLAR, SAĞLIK VE HUZUB
I DOLU «ÜNLER GEÇİRMELERİNİ DİLERİM

...........---------____________'
Aîtsı.An TİCARET

İsmail ARSLAN
Prelli Bayii

Çimento İnşaat Malzemeleri Ticareti
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