
Anavatan Partisi İlçe Teşkilatının S.olağan ilçe kongresinde, Ferhat Kurt, 189 oy alarak, ilçe başkanlığına getirile

ANAP’ta Ferhat Kurt dönemi
Anavatan Partisi İlçe Teşkilatı'nın, dün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda 
yapılan 8. olağan ilçe kongresinde, İlçe Başkanı Adnan Tekin aday olmazken, yeni ilçe başkanlığına Ferhat Kurt seçil
di. Kurt, 392 delegeden 208’inin oy kullandığı seçimlerde, 189 oy aldı. Tek liste ile yapılan seçimli kongrede, heye
can yoktu. Kongreye, Bursalı eski bakanlardan İlhan Aşkın ile İl yöneticileri katıldı. Ali ÖZYURT’un haberi sayfa 3’de

■■■■I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
O 1 Ekim 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Doğru Yol Partisi üçe Başkanı Faruk Güzel, ilçe bakanlığı görevine seçilerek gelmek istediğini söyledi.

“Türkiye’de trendi yükselen tek partiyiz”
Çjüne IŞakış

Kadri Güler 
gemlikkorfez@mynet.com

Heyecansız kongre
j ANAP dün genel kurul kongresini yaptı.
' Kongrenin bir bölümünü izledim.

I Dahası ANAP’ın kurulduğundan beri 
bugüne kadar geçen tüm kongrelerini izledim. 

Salonlara sığmayan partinin şaşalı gün- 
terindeki kongreleri gördüm.

|İ Bir siyasi parti A sınıfı salon sayılan 
। Belediye Düğün Salonu’ndan B sınıfı salon- 

| llarda kongre yapıyorsa, bilinki o partilerde 
■| küçülme var demektir.

ANAP, kongresini B sınıfı bir salonda 
|ı yaptı.

Kongre oldukça gecikmeli başladı.
’t Partinin ağır toplan olan İl yönetimi ve 
«1 eski yöneticiler gelince, eski başkan Adnan 

I Tekin kongreyi başlattı.
fi Salonun büyük çoğunluğunu konuklann 

doldurmasına karşın, 208 delegenin oy kül
li landığı görüldü.
i; Seçimlere tek liste İle gidildiğinden kong 
rj rede heyacan yoktu.
y Çekişme ve yanşma olmayan siyasi parti 
। kongrelerinde heyacan olmuyor.

Partiye sekiz yıl ilçe başkanlığı yapan 
l * «dnan Tekin in aday olmamasını anlamalı.
•ı Tekin, yıllardır Belediye Başkanlığına 
’! aday adayı olacağını söylüyordu. Bu kong 

♦ede bunu resmen ortaya koydu ve yerini 
'enç bir kişiye bıraktı.

g< ANAP Osmanlt İmparatorluğu gibi bir 
’l seyir çiziyor.
। Bu dönemde görev almak fedakarlıktır.
|> Yeni seçilenleri kutluyorum.

Doğruyol Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 19 Ekim 
Pazar günü yapılacak 
8. Olağan Genel 
Kurul’un hazırlığı 
içinde olduklarını 
söyledi.
Göreve atamayla 
geldiğini hatırlatan 
Güzel, "İlçe 
Başkanlığı görevine 
seçilerek gelmek 
istiyorum." dedi. 
DYP’nin yeni Genel 
Başkanı ve yeni 
vizyonuyla Türkiye’de 
trendi yükselen 
tek parti olduğunu 
belirten Faruk Güzel, 
ilçe kongresinin 
tamamlanmasının 
ardından yerel 
seçimlere yönelik 
çalışmalara ağırlık 
vereceklerini bildirdi. 
Seçimlere hızlı 
hazırlanacaklarını, 
kesinlikle kazan
manın dışında hiçbir 
düşünce içerisinde 
olmadıklarını ifade 
eden DYP Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk Güzel; 
” Çok iyi bir Beledi 
ye Meclisi kadrosuy
la halkımızın önüne 
çıkacağız." dedi. 
Geçtiğimiz son 1 ay 
içerisinde partilerine 
250 kişinin katıldığım 
açıklayan Güzel, 
kongreden sonra 
daha büyük katılım
ların yaşanacağını 
ifade etti.

Önceki akşam yapılan haftalık Yönetim Kurulu toplantısında. Faruk 
Güzel Başkanlığındaki Doğruyol Partisi İlçe Yönetim Kurulu üyeleri kon
gre öncesi çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Birlik’ten köylere ı 
27 milyarlık yatınm

Gemlik 
Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği nin 
dün yapılan genel 
kurul toplantısın
da, birliğe bağlı 
köylere 2004

bütçesinden 27 
milyar lira tutarın
da yatırım yapıl
ması karan alındı. 
Kaymakam 
Saddettin Genc'in 
Başkanlık ettiği 
Köylere

Hizmet Götürme 
Birliğinin 
önümüzdeki 
dönen görev 
yapacak Encümen 
üyeleri de 
behriencfi.

Haberi sayfa 5'te |

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

| 'Zartadan Çfafayn
Yılmaz AKKILIC

Hukuk, gugukla 
kanşınca...

Şimdi Türkiye’nin gündemine bir seçim 
tartışması oturdu.

Bu ülkede ters giden bir şeyler var.
Terslik nereden geliyor bilinmez.
Aslında biliniyordur da taraflar seslerini 

çıkarmıyorlar.
Yargıtay 3 Kasım 2002'de yapılan seçim

lerde şaibe olduğuna kanaat getirdi.
Yargıtay kararını verirken hukukun üstün

lüğü prensibinden hareket ediyor kuşkusuz.
O halde;
Seçimlerde şaibe vardı ise...
TBMM’de oturan saygıdeğer vekiller 

farkında değil miydi?
Bizim memlekette ben yaptım oldu man

tığından bir türlü kurtaramıyoruz kendimizi.
Devleti yönetenlerden yönetilenlere kadar 

toplumsal yapının her evresinde karşımıza 
çıkıyor bu anlamsız düşünce.

TBMM Başkanı çıkıyor diyor ki.
“Bu karar TBMM'nin iradesine gösge 

düşürür”
Doğru katılıyoruz.
Ama gölge dün akşam mı düştü.
Demek ki gölge vardı.
Dün tescil edildi.
Beyler gölgeye rağmen parlamentodaki 

koltuklarına oturdular.
Şimdi de kalkmak zor geliyor.
Gelir tabii.
Binleri kaosdan sözediyor.
Kaos çıkacağı kesin.
Ama kaos çıkacak diye de hukuka itiraz 

etmek olur mu?
Olmaz... Olmamalı...
Ama biz “anayasayı bir kere delmekle bir 

şey olmaz”, “verdimse ben verdim” diyen
leri Cumhurbaşkanlığı mertebelerine oturtan 

| bir ırkın ahfadıyız.
Rüzgar ektik şimdi fırtına biçiyoruz.
Öyle anlaşılıyor ki hukuk biz de sanılıyor 

guguk.
O nedenle...
Kaosla yaşasak, krizler yeniden kapımıza 

da gelse, eğer Türkiye’de yargı diye bir erk 
varsa onun emrine uymak, kararma saygılı 
olmak gereğini yerine getirmek durumun
dayız.

Çünkü biz ne kaoslar gördük...
Ne krizler yaşadık....
Şimdikini mi kaldıramayacağız?

Sonbahar
Yahya Kemal şöyle diyor bir şiirinde: 

Günler kısaldı, Kanlıca’nm ihtiyarlan Bir 
bir hatırlamakta geçen sonbaharlan

Duymuştum, şair zaman zaman 
Emirgân Çınaraltı’nda bastonunun 
üstünde kavuşturduğu ellerine alnını 
dayayarak öylece oturur, âdeta kendin
den geçer, bir bakıma bediî bir itikâfa 
dalar gidermiş.

Öyle anlaşılıyor ki karşı sahile geçip, 
ulu çınar ağaçlannın sararmış yaprak- 
lannı döktüğü cadde ve sokaklann şurası
na burasına sığınmış, camlan buğulu 
kahvehânelerde nargile tokurtuları 
arasında geçmişi yâd eden Kanhcan ihti
yarlara da kulak misafiri olmuş.

Kurak yaz mevsimi geçip de yağmur 
birden indirince, çalışma odamın 
penceresinden, çevresi çuha çiçeklen, 
cam güzelleri ve ortancalarla bezeli küçük 
çiçek tarhlarıyla kuşatılmış kırmızı kotto 
döşeli avluyu yıkayan damlacıklara dalıp 
gittim ben de. Bir şeyler anlatmaya 
çalışıyor gibiydiler küçük sürekli 
pıtırtılarıyla; anılarla yüklü, hafiften paslı 
ve gamlı bir ezgi dinliyormuşçasına etk
iliyordu insanı bu.

Gençlere, özellikle ikinci yenicilere 
çapraz gelebilir ama, benim de sonbahar 
üzerine zamanından önce söylenmiş 
dizelerim var:

Hışır hışır hışır hışır 
Ayaklarımda sonbahar 
Uzaklaşır, yakınlaşır 
Benim kadar, benim kadar

Ne bülbül istiyor gülü
Ne gül de gamlı bülbülü
Bu sonbahar üzüntülü
Benim kadar, benim kadar...
Tevfik Fikret’in günümüzde pek de 

kolay anlaşılamayacak bir şiiri vardır yağ
mur üzerine, “Küçük, muttarit 
(tekdüze), muhteriz (çekingen) darbe 
ler” diye başlar, “Sokaklarda seylâbeler 
(seller) ağlaşır / Ufuk yaklaşır, yaklaşır, 
yaklaşır” diye geçiş yapar ve bir yerinde 
şöyle yakınır:

Geçer boş sokaktan hayâlet gibi
Şitâbâ ü pûşîde-ser bir sabî;
O dem leyl-i yâdımda solgun, tebâh
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siy âh...
Bugünün diliyle anlamı şu: “Geçer boş 

sokaktan hayalet gibi / Alelacele ve 
başı açık bir çocuk / O an anılarımın 
gecesinde solgun, yıkılmış / Bir kadın 
siyah bir örtü sürükler...”

Yine de zor anlaşılması, ama Fikret’in 
kendiyle bile kavgalı, karamsar iç 

dünyasında yağmurun yarattığı etki 
budur işte. Boş sokaklardan geçen başı 
açık bir çocuk ve solgun-yıkılmış bir 
kadının ardı sıra siyah bir örtüyü sürük
leyişi...

Sonbahar ben yaştakileri alıp geçmişe 
götürüyor; doğrusu hoş da oluyor bu, 
eski köhne bir balıkçı meyhânesinin 
dumanlı âleminde kulaç atar gibi oluyor 
insan...

Oysa gençler yoksunlar bu tatlı duygu
dan, çünkü onların anımsanacak pek bir 
şeyleri yok...
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Anavatan Partisi İlçe Teşkilatının 8.olağan ilçe kongresinde, Ferhat Kurt, 189 oy alarak, ilçe başkanlığına getirild

ANAP’la Ferhat Kurt fami
Ati OZYVRT

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı nın 8. 
Olağan Genel 
Kurul u Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu nda 
yapıldı.
Eski Bakanlardan 
Ilhan Askın, Bursa 
İl Başkanı Turgut 
Şahin, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başta olmak üzere 
diğer siyasi parti
lerin ilçe baskan- 
lan. Anaplı çevre 
ilçe ve belde 
Belediye Başkan

-şiarının yanısıra 
muhtarların da 
katıldığı tek liste 
halinde girilen 
konrede. Anavatan 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı na 
Ferhat Kurt seçildi. 
Eski Bakanlardan 
İlhan Aşkın 1983 

TAŞI 
GEDİĞİNE

Bursa’yı ziyaret eden kontlar, 
kontesler, prens, prensesler 
hiç döviz bozmamış.
O unvanları edinmek için 
paralan tükettiklerinden.
Onlar da bizler gibi 
zil kalmışlar...
Desenize adlan ulu
Cepleri kuru...

Kontlar, kontesler....

yılında Türkiye’de 
ANAP’la başlayan 
atılım ve hizmetleri 
anlattığı konuş
masında yine bu 
dönemde Gemlik’te 
gerçekleştirilen 
yatırımları 
dile getirdi. 
Türkiye’nin
ANAP’ın tek başına 
iktidar olduğu 
dönemde ayağa 
kalkıp çağ atladığını 
söyleyen Aşkın, 
"Türk insanı ül 
keye önemli 
hizmetler gerçek
leştiren Anap’ın 
meclis dışında 
kalmasına gönül
leri razı gelmeye
cek ve önümüzdeki,- 
seçimlerde layık 
olduğu yere 
mutlaka 
getirecektir." dedi. 
Katıldığı kongre 
lerde bunun işareti
ni aldığını belirten 
Aşkın, yatırımların

Anavatan Partisi İlçe Kongresine eski Bakan İlhan Askın ile eski il yöneticileri de katıldı
hızlanmadığı sürece 
gelişme beklene
meyeceğini ifade 
ederek; "iyi niyetli 
bir parti işbaşın
dadır. Ak Parti 
bunu ihmal ediyor. 
Birçok insanımız 
işsizlikten 
kıvranıyor. 
İşsizliği önleyecek 
yatırımlara yönel 
melidir." diye 
konuştu.
Anavatan Partisi 
Bursa İl Başkanı 
Turgut Şahin ise, 
Türkiye’nin ençok 
hizmeti tek parti 
iktidarları döne
minde aldığını 
söyledi.

Adnan Tekin, sekiz yıllık İlçe Başkanlığı 
görevinden dün yapılan kongrede veda etti. 
Görevini Ferhat Kurt’a bıraktı.

Ozal’ın iktidara 
geldiğinde devletin 
dinamikleriyle uğra 
madığına dikkat 
çeken Şahin; "Ne 
üniversitelerle 
nede tayinlerle 
uğraştı. O 
ekonomik konu
lara kafa yordu. 
Üniversiteler bili 
min yapıldığı 
kuramlardır.
Onlarla uğraşır
sanız ülkenin 
önünü tıkarsınız. 
Onun için üniver
sitelerde elinizi 
çekin." diyerek 
hükümete gönder
mede bulundu. 
Konuşmasında

CHP’ye de çatan 
ANAP Bursa İl 
Başkanı Turgut 
Şahin, CHP’li 
Milletvekillerinin 
Meclis in bordrolu 
memurları gibi 
sadece maaş aldık
larını ve hiçbir yap
madıklarını 
savundu.
Yapılan konuş
maların ardından 
tek liste halinde 
girilen kongrede; 
Toplam 392 delege
den 208’inin oy 
kullandığı seçim
lerde, Ferhat Kurt . 
geçerli 189 oy 
alarak, ilçe başkan
lığına getirildi.
Ferhat Kurt 
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığı na geti 
rilirken, yönetim 
kurulu ise şu isim
lerden oluştu: 
Mehmet Bıyık, 
Metin Akın, İsmail 
Beki, Hüseyin 
Akdoğanlar. Figen 
Egemen, Engin 
Kökçam. Adem 
Kaya, Sedat 
Aydınlı, Emir Turan, 
Selçuk Benli,

İbrahim Aşan, Nuri 
Ayyıldız. Özgür 
Seferoğlu ve Ümit 
Yüksel.
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanlığına seçilen 
Ferhat Kurt, şuan 
dibe vurmuş gibi 
gözüken bir par
tinin nasıl şaha 
kalkacağını kısa 
zamanda he rkesin 
göreceğini belir 
terek: "Söyleşine 
zor bir dönemde 
üstlendiğim bu 
görevi başta ailem 
olmak üzere 
çeıremdekilere 
anlatmakta 
oldukça güçlük 
çektim.
Ürettiğimiz hizmet
lerin takdirini 
görmezden gelen
lere karşı daha 
fazla çalışmamız 
gerektiğini 
anladım. Biz rant 
için değil hizmet 
için buradayız. 
Yerel seçimde 
ANAP'm bayrağını 
belediyenin en 
üstüne dikmek için 
vargücümüzle 
çalışacağız.M dedi.
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MF'Iİ tartan gıda taesi
Ali OZYURİ

AK Parti Gemlik 
Kadın Komisyonu 
tarafından düzenle
nen gıda kermesi 
açıldı.
Belediye Sergi 
Salonu'nda ki 
kermesin açılışına 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile birlikte 
davetliler katıldı. 
AK Partili hanım
ların kendi elleriyle 
yaptıkları yaprak 
sarması, pasta, 
börek, kek, mantı 
ve aşure gibi 
yiyecekler ilgi 
gösterenlerin 
damak tadına 
sunuldu.

AK Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, kadın 
komisyonlarınca 
organize edilerek, 
açılan kermesden 
elde edilecek gelir

lerin yardıma 
muhtaç insanların 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasında 
kullanılacağını 
söyledi.
Yiyecek standından

sarma ve kek 
alan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ödediği 
20 milyon lira ile 
ilk alışverişi 
yaptı.
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

İ s

Prim borçlarına 
taksitlendirme

SSK ve Bağ-Kur 
prim borcu yapı- 
landınlmasmda 
müracat süresi 
doluyor.
SSK ve Bağ-Kur 
borçlarının yeniden 
yapılandırılması 
uygulamasından 
yararlanma süresi, 
Bağ-Kur’da bugün, 
SSK’da ise 3 Ekim 
Cuma günü dolacak. 
Bağ-Kur ve SSK’ya 
prim borcu bulunan 
sigortalılara ödeme 
kolaylığı getiren 
yeniden yapılandırma 
uygulaması uyarınca, 
Bağ-Kur’a borcu 
bulunanlar, bugün 
mesai bitimine kadar, 
Bağ-Kur il müdürlük
leri, İstanbul ve 
Ankara’daki şube 
müdürlükleri ve 
irtibat bürolarına

başvurabilecek.
Uygulamadan yarar
lanmak isteyenlerin, 
bu birimler ve 
uvvu. bagkurtxM.tr 
adresinden edinecek
leri talep dSekçderi- 
ni doldurarak, 
il müdürlüklerine 
teslim etmeleri 
gerekiyor.
SSK’ya borcu bulu
nanların ise ödeme 
kolaylığından fay
dalanabilmeleri idn, 
3 Ekim Cuma j— 
mesai bitimme kadar. 
SSK il müdürlükleri 
ile bağlı oldukları 
il ya da sigorta 
müdürlüklerine 
dilekçeyle veya iadei 
taahhütlü posta 
yolu ile başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI?
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik *te İlk 
Uluslararası 
Salata Harı 

Döner Çeşitleri
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MHMA MİA PIZZRRIR

“KALİTEDE öncü 
FİYATTA ÖLÇÜ

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72
G.S.M.: (0.532) 324 08 56

Ev ve işyerlerine 
servisimiz verir 

J 513 53 67
MAKİNECİLER ARANIYOR

Penye İç çamaşır, pijama w 
gecelikte çalışacak tecrübeli 
makineciler aranmaktadır.

Mür.: İstiklal Cad. Migros yanı 
Yıldız Emlak No. 68 GEMLİK

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL SAHİBİNDEN 

TEMİZ FORD ESCORT
TEL : 0.535.378 18 OO

bagkurtxM.tr
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Birlik’ten köylere 
2 7 milyarlık yatırım

Camiler ve Din 
Görevlileri tt

Gemfik 
Knmakamlı^ı 
Koçtere Hizmet 
Götürme Birliği 
Kaç makam Sade tt in 
Gene Başkanlığında 
toph—A 
Kaçmakamhk 
Salonu nda gerçek- 
iestirüen toplantıya 
Özel Hare Müdü ni 
Ahmet Keçeci.
Mifii Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna Üe 
bûrlkî e köç muh
tarları katıldı.
2004 çıh bütçesinin 
görüşülerek karara 
bağlandığı toplantıda

Köylere Hizmet 
Götürme Birliği nin 
önümüzdeki dönem 
görev yapacak 
Encümen üyeleri de 
belirlendi. Buna göre 
Karacaali Muhtan 
İbrahim Mert, Hatırlı 
Muhtan Haşan 
Ertunç. Muratoba 
Muhtan Mehmet 
Turgut, Engürü 
Muhtan Cemal İnce 
Birliğin Encümen 
Üyeleri olarak görev
lerini devam 
ettirecekler.
Yedek Üyeler ise 
Kurtul Muhtan

Kaymakam Genç, köylerin ihtiyaçlannın karşılan
masına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

■M

Cengiz Üçgardaş, 
Adliye Muhtan 
Cevdet Turan, Büyük 
Kumla Muhtarı Nuri 
Çakır ve Şahinyurdu 
Muhtan Hüseyin 
Meriç’ten oluştu. 
Toplantıda Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği’nin 2004 yılı 
bütçesi 7 milyar lira 
olarak belirlendi. 
Gemlik Kaymakamı 
ve Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
Başkanı Sadettin 
Genç, Yeşilköy,

Engürücük, 
Kurtul, Şahinyurdu 
ve Muratobası 
köylerine köy 
konağı, çocuk parkıÇ 
düğün salonu aynca 
Muratoba’ya parke 
taşı dökümü için 
çimento yardımına 
ilişkin 27 milyar 
liralık harcama 
yapıldığını bildirdi. 
Genç, parasal 
harcama miktannın 
45 milyarı 
bulacağını da 
sözlerine ekledi.

Her yıl 1-7 
Ekim tarihleri 
arasında 
düzenlenen 
Camiler ve 
Din Görevlileri 
Haftası 
bugün başlıyor. 
Kutlama 
programı 
çerçevesinde, 
İlçe Müftülüğü 
ve Türkiye 
Diyanet Vakfı 
Gemlik Şube 
si’nce açılış 
merasimi ve 
konferans 
gerçekleş
tirilecek. 
Bugün saat 
lO.oo’da Hacı 
Kerim Cami 
altında bulunan 
Müftülük Eğitim 
Salonu’nda 
açılış merasimi 
düzenlenecek. 
Öte yandan, 
3 Ekim 2003

Cuma günü 
devam edecek 
olan kutlama 
programı 
çerçevesinde, 
Cuma namazı 
öncesi vaaz ve 
hatim duası 
okunacak.
Saat 17.oo'de 
ise, Bütünler 
Düğün 
Salonu'nda, 
açılış konuş
masını İlçe 
Müftüsü Tabir 
Yeinenoğlu’nun 
yapacağı kon
feransa konu
ma» olarak 
katılacak olan 
Bursa İl 
Müftüsü M. 
Zeki Erturan 
“Camiler ve 
Din Görevli 
terinin Toplum 
daki Yeri” 
konulu konfe
rans verecek.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

II SA^O-TOVOSET-TOVOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HEP MAPYA JAPON GAZ SOBANIZ)

- YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| um ması Ranalı san; ve servIsImIz yardir
FİTİL

ÇAKMAK
FİLİTRE

POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000,-TL.

0.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL

0Y0 TİCARET

DİĞERPARÇALARDA ŞOKFÎYATLAR
15.9,2003 - 15.10,2003
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

TEL:513 7107. GEMLİK •«»••• Wf

PVC KAPLAMA VE 
PLASTİK KART SİSTEMLERİ
0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı 
0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı 

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kendi sahasında Orhangazi Belediyesi Gençlerbirliği Spor ile oynadığı karşılamada yenilen Gemlikspor a Genç Parti basanlar diledi

GP’den Gemlikspor’a moral dopingi
AH ÖZYUKT "

Pazar günü 
sahasında 
oynadığı 
Orhangazi 
Belediyesi 
Gençlerbirliği'ne 
yenilerek büyük 
hayal kırıklığı 
yaşayan 
Gemlikspor ’un 
imdadına Genç 
Partililer yetişti. 
Genç Parti Gençlik 
ve Kadın Kollan 
Gemlikspor’u 
ziyaret etti.
Dün takımın 
antreman yaptığı 
Atatürk Stadyumu 
yanında bulunan 
toprak sahaya

başarılar diledi. 
Futbolculara 
baklava ikram 
eden partili 
lerin yaptığı 
jestten büyük 
memnuniyet 
duyduğunu 
belirten 
Gemlikspor 
Teknik 
Direktörü 
Turgut Akcan, 
kendilerine

giden Genç 
Partililer, Teknik 
Direktör Turgut 
Akcan'a çiçek 
verip başan 
dilediler.
Gençlik Kollan 
Başkan Yardımcısı 
Elif Gültekin, 
sporun içinden 
gelen birisi olarak 
iyi ve kötü günde 
sporculara destek 
olunması gerek
tiğini söyledi.
Gültekin Teknik 
Direktör Turgut 
Akcan’a bir buket 
çiçek takdim edip 
bundan sonraki 
karşılaşmalarda

gösterilen 
ilgiden dolayı 
teşekkür etti. 
Gemlikspor’a 
sahip çıkılmasını 
isteyen Akcan, 
tamamı Gemlikli 
gençlerden 
oluşan takımın 
şu günlerde 
moral ve 
motivasyona 
ihtiyacı olduğunu 
söyledi.

&

MILTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ

DÜĞÜN ■ NİŞAN - SÜNNET - ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN 
ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!
REZERVASYON TEL . 513 10 71

&
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Kışın vücudumuz
daha direçsiz oluyor

Kış mevsiminde 
soğuk havaya uyum 
sağlamak için 
vücudun daha fazla 
enerji harcadığı, bu 
enerji ihtiyacı 
karşılanmadığında 
ise vücudun 
direncinin düşerek 
enfeksiyonlara 
daha kolay yaka
landığı belirtildi. 
Soğuk havanın 
özellikle akciğerin 
akut veya kronik 
tüm hastalıklarını 
tetiklediğini 
belirten uzmanlar, 
bronşit, astım gibi 
sağlık sorunlarının 
daha sık 
görüld üğünü, 
kronik böbrek ve 
diyabet hastalan, 
kalp hastalan, 
by-pass geçiren 
kişilerin de aşın 
soğuklardan çok 
daha fazla

etkilendiğini 
ifade ettiler. 
Kışın ortaya çıkan 
hava kirliliği de 
soğukla bir
leştiğinde sorunun 
büyüdüğüne dikkat 
çeken uzmanlar, 
kış hastalıkları 
konusunda şu 
uyanlarda bulundu: 
- Kış mevsiminde 
enfeksiyonlar ağır 
geçtiği için korun
ma tedbirlerine 
özen gösterilmesin 
de yarar var.
Yaşlıların, çocuk- 
lann, kalp, astım, 
diyabet gibi sağlık 
sorunları olan 
kişilere havanın 
çok soğuk olduğu 
günlerde mecbur 
kalmadıkça sokağa 
çıkmamaları 
gerekiyor.
Giyime özen gös
terilmeli, soğuktan

koruyacak biçimde 
giyinilmesinin yanı 
sıra aşın ter- 
lememeye dikkat 
edilmelidir.
- Soğuk havalarda 
fazla enerji almak 
iyi olur.
Ancak aşın yağlı 
yemek ve az 
hareket, kilo 
almaya neden olur. 
Bu yüzden öğünler 
muntazam 
yenilmeli.
Sabah kahvaltılan- 
na ve enerji vere
cek mevsim meyve 
ve sebzelerine de 
ağırlık verilmeli. 
- Soğukta özelikle 
hamileler mevsim 
hastalıklarına 
yakalanmamaya 
özen göstermeli, 
toplu yerlerden 
uzak durmalı, 
maske ile 
korunmalıdır.

MuzAffu GLRBOCA
Eğ itime i-Yazar

Bilgi topiumıma geçerken

toplumsal yapışım etkilemekte Lokk 
dönüşümlere neden olmaktadır.

Sanayi toplumu yerini bilgi toplamam 
bırakmaya hazırlanıyor. TopkunsaJ gefesmeraa 
merkezinde ekonomi (sermaye. trhaoiop 
varken bilgi toplumunda befcrieşvcı (basat 
dominant) etken üretilmiş bilgidir. Temel ure

- Astımı olanlann 
ilaçlarını düzenli 
almaları, mecbur 
kalmadıkça dışarı 
çıkmamaları, hava 
kirliliğinden, soba 
ve kömür etkisin
den sakınmaları 
gerekir.
- Kalp hastalığı 
olanların soğukta 
yürümemeleri 
gerekir.
- Yüksek tansiyonu 
olanların da 
ilaçlarını titizlikle 
kullanmaları, 
direnç artsın diye 
diyeti bozmamaları, 
tuzlu yememeleri 
büyük önem 
taşıyor.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

koşut olarak hızlı olmaktadır.
Ulus devletten küresel devlete geciv aralam 

yor. Dünya kocaman bir ortak pazara 
dönüştürülmek isteniyor. Bu olumsuz gefismc 
eye karşı bilinçli olmamız gerekiyor.

Böylesi bir ortamda eğitim-insan ftabâm bâr 
konuma geliyor? Bilgi topîumumm gereksm- 
me duyduğu nitelikli insan yetiştirmek önem 
kazanıyor. Peki eğitim sistemimiz bu gerek*? 
nime yanıt verebilecek reflekse sahip mî? Bdgi 
toplumunda odak noktası bilgi değil. bAgp 
donanımlı, bilgi üretebilen insandır. Öğrenci 
bilgi yüklenilen obje değil, bilginin nasd eMr 
edileceğini öğrenmiş, bilgiyi kullanabilen, var 
olan bilgilerle yeni bilgilere ulaşabilen, hdgnie 
sorun arasında bağlantı kurabilen, ilisk- 
ilendirme yapabilen özne durumundadır. Oze 
tle bilgi insan için var.

Eğitim hem toplumsal değişimden etkilen
mekte ve kendini yeniden düzenlemek duru
munda, hem de toplumsal değişmenin önünde 
yol gösterici olmak konumundadır. Bu yönüyle 
eğitim ve toplumsal değişme arasında c* 
yönlü bir etkileşim vardır.

Bilgi toplumuna geçiş, eğitim dizgesinde 
(sisteminde) köklü değişiklikleri gündeme 
getirmektedir. Eğitim programı, eğitim yönte
mi (metodoloji) öğretmen-öğrenci ilişkisi.! 
öğretmenin konumu ve işlevi gibi mteflmai 
derslik, öğrenci sayısı gibi niceliksel 
iyileştirmelerin mutlaka yapılması zorunhadur

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C,Savcıhğı 513 1053
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

513 10 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 3550

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.BöLŞef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

51345 21-122 
5134521 -115

513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182

513 24 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalaya 
İDO İmam

544 30 60
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan
Dinlenme Tes

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
ipragaz 513 2259
Habaşgaz 5134546
Yeni likitgaz 5136500
BP Gaz 5145981
Bütün fer Likitgaz 513 8000

5131079

513 3033

AKCAN PETROL
YERLİYURTLAR
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
1 Ekim 2003 Ç«r$«mb« 
YASEMİN ECZANESİ

Srfez

Yazı İşi. Md.
Su Arıza .

5134521 -111
Yalnız 185

YIL : 31 SAYI : 1659
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahffı

Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. Yo:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basddrâ Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaachb-YaçanhkTvShmcM Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok Yo: 3 B GEMLİK
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Elazığlılar Derneği’ne 
yeni yönetim

Ali ÖZYURT

Olağanüstü genel 
kurula giden 
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’nin yeni 
yönetimi belirlendi. 
Yapılan seçimler 
sonucu Vedat 
Say Gemlik 
Elazığlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanlığı’na 
seçildi.

Yapılan görev 
bölümüne göre;
2. başkanlığa 
Haşan Çoşkun, 
Genel Sekreterliğe 
Ercan Gökalp, 
Muhasipliğe 
Mehmet Çiçek, 
Lokal Sorum 
luluğuna Nevzat 
Kırat, Asil üyelik
lere de Hüseyin 
Tozgöz ve Habibe 
Taymaz getirildi.

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Vedat Say, 
genç ve dinamik bir 
kadro oluşturduk
larını bu dinamiz
mi dernek faaliyet
lerine yansıtmayı 
düşündüklerini 
söyledi.
Gelenek ve 
göreneklerini en iyi 
şekilde yaşatarak, 
gelecek kuşaklara 
aktarılmasını 
sağlayacaklarını 
bildiren Dernek 
Başkanı Vedat Say, 
önümüzdeki 
günlerde bünye 
lerinde bir folklor her pazar saat 
ekibi oluştur mayi 14. 00 de ğerçek-
planladıklarını 
belirtti.
Ayda bir sıla gecesi 
düzenleyeceklerini 
ifade eden Say,

Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkam Vedat Say, oluştur
dukları genç yönetimle sosyal etkinliklere ağırlık vereceklerini söyledi.

leştirdikleri çiğ 
köfte gününe 
herkesi davet etti. 
Gemlik’te yaşanan 
sorunlara da

duyarsız kalmaya
caklarını belirten 
Elazığlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı Vedat Say;
“Elazığlılar 
olarak sorunları 

gündeme getirip 
aktif rol alarak 
çözümüne 
katkıda 
bulunacağız.1* 
diye konuştu.

OSS Ek yerleştirme 
başvurulan bugün 

başlıyor
Yüksek öğretim 
programlarına ek 

| yerleştirme 
başvurulan bugün 
başlayacak.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, adaylann 
ek yerleştirmeye 
başvurabilmeleri 
için açıköğretim 
programlan dışın
da herhangi bir 
yüksek öğretim 
programına 
yerleştirilmemiş 
olmaları gerekiyor. 
Bu yıl ek yer

leştirme için 
14 bin 585’İ lisans 
olmak üzere 
toplam 110 bin 
51 kontenjan

bulunuyor.
Bugün başlayacak 
başvunılar
7 Ekim 2003 Salı 
günü sona erecek.

RENKLİ ETİKET-BROŞÜR-EL İLANI- 
KİTAP-DERGİ-AFİŞ-YILUKBASIMI- 

FA TURA - İRSALİYE - BİLET - GİDER MAKBUZU ■ 
DA VETİYE - KARTVİZİT - KAŞE - MÜHÜR -

CİLT YAPIMI-PLASTİK KİMLİK KARTI

1 GÜNDE KALİTELİ ve 
UCUZ DAVETİYE BASILIR 

Her türlü matbaa işlerinizde hizmetinizdeyiz. 
"Matbaacılık Bizim İşimiz*

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCHJK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3 B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95



Gemlik Belediye Meclisi bugün yapacağı Ekim ayı olağan toplantısının ilkin de çetin görüşmelerin yaşanması bekleniy

Belediye meclisi toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı, bugün saat 14.oo de Belediye Meclis Salonu'nd 
yapılacak. 2004 yılı bütçesinin ele alınacağı Ekim ayı toplantılarında, tarife ve kesin hesap komisyonlarını 
çalışmaları değerlendirilecek. Muhalefetin Üniversite ile burslar konusunda Belediye Başkanına sert eleş 
riler getirmesi beklenen bugünkü toplantı için, siyasi partilerin meclis gruplan dün toplantılar yaptıla
Meclîs’te Mahrukatçılar Derneği’nin dilekçesi ile imar konulan da görüşülecek.

GEMLİK
MLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

FİYATI : 200.000. TL.O 2 Ekim 2003 Perşembe

' Davetsiz 
1 misafir korku

Freni boşalan kamyon, erki 
Caddesi’nde bulunan Çin 
Züccaciye’ye girdi. Paniğe k 
şoförün atladığı kamyon, ça 
kilere korkulu anlar yaşattı.

________________Haberisayfa3’

Murat Otomotiv, Sanayi Sitesi ve Serbest Bölgemdeki Adanır Lojistikteki personel yedikleri yemekten hastaneli oldulaı

Bayat balıktan zehirlendiler
Ç/iine föutcış

Kadri Güler
gemlikkorfez@ mynet.com

Ne demeli...
Gemlik yerel basını bir süredir Gemlik 

kamuoyunu gereksiz yere meşgul ediyor.
Bunun en önemli nedeni, birkaç kendini 

bilmezin başlattığı davranışlardır.
Yerelde olsun, genelde olsun basın 

toplumun değer verdiği ve güven duyduğu 
-kurumlar arasındadır.

Bu güvenin artması basın çalışanlarının 
kalitesine bağlıdır.

Görevi halka haber vermek, bil
gilendirmek olan basında sık yaşanan sıkıntı 
ise, nitelik ve nicelikten yoksun personelin 
halkın güven duygusunu kaybettirmesidir.

Bu uğraşa tesadüfen gelen, yurt ve dünya 
olaylarından habersiz, okumayan, Türkçe’yi 
doğru dürüst kullanamayan, eline aldığı 
fotoğraf makinası ile kendini gazeteci sayan 
kişilerin kol gezdiği bir yerde kalite arana
maz..

Gemlik, Bursa ve ulusal basına 31 yıldır 
haber veren, yazan bir kişi olarak, bugün bu 
hizmeti yapan kişileri gördükçe mesleğim
den utanıyorum.

Kendimi mesleğin duayeni falan görmü
yorum.

Yalnız işimi yapmaya çalışan biriyim.
Bu işi yaparken de ilan almak İçin gazete

ciliği hiçbir yerde silah olarak kullanmadım. 
İş alacağım diye hiç bir haberi yazmamazlık 
yapmadım.

Birinin yazdığı gibi bir dönem matbaa 
işlerini aldığım belediye hakkında övgü 
düzmedim.

Bunlara daha geniş bir cevabı İleri kİ gün
lerde vereceğim.

Tabii siyah gözlüklü İnmi cin mi kim 
olduğu belli olmayan zat-ı muhtereme de.

Yemek Sanayii’nin yaptığı bayat balıklardan yiyen 31 kişi, gıda
zehirlenmesi geçirerek, çeşitli hastanelere kaldırıldılar.
Ali OZVURT 

Dün gıda 
zehirlen
mesi geçi 
ren 31 kişi 
çeşitli has
tanelerde 
tedavi altına 
alındı. 
Edinilen bil
giye göre; 
Gold Star 
Yemek fir- 
ması’nca 
dağıtımı 
gerçekleşti
rilen yemek
lerden yiyen 
31 kişi gıda 
zehirlen
mesi geçir 
di. Sanayi 
Sitesi ve 
Kurtul 
Köyü’nde 
Murat Oto 
motiv’e ve 
rilen yemek 
menüsünde 
bulunan 
balık, çorba 
ve salatayı 
yiyen çalı
şanlarda bir 
süre sonra 
mide bulan
tısı, baş 
ağnsı ve

kalp çarpın
tısı başladı. 
Ard arda 
gelen bu 
şikayetler 
nedeniyle 
SSK Hasta 
nesi’ne 
kaldırılan 
işçilerin, 
gıda zehir
lenmesi 
geçirdiği 
belirlendi. 
Gemlik SSK 
Hastanesi 
Başhekimi

Dr. Neşet nedeniyle,
Ciğerli, hastaneye
şikayetler

Zehirlenenler SSK Hastanesi n 
den Bursa'ya gönderildiler,

başvuran 
31 kişinin 
acil 
serviste ilk 
müda
halelerinin 
yapıldığını 
söyledi. 
Gıda 
zehirlen
mesi 
geçiren 
hastalarm 
genel 
durum
larının iyi 
olduğunu

bildiren 
Dr. Ciğerli. 
hastanede 
müşahede 
odası 
olmayışı 
nedeniyle.

hastaların 
ilk müda
halelerinin 
ardından. 
SSK Bursa 
Bölge 
Hastane
sine sevk 
edildiğini 
söyledi. 
Öte yandan. 
Bu 
Serbest 
Bölge'de 
faaliyet 
gösteren bir 
Lojistik fir
masında 
çalışan 8 
kısmin de 
gıda zehir 
lenmesi 
nedeniyle. 
SSK Bursa 
Hastanesi 
ne sevk 
edildiği 
biiriiıiidi.

mynet.com
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Camiler ve Din
Gürhan ÇETİNKAYA

Politika ve eğitim
Siyasete daldık eğitimden uzaklaştık.

I Daha doğrusu eğitim yazmaktan.
I Gerçi siyaset yazmakla bitecek gibi değil.
i Hele şimdi yerel seçimleri beklerken genel seçim 
I olasığı da belirdi..
I Gemlik siyasal açıdan hareketli günler yaşamaya 
I başladı. Parti kongreleri ard arda yapılıyor.
i Belediye bakan aday adaylan birer ikişer arz-ı 
I endam ediyorlar. Parti başkanları yenilenmiyor.
I Atanan ya da seçilen veya atandıktan sonra 
I seçimle başkanlığını tescil eden başkanlar güzel 
I güzel demeçler veriyorlar. Umut dağıtıyorlar. 
I Siyasete ve partilerine yeni bir soluk getirdiklerini 
I öne sürüyorlar. Vizyondan dem vuruyorlar.
I Gelişmeler olumlu... Türkiye ve Gemlik adına 
I umut verici. Sözden eyleme geçirilirse iyi. Sözde 
I kalırsa aynı tas aynı hamam.
I Seçilenleri ya da atananları tanıyoruz. Politiya 
I ilgilerini ve politikanın içinde günler geçirdiklerini de 
I biliyoruz.
I Kendilerini klasik politikacı şablonundan kurtarır- 
I larsa tas aynı tas, hamam aynı hamam.

Olsun ben yine de umutluyum. Eminim ki 
I geçmişten ders almışlardır. Eğitim diyoruz ya...
I İşte yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim poli- 
I tikada da önemli.
g Hem de her alandan daha önemli.
| Çünkü bizim ülkemizde de eğitime yön verenler 
I politikacılar.
I Baksanıza bir üniversiteye el atmamışlardı... 
I Simdi ona da el atmak için çırpınıyorlar.
* Geçenlerde yerel televizyon kanallarından birinde 
I yeni üniversite yasasıyla ilgili bir program da izled- 
I im.
I UludağÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
I Yurtkuran hoca ki çok olumludur. Grup çalışmasına 
I ve insan görüşlerine ve düşüncelerine çok da değer 
I verir. Bunun bir göstergesi hem de önemli gösterge- 
I si üniversiteyi yönetirken düşüncelerine çok çok 
I değer verdiği ve uyguladığı kadrosudur.
। O'nu bile çileden çıkarıyorlar.

Neyse konumuz bizim politika pardon eğitim.
| Ama ne politikayı eğitimden ayn ne de tam tersi- 
I ni düşünemiyoruz ki...
I Her gelen iktidar kendine göre bir sistem oluştur- 
I maya kalkan kendi düşüncesindeki yöneticileri 
I ilköğretim okulu müdürüne kadar atarsa ayn düşün* 
I mek olanaklı mı?
* Geçenlerde yakınen tanık olduğum bir olay var.
I Türkiye'nin nüfusça büyük bir kentinde bir mahal- 
I lenin ilköğretim okulu müdürü, biraz daha gelişmiş 
I bir okula müdür olmak için harekete geçiyor.
1 Referanslarının tümü olumlu. Bilgi, eğitim, öğren* 
I ci ve veli ilişkileri hepsi mükemmel.

Bulunduğu yerin küçüklüğüne bakmaksızın
I olağanüstü işler yapıyor.

Üniversiteyle, çevresiyle çok uyumlu ve çok nite
likli iletişimde kurabiliyor. Mahallesinin okuluna bilgi 
ve teknoloji akımına sağlamış.

Duyunca inanamadım. Sınıflarda televizyon var.
I Bilgisayar var. Video var. Şimdi de kafasına sınıflara 
barkavizyon koyacakmış. Müdür böyle bir müdür. 
Ancak çok önemli bir kusuru var. Sosyal demokrat
ını. Aslına bakarsan sosyal demokrat ya da 
demokratik solcuların devr-i iktidarında da müdür 
hep yerinde kalmış.

Nasıl sosyal demokratlıksa.. Onun için politikayı 
eğitimden ayırmak gerekiyor. Herkes işine bakacak. 
Yoksa sapla saman birbirine karışıyor.

Gelişme de değişme de sözde kalıyor.
Sözler bir türlü eyleme dökülemiyor.

Görevlileri
Haftası başladı I

Camiler ve Din eden Gemlik
Görevlileri 
Haftası nın açılışı 
Müftülük Eğitim 
Salonu’nda 
yapıldı.
Kaymakam 
Sadettin Genç’in 
yanısıra kurum 
müdürleri ve 
davetlilerin 
katıldığı açılış 
töreninde 
konuşan Gemlik 
Müftüsü Tahir 
Yemenoğlu, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nca 
her yıl 1-7 Ekim 
tarihleri arasında 
düzenlenen haf
tanın camilerin 
yapımı, bakım, 
onarım, çevre 
düzenlemesi ve 
temizliğe dikkat 
edilmesi gibi 
konuların yanında 
birlik ve 
beraberliğin 
pekiştirilmesini 
amaçladığını 
bildirdi.
Camilerin zengin- 
fakir, patron-işçi 
ayrımı yapılmadan 
herkesinden 
insanın biraraya 
geldiği kutsal 
mekanlar 
olduğunu ifade

Müftüsü Tahir 
Yemenoğlu;
^Camiler dini 
ve sosyal 
hayatımızda 
müstesna yeri 
olan huzur 
evimizdir.
Milli birliğimi 
zin temel taşı, 
vatan bütün
lüğümüzün 
ekmeği 
aşıdır.rf dedi. 
Din görevlisinin 
ufkunun açık, 
mesleki ve genel 
kültür seviyesinin 
yüksek olması 
gerektiğinin altını 
çizen Müftü 
Yemenoğlu, “Başı 
dik ve alnı açık 
olmalı. Bencil ve 
egoist olmamalı. 
Bilgili, becerikli 
olmalı ve halk ile 
kaynaşabilmeli. 
Herkesimden 
insanla kaynaşa
bilmeli, kibir ve 
mağrur olma
malı. Daima 
hakkın ve doğru
nun savunucusu 
olmalı.” diye 
konuştu.
Din görevlisinin 
vatanını ve 
milletini bölmeye

İlçe Müftüsü Tahir Yemenoğlu
çalışanlarla 
mücadele etmesi 
gerektiğini dikkat 
çeken Müftü 
Yemenoğlu, din 
görevlilerinin 
bölücü, parçala 
yıcı değil 
birleştirici ve 
kaynaştırıcı, 
nefret ettirici 
değil sevdirici 
özelliklere sahip 
olmasını anlata 
rak; “Ülkemizin 
ve milletimizin 
bölünmez bütün
lüğünün korun
masında önemli 
görevler düşmek
tedir. İstiklal 
Savaşı’nda 
olduğu gibi 
günümüzde de 
manevi güç duru
mundadır. ” dedi. 
Müftü Tahir

Yemenoğlu, ayrıca 
bazı dizi ve 
sinemalarda rol 
gereği din görevi 
lerinin uygunsuz 
davranışlarla 
lanse edilmesin
den büyük 
üzüntü 
duyduklarını da 
sözlerine ekledi. 
Öte yandan, yana 
Cuma namazı 
öncesi vaaz ve 
Hatim Duasınm 
yapılmasından 
sonra, saat 
17.oo’de Bütünler 
Düğün Salonu’nda 
Bursa İl Müftüsü 
M.Zeki Erturan 
tarafından 
^Camiler ve Dm 
Görevlilerinin 
Toplumdaki Yen 
konulu konfe
rans verilecek.

S 
I İ i 
i 1 § 8

MN ve REKUO KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET PEKIAH

ICC milycn+KDV+Sürpriz
.csaM

Ksrfez
GÜNLÜK Sn ASI GAZETE

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 513 17 97

m
nm

»i
m

nu
ıu

ıu
ıu

ıu



2 Ekim 2003 Perşembe Sayfa<
—11 HABER -■

Freni boşalan kamyon, Pazar Caddesi nde mağazaya girdi.

telisiz iıliı Mı Yazarımız Erol Gürçay, rahatsızlığı 
nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir.

Freni boşalan bir 
kacm.oo korkulu 
anlar yasam.
Eski Pazar 
Caddesi ne ters 
yönden giriş yapan 
Tuncay Karaman 
(23) idaresinde İri 
10 PR 879 plakalı 
kas un yûkhu 
karnı on. frenin 
boşalması üzerine, 
kontrolden çıktı. 
Panakiey en kamyon 
soforu Karaman.

dtsan adadı 
Sûrûcüsüz kamyon 
eski Pazar Caddesi 
Belediye Binası 
karsısında bulunan 
Çin Cin Züccaci- 
ye mn camekanma 
çarparak durabildi. 
Cevredekilere 
korku doka 
dakikalar yasatan 
olay. herhangi bir 
faciay a dönüşmeden

TAŞI 
GEDİĞİNE

“Baba” uyarısı
“Siyasi iktidarın yapacağı 
en büyük yanlış iş, 
üniversiteye el atmaktır. 
Onlarla ancak işbirliği yapılır. 
Üniversiteleri hizalandırmaya 

kalkmak, kafasını 
tas duvara vurmaktır” 
Tecrübe konuşuyor.
“Baba" konuşuyor.
Uyanyor..,, 
Kafalar duvara vurulmasın diye.

M re
Büyük Kumla'da 
ağaç temlerine 

izin çıktı
ucuz atlatıldı.
Trafik ekiplerinin 
olay yerinde yaptığı 
inceleme sonucu, 
muayenesi olmadığı 

Ehliyeti yetersiz sürücü 
Tuncay Karaman, 

freni boşalan 
kamyondan atladı.

belirlenen Bedford 
marka kamyon 
trafikten 
menedildi.
Sürücü Tuncay 
Karaman ise, 
ehliyeti yeterli 
gelmediği aracı 
kullanmaktan 
mahkemeye 
sevkedildi.
Bu arada camları 
kırılan mağazada 
yaklaşık 500 
milyonluk zarar 
meydana geldiği 
bildirildi.

İlçemizin Kara- 
caali Köyü nde bir 
süre önce Orman 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından durdu
rulan pazarlık 
ağaç kesimine 
yeniden izin 
çıkıyor.
Bursa Orman 
Bölge Baş Müdürü 
Ali Girgin, dün 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
birlikte pazarlık 
ağaç kesimleri bir 
süre önce durdu
rulan Karacaali ve 
Büyük Kumla 
köylerini ziyaret 
ederek, köylüler 
ile görüştüler. 
Karacaali ve 
Büyük Kumla 
Köyü’nde kaçak 
kesimler nede 
niyle, durdurulan 
pazarlık ağaç 
kesim işi, yapılan 
girişimler sonucu 
şartlı olarak 
yeniden açıldı. 
Karacaali ve 
Büyük Kumla 
Köyü’ndeki 
köylüler ile 
görüşen Orman

Bölge Baş Müdürü 
Ali Girgin, kaçak 
kesime kesinlikle 
izin verilmeyeceği
ni, bunun tekran 
halinde verilen 
kesim izninin 
tamamen kaldın 
lacağı uyansında 
bulundu.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
köylüler ile 
görüşüldüğünü ve 
hatalı kesimin 
yapılmayacağı 
sözünün alınması 
üzerine, kesim
lerin önümüzdeki 
bir kaç gün 
içinde yeniden 
başlayacağını 
söyledi.
NARLIDAN 
MEMNUN 
Bursa Orman 
Bölge Baş Müdürü 
Ali Girgin, Narlı 
Köyü nün kesimler 
konusunda 
gösterdiği 
duyarlılığın diğer 
köylere örnek 
göstereceğini 
bildirdi.
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745 hastaya 1 doktor bakıyor
Hekim sayısı 2002 
sonu itibarıyla 93 bin 
586 bine yükselen 
Türkiye’de, 745 has
taya 1 doktor, 392 
kişiye 1 yatak 
düşüyor.
Sağlık Bakanlığı 
Yataklı Tedavi 
Kurumlan İstatistik 
Yıllığı 2002 
verilerine göre, son 
10 yılda, bir hekime 
düşen nüfus sayısında 
azalma olurken, 
Sağlık Bakanlığı 
bütçesinin genel 
bütçeye oranı 
geriledi.
1988 yılında nüfusu 
53 milyon 715 bin 
olan Türkiye’de 42 
bin 502 hekim görev 
yaparken, 1276 kişiye 
bîr hekim düşüyordu. 
Bu rakamlar, 68

milyon nüfus ve 88 
bin hekim sayısı ile 
2001 yılında "776 
kişiye bir hekim" 
olarak belirlendi.
2002 yılı sonu 
itibarıyla, Türkiye 
genelindeki hekim 
sayısı 93 bin 586 
bine çıktı.
Geçen yıl Türkiye 
nüfusunun 69 milyon 
749 bin olduğu ve 
745 hastaya 1 hekim 
düştüğü hesaplanan 
yıllığa göre, hekim 
başına düşen nüfusun 
yıllar itibarıyla 
gelişimi şöyle: 
1923’TEN 2002’YE 
Sağlık Bakanlığı 
Yataklı Tedavi 
Kurumlan İstatistik
Yıllığı 2002’de, 1923 
yılından 2002 yılma 
kadar Türkiye’deki

hastanelerin kurum ve 
yatak sayısındaki 
gelişmelere de 
yer verildi.
Buna göre, 1923 
yılında 86 sağlık tesisi 
ile hizmet verilirken, 
10 bin kişiye 5.1 
yatak düşüyordu. 
Sağlık tesisi sayısı 
2002’de 1156’ya, 
10 bin kişiye düşen 
yatak sayısı da
25.5’e çıktı. Bir başka 
ifadeyle, 2002 yılında 
Türkiye’de "392 
kişiye 1 yatak" 
düşüyor.
2001 yılına göre 
geçen yıl ortaya çıkan 
azalma, 1490 yataklı 
113 sağlık merke 
zinin, sağlık ocağı 
veya evine dönüştü 
rülmesinden 
kaynaklandı.

BÜTÇE GERİLEDİ 
Yıllıkta, genel 
bütçenin Sağlık 
Bakanlığı bütçesi ile 
karşılaştınlmasma da 
yer verildi.
Buna göre, 1993 
yılında Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin 
genel bütçeye oranı 
4.5 iken, bü oran 
1994’te 3.7’ye düştü 
ve bu yıllardan sonra 
da gerilemeye 
devam etti.
Genel bütçeden Sağlık 
Bakarilığı’na ayrılan 
payın oranı, 1995 
yılında 3.6, 1996’da 
2.7, 1997’de 3.2, 
1998’de 2.6, 
1999’da 2.5, 
2000’de 2.3, 
2001 de 213, 
geçen yıl ise 2.4 
olarak belirlendi.

AROL MOBİLYA [d S a a a

Türk Telekom’dan 
bazı servis 

hizmetlerine zam
Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş. (Türk 
Telekom) bazı özel 
servis hizmetlerine 
yüzde 1.6 oranın
da zam yaptı. 
Açıklamaya göre, 
özel servis numa 
ralan, 800’lü hat
lar, 900’lü hatlar, 
centrex, devre 
anahtarlamalı

data, paket 
anahtarlamalı 
data, kablo TV 
üzerinden verilen 
ek hizmetler, özel 
devreler, ADSL, 
Frame Relay gibi 
özel servis hizmet
lerine ait bağlantı 
ücretleri ile aylık 
ücretleri yüzde 
1.6 oranında 
artırıldı.

Deniz Baykal 
Bursa’ya geliyor
Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Bakanı Deniz 
Baykal, 3 Ekim 
2003 Cuma günü 
Bursa’ya geliyor. 
Saat 12.oo-13.oo 
arasında Koç 
Holding CEO’su 
Bülend Özaydınlı

ve Tofaş CEO’su 
Antonio Bene’nin 
evsahipliğinde 
TOFAŞ Fabrika 
sı’nı gezecek olan 
Baykal, saat 
13.oo-13.20 
arasında da 
basınla sohbet 
edecek.

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ Mİ?
vazgeçemeyeceksiniz

Gemlik 'te İlk 
Uluslararası 
Salata Barı

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri

Izgara Çeşitleri
Tava Yemekleri 

A.paratifler

MfıMH M İfâ PIZZHRIH

Ev ve işyerlerine 
servisimiz verdir 

513 53 67

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER

a a a a
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✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

kalitede öncü
FİYATTA ÖLÇÜ

Mrk.: Hamldfye Mah. Kumru Sok. No.T 
Tel; (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No.T A3/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72 
: (0,532) 324 08 56

a a 
i 
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MAKİNECİLER ARANIYOR

Penye 1$ çamajır, pijama ve 
gecelikte çalışacak tecrübeli 
makineciler aranmaktadır.

Mür.: İstiklal Cad. Migros yanı 
Yıldız Emlak No. 68 GEMLİK

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL SAHİBİNDEN 

TEMİZ FORD ESCORT
TEL : 0.535.378 18 OO
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Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, 15 bin metrekare alanın parkeyle döşendiğini söyledi.

“Kumlada parkesiz 
yol kalmayacak”

Kömür yardımı 
Şubat ayma kadar 

yapılacak

Küçük Kumla sahillerinin tamamının parkeyle döşendiğini 
belirten Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, kalan 
anayolların parke döşeme çalışmalarının ise önümüzdeki 
günlerde başlayacağını söyledi.
Ali ÖZYURT

Küçük Kumla 
Belediyesi ’nce 
bir süre önce 
başlatılan yol 
yapım 
çalışmaları 
son hızıyla 
devam ediyor. 
Sahildeki 
yolların 
tamamının 
parkeyle 
kaplanacağını 
bildiren 
Küçük Kumla 
Belediye 
Başkanı 
Ömer Bal, 
çalışmaların 
aralıksız 
sürdüğünü 
söyledi.

Sahil ile köy 
arasında 
kalan anayol
da yapılacak 
parke döşeme 
çalışmasına 
önümüzdeki 
günlerde 
başlanacağını 
belirten 
Belediye 
Başkanı Ömer 
Bal, burada 
takriben 
15 bin 
metrekare 
alanın 
parkeyle 
kaplanacağını 
ifade etti. 
Başkan Bal, 
önümüzdeki

Küçük Kumla Belediye Başkanı Bal, Kumla’da 
15 bin metrekare alanın parke döşemesinin 
yapılacağını söyledi.
günlerde çalışmalarının
başlatılacak 1 ay içeri
parke döşeme sinde bitirile-

ceğini de 
sözlerine 
ekledi.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAMN MİMİ IIZUİI SATIŞ IE SERVİSİMİZ UMU

■ FİTİL

B ÇAKMAK 
■ FİLİTRE
I POMPA

25.ooo.ooo.-TL. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003-15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

İl Yeni Pazar Cad. ■■■ m«A :18/B TEL:S13 7817

Bakanlar Kurulu, 
valiliklerce 
belirlenecek fakir 
ailelere en az 
500 kilogram 
kömür yardımı 
yapılmasını ve bu 
işlemden doğacak 
bedel ile görev 
zararlarının 
Hazine 
Müsteşarlığı ’ nca 
karşılanmasını 
kararlaştırdı. 
Karar, Resmi 
Gazete de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, valilik
lerce belirlenecek 
fakir ailelere, 
müracaatları 
üzerine asgari 
500 kilogram 
bedelsiz kömür

verilecek.
Dağıtım organizas
yonu, mahalli 
çevre k u ruhi 
kararlarına göre, 
valiliklerce 
yapılacak 
Türkiye Komur 
İşletmeleri, 
Türkiye 
Taşkömürü 
Kurumu ve 
Elektrik C retim 
Anon i m Şirket i 
Genel M uduriuğu 
tarafından 
sağlanacak 
kömürün bedeli 3e 
görev za r arlan. 
Hazine Miıstesar- 
bğı'nca karşda 
nacak. Komur 
yardımı Şubat 
2004’e kadar 
yapılabilecek.

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİSTCMLCAİ

0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

MATBAAClUK-YAYINCIUK-REKLAMaUK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Arahğı No: 3 B GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 17 97 Faz: (0.224) 513 35 95
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Ek
Kırmızı beyazhlar, haftasonunda yapacakları gruplarındaki en zor maç için çalışmalarını sürdürüyor

Ken

AİL

Paa 
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oyı 
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A 

yi î 
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Gemlitar Niliifer’e hazırlanıyor
Ali ÖZYVRT ® W

Geçtiğimiz haftayı 
kendi sahasında 
Orhangazi 
Belediyesi 
Gençlerbirliği 'ne 
yenilerek puansız 
kapatan 
Gemlikspor, hafta 
sonu deplasmanda 
oynayacağı Nilüfer 
Belediyespor 
karşılaşmasının 
hazırlıklarını

Gemlikspor, Nilüfer Belediyespor maçının hazır
lıklarını önceki gün toprak sahada sürdürdü.

sürdürüyor. 
Gemlikspor önceki 
gün Teknik 
Direktör Turgut 
Akcan gözetiminde 
toprak sahada 2 
saat süren hücum 
ağırlıklı antereman 
yaptı. Çalışmaları 
sık sık yanda 
kesen Akcan 
futbolculara 
oynanacak maçla 

ilgili taktikler 
verdi.
Oteyandan 
gurubun güçlü 
takımlarından 
Bursa Merinos’un 
altyapısının Nilüfer 
Belediyespor’a 
geçtiğini, 
Gemlikspor’un kap
tanı Ahmet Akçay’ı 
kadrolarına katan 
Nilüfer Belediye 

spor'un bu sezon 
güçlü bir kadro 
kurduklannı 
belirten Teknik 
Direktör Turgut 
Akçan, geçen 
hafta gurubun 
güçlü takımı 
Bahar spor’u 4-0 
yenerek güçlerini 
ispat ettiklerini 
söyledi.
Gemlikspor için 
Nilüfer Belediyesi 
ile oynanacak - 
karşılaşmanın 
zor geçeceğini 
söyleyen Akcan 

yinede hedef

S___

Teknik Direktör Akcan, Nilüfer Belediyespor ile yapılacak olan 
karlaşmaya hazırlanan genç futbolculara bazı taktikler verdi.

lerinin puan yada 
puanlarla Gemlik’e 
dönmek olduğunu 
ifade etti.

Nilüfer karşısında 
hücum ağırlıklı 
galibiyeti 
hedefleyen bir

futbol sergilene 
ceğini bildiren 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, bu maçta 
takım kadrosunda 
önemli değişiklikler 
yapacağını da

vurguladı. 
Akcan takımda 
Erol’un dışında 
sakat ve cezalı 
oyuncu bulun
madığını da 
sözlerine ekledi

i MİLTOH AİLE GAZİNOSU
i 2003 VIU FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ |
I DÜĞÜN • NİJAN • SÜNNET • ÖZEL GÜN • EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN | 
| ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!
I REZERVASYON TEL . 513 10 71 j
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Tütsülerle gelen 
psikolojik rahatlık...

Çıkardıkları duman 
ve hoş kokular 
yayan tütsülerin, 
insanlar üzerinde 
farklı psikolojik 
etkiler yaratarak, 
ruhsal durumlarını 
değiştirdiği 
ortaya çıktı. 
İnternette 
”www.sermoclub. 
com” adresinden 
ve tütsü satan bazı 
firmaların satış 
teşviklerinden 
derlediği bilgilere 
göre, anavatanı 
Hindistan olarak 
bilinen tütsülerin, 
güzel koku vermek 
dışında değişik 
özelliklerinin de 
bulunduğu öne 
sürülüyor.
Piyasada 20'ye 

j yakın çeşidi bulu
nan tütsülerin, 
insanların psikoloji
lerini etkileyerek, 
farklı duygular

içine girmelerini 
sağladığı 
belirtiliyor.
Özellikle gençler 
tarafından oldukça 
yaygın olarak 
tercih edilen 
"Akdeniz Gecesi” 
isimli tütsü, 
geceleri daha rahat 
uyumayı sağlarken, 
armut ve vanilya 
kokulu olanların ise 
kişilerde hoşgörülü 
olma duygusunu 
harekete geçirdiği 
varsayılıyor.
-STRESE KARŞI 
SANDAL AĞACI 
TÜTSÜSÜ- 
Bu teze göre, 
burçlara göre bile 
farklı çeşitleri 
önerilen tütsülerin, 
tarçın kokulusu 
kişide başarılı olma 
isteği doğuruyor, 
lavanta kokusu 
yayan tütsü kişiyi 
rahatlatıyor, sandal

ağacı tütsüsü ise 
stresi yenmede ve 
yorgunluğu atma
da etkili 
oluyor.
Hindistan cevizi, 
kolay karar ver
meyi, "Havai” 
isimli tütsü 
olumsuz 
düşüncelerden 
uzaklaşmayı, leylak 
kokulu olanı da 
güzel anıları 
anımsamayı 
kolaylaştırıyor. 
“Patchouli” adlı 
tütsü dikkat ve 
konsantrasyonu 
artırırken, çilek 
kokulu tütsü, 
ortama sevgi ve 
dostluğun hakim 
olmasını sağlıyor. 
Vanilya kokusunun 
da, baş ağrılarını 
giderici özelliği 
bulunduğu ileri 
sürülüyor. 
Özellikle kış

aylarında mekan
lara otantik bir 
hava vermek için 
kullanılan tütsüler
den, güldudu 
romantik duygulan 
ateşlerken 
“fantasia ”nm ise 
cinsel isteği 
artırdığı 
savunuluyor.
Hafızayı 
güçlendirmesi için 
şeftali tütsüsü, 
cesaret toplamak 
için vişne, 
yaratıcılığı ön plana 
çıkarmak için de 
"yaz güneşi” 
isimli tütsü 
öneriliyor.

Kınk Plak

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 24 94

VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546
Yeni Ukitgaz 513 65 00
BPGaz 5145981
Bütünler Ukitgaz 513 qq

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md.51345 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR
PETROL 513 30 33

Bir gazetede okumuştum, günlük 
konuşmalarda çok az kelime kullandığımız 
saptanmış. Bunun anlamı iliş kilerin derin
likten yoksun olmasıdır. Ya da yaşam fakir
liği içinde olmamızdır. Sonuç olarak yaşan
tımızın hep tekrarlardan olduğunu 
düşünüyorum. Her akşam aynı saatte 
çarkıfelek izlemek, hep aynı yoldan evden 
işe gidip gelmek. O yollarda bakıp ta 
göremediğimiz şeyler. Ağaçlar, çiçekler 
kediler... Bakıpta göremediklerimiz. Hep 
aynı içkiler ve mezeler. Farklıyı denemeye 
gösterilen direnç. Okullarda ezberci 
eğitimin çok zararını gördüğümüz halde 
anlamsız ısrar. Politikada denenmiş, 
başarılı olmamış politikacıları seçip bizi 
yönetmesini istemek. Çocuk ve genç eğiti
minde kuşaktan kuşağa aktarılan pedego- 
jik (eğitim bilimi) kurallara ters düşen yan
lış uygulamalar sürmekte. Çocuklarınız 
bizim kopyalarımız olmakta. Onlan 
kendimize benzetmeyi marifet sanıyoruz. 
Gençlerin bizden daha zengin, üretken ve 
doyumlu bir yaşantı tarzı be nimsemelerine 
engel olmamalıyız. Bırakın herkes kendi 
hayatını özgürce yaşasın.

Sonuçlarına katlanarak, sorumluluğu 
nu hisederek. Sorumluluk bilinci yaşa
yarak kazanılır. Olumsuz izler bırakan 
eleyici, eşitsiz üniversite sınavları çeyrek 
yüzyılı aşkın süredir tekrarlanıyor, uygu
lanıyor. Uzmanlarca eleştirildiği halde 
çözüm üretilemiyor.

Misafirlikte, ev ziyaretinde hep aynı 
ağırlamalar, dedikodu, içi boş laflar, tören
ler, merasimler, ritüeller. Kahvede eğer 
oynamaya zorunlu isek niçin briç, bezik 
değil de hep okey ya da pişti oynuyoruz.

NÖBETÇİ ECZANE
2 Ekim 2003 Perşembe 
DEMİRİZ ECZANESİ

ML : 31 SAM : 1660 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıklı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamalık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini tavram Günlen ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.sermoclub
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Çarşı projesini
görmek istiyoruz

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Faruk Güzel, Yeni Çarşı esnafına ne tür garanti 
verildiğinin açıklanmasını istedi. Belediye Başkanı Mehmet Turgut'tan 
kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapmasını isteyen Güzel, biran önce üniver
sitenin Gemlik’e kazandırılması gerektiğini söyledi

AH Ö2VDRT
Gemlik
Belediyesi’n in 
Kapalı Çarşı da 
yapacağı üstü camii 
altı işyerlerinden 
oluşan yeni proje 
nedeniyle, burada 
faaliyet gösteren 
esnafın katlı 
otopark’taki 
işyerlerine taşın
malarına ilişkin 
DYP Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, projeyi 
görmek istediklerini 
söyledi.

Kapalı Çarşı 
esnafının geri 
dönüş garantisinin 
ne şekilde 
verildiğini merak 
ettiğini belirten 
Faruk Güzel; 
"Esnafımızın hali 
ne olacak? Geri 
dönüşü nasıl 
garanti edilecek.? 
Bu konuda 
Belediye Başka 
nından kamuoyu
na aydınlatıcı bir 
açıklama yap
masını ve projeyi

göstermesini 
bekliyoruz." dedi. 
Diğer yandan 
Uludağ Üniversite
si’ne bağlı 
Gemlik’te kurul
ması düşünülen 
Fakülte ve Yüksek 
Okullar ile ilgili 
yaşanılan sorun
ların biran önce 
aşılması gerektiğini 
ifade eden DYP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Faruk Güzel;
"Üniversite'yi bu 
yıl kaybettik.

Sorunlar mutlaka 
çözülüp 
önümüzdeki 
eğitim öğretim 
yılına yetiştirilme
si gerekir. Bu 
konuda üzerimize 
düşeni yapmaya 
hazırız. Rektörle 
tartışmayla bu 
işler çözülmez. 
Biran önce 
üniversitenin 
Gemlik 'e 
kazandırılmasını 
istiyoruz." 
şeklinde konuştu.

DYP İlçe Başkanı Güzel, projenin tamamlan
masından sonra, esnafın geri dönüşünün nasd 
garanti edileceğini merak ettiğini söyledi.

i HAC ve ÖMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 

MEKKE VE
K ✓ 4 5 YILDIZLI
5) t YEMEKLİ

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

YILI LÜKS HAC PROGRAMI 
MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STAHDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 GÜH SÜRELİ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE<X> 3 OGÜN AÇIK BÜFE 3 OGÜN AÇIK BÜFE

H» HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE
✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama ••

!&*> ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti TÜRK HAVA YOLLARI
9] ✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri

✓ Klimalı otobüslerle. Transferler ve Ziyaretler KAVARFYHT'I 11
Jl ✓ Harem-i Şerif, Müzdelife. Mina, Hıra Dağı, Hıra Mağarası. Yedi Mescidler ftAIADC i V/VıLM

✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev TURİZM SEYAHAT 
g ✓ Mescld-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler i rvı ırt■

Ç? ✓ Hendek Savaşı Mahali. Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki Demirsubaşı Mh.
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası. Sırt Çantası ve Heybe Çeşme Sok No: 9 A GEMLİK

($n ✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı. T . v * at ti c * cm /inu
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri İd : 0144/ /I rax : 014 4U 44



Eğitim-Sen Gemlik Şubesinden yapılan açıklamada, ilçede birçok eğitimci hakkında soruşturma açıldığı bildirild 

Milli Egitim’de soruşturma sancısı 
Eğitim-Sen Gemlik Şubesi'nde dün yapılan basın toplantısında, öğretim yılının başlamasının hemen ardından, kimler tarafından yapıldığı açıklan 

^mavan şikayetler sonucu, birçok öğretmen ve yöneticinin soruşturma geçirdiği açıklandı. Eğitim-Sen Gemlik Şube Başkanı Yavuz Yazıcı, açıkla
masında. hiçbir dayanağı ve delili bulunmayan soruşturmaların nedeninin belli olduğunu belirtirken, şunları söyledi: “Eöitim-öğretim yılının başın 
da böyle olayların yansıması eğitimi ve eğitim emekçilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dürüst, namuslu, eğitime katkı sunan yönetici 
ve öğretmenlerin sonuna kadar arkasındayız. Ayak oyunlarıyla eğitime ve emekçilerine zarar verenler utanmıyorlar mı? Bir zamanlat 
yönetici olmak için siyasi partilerden çıkmayan, ancak aradıklarını bulamayanlar, şimdi şikayet mihraklarının peşinden koşan sözde eğitim
cilere bu tür oyunlara alet olmayın diyoruz. Dürüst olun, yapacağınız çalışmalarla görevi hak edin.” Yazıcı, AKP yöneticilerine de seslenerek, 
Gemlik te bu şekilde yapılacak kıyıma karşı olduklarını bildirdiler ve Eğitim-Sen yöneticilerine yapılan bu planlı oyunu şiddetle kınadılar.

Belediye Meclisinin Ekim ayı olağan toplantılanna dün başlandı. Toplantıda, Çarşı konusu uzun tartışmalara neden oldu

Çarşı anlaşmasına
tjüne

Kadri Güler
gemlikkorfez® mynet.com

Eğitim ispiyoncuları..

Meclis’ten onay
Mîllî eğitimde, eğitim ve öğretim yılı 

yeni başladı.
Ama gelin görün ki, 10 aylık AKP 

hükümetinin Mîllî Eğitim Bakanhğı’nm hızlı 
müfettişleri, Gemlik’te soruşturmalar için 
cirit atıyorlar.

Başta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna için gelen müfettişler soruşturmasını 
sürdürüyor.

Biliyorsunuz bîr süre önce, Belediye 
I Başkanı’nın odasının yanından, AKP Bursa 

Milletvekili Aftan Karapaoğlu’na çekilen bir 
faks île İlçe Millî Eğitim Müdürü’nün 
görevden alınması istenmişti.

Bunu yapanların da bazı AKP’li Belediye 
Meclis üyeleri olduğu daha sonra 
anlaşılmıştı.

işte o şikayet faksı, Sayın Milletvekili 
tarafından yerine, yani ilgili Bakanlığa 
ulaştırılarak çok... büyükkk.. bir hizmet yeri 
ne getirilmişti.. Ve ardından soruşturmalar.

Tüm bunlar, siyasi iktidarların kadrolaş- 
mak için, görevden alacakları yöneticileri ve 
kendileri için zararlı gördükleri öğretmen
leri, o ilçeden uzaklaştırmak için hazırlanan 
basit yöntemlerdir.

İstim arkadan gelir ve görevliler müfettiş 
raporuna göre, görevlerinden alınırlar.

Bu oyunlar artık eskidi.
Bunlara alet olan dalkavuk öğretmen

lerin varlığını hep biliyoruz. Bu zavallılar, 
eğffbnîn esini bilmezler. Ama bir yerlere 
gelebilmek için ispiyonculuk ve yalakalık 
yaparlar.

Her siyasî iktidar değiştiğinde onun 
kapaeww çalan bu düzanbazlar, şimdi yine 
•■İmada fer ve de bu kez AKP İktidarını 
deniyorlar.

AKP'ler bunlara yüz vermeyin.
Bunlar yarın sizi de satarlar.

✓ Gemlik 
kamuoyunu uzun 
süre meşgul eden 
Kapalı Çarşı 
esnafının katlı 
otoparktaki işyer 
lerine taşıma 
konusu nihayet 
Belediye Mecli- 
si’nde ele alındı. 
✓ Esnafın dönüş 
garantisi talebine 
ilişkin meclis 
üyelerini bil
gilendiren 
Başkan Turgut, 
yapılan araştırmalar 
sonucu, bu garantiyi 
temin edecek 
uygulamayı bulduk 
lannı söyledi.
✓ Esnafla yapılan 
protokol gereği; 
Kapalı Çarşı’daki 
esnafın mevcut 
sözleşmeleri devam 
edecek.
✓ Yeni işyerlerinin 
taksimatı esnaf 
temsilcileri tarafın
dan kurulacak 
komite tarafından

gerçekleştirilecek. 
✓ Kiralar mevcut 
sözleşmeye göre 
yapılacak.
✓ Başkan Mehmet 
Turgut, Çarşı için 
proje yarışması 
açacaklarını, 
hazırlanan en güzel 
projeyi seçerek, 
Kapalı Çarşı’da 
uygulayacaklarım 
da söyledi. Syf 3'de

mynet.com
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■ Kaya Abi

Gemlik'te bazı insanlar var.
Herkes tarafından tanınıyor.
Simge olmuşlar.
Gemlik ile özdeşmişler.
Tanınma nedeni ise, yaptığı işte istikrarlı 

I olması.
İşine bağlılığı ve saygısı da çabası.
Kaya Abi'den bahsediyorum.
O'nu kimse soyadıyla bilmez Kaya abi 

I olarak bilir.
7'den 70 e Gemlik'te yaşayan herkesin 

I Kaya Ahi'sidir. Onun için bende soyadını ya 
I da çalıştığı yeri zikretmeyeceğim.

Ben sekiz yaşındaydım Kaya Ahi'yi
I tanıdığımda.

Şimdi 40 yaşındayım çoktan aştım.
Biz değiştik Kaya abi aynı Kaya Abi.
Adresi değişse de yaptığı iş yine aynı.
Yine sevgi dolu..
Yine çelik gibi.. Yine sevecen..
Bir insanı tanıtmak onun hakkında bilgiler 

I vermek zordur.
Hata yapma şansınız yoktur.
Çünkü özel bir kişiliği topluma aktarıyor 

I sunuz.
Ama Kaya Abi'yi anlatırken o riski 

I taşımıyor insan.
Çünkü Kaya Abi çok yalın.
Çok sade. İçi dışı bir..
Ne diyorsa öyle görünüyor.
Nasıl görünüyorsa öyle diyor.
Siz de onu tanıdınız zaten.
Kaya Abi,
14 yaşında başladığı iş yaşamını kesintisiz

I 50 yıldır sürdürüyor.
Zehir gibi hafızası, bitmek bilmeyen ener-

I jisi ile hala tabanca gibi.
Gemlik i ev ev, Kumla yı, Kurşunlu’yu 

I sokak sokak tanıyor.
50 yıllık müşterilerinin hala hangi sokak

I ve evde oturduğunu buluyor.
Onu dinamik kılan güler yüzü ve iyi niyeti.
Beynini perrak tutan ise saflığı ve temiz

I
Heyecanı, coşkusu, şevki, yüzündeki

I gülümsemesi hiç eksilmiyor.
| İş yaşamı nasılsa ev yaşamı da aynı 
| istikrar içinde.

Sevginin saygının dolu dolu yaşandığı bir 
mutlululuk mabedi.

İnsanı değerli kılan onun kendine topluma 
ve yaşama bakış biçimidir.

İşte Kaya Abi’ yi de değerli kılan bu nok
tayı yakalamış olmasıdır.

İş, çevre ya da aile yaşamı onun için 
farketmiyor.

Her üç olguya da aynı pencereden aynı 
duygularla bakabiliyor.

Bugün Kaya Abi* yi yazmak geldi içimden.
Ben de yazdım.
Kirliliğin yaşandığı dünyamızda iyi insan

lar da olduğunu anımsatmak için,,.

Beş tarım ürününe 
prim desteği

Çiftçilere, 2003 
yılında ürettikleri 
yağlık ayçiçeği, . 
zeytinyağı, kütlü 
pamuk, soya 
fasulyesi ve 
kanola için de 
prim ödenecek. 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan 
konuya ilişkin 
Bakanlar Kurulu 
kararı uyarınca, 
2003 yılı ürünü 
söz konusu 
5 tarım ürüne 
verilecek primler 
için gerekli 
kaynak, 2004 yılı 
bütçesinden 
karşılanacak. 
Destekleme 
primleri, .Ziraat 
Bankası aracılığıy
la doğrudan üreti
cilere ödenecek ve 
bu ödemeler 
nedeniyle bankaya 
yüzde 0.5 tutarın
da hizmet komis
yonu verilecek. 
Üreticilerin prim 
ödemesinden 
yararlanması için, 
Çiftçi Kayıt 
Sistemine kayıtlı 
olması gerekiyor. 
Prim ödemelerine 
ilişkin esaslar, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı koordi
natörlüğünde, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile

İIAN ve R0HAMAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

ICC milM ıı+IIA+Sürnriz
, GEMLİK

KSrfez
<>( INI (1K SİYASİ GA/l: II aam

BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 513 17 97

Hazine 
Müsteşarlığı 
tarafından 
belirlenecek. 
Üreticilerin prim 
ödemesinden 
yararlanması 
için, Çiftçi Kayıt 
Sistemine kayıtlı 
olması 
gerekiyor. Prim 
ödemelerine 
ilişkin esaslar, 
Tarım ve Köy 
işleri Bakanlığı 
koordinatör
lüğünde, Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanlığı ile Hazi 
ne Müsteşarlığı 
tarafından 
belirlenecek. 
Uygulama ilgili 
merciler, primlerin 
ödenmesine ilişkin 
belgelerin doğru
luğunu araştır
makla yükümlü 
olacaklar. Haksız 
yere destekleme 
primi ödenmesine 
neden olanlar ile 
destekleme prim
inden yararlanmak 
üzere sahte veya 
içeriği itibariyle 
yanıltıcı belge kul
lananlar hakkında 
kanuni ve cezai 
işlemler yapılacak. 
Haksız yere 
yapılan ödeme 
tespit edildiğinde, 
bu para, haksız

ödemeyi sağlayan 
belgeleri düzenle 
yen gerçek ve 
tüzel kişilerden, 
tarım satış 
kooperatifleri ve 
birlikleri, çırçır 
işletmeleri, yağ 
fabrikaları, yem 
fabrikaları, gıda 
fabrikaları, zeytin 
sıkma tesisleri ve 
diğer ilgililerden 
geri alınacak 
Söz konusu 5 
tarım ürününün 
2002 yılı 
üretimlerine prim 
ödemeleri için, bu 
yılın bütçesine 
264 trilyon lira 
ödenek konulmuş
tu. Bu ödenekler 
kapsamında, 
2002 yılı ürünü 
zeytinyağına kg 
başına 175 bin 
lira, kütlü pamuk 
ve yağlık ayçiçe 
ğine 85 bin lira, 
soya fasulyesine

100 bin lira, 
kanolaya da 90 
bin lira prim 
ödeniyor.
Buna göre, 2002 
yılı ürünü pamuk 
için bu yıl toplam 
180.3 trilyon lira, 
ayçiçeği için 55,2 
trilyon lira, soya 
için 6.6 trilyon 
lira, kanola için__ 
45 milyar lira ve 
zeytinyağı için de 
20 trilyon 475 
milyar lira destek
leme primi 
ödenecek. Söz 
konusu ürünler 
için 2004 yılına 
konulacak ödenek 
tutarları henüz 
belli olmadı. 
Üreticiler, pamuk 
için prim 
desteğinin 28 
cente, ayçiçeğinde 
15 cente 
yükseltilmesini 
istiyor.
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Çarşı anlaşmasına * J J J
Gemlik Belediye 
Meclisi dün 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
başkanlığında 
toplandı.
Gemlik kamuoyunu 
uzun süre meşgul 
eden Kapalı Çarşı 
esnafının katlı

TAŞI 
GEDİĞİNE

8,5 milyarlık kredi 
hani koşulsuzdu? 
Kuzey Irak koşullu kredi 
anlaşmasını doğrulayan 
Bakan Sn. Ali Babacan 
“Anlaşma ABD Kongresinin 
ruhunu yansıtıyor.” diyor. 
0 ruh, tuz ruhu, kezzap.. 
Masum canlan yakıyor...

O ruh

otoparktaki işyerle 
rine taşınma 
konusu nihayet - 
belediye meclisinde 
ele alındı.
Esnafın dönüş 
garantisi talebine 
ilişkin meclis 
üyelerini bil
gilendiren Başkan

Turgut, yapılan 
araştırmalar sonu
cu, bu garantiyi 
temin edecek,uygu
lamayı bulduklarını 
anlattı.
Buna göre mevcut 
mukaveleleri iptal 
etmeden esnafın 
geçiçi olarak çıkarıl 

ması durumunda 
geri dönüşün 
mümkün olduğunu 
öğrendiklerini 
açıklayan Başkan 
Turgut, “Bu konu
da prensipte 
yapılan anlaşmayı 
yazılı olarak imzal
adık. ” dedi.
Esnafla yapılan pro
tokol gereği; Kapalı 
çarşıdaki esnafın 
mevcut sözleşmeleri 
devam edecek.
Yeni işyerlerinin 
taksimatı esnaf 
temsilcileri tarafın
dan kurulacak 
komite tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Kiralar mevcut 
sözleşmeye göre 
yapilacak.
Proje bitirildiğinde 
esnaf Kapalı Çarşı’- 
dakl işyerlerine geri 
dönecek.
Yapılacak dükkanlar 
ihale edilmeden 
kiracılara verilecek.
Esnaf Kapalı 
Çarşı’yı 10 Şubat

2004 tarihine kadar 
tahliye edecek. 
Protokolün okun
masının ardından 
bazı meclis üyeleri 
Başkan Turgut'a 
yapılacak seçim
lerde gelen Belediye 
Başkanını meclisin 
aldığı bu kararın 
bağlayıcı niteliği 
olup olmadığına 
ilişkin “Buna 
garanti verebiliyor 
musunuz.?” 
sorusuna Başkan^ 
Turgut, “Gelecek 
başkan uygulamak 
zorundadır. Kimse 
kendi kafasına 
göre iş yapamaz.” 
yanıtını verdi.
Bu konunun başkan 
ve encümenin 
alması gereken 
karar olduğunu 
bildiren bazı meclis 
üyelerinin “Bu 
kararı meclis ne 
sıfatla alacak.
Çözüm yeri meclis 
değil” şeklinde dile 
getirdiği görüşlere 
ise Turgut, “Bu 
belediyeyi taahhüt 
altına alan bir 
karardır.Bunu 
meclisin yapması 
gerekir. Esnafları 
mızda bu konuda 
meclis kararı iste
diler. ” dedi.
Bir kısım Meclis 
Üyeleri kafalarında
ki soru işaretlerine 
karşın oylanan bu 
karara 'evet' 
dediler.
PROJE İÇİN 
YARIŞMA AÇILACAK 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Kapalı 
Çarşı’da yapılacak 
yeni düzenleme 
için proje yarışması 
açaçaklannı 
bildirdi.
Başkan Turgut, 
hazırlanan en güzel 
projeyi seçerek. 
Kapalı Çarşı’da 
uygulayacaklannı 
da sözlerine ekledi.

Hac kayıtları
devam ediyor

Gemlik 
Müftülüğünce 
başlatılan hac 
kayıtları devam 
ediyor.
İlçe Müftüsü Tahir 
yemenoğlu 30 
Eylül Salı günü 
çekilen kuralar ile 
yapılan 115 başvu
rudan 70 hacı 
adayının asıl, 45 
hacı adayının ise 
yedek olarak belir
lendiğini bildirdi. 
Hac kayıtlarının 7 
Ekim Salı gününe 
kadar süreceğini 
ifade eden Gemlik 
Müftüsü Tahir 
Yemenoğlu, hac 
ücretinin bin 770 
dolar olduğunu 
belirtti.
Müftü Tahir 
Yemenoğlu, aynca

Nowox bilgisayar 
bugün açılıyor

Gemlik'te bilgisa
yar teknik servis 
ve sarf 
malzemeleri 
hizmeti verecek 
olan Nowox bil
gisayar bugün 
düzenlenen 
törenle açılacak. 
Hamidiye

Sayf

isteyen hacı 
adayının 770 dolar 
peşin vererek ayda 
500 dolar olmak 
üzere kalanını iki 
taksitte 
ödemesinin 
mümkün olduğunu 
da sözlerine ekledi. 
KONFERANS 
BUGÜN 
Öte yandan bugün 
saat 17.oo'de 
Bütünler Düğün 
Salonu nda 
Camiler ve Din 
Görevlileri Haftası 
kutlamaları 
çerçevesinde. II 
Müftüsü M. Zeki 
Erturan tarafından 
“Camiler ve din 
Görevlilerinin 
Toplumdaki Veri" 
konulu konferans 
verilecek.

Mahallesi 
Gazhane 
Caddesi nde bulu
nan Şirin Plaza'da 
hizmet verecek 
olan Nowox 
Bilgisayarlın 
açılışı saat 
15.00'de 
gerçekleştirilecek.
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Balıkçılar
denizi kirletiyor

AİLOZYURT
İlçemize bağlı Küçük 
Kumla beldesinde 
balıkçılar, denizi 
kirletiyorlar.
Sabahın erken 
saatlerinde İskele 
Meydam’nda tezgah 
açan balıkçılar, 
temizledikleri balık

atıklarını denize 
atıyorlar.
Denize atılan balık 
parçaları, Kumla 
Iskelesi’nde çirkin 
manzaraların 
yaşanmasına 
neden oluyor.
Seyyar balıkçıların

gösterdiği bu 
duyarsızlığa öfkele
nen vatandaşlar, 
önlem alınmasını 
istiyorlar.
İskele Meydam’nda 
balıkçıların meydana 
getirdiği çevre ve 
deniz kirliliğine 
hiçbir müdahalenin 
yapılmayışına bir 
anlam veremedikleri
ni söyleyen çevre 
sakinleri belediyeden 
bu konuda gerekli 
girişimde bulun
masını beklediklerini 
sorumsuzluk 
nedeniyle denizin 
kirletilmesini göz 
yumulmaması 
gerektiğini

Denizin kirletilmesine tepki gösteren vatandalar, belediye
den mutlaka önlem almasını istiyorlar.

belirtiyorlar. İskele 
Meydanı’ndan aşağı 
atılan balık parçalan 
yandaki resimde de 
görüldüğü gibi 
atıldığı yerde kalı
yor. Denizden geçi
mini sağlayan insan
ların denizi neden 
sorumsuzca kir
letmesine ise bir 
anlam verilemiyor.
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I AROL MOBİLYA

BU PİZZAMIN
TADINA BAKTINIZ MI?

a

a a i

I 
i

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI OARDROP
✓ ÜÇ KAPILI OARDROP
✓ PROFİLLİ OARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 

KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI “KALİTEDE ÖNCÜ
" BİLGİSAYAR MASASI A

e 
i vazgeçemeyeceksiniz

Gemlik 'te İlk 
Uluslararası 
Salata Bari 

Döner Çeşitleri
Pizza Çe itleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MHMH MİR PIZZARIH

1 a a a a a a a

Ev ve işyerlerine 
servisimiz verdir 

5135367

İ

MAKİNECİLER ARANIYOR

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72 
G.S.M. : (0.532) 324 08 56

l i 
a 
i j 
a a a

Penye iç çamaşır, pijama w 
gecelikte çalışacak tecrübeli 
makineciler aranmaktadır.

Mür. :■ İstiklal Cad. Migros yanı 
Yıldız Emlak No. 68 GEMLİK

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL SAHİBİNDEN 

TEMİZ FORD ESCORT
TEL : 0.535.378 18 OO
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Tevfik Solaksubaşı, zeytin fiyatlarının tespitinde Marmarabirlik’e önemli görev düştüğünü söyledi

“Marmarabirlik’in takip
edeceği politika önemli”
Zeytin stoklarının azaldığını tahmin ettiklerini belirten Tevfik Solaksubaşı, 
rekoltenin de iyi olması nedeniyle, Marmarabirlik’in bu yıl üreticinin yüzünü 
güldürecek bir fiyat politikası belirlemesi gerektiğini söyledi.

AB ÖZYURT 
Milletlerarası 
Ticaret Odası 
Türkiye Milli 
Komitesi 
Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Tevfik 
Solaksubaşı, 
bu yıl yemek
lik zeytin 
rekoltesinin 
iyi olduğunu 
söyledi. 
Kurak geçen 
yaz mevsi
minin ardın
dan başlayan 
son yağışların 
zeytini kurak
tan kurtardığı 
m belirten 
Tevfik

stokunun da 
bir hayli 
azaldığını 
tahmin 
ediyoruz.

Solaksubaşı, yemeklik
bu sayede dibe zeytin fiyat
dökülen zeytin ları büyük
miktarının da önem arzedi-
azaldığını yor. Çünkü
ifade etti. bölgemizde
Dövizin zeytinin
düşüklüğü dışında
nedeniyle, yetişen zirai
zeytinyağı mahsûl yok
fiyatlarının denecek
yükselmediğini kadar az.
bildiren Yemeklik
Tevfik zeytin
Solaksubaşı, fiyatının
“Bu sezon tespitinde
zeytin Marmara
rekoltesini iyi birlik’in takip
görüyorum. edeceği fiyat
Bölgemiz politikası
ziraatçıları çok önemli.
açısından Eski zeytin

Solaksubaşı, son yağan yağışların zeytini kuraktan 
kurtararak dibe dökülmelerin azaldığını söyledi.

Dolayısıyla 
bu yıl 
üreticinin 
yüzünü 
güldürecek

fiyat 
politikası 
belirlen
meli. ” diye 
konuştu.

SSK prim 
borcu 
için 

bugün 
son gün

SSK borçLanrun 
yen iden y apt- 
landınlması 
uygulamasından 
yararlanma 
süresi, bugün 
doluyor.

I SSK'ya prim 
borcu bulunan 
sigortalılara 
ödeme kolaylığı 
getiren yeniden 
yapılandırma 
uygulaması 
uyarınca, borcu 
bulunanların bu 
uygulamadan 
faydalanabilme 
leri için, bugün 
mesai bitimine 
kadar, SSK il 
müdürlükleri ile 
bağlı oldukları il 
ya da sigorta 
müdürlüklerine 
dilekçeyle veya 
iadeli taahhütlü 
posta yolu ile 
başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor.

ı Komin
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAPON SOBASI GA2YA6I SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

FİTİL 25.000.000.-TL

ÇAKMAK 7.000.000.-TL
FİLİTRE 8.000.000.- TL.

DİĞERPARÇALARDA ŞOK FİYATLAR
15.9.2003 - 15.10.2003

PVC KAPLAMA V€ 
PLASTİK KAAT SİST€ML€Rİ

0 Plastik Kimlik Kartı 0 Personel Kartı

0 Öğrenci Kartı 0 Tanıtım Kartı

0 Fatura Kartı ve 0 PVC Kaplama

POMPA 3.5OO.OOO.-TL. tarihler! arasinda

TOTO TİCARET
MERKEZİMİZDE

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

Yani Pazar Cad. ...
Irmak Sok. No: 18/B TEL'Slû 7R 0/

GEMLİK

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 17 97 Fax; (0.224) 513 35 95
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Ali Özvurt

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan ilçenin giriş ve 
çıkış notları olan 
Tedaş önü, eski 
hastane kavşağı, 
Rıfat minare 
kavşağı ve 
Manastır da araçlar 
ve şahıslar üzerinde 
yapılan genel 
asayiş uygumala- 
nnda Hüseyin Öner 
(29) adlı şahısın

L

üzerinde 1 adet 
ruhsatsız 7’li
7.65 mm çapında 
Belçika yapımı 
toplu tabanca ele 
geçirildi. Öte 
yandan bir süre 
önce Hisartepe 
Mahallesi'nde 
ayrıldığı eski eşinin 
evine zorla girerek 
ruhsatsız av 
tüfeğiyle eşinin 
dedesine ateş 

etmek suçundan 
aranan Ahmet 
lşılak(33), ekiplerin 
yapmış olduğu 
uygulamalarda 
yakalandı.
Savcılığa sevkedilen 
Işılak tutuklanarak 
cezaevine gönderil
di. Yine uygula
malarda Bursa 
Buttim önünden 
çalınan Mesut 
Akgün (28)'ün kul
landığı 01.PD 966 
plakalı kartal 
marka oto ekiplerin 
yapmış olduğu 
sonucunda ele 
geçirildi.
Akgün gözaltına 
alınırken yanında 
bulunan ve istihbari 
çalışmalar sonucu 
adının Mustafa 
Çiçek (34) olduğu 
belirlenen şahıs 
polisin elinden kaç-

Polisin yaptığı uygulamalarda, çeşitli eksiklikleri görülen 
sürücülere toplam 820 milyon 600 bin lira ceza kesildi.

mayı başardı. 
Çiçek’in asker 
kaçağı, aynı zaman
da hakkında 6 yıl 
hapis cezası olduğu 
bildirildi. 1. Kordon 
da yapılan bir diğer 
uygulamada ise

Abhazya ülkesinin 
Pitsun limanından 
yurda kaçak giriş 
yapan Safiye 
Çatıkkaş (50) ile 
Meral Çatıkkaş (20) 
yakalandı. Bu 
arada trafik yönün

den yapılan uygula
malarda çeşitli 
eksiklikleri görülen 
sürücülere toplam 
820 milyon 600 
bin lira trafik 
cezası kesildi.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ 4 5 YILDIZLI 
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KOHAKLAMA 
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STAHDART TİP HAC 
✓ STAHDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR S STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜH SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN!
z ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
j ✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 

İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti
5 ✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
6 Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

TÜRK HAVA YOLLARI

J ✓ Harem-i Şerif, Mûzdelife, Mina, Hira Dağı, Hlra Mağarası, Yedi Mescidler
' Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev

>. z ✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
<X ✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetûl Baki
’ X ✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe

✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOGLU
TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh.
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK

Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44
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Gemlikspor 3 puan peşinde
ALiÖZYUHI
Bursa Süper lig 
B gurubunda 
mücadele eden 
Gemlikspor, hafta 
sonu deplasmanda 
oynayacağı Nilüfer 
Belediyespor 
maçının hazırlık
larını dün yaptığı 
çift kale maçla 
sürdürdü.
Antremanda futbol
cuların gösterdiği 
performanstan 

hayli memnun 
kalan Gemlikspor 
Teknik Direktörü 
Turgut Akçan, 
Nilüfer Belediye 
spor karşısında 
sahaya galibiyet 
için çıkacaklarını 
söyledi.
Deplasmanda 
oynacak olma
larının takımın 
sergilediği atak 
futbol anlayışını 

etkilemeyeceğini 
bildiren Akcan, 
hedeflerinin Nilüfer 
Belediyespor 
karşısında puan 
yada puanlar almak 
olduğunu ifade etti. 
Gurupta ilk dört 
haftanın kendi
lerinden güçlü 
takımlarla 
oynanacak olma
sıyla zaten zorlu 
geçeceğini bildik-

Kırmızıbeyazlılar, haftasonu deplasmanda oynayacakları Nilfer 
Belediyespor karılaşmasına 3 puan için gidecekler.
lerini belirten 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, bu haftadan 
itibaren artık denk 
takımlarla 

mücadele ede
ceklerini ve 
Gemlikspor ’ un 
kendi gücünü 
ortaya koyacağını 
söyledi.

Futbolcuların bol 
bol şut çalışması 
yaptığı antreman 
daha sonra yapılan 
çift kale maçla 
sona erdi.

I MİITON AİLE GAZİNOSU I
| 2003 YIU FİYATLARIYLA 2004 YILIMDA YAPACAĞINIZ |
I DÜĞÜN • NİŞAN • SÜNNET • ÖZEL GÖN • EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN 1 

I ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ! i 

I REZERVASYON TEL . 513 10 71 |
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Gripte yüksek ateşten korkmayın
Sonbahar 
mevsimiyle başlayan 
serin ve nemli 
havalarla zeminini 
bulan grip, bir çok 
evin kapışım çal
maya hazırlanırken, 
uzmanlar, bu 
hastalığa yakalanan 
kişileri ateş 
düşürücü ilaçlar kul
lanmamaları 
konusunda uyardı. 
Uzmanlar, 200'e 
yakın virüsün yol 
açtığı her üst 
solunum yollan 
hastalığının L griple 
kanştı olmamasını 
istedi.
Gripte üç önemli 
belirtiyi, titreme ile 
yükselen ateş, kas 
ve eklem ağrıtan ile 
Heri derecede 
yorgunluk ve bitkin
lik olarak tanım
layan uzmanlar, 
suni an söyledi: 
"Boğazda yanma, 
burun tıkanıklığı, 
öksürük gibi her 
hastalıkta gripten 
söz etmemek lazım.

' Üst solunum yol
lan hastalıklarına 
yol açan 200'e 
yalan mikroorga
nizma var ve bun
ların çoğunun ilacı 
yok. Vücut diren
ciyle kendisini 
sınırlayabilen

hastalıklardır. 
Ancak üst solunum 
yollarında bak
teriye I kökenli 
hastalıklarda 
antibiyotik tedavisi 
uygulanır." 
Gribin, kış mevsi
minde soğuk ve 
rutubetli havalarda 
uzunca süre yaşama 
şansı bulunduğunu 
ifade eden uzmanlar, 
bu hastalığın, küçük 
çocuklar, ileri yaş 
gruplan, kalp, 
akciğer, böbrek ve 
şeker hastalannda 
ölümcül sonuçlar 
doğurabildiğin! 
söyledi.
1918 yılında milyon
larca insanın grip 
virüsü ile hayatını 
kaybettiğini anımsa
tan uzmanlar, her 4- 
5 yılda bir dünyayı 
ilgilendiren salgın- 
lann yaşandığına 
dikkat çekti.
Devamlı yapısal 
değişiklikler 
gösteren gripten tek 
korunma çaresinin 
aşı olduğu belirtildi. 
Eylül ve ekim 
aylannda yapılması 
gereken aşılann, bir 
yıl önceki salgınlar
da elde edilen virüs
lerin yapısal özellik
lerine bakılarak 
hazırlandığını anım-

satan uzmanlar, 
şöyle devam etti: 
"Dünyadaki 
herkesin aşılan
ması idealdir. Ama 
sağlanmasındaki 
yetersizlikler ve 
ekonomik nedenler, 
aşının kullanımını 
bir yönde sınır
landırmaktadır. Bu 
nedenle aşı, küçük 
çocuklar, kalp, 
şeker, böbrek, 
akciğer hastaları 
ile vücut direnci 
kırılmış olan 65 
yaş üzeri kişilere 
uygulanmalıdır. 
'■'Ateş Düşman 
Değildir" 
diyen uzmanlar, 
gripte meydana 
gelen yüksek ateşin 
düşman olarak 
görülmemesi gerek
tiğini kaydederek, 
şu uyanlarda 
bulundu:
"Ateş, organiz-

manın bir 
enfeksiyon ile 
mücadele ettiğini 
ve vücut direncinin 
yeterli olduğunu 
gösterir. Bu şekilde 
virüslerin ölümüne 
yol açar. Ayrıca 
vücudun hastalıkla 
mücadelesinde 
etkili olan 
interferon denilen 
bir madde 
salınımını 
artırarak, hücre 
içindeki virüsün 
üremesine engel 
olur ve hastalığı 
sınırlandırır.
Yani ateş, gribe 
karşı iki önemli 
silah oluşturur. 
Bu nedenle ateşi 
düşürmeye çalış
mayın. Sadece 
hamileler ile 
koroner yetersizliği 
olanlarda ateşi 
düşürme gereği 
vardır."

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Önyargı
Önyargıları kırmak, atomu parçalamaktan 

daha zor demiş Einstein.
Önyargılı tutum konusunda yaşadıklarımız 

Einstein’i doğruluyor. Birbirimizle çok konuş
tuğumuza bakıp, anlamaya çalıştığımızı san
mayın. Herkes bir biçimde kendini anlatmaya 
çalışıyor. Karşımızdakini anlamakta önyargı 
büyük engel oluşturuyor.

Önyargılı davranışları terketmek kolay 
değil. Önce bilinçli olacaksın, sonra eyleme 
dönüştüreceksin. İnanın önyargılı ilişkileri 
mizde kalın bir duvar oluşturuyor. Önyargılı 
düşünme kolaylığı varken neden kendimizi 
zora sokalım ki. Karşımızdakinin hep kötü 
yönlerini öne çıkarıyoruz. İyi yönlerini, güzel
liklerini, zenginliklerini, değerlerini göremi 
yoruz. Gözümüze perde inmiş. Farkında 
değiliz. Farkındalığı yakaladığımızda herşey 
güzelleşecek, ilişkilermiz değer kazanacak. 
Önyargı nedeniyle hapsolan enerji açığa çıka
cak. Onu daha doğru yerlerde kullanabile
ceğiz.

Aslında yargılayıcı davranışlar hiç hos 
değil. Kimi, neden, ne hakla hangi ölçütle 
yargılıyoruz. Üstelik önyargılar hata payı 
içerir. Yargılarınızda yanılabiliriz. Doğruların 
patenti hic kimsede değil.

Önyargı nedeniyle kötümser senaryolar 
üretmek bizi nelerden koruyor olabilir.

Ne gibi işleve sahip, iletişim kurmayarak, 
iletişimsizlik becerisi kazanarak, ilişkilerde 
yaşayabiliceğimiz kırılmaları yaşamamak, 
daha güveli bir konum elde etmek olabilir mi? 
Kirpiler derilerindeki kıllan kabartarak kendi 
kişisel alanını tehditlerden korurmuş.

Bırakalım birbirimizi kırmayı, çekiştirmeyi. 
Bunlardan kişiliğimiz yara almasın. 
Kendimizde olumsuz özellikleri azaltırken, 
başkalarının güzel yönlerini keşfe çıkarak art
tıralım. Bu değişikliği bir an önce gerçek
leştirmemiz gerekiyor.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcılığı 513 10 53
C3avcı Yrd, 513 29 54
Emniyet Müd, 613 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer>jğ Ocağı 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taka! 513 24 67
<Z//en Taksi 61332 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 614 3560

TEK Arıza 
TEK İşletme
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513
513
513
513
513
513

11 74
13 53
10 57 
1308
11 33
10 95

513 37 42
513
513
513
513
513
513
513

15 07
14 14
13 64
14 11
10 42
10 92
11 86

513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
613 45 21 - 115

613 23 25
Muhasebe Md,613 45 21 -182

513 24 94

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

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

Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

513 10 79AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
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Yazı İçi. Md. 
Su Arıza

61345 21 -111
Yalnız 185

513 30 33

YIL : 31 SAYI : 1661
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, istikrar ile birlikte güvenin geleceğini söyledi.

Seçimin iptaline yönelik tartışmalara katılan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ülkede sağlanan 
istikran zedelemeye kimsenin hakkı olmadığını söyledi. Her gün onlarca insanın iş umuduyla, kapılarına geldiğini belirten 
Kemal Akıt, “Bu insanlara iş, aş sağlamaya yönelik çalışmalar dururken, bir iki parti meclise girecek diye kimse 
Türkiye7deki istikrar ortamını zedelemesin. Türkiye, ne çektiyse, kravatlı alimlerden çekti” diye konuştu. Sayfa 3'de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
O 4 Ekim 2003 Cumartesi FİYATI :

“Değerlerimize 
sahip çıkalım”

İlçe Müftülüğü’nce düzenlenen Camiler ve 
Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde, “Camiler ve Din 
Görevlilerinin Toplumdaki Yeri” konulu 
konferans yapıldı. İl Müftüsü M. Zeki 
Erturan, konferansta yaptığı konuşmada, 
milli ve manevi değerlere sahip çıkılması 
gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 8'de

Usülsüzlük iddiasıyla makta kesimlerinin durdurulması oduncuları kara kara düşündürüyor.

Odun depoları boş bekliyor
Kadri Güler
gem I i kkorf ez " mynet.com

Vatandaş oyu mu, hukuk mu?
DEHAP'ın 3 Kasım seçimlerinde hile 

I yaptığı yargı tarafından kanıtlanıp, yönetici
lerin cezalan Yargıtay’ca onandı..

Şimdi ne olacak, sorusu kafaları meşgul 
ediyor.

Her kafadan bir sesin çıktığı bugünlerde, 
Başbakan “seçime hazırız” diyor.

CHP Genel Başkanı Baykal, “Biz de 
hazınz” yanıtını veriyor.

Siyasi cengaverler, ortalıkta kol geziyor.
Hukukçular seçim yenilenmeli derken, 

bir tarafta AKP ve CHP’nin milletvekil
lerinin azalacağını, DYP’nin meclise girme
si gerektiğini savunuyor.

3 Kasım seçimlerinde sandık ortaya 
kondu ve vatandaş oyunu kullandı.

Yani basit anlamda demokrasi gerçek
leşti.

Demokrasi kavramı bu kadar basit mi?
Tabii değil.
Demokrasi hukuktan önce mi gelir, 

sonra mı?
İşte asıl sorun burada yatıyor.
Siyasiler işlerine geldiği gibi konuştuk

larından, vatandaşın sandığa gitmesini 
hukuğun önüne çıkarabiliyorlar.

Gerçek demokrasilerde hukuk 
demokrasinin önündedir.

Çünkü kuralları olmayan bir sistem 
demokrasi olamaz.

Konan yasaları çiğneyip hile ile sandığa 
gideceksin, sonra sandığın kutsallığından 
söz edeceksin.

Böyle demokratlık belki Tanzanya’da 
bile kalmamıştır.

önümüzdeki günlerde hukuk mu, sandık 
im? tartışması günlerimizi alacak.

Ticaret Odası Başkanı’mızın dediği gibi 
ülkenin istikrara ve güvene ihtiyacı 
olduğunu da unutmamak gerekir.

Gemlik Mahrukatçılar Sitesi’nde bulunan odun depo
ları, bazı köylerde pazarlık odun kesimlerinin durdu
rulması nedeniyle, ilçe pazarına odun gelmeyince, 
Mahrukatçılar, bugüne kadar yok sattılar.
Ali ÖZYURT
İlçemizdeki bazı 
köylerde makta 
kesimlerinin 
usulsüz yapıl
dığı iddiasıyla 
kesimlerin 
Orman Bölge 
Müdürlüğü’nce 
durdurulması 
odun deposu 
sahiplerini 
kara kara 
düşündürüyor. 
Mahrukatçılar 
Sitesi’nde faali
yet gösteren 
odun-kömür 
deposu sahip
lerinden Siyami 
Yağcı ile Os
man Dinç, bir 
ayı aşkın süre 
dir depolara 
odun girme
diğini söyledi. 
Stokların eridi-

Kışın yaklaşmasına karşın, bu yıl geciken 
odun kesimleri, odun satıcılarını zora soktu. 
Maktaların yeni verilmesi nedeniyle, pazara 
odunun gelmesi gecikecek.

ğini bildiren odun 
deposu sahipleri, 
bu yüzden ihtiyaca 
cevap veremedik
lerini belirtiyorlar. 
Kış mevsiminin yak
laşması nedeniyle, 
vatandaşlar en 
önemli yakacak

maddesi duru
mundaki odun 
temini konusunda 
büyük sıkıntı 
yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta. 
Bursa Orman Bölge 
Başmüdürü Ali 
Girgin’in ilçemize

gelerek, bazı 
köylerde pazarlık 
odun kesimini 
serbest bırakması 
sonucu, önümüzde
ki günlerde odun 
depolarına yeni 
odunun gelmesi 
bekleniyor.

mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Eğitim sistemi 
düzelir mi?

Ülkemizde yayınlanan ulusal gazeteler
den haberler...

523 lisenin müdürü değiştirildi....
Liseliler ilkokulda okuyor.
Sosyal Bilimler Lisesi’ne davalık 

müdür atandı.
İzmir’de HIV virüsü taşıyan çocuğun 

okulunu veliler protesto ediyor.
Ve bizim gazetede sür manşetten ve 

rilen bir başka haber:
“Milli Eğitim'de Soruşturma 

Sancısı**
Başında milli sıfatı olan eğitim siste 

mizin içinde bulunduğu duruma bakın.
İçler acısı...
Memlekette milli eğitim sistemi hayır

severlerin ve okullara yapılan katkı pay
larıyla ayakta duruyorken, desteklerini 
çektikleri takdirde sistem neredeyse çök
mek üzereyken...

Ülkeyi idare eden iktidarın Milli Eğitim 
Bakanlığı nelerle uğraşıyor.

Onun yerini nasıl değiştiririm.
Kendi adamlarımı nereye nasıl ataya

bilirim.
Sadece bu iktidar mı...
Değil tabii.
Ama bunlar işin tadını kaçırdı.
İşini doğru dürüst yapan adama bulaş- 

masalar olmaz.
Olur da kendisini iktidara taşıyan 

tabanına ne diyecek.
Oysa taban sürekli kayıyor haberleri 

yok.
Var da yok.
Çünkü bugün için işlerine öyle geliyor.
Ülkede okuma yazma oranı ilkokul üç- 

dört düzeyinde.
Kitap okuma oranı neredeyse eksi 

bakiyede...
Sinema, tiyatro izlenme oralan hak 

getire.......
Bunlara el atalım.
Yurttaşın eğitim ve kültür düzeyini 

yükseltelim.
Onlara sinemayı, okumayı, yazmayı, 

sanatı sevdirelim diye uğraşmak yerine 
atamalar, hayali soruşturmalarla 
ilgileniyorlar.

Sonuç :
Toplumsal yapı giderek bozuluyor.
Fırsatçılık ayyuka çıkmış durumda.
Kapkaç huzuru ciddi anlamda tehdit 

eder boyutlara ulaştı.
Bindik bir alamete gidiyoruz bilmem 

nereye....
Böyle giderse eller aya gitti, neredeyse 

evrenin sırrını çözecek.
Biz İse.....

Küçük Kumla 
karanlığa teslim

Küçük Kumla’da lambaların arıza vermesi nedeniyle bir çok sokağa karanlık hakim durumda.

İlçemize bağlı 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde yan
mayan sokak 
lambaları belde 
sakinlerinin, 
tepkisini çekiyor. 
Arızalı lambaların 
yenilenmeyişi 
nedeniyle bir çok 
sokak gece 
karanlığa

teslim oluyor. 
Tatilcilerin terk 
etmesine karşın 
gece hayatının 
yer yer bazı 
eğlence merkez
lerinde devam 
ettiği Küçük 
Kumla’da 
yaşanan aydınlat
ma sorununun 
biran önce

çözümlenmesi 
isteniyor.
Arka sokaklarda
ki birçok 
lambanın arıza 
nedeniyle devre 
dışı kalması 
yörede başta 
hırsızlık olmak 
üzere meydana 
gelebilecek 
diğer olaylara

karşı çevre 
sakinleri ile 
özellikle işyerleri 
bulunan esnafı 
tedirgin ediyor. 
Küçük Kumlahlar 
Tedaş’tan arızalı 
sokak lambalarını 
değiştirerek 
yaşanan karanlık 
sorununu çözme 
sini bekliyorlar.
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İffl ve REUANAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET PEKLİM 

ICC milycn+KPV+Sürpriz
.GEMLİK,

KKrfez
■■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

BİR TELEFON YETERLİ J

TEL : (0.224) 513 17 97 1
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ISO Başkanı Kemal Akıt, istikrar ile birlikte güvenin geleceğini söyledi.

Akıt. “Sanavici
f

Erol GÜRÇAY

istikrar istivor”
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, “Bu 
ülkenin basma ne geldiyse kravatlı alimlerden geldi” 
dedi. Ülkenin istikrara ihtiyacı olduğunu söyleyen Akıt, 
istikrarın güven ve yatırım sağlayacağını belirtti.
Alî ÖZ>~VRT

Ticaret ve San ayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, seçim
lerin iptal edilme
sine ilişkin girişim
leri kaygıyla izle
diğini söyledi.
Türkiye’de aranan 
en önemli 
ınsurun istikrar

Olduğunu belirten 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Akıt; "İstikrar 
beraberinde 
güveni getirecek, 
güven yatırımı, 
yatırım da 
istihdamı 
sağlayacaktır. 
Dolayısıyla 
bugün en büyük 
sorunumuz olan 
işsizliğe çare

bulacaktır.
Bu bir zincirin 
halkaları gibi 
birbirine 
bağlıdır." dedi. 
Şu anda yakalanan 
istikrarın zedelen
memesini arzu 
ettiklerini ifade 
eden Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt;
"Hukuk elbette 
herkese lazım. 
Ama hukuk diye 
diye devlet 
elden gidecek. 
Bu ülkenin başına 
ne geldiyse kra
vatlı alimlerden 
geldi." 
şeklinde konuştu. 
Ticaret ve Sanayi

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt

Yazarımız Erol Gürçay, rahatsızlığı 
nedeniyle yazılarına bir süre ara ver
miştir.

Köylülerin 
sorunları

dinlenecek
Köy Hizmetleri İl Müdürü 
muhtarlardan köylerinin 
sorunlarını dinleyecek ve 

çözümler arayacak.

TAŞI 
GEPİĞİNE

Araziye uymuşlardır

Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 3 
Kasım seçimlerinde 
kullanılan oyların 
sahte olmadığını, 
seçmenin zaten 
gönlündeki 
partilere oy yerdiği
ni dilegetirerek 
şunlan söyledi;
"Bir parti sahte 
karlık yaptıysa 
cezasını görsün. 
Devletin istikrarını 
bozmaya kimsenin 
hakkı yok.
Bir parti meclise 
girecek diye

kimse bu işi 
politik malzeme 
yapmasın.
Her gün 
onlarca insan 
iş bulmak 
umuduyla kapı 
miza geliyor. 
Bu insanlarımıza 
aş vermek, iş 
vermek üzere 
yapılacak çalış
malar dururken 
kimse istikrar 
ve güveni 
zedeleyecek 
yollar girişimlerde 
bulunmasın."

Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
İlçe başkanlığın
dan yapılan açıkla
mada, Köy Hizmet 
leri İl Müdürü’nün, 
ilçemiz köylerinin 
sorunlarını dinle
mek üzere, ilçe 
mize geleceği 
açıklandı.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada, 
7 Ekim 2003 Sah 
günü Köy Hizmet 
leri İl Müdürü nün 
ilçemize gelerek, 
Kapalı Çarşı’da 
bulunan Muhtarlar 
Derneği’nde 
düzenlenecek köy 
muhtarlarıyla 
toplanarak, köylü
lerin sorunlarının

dinleyeceğini 
söyledi.
Saat 15.or»’ 
yapılacak olan 
toplantıya, 
ilçemizin tüm 
köy muhtarları 
davet edildi. 
Bu toplantıda, 
sorunlar dinlendik
ten sonra, çözüm 
konusunda da fikir 
alış verişi yapıla
cağı bildirildi.

Kemal Uzan ve Yavuz Uzan 
hala yakalanamayınca;
kırmızı bülten ile 
aranır olmuşlar...
Anlaşılan o ki;
İki seksen uzanıp 
araziye uymuşlar. 
Bakalım ne zamana kadar?

Dünya Konut ve Mimarlık Günü kutlanacak £L > m
Her yıl 6 Ekim gazetemize yaptığı Anıtına çelenk
günü kutlanan açıklamada, bu yıl koyup, saygı
Her
gunu
Dünya Konut ve 
Mimarlık Günü bu 
yıl da düzenlenecek 
etkinlikler ile 
kutlanacak. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Orhan Bulut,

da Dünya Konut ve 
Mimarlık Giinü'nü 
6 Ekim 2003 
Pazartesi günü 
kutlayacaklarını, 
hazırlanan progra
ma göre, saat 
09.30 da Atatürk

duruşunda bulunul
duktan sonra, 
Gürle İş Hanı nın 
ikinci katında 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcilik 
Bürosu ’nda günün 
anlamı ile ilgili

Orhan BULUT 
olarak bilgi verile
ceğini söyledi.
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Nowox bilgisayar hizmete açıldı
Ali ÖZYVBT

Gemlik yeni bir 
bilgisayar teknik 
ile sarf 
malzemeleri satan 
işyerine kavuştu.
Gazhane
Caddesi’nde dün 
hizmete giren 
Nowox Bilgisayar, 
Kaymakam

Sadettin Genç ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
hizmete açıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut’un kız 
kardeşi Saadet 
Çolak’ın sahibi 

olduğu Nowox 
Bilgisayar, 
piyasaya yeni 
giren Nowox adlı 
bilgisayarın 
bayiiliğinin 
yanında, teknik 
servis ve bilgisa
yar malzemeleri 
satış ve servis 

hizmetlerini 
sunacak.
Nowox Bilgisayar 
Satış Kanalları 
Müdürü Ayşegül 
Çetinkaya, hedef 
lerinin kalite 
yaratmak oldu 
ğunu söyledi. 
Değerin fiyat 
olmadığını 
farkettirmeyi 
amaçladıklarını 
belirten Çetin 
kaya, “Bayii 
memnuniyeti 
önemli. Güven 
ve sadakat üze 
rine kurulu bir 
bayii örneği 
vermeye çalışaca 
ğız. Kaliteli 
ürün ler ile müş
teri memnuniye 
tini sağlaya
cağız. ” dedi.

AROL MOBİLYA

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

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

Tel. (0.224) 363 98 72
G£.M. ; (0.532) 324 08 56

✓ MUTFAK DOLAPLARI ISWSWHW
✓ YATAK ODASI ■ ■
✓ GENÇ ODASI F-VİI1

✓ DÖRT KAPILI GARDROP w
✓ ÜÇ KAPILI OARDROP pZjeî
✓ PROFİLLİ OARDROP J.--*?* ''Mİ ~

✓ VESTİYER - KOMİDİN . —|
✓ KARYOLA - ŞİFONYER ’ vJ|

✓ KİTAPLIK .
✓ ÇALIŞMA MASASI “KALİTEDE ÖNCÜ
✓ BİLGİSAYAR MASASI —t . , 3. _ ..FIY ATT A ÖLÇÜ

BU PİZZANIN.
TADINA BAKTINIZ MI?
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri
Pizza Çeitleri

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MHMfi MİR PIZZRRIR
.pcüsû l?®'5x£l

Ev ve
İşyerlerine 

servljlmlz verdir

Tel: 513 53 67

Bağkur sağlık karnemi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

FERMAN TUNÇ

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL SAHİBİNDEN 

TEMİZ FORD ESCORT
TEL : 0.535.378 18 OO
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GP’li gençlerden Kızılay’a M
Ali ÖZYURT *

Genç Parti 
Gençlik Kollan 
Başkanı Sedat 
Mutlu 
beraberindeki 
partililerle birlikte 
Kızılay Gemlik 
Şubesi’ni 
ziyaret etti. 
Kızılay Şube 
Başkanı Gökhan 
Özer ile görüşen 
Mutlu ve 
beraberindekiler, 
gençler olarak 
Kızılay’ın 
yapacağı çalış
malara yardım 
etmek istedikleri
ni belirttiler.
GP Gençlik 
Kollan’nm kuru
ma gösterdiği 
duyarlı yaklaşım
dan büyük mutlu
luk duyduğunu 
belirten Kızılay 
Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özer, yaptıkları 
çalışmalar hakkın
da Genç Partili 
gençlere bilgi 
verdi.

Bir süre önce 
çelikten aşevi 
yapımına 
başladıklarını 
hatırlatan Özer, 
en büyük sorunu 
nakit yardımında 
çektiklerini 
dilegetirdi.
Kurumda halen 
600 kayıtlı yardı
ma muhtaç insan 
bulunduğunu 
belirten Özer; 
"Periyodik 
olarak yardım
larımızı sürdürü 
yoruz. Ancak 
yeterli gelmiyor. 
Yapımına 
başladığımız 
Aşevi’nin çelik 
profillerini 
Borusan verdi. 
Faruk Güzel 2 
milyarlık yardım 
çeki kesti. 
Okumuşlar’dan 
pimaşları bedava 
aldık. Sedat 
Ticaret ve bazı 
firmalar malze 
me yapımında 
bulundu.

Umurbey Beledi 
yesi çatı kapla
ması için yardım
da bulunacak. 
Şuan kasamız
dan 500 milyon 
lira harcadık. 
İhtiyaçların bü 
yük bir kısmını 
yardımlarla karşı 
lıyoruz." dedi. 
Ortalama günde 
7-8 aileye erzak 
dağıtımında 
bulunduklarını, 
amaçlarının 
Kızılay olarak 
fakir ve muhtaç 
insanlara yapıla
cak yapılacak 
yardımlarda 
köprü vazifesi 
görmek olduğu
nun altını çizen 
Kızılay Gemlik 
Şube Başkanı 
Gökhan Özer; 
"Mümkün 
olduğunca mağ
dur insanların 
elinden tutmak 
istiyoruz. Bence 
insanlık için en 
önemli tehdit

Genç Parti Gençlik Kollan üyeleri Kızılay Demeği Gemlik Şubesi’ni ziyaret 
ederek, yapılan çalışmalara tam destek vermek istediklerini belirttiler.

terör değil açlık
tır. Kayıtlı 22 
tane sokak çocu 
ğumuz var. Diğer 
muhtaç bin 400 
çocuktan 280 
tanesine ancak 
yetişebiliyoruz. 
Fakir sadece 
Ramazan'da aç 
değil, her zaman 
aç." diye konuştu. 
Özer, aynca kuru

ma herkesin ister 
makbuz karşılığı 
nakti yardım ister 
erzak yardımı 
isterse kan bağışı 
şeklinde katkıda 
bulunabilecekleri
ni de sözlerine 
ekledi.
Genç Parti 
Gençlik Kollan 
Başkanı Sedat 
Mutlu, Kızılay'ın 

yemek dağıtımın
da gönüllü 
olarak görev 
alabileceklerini.
ayrıca giyecek 
yardımına ilişkin 
çalışmaları 
hızlandırıp.
kısa zamanda 
toplanacak 
giysilerin kuruma 
ulaştırılacağını 
ifade etti.

<*«>#«"“
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

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

■ FİTİL
ÇAKMAK 

I FİLİTRE 

| POMPA

25.ooo.ooo.tl DİĞERPARÇALARDA

RRMAZRN 
YAKLAŞIYOR!

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL

3.500.000.-TL

TOYO TİCARET

ŞOKFİYATLAK 
15.9.2003-15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

İı Yeni Pazar Cad. ■■■
Irmak Sok. No: 18/B TFI'ŞH 7R fi/

GEMLİK fv Vf

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95



Sayfa 6n Ekim 2003 Cumartesi

Hapdi Gemlikspor
İş kazaları trafik) 

kazalarını aratmıyor

Gemlikspor, gruptaki en zor maçlarından biri için 
bugün sahaya çıkıyor. Deplasmanda, Nilüfer 
Belediyespor ile karşılaşacak olan kırmızı beyaz- 
lı lar, galibiyeti hedefliyor.
Bursa süper lig 
B grubunda 
mücadele eden 
Gemlikspor, 
gruptaki zor 
maçlar serisini 
bugün deplas
manda karşılaşa
cağı Nilüfer 
Belediyespor 
maçı ile tamam
layacak. Saat 
13.00 de şehrim
izden ayrılacak 
olan kırmızı beya
zlı ekibimiz Nilüfer 
Belediye spor ile 
Görükle stadında 
saat 15.00 de 
karşılaşacak. 
Bu maçta sahaya 
değişik bir 
kadro çıkara
cağını söyleyen

flîÎHÎHffi

İH

Gemlikspor 
Teknik Direktörü 
Turgut Akcan, 
rakip takımdan 
çekinmediklerini 
belirterek;
“Sahaya kesinlik
le puan yada 
puanlar almak

için çıkacağız. 
İnşallah arzu 
ettiğimiz 
3 puanı bu 
maçta kazanır 
iyi bir skorla 
Gemlik’e 
döneriz. ” 
dedi.

Binlerce kişinin 
ölümüne ya da 
aralanmasına 
yol açan trafik 
kazalarında ilk 
sırayı alan Türkiye, 
iş kazalarında da 
öne çıkıyor.
Geçen yıl işyer
lerinde 72 binin 
üzerinde iş kazası 
meydana gelirken, 
bu kazalarda 
ölenlerin sayısı 
bine, sürekli iş 
göremez hale gelen
lerin sayısı da 2 
bine yaklaşıyor. 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu verilerine 
göre, geçen yıl 
Türkiye'de 72 bin 
344 iş kazası 
meydana geldi. 
Bu kazalarda, 
878 kişi yaşamını 
yitirirken, 1820 kişi 
de sürekli iş göre
mez hale geldi.
İş kazalarının 
sayısı, 2001 yılında 
da hemen hemen 
aynı düzeyde 
gerçekleşmişti. 
2001 yılında mey
dana gelen 72 bin 
367 iş kazasında 
1008 kişi yaşamını 
yitirmiş, 2 bin 183 
kişi de sürekli iş 
göremez hale

gelmişti. Önceki yıl
lara göre azalması
na karşın, iş 
kazalarının sayısı 
70 binin altına 
inmedi. Sosyal 
Sigortalar Kuru 
mu'na bağh işyer
lerinde 1997'de 98 
bin 318, 1998'de 
91 bin 895, 
1999'da 77 bin 
955, 2000 yılında 
da 74 bin 847 iş 
kazası meydana 
geldi. Geçen yıl 
sonu itibariyle, iş 
kazası sonucu ölen
lerin yakını olan 75 
bine yakın kişi 
maaş alıyor.
Sürekli iş göremez 
hale gelen 51 bin 
431 kişiye de SSK 
maaş 
ödüyor. Ölüm 
nedeniyle maaş 
alan işçi yakınların
dan 31 bin 44'ünü 
eşleri, 33 bin 
787'ini çocukları, 
10 bin 98'ini de 
ana-babalan oluştu- 
ru yor. Sürekli iş 
göremez hale 
gelmeleri nedeniy le 
maaş bağlananların 
da 50 bin 236'sını 
erkekler, 1195 'ini 
de kadınlar 
oluşturuyor.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ

DÜĞÜN • NİŞAN • SÜNNET ■ ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN 
ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!
REZERVASYON TEL . 513 10 71
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Öğrenme giiçlijii gendik
Sayfa'

Çocukların, okula 
başlamalarıyla bir
likte fark edilmeye 
başlanan öğrenme 
güçlüğü sorununun 
çözümlenebileceği 
bildirildi.
Uzmanlar, öğrenme 
güçlüğünün 
Türkiye’de yapılmış 
geniş kapsamlı bir 
araştırma bulunma
masına rağmen 
sıkça karşılaşılan 
bir sorun 
olduğunu söyledi. 
Uzmanlar bir 
çocuğun “zekası 
normal ya da nor
malin üstünde 
olmasına rağmen, 
dinleme, düşün
me, anlama, ken
dini ifade etme, 
okuma yazma 
veya matematik 
becerilerinde 
yaşıtlarına ve 
zekasına oranla 
düşük başarı 
gösterme” olarak 
tanımlanan öğren
me güçlüğünün 
çocuğun doğumu 
ile başladığın kay

detti.
Uzmanlar, “bebek, 
anne karnın
dayken bazı 
nöronal (sinir) 
hücrelerinin 
uygun yerlere göç 
ederek yerleşmesi 
gerekirken, bu 
süreç bazen eksik 
kalabilmekte ve 
bu da öğrenme 
güçlüğüne neden 
olmaktadır” dedi. 
Beynin sağ ve sol 
yarımküreleri 
arasında koor 
dinasyon eksik 
olarak tamam
landığında da 
öğrenme 
güçlüğünün ortaya 
çıktığını vurgulayan 
uzmanlar, şöyle 
konuştu:

“Anne-babaların
da ya da kardeş
lerinde öğrenme 
güçlüğü olan 
çocukların, aynı 
sorunu yaşama 
olasılıkları diğer 
çocuklara oranla 
yüzde 5-12 daha 
fazladır. Çift 

yumurta ikiz
lerinde öğrenme 
güçlüğü bulunma 
ihtimali tek 
yumurta ikiz
lerinden daha 
yüksektir. ” 
SOSYAL YAŞAMI 
DA ETKİLİYOR 
Uzmanlar, dil gelişi
mi, ve kullanımı, 
konuşma, okuma- 
yazma, matematik 
becerilerini et 
kileyen bir sorun 
olan öğrenme 
güçlüğünün, bireyin 
sadece eğitimi ile 
sınırlı kalmadığını 
meslek, sosyal 
ilişkiler, günlük 
aktiviteler, benlik 
saygısını da olum
suz yönde et 
kilediğini bildirdi. 
Ailelerin, çocuk
larında öğrenme 
güçlüğünden 
şüphelendiklerinde 
bu sorunu önce 
öğretmeni ile pay
laşmaları, devam 
ettiği takdirde tanı 
ve tedavi için çocuk 
psikiyatrisi uzmanı

na başvurmalarını 
uzmanlar, şöyle 
devam etti: 
“öğrenme 
güçlüğünü 
ortadan kaldıra
cak bir ilaç 
tedavisi bulunma
maktadır ancak, 
sorun eğitimle 
çözümlenebilir. Bu 
eğitim okulda ve 
rilenden çok fark
lıdır. Tedavi, 
çocuğun motor 
koordinasyon 
becerilerinin 
geliştirilmesini 
içermektedir. ” 
Uzmanlar, ilaçlı 
tedavisi mümkün 
olan dikkat eksik
liği ve hiperaktivite 
bozukluğunun, 
öğrenme güçlüğü 
ile karıştırılmaması 
gerektiğini 
belirterek, bazı 
ailelerin komşunun 
çocuğunun kul
landığı ilacı kullan
ma gibi yanılgıya 
düştüklerine de 
tanık olduklarını 
belirtti.

Toplumcunuz şiddeti hiç kadar yoğan yana
madı ve konuşmadı Değtsd piadomdarda «addet 
tartısılıç or Ama tozaaı uretfleM yor. Sddet adeta 
karaksanaaş, DayereufaştvaM pofcfcaa • deaft 
etkili olmuş ki şiddet bizon bir parçama ohmer • 
miş.

Şiddetle yatıyor, şiddetle kaluyorvz Adede, 
televizyonda, okulda, işyerinde bar yerde I 
karşılaşıyoruz. Okulda öğretmen oğreaciye 
eğitimle ters düşmesine karsaı bırak» sözlü »ad
det i. fiziksel şiddete (daha kaba deyonie dayak) 
basvurabılryor Öğretmeninden dayak yvyea çocuk 
bir daha o öğretmenle sevgi temelinde bir etk
ileşimde bulunabilir mi?

Evde erkeğin kadına ve çocuklara ayguiaAğı 
zor kullanma, kadının erkeğe duygusal şiddet (Ne 
demek istediğimi anladınız) yöntemlerinin hk 
yabancısı değiliz. Bu bilinçsizce tutumun uygu
layıcıları, yeri geldiğinde herkesten cok demokrat 
kesilebiliyor. Bu bilinçsizce tutumun uygu
layıcıları, yeri geldiğinde herkesten cok demokrat 
kesilebiliyor. Bu tür çifte standartlan asmamız 
gerekiyor. Aile ortamı kişiliklerin sınandığı en iyi 
yerdir. Kimya öğretmeni olduğum için söyleyeyim, 
ev ortamı kişilik özelliklerinin açığa akmasın: 
sağlayan bir ayraçtır diyebilirim.

Uzmanlar televizyonda görmeye alıştığımız şid
det görüntülerinin gerçek yaşantıda olduğunda 
çok fazla gösterildiğine dikkat çekiyorlar. Bunun 
anlamı medya şiddeti büyütüyor, arttırıyor ve de 
yanlış yapıyor. Buna duyarlı bir halk tepkisi o TL 
kanalını izlememek olabilir. O halde bu tur pro
gramlar neden yüksek raiting alabiliyor Buna bil
imin yanıtı şöyle. Bireydeki saldırganlık 
içgüdüsüne, eğilimine kaynak teşkil eden enerji 
bir biçimde üretkenliğe dönüımeyioc». şiddet 
izleyerek bu iç güdü doyum bulabiliyor. Değişik 
tepkiler, engellemeler bu yolla deşarj olabünyor 
Spor sahalarındaki şiddetin nedeni ne ninbSr? 
Fanatazmi kim körüklüyor?

*

İT GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

TEK Anza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BÖLŞef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

BELEDİYE

Santral 5134521-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 51345 21-122 
Su İşlet. 51345 21-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md.613 45 21 -182 
Yan İşi. Md. 5134521-111 
Su Anza Yalraz 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 24 94

H VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminal (18 Hat)

R ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 5132259

Habaşgaz 5134546
YenlUHtgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler UKtgaz 513 00

AKCAN PETROL 513 10 79
YERtiYURTLAR
PETROL 5133033

m

H HASTANELER

E

Devlet Haşjanesl 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Saö.Ocaöı 513 1068

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çmar Taksi 613 24 67
Güven Takü 61332 40
Gemlik Takıl 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

H

NÖBETÇİ ECZANE
4 Ekim 2003 Camerfeti 

ÖZER ECZANESİ 
5 Ekim 2003 Pazar 
6EMİÇ ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1662 

FİYATI: 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

RyAMı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-YMTCshk-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMUK 

(Dini bayram Günlen ve Pazar günleri yaçmhaaaaz)
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“Değerlerimize sahip çıkalım”
Ali özyurt
Camiler ve Din 
Görevlileri 
Haftası proğramı 
çerçevesinde Gem 
lik Müftülüğü nce 
düzenlenen 
"Camiler ve Din 
Görevlilerin 
Toplumdaki Yeri" 
konulu konferans 
Bütünler Düğün 
Salonu'nda yapıldı. 
Konferansa, 
Gemlik Kaymakamı 
Sadettin Genç, 
Bursa İl Müftüsü

M.Zeki Erturan, 
Gemlik Müftüsü 
Tahir Yemenoğlu, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt, 
Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt’un yanısıra 
Bursa ve Gemlik’te 
görev yapan din 
görevlileri ve eşleri 
ile kalabalık bir 
davetli topluluğu 
katıldı.
İstiklal Marşı'nın 
ardından Bursa Ulu

Camii Müezzin 
terinden Abdullah 
Yiğit Kuran-ı 
Kerim okudu. 
Yine Bursa Yeşil 
Camii müezzini 
İsmail As’m 
seslendirdiği 
kasideler da 
vetlilere duygulu 
anlar yaşattı. 
Gemlik Müftüsü 
Tahir Yemenoğlu, 
1-7 Ekim tarih* 
terinin Diyanet 
İşleri Başkanlığı’n 
ca "Camiler ve 
Din Görevlileri 
Haftası" olarak 
kutlandığını hatır
lattığı konuşmasın
da amacın, cami
lerin bakım-onarım 
ve temizliğine 
dikkat çekilmesi 
olduğunu, bunun 
yanısıra camilerin 
kültürümüze

Bütünler Düğün Salonu’nda yapılan konferansa, Kavmakam 
Genç başta olmak üzere din görevlileri büyük ilgi gösterdi.

katkılarının anlata
bilmenin hedef 
lendiğini ifade etti. 
Bursa İl Müftüsü M. 
Zeki Erturan ise 
"Camiler ve Din 
Görevlilerinin 
Toplumdaki Yeri" 

adlı konferansında 
mabet, mektep ve 
aile kavramlarına 
sahip çıkılıp devam 
ettirilmesinin 
önemine değindi. 
Erturan, bu 3 
kavramın devletin 

sönmeyen ocaktan 
olduğunu söyledi. 
Erturan aynca. 
milli ve manevi 
değerlere sahip 
çıkılması 
gerektiğine 
dikkat çekti.

TÜRK HAVA YOLLARI

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 4 S YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 GÜN SÜRELİ ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN! 
✓ İllerden. Hava limanına gidiş, dönüş

Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 
İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti

✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler k A V A R F III
t/ Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler ivAIrVDC I VPvjLAJ
✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev TURİZM SEYAHAT® 
✓ Mescıd-ı Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler , 1
✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki Demirsubaşı Mh.
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe Çeşme Sok No* 9/A GEMİ İK

Elbiselik Kumaş, Künye. Yaka Bayraflı Td . 514 47 71 Fax . 514 4Q 441



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ bugünden başlayarak, yeni bir hizmet atağını başlatıyor.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava
İlçemizde ilklerin öncülüğünü yapan gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, okurlarına yeni bir hizmetin daha ilkini başlatıyor, 
katılık bir eviniz mi var? Kiralanacak bir işyeriniz veya daireniz mi var? Bize ulaştırın, gazetemizde ücretsiz yayın
layalım. Her türlü kiralık ve satılık küçük ilanlarınızı bugünden başlayarak, gazetemizin sayfalarında ücretsiz yayın
layacağız. Satılacak eşya, bina, daire, arsa, villa, dükkan, arazi, araçlar ile kiralacak daire, işyeri, depo vb. mülk
lerinizin sahipleri tarafından gazetemize ulaştırıldığında ücretsiz yayınlanarak satışlarını kolaylaştıracağız. İster 
şeniz s izler adına bu satışlarda aracılık yapabileceğiz. Satılacak mülkleriniz artık daha kolay alıcı, kiralanacak daire 
ve işyerleriniz daha kolay kiracı bulacak. Bunun için yalnız GAZETE BÜROMUZA uğramanız yeterlidir.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
O 6 Ekim 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

“ANAP’ı eski gücüne 
kavuşturacağız”

Anavatan Partisi'nin yeni İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, oluşturduktan genç ve 
dinamik kadro ile partilerini layık 
olduğu yere taşıyacaklarını ve 
Gemlik’te ANAP’ı eski gücüne kavuş- 
turacaklannı söyledi. Sayfa 3'd e

Saadet Partililer basın bildirisi dağıtarak, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u halka şikayet etti.

Kadri Güler
gemlikkorfez^mynet.com

£jüne t^akiğ
Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün ve beraberindeki par
tililer, 2 Nolu Cadde’de ağır aksak devam eden alt yapı çalış
malarının esnafı mağdur ettiğini belirterek, on beş günde biti
rilmesi gereken çalışmaların uzatılmasına tepki gösterdiler.

Saadet Partisi atağa geçti
Yerel seçimlerin takvimi belli olma

masına karşın, siyasi partilerde çalış
malar başladı.

Dun, Saadet Partisi’nde düzenlenen 
basın toplantısından sonra, bir çeşit 
yerel seçim çalışması başlatan 
Saadet çilerin hedef seçtikleri kişi, eski 
partidaşlan ve Belediye Başkanları 
Mehmet Turgut’tu.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep 
Aygün’ü beyefendi kişiliği ile tanıdım.

Kişilere karşı ince ve saygılı bir yak
laşımı var.

Siyasetteki tutumu da bundan farklı 
değil.

Dün, muhabirimiz Ali Özyurt ve 
diğer gazetecilere farklı bir uygulama 
yaptı.

Belediye tarafından yapılan yol 
çalışmalarının yerine gidildi. Eleştiri 
oklarını buradan Başkan’a fırlattı.

Belediye Başkanı’nı dört yıldır uyu
makla suçlayan Aygün, hizmetleri 
seçim yatırımı olarak niteledi.

O Görülen o kî, tüm partilerin hedefi, 
I Belediye Başkanı Mehmet Turgut ola- 
I cak.

Mehmet Turgut'u bu haberleri 
I okurken, bıyık altından nasıl 
I güldüğünü görür gibi oluyorum.

Önümüzdeki günlerde bize çok iş 
II düşecek çokkk...

Ali ÖZYURT 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Belediye Baş
kanı Mehmet 
Turgut’u gö
revde bulun
duğu 4,5 yıllık 
sürede tek 
adam zih
niyetiyle 
hareket edip, 
Gemlik’e 
layık olan 
hizmetleri 
yerine getireme 
mekle suçladı. 
Aygün; "Sayın 
Mehmet Tur
gut seçimlere 
bir yıl kala 4 
yıllık uykusun
dan uyanarak, 
seçimlerin 
yaklaştığını 
anlamış ve 
adeta seçim 
yatırımı taşı
yan bir gayret 
içerisine gir
miştir. " dedi. 
Osmaniye 
Mahallesi ara

sokaklarının su 
şebekelerinin 
yenilenmesi 
amacıyla taru
mar edildiğini, 
özellikle 2 No
lu Cadde’deki 
altyapı çalış
malarının 
ağır aksak 
yürütüldüğünü 

ve bu bölgede 
yaşayan halkın 
aynı zamanda 
esnafın mağdur 
edildiğini 
anlatan Recep 
Aygün, "Vatan
daşlarımız bu 
Çalışmaların 
ne zaman 
bitirileceği

konusunda 
tedirginlik 
yaşıyor. 500'e 
yakın esnafı
mız mağdur 
edilmiş durum 
da. İlkokul 
öğrencileri 
okullarına 
hendeklerden 
atlayarak.

gidiyor.
Halkın 
mağduriyeti- 
nin gideril
mesi açısı n- 
dan Sayın Tur 
gut’u ivedilikle 
gö re ve çağırı
yoruz." diye 
konuştu.
Devamı syf 4‘de

mynet.com
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“Memleketimden insan 
manzaraları”

Nazım Hikmet in bir eserinin başlığını kul
landık ama... Yazıya da cuk oturdu.

Geçen gün Bursa dan Gemlik'e geleceğim...
Yeni Terminal’de bulunan Gemlik otobüs ve 

minibüsleri kalkış peronundaki açık havadan 
bilet satış yerinden biletimizi aldık.

Otobüse oturduk. Harekete geçtik.
Geliyoruz.
Otobüste iyi giyimli ağzı da giyimine para

lel laf yapan bir yurttaş.
Bursa'dan bir başladı. Gemlik’e kadar.
Türkiye'de yaşanan sorunlardan, kuralsız 

tıklardan. Kuzey Kıbns’dan, Türkiye’nin 8,5 
milyar dolara parayı verenin istediği yere 
kadar asker göndermesinden, eğitimden, te
mizlikten dem vurdu.

Söyledikleri de tam yerinde...
Çoğunun altına ben de imzamı atarım.
Derken Gemlik’e geldik.
Çevre yoluna girdik, ilk babayı dönünce ki 

durakta bu zat-ı muhterem inmek istedi.
Ama ön kapıdan.
Otobüsün hem önüne 

। “inişler arka kapıdan” diye 
man yazmışlar.

Ona rağmen zat önden

hem arkasına 
kocaman koca-

inmek istiyor.
Otobüsün sürücüsü sesini çıkarmıyor.

Israr ediyor.
Sürücü de ses yok.
Ve vatandaş döndü söylene söylene arkaya 

doğru yürüdü.
Yürürken de “sürücüye kendince bir 

şeyler söyleyerek”
Sürücü de yine ses yok.
Adam indî gitti.
indikten sonra düşündüm.
Adam Bursa’dan buraya kadar düzenden, 

sistemden söz etti. Kendince çözümler üretti.
Ancak otobüsten inmek için kural dışına 

çıkmakta ısrar etti.
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.
Hani derler zarfa bakma mazrufa bak 

diye...
Bizim ki de o hesap. Zarf iyi de içindeki.
Bizim ülke olarak sorunumuz da işte bu 

noktada odaklaşıyor. Dediğimizle uygula
mamız taban tabana zıtlık gösteriyor.

Politikacılar da böyle..
Muhalefette doğru söylüyorlar, iktidarda 

şaşırıyorlar.

Bu arada otobüs sürücüsünün davranışı 
gerçekten örnekti.

Yolcuyla hiç muhatap olmadı. İşine baktı.
Sürücüyü kutlamak gerekiyor.
Adını sanını bilmem ama sorarlarsa tarif 

edebilirim.
Ne bileyim belki belediye başkam ya da 

bağlı olduğu odası sürücüyü kutlamak İsterler.
Ayrıca dikkatimi çeken bir başka konu;
Otobüs biletleri açık havada satılıyor.
Sıkıntılı bir durum.
Acil çözüm bekliyor.
Kuşkusuz konunun muhatapları İlgileniyor* 

dur.
Ben de hatırlatmak istedim.

Yaklaşık 3 ay önce Genç Parti’ye geçen Erkan Şengül DYP’ye geri döndü.

Ayrılığa üç ay
dayanabildi

DYP’liler, partilerinde gençlik kollan bazında aktif çalışma sergileyen Erkan 
Şengül’ün dönmesinden mutluluk duydular.

Doğru Yol 
Partisi’nde önceki 
gün tek kişilik 
katılım töreni 
yaşandı.
Yaklaşık 3 ay 
önce DYP Gençlik 
Kolları’ndan 
ayrılarak, Genç 
Parti’ye geçen 
Erkan Şengül 
isimli genç, 
DYP’ye 
geri döndü. 
İlçe binasında, 
düzenlenen Kadın 
Kollan Başkanı 
Safiye Çevik, 
Yönetim Kurulu

Üyeleri Gülsen 
Canlı ile 
Abdullah Güler’in 
de hazır bulun
duğu katılım 
töreninde, 
Erkan Şengül’e 
parti rozetini 
Gençlik Kollan 
Başkanı Erdem 
Turan taktı. 
DYP çatısı altın
da geçmişte 
büyük fedakarlık 
göste- rerek, gece 
gün- düz çalıştığını 
belirten Erkan 
Şengül, duygu
larını "Vicdanım

el vermediği için 
yuvama geri 
döndüm." 
şeklinde 
dile getirdi. 
DYP Gemlik 
Gençlik Kollan

Başkanı Erdem 
Turan, gençlere 
parti olarak 
kapılarının her 
zaman açık 
olduğunu 
söyledi.
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ANAP'ın çiçeği burnunda İlçe Başkanı Ferhat Kurt, iddialı konuştu

“ANAP’ı eski gücüne Erol GÜRÇAY

Yazarımız Erol Gürçay, rahatsızlığı 
nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

kavuşturacağız”
Anavatan Partisi nin “Halka hizmet, Hakka hizmettir” çizgisini 
değiştirmediğini söyleyen Kurt, oluşturdukları genç ve dinamik 
kadro ile partilerini layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.
Ali ÖZYVRT

Muhtarlar
sorunlarım
anlatacak

Anavatan 
Partisinin 
geçtiğimiz hafta 
yaptığı kongrede. 
İlce Başkanlığına 
getirilen Ferhat 
Kurt. Gemlik’te 
ANAP’ı eski gücüne 
kavuşturacaklarını 
söyledi.
Gene ve dinamik bir 
yönetim oluşturduk
larını bildiren ANAP 
İlce Başkanı Ferhat 
Kurt, bu dinamizmi 
parti çalışmalarına 
kanalize edecekleri
ni belirterek, 
'Halka Hizmet

Hakka Hizmettir 
anlayışıyla kuru
lan partimizde bu 
çizgimiz 
değişmemişti r.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Padişah olsaymış
AKP genişletilmiş Gemlik ilçe divan 
toplantısında, Bursa Milletvekili 
Sn. Niyazi Pakdemir, 
“Padişah yetkisinde olsam bir 
günde yabana yatırımcıya 
her türlü imkanı verirdim” demiş.
Neden ulusal girişimciye 
değil de yabancıya?
Yabancının parası tatlıdır 
Heee—?

Aynı hizmet 
anlayışını sürdüre
ceğiz. Yönetim 
olarak etele verip 
yapacağımız çalış
malarla bunu 
başa ra cağı m ıza 
inanıyorum.
Geçmiş yıllarda 
binlerinin 
çıkıp ta ödünç 
oy isteyerek, 
koparttığı 
seçmenlerimizi 
tekrar geri 
kazanacağız. 
Biz ödünç oy 
değil kendi 
seçmenlerimizden 
geçmişte ve gele
cekte yapacağımız 
hizmetler için oy 
istiyoruz." dedi. 
Anavatan

Kurt, Gemlik’te önemli bir çok yatırıma 
imza attıklarını, ancak yapılan çalışmaları 
halka anlatamadıklarını söyledi.

Partisi’nin kuru
luşundan itibaren 
Gemlik’te önemli 
bir çok yatırıma 
imza atıldığını 
ancak yapılan 
çalışmaların çeşitli 
nedenlerle halka 
anlatılamadığını 
söyleyen İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt, "Şehrimize 
yapılan hizmetleri 
halka teşhir 
edemedik. Daha 
doğrusu reklamını 
yapamadık. Fakat

Gemlik PTT’ye geçici görevlendirme
İlçemizde uzun bir 
süre görev yapan 
ve gerçekleştirdiği 
başarılı hizmetlerle 
kamuoyunun 
takdirini kazanan 
Recep Özkan’ın 
Bursa Hürriyet PTT 

şuan ki gerçekler 
gösteriyor ki, 
geriye dönüp 
baktığımızda son 
5 yılda ilçemize 
kazandırılan 
hizmetlerin 
toplamı bizim 
Gemlik halkının 
hizmetine sun
duğumuz bir 
sağlık sanat . 
eseri niteliğinde 
olan Devlet 
Hastanesi kadar 
olamamıştır." 
diye konuştu.

Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
atanmasıyla 
başolan Gemlik 
PTT Müdürlüğü’ne 
M.Ernur 
Şenova getirildi. 
Bursa PTT

Köy Hizmetleri İl 
Müdürü Kemal 
Demirel, yarın 
ilçemize gelerek, 
köy muhtarlarından 
yörelerinde yaşanan 
sorunlar hakkında 
bilgi alacak.
Yarın saat 15.oo’de 
Muhtarlar Derne- 
ği’nde yapılacak 
olan toplantının 
amacının yaşanan 
sorunların tek tek

Dünya Konut 
ve Mimarlar 

Günü” bugün
kutlanıyor

6 Ekim Dünya 
Konut ve Mimarlar 
Günü Türkiye’de 
olduğu gibi 
ilçemizde de 
kutlanıyor. 
Bugün saat 
09.30’da Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
koyulup, saygı 
duruşunda 
bulunulacak. 
Daha sonra ise, 
Gürle İş Hanı nda 
bulunan Mimarlar 
Odası Gemlik

Başmüdürlüğü 
emrinde müdür 
olarak görev yapan 
Şenova, kuruma 
25 yıldır hizmet 
veriyor.
Gemlik PTT 
Müdürlüğü görevini 

değil de, topluca 
iletilip, çözümünü 
hızlandırmak olduğu 
öğrenildi.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, köylerde 
yapılması gereken 
hizmetlerin progra
ma alınabilmesi için 
15 Ekim’e kadar 
İl Müdürlüğü ne 
bildirilmesi gerek
tiğini söyledi.

Temsilciliği 
bürosunda 
kutlama programı 
devam edecek. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Orhan Bulut, 
Dünya Konut ve 
Mimarlık Günü 
nedeniyle, 
yapılacak olan 
toplantıda 
günün anlam 
ve öneminin 
anlatılacağını 
belirtti.

vekaleten yürüte
cek olan Şenova, 
mevcut kadroyla 
PTT hizmetlerinin 
düzenli bir şekilde 
aksatılmadan 
gerçekleştirileceğini 
söyledi.



Birinci sayfanın devamı 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yaklaşan yerel 
seçimler nedeniyle, 
adaylık yarışında 
rakiplerinin bir 
adım önüne 
geçebilmek uğruna

Başbakan’ı 
Gemlik’e getirip 
gözüne girebilmek 
için jet hızıyla 
yaptırdığı Katlı 
Otopark, Şelaleli 
Park ve kültür 
Merkezi’ni hizmete 
açtırdığını anlatan

Çalışmaların uzamasından şikayetçi olan esnaflar, 
Aygiin’e Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 15 
gündür semte uğramayışından yakındılar.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün;
"Müteah hit firma 
elemanlarını gece 
gündüz çalıştırıp 
Katlı Otopark, 
Şelaleli Park ve 
Kültür
Merkezi ’ndeki 
çalışmaları 
bitirerek açılışını 
yapmak üzere, 
Başbakan *a 
hazırlayan Sayın 
Turgut, bu has
sasiyetini 2 Nolu 
Cadde’nin asfalt
lanmasında neden 
göstermiyor?
Başta esnafları 
mız olmak üzere, 
burada yaşayan

halkın mağ
duriyetinin biran 
önce giderilmesi
ni bekliyoruz.” 
dedi.
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün ve partililer 
daha sonra altyapı 
çalışmaları devam 
eden 2 Nolu 
Cadde’ye giderek, 
burada faaliyet 
gösteren esnafı 
ziyaret ettiler. 
Ellerindeki basın 
bildirilerini esnafa 
dağıtan Saadet 
Partililere halkın 
yoğun ilgisi 
dikkat çekti.
Recep Aygün’ün

Bir çok esnaf, ağır aksak yürütülen çalışmalar yüzün
den mağdur olduklarını dile getirdiler.

konu hakkında 
görüştüğü bir çok 
esnaf çalışmaların 
ağır aksak 
yürütülmesinden 
şikayetçi olduk
larını dile getirdi. 
Bazıları ise,

Belediye Başkam 
Mehmet Turgut'un 
15 gündür semte 
uğramadığım 
işçilerin kafalarına 
göre mesai 
yaptığından 
yakındılar.
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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÖÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 

KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI “KALİTEDE ÖNCÜ,
✓ BİLGİSAYAR MASASI —& . . . .'\hFIYATT A ÖLÇÜ

OH DİTT Alilli 
ou rıx.x.HHin 

TADINA BAKTINIZ MI? 
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MfIMA MİA PIZZARIA
(FasS j* v y d Sn

Ev ve 
işyerlerine 

servisimiz vardır

Tel: 513 53 67

!I

i
İ

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

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

Tel; (0,224) 363 98 72 
G,S,M. . (0.532)324 08 56

SATILIK GARAJ
Dükkan olarak da kullanılabilecek

SATILIK GARAJ
Mür. Tel : (0.224) 513 17 97

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL SAHİBİNDEN 

TEMİZ FORD ESCORT 
TEL : 0.535.378 18 OO
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, arka sokakların tamamının parke taşı döşeneceğini söyledi 

“Bozuk yol kalmayacak”

Mehmet

Balıkçılar 
“Dökülen kayaları 

deniz götürür”

Yaklaşan mahalli 
seçimler_____ 
nedeniyle, çalış
ma temposunu 
a rtıran Gemi ik 
Belediyesi, 
arka sokaklarda 
çalışmaları 
hızlandırdı.
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Cevizli 
Sokak’ta yol ve

kaldırım çalış
maları başlatıldı.
Çevre yolundan 
Zeytin Hali’ne 
doğru giden yolun 
sağ ve solunda 
kalan ara sokak
larında beton 
parke yol döşeme 
çalışmalarını 
sürdüren ekipler, 
kış gelmeden bu 

sokakların 
tamamının 
bitirileceğini 
belirttiler.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilçenin çeşitli 
semtlerinde 
parke taşı döşe 
me ihalesini alan 
yaklaşık 
10 ekibin 

döşeme çalış
malarını hızla 
sürdürdüklerini, 
Gemlik’te 
bozuk hiçbir 
cadde ve sokak 
kalmayacağını, 
havaların uygun 
olduğu sürece 
çalışmaların 
devam edeceğini 
söyledi.

Atatürk Kordonu’n 
da bulunan Küçük 
Balıkçı Bannağı’na 
dökülen kayaların 
şiddetli bir dalgada 
deniz tarafından 
götürüleceği 
iddia edildi.
1999 yılında 
yaşanan depremden 
sonra, Balıkçı 
Barınağının 

mendereğinde 
bulunan kayalar, 
denize kayarak, 
bannak yetersiz 
hale gelmişti. 
Belediye tarafından 
bir süre önce 
başlatılan barınağı 
doldurma sırasında, 
dökülen kayaların 
küçük olduğunu 
söyleyen balıkçılar, 
buraya yapılan 
harcamaların 
yok olacağını, 
dökülen taşların 
mutlaka daha 
büyük kayalar 
olması gerektiğini 
söylediler.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

II SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I MMR «OBASI SA2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
I FİTİL
J ÇAKMAK 

■ FİLİTRE 
I POMPA

25.ooo.ooo.-TL. DİĞER PARÇALARDA

RRMRZRN 
VRKLRŞIVOR!

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL

3.500.000.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003 - 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95İdYeni Pazar Cad. A,8/B Tll:511 İt 07
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Deplasmanda Nilüfer Belediyespor ile karşılaşan kırmızı beyazlılar farklı yenildi

Nilüfer Belediyespor :4
Gemlikspor: 0

Bursa süper lig B 
gurubunda oynanan 
maçta, Gemlikspor, 
Nilüfer Belediye 
spor a farklı 
mağlup oldu. 
Gurubun iddialı 
ekiplerinden Nilüfer 
Belediyespor' la 
deplasmanda 
karşılaşan Kırmızı 
Beyazlı ekibimiz 
güçlü rakibine karşı 
ortaya koyduğu 
mücadele sonrası 
sahadan 4-0 
mağlup ayrıldı. 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, bundan 
önceki karşılaş
malarda olduğu 
gibi bu maçta da

takımın forvet 
sıkıntısı çektiğini 
söyledi.
ilk yan 5 net 
gol pozisyonu 
yakaladıklannı 
ancak, bu yüzde 
yüz gollük fırsatlan 
golcü eksikliğinden 
değerlendiremedik
lerini belirten' 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, ilk yansı 
0-0 tamamlanan 
karşılaşmanın 
60.dakikasında 
yedikleri golle 
takımın çözüldü 
günü söyledi.
Bu karşılaşmanın 
artık geride 
kaldığını ifade eden

Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, hafta sonu 
oynayacaktan 
Mudanya maçının 
büyük önem 
taşıdığını bildi 
rerek, "Mudanya 
spor ile oynaya
cağımız karşılaş
ma bizim için çok 
önemli bir duruma 
geldi. Bu maça 6 
puanlık maç 
gözüyla bakıyoruz. 
Kesinlikle Mudan 
ya’yı yeneceğiz. 
Çünkü yenmekten 
başka çaremiz de 
yok." diye konuştu. 
Teknik Direktör 
Turgut Akcan ayn- 
ca ilerleyen hafta

larda oynayacaktan Gürsu ve Bursa
Karacabey, Demirtaş karşılaş-
Orhangazi Hürspor, malarından

10 puan 
hedeflediklerini de 
sözlerine ekledi.

milim hile gazinosu
2003 VILI FİVATLARinA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ

DİİfiÖN ■ Nİ$AN ■ SÜNNET ■ ÖZEL SÖN • EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN 

ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!

REZERVASYON TEL -513 10 71
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Zayıflık bir çok 
hastalığa 

davetiye çıkarıyor
Demokratik ya pılanma

Okullarımızdaki «onMAana çözûmînde 
demokratik yapılanma önem în — riıfir 
Bunun için bilimselliği. araştırmacılığı, 
kat ilimciliği öne çıkarmak zonmhadasr

Demokratik eğitimin üç niteliği varda
1) Müfredatın, ders kitaplanmn îceriğarûn 

demokratikleştirilmesi,
2) Yönetimin demokratikleştirilmesi,
3) Derslerin işlenişinde izlenen yöntemin 

demokratik olması.

Son yıllarda, 
özellikle genç 
kızlar arasında 
hızla yayılan 
‘zayıflık modası’ 
depresyondan, 
hafıza kaybma 
kadar birçok 
hastalığa davetiye 
çıkarıyor.
GENÇ KIZLAR 
ARASINDA YAYGIN 
Kilo vermeyi, hatta 
fazla kilolardan 
kurtulduktan sonra 
da kilo almamayı 
başarı sayan ‘çiroz’ 
ve ‘sıska’modası, 
son birkaç yılda 
özellikle genç kızlar 
arasında gittikçe 
yaygınlaşıyor.
Ancak, uzmanlar 
adeta aç dolaşmaya

neden olan 
bu zayıflık 
modasınmın 
güzellik yerine 
sağlıksız ve kötü 
bir görüntüyü 
beraberinde 
getirdiğini 
söylüyorlar.
YARARINDAN ÇOK 
ZARARI VAR 
Uzmanlar, düşük 
kalorili beslenme 
başağrısı, bulantı, 
ishal ve halsizlik 
gibi sık görülen 
şikayetlere neden 
oluyor diyor ve 
ekliyorlar : 
“Uzun dönemde 
özellikle genç 
kızlar da saç 
dökülmesi, tırnak 
kırılmaları,

depresyona 
eğilim, halsizlik 
şikayetleri çok 
sık ortaya 
çıkmaktadır. ” 
TEK YÖNLÜ 
DİYETLERİN SONU 
Manken diyetleri 
ya da sebze meyve 
diyetleri gibi tek 
yönlü diyetlerin 
çok düşük kalorili 
olduğunu söyleyen 
uzmanlar, şöyle 
devam etti: 
“Düşük kalorili 
diyetler kalıcı 
olmadığı ve daha 
fazla kilo almaya 
davet ettiği gibi 
kas ve su kaybe
dilmesine, yağ 
deposu olan karın 
kalça bölgesinin

değil, yüz ve 
kolların incelme
sine neden olur.” 
HASTALIK HALİNE 
GELİRSE 
Uzmanlar, yan 
açlığın sonucunda 
meydana gelen 
değişimleri, kalp 
atımı, solunum hızı 
ve oksijen tüketi
minin azalması, 
saçlarda dökülme, 
kabızlık olarak 
sıraladı.
Uzmanlar, 
“Kilo kaybı 
hastalık haline 
gelirse kemik 
kırılmalarından 
hafıza kaybına 
kadar ciddi 
sorunlar 
doğurur” dedi.

Konferans, açık oturum, panel, film ve dia 
gösterileri yeterli yoğunlukta yapılmalıdır. 
Öğrencinin en geniş katılımı sağlanmabdır. 
Okul çevreden soyutlanmamak, spor karşılaş
malarının yapıldığı, birden fazla okula yeterli 
olacak spor kompleksleri olmalıdır. Okulda 
piyes, sergi gibi kültürel etkinliklerin 
sürdürüldüğü, çevre halkı tarafından da 
izlenebilecek bir merkezde olmalıdır. Okullar
yalnızca öğrencilere bilgi veren yerler değildir. 
Halk eğitiminin yükünün bir bölümünü kucak
layan yerler olarak da görülmelidir. Çevrenin 
kültür dokusunun, folklorik öğelerin 
geliştildiği işlevselliğe sahip olmalıdır.

Her okul biriminde öğrenci ve öğretmen
lerin katılımıyla kendi yöneticilerini seçebile
cek yapılanmaya sahip olunmalıdır. Öğrenci 
dernekleri kurulup öğrencilerin kendi sorun
larını yine kendilerinin çözebileceği ortamlar 
oluşturulmalıdır.

Okullardaki statik yapılanmayı aşıp süratle 
üretken bir konum kazanması okulların önem
ini ve saygınlığını artıracaktır. Öğrencilerde 
var olan yeteneklerini geliştiren eğitsel kol 
çalışmalarına anlam ve içerik kazanmalıdır. 
Öğretim kalitesinin artıran ders dışı etkinlik
lere yer verilmelidir.

İlişkileri geliştirip dayanışmayı artırmak 
için insan ilişkileri dersi zorunlu olmalı. 
Öğrencilerin zihinlerin açmak için her türlü 
çaba gösterilmelidir. Suskun, pısırık ve sinmis

Körfez TaM
Çrnar Taksi
Güven Taksi
GemUk Faksı
Manastır Taksi
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C-Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MerSağGcoğı 613 10 68

TAKSİLER

613 15 21
613 24 67
613 32 40
513 23 24 
614 3660

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

öğrenci yerine konuşan, araştıran, sorgu
layan, aktif ve katılımcı, kendini ifade ede
bilen sorumluluk üstlenebilecek öğrenci

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

5132066
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 İ507
513 14 14
513 13 64
513 14 11
613 1042 
513 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabrfa
Otobüs İşlet.
Su İşlet. 
İtfaiye

513 45 21 -23
51345 20
513 24 32

513 45 21-122
513 4521 - 115

613 23 26
Muhasebe Md.613 45 21 -182
Yan l|l Md.
Su Anza

5134521 -111
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

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

Aslan

yetiştirebilecek itim verilmelidir.

513 24 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 5134546
Yeni Likltgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukrtgaz 513 gg gg

513 1079AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR
PETROL 5133033

NÖBETÇİ ECZANE
6 Ekim 2003 Pazırtssi 

ONUR ECZANESİ

SrrlS GAZETEİ^M

YIL : 31 SAYI: 1663 
FİYATI: 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıkbgı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayanahk-Reklaırıcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayrasa Günleri w Pazar günleri yMmhsmar)
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Elazığlılardan çiğ köfte partisi
Ali Özyurt
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’nce 
düzenlenen 'Çiğ 
köfte günü' büyük 
İlgi görüyor.
Elazığlılar Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkam Vedat Say, 
her hafta Pazar 
gününü çiğ 
köfte günü olarak 
belirlediklerini 
söyledi.
Geleneksel hale 
getirilen bu etkin-

liğin aksatılmadan 
her hafta düzenli 
olarak gerçekleşti
rildiğini ifade eden 
Vedat Say, Doğu'da 
birçok ilin ananevi 
yiyeceği olarak 
sembolleşen çiğ 
köfteyi Elazığ’a 
özgü biçimiyle 
davetlilerin damak 
tadına sunduklarını 
söyledi. Kıyma, 
soğan, bulgur, 
sarımsak, isot, pul 
biber ve karabiber

olmak üzere 7 çeşit 
baharat kul
lanılarak yapılan 
çiğ köftede, et 
45 dakika kadar 
bekletilip, 
dinlendiriliyor.
Ayrıca nar ekşisi 
katılarak, farklı bir 
tadın oluşmasının 
yanında bu sayede 
fazla limon kullan 
kullanımı da 
gerek kalmıyor.
Çiğ köfte partisinin 
organize edilmesin 
de hiçbir gelir 
amacı taşımadık
larını bildiren 
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başka 
nı Vedat Say, "Bu 
etkinlik sayesinde 
dostlarımızla bir 
araya gelip sohbet 
etme imkanı 
buluyoruz. İnsan
lar arasında birlik,

'Gemlik'teberaberlik ve 
dayanışmanın 
pekiştirilmesine!* 
bu tür sosyal 
aktivitelerin önem
li rol oynadığına 
inanıyoruz." dedi. 
Elazığ Kültür ve

Dayanışma Derneği 
olarak amaçlarının 
yöresel değerleri 
yaşatmak ve 
gelecek kuşaklara 
aktarmak olduğunu 
bildiren Başkan 
Vedat Say,

yaşayan tüm 
halkımızı basta çiğ 
köfte olmak üzere, 
diğer sosyal 
etkinliklere davet 
ediyoruz." 
diye konuştu

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 45 YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK RÜFE

MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 6ÜH SÜRELİ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN!
✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti
✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri

TÜRK HAVA YOLLARI
✓ Klimalı otobüslerle. Transferler ve Ziyaretler

py ✓ Harem-I Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hıra Mağarası, Yedi Mescidter
✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü’l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidter

Kj ✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki 
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOĞLUgS
TURİZM SEYAHAT

Demirsubası Mh. XX
Çeşme Sok. No: 9 A GEMLİK ç£

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44 X



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni bir hizmet atağını başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava
İlçemizde ilklerin öncülüğünü yapan gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, okurlarına yeni bir hizmetin daha ilkini başlattı. 
Satılık bir eviniz mi var? Kiralanacak bir işyeriniz veya daireniz mi var? Bize ulaştırın, gazetemizde ücretsiz yayın
layalım. Her türlü kiralık ve satılık küçük ilanlarınızı, gazetemizin sayfalarında ücretsiz yayınlayacağız. Satılarak 
eşya, bina, daire, arsa, villa, dükkan, arazi, araçlar ile kiralacak daire, işyeri, depo vb. mülklerinizin sahipleri 
tarafından gazetemize ulaştırıldığında ücretsiz yayınlanarak satışlarını kolaylaştıracağız. İsterseniz sîzler adına bu 
satışlarda aracılık yapabileceğiz. Satılacak mülkleriniz artık daha kolay alıcı, kiralanacak daire ve işyerieriniz daha 
kolay kiracı bulacak. Bunun için yalnız GAZETE BÜROMUZA uğramanız yeterlidir. İlanlarınızı bekliyoruz.

Dünya Konut Günü ve Mimarlık Günü ilçemizde Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından kutlandı

Su kaynakları israf edilmemeli
Kadri Güler
gem I i kko rf ez " mynet.com

Gemlikli mimarlar, düzenledikleri basın toplantısında 
Gemlik’in sağlıklı su kullanımı için su kaynaklarının 
gözden geçirilmesinin gerektiğini belirttiler. Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilcisi Mimar Orhan Bulut, dünyada 
1.2 milyon insanın içecek suyu bulamadığına dikkat 
çekerek, suların dikkatli kullanılmasını istedi.

Çjüne föafaş

Mimarlar günü
Ülkemizde her meslek grubunun 

neredeyse günü var.
Anneler Günü, Babalar Günü, Hayvanlan 

Koruma Günü, Sevgililer Günü, Hemşireler 
l Günü, Özürlüler Günü, Gazeteciler Günü, 
Dünya Kadınlar Günü, Mimarlar Günü...

Bu sayısı daha uzatmak mümkün..
Dün, “6 Ekim Dünya Konut ve Mimarlar 

Günü’ydü.
Her yıl kutlanan bu gün dün de Mimarlar 

Odası Bursa Şubesi Gemlik Temsilciliği 
tarafından kutlandı.

Bu güne halkın ilgisinin pek bulunması 
mümkün olmasa da, mimarlar her yıl seçtik
leri bir temayı dünya kamuoyuna anlat
maya, en azından dikkat çekmeye çabalıyor
lar.

Yaşadığımız dünyayı biçimlendirenler 
| mimarlardır.

Kentlerin kaderi, belediyeler kadar 
I mimarların da elindedir.

Dün, yapılan basın açıklamasında dünya- 
I da çekilen su sıkıntısının ne denli büyük 
olduğu gözler önüne serildi.

Su, artık çağdaşlığın ve zenginliğin sem
bolüdür.

Dört bir yanı denizlerle ve nehirlerle 
çevrili olan ülkemizde, bu doğa kaynaklarını 
adam gibi değerlendirip, halkın kullanımına 
açamıyoruz.

Ülkemiz de su bolluğu içinde su fakiri bir 
ülkedir

Kaynaklarımızı iyi değerlendirmek zorun* 
dayız._________________________________

Ali ÖZYURT

6 Ekim günü 
nün “Dünya 
Konut ve 
Mimarlık Günü” 
olması nede 
niyle Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği 
tarafından kut
lama yapıldı. 
Atatürk Anı - 
tı’na çelenk 
koyan ve saygı 
duruşunda 
bulunan 
Gemlikli mimar
lar, Mimarlar 
Odası’nda 
basın toplantısı 
düzenlediler. 
Burada 
konuşan Oda 
Temsilcisi 
Mimar Orhan 
Bulut, bu yılın 
temasının 
"Yaşayan 
Kentler” ve 
“Kentler için

Su ve 
Kanalizasyon” 
konusu 
olduğunu 
söyledi.
Dünya nüfusu
nun yüzde 
70’inin su 
sıkıntısı çektiği
ni söyleyen 
Bulut, suyun 

kısıtlı olmasının 
ülkelerin 
zenginliğinin de 
göstergesi 
haline geldiğini 
bildirdi. Gem- 
lik’e içme suyu
nun Nacaklı 
Deresi nden ve 
Taş Ocakları 
Mevkiinden

geldiğini 
belirten Orhan 
Bulut. Manastır 
Bölgesine 
Haydariye Köyü 
Nacaklı 
Deresinden 
gelen suyun 
göletinin ve 
arıtmasının 
gözden geçini 

meşini, Taş 
Ocakları mev 
kimden çıkan 
lan suyun da 
sıhhi açıdan 
devamlı kon- 
trollerinin yapıl 
ması gerektiği
ni söyledi.

Haberi 
syf S'de

mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Siyasi partiler
1

İz bırakmayanlar 
unutulur

İnsanoğlu yaşadığı süreyi olumlu değer
lendirmek zorunda.

Topluma katkı sağlamak, toplum için çalış
malar yapmak sorumluluğumuz var.

Kendisi için yaşayan insan bedeniyle birlik
te yok olup gider.

Oysa yaşadığı süreyi, çalışarak, 
düşünerek, okuyarak, yazarak geçiren insan
lar ise, yok oluyor.

O hep yaşıyor.
Bakıyorum da ortalık sanatçı bozuntuların

dan, sistemden sebeplenen politikacılardan, 
televizyonlarda ahkam kesem bilim 
adamlarından geçilmiyor.

Onlar düzeni bozuyorlar.
Ülkenin olanaklarını har vurup harman 

savuruyorlar.
Gelecek nesillere hiç ama hiç bir şey bırak

mıyorlar.
Gerçek sanatçılar ise kıyıda köşede 

sanatını icra ederek, ya da kitap yazarak, 
yaşama katkılı olmaya, toplumu aydınlat
maya gayret ediyorlar.

Aydınlatıyorlar da ama yetiyor mu?
Karanlık o kadar koyu ki üç beş sanatçının 

I ışığı ancak bu kadar aydınlatabiliyor.
Politikacılar desen düne kadar hep küp- 

I lerini doldurmakla meşgullerdi.
Nasıl doldurmayacaklar ki?
Hasbel tesadüf seçilmiş, seçilirken de ona 

I buna ağız, burun eğmiş.
Ne yapacak?

I Aldıklarını verecek.
Olayı bir yatırım olarak niteleyecek olur- 

I sak yatırımın da karşılığı alınacak.
Kim verecek bu karşılığı...

| Sen ben.
Biz siz.
Politikacıların hem de önemli bir bölümü 

I ise gerçekten toplum için yararlı olacak gi 
I rişimlerde bulunuyorlar.

Özellikle de yerel politikacılar...
t Üyelikten başlayıp milletvekilliğine kadar 
I uzayan süreçte bir çok aşama var.
। Bu aşamalar da politikacılar iyi çalışıyor- 
I lar. Üretiyorlar.
I İş kovalıyorlar.

İnsan insana çalışıyorlar.
। Ve bulunduğu çevrede kalıcı izler bırakı 
I yorlar.
I Örneğin bilim adamları....
I . Toplumun refahı ve mutluluğu içir 
I araştırıp üretiyorlarsa hep anılırlar.

Elektriği, tekerleği, telefonu bulanı unut
mak mümkün mü?

Her lambayı çakışımızda, her telefonu 
kaldırışımızda, her arabaya binişimizde 
saygıyla anıyoruz.

İz bırakanlardan olmak için çok çalışmak, 
sürekli üretmek gerekiyor.

Ama toplumsal çıkarlar için....

ziyaretlerini
sürdürüyor

Siyasi partilerin 
kendi aralarında 
ve derneklere 
ziyaretleri 
sürüyor.
Dün, Genç Parti 
Gençlik Kollan 
yönetim kurulu 
üyeleri Saadet 
Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün ve Yönetim 
Kurulu’nu 
ziyaret etti.
Genç Parti 
gençlik kolları 
yönetim kurulu 
üyeleri dün saat 
20.oo’de iade 
dıytr.'dini. 
gerçekleştirdi. 
Öte yandan, 
'Adalet ve

Sedat Mutlu Recep AYGUN Enver ŞAHIN

Kalkınma Partisi 
de, dernek 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve 
yönetim kurulu 
Erzurumlular 
Derneği yönetim

kurulu üyelerini 
ziyaret ettiler. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, ilçemizdeki 
tüm dernekleri 
teker teker ziyaret 
ederek, dernek
lerin sorunlarını 
dinlediklerini ve

dernek yönetici
leri ile tanışmayı 
amaçladıklarını 
söyledi.
Şahin, ilçemizdeki 
diğer derneklere 
de ziyaretlerini 
sürdüreceklerini 
bildirdi.

1

KONGRE İLANI
DOĞRU YOL PARTİSİ GEMLİK İLÇE 

BAŞKANLIĞINDAN
Partimizin 8. olağan ilçe kongresi 19 Ekim 2003 Pazar günü saat ll.oo’de 

Milton Aile Gazinosu’nda yapılacaktır.
Gerekli çoğunluk sağlanmadığı taktirde kongremiz, 20 Ekim 2003 Pazartesi 

günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Parti kongre delegelerimize ve üyelerimize duyurulur.

DYP İlçe Başkam 
Faruk GÜZEL

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan heyeti oluşumu
3- Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Hesaplan tetkik komisyonu seçimi (3 kişi)
6- Hesap raporunun ve hesaplan tetkik komisyonu raporunun okunması, 

müzakeresi ve karara bağlanması
7- Yönetim kurulu ibrası
8 - Seçime hazırlık
a) İlçe Başkanı b) İlçe yönetim ve disiplin kurulu asil ve yedek seçimi
c) İl ve büyük kongre delegelerinin seçimi
9- Siyasi konuşmalar
10- Dilek ve temenniler
11-Kapanış. 

KAYIP Uludağ Üniversitesi'nden almış olduğum öğrenci 
kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

UMUT SAĞ
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HABER ....... ..........

Diinya'da halen 840 milyon insanın açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğu açıklandı

Açlığa karşı 
uluslararası dayanışma 

A&ÖZVURT
Dce Taran Müdürü 
Gûrkan Kantar, her yıl 
kutlanmakta olan 

Dünya Gıda Günü” 
nün bu nlki ana 
temasının ‘Açlığa karşı 
l luslararası Dayanış
ma * olduğunu söyledi. 
Mik onlarca insanın 
gelişen zaman 
içerisinde açlıktan 
kurtulduğunu ancak. 
Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü nün 
taptığı araştırmalarda. 
Dünya da halen 840 
milyon insanın yeterli 
yiyecek bulamadığın ın 
saptandığını bildiren 
Kantar. 1996 yılında 
Dünya Gıda Zirvesi 
tarafından ortaya *_ 
konan 2015 yılma 
kadar aç insan 
sayısının yarıya 
düşürülmesi hedefinin 
uzak bir olasılıktan 
ibaret olduğunu 
belirtti.
Bu arada dünyada ac 
insan sayısının yarıya 
indirilmesine ilişkin 
hedeften uzaklanıl
masının siyasi iradenin 
eksildiğinden kay

TAŞI 
GEDİĞİNE t.

Ne dersiniz....
İki imamın hezeyanı...
Cenazeleri yıkamayacaklarmış, 
Namazlarını kılmayacaklarmış.
Sîzler, onlardan önce ölmemek 
üzere Allah île sözleşmemi yaptınız 
A Efendiler!
YÖK Kanun tasarısına tüm 
üniversfteler Rektörleri karşı iken 
Neden iki “KEMAI/e bu saldın? 
Sizce henüz Kemale 
ermediklerinden mİ?
Yoksa ATA KEMAL’e 
dişmanbklanndan mı?
Ne dersiniz.....

naklandığı, birçok 
ülkenin açlıkla 
mücadele için sözlü 
taahhütlerde bulun
masına karşın, çok 
azının yeterince ve 
istenilen ölçüde çalışma 
yaptığı bildirildi.
İnsanların açlık ve 
yokluğun üstesinden 
gelebilmelerine imkan 
sağlamak içiri, politika 
ortamının oluşturul
ması, finansman 
yaratılması ve proğram 
lann uygulanması 
amacıyla ülkelerin daha 
fazla çalışması gerek
tiği bu nedenle de 
küresel toplumun 
açlığa karşı uluslar
arası dayanışma 
içerisinde birlikte 
çalışmaya karar 
verdiği belirtildi. * 
Böyle bir dayanışmanın 
oluşturulmasında gıda 
üretici ve tüketici
lerinden, uluslararası 
kuruluşlara kadar 
tüm tarafların uyum 
içerisinde çalışmasının 
öngörüldüğü açıklama
da; "Dayanışma açlık
la mücadele için yeni

Say<

mekanizmaların oluş
turulmasını öngörmek 
tedir. Önemli konfe
ranslar, hükümetler 
ve uluslararası kuru^ 
luşlar arasındaki 
desteği harekete geçir
miş ve izlenecek yol 
üzerine açık hedefler 
oelirlemiştir. Kalkın
ma çalışmalarına 
taraf birçok kişi ve 
kuruluş zamanla 
doğruluğu kanıtlan
mış teknikleri beslen
me ve gelir artırıcı 
çalışmalarda kullan
maktadır. Dayanışma 
bunun yerine mevcut 
çalışmalara yönelik 
siyasi taahhütleri 
güçlendirecektir. Aynı 
zamanda alınacak 
tedbirlerde farklı grup 
lar arasında işbirliğini 
oluşturucu çalışmalar
da ortak bir vizyon 
getirilmesi amacıyla 
taraflara yardımcı 
olacaktır. Dayanışma 
açlıkla mücadele 
çalışmalarına bir 
forum oluşturacak 
üyeler tarafından 
yapılacak ortak eylem
leri geliştirecek ve 
tveb siteleri, düzenli 
yayınlar ve ilerleme 
raporları yoluyla bilgi 
değişimini kolaylaştı
racaktır. Dayanışma 
üyeleri çalışmaların 
geliştirilmesi gibi 
kendi uzmanlık alan
larında yardım 
sağlayabilecektir. 
Dayanışma içerisinde 
tüm tarafların rolü 
bulunmasına rağmen 
amaçlara ulaşmada 
esas sorumluluk ül
keye ve ülke halkına 
düşmektedir.

Her ülke kendi 
yasama organları 
vasıtasıyla ulusal 
hedeflerini belirlemeli 
ve açlığı hedef alan 
proğramların uygulan
masını içerecek şe
kilde ileriye yönelik 
adımlan ortaya koy
malıdır. Uluslararası 
dayanışmanın oluştu
rulması açlığın 
ortadan kaldırılması
na yönelik olarak tüm 
tarafların birlikte ça
lışması taahhütüdür. 
Dünya Gıda Günü ve 
Dünya genelindeki 
Tele Gıda faaliyetleri 
bir taraftan bu mesajı 
verirken, diğer taraf 
tan açlık sorunları ile 
ilgili bilinçlenmenin 
artırılması ve herkesin 
gıdaya erişmesini 
garanti altına alacak 
uzun vadeli çözümlere 
doğru yapılacak çalış
maları kapsayan bu 
yıllık etkinliğin genel 
amacını geliştirecek
tir. Dünya gıda üreti
minin bol olduğu bu 
zamanda 840 milyon
dan fazla insanın aç 
olarak kalması kabul 
edilemez. Bu yılki 
Dünya Gıda Günü 
teması olan Açlığa 
Karşı Uluslar arası 
Dayanışma’ daha 
fazla çalışma yapıl
masına yönelik bir 
çağrıdır. Dünya vatan
daşlarının en temel 
hakkı olan açlıktan 
arınmış olma hakkını 
garanti altına alma 
bakış açısıyla küresel 
ortaklık kavramını 
birlikte ele alarak 
onu gerçek hale 
getirmeliyiz. ” denildi.

Bursaspor 
tat vermiyor

Bursaspor henüz kıvan 
gelemedi.

Başlangıçta, fikstürün az 
ligine uğradı.

Daha ligin başında, ard-arc 
iki dev ile maç yaptı.

Bu şok, diğer maçlarım c 
etkiledi.

6 maç, galibiyet yüzü görm 
di.

İlk 6 maçta, sadece iki g< 
attı.

Takımda geçen yılın gol kra 
Okan Yılmaz vardı.

Genea ise, Romen mi] 
takımının golcüsüydü.

Aslında Bursaspor, kağ 
üzerinde iyi idi.

Trabzonspor’dan Erman, ahi 
mıştı.

Malatyaspor’dan, süratli v 
çabuk Sertan transfer edilmişti

Üstelik takımı, dünya marka;
Hagi çalıştırıyordu.

Bu durum Konyaspor maçın 
kadar sürdü.

Bursaspor Konya’yı yendi.
Ama. Kırmızı kartla iki adaı 

kaybetti.
Ardından Malatya deplasmar 

geldi.
Ve. Bursaspor Malatya’dan e 

boş döndü.
Aslında bu Bursaspc 

düşmez.
Ama. Düzelmesi de kola 

olmayacak.
Hagi Türkçe bilmiyor.
Diyalog konusunda da yeteı 

şiz.
Çabuk panik yapıyor.
Bursaspor’un bir iç kriz yaşa 

ması sürpriz sayılmamak.
Kötü gidecek bir-kaç hafta 

bir krizi gündeme getirebilir.
Ama. Bir şansımız var.
Daha maçlann başındayız.
Ocak ayında, ara transfe 

yapılabilir.
Belki teknik kadro bile, göz 

den geçirilebilir.
Bursaspor’u destekliyoruz.
Tedirgin olarak, izlemeyi 

devam ediyoruz.

<(/iv(/iv pikemi
Genç adam kansına:

Bir daha para istemek 
için beni öpme” dedi.

“ - Desene ki bundan sonra 
hiç öpüşmeyeceğiz.”
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DogalgazlıII

Düzenli çalışma basanvı gtf
oğuş Fen 
ershanesi 
üdürü Ercan 

çizmeci, 
lizenli
Hışma 
ışkanlığı 
az anarak 
■ğlam bilgi 
jmeline sahip 
|an öğrenci
lin başarıyı 
ıkalama 
Onslarının 
aha fazla 
jduğunu 
Syledi.
selere hazır- 
< sınavlarının 
ir kazanma
aratonundan 

*te öğrencinin 
ileceğe hazır-

(anmasının çok 
önemli bir
parçası 
olduğunu 
belirten Çizme
ci; "Buna 
bağlı olarak 
gelişen ÖSS 
sınav mara
tonu yaşamın 
şekillendiği 
bir yarışın 
son etabıdır.
Yaşamın sonu 
değil, amaca 
uygun terci
hin son 
basamağıdır." 
dedi.
Öğrenci-öğret
men-veli işbir
liğinin başarıya 
ulaşmanın

Çizmeci, öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin öğrencinin 
başarıya ulaşmasının tek koşulu olduğunu söyledi. .

temel koşulu 
olduğuna 
dikkat çeken 
Çizmeci öğren
ci merkezli 
eğitim anlayı

şının da 
başarıda 
önemli payı 
olacağını ifade 
ederek, öğren- 
ci-öğretmen

iletişiminin 
devamlılığına 
özen gösteril 
mesi gerek
tiğinin altını 
çizdi.

otomobiller geliyor -
Enerji Bakanlığı, 
dogalgazm sıkış 
tınlıp tıpkı LPG 
gibi araçlar, ev ve 
işyerlerinde 
kullanımı için 
çalışma başlattı. 
Bu formül yaşama 
geçirildiğinde, 
sıkıştırılmış dogal- 
gaz (CNG) araçlar
da yakıt, evlerde 
tüpgaz, işyer
lerinde de enerji 
kaynağı olarak 
kullanılacak.
Geçmişte yapılan 
anlaşmalarla 
Türkiye’nin 
ihtiyacının çok 
üzerinde doğalgaz 
bağlantıları 
yapıldığını belirten 
Enerji Bakanı

Hilmi Güler.
“Geçmiş 
hükümetlerin 
yaptıktan bu 
anlaşmalarla 
ihtiyacın çok 
üzerinde bağlan
tılar yapılmış, bu 
nedenle de eli
mizde ciddi boyut 
larda kullanıla
mayan doğalgaz 
fazlamız ortaya 
çıktı. Onun için, 
ya kullanılama 
yan doğ al gaza 
para ödemeye de 
vam edeceğiz, ya I 
da alternatif kul
lanım alanları 
yaratarak, doğal
gaz fazlalığını 
eritmeye çalışa
cağız” dedi.

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI?AROL MOBİLYA

rai

KAYIP

SATILIK OTOMOBİL

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

Gemlik ’te İlk 
Uluslararası 
Salata Barı 

Döner Çeşitleri
Pizza Çe itleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MAMA MİA PIZZARM

“KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ

Vlrk,: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

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

Tel: (0.224) 363 98 72
G.S.M.: (0.532) 324 08 56

I s i

NnWz«ir

Tel: 513 53 67

Bursa dan almış olduğum yeşil 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

AHMET MUTLU

1996 MODEL SAHİBİNDEN 
TEMİZ FORD ESCORT 

TEL : 0.535.378 18 OO
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkanı Recep Aygün, AK Parti ye yüklendi

“AK Parti iktidar oldu
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, Adalet 
ve Kalkınma 
Partisi nin iktidar 
olduğunu 
ancak, teşkilat 
olamadığını 
söyledi.
Teşkilatçılığın 
deneyim, 
tecrübe, sabır 
ve devamlılık 
istediğinin altını 
çizen Aygün, 
aynı zamanda 
planlı ve 
programlı 
çalışmayı 
gerektirdiğini 
ifade etti.
Saadet Partisi’nin 
teşkilat olarak, 
dimdik ayakta 

kalmasını bildiğini 
vurgulayan 
Aygün; "4 kez 
kapatılan bir 
partinin 
mensupları 
olarak hala 
dimdik ayaktayız. 
Yaşadığımız onca 
zor dönemleri 
büyük metanet 
örneği vererek, 
aşmasını bildik. 
Başımıza 
gelenler başka 
partilerin başına 
gelseydi, 
şu an onlardan 
hiçbir eser 
kalmazdı." dedi. 
İlçe teşkilatı 
olarak, her hafta 
düzenli olarak 
toplanıp, mahalle 
ve diğer birimlerin 

çalışma 
programlarını 
gözden geçirdik
lerini anlatan 
Aygün, Necmettin 
Erbakan’ın
Genel Başkanlığa 
gelmesinin 
ardından 
partilerine canlılık 
geldiğini bildirdi. 
Bu sayede 
katılımların hız- 
landığını belirten 
Recep Aygün; 
"Meclis dışı 
kalmamıza rağ
men yarın seçim 
olacakmış gibi 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz^ 
Ağırlığı yerel 
seçimlere 
veriyoruz. 
Bunda da

iddialıyız. 
1999 seçim
lerinde kazan
dığımız belediye 
seçimlerini 
yeniden 
kazanacağımıza 
inanıyoruz." 
diye konuştu. 
GÖZLE 
GÖRÜLÜR 
İCRAAT YOK 
Türkiye’de şuan 
siyasi istikrar var 
gibi gösterilip, 
halkın umut- 
landırıldığını 
belirten Saadet 
Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
işsizliğin 
giderilmesi ve 
ekonominin 
rahatlaması

SP İlçe Başkanı Aygün, yerel seçimlere ağır 
lık verdiklerini belirterek, belediye seçimleri 
ni kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

konusunda
gözle görülür bir 
icraatın olmadığını 
ifade etti.
Aygün, ayrıca 
AK Parti 
hükümetinin 
eğitim

eşitsizliğinin 
giderilmesine, 
insan haklan ve j 
inanç özgürlüğüne 
ilişkin hiçbir 
çalışma
yapmadığını 
belirtti.

JAPON BAZ SOBALARI MERKEZİ 
SANYO-TOYOSEÎ-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP J 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI "

ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
I FİTİL 25.ooo.ooo.-TL. DİĞER PARÇALARDA 

ÇAKMAK 7.000.000.-TL. ŞOK HYATLAR
I FİLİTRE 13.000.000.-TL. 15.9,2003-15.10.2003

RAMAZAN 
YAKLAŞIYOR!

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

(POMPA 3.500.000.-TL.

TOTO TİCARET
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

IYsniPazarCad. v p 1 p 4 a ha a mIrmak Sok. No: 18/B TFI'SİJ 7j 07
_ GEMLİK ■ »1

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

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95
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Gemlikspor Mudanya 
karşılaşmasına hazırlanıyor 
la-ÖZYUHT

ıcçtiğlmiz 
umartesi günü 
«plasmanda 
lilüfer Beledi 
espor ile oynadığı 
karşılaşmayı farklı 
aybeden Gemlik 
por rotasını 
Mudanya’ya çevirdi, 
lafta sonu kendi 
aha ve seyircisi 
nünde Mudanya 
por ile karşılacak 
lan kırmızı boya
lılar, bu maçın 
nazırlıklarına 
tasladı.

Teknik Direktör Akcan, Yardımcısı Ömer Erdem 
ile Mudanya maçı İçin strateji belirlediler.

Dün, 2 saat süren 
antremanda 
kondisyon ağırlıklı 
dayanıklılık çalış* 
ması yapan kırmızı 
beyazlılar, ayrıca 
20 dakikalık 
bölümde kaleye 
uzaktan gol 
vuruşu yaptılar. 
Teknik Direktör 
Turgut Akcan’ın 
Mudanyaspor 
karşılaşmasında 
kale’de Cengiz’e 
görev vermesi 
bekleniyor.

Yaşadıkları fikstür 
dezavantajıyla zorlu 
maçların geride 
kaldığını belirten 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, şimdiye 
kadar karşılaştıkları 
ve sahadan 
yenilgiyle ayrıldık
ları Tütünspor, 
Orhangazi 
Belediyespor ve 
Nilüfer 
Belediyespor’un 
grupta ilk 3 sırada 
yeraldıklarına 
dikkat çekti. 
Takımın genç oluşu 
nedeniyle yenilen 
goller sonrası 
moral bozukluğu 
yaşadığını bildiren 
Akcan, "Artık bir
birine denk takım
larla oynayacağız. 
Kıran kırana geçe
cek mücadeleler 
bizi bekliyor. 
Haftasonu 
karşılaşacağımız 
Mudanyaspor’u

kesinlikle 
yeneceğiz. Tüm 
planlarımızı 
galibiyet üzerine 
yaptık. Bizim 
için hayati 
önem taşıyan 
bu karşılaşmada 
seyircimizi 
yanımızda görmek 
istiyoruz." diyerek 
taraftan tribüne 
davet etti.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra 
No

Mahalle-Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü İmar 
Durumu

Haz. 
His

Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale
Tarihi

Saati I

1 Osmaniye Mh Çakaldere Zeytinlik 29 411 19 6244.36 Plan Dışı Tam 7.500.000.000 1.500.000.000 27.102003 ıu*|

2 Orhaniye Mh Mermerağıl Çalılık 16 363 3 21025.00 Plan Dışı Tam 52.600.000.000 10.520.000.000 27.102003 1L30İ

3 Orhaniye Mh
K.Kumla Bel.

Hasanağa 
koyu

Zeytinlik-Arsa
Bina

11
H22

337
247

3-4-5-8 
1

16224.03 Eğitim alanı 
ve yeşil alan

Tam 2.240.619.000.000 224.065.000.000 27.102003
14a»|

4 Karacaali
Köyü

Suağzı Zeytinlik-Arsa
Bina-Çahhk

8 - 1545/1547
1721

8261 Kamu 
eğitim tesisi

Tam 1.565.145.000.000 156.515.000.000
27.1020031i 14451

Yukanda tapu kayıtlan ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 4 adet taşınmaz maldan 1 w 2. sa-ad ak der 
karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3 ve 4. sıradakiler 36. madde gereği 
Kapalı Teklif Usulü ile Mal Müdürlüğü’nde toplanacak komisyon huzurunda ayn ayn satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek İsteyenlerin; İhale başlangıç saatine kadar yatıracaktan geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka 
teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden I 
vekalet İle (Tüzel kişilerden İse 2003 yılı içerisinde alman sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve L, 
İmza sirküleri İle) birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve İhale dosyalan mesai saatleri içerisinde Gemlik Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta de vapatacak 
müracatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlannda KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. B*sm 2003 19
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Kolesterol düşürücüler 
yaşlanması geciktiriyor

Statin gurubundan 
kullanıma verilen 
yeni ilaçların düşük 
dozlarda bile 
kolesterol 
seviyelerini daha 
çok düşürebildikleri 
veya yan etkilerinin 
daha az olduğu 
belirtildi.
Bu grup ilaçların 
ortak yan etkileri, 
karaciğer ve kas 
Tarazlanmasıdır. 
Yapılan pek çok 
çalışma, bu ilaçların 
dikkatli kullanıldığı 
ve yan etkileri 
dikkatle 
izlendiğinde son 
derece yararlı 
oldukları ortaya 
çıkardı.
Statinler, kolesterol 
yüksekliğinin 
tedavisinde çok 
önemli bir yere 
sahiptir.
Yeni çalışmalar, 
bu ilaçların koles
terol düşürücü 
etkileri dışında

yaşlanmayı gecik
tiren çok sayıda 
yararlı etkilerinin de 
olabileceğini ortaya 
koymaktadır.
KEMİKLERİ DE 
KORUYOR
Statin grubu ilaçlar, 
sadece kolesterolü 
düşürerek değil, 
damar duvarındaki 
iltihabi reaksiyon
ları engelleyerek de 
damarsal yaşlan
mayı geciktiriyor. 
Statinlerin uzun 
süreli kullanımında 
kemik yoğunluğunu 
artırdıkları, kemik 
emimesini önleyip, 
kemikleri 
güçlendirdikleri de 
anlaşılmaktadır. 
ALZHEİMER ve 
BUNAMA 
Yeni çalışmalar, 
statin grubu 
kolesterol düşürücü 
ilaçların Alzheimer 
hastalığının 
görülme sıklığını 
azalttığını, buna

mayı yüzde 70’e 
varan oranlarda 
geciktirdiğini ortaya 
koymaktadır.
Bu bulguların yeni 
bazı araştırmalarla 
da teyit edilmesi 
halinde, statinler- 
den yaşlılığa bağlı 
hafıza sorunlarında 
da yararlanılabile
ceği belirtildi. 
Ayrıca birkaç yeni 
çalışma, bu grup 
ilaçların bağışıklık 
düzenleyici etki
lerinin olduğunu da 
göstermektedir. 
Statinlerin yaşlılıkla 
ilgili pek çok 
soruna karşı yararlı 
ve destekleyici 
ilaçlar olarak kul
lanılabilecekleri 
ümidi belirmiştir. 
Yakın bir gelecekte 
statinlerin koles
terol düşürücü 
etkileri dışındaki 
bu amaç için de 
kullanılabilmeleri 
mümkündür.

ALZHEİMER 
TEDAVİSİ İÇİN 
YENİ BİR UMUT 
Memantin isimli 
ilaçla yapılan 
araştırmalar, bu 
ilacın Alzheimer 
hastalığının iler
lemesini belirgin 
olarak yavaşlat
tığını, hatta bazı 
fonksiyon kayıp 
larının geri 
gelmesini bile 
sağlayabildiğini 
göstermektedir. 
Memantin ile alınan 
bu umut verici 
sonuçlar, ilacın 
uzun zamandır 
Alzheimer hastalığı 
tedavisinde yarar
lanılan Aricept ile 
birlikte kullanılması 
halinde daha da 
belirginleşmektedir. 
Memantin beyin 
hücrelerini harap 
eden Glutamat 
maddesinin zarar
larından beyni 
korumaktadır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1

1

' 1

G 
E .

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalöva (226)811 1323
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 24 94

MI VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

1 
1

1
1
1
1
1 
i

■ i Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C^avcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

■
K 
R

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜR DAĞITICILARI

E Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37 ‘
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 45
Yeni Ukltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

H HASTANELER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 26
Muhasebe Md.613 45 21 -182 
Yazı İşi, Md. 513 46 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

E TAKSİLER

B Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 514 3660

i AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR
PETROL 513 30 33

MuzaFFer GÜRBOĞA
A | Eğitimci-Yazar

Sevgi yasam pusulamız olmalı
Toplumumuz şiddeti hiç bu kadar yoğun 

yaşamadı ve konuşmadı. Değişik platformlarda 
şiddet .tartışılıyor. Âmâ çözüm üretÜemiyor. 
Şiddet * adeta kanıksanmış, duyarsızlaştırma 
politikası o denli etkili olmuş ki şiddet bizim bir 
parçamız oluvermiş.

Şiddetle yatıyor, şiddetle kalkıyoruz. Ailede, 
televizyonda, okulda, işyerinde her yerde 
karşılaşıyoruz. Okulda öğretmen öğrenciye 
eğitimle ters düşmesine karşın bırakın sözlü 
şiddeti, fiziksel şiddete (daha kaba deyimle 
dayak) başvurabiliyor. Öğretmeninden dayak 
yiyen çöciık bir daha o öğretmenle sevgi 
demelinde bir etkileşimde bulunabilir mi?

Evde erkeğin kadına ve çocuklara uyguladığı 
zor kullanma, kadının erkeğe duygusal şiddet 
(Ne demek istediğimi anladınız) yöntemlerinin 
hiç yabancısı değiliz. Bu bilinçsizce tutumun 
uygulayıcıları, yeri geldiğinde herkesten cok 
demokrat kesilebiliyor. Bu bi linçsizce tutumun 
uygulayıcıları, yeri geldiğinde herkesten cok 
demokrat kesilebiliyor. Bu tür çifte standartlan 
aşmamız gerekiyor. Aile ortamı kişiliklerin 
sınandığı en iyi yerdir. Kimya öğretmeni 
olduğum için söyleyeyim, ev ortamı kişilik özel-. 
tiklerinin açığa çıkmasını sağlayan bir ayraç tır 
diyebilirim.

Uzmanlar televizyonda görmeye alıştığımız 
şiddet görüntülerinin gerçek yaşantıda 
olduğunda çok fazla gösterildiğine dikkat çeki 
yorlar. Bunun anlamı medya şiddeti büyütüyor, 
arttırıyor ve de yanlış yapıyor. Buna duyarlı bir 
halk tepkisi o TV kanalını izlememek olabilir. O 
halde bu tür programlar neden yüksek raiting 
alabiliyor. Buna bilimin yanıtı şöyle. Bireydeki 
saldırganlık içgüdüsüne, eğilimine kaynak teşk
il eden enerji bir biçimde üretkenliğe 
dönüşmeyince, şiddet izleyerek bu içgüdü 
doyum bulabiliyor. Değişik tepkiler, engellemel
er bu yolla deşarj olabiliyyor. Spor sahalarında
ki şiddetin nedeni ne olabilir? Fanatazmi kim 
körüklüyor? Sevgi yaşam pusulamız olmalı.

NÖBETÇİ ECZANE
: 7 Ekim . 2003 Salı 

SEVİNÇSARAL ECZANESİ

GBMJK

■■■GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■

YIL : 31 SAYI : 1664
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİKBasıldığı Yer; KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yavanlanmaz)
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6 Ekim Dünya Konut ve Mimarlar Günü, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

“Su kaynaklan ıslah edilmeli”
Ali Özvurt

Dünya Konut ve 
Mimarlar Günü 
nedeniyle, Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafın
dan dün Atatürk 
Anıtı na çelenk konu
larak, saygı duruşun
da bulunuldu. 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Orhan Bulut, 
"Dünya Konut ve 
Mimarlık Günü" 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada; 
kentlerdeki su 
ve altyapı sorunlan- 
na değindi. 
Bu yılın temasının 
‘Yaşasın kentler ve 

kentler için su ve 
kanalizasyon' 
olarak belirlendiğini 
bildiren Bulut, 
günümüzde su kay
naklı ciddi sorunların 
yaşandığını söyledi. 
Sağlıklı suya 
yaşamın devam ettiği 
her alanda büyük 
ihtiyaç olduğunu dile 
getiren Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Orhan 
Bulut, Birleşmiş 
Milletler verilerine 
göre yeryüzünün 
yüzde 70’inin su, 
bunun yüzde 
97'sinin tuzlu su, 
geriye kalan yüzde

2,5’in dörtte üçünü 
ise buzulların oluş
turduğunu hatır
latarak verilerden 
dikkat çekici görülen 
şu notlan aktardı;
"Dünyada 1.2 mil
yon insanın içecek 
suyu yok. Kalkın 
makta olan ülke
lerde sanayi atık
larının yüzde 70'i 
kanalizasyon, yüzde 
9O'ı doğrudan su 
kaynaklarına 
bırakılıyor. Kirli su 
kurbanlarının 
çoğunluğu 
gelişmekte olan 
ülkelerde yaşıyor. 
Dünya nüfusunun 
yüzde 4O'ı su sıkın
tısı çekiyor. BM'nin 
hazırladığı uyarıcı 
nitelikteki rapor
lara göre suyun 
kısıtlı olması 
ülkelerin zenginliği
ni de göstergesi 
haline geldi. Bugün 
yılda kişi başına 10 
bin metreküp su 
düşen ülkeler artık 

su zengini ülke 
sayılıyor." 
Konuşmasında 
Gemlik’te su ile 
ilgili yaşanan sorun
lara da değinen 
Orhan Bulut, şehrin 
ortasından geçen 
Çarşı Deresi’nin 
üzerinin kapatıl
masının geçmişte 
yapılan yanlış bir 
uygulama olduğunu 
söyledi.
Özellikle yaz aylann- 
da yeterli su akımı 
nın olmadığını 
belirten Bulut, 
derenin uzun zaman 
içerisinde pisliklerin 
birikimi ile tıkanarak 
çevreye kötü koku 
yayılmasına neden 
olduğunu bildirerek; 
"Bilhassa kış ayla 
rında kuvvetli su 
akımının gelmesi 
halinde Osmaniye— 
ve Hamidiye Mahal 
leri her an su altın
da kalabilir. Gele
cekte bir facia ya 
şanmadan Çarşı 
Deresi'nin süratle

ıslah edilmesi 
gerekir. Şehrimizde 
Karsak Deresi'nin 
de çevresindeki 
sanayi atıkları za 
man zaman kirlen
meler ile çevre sağlı 
ğına zarar verir ha 
le gelmektedir. Ev 
sel ve sanayi atık 
suyunun arıtılması
na ilişkin geliştir
ilen teknolojilere 
özen gösterilme
lidir. Bu yapıl
madığı takdirde 
‘Kirletmeye göz 
yum temizlerken 
para kazan' anlayı
şına teslim olan 

kentler arasına 
Gemlik'te dahil 
olur. Önemli olan 
kirliliğin önüne geç
mektir. Manastır 
bölgesini besleyen | 
Nacaklı içme suyu
nun kaynağı olan 
Nacaklı Göleti ile 
bu suyun dinlenme 
ve aratma tesisleri 
nin gözden geçiri
lerek ıslah edilmesi \ 
ve taş ocakları mrv* 
kiinde açılan kuyu 
sularının sıhhi açı
dan devamlı kon
trolünün ya pim asm 
da yarar vardır." 
dedi.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 4-S YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 

KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 GÜN SÜRELİ ' yZ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN! S 
K İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş

✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 
✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti

ffil| ✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
TÜRK HAVA YOLLARI

§> ✓ Klimalı otobüslerle. Transferler ve Ziyaretler
® ✓ Harem-i Şerif, Müzdellfe, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
? ✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev 

✓ Mescld-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahall, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki 

Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.

5 Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOGLUg 
TURİZM SEYAHAT^ 

Demirsubaşı Mh.
Çeşme Sok. No: 9 A GEMLİK

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni bir hizmet atağını başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava
İlçemizde ilklerin öncülüğünü yapan gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, okurlarına yeni bîr hizmetin daha ilkini başlattı. 
Satılık bir eviniz mi var? Kiralanacak bir işyeriniz veya daireniz mi var? Bize ulaştırın, gazetemizde ücretsiz yayın
layalım. Her türlü kiralık ve satılık küçük ilanlarınızı, gazetemizin sayfalarında ücretsiz yayınlayacağız. Satılacak 
eşya, bina, daire, arsa, villa, dükkan, arazi, araçlar ile kiralacak daire, işyeri, depo vb. mülklerinizin sahipleri 
tarafından gazetemize ulaştırıldığında ücretsiz yayınlanarak satışlarını kolaylaştıracağız, isterseniz, sîzler adına bu 
satışlarda aracılık yapabileceğiz. Satılacak mülkleriniz artık daha kolay alıcı, kiralanacak daire ve isyerleriniz daha 
kolay kiracı bulacak. Bunun için yalnız GAZETE BÜROMUZA uğramanız yeterlidir. İlanlarınızı bekliyoruz.

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
O 8 Ekim 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

“Gülümserim 
çözerim” İ

TED AŞ Gemlik İşletme Müdürlüğü 
Türkiye’de klasikleşen ‘Bugün git 
yan gel’ mantığı yerine ‘Gülüm 
serim Çözerim’ anlayışını uygula
maya koydu. Haberi sayfa 5’de

Köy Hizmetleri Bursa Bölge Müdürü Kemal Demirel, dün muhtarlarla ilçemizde biraraya geldi.

Köylülerin sorunları dinlendi
Çjüne föakış

Gemlik’e bağlı köylerde yaşanan sorunlar, muhtarlar tarafından 
Köy Hizmetleri Bursa Bölge Müdürü Kemal Demirel ve AK Parti 
Gemlik İlçe Başkanı ile AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Vedat 
Emek’e anlatıldı. Köy muhtarları, köyleri ile ilgili sorunları İl 
Müdürü’ne tek tek anlatarak çözüm isterken, İl Müdürü Demirel, 
not tutarak mümkün olan ihtiyaçların giderileceği sözünü verdi.

Kadri Güler 
gemlikkorfez@mynet.com

Gülümserim çözerim...
TEDAŞ Gemlik İşletme Müdürü, 

işletmesinde başlattığı yeni uygulamayla 
vatandaşın sorunlarını “Gülümserim çöze 
rim” sloganı ile çözmeye başlamış..

TEDAŞ bir kamu kurumu..
Ve de akçeli bir kuruluş.
Yani vatandaşla olan ilişkilerde para söz 

konusu olduğu için, bir bakıma sevimsiz bir 
kuruluş.

Gününde elektrik borcunu ödeyemeyen 
vatandaşı, karanlıkta bırakabilen bir kurum 
TEDAŞ.'

Şimdi bu sevimsiz kurumu, sevimli hale 
getirmek için bir yönetici kollan sıvamış ve 
kendinin ortaya koyduğu bir projeyi yaşama 
geçirmeye başlamış.

TEDAŞ personelinin boyunlarına taktık
ları kartta bu projenin temel felsefesi iki 
sözcükle ifade edilmiş.

“Gülümserim Çözerim”
Bizdeki kamu kurumlannda vatandaşa

I yıllardır uygulanan “Bugün git, yarım gel” 
felsefesinin yerini, özel sektörün uyguladığı 
guleryüzlü yaklaşım almış.

Bu yaklaşımı ve projeyi ortaya koymak 
çok güzel bir tutum.

Zaten yapılması gereken bir davranış biçi
mi. Ama, vatandaş bunu bugüne kadar kamu 
kurumlannda göremedi.

Acaba yakaya veya boyuna asılan bir 
kartla bu iş başarılabilecek mi?

Bence zor. Ama denenmeli.
Akçeli kuruluş olan TEDAŞ’ta daha zor.
Dilerim bu mantık, devlet kuruluşlarının 

tümünde benimsenir ve uygulanır.

Ali ÖZYURT
Köy muhtarlarının 
yörelerinde yaşadığı 
sorunlar, Köy 
Hizmetleri Bursa 
Bölge Müdürü 
Kemal Demirel’e 
aktarıldı.
Dün, Muhtarlar 
Derneği’nde köy 
muhtarlarıyla bir 
araya gelen Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürü Kemal 
Demirel, kendisine 
iletilen talep ve 
sıkıntıları 
tek tek not aldı. 
AK Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin’in öncülük 
ettiği toplantıda, 
AKP İl Genel Meclis 
üyesi Vedat 
Emek’te katıldı. 
Demirel, Yeniköy, 
Karacaali, Şahin 
yurdu, Engürücük 
Köyü muhtarlarının 
talebi olan kilitli

parke taşının ihale 
hazırlıklarının 
yapıldığını ve 
nakliyeli olarak 
köylere teslim 
edileceğini bildirdi. 
Kurtul Köyü 
Muhtarı Cengiz 
Üçkardeş’in 200’lük 
150 metre büz 
talebini nakliyesi 

köye ait olmak 
kaydıyla 10-15 gün 
içerisinde gönderile
ceğini ifade eden 
Kemal Demirel, 
söz verildiği halde 
gönderilmediğini 
belirten Yeniköy 
Muhtan Emir Salih 
Teke'nin isteği olan 
büz talebinin yerine 

getirileceğini 
ifade etti.
Büyük Kumla Köyü 
Muhtan Nuri Çakır 
ise. yapımı yanm 
kalan Düğün 
Salonu'nun 
bitirilmesi 
talebinde bulundu.

Devamı
sayfa 8'de

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Orman yanar, 
biz bakarız....

Önceki gün Bursa’da dahil olmak üzere 
9 ayrı yerde ormanlar yanıyordu.

Kesin olmamakla birlikte 500 hektara 
yakın alan yandı bitti kül oldu.

Tesellimiz çok büyük can kaybı olma
ması.

Para ve rant, insanların kalitesini 
bozdu.

Bir de üstüne üstlük, hani şu orman 
vasfını yitirmiş orman arazileri satışa 
çıkarmayı tasarlayan yasa tasarısı da bek
lemekteyken, işin boyutları dehşet verici 
düzeye çıkıyor.

Gelecekmi, oksijenmiş, doğanın korun
ması imiş kimsenin umurunda değil.

Bu nasıl hırs ki koca bir adayı yakmayı 
I bile göze alabiliyor.

Bu nasıl dikkatsizlik ki adada yaşayan 
yüzlerce insanın canına kast edebiliyor.

Gasp, darp, taammüden girişim ne der- 
I sen de.

Olan ormana, yeşile oluyor.
Kasıtlı olsun ya da olmasın bir ülkenin 

I geleceğini tüketmeyi hedefleyen bu gözü 
I dönmüş canavarlar için yapılacak tek şey 
I var o da eğitmek.

Asmayla, cezalandırmayla kökü kuru
muyor ki.

En iyisi tüm insanlara ağacın yararlarını 
beyinlerine çaka çaka anlatmak.

Ha bir de insanları suça teşvik 
etmemek.

Ne demek orman vasfını yitir mi arazi.
Islah et.
Koca orman bakanlığı var.
Koca çevre bakanlığı var.
4 yıllık üniversiteleri bitirmiş orman 

mühendisleri, ziraat mühendisleri, çevre 
mühendisleri var.

Fakülteler var.
Bu fakültelerde öğretim üyeleri var.
Bunlar çözüm üretemezler mi?
Üretirler.
Hem de vasfı yitti diye gözden çıkarılan 

alanları eskisinden daha iyi daha yeşil 
daha verimli yaparlar.

Benim kendi adıma hiç kuşkum yok.
Ama kim İstiyor kİ?
Bu ülkede ormanlar yıllardır yanıyor.
Yaza doğru yurdun dört bir yanından 

ateş toplan fışkırıyor.
Hektar hektar alanlar kömürleşiyor.
Ne bir önlem alınıyor.
Ne bir çare aranıyor.
Yapılmadığı gibi üç otuz para için yanık 

alanlar satışa çıkarılıyor.
Biz bu kafayla daha çok orman yangını 

izleriz.
Ardından da vah vah ederiz.

ANAP’ta görev 
bölümü yapıldı

Ali ÖZYURT
Geçtiğimiz hafta 
gerçekleştirdiği 
8.Olağan genel 
kurul sonrası yeni 
ilçe yönetimi 
belirlenen 
Anavatan 
Partisi’nde, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında 
görev bölümü 
yapıldı.
Ferhat Kurt 
Başkanlığındaki, 
Anavatan Partisi 
Gemlik ilçe 
Teşkilatı’nda 
başkan 
yardımcılıklarına

Mehmet Bıyık, 
Hüseyin Ak 
doğanlar, Engin 
Kökçam, Sekre 
terliğe İbrahim 
Aşan, Muhasipliğe 
Selçuk Benli 
getirildi.
Figen Egemen 
Kadın ve Gençlik 
Komisyonlarından 
Sedat Aydınlı 
Sağlık’tan, Özgür 
Seferoğlu Eğitim 
İşleri’nden, Adem 
Kaya ise, Seçim 
İşleri’nden sorum
lu yönetim kurulu 
üyesi olarak görev

yapacaklar. 
Anavatan Partisi 
İlçe Teşkilatı’nın 
Basın Sözcü 
lüğü’ne Emir 
Turan, Halkla 
İlişkiler sorumlu
luğuna da Ümit 
Yüksel getirildi. 
İsmail Beki, 
Metin Akın, Nuri 
Ayyıldız da yöne
tim kurulu üyesi 
olarak görevlerine 
devam edecekler. 
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkam Ferhat 
Kurt, yapılan

görev bölümüyle 
sorumluluk üstle
nen bütün üyelere 
gerçekleştirecek
leri çalışmalarda 
başarı diledi. 
Anavatan 
Partisi’nin 
Gemlik’te genç 
bir kadroyla 
hizmet vere
ceğinin altın i 
çizen Kurt, tüm 
partililerle elele 
vererek, ANAP’ta 
83 ruhunun 
yeniden can
landırılacağını 
ifade etti.

1

İIAN ve REKLAMLAR KAZANDIRIR
1 AYLIK PAKET REKLAM 

ICC milycn+KPV+Sürpriz

KSrfez BİR TELEFON YETERLİ

TEL : (0.224) 51J 17 97
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HABER

Başkan Turgut, hazırlanacak proje yarışmasının Gemlik’le sınırlı kalmayacağını söyledi.

Çarşı projesi için 
ulusal yarışma

Ali ÖZMJRT
açılacak

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
önceki gün "Dünya 
Konut ve Mimarlar 
Günü" nedeniyle, 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcili 
ği’nde, Kapalı 
Çarşı’da yapılacak 
yeni düzenleme ile 
ilgili açıklamada 
bulundu.
Belediye Başkanı 
Turgut, Kapalı 
Çarşı’da büyük bir 
iş merkezi projesi 
düşündüklerini 
ancak, bunun önün
deki en büyük 
engelin kat

, sınırlaması 
olduğunu söyledi. 
Zeminin altını da 
değerlendirerek, 
3 veya 4 katlı bir iş 
merkezi yapılabile

ceği görüşünü dile 
getiren Başkan 
Turgut, burada 
inşa edilecek 
projenin çarşıyla 
sınırlı kalmayıp 
insanları oraya 
çekebilecek diğer 
cazibe merkez
lerinin de yeral- 
masından yana 
olduğunu belirtti. 
Başkan Turgut, 
çok yönlü düşü 
nülmesi gereken 
Kapalı Çarşı pro
jesini, yöreyle 
kısıtlı tutmaya 
caklannı ve ulusal 
bazda bir yanşma , 
açılması hazırlığın
da olduklarını 
bildirdi.
Başkan Turgut 
ayrıca Gemlik’te 
su sorunu

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Kapalı 
çarşı iiçin büyük bir iş merkezi projesi 
düşündüklerini söyledi.

bulunmadığına 
dikkat çekerek, 
çeşmelerden akan 
içme sularında 
herhangi bir sıkıntı

yaşanmadığına 
dikkat çekti. 
Turgut, kendisinin 
de çeşme suyu 
içtiğini söyledi.

Teskere TBMM’den geçti
TAŞI 
GEDİĞİNE

Bediüzzaman 
dinlenseymiş...
“Cumhuriyetin başında 
Bediüzzaman dinlenseydi 
bugün ülkenin durumu 
böyle olmazdı” 
Kim mi diyor bunlan? 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik!
Bilki; i
Sen de ne milletvekili ve 
ne de Bakan olurdun!....

Irak’a asker gönde
rilmesine ilişkin 
Başbakanlık tez-- 
keresi Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul 
edildi. 543 milletve 
kilinin katıldığı oyla
mada, tezkere 183 
ret oyuna karşılık 
358 oyla benimsen
di. Başbakanlık 
Tezkeresi, kapsamı, 
sının ve zama nı 
hükümet tarafından 
belirlenmek üzere 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri unsurlarının bir 
yıl süreyle Irak’a 
gönderilmesi için 
izin istiyor. 
Başbakan Erdoğan 
grup toplantısının 
basına açık bölü
münde tezkere 
konusuna hiç değin
medi. Ancak grubun 
kapalı bölümünde 
söz alan Başbakan 
Erdoğan ve Dışişleri 
Bakanı Başbakan

Yardımcısı Gül, 
Irak’taki gelişmeler 
ve tezkere konusun
da bilgi verdiler ve 
milletvekillerinden 
destek istediler.
CHP Meclis 
Grubu’nda konuşan 
Genel Başkan 
Deniz Baykal ise, 
Türkiye’nin bir yan
lışa doğru sürük
lendiğini söyledi. 
Baykal, "Böyle bir 
kargaşanın parçası 
olmak Türkiye’ye 
hiçbirşey kazandır
maz. Yapmayın 
bunu, kıymayın 
Türkiye’ye yazık, 
hiçbirşeye değmez. 
8 buçuk milyar 
dolarlık krediye 
değmez, "dedi.
Meclis Genel Kurulu 
tezkereyi görüşmek 
üzere saat 15.00’de 
toplandı.

Devamı 
sayfa 8'de

Bitmeyen Savaş
50 senedir amansız bir savasın 

içindeyiz.
Rakibimiz kim diye düşünmeyin.
Kendimiziz.
Maalesef devlet hay a t mda da boy- 

leyiz.
Aile hayatında da böyieyiz.
Kendi kendimizle didişmek ulusal 

bir özelliğimiz olmuş.
Devlet olarak ve vatandaş olarak 

bu konuda hiç bos kalmamışız.
Her dönem bir düşman icat etmişiz.
İstikrardan hiç hoşlanmayız.
Krizi bayılırız.
Ortalık süt liman olsa bile, yine 

rahatsız oluruz.
Mutlaka düzeni bozacak problem

ler arar dururuz.
Hiç problem yoksa, icat ederiz.
Aslında savaşın sebebi iktidaı 

mücadelesidir.
Zayıf hükümetler ve adı yolsuzluğa 

bulaşan liderler siyaseti yaraladılar.
Bürokrasi bu gelişmeye çok sevin 

di.
Hatta siyasetin yozlaşması için 

destek bile verdi.
Çünkü siyasetçiler zayıfsa 

bürokrasi güçlü demektir.
Küçük parçalı koalisyon hükümet 

lerini, bürokrasi elinde oynatır.
Hükümete hiç bir iş yaptırmaz.
Elini ayağını bağlar.
Hükümet radikal bir kanun çıkart 

mak ister.
Bürokrasi, hemen mani olur.
Caydırıcı telkinler başlar.
“- Aman askeri rahatsız etmeyin"
“- Aman yargının tepkisini alm 

yalım.”
“- Aman sendikaları ve ünitversrteı 

ayağa kaldırmayalım.”
İşte. Böyle telkinlerle, adrnı atama 

hale gelirsiniz.
Koalisyon liderleri de ay 

kafadalarsa, hiç bir iş yapamazsınız.
Eğer güçlü ve tek başına b 

hükümetseniz, size daha başka b 
oyun sunulur.

Bürokrasi önce direnir.
Ardından, yaptığınız icraatta kusı 

aranmaya başlar.
İster AK Parti olsun.
İster (CHP) olsun.
Bürokrasi için farketmez.
Menfaatine dokunduğunuz an. si 

savaş açar.

«✓IVVA/ ÇÖZÜ
Öfkeli adam, aklı bayma geline* 
Bir kere daha kızar.

“Syrus”



Ekim 2003 Çarşamba Sayfa

artili denelerin üniversite dayanışması
Li ÖZYURT

ienç Parti 
iençlik Kollan 
»aşkanı Serdar 
lutlu ile partili 
ençler Saadet 
artisi’ni 
iyaret etti. 
İenç Partilileri 
te binasında 
abul eden

Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
•Recep Aygün’e 
Serdar Mutlu bir 
buket çiçek 
takdim etti. 
Bir sohbet 
havasında geçen 
ziyarette siyasi 
partilerin 

demokrasinin 
vazgeçilmez 
unsuru olduğunun 
altını çizen Recep 
Aygün, "Biz de 
kısmen de olsa 
amme hizmeti 
yapıyoruz." dedi. 
Gemlikle ilgili 
yapılacak çalış
maların her 
platformda 
takipçisi olacak- 
lannı belirten 
Aygün, GP’li 
gençlerin üniver
site konusunda 
dayanışma 
içerisinde hareket 
etme taleplerine 
ilişkin ise;
"Gemlik ve 
Gemlik’te

yaşayan insan
lara yönelik

, yapılacak her 
türlü yararlı 
hizmetin 
yanındayız." 
karşılığını verdi. 
Aygün’ün prog
ramı nedeniyle, 
ayrıldığı ziyarette 
Saadet Partisi 
Gençlik Kollan 
Başkanı Ömer . 
Tuncay Kınık’a 
Gemlikli gençler 
olarak üniver
sitenin önündeki 
sorunlann biran 
önce aşılıp 
gerekli adımların 
atılmasını arzu 
ettiklerini belirten 
Genç Parti

Gençlik Kollan 
Başkanı Sedat 
Mutlu, bu konuda 
bir dizi kam
panyalara öncülük 
yapmak istedik
lerini iletti.
Kınık, Saadet 
Partisi Gençlik 
Kollan 

olarak üniver- 
site’ye bakış 
açılarının Genç 
Parti’den farklı 
olmadığını 
yapılacak 
girişimlerde her 
türlü desteği 
verebileceklerini 
dilegetirdi.

AROL MOBİLYA İ

a 
d

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI 
ıS GENÇ ODASI 
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP -
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
V KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE ÖNCÜ 
Et YATTA ÖLÇÜ”

rk,: Hamfdfye Mah. Kumru Sok. No:1
a> Tel: (0.224)5143052GEMLİK

Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
'^Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 

Tel: (0,224) 363 98 72
“ G.S.M.: (0,532) 324 08 56

E 
i i ı

0İ

BU PİZZANIN
TADINA BAKTINIZ MI?
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk 
. Uluslararası 

Salata Barı 
Döner Çeşitleri

Pizza Çeitleri 
Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MRMR Mİfl PIZZflRIfl
psısS ©aJâ

Ev ve 
işyerlerine 

servisimiz verdir

T«l: 513 53 67
SATILIK GARAJ

Dükkan olarak da kullanılabilecek 
SATILIK GARAJ 

Tel : 513 17 97

SATILIK OTOMOBİL
1996 MODEL SAHİBİNDEN 

TEMİZ FORD ESCORT 
TEL : 0.535.378 18 OO



8 Ekim 2003 Çarşamba Sayfc

TEDAŞ ta bugün git yarın gel” yerine yeni bir uygulama başlatıyor

Türkiye’de devletçi 
yönetim anlayışını 
sona erdirecek 
uygulamanın ilk 
tohumlan 
Gemlik’te atıldı, 
ülkemizdeki diğer 
resmi kurumlara 
örnek olacak bir 
uygulamanın 
altına imza atan 
Tedaş İşletme 
Müdürlüğü 
Türkiye’de klasik
leşen ‘Bugün git 
yan gel’ mantığı 
yerine ‘Gülüm 
serim Çözen—* 

anlayışını uygula
maya koydu. 
Başlatılan yeni 
uygulamada, 
kurumda görev 
yapan personel 
boynuna "Gülümse 
rim Çözerim" 
yazılı kart taktılar. 
Vatandaşın ilgisini 
çeken karttaki bu 
yazının temeli çok 
derinlere giden bir 
felsefeyi yansıttığını 
belirten Gemlik 
Tedaş İşletme 
Müdürü Gürman 
nö««i|al. veni

uygulamanın yön
lendirme, sorunu 
çözme ve ikna 
içeriği taşıdığını 
bildirdi.
Buna göre, vatan
daşın işinin kısa 
yoldan çözümünü 
sağlamak için per
sonele bilinçli bir 
yönlendirme 
görevi düşüyor. 
Kuruma gelenler 
personel tarafından 
öncelikle işlerini 
ilgilendiren birim
lere yönlendiriliyor. 
“Yani bu konuyla 
j alanca kişi 
ilgileniyor** 
şeklinde.
Talepler yasalar 
çerçevesinde ise, 
vatandaşın işi vakit 
geçirilmeden 
görülüp güleryüzle 
uğurlanıyor.
Yasalara aykın 
talepte bulunanlara 
ise isteklerinin 
gerçekleştirilmesi 
nin mümkün 
olmadığı anlatılarak

TEDAŞ personeli, yeni uygulama ile Türkiye’de bir ilke imza atarak 
gelen abonelerine “Gülümserim Çözerim” anlayışıyla yaklaşıyorlar.

ikna ediliyor. 
Türkiye’deki hiçbir 
devlet kurumunda 
başlattıkları bu 
felsefenin inanç 
haline getirilmediği
ni, daha çok 
‘Bugün git yarın 
gel’ felsefesinin 
hakim olduğunu 
belirten Gemlik 
TEDAŞ İşletme
Müdürü Gürman Çözerim' felsefesi diye konuştu.

Gönülal, "İşte bu 
alışkanlığın kırıl
ması için böyle bir 
uygulama başlat
tık. Gemlik'te 
başlatılan bu 
uygulamanın 
Türkiye'deki tüm 
devlet dairelerine 
örnek olmasını 
arzu ediyoruz.' 
Gülümserim 

kartlar dağıtı
lırken personele 
anlatılıp vatan
daşa o şekilde 
davranılmaz? 
istendi.
Umuyorum ve 
diliyorum ki bu 
uygulama tutar ı 
Türkiye'ye yayıln 
sa mutluluk 
duyanm."

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

İl SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. -
I JAMN SOBASI IA2YAİI SATIŞ VI SERVİSİMİZ VARDIR
I FİTİL
J ÇAKMAK 

I FİLİTRE 

| POMPA

25.000.000.-n. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL

3.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003- 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

IY«nlPazarCad. ■■■ pia ha ah
İrmak Sok. No: 18/B TEL513 78 07

- GEMLİK

DUYURU 
GEMSİ AD 

GEMLİK SANAYİCİ ve İŞADAMLAR
DERNEĞİ

Asil Han İş Merkezi 
Kat: 1 No: GEMLİK 

adresinden 
İbrahim Akıt Cadde Şirin Plaza 

Kat :1 No : 7 GEM’ «K 
adresine taşınmıştır.

TÜM ÜYELERİMİZE ve 
GEMLİK HALKINA DUYURULUR.
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Vlotorlu taşıtlarda ek vergiye iptal
i

ayasa Mahkemesi, 
vergi alınmasına 
kin düzenlemeyi 
al etti.

yasa Mahkemesi,
yıl için motorlu 
ıtlardan bir 
aya mahsus ek 
gi alınmasına 

in düzenlemenin

yürürlüğünü 
durdurdu ve 
iptal etti. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, heyetin dünkü 
toplantısının 
ardından 
gazetecilere 
bilgi verdi.

Anamuhalefet Partisi 
CHP’nin 120 mil
letvekilinin, bu yıl 
için motorlu taşıtlar
dan bir defaya 
mahsus ek vergi 
alınmasına ilişkin 
düzenlemenin iptali 
ve yürürlüğün durdu
rulması istemiyle

açılan davayı karara 
bağladıklarını 
belirten Kılıç, 
söz konusu 
düzenlemenin oy 
çokluğuyla iptal 
edildiğini, yürür
lüğünün ise 
oybirliğiyle durdurul
duğunu kaydetti.

Yeni Hac 
kayıtları için 

karar bekleniyor

T.C.
GEMLİK

ULH HUKUK MAHKEMESİ 
SATIŞ MEMURLUĞU 

SAYI: 2003/ 10 SATIŞ

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün Cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 15.11.2002 tarih ve 2002/407 Esas 2002/686 karar sayılı kesin- 

şmiş karan ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar verilen ve Yakup ÜNAL-Mustafa ÜNAL-Osman 
MAL-Emire ATALAR(ÜNAL) aralannda müşterek bulunan :

1- Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Maltepe Sokak mevkiinde kain tapunun 293 sahife, 3 Cilt, 9 ada, 
1 parselde kayıtlı bulunan 57.18 m2 miktarındaki ahşap ev 25.000.000.- TL. (Yirmibeşmilyarlira) 
ğerle.
2- Gemlik ilçesi Yeni Mahallesi Çiftlik Altı mevkiinde kain tapunun 921 sayfa, 10 Cilt, 384 ada 21 

rselde kayıtlı bulunan 5465 m2 miktanndaki zeytinlik 6.000.000.- TL (Altımilyarlira) değerle satışa 
(atılmışlardır.
GAYRİMENKULLERİN HALİ HAZIR DURUMLARI
1- Satışa konu ve Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Tapusunun 58 parselinde kayıtlı bulunan ahşap ev 

»ma tuğladan inşa edilmiştir, katlar arasında bulunan döşemeler betondur. Dip cephesi ise Mozaik 
planmıştır. Zemin kat ve üstünde iki normal kat ile en üstte bir çekme kattan ibarettir. Zemin katta gi 
şte bir koridor ve geniş bir hol bulunmaktadır. Koridora açılan bir yatak odası, mutfak ve banyo bulun- 
aktadır. Bu kattan üst kata bir beton merdiven ile çıkılmaktadır. Birinci normal katta yine yola bakan 
•phede bir yatak odası ve arada banyo, mutfak ve arka cephede wc. bulunmaktadır. İkinci normal katta 
mı birinci kattaki donamına sahiptir. En üst katta bulunan çekme kat ise duvarlarının yapılmış olması- 
ı rağmen boyalan yapılmamış ve doğramalan takılmamıştır. Ön cepheye bakan bir terası vardır. Çatı 
ışap oturtma çatıdır. Kiremit döşelidir. Oldukça eski bir yapıdır.

2- Satışa konu Gemlik ilçesi Yeni Mahalle tapusunun 21 parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkul 
eytinlik) % 50-60 meyilli killi-tınh toprak yapısındadır. Gayrimenkul içerisinde 70-80 yaşlannda 190 
iet ve 25-30 yaşlannda 40 adet zeytin ağacı olmak üzere toplam 230 adet Gemlik tipi zeytin ağacı mev- 
ıttur.

SATIŞ ŞARTLAR] :
1- Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Maltepe Sokak mevkiinde kain, tapunun 7 pafta, 58 parselinde 

tyıtlı bulunan AHŞAP EV 10.11.2003 Pazartesi günü saat 11.30’dan 11.40’a kadar
2- Gemlik ilçesi Yeni Mahalle Çiftlik altı mevkiinde kain tapunun 22 pafta, 21 parselinde kayıtlı bulu- 

m ZEYTİNLİK 10.11.2003 Pazartesi günü saat 11.45’den 11.55’e kadar Gemlik Adliyesi Hukuk 
ahkemeleri Yazı İşleri Müdürü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen 
/metin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile 
île olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 20.11.2003 
rşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıka olacak. Bu arttırmada da bu miktar elde 
dememişse gayrimenkuller en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen 
iddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen 
/metinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 
bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle aha 

;mazsa satış talebi düşecektir.
i 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi veya bu mik- 
< kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, aha istediğinde 

1 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraftan alıcıya ait- 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir.

i 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (') bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
israfa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
idirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
*4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
jlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ise son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayn- 

I temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
imaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği 
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

16- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca 
p almak isteyenlerin 2003/10 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.

»M2003
Satış Müdürü

4c. İf.K. 126 Yönetmelik Örnek No: 27
(') İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın : 2003 21

Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 
Türkiye'nin Suudi 
Arabistan'dan talep 
ettiği ek kontenjan 
talebinin olumlu 
karşılanması 
halinde yedek hacı 
adaylarının kaydının 
yapılabileceğini 
açıkladı.
Yapılan açıklamada, 
hac organizasyon
ların Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile 
başkanlığın denetim 
ve gözetimi altında 
kendilerine izin 
verilen A grubu 
seyahat acentalann- 
ca yapıldığı 
anımsatıldı.
Ülkelerin hacı adayı 
sayısının, Suudi 
Arabistan tarafın
dan ülke nüfus
larının binde biri 
oranında verilen 
kontenjana göre 
belirlendiği, 
Türkiye'ye de 2004 
yılı için 70 bin kon
tenjan ayrıldığı 
kaydedildi.
Hacca gitmek için 
müftülüklere ön 
kayıt yaptıranların 
sayısının, kontenjan 
sayısından fazla 
olması nedeniyle, 
kura çekildiği, kuru 
sonucu asıl

ve yedek haca 
adaylannm belir
lendiği ifade edildi. 
Asıl olarak çıkan
ların, kesin kayıt- 
lannm ise halen 
devam ettiği 
vurgulandı.
Heyet tarafından. 
21 Eylül de Suudi 
Arabistan Hac 
Bakam ile 
görüşerek, ek kon
tenjan talebinde 
bulunduğu belirti
lerek, bu taleplerin 
olumlu karşılanması 
halin de yedeklerin 
kaydının yapılabile
ceği kaydedildi. 
Açıklamada, şöyle 
denildi: "Ancak 
yetkisi olmayan 
bazı kişi ve kuru
luşların, belirtilen 
hususları dikkate 
almadan, vatan- 
daşlanmıza asılsız 
vaatlerde bulun
dukları, yedek 
adayları, hatta ön 
kayıt yaptırmayan 
kişileri dahi asıl 
aday olarak kayıt 
ettikleri, onlara 
çeşitli şekillerde 
hacca götürme 
garantisi verdik 
terine dair 
haberler 
başkan lığım ıza 
ulaşmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ekim 2003 Çarşamba 

ÇAĞLAR ECZANESİ

Ksrfez
YIL : 31 SAYI : 1665 

FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

MatbaaclıkAavmcıhk-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yaymianmaz)
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I

Doğru beslenme 
ve yaşlılık

Dengeli ve doğru 
beslenme yaşlan
ma hızını azaltıyor. 
Doğru seçilmiş 
yiyecekler kalp ve 
damar hastalığı, 
kanser, hipertansi 
yon, şeker 
hastalığı, şişman
lık gibi yaşlandıncı 
pek çok sağlık 
sorununu insan
dan uzakta 
tutuyor. 
İyi planlanmış bir 
diyet vücudun 
yaşlılığa direnme 
mekanizmalarını 
kontrol ediyor ve 
gençlik molekül
lerini daha çok 
üretmesine 
destek oluyor. 
Daha güçlü kemik
ler, kaslar, daha 
etkin bir bağışıklık 
sistemi, daha yük
sek bir enerji 
düzeyi öncelikle 
doğru, dengeli ve 
yeterli beslenmek
le sağlanabiliyor. 
Böyle bir beslen-

me tarzı
hücrelerin kendi
lerini daha çok 
yenileyebilmeler
ine, dokuların 
daha kolay 
tamirine, organ
ların daha yüksek 
verimine olanak 
sağlıyor.
Doğru ve dengeli 
beslenme bedene 
gereğinden fazla 
toksin ve atık 
madde yüklen
mesini engeller. 
Hatta bazı besinler 
vücudun birikmiş 
toksin ve atıklar
dan daha etkin 
kurtulmasına 
yardımcı 
olabiliyor.
Daha yavaş 
yaşlanmak ve kilo
nuzu kolayca 
kontrol altında 
tutabilmek istiyor
sanız, besin seçim-. 
lerinizi glisemik 
indeksi düşük 
olanlardan yana 
yapınız.

Düşük glisemik 
indekse sahip 
besinleri tüket
tiğinizde şeker, 
kan dolaşımınıza 
yavaş yavaş ve az 
az girecek, insülin 
hormonunun aşın 
miktarda 
salınmasına 
engel olacaktır. 
Vücudunuz daha 
az insülin 
seviyelerin de 
kaldığında, daha 
az stres hormon- • 
lan üretmekte, 
daha kolay .kilo 
kontrolü yapa

bilmekte, hiper
tansiyon, şeker 
hastalığı ve damar 
sertliği gibi yaşlan
mayı hızlandıran 
sorunlarla daha 
Doğru ve dengeli 
beslenme bedene 
gereğinden fazla 
toksin ve atık 
madde yüklen
mesini engeller. 
Hatta bazı besinler 
vücudun birikmiş 
toksin ve atıklar
dan daha etkin 
kurtulmasına 
yardımcı 
olabiliyor.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra 
No

Mahalle-Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü İmar 
Dununu

Haz. 
His

Tahmini Bedeli Gecici Teminatı 1 Ssmö 1
1 Osmaniye Mh Çakaldere Zeytinlik 29 411 19 6344.36 Plhn Dışı

' >9 *■ L * 4
Tam 7.500.000.000 1 500MM H.MJMİ İLsm

2 Orhaniye Mh Mermerağıl Çalılık 16 363 •3 ' 21025.fr) .Plan Dışı Tam 52.600.000.000 10 524 MM PJ4JMİ 11J4İ

3 Orhanİye Mh
K.Kumla Bel.

Hasanağa 
koyu

Zeytinlik-Arsa
Bina

11
H22

337
247

34-5-8 
1

16224.03 Eğitim alanı 
ve yeşil alan

Tam 2.240.619.000.000] 224 465 M M P »Mil MaJ

4 Karacaali
Köyü

Suağzı Zeytinlik-Arsa 
Bina-Çahhk

8 • 1545/1547
1721

8261 Kamü 
eğitim tesisi

Tam 1.565.145.000.000 156.515.000.000 27 142443 14.45

Yukanda tapu kayıtlan ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 4 adet taşınmaz maldan 1 ve 2. svadakfler 
karşılannda yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3 ve 4. sıradaküer 36. madde gereği 
Kapalı Teklif Usulü ile Mal Müdürlüğü’nde toplanacak komisyon huzurunda ayn ayn satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracaktan geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka 
teyit yazısı İle birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği üe özel kişiler adma vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden 
vekalet ile (Tüzel kişilerden ise 2003 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve 
İmza sirküleri İle) birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve İhale dosyalan mesai saatleri içerisinde Gemlik Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak 
müracatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlannda KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. b» 2003 20

21025.fr
%25e2%2580%259chttp/www.milliemlak.gov.tr
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Köylülerin sorunları dinlendi Tezkere 1 
TBMM’den

Toplantıda daha 
önce yaptığı 400 
metrelik tahliye 
borusu talebinin 
reddedilmesinden 
üzüntü duyduğunu 
belirten Katırlı Köyü 
Muhtan Haşan 
Ertunç’un, "15 yıldır 
muhtarım hiç böyle 
bir durumla karşı 
(aşmadım ve 
üzüldüm." şeklinde
ki sözlerine ise, 
Demirel konuyu 
inceleyeceğini ve 
gerekenin yapıla
cağını söyledi. 
Muhtarlann köy
lerinde yaşadıkları 
sorunlannı tek tek 
not alan Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürü Kemal 
Demirel, bu yıl 
birçok kuruluşun 
ihale yapmaktan 
kaçındığını ancak, 
Köy Hizmetleri 
olarak kendilerinin 
50’ye yakın ihale 
yaptıklannı bildirdi. 
Demirel; "Köy 
muhtarlarının 
sorunlarını ayak
larına kadar gidip 

dinlemenin yararını 
görüyoruz. Kıt kay
naklarla hizmet ver
meye çalışıyoruz. 
Milli ekonomiye 
geri dönüşü çabuk 
olacak hizmetlerin 
yapılmasına öncelik 
veriyoruz. Özellikle 
sulama konusunda
ki talepleri anında 
yerine getirmeye 
gayret ediyoruz." 
diye konuştu.
Köy Hizmetleri Bölge 
Müdürü Kemal 
Demirel, aynca 
muhtarların köy 
yollarına yama yapıl
masına ilişkin ilettiği 
taleplerine, gelecek 
yıldan itibaren yama 
işlerinin Temmuz’u 
geçirmeden bitirile
ceğini belirterek; 
"Köylerimizi bu 
yama sıkıntısından 
kurtaracağız." dedi. 
Demirel, köy yol
larının yama ihti 
yacınm bir hayli 
fazla olduğunu 
ancak, Gemlik’in 
diğer ilçelere 
nazaran iyi durumda 
bulunduğunu da

geçti

sözlerine ekledi. 
Toplantıya katılan 
Katırlı Köyü Muhtan, 
Haşan Ertunç, 
Hamidiye Köyü 
Muhtan Ali Osman 
Oğuz, Şükriye Köyü 
Muhtarı Cemal 
Aydın, Büyük Kumla 
Köyü Muhtarı Nuri 
Çakır, Kurtul Köyü 
Muhtarı Cengiz 
Uçkardeş, Narlı 
Köyü Muhtarı Haşan 
Çavdar, Güvenli 
Köyü Muhtarı Recep 
Kakan, Yeniköy 
Muhtarı Emir Salih 
Teke, Şahinyurdu 
Köyü Muhtarı 
Hüseyin Meriç, 
Engürücük Köyü 
Muhtan Cemal İnce,

Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil 
İbrahim Ak, Cihatlı 
Köyü Muhtan 
Nurettin Alp, 
Fevziye Köyü 
Muhtan İbrahim 
Özdemir, Karacaali 
Köyü Muhtan 
İbrahim Mert, 
Muratoba Köyü 
Muhtan Mehmet 
Turgut ve Adliye 
Köyü Muhtan 
Cevdet Turan, Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürü Kemal 
Demirel'e başlangıç
ta sözlü olarak 
ilettikleri sorunlan 
içeren taleplerini 
yazılı olarak da 
teslim ettiler.

3. sf devamı 
Tezkere 
görüşmelerinin 
kapalı yapılması 
için verilen 
önergedeki 
imzalar okun
madan Genel 
Kurul’un kapalı 
oturuma geçme
si, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin 
tepkisine 
neden oldu. 
Ancak tartış
malar sonucu 
değiştirmedi ve 
kapalı oturuma 
geçildi.
Kapalı oturum 
nedeniyle, 
yeminli 
stenograflar, 
sağır dilsiz 
kavaslar ve 
milletvekilleri 
dışında herkes 
Genel Kurul 
Salonu’ndan 
çıkarıldı, 
kulisler ile 
Genel Kurul

salonuna brthl 
basın bürolan 
da boşaltıldı. 
Kapalı oturu
mun ardından, 
oylama sonu- 
cunu oturumu 
yöneten Başkan 
Sadık Yakut 
açıkladı. 
Açıklamanın 
ardından kapak 
oturum tutamA 
lan ve oylama 
tutanağı bir tor
baya konularak 
mühürlendi ve 
en az 10 yıl 
süreyle açıklan
mamak üzere 
kaldın İdi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bundan sonraki 
tasamı flann. 
Türk Silahlı 
Kuvvetleriyle 
yapılacak 
değerlendir 
melerle karar
laştıracağım 
söyledi.

2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI
MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELLERDE

TÜRK HAVA YOLLARI

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
✓ 4 5 YILDIZLI 
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2 3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 GÜH SÜRELİ ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN
\ ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
j ✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
5 ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti
5j ✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
z ✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler
y ✓ Harem-I Şerif, Müzdelife, Mlna, Hlra Dağı, Hlra Mağarası, Yedi Mescidler
u ✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev 
' ✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Klbleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahall, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYA BEYOĞLU^ 
TURİZM SEYAHAT» 

Demirsubaşı Mh. XX 
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK W

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44 5»



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ» yeni bir hizmet atağını başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava
Gazetemizin bu yeni hizmetini bugünden itibaren, 2. sayfamızda bulabilirsiniz

TEKEL’e ait 21 gayrimenkul satışa çıkanldı
İstiklal Caddesi nde bulunan TEKEL’e ait binadaki 21 taşınmaz mülk, Özelleştirme İdaresi tarafından 21 Ekim 2003 
günü satılacak. Yapıldığından beri kullanılmayan bina, bir süre geçici Hükümet binası olarak kullanıldı. Haberi syf 3'de

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi nde prafana 

30 Mama Mıa Pizzena kuponunu.
Mama Mıa Pizzeria'ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

YAKINDA BEKLEYİN!

Gemlik ve çevresinden sezon açıldığından beri 2 bin 500 - 3 bin ton arasında yağlık zeytin alındı

Yağlık zeytin alımları başladı
Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet.com

r^üne t^akış

Zeytin mevsimi başlıyor
Günler ne denli hızlı akıyor.
Geçtiğimiz yıl zeytin alım kampan 

yasının başladığını yazdığımı dün gibi 
anımsıyorum.

Ama, aradan neredeyse bir yıl geçmiş.
Gemlik zeytiniyle ünlenmiş bir kent.
Akdeniz ikliminin en nadide ürün

lerinden olan zeytin yurdumuzda Nizip’ten, 
Karadeniz sınırlarına kadar yetişir.

Ama, bu zeytinlerin içinde sofralık olan 
en önemlisi, en lezzetlisi, en kalitelisi 
Gemlik ve çevresinde yetişen zeytindir.

Bu nedenle, Gemlik zeytini ünlüdür.
Gemlik'i Gemlik yapan zeytinidir.
Nüfusu gün geçtikçe artan bu kentte, 

zeytin üreticisi sayısı artmamakla birlikte, 
geçmiş yıllara göre, makiliklerin de zeytin
lik alanlara kazandırılması nedeniyle, ağaç 
sayısı artmıştır.

İlçe ekonomisinde zeytin ticareti önemli 
bir tutmakta ve geçimini zeytincilikten 
sağlayan aile sayısı da oldukça fazladır.

Köylerimizin neredeyse tamamının ana 
geçim kaynağıdır zeytin.

Zeytin, ağacında yavaş yavaş karar
maya, yani olgunlaşmaya başlamakta..

Bu, üreticinin alım fiyatlarını beklemesi 
anlamına geliyor..

Gemlikli zeytin üreticisi, hergün 
ekonomisini biraz daha düzelten 
Marmarabirlik’ten, ürününe değerinde 
fiyat vermesini bekliyor.

Üreticinin göz nuru, el emeği, herşeyi 
zeytinin hakkı verilmeli.

Ali ÖZYURT 
İlçemizde yağlık 
zeytin alımlarına 
başlandı. 
Zeytinyağı üretimi 
yapan Solaksubaşı 
Firması yetkili
lerinden Mahmut 
Solaksubaşı, yağlık 
zeytin alımlarına 
başlandığını ve 
yağlık zeytin 
fiyatının 350-400 
bin lira arasında 
olduğunu bildirdi. 
Bu yıl üreticinin 
yüzünü güldürecek 
bir sezon yaşan
dığını belirten 
Solaksubaşı, ürünün 
bol olmasının 
yanında dayanıklı 
olup, dökülmediğini 
ifade ederek, 
"Havalar bu şe
kilde uygun gider, 
Marmarabir- 
lik’de iyi bir fiyat 
açıklarsa üreticinin 
cebine bol para 
girer." dedi.
Başta Gemlik olmak 
üzere Orhangazi, 
Mudanya ve İznik 
çevresinden bugüne 
kadar yaklaşık 
2 bin 500 - 3 bin 
ton arasında.....
Devamı syf 8’de

Yağhane İşleticisi Mahmut Solaksubaşı, bu yıl ürünün bol olması ve Marraarabr& Ei 
de iyi fiyat vermesiyle üreticinin cebine bol para gireceğini söyledi.

2 köyde makta 
kesimleri zora girdi

AKP ilçe Bakanı 
Enver Şahin, Narlı 
Köyü dışındaki 
Karacaali ve Büyük 
Kumla Köylerinde 
pazarlık odun ke
simlerinin zora 
girdiğini bildirdi. 
Dün, Bursa Orman

Bölge Müdürü Ali 
Girgin'i makamın
da köy muhtar
larıyla birlikte 
ziyaret eden Şahin. 
yasalara göre bîr 
köyde, bir kişinin 
bile kaçak odun 
kesmesinin o 

köyün bütünün 
makta almasına 
engel teşkil ettiğini 
belirterek. Narh 
Köyü halkının bu 
konuda iyi örnek 
gösterildiğini 
söyledi.
Haberi sayfa 8'de

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Irak’ın yanında 
Irak’a karşı

Irak’a asker gönderiyoruz.
Başbakanımızın ve kurmay heyetinin 

isteği gerçekleşti.
Gözümüz aydın.
Korkulanların başımıza gelmemesi en 

büyük dileğimiz.
Artık yanlışı tartışmanın anlamı yok.
Karar verilmiştir.
Sonuçlarının ulusumuzun çıkarları 

doğrultusunda gerçekleşmesini istiyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyoruz.
Siyasal Kuvvetlerin ise, hata yapma

masını, akıllı olmalarını ve akılcı düşün
melerini bekliyoruz.

Bizi kimin isteyip kimin istemediği de 
bu saatten sonra çok önemli değil.

Önemli olan bölgeden doğru kazanımlar 
elde edebilmek.

Irak konusu böyle...
Ya Gemlik.
Gemlik bugünlerde kamu kuruluşlarının 

arda arda yenilikler patlattığı bir ilçe konu 
munda.

Bu bir şans.
Planlı da olsa.

I Bir amacı dönük olduğu hissedilse de...
Köy Hizmetleri Bursa Bölge 

I Müdürü’nün Gemlik’e gelip köylülerle 
I buluşması iletişim adına çok olumlu.

Ayrıca AKP’nin hanesine de bir artı 
I koyar.

Umarım AKP bunu siyaset malzemesine 
I dönüştürmez.

Dönüştürürse kendisi bilir.
Bu kent de yaşayanlar hancı...
Siyasetçiler yolcu.
Umanz Köy Hizmetleri Bölge Müdürü 

I aldığı notları ilgili birimlere aktarır da 
I köylerde yaşayanlar yurttaşlar da rahat 
I bir nefes alırlar.

TEDAŞ
Gazetemizin dünkü haberi yürekleri 

I mize su serpti.
TEDAŞ’ta bugün git yann gel dönemi 

I sona eriyormuş.
TEDAŞ memurları boyunlarına 

"Gülümserim Çözerim” yazan bir kart 
I takıyorlarmış.

TEDAŞ’a da yakışan bir davranış.
Şimdiye kadar geç bile kaldı.
Yurttaşla her gün yüz yüze olan bu 

kurum, elektrikten de iyi para kazanıyor 
hani.

Günlük yaşamın her evresinde elektrik 
kullanmayan var mı?

Kartla yurttaşa iletilen mesajın slogan
larda kalmamasını ve onu taşıyanların söz 
konusu felsefenin hakkını vermelerini de 
sözlerimize ekleyelim..

Alkışlanacak bu girişim diğer devlet 
kuramlarına da örnek olur.

Gördüğü ilgi karşısında yurttaş da yurt
taş olduğunun farkına varır.

Çiftçilere fuara 
katılma çağrısı

Ali ÖZYURT **

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürü Gürkan 
Kantar, çiftçileri 
7 Ekim Salı günü 
başlayan ve 12 
Ekim 2003 Pazar 
gününe kadar 
açık kalacak 
"Bur Tarım 
2003" fuarına 
katılmaya 
davet etti.
Fuara iştirak 
edecek olan fir
maların çiftçilere 
tarım ve hay
vancılıkla ilgili en 
son teknolojik 
yenilik ve 
gelişmeleri 
sunacağına dikkat 
çeken İlçe Tarım 
Müdürü Gürkan 
Kantar, fuarda 
ayrıca çiftçilerin 
yaşadıkları sorun
ları ilgililere

aktarma, bilgi 
alışverişde bulun
ma, değer
lendirme, tanış
ma, kaynaşma ve 
firmaları tanıma 
fırsatı bulabile
ceklerini 
vurguladı.
"Bur Tarım 
2003" fuarının 
tarımsal alanda 
yeni teknoloji ile 
üretilen alet ve 
ekipmanların ve 
çağın gerektirdiği 
biçimde tasar
lanılarak imal 
edilen ürünlerin 
incelenip, bilgi 
sahibi olunması 
için büyük imkan 
olduğunu belirten 
İlçe Tarım 
Müdürü Gürkan 
Kantar, yeni 
teknik ve teknolo-

İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kantar.
jiden yararlanıl
masını söyledi. 
Öteyandan, bir 
süre önce Zeytin 
yapraklarında 
Halkalı Leke 
Hastalığı na karşı 
başlatılan ilaçla
ma çalışmaların 
büyük oranda 
tamamlandığını 
da bildiren İlçe

Tarım Müdürü 
Gürkan Kantar, 
ilaçlamaya 
geç başlayan 
bazı bölgelerde 
çalışmaları., 
sürdüğünü, ancak 
oralarında birkaç 
güne kadar ilaçla
maları tamamla
yacaklarını 
sözlerine ekledi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

MTIUK ve KİRALIK ÖCREİSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE
Manastır’da 

deniz manzaralı, 
kaloriferli... 

(0.535) 774 45 32

Orhaniye Mh. 
Müstakil 2 katlı 

bahçeli 
262 m2 ev 

Tel: 512 05 18

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

KİRALIK DAİRE
Manâstır’da 

120 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Küçük Kumla’da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire 
Tel: 513 -17 97

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu kösesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

SATILIK OTO
Sahibinden

87 Model Kartal 
özel oto 

(0.536) 897 17 42

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon
Otomatik ön camlar 
(0.535) 378 18 00

Gazetemiz Büromuz 
İstiklal Cd. Bora Sk.

No: 3/B GEMLİK
HlJel 15131797
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TEKEL’e ait
21 gayrimenkul
satışa çıkarıldı

Hamidiye Mahallesi 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan TEKEL’e 
ait mesken özelliğini 
taşıyan 21 
gayrimenkul, 
satışa çıkarıldı.
Ulusal basına 
verilen ihale ilanıyla 
Tütün ve Tütün 
İsletmeleri Genel 
Müdürlüğü ’ nün 
mülkiyetinde bulu
nan yurt içindeki 
mülkler. Özelleş 
tirme Kurumu 
tarafından satılıyor. 
Yapıldığından be ri 
kullanılmayan, 
geçtiğimiz yıl 
Hükümet
Konağı’nın onanını 
nedeniyle, geçici 
olarak Hükümet 
Binası olarak kul
lanılan binadaki 21 
daire 21 Ekim 2003 
günü ihale ediliyor. 
Özelleştirmeyi 
yapacak ilgili kurum 

Arabın dostluğu (!)
İslam Kalkınma Örgütü, 
Kıbns Hükümeti olarak 
Kıbrıs Rum 
yönetimini tanıyor. 
Arabın dostluğu.... 
Sözde din kardeşliği... 
Palavra ....
Ne arabın yüzü, 
Ne şam’m şekeri....

TAŞI 
GEDİĞİNE

tarafından yapılan 
açıklamada ihale 
koşullan şöyle 
belirlendi: 
"Gayrimenkullerin 
satışı; 4046 Sayılı 
Kanunun 4232 
Sayılı Kanunla 
değişik 18. mad
desinin ihale usul
lerini belirleyen 
C/c bendine göre 
"kapalı teklif 
usulü" ve Tekel 
A.Ş. Genel 
Müdürlüğü İhale 
Komisyonunca 
yapılacaktır. Kamu 
yaran görülmesi 
halinde ihale, 
pazarlık ya da açık 
arttırma usulu ile 
de sonuçlandırıla- 
bilecektir. Satış 
konusu taşın- 
mazlann birden 
fazlası için teklif 
vermek isteyenler, 
tekliflerini ayrı 
ayrı vereceklerdir.

İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı gayri
menkul Genel Müdürlükçe satışa çıkartıldı.

Teklifler ihale şart-, 
namesinde belir
tilen hususlar 
dikkate alınarak 
hazırlanıp en geç 
1. den 30 sıra 
notu ihalelere 
girecek olanlar, 
21 Ekim 2003 
günü saat 10.00’a 
kadar, 97.den 126 
sıra nolu ihalelere 
girecek olanlar en 
geç 24 Ekim 2003 
günü saat 10.00’a 
kadar TEKEL A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 
Ticaret Dairesi 
Başkanlığı İç Alım 
Müdürlüğü Atatürk 
Bulvarı No:27 
34277 Unkapanı- 
Fatih/İstanbul 
adresine elden 
teslim edilecektir.
İstekliler teklif 
verecekleri bedelin 
yüzde 4’ü oranında 
geçici teminat 
vereceklerdir.
TEKEL A.Ş. Genel 
Müdürlüğü işbu 
satış işlemlerinde 

alımı düzenleyen 
4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanununa 
tabi olmayıp ihale 
yi yapıp yapma 
makta veya dile 
diğinde yapmakta 
serbesttir. Satış 
konusu taşınmaz 
tarla ilgili ihale 
şartnamesi 20 
Ekim 2003 
tarihine kadar 
30.000.000 TL 
karşılığında;
TEKEL A.Ş. Genel 
Müdürlüğü 
Atatürk Bulvarı 
No:27 34277 
Unkapanı-Fatih 
İstanbul adresin 
den temin edilebi 
lir. Her bir teklif 
İçin ayrı ayrı şart
name alınması 
zorunludur.
Sözkonusu ihale 
ile ilgili ilave bil
giler İçin aşağıdaki 
telefonlardan bilgi 
alınabilir. (0212) 
533 19 00 veya 
(0216) 370 14 49"

Hukuk 
hepimize lazım 

Hukuk hepimize lazım.
Ama. Bu gerçeği başımız deı 

girdiğinde hatırlıyoruz.
Geçenlerde Sayın Emin Cölasan 

mahkemeye düştü.
Sayın Çölaşan'ı yakından t. 

yoruz.
Üslûbu da, kalemi de çok keskin • 

yazardır.
Her makamı eleştirmekten kaç 

m az.
Bir kişiye ve bir olaya kafayı ta 

mı o kişiyi bitirir.
(NTV) kanalında yaptığı bir pı 

ramda şöyle demiş.
Bizim medyamız yalakadır.

Halkımız da yalakadır.”
Bu konuşmayı bir vatandaş ihl 

etmiş.
Ve. Türklüğü tahkir ve tezyif eti 

iddia edilerek, mahkemeye çağırılır 
Sayın Çölaşan bir süre adliye 

gidip gelmiş.
Ve. Sonunda beraat etmiş.
Aslında Türkiye kanun devletindi 

Hukuk devletine dönüşmedikçe 
tür olaylar devam eder, gider.

Biz de, köşemizde yazıyoruz. 
Bazen, ekonomi çöktü diyoruz. 
Bazen, bu hükümet acemi diyorr 
Bazen de, bizim halkımız bir tu 

akıllanmıyor, diyoruz.
Bir gün biraz evhamlı ve biraz 

önyargılı bir vatandaş ortaya çıkar.
Ve. Halkımıza enayi demek i 

yor” diye bizi de ihbar edebilir.
İşte. Bu sıkıntılar kanun devletin 

olur.
Hukuk devletinde olmaz.
Evrensel Hukuk kurallarında, neı 

suç olduğu neyin suç olmadığı açık 
Hem özgürlük vardır.
Hem de, bireye saygı var.
Hukuk hepimize lazım.
Onun için yakaladığımız ba 

imkanlar, bizi şımartmasın.
Bizi şaşırtmasın.
Hem vatandaş olarak, hem 

gazeteci olarak uslubumuza 
kalemimize dikkat edelim.

Kanun devletinde, başımız der 
girmesin.

Yazılı yasalar, 
Örümcek ağlan gibidir. 
Yoksullan zayıflan yakalar 
Zenginleri, güçlüleri 
bırakıverirler.

“Anarchasis
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Imekli maaşında kesinti şoku
■-Kur 
Aklilerinde 

ığu gibi, gelir 
]isi mükellefi 
ı SSK ve Emekli 
dığı emekli 
nin aylıklarından 
“Bağ-Kur
■yal Güvenlik 

istekleme Primi” 
intisi yapılmaya 
(andığı bildirildi.

jjiya Serbest 
hasebeci ve Mali 
şavirler Odası 
»MMO) Başkanı 
.net İçyer, yaptığı

Mdamada, 4956 
ılı Yasa ile 
»ilan en önemli 

ıfişikliklerden 
linin, bugüne 
(ar sadece Gelir 

j-gisi Mükellefi 
j-Kur emeklile 
e uygulanan 
g-Kur Sosyal 
venlik Destek 
ne Primi kesin
inin, bundan 

P 
t✓ MUTFAK DOLAPLARI

A ROL MOBİLYA
!✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI

*✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
!✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
'✓KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI “ 
✓ BİLGİSAYAR MASASI

KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ

böyle SSK ve 
Emekli Sandığı 
emeklilerinin 
maaşlarına da 
uygulanacağını 
söyledi.
Daha önce sadece 
vergi mükellefi 
Bağ-Kur 
emeklilerinin 
maaşlarından, 
Bağ-Kur'un 12. 
basamağındaki 
maaş tutarının 
yüzde 10'unun, 
destekleme primi 
adı altında kesil 
eliğini anımsatan 
İçyer, “8 Ağustos 
2003 tarihinde 
yürürlüğe giren 
yasa ile aynı oran
da kesinti, SSK ve 
Emekli Sandığı 
emeklilerine de 
uygulanmaya 
başlandı” dedi. 
SSK ve Emekli 
Sandığı emekli
lerinin de dahil 

edildiği bu uygula
mayla, ticari kazanç 
veya serbest meslek 
geliri elde eden 
gerçek ya da basit 
usulde Gelir Vergisi 
mükellefi olan tüm 
emeklilerin, 3 ay 
içinde Bağ-Kur'a 
yazılı bildirimde 
bulunmalarının 
zorunlu olduğunu 
vurgulayan İçyer, 
şunlan söyledi : 
“Halen bu statüde 
olan SSK ve 
Emekli Sandığı 
emeklilerinin 3 
Kasım 2003 tari
hine kadar Bağ- 
Kur'a başvuruda 
bulunmaları 
gerekiyor. Bundan 
sonra, Gelir Vergi
si mükellefi olan 
SSK ve Emekli 
Sandığı emeklileri, 
m ü kellefiyetin 
başladığı tarihi 
takip eden ay

başından itibaren 
3 ay içinde kuru
ma başvuruda 
bulunmaları 
isteniyor." 
SSK ve Emekli 
Sandığı emeklile
rinin, başvurularını 
vergi mükellefi 
olduklarını kendi 
sosyal güvenlik 
kuruluşlarına değil, 
bulundukları yer
lerdeki Bağ-Kur İl 
Müdürlükleri' ne 
yapmaları gerektiği
ni vurgulayan İçyer, 
çalışmaya devam 
ettiğini bildirmeyen 
ve kuramca tespit 
edilemeyen 
emeklilerin yazılı 
bildirimde bulunma
maları halinde 
biriken destekleme 
prim borçlarının, 
cezalı olarak 
maaşlarından 
kesileceğini 
sözlerine ekledi.

i

Aile hekimlerine 
prim verilecek

Kamuda çalışan ve 
aile hekimi olmak 
isteyen hekimler, 
maaşlarının yanı 
sıra aile hekimliği 
için de prim 
alacaklar. 
Kamu dışından 
aile hekimi olarak 
çalışmak isteyen 
doktorlar ise, 
ayn bir ücret 
politikasıyla 
özendirilecek.
Üniversitelerin 
aile hekimliği 
uzmanlan, Türk 
Tabipleri Birliği ile 
Aile Hekimliği 
Uzmanlığı Derneği 
yetkililerinin 
katılımıyla 
oluşturulan 
"Aile Hekimliği 
Danışma Kuru 
lu’\ sistemle ilgili 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Sisteme göre 
vatandaş, istediği 
aile hekimine ken
disini ve ailesini 
kayıt ettirecek. 
Herkesin kendi 

hekimini seçebildi 
ği bu sistemde, 
aile hekimi, kendi
sine kaydolan aile 
leri be İli bir kayıt 
sistemiyle takip 
edecek.
Kişi veya aile, 
ihtiyaç duyduğu 
her zaman bu 
hekime ulaşabile
cek. Gerektiğinde 
telefonla ulaşarak, 
danışabilecek. 
Hasta, sağlıkla 
ilgili her türlü 
ihtiyacını aile heki
mi ile karşılaya
cak. Bu kayıtlar 
aile hekiminde 
toplanacak, 
isteyen kişi heki
mini özgürce 
değiştirebilecek. 
Türkiye’de aile 
hekimlerinin sayısı 
1200, hekim sayısı 
ise 80 binin üzerin 
ûe. ftu nederibe; 
pratisyen hekimler 
de belli bir eğiti 
min ardından aile 
hekimi olarak 
görev yapacak.

Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel: (0224) 514 30 52 GEMLİK 

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

Tel :(0.224) 363 98 72 
G.S.M.; (0,532) 324 08 56

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI? 
vazgeçemeyeceksiniz........ 

Gemlik 'te İlk 
Uluslararası SBRJ;.»*, 

Salata Barı \
Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 1 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri jf*

Aparatifler

MfiMfl Mİfl PIZZflRIfl

Ev ve işyerlerine servisimiz verir 
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel: 513 53 67
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Ali Kütahya İlköğretim Okulu önünden geçen ve anayolu beldeye bağlayan Küçük Kumla köy yolu parke dosenkoı
Ali ÖZYURT

İlçemize bağlı 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde 
Ali Kütahya 
ilköğretim Okulu 
önünden geçen 
ana yolu beldeye 
bağlayan köy 
yolunun parke 
çalışmalarına 
başlandı.
Altyapısı tamamla
narak, genişletilme 
çalışmaları sona 
eren anayolu köye 

bağlayan yolda, 
bin 500 metrekare 
alanda döşenecek 
parke çalışmalarına 
start verildiğini 
söyleyen Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal, 
çalışmaların 
bitirilmesiyle 
belde yolunun 
daha çağdaş 
bir görünüme 
kavuşacağını 
söyledi.

Daha önce genişliği 
4 metre kadar olan 
köy yolunda yapılan 
yeni düzenleme ile 
6 metre genişlik 
kazandırıldığını 
ifade eden Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal, 
inşa edilen yeni 
konut ve yazlıklarla 
sürekli gelişme 
trendi gösteren 
beldenin gelecekte
ki nüfus yoğunluğu 
da dikkate 
alınarak, yatırım
ları geleceğe 
hitap edecek 
şekilde tasarladık
larını bildirdi. 
Parke taşı döşeme 
çalışmalarında 
ağırlığı köy 
yolunun biran 
önce bitirilmesine 
verdiklerini dile 
getiren Ömer Bal, 
burada devam 
eden çalışmaları

Küçük Kumla Belediye Başkanı Bal, parke taşı döşeme çıhşulanı 
bir ay içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi.
bir ay içinde 
tamamlamayı 
planlandığını 
ifade ederek; 
"Köy yolunda 
başlattığımız 
parke çalış
malarının

bitirilmesinin 
ardından sahildeki 
yolların bakım 
ve onanmma 
başlayacağız.
Başta sahil 
yollan olmak
üzere.

Küçük Kumla da 
bütün cadde ve 
sokakları 
beldeye yakışır 
modem bir 
görünüme 
kavuşturacağız." 
dedi.

ı lmfhiAd'1
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

4 JAMR «MSI GAZYAĞI SATIŞ VI SERVİSİNİZ VARDIR
■ FİTİL 25.ooo.ooo.-TL. DİĞER PARÇALARI)A

RAMAZAN 
VARLAŞIYOR!

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
7.000.000.-TLÇAKMAK ____________

I FİLİTRE 13.000.000.-TL.

j POMPA 3.5OO.OOO.-TL.

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003 - 15.10.2003 

. TARİHLERİ ARASINDA 
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

IYonlPazarOod. ■■■ fia ha ah
Irmak Sok. No: 18/B TFI-SİS 7j fi7

. GEMLİK 19 VI

MATBAACILIK-YAYINCIUK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok Akbank Arahğı No : 3 B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95
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mlikspor Teknik Direktörü Turgut Akcan, futbolcularını Mudanyaspor karşılaşması için hazırlıyor.

Sayfa 6
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Ek vergiyi 
ödeyenler 

2004’te 
vergisinden 

düşecek
Anayasa Mahke 
mesi'nin ek motor 
lu taşıtlar ver
gisinde yürütmeyi 
durdurma ve iptal 
kararının ardın
dan, vergisini 
ödeyen vatan
daşların mağdur 
edilmeyeceği 
bildirildi.
Maliye yetkilileri, 
vergisini ödeyen
lerin durumunun 
ne olacağı ve 
mahsuplaşmanın 
gündeme gelip 
gelmeyeceği 
yönündeki soruya 
karşılık, “ödeme 
sini yapan 
vatandaş mağ
dur edilmeyecek, 
en kötü ihtimalle 
2004 yılında 
mahsuplarız** 
dediler.

Turgut 
Akcan, 
takımın 
Mudaya- 
spor ile 
oynanacak 
maçta, 
prese 
dayalı, 
ra kibe 
boş alan 
bırak-

sonu oynanacak 
Mudanya maçı
na çevrildi.
Geçmiş karşılaş
malarda alınan 
kötü sonuçları 
unuttuklarını ve 
ileriye baktık-
lannı söyleyen 
Gemlikspor 
Teknik 
Direktörü

jTiiiNCTnnreifVf

m

mayan hücuma 
yönelik bir fut
bol ortaya koya
cağını belirtti. 
Hafta sonu
Atatürk
Stadyumu ’nda 
ağırlayacakları 
Mudanyaspor’u 
kesinlikle
eli boş göndere
ceklerini 
bildiren Teknik

rubunda 
/nadığı 4 
ırşılaşmalar- 
an 1 beraberlik 
e 3 yenilgiyle 
ynlıp, Bursa 
üper Lig B 
urubunda 1 
uanla sonuncu 
ırada bulunan 
emlikspor’da 
özler hafta

ûrmızı beyazlılar, haftasonunda Atatürk Stadyumu’nda 
ynanacak olan Mudanyaspor karşılaşması için yoğun 
lir çalışma temposunu girdiler.

Direktör Turgut 
Akcan, bu 
karşılaşmaya 
6 puanlık maç 
gözüyle baktık
larını yineledi. 
"Kazanmaktan 
başka çaremiz 
yok." diyen 
Gemlikspor

oynayacakları 
karşılaşmada 
taraftara büyük 
görev düştü 
günü ifade etti. 
Akcan, bu 
önemli karşılaş
mada taraftar
dan takımlarını 
son dakikaya

Teknik Direk 
törü Akcan, 
Mudanyaspor ile

kadar destek
lemelerini 
istedi.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2003 VILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ

DÜĞÜN - NİŞAN • SÜNNET ■ ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN 
ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!
REZERVASYON TEL . 513 10 71
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Çikolata ye Sporculara 
kafein

stresten kurtul
"100 gram çikola
ta vücudu stresten 
koruyarak, dinç 
tutar."
Harran Üniversite
si (HRÜ) Ziraat 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr.
İbrahim Hayoğlu, 
günde 100 gram 
çikolata tüketi
minin vücudu 
stresten uzak
laştırarak, 
dinç tutabileceğini 
söyledi.
Doç. Dr. Hayoğlu, 
yaptığı açıklama
da, çikolatanın 
beslenme değeri 
yüksek bir ürün 
olduğuna işaret 
ederek, bileşi-

ininde yer alan 
süt, meyve, fındık 
ve fıstık gibi mad
delerin, vücuda 
önemli miktarda 
enerji, sağladığını 
kaydetti.
Sağlıklı bir insanın 
vücudunun, gün
lük 2500 kalori 
dolayında enerjiye 
ihtiyacı olduğunu, 
bu enerjinin beşte 
birinin protein ve 
karbonhidrat 
yönünden zengin 
olan çikolatanın, 
100 gramında yer 
aldığını anlatan 
Doç. Dr. Hayoğlu, 
şunları söyledi: 
"Düzenli olarak 
tüketilen kaliteli 
çikolatanın 
bileşiminde bulu-

nan bazı aroma 
maddeleri, 
vücudun dinç 
kalmasını sağlar. 
Ayrıca, içerisinde 
badem, fıstık, bal 
gibi yardımcı 
gıda mad
delerinin yer 
aldığı çikolata 
çeşitleri vücuda, 
480 ile 550

kalori dolayında 
enerji sağlaya
bilir. Stresten ve 
yorgunluktan 
şikayet eden 
herkes, günde 
100 gram çikola
ta tüketerek, 
bu sorunu 
ortadan 
kaldırabilir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

110
155
156'

513 10 55
513 18 79
513 12 06

uyarısı
3 saat içinde 8 fin
can kahve veya 16 
kutu kola doping 
etkisi yapıyor.
3 saat içinde 8 fin
can kahve veya 
16 kutu kola içen 
sporcunun 
dopingli çıktığı ve 
bu nedenle yarış
malardan diskali
fiye olduğu 
bildirildi.
Yapılacak doping 
testinde, bir 
ölçüde 12 
miligramın 
üzerinde kafein 
miktan alımı, 
Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi 
(IOC) tarafından 
doping olarak 
kabul ediliyor.
12 miligrama 
ulaşabilmek için 3 
saat içinde 8 fin
can kahve veya 16 
kutu kola içilmesi 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, bunun 
yanında, sağlıklı 
bir insanda 100-

■nrıri Labd

I nnanbf, luimn

tüketilen yiyecek 
ve içeceklerin 
çoğunda doğal 
olarak bulun
duğunu kayde 
der ek. kafeinin. 
özellikle dayanak - 
lılık sporlarında 
performansı 
artırdığını, kafeinin 
merkezi sinir sis
temini uyararak, 
yorgunluğu azalt
tığını söyledi.
Uzmanlar. Bunun 
yanında günde 
200-500 miligram 
kafein tüketi
minin baş ağrısı. 
sinirlilik, kalp 
ritim bozuklukları 
ve idrara çıkışta 
artış gibi yan 
etkilerinin 
çoğaldığı tespit 
edilmiştir. " dedi.

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 814 36 50

TEK Arıza
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.BöLŞef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66 
51345 03
514 00 95 
513 12 86
513 11 74 
513 13 53
513 10 57 
513 13 08
513 11 33 
513 1095
513 37 42 
513 1507
513 14 14 
513 1364
513 14 11
513 1042 
513 1092
513 11 86 
513 77 73

BELEDİYE

Santral
Başkanhk
Zabıta
Otobüs işlet
Su Met
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

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

Aslan

513 10 79

Dinlenme Tes. 513 24 94

VAPUR- FERİBOT

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

_________ OTOBÜS_________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniUkîtgcE 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Likitgaz 513 8000

NÖBETÇİ ECZANE
9 Ekim 2003 Perşembe 

İNCİ ECZANESİ

YIL : 31 SAYI : 1666
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahfl) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fas : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaachk-> aoncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dîni bayram Günlen ve Pazar fa
513 30 33

AKCAN PÇTROl 
YFRIİYURTLAR

PtTRCH

513 45 21 -111
Yalnız 185

Yazı İşi Md. 
Su Arıza

Muhasebe Md.513 45 21 152
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2 köyde makta 
kesimleri zora girdi yemeklik 

kaliteli

Yağlık zeytin [ 
alımlan başladı.

Birinci syf devamı ması Sonucu

Ali ÖZYURT
Köylerde şartnameye 
uygun yapılmaması 
nedeniyle, yasak
lanan odun kesim
lerinin yeniden 
başlaması için 
Orman Bölge 
Müdürü Ali Girgin ile 
görüşen Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, iki köyde 
makta kesimlerinin 
zora girdiğini 
söyledi.
Dün, Büyük Kumla 
Köyü Muhtarı Nuri 
Çakır, Karacaali 
Köyü Muhtarı 
İbrahim Mert, Narlı 
Köyü Muhtarı Haşan 
Çavdar ve muhtar 
azalan ile birlikte 
Orman Bölge 
Müdürü Girgin’i 
makamında ziyaret 
eden Şahin, Büyük

Kumla Köyü’nde 
kesime ilişkin ihale 
nin eski kanuna göre 
yapılması nedeniyle, 
bir kişinin hatası 
olsa bile bu konuda
ki yasanın köyde 
tüm gurupları kap
sadığını ve kesimlere 
kesinlikle izin 
verilmediğini belirtti. 
Karacaali Köyü’nde 
ise, makta kesim
lerinin 4734 sayılı 
yeni kanuna göre 
ihalesinin yapıldığını, 
ancak köyde yapılan 
bütün kesimlerin 
usulsüz gerçekleşti
rilmesi nedeniyle, 
bu köyde de sorun 
yaşandığını bildiren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Karacaali 
Köyü’nde yeni kesile
cek makta alanlarına 
izin verilebileceğini

zeytinyağı 
ü retebileceğiz. 
Ancak müstah
silimizin ürünü 
bekletmeden 
yağhanelere 
ulaştırması 
gerekiyor." 
diye konuştu.
Solaksubası 
ayrıca işlene 
rek, yağı çıkarı
lan zeytinden 
arta kalan

söyledi.
Makta kesimlerinde 
Narh Köyü’nün 
Gemlik’in yüz akı 
olduğunu ifade 
eden Şahin, 
“Bu köyde bütün 
kesimler, şartna 
meye uygun 
gerçekleştirilmiş. 
Bu nedenle, 
Narh Köyü’nde 
kesimlere devam 
edilecektir. ” dedi.

AK Parti İlçe Başka 
m Şahin, geçtiğimiz 
yıllarda yanlış uygu
lamalar nedeniyle, 
birçok bürokratın 
yargılandığı makta 
kesimlerine Orman 
Bölge Müdürlüğü’ 
nün hassasiyetle yak
laştığını, iki köyde 
bazı kişilerin uygun
suz kesim yüzünden 
köylülerini de zor 
durumda bıraktık
larını bildirdi.

yağlık zeytin 
alımı gerçek
leştirildiğini 
belirten 
Solaksubaşı, 
kaliteli 
zeytinyağı üreti
minin gerçek
leştirilebilmesi 
için üreticinin 
zeytinlerini bek
letmeden kısa 
süre içinde 
yağhane lere 
ulaştırması 
gerektiğini vur
gulayarak;
"Zeytinde bu 
yıl hastalığın 
görülmeyişi ve 
müstahsilin 
ürüne iyi bak-

prinerlerin ise 
bazı sanayi 
kuruluşları 
tarafından değe-1 
lendirildiğini de I
sözlerine ekledi.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI _____________

MEKKE VE
✓ 4-5 YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
15 GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ 5 YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 GÜN SÜRELİ ✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN!
x ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
Sı Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
5 ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti

✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
TÜRK HAVA YOLLARI

> ✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler
P ✓ Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hlra Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
' ✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetül Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev 
" ✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Klbleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
|i ✓ Hendek Savaşı Mahal!, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki 
> ✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
J ✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
► ✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOGLUn
TURİZM SEYAHATTİ

Demirsubaşı Mh. m >
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 

Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44



CS®mille KÖRFEZ, v^snl t>ir* taizarn^t atağını ba^İAttı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava
Gazetemizin bu yeni hizmetini 2. sayfamızda bulabilirsiniz, ilanlarınızı belcÜyonır

il Teskere’ye içte ve dışta tepki yağıyor
I Türk Silahlı Kuvvetleri nin Irak’a asker göndermesi konusunda TBMM den karar çıkmasından sonra, karara ywt m »dr orsM# 

illerden tepkiler yağıyor. Öte yandan, Irak'ta da bu karara, tepki gösteren Kürk gruplan. Türk askerînin Irak toprakiarma keıı- 
jikle girmesini istemediklerini bildiren kararlan ard arda alıyorlar. Dün, Adana da teskere kararma karsı yapdao gösterSerdr 
polis ile göstericiler arasında olaylar çıktı. Çıkan olaylardan sonra, polis gözyasartıcı gaz kullan ar ah göstericileri dagrttı

iu- GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
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Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği

MAMA MIA PİZZA hediye...
YAKINDA BEKLEYİN!

Dün sabaha karşı başlayan ve kısa sürede büyük zararlara yol açan lodos, yıktı geçti

Lodos fırtınası korkuttu
r^üne f^akış

Dün sabaha karşı saat O6.00 sıralarında başlayan lodos 
fırtınası, bacaları yıktı, çatılan uçurdu, camlan kırdı.

Kadri Güler 
gemlikkorfez@mynet.com

Doğa ve sigorta
Lodos fırtına dün fena vurdu.
Sabaha karşı başlayan ve kısa süren fırtı

nayı gözlerken, korkulu anlar yaşadım.
Balkondaki saksıları indiresiye kadar 

neredeyse uçacaktım.
Manastır tepelerinden Körfez’e baktığım

da ise Nuh Tufanı’nın çıktığını sandım.
Denizin üzerindeki karartı ve uğultu 

kulaklarımızı çınlattı.
Ne olduğunu anlamadan yatağa girdik 

ama uyku tutmadı.
Doğanın gücünü depremlerde, su 

baskınlarında ve büyük fırtınalarda 
gördükçe, İnsanoğlunun bu büyük güç 
karşısında ne denli basit kaldığını fark edi
yoruz.

Sabahın ilk ışıklarıyla, Gemlik görülmeye 
değerdi.

Sokaklarda plastik leğenler, saksılar, 
rüzgarın etkisiyle sürüklenmiş dal parçaları, 
kırık cam parçalarıyla doluydu.

Trafik tabelaları, kiremitler uçmuş, etraf 
harabeye dönmüştü sanki.

İskeleye vuran dalgaların köpükleri 
. metrelerce yükseliyor, insanlar şaşkın 
I bakışlarla bu dalgalan seyrediyorlar...

Belediye Fen işleri araçları dört bir yana 
yetişmeye çalışırken, her iki kordon küçük 
zararlarla bu fırtınayı galip atlattı.

Bu tür doğa olayları bize önlem almamızı 
hatırlatıyor.

Herşeyden önce doğacak zararlardan 
taranabilmek İçin sigorta yaptırmamızın 
önemini bir kez daha hatırlatıyor.

çerçeveleri söktü, kordona zarar verdi, ağaçlann dallarını 
kopardı. Fırtına, Gemliklilere korkulu anlar yaşattı.
✓ Meterolojinin 
geleceğini bildirdiği 
lodos fırtınası, ilçem
izde ve çevre ilçeler 
ile Bursa’da büyük 
zararlara yol açtı.
✓ Dün sabaha karşı 
saat 6.00 sıralarında 
başlayan fırtına 
ortalığı cehennem 
alanına çevirdi.
✓ Kumla’da sandal
ları parçalayan 
fırtına ağaçlann 
dallannın kırılma
sına yol açtı.
✓ Manastır’da bir 
evin çatısı uçtu, 
arabalann 
camlan kınldı.
✓ Gemlik’te ise, 
bir çok evin camlan 
kmlırken, kordonda 
kayalar dalgalarla 
denize çekildi, 
bazı ev çerçeve 
leri söküldü, 
bacalar yıkıldı, gazi- 
nolann brandalan 
parçalandı.
Haberi Sayfa 3*de

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
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Kaldırımlar
Yine mi lodos?

Lodos vurdu geçti.
İlk kez olmuyor ki bu.
Her lodos, her yiddetli yağmur vurup 

kırıp geçiyor, ilçeyi sulara sellere boğu 
yor.

Maddi hasarlar, yaralanmalar, kent 
yaşamına darbe.

Kaçınılmıyor.
O halde zararı en aza indirmek 

gerekiyor.
Eğitim ve akıl.
Bilinç düzeyini yükseltecek iki önem

li kavram.
Bunlar olmadı mı, ne yapsam nafile.
Belediye alt yapıyı kuracak.
Yurttaşlar da üst yapıyı iyi koruya

cak.
Ne yapıyorsa sağlam temellere otur

tacak.
Kaliteyi ön plana alacak.
Ucuzuna kaçmayacak.
Yağmur dolay bir olay.
Lodos da öyle.
Allah insana akıl fikir ihsan eylemiş.
Bunlan da kullan diye vermiş.
Bizi yıkan toplumsal duyarsızlık.
Geçiştirme mantığı...
Yanma bir de ihalelerde yapılan usul

süzlükleri kattın mı?
Al sana kaymaklı ekmek kadayıfı...
Bizim çıkışımız
Nitelikli yöneticilerin, harama ve 

haksızlığa prim vermeyen sağduyulu 
karar vericilerin, hileye hurdaya kaç
mayan müteahhitlerin sayısını çoğalt
maktan geçiyor.

Yoksa tüm doğal afetlere boyun eğe 
riz.

Teslim oluruz.
Ona buna çamur atanz.
Felaketlerle karşılaşınca kendimize 

göre mücadele ederiz.
Ama nedenini araştırmayız.
Geçip aynanın karşısına kendimizle 

bir türlü yüzleşmeyiz.
Ne utanıyoruz ne de yüzümüz kızarı

yor.
Galiba bu da eğitim eksikliğinden.
Mal ve can güvenliğini korumak da 

eğitimle kzanılıyor.
Allah büyük.
Umudumuzu koruyoruz.
O günleri sabırla bekliyoruz.

ilgi bekliyor
Şehrimizin arka 
sokaklannda yol 
çalışmalarına 
hız veren 
Gemlik Belediyesi 
ana caddelerin 
kaldırımlarını 
unuttu.
İstiklal Cadde 
si’nde 5 yıl önce 
yapılan kırmızı 
parke taşı ile 
kaplı yaya 
kaldırımların 
birçok, yerde 
bozulması vatan
daşların 
yakınmalarına 
neden oluyor. 
Öte yandan 
Çarşı Deresi’nin 
iki yakasında 
bulunan 
kaldırımların karo 
döşemelerinin 
neredeyse 
tamamının 
söküldüğü ve 
kullanılamıyacak 
durumda olduğu 
görülüyor.

İlçemizin en işlek caddelerinin kaldırımlarının bozuk olması 
vatandaşların yakınmalarına neden oluyor.

GEMLİK’E 
YAKIŞMIYOR

• İlçenin en işlek 
caddesindeki 
kaldırımların 
bozukluğu dışarı

dan gelen nalk 
tarafından da 
eleştirilere 
neden olurken, 
Belediye’nin 
kış başlamadan

yayaların 
kullanım yolu 
olan kaldırımları
onarması 
isteniyor.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESI’NIN YENİ HİZMETİ

I II I II

SATILIK ve KİMLİK ÜCRETSİZ SERİ İLAHLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır

Sağlık Bakanlığı Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

adına 11.04.2003 tarih 0146963 
sıra nolu ve 11.04.2003 tarih ve 
0146962 nolu tahsilat makbuz 
lannı kaybettik. Hükümsüzdür.

ARKAS DENİZCİLİK ve 
NAKLİYAT A.Ş.

Manastırda 
deniz manzaralı, 

kaloriferli... 
(0.535) 774 45 32

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel: 513 46 11

Sahibinden
87 Model Kartal 

özel oto 
(0.536) 897 17 42

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 katlı 

bahçeli 
262 m2 ev

Tel: 512 05 18

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik

Tel: 512 05 18

Küçük Kumla’da 
Eşyalı & Havuzlu

Kiralık Daire 
Tel: 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 

ilanlarınızı, aradığınız 
eleman ilanlarınızı 

gazetemizin bu köşesinde 

ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinden 
96 Model Temiz

Ford Escort 
Uzaktan kumandah 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 378 18 00
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Lodos fırtınası korkuttu Erol GURÇAY * i—I

Teskere nin Perde

Dün gece yansı 
başlayan şiddetli 
yağış ve fırtına 
başta ilçe merkezi 
olmak üzere birçok 
yerde önemli 
hasara yol açtı. 
Aşın lodos’un şidde
tine dayanamayan 
özellikle deniz 
kenannda bulunan 
binaların camların 
kırılırken, işyer
lerinin camekanlan 
ile bazı evlerin çatısı 
da fırtınadan uçtu. 
Dün sabaha sarşı 
saat 6.Ö0 sıraların
da başlayan fırtı
nanın hızına asırlık 
çınar ağaçlannın 
dallan da 
dayanamadı.

Gövdeden ayrılan 
dallar elektrik ve 
telefon tellerini 
kopardı. 
TEDAŞ tehlike 
taşıyan bölgelerde 
elektrik kesimine 
giderek, yaşanan 
afetin bir faciaya 
dönüşmesini önledi 
SULAR AKMADI 
Fırtına nedeniyle, 
kabaran denizde 
azgın dalgalar 
yüzünden sahildeki 
kayalar sulara 
gömüldü.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
dalgaların denize 
çektiği yerlere 
kaya takviye çalış
ması başlattı.

Zaman zaman dev 
kayaların üzerinden 
atlayan dalgalar 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nu taş
larla doldurdu.
Adliye binası önü 
ve bir çok 
sokağı sular bastı. 
Bir göleti andıran 
manzaraların 
yaşandığı sokaklar
da insanlar 
sıkıntılı anlar 
yaşadı.
Bu arada, ilçenin 
suları geç saatlere 
kadar akmadı. 
KUMLA YI DA 
ETKİLEDİ 
Şiddetli lodos, 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde de 
hayatı olumsuz

yönde etkiledi. 
Birçok binanın 
tenteleri havada 
uçuşurken, basınca 
dayanamayan çok 
sayıda konutun 
camları kırıldı.
Sandalları parçala 
yan dalgalar sahilde 
bulunan ev ve işyer
lerinde önemli 
zarara neden oklu. 
Olumsuz hava 
koşullan nedeniyle, 
otobüs seferleri 
aksadı, yolcular 
duraklarda bekle
mek zorunda kaldı. 
Dün, gün boyu 
devam eden 
şiddetli lodosun 
milyarlarca lira 
zarara yol 
açtığı bildirildi.

Staretejik ortakmış...

ABD, F-16 savaş 
uçaklarına takılacak 
“Elektronik karşı 
tedbir sistemleri0 
proje transferine 
izin vermiyor...
Neymiş ?
Staretejik ortak. 
Hadi canım sen de....

Arkası

K. İrak tâki griasMMrierv dafşar**/ 
kalamar dik. drddı

Ve. Teskereyi kabul Htk
Teskerenin görünen çuzu bu 
Ama.
Bir de gorunmey en şekni «ar
Tezkerenin kabukı AK Parti klı 

darını da sımddık kurtardı
Anıt i lk s 50 senedir asker kes* 

m im ize buçuk saygı gösterdi
Asker kesimin, darbe talrpleri 

dahil, her isteğine destek «erdi.
Bu ilişki birinci teskereye kadar 

böyle devam etti.
Ama. Birinci teskere de. Türk 

askerinin yeteri kadar ağrrhk koy
madığını duşundu

Ve. Askerimiz ile, Amerika 
arasında buzlanma oldu.

AK Parti aynı akıbete uğrama 
mak için, ikinci teskereye dört ebe 
sarıldı.

İkinci teskere de aıkrıl—irirı 
görüsü de daha netti.

Eğer AK Parti, teskereye karsı 
olsaydı.

Amerika, askerimize ye Miden 
yanaşacaktı.

Ve.
Bu durum. AK Parti iktidanmn 

sonu olacaktı.
(CHP) nin ret oyu vermesi, 

sadece askerimizi korumak için 
değildi.

Perde arkasında. AK Parti Be 
Amerika ilişkilerinin bozulması da 
vardı.

Aslında teskerenin geçmesinin 
uzun vadede Türkiye'ye yaran var.

Ama.
Riski de var.
Olaya sadece Meşruiyet ın— 

dan bakmamak lazım.
Gerçeklere de. bakmak lazım.
Askerimizin gidiş sebebi de ©ok 

önemlidir.
Askerimiz, işgal ordusu değildir.
Türk ordusu, barış gücü olmak 

arzusundadır.

I HKg/Kf j
Baba oğluna çıkıştı :

Bu ne demek ohıor. bal ve giditf 
on alıyorsun da. matemitakten sıfır 
alıyorsun."

“■* Ama. Baba, ikisini bir arada 
ürütemiyorum ki...~
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Windows 
2004 çıkıyor
Microsoft'un video, 
müzik ve fotoğraf 
ağırlıklı, aynı adı 
taşıyan bu ikinci 
sürümü özellikle 
performans, istikrar 
ve kullanım kolaylığı
na öncelik tanıyor. 
Programı deneyen 
uzmanlar, özellikle 
fotoğraf ve müzik 
alanında programın 
tatmin edici olduğu 
sonucuna vardı.
Programa bir de 
FM ve internet 
radyolarını almaya 
yarayan ek yapılmış 
bulunuyor.
Program sayesinde, 
kiralık filmlerin 
indirilmesi de imkan 
dahiline giriyor. 
MCE-2004 ün en 
güçlü yanlarından bir 
diğerini, çok daha 
mükemmel kalitede 
televizyon seyretmek 
oluşturuyor. Ancak 
uzmanlar, bilgisa
yarlarda kullanılan 
video kartlan 
konusunda yapılacak 
tercihin bu özelliği

etkileyeceğine 
d i kkat çekti.
MCE-2004 sayesinde I 
ekrana yansıyacak 
yazılar da, uzak 
mesafeden okunacak [ 
şekilde büyük olacak 
Kullanıcı tercihlerini, 
klavye kullanmadan, 
tıpkı televizyonlarda 
olduğu gibi uzaktan 
kumanda aletiyle 
yapabilecek.
Kablosuz klavye ve 
fare ise MCE- 
2004 un tıpkı bir 
bilgisayar gibi, ancak 
uzaktan kullanılması- I 
na olanak tanıyor.
Start Menüsünde 
Neler Var?
Yeni programın 
"Start" menüsünde 
"DVD oynat", "My 
Video", "My 
Pictures", "My TV", ] 
"My Music*, 
"Radyo", internette I 
dolaşmaya yarayan 
"Online Spotlight”, 
"Diğer Programlar" 
ve "Ayarlar" 
yer alıyor.

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI?
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MfiMfl MIH PIZZflRlfi

Ev ve işyerlerine servilimiz verdir
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel : 513 53 67
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Karacaali Köyü’ne gece gerçekleştirilen ziyarette açılacak teşkilat binasının yeri belirlendi

Genç Parti dur durak bilmiyor
Ali OZYURT *

Genç Parti Kumla 
Gençlik Kollan 
çalışmalarına 
yoğun tempoda 
devam ediyor. 
Bir süre önce 
Haşan Kula başkan
lığında oluşturulan 
ilçe yönetiminin 
ardından beldelerde 
de t eşkilatla n - 
malarını tamam
layan Genç Parti, 
şimdide köylere 
yöneldi.
Önceki gece 
Karacaali Köyü nde 
teşkilatlanma çalış
maları başlatan 
Genç Parti de 
Gençlik Kollan 
Başkanı 
Serdar Malyemez 
beraberindeki 
Gemlik ilce yöneti
minden Oya Ünal, 
Başkan Yardımcıları 
Bülent Aydoğan,

Murat Y’araroğlu, 
sekreter Mehmet 
Edizler, üyelerden 
Gökhan Aş, Engin 
Nalçacı Yalçın Aş, 
İsmail Çokbilir ve 
Ali Dinçer ile 
Karacaali Köyü’ne 
gittiler.
Burada partilerinin 
köy temsilcisi 
olarak belirledikleri 
Yusuf Ter ile 
görüşen partililer 
açmayı planladıkları 
teşkilat binasında 
incelemelerde 
bulundular.
Genç Parti Kumla 
Gençlik Kollan 
Başkanı Serdar 
Malyemez, 
önümüzdeki gün
lerde kiralayacak
tan teşkilat 
binasıyla birlikte 
artık köylerde de 
parti çalışmalanna 

başlayacaklarını 
bildirdi.
Karacaali 
Köyü’nden gelen 
yoğun talep üzerine 
köy teşkilatlan
malarına ilk olarak 
buradan başladık
larını belirten 
Malyemez, daha 
sonra sırasıyla 
diğer köylerde 
teşkilat çalış? 
malarının 
tamamlanacağını 
ifade etti.
Genç Parti’nin 
Atatürk ilke ve 
İnkılaplarına bağlı, 
dışanya bağımlı 
olmayan, milli 
çıkarları ön planda 
tutan bir siyaset 
anlayışıyla hareket 1 
etmeye devam 
edeceğini söyleyen 
Malyemez, 
partilerine özellikle

Küçük Kumla Belde teşkilatı Gençlik Kollan yönetimi, çevre 
köylerde partinin örgütlenmesine destek sağlıyor.

genç nüfusun 
büyük ilgi göster
diğini vurguladı. 
Kumla Teşkilatı 
olarak yaklaşık bir 
ay zarfında önemli

katılım gerçek
leştirdiklerini 
belirten Serdar 
Malyemez, 
önümüzdeki gün
lerde Karacaali

Köyü’nde açılacak 
teşkilat binasının 
ardından 50 kadar 
gencin Genç
Parti "ye katılacağını 
açıkladı.

HAC ve ÖMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 VIII LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE MEDİNE
✓ 45 YILDIZLI
YEMEKLİ
23 KİŞİLİK LÜKS ODALAR
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
13 GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

"Kandiliniz Kutlu Olsun
HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ;
ferden, Hava limanına gidiş, dönüş
Mekke /e Medine'de belirtilen otellerde konaklama
ST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti

Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
Or-c* otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

* Harem-t Şerif, Mûzdelife, Mine, Hlra Dağı, Hlra Mağarası, Yedi Mescldler
>/r Mağarası-, On Mescidi, Cennetû'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
Mescld-f Nebevi, Küba Mescidi, Klbieteyn Mescidi, Yedi Mescldler
Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetûl Baki
Hac rehberi Kabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
Ûh hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A 

Tel ; 514 47 71 Fax : 514 40 44 GEMLİK

(fanlik ve
9

(utyuıfana Mite

S.S. ESNAF VE SANATKARLAR
KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU
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Gaulbrt almı
Ali ÖZYURT

Bursa Süper Lig 
B Gurubunda 
mücadele eden 
temsilcimiz 
Gemlikspor, hafta 
sonu karşılaşacağı 
Mudanyaspor 
maçının hazırlık
larını yaptığı antre- 
manla sürdürdü. 
Teknik Direktör 
Turgut Akcan, 
Mudanyaspor’u

yenip galibiyetle 
tanışacaklarını 
söyledi.
Takımın performan
sının gün geçtikçe 
arttığını, gelecek 
haftalarda oynaya
cakları karşılaş
malar için ümit 
verdiğini belirten 
Akcan, Mudanya 
maçını kazanmaktan 
başka çareleri

olmadığını 
ifade etti. 
Bu önemli karşılaş
ma öncesi takımı 
yaptırdığı antreman- 
la olduğu kadar, 
psikolojik olarak da 
hazırlayan Akcan, 
futbolcuları gali
biyete motive etti. 
Teknik Direktör 
Turgut Akcan, 
"Mudanyaspor ile

oynayacağımız 
karşılaşma bizim 
için çok büyük 
önem taşıyor.
Ligin geride kalan 
maçlarından 
hedeflediğimiz 10 
puana ulaşmamız 
açısından bu 
karşılaşmayı mut
laka kazanmamız 
gerekiyor.
Gurupta 3

takım eleme 
tere katılmaya 
3 takım da 
küme düşmem
eye mücade 
edecek. Ligin 
ikinci yarısına 
rahat başla
mamız için 
kesinlikle 10 
puan topla
mamız gere-, 
kiyor. " dedi.

T.C.
GEMLİK İCRA GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI 

n My)l>l»MGınTi GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Dosya No. 1998/437 Tal

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve 
önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz, Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle 
satılarak paraya çevrilecektir. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste 
tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler için de işbu satış ilanının tebliği yerine kaim 
olacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı :
Satışa konu taşınmaz, Gemlik ilçesi, Kayhan Mah. Yedievler sokakta kain pafta 2, ada'538, 

parsel 163 de kayıtlı 4. katta 40/420 arsa paylı (9) nolu mesken olup üç oda. bir salon, mut-, 
fak, banyo ve wcden ibarettir. Arka cephede bir balkonu mevcuttur. Taşınmaz ikinci sınıf işçi
likle inşa edilmiş olup oda ve salon zeminleri marlep kaplıdır. Duvarlar toz boyalıdır. Tüm 
doğramaları ahşap olan dairenin elektrik ve suyu mevcuttur. Belediyenin tüm hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. 110 m2 büyüklüktedir.

KIYMETİ : 14.000.000.000.- TL. dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın satışı 21.11.2003 Cuma günü saat ll.oo’den 11.10 a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde yapılacaktır.
Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec

muunu ve satış masraflarını, paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile gayrimenkul en çok 
artırana ihale olunur.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şarti ile;
Taşınmaz 01.10.2003 Pazartesi günü saat ll.oo’de 11.10’a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.
Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişsi gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı 

kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya 
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya 

bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para 
iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale 
damga pulu bedeli, tapu alım harcı, tahliye masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım 
harcı ye tellaliye satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususuyîe faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak
lardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlar
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ver
ildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/437 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze 
başvurmaları İlan olunur. 06.10.2003

(İc. İL K, 126)
(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü
Yönetmenlik örnek No : 27 B*sm2oo3 22

LES başvurusunda! 
bugün son gün i

Üniversitelerin 
lisansüstü eğitim 
programlarında 
okumak isteyen 

adaylara yönelik 
yapılan Lisansüstü 
Eğitimi Giriş 
Sınavı na 29 
Eylül'de başlayan 
başvuru süresi 
bugün sona eriyor. 
Sınava, en az lisans 
diplomasına sahip 
olanlar ile sınavın 
yapıldığı tarihten 
itibaren 1 yıl içinde 
bir lisans pro
gramından mezun 
olabilecek durumda 
bulunanlar 
girebilecek.
Yabancı uyruklu 
öğrenciler de sınava 
katılabilecek. 
Sınav ile ilgili 
başvuru evrakı,

üniversite rektör
lüklerinden 
alınabilecek.
Lisans programın

dan mezun olabile
cek dürümdakiler 
kendi üniver
sitelerinden, mezun
lar ise istedikleri bir 
üniversiteden, 
başvuru evrakını 
4.5 milyon lira 
karşılığında temin 
edebilecekler.
Başvurma 
belgelerini mezun 
olanlar herhangi 
bir üniversiteye, 
halen öğrenim 
görenler de 
üniversitelerine 
onaylatacaklar. 
Başvuru süresi 
bugün mesai 
saati bitiminde 
sona erecek.

YIL : 31 SAYI : 1667 
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 
MatbnacMt Yaymnhk Rı V.eim dhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok No:3 B GEMLİK 

(Dini bamaı Günleri re Pazar gâateri çaMaiaaaMz)
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Soğuk hava ve 
çocuk kıyafetleri

Affetmek 
sağlık için 

yararlı

Isı düşüş
lerinde çocuk
ların kıyafet
lerine dikkat 
edilmesi 
gerekiyor. 
Uludağ Üniver
sitesi (U.Ü) Tıp 
Fakültesi 
Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 
Anabilim 
Dalı'na bağlı 
Çocuk Alerji 
Bilim Dalı 
Başkanı Prof. 
Dr. Nihat 
Sapan, hava 
sıcaklıklarında 
düşüş 
yaşandığı şu 
günlerde, özel
likle çocuklara 
giydirilecek 
kıyafetlerin 
seçiminde 
dikkatli olun
ması gerektiği
ni söyledi. 
Prof. Dr.

Sapan, yaptığı 
açıklamada, 
soğuk havalar
da vücut 
ısısının kaybe
dilmesi duru
munda 
direncin de 
azalacağını 
belirterek, bu 
durumun da, 
insanların 
daha kolay 
hasta olmaları
na yol açtığını 
kaydetti. 
Sonbaharda, 
gece-gündüz 
arasındaki ısı 
farkının art
tığını ifade 
eden Prof. Dr. 
Sapan, özellik
le sabah erken 
saatlerde okul 
servisleri ile 
yola çıkan 
çocukların, 
arabaların 
içinde mont ve 

hırka gibi kalın 
giysileriyle 
oturduklarına 
dikkat çeken 
Sapan, 
“Bu durum, 
onların ter
lemelerine 
neden oluyor. 
Çocuklar terli 
halde dışarıya 
çıktıklarında 
ise kolayca 
hasta olabili 
yortar. Son 
baharda, 
hava çabuk 
soğuyup 
çabuk ısındığı 
için, çok kalın 
olmayan, 
kolay çıkarılâ- 
bilen giysiler 
tercih edil 
meli." dedi. 
Prof. Dr. 
Sapan, servis 
ve okullardaki 
kalabalık 
ortamlarda

çocuklardan 
birinde bulu
nan enfeksiyon 
etkenlerinin, 
kolayca diğer 
çocuklara da 
bulaşabileceği
ni vurguladı. 
Sapan, "Özel
likle sık 
solunum yolu 
enfeksiyonu 
geçiren 
çocukların, 
terlemeyi 
önleyecek 
şekilde 
pamuklu 
giysilerle

giydirilmesi 
çok önemlidir. 
Kalın giysiler 
çocukları 
hastalıklara 
karşı koru
maz, aksine 
terlettiği için 
daha kolay 
hasta 
olmalarını 
sağlar.
Bunun için, 
giysi seçimine 
dikkat 
edil meli.” 
şeklinde 
konuştu.

Amerikalı 
bilim 
a damlan, 
affetmesini 
bilen insan
ların hem 
ruhen hem de 
bedenen daha 
sağlıklı 
olduğunu 
belirtti. 
Bu konuda 
259 kişi üzerinde 
araştırma yapıldı. 
Denekleri 6 kez 
1,5 saatlik otu
rumlara çağıran 
bilim adamlan, bu 
oturumlarda 
katılımcıların affet
meyi öğrenmesini 
sağladı.
Araştırma 
çerçevesinde kötü 
anılannı 
konuşarak pay
laşan denekler, 
daha sonra kendi
lerine zarar veren 
kişileri can
landırarak 
içlerinden onlarla 
konuştu.
Kendilerine zarar 
veren kişileri affe
den katılımcıların

rasında daha az 
acı duyduğunu 
belirterek, strertzu 
kaynaklanan sırt 
ağnsı, uykusuzluk 
ve mide ağnsı gibi 
ruhsal ve fiziksel 
belirtilerin de 
önemli ölçüde 
azaldığını kaydetti. 
Deneklerin çoğu, 
gelecekte meydana 
gelebilecek benzer 
olaylarda tekrar 
affetmeye hazır 
olduğunu da 
söyledi.
Deney için, fiziksel 
ya da cinsel 
şiddete maruz 
kalanlar değil, 
hakarete uğrayan 
kişiler seçildi.

İNAN 
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Manastır Mevkii Tel: (0.224) 514 53 09 GEMLİK

K doS^ İpF-*

KOıılul
JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ.E-'Z : ‘ J
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZ
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YEMLİYORUZ.

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ IE SEKİSİNİZ IAI0II

FİTİL 25.ooo.ooo.-tl. DİĞER PARÇALARDA 
ÇAKMAK 7.000.000.-TL. SOK FİYATLAR 
FİLİTRE 13.000.000.-TL- 15.9.2003-15.10.2003

TOYO TİCARET
MLİVUT OKUZ-

I lniank’SaNoC TELSIJ 71 W ।
GEMLİK
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Bugün Berat Kandili
İlçe Müftüsü Tahir Yemenoğlu, “Bu gece Cenab-ı Allah 
rahmet, mağfiret ve hıcabet kapılarını sabaha kadar 
açık bulundurduğu kullarının bu af ve mağfiretten isti
fade edebileceklerini müjdelediği gecedir” dedi.

>osy;

Bir 
remli 
ıtılar. 
bliga 
acağ
Satı 
Satı 

ırsel 
k, b< 
le ir 
ğrar 
rar te
KIY 
SAİ 
1- 1 

idür 
Bu 
ıunıı 
ıran 
Böy 
Tas 
idür 
Bu 
İmal 

ka< 
»yer 
irm 
Böy 
2/» 
mil 
lir, 
nga 
a s 
Mj 
nat 
md 
Itr. 
kİ 
1 ■ 
ve

ca 
»liı

it 
, ı
a< 
ur

Iİ 
kı

Bu gece, İslam 
aleminin önemli 
günlerinden biri 
olan Şaban 
ayının 15. gecesi 
olan Berat 
Kandili.
Berat Kandili, 
bugün tüm İslam 
aleminde ibadet 
etmek üzere 
kutlanıyor. 
İlçe Müftüsü 
Tahir Yemen 
oğlu, yaptığı 
yazılı açıklama
da. bu gece 
“Allah aşık
larının Yunus 
dilince “Allah 
deyıı deyıı” 
çağladıklarını 
ve bütün dünye
vi ve bencil 
duygulardan 
sıyrılarak, 
kendilerini tam 
bir teslimiyetle 
Allah’a

bağladıkları 
ruhani bir 
gecedir” dedi. 
Berat Gecesi’nin 
İslam aleminde 
derin bir saygıyla 
kutlanmasının 
bir çok nedeni 
olduğunu 
söyleyen Yemen 
oğlu, şöyle 
konuştu:
“Bu gece, yalnız 
Allah’a kul 
olmanın manevi 
zevkini tadarak 
kalpleri İslam 
için çarpan, 
damarları tevhit 
kanıyla kay
nayan mümin
lerin lütuf ve 
inayete nail ola
cakları nurani 
bir gecedir.
Bu gece, ağı
zların kötü 
sözlerden, 
akılların fena

düşüncelerden, 
ellerin çirkin 
hareketlerden 
ebedi olarak 
uzaklaşmaya 
söz vereceği, 
mühürlenmiş 
kalplerin, perde 
tenmiş vicdan
ların, solmuş 
gönüllerin ilahi 
lütufla açılıp, 
Allah’ın huzu
runda secdelere 
kapanacağı 
hidayet 
gecesidir” dedi.'

Bütün müslü- 
manlann mutlu
luk, saadet ve 
selameti için dua 
etmek gerektiğini 
de belirten 
Yemenoğlu, 
“Kaza, bela, 
musibet, dep
rem gibi fela 
ketlerden koru 
nabilmek, birlik, 
kardeşlik, bera 
herlik içerisinde 
yaşayabilmek 
için dua etme
liyiz” dedi.

Müşterilerimizin ve 
Değerli Gemlik Halkının 

Berat Kandilini 
Kutlar, sağlıklı ve hayırlı 

günlere vesile olmasını dileriz 
EKOL LTD.ŞTİ. AYGAZ ve ERİKLİ (Damacana) 

Sularını temiz, titiz ve hızlı bir şekilde 
evlerinize ve işyerlerinize ulaştırıyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; siz Gemlikliler 
hizmetin en iyisine layıksınız.

EKOL LTD.ŞTİ.

Gazhane Caddesi No : 18 GEMLİK 
Tel: (0.224)513 12 95 - 513 1461

AYGAZS



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, t>iır hizmet atağını başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava
Gazetemizin bu yeni hizmetini 2. sayfamızda bulabilirsiniz. İlanlarınızı bekliyoruz

[Cumhuriyetin 80. yıl etkinlikleri başlıyor
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80. yıl etkinlikleri hazırlıkları tamamlandı. Kutlama Komitesi etkinlikler çerçevesinde, bir dizi prog 
ram hazırladı. Cumhuriyet Bayramı’nın belirlenen kutlamaları içinde, gece Udi Bestekar Coşkun Sabah İskele Meydanında ve 
Borusun Orkestrası da yeni yapılan Kültür Merkezi’nde konser verecek. Öte yandan, hafta etkinlikleri kapsamında Atatürk Dil 
Tarih Enstitüsü görevlisi İlknur Kalıpçı, Atatürk'ü değişik yönleriyle anlatacak. Hafta sanat ve kültür etkinlikleriyle devam edecek.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
■raGEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
O 11 Ekim 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi’nde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, . 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene

MAMA MIA PİZZA hediye.....

YAKINDA BEKLEYİN!

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, fırtınanın kısa sürdüğünü belirterek, “Ucuz atlattık” dedi.

1/
Lodosun yaraları sarılıyor

Kadri Güler
gem I i kkorf ez " mynet com

r^üne föakış

Ticari başarı..
Gemlik’e her gün bir yeni mağaza açılı

II vor'
Bir bakıyorsunuz, Saray Börekçisi güzel 

I bir mağaza açmış. Bir bakıyorsunuz 
I “Şımarık” adlı bir başka mağaza kapılarım 
halka açmış.

Bir bakıyorsunuz, yeni yeni işyerleri 
I açılmış.

Ticaret bir başarı işi.
işyeri açacaklar neyin tutacağını iyi 

hesaplar, tüketicinin istemleri doğrultusun
da sunuda bulunurlarsa işleri iyi gider ve 
para kazanırlar...

Herkesin yaptığını yapmak para 
kazandırmadığı gibi, iş sahiplerine de üzün
tü verir.

Hükümet Konağı karşısına yapılan Şirin 
Plaza, hergün biraz daha renkleniyor.

Yeni yeni mağazalar açılıyor bu plazada. 
Yakında Şirin Plaza Gemlik’in cazibe merkez 
ferinden biri olacak.

Dün, gazetemizde çıkan bîr haber üzerine 
istiklal Caddesi’nde yeni açılan Şımarık adlı 
mağazaya uğradım.

Şaşırdım..
L İçeriye girmek olanaksız.

fte kaka içeriye girip, çevreme bakındım.
Bu işyerini açan girişimciler, halkın 

nabzım iyi tutmuşlar ve ucuzluk temel felse
fesiyle “ne alırsan bir milyon” liradan satışa 
sunmuşlar.

İçeride ne ararsan var.
Herkese göre birşeyler var.
Bunu tutturabilmek bir başarı.
Ticarette başarılı olanlar» kutluyorum.

Önceki gün sabaha karşı ilçemizi de etkisi altına alan lodos fırtı
nasında uçan çatılar, kopan çerçeveler, kırılan camlar ve moloz 
yığınına dönen kordonun dün yaraları sarılmasına başlandı.
✓ İlçemizi bir kaç 
içinde kasıp kavuran 
lodos fırtınasının 
ortaya koyduğu 
yaralar, dün sarıl
maya başladı.
✓ Saatte 70 kilome
treye yakın hızla 
esen ve bir anda 
ortalığı cehenneme 
çeviren lodos fırtı
nasının kısa sürmesi 
ilçemizde meydana 
gelebilecek büyük 
zararları önlediğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, “Ucuz 
atlattık” dedi.
✓ Dün, fırtınadan 
kopan çerçevelerin 
yerine yenisi 
takılırken, Emin 
Dalkıran Kordonu’nu 
kullanılamaz hale 
getiren taş molozları 
belediye işçileri 
tarafından 
temizlendi.
✓ Kırık camların 
yerine yenileri 
takıldı.

Haberi sayfa 3’de
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Mutluluk elimizde 
başarı da.

Elimize geçen fırsatları iyi değer
lendiremiyoruz.

Ya da bir başka deyişle elimizdeki 
değerlerin farkında değiliz.

Bir deyiş var,
Komşunun tavuğu komşuya kaz 

görünür diye...
Bizimki de o hesap.
Geçen gün Yapı Kredi Bankası 

Gemlik Şubesi’ne müdür olarak atanan 
Salih Çayır Bey ile sohbet ediyoruz.

Ticaret yaşamı, sosyal yaşam, 
ekonomi, borsa derken söz döndü 
dolaştı insan ve çevre ilişkilerine geldi.

Bankacı olarak onun gazeteci olarak 
da benim ilgi alanım.

En çok üzerinde durduğumuz konu.
Bir hikaye anlattı Sevgili Çayır:
“İki tepeli bir köy.
Tepelerde iki ayrı ev.
Bu yanda oturan çocuk karşı eve 

bakar imrenirmiş.
Ne güzel ev. Güneş hep oraya 

vuruyor. Vurdukça da altın gibi par
lıyor diye de içinden geçirirmiş.

Günün birinde oraya gitmeye 
karar vermiş.

Tepeden inip yokuşa doğru vurun
ca yorulmuş.

Dinlenmeye karar vermiş.
Arkasını yokuşa verip oturmuş. 

Karşıya bakınca bir de ne görsün 
kendi oturduğu ev de pırıl pırıl par- 
lamıyormuş mu?*9

Hikaye böyle.
Gerçekler de çok farklı değil.

Örneğin İznik’in ya da Antalya’nın 
tarihsel yapılarını veya turistik değer
lerini en ince ayrıntısına kadar biliriz 
de kendi çevremizde ne var ne yok bile
meyiz.

Bu durum insanlar içinde ülkeler 
içinde böyle.

Sonuç değişmiyor.
Gerçekte bütün iş insanın yaşama 

bakış felsefesinde bitiyor.
Felsefe de kolay oluşmuyor.
Çok etkeni var.
Eğitim, ekonomi, sosyolojik ve 

psikolojik değerler toplanıyor. 
Felsefeyi oluşturuyor.

Eğer değerlerden birinde sorun 
varsa bakış açısında da sorun yaşam 
yor.

Onun İçin biz üzerimize düşeni 
yapacağız.

öz güvenimizi kazanacağız.
Yaşadığımız çevrenin ve insanların 

farkına varacağız.
Mutluluk da başarı da sağlık da 

ardından gelecek.
Hiç kuşkunuz olmasın.

Küçük Kumla’ya 
balıkhane yapılacak 
Ali ÖZYURT

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, 
tezgahlarda satış 
yapan balıkçıların 
beldeye verdiği 
görüntü ve 
çevreye ilişkin 
olumsuzlukların 
inşa edecekleri 
Balıkhane 
sayesinde 
son bulacağını 
bildirdi.
Balıkhane yapımı
na ilişkin çalış
maların sürdüğünü 
ve uygun yer 
arayışında 
olduklarını belirten 
Ömer Bal, yer 
tespitinin ardından 
Balıkhane inşaatı
na başlayacaklarını 
söyledi.
Kısa sürede 
bitirmeyi 
planladıkları 
Balıkhane’nin dev 
reye girmesiyle,

Küçük Kumla Belediye Başkanı Bal, yer tespitinin ardından Balık 
hane yapım çalışmalarını en kısa sürede bitireceklerini söyledi.

birlikte artık Küçük 
Kumla’da başta 
İskele Meydanı 
olmak üzere, 
cadde ve sokaklar
da balık satışına 
izin verilmeyeceği
ni açıklayan 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, "Yer 
tespitinden sonra 
inşaatına 
başlayacağımız

Balıkhane 
yapımını kısa 
sürede bitirmeyi 
planlıyoruz. 
Modern bir balık 
çarşısı olarak 
gerçekleştirmeyi 
düşündüğümüz 
bu projenin 
hizmete girme
siyle birlikte 
buranın dışında 
hiçbir yerde

balık satışına 
izin vermeyeceğiz. 
Halkımızın 
balık ihtiyacını 
karşılaması ve 
mağdur olma 
ması açısından 
mevcut tezgah 
larda balık 
satışı yapanlara 
şimdilik izin 
veriyoruz” 
dedi.
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GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
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MTIUK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır

Osmaniye Mh. 
Müstakil 2 katlı 

bahçeli 
262 m2 ev 

Tel: 512 05 18

SATILIK DAİRE | | KİRALIK DAİRE j SATILIK 0T0 ]

Manastır’da Manastırda Sahibinden
deniz manzaralı, 120 m2 87 Model Kartal

kaloriferli... eşyalı lüks daire özel oto
(0.535) 774 45 32 Tel: 513 46 11 (0.536) 897 17 42

Sahibinden 
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumanda* 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön carâfcr 
(0.535) 378 18 00SATILIK ARAZİ

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel: 512 05 18

Küçük Kumla da 
Eşyalı & Havuzlu

Kiralık Daire
Tel: 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Gazetemiz Büromuz 
İstiklal Cd. Bora SK 
No: 3/B GEMLİK
Tel: 513 17 97
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Lodosun yaralan sanlıyor
Önceki gün ilçemizi 
de etkisi altına alan 
lodos fırtınasının 
bıraktığı yıkıntıların 
temizlenmesine 
başlandı.
Perşembe günü 
sabaha karşı saat 
06.oo sıralarında 
başlyan ve yaklaşık 
45 dakika devam 
eden lodos fırtı- 
nasında. ilçemizde 
bazı evlerin çatılan 
uçmuş, bacalan 
yıkılmış, sahildeki 
bir çok evin camlan 
kırılmış, Emin 
Dalkıran Kordonu 
moloz taş yığınları 
ile kullanılamaz hale 
gelmiş. Petrol -İş 
Sendikası Lokali nin 
çerçevesi de yerin 
den uçmuştu.

Lodos fırtınasında 
bazı araçlann da 
camlan 
parçalanmıştı. 
Dün, Belediye Fen 
İşleri ekipleri, ilçe 
mizdeki mahalle ve 
sokaklarda mey
dana gelen su 
taşkınlıklarının pis
liklerini temizlerken,

Emin Dalkıran 
Kordonu da temizlik 
işleri tarafından eski 
haline getirilmeye 
çalışıldı.
ÇERÇEVE DEĞİŞTİ 

Atatürk Kordonu
nda bulunan Petrol- 
İş Sendikası’na ait 
lokalin fırtınada 
kopan çerçevesi, 
dün yenisi ile 
değiştirildi.
Öte yandan, 
Hükümet Konağı

TAŞI 
GEDİĞİNE

Sîzlere Omiir

Öğrenciye bedava kitap 
Fakire bedava kömür 
İşçi-memur, emekli, 
dul ve yetime ise....
Sîzlere ömür...

karşısında bulunan 
Şirin Plaza’nın tüm 
pimapen pencereleri 
sağlamlaştırıldı.
Kopan bacalar 
yeniden onarılmaya 
başlandı.
UCUZ ATLATTIK 
Lodos fırtınasının 
kısa sürdüğünü 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, fırtınanın 
çıktığından itibaren 
sabaha kadar 
gelişmeleri yakından 
izlediğini, Gemlik’in 
büyük bir tehlike 
atlattığını belir
terek, şunları 
söyledi :
“Bu fırtına değil, 
bir afetti. Eğer, 
daha fazla sürsey- 
di, Gemlik'e çok 
büyük zarar 
verirdi. Bir yandan 
deniz kabarırken, 
diğer yandan fırtı
na etkisi ile birçok 
ev ve işyeri hafif

hasarlar gördü. 
Denizin kabar
masıyla Karsak 
Deresi nin eski 
Devlet Hasta- 
nesi’ne kadar olan 
bölüm denizden 
gelen sularla bir 
metreden 
fazla yükseldi. 
Kabaran denizin 
taşmasından 
korktuk.
Yer yer kayaları 
denize çeken dal
gaların etkisini 
kırmak için bu 
alanlara yeniden 
malzeme döktük. 
Kırılan camlar ve 
kopan bacalar 
dışında lodos 
fırtınası ilçemizde 
çok büyük zarar
lara neden olmadı. 
Ancak, fırtına 
bir süre daha 
devam etseydi, 
facia yaşanabilir
di. Ucuz atlattık” 
dedi.

Futbol ve Psikoloji
Psikoloji, artık hayatımıza girdi.
- Ekonomik sebepler
- Sosyal dengesizlikler,
Psikolojinin önemini gösterdi.
Hatta daha yüksek verim içimle 

psikoloji önemli.
Pek yakında,
- Büyük holdinglerde,
- Süper lig takımlarında psikologlar 

görev yapacak.
Futbol takımlarının bütçeleri artık tril 

yonlar mertebesine ulaştı.
Takımın aktörleri, genç kişiler.
Bir çoğu, henüz kendi kültür devrimini 

tamamlamış değil.
Kısa zamanda, büyük para sabihi olu

yorlar.
Büyük şöhrete kavuşuyorlar.
Ama. Sorumluluk dışı davranıştan, kur

tulamıyorlar.
Hem takımları maddi ve manevi kayba 

uğruyor.
Hem de kendileri.
Son zamanda bu özelliklere uygun, üc 

futbolcu dikkat çekiyor.
Birisi :
- Trabzonsporlu Fatih Tekke.
Yurt dışında bir dostluk macında hake

mi tokaladı.
Futbol hayatı biterdi.
Ama, “UEFA” nın iyi tarafına geldi.
V e. 5 maç ceza ile kurtuldu.
Ama. Fatih Tekke akıllanmadı.
Geçen hafta yine hakeme hakaretten 

sahadan atıldı.
- İkincisi :
Beşiktaşlı Ilhan Mansız.
Tam bir kronik vaka.
Takımın iyi oynaması için kendisinin de 

iyi oynaması lazım.
Gol atması lazım.
Aksi takdirde hırçınlaşıyor.
Her türlü provokasyonu yapıyor.
Düdük çaldıktan sonra, iki kez topa 

vurdu ve kendini attırdı.
Ve. Sorumsuzluk açısından, futbol tari

hine geçti.
- Üçüncüsü
GalatasaraylI Haşan Şaş.
Futbol ruhunu kaybetti.
Sanki omuzlarında tonlarca ağırlık var.
Ağırlaştı ve ayaklan durdu.
Şimdi. Elleri ve çenesi çalışmaya 

başladı.
Ekonomik imkanlara kavuşan, ama 

kendi kültür devrimini tamamlayamayan 
bu gibi gençlerin en kısa zamanda 
psikologlarla buluşması gerekiyor.

Hem kendileri, hem de takımları için.

4(/IV(ZA/ CÖZV
En çabuk kuruyan şey, 
Gözyaşlandır.

“Çiçero”
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Bosch Avrupa Kalite 
Buyuk ödülünü aldı

Dünyanın ikinci en 
büyük otomotiv sis
temleri üreticisi 
Bosch Grubu na ait 
Bosch San. ve Tic. 
A.Ş. Bursa 
Fabrikası, dünyanın 
kurumsal mükem
mellik alanında en 
saygın ödülleri 
arasında yer alan 
Avrupa Kalite 
Büyük Ödülü’nü 
kazandı.
Bosch San. ve Tic. 
A.Ş. Genel Müdürü 
Dr. Klaus Peter 
Fouguet, ödülü

9 Ekim Perşembe 
günü Finlandiya’nın 
başkenti Helsin 
ki de düzenlenen 
törende aldı. 
Bursa Fabrikası’ 
nda uyguladığı 
EFQM kurumsal 
mükemmelik 
modelinde 
gösterdiği üstün 
başarı nedeniyle, 
ödülünü alan 
Fouguet, yaptığı 
konuşmada, 
kalitenin en düst 
düzeydeki stan
dardı olarak tanım

ladığı mükemmel
liğin 19. yüzyılın 
sonunda 
Sfutgart’ta küçük 
bir atölye ile 
başlayan başarılı 
yolculukta Robert 
Bosch’un en başta 
gelen prensibi 
olduğunu belirtti. 
Avrupa Kalite 
Büyük Ödülü’nü, 
yüksek kurumsal 
performans 
sergileyen ve 
sürekli '■ iyileştirme 
yaklaşımını en iyi 
uygulayan kuruluşa

verildiğini de 
belirten Fouguet, 
EFQM Mükemmel 
lik modelini oluştu
ran dokuz temel 
kriterin ise liderlik, 
politika ve strateji
ler, çalışanların 
yönetimi, işbirlik
leri ve kaynaklar, 
süreçler, müşteri
lerle ilgili sonuçlar, 
çalışanlarla ilgili 
sonuçlar, toplumla 
ilgili sonuçlar ve 
temel performans 
sonuçlan olduğunu 
söyledi.

Sayfa 4

Dünya nüfusunun 
Durumu 2003
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patlamasının, bir 
yandan krize yol 
açarken, diğer yan
dan yaşamların 
değiştirilmesi fır
satını doğurabile
ceğini bildirdi. 
Raporu hazırlayan
lar cinsel yollarla 
geçen hastalıklar, 
istenmeyen gebe
likler, HIV/AIDS 
sorunu düşünüldü 
ğünde, yoksul 
ülkelerdeki nüfus 
patlamasının sağlık 
açısından bir kriz 
olduğunu belirtti. 
Eğitimin eksik
liğinin de yoksul
luğu artırdığım 
ifade eden Mars 
hail, ancak genç 
nüfustaki artışın, 
bazı ülkelerde 
doğum oranındaki 
keskin düşüşün, 
çalışan kesimi 
artıracağı için 
ekonomik ve 
sosyal değişiklik 
konusunda bir fır
sat yaratabileceğini 
de ifade etti.

Yoksulluk ve 
hastalıkların gele
ceği tehdit ettiğini 
bildirdi.
BM Nüfus Fonu 
(UNFPA) tarafından 
yayımlanan 
Dünyada Nüfusun 
Durumu-2003 
raporunda, dünya 
nüfusunun 1,2 mil
yarını 10-19 yaş 
grubunun oluştur
duğu, bu grubun 
uluslararası istikrar 
ve büyümenin 
anahtarı olduğu, 
ancak yoksulluk ve 
hastalığın gelecek
lerini tehdit ettiği 
belirtildi.
Raporda, dünyada 
eski dönemlere 
oranla daha çok 
yeni yetme bulun
duğu, yüzde 
87'sinin gelişmekte 
olan ülkelerde 
yaşadığı ve bun
ların dörtte birinin 
aşırı yoksulluk çek
tiği kaydedildi. 
UNFPA, yoksul 
ülkelerdeki doğum✓ MUTFAK DOLAPLARI

✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “KALtTEDE ÖNCÜ 

FİYATTA ÖLÇÜ

BU PİZZANIN
TADINA BAKTINIZ MI?
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk
Uluslararası 
Salata Barı 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

I 
i 

i

i I
Mfk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:1 

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

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel; (0.224) 363 98 72 

G.S.M.: (0.532) 324 08 56

0

MRMR MİR PIZZRRIR
Süte

Ev ve Merine servisimiz vardır
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
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istiklal Caddesi’ne açılan yeni mağazaya halk hücüm etti.

Şımarık’a büyük ilgi
Salı Pazarı firması sahiplerinin açtıklan ucuzluk pazan dün vatan- 
daşların adeta hücümüna uğradı. Ne alırsan bir milyon lira sloganı 
ile mağaza açan işletmeciler, büyük ilgi karşısında şaşkına döndüler.
Salı Pazarı 
Mağazalar zin
cirinin ilçemizde 
açtığı yeni halk 
pazan dün adeta 
vatandaşların 
hücümüna uğradı.

Ne alırsan 1 mil
yon lira sloganı 
ile vatandaşa 
ucuz mal satmayı 
amaçlayan işlet
meciler, İstiklal 
Caddesi’nde

Mingos mağaza
sının biraz 
ilerisinde önceki 
gün hizmete 
soktuklan mağaza 
dün halkın 
hücümüna uğradı. 
İç giyiminden, 
temizlik maddele 
rine, oyuncaktan, 
kırtasiyeye, bin
lerce çeşit malın 
satıldığı mağaza 
dün sabahtan 
akşama kadar tık
lım tıklım doldu. 
Kasiyerlerin 
para almakta 
yetişemediği 
dünkü satışlardan 
çok mutlu olduk
larını söyleyen 
işletmeciler, 
Gemlik halkına 
teşekkür ederek, 
bu ilgiye layık 
olmaya 
çalışacaklarını 
söylediler.

Sah pazarı mağazalar zinciri sahipleri tarafından acılan Şımarık 
mağazasında binlerce çeşit mal bir milyon liradan satılıyor.

Bir milyon liranın 
üzerinde ürün 
satmadıklarını 
söyleyen işlet
meciler, halkın 
alım gücünü 
düşünerek, çok 

zengin ürün 
çeşitiyle hizmet 
etmeyi amaçladık
larını, bu konuda 
da gerekli ilgiyi 
gördüklerini 
belirterek, çeşit

leri ihtiyaca 
göre çoğaltacak
larını bildirdiler. 
Dün, mağazaya 
gelen halk 
adeta birbirini 
ezdi.

I KÖfllIA -.«***”“
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
I JAMN SOBASI GAZYAGI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

■ FİTİL
! ÇAKMAK 

I FİLİTRE
| POMPA

25.ooo.ooo.-TL DİĞER PARÇALARDA
AAMAZAN 

YAKLAŞIYOR!
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
7.000.000.-TL

3.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK Pİ YATLAR 
15.9.2003 -15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ
■ fl A HA MM

Irmak Sok. No: 18/B JELSIS 7J fi/ 
- GEMLİK

MATBAACIUK-YAYINCIUK-REKLAMCIUK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3 B GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97 Fax: (0.224) 513 35 95
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Gemlikspor 
Mudanyaspor 

karşısında
Bursa süper lig 
B grubunda 
mücadele veren 
Gemlikspor, bugün 
kendi sahasında 
Mudanyaspor ile 
karşılaşacak. 
Gemlik Atatürk 
Statı’nda yapılacak 
olan karşılaşmaya 
geçtiğimiz hafta 
yoğun bir şekilde 
.hazırlanan kırmızı 
beyazhlar, bu maçı 
almak için çaba 
harcayacaklar. 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan,bu maçın

Gemlikspor için çok 
önemli olduğunu 
yinelerken, hedef 
lerinin 10 puana 
ulaşmak olduğunu 
söyledi.
Akcan, bugün 
oynanacak olan 
karşılaşmaya 
Gemliklileri kırmızı 
beyazlılara destek 
vermeye davet etti. 
Gemlikspor, 
geçtiğimiz haftalar
da yaptığı karşılaş
malarda başarısız 
sonuçlar olarak, 
taraftarını üzmüştü.

DÜZELTME
Gazetemizin 10 Ekim 2003 Cuma günü Gemlik 

İcra Müdürlüğüne ait 1998/437 Tal. sayılı satış 
ilanının birinci maddesindeki 2. satış tarihi sehven 
01.10.2003 Pazartesi günü yazılmıştır. 2. satış ta 

| rihini 01.12.2003 olarak düzeltiriz.

GAYRİMENKULUN ACIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1999 / 367 TALİMAT
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Küçük Kumla Köyü Yalı da pafta H22A02C2B ada : 128 parsel : 2 kat irtifakh 4/128 ana 

paylı üçüncü kat 5 nolu daire Sanşen Sitesinde olup, iki oda, salon, mutfak, banyo uc den ibaret 85.00 
m2 mesken, tüm zeminler yer kArosu kaplı, ön ve arka balkon mevcut kapı pencereleri tamir görmeli 
boya badana yapılmalı, kartonpiyer yer yer dökülmüş tamir görmeli, çatı akıyor bütün dairenin tavanları 
yağmur suyundan kabarmaya başlamış aktarılıp tamir yapılmalı gayrimenkulün 2/128 hissesi satışa 
çıkartılmış olup bu hisseye düşen muhammen bedel 8.000.000.000.- TL. dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 21.11.2003 günü 14.oo’den 14.10’a kadar Gemlik İcra Müdürlüğü önünde açık artırma 

suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 mı ve rüçhanh alacaklılar varsa alacak - 
lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahühüdü baki kalmak şartıyla 01.12.2003 Pazartesi günü aynı saat ve yerde ikinci arttırmaya 
çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçesi (TL. sı veya 
devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mek
tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ver
ilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar, ve kefilleri teklif ettikleri bedel ise son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayn- I 
ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın 
tebliğ edilemeyen alakadarlara IIK 127. maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

İcra Müdürü
(İc. İf.K. 126 Yönetmelik Örnek No: 27
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın : 2003/23

j N LÎON AİLE GAZ HOŞU I
S . . i

2003 yiLI Fİ WRIM 2004 YILINM YAPACAĞINIZ
« V u I II II II v II

DüGUN • BİN • SÜNNET • ÖZEL 60N ■ EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN
J o

jİMİPEM fER MKOI İÇİ* ACELE EDİNİZ!

REZERVASYON TEL . 513 10 71
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F Havalara aldanmayın
Uzmanlar, 

değişken havaların 

aldaatıcı olabildiği
ni belirtilirken, 

mevsime uygun 
giyinilmesi aksi 

halde üst solunum 

hastalıklarının 

artacağı uyarısında 
bulundu.
Yapılan açıklama
da, hava koşulla 

nndaki değişiklik- 

liğin üst solunum 
yolu enfeksiyonu 

hastalıklarının art

masına neden ola
bildiği belirtildi.
Bunlann başında 

viral kökenli gribal 

enfeksiyonların 
geldiğini belirten 

uzmanlar. "Grip 
39 derece ateş, 

I şiddetli kas ve 

eklem ağrıları, 

halsizlik, bitkin
lik, titreme, baş 
ağrısı ve kuru 
öksürük gibi belir
tilerle başlayan 
bir enfeksiyon 
hastalığıdır” dedi. 
Soğuk algınlığının 
ateş yükselmeden, 

hafif kırgınlık, 

burun akıntısı, 

hapşırma gibi 

belirtilerle kendini 

gösterdiğini yatak 
istirahati gerek
tirmediğini 
belirtildi.
Gribin, özellikle 

çocuklar, yaşlılar 

ile kalp akciğer, 

böbrek, şeker 

hastalığı gibi kro
nik hastalığı olan
larda ağır seyret
tiğine işaret eden 

uzmanlar “Bu 
kadar ciddi tablo
lara yol açabilen 

grip, halk arasın
da çok sık soğuk 
algınlığı ile 
karıştırılmak
tadır” dedi.
Gribe neden olan 

influenza 

virüsünün çok 
kolay ve hızlı 
bulaştığına değinen 
uzmanlar, 
hastalığın öksürük 
ve hapşırık sonrası 
etrafa saçılan 
damlacıklarla 
bulaştığını belirtti.

Gripten korun
manın başlıca 
yolunun vücut 

direncinin düşmesi
ni engellemek 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar bu 

nedenle mevsim 
özelliklerine uygun 

giyinilmesi, bol 
sulu gıdalar, taze 

sebze ve meyve 

tüketilmesinin yanı 
sıra hastalar ile 

yakın temastan, 

ortak eşya kul
lanımından kaçınıl

masını tavsiye etti. 
65 yaşından büyük 

kişiler, şeker, 
astım, kronik 
akciğer, kronik 
kalp ve damar 
sistemi hastalan, 

bağışıklık sistemi 
baskılanmış kişiler 
ile huzurevi gibi 

ortamlarda 
yaşayanların risk 
grubunda 
olduğunu bunlann 

grip aşısı yaptır
ması gerekiyor. 
6 aydan küçük 

bebekler, yumur-

taya karşı allerjisi 
olanlar (yumurta 
yediğinde allerjik 

Şoka girenler), 
hamileliğin ilk 3 

ayı içinde olan 
bayanlann ise grip 

aşısı olmaması 

gerektiğini 
bildirildi.
Grip aşısının vücut
ta 1-2 hafta içinde 
koruyucu düzeye 
eriştiğini belir
tirken, “Eğer aşı, 
içerdiği virüs tip
leri, salgınlarına 
neden olan virüs 

tipine benzerse, 

sağlıklı erişkin
lerde yüzde 70 
oranında etkilidir. 
Riskli grupta ise, 
hastalıktan koru
ma oranı 
yüzde 50’ye 
düşmektedir”

Havaların soğuması 

ve nem miktarının 

azalmasıyla, grip 

virüsünün yayıl
masının kolaylaştığı 

bildirildi.
Yapılan açıklama
da, her yaşta 

yaygın olarak 

görülen grip 

hastalığının, ani 

başlayan ateş, 

üşüme, titreme, 
iştahsızlık, yaygın 

kas ağrısı ve kuru 

öksürük ile kendini 

gösterdiğini 

belirtildi.

Hastalığın, ekim 

ayının ikinci 

haftasından itibaren 

sıklıkla görülmeye 

başladığını ifade 

edilen açıklamada, 

"Hava t arın soğu
ması ve havadaki 

nem miktarının 

azalması, grip 
virüsünün 

yayılmasını 

kolaylaştırır. 
En çok aralık ve 

ocak aylarında 

görülen grip 

vakaları, mart 

ayma kadar devam 

eder" dendi.

Grip aşısının 
zamanını kaçırmayın

Özellikle okullarda 

hastalığın, cok 

çabuk yayıldığı 

belirten açıklamada, 

okul, hastane, 
sağlık ocağı, kahve
hane, kreş gibi 

hastalığın bulaşma 

riskinin yüksek 

olduğu yerlerde 

çalışan kişilerin de 

risk altında bulun
duğuna dikkat 

çekildi.
Hastalığa karşı 
toplumun kişisel 

hijyen konusunda 

bilinçlendirilmesi 
gerektiğini belirtilen 

açıklamada, 

özellikle ağız ve 
burun akıntılarının 

bulaştığı ellerin 
temizlenmesinin 

hastalığın yayılma 

hızını düşüreceğini 

ve grip aşısının en 

geç kasım ayı başın
da yapılması gerek
tiğini bildirildi.

Körfez Taksi 
Çmar Taksi 
Güven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye no’
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Soğ.Ocağı 513 10 68

TAKSİLER

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 1042
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 4521 - 115

513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

(272)516 12 12
(226)811 13 23

Aslan
Dinlenme Tes. 513 24 94

513 10 79

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 1295
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 2259
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 513 6500
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukitgaz 513 80 00

513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
11 Ekim 2003 Camartet 

MURAT ECZANESİ

12 Ekim 2003 Pazar 
ÇAMLICA ECZANESİ

■■■GÜNLÜK SİYASI GAZETE■■

YIL : 31 SAYI : 1668

FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fas : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncdık-Reklamcıhk Tesisi 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yaymhnroaz)
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ANAP’tan hastalara

Partisiilce 
v«m<*timt 
Berat Kandili 
olması 
nedeniyle, 
hastalara kandil 
ziyaretinde 
bulundu.
Dün, SSK 
ve Gemlik 
Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesinde 
yatan hastalan 
ziyaret eden 
ANAP İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt, eski İlçe 
Başkanı Adnan 
Tekin ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, 
has t al a r ile 
kandilleşe

rek. lokum ve 
meyve suyu 
ikramında 
bulundular. 
ANAP İlçe 
Başkanı 
Ferhat Kurt, 
“Hastaların 
özellikle 
yaşlılarımızın 
bugünlerde 
bizlere 
ihtiyaçları 
var. Biz de 
bu eksikliği 
duymasınlar 
diye, yaşlıla 
nmızı kandil 
nedeniyle, 
ziyarette 
bulunduk. 
Onlara 
Tann’dan bu 
kutsal günde 
acil şifalar ver

mesini istedik. 
Kendilerine 
geçmiş olsun 
dileklerinde 
bulunduk.” 
dedi.
ANAP’lar, has
tanede doktor 
ve personelinde 
kandillerini 
kutladılar.

Cumhuriyet 
Kupası turnuvası 

2 kategoride 
yapılacak

Cumhuriyet kupası 
turnuvası için 
teknik kararlar 
açıklandı.
İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü Tertip 
komitesi tarafından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Cumhuriyet Kupası 
turnuvasının bas
ketbol ve voleybol 
turnuvası olarak iki 
kategoride yapıla
cağı belirtildi. 
Turnuvalara kamu 
kurum ve kuru
luşlar ile özel sek
tör kuruluşlarının 
katılacağı belirtilen 
açıklamada, takım
ların 12 şer kişiden 
oluşacağı ve müra- 
catlann 15 Ekim

2003 günü sona 
ereceği bildirildi. 
Uluslararası 
kurallara göre 
oynanacak olan 
turnuvaya katılmak 
isteyenlerin, nüfus 
cüzdanı fotokopileri H 
ve katılım ücreti 
olan 150 milyon 
lirayı Gençlik ve 
Spor Müdür 
lüğü’nce açılacak 
olan hesaba yatır
maları gerekiyor. 
Öte yandan, 
turnuvanın kura 
çekimleri ve 
teknik toplantının 
16 Ekim 2003 
günü saat 15.oo’de 
ilçe stadyumu ’nda 
yapılacağı 
bildirildi.

TEŞEKKÜR
Binlerce çeşit ürünü en ucuz fiyatla sunan 

adlı mağazamızın açılışına gösterdiği büyük 
ilgiden dolayı demlik Halkına 

teşekkürü bir borç biliriz.

ŞIMARIK MAĞAZALAR ZİNCİRİ
İstiklal Cad. No 81/B GEMLİK



atılık ve kiralık ilanlarınız bedava

^Gemlikspor yine üzdü: 2-1
h Dün, Gemlik Atatürk Stadyumu’nda Mudanyaspor ile karşılaşan Gemlikspor, birinci dakikada yediği golle sarsıldı. İlk 
E devre, 1-0 Mudanyaspor’un galibiyeti ile sonuçlanan maç, ikinci yarıda Gemlikspor’un beraberliği yakalaması, ile sü 
^terken. 79. dakikada kalemize giren Mudanyaspor’un ikinci golü ile karşılaşma 2-1 sonuçlandı. Haberi sayfa 6 da
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Gemlik Körfez & ) 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesinde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, 
Mama Mıa Pizzcria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....
YAKINDA BEKLEYİN!

AK Parti kurultayında, Recep Tayyip Erdoğan tüm delegelerin oylarım alarak, yemden genel başkan seçildi

ı

Çjüne f^afcış
I Kadri Güler

I gemlıkkorfez" mynet.com

Muhafazakar demokrat olmak..

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 1. 
olağan genel kurulu Ankara’da yapıldı.

Partinin tek adamı Recep Tayyip 
i Erdoğan kurultayda genel başkan seçildi. 
I AKP'nin nereden gelip nereye gittiği 
tüm dünya da ilgi ile izleniyor.

Bugüne kadar yaptıkları icraatlarla 
merkez sağ partilerden farklı bir politika 
gütmediler.

[ Köken olarak radikal İslamcı bir eğitim
den gelen bu iktidarın tabanı ve tavanı, 
Milli Görüş doktrini ile bir yere varılama 

^yacağmı, sürekli düzenle sürtüşmekle ikti- 
^Bdara gelinse bile İktidar olunamayacağını 
Pacaba anindi mı?

I Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı 
kurultay konuşmasındaki ana tema, 
AKP’nin merkez sağın büyük partisi ola
cağı ve muhafazakar demokrat çizgide, 
batı İle entegre olmuş, AB girmeyi 
amaçlayan, demokrasinin sınırlarını 
genişleten bir siyasi misyonu yük- 
■neceğiydi.
g Kurulduktan sonra, bir yıl içinde ikti- 

a gelen bir siyasi partinin çok dikkatli 
ası gerekir.

Erdoğan ve ekibi buna dikkat ediyor.
'Türkiye'nin gerginlikten çok huzur ve 
ene ihtiyacı var.

ANAP, MHP, DYP gibi partilerin eridiği 
' dönemde bunların misyonunu AKP 

öğürebilecek mi?
Bunu zaman gösterecek.

Dün Ankara’da yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Büyük kong 
resine, Gemlik’ten de büyük ilgi vardı. İlçemizden kalkan 3 otobüs 
dolusu partili, AKSİ Salonu’ndaki genel kurulu izledi.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin Ankara da 
yapılan 1. Büyük 
Kongresi’ne 
Gemlik örgütü de 
ilgi gösterdi, 
ilçe merkezinden 
ve beldelerden 
Ankara’ya üç otobüs 
izleyici katıldı.
Dün, Ankara ASKI 
Spor Salonu’nda 
yapılan kongreye, 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Belde teşkilatlan 
başkan ve yönetici
leri, Kadın ve 
Gençlik Kollan 
üyeleri katıldılar. 
Safari Turizm 
Şirketi’ne ait üç 
otobüs ile cumartesi 
günü saat 24.oo 
sıralarında iskele 
Meydam’nda 
toplanan AK 
Partililer, saat 
Ol.oo’e doğru 
Gemlik’ten 
Ankara’ya 
yola çıktılar.

Dün yapılan 
1. Olağan Büyük 
Kongreyi izleyen 
AKP’liler, ilk kong 
renin heyecanını 
tadarak, geç saat 
lerde ilçemize dön
düler. Kongrede 
seçimlere tek aday 
tek liste ile gidildi. 
AK Parti Genel 
Başkanlığına Recep 
Tayyip Erdoğan 
1258 delegenin 
tüm oylarını alarak, 
yeniden seçildi.

3 otobüs dolusu gittiler.AKP Hler, birinci genel kurul».

GEM
AK»

mynet.com


1

13 Ekim 2003 Pazartesi Sayfa 2

r»

ic 
m 
n 
m 
ır

Bizi Irak’a gitmeye mecbur 
edenleri bağışlamıyorum

Savaş sonrasında Irak’ın bataklığa 
dönüşeceği öngörmüş olmaktan dolayı 
mutluluk duymuyorum.

Sadece üzülüyorum.
Gazeteleri okuyorum.
Televizyonları izliyorum.
Her gün bir ABD’li ya da müttefiki 

İngiliz Serseri kurşunlara hedef oluyor.
Patlamalar, tepişmeler, itişmeler, 

kakışmalar eksilmek bilmiyor.
Gerçekten de bir bataklı.
Çırpınıldıkça batılıyor.
Batarken de birileri daha bataklığa 

çekiliyor.
Tereyağından kıl çekmek kolay.
Ama Körfez’den sıyrılmak zor.
Bugün de aynı şeyi öngörüyorum.
Irak’ın Türkiye için de olumsuzluklar 

getireceğini düşünüyorum.
Düşüncelerim Irak’ta bulunan Kürt 

gruplarının öne sürdüklerini bize karşı 
olduklarını duydukça daha da pekişiyor.

Neyse ki hükümetimizin de bölgeye 
gidecek olan Türk Askerinin durumu ile 
ilgili çekinceleri oluşmaya başladı.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı olanlara 
I duyarlı yaklaşıyorlar.

Göstermelik olmadığına inanmak isti 
I yorum.

Önceki gün bir arkadaşım gerekçesi ne 
I olursa olsun bizim Irak’a gitmemizin şart 
I olduğunu öne sürerek, PKK’nın kökünü 
I kurutmamız ya da etkisiz hale getirme 
I miz için işi fırsat olarak nitelendirdi.

Katılmamak mümkün değil.
Ancak ABD’liler konuşlanma alanlarını 

■ bizim insiyatifimize bırakmıyorlar ki...
Aynca ABD de Avrupa Birliği de iki 

I olayı ayn ayn değerlendiriyorlar.
Oraya gitmemizin tek bir nedeni var.
O da müttefit olmamız.

I Müttefik olarak gitmenin de koşulları 
I var.
I Tüm müttefiklerin ortak platformda 
I buluşmaları ve oraya gitmenin meşru- 
I luğunun onayı gerekir.

Böyle bir onay da yok.
Dolayısıyla bu gerekçe de ortadan 

I kalkıyor.
Geriye ne kalıyor.

1 Pay anda hk...
Ben onurlu ve uzun bir savaştan sonra 

I bağımsızlığına kavuşmuş Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak 
kimsenin payandası olmak istemiyorum.

Milyarlarca dolarımızı hiç eden hor- 
tumcular yatlarıyla, helikopterleriyle, 

' uçaklarıyla ellerini kollarını sallaya sal
laya dolaşıp, benim ülkemi üç otuç 
patraya muhtaç ederek, askerimizi Irak’a 
gitmek zorunda bırakanları vicdanım 
hiçbir zaman bağışlamayacak.

Sepıefo

Mudanya’dan Lozan’a İnönü
Bir büyük asker, bir komutan olmanın dışın

da İsmet İnönü’nün büyük devlet adamlığı ve 
diplomatlığı Mudanya Ateşkes anlaşmasıyla 
başlar. 22 yaşında kurmay subay olarak 
orduya katılan İsmet İnönü’nün zekası, 
çalışkanlığı, güven ve saygı uyandıran kişiliği, 
yaşadığı birbirinden çetin olayların 
kazandırdığı deneyimlerle pekişen devlet 
adamlığı kimliğinin temel öğelerini oluşturur.

İsmet Paşa genç yaşından itibaren orduda 
önemli görevler üstlenmiş, ilk görev yeri 
Edirne’den subaylar arasında ona "Ordu'nun 
gözbebeği" olarak bakılmış, dönemin önde 
gelen komutanları onun hakkında "her görevi 
yapar",- "Ordunun en zeki subayı" gibi 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır

Çoğu üstünün bû türden değerlendirmeleri 
arasında kuşkusuz en önemlisi Mustafa Kemal 
Paşa’nın 1917 yılında verdiği sicildir. Mustafa 
Kemal, bu siciliyle adeta zeka, bilgi, karakter 
ve kurmaylık eğitiminin şekillendirdiği bir 
siyaset adamının, geleceğin büyük devlet 
adamının Türk tarihindeki yerini daha o 
zamandan belirliyordu. Nitekim öyle de oldu. 
Osmanlı Ordusu’nda kendisine daima 
rütbesinin üstünde görevler verilmiş, Kurtuluş 
Savaşı’nda rütbece üstün, ad yapmış komutan
lar bulunmasına karşın Mustafa Kemal en 
çetin ve yaşamsal görevleri ona vermiş, sivil 
yaşama geçişte de böyle olmuş, ülkenin gele
ceğine ilişkin en önemli sorunların çözümünde 
ve yönetiminde onu hep yanına almıştır.

Yazımın başında da belirttiğim gibi kanımca 
İsmet Paşayı geleceğin büyük devlet adamlığı
na götüren yolun başlangıç noktasını, Kurtuluş 
Savaşı’nın yenilen tarafı olarak değil I. Dünya 
Savaşı’nın yenenleri olarak gelen Müttefik güç
lerin kurumlu komutanlarını görüşme masasın
da gerçek yerlerine oturtmuş ve onlan 
karşısında onurlu, saygın kişiliği ve üstün 
görüşme yeteneğiyle sivrilmiştir. Görüşmelere 
katılan Fransız Generali : İsmet Paşa’da övücü 
sözlerle bahsediyor ve şöyle diyordu:

."... Konferansa seçilmesi iyi olmuştur ve 
konuşmaların çok daha ilerisini görmekte
dir" General Hamilton’un bu sözlerine katıl
mamak olası mı?

İsmet Paşa’nın Mudanya’da öne çıkan güçlü 
siyasal kişiliği, Mustafa Kemal’in kendisine her 
yönden duyduyu güveni bir kez daha doğru
lamış ve 1917 de verdiği sicil doğrultusunda 
ülkenin geleceği için yaşamsal önem taşıyan 
Lozan Konferansı’na katılacak 'Türk 
Delegasyonu’nun başkanlığına, bunu arzu
layan ve kimilerince delegasyon başkanlığı 
için uygun olacağı sanılan bazv isim yapmış 
ünlü kimselere karşı Mustafa Kemal durak
samadan (tereddüt etmeden) İsmet Paşa’yı 
seçmiş ve savaş alanında olduğu gibi sivil 
yaşamda, yeni Türk Devleti’nin yönetiminde en 
güvendiği ve güveneceği insanın İsmet Paşa 
olduğunu göstermiştir.

Mudanya’dan sonra Dışişleri Bakanlığı 
görevini üstlenerek sivil yaşama geçen İsmet 
Paşa, Miiltefik ülkeler delegelerinin ve özellik
le Ingiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un 
görüşmelere Osmanlı’ya dayatılan Sevr 
Antlaşması kafasıyla yaklaşımlarına, sorun
ların yüzyllann hesaplaşması anlayışıyla ele 
almak istemelerine karşı sarsılmaz sabn, 
onurlu tutum ve büyük siyasetçi yeteneğiyle 
Lozan’dan başarı ile çıkarak, yeni Türk 
Devleti’nin uluslararası kimliğini belgeleyen 
antlaşmayı imzlamak onuruna erişti. "İkinci 
Adam" yapıtının yazarı Şevket Süreyya 
Aydemir’in yazdığı gibi "Yakın tarihimizde bir 
başka müdahalesi olmasaydı bile İsmet 
Paşa sadece Lozan ile unutulması mümkün 
olmayacak yer işgal ederdi."

Antlaşmanın imzalanmasından sonra 
Mustafa Kemal, İsmet Paşaya şu telgrafı gön

Tevfik ONAYDIN

deriyordu:
"Ulusun ve Hükümetin kişiliğinize vermiş 

olduğu görevi başarı ile sonuçlandırdınız. 
Yurda yararlı işlerle dolu ömrünüzü bu kez 
tarihsel bir başarı ile yücelttiniz. Uzun 
savaşımlardan sonra yurdumuzun barışa 
ve bağımsızlığa kavuştuğu bu günde sizi ve 
... heyet üyelerini kutlarım"

İsmet Paşa’nın görüşmelerdeki başarı eski 
düşmanların da övgüsünü kazanıyordu. I. 
Dünya Savaşında İngiltere’nin Osmanlı karşıt] 
propagandasını yürüten ve propaganda 
başyapıtı olarak gösterilen "Mavi Kitap'm 
hazırlayıcısı tarihçi Arnold Toynbee Lozan için, ı 
"Bu düelloda en büyük onur payı, kulağı 
işiten fakat her şeyi son derece iyi 
hesaplayan, inatçı devlet adamı ve asker 
İsmet Paşa’ya aittir" diyordu.

Konferanstaki Fransız delegesi General 
Pell’e de şöyle düşünüyordu: "Mükemmel bir 
asker olduğu kadar mükemmel bir diplo
mat. Az söylüyor ama öz söylüyor."

Lozan, ismet Paşa’nın üstün siyasal kim
liğinin iyice belirginleştiği, iç ve dış dünyada 
benimsediği büyük sınavdır. Bu sınavdan 
başarıyla çıkan İsmet Paşa, yeni dünya 
düzenindeki haklı olduğu yeri alabilmesi için 
her alanda baştan aşağı yapılanması gereken 
genç Türk devletinde Mustafa Kemal’in yanın-1 
da ve onun tüm güvenine sahip en yakın kader i 
arkadaşı olarak görev yapacak ve Atatürk'ün 
ona yakıştırdığı "Devlet Paşa" sanını fazlasıy- ] 
la hak edecektir.

Ülkemizin en büyük talihi, tarihi en karanlık | 
ve umutsuz bir döneminde Atatürk gibi bîr kur
tarıcı dehaya, İnönü gibi büyük bir asker ve 
mükemmel bir devlet adamına aynı zamanda 
sahip olmasıdır. İnönü’nün siyasal dehası, 
onun büyük devlet adamlığı, Atatürk’ün 
ölümünden sonra ortaya çıkabilecek otorite 
boşluğuna meydan vermemiş, yoksul fakat 
onurlu, genç, dinamik Türkiye Cumhuriyeti'ni 
II. Dünya Savaşı felaketinden uzak tutmayı 
başarmış, ülkeye Atatürk’ün amaçladığı, ancak 
yaşamında gerçekleştiremediği çoğulca 
demokrasi düzenini kazandırmıştır.

Atatürk’ün yanında önce cephelerde, son
raları devletin yönetiminde yaşamsal görevler 
üstlenen büyük asker, büyük devlet adam 
Türkiye’nin saygınlığım yükseklerde taşımış, 
dönemin sayılı devlet adamları arasında yer 
almıştır. İnönü ülkeye getirdiği demokrat! 
düzen içerisinde dünyada eşine az rastlanabüe-! I 
cek örnek bir olgunluk içerisinde iktidarı 
başkalarına devretmiş ve seçim yenilgisi için: I 
"Benim en büyük yenilgim en büyük ufkunt- 
dur" diyebilecek olgunluğu göstermiştir. 
Zamanın önde gelen devlet adamların» I 
övgüve saygısını kazanmış olan İnönü için 1: 
Dünya Savaşı’nın unutulmaz lideri ChurcM 
seçim sonrasında kendisine gönderdiği mek
tupta şöyle yazıyordu: "... tarih, general 
olarak kazandığınız zaferlerden başka, | 
Türkiye Cumhuriyetini İL Dünya Savaşını» 
vahim tehlikeleri içerisinden nasıl sıyın? ; 
geçirdiğinizi ve Mustafa Kemal tarafında» 
çetin mücadelelerle kurulmuş olan liberal; 
ve gelişmiş hükümet sistemini nasdl j 
koruduğunuzu hayranlıkta yazacaktKv; 
Dostça ve zevkli geçen görüşmemizi dama j 
hatırlarım ve politika sahnesinden şimdü J 
çekilişinizde size en iyi dileklerindi 
sunarım." _

Önce "İnönü Kahraman" sonra “Lora» I 
Kahramanı", daha sonra ' Demokrasi I 
Kahramanı" olarak Türklüğü yücelten, örnek I 
insan, büyük devlet adamı İnönü’yü Mudaom I 
Antlaşması’nın 81. yıldönümünü yaşadığa* I 
bu günlerde bu duygularla ve özlemle a® I

Cumhuriyet Gazetesiyoruz.
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Genç Parti Kadın 
Komisyonu oluştu

Genç Partinin seçimle göreve gelen yönetiminden sonra, 
kadın üyeleri aralarında Kadın Komisyonu’nu oluşturdu. 
Genç Parti Kadın Komisyonu başkanlığına Reyhan Müceoglu, 
yardımcılıklara Vesile Çengeltaş ve Hafize İpek seçildiler.
Genç Parti 
teşkilatlanmasını 
tamamlıyor. 
Geçtiğimiz gün
lerde, İlçe Kongresi 
yapan ve İlçe 
Yönetimini 
belirleyen Genç 
Parti, cumartesi 
günü İlçe 
Merkezi nde saat 
15.oo'de topla
narak, Kadın 
Komisyonu için

T seçim yaptı.
Partili Kadınlar bir 
araya gelerek, 
Kadın Komisyonu 
Başkanlığına 
Reyhan Müce 
oğlu’nu getirir
lerken, yardımcılık
larına da Vesile 
Çengeltaş ve Hafize 
İpek seçildi.

Genç Partili bayan üyeler, Cumartesi günü ilçe merkezinde topla
narak, kadın komisyonu için seçim yaptılar. Kadın Komisyonu 
Başkanlığına Reyhan Müceoglu getirildi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Canlar yanacak, 
gönüller yanacak
Ormanlar yanıyor..
Doğa yanıyor.
Cayır, cayır yanıyor
Yetmezmiş gibi...
Nice canlar yanacak
Yıllar boyu gönüller yanacak 
Gelecek kuşaklar 
bizleri nasıl mı anacak?
Şüphesiz, lanetle...

Bahçeli, MHP’de 
yeniden başkan
Milliyetçi Hareket Partisi’nin dün Ankara’da 

yapılan 7. olağan genel kurul kongresinde, 
Devlet Bahçeli delegelerden 688 oy alarak, 
yeniden Genel Başkanlığa getirildi.

Seçimlerde Genel Başkanlığa aday olan 
Rahmi Ongun 300 oy, Koray Aydın 137 oy, 
Aytekln Yıldırım 2 oy aldı.

Bahçeli’yi 950 kongre delegesi, Genel 
| Başkanlığa aday gösterdi.

Seçimler Başka 
Bahara

Yüksek Seçim Kurulunu kutlamak 
gerekiyor.

Hem ülkeyi bir karmaşaya sürüklen
mekten kurtardı.

Hem de bürokrasideki şahinlerin iste
diğini yapmadı.

Ayrıca. Türkiye’yi ele güne karşı rezil 
olmaktan kurtardı.

Aslında, karan meclise de paslaya- 
bilirdi.

Ama. O zaman hiçbir secim sonuca 
ulaşmazdı.

Prövakasyonların, ardı arkası 
kesilmezdi.

Aslında, seçimin yenilenmesini 
isteyenlerin önünde altın bir fırsat var.

Yerel seçimlerde, patlama yapsınlar.
Ve. Erken seçim istesinler.
O zaman haklı olabilirler.
Hele onlar oy artışını yakalarken, AK 

Parti de oy kaybederse, o zaman erken 
seçim istekleri makul karşılanır.

Kamuoyu da, onlan destekler.
Öyle hampadan, milletvekili kazan

mak olmaz.
İşler şöyle-böyle yolunda giderken, 

çelme takmak olmaz.
Hodri Meydan.
Yerel seçimlerde oy patlatın.
Ve. AK Partinin fiyakasını bozun.
Sakın halka kusur bulmayın.
Halk artık her şeyi anlıyor.
Siyasetçiyi de, askeri de ve yargıyı da 

daha iyi değerlendiriyor.
Ama. Ankara kendi halkım tanımıyor.
Halkın iradesini kabullenmekte zor

lanıyor.
Umarım. Yerel seçimlerden önce yeni 

reform tasarısı da çıkar.
Ankara’nın bazı yetkileri illere ve 

ilçelere kayar.
Merkezi yönetim hantallıktan kurtu

lur.
İşler daha rahat yürür.
Vatandaş, bürokrasiye boğulmaktan 

kurtulur.
Bakalım Gemlik'te kimler aday ola

cak.
Gemlik’te siyaset yavaş yavaş ısın

maya başlayacak.

GÜNÜN FH&AZ1
İki genç dertleşiyordu.
Biri ötekine :
“- Bana senin bir öğretmenle nişanlı 

olduğunu söylemişlerdi.”
Geçen hafta ayrıldık.

Ne zaman randevuya geç kalsam, 
babamdan tezkere istiyordu.”
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T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
ÜNİTE ADI
İHALENİN KONUSU
İHALE TARİHİ
YER
İHALENİN USULÜ
İHALENİN NİTELİĞİ

ÜRÜNÜN GRUBU 
ÜRÜNLERİN ADEDİ

: GEMLİK HASTANESİ
: MAZOT İHALESİ
: 24.11.2003 (SAAT 14.30)
: SSK GEMLİK HASTANESİ
: AÇIK İHALE USULÜ
: GEMLİK SSK HASTANESİ MAZOT İHALESİ 

10 TON
: DİĞER
: 10 TON

TEKLİF ZARFINDAN BULUNMASI GEREKENLER ;
1- Vergi borcu yoktur yazısı,
2- Prim borcu yoktur yazısı
3* Teklif için irtibat telefonu, faksı varsa elektronik posta adresi,
4- Mevzuatı gereği Ticaret ve Sanayi Odası 2003 yılı faaliyet belgesi
A) Gerçek kişi olması halinde, ihale ilanının yapıldığı yıla ait Ticaret Odası faaliyet belgesi
B) Tüzel kişi olması halinde, ilanın yapıldığı yıla ait tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

Odası yada ilgili Meslek Odası kayıt belgesi
5- Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösterir imza sirküleri,
A) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
B) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösterir şirket ortak

larının hisse durumlarım, şirketteki durumları gösteren belge, ticaret Sicil ya da noterden tastikli imza 
sirküleri,

6- Şartnamenin 10. maddesinde bulunan ihale dışı bırakılma sebeplerinden her hangi birini taşımadığı
na dair taahhütname,

7- Türkiye sınırlan içersinde Sosyal Güvenlik Kuruluşları prim borcu bulunmadığına ilişkin belge (ihale 
tarihinden 3 ay öncesini kapsayacak.)

8- ihale tarihinden geri dönük olarak 3 ay öncesini kapsayacak kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına 
ilişkin belge

9- Şekli şartnamede belirtilmiş başvuru mektubu
10- Vekaleten ihaleye katılma halinde adına teklifte bulunulacak kişinin noterden tastikli vekaletname

si ile noterden tastikli imza beyannamesi,
11- ihale dokümanını aldığına ilişkin belge ortak girişim olarak katılmaları halinde her birinin (2) (3) (4) 

maddelerindeki belgeleri ayn ayrı sunmaları gerekir.
12- isteklilerin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı bulunduğunu ve teklif vermeye yetkili olduğunu gös

terir belge,
13- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir
14- ihale dokümanı SSK Gemlik Hastanesi Malzeme Servisinden görülebilir.
ihaleye katılmak isteyenler 50.000.000.- TL karşılığı .hastanemizden almak zorundadır. Şartname 

almayan firmalar ihale dışı bırakılır.
15- ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak başvuru belgeleri en geç 24.11.2003 günü ihale 

saatinden önce hastanemize teslim edilmesi gerekir *
16- ihaleye şahsen katıhnabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verilebilir. Gerek posta yolu 

ile gerekse şahsen başvuranlar tekliflerini belirtilen saatte hastanemize vermiş olmaları gerekir. Bu süre
den sonra gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

17- ihaleye katılacak olan firmalar, şartnamenin 27. maddesinde bulunan teklif ettikleri bedelin % 2 - 
% 4 oranında geçici teminatı 4734 sayılı KİK 34. maddesinde belirtilen değerler üzerinden sunması gerek
mektedir.

18- ihale başlama tarihi, sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl (365 gün) dür.
19- Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gündür. • •
20- Sözleşme türü 4734 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanununun 5. maddesine göre hazırlanacak 

tip sözleşmeleri hükümlerine göre düzenlenecektir.
21- iştirakçilerin tekliflerinde iş bitirme belgesi ve yapmış oldukları işle ilgili uluslar arası standartlara 

uygunluk belgesi (TSE, ISO) gibi vermeleri gerekmektedir.
22- Yakıt teslimi mutlaka mesai saatleri içinde yapılacaktır.
23- Yakıt ikmali yapan tankerlerin kapaklan ve vanalan mutlaka mühürlenmiş olacaktır.
24- Yakıt tesliminden önce kamu kuruluşlanna ait kantarda boş ve dolu olarak tarttmlacaktır.
25- 50 tona kadar alınacak yakıtta, yılda en az 1 kez üç şişe yakıt tahlil yapılmak üzere, alıkonulacak, 

yakıt tahlilî ücreti yükleniciye ait olacaktır.
26- Yakıtın rafineri standartlarına uygun olduğu tespit edilmediği anda, firmadan bir daha yakıt alın

mayacak ve firmanın teslim edip, fatura bedelini tahsil ettiği miktarlar günün şartlan doğrultusunda, faizi 
ile birlikte kurumumuzca tahsil edilecek ve firma bir daha KİK hükümleri uyannca Kamuya ait ünitelere 
yakıt vermesine engel olacaktır.

İHALE METNİ
. Hastanemizin yapacağı 1 yıl süreli olarak ihtiyaç miktan olarak, 10 ton mazot yakıtını 4734 sayılı 

KİK 20. maddesi gereği açık ihale usulü satın alınacaktır.
2- İhale ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi hastanemizce tanzim edilen şartnamede yer almaktadır.
3- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar :
A) Yetkili akaryakıt dağıtıcı belgesi (Bayilik aslı)
B) Akaryakıt dağıtım aracının (tankerin) bu amaçla kullanıldığını
C) İştirakçi firmanın yukarıda belirtilen tüm belgelerinin aslı
D) Yakıtın, Türkiye genelinde akaryakıt dolum ve imalat- ithalatçı firmalarına ait biri tarafından temin 

edildiğine ilişkin belge,
E) Hastanemizin yakıtı, yakıt tanklarımızın kapasitesine göre peyderpey temin edilecek olup, kazanan 

firma, bu miktar yakıtı ihtiyaç bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün içinde hastanemize teslim edeceğine 
ilişkin taahhütname ( noterden)

F) Yakıt ödemeleri, şartnamede de belirtileceği üzerine yakıt teslimine müteakip 1 ay içinde yapılır.
G) Yakıt ihalesine katılan firmaların, gerek ihale metninde, gerekse şartnamede belirtilen hükümlere 

aynen uyduklarına belirtir yazılı taahhüt belgesini açıkça belirtecektir.
H) İhaleye katılacak firmalar, Petrol Ofisi tarafından kendilerine tanınan kar marjı dışında fazla 

indirimde bulunamaz. Aracın akaryakıt taşıma ruhsatının aslı.
I) Kurumumuz adına ihaleyi yapacak olan SSK Gemlik Hastanesi mazot ihalesini yapıp yapmamakta 

gerektiğinde iptal etmekte serbesttir.
J) İsteklilere duyurulur. , Basın: 2003 / 26

Gürie İş 
Merkezi’ne 
hırsız girdi

Pazar günü sabahı Gürle Iş Merkezi 
birinci katında bulunan Active 
Bilgisayar ın kapısının kilidini kıran 
hırsızlar, birşey almadan gittiler.
Gemlik’te hırsızlık 
olayları dur 
durak bilmiyor.
Neredeyse her gün 
bir eve veya bir işy
erine giren 
hırsızlar, yakalana
madığı gibi, vatan
daşın da huzursuz 
olmasına neden 
oluyorlar.
Hırsızlar, bu kez de 
Gürle İş Merkezi’ne 
dadandılar.
Dün, öğle saat
lerinde Gürle İş 
Merkezi birinci 
katında bulunan 
Active Bilgisayar 
sahipleri, işyerle
rine geldiklerinde 
kapı kilidinin 
kırılarak, içeri 
girildiğini gördüler. 
Durumu güvenlik 
kuvvetlerine 
bildiren Active 
Bilgisayar ortak
larından Ekrem

Bayraktar, 
işyerinde yaptığı 
araştırmada, 
hırsızların bir şey 
almadan çıktık
larım, polisin gerek
li incelemeyi yap
tığını söyledi.
Ekrem Bayraktar, iş 
hanının gece bekçi 
tarafından 
boşaltıldığım ve gir
işlerin 
kapatıldığını, ertesi 
gün açılarak, 
bürolara gelenlerin 
işlerini görmek 
üzere çıktığım, 
hırsızların da bu 
arada kapımn kilidi
ni kırarak, isye- rine 
girmiş olabilecek
lerini söyîe3î. 
Bayraktar, çift 
kilit kullanarak, 
hırsızlara karşı fark
lı önlemler 
alınması gerektiğini 
bildirdi.

Eski futbolcu 
‘Çiço Nuri’ 

kalbine yenildi
Gemlik futbolunda 
yeri dolduru- 
lumayan eski fut
bolculardan ‘Çiço 
Nuri’, geçtiğimiz 
günlerde geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
yaşama veda etti. 
1960’h yıllarda 
Gemlik Güvenspor 
ve Sümerspor 
takımlarında futbol 
oynayan tekniği ve 
efendiliği ile tanı
nan ‘Çiço Nuri’, 
bir süre önce by- 
pas geçirmişti. 
Geçtiğimiz gün
lerde, Zeytin spor 
Kulubü tarafından 
yapılan yemekte, 
futbola yaptığı

katkılardan dolayı 
plaket verilen 
‘Çiço Nuri’, Cuma 
günü geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
yaşama veda etti. 
Çiço Nuri, seven
leri tarafından 
toprağa verildi.
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Türkiye’de 3 bin 
890 trilyoner var

Ek taşıt vergisi için
dava açmaya gerek yokw

BDDKnın raporuna 
göre bankalarda 
trilyon liranın 
üzerinde hesabı olan 
gerçek kişilerin sayısı 
3 bin 890.
Bu hesap sahip
lerinin çoğu 
gizli trikoner. 
Türkiye'deki 
bankalarda 3 bin 
890 gerçek kişinin 
1 trilyon liranın 
üzerinde mevduat 
bulunuyor.
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kuruntunun (BDDK) 
Eylül ayı Aylık 
Değerlendirme 
Raporu’na göre, 
bankacılık siste
mindeki 129.5 katri
lyon liralık mevdu
ata yüzde 26.6’sı 
1 trilyon liranın üze
rindeki mevduata ait. 
BDDK nın raporuyla 
Türkiye’nin trilyoner 
nüfusu da ortaya 
aktı. Çünkü bu güne 
kadar yayımlanan 
Türkiye Bankalar 
Birliği nin raporların
da 250 milyar ve 
üzerindeki hesaplara 

yer veriliyordu.
BDDKnın 
raporunun 
ortaya çıkarttığı 
3 bin 890 
trilyonerin çoğu 
‘gizli zengin’. 
Çünkü kamu 
oyunca yakından 
tanınan zengin 
işadamları paralarını 
genellikle mevduat 
hesabında tutmayı 
tercih etmiyor. 
Mevduatın yüzde 
26.6’sı Rapora göre, 
30 Haziran itibariyle 
yurtiçinde yerleşik, 
trilyon liranın 
üzerinde mevduatı 
bulunan 3 bin 890 
kişi ve 4 bin 563 
tüzel kişinin toplam 
34 katrilyon 832 
trilyon liralık mevdu
atı bulunuyor. Bu da 
toplam mevduatın 
yüzde 26.6’sına 
denk geliyor.
Ortalama 4 trilyona 
geliyor. Trilyonluk 
mevduatlara hesap 
adetleri olarak 
bakıldığında 3 bin 
890 gerçek kişinin

1 trilyon liranın 
üzerinde mevduatı 
olduğu görülüyor.
1 trilyonun üzerinde 
mevduatı olan tüzel 
kişilerin sayısı ise 
4 bin 563.
Yurtiçinde yerleşik ve 
1 trilyon liranın 
üzerinde mevduatı 
olan toplam 8 bin 
435 gerçek ve tüzel 
kişinin ortalama 
mevduatı ise 
4.1 trilyona 
denk geliyor.
Yurtdışında yerleşik 
401 kişi ise 1.2 
katrilyon lirasını 
Türkiye’de 
değerlendiriyor. 
Bir-başka deyişle, 
yurtdışmdaki yerleşik 
her bir kişinin ortala
ma 3.1 trilyonu 
bulunuyor.

Gelirler Genel 
Müdür Vekili Osman 
Arıoğlu, Anayasa 
Mahkemesi tarafın
dan iptal edilen ek 
motorlu taşıtlar ver
gisiyle ilgili vatan
daşların dava 
açmalarına gerek 
olmadığını söyledi. 
Arıoğlu, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ile Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan’ın ek

Petrol fiyatları yükseldi
Petrol fiyatları, 
Irak Savaşı son
rasında en yüksek 
düzeyine ulaştı. 
Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın kış 
mevsiminde petrol 
arzında daralma 
uyarısı üzerine 
uluslararası 
borsalarda ham 
petrol fiyatları Irak 
Savaşı sonrasında 
en yüksek 
düzeyine çıktı.
Buna göre, Londra 
Borsası’nda Kasım 

vergiye ilişkin açık
lamalarda bulun
duklarına dikkat 
çekerek, "Bununla 
ilgili teknik 
altyapı hazır
lanacak. Mahsup 
veya iade de açık
lanan şe kilde 
yapılacak" dedi. 
Dava açan vatan
daşların bundan 
sonuç almasının 
mahsup veya iade 
işleminden daha 

ayı Brent 
petrolünün varil 
fiyatı 1.35 dolar 
artışla 31 dolar 
49 sente, 
Amerikan Batı * 
Teksas ham 
petrolünün varil 
fiyatı da 1 dolar 
42 sent artışla 
32 dolar 43 
sente yükseldi. 
OPEC petrol sepe
tinin varil fiyatı da, 
Kartel’in hedef 
fiyat seviyesini, 
son karardaki üre-

w

uzun zaman ala
cağını ifade eden 
Arıoğlu, bu şekilde 
mahkemelerin de 
meşgul edileceğine 
dikkat çekti.

timi kısıntılarının 
başlamasından üç 
hafta önce aştı. 
Uluslararası Enerji 
Ajansı, global 
petrol talebindeki 
artışın Ekim-Aralık 
döneminde hızla
narak geçen yılın 
aynı dönemindeki 
binde 9 üzerinde 
seyredeceğini, 
toplam günlük ham 
petrol talebinin 
ilk kez 80 milyon 
varili aşacağını 
tahmin ediyor.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

11 SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
I HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
I JAMI SIRASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

Yaz saati uygulaması 
26 Ekim’de sona eriyor

I FİTİL 
J ÇAKMAK 
I FILİTRE

I POMPA

25.ooo.ooo.-TL DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK BİYATLAR 
15.9.2003 - 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

İY®ni POZOT Cod.Fİ A HA AH

' ’8/B Til:513 70 07

26 Ekim 2003 
Pazar günü saat 
02.00’de, saatler 
1 saat geri alı
nacak.
30 Mart Pazar 
günü başlatılan yaz 
saati uygulaması 
ile bu yıl yaklaşık 
580 milyon 
kilovatsaatlik 
enerji tasarrufu 
öngörülüyor.
Yaz saati uygula
masıyla, çalışma 
saatlerinin günün

L

güneşli bölümüne 
alınması suretiyle, 
gün ışığından daha 
fazla yararlanıl
ması, elektrik

enerjisinin aydın
latmada kullanılan 
bölümünden 
tasarruf sağlaması 
hedefleniyor.
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Gemlikspor 
yine üzdü

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
ÜNİTE ADI 
İHALENİN KONUSU 
İHALE TARİHİ
YER 
İHALENİN USULÜ 
İHALENİN NİTELİĞİ

: GEMLİK HASTANESİ
: ÖZEL KALORİFER YAKIT İHALESİ
: 24.11.2003 (SAAT 10.30)
: SSK GEMLİK HASTANESİ
: AÇIK İHALE USULÜ
: GEMLİK SSK HASTANESİ ÖZEL KALORİFER YAKIT İHALESİ

Dün Gemlik Atatürk 
Stadyumu ’ nda 
Mudanyaspor ile 
karşılaşan 
Gemlikspor, 
sahadan yine 
yenik ayrıldı.
Saat 15.oo’de 
başlayan 
karşılaşmanın 
birinci dakikasında 
Mudanyaspor, 
yakaladığı bir topu 
Çağlar’ın ayağından 
filelerimize yolladı. 
1-0 yenik düşen kır
mızı beyazlılar, ilk 
golün şaşkınlığın
dan uzun süre 
kurtulamadılar.
Tüm çabalara 
karşın beraberliği 
yakalayamayan 
Gemlikspor 11 ’i, 
birinci yansı 
1-0 yenik kapattı. 
MAĞLUP 
OLUYORUZ 
İkinci yanya daha 
hızlı başlayan

Gemlikspor, rakip 
kalede gol aramaya 
başladı ve 50. 
dakikada Ahmet’in 
ayağından beraber
liği yakaladı. 
Karşılıklı geçen 
akınlarla berabere 
bitmesi beklenen 
karşılaşmanın 
79. dakikasında 
Mudanyasspor’lu 
Sedat kalemize 
takımının ikinci 
golünü yolladı. 
Karşılaşmanın kalan 
dakikalarında 
gol olmayınca 
Gemlikspor, 
Mudanyasspor 
karşılaşması, 
Mudanyaspor un 
2-1'lik galibiyeti 
ile son buldu. 
Gemlikspor’un 
kendi sahasında 
yenilmesi 
Gemlikspor 
seyircisini üzdü.

(25 - 40 TON ARASI) 
: DİĞER
: 25 - 40 TON ARASI

ÜRÜNÜN GRUBU
ÜRÜNLERİN ADEDİ ____ ____________
TEKLİF ZARFINDAN BULUNMASI GEREKENLER ;

Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile çıktı.

GEMLİKSPOR :
İbrahim, Muharrem, Arif, Umur, Arif, 
Orhan, Ahmet, Gökhan, Zeynel, Tahsin, 
Murat.

MUDANYASPOR : 
Harun, Gökhan, Yusuf, Ercüment, Erman, 
Zafer, Sedat, Emrah, Çağlar, Yiğit, Sait.

GOLLER s 50. dakika Ahmet (Gemlikspor) 
1. dakika Çağlar 
79. dakika Sedat

1- Vergi borcu yoktur yazısı,
2- Prim borcu yoktur yazısı
3- Teklif için irtibat telefonu, faksı varsa elektronik posta adresi,
4- Mevzuatı gereği Ticaret ve Sanayi Odası 2003 yılı faaliyet belgesi
A) Gerçek kişi olması halinde, ihale ilanının yapıldığı yıla ait Ticaret Odası faaliyet belgesi
B) Tüzel kişi olması halinde, ilanın yapıldığı yıla ait tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

Odası yada ilgili Meslek Odası kayıt belgesi
5- Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösterir imza sirküleri,
A) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
B) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösterir şirket ortak

larının hisse durumlarını, şirketteki durumları gösteren belge, ticaret Sicil ya da noterden t ast iki i imza 
sirküleri,

6- Şartnamenin 10. maddesinde bulunan ihale dışı bırakılma sebeplerinden her hangi birini taşımadığı
na dair taahhütname,

7- Türkiye sınırlan içersinde Sosyal Güvenlik Kuruluşlan prim borcu bulunmadığına ilişkin belge (ihale 
tarihinden 3 ay öncesini kapsayacak.)

8- İhale tarihinden geri dönük olarak 3 ay öncesini kapsayacak kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına 
ilişkin belge

9- Şekli şartnamede belirtilmiş başvuru mektubu
10- Vekaleten ihaleye katılma halinde adına teklifte bulunulacak kişinin noterden tastikli vekaletname

si ile noterden tastikli imza beyannamesi,
11 - İhale dökümanını aldığına ilişkin belge ortak girişim olarak katılmaları halinde her birinin (2) (3) (4) 

maddelerindeki belgeleri ayrı ayn sunmaları gerekir.
12- İsteklilerin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı bulunduğunu ve teklif vermeye yetkili olduğunu gös

terir belge,
13- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir
14- İhale dokümanı SSK Gemlik Hastanesi Malzeme Servisinden görülebilir.
İhaleye katılmak isteyenler 50.000.000.- TL karşılığı hastanemizden almak zorundadır. Şartname 

almayan firmalar ihale dışı bırakılır.
15- İhale dokümanına uygun olarak hazırlanacak başvuru belgeleri en geç 24.11.2003 günü ihale 

saatinden önce hastanemize teslim edilmesi gerekir
16- İhaleye şahsen katılınabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verilebilir. Gerek posta yolu 

ile gerekse şahsen başvuranlar tekliflerini belirtilen saatte hastanemize vermiş olmaları gerekir. Bu süre
den sonra gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

17- İhaleye katılacak olan firmalar, şartnamenin 27. maddesinde bulunan teklif ettikleri bedelin % 2 - 
% 4 oranında geçici teminatı 4734 sayılı KİK 34. maddesinde belirtilen değerler üzerinden sunması gerek
mektedir.

18- İhale başlama tarihi, sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl (365 gün) dür.
19- Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gündür.
20- Sözleşme türü 4734 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanununun 5. maddesine göre hazırlanacak 

tip sözleşmeleri hükümlerine göre düzenlenecektir.
21- İştirakçilerin tekliflerinde iş bitirme belgesi ve yapmış oldukları işle ilgili uluslar arası standartlara 

uygunluk belgesi (TSE, İSO) gibi vermeleri gerekmektedir.
22- Yakıt teslimi mutlaka mesai saatleri içinde yapılacaktır.
23- Yakıt ikmali yapan tankerlerin kapaklan ve vanalan mutlaka mühürlenmiş olacaktır.
24- Yakıt tesliminden önce kamu kuruluşlarına ait kantarda boş ve dolu olarak tarttınlacaktır.
25- 50 tona kadar alınacak yakıtta, yılda en az 1 kez üç şişe yakıt tahlil yapılmak üzere, alıkonulacak, 

yakıt tahlili ücreti yükleniciye ait olacaktır.
26- Yakıtın rafineri standartlarına uygun olduğu tespit edilmediği anda, firmadan bir daha yakıt atan

mayacak ve firmanın teslim edip, fatura bedelini tahsil ettiği miktarlar günün şartlan doğrultusunda, faizi 
ile birlikte kurumumuzca tahsil edilecek ve firma bir daha KİK hükümleri uyarınca Kamuya ait ünitelere 
yakıt vermesine engel olacaktır.

İHALE METNİ
1- Hastanemizin yapacağı 1 yıl süreli olarak ihtiyaç miktan olarak, 25- 40 ton özel kalorifer yakıtım 

4734 sayılı KİK 20. maddesi gereği açık ihale usulü satın alınacaktır.
2- İhale ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi hastanemizce tanzim edilen şartnamede yer almaktadır.
3- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar :
A) Yetkili akaryakıt dağıtıcı belgesi (Bayilik aslı)
B) Akaryakıt dağıtım aracının (tankerin) bu amaçta
C) İştirakçi firmanın yukanda belirtilen tüm belgelerinin asta
D) Yakıtın, Türkiye genelinde akaryakıt dolum ve imalat- ithalatçı firmalarına ait biri tarafından temin 

edildiğine ilişkin belge,
E) Hastanemizin yakıtı, yakıt tanklarımızın kapasitesine göre peyderpey temin edilecek olup, karanan 

firma, bu miktar yakıtı ihtiyaç bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün içinde hastanemize teslim edeceğine 
ilişkin taahhütname ( noterden)

F) Yakıt ödemeleri, şartnamede de belirtileceği üzerine yakıt teslimine müteakip 1 ay içinde yapılır.
G) Yakıt ihalesine katılan firmaların, gerek ihale metninde, gerekse şartnamede belirtken hükümlere 

aynen uyduklarına belirtir yazılı taahhüt belgesini açıkça belirtecektir.
H) İhaleye katılacak firmalar. Petrol Ofisi tarafından kendilerine tanman kar marjı dışmda fazla 

indirimde bulunamaz.
I) Kurumumuz adına ihaleyi yapacak olan SSK Gemlik Hastanesi yakıt ihalesini yapıp yapmamakta 

gerektiğinde iptal etmekte serbesttir.
İ) İsteklilere duyurulur. Bann : 2003 / 25
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ÇAUŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GEMLİK HASTANESİ 

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Kan testi ve
ÜNİTE ADI 
İHALENİN KONUSU 
İHALE TARİHİ
YER
İHALENİN USULÜ 
İHALENİN NİTELİĞİ

ÜRÜNÜN GRUBU 
ÜRÜNLERİN ADEDİ

: GEMLİK HASTANESİ
: YEMEK İHALESİ
: 17.11.2003 (SAAT 10.30)
: SSK GEMLİK HASTANESİ
: AÇIK İHALE USULÜ
: GEMLİK SSK HASTANESİ YEMEK İHALESİ 

(70.000 YEMEK - 30.000 KAHVALTI)
: DİĞER
: 70.000 YEMEK - 30.000 KAHVALTI

TEKLİF ZARFINDAN BULUNMASI GEREKENLER ;
1- Vergi borcu yoktur yazısı,
2- Prim borcu yoktur yazısı
3- Teklif için irtibat telefonu,' faksı varsa elektronik posta adresi,
4- Mevzuatı gereği Ticaret ve Sanayi Odası 2003 yılı faaliyet belgesi
A) Gerçek kişi olması halinde, ihale ilanının yapıldığı yıla ait Ticaret Odası faaliyet belgesi
B) Tüzel kişi olması halinde, ilanın yapıldığı yıla ait tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi 

> Odası yada ilgili Meslek Odası kayıt belgesi
5- Teklif vermeye yetkili bulunduğunu gösterir imza sirküleri,
A) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
B) Tüzel kişi olması halinde başvuruda bulunma tarihi itibariyle en son durumu gösterir şirket ortak- 

lannın hisse durumlarını, şirketteki durumları gösteren belge, ticaret Sicil ya da noterden tastikli imza 
sirküleri,

6- Şartnamenin 10. maddesinde bulunan ihale dışı bırakılma sebeplerinden her hangi birini taşımadığı
na dair taahhütname,

7- Türkiye sınırlan içersinde Sosyal Güvenlik Kuruluşları prim borcu bulunmadığına ilişkin belge (ihale 
tarihinden 3 ay öncesini kapsayacak.)

8- İhale tarihinden geri dönük olarak 3 ay öncesini kapsayacak kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına 
ilişkin belge

9- Şekli şartnamede belirtilmiş başvuru mektubu
10- Vekaleten ihaleye katılma halinde adına teklifte bulunulacak kişinin noterden tastikli vekaletname

si ile noterden tastikli imza beyannamesi,
11- ihale dokümanını aldığına ilişkin belge ortak girişim olarak katılmaları halinde her birinin (2) (3) (4) 

maddelerindeki belgeleri ayn ayn sunmaları gerekir.
12- İsteklilerin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı bulunduğunu ve teklif vermeye yetkili olduğunu gös

terir belge,
13- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

1 1- İhale dokümanı SSK Gemlik Hastanesi Malzeme "Servisinden ğörüle'bTfir.
İhaleye katılmak isteyenler 50.000.000.- TL karşılığı hastanemizden almak zorundadır. Şartname 

I I almayan firmalar ihale dışı bırakılır.
15- İhale dokümanına uygun olarak hazırlanacak başvuru belgeleri en geç 17.11.2003 günü ihale 

I saatinden önce hastanemize teslim edilmesi gerekir
16- ihaleye şahsen katılınabileceği gibi iadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verilebilir. Gerek posta yolu' 

I ile gerekse şahsen başvuranlar tekliflerini belirtilen saatte hastanemize vermiş olmaları gerekir. Bu süre
den sonra gelen başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

17- İhaleye katılacak olan firmalar, şartnamenin 27. maddesinde bulunan teklif ettikleri bedelin % 2 - 
% 4 oranında geçici teminatı 4734 sayılı KİK 34. maddesinde belirtilen değerler üzerinden sunması gerek- 

, ; inektedir.
18- ihale başlama tarihî, sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl (365 gün) dür.
19- Tekliflerin geçerlilik süresi 60 gündür.
20- Sözleşme türü 4734 sayılı kamu ihaleleri sözleşmeleri kanununun 5. maddesine göre hazırlanacak 

tip sözleşmeleri hükümlerine göre düzenlenecektir.
21- İştirakçilerin tekliflerinde iş bitirme belgesi ve yapmış oldukları işle ilgili uluslararası standartlara 

uygunluk belgesi (TSE, ISO) gibi vermeleri gerekmektedir.
İHALE METNİ
1- Hastanemizin yapacağı 1 yıl süreli (365) gün yukarıda başvuru belgeleri ve ihale tarihinin yazıldığı 

şekilde 17.11,2003 tarih ve saat 10.30’da hastanemizde yapılacaktır.
2- ihale ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi hastanemizce tanzim edilen şartnamede yer almaktadır.
3- İhale ile ilgili Sağlık Tesislerinde uygulanan yemek gramaj ve kalori miktarını belirtir teknik şartname 

hastanemizden temin edilecektir.
4- Yemekler biri etli olmak üzere 3 adet olacaktır. Bu yemeklerde teknik şartnamede belirtilen grama

ja eksiksiz uyacaktır.
5- Normal ve diyet yemeklerinde fiyat farkı uygulanmayacaktır.
6- Firma yemeğini kendi tesislerinde pişirecek ve ısı geçirmez özel kaplarda hastanece belirtilen 

saatlerde hazır olarak hastanemize getirecek ve kendi personeli tarafından dağıtılacaktır.
7- ihaleyi kazanan firma sözleşmede belirtilecek hükümlere kayıtsız olarak riayet edecektir.
8- Firmanın aylık ödemeleri sözleşmede belirtildiği gibi yapılacaktır.
9- Şartnameyi alıp ihaleye katılan firma ihaleyi kazanması halinde, bu tip ihalelerde uygulanan idari ve 

teknik şartnameyi oloıyup, anladığını ve teyit ettiğini açıkça belirtecektir.
10- İhaleye katılacak olan firma, en az Hastanemiz kapasitesinde (75 yataklı) bir sağlık tesisinin en az 

1 yıl (365 gün) yemek işinin bitirildiğine ilişkin iş bitirme belgesini mutlaka sunacaktır.
11- Fiyat konusunda hastanemiz ihale komisyonu yetkili olup, duyuruda belirtilen belgeler ve fiyatlar 

göz önüne alınarak, günün şartlarına göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Firmalar, bu duyuru ve temin edecekleri şartname hükümleri dışında ihale dışı bırakılma nedenle 

fine KİK hükümleri harici itirazda bulunamaz.
13- Hastanemizin hasta trafiğine bağlı olarak belirtilen yemek ve kahvaltı miktarının % 25+,- miktarını 

ahnakfa hastanemiz idaresi yetkili olup, gerektiğinde fiyat farkı ödenmeksizin ve firmaya sözlü olarak 
bildirim yapılmak koşuluyla sözleşme süresi 2 aş uzatılabilir.

14- Firmalar, günün şartlarına göre KDV hariç fiyat teklifi vermekte serbesttir. Yemeğin muhammen 
bedeli hastanemizce tespit edilecek olup, teklifler bu bedel üzerinden değerlendirilecektir.

1 S- Muhammen bedel konusunda Hastanemizden bilgi alma yoluna giden firmalar, isimleri ile birlikte 
tutanak dahilinde ihale dışı bırakılacaklar ve bu durum Genel Müdürlüğümüze intikal edilecektir.

1&- Firmaların bu konuda gerekli titizliği göstermeleri ve ihalenin rekabet ortamında sağlıklı yapılması 
komtsuna riayet etmeleri önemli rica olunur.

17- IstekMere duyurulur. Basın : 2003 / 24

kalıtsal hastalıklar
Kan testi, çiftleri 
kalıtsal hastalıklar 
hakkında bil
gilendiriyor. 
Kalıtsal kan 
hastalıklarının 
önlenmesinde, 
evlenecek çiftlerin 
kan testi yaptır
malarının hasta 
bebek dünyaya 
getirme riskini 
büyük ölçüde 
azalttığı bildirildi. 
Bu kapsamda, 
evlilik öncesi 
zorunlu kılman 
kan tahlillerinde her 
ikisi de hastalık 
taşıyıcısı çıkan 
çiftler, hasta bebek 
sahibi olma ihtimal
leri konusunda 
bilgilendiriliyor. 
Kalıtsal kan 
hastalıkları yönün
den evlilik öncesi 
kan testinin zorunlu 
hale getirilmesinin 
ardından İl Sağlık 
Müdürlüğü’nce, 
merkez oluşturuldu. 
Merkez kayıtlarına 
göre, 1998 yılından 
2003 yılının ilk 6 
aylık dönemine 
kadar merkezde 
73.924 kişiden 
kan örneği alındı. 
Bunlardan % 
1.92’si orak hücre 
anemisi, % 2.08'i 
talasemi, % 0.8’i 
"Hb C,E,O arap", 
% 4.1’i ise hemo- 
giobinopati

taşıyıcısı çıktı. 
Yaptığı açddamada, 
kalıtsal kan 
hastalıklarının 
nesilden nesile 
geçebildiğim. Adana 
gibi akraba evlil
iğinin yoğun olduğu 
bölgelerde ise riskin 
yüksek olduğunu 
söyledi.
Eş adaylarından 
birinin taşıyıcı 
olmasında hasta 
bebek ihtimalinin 
bulunmadığına 
işaret eden uzman
lar "Eşlerden her 
ikisi de taşıyıcı ise 
hasta çocuk doğ 
ma olasılığı % 25, 
taşıyıcı olma olası 
lığı % 60’dır. Bu 
nedenle çiftlere 
"evlenmeyin” 
demiyoruz ama 
hasta bebek ihti
mali konusunda 
bilgilendiriyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Anne adayı, hamile 
kalmadan önce ve 
hamileliğin ilk haf
talarından itibaren 
merkezde çeşitli 
testlerden geçir il i 
yor. Anne karnında
ki bebek, 10-12 
haftayı geçmeden 
hastalık yönünden 
taranıyor, hastalık 
belirlendiğinde, 
ailelerin isteği 
doğrultusunda 
gebeliğe son 
verilebiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE
13 Ekim 2003 Pazartesi 

BAYER ECZANESİ

GEMLİK

Ksrfez
YIL : 31 SAYI : 1669

FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık'Yayınalık-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günlen ve Pazar günleri ya$mianmaz)
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İstanbul Hukuk Fakültesinden 1959’da mezun olanlar, Tibel Otel’de buluştu

44 vıl sonra Gemlik’te
Hakim İsmail
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Gemlik Tibel Otel’de buluşan 1959 İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun
larının arasında ünlü Yargıtay Emekli Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da vardı
Gemlik Tibel İlçemizin eski Başsavcısı 40 kişi olan görevinden
Otel önceki Belediye Baş- Sabih hukukçu grubu, emekli olan
gece ünlü kanlanndan Kanadoğlu Tibel Otel’in Sabih
konuklan Avukat Nezih da vardı. üst katında Kanadoğlu’nun
ağırladı. Dimili’nin GENİŞ Cumartesi günü da katılmasıyla,
1959 yılında konuğu olan GÜVENLİK İngiltere ile daha farklı
İstanbul Hukuk 1959 İstanbul ÖNLEMİ oynanan milli bir nostalji
Fakültesi’nden Hukuk ALINDI maçı izledikten yaşadıklarını
mezun olan Fakültesi Kanadoğlu’nun sonra, birlikte söyledi.
genç hukukçu mezunlan ilçemize gelme yemek yiyerek, . Dimili, 59 yılın
lar, aradan arasında, bir si nedeniyle, hoş saatler da mezun olan
geçen 44 yıl süre önce İlçe Emniyet geçirdiler. ların bugün
sonra eşleri emekliye Amirliği, • Avukat Nezih Türkiye’de ünlü
ile birlikte ayrılan ve Tibel Otel’in Dimili, dönem hukukçular
Gemlik’e terörist grup çevresinde arkadaşlarının olduğunu ve
gelerek. lann ölüm fer geniş güvenlik zaman zaman bu toplantıların
Tibel Otel’de manı çıkardık önlemleri aldı. Gemlik’e her yıl devam

1 nostaljik bir ’ tan Ünlü Eşleriyle geldiklerini, bu edeceğini
I gün yaşadılar. Yargıtay birlikte yaklaşık yıl ki katılıma söyledi.

Aydın Edime ye 
atandı

Gemlik Adliyesi 
Hakimlerinden 
İsmail Aydın, 
Edirne Hakim- 
liği’ne atandı. 
Gemlik Asliye 
Ceza Mahkemesi nde 
hakimlik yapan 
İsmail Aydın ın 
Edirne’yle atanması 
nedeniyle, Gemlik 
Adliye personeli ve 
bazı avukatlar, 
İsmail Aydın a 
veda yemeği

düzenlediler.
Önceki gece. 
Martı Restaurant'ta 
biraraya gelen 
hakim ve avukatlar, 
eşleriyle hoş 
saatler geçir d iler. 
Hakim İsmail 
Aydın’ın Edirne 
hakimliğine atanması 
nedeniyle, boşalan 
görevine yeni ata
manın yapılmadığı 
öğrenildi.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAN EDİYOR

Okuyun, Okutun, Abone Olun

TÜRK HAVA YOLLARI

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 45 YILDIZLI 
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 

KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

MEDİHE LÜKS OTELLERDE
✓ 5 YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC 
✓ STAHDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜH SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN!
✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 

İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti t 
Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri

✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler
Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hlra Mağarası, Yedi Mescidler 
Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetû'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev

✓ Mescid-i Nebevi Küba Mescidi Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOGLU®
TURİZM SEYAHAT^

Demirsubaşı Mh.
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK^ 

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44 S3



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni bir hizmet atağını ba$lattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

Okul için anlamlı bağış
Küçük Kumla da yaşayan 82 yaşındaki Emine Özkurt adlı vatandaş, Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu yanın
daki 2 bin 500 metrekarelik arsasını, okul yapılması için Milli Eğitim’e bağışladı. Dün, Kaymakamlık ta yapılan devir 
teslim protokolü, Kaymakam Sadettin Genç ve hayırsever Emine Özkurt tarafından imzalandı. Haberi sayfa 3 de
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_—,_GEMLİK ______________ ____________________
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Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi'nde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu. 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene

MAMA MIA PİZZA hediye.........

YAKINDA BEKLEYİNI
Yunan asıllı Amerikalı Unlii Cenah Julia Terzis, Gemlik’ten 1922 de göç eden dedesinin evini aramak için geldi

Amerikalı Cerrah Gemlik’te köklerini anvor

Julia Terzis

Kurtuluş Savaşı sonrası Gemlik’ten Yunanistan’a göç eden Panagis 
Zaphirouplos’un torunu dünyaca ünlü Sinir Cerrahı Julia Terzis, 
dün Atalarının yaşadığı evleri aramak için ilçemize geldi.

Julia Terzis 60-65 yaşlarında kısa boylu, 
san kısa saçlı, temiz yüzlü, sevecen, güleryüz 
lü bir bilim kadım...

Bugün, Samsun’da başlayacak olan 25. 
Cerrahi Kongresi’ne bildiri sunmak için 
ülkemize gelmiş.

Daha önce çeşitli ülkelerde yapılan bu tür 
konferanslarda tanıdığı iki Türk Cerrahı 
sayesinde annesi ve dedesinin doğduğu 
Kios’a, yani Gemlik’e gelerek, Atalarının 
yaşadığı yerleri görmek istemiş.

Kaymakamımız, Gemlik konusunda bilgi 
edinmek için beni önerince, dün ilçemizi gelen 
Terzis’e ve arkadaşlarına ev sahipliği yaptık.

Güçlü tercüman kadromuz nedeniyle, hiçte 
sıkıntı çekmedik.

Gemlik konusunda ciddi araştırmaları bulu
nan Yazar Zebercet Coşkun ile Girit ve Rumeli 
Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Nusret 
Mutman‘da bu buluşmaya katılınca, görüşme 
çok daha güzel geçti.

Ünlü cerraha, eski Gemlik fotoğraf kollek- 
siyonumu gösterdim.

Büyük ilgi gördü.
Zebercet Hanım bildiklerini anlattı...
Ve hep birlikte kısa bir Gemlik gezisi yap

tık.
1922'de anayurtlarından göç edenlerin 

torunları, bu topraklan görmek için dostça 
ziyaret ederek, bizlerden konukseverlik 
gördü.

Kısa süren bu ziyaret bir süre sonra ailece 
tekrarlanacak.

Şu yönetenler olmasa, halkların dostluğu 
ne güzel.

Kurtuluş Savaşı’ndân 
sonra Gemlik’i 
İngiliz' gemileriyle 
terk ederek, 
Yunanistan’a göç 
eden Yunan 
asıllı Panagis 
Zaphirouplos’un 
torunu ABD’li ünlü 
Sinir Cerrahı Julia 
Terzis, Samsun’da 
yapılacak bir konfe
ransa katılmak için 
yurdumuza gelince, 
Ata’lannın yaşadığı 
Gemlik’e de uğra
yarak, dedesinin 
ve annesinin 
yaşadığı evi aradı. 
Dedesi Panagis 
Zaphirouplos’un eşi 
Elpida ve kızlan 
Athina ile Katina ile 
birlikte, Gemlik’te 
deniz kenannda 
oturduğunu söyleyen 
Ünlü Cerrah Julia 
Terzis, annesinin 
3 yaşında iken 
Gemlik’i terkettiği 
ve Selanik’e 
gittiğini, oradan da

Yunan asıllı Amerikalı Ünlü Cerrah Julia Terzis, dün gazetemize ge
lerek, Araştırmacı Yazar Zebercet Coşkun dan Gemlik 5e ilgili bilgiler 
aldı ve Gazetemiz Sahibi Kadri Güler’in fotoğraf arşivini inceledi.
Amerika’ya göç 
ettiklerini söyledi. 
İlçemize Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
ve İstanbullu taran
mış cerrahlar île 
birlikte gelen Julia 
Terzis, Gazetemiz 
Sahibi Kadri Güler 
ve Araştırmacı Yazar 
Zebercet Coşkun'dan 

Gemlik konusunda 
bilgiler aldı.
Eski Gemlik 
fotoğraflarım 
inceleyen Terzis, 
zaman zaman 
duygulu anlar 
yaşadı.
Girit ve Rumeli 
Türkleri Derneği 
Başkam Nusret

Mutman'm da 
kendisine rehberlik 
yaptığı görüşme
lerde, Terzise 
Rumların yaşadığı 
Bahkpazan 
semti gezdirilerek, 
buradaki bazı evler 
ve Bahkpazan 
Camii gösterildi. 
Devamı sayfa 5'de



Sayfa 214 Ekim 2003 Salı

1 fekfaf »M 
rasHEsansM

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir 
dışında olması nedeniyle, bugünkü yazısı 
elimize ulaşmamıştır. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez.

Ya “yapın” 
ya da “kaldırın”

Beyaz eşya 
tüketimi 

hızla artıyor
Kriz döneminde 
ertelenen talebin, 
döviz kurlan ve faiz 
oranlarındaki düşüşle 
birlikte yeniden gün
deme gelmesi dayanık
lı eşya sektörünün 
üretimini hızla 
arttırıyor.
Yılın sekiz aydaki 
beyaz eşya üretimi, 
yüzde 35 ’e yakın artış 
göstererek, 5.2 mil
yona kadar ulaşırken 
diğer dayanıklı eşya 
üretiminde de yüzde 
10’un üzerinde 
artış yaşandı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veri
lerinden yapılan belir
lemeye göre, ocak- 
ağustos dönemindeki 
toplam beyaz eşya 
üretimi 5 milyon 
157 bin 170 olarak 
gerçekleşti. Üretimde, 
geçen yılın eş döne
mindeki 3 milyon 
869 bin 121 adetlik 
düzeyine göre yüzde 
33.3’lük hızlı bir 
artış gözlendi.
İlk sekiz aylık 
dönemde, en hızlı 
üretim artışı çamaşır 
makinesinde yaşandı. 
Çamaşır makinesi 
üretimi yüzde 45.3 
artarak 1 milyon 
452 bin 741’e ulaştı. 
Sektörde önemli bir 
paya sahip olan buz

dolabı üretimi yüzde 
25.1 artarak 2 milyon 
653 bin 293’e, fırın 
üretimi yüzde 42.2 
artarak 785 bin 
270’e, bulaşık 
makinesi üretimi de 
yüzde 35.2 artarak 
265 bin 866’ya 
yükseldi.
Televizyon, elektrik 
süpürgesi, dikiş maki
nesi, müzik seti ve 
videodan oluşan 
kahverengi eşya üreti
mindeki artış ise, 
sınırlı düzeyde kaldı. 
Ocak-ağustos döne
mindeki kahverengi 
eşya üretimi, yüzde 

, 10.8 artarak
9 milyon 64 bin 540 
olarak gerçekleşti. 
Televizyon üretimi 
yüzde 14.2 artarak, 
8 milyon 644 bin 
169 adede yük
selirken, elektrik 
süpürgesi üretimi 
yüzde 29.8 azalarak, 
396 bin 968’e, dikiş 
makinesi üretimi 
yüzde 9 azalarak, 
18 bin 695 adede, 
video üretimi yüzde 
37.6 azalarak 
4 bin 694’e indi. 
Müzik seti üretimi ise 
yalnızca 14 adet oldu. 
Sekiz ayda müzik seti 
üretiminde yüzde 99.9 
oranında rekor bir 
düşüş yaşandı.

Atatürk 
Kordonu’nda 
bulunan 
çeşmelerin hali 
içler acısı. 
Balıkpazan 
Mahallesi’ndeki 
kahvehanelerinin 
karşısında bulu
nan ve yıllar 
önce belediye 
tarafından yap
tırılan çeşme, 
Kordon’a yakış
madığı gibi, 
vatandaşla alay 
edercesine, iki 
taraftan da 
Su akmıyor. 
Mermerleri 
dökülmüş, 
çeşmeleri 
sökülmüş bir 
şekilde 
Kordonda bulu
nan bu çeşmenin 
ne işe yaradığı 
vatandaşlar 
tarafından merak 
konusu oluyor. 
Yıllardır 
belediyenin el

Yıllardır çeşmeleri bulunmayan ve sulan akmayan Atatürk 
Kordonu çeşmesinin durumu içler acısı.

sürmediği 
Atatürk Kordonu 
çeşmelerinin ne 
kadar daha bu 
şekilde kalacağını 
vatandaş soruyor.

Atatürk 
Kordonu’nda 
gezenler; çocuk
larına içirecekleri 
suyu, para ile 
aldıklarını belir

terek, belediyenin 
koca kordonda bir 
yudum su içecek 
çeşmenin de 
bulunmamasını 
ayıplıyorlar.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
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SATILIK» kimlik ücretsiz seri ilanlar
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yasemin APAYDIN

SATILIK DAİRE 1 KİRALIK DAİRE SATILIK OTO 1

Manastır’da 
deniz manzaralı, 

kaloriferli... 
(0.535) 774 45 32

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel: 513 46 11

Sahibinden
87 Model Kartal 

özel oto 
(0.536) 897 17 42

Osmaniye Mh. 
Müstakil 2 katlı 

bahçeli 
262 m2 ev 

Tel : 512 05 18

Küçük Kumla da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire 
Tel : 513 17 97

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 378 18 00SATILIK ARAZİ Siz de satılık veya kiralık 

ilanlarınızı, aradığınız 
eleman ilanlarınızı 

gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel: 512 05 18

Gazetemiz Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3/B GEMLİK 
Tel; 51317 97
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Okul için 
anlamlı bağış 

Emine Özkurt adlı vatandaş, Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim 
Okulu yanındaki arsasını okul yapmak amacıyla, Milli Eğitim’e 
bağışladı. Kaymakamlıkta dün bağış protokolü imzalandı.

Türkiye - İngiltere

Küçük Kumla da 
yasayan Emine 
Özkurt (82) adlı 
vatandaş, 2 bin 
300 metrekarelik 
arsasını, okul 
yapılmak amacıyla, 
Milli Eğitim’e 
bağışladı.
4 cocuk annesi olan 
Emine Özkurt, 
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu bitişiğinde 
bulunan arsasını 
bağışlarken, buraya 
Kumlalı gençlerin 
okuması için okul 
yapılmasını ve okula 
kendi adının 
verilmesini istedi. 
Dün saat 15.oo’de

Dün Kaymakamlık’ta hayırsever Emine Özkurt’un Küçük Kumla’da 
bağışladığı 2 bin 500 metrekare arsanın protokolü, Kaymakam Genç 
ve Emine Özkurt tarafından imzalandı.

Kaymakamlık’ta 
düzenlenen törende, 
devir protokolü 
hazırlandı.
Kaymakam Sadettin 
Genç, bu örnek

bağışın başkalarına 
da örnek olmasını

TAŞI 
GEDİĞİNE

Neden?

Örtülü ödenek yasasındaki 
"Başbakan ve yakınlan 
yararlanamaz” hükümleri 
yasadan çıkarılacakmış... 
IMF’nin diretmesine rağmen 
Bugüne kadar bu hüküm 
işlerlik kazanmadığından mı? 
Kazandı ise
Neden, neden?

dilerken, 
protokolün 
Valiliğe onaya 
gönderileceğini 
söyledi.
Kaymakam Genç, 
“Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
çevresinde 
500 metrekarelik 
küçük bir alan 
daha kaldı. 
Bu alanın sahibi 
de arsasını 
Milli Eğitim’e 
bağışlarsa, o 
bölge tamamen 
eğitim bölgesi 
olacaktır. Küçük 
Kumla’da şimdilik

Küçük Kumla’lı hayırse-

okul ihtiyacı bulun
mamaktadır.
Ancak, ileride 
ihtiyaç hissedil
diğinde bu 
bağışlanan arsaya 
yapılacak okula 
Emine Özkurt'un 
adı verilecektir. 
Bu hayır, hem bu 
dünya hem de öteki 
dünya için

ver nine, ömür boyu 
adını yaşatacak.

değerlidir. ” dedi. 
Kaymakamlıkta 
düzenlenen devir 
teslim protokülüne, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Tuna, AK Parti 
Kumla Belde 
Başkanı Sedat Yaşar 
ve yönetim kurulu 
üyesi Ahmet 
Karagöz ile Emine 
özkurt'un kızı ile 
kardeşi de katıldı.

Çok zor ve gergin bir maçtı.
Olayın üzerine aşın yoğun

laştığımız zaman basanh olamıyoruz.
Büyük stres altındaydık.
Oyuna iyi başlayamadık.
Hele ilk 20 dakika oyuna bile 

giremedik.
Aslında takım tertibi de, kafamıza 

yatmadı.
Tuncay ile başlayacağımızı umduk.
Galip duruma geçersek, top tutsun 

oyunu soğutsun diye, Sergen oyuna 
girer diye düşündük.

Ama.
Şenol Hoca öyle yapmadı.
Bir de, yıldızlarımız gününde değil- i 

di.
Son yıllarda Emre’yi hiç bu kadar 

kötü görmedik.
Ar d arda pas hatalan yaptı.
Ve. Takımı riske soktu.
Tuncay ile biraz hareketlendik.
Aslında, hakem Collina’ya olan 

sempatimizi de çok abarttı.
Adamı da strese soktuk.
Collina, bizi tutuyor görünmemek 

için özen gösterdi.
Ve. Medyada Collina’ya gösterilen 

aşın ilgi, aleyhimize oldu.
Şimdi baraj maçlarına kaldık.
Portekiz umudu henüz bitmedi.
Ama. Milli takımda revizyon şart. .
Alpay’da düşüş var.
Okan’ın top çalmalan ve inatçı 

presi bitmiş.
Hakan Şükür hava toplannda bir 

kartal gibiydi.
Rakip defansı yoruyordu, bitiriyor

du.
Artık o da uzatmalan oynuyor.
Rüştü bile çok heyecansu 

göründü.
Baraj maçlarına daha genç v< 

daha diri bir takım şart.
Tuncay, Servet ve Serhat gibi fut> 

bolculan hatırlamak lazım.
Sadece bu günü düşünmeç 

bırakalım.
Artık:
Yannı düşünme zamanı geldi.

GÜNÜN FIKSACI
Bir fabrikatör arkadaşına dert yamçı 

du:
Geçen hafta iyi bir gece bekçisi 

ihtiyacımız var diye ilan vermiştik ya..'
Eee. Ne oldu?''

* Ne olacak. Gazetede reklamın çıkt 
gün fabrika soyuldu''



Sayfa 414 Ekim 2003 Salı I3ĞIE33
■HB eevAOS r» flü

' Bebek ölümlerinde kötü tablo
Türkiye’de her 
yıl 60 bin 
dolayında 
bebeğin henüz 
bir yaşına bile 
girmeden öldü 
ğü bildirildi. 
Türk Tabipler 
Birliği'nce 
yapılan araştır* 
İmaya göre, 
Türkiye’de 
bebek ölüm 
oranının binde 
ı42.7 olduğunu 
belirtildi.
{Bölgeler 
arasındaki 
farklılığa da 
dikkat çekilen 
açıklamada, 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu 
bölgelerinde 
bebek ölüm 
oranının binde 
55’e yüksel 
□iğini, Ege’de

İse binde 32’ye 
gerilediğini 
ifade etti. 
Türkiye’deki 
anne ve bebek 
ölümlerinin 
halen çağdaş 
sınırların çok 
üzerinde ger
çekleştiğini 
vurgulandı. 
Açıklamada, 
"Bölgesel ve 
sosyal eşitsiz
liklere bağlı 
olarak sağlık 
hizmetlerinde 
ortaya çıkan 
eşitsizlik, 
bunun en 
önemli 
nedenidir. 
Bugün Doğu 
Anadolu ile 
Ege arasında 
bebek ölüm
leri açısından 
önemli bir

uçurum 
vardır. Ancak 
Ege’deki 
bebek ölüm 
oranları bile 
Avrupa ve 
Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 
standartlarına 
göre yüksek
tir" denildi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer 
verildi:
“Doğan Bebek 
Sayısı Gebe 
liğin başla
masından 
itibaren 
izlenerek, 
doğum yapan 
bir anne ve 
bebeğinin 
yaşama şansı 
ile hiç destek 
almayan anne 
ve bebeğinin 
şansı arasında

binde 28.6’lık 
bir fark 
bulunuyor. 
Ülkemizde her 
yıl 1,5 milyon 
ile 2 milyon 
arasında yeni 
bebek doğ
maktadır.
Her yıl yeni 
doğan bebek
lerden 60 bini 
daha bir yaşı
na girmeden 
ölmektedir. 
Gebeliğin ve 
doğumun

sağlık 
personeli 
desteği ile 
geçirilmesi 
ise bu rakamı 
otoma tikman 
60 binden 
20 binlere 
düşürmekte
dir. Hesap 
ortadadır.
Hükümetlerin 
bu tür temel 
sağlık sorun
larıyla uğraş
masında 
fayda vardır.”

AROL MOBİLYA I İ

Ek taşıtta 
mahsup 

Ocak ayında I
Maliye Bakanı 
Kemal (Jnakıtan, 
“Hazırlıklar Ocak 
ayına geliyor. 
Kimsenin parası 
kalmayacak" dedi. 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
Anayasa 
Mahkemesi’nce 
iptal edilen ek v 
motorlu taşıt 
vergisinin mahsubu 
için bir kanun 
değişikliğine 
ihtiyaç bulun 
duğunu, kendi
lerinin de bu 
doğrultuda bir 
mevzuat değişik
liğine gideceklerini 
vurguladı. 
Kemal Unakıtan, 
"Mahsup Ocak’ta 
mı olacak?” 
sorusu üzerine de 
“Mahsubu 
yapacağız.

Kemal UNAKTTAN

Zaten hazırlıklar 
o zamana denk 
geliyor. Kimsenin 
bir kuruşu 
kalmayacak. 
Hepsini ödeye
ceğiz" açıkla
masında bulundu. 
Maliye Bakanı, 
liradan 6 sıfır atıl
masına ilişkin 
Maliye görüşünün 
tamamlanıp 
tamamlan
madığının sorul
masına kargılık- d? 
konu üzerinde 
çalışmaların devam 
ettiği ifade etti.

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

Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
MESUDE DEMİRDİREK

“KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ” I I i

i 
I

jdrtc.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

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

Tel: (0.224) 363 98 72
G.S.M.: (0.532) 324 08 56

i
i
t« . ...... ... . ....................... ıg

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI? 
vazgeçemeyeceks in iz.... ...

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MfiMfi Mlfl PIZZflRIfl

h w ImrlerİN MHtfaiz MÜr
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
Tel: 513 53 67
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Amerikalı Cerrah
Gemlik'le köklerini arıyor

k

e

-

Birinci sayfanın devamı 
Duygu Parfümeri 
Sahibi Eyüp 
Güzel’den de 
eski Rumlar 
konusunda bazı 
bilgiler alan Ünlü 
Cerrah Terzis, 
Gemlik’ten 
1922’de göç eden
lerin Yunanistan’da 
Atina kenti yakın
larında Gemlik’in

eski adı olan Kios 
şehrini oluşturarak, 
buraya yerleştirdik
lerini öğrenince 
büyük mutluluk 
duydu.
En kısa zamanda 
kızı ve eşi ile birlik
te Gemlik’e tekrar 
geleceğini söyleyen 
Julia Terzis, bura
da birkaç gün kala
cağını, dedesinin

Gemlik’ten göç 
etmeden önce 
zeytin üretimi ve 
satımı ile ipek 
ticareti ile uğraşan 
bir tüccar 
olduğunu, Ingiliz- 
lerin kendilerini 
Yunanistan’a 
götürmesi için bir 
külçe altın verdik
lerini annesinden 
duyduğunu söyledi.

Ünlü Cerrah Julia Terzis, köklerini bulabilmek için her yolu denedi. Duygu
Parfümeri sahibi Eyüp Güzel*den de bilgi aldı._____________________________

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAMN SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

| Fh1L' ÇAKMAK 

I FİLİTRE
| POMPA

25.ooo.ooo.-TL. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

TOYO TİCARET

ŞOKHYATLAR 
15.9.2003 - 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ
Wl M S A ■ A AH

Irmak Sok. No: 18/B TFI"S|3 78 07
. GEMLİK ■

Bugün Samsun da 
yapılacak “25. 
Türk Plastik 
Reconstrüktif 
Cerrahi 
Kongresi ”nde 
bir sunumda 
bulunacak olan 
Terzis, kendisine 
Gemlik’te 
gösterilen 
konukseverlikten 
büyük mutluluk 
duyduğunu, 
bunu unutamaya
cağını belirtti. 
Terzis, Gemlik 
Balıkhanesi’nde 
kendisine ikram 
edilen balıklardan 
yedikten sonra, 
Gemlik ile ilgili 
fotoğraf ve 
dokümanları 
toplayarak, 
ilçemizden 
ayrıldı.

Cerrah Tenis, Balıkpazan semtinde eski Kios h

Sayfa 6

ACîiVE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA $0K KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYİN! 
IS M TAKSİT İMKÂM1 Yâ S YIL lÂfÛriTİ 

lolmrhte tıaylı
✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd. Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Bos Yazkm
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Suppiy Tamiri
✓ Monitör Tamm
✓ Veri Kurtarma

✓ Dantşmanbk 
✓ Web Tasanm 
✓ Klavye Tamiri

Gürle İs Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMİ W; (0.224ı 51311»• 5131! 25
rvr.ıcthtkilisiı.coB
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Gemlikspor Kulübü Başkanı Mehmet Turgut, Mudanyaspor yenilgisini değerlendirdi.

“Önemli olan yenmek 
yenilmek değil, spor yapmak” 
Önceki gün kendi 
sahasında 
Mudanyaspor’a 
2-1 yenilen ve 
süper ligde 
aradığını bu sezon 
bulamayan 
Gemlikspor’un 
aldığı sonuçlar 

İ konusunda, 
gazetemizin soru- 

j larını yanıtlayan 
I Belediye Başkanı 

ve Gemlikspor 
। Kulübü Başkanı 

Mehmet Turgut, 
1 "Bence önemli 
j olan yenmek, 
| yenilmek değil, 
I gençlere spor 
I yaptırmak” dedi. 
I Gemlikspor’un 
I bu yıl Gemlikspor 
’ alt takımından 
gelen genç futbol- 

j culardan oluş-

tuğunu söyleyen 
Başkan Turgut, 
geçtiğimiz yıl ve 
daha önceki yıllar 
üçüncü lig yolunda 
önemli mesafeler 
alındığını ancak, 
milyarlarca lira 
harcanmasına 
karşın başarılı 
olunmadığını ve 
artık Gemlikspor’a 
para verecek 
kurumun bulun
madığını söyledi. 
Amacın gençlere 
spor yaptırmak 
olduğunu da 
söyleyen 
Belediye Başkanı 
ve Gemlikspor 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Turgut, 
şöyle konuştu : 
"Biz alt takımdan 
gelen gençlere

spor yapmanın 
güzelliklerini, 
karşılaşmaların 
heyecanını 
tattırıyoruz.
Her karşılaşmada, 
yenen ve yenilen 
olur. Amaç 
yenmektir ama, 
takımlar belirli bir 
düzeye gelesiye 
kadar bu mücade
leyi sürdüreceğiz. 
Biz, daha çok 
gençe spor yaptır
ma imkanı bulur
sak, daha yararlı 
bir hizmet yerine 
getirmiş oluruz. 
Gençler, oynaya, 
oynaya yenmeyi 
öğrenecekler.
Asıl amaç, 
gençlere sporu 
sevdirmek ve spor 
yaptırmaktır. ”

Belediye Başkanı ve Gemlikspor Kulübü Başkanı Mehmet Turgut, 
Gemliksporlu gençler ile birlikte görülüyor.

TESİS YOK 
Gemlikspor’a bir 
tesis kazandırmak 
için çalıştığını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut,

Kayıkhane 
Tesisleri'nin devir 
işlemlerinin bitmek 
üzere olduğunu, 
getirilen protokolün 
bazı maddelerini

beğenmediği için 
geri gönderdiğini, 
yakında bu tesisten 
Genııikli gencıenn 
yararlanabileceğini 
bildirdi.

NİITON AİLE GAZİNOSU
| 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ |
j DÜĞÜN • NİŞM ■ SÜNNET- ÖZEL GÜN • EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN 1 
| 5İM0İ0EN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ! I 
I REZERVASYON TEL. 513 10 71 i
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Yazın spor yapanlara
Yazın düzenli spor 
yapanlar, kışın 
ara verince çabuk 
kilo alıyorlar.
Selçuk Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü Beden 
Eğitimi ve Spor 
Anabilin» Dalı 
Başkam Yrd. Doç. 
Dr. Yalçın Kaya, 
sağlıklı yasam için 
vazgeçilmez öneme 
sahip sporun, 
düzenli yapılması 
halinde yararlı 
olacağım söyledi. 
Kaya, düzenli spora 

> verilen aranın, 
uzun olması 
halinde, vücutta 
bazı olumsuzluk
ların ortâya çık
masına zemin hazır
layabileceğini ifade 
ederek, özellikle 
kadınların soğuktan 
korunarak,

sporlarına devam 
etmesi, en azından 
yürüyüşlerini 
sürdürmesi 
gerektiğini anlattı. 
Yaptıkları düzenli 
sporu bırakanların 
spor yapmayanlara 
oranla daha 
çabuk kilo aldığını 
bildiren Kaya, 
düzenli olarak 
spor yapan kişilerin 
sindirim sistemleri, 
yüksek enerji < 
ihtiyacı nedeniyle, 
normalden çok 
daha hızlı çalıştığı
na dikkat çekti. 
Kaya, spor yapan 
kişilerin yediği gıda 
maddelerinin önem
li bir kısmı vücut 
tarafından değer
lendirilirken, 
spor yapmayanlarımı 
tükettikleri 
gıdaların büyük

? İP

ta/

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

GEREKLİ TELEFONLAR

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 1206

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

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

lı rvı

Kansere
karşı mıkiatıs

bölümünü atıldığını, 
bu nedenle, 
sindirim sistemi 
yüksek enerji üre
timine alışan kişi
lerin spora ara 
verdikleri anda kilo 
almaya başladık
larını ifade etti. 
Kaya, “ayrıca, 
sporu bir anda 
bırakanlarda 
karın ve göğüs 
bölgeleri ile

kalçalar gibi 
vücudun bazı 
yerlerinde sark
malar oluşur. 
Bu nedenle, 
havaların 
soğuması bahane 
edilmeden, evde 
kurulacak basit 
düzeneklerle ya da 
spor salonlarında 
spora devam 
edilmelidir” 
diye konuştu.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Anza 
TJEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 1353
513
513
513
513

10 57 
1308 
11 33
10 95

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 1042
513 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral
Başkanlık
Zabıta
Otobüs İşlet.
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182

513 24 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

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

Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 8000

513 10 79

513 30 33

AKCAN PETROL
YERLİYURTLAR
PETROL

Yazı İşi Md 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

Demir tanecik
leri ile kanser 
tedavisi 
mümkün 
olabiliyor. 
Almanya’nın 
dünyaca ünlü 
Charite 
Hastanesi'nden 
Doktor Andreas 
Jordan, geliştir 
dikleri 
yöntemle kanser 
hücrelerini yok 
ettiklerini 
öne sürdü. 
Berlin’deki has
tanede ilk kez 
26 yasındaki bir 
öğrenciye uygu
lanan bu yön
temde, içinde 
demir tanecikleri 
bulunan bir sıvı 
özel bir şırıngayla 
tümöre gönderili 
yor ve bu demir 
tanecikleri tümörün 
hücrelerine 
dağılıyor.
Hasta, daha sonra 
güçlü bir mıknatıs 
çekimi olan bir

aletin altına 
yatırılıyor.
Bu arada tümörün 
içindeki demir 
tanecikleri 
hareketleniyor.
Hareketlenme 
sırasında demir 
tanecikleri ve 
tümördeki ısı artı 
47 dereceye 
kadar çıkıyor. 
Kanser hücreleri 
sıcakta gücsüzle- 
şiyor ve daha sonra 
yapılan kemo 
terapiyle tümör 
kaybolabiliyor. 
Doktor Jordan.
6 kanser hastasına 
bu yeni yöntemin 
uygulandığını 
kaydetti.

NÖBETÇİ ECZANE
14 Ekim 2003 Salı 
GEMİÇ ECZANESİ

YIL : 31 SAYI : 1670
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıklığı Yer : KÖRFEZ OFSET 
^fatbaadık-Yaymahk-Reklaıncıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dinî bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz!



İcrada dosyalar kabarıyor
Ekonominin göstergesi olan İcra Dairelerinde alacaklıların takibe koyduktan 
dosya sayısı her gün artıyor. TEDAŞ ve TELEKOM borçlularına haciz geliyor.

Hükümetin ekono* 
minin düzeldiğine 
yönelik açıklamaları
na karşın İcra 
Müdürlüklerindeki 
borcunu ödeye
meyenlerin dosyaları 
her gün kabarıyor. 
Ekonominin göster
gesi olarak bilinen 
İcra Dairelerinde 
yasanan yoğunluk 
nedeniyle, memurlar 
neredeyse nefes 
alamaz haldeler. 
Gemlik İcra 
Müdürlüğünde 
bir görevlinin 
Balıkesir’e atanması 
ve yenisinin 
verilmemesi 
nedeniyle, müdür 
ve iki personel öğle 
yemeklerine bile 
çıkamıyorlar. 
Cumartesi, pazar 

günleri çalışmak 
zorunda kaldıklarını 
söyleyen İcra yet
kilileri, dosyaların 
icmallerini tamamla
mak zorunda olduk
larını bunun için iş 
bitesiye kadar 
çalıştıklarım 
söylediler.
Son günlerde Türki
ye Elektrik Kurumu 
ye TELEKOM 
İşletmesi avukat
larının torbalar 
dolusu yüzlerce 
aboneyi icraya 
verdiklerini belirten 
ilgililer, her dosya 
için haciz talep 
edildiği için bu 
dosyaların sahip
lerinin ev veya işyer
lerine hacze' gitmek 
zorunda kaldıklarım 
söylüyorlar.

İcra dairesindeki memurlar, Türk Telekom ve binlerce dosya içinde her gün boğuşuyorlar.

Türk Telekom II 
Müdürü Mustafa 
Oztürk, Bursa il ve 
ilçelerinde yüz bin 

kişi hakkında icra 
işlemi başlattıklarını, 
54 bin 48 adet dos
yadan Türk Tele- 

kom’un alacağının 
11 trilyon 618 mil
yar 974 milyon lira 
olduğunu belirtti.

TOLERANS 
KULLANILDI 
İl Müdürü Özturk, 
borçlarını ödemeyen 
abonelere karsı 
tüm toleransların 
kullanıldığını, 
üç aylık sürede 
borcunu ödemeyen 
abonelere mektup 
göndererek, 
borcun ödenmesini 
istediklerini ve bu 
süreyi asanların 
abone sözleşmesini 
fesh edeceklerini 
bildirdiklerini 
söyledi. 
Sözleşmenin fesh 
edilmesinden sonra, 
gecikme bedelinı 
durdurduklarını da 
söyleyen Oztürk, 
bundan sonra 
borçluları icraya 
verdiklerini belirtti

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 45 YILDIZLI 
YEMEKLİ
2 3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA 
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC 
✓ STANDART TİP HAC KISA

2 3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ACELE EDİN!
ıZ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
ıZ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama •<
ıZ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti TÜRK HAVA YOLLARI

rV? $^udi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri w __
<ÇX ✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler iz AVA R FYOC I l J w
0 ✓ Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler IK/AIAADc i v/vilvt
<zJ> ✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi. Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev Tl J R İ 7M S F YA HAT Sflh 
Py <Z Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler 02

Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki Demirsubaşı Mn. jK
✓ Hac rehberi kitabı. Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe Çeşme Sok No* 9/A GEMLİK W

im) ✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı. T . r
|Z Din görevlisi hizmetleri. Saâlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri 161 : 014 4/ /1 rax : 014 4V



z Gemlik KÖRFEZ, yeni t»ir hizmet a<aı^jt»r>B başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

Ömer Bal’a kaçak elektrik suçlaması
Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal’ın sahibi olduğu eski bir eve ve su motoruna kaçak 
olarak elektrik bağlandığı için TEDAŞ yetkililerince, tutanak tutulduğu öğrenildi. Haberi syf 8'de

I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
015 Ekim 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesinde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu» 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene

MAMA MIA PİZZA hediye.........

YAKINDA BEKLEYİN!

“Namus nasıl kirletilirmiş” diyen genç bayan, genç bir erkeği dövdükten sonra, esnafın gözü önünde caddede kovaladı.

Eli bıçaklı kadın korkuttu
J------------------- ----------------------------------------

Çfüne t^akış
Gazhane Caddesi Gürle İş Merkezi önünde meydana gelen bir 
olayda, 25 yaşlarındaki genç bayan, bir genç erkeği dövdük
ten sonra kaçması üzerine, arkasından bıçaklı kovaladı.Kadri Güler 

gemlikkorfez& mynet.com

Yalan haber
Gün geçmiyor ki gazetelerinde yazılan

haberler yalanlanmasın...
Örneğin dün, SSK Hastesi’ndeyım ve 

doktorlarla konuşuyoruz.
Haberi gösteriyorlar ve aynen şöyle di 

yortar “Böyle haber olur mu?”
Dişi çekilen adam, kan kaybından öle

cekti....
Oysa dişi çekilen adamın kan tutması 

olduğu için, ağzındaki pamuğu çıkarınca, 
adam kanı görüp bayılıyor...

Acil Servis, geç gelebilir..
Ama ortada öldürecek bir kan kaybı 

yok..
Bunu söyleyen SSK doktorları.
Ac, sor, öğren, yaz diyorlar...
Dün İse, isimsiz yorumda yer yer 

eleştiri sınırlan aşılarak, dedikodulara yer 
veriliyor.

ilçenin en üst düzey bürokratı için, 
İlçenin İktidar Partisinin Başkanı ağzın
dan bazı sözlere yer veriliyor.

Bu sözler üzerine, Kaymakamımız 
| "yanlışsa tekzibi gerekir” diyor.

Sözü söylediği bildirilen Enver Şahin 
ise gazeteleri arayarak yazılanı yalanlıyor..

Ortada böyle bir söz varsa, bunun 
kanıtlanması gerekir.

Yoksa, devletin ilçede en üst makamı 
içm siyasi parti başkanı, çirkin bir 
davranış sergilemiş olur.

Bu ne yenir, ne de jnrttılur.
Siyasi terbiyeye de uymaz.

Dün saat 15.oo 
sıralarında Gazhane 
Caddesi Gürle 
İş Merkezi’nin 

girişinde yaşanan 
bir olay, herkesi 
şaşkına çevirdi. 
Gürle Pasajı önünde
ki hediyelik eşya 
satan mağaza 
önünde, 25 yaşların
da 1.70 boylarında 
omuzunda çantası 
bulunan genç 
bir bayan, pasajın 
önünde rastladığı 
adını öğrenemediği- 
miz bir gence 
“Ulan namus nasıl 
kirletilirmiş, ben 
saha gösteririm” 
diyerek, kafa attı. 
Ardından kaçmaya 
çalışan gence tekme 
atarak, düşüren 
genç bayan, yerden 
doğrularak, Gazhane 
Caddesi ’nden 
koşarak kaçmaya 
çalışan gencin 
arkasından 
bağırarak, İzleyen 
hiddetli bayan 
çantasından çıkardığı 

bıçağı ile Fırın 
Sokak’a dönen 
gencin arkasından 
koşmasına rağmen, 
olay yerinden 
uzaklaşan genci 
yakalayamadı.
Bu arada, çevredeki 
esnaf sokaklara

Şahin “Yalan yazıyorlar”
Dün, yerel bir 
gazetede, AK Parti 
ilçe Başkanı Enver 
Şahin’in adı kulla
nılarak, İlçe Kayma
kamı Sadettin Genç 
için bir köylü vatan
daşın çözemedikleri 
bir konuyu Kayma- 
kam’a götüreceklerini 
söylemesi üzerine, 
“O’nun 10 günlük 
bir ömrü var. 
Gitmeniz çözüm 
getiremez” 
sözleri ilçede 
yankı uyandırdı. 
Gazetemizi arayan 
Enver Şahin, böyle bir 
sözün kendisi tarafın

döküldü ve 
bağırışlara evlerden 
pencere ve balkon
lardan bakanlar oldu. 
ESNAF ŞOK OLDU 
Bir film sahnesini 
andıran bıçaklı 
kovalamacanın ne 
olduğunu anlamaya 

dan söylenmediğini ve 
yakışıksız olduğunu, 
köylüler ile geçen 
hafta Narlı Köyü nde 
biraraya gelindiğini ve 
en az 30-40 kişi ile 
birlikte görüşme yap
tıklarını, bu tür bir 
sözün hiç bir kamu 
görevlisine söylenense 
yeceğini, kendisinin 
de bu sözleri sar- 
fetmediğini belirterek, 
şunlan söyledi: 
“Son günlerde, bu 
yayın organında şah' 
sim ve partimiz aley
hinde bir çok yalan 
yanltş haberler 
üretilmektedir. .

çalışan Gazhane 
Caddesi’ndeki esnaf, 
gencin arkasından 
bağırarak, söylenen 
genç bayanı 
izlemekle yetindi. 
Olayla ilgili soruştur
ma başlatıldığı 
öğrenildi.

Sokaktaki dedikodu
ları haber yapmak, 
gazeteciliğe yakış
maz. Bu insanlar, 
toplumu karış
tırarak, toplumun 
huzurunu bozarak, 
nereye varmak isti
yorlar bilemiyorum. 
Teşkilat olarak, hiç 
bir devlet memuruna 
baskı yapmadık. 
Dürüst, göreütni 
yapan her kamu 
göre elisin in yanında 
blduk. Kdymaka- 
mimiz için bu tür 
İfadeyi hiçbir, yerde 
kultanmadım, 
kullandırmam da."

mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ne olacak bu çöp
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Demokrasi diye diye... 
demokrasi de anlamını 

yitiriyor mu ne?
Dönem dönem sizlerden ayrı kalıyoruz.
Yaşamsal zorunluluklar nC yazık ki izinsiz 

ayrılıkları da gündeme getiriyor.
Hafta sonunun yoğun bir gündemle geçirdi 

Türkiye.
AKP ye MHP kongrelerini gerçekleştirdi.
Türk Milli Takımımız İngiltere ile berabere 

kalarak, Portekiz vizesini şansa bıraktı.
AKP’nin kongresi Türk Demokrasi ve 

Siyaset Tarihine kalın puntolarla yazılacak 
türden.

Görüntüsüyle, düzeniyle, topluma verdiği 
imajıyla daha da ötesi katılımın yoğunluğuyla 
iyi bir kongre.

Bir de maluk kek, malum kolanın da içinde 
olduğu kumanya paketlerinin ardından yoğun 
kuyruklar olmasaydı.

Katılımlar AKP’nin henüz yıpranmadığının 
da göstergesi...

Ancak benim ilgimi çeken mevcut AKP 
Genel Başkanı’nın yeniden aday oluş biçimi.

Hazret tek aday.
Karşısına kesinlikle rakip çıkmasını 

istemiyor.
Çıkmak isteyeni kendine göre haklı 

gerekçelerle saf dışı bırakıyor.
Ve hazret partinin yönetim kurulunu oluş

tururken
Bursa Milletvekilli Ertuğrul Yalçınbayır’ı 

listenin dışına itiyor.
Sonra da çıkıp demokrasi, özgürlük, hak, 

hukuk nutukları atıyor.
Gel de söylediklerine güven.
Yoksa;
Bir masal düğünü gibi hazırlanmış kongre 

salonunda bulunanların yenilenen görüntüleri 
eşliğinde başbakanın konuşmasını dinlerken 
insan geleceğe dönük olarak umutlanıyor.

Ön yargılarından sıyrılmak istiyor.
Tamam diyor. AKP kitle partisi olma yo

lunda adımlarını sıklaştırıyor.
Tam yol merkeze kayıyor.
Sonra yüksek öğretim kurulunun yeniden 

yapılanmasına ilişkin olarak yasa tasarısının 
meclise sevkedildiğini duyunca yine karam
sarlığa kapılıyor.

Ekonomide yaptıklarına bakıyoruz.
Dövizin ve faizlerin düştüğünü, borsanın 

yükseldiğini görünce ekonomi de işler iyice 
gidecek, kaçaklar tıkanacak diye sevinirken 
bir de bakıyorsunuz başbakanın gölgesi gibi 
dolaşan bir medya patronunun devletten 
düşürdüğü pardon özelleştirdiği bir şirketin
borçlarının ertelendiğini okuyorsunuz 
umutlarınızı askıya alıyorsunuz.

Ama ben hala umudumu korumak 
beynimi aklımı yüreğimi zorlayacağım.

Ülkemi ve ulusum sevdiğim

yine

için

için.
Demokrasi için katlanacağım.

MHP’nin kongresiyle, Türk Milli takımının 
İngiltere ile yaptığı maçla ilgili düşünceleri
mizi de yarma bırakalım.

konteynerlerinin hali
Gemlike 
yakışmayacak 
görüntüler, 
vatandaşı 
üzüyor. 
İlçemizde 
bulunan çöp 
konteyner- 
lerinin bir 
türlü kapan
mak bilmeyen 
kapaklan, 
iç ve dışının 
kirliliğini, 
ağzına kadar 
dolmasına 
karşın 
boşaltılma-. 
ması ve çöp ' 
torbalarının 
konteyner 
çevrelerine 
atılması ilçemizde 
görünmesini 
istemediğimiz 
çirkin manzaralara 
neden, oluyor. 
İlçenin bir çok 
köşesinde 
fotoğraflarda 
görülen manzarayı 
görmemiz 
mümkün.

Bunun için nasıl 
bir çözüm üretmek 
ve bulmak ise, 
belediyenin 
görevleri arasında 
bulunuyor.
Gemlikliler, 
konteynerlerin 
kapaklarının örtül
mesini, iç ve dışı
nın temizlenmesini 
ve sık sık 
boşaltılmasını 
istiyorlar.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

i M II

SATILIK«KİRALIK «2 SERİ IUU
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır'da 

deniz manzaralı, 
kaloriferli... 

(0.535) 774 45 32

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Sahibinden
87 Model Kartal 

özel oto 
(0.536) 897 17 42

Osmaniye Mh. 
Müstakil 2 katlı 

bahçeli 
262 m2 ev 

Tel: 512 05 18

Küçük Kumla da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel: 513 17 97

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel: 512 05 18

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandah 
Hidro lik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 378 18 00

Gazetemiz Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 
No: 3/B GEMLİK 
Tel: 513 17 97
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SSK Gemlik Hastanesi Baştabibi Dr.Neşet Cigerli, sistemlerin kurulduğunu söyledi.

• “Sağlık karneleri
için olur bekliyoruz”
Gemlik, Orhangazi ve İznik’ti SSK’lılann eş ve çocuklannm 
Gemlik’ten sağlık karnesi alabilmeleri için başlatılan çalış
malar tamamlandı. Bilgisayarlar alındı, sistem bağlandı. 
Şimdi Ankara’dan “Başlayın” emri bekleniyor.
Gemlik, İznik ve 
Orhangazi’de 
bulunan SSK 
emeklilerinin eş ve 
çocuklannm bugüne 
kadar Bursa'dan 
verilen sağlık 
karnelerinin 
Gemlik’te verilmesi 
için uzun süredir 
devam eden çalış
malar, meyvalannı 
verdi ve işlemlerin 
başlatılması için 
Ankara’dan 
olur beklendiği 
açıklandı.
SSK Hastanesi 
Baştabibi Dr. Neşet 
Cigerli, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 

' binlerce SSK’lıyı

Bursa’ya gitmekten 
kurtaracak olan 
bu sistem için 
Genel Müdürlükten 
“Başlayın” ;emrini

TAŞI 
GEDİĞİNE I

Bag-Kur’a

beklediklerini 
belirterek, 
şunları söyledi 
“Sağlık karneleri ile 
ilgili gerekli tüm 
bilgileri alabilme
miz için yeni bir 
bilgisayar sistemi

yapılan değişiklik 
nedeniyle, birkaç 
gün uzayabilir.. 
Bu hafta içinde 
veya önümüzdeki 
hafta içinde 
‘‘Başlayın ” emri - 
geldiğinde

emeklilerden destek.
AKP iktidarının Ağustos ayında 
çıkardığı yasa ile Bağ-kur’u 
bundan sonra işçi ve memur 
emeklileri maaşlarının yüzde 
10’u ile destekleyecekler.
İstimai dayanışma 
Nasıl gösterilir ki 
Güçlünün güçsüzü 
desteklemesi değil, 
Güçsüzün güçsüzü desteklemesi 
önemli olduğundan herhalde....

îsabel ile tanıştık

Doğanın kuralları Hç şaşvmpor.
Gece-gündiız ve mevsimler nasıl 

şaşmıyorsa, depremler ve fırtınalar 
da belli bir düzen içinde oluyor.

Amerika'nın meşhur 'Isabel fırt» 
nasmı hatırlarsanız.

Ne zaman geleceği ve nereleri 
vuracağı bellidir.

Elinizden hiç bir sey gelmez.
Önleminizi alır.
Sadece beklersiniz.
Benzer bir durumu, ben de her 

tatil döneminde yaşıyorum.
. Yaklaşık 15 yıldan beri. Eylül 

ayının ilk yansında Didim'e tatile 
giderim.

Eylül’ün ilk haftasında, mutlaka 
bir fırtına kopar..

Ve. 2-3 gün sürer.
' Bazen Kuşadasını perişan eder.

. Bazen Didim’i alt üst eder.
Bu sene piyango Bodrum'a 

vurdu.
Sanırım, Ayvalık'ta hasar gördü.
Bir süre önce, benzer bir fırtına 

ile biz de tanıştık
Minareler yıkıldı.
Çamlar, çınarlar devrildi
Sabahın erken saatlerinde Bursa 

ve çevresini vurdu.
Adına lodos falan dediler.
Ama. 83 km hızla eser bir n zgar. 

lodos olamazdı.
Bu bir fırtınaydı.
Sanki her yıl Amerikan sahillerini 

vuran, “îsabel” gibiydi.
Doğayı olduğu gibi kabul etmek 

zorundayız.
Nimetlerinden istifade ederken, 

külfetlerine de katlanmak zorun
dayız.

Aslında, doğanın nimetlerini 
gerektiği kadar koruyamıvoruz.

Hic olmazsa felaketlerinden ders 
almalıyız.

Ve. İhmalkar yapımızı, tedbir 
almaya zorlamalıyız.

ve bağlantıyı 
yapacak modemi 
kurduk. Bununla 
ilgili Genel 
Müdürlüğe yazı 
yazarak, sağlık 
karnelerinin 
Gemlik'ten 
verilmesi için 
izin istedik.
Bu izin. Genel 
Müdürlükte bazı 
atamalarda

sigortalı eş ve 
çocuktan ile

~ SSK emeklilerinin 
sağlık karne
lerini vermeye 
başlayacağız.
Böylece Gemlik 
Hastanemizde 
sigortalılara 
yönelik yeni bir 
hizmeti daha 
gerçekleştirmiş 
olacağız. ” dedi.

Postaneye giren adam, gişe memu
runa sordu:

İngiltere'ye bir mektup yollaya
cağım, pul istiyorum.”

Gişe memuru sordu.
Mektubu uçakla mı. yoksa irenle 

mi yollamak istersiniz.”
“- Hayır posta ile yollamak istiyo

rum.”
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Özel tüketim vergisinezam
Otomobillerin ek motorlu olan otomo
ÖTV oranlan 3 taşıtlar vergisi billerin özel
ile 25 puan ni iptal tüketim ver-'
arasında etmesinin gisi oranı • *

artırıldı. ardından yüzde
Bakanlar yeni kaynak 27’den 30’a
Kurulu otomo arayışlarını yükseldi.
billere uygu hızlandıran Motor
lanan Özel hükümet silindir hacmi 1

Tüketim otomobillere 1.601-2.000
Vergisi uygulanan santimetre
Oranlarını özel tüketim küp arasın-
3 ile 25 puan vergilerini dakilerden tutarlar da
arasında artırdı. yüzde 52, yenilendi.
değişen oran Resmi üstünden Özel tüketim
larda artırdı. Gazete’de ise, yüzde vergisi miktarı.
İçkilerden alı yayımlanan 75 özel tüke içki türlerine
nan asgari Bakanlar tim vergisi alı göre litre başı
Özel Tüketim Kurulu nacak. na 750 bin Ura
Vergisi tutar Kararı’na göre, Bu arada 20 milyon lira
ları da yeniden silindir hacmi içkilerden arasında belir
belirlendi. 1.600 alman özel lenen tutarlar
Anayasa santimetre tüketim -vergisi dan düşük
Mahkemesinin küp’e kadar için asgari olamayacak.

İhracatçıya 
enerji 

müjdesi
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanı Hilmi
Güler, 
elektrik ve doğal* 
gazda uzun bir

Buna göre, 
asgari vergi 
oranı birada 
750 bin, 
köpüklü şarap 
larda 3 milyon, 
rakı da 10 
milyon 200 
bin, viski ve 
rom da 19 
milyon lira ola 
rak belirlendi.

süre zam yap
mayı planla
madıklarını
söyledi.
Hilmi Güler, Dış 
Ticaret Haftası 
dolayısıyla başarılı 
ihracatçılara ödül 
töreninde enerji 
teşvikleri üzerinde 
durdu.

s : • işi
Güler, elektrik ve 
doğalgazda, uzun
ca bir süre zam

AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPIU GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “I

; gfflHSa»®®

KALtTEDE ÖNCÜ 
Et YATTA ÖLÇÜ”

& Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No: 1 T?İ Tel: (0,224) 514 30 52 GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA
Tel: (0.224) 363 98 72

G£.M.: (0.532) 324 08 56

yapılmayacağını 
belirtirken,

Hilmi GÜLER

sanayicilerin 
kullandığı elektrik ' 
fiyatlarının da 
konutlara satılan 
elektrik fiyatının

altına çekileceğini 
söyledi.
Hilmi Güler, 
üretici ihracatçılara 
da performansları
na göre ucuz elek
trik vermeyi plan
ladıklarını, peşin 
enerji satışıyla da 
ihracatçıların gele
ceğe daha kararlı 
bakabilmelerine 
olanak sağlayacak 
düzenleme yapacak 
lannı vurguladı.

BU PİZZANIN 
TAPINA BAKTINIZ MI? 
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik 'te İlk I
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler '

Kfe, •

MflMfi MI fi PIZZfiRlfi

Ev ve ilerlerine servisimiz vardır
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
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Lodos fırtınasının zarara uğrattığı yerlerden biri olan 
Küçük Balıkçı Bannağı’nda, kırılan betonların arasına 
sıkışan ağlar ve balıkçıların onanm yerlerinin kalma
ması küçük balıkçıyı zor duruma soktu. Balıkçılar, 
barınağın bir an önce onarılmasını istiyorlar.
Geçtiğimiz günlerde, 
ilçemizi de etkisi 
altına alan lodos 
fırtınası. Küçük 
Balıkçı Barınağı nda 
da büyük zarar
lara yol açtı.
Ufak balıkçıların 
ağlarını onardıkları

ye teknelerini 
bağladıkları 
Balıkçı Bannağı’nda 
lodosun etkisi ile 
barınak altındaki . 
kayalann denize 
çekilmesiyle, bannak 
göçtü ve ağalar 
yanlan bannak

‘w U j '*v

c

betonlarının 
arasına sıkıştı. 
ZARARIMIZ 
BÜYÜK
Gemlikli balıkçılar, I 
fırtınanın . 
balıkçılarda 
milyarlarca lira 
zarara yol açtığını, I 
barınağın ise, 
kullanılamayacak 
duruma geldiğini 
belirttiler.
Barınağın onarılması 
için Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
çimentosunu ve 
demirini balıkçıların 
temin edeceğini 
söylediklerini 
belirten Gemlik 
Balıkçılar Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Dalarel, onanının 
yapılmasını iste
diklerini, ancak, 
bu isteklerinin 
yerine getirilmemesi 
sonucu, küçük

^dosN»*»

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP J

HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAMI MİMİ GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİNİZ VARDIR

I FİTİL
J ÇAKMAK
I FİLİTRE

| POMPA

25.ooo.ooo.-tl. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003- 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

TEL:513 78 07

balıkçının zor 
durumda kaldığını 
.söyledi.
Balıkçılar Derne
ği’ nin karşısında 
bulunan Küçük 
Balıkçı Barınağı’nın 
bir an önce 
yapılarak, küçük 
balıkçıların sıkın
tılarının giderilme
sini isteyen Dalarel, 
yarılan beton 
arasında kalan 
ağlan göstererek, 
“Zararımız 
büyük, ağlan 
onaracak yerimiz 
kalmadı” dedi.

A ACÎİVE ■C-’- 
Mk COMPUTER M* —
BİLİŞİM HİZMETLERİ 

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN! 

M TÂKth* İMM â YIL SÂfİAMTİ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onarım
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri ♦ Blos Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Suppty Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ WebTasanm
✓ Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezi Kal: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 5131169 • 51312 25
www.activebilisim.com

http://www.activebilisim.com
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Gemlik Karate İhtisas Kulübü sporcuları, Sakarya Karate Dövüş yarışmalarına katılıyork 
♦

Gemlikli karateciler
Adapazan’nda yarışıyor

Gemlik Karate 
İhtisas Spor 
Kulubü, Sakarya 
İl Spor Müdürlüğü 
Karate Ajanlığı’nın 
düzenlemiş olduğu 
Komite Dövüş 
yarışmalarına 
katıldılar.
Kulüp Antrenörü 
Serkan Ezen, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, > 
sekiz ay sürecek 
olan komite 
müsabakalarına, 
geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
başlandığını ve 
yarışmaların

Bursa'yı temsileh 
yarışmalara katıldık
larını söyleyen Ezen, 
geçtiğimiz hafta 
10 kişilik bir ekiple 
karşılaşmalara 
gittiklerini, bu hafta 
Cumartesi günü ise 
yaklaşık 20 kişilik 
sporcu grubu ile 
yarışmalara katıla
caklarını belirtti.
SEKİZ AY SÜRECEK 
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
Antrenörü Serkan 
Ezen, dövüş yarış
malarının sekiz ay 
süreceğini, 
Ramazan ayında

kademeli olarak 
devam edeceğini 
belirterek, 
şöyle konuştu : 
“Adapazarı Kapalı 
Spor Salonu’nda 
başlayan 
yarışmalardan 
mutlaka başarı ile 
döneceğimize 
inanıyorum.
Bursa’yı Gemlik 
Kulübü olarak 
bizim temsil 
etmemizden de 
ayrıca büyük mut
luluk duymaktayız. 
Gemlikli sporcu
larıma güveniyo
rum. İyi sonuçlar ÂL&

0

NILTON AİLE GAZİNOSU
MOÎftlFtau M fim »KMB

DÜĞÜN - NİSAN ■ SÜNNET, ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE - TOPLANTILARINIZ İÇİN

ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!

REZERVASYON TEL . 513 10 71
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j I
Konuşta tam çok yaşıyor Sigara

Çok konuştukları, 
sıkıntıları sürekli 
olarak dile getirdik
ten için erkekler 
tarafından dır dır 
etmekle suçlanan 
kadınların aslında bu 
sayede strese karşı 
başanyia savaştığı, 
ömürlü olduğu ve 
cinsiyetin strese karşı 
koymada belirleyic i 
faktörlerden biri 
olduğunu bildirildi. 
Uzmanlar, kadınların 
strese karşı erkekler
den daha dayanıklı 
olduğunu ve stresle 
daha iyi mücadele 
edebildiğini belirtti. 
Belirleyici olan fak
törü ise, “Kadınlar 
erkeklere göre daha 
sosyal, duygu, dü 
şünce ve sıkıntılarını 

i çevreleriyle daha 
rahat paylaşabiliyor. 
Bu nedenle strese 
daha az fizyolojik 

1 f yanıtlar veriyor.
' Bunun sonucunda 
da daha uzun bir 
ömre sahip olup, 
bazı hastalıklara 
daha az yakalanıp, 
daha çabuk kurtu- 

ı luyorlar~ dedi.
Ashnda zor yaşam 
koşullan, deprem, 
ölüm, hastalık gibi

strese neden olan 
olaylarda travma son
rası stres bozukluğu
nun başlangıçta 
kadınlarda erkekler
den daha sık 
görüldüğü belirtildi. 
Ancak zaman içinde 
kadınlann erkekler
den daha çok iyileş 
tiğine dikkat çekildi. 
Burada bir çok 
faktörün devreye 
girdiğini belirten 
uzmanlar, kadınların 
daha çok sosyal 
olmasına karşın 
erkeklerin bireysel 
özelliklerinin ağır 
bastığım dile getirdi. 
Uzmanlar, şöyle 
devam etti: 
“Kadınlar 
çevreleriyle iyi 
iletişim kuruyor, 
hastalıklarını daha 
fazla dile getirip 
paylaşıyor. Tedavi 
için başvuru cesaret
leri daha çok. En 
azından dikkatlerini 
başka şeylere daha 
iyi yönlendirebiliyor- 
lar. Sadece kendileri 
değil çocuklarını da 
düşündükleri için 
savunma mekaniz
malarını daha çok 
yüceltiyorlar. Özel
likle çocukları için,

kendinden çok 
başkalarım düşünme 
özelliği sayesinde, z 
daha büyük hedef 
leri olabiliyor.
Kadınlar daha çok 
toplumsal oluyorlar. 
Erkekler ise, daha 
çok bugünlerini, 
yakın zamanlarını 
düşündükleri için 
daha yoğun sıkın
tılar içinde kalıyor
lar. Erkekler daha 
çok bireysel olmaya 
eğilimli. Sorunlarını 
paylaşmıyorlar.
Böyle oluncada 
sıkıntılarına, stresle 
rine çare bulamıyor
lar. Erkekler hep, 
‘ben güçlüyüm, ben 
etkilenmem, ben 
erkeğim 9 düşüncesi
ni yaşadıklarından 
dolayı kendi duygu
larıyla barışamıyor
lar. İçleri ve dışları 

■ farklı oluyor. Bu da 
• stresten daha çok 

etkilenmeyi, daha 
çok yıpranmayı 
beraberinde 
getiriyor. ”
“Erkek adam ağla
maz, erkek adam 
güçlüdür” gibi halk 
arasında yaygın olan 
kanıyı eleştiren < 
uzmanlar, erkekleri

stresle başa çıkmada 
başarısız kılan temel 
faktörlerden birinin 
bu yaygın kanı 
olduğunu vurguladı. 
“Bizim toplumda 
kadınlara zayıf gö
züyle bakılır, erkek
ler güçlü zannedilir 
ama aslında biz 
erkekler kadınlar 
kadar güçlü değiliz. 
Çünkü kadınlar 
daha cesurlar, içleri 
dışları bir, yardım 
alma büyüklükleri 
var. Biz erkeklerin 
yardım alma büyük
lüğü yok. Biz erkek
ler dışarıya iyi görün 
mek için bir parça 
kendimize yalan 
söylüyoruz. Bu hem 
eşimizi, çocuk
larımızı hem de 
kendimizi daha çok 
yıpratıyor. Üstelik 
bizden sonra gelecek 
erkekleri de böyle 
yetiştiriyoruz. ” 
Erkek çocukları, 
“Erkek adam ağla
maz, erkek adam 
güçlüdür” anlayışıyla 
yetiştirmek yerine, 
duygularını dile 
getirebilecek şekilde 
yetiştirilmelerinin 
önemine dikkat 
çekti.

fıtık
ediyor

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
GO/en Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır faks»

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 1.56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C Savca# 513 10 53
CJava Yrd. 513 29 54
Emntyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer5ağ.Oca# 513 10 68

TAKSİLER

513 18 21
513 2467 
5133240
513 23 24
514 3650

Uzmanlar, bir 
organ veya 
dokunun kendisini 
çevreleyen kasta 
oluşan zayıf bir 
noktadan dışarı 
çıkmasıyla oluşan 
fıtığın birçok 
türünün bulun
duğunu ancak 
en sık 
rastlananm kann 
duvarı fıtıkları 
olduğunu anlattı. 
Kann duvan fıtık
larının genellikle 
ağır yük 
kaldırarak 
çalışanlarda 
görüldüğüne 
dikkat çeken 
uzmanlar, “Karın 
duvarı fıtıkları, 
günlük yaşamda 
ağır kaldırma, 
taşıma, spor 
esnasında ters 
bir hareket 
yapma, kronik 
öksürük, kabızlık, 
çok doğum 
yapmak, idrar 
zorluğu ile ortaya 
çıkabileceği gibi 
ileri yaşa bağlı 
olarak ta

oluşabilir" dedi. 
Ağır yük taşınması 
esnasında kann 
duvarı kaslarının 
kasıldığını ve 
kann ici basıncın 
arttığını dile 
getiren uzmanlar. 
doğuştan 
veya sonradan 
oluşan etkenlerle 
zayıflamış olan 
göbek ve kasık 
bölgesinde artan 
basıncın yırtıl
malara neden 
olduğunu kaydetti. 
Sigaranın da ileri- 
ki yaşlarda fıtık 
oluşumunu tetik- 
lediğini anlatan 
uzmanlar, “Sigara 
içindeki zehirli 
maddeler doku
nun kolejen sen
tezini (yapısını) 
zayıfla tarak, 
fıtık oluşumunu 
tetikler" dedi. 
Bu nedenle 
sigaranın özellikle 
tiryakilerde 
dokuları güçsüz 
bırakarak fıtığa 
neden olduğunu 
bildirildi.TEK Arıza 

TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 1095
513 37 42
513 1507
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 1042
513 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115
\ 513 23 25

Muhasebe Md.513 45 21 *182

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

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

Aslan
Dinlenme Tes. 513 24 94

513 10 79

. VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 6500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukltgco‘ 513 80 00

513 3033

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
15 Ekim 2003 Çarşamba

SAĞLIK ECZANESİ

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

613 45 21 -111
Yalnız 185

YIL : 31 SAYI: 1671
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaadık-Yaymahk-Reklamahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



15 Ekim 2003 Çarşamba Say

15 El< u
Gen Ömer Bal’a kaçak elektrik suçlaması

Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal’ın sahibi olduğu 
eski bir eve ve su motoruna kaçak olarak elektrik bağlandığı 
için TEDAŞ yetkililerince, tutanak tutulduğu öğrenildi.

Demlik 
ıtisas 
lulubu 
I Spoı 
arate 
üzeni) 
omih 
ırışm 
atıldı 
ıılüp . 
:rkar 
ızeteı 
ıklaı 
kiz s 
an kl 
asabi' 
etiği 
ımaı 
slan 

‘ rısnj
85 
ğUIT

Yerel seçimler yak- 
1 taşırken, belediye 
i başkanlarına yöne- 
। lik suçlamalarda 
su yüzüne

I çıkmaya başladı.
I Küçük Kumla 
Belediye Başkanı

। Ömer Bal ın 
köy içinde bulunan 
eski evine ve 
bahçesinde bulunan 

|su kuyusundaki 
/motora kaçak elek* 
trik bağladığı 
iddiasıyla, TEDAŞ’a 
yapılan, şikayet 
üzerine tutanak 
tutulduğu öğrenildi. 
TED AŞ yetkilileri, 

. olayı doğrularken, 
kendilerinin kim

| olursa olsun

,'led

yasalara aykın 
olarak işlem 
yapanlar hakkın
da kendilerinin 
de yasal işlem 
yapmak zorunda 
olduklarını 
belirttiler.
BALIN 
AÇIKLAMASI 
Konu ile ilgili 
görüşlerini 
aldığımız 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal ise 
olay hakkında 
şunları söyledi : 
“Köy içinde 
yaşlı ve özürlü 
bir vatandaşın 
oturduğu evi 
ben aldım.
Bu evdeki

Küçük Kumla Belediye Başkanı Bal, muhalif 
lerinin kendisini yıpratmak için her yolu
denediklerini söyledi. 

sayalların bozuk 
olduğunu görünce 
elektrikçi Abdul 
lah Topal'a yeni

lemesini ve abone 
yapılmasını 
istedim. Bunun 
için ödenecek 

paranın 20 mily
on lira tuttuğunu 
TEDAŞ’tan 
öğrendik. Ancak 
elektrikçi sayaç 
yerine elektrik 
direğinden 
elektriği alınca, 
beni adım adım 
takip eden 
muhaliflerim 
durumu TEDAŞ'a 
bildirerek, 
tutanak 
tutturmuşlar. 
Diğer olayda ise, 
geçen yıl suların 
az olması nede
niyle, kendi 
artezyenimden 
belde şebekesine 
su verdim. Bunun 
için kullanılan

enerjiyi TEDAŞ’a 
günlük olarak 
ödüyorduk.
Bu konuyu da 
şikayet konusu 
yapmaları sonucu. 
TED AŞ görevli
lerinin tutmuş 
oldukları bir tut- 
nak sözkonusuduz 
Muhaliflerim beni 
karalamak için 
ajan gibi beni 
adım adım 
takip ediyorlar. 
Benim kimseye 
veril m ey ece k 
hesabım yoktur. 
Seçim dönemine 
girildiği için 
çamur at izi 
kalsın politikası 
yürütüyorlar. ~

MAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK t
H 2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI B I
II MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELLERDE

✓ 4 S YILDIZLI 
YEMEKLİ
23 KİŞİLİK LÜKS ODALAR
KONAKLAMA
IS GÜR SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC 
✓ STANDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 OGÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ A*

K HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; İ Kİ 1 &
® ✓ hler^lxfobvo llmandılı gidiş, dönüş j I ®
? ✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 
S ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST pçrkurunda uçak bileti TÜRK HAVA YOLLARIC$) ı^jSmfijÂrgbiştapCdd]^ve Ulaşım çekleri ücretleri

✓ klimalı otobüslerle, transferler ve Ziyaretler
✓ Haretn-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hıra Dağı, Hıra Mağarası, Yedi Mescidler
✓ $övr'Mdğdrası,'Clh‘Möscldı,Cennştü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev 
✓ M^scld-i hebevl, Küba Mescidi, Kîbleteyn Mescidi, Yedi Mescidler 
✓ Hendek Savaşı MahdH, Uhud Dağı* HtŞ.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki
✓ HöCTrehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe

KAYABEYOGLUMI 
TURİZM SEYAHATE)

Demirsubaşı Mh. &
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓' blh görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetimi ve Rehberlik Hizmetleri

Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK® 
Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44®



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni bir hizmet atafiam başlattı

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedavs

[ Eli bıçaklı kadın serbest bırakıldı
Önceki gün. Gazhane Caddesi nde meydana gelen olayda, Candan Acar adlı kadın, Gürle İş Merkezi önünde, kız kardeşini rahatsız eden ve hakkın 
da çirkin sözler söyleyen Selçuk Çavma adlı gence önce vurmuş, ardından gencin kaçması üzerine, peşinden koşarak, yanında taşıdığı bıçağı il 
kalçasından bıçaklamıştı. Dün, çıkarıldığı mahkemede Selçuk Çavma’nın kardeşi için çirkin sözler söyleyerek, huzurlarını kaçırdığını bu nedenle 
sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Duruşma başka bir tarihe ertelenirken, Candan Acar, tutuksuz yargılanmak üzere, serbest bırakıldı.

O 16 Ekim 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesinde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzena kuponunu, 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.........

YAKINDA BEKLEYİN!

Cevat Güllüoğlu adlı vatandaş, ilçemizde ikinci kez intihar şov yaparak, izleyenlere korkulu anlar yaşattı.

Çatıda intihar şov
^jüne f^akı§

Kadri Güler 
gemlîkkorfez mynet.com

Umurbey Kültür Mirası
Gemlik'te yıllardır yazmamıza karşın 

yapamadığımız bir çalışmayı Umurbey 
|| Belediye’si gerçekleştiriyor.

Umurbey gibi ilçemizin birçok köyü, 
|| eski konutlar açısından oldukça zengindir.

Bunlardan biri de benim büyüklerimin 
f doğduktan Küçük Kumla’dır.

Umurbey ve Küçük Kumla gibi birçok 
I yerleşim biriminde, dünden bugüne bize 
gelebilen eski eserleri bir türlü korumayı 

' bilmediğimiz gibi, birkaç tanesini gelecek 
| kuşaklara aktaramadık.

İstiklal Caddesinde bulunan Kemal Dikim Apartmanının çatısına 
çıkan Cevat Güllüoğlu adlı şahıs, intihar edeceğini belirterek, izleyen
lere korkulu dakikalar yaşatırken, bu kişinin daha öncede aynı şovu 
altı ay önce Sancar İş Merkezinin çatısına çıkarak da yaptığı anlaşıldı.

İşte bunu ilk 
Belediyesi oldu.

İs Bankası’nın

başaran Umurbey

sponsorluğunda,
II Belediye nin karşısında bulunan eski 
|| Belediye Binası düzenleme çalışmaları 
| başlıyor.

Kısa zamanda bu çalışmanın tamamla- 
II narak küftür mirasımıza katılmasını diliyo- 
■ rwm.

Bir güzel ve sevindirici haberi ise, dün
■ Umurbey Belediyesinden gelen faks ile 
I aldık.
* Umurbey eski Belediye Binası ve 
| Umurbey Beldesi, Dünya Mirası Kentler 
| Organizasyonu (OWHC) tarafından 
I Rodos’ta düzenlenen Mirası Canlı 
I tutmak" sempozyumuna konuk oldu ve 
| tanıtıldı.

Bu çalışmalara emeği geçenleri kuf- 
| kftforum.

Basanlarının devamını diliyorum.

İlçemiz dün akşam 
saatlerinde yine bir 
şovmenin intihar 
şovuna sahne öldü. 
Yaklaşık altı ay önce 
Çarşı Meydanı’nda 
bulunan Sancar İş 
.Merkezi’nin çatısına 
çıkan sağır ve dilsiz 
kızını ameliyat ettire
mediğini iddia eden 
Karabük’lü Cevat 
Güllüoğlu (23) adlı 
şahıs, intihar etmeye 
yeltenmiş, polislerin 
iknasıyla çatıdan 
indirilmişti.
Dün de aynı şahıs, 
bu kez İlçe girişindeki 
Kemal Dikim Apartma 
nı’nm çatısına 
çıkarak, aynı 
şovunu tekrarladı. 
İlçe Emniyet Müdürü 
ve polislerin iknasıyla, 
çatıdan indirilen şahıs, 
gözaltına alınarak, 
Devlet Hastanesi’ne 
sevk edildi. Şahsın, bu 
işi meslek haline 
getirdiği öğrenildi. 
Haberi sayfa 3'de

mynet.com
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Faruk Güzel
Gürhan ÇETİNKAYA

kongrede tek adayTBMM kararının mürekkebi kurumadan bombalı mesaj aldık 
Ülke gündemini yakalamak çok zor.
MHP kongresi ve Türk Milli Takımımızın 

İngiltere ile yaptığı savaşı pardon maçı yaza-
cağız diye dün söz vermiştik.

Ama ani bir gelişme ile daha 
aldığı asker gönderme kararının

TBMM’nin 
mürekkebi

kurumadan Irak’t an bombalı uyan aldık.
Evet Irak ta, TBMM’nin hükümete Irak’a 

gitme yetkisi veren tezkereyi oylamasının 
hemen ardmdaan

Irak Büyükelçiliğimizin yakınlarında bomba 
yüklü bir araç infilak etti.

Gerçi Başbakanımız her zamanki öngörüsü 
ve yüksek çözümleme gücü ile “saldırının bom
bayla ilgisi yok” dediyse de Bağdat 
Büyükelçimizin açıklamaları başbakanınkiyle 
pek örtüşmüyor.

Bir iletişim kopukluğu olsa gerek.
Irak nere... Başbakanlık nere....
Hem Irak'da savaş var ya...
Onun için iletişim telleri kopmuştur belki.
Ne diyor Bağdat Büyükelçisi Paksüt:
“Patlamanın gerçekleştiği gece eşim Ferda 

Paksüt’le rezidansta oturuyorduk. Birden 
bire büyük bir gürültü ile gelen sarsılma 

I oldu. Daha sonra bir intihar saldırganının 
I bomba yüklü arabasını rezidansı hedef 
I alarak patlattığını öğrendik.

Büyükelçiliğin çok büyük bir risk altında 
I olduğunu biliyordum. Bu risk bakanlığımızca 
I da biliniyordu. Gerekli önlemleri almaya 
I çalıştık. Ama bu tür saldırılar her zaman çok 
I ani gerçekleşir. ”
I Başka ne desin büyükelçi...

Gerçi savaş bu...
I Adam bağımısızlık ya da ayakta kalma savaşı 
I veriyor.

Onun için vurmak zorunda.
Müslümanmış, Türkmüş ayırt etmez.
Kaldı ki hedeflediği büyükelçilik binasının ait 

I olduğu ülke savaşta ABD’ye destek verme 
I karan almışsa...

Savaştan daha korkuncu yok.
I İşin şakası da yok.

Gönder gönderme Irak’a asker çıkarma 
I karan aklıysan önlemlerini de almak zorun- 
I dasın.

Patlamanın savaşla ilgisi yok biçimindeki 
I açıklamalar bana göre yerinde değildir.

Olaya daha duyarlı yaklaşmak, geç de olsa 
I gereken önlemleri almak daha acildir.

Bu tür açıklamalar olsa olsa vicdan rahatla- 
I maya dönüktür.

Başka bir yaran olmaz.
İş karar vermekle ya da yetkiyi almakla bit- 

| miyor.
Arkası var. Ve katlanması çok zor.
Ama ne yapalım ki meclisimizin yüce iradesi 

hükümete asker gönderme yetkisini verdi.
Bu iradeye saygılı olmak zorundayız.
Neden mi?
Çünkü o meclisi Türk Halkı belirledi de 

ondan...

Doğru Yol 
Partisi’nin pazar 
günü yapılacak 
olan ilçe kong
resinin hazırlıkları 
sürüyor.
Kongrede ilçe 
başkanlığına 
şimdiki İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel’den başka 
adayın çıkmaya
cağı öğrenildi. 
19 Ekim 2003 
Pazar günü Milton 
Aile Gazinosu’nda 
yapılacak olan 
Doğru Yol Partisi 
ilçe kongresi için 
hazırlıkların 
tamamlandığını 
söyleyen İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, “Partimize 
yakışır bir 
ilçe kongresi 
gerçekleştire
ceğiz. Kongrede 
400 delege 
oy kullanacak. 
Kongrede atama 
ile yöhetimde

Faruk Güzel, Pazar günü yapılacak olan DYP İlçe 
Kongresinde ilçe başkanlığına tek aday olarak katılacak.
olan bugünkü 
yönetim yerine 
seçilmiş yönetim 
geçecek.
Arkadaşlarımın 
isteği üzerine 
adaylığımı 
koyacağım. 
Büyük bir 
ihtimalle 
kongreye tek 
liste halinde

gideceğiz. ” dedi. 
Güzel, kongreden 
sonra yoğun bir 
çalışma tempo
suna girerek, 
yerel seçimlere 
yönelik çalış- , 
malara başlaya
caklarını belir
terek, “Amacı 
mız, yerel 
seçimlerde

Gemlik’te birinci 
parti olmak 
ve belediye 
başkanlığını 
kazanmaktır. 
Bunun için 
tüm gücümüzü 
kullacağız, 
belediyeye 
DYP’nin bayrağı 
nı dikeceğiz.” 
şeklinde konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

I ’ ii • II

OTh KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır.
SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SÂTILIKOTO

Balıkpazarı Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Sk. 

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh.

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev

Tel : 512 05 18

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Sahibinden
87 Model Kartal 

özel oto 
(0.536) 897 17 42

Küçük Kumla da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel: 513 17 97

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlat 
(0.535) 378 18 00Siz de satılık veya kiralık 

ilanlarınızı, aradığınız 
eleman ilanlarınızı 

gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

SATILIK ARAZİ'
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Gazetemiz Büromuz 
İstiklal Cd. Bora Sk.

No: 3 / B GEMLİK
Tel : 51317 97
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Çatıda intihar şov
İstiklal Caddesi nde bulunan Kemal Dikim Apartmam’nın çatısına 
çıkan Cevat Güllüoğlu adlı şahıs, intihar edeceğini belirterek, izleyen
lere korkulu dakikalar yaşatırken, bu kişinin daha öncede aynı şovu 
altı ay önce Sancar İş Merkezinin çatısına çıkarak da yaptığı anlaşıldı.
Dûn. istiklal Caddesi 
Kemal Dikim 
Apartmanı çatışma 
çıkan Cevat 
Guflüoğhı (23) adh 
v atandas. candan 
aç aklara» sarkıtarak, 
m cihar susu verdi. 
kendisini izleç en
lere korkulu 
dakikalar yasttı. 
Gûlûoğiu'nun yak- 
kasA aib ay önce 
Cara Meydanı Halk 
Bankası karsısında 
r>uJunan Sancar İs 
Merkezi çatısına da 
cAarak. sağır ve dil
siz kzzmı ameliy a t 
tllâı—.ıfcğüni. issiz 
olduğunu ve bu 
nedenle intihar ede- 
cegini söyleyerek, 
bir kez daha sos 
, açtığı ortaya çıktı, 
v atandaslarm

İntihar şovmeni Cevat Güllüoğlu, ilçemizde ikinci intihar gösterisi
ni Kemal Dikim Apartmanı’mn çatısına çıkarak yaptı.

Güllüoğlu’nu çatıda 
görüp, polise 
haber vermesiyle 
başlayan şov, yak
laşık bir saat sürdü. 
İlce Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ve 
emniyet görevlileri

Tth: Aldanmak

TAŞI 
GEDİĞİNE

Unutanlara 
hatırlatılır..

olay yerine gelerek, 
çatıya çıktı ve ikna 
etmeye çalıştı.
Konuşmayan şov
men, kendisine dilsiz 
süsü vererek, zaman 
zaman ayaklarını 
çatıdan aşağıya 
sarkıtarak, yoldan 
izleyenlere korkulu 
anlar yaşattı.
Şovmen emniyet 
görevlilerince 
ikna edilerek, 
çatıdan indirildi. 
DOKTORA SEVK 
Aynı şahsın daha 
önce de aynı gi 
rişimde Sakarya, 
Giresun, Trabzon, 
Alanya gibi bir çok 
yerlerde şovunu 
gerçekleştirdiği, 
elinde bulunan bir

dosyadan 
ortaya çıktı. 
Cevat Güllüoğlu’nun 
elindeki dosyada, 
gazetelerde yer alan 
intihar küpürlerinin 
yanında, epilepsi 
hastası olduğunu 
gösteren bir rapor 
bulunuyor.
Güllüoğlu’nun intihar 
rolleri ile çeşitli yer
lerden para topladığı 
saptanırken, Devlet 
Hastanesi’ne doktor 
kontrolüne gönde
rilen şovmen, daha 
sonra ilçe emniyet 
görevlilerinin 
aralarında topladık
ları para ile doğum 
yeri olan Karabük’ün 
Cumayanı Köyü’ne 
gönderildi.

Buyuk devletler ile dost olmak, 
ayı ite yatağa girmeye benzer. 
Rahmetli İsmet İnönü'nün 

bu sözü unutanlara ve 
bilmezden gelenlere hatırlatılır. 
Ttrfa’ya gelmemek için,,.

Oyun içinde oyun
Sorun sadece Y.Ö.K. yasasında 

değildir.
Y.ö.K. yöneticileri de yıpranmıştır.
Bunu her kesim söylemektedir.
- Bir kere, rektör seçimi demokratik 

değildir.
Her üniversite, kendi rektörünü ken

disi seçmelidir.
Rektör seçimi atama ile olmaz.
İkinci ana problem, üniversite seçme 

sınavlarmdadır.
İmam- Hatip liseleri, Meslek Liseleri 

ile aynı kategoriye konulmuştur.
Bu düzenleme yanlıştır.
Ve. Maksatlıdır.
- İmam Hatiplerde 56 bin öğrenci,
- Meslek Liselerinde 800 bin öğrenci 

vardır.
İmam-Hatiplere getirilen kısıtlamaları, 

Meslek Liseleri de yaşamaktadır.
Halbuki Meslek liseleri, sanayileş

menin bir parçasıdır.
Daha özen gösterilmesi gerekirken, 

meslek liseleri harcanmaktadır.
Belki de, kasten harcanmaktadır.
Katsayı oyunu ile 50 puanları kesilen 

bu çocuklar, öğretim gördükleri alanda 
yükselememektedir.

Bu durumda, lise ve kolejlerde 
okuyan öğrencilerin önü açılmaktadır.

Fakir ailelerin çocukları olan Meslek 
Liselilerin, önü tıkanmaktadır.

TÜSİAD Başkanının önerileri 
kamuoyunda olumlu karşılanmıştır.

- İmam Hatip okulları, Meslek Lisesi 
statüsünden ayıklanmalıdır.

- İhtiyaca göre, yeniden imam-hatip 
lisesi adedi tespit edilmelidir.

- Ve İmam - hatip liseliler tercihli 
olarak, sadece İlahiyat Fakültesine 
girmelidir.

- Meslek liseleri de, kendi alanlarında, 
tercihli olmalıdır.

Yapı meslek lisesini bitiren bir 
öğrencinin inşaat mühendisi olması 
kolaylaştırılmalıdır.

- İletişim lisesini bitiren bir öğrenci 
tercihli olarak, iletişim Fakültesine gire
bilmelidir.

Okuyunca, zaten böyle değilmiydi, 
diyeceksiniz.

Evet. Böyle değildi.
Meslek liseli öğrencilerden, 50 puan 

kesilince, çocuklar kendi alanlarındaki 
okullara giremiyorlardı.

Peki. Bu düzenlemeyi yapmak zor 
değil ki diyecekseniz . Zor değil.

Ama. Amaç sorunu çözmek değildir.
Huzuru bozmak, gerginlik yaratmak

tır.

En önemli yatırım, 
İnsana yapılan yatırımdık



p Ekim 2003 Perşembe CSstZS
■HB MI K WA<W <-*/» 99 m

Sayfa 4

Serbest Bölgeler Maliye'nln denetiminde, 
Faaliyet gösteren firmalar vergi

konomiden 
orumlu Devlet 
»akanı Ali 
babacan, serbest 
ölgelerde 
laliyet gösteren 
uru kışların, 
sans süreleri 
itinceye kadar 
lunımlar vergisi 
»tisnasından 
ararlanacağını 
ildirdi.
»abacan, imalat 
lapan ve istih- 
lam sağlayan 
Irmalann ise 
sans süreleri 
ittikten sonra 
la Türkiye’nin 
»B'ye tam üye 
•luncaya kadar 
öz konusu istis- 
ıadan yararlan

beyannamesi verecek
maya devam ede 
çeklerini söyledi. 
Yeni kurulacak 
olan ve mevcut 
kuruluşlar için 
gümrük vergisi 
ve katma değer 
istisnasmin 
serbest bölge 
lerde devam ede
ceğini belirten 
Babacan, 
çalışanların 
gelir vergisi istis- 
tanasının da 
2009 yılına 
kadar devam 
edeceğini 
vurguladı. 
Babacan, damga 
vergisi, resim ve 
harç istis
nalarının ise 
mevcut firmalar 

için 2009 yılına 
kadar devam 
edeceğini kaydet
ti. Babacan, 
şöyle devam etti: 
‘Ayrıca bundan 
sonra, Maliye 
Bakanlığı’nm 
tam bir denetim 
yetkisi geliyor 
serbest böl
gelere. Yine 
serbest bölge 
lerde faaliyet 
gösteren kuru
luşlar, artık 
vergi beyan
namesi verecek. 
Kurumlar ver
gisi beyanname
si de verecekler, 
ancak bu beyan
name üzerinde 
görünenen ku 

rumlar vergisin
den lisans süre 
leri bitene ka 
dar bir vergi 
ödemeyecekler. 
Yani matrah 
görenecek, ama 
vergi ödemeye
cekler. ” 
Yeni kurulacak 
firmalarla ilgili, 
çalışanların gelir 
vergisi istisnası 
nın sona erdiğini 
anlatan Babacan, 
kurumlar vergi 
sinden ise yeni 
firma olsun, 
eski firma 
olsun, Türkiye 
AB’ye üye olana 
kadar muaf 
olacağını 
vurguladı.

Milli Geliri 1500 
doların altında 
olan illere yatırım 
yapacak yatırım
cılara ücretsiz 
arazi verilecek, 
düşük fiyatlı enerji 
kullandırılacak ve 
çeşitli vergi 
indirimlerinden 
yararlandırılacak. 
Kişi başına Gayri 
Safi Yurt İçi Hasıla 
tutan 1500 
dolann altındaki 
illere verilecek 
yatırım teşvikine 
ilişkin düzenleme 
hazırlığı içinde 
olan hükümet, 
IMF engeline 
takılmıştı.
IMF yetkilileri 
bunun vergi kayıp 
ve kaçağına yol 
açacağını dile 
getiriyordu.

Ancak görüşme 
lerde IMF’nin bu 
konudaki endişe 
leri giderildi.
Düzenlemeyle 
mevcut vergiler
den vazgeçme 
durumunun söz 
konusu olmadığı 
ifade edilerek, 
bu illere yapılacak 
yatınmın istihdam 
yaratacağı, ekono 
miyi canlandıra 
rak, yeni vergi 
kaynaklan ortaya 
çıkaracağı savunul 
du. Ve IMF’yle bu 
konuda mutabakat 
sağlanarak 
düğmeye basıldı. 
Uygulamayla milli 
geliri 1500 dola 
rın altında olan 
yaklaşık 36 ilde 
yatırım yapacak
lara çok önemli

kolaylıklar sağla 
nıyor;
- Öncelikle bu 

illere yatınm 
yapacak sanayici, 
işadamı veya 
yabancı yatırım
cılara ücretsiz 
arazi tahsis 
edilecek.
- Elekrik fiyatlann - 
da özel indirim 
uygulanacak.
Yeni kurulacak 
tesislere normal 
fiyattan değil, çok 
daha düşük fiyat
tan elektrik temin 
edilecek.
- Ücretlerdeki 
SSK işveren 
payı alınmayacak. 
- Çalışanlann 
gelir vergisi 
ödemeleriyle 
ilgili kolaylıklar 
sağlanacak.

AROL MOBİLYA a 
i

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “I

O. Gemlik Ticaret Meslek
Lisesi'nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Ebru SEZER

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet- 

«C tim. Hükümsüzdür.
Ahmet Mürsel TANRIVERDİ

KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI? 

vazgeçemeyeceksiniz.........
Gemlik'te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

İ Mrk.: Hamldiye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

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

Tel: (0.224) 363 98 72
GAM.: (0.532) 324 08 56

MfîMfî Mİfl PIZZflRIfl

Ev ve İşyerlerine servisimiz verdir
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel: 513 53 67
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Kayıkhane Tesisleri Gemlikspor’a veri
Geçtiğimiz yıl, İl Spor Müdürlüğü 

tarafından kiralanan ancak, 
çalıştırıcının bıraktığı Kayıkhane 

Tesisleri’ne Gemlikspor sahip çıktı.
Tesis sıkıntısı 
çeken 
Gemlikspor’un 
Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ne 
ait Kayıkhane 
Tesisleri’ne tahsis 
konusundaki 
çalışmaların son 
aşamaya geldiği 
öğrenildi. 
Gemlikspor’a bir 
tesis kazandırmak 
için çalıştığını 
söyleyen Başkan

Mehmet Turgut, 
Kayıkhane 
Tesisleri’nin devir 
işlemlerinin bitmek 
üzere olduğunu, 
getirilen 
protokolün 
bazı maddelerini 
beğenmediği için 
geri gönderdiğini, 
yakında bu tesisten 
Gemlikli gençlerin 
yararlanabileceğini 
söyledi. 
Bu tesisin 
onanmından sonra 
işletici tarafından 
çalıştırılamadığını 
ve boş kaldığını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu tesisin 
boş kalması 
halinde her geçen 
gün harabeye 
döneceğini 
belirterek, 
“Gemlikli

gençlerin bundan 
yararlanması için 
Gemlikspor’a 
devri konusunda 
yaptığımız 
girişimler olumlu 
sonuçlar verdi. 
Aylardır 
sürdürdüğümüz 
girişimler sonucu, 
İl Spor Müdürlüğü 
tarafından hazırla 
nan protokol 
tarafımıza 
sunuldu ancak, 
protokoldeki bazı 
maddeleri biz 
kabullenmedik. 
Bu konuda çalış
malar yapıldıktan 
sonra, protokol 
bize getirilecek ve 
bu güzel tesisi 
Gemlikli gençlere 
kazandıracağız. 
Amacımız, 
Gemlikli gençleri 
kahvehane

Kayıkhane Tesisleri, protokol işlemlerinin tamamlanmasından sonra, 
önümüzdeki günlerde Gemlikli gençlere hizmet vermeye başlayacak.

köşeleri yerine 
bir spor tesisi 
içeresinde 
biraraya 
toplamak” dedi. 
DENİZ SPORLARI 
BAŞLATACAĞIZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bu tesislerin 
Gemlikspor’a tahsis 
edilmesi sonucu, 

deniz sporlarının 
da Gemlik’te 
yeniden başlaya
cağını, optimist, 
pirat, yelken gibi 
deniz sporlarının 
Gemlik Körfez'inde 
yeniden canla 
nacağını, gençlerin 
yelken sporları 
yanında yüzme 
sporlarına da

ilgi duya
cağını belirtti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
bu hizlmeklerin 
önümüzdeki yaz 
sezonunda 
Gemliklilerin 
hizmetine 
sunulacağı 
müjdesini 
verdi.

ı Komin !>’=*dosW,’s

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

İn SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HEP MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
I JAMI İllin 6AZYAĞI SATIŞ İt SERVİSİMİZ VARDIR

I FmL
! ÇAKMAK
I FİLİTRE

25.ooo.ooo.-TL DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003- 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ
■ ■ ■ ■ a jk || A AII

Irmak Sok. No: 18/B ÎFI'Sl] 7# fi? 
_ GEMLİK

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOR KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYİN!
M TAKSİT vd â 71L İAâÂMTİ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri 
✓ Anakart Tamiri + Bios Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Supply Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ Web Tasarım
✓ Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezi Kat :1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69-51312 25 
www.activebilisim.com

http://www.activebilisim.com
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Karatecilere 
Başkan 

Turgut’tan 
I jest

SPİRAL KAYNAKLI Ç ELİK BORU ALINACAKTIR
Bursa ili, Gemlik ilçesi Umurbey Belediyesinden :
Spiral Kaynaklı Çelik Boru Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1- İDARENİN ;
a) Adres
b) Telefon & Fax
c) Elektronik Posta

: Bursa - G emlik - Umurbey Belediyesi
: (0.224) 5 25 00 01 - 4 Pbx (0.224) 525 00 06
: www. umı ırbeybel @ hotmail.com

hlîk Karate ve 
sas Spor 
übü’nün 
iartesi ve pazar 
leri Sakarya’da 
nlacak olan 
üş karşılaş- 
anna gide- 
peleri için 
ediye Başkanı 
pmet Turgut, bir 
püs tahsis etti, 
nlik Karate ve 
sas Spor kulübü 
ştıncısı Serkan 
n. Belediye 
kanı Mehmet 
gut un bu 
Iranışından 
ayı büyük mutlu- 
duyduklannı 

jrterek, 
hnfik’te karate 
rıına destek 
en herkese

teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Ezen, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un Gemlik’te 
de karate karşılaş
malarının yapılması 
için destek vereceği 
sözünü aldıklarını, 
bu konuda Endüstri 
Meslek Lisesi Salo 
nu’ndan yararlanıla
bileceğini belirtti. 
En kısa zamanda 
Gemlik’te de bir 
organizasyon 
düzenleyerek, 
karate karşılaş
malarının yapılması 
için çaba harcaya
caklarını söyleyen 
Ezen, kulüplerine 
destek için bîr 
sponsor aradık
larını da hatırlattı.

2- İHALE KONUSU MALIN ;
a) Niteliği ve türü :
1- İmal edilecek spiral çelik boruların boyu 8-12 metre arasında olup toplam 930 metre

lik boru alınacaktır. Boruların % 50 si 8 metre, % 50 si 10-12 metre boylarında olacaktır.
2- Spiral çelik borular O 400 mm çapa ve 5.6 mm et kalınlığında; içi epoxy kaplı (TS 

5140) dışı polietilen kaplı (TS 5139) olacaktır.
b) Teslim yeri : Belediye Garajı
c) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecek

tir.
3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer
b) İhalenin Tarihi ve Saati

: Bl el e d iye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu 
: 0 7 Kasım 2003 günü saat : 14.00

4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI :
a) Çelik Boru İmalatçısı olduklarına dair belge,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu İficaret ve /veya Sanayi Odası belgesi
c) İhale Şartnamesi Madde 7’de yer alan belgelerin asıl ya da noter tasdikli suretleri.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
6- İhale dokümanı Umurbey Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve 

50.000.000.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 07 Kasım 2003 günü saat 13.oo’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ve 
rilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtası ile de gönderilebilir. Son Başvuru saatine 
kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- İsteklilerin teklifleri, her bir iş Ikaleminin miktarı ile bu iş kaleminin miktan için tek
lif. edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif fiyat 
sözleşmesi düzenlenecektir.

9- İsteklilerin tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak vermeleri zorunludur.
10- Tekliflerin geçerlilik süresi ihlale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 

olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

Basın : 2003/27
do 
du
so

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ

ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ACELE EDİNİZ!

REZERVASYON TEL . 513 10 71

PÜ6ÜN • Nİ$M • SİİNNEI ■ ÖZEL 6ÜN ■ EĞLENCE ■ TOPLANTILARINIZ İÇİN

hotmail.com
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Evlilik ve doğum 
kadına yaramıyor

Evlilik sonrası 
beslenme alışkan
lığı ve doğu m 
kadını şişman
latıyor.
Kadınlarda 
şişmanlığın 
evlilik sonucu 
beslenme 
alışkanlıklarının 
değişmesi ile 
aktivitelerin 
azalması ve 
doğum sayısının 
fazlalığından 
kaynaklandığı 
belirtildi.

"Obezite 
(Şişmanlık) 
ve Yarattığı 
Sağlık Sorunları" 
konulu toplantıda, 
gittikçe yaygınlaşan 
bu sorunu, 
düzensiz ve 
yanlış beslenme, 
hareketsizlik, 
hormon bozukluğu 
ve stres gibi 
nedenlerin 
tetiklediğine 
dikkat çekildi. 
Türkiye’de, obezite 
sorununa yetişkin 
nüfusunun

f

Çocuklarınızı y 
sevgiden yoksun

bırakmayın
Sevgiden yoksun 
çocukların.

%20’sinde 
rastlandığını ifade 
eden uzmanlar, 
“Türkiye’de şiş
man kadın sayısı, 
erkekten fazla. 
Bu da kadınlarda
ki doğum sayısının 
çok olmasından 
kaynaklanıyor. 
Beslenme 
aktiviteleri de 
değişip, hareket 
sizlikle birlikte 
enerji kaybı 
olmayınca 
hastalık ortaya

çıkıyor” dedi. 
Uzmanlar, 
obezitenin, 
genellikle orta 
yas ve sonraki 
dönemlerde 
görüldüğünü, 
ayrıca kalp-damar, 
diyabet, yüksek 
tansiyon, kas ve 
eklem rahatsızlık
ları ve psikolojik 
sorunlara neden 
olduğu için 
hastalığın ciddiye 
alınması gerektiğini 
kaydetti.

1

1

G 
E 
VI

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K, 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kbm. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme. 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMÜd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md, 513 10 42
Ver. Dairesi Md, 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 24 94

VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C-Savcılığf 513 10 53
CJava Yrd, 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

UtudaÇ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
YenlUkltgaz 513 6500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
S8K Hastanesi 513 23 29
MecSağ,Ocağı 513 10 68

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 46 21-122
Su İşlet, 51345 21-115
İtfaiye 613 23 26
Muhasebe Md,613 46 21 -182
Yazı İşi, Md. 6134621-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çmar Tcıt&l 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik TakN 5132324
ManC8hrTak»t 6143560

AKCAN PETROL 513 10 79
YLRIİYURTIAR
PETROL 513 30 33

büyümesi, 
konuşması ve 
yürümesinin 
gecikeceğini 
belirten uzmanlar, 
"Bir gül, bir 
fidan havaya, 
suya toprağa 
muhtaçsa, çocuk 
da sevginin 
hakim olduğu 
aileye muhtaçtır" 
diyorlar.
Uzmanlar, bir 
anne ve babanın 
çocuğuna verebile
ceği en değerli 
şeyin sevginin 
hakim olduğu bir 
aile ortamının 
sağlanması 
olduğunu ifade 
ederek, "Sevgiden 
yoksun çocuk
ların; büyümesi, 
konuşması ve 
yürümesi gecikir, 
zeka düzeyi 
gecikir. Okul 
başarısı yüksek 
çocuklar ince
lendiğinde 
sarılan, öpen, 
küçüklüğünde 
onunla ilgilenen 
babayı buluruz.

Bu önemli bir 
tesbittir. Okul 
başarısında, çocu 
ğuyla ilgili baba 
ön plandadır. 
Bilinçsizce çocuk 
sahibi olmak 
ülkenin geleceği
ni etkiler. Ayryca 
yapılan araştır
malarda suçlu 
çocukların çoğun
luğunun ailesin 
de problem 
yaşandığı tesbit 
edilmiş" dedi. 
Türkiye'de çocuk
ların başarısının 
kabiliyetlerine 
göre değil de, ders 
lerden aldığı not
larla ölçüldüğünü 
belirten uzmanlar. 
"Yetenekleri 
doğrultusunda 
çocuklarımızı 
yönlendirmemiz 
lazım. Ülkemizde 
mesleğini yapan 
insanların yüzde 
50'si yaptığı 
işi sevmiyor. 
İşini sevmeyen 
insanların da 
bu ülkeye katkı 
sağlaması zor
dur" diye 
konuştu.

NÖBETÇİ ECZANE
16 Ekim 2003 Perjanbe 

SENA ECZANESİ

■■■■günlük siyasi GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1672
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel î 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Basıldığı Yer; KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Umurbey Avrupa Rodos’ta
Rodos’ta Dünya Mirası 

Kentler Organizasyonu 
(OWHC) tarafından 
düzenlenen “7. Mirası 
Canlı tutmak" 
konulu sempozyuma 
Umurbey’de katıldı. 
23-27 Eylül 2003 
tarihinde Rodos 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğini yaptığı 
sempozyuma 
Türkiye'den Safranbolu, 
Mardin ve Umurbey 
beldesi katıldı.
İLGİ İLE KARŞILANDI 
Umurbey beldesinin 
tanıtımı, yabancı bilim 
adamı ve yerel* 
yöneticiler tarafından 
ilgi ile karşılandı.
Katılım için ilk başvuru
nun 2002 yılında 
yapıldığını söyleyen 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Y. Mim Burçe 
İvedi ve Mimar Ayşegül 

özer tarafından 
yapıldığını, Umurbey 
belde ölçeğinde 
sempozyuma katılan 
tek yerleşim 
olduğunu belirtti. 
Bin kişinin katıldığı 
sempozyumda konuşan 
Mimar Ayşegül Özer, 
Umurbey’in genel 
olarak tarihi ve coğrafi 
özellikleri, dünya kenti 
olma özelliği katan 
unsurlarını, anıtsal 
yapıları ve konutlarını 
anlattığını belirterek, 
beldenin kültür ve tarih 
mirasının korunması 
için yapılan projeleri, 
bütçe sorunları nedeni 
ile bunların uygulana- 
mamasından doğan 
sıkıntıları, Çarşı 
Meydanı’nda Belediye 
tarafından alman konu
tun örnek gösterilerek 
yaşanan problemlerin 
dile getirildiğini söyledi.

Umurbey’in sadece 
Türkiye için değil, 
tüm Dünya Mirası için 
önemli bir yerleşim 
yeri olduğu ve korun
ması için her türlü 
işbirliğine açık olduk
larını belirten Özer, 
finansal desteğe 
ihtiyaçları oldu
ğunu söyledi. 
Sempozyumda bilgi 
almak isteyen bilim 
adamlarına, Umurbey 
ile ilgili gazete 
küpürleri, kitapçıklar 
armağan edildi. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
beldelerinin Uluslararası 
bir sempezyumda 
tanıtılmasından büyük 
mutluluk duyduklarını, 
bu tür organizasyonlara 
bundan sonra da katıla
caklarını ve Umurbey’in 
ilk belediye binası olan

binanın cuma günü 
restorasyonuna 
başlanacağını bildirdi. 
Güler, “Umurbey de 
bir ilki başlatmaktan 
ve bölgeye örnek 
teşkil etmekten dolayı 
büyük mutluluk duy
maktayız. Beldemizin 
eski eserlerini gelecek 

kuşağa aktarmak 
belediyelerin bence 
en önemli görev
lerinden biri..
Eski konutlarda 
insanlar gibi 
canlıdır ve 
yaşatılmalıdır” 
şeklinde 
konuştu.

i HAC ve ÖMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI 

MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELİ
✓ 45 YILDIZLI 
YEMEKLİ
23 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 

KONAKLAMA
15 GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STAHDART TİP HAC
✓ STAHDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

81 HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; ÇZ | f~ f~ î Bkl f

öy ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş k— L- t— I «M •
xX ✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
XX ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti

✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri 
X ✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

TÜRK HAVA YOLLARI

✓ Harem-I Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetül Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahall, Uhud Dağı, Hz.S.Hamzanın Kabri, Cennetül Baki
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Vaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOĞLUg 
TURİZM SEYAHATg 

Demirsubaşı Mh. Vg
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 2S 

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44 H



;*!<?■ t: t iz KÖRFEZ, yeni t>iır hizmet atağını başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

Umurbey’de su sevinci
Umurbey Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan “Umurbey Sulama Projesi’nin” ilk ayağı 
olan 200 tonluk su deposunun temelleri dün atıldı. İznik Gölü’nden gelen ve TÜGSAŞ Tesisleri’ne giden DSİ’ye ait suyun 1 milyon 
metrekübü taran arazilerinin sulanması amacıyla, temeli atılan depoda toplanacak, buradan Umurbey altındaki Halil Bey deposuna 
bomba ile basılacak. Umurbeyliler, buradan alacakları su ile arazilerini sulayabilecek. Seyfettin Şeker söz’ün haberi sayfa 3'de

\______________  ____ ~ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MM
017 Ekim 2003 Cuma  FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesinde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzena kuponunu, 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

YAKINDA BEKLEYİN!

2 Nolu Cadde esnafı, Belediye Başkanı Turgut’u ziyaret ederek, yolun bir an önce bitirilmesini istedi

Talan’a “şov” suçlaması
Kadri Güler
gemlikkorfez@mynet.com

^üne
Alt yapısı tamamlandıktan sonra, asfalt döşenecek olan 2
Nolu Cadde esnafı, Esnaf Odası Başkan ve yöneticileri ile 
Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek, yolun bir an önce biti 
rilmesini isterken, Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile Esnaf 
Odası Başkanı Talan arasında tartışma yaşandı.

Esnaf sabretmeli
Dün Gemlik yine hareketli bir gün 

yaşadL
Biz gazeteciler, bir oraya, bir buraya 

I knıfniıriıtıin yorulmuyoruz.
Amacımız, halka sıcağı sıcağına olup 

biteni duyurmak.
Dûn, ilk koşuşmayı Belediye’d e 

yaşadık.
2 Nolu Cadde ve Demirsubaşı 

Mahallesi esnafı yol çalışmalarının 
çabak bitirilmesi İçin Belediye 
Başkanı’nı ziyaret etti.

Bu ziyarette, Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve yönetimi de vardı.

Talan, yer yer Başkan’a hizmet
lerinden dolayı ağır eleştiriler getirince, 
Başkan Talan’ı “şov” yapmakla suçladı.

İbrahim Talan, Esnaf Odası Başkanı 
ama, Genç Partiden de Belediye 
Başkanhğma hazırlanıyor.

Bu eleştiriler Talan’dan gelince, 
Mehmet Turgut, gelecekte rakibi olacak 
kişi karşısında suskun kalamazdı bu 
doğasma ayktn olurdu...

2 Nolu Cadde esnafının biraz daha 
sabretmesi gerekir. Geçen yıl zamansız 
başlamak isteyen yol çalışması durdurul
muştu.

40 yıidrr bekleyen bu yol, artık elden 
geçmeli.

Ama, Demirsubaşı MahallesFnİn yolu
nun kapalı kalmasına anlam vermek 
biraz zor. Btt yol da hemen açılmalı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
makamında ziyaret 
eden 2 Nolu Cadde 
esnafı, alt yapı ve 
asfalt çiışmalan 
Sürdürülen yollarının 
bir an Önce 
bitirilmesini istediler. 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ve yönetim 
kurulu üyelerinin de 
hazır bulundukları 
toplantıda, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Oda 
Başkanı İbrahim Talan 
arasında çıkan tartış
mada, Mehmet 
Turgut, Talan’a “Şov 
yapıyorsun^ suçla
masından bulundu.
1 Nolu Cadde’de su 
borularının patlaması 
Üzerine asfaltın 
kesildiğini söyleyen 
Talan’a kızan Başkan 
Turgut, “Sorumlular 
hakkında soruşturma 
başlattığını^ söyledi. 
Haberi sayfa 6’da

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

CHP’liler İşçi

Yerse politikası !

I Bizim ülkemizde insan profilinde ciddi bir 
I gelişme olmadıkça huzur olmayacak.
I Çok açık bir gerçek.
I 3 Kasım seçimlerinden sonra iktidarı
I göğüsleyen parti garip bir politika izliyor.

Sürekli gerginlik ortamı yaratıyor.
* Ülkeyi bunalımlara sokuyor.
i Cumhuriyet kuramlarıyla kavga ediyor.
I Sonra da ye geri adım atıyor.

Ya da yanlış anlaşıldı diyor.
| Ne öyle olmalı ne de böyle olmalı.
* Kimsenin ülkede gerginlik yaratmaya hakkı
I yok.
1 Çoğunluk olarak iktidarı ele geçirmek ülkeyi
I ele geçirmek anlamına gelmiyor.
! Şimdi ekonomide görünür de bahar yelleri 
I esiyor.

Hoş ne esnaf, ne memur, ne işçi, ne de
I sanayici farkına varamadı ya...
$ Olsun yine de öyle bir görüntü var.

Belki piyasalar istikrar istiyordur. Bu sonu-
I cun sürekliliğinden emin olmak istiyordur.
I Hemen tepki vermeyebilir.
i Beklemek gerek.
| Yılların tahribatının altı ayda tedavisi bekle 
I nemez.

Bu konuda insaflı olmak gerekiyor.
Şimdi bizler piyasaların istikrara kavuş-

I masını beklerken...
i İktidara da hoşnut gözle bakarken...
| İktidar ne yapıyor?
I Türbanı kaşıyor.
i İmam Hatiplilere üniversite kapısını sonuna
I kadar açmaya çalışıyor.
। Bu ülkenin eğitim politikası her iktidara göre 
I değişkenlik gösterirse böyle olması doğal.
। Ülkede mesleki eğitim diye bir uygulama var.
I Ortaokulu bitiren öğrenciler tercihini yapı
I y°r-

Kimi düz liseye gidiyor.
। Kimi anadolu liselerine, kimi de yeteneğine 
I göre meslek lisesine gidiyor.
§ Meslek lisesine giden öğrenciye teknik eğitim
I veriliyor.
I Laboratuarlar, atölyeler, uygulamalarla
I yatırım yapılıyor.
i Mesleki eğitim alan öğrenciler, kendi alanın-
I da yüksek öğretim yolu da açık.
I Daha ne İsteniyor.

İstenen tabana şirin görünmek.
I Bence İktidar partisi tabanında bir araştırma
I yapsa da partisinin eğilimini ortaya koysa.
| Eminim ki türban ya da imam hatip
| konusunu soran edenler AKP içinde bile azın-
I hkta kalır.
' Ona göre davransa...

Ülkeyi gereksiz konularla meşgul etmese...
Eğitim, ekonomi ve de Irak...
Bunlar İktidarı ciddi anlamda meşgul edecek 

olaylar.
Dikkatini buralara yönlendirse sanırım ülke 

de iktidar da kazançlı çıkacak.

Emeklilerini ziyaret etti i
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yöne 
tim kurulunun, sivil 
toplum örgütlerine 
ziyaretleri 
devam ediyor. 
CHP’liler, dün de 
Gemlik İşçi Emek 
lileri Derneği’ni 
ziyaret etti.
Saat 18.00 de İşçi 
Emeklileri Derneği 
yönetim kurulunca 
karşılanan 
CHP’liler, Gürle 
İş Merkezi’ndeki 
dernek bürosunda 
bir süre 
sohbet ettiler.
İşçi emeklilerine 
hitaben konuşan 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, “İşçi 
emeklilerinin çok 
büyük dertleri 
olduğunu biliyo
rum. Bunun için 
sizlere derdiniz 
var mı diye sor 
ma cesaretini 
bulamıyorum “ 
dedi.
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener ise,

CHP İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, dun de İd 
Emeklileri Derneği yönetimini ziyaret ettiler.

25 Ekim 2003 
günü yapacakları 
kongrenin ardın
dan, parti ziyaret
lerine başlayacak
larını, hazırlayacak
ları dosyalan suna 
caklannı söyledi.
Yener, “Bugünkü 
hükümetin işçi 
emeklilerini muha 
tap görmemesi 
bizi üzüyor.
Bunun yanında,

Gemlik Belediye 
sinden de şikayet
lerimiz var. İşçi 
emeklileri olarak 
belediyeden hiç 
bir destek görme 
dik. Diğer il ve 
ilçelerde emekli 
ler, belediyelerin 
şemsiyesi altın
dadırlar. İşçi 
emeklileri olarak 
bize destek ver
meyen belediyeye

küskünüz. ~ dedi.
Sertaslan ise.
yaptığı konuşmada 
“Gemlik 'i seviyo-

istemiyoruz. 
Biz. Gemlik 
halkını seven 
başkan istiyoruz 
Gemlik'i zaten 
herkes seviyor 
Biz, halkını 
seven başkan 
istiyoruz." dedi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZME

I m I il

SATIUK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ KAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu ndan
SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

Bahkpazan Alemdar Cd. 
Yakup Çavuş Sk.

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır’da denir

Manastırda 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel: 513 46 11

Sahftmden
87 Model Kartal 

özel oto 
(0.536) 897 17 42

manzaralı, kaloriferli...
(0.535) 774 45 32

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 kath bahçeli 

262 m2 ev
Tel: 512 05 18________

Küçük Kumla da
Eşyalı & Havuzlu

Kiralık Daire 
Tel: 513 17 97

Siz de satıhk veya kirahk

96 Model Temiz 
Ford Escort 

Uzaktan kumandah 
n KiroaK

Otomatik ön candar 
(0.535) 378 18 00

<1SATILIK ARAZİ ilanlarınızı. tnıhğ—r 
rlf m üanfanma 

gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yaymlatabvfcriz.

Gazetemiz Büromuz

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel: 512 05 18

İstiklal Cd. Bora Sk 
No: 3/B GEMLİK 
Tel: 513 17 97
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Alpay’dan İnciler....

TÜGSAŞ Tesisleri ile 
Sunğipek Fabrlkası’mn 
üretiminde kullanmak 
üzere, yıllar önce İznik 
Gölü’nden almaya 
başladığı su, bugün 
Umurbey tarımı 
için umut oldu.
Atıl kalan suyun sadece 
bir milyon metrekübü 
bölgeye hayat verecek. 
DSİ’nin yıllar önce, 
İznik Gölü’nden 
getirerek, Sunğipek ve 
Türkiye Gübre Sanayi 
(TÜGSAŞ) Tesisleri’ne 
verdiği su, bugün 
Umurbey t an m ı 
için umut oldu.
Tam kapasiteyle 
çalıştıktan dönemde 
yılda 18 milyon 
metreküp su kullanan 
sözkonusu iki kurumun 
bugünkü su tüketiminin 
yılda 5 milyon 
metrekübe kadar 
düşmesi, atıl kalan 
suyun tanma 
yönlendirilmesini ___ - 
gündeme getirdi. 
Dün. Bağkur Sanayi 
Sitesi üstünde 
düzenlenen temel atma 
töreninde, 200 tonluk 
havuz için ilk 
harç döküldü.
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih 
Güler ve Belediye 
Meclis üyelerinin de 
hazır bulunduğu temel 
atma töreninde, kesilen 
kurbanın ardından 
projeye start verildi. 
Umurbey Belediyesi’nin

TAŞI 
GEDİĞİNE

Para da...
ABD İrak giderleri için 
Türkiye’den para yardımı istiyor 
Asker göndereceğimiz yetmezmiş 
gibi bir de para ha...
Utanmazlığın acımasızlığın 
ve kurnazlığın yeni bir örneği...

hazırladığı projeye 
göre alınacak bir 
milyon metreküp su ile 
bölgede yaklaşık 100 
bin zeytin ağacı 
sulanabilecek.
Bu da, Umurbey’de 
üretilen zeytini, nitelik 
ve nicelik yönünden 
3 kat artıracak.
Ek gelirin, geçtiğimiz 
son üç yılın gelirine 
göre, yaklaşık 5 trilyon 
lira civarında olacağı 
tahmin ediliyor.
Zeytinin tek geçim 
kaynağı olduğu 
Umurbey’de, yeterli 
sulama suyu bulun
madığı için susuz 
tarım yapılıyor.
Belde’de yaklaşık 500 

bin zeytin ağacı mevcut 
ve bunların sadece 
yüzde 15’i 
sulanabiliyor.
Buna karşın, Gemlik 
bölgesindeki toplam 
zeytinin yaklaşık yüzde 
20’si yetiştiriliyor 
Umurbey’de. 
Ancak, sulu tanma 
geçilememesi özellikle 
de içinde bulunduğu
mu* yıl gibi kurak 
geçen sezonlarda 
bölge çiftçisini zor 
durumda bırakıyor. 
Bunu dikkate alan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, İznik Gölü’nden 
Sunğipek ve TÜĞSAŞ 
Tesisleri’ne gelen suyun 
atıl kalan bir milyon 
metrekübünün 
kazandınlması için iki 
yıl önce yaptığı çalış- 
malann karşılığını 
nihayet alıyor.
Bağ-Kur Sanayi 
Sitelerinin hemen 
üzerinde temeli atılan 
200 tonluk havuzda 3 
adet çift emişli pompa 
bulunacağını söyleyen 
Başkan Güler, "İlk aşa
mada depodan Halil 
Bey Çeşmesi’ne kadar 
iki 930 metrelik 
mesafe ile havuzun 
bulunduğu 200 
metrekarelik alan 
kamulaştırılmış 
durumda. 15 Ekim 
2003’te start alan 
çalışmalar Halil Bey 
Çeşmesinde 
1 Mart 2004 te 
son bulacak.* dedi. 
Yatırımlardaki tasarruf 
tedbirleri nedeniyle, 
sulama projesinin

2004 yılı yatırım 
programında yer ala
madığını açıklayan 
Başkan Güler, “DSİ'ye 
yaptığımı* müracaat 
ile projenin 1. Etap 
çalışmalarını Bele 
diyemiıin yapması 
konusunda anlaşmaya 
vardık. 1. Etap çalış
malarının tamamlan
ması ile Umurbey’de 
sulu tanma geçişte 
attığımız adımlara çok 
önemli bir adım daha 
eklemiş olacağı*. 
Projenin bu aşamaya 
gelmesinde emeği 
geçen herkese 
Umurbey halkı 
adına teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Projenin Halil Bey 
çeşmesi bölgesinde 
yapılacak ikinci bir 
havuzun ardından 
Gemlik'in zeytin bölgesi 
diye anılan Yazırova 
Mevkiindeki zeytinlik
lere de ulaştırılacağını 
ifade eden Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, bölgede 
arazisi bulunanların 
zeytin bahçelerinin 
büyüklüğüne ya da 
zeytin ağacı sayısına 
göre yatırıma katkıda 
bulunacaklarını 
belirterek, “demeyip. 
içmeyeceği* ama bu 
işi başaracağız. Üre 
ficinin kullanacağı 
suyun ma liy'etinin 
yüksek olacağını 
sanmıyorum. Alaca 
ğımı* su Umurbey 
ekonomisine çok 
büyük katkıda 
bulunacaktır” 
diye konuştu.

Gaziantep - Hapoel maçanı bek
lerken, (NTV) de Alpay Be yaptUn 
röportajı izledim.

Alpay yaptığı bütün sivri hareket
leri, aşın milliyetçiliğine bağladı.

Aslında, yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın ülke ve bayrak 
özlemini kabul ediyorum.

Bunu İngiltere'de yaşadığım 
dönem, ben de hissettim.

- Bir Türk bayrağı görseniz.
- Bir Türk dükkanına gitseniz
- Yolda bir Türkçe konuşan 

duysanız hemen duygulanırsınız.
Ama. Alpay duygulanmaktan cok 

gerginliği savunuyordu.
- “Ben” dedi.
- “Türk Milli takımının galip gelme

si için, her türlü pisliği yaparım."
Aslında, bir zafer kazanmak için 

başvurulacak en kötü yol yurt dışında 
ülkeyi temsil eden kişiler, elçi konu
mundadır.

Yaşamlarına, dikkat etmeleri 
gerekir.

Konuşmalarına, dikkat etmeleri 
gerekir.

Aksi takdirde, yaptıkları hata kendi 
boylarını aşar.

Ülkeleri karşı karşıya getirir.
Alpay’dan bir abartılı cümle daha

Bizim Emre, 20 tane Becham 
eder”

Bu gibi cümleler, halen yatışmamış 
ortamı daha da körükler.

Aslında, bu sıralarda yapacağı 
konuşmalar için Alpay'ın dikkatinin 
çekilmesi gerekir.

Maçtan önce de İngiltere'de verdiği 
beyanatlar, riskli idi.

Tugay'ı örnek alsın.
Konuşup başını derde sokacağına, 

hiç konuşmasın.
Alpay, şimdi medya için bir 

“maden" gibi.
Bazı art niyetli programcılar.

Alpay'ı bülbül gibi öttürürler.
Sonra da alt yazı geçerler.
Alpay’dan “şok sözler" diye.
Alpay'ın bu gibi çıkışları, 

arkadaşlarını da etkiler.
Aslında, futbolun değişmez bir 

kuralı vardır.
Ayaklar durunca, çene çalışmaya 

başlar.

GÜNÜN ÇÖZÜ
Ülkemi.
Ailemden çok severim.
Ama. İnsaanlığı da. 
ülkeme değişmem.

“Fenelon
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Üniversiteliler kötü besleniyor
Uzmanların yaptığı 
bir araştırma, ünlver* 
site öğrencilerinin 
kötü beslendiklerini 
ortaya çıkardı. 964 
öğrenci üzerinde 
yapılan araştırmada, 
elde edilen sonuçlara 
göre üniversitelilerin 
yüzde 81’1 öğün atlıy
or. Yüzde 37’i günde 
3 öğünden az besin 
tüketirken, tüm öğün
ler içinde en fazla 
atlanan ise 
yüzde 38 ile sabah 
kalvaltısı oldu. 
Fırat Üniversitesi 
Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı nca 
yapılan araştırma, 
üniversite öğrenci 
terinin kötü 
beslendiklerini 
ortaya çıkardı.
Yard. Doç. Dr. Ayşe 
Ferdane Oğuzöncül 
başkanlığındaki ekip 
tarafından 964 
öğrenci üzerinde 
gerçekleştirilen 
araştırmada elde 

edilen sonuçlara 
göre, üniversitelile 
rin yüzde 81‘i öğün 
atlıyor. Üniversite 
öğrencilerinin yüzde 
35’i günde 3 öğün
den 
az besin tüketirken, 
tüm öğünler içinde 
en fazla atlanan ise 
yüzde 38 ile sabah 
kahvaltısı oldu.
Bu öğrencilerin yüzde 
53’ii “unutma veya 
fırsat bulamama
ma”, yüzde 36’sı 
“canının istememe
si”, yüzde 6’sı da 
“zayıflamak 
istemeyi”, öğün 
atlamaya gerekçe 
olarak gösterdi. 
Üniversite öğrenci
lerinin, duygu 
durumlarına göre 
yeme alışkanlık 
lan da değişiyor. 
Üzüntülü bir durum 
karşısında kız 
öğrencilerin yüzde 
91’i, erkek öğrenci
lerin de yüzde 76’sı, 

sevinçli bir durumda 
ise kızların yüzde 
66’sı, erkeklerin de 
yüzde 46’sı yemek 
yeme alışkanlıklarını 
değiştiriyor.
Bazı öğrenciler söz 
konusu durumlarda 
daha fazla ya da az 
besin tüketirken, 
bazıları ise hiç yemek 
yememe yolunu 
seçiyor. Araştırmada, 
beslenme puanlan 
hesaplanarak yapılan 
değerlendirme sonu
cunda, öğrencilerin 
yüzde 52'sinin 
“kötü”, yüzde 39’u 
nun “orta”, 9’unun 
ise “iyi” derecede 
beslendiği belirlendi, 
iyi beslenen öğrenci
lerin yüzde 86’sını 
erkek, yüzde 14’ünü 
de kızlar oluşturdu. 
Ayrıca, üniversite 
öğrencileri arasında 
sigara kullanımının 
yüzde 44, alkol kul
lanımının da yüzde 
21 oranında olduğu 

tespit edilen araştır
mada, “bu kadar 
yaygın çıkan sigara 
ve alkol kullanımı 
nın öğrencilerin 
beslenme alışkan
lığını olumsuz et 
kilediği” vurgulandı. 
TOPLUMUN 
GELECEĞİNİ 
OLUMSUZ ETKİLER 
Yapılan açıklamada, 
bilinçsiz beslenmenin, 
gelişen teknoloji ile 
birlikte besin mad
delerinin daha kolay 
elde edilebilmesi ve 
geleneksel yeme 
alışkanlıklarından 
kaynaklanan beslen
me düzeyinin bozul 
ması olduğu belirtildi. 
Özellikle gençlik 
döneminde beslen
menin yeterli ve 
vücut gereksinimine 
uygun olması gerek
tiğine işaret eden 
Yard. Doç. Dr.
Oğuzöncül, yetersiz 
ve dengesiz beslen
menin toplu mun 

sağlığını olumsuz 
yönde etkileyeceğini, 
sosyal ve ekonomik 
gelişmeyi yavaşlata
cağını vurguladı. 
Dengeli ve yeterli 
miktarda gıda tüket
meyen bireylerin 
hastalıklara karşı 
direncinin az, çalışma 
verimlerinin düşük, 
kişisel ve toplumsal 
tutum, davranış ve 
tepkilerinin sağlıksız 
olacağına dikkat 
çeken Yard. Doç. Dr. 
Öğuzöncül, 
şunları kaydetti: 
“Ekonomik şartların 
giderek ağırlaşması, 
beslenme bilgisinin 
yetersizliği, genç
lerin dengeli beslen- 
ememesine neden 
olmaktadır.
Üniversite öğrenci
lerinin doğru 
beslenme alışkanlık
larına sahip 
olmaları, hem kendi 
sağlıkları ve 
başarıları, hem de 

ileride örnek 
alınacak bir toplum 
yapısının bireyleri 
haline gelmeleri 
açısından çok 
önemli. Sonuç 
olarak, üniversite 
öğrencilerinin 
beslenme alışkanlık
ları düzenli değildir. 
Atladıkları öğün 
sayısı ve öğünlerde 
dengesiz beslenme 
oranlan yüksektir. 
Kız öğrenciler erkek 
öğrencilerden daha 
kötü beslenmekte ve 
öğrencilerin duygu
lanım durumlarına 
göre beslenme 
şekilleri değişmekte
dir. Beslenmeleri 
düzenli ve dengeli 
olması gereken bir 
grup olan üniversite 
öğrencilerine yöne
lik, beslenme 
bilgi ve davranış 
larmı geliştirecek 
eğitim programlan 
düzenlenmelidir. ”

AROL MOBİLYA
İ

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “I

HER TÜRLÜ KARTU$ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel : 514 91 30 Fax : 512 20 76

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Cafer COŞKUN

KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ

Mrk.: Hamidlye Man. Kumru Sok. No:l 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt 13 No:1 A3/C BURSA 

Tel: (0,224) 363 98 72
G.S.M.; (0.532) 324 08 56

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI? 

vazgeçemeyeceksiniz..........
Gemlik'te İlk 
Uluslararası 
Salata Barı 

Döner Çeşitleri
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MAMA MİA PIZZARIA

Ev ve işyerlerine servisimiz v#nhr 
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
Tel : 513 53 67



Bekarlar ve çalışan eşlerin, çamaşır ve ütü derdi bitecek

Gemlik’e çamaşırhane
Gazhane Caddesi’nde hizmete açılan Marmara Çamaşır Yıkama ve 
Ütüleme ünitesi, son model çamaşır ve kurutma makinalanyla, başta bekar 
ve çalışan bayanların yıkama ve ütüleme sorunlannı çözmeyi amaçlıyor.
Gemlik te eksikliği 
hissedilen ve 
bugüne kadar 
açılmayan 
çamaşırhane ve 
ütüleme hizmetleri 
veren bir kurum 
faaliyete geçti. 
Gazhane Cadde
si nde Yıldıran Tuz 
karsısında kapıla
rını Gemlikliler e 
açan Marmara 
Çamaşır Yıkama ve 
Ütüleme Ünitesi 
Sahibi Vural 
Otobatmaz, yıllarca 
sürdürdüğü oto 
jrirrânfiğmden 
sonra, Gemlik’te 
bulunmayan bir 
hizmeti sunmaktan 
mutlulu k duy
duğunu söyledi. 
Öncelikle, çalışan 
eşler ile bekarların 
çamaşır yıkama ve

ütüleme sorunlarını 
gidermek amacıyla, 
bu işletmeyi 
açtıklarını söyleyen 
Vural Otobatmaz, 
yıkanacak her 
türlü giysi ve ev 
eşyalarım bir kaç 
saat içerisinde 
ihtiyaç sahiplerine 
sunabileceklerini 
belirterek, 
şunlan söyledi : 
"Çamaşır sorunu 
olan ve bu işi 
evinde yapmak 
istemeyen veya 
yapamayan 
herkese hizmet 
sunuyoruz.
Çamaşırlarını 
işyerimize getiren
ler, ister bekleyip 
ütülenmiş bir 
şekilde tertemiz 
olarak alıp, 
evlerine götüre

bilecekleri 
gibi, isteyenler 
bırakıp daha 
sonra da 
alabilecekler. 
İşyerimizde en 
kaliteli deter
janları ve 
yumuşatıcıları 
kullanmak
tayız. Kali
teye önem 
vereceğiz. 
Müşterileri - 
mizin getirdiği 
çamaşırları 
yalnız yıkama 
yapabile
ceğimiz gibi 
yalnız ütüde 
yapacağız. 
Ücretleri 
uygun tut
maya çalışıp, 
müşterilerin 
arzusuna göre 
parça başı veya

Gazhane Caddesi’nde açılan Marmara Çamaşır Yıkama ve ütüleme 
Ünitesi hizmet vermeye başladı. Bekarlar ve çalışan eşler, yıkama ve 
ütüleme derdinden kurtulacak. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

kilo ile ütülemeyi belirleyeceğiz,
ve yıkama fiyatı Amacımız,

müşteri mem
nuniyetidir. ”

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HEP MAPYA JAPON GAZ SOBANIZI

- |0K YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| JSMI tlllll IMY16I SATIŞ VI SERVİSİMİZ VARDIR

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLOİSAVAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYİN!

■ FİTİL

. ÇAKMAK
I FİLİTRE

POMPA

25.000.000.-TL DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL.

13.000,000.- TL

3.500.000.-TL.

OTO TİCARET

ŞOK FİYATI AR 
16,9,2003 - 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri ♦ Bios Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Suppty Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ Web Tasarım
✓ Klavye Tamiri

IVoni Pcızor Coö. ■ ■■ fia ha ah18/B TEL:S13 78 07* GtMUK

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 ■ 51312 25
www.activebilisiiii.com
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2 Nolu Cadde esnafı, Belediye Başkanı Turgut’u ziyaret ederek, yolun bir an önce bitirilmesini istedi.

Talan’a “şov suçlaması
Belediye tarafından 
yaklaşık bir ay önce 
başlayan 2 Nolu 
Cadde altyapı ve 
asfalt döşeme çalış
malarının bir an 
önce bitirilmesini 
isteyen esnaf ve 
Esnaf Odası temsil
cileri, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u makamın
da ziyaret etti.
Dün, saat 11.oo de 
Belediye’ye giden 
esnaf adına konuşan 
Muhtelif Esnaf Oda 
sı Başkanı İbrahim 
Talan, 2 Nolu 
Cadde esnafının 
mağdur durumda 
olduğunu, yol çalış
malarının ağır iler-. 
İçmesinden dolayı 
sıkıntıya düştükleri
ni söyledi.
Talan, çalışan işçi
lerin sayısının art
tırılmasını isterken, 
Belediye Başkanına 

çalışmanın ne 
zaman bitirile 
ceğini sordu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 2 
Nolu Cadde’nin 40 
yıldır hiçbir belediye 
başkanı tarafından 
ellenmediği için 
sorunlu olduğunu, 
aynı dar olan yoldan 
TEDAŞ, PTT, 
kanalizasyon ve su 
şebekesinin alt alta 
geçmesi nedeniyle, 
çok dikkatli çalışma 
gerektirdiğini 
bildirerek 
şöyle konuştu: 
“-Titiz çalışma işi 
ister istemez 
yavaşlatıyor.
Benim burada işi 
geciktirmem için 
aptal olmam 
gerekir. Ben, esnaf
tan daha çok sıkıl
maktayım. Bu 
sabah yine Fen 
İşler Müdürü’ne 

durumu sordum. 
Altyapı çalışmaları 
bitirilmeden bor
dür ve yol çalış
malarına başlaya- 
mayacaklarını 
söyledi. Birkaç 
günlük altyapı 
çalışması kaldı. 
40 yıllık yarayı 
sarıyoruz” 
ŞOV SUÇLAMASI 
Muhtelif Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan’ın 
yolun bir kısmının 
açılması gerekirken 
bir aydır kapalı 
tutulmasından 
Demirsubaşı 
Mahallesi esnafının 
da mağdur 
kaldığını, alt yapı 
çalışmalarında ilkel 
teknoloji 
kullanıldığını 
belirterek, “Su 
işletmesinde 
çalışanlar, 1 Nolu 
Cadde de boruları

çağ dışı bir şekilde 
lastikle sararak 
bağlıyorlar.
Belediye’nin bir 
delme makinası 
bile yok” sözüne 
kızan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, “Sayın 
Talan, şov yap
mayın, kaç yıldır 
Oda Başkanısmız, 
sizin eski partiniz 
on yıl bu ilçeye 
hizmet etti. O 
zaman neden 
başkanınıza bu yol
ları yaptırmadınız. 
Bunun için neden 
esnafı belediyeye 
getirmediniz. Ben, 
40 yıllık yarayı 
sararak vatandaşa 
hizmet ediyorum. 2 
Nolu Cadde’nin 
yapımını ihaleye 
çıkardım. İstanbul 
dan ustalar çalış
maları sürdürüyor 
ve boruları ısıtma 

sistemi ile kay
natıyorlar. Bu 
teknoloji çağ dışı 
değil. Türkiye’de 
sayılı belediye bu 
teknolojiyi kul
lanıyor. Bir haf
taya kadar yol 
açılacak. Burada 
yalnız esnaf sıkıntı 
da değil. Vatandaş 
da sıkıntıda. Yolda 
yürüyemiyor, evine 
giremiyor. Havalar 
bozarsa ne 
yaparız” dedi. 
İbrahim Talan 
tekrar söz alarak, 1 
Nolu Cadde ’de bir 
ay önce tamam
lanan asfaltın, 
kalitesiz işçilik 
sonucu su boru
larının patlamasıyla 
asfaltın kesildiğini 
söylemesi üzerine 
Belediye Başkanı 
Turgut, “Bu konu
da bu sabah 
sorumlular hakkın

da soruşturma 
başlattım. Bu işi 
yapanların 
ifadeleri alınıyor. 
Kimsenin yaptığı 
yanına kalmaz. 
İşçiliği ben yap
madım. ” dedi.
Bir esnafın su işçi
lerinin ağır çalıştık
lannı ve işi erken 
bıraktıkları söyleme
si üzerine, Belediye 
Başkanı bunu suç 
duyurusu kabul ede
ceğini, çünkü işçi
lerin saat 19.ooa 
kadar çalıştıklarını 
gösteren puantajlar 
olduğunu esnafa 
gösterdi.
Belediye Başkanı 
çalışmaların bir an 
önce bitirilmesi için 
çalışmaların hız
landırılacağını 
söylemesi üzerine, 
esnaf ve oda temsil- 
çileri belediyeden 
ayrıldılar.

MI LTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ i
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REZERVASYON TEL . 513 10 71 I
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Elektronik oyuncaklar 
üretkenliği köreltiyor

Şifalı bitki 
kullanırken

dikkat!
Çocuk gelişim uzman
lan. elektronik oyun
caktan n çocu klann 
gelişiminde iddia 
edildiği kadar yararlı 
olmadığını 
belirtiyorlar.
Gazi üniversitesi 
Çocuk Gelişimi ve 
Okulöncesi Eğitim 
Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Neslihan 
Ava, çocuğun 
gelişimi için 
oyunun ve oyuncak
ların önemli olduğunu 
belirterek, “çocuk 
sevgiyle büyür, oyun 
ve oyuncaklarla 
kişilik kazanır” 
diye konuştu.
Avcı, her şeyin 
değiştiği dünyada, 
oyunların ve oyuncak
ların da değiştiğini, 
oyuncak sektörünün 
tamamıyla “elektro 
niğe” yöneldiğini 
ve elektronik oyun
cakların çocuğun 
“üretkenliğini” 
körelttiğini söyledi. 
Çocuğun elektronik 
oyuncaklar ve bilgisa
yar oyunları ile 
oynarken,oyununa 
kendinden bir şey 
katamadığını, kolay

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
MllllEğt. Md, 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23

. İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 24 94

N VAPUR - FERİBOT

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43.19
Eskihlsar (262) 655 60 31

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık - 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C^avalığt 513 10 53
CJavcıYrd, 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

OTOBÜS

K
■m

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

R ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

m Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Tutan 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

H HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00 
38K Hastanesi 613 23 29
Mer^ağ.Ocağı 6131068

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 61346 21-122
Su İşlet. 613 46 21- 115
İtfaiye 613 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Ycrzılşl, Md, 6134621-111
Su Arıza Yalnız 185

E TAKSİLER

R Körfez Taksi 6131821
OnarTcM 6132467
Güven Taksi 6133240
Gemlik Taksi 61323 24
Manas* Taksi 6143660

■ AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR
PETROL 613 30 33

cılığa ve tembelliğe 
alıştığını belirten 
Avcı, şunları kaydetti: 
“Çocuk için oyuncak 
değil oyun önem
lidir. Elektronik 
oyuncaklar, beraber
liği ortadan kaldırıy
or. Daha da önem
lisi, paylaşmayı ve 
toplumla birlikte 
hareket etmeyi 
engelliyor. Elektro 
nik oyuncaklar 
doğallığı alıp 
götürüyor, çocukları 
egoistliğe ve yalnız 
lığa sevk ediyor. 
Komutlar eşliğinde 
oynanan oyun 
çocuklarının zihinsel 
gelişimine katkı 
sağlamıyor. ” 
Avcı, matematiksel 
zeka, dikkat, algı,, 
göz-el koordinasyonu 
ve muhakeme gibi 
bazı zihinsel işlevlerin 
gelişiminde yararları 
bulunmasına karşın, 
elektronik oyuncak
ların çocuğun gerçek 
anlamdaki 
oyun faaliyetini ve 
sosyal gelişimini 
olumsuz bir biçimde 
etkilediğini kaydetti. 
Elektronik oyuncak
ların sağlık açısından 

da zararları olduğunu 
kaydeden Avcı, elek
tronik oyuncakların 
ve piyasada bulunan 
diğer kokulu oyun
cakların kimyasal 
zehirlenmelere yol 
açabildiğin! belirtti. 
Avcı, elektronik oyun
cakların ve bilgisayar 
oyunlarının çocuktan 
tüketici birey olarak 
alıştırdığını, evdeki 
eşyalarla veya doğada 
bulunan malzemelerle 
yapılan oyuncakların 
çocukları doğaya ve 
çevresine saygılı kişi 
ler haline getirmede 
yararı olacağını 
söyledi.
-KARAKTERE GÖRE 
OYUNCAK-
Çocuğun gelişiminde, 
oyun ile oyuncaklar 
arasında önemli bir 
bağ olduğunu, bu 
bağın çocukların fizik
sel ve ruhsaj yapıları
na göre değişiklik 
gösterdiğine işaret 
eden Avcı, “Çocuğun 
karakterine, fiziksel 
ve ruhsal yapılarına 
uygun oyuncaklar 
seçilmeli” dedi, 
Çocuğun spora ilgisi 
varsa, sporla ilgili 
oyuncaklar, şoförlüğe 

ilgi duyuyorsa, şoför
lük mesleği ile ilgili 
oyuncaklar alınması 
gerektiğini belirten 
Avcı, oyuncak seçi
minde cinsiyet ayrı 
mmdan korkulmaması 
gerektiğini, erkek 
çocuğa istiyorsa 
bebek, kız çocuğa ise 
araba alınabileceğine 
işaret etti.
Avcı, çocukların oyun
caklar ile cinsiyetleri
ni ilişkilendirerek 
oynadıklarını, erkek 
çocukların bebeklerle 
oynadıklarında baba 
lık, kız çocuklarının 
ise araba ile oynarken 
kadın sürücü rolüne 
büründüklerini 
söyledi.
Ailelerin çocukları 
için öncelikle güvenli 
oyuncaklar seçmeleri 
gerektiğini vurgu
layan Avcı, sağlam, 
kullanışlı, yumuşak 
kumaştan yapılmış, 
yıkanabilir, boyası 
çabuk çıkmayan, 
yutulabilecek kadar 
küçük olmayan ve 
kimyasal maddeler 
içermeyen oyuncak
ların tercih edilmesi 
gerektiğini 
kaydetti.

Yalnış şifalı 
bitki kullanımı 
erken teşhis 
imkanını 
ortadan 
kaldırıyor 
Uzmanlar, her 
şifalı bitkinin 
hastalığı tedavi 
etmediğine ve 
bu işle uğraşan 
herkesin de nite
likli olmadığına 
dikkat çekti. 
Şifalı bitki 
satıcılığının 
Türkiye’de bir 
sektör haline 
geldiğini, ancak 
bu işi bilinçsiz 
yapanların da 
bulunduğunu de 
belirtildi.
Söz konusu kişi
lerin, doktordan 
önce, şifalı bitki 
satıcılarına başvur
duğuna dikkati 
çeken uzmanlar, 
“Hasta, bu 
bitkilere aşırı 
güveniyor. 
Doktora gelme
den önce tedavi 
amacıyla bunları 
kullanıyor.
Bazıları doktora 
başvurduğunda 
erken teşhis 
avantajını 
kaybetmiş 
oluyor” dedi.

Kanser 
tedavisinde, 
hastalarında buna 
benzer durumlan 
gözlemlediklerini 
belirten uzmanlar. 
“Halkın bu bitk
ilere olan rağbeti, 
şifalı bitki satıcıh 
ğını sektör haline 
getirdi. Öyle 
hastalar var ki 
şifalı bitki ala
bilmek için 
Türkiye’nin öbür 
ucuna gidiyor ve 
bitki satıcılarına 
çok önemli 
miktarda para 
ödüyor” 
diye konuştu. 
Hastalan bu tür 
konularda sürekli 
uyardıklarını 
belirten uzmanlar 
her şifah bitkinin 
hastalığı tedavi 
etmediğini ve 
bu işle uğraşan 
herkesin de 
nitelikli olma 
dığını sözlerine 
ekledi.

NÖBETÇİ ECZANE
17 Ekim 2003 Cuma 

OZAN ECZANESİ

■■■GÜNLÜK STYAS GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI: 1673
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan çeşmenin yanından başlayarak kapa 
t ilan yol nedeniyle, yüze yakın işyerinin trafiğin geçmemesi yüzünden zor 
durumda kaldığını söyleyen esnaf yolun trafiğe açılmasını istiyor.
2 Nolu Cadde’de 
başlatılan yol 
çalışmaları 
nedeniyle 
kapatılan 
Demirsubaşı 
Mahalesi Çeşme 
Sokak yolunun 
açılması 
isteniyor.
Bir ay önce 
başlayan 2 Nolu 
Cadde yolunun 
altyapı 
çalışmaları 
ile Kayhan 
Mahallesi ve 
Halitpaşa 
Mahallesi’nde 
başlayan kazı işi 
devam ederken, 
Ahmet Dural 
Meydanı ’nda 

bulunan Meydan 
Çeşmesi’nin 
yanından trafiğe 
kapanan yol ile 
Demirsubaşı 
Mahallesi ve 
Kayhan 
Mahallesi ’nde 
bulunan yaklaşık 
100 işyerlerinin 
zorda kaldığını 
söyleyen esnaf, 
yollarının 
gereksiz yere 
kapatıldığının, 
trafik akışının 
Foto Şen’in 
önünden 1 
Nolu Caddeye 
verilebileceğini 
söylediler.
Bunu Belediye 
Başkanı’na

çeşitli defalar 
iletmelerine 
karşın, yol 
çalışması 
yapılmayan bu 
bölümün kapatıl
masının esnafın 
cezalandırıl
masını anlamına 
geldiğini, ve 
azalan işlerden 
dolayı doğan 
zararın kimler 
tarafından 
karşılanacağını 
sordular.
Esnaf, 2 Nolu 
Cadde’nin 
çalışmaları 
bitesiye kadar 
yollarının 
trafiğe açılma
sını istiyorlar.

2 Nolu Cadde’nin yol yapım çalışmalarının devam etmesiyle nedeniyle, 
kapatılan yolun açılmasını isteyen esnaf, mağdur durumda kaldıklarını 
söylüyorlar. (Fotoğraf Gemlik Körfez)

/ i

llediç

I HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
® 2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 4 S YILDIZLI 
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC
✓ STANDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; X* fC ■ PniMf 
ÖÇ ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş > ™ •

Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 1
K ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti 

✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri TÜRK HAVA YOLLARI
✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

g! ✓ Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler 
0Ö ✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetû'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev

✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetûl Baki 

I ✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe 
f ✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Vaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

■Mi

KAYABEYOGLUS
TURİZM SEYAHATİ

i Demirsubaşı Mh.
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yrcsni t>iır hizmet satıştım ■

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

. Umurbey'de bir tarih canlanıyor
Umurbey Belediyesi’nce, beldede Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından SIT alanı ilan edilip, 
korumaya alınan tarihi binaların restorasyon çalışmalarına başlandı. İlk çalışma, belediyenin karşısında bulunan eski 
belediye binasının restorasyonu ele alındı. Sponsorluğunu Sollac Ambalaj Çeliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapıla
cak olan çalışmalar Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Burçe İvedi tarafından gerçekleştiriliyor. Haberi sayfa 3’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
O 18 Ekim 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği 
Gemlik Körfez Gazetesi’nde yaymlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

YAKINDA BEKLEYİN! |

Bursa Valiliği Merkez ve ilçe Kaymakamlıkları ile belediyelere gönderdiği faksla, önlem alınmasını istedi

Poyraz fırtınası uyarısı
Kadri Güler
gemlikkorfezŞ mynet.com

Ç/üne f^ııkış
Geçtiğimiz günlerde ilçemizi etkisi altına alan ve maddi 
zararlara yol açan lodos fırtınasından sonra, bu kez poyraz 
fırtınasının yağmur ile birlikte etkili olacağı belirtilerek, 
gerekli önlemlerin alınması ve dikkatli olunması istendi.

Siyasi kongreler bitiyor

Siyası partilerin ilçe kongreleri sona 
। eriyor.

Yann yapılacak olan Doğru Yol 
Partisi Gemlik İlçe Kongresi’nden 
sonra, yerel seçimlere kadar ilçede 
yapılacak kongre yok.

Bundan sonraki siyasi çalışmalar, 
yerel seçimler için olacak.

Aslında ondan da önce, belediye 
meclis üyelikleri için ve belediye 
başkanlıkları için önce aday adayları 
ortaya çıkacak, ardından adaylar belir
lenecek.

İşte o zaman dananın kuyruğu 
kopacak.

Yann yapılacak olan DYP İlçe 
Kongresinde başka aday da çıksa favori 
Faruk Güzei’den başkası değil.

DYP’de Güzel İlçe Başkanı olduğu 
gibi, Belediye Başkanı adayı da olabilir.

En büyük aday adayı Faruk Güzel.
İktidar Partisi AKP*de Mehmet Turgut 

şimdilik adı ortada olan aday adayı. 
Ancak, Başkanlık koltuğuna oturacak 
çok kişi var AKP’de..

Bu konulara daha sonra değineceğim.
Görülen o kİ, yerel seçim yörüngesine 

DYP Üçe kongresinden sonra, tüm par
tiler girmiş olacak ve yoğun bir çalışma 
ve kokuşturma trafiği yaşanacak.

TaM en çok yorulanlardan biri de biz 
gazeteciler olacağız.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamalar
dan sonra, dün de 
Bursa Valiliği Bursa 
ve çevresini etkileye
cek olan poyraz 
fırtınası için önlem 
alınması ve 
vatandaşların 
uyarılması istendi. 
Bursa Valiliği’nden 
dün saat 18.30 
sıralarında İlçe 
Kaymakamlıklarına 
gelen faks emri ile 
poyraz fırtınasının 
Cuma günü akşamı 
yağmur ile birlikte 
başlayacağını ve 
18-19-20 Ekim 
2003 günleri etkili 
olacağı belirtildi. 
Dün, Gemlik 
Belediyesi tarafından 
sık sık yinelenen 
anonslarla, başta 
denizciler ve balıkçılar 
olmak üzere, 
vatandaşların fırtınaya 
karşı dikkatli olması 
ve gerekli önlemlerin 
alınması İstendi. 
Fırtına nedeniyle, 
balıkçıların denize 

açılmaınakın 
da istendi 
Geçtiğimiz 
günlerde, ilçemizi 
etkisi altına alan 
lodos fırtınası 
evlerin çatılan 
uçmasına, 
çerçevelerin 
kopmasına, 
camlann kırıl
masına neden 
olmuştu.

DYP ilçe kongresi yann I
Doğru Yol Partisi 
ilçe kongresi, 
yann yapılacak. 
Mehmet Avcı yöneti
minin il yönetimi ile 
ters düşerek, anlaşa
maması sonucu 
görevlerinden istifa 
etmeleri nedeniyle, 
ilçe başkanlığına 
getirilen Faruk 
Güzel ve yönetimi 
ilk sınavını 
yann verecek.
Mllton Aile 
Gazinosıı'nda saat

ll.oo’de toplanacak 
olan DYP ilçe kong 
resinde, yeni yöne
tim, denetim ve il 
kongre delegelerinin 
seçimleri yapılacak. 
Kongrede, partinin 
mali bütçeside 
ele alınarak, 
delegelere sunulacak. 
GÜZEL ADAY 
Yann yapılacak olan 
DYP ilçe kong
resinde, şimdiki 
başkan Faruk Güzel 
ve yönetiminin

yeniden yönetime 
talip olacaktan ve 
seçimlere bir sürpriz 
olmadığı takdirde 
tek liste ile gidile
ceği sanılıyor.

mynet.com
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Medyadan masallar

Bir arkadaşım serzenişte bulunuyor....
“Biraz da güzel yazılar yaz” diye.
Olsa yazmaz mıyım?
Arkadaşım haklı ancak yaşamsal gerçekleri 

görmezden gelmek, toplumun dikkatini çek
memek bana göre aymazlık.

İstanbul’daki bir kısım medya bunu yapıyor.
Toplumu uyutuyor.
Onun için masallar anlatıyor.
Aslında toplumsal duyarlılık genimizi körel

ten de bu masallar değil mi?
Çocukluğumuzdan bu yana ;
“Uyu yavrum ninni” diyerek masallarla ninni 

lerle avutmuyorlar mı bizi...
Öyle sanıyorum ki hiç bir gelişmiş ülkede 

büyükler bebelerini bizim gibi uyutmuyorlardır.
Masalların hala anlatıldığına somut bir örnek.
Türkiye’de en büyük tiraja sahip gazeteler

den birisinin manşeti :
Aşmalı Konak’la ilgili...
Ülkede bu kadar sorun var iken nereden çıktı 

bu Aşmalı Konak galası.
Aşmalı konak’tan söz edilmesin demiyorum. 
Doğaldır ki edilecek. Ama yeri orası mı? 
Tüm bunlar amaçlı yapılıyor.
Mevcut düzenden mutlu olanların değişimine 

I karşı direnişi.
I Çünkü rahatlan kaçacak, ertelenen ötelenen 
I krediler başa bela olacak.
g Çıkmaza girecekler.
I Ayrıca o gazetenin manşetine Aşmalı
I Konak’ın çıkışı yoksa bir akrabaya kıyak mı?
I Ne bileyim insanın aklına hep kötü şeyler 
I geliyor.
I Şeytanın işi yok ki dürtüyor işte.
I İstanbul’un bir kısım medyasına Bursa 
I medyasının da bir kısmı uydu. Ya da yolunu 
I yapıyor.
| Dün bir kanalda iki haber spikeri spiker 
I dediysek de öyle küçümsemeyin sakın. Biri 
I Bursa’yı tepeden yöneten anlı anlı bir yazar... 
I Diğeri de anchorman ya da anıran pardon ankır-
I man oturmuş konuşuyorlar.
1 Sanki kahvede sohbet ediyorlar.
I Bu nasıl ciddiyetsizlik.
I Terbiyesizlik diyeceğim ama dilim varmıyor.
I Ne de olsa meslekdalanm.
| Ne olacaktı sanki ? ...
| İstanbul'daki ağalarını örnek alıyorlar.
| İstanbul öyle de Bursa farklı olacak değil ya...

Toplumsal açmazın renkli ekrandan ren- 
I garenk yansımaları bunlar.
| Ne bekliyordunuz kİ ?
l Ya... arkadaşım ...

Ben iyi yazmak, umutlar saçmak istiyorum 
istemesine de gerçekler bırakmıyor ki.

Ayrıca karakterimiz de izin vermiyor...
Eğriye doğru diyemiyoruz...
İşin kötüsü masal anlatması da beceremi

yanız.
Oğullarım da masal anlatmamı İstemiyorlar 

zaten.
Kitap okumamdan daha çok hoşlanıyorlar. 
Çünkü orada yazılanlar daha gerçek.

CHP kadın kollan
yeniden örgütlendi

Ali OZYLRT
Bir süre önce 
yaşanan istifalarla 
sarsılan Cum 
huriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Kadın Kollan 
yeniden 
teşkilatlandı. 
Kadın Kollan 
Başkanı Behice 
Tekin yönetimde 
yeralan bir gurup 
hanımla istifa 
etmiş ancak, kısa 
bir süre sonra 
Behice Tekin 
dışında diğer 
kadınlar isti
falarını geri alıp 
partilerine geri 
dönmüşlerdi. 
Mehmet Uğur 
Sertaslan başkan
lığındaki CHP İlçe 
örgütü aradan 
geçen yaklaşık 2,5 
aylık sürede Kadın 
Kolları’m yeniden 
toparlayarak, görev 
bölümünü sağladı. 
Dün ilce binasında 
düzenlenen toplan
tıyla basına tanıtı 
lan CHP’nin yeni 
Kadın Kollan 
Yönetimi, parti 
adına umut verici 
bir tablo çizdi.
Okşan Tırpan’ın 
Başkanı olduğu 
CHP Kadın Kollan 
Yönetimi’nde 
Nursel Şimşek 
Başkan Yardımcısı,

Tülay Erbakan 
Sekreter, Tülin 
Özen Sayman, 
Sevgi Kılıç. 
Nargül Ercan ve 
Nuriye Salbaş’da 
yönetim kurulu 
üyesi olarak 
görev yapacaklar. 
Okşan Tırpan, 
CHP’de daha önce 
üye, delege olarak 
görev aldığını şim
dide Kadın Kollan 
Başkanı olarak 
kendisine sorumlu
luk verilmesinden 
büyük mutluluk 
duyduğunu 
ifade etti.
Görevinin ağır
lığının bilincinde 
olduğunu belirten 
Tırpan, tüm partili 
bayanlarla birlikte 
Gemlik’te siyasette

aktif olarak çalış
mak üzere göreve 
geldiklerim bildirdi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’ne yakışır 
bir siyaset anlayışı 
sergileyeceklerini 
anlatan Kadın 
Kollan Başkanı 
Okşan Tırpan, 
vakit geçirmeden 
çalışmalara start 
verileceğinin 
altını çizdi.
Kadın Kollan 
Yönetimi’nin 
basına tanıtıldığı 
törende hazır bulu
nan CHP Gemlik 
İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ise, 
gerek kadın 
gerekse gençlik 
kollannm siyasi 
partilerin dinamiz

mini teşkil 
ettiğini söyledi. 
Sertaslan, yaklasan 
yerel »çimlerde 
CHP’yi kadın ve 
gençlik teşkilat 
lannın yapacağı 
çalışmaların 
yanısıra halkın 
teveccühünün 
iktidara taşıya
cağını dile 
getiı eı ek; _ _____
"Banlan diktirdiği 
panolarda 
'Gemlik i çok 
seviyorum' diyor. 
Biz ise, hem 
Gemlik'i hem de 
Gemliklileri çok 
seviyoruz." 
diyerek Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a 
göndermede 
bulundu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Bahkpazan Alemdar Cd.

Yakup Çavuş Sk.
55 tonluk zeytin deposu 

(0.532) 361 16 18'

Manastır’da deniz
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 katlı bahçeli

262 m2 ev
Tel: 512 05 18

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastır'da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Sahibinden 
87 Model Kartal 

özel oto 
(0.536) 897 17 42

Küçük Kumla'da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel: 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlannızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 378 18 00

Gazetemiz Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk
No: 3 / B GEMLİK 

Tel: 513 17 97
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HABER

Umurbey'in ilk belediye binasının onarım çalışmalarına başlandı.

Umurbey’de bir 
tarih canlanıyor

ABÖZYIRT •r

Umurbey 
Belediyesince 
beldede Bursa Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Konuna Kurulu 
tarafından sit alanı 
ilan edilip, korumaya 
alman tarihi 
binaların restorasyon 
çalışmalarına 
başlandı. İlk olarak. 
Cumhuriyet Caddesi 
ve Şehit Esat Akbaba 
Caddelerinin 
kesistiğ i köşede 
bulunan ve bir süre 
önce Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler in 
belediye adına satın 
aldığı ahşap 
konutun restoras
yonu yapılacak.
Umurbey Belediye
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Yüksek Mimar ve 
Restorasyon Izmanı 
Burce İvedi tarafın
dan hazırlanan 
Mayıs-Haziran 
2003 te yapıya ait 
röleve, restitüsyon 
ve restorasyon 
projelerinin Bursa 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu na sunul
duğunu ve pro
jelerin ilgili kurul

TAŞI 
GEDİĞİNE

Istemeye-istemeye...
IRAK’lılar ülkelerine 

Türk askerinin gelmesini 

istemiyormuş.
Bilsinler ki;
istemeye, istemeye gidiyor.

El mahkum....

tarafından onay
landığını bildirdi. 
Koruma Kurulu 
tarafından onaylanan 
projelere ilişkin 
restorasyon çalış
malarına başlandığını 
belirten Başkan 
Güler, Umurbey’de 
bu ve benzeri 
yapıların restoras 
yonu için örnek teş 
kil edecek bu uygula
manın finansmanının 
SOLLAC Ambalaj

Çeliği Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafın
dan sağlanacağını 
açıkladı.
Firmaya içinde 
bulunduğu çevreye, 
tarihi, doğal ve 
kentsel dokuya 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür eden 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
başkanlık binası 
olarak kullanmayı 
planladıkları ahşap 
konutun yeniden 
ayağa kaldırılması 
için gerekli malzeme 
ve keşif çalış
malarının yaklaşık 
120 milyar lira 
olarak belirlendiğini 
ifade etti.
Belediye olarak 
tarihi çevre, kentsel 
doku ve kültürel 
mirasa sahip çıkacak 
tutumu her zaman 
göstereceklerini 
bildiren Başkan 
Güler; bu 'sayede 
halkın tarih bilinci ve 
geçmişe saygısının 
pekiştirileceğine 
inandığını belirterek; 
"Umurbey'in elinde 
bulundurduğu 
kültürel ve tarihi 
mirası mevcut 
konut potansiyeli 
nin turizme yönelik 
ekonomik bir fay
daya dönüştürülme
si suretiyle yöre

halkının kalkın
masını sağlaya
cağız. " dedi. 
Konutun restoras
yonunu yapacak olan 
Yüksek Mimar ve 
Restorasyon Uzmanı 
Burçe İvedi ise, 
uygun meteorolojik 
koşullar oluştuğu 
sürece çalışmaların 
duraksamadan 
devam edeceğini 
söyledi.
Restorasyon çalış
masının 2004 yılının 
Mart ayı başında 
bitirilmesini plan
ladıklarını belirten 
Mimar Burçe İvedi, 
restorasyon uygula 
masının yapının 
özgün niteliklerine, 
malzemesine, yapım 
tekniklerine ve plan 
şemasına sadık kalı
narak gerçekleştirile
ceğini söyİedi 
Ahşap yapıdaki tek 
değişikliğin işlevsel 
olacağına dikkat 
çeken Burçe İvedi; 
"Konut olarak kul- 
lanılagelmiş yapı, 
bundan sonraki 
yaşamına belediye 
hizmet binası 
olarak devam ede
cek. Bu şekilde 
belde halkının 
her an içinde 
olacağı bir 
mekan haline 
dönüştürülecektir." 
dedi.

Takıyye
Takıyye kelimesini duydukça, 

Mevlana’nın bir sözü al duna geliyor.
Şöyle demişti.
“Ya göründüğün gifji ol
Ya olduğun gibi gö rün”
Mevlana kısaca
“- Takıyye yapma” demiş.
Bugünleri, ta o günlerden görmüş.
Takıyye kelimesimi duyunca, aklımıza 

AK Parti’de geliyor.
Adamlar, Avrupai Birliği ne girmek için 

harıl hani çalışıyorlar.
Ama biz inanmıyoruz.
Bu yasalan, din devletini getirmek için 

çıkarıyorlar, diyoruz.
Kendilerini yırtsalar da...
İnanmıyoruz, bizi kandırıyorsunuz, di 

yoruz.
Aslında, takıyyeci olarak 

damgalanacak başkalan da var.
- Mesela biz Avrupa Birliği’nden 

yanayız dey ipte, üyeliği sabote edenlerde 
yar.

Adam, her fırsatta irtica ile mücadele 
nutuklan atıyor.

Çağdaşlığı kimseye bırakmıyor.
Demokrat görünüyor ama.

Ara rejim özlemi ile yanıp tutuşuyor.
Belki de, Ortadoğu ülkeleri gibi kapalı 

bir rejimi özlüyor..
Ama. Dilinden laiklik hiç eksik olmu 

yor.
Her fırsatta., demokratik hukuk 

devletinden bahsediyor
Ama. Demokrasinin bizim halkımız için 

lüks olduğuna inanıyor.
Çünkü halkın, seçimlerde doğru tercih 

yaptığını kabul etmiyor.
Hukuku da, evrensel hukuk olarak gör

müyor.
İyi veya kötü, mevcut kanunları kafi 

görüyor.
İster bürokrat olsun,
İster işadamı olsun,
İster akademisyen olsun, mevcut 

düzenden besleniyorsa, değişime karşı 
direniyor.

İncir çekirdeğini doldurmayan konular
da, çağdaşlıktan ve yenilikten yana 
görünüyor.

Ama. Temel meselelerde direniyor.
Aslında, bu tiplerin de AK Parti den 

çok farkı yok.
Onlarda, bir başka tür takıyye yapıyor

lar.

GÜNÜN ÇÖZÜ

Bazı insanlar,
Koca evreni bilirler de, 
kendilerini bilmezler.

“La Fontaine”
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Özellikle okul önce
si eğitim almamış 
çocuklarda okula 
uyum sürecinin 
aylar alabileceği, 
ailelerin bu 
donemdeki yaklaım- 
larmm öğrencinin 
tüm yamim etkileye
bileceği bildirildi. 
Uzmanlar, okulların 
açılmasının 
üzerinden bir ay 
geçmeden uyum 
bozukluğu sorunu 
nedeniyle, polik
liniklere çok sayıda 
başvuru olduğunun 
gözlendiğini 
belirttiler.
Uzmanlar, okula 
başlama ve alış
manın çocuklar için 
"zor dönem" oldu 
ğunu belirterek.

“Oyun çağının 
rahat çocuğu, bir 
anda derse gitme, 
ödevleri yapma, 
sınıftaki kurallar 
ve diğer sorumlu
luklarla başbaşa 
kalır. Daha önce
den okul Öncesi 
eğitim kurumuna 
gitmeyen çocuklar, 
bu dönemi daha 
da zorlanarak 
geçirebilirler” 
Uyarısında bulundu. 
Erken alınan önlem
ler ve doğru 
yönlendirmeyle 
çocuğun okula 
uyumunu kolay
laştırmanın ailelerin 
elinde olduğuna 
dikkati çeken 
uzmanlar, şöyle 
konuştu:

“Ona evde ufak 
sorumluluklar 
verin. İlk alışkan
lıklar çok 
önemlidir, önce
den odası ve 
eşyalarıyla ilgili 
sorumluluk almış, 
verilen görevleri 
yapmaya alışmışsa 
ileride ödevler 
konusunda daha 
uyumlu olacaktır. 
Okulu, sadece ders 
veya zorunluluk
tan öte hem yeni 
bilgiler öğrenip 
hem zevk alabile
ceği bir yer olarak 
tanıtmak, ilk izle 
nimi edinirken 
önemlidir. Ders 
yapabileceği, anla 
şabileceği arkadaş 
larla faaliyetlerde 

bulunarak, okula 
gitmenin her 
çocuğun çaptığı 
bir şey olduğunu 
anlatın. ** 
-ÖDÜL VE 
CEZANIN ETKİSİ- 
Uzmanlar, çocuğa 
hoşuna gidebilecek 
basit ödüller 
verilebileceğini, 
ancak bunun sadece 
ev ödevini yapıyor 
olması ile 
ilişkilendirilmemesi 
konusunda duyarlı 
olunması gerektiği
ni vurguladı. 
Çocuklara hoş
landıkları ve basit 
şeyler alınabileceği
ni belirten uzman
lar, asla para veya 
pahalı hediyelere 
yönlendirilmemesi

konu sunda dikkatli

isteyerek. şöyte 
deva m etti: 
"Çocuğunuza şart 
koşmadan ödev 
yaptırmak elinizde. 
Her şeyden 
önce ödev yap
manın pazarlık 
konusu haline 
getirilmesinin 
ileride çocuğu 
karşılıksız hiçbir 
şey yapmama gibi 
bir tutum içine 
sokabileceği 
unutulmamalıdır. 
Her konuda 
olduğu gibi ders 
çalışma ve ödev 
konusunda da 
çocuğa karşı 
tutarlı ama esnek 
davranılmaltdır.

Çocuğunuza çak 
katı olmadan 
belirli kurallar 
içerisinde duzenh 
çahşma ehçknnkgı 
ve sevgisini kazan 
dırrn Bunla r 
gelecekteki 
başarısının 
temellerini 
oluşturacaktır. 
Çocuğu tek başma 
bırakıp (hadi adet
lerini yap} demek 
yerine, 
gerektiğinde birlik- I 
te oturup zaman 
ayırarak. dikkat 
etmesi gereken 
konular açıklan
malı. bilgi verilme
lidir. Ödevler de 
ders bitiminde 
mutlaka kontrol 
edilmelidir.”
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AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİNI ✓ KARYOLA - ŞİFONYER

0 ✓KİTAPLIK
§ ✓ ÇALIŞMA MASASI

✓ BİLGİSAYAR MASASI
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HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 

YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

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

Tel : 514 91 30 Faz : 512 20 76

Cl Emekli Sandığından aldığım asken 
sağlık muayene fişimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
FARUK ÖZKAHVEd

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI?

KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇÜ” i

i

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72 
G.S.M.: (0.532) 324 08 56
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i 
S

MAMA Mİ A P1ZZARIA
Pddd SîtM

Ev ve İşyerlerine servisimiz vardır
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
Tel : 51 3 53 67
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Genç Parti Gençlik Kollan, Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’i ziyaret etti.

tiMerkez sağ birleşmeli
Ah OZNTRT

Genç Parti Gemlik 
Gençlik Kollan 
Başkanı Serdar Mutlu 
ve yönetim kurulu 
üyeleri. Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’i 
ziyaret ettiler.
Genç Partilileri, 
dün belediye binası 
önünde karşılayan 
Başkan Güler’e bir 
buket çiçek veren 
GP Gençlik Kollan 
Başkam Serdar 
Mutlu, gerek sivil 
toplum örgütleri 
gerekse siyasi 
partiler ve belediye 
başkanlarma yönelik 
bir süre önce basla t- 
tıklatır nezaket

ziyaretlerini 
sürdürdüklerini 
söyledi.
Daha sonra makamın 
da ağırladığı Genç 
Partililere ziyaret
lerinden dolayı 
teşekkür eden 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
kültürlü, bilgi birikim
li ve kaliteli insanlan 
siyasete kazandırıl
masından yana 
olduğunu belirtti. 
Siyasette heyecanın 
olması gerektiğine 
dikkat çeken Güler, 
bunun ise ancak 
gençlerle mümkün 
olabileceğini ve 

bunun kıvılcımlannı 
gördüğünü ifade etti. 
Karşılıklı sohbet 
havasında geçen 
ziyarette, belediye 
çalışmalarından da 
bahseden Güler, 
kamudaki hantal 
yapıyı belediye 
başkanı olunca daha 
yakından görüp 
yaşadığını belirterek, 
buna rağmen 
Umurbey’e hizmet 
etmeye çalıştığını 
vurguladı. 
Umurbey’de Üniver
site mezuniyet 
oranının yüzde 3.3 
olduğunu da açık
layan Başkan Güler, 
kendisininde üniver
site mezunu olmasına 
karşın Belediye 
Başkanı olmadan 
önce belediyeye 2 kez 
uğradığını bildirerek, 
tahsilli insanların bu 
tür kurumlarla daha 
çok iç-içe olması 
gerektiğinin 
altını çizdi.
Güler, ayrıca şuan 
gördüğü kadarıyla 
Genç Parti’nin diğer 
partilere karşı daha 
aktif bir çalışma

Um ur bey Belediye Başkanı Güler, GP'lileri belediyenin önünde karsıirtdı

sergilediğini 
belirterek; "İnşallah 
merkez sağda bir
leşme sağlanır." 
dileğinde bulundu. 
Daha sonra 3.
Cumhurbaşkanımız 
Merhum Celal 
Bayar’ın Umurbey’de 
bulunan anıtmezarını 
ziyaret eden Genç 
Parti Gemlik Gençlik 
Kollan Başkanı Sedat 
Mutlu ve beraberinde

ki partililer 
Bayar’a dua etti. 
Sedat Mutlu burada 
yaptığı açıklamada; 
"İşgal altında kalan 
vatan topraklarının 
kartuşunda Galip 
Hoca adıyla 
Atatürk'le birlikte 
mücadele veren 
daha sonra Cumhuri 
yetimizin kurul
masında büyük 
emek harcayan, aynı 
zamanda ülkenin

ekonomik hayatının 
gelişmesine özellikle 
siyasi olarak çok 
partili demokrasiye 
geçişimizde gayret
leri olan büyük 
devlet büyüğümüz 
Sayın Celal Bayar’ı 
Genç Partili gençler 
olarak örnek 
alıp mücadele 
m izi sürdüre 
ceğiz. Kendisini 
saygıyla anıyoruz.” 
dedi.

1 komine
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYOTOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ,I JAMI SIRASI 6A2YAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

ACmVe
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİVATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!
M TABİÎ w â YIL OJiÂtYfi

I FrnL J ÇAKMAK 

I FİLİTRE

1 POMPA

25.000.000.-n. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL

3,500.000.-TL

OTO TİCARET

ŞOK Pİ YATLAR 
15,9.2003 - 15,10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onarım
✓ Yazıcı bakım ve onarım
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Blos Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Supply Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ Web Tasarım
✓ Klavye Tamiri

İYerıIPoz orCad. m ■ n * ha ahIrmak Sok. No; 18/B ÎFI'SI] 7| fl/ 
GEMLİK IV VI

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 • 51312 25
www.activebilisiii.coin

http://www.activebilisiii.coin
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Sokak köpekleri tehlike saçıyor
Son günlerde, ilçemizde sayılan giderek artan sokak köpeklerinin başıboş dolaşması vatan 
daşlann korkmalanna neden olurken, gerekli önlemi almayan belediyeye tepki yağıyor.

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN
Ramazan erzakı alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
1* İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği Türü ve miktan

: Gemlik Belediyesi Gemlik / BURSA
: 0.224.513 45 21 Faks : 0.224. 513 45 28
: mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr

Belediyemiz Sendikalı işçilerine toplu iş
sözleşmesinin 59. maddesi gereği 181 adet işçi için 10 Kg Çiçek yağı, 10 Kg toz şeker, 
10 kg un, 10 kg pilavlık pirinç ile 2 kg çay alınması

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihleri 
3- İhalenin :
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Gemlik Belediyesi Meclis salonu girişi
: Sözleşme yapılmasına müteakip bir hafta içerisinde

: Hesap İşleri Müdürlüğü odası
: 24/10/2003 Cuma saat 10.oo

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 
I uygulanacak kriteler ;

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler ;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

I elektronik posta adresi
i b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslet Odası bel- 
I gcsi
I 1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
I Ticaret ve/veya sanayi veya meslek odasında kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret veya 
I Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya 
I idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye 
I ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
I belge

c) Teklif vremeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannmamesi
2* Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını veya şirketteki 

I görevlerin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli 
I örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
| dair son teklif verme tarihinden önceki 3 ay içerisinde alınmış belgeler

e) Mevzuat hükümleri uyannca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif 
I verme tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgeler

f) Bu işe şartnamede yer alan “ihale dışı bırakılma" sebeplerinden herhangi birini taşı- 
I madığtna dair, yazılı taahhütname

g) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
h) Şartnamede belirtilen şekli ve içeriği Mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinde 

I düzenlenen yeterlilik belgeleri
i) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğu

na dair noter tasdikli imza beyannamesi
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

gi rişi beyannamesi
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yer alan belgelerin her 

bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5* İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı, Gemlik Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 

5.000.000.- TL (Beşmilyon) karşılığı temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7* Teklifler 24.10.2003 Cuma günü saat lO.oo'a kadar Gemlik Belediye Başkanlığı 

satınalma servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde 

ihale yapılan istekliyle İş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulu
nan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9* İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 tavim günü
olmalıdır. Basın : 2003 28

Son günlerde, 
ilçemizde her caadde 
ve sokak arasında 
sık sık rastladığımız 
başı boş sahipsiz 
sokak köpekleri 
tehlike saçıyor. 
Köpeklerin üreme 
mevsimi olması 
nedeniyle, sürüler 
halinde dolaşan ve 
halkın arasına 
kolaylıkla kanşan 
köpeklerin aşısız 
olması ise, vatan
daşları kuduz gibi 
korkunç bir 
hastalıkla karşı 
karşıya getiriyor. 
ÖNLEM

barınaklara 
götürerek, burada 
çevre fabrikalardan 
ve mezbahalardan 
elde edilen yemek 
atıklarıyla besledik
leri ve koruma 
altına aldıkları 
biliniyor.
Gemlik Beledi 
yesi de mezbaha 
yakınlarında 
uygun bir yere 
yapacağı hayvan 
barınağıyla sokak
larda dolaşan 
kedi ve köpeklerin 
koruma altına 
alınabileceği 
belirtildi.

ALINMALI 
Gemlik’te bir 
hayvan barına
ğının bulunma
ması hayvan 
severleri üzer
ken, belediyenin 
sokakta dolaşan 
yüzlerce bşıboş 
köpekle müca 
dele etmemesi 
hayretle 
karşılanıyor. 
Hayvanseverler, 
bir çok beledi 
yenin sokak 
hayvanlarını 
korumak için 
barınaklar 
yaptıklarım ve 
hayvanlan bu

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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Bilgisayar başında
çalışanlar dikkat!

Akdeniz Üniversite
si (A.Ü.) Tıp 
Fakültesi Fizik 
Tedavi ve 
Romatoloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet 
Arman, 
teknolojinin 
gelişmesiyle 
hareket. 
kabiliyetinin iyice 
azaldığına 
dikkati çeken Prof. 
Dr. Mehmet Arman, 
Türk insanının 
egzersiz 
alışkanlığı da 
olmadığını, bu 
yüzden hareket 
sizliğe bağlı

hastalıkların ortaya 
çıktığını belirtti. 
Prof. Dr. Arman, 
yaptığı açıklamada, 
bilgisayarı 
sık kullananlarda, 
el bileği, dirsek 
ve boyun ağrılarının 
sık görüldüğünü ve 
“aşın kullanım 
sendromu ” nun 
ortaya çıktığını 
söyledi.
Büroda bilgisayarla 
yoğun çalışanlann 
her yanm saatte 
bir, birkaç dakika 
da olsa hareket 
etmesi gerektiğini 
vurgulayan 
Prof. Dr.

Arman, bu kişilerin 
ağrılardan kurtul
ması için işyer
lerinin uygun 
olması, bilgisayar, 
koltuk veya 
sandalyelerinin 
yüksekliklerinin 
iyi ayarlanması 
gerektiğini bildirdi. 
-"İŞYERLERİNDE 
FITNESS ÇENTER 
KURULMALI”- 
Prof. Dr. Arman, 
işyerlerinde masa 
başı görevi yapan
ların bireysel 
hareket yapama
ması durumunda 
topluca jimnastik 
yapması gerektiğini

de vurgulayarak, 
“Büyük işyer
lerinde topluca 
jimnastik 
yapılmalı. 
Haftada en az 
3 gün spor yap
mayan, büro işi 
yapan kişilerde 
bu ağrılar 
daha da artar. 
Büyük işyer
lerinde, birçok 
Avrupa ülkesinde 
ve ABD'de 
olduğu gibi fitness 
çenter kurulmalı. 
Çalışanlar 
buralardan 
yararlanmalıdır’' 
diye konuştu.

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NDEN 
KAMULAŞTIRMA DUYURUSU

Davacı Armutlu Belediyesi adına Armutlu Belediyesi vekili tarafından aşağıda yazılı 
esas numarası ile aşağıda isimleri yazılı tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma 
bedelinin tespiti ile taşınmazın tescili davasının ;

1- Davacı kurum vekili Armutlu Belediye Başkanlığı adına Armutlu Belediyesi kamu
laştırma ve ihale komisyonu başkanlığının karan ile Yalova ili Armutlu ilçesi Ayazma 
mevkiinde pafta 16 parsel 823 113.17 m2 kısmının kamulaştırılmasının yapıldığı 
taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığını iddia ederek kamulaştırma bedelinin mahke
memizce tespit edilip bu bedelinin bankaya yatırılıp kamulaştınlan irtifak hakkının 
davacı kurum adına tapuya tesçiline karar verilmesi talep ve dava etmiştir.

2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Mahkeme esas numarası davalı tapu maliki ve maliklerin ad ve soyadlar kamu- 

(aştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı olduğu yer, mevkii, ada, parsel numarası 
vasfı ve yözülçümü.

ESAS NO 2003/669
DAVALI : 1- MÜZEHHER SAYIL

2- MEHMET RECEP SAYIL
TAPU BİLGİLERİ Yalova ili Armutlu ilçesi Ayazma mevkii 16 pafta 823 parsel 113.17 

m2
b) KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN ADİ : Armutlu Belediye Başkanlığı
c) Aynca çıkarılan meşru hatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamu

laştırma işlemine idari yargıdan iptal veya adli yargıdan maddi hatalara karşı düzeltim 
davası açılabilir.

d) Açılacak davalarda husumet (yukarıda c bendinde yazılı) idareye yönetilmelidir.
e) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların 

dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarını belgelendirmedikleri tak
tirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli 
üzerinden taşınmaz mal kamulaştırma yapan idari adına tescil edilecektir.

f) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına (TC Ziraat 
Bankası Armutlu Şubesi ne) yatırılacaktır.

g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin 
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün İçinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmek
tedir.

h) Yukarıda esas numarası yazılı bir adet davanın duruşmasını 13.11.2003 günü saat 
O9.oo’dan itibaren Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacaktır.

Keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanunun 5. maddesi ile 
değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca duyurulur. Basın: 2003/29

Çocuğun 
vücut direnci 
sütle artıyor

Uzmanlar, 
özendirici çeşitli 
kampanyalara rağ
men, henüz 
Türkiye'de 
süt tüketiminin 
istenen seviyede 
olmadığını söyledi. 
Sütün, doğal gıda 
maddeleri içinde 
en yüksek 
kalsiyum içeriğine 
sahip ürün 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar, 
“Özellikle çocuk 
ların vücut 
gelişimi için 
büyük önem 
taşıyan süt 
tüketimi, aileler 
tarafından 
ihmal edilmeme
lidir” dedi.
Bir tür şeker olan 
laktoz içeren sütün 
hazımsızlık yaptığı 
gerekçesiyle, onca 
yararının göz ardı 
edilemeyeceğini 
ifade eden 
uzmanlar, “Yoğun 
mineral ve vita
min içeren süt, 
bu özelliği nede 
niyle bağırsaklar
da kolayca emile- 
mez. Ancak bu 
durum sadece 
yetişkinler için 
geçerlidir. Süt, 
çocuklarda kesin

likle hazımsızlık 
yapmaz” 
diye konuştu.
Uzmanlar. örrMrie 
okul çağındaki 
çocukların, kış 
günlerinde 
vücut dirençleri 
kolayca zayıfla
yarak hasta ola
bileceklerini 
belirterek, şunları 
kaydetti:
“Evden çıkmadan 
içirilecek ılık süt. 
soğukla temasta 
vücudun ısı kay
bını yavaşlatacağı 
gibi, içerdiği 
yüksek kalsiyum 
maddesi ile 
birlikte, vücudun 
mikroplara karşı 
savunulmasında 
önemli rolü bulu
nan Bl, B6 ve 
B12 vitamin
leriyle bağışıklık 
sistemini güçlen 
dirir. Çocukları 
içmeye özendir 
mek ve enerji 
vermesi için-süt, 
şeker ya da 
balla tatlan 
dmlabilir. ”

NÖBETÇİ ECZANE
18 Ekim 2003 Cumarteti 

ERÇEK ECZANESİ

srfez
^■■GÜNLÜK SYASİ GAZETE ■■

YIL : 31 SAYI : 1674
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcüık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Çeyizlerini kendileri hazırlıyor!
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan kurslara katılan genç kızlar, el emeği 
göz nuru dökerek, çeyizlerini kendi elleriyle hazırlıyorlar. Hem de meslek öğreniyorlar.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdür 
lüğü’ne bağlı 
olarak açılan 
Umurbcy'deki 
kurslara katılan 
kursiyer kızlar 
önce Öğreniyor 
daha sonra da 
kendi çeyizlerini 
elleriyle hazırlıyor.

Belediye bünyesin
deki Yerel Gündem 
21 Gençlik Evi’nde 
açılan makine 
nakışı kursuna, 
19 kursiyer 
bayanın devam 
ettiğini söyleyen 
kurs Öğretmeni 
Aynur Beşli, 
makine dikişi, kum

İşi, çin iğnesi, sim
sarına, aplike, tül 
işi, Türk işi, Çöp 
işi, kadife işi, beyaz 
iş, kurdela işi ve 
antep ajurları 
olmak üzere 
kursiyerlerin 
12 farklı alanda 
öğrenim gör
düğünü bildirdi. 
Önceki gün, 
başlayan kurslara 
belde halkının 
büyük ilgi 
gösterdiğini 
belirten 
Aynur Beşli, 
başvuruların 
artarak devam 
ettiğini, önümüz
deki günlerde 
kursiyer sayısının 
50’ye ulaşabile
ceğini söyledi.

Umurbey’de açılan makine nakışı ve diğer kurslara Umurbeyli gene 
kızlar ilgi gösteriyor. Gençler, çeyizleri için adeta yn| iyotlar -

Özellikle genç 
kızların kursa 
ilgi gösterdiğini

söyleyen Beşli, 
öğrencilerin 
genellikle çeyiz

amaçlı çalıştık 
lannı da sözlerine 
ekledi.

I. HAC ve ÖMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK a

2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI
MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELLERDE

✓ 45 YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜH SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STAHDART TİP HAC
✓ STAHDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 6ÜH SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

a
HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; C | C ZZZ ■"> İ Kİ f
İllerden,Havaliıtıanınagidiş,dönüş 1— L» 1— I •
Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 
İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti 
Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri 
Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

TÜRK HAVA YOLLARI is
XX ✓ Harem-i Şerif, Mûzdelife, Mina, Hira Dağı, Hıra Mağarası, Yedi Mescidîer 
öy ✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu 

✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidîer
XX ✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki

KAYABEYOGLU
TURİZM SEYAHAT

3 ✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe 
? ✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
\ ✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

Demirsubaşı Mb-
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 

Tel: 514 47 71 Fax: 514 4044



I Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni t>ir atağını

■Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

www.qemlik.orq.tr internette
Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği, Gemlik’in yurt içi ve yurt dışında tanıtılması amacıyla yeni bir hizmet başlattı. İnternette www.gemBt.org.tr 
adresiyle Türkçe ve İngilizce site açan dernek yöneticileri tarafından bu siteye Gemlik ile ilgili her türlü bilgilerin yükleneceğim aynca. herkes*» 
düşüncelerini yazabileceği bir forma da yer verileceğini belirtti. Dernek Başkanı Hakan Doğu, Gemlik’ten göç eden Yunanistan a yerleşen 
Gemlikliler ile bu site aracılığıyla ilişkilerin geliştirilebileceğini, Gemlik dışırida bulunan herkesin bu siteden yararlanabileceğim, aynca eski 
Gemlik fotoğraflarının da sitede yeralacağını söyledi. Gazetemiz Gemlik Körfez de, siteye güncel haberler ile destek verecek.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

KSrfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 20 Ekim 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi nde yaymlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

YAKINDA BEKLEYİN!

Doğru Yol Partisi 8.olağanüstü genel kurul toplantısında, Faruk Güzel ve ekibi yeniden göreve seçildi

“DYP gözde parti olacak”
Çfüne f^akış

Kadri Güler
gem 11 k ko rf ez mynet.com

www.gemlik.org.tr
Geçtiğimiz cumartesi günü, Gemlik 

Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı 
Hakan Doğu gazetemizi ziyaret etti.

Hakan Gemlik*! seven gençlerimiz
den.

Bursa Valeo firmasında çalışması 
nedeniyle, kışlan Gemlik’te bulunmasa 
da, yazlarım Gemlik’te geçiriyor.

Hakan Doğu ve birkaç arkadaşı, yıllar 
önce Gemlik Turizm Derneği’ni can
landırmak için bir dizi çalışma başlattı.

Bunların devamı, işleri nedeniyle 
gelmedi.

Şimdi, Dernek olarak çağdaş iletişim 
aracı olan internetten yararlanarak, 
Gemlik’in tanıtımı için bir site açtılar.

www.gemlik.org.tr
Bu sitede, Gemlik’in tarihi, 

coğrafyası, ekonomisi, yöneticileri, eski 
fotoğrafları kısacası herşeyi yer alacak.

Tabii bu bir günde olacak İş değil.
Bu işe gönül verenlerin katkısıyla site 

güçlenecek.
Hakan Doğu, benden de Gemlik’in 

güncel haberlerini Gemlik Körfez olarak 
siteye aktarmamı istedi.

Böyle bir isteği geri çeviremezdi m.
Elimdeki eski Gemlik fotoğrafları ve 

her türlü bilgiyi bu siteye Sunacağım.
Sîzlerin de bu sitede açılan forma 

düşüncdcriırfrd'» katılmanızı bekliyoruz.
Bu site bizim destekleyelim.

Faruk Güzel Doğru Yol Partisi nin en gözde parti ola
cağını belirti ve rakiplerine ise, ince mesaj yolladı; 
"DYP’yi Gemlik’te bundan sonra görsünler. Yerel
seçimlerde belediyeyi mutlaka alacağız”
✓ Doğru Yol 
Partisi’nde Mehmet 
Avcı yönetiminin 
istifasından sonra, 
göreve atama ile 
gelen Faruk Güzel 
yönetimi, genel 
kuruldan 
güven oyu aldı.
✓ Dün, Milton Aile 
Gazinosu’nda 
yapılan 8. olağan 
üstü genel kurul 
toplantısında 
yapılan seçimlere 
400 delegeden 
277 delege katıldı. 
Güzel ve listesine 
277 oy çıktı.
✓ Genel kurula, 
eski Bursa 
Milletvekili ve Milli 
Savunma ve Milli 
Eğitim Bakanı 
Turhan Tayan ile 
Eski İçişleri Bakanı 
Mehmet Gazioğlu 
da katıldı.
✓ DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel yaptığı 
kısa konuşmada, 20 
yıl ANAP’a hizmet

verdiğini, şimdi 
Doğru Yol Parti 
si’nde mücadelesine 
devam ettiğini, 
amaçlarının Gemlik 
te belediye başkan
lığını almak zorunda 
olduğunu söyledi. 
Kongrede, seçim
lere tek liste ile 
gidildi.

Haberi sayfa 3’de

ww.qemlik.orq.tr
http://www.gem
mynet.com
http://www.gemlik.org.tr
http://www.gemlik.org.tr
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CHP İlçe Başkanı Sertaslan, Karadenizliler Demegi’ni ziyaret etti.

Gürhan ÇETİNKAYA

Körfez’de alternatif
I politikalar...
I Bizi yönetenler ilginç...
| Galiba biz öyle istiyoruz.
I Çünkü her toplum hakettiği bir biçimde 
I yönetilir.
i Kural hiç değişmiyor.
I Türkiye nasılsa Gemlik’te öyle..
i Profil aynı profil.
| Sadece ölçek farklı.
| Çok kumla az kum arasında bir fark olur mu?
| Olmaz.
I Bugünlerde; Türkiye’yi çok ciddi anlamda 
I meşgul eden, geleceğimize damgasını vuracak 
I olaylar yaşıyoruz.
t Irak’daki gelişmeler bizi çok yakından 
I ilgilendiriyor.
I Ancak; tamamen ekonomik çıkarlara dayalı 
I bir İrak politikası güdülüyor.

Yeterli değil.
I Türkiye’yi açmaza sürüklüyor.
i Geleceği şimdiden görmek için kahin olmaya
I gerek yok.
I Göstergeler ortada...
I Aklı selim herkes gösterilen tepkilerden,
I ABD’nin içine düştüğü aczden başımıza gelebile- 
I çekleri kestirebiliyor.
I Ama yönetenler....
i Dediğim dedik..
I Çaldığım düdük politikası izliyorlar.
i Varsa yoksa para....
I Büyük biraderden gelecek 87.5 milyar dolar 
I akıl fikir bırakmamış.
I Para her türlü değerin üzerine çıkmış durum- 
I da.
I Parayı da cebimizde görecek değiliz o da ayrı 
I konu ya.
I Irak’a niye asker gönderiyoruz diye sorgula- 
I mak yok.
| Akıl yürütmek yok.
I Devlet İdaresi bu kadar kolay mı?
i Oysa hem bölgedeki itibarımızı sarsmayacak 
I hem de komşuluk ilişkilerimizi daha da geiiştire- 
I cek uygulamalar var aslında.
I İslam ülkelerini biraraya getiren bir örgüt 
I var. İslam Ülkeleri Kalkınma Örgütü İKÖ...
I Bir de Avrupa ülkelerinin ortak çıkarlarını 
I gözeten Avrupa Birliği yani AB var.
I Dünyada bu iki örgütle iletişim halinde olan 
I bir tek ülke var.
I O da Türkiye.
I İşte bu avantajı çok iyi değerlendirmek
I gerekiyor.

Irak’a bu iki örgütün desteğini kanalize ede- 
I bilmek, koordinatör görevi üstlenmek üzerimize 
I düşen en Önemli rol.
| Irak’a asker göndermek yerine ulusları örgüt
lerin desteğini alarak sağlık, barış, gıda 
götürmek aslında bizim tarihsel sorumluluğu
muz da#...

Bölgede hem istikrar hem de bizi tehdit eden 
dış tehlikeleri önlemek istiyorsak oyunu kural
larına göre oynamak zorundayız.

"Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen bir önderin 
yurttaşlarına da bu yakışır zaten.

“Gemlik’in yeni imar
alanlanna ihtiyacı var”

Ali ÖZYURT

Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkam 
Mehmet Uğur 
Sertaslan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Karadenizliler 
Derneği’ni 
ziyaret etti. 
Karşılıklı soh
bet havasında 
geçen ziyarette, 
Karadenizlilerin 
genellikle 
inşaat 
sektörüyle 
geçimlerini 
sağladıklarını 
bildiğini belirten 
Sertaslan, bu 
sektörün son

CHP İlçe Başkanı Sertaslan, Karadenizliler Derneği’ne yaptığı ziyarette, 
inşaat sektöründe çalışanların mağdur oîuüklaîıîıî bildiklerini belirterek, 
Gemlik’in yeni imar planlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

yıllarda yaşadığı 
ekonomik krizden 
sekteye uğraması 
nedeniyle, çalışan
ların mağdur 
olduğunun 
bilincinde olduk
larını vurguladı. 
İnşaat sektörünün

yaşadığı ağır 
ekonomik 
krizin yanında, 
Gemlik’te imar 
sorunu yaşan 
dığını da dilege- 
tiren Cumhuriyet 
Halk Partisi İlçe 
Başkanı Mehmet

Uğur Sertaslan 
kentin yeni imar 
alanlanna ihtiyacı 
olduğunu bildirdi. 
Önünde deniz, 
arkasında 
dağlann kuşattığı 
Gemlik’te yeni 
toplu konut alan-

lan oluşturulması 
gerektiğinin altım 
çizen Sertaslan, 
inşaat sektörünün 
yeni imar alanları 
oluşturulamaması 
yönünden de 
sıkıntıya girdiğini 
ifade etti.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
I II I II

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır.

[ SATILIK DAİRE |* 1 KİRALIK DAİREİ SATILIK OTO 1
Balıkpazarı Alemdar Cd.

Yakup Çavuş Sk. 
55 tonluk zeytin deposu 

(0.532) 361 16 18
Manastır’da deniz _____

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Sahibinden 
87 Model Kartal 

özel oto |
(0.536) 897 17 42 1

manzaralı, kaloriferli... 
(0.535) 774 45 32

Osmaniye Mh. 
Müstakil 2 katlı bahçeli 

262 m2 ev

Küçük Kumla’da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire 
Tel: 513 17 97

Sahibinden 1
96 Model Temiz 1

Ford Escort 1
Uzaktan kumandalı I
Hidrolik direksiyon 1 
Otomatik ön camlar İl 
(0.535) 378 18 00 |Tol : 512 05 18________ Siz de satılık veya kiralık 

ilanlarınızı, aradığınız 
eleman ilanlarınızı

SATILIK ARAZİ 1 Gazetemiz Büromuz:
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

İstiklal Cd. Bora Sk. 
No: 3 / B GEMLİK 

Tel : 513 17 97
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DYP Üçe örgütünün olağanüstü Genel Kurulunda Faruk Güzel yeniden ilce başkanlığına seçildi.

"DYP gözde 
parti olacak"
Faruk Güzel Doğru Yol Partisi’nin en gözde parti ola
cağını belirti ve rakiplerine ise, ince mesaj yolladı; 
"DYP’yi Gemlik’te bundan sonra görsünler.”
AliOZYURT

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Teşki 
latının 8.olağanüstü 
genel kurulu yapıldı. 
Milton Aile Gazino- 
su’nda gerçekleşti
rilen kongreye eski 
bakanlardan Turhan 
Tayan. Mehmet Gazi- 
oğİu. Şükrü Erdem 
Doğru Yol Partisi 
Bursa D Başkanı 
İlker Özaslan. siyasi 
parti ilçe başkanlan, 
DYP’li diğer ilçe ve 
belde teşkilat başkan 
lan. Umurbey, Küçük 
Kumla, Kurşunlu 
Belediye Baskan- 
lan’nın yanı sıra 
kalabalık bir partili 
topluluğu katıldı.
Kongre öncesi yap- 
tığı kısa konuşmad a Doğru Yol Partisi yeni yönetim kurulu toplu halde görülüyor.
oldukça iddialı 
mesajlar veren Faruk 
Güzel; "DYP’yi bun
dan sonra Gemlik'te 
özellikle takip et 
menizi ve görmenizi 
istiyorum." dedi. 
Güzel’in görevde 
bulunduğu kısa süre 
içerisinde Gemlik’te 
130 kişinin Doğru 
Yol Partisi’ne üye 
olduğu bildirildi.
Aynca, kırgınlık ve 
dargınlıkların orta
dan kaldırılarak güç 
birliğinin yeniden 
sağlandığı belirtildi. 
Bursa İl Başkanı

İlker Ozaslan ise 
Doğru Yol Partisi’nin 
hiçbir zaman 
rüzgarların partisi 
olmadığını söyledi. 
3 Kasım 2002 tari
hinde yapılan genel 
seçimlerde Türki
ye’de partilerine 
30 yaşın altında oy 
verenlerin sayısının 
yüzde 1 olduğuna 
dikkat çeken Özas
lan, bunun özellikle 
üzerinde düşünülme
si gereken bir durum 
olduğunun altını 
çizdi. Kadın ve 
Gençlik Kollarına

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ulusal Göraşçüler?
AKP Birinci kurultayın da milli 
göriişçüler tasfiye edilmiş...
“Ulusal görüş "diler 
baş tacı mı edilmiş....?

bu konuda büyük 
görevler düştüğünü 
ifade eden Doğru Yol 
Partisi Bursa II 
Başkanı İlker Öza
slan, "Çok büyük bir 
dinamizm ve güçle 
28 Mart’a girmemiz 
gerekiyor. Halkın 
arzu ettiği çalış- 
maları biran önce 
başlatıp aktif ve 
etkin siyaset 
anlayışıyla DYP’yi 
layık olduğu yere 
taşıyacağız. Etele 
verip yapacağımız 
çalışmalarla bunu 
başaracağımıza 
inanıyorum, "dedi. 
Özaslan aynca ilçeler 
içerisinde en çok 
Gemlik’e güvendiğini 
de bildirerek, Genç 
lik ve Kadın Kolla* 
n’nın kısa sürede 
çalışmalarını tamam
lamasını istedi.
Yapılan konuş
maların ardından 
seçimlere geçildi. 
Tek liste halinde 
girilen toplam 400 
delegeden 277’sİnin 
oy kullandığı kong
rede Faruk Güzel 
oylann tamamını ala 
rak Doğruyol Partisi 
Gemlik İlçe Başkan 
lığı’na yeniden 
getirildi.
Faruk Güzel * 
Başkanlığındaki 
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe yönetimi

şu isimlerden oluştu; 
Peyami Çağlar,. 
Mustafa Margılıç, 
Salih Mete, Yaşar 
Tutar, Cemal Çağla 
yan, Abdullah Güler, 
Selime Fermon, 
Nuray Erten, Gülsen 
Canlı, İbrahim Yiğit, 
Osman Bıyıklı, Latif 
Çakan, Haşan Yıldı 
nm ve Berkay 
Kırmızıay.
Disiplin Kurulu : 
İsmail Aktan, İsmail 
Çakır, Necmettin 
Yolal, Nevzat 
Elikesik, M. Ali 
Temel, Nedim USlu, 
Haydar Karataş, 
Rafet Kömürcü, 
Yaşar Gönen.
Doğru Yol Partisi’nin 
22 kişilik il delege
leri .ise aşağıdaki 
isimlerden oluştu;
Faruk Güzel, Bayram 
Demir, Ömer Bal, 
Yüksel Yıldırım, 
Aydın Erenoğlu, 
Yavuz Alemdar, 
Mahmut Solaksubaşı, 
Ahmet Çelik, İhsan 
Ateşli, Ali Acar, 
Sevim Koçdemir, 
Faik Yumru, İpek 
Ankaralıoğlu, ibra 
him Aksoy, Atilla 
Sargın, A. Osman 
Yavuz, Mustafa Türk 
men, Gökhan Taylan, 
Erhan Öksüz, 
Mehmet Bayraktar, 
Ahmet Tekin ve 
Halil Çevik.

Baykal ve Derviş
Bir süre önce, CHP Genel İtilirini Ali— 

Öymen’di.
Dürüst ve iyi niyetfi idi.
Ama. (CHP) yi sesi soluğu akmaz hale 

getirdi diye eleştirmiştik.
Vurduğu yerden ses getiren, bar Genel 

Başkan özlediğimizi hi'lirtn—tİr
Ve. En kısa zamanda Deniz Saykalın basa 

geçmesini temenni etmiştik.
Nitekim öyle oldu.
Sayın Baykal. “Anadolu Solu” sloganı ile 

yeniden döndü.
Şimdiye kadar (CHP), her ne kadar içinde 

“Halk” kelimesi olsa da, her zaman 
borükrasinin partisi oldu.

Memurun partisi oldu.
Seçkinlerin partisi oldu.
Ama. Hiç bir zaman, halkın partisi ola

madı.
“Anadolu Solu” başlangıçta kulağımıza 

hoş geldi.
Demek ki Sayın Baykal, artık uyanmıştı
“Anadolu Solu”, bir anlamda (CHP)nın 

halkı hatırlamasaydı.
Halkın dokusunu kavram asıydı.
Ama. Seçimler bitti.
(CHP) de, değişen bir şey olmadı.
(CHP), yeniden bürokrasinin çarkla'» 

içinde eridi.
Bürokrasinin sesi haline geldi.
Halkın taleplerini kavrayamadı
Başörtüsü konusunu çözmek yerine, her 

zaman gerdi.
Ve. Her zaman soğuk baktı.
Halbuki başörtüsü konusu, AK Parti'nin 

değil halkın meselesiydi.
(MHP) yıllarca, dindar kesime şirin 

göründü.
Biz ürkek değiliz, erkeğiz dedi.
Üniversitede, başörtüsü serbest olacak 

dedi.
Ve. Halk onu ikinci parti yaptı.
Ama. Bu sözlerini tutmayınca, halk (MHP) 

yi dibe oturttu.
(MHP)nin çökmesinin sebebi, “Apo”nun 

idamdan kurtulması değildi.
Sözünden durmayan ve kendisine yamuk 

yapan (MHP) yi, dindar kesim cezalandır
mıştı.

Kemal Derviş, halktan gelen talepleri iyi [ 
yakaladı.

Başörtüsü, solda birlik, kürtce yayın ve 
eğitim konularında, cesur açıklamalar yaptı.

Demokrasi ve özgürlüklerden, korkma 
yalım dedi.

Ama. Bu söylemler Deniz Baykali ürküt
tü.

Sayın Baykal son günlerde yaptığı 
[çıkışlarla, yine bürokrasinin kanatlan altına 
sığındı.

Söylemedi demeyin, yerel seçimlerden 
(CHP) yine yenik çıkarsa,. Kemal Deniş 
dönemi başlayabilir.

GÜNÜN SÖZÜ
Düşüncelerini değiştirmeyenler. 
Yalnız aptallarla, ölülerdin, 

“LoıveU"
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Haydariye Köyü sulama Teşekkür

suyuna kavuşuyor
İlçemizin içme suyunu 
sağlayan Haydariye 
Köyü nün sulama suyu 
sorunu çözüme 
kavuşuyor.
Bursa Köy Hizmetleri 
Bölge Müdürlüğü 
tarafı ndan proje
lendirilen “Elmalı 
Sulama Suyu" için 
gerekli olan 6510 metre 
uzunluğundaki 350'Iik 
plastik su boruları 
köye geldi.
Köy Muhtarı Halil Pak, 
Haydariye Köyü’ne yer
leştiklerinden beri ekili 
arazileri sulanacak yeter
li suyu yaz aylarında bol 
olmasına karsın kullan-

madıklannı ve topraktan 
verim alama
dıklarını söyledi.
Haydariye Köyünün 
üzerlerindeki Elmalı 
mevkiinde bulunan ve 
açıktan arazi sulaması 
için getirilen bu suyun, 
borularla Köy içine 
getirilerek, buradan 
sulama suyu olarak 
kayıp vermeden 
arazilerin sulanacağını 
söyleyen Köy Muhtarı 
Halil Pak, “Hizmetin 
maliyeti 400 lira 
civarında. Bu boruların 
ihalesi Köy Hizmetleri 
tarafından yapıldı ve 
dün köyümüze geldi.

Köy tüzel kişiliği olarak 
boruların kaynaktan 
köy içine kadar 
döşemesini, kanal açıl
masını biz yapacağız. 
Bunun maliyeti ise 
300 milyar lira 
civarında. ” dedi.
Muhtar Par, 20 yıldır 
Elmalı Suyu’nu köye 
getirmek için mücadele 
verdiklerini ancak, bu yıl 
bunun gerçekletiğini 
belirterek, başta 
İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç olmak üzere, 
kendilerine destek 
veren tüm siyasilere 
ve bürokratlara 
teşekkür etti.

20 yıldır Köyü’müze getirmek için 
büyük mücadeleler verdiğimiz
ELMALI SUYU’NUN 

köyümüze getirilmesi için 
- bizlere destek veren

Bursa Valimiz Sayın
Oğuz Kaan Köksal’a
AKP Bursa Milletvekili Sayın

Altan Karapaşaoğlu’na
İlçe Kaymakamımız Sayın

Sadettin Genç’e
Köy Hizmetleri 17 Bölge Müdürü 

Sayın Halil Çetinkaya’ya
Köy Hizmetleri İl Müdürü 

Sayın Kemal Demirel’e 
II Genel Meclis Üyelerimize 
teşekkürü bir borç biliriz.

Haydariye Köyü Muhtarı 
Halil PAK

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

AROL MOBİLYA

I

i

Tel; (0,224) 363 98 72
GSM.: (0,532) 324 08 66

iga ' Fiamıdiye Mah, Kumru Sok, No:l 
Tel; (0,224) 614 30 52 GEMLİK

Şb,,' Davutkadı Mh, F.S.M, Cad, 
Yavuzlar Apt, 13 Nal 43/C BURSA

I 
i 
I 
i i 
i i 
i 
ı

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ O D ASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI "I

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK 
Tel: 514 91 30 Fax: 512 2076

KALİTECE ÖNCÜ

i

BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI? 
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Barı 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MflMfl Mlfl PIZZflRIfl
Asitte

Ev ve İnerlerine servisimiz vardır
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel : 513 53 67
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Hastalar bakıcılardan şikayetçi
Adalet ye Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulu 
üyeleri İsmet Atış ve 
Yaşar Semiz ile 
birlikte her 
hafta periyodik 
olarak gerçek
leştirdikleri hasta 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Önceki gün Muam 
mer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne giden 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve partililer 
tedavi gören hasta
lara geçmiş olsun 
dileğinde 
bulundular.
Geçirdikleri çeşitli 
rahatsızlıklar 

nedeniyle, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastane 
si’nde ve Sosyal 
Sigortalar 
Hastanesi nde yatan 
hastaların 
kendilerine göste 
rilen ilgiden 
memnun kaldığı 
ziyarette, hasta 
bakıcılarının başlı 
başına sorun olduk
ları ortaya çıktı. 
Devlet 
Hastanesi ’nde 
şikayetleri yerinde 
dinleyen AK Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Enver Şahin’e 
hastalar ve 
refakatçileri 
Başhekimden, 
hemşiresine kadar 

herkesin kendilerine 
görev sorumluluğu 
ve bilinci içerisinde 
yaklaştığını göster
dikleri bu duyarlı 
davranışlarından 
dolayı hastane 
yönetiminden 
memnun olduklarını 
bildirerek, 
teşekkür ettiler.
HASTA BAKICILARI 
UYARILACAK 
Kendileriyle yakın
dan ilgilenen AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin’e 
sorunlarını da anla
tan hastalar, hasta 
bakıcılardan 
şikayetçi oldular. 
Bakıcıların bir has
taya nasıl davranıla- 
cağı sorumluluğun
dan uzak bir tutum 
izlediklerini, azarla
maya varacak kadar 
ileri gittiklerini anla
tan birçok hasta 
bunlara gerekli 
uyarıların yapıl
masını istediler.
Bunun üzerine, 
AK Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ise hastanel
erdeki hasta-sağlık 
personeli arasında 
kurulan olumlu

AK Parti İlçe Başkanı Şahin ve yönetim kurulu uyeim. MuarnaorT Afta» 
Devlet Hastanesi ve SSK Hastanelerindeki hastalan rnaret «drvhe 
geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

diyaloğu 
kimsenin bozmasına 
izin vermeyecekleri
ni hastaların huzu
runun kaçırılmasına 
kesinlikle müsade 
etmeyeceklerini 
söyledi.
Bu konuyu 
hassasiyetle takip 
edeceğini bildiren 
Enver Şahin, hasta 
bakıcılarının uyarıla
cağını ve görevlerini 

layıkıyla yerine 
getirmeye özen 
göstermeleri için ne 
gerekiyorsa 
yapılacağının 
sözünü verdi.
Hastanelerde hasta 
memnuniyetini ön 
planda tutan 
kaliteli sağlık 
hizmeti anlayı 
sının yerleş
tirilmeye çalışıldığı 
şu dönemde 

bakıcıların hastalara 
olumsuz davramvm 
dan büyük 
rahatsızlık 
duyduğunu belirten 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin. •M' 
yerlerle temasa 
geçip bu olumsuz 
tablonun biran 
önce düze İt 
ceğini belirtti.

ı Komin *■***"’“
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

İn SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
I HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ. -

I JAPIR SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

FİTİL 25.000.000.-TL.

ÇAKMAK 7.000.000.-TL.
FİLİTRE 13.000.000.- TL.

»I POMPA 3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET

ACmVE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ

DİĞERparçalardaŞOK FİYATLAR
15.9.2003 - 15.10.2003

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA $0R KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN! 
■ıs ay takiİt İmkahi 2 yil barantî 

7/24 ZlSİrlfİSİ^ lisn'/iâ rllZÜMÎl

TARİHLERİ ARASINDA 
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

✓ OEM Bilgisayar Satış
✓ Bilgisayar bakım ve onaran
✓ Yazıcı bakım ve onaran
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Bios Yaatmı
✓ Ağ Kurulumu

✓ PoverSuppiy Tamiri
✓ Monitör Tamsi
✓ Ver Kutama
✓ Sarf Mateme Safa?
✓ Danşmantk
✓ Web Tasanm
✓ Klavye Tamiri

İ Yeni Pazar Cad,vpi pia ha ah *1 Irmak Sok. No; 18/B TlI'Sİ] 7J fi/
a GEMLİK •

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (1224) 51J110 - 51312 25
www.activebilisim.coa

http://www.activebilisim.coa
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Karacabey GencMti
Bakan Tüzmen’den işadamlarına vergi müjdesi;

BUSEB'deki yatmadan
karşısında 7-0 yenildik Kurumlar Vergisi

Bursa Süper 
Amatör Lig B
Grubu’nda 
mücadele eden 
temsilcimiz 
Gemiikspor, 
cumartesi günü 
deplasmanda 
karşılaştığı 
Karacabey 
Gençlerbirliği 
maçından farklı 
yenilgiyle ayrıldı. 
Kırmızı beyazlılara 
sahayı dar eden 
Karacabey 
Gençlerbirliği 
sahada adeta 
gol olup yağdı. 
Gemlik ağlarına 
tam 7 gol bırakan 
ev sahibi takım, 
bu sezon en 
farklı galibiyetini 
bu maçta elde 
ederken, 
Gemlikspor’da en 
ağır yenilgiyi aldı. 
Sezonun 3.maçın
da deplasmanda 
karşılaştığı Tofaş’la 
3-3 berabere 
kalarak, 1 puan

alınmayacak

alan Gemiikspor, sırtlayacak
oynadığı diğer tecrübeli oyuncu
bütün maçlan eksikliği yaşadık
kaybetti. larını söyledi.
Kırmızı beyazlılar, Genç ve tecrübesiz
Tofaş’dan bir kadroyla ligi
kazandığı tek götürmeye çalıştık
puanla ligin larını belirten
dibine demir attı. Turgut Akcan,
Takımının gol yendiğinde
Karacabey toparlanmak
Gençlerbirliği yerine panik
karşısında uğradığı yaşamanın bu
bozgunla ilgili maçta farlı bir
değerlendirmede skorun ortaya
bulunan çıkmasına neden
Gemiikspor Teknik olduğunu
Direktör Turgut belirtti.
Akcan, takımı

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
vergi ve ihracat 
şampiyonu 
işadamlarının ödül
lendirilmesine 
yönelik düzenlediği 
törene katılmak 
üzere gelen Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen Bursa 
Serbest Bölge’de 
de incelemelerde 
bulundu.
Bakan Tüzmen, 
beraberindeki 
Bursa Milletvekil 
leri Altan Kara 
paşaoğlu, Zafer 
Hıdıroğlu, Bursa

Tica r et ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Cemal Sönmez ve 
çok sayıda işadamı 
ile birlikte ilk 
olarak Borçelik 
Fabrika sı’nı gezdi. 
Daha sonra 
Borusan’da 
incelemelerde 
bulunan Devlet 
Bakanı Kürşad 
Tüzmen ve 
beraberindekiler 
burada yedikleri 
öğle yemeğinin 
ardından, Bursa 
Serbest Bölgesi’ye 
hareket ettiler. 
Serbest Bölge

Müdürü Kemalettin 
Yücedal Badı an 
Tüzmen’e 
bilgi verdi. 
Devlet Bakan ı 
Kürşad Tüzmen 
Bursa Sanayici 
ve İşadamları 
Derneğini 
ziyaretinde 
yaptığı açıklamada 
iş adamlarına 
müjde vererek. 
Serbest Bölge de 
yatırımı bulunan 
işadam lanndan 
2009 yılı sonuna 
kadar Kurumlar 
Vergisi alınmaya
cağını söyledi.

MUHASEBE ELEMANI ALINACAKTIR
Ticaret Lisesi çıkışlı, Muhasebe Yüksek okulu pezonu, asgari bir yıl ön 

muhasebe deneyimli bay eleman alınacaktır. İsteklilerin 513 30 90 
numaralı telefon ile görüşme randevusu almaları rica olunur.

İLAN
| GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra 
No

Mahalle-Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü İmar 
Durumu

Haz. 
His

Tahminî Bedeli Geçici Teminatı İhale
Tarihi

Saati 1

1 Osmaniye Mh Çakaldere Zeytinlik 29 411 19 6244.36 Plan Dışı Tam 7.500.000.000 1.500.000.000 27.102003 ll.oo

2 Orhaniye Mh Mermerağıl Çalılık 16 363 3 21025.00 Plan Dışı Tam 52.600.000.000 10.520.000.000 27.102003 1130

3 Orhaniye Mh 
«.Kumla Bel.

Hasanağa 
koyu

Zeytinlik-Arsa
Bina

11
H22

337
247

3-4-5-8
1

16224.03 Eğitim alanı 
ve yeşil alan

Tam 2.240.619.000.000 224.065.000.000 27.102003 14j»_ J
4 Karacaali

Köyü
Suağzı Zeytinlik-Arsa 

Bina-Çalıhk
8 - 1545/1547

1721
8261 Kamu

eğitim tesisi
Tam 1.565.145.000.000 156.515.000.000 27.102003 14.45

Yukarıda tapu kayıtlan ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde toplam 4 adet taşınmaz maldan 1 ve 2. sıradaki)?r 
karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3 ve 4. sıradakiler 36. madde gereği 
Kapalı Teklif Usulü İle Mal Müdürlüğü nde toplanacak komisyon huzurunda ayn ayn satılacaktır

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracaktan geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka 
teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden 
vekalet ile (Tüzel kişilerden ise 2003 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve 
İmza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyalan mesai saatleri içerisinde Gemlik Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak 
müracatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlarında KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı alınmayacaktır.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. b*» :2003 19

%25e2%2580%259chttp/www.milliemlak.gov.tr
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Damar sertliğine Doktora
karşı kırmızı şarap danışmadan

Doktorlar, kırmızı 
şaraba rengini 
veren özel mad
denin, kalp damar 
dolaşımına iyi geldi 
ğini belirterek, bu 
durumun damam 
sertliğinin oluşu
munu engellediği 
bildirildi.
Doktarlar, Trak 
ya'da yetişen üzü 
mün doğal yapısın
dan dolap şarapla 
nn ayn bir lezze
tinin olduğunu 
söylüyorlar.
Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Osman inci, kırmızı 
şaraba rengini 
veren özel mad
denin, kalp damar 
dolaşımına iyi 
geldiğini belirterek, 
bu durumun damar 
sertliğinin oluşu
munu engelle
diğini bildirdi.
Prof. Dr. İnci, 
Trakya’da yetişen 
üzümün doğal 
yapısından dolayı 
şarapların ayn bir 
lezzetinin olduğunu 
söyledi.
“Şarapla sarhoş 
olunmaz” diyen 
Prof. Dr. İnci,

şaraba başlanırken 
alkol oranı düşük, 
beyaz şaraptan, 
pembeye ve son 
olarak da kırmızı 
şaraba doğru 
gidilmesi gerektiği
ni belirtti.
Türk mutfağının 
“rakı mutfağı” 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. İnci, 
şöyle devam etti: 
“Şarap özellikle 
Akdeniz mutfağını 
yönelik bir içkidir. 
Siz tutup da acılı 
Urfa. Adana ya da 
lahmacunla (yan 
dım Allah) diyerek 
şarap yudumlaya- 
mazsınız. Ülkem
izde de geçmişe 
göre şarap kültürü 
yerleşmeye başla 
di. Şarap zeytin 
yağlılar, balık, 
tavuk ve kırımızı 
etle tüketilmekte
dir. Bu besinlerin 
şarapla birlikte 
yenildiğinde, 
yapılış ve pişiriliş 
tarzları önemlidir. 
Şarabın sağlığa 
sağladığı katkılar 
da bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. 
Kırmızı şaraba

rengini veren özel 
maddenin, kalp 
damar dolaşımına 
iyi geliyor. Bu 
durum damar 
sertliğinin oluşu
munu engelliyor.” 
Restoranlarda 
şarap isteyen müş
teriye, yanında 
getirdiği şarabı 
açarak tattıran gar
sonun “bu işi 
bilmekten uzak” 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. İnci, 
“Sadece mahzen 
de korunan açık 
fıçı şarabı müş
teriye tattırılır. 
Şişe açılarak 
şarabın kadehe 
boşaltılıp, müş
terinden (olur) 
beklenmesi 
Türkiye'de şarap 
kültürünün henüz 
yerine oturma
masından kay
naklanan yan
lıştır” diye 
konuştu.
-ŞARABIN 
YILLANDIRMA 
ÖZELLİĞİ- 
Her şarabın rengi 
ve alkol oranı 
dolayısıyla ayrı 
niteliği olduğunu

vurgulayan Prof. 
Dr. inci, her 
şarabın yıllandırma 
özelliğine sahip 
olmadığını söyledi. 
Alkol oranı 11,5 
derece olan açık 
renk şarabın 2 yıl
dan fazla bek
letilmeden tüketil 
mesi gerektiğini 
öneren Prof. Dr. 
İnci, yemeğe, alkol 
oranı düşük beyaz 
şarapla başlandığını 
belirtti. Prof. Dr. 
İnci, bordo-kırmızı 
şarabın yıllandırma 
özelliğine sahip 
şarap sınıfına 
girdiğini kaydetti. 
“Şarap bir çocuk 
gibi kucakta,sarsın 
tısız ve çalkalan
madan taşın
malıdır” diyen 
Prof. Dr. İnci, 
şarabın taşın
masının özelliğini 
yitirmemesi açısın
dan ayn uzmanlık 
dalı oİduğunu ve 
şarabın açıldıktan 
45 dakika ya 
da 1 saat sonra 
içilmesinin, 
sağlık açısından 
yarar sağlayacağını 
belirtti.

kaplıcaya 
gitmeyin

Körfez IcM
Çınar Taksi
Güven Tak»»
GemtklcM
MonaNr Toktf

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C .Savcılığı 513 10 53
CJdvcr Yfd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devlet Hastanesi 51392 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.SaÖ.Ocaö« 613 1068

TAKSİLER

613 18 21 
6132467
513 32 40 
613 2324
614 36 60

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Kalpıcalann, bazı 
hastalıklar için risk 
oluşturduğu, 
hekime danış
madan kaplıcaya 
gidilmemesi gerek
tiği bildirildi. 
Uzmanlar, halk 
arasında kaplı
caların tedavide 
son çare olarak 
görüldüğünü, 
bu nedenle 
kaplıcaların tüm 
hastalar tarafından 
tercih edildiğini 
belirtti.
Kaplıcaya gidecek 
hastaların, öncelik
le uzman doktora 
başvurarak 
önerilerini dikkate 
alması gerektiğini 
anlatan uzmanlar, 
şunlan söyledi: 
“İyileşmek ve 
derdine çare 
bulmak amacıyla 
kaplıcaya gelen 
hasta, psikolojik 
olarak şartlan
mıştır. Sonu 
cunda ise derdine 
çare bulmak

yerine hastalığı 
artarak farklı 
rahatsızlıklarla 
karşılaşabilir. 
Her hasta 
kaplıcaya 
girmemelidir. 
Mide, basur ve 
bütün kanamalı 
hastalar ile yük
sek tansiyon 
hastalan kesinlik
le kaplıcayı tercih 
etmemelidir.
Kaplıca, kana
mayı daha da 
artırabilir.
Isının etkisiyle 
gen işleyecek 
damarlar ölüme 
bile yol açabilir. " 
Uzmanlar, kaplı
caya gidenlerin ilk 
gün suya giriş
lerinde 10 
dakikanın yeterli 
olacağını ifade 
ederek, daha son
raki günlerde her 
gün suda kalma 
süresinin birkaç 
dakika artırılması 
gerektiğini 
sözlerine ekledi.

TEK Arıza
TEK İşletme 
Stcrtyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Mûd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66 
513 45 03 
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
613 1507
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 1042 
613 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet.
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
■513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md.613 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 613 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 10 79

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546
YenlUkitgaz 513 6500
BPGaz 514 5981
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

51330 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
20 Elcim 2003 Pazartesi 

ENGİN ECZANESİ

■■■GÜNLÜK STTA9 GAZETE^M

YIL : 31 SAYI : 1675

FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer ; KÖRFEZ OFSET

Matbaaclık-Yayıncdık-Reklamalık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Kömürde çıtır piliç” açıldı 4

Bur 
Am 
Gru 
tnül 
ten 
Gel 
cuı 
de| 
kal 
Ka 
Ge 
ma 
yeı 
Kı 
sâ

I Kî 
Gİ 
saî
9< 
G» 
ta

Ali ÖZYUKT 
Gemliklilere yeni 
damak tadı 
sunacak ’Kömür’de 
çıtır piliç’ önceki 
gün düzenlenen 
bir törenle 
hizmete açıldı. 
İşyerinin açılışına 
Erzurumlular 
Derneği Başkam 
Kadir özaydın, 
Zeytinciler 
Kooperatifi Başkanı 
Nurullah Özaydın 
ve kalabalık bir

davetli topluluğu 
katıldı.
İstiklal Caddesi 
Akbank karşısında 
hizmete giren 
Fatih Aydın ile 
Bülent Tumba’nın 
sahibi olduğu işyeri 
Gemlik’te bir ilki 
gerçekleştirerek 
kömür üzerinde 
kızartılan piliçleri 
halka sunacak. 
Tüm tazeliği ve 
lezzetiyle halkın 
damak tadına

sunulmaya 
başlanan bu tür 
piliç pişirme 
usulünün Gemlik’te 
olmayan bir uygula
ma olduğunu 
belirten işyeri 
sahipleri Fatih 
Aydın ile Bülent 
Tumba, açılışın 
ardından vatan
daşların gösterdiği 
ilgiden memnun 
kaldıklarını 
söylediler.
Bu arada arzu eden 
müşterilere ise 
pilav üzeri piliç 
anında servis 
yapılarak önlerine 
sunuluyor, 
işyeri sahipleri 
karnı aç olanların 
evlerine hazır 
kömürde kızarmış 
piliç götürebilecek
leri gibi, işyer
lerinde de karın
larını doyurabile
cekler in i söyledi.

Kömürde pişirilen 
piliçin lezzetinin 
diğre ızgara 
çeşitlerinden farklı 
olduğunu söyleyen 
Aydın, gramaj 
olarak da diğer
lerinden farklı 
olan piliçin 5 
milyon liradan 
satıldığını 
belirtti.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE
✓ 45 YILDIZLI 
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC
✓ STANDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ;
I ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
✓ Mekke ve Medine’de belirtilen otellerde konaklama
✓ İST/CİDDE/ME Dİ NE/İST parkurunda uçak bileti
✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

ACELE EDİN!
TÜRK HAVA YOLLARI

✓ Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hıra Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetû'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki 
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe 
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓,Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOGLU|| 
TURİZM SEYAHAT^

Demirsubaşı Mh.<
Çeşme Sok. No: 9 A GEMLİK î

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44



Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni t»lr hizmet atağını başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

“Yatırımcıya vergi avantajı sürmeli”
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, dövizdeki ani artışların yatırımcıyı tedirgin ettiğini söyledi. Dövizin ani 
sıçramalarının iş çevreleri tarafından hoş karşılanmadığını, tedirginlik yarattığını belirten Akıt, vergi muafiyetinin 
devam edeceğinin bildirilmesinin yatırımcıya güven verdiğini söyledi. Akıt, Bakan Kürşad Tüzmen’in konuya hakim 
olduğunu, IMF nin diretmesine karşın, uygulamayı sürdürmesinin işadamlarını sevindirdiğini bildirdi. Haberi syf 3 de

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi’ndeyapntaan 

30 Mama Mıa Pizzena kuponunu. 
Mama Mıa Pizzena ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.........

YAKINDA BEKLEYİN!

Cumhuriyetin 80. yılının bu yıl daha görkemli kutlanması için hazırlıklar tamamlandı.

80-yıl coşkuyla kutlanacak
Kadri Güler 
gemlikkorfez mynet.com

Çfüne t^alaş
Cumhuriyetin 80. yıldönümünün daha görkemli kutlan
ması için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerek
tiğini söyleyen Kaymakam Sadettin Genç, bayram günü 
ev ve işyerlerinin bayraklarla donatılmasını istedi.

Ekonomide dengeler...
Devlet Bakam Kür şat Tüzmen önceki 

gön ani olarak ilçemize gelerek, Serbest 
Bölgeyi gezdi.

Bakan düzeyinde yetkililerin ilçemize 
gelmesi güzel ancak, bu konuda ilgililer 

. basma bilgi vermeyi daha öğrenemediler.
Bu »m bir yönü, asıl önemli olan ise, 

Tüzmen’in açıklamaları.
Bugün gazetemizde Ticaret Odası 

Başkanı Kemal Akıt’ın Bakanın açıkla
maları üzerine çıkan sözleri var.

Bu sözler, bir iş adamının beklentilerini 
içeren sözler.

Olması gerekenler...
Çünkü çarpık ekonomik kararlar 

nedeniyle, bu ülkede kimin ne yapacağı 
betti değil.

Kimse önünü göremediği gibi, yatırım 
yapmaktan da çekiniyor.

Dış ticaretle uğraşan kişiler, dövizin
•örekli yükselmesini isterler.

Neden, satışlarını dövize .yaptıklarından.
Mahnı satarken mevcut kur üzerinden 

yapılan satışlarda ani düşmeler, iş 
adamının işini bitirir.

Banda iş adamının suçu olmaz. Ama 
piyasâlar Veya hükümetin kararları 
işadamını cezalandır ı r.

İşte bu nedenle Sayın Akıt, kurdaki ani 
düşmelerin İşadamlarını korkuttuğunu 
•ödüyor

Doğru da söylüyor. Ama bir de ani 
dğHdbrti yanıtım atabilsek.

Cumhuriyetimizin 
80. yıldönümü bu 
yıl daha görkemli 
bir şekilde kutlamak 
için tüm hazırlıklar 
tamamlandı.
Kutlama Komitesi 
tarafından hazır
lanan programa 
göre, Cumhuriyet 
Bayramı 28 Ekim 
2003 Sah günü 
saat 13.oo’de 
başlayacak, 29 
Ekim 2003 
Çarşamba günü 
saat 24.oo’e 
kadar sürecek. 
Bu yıl ki kutlama 
etkinlikleri çerçe 
vesinde, okullarda 
ve yayın organların
da “Cumhuriyet” 
ve “Atatürk” hafta 
boyunca etkin bir 
şekilde İşlenecek. 
28 Ekim 2003 Salı 
günü saat 13.oo’de 
Cumhuriyet Bayra 
mı üç pare top atışı 
İle başlayacak.
Atatürk Anıtı* na

çelenklerin kon
masından sonra, 
saygı duruşunda 
bulunulacak.
29 Ekim Çarşamba 
günü ise, Kayma
kam Sadettin Genç, 
saat 09.30-09.50 
arasında kutlamaları 
kabul -edecek.
Bayram töreni, 
Atatürk Kordonun 
da saat lO.oo’da 
başlayacak.
Cumhuriyet Bayra 
mı 80. yıldönümü 
etkinlikleri kapsa 
mında, 24-25-26 
Ekim günleri Gemlik 
Limanı* na gelecek 
olan T.C.G Kılıç ve 
T.C.G Yıldız gemi
leri halkın ziyaretine 
açılacak. 24 Ekim 
günü okullar arası 
kros yarışması

• düzenlenecek.
İlk ve ortaöğretim 
kuramlarında 
“Cumhuriyet” 
konulu resim ve 
kompozisyon yarış

İlçe Kaymakamı Sadettin Genç. Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle, ev ve işyerlerinin 
bayraklarla donatılmasını istedi.
ması düzenlenecek. 
Kültür Merkezi’nde 
Borusan Senfoni 
Orkestrası 80. yıl 
konseri sunacak. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği de 80.yıl 
konseri ile etkinlik
lere katılacak. 
BİLGİ YARIŞMASI 
İlçemizde bulunan 
ilköğretim okulları 
öğrencileri arasında 
80. yıl bilgi yarış

ması, kurumlar 
arası 80. yıl voley
bol turnuvası ve 
29 Ekim günü 
akşamı İskele 
Meydanında 
Coşkun Sabah kon
seri düzenlenecek. 
Araştırmacı Yazar 
İlknur Kalıpçı da 
80. yıl etkinlikleri 
kapsamında "80. 
yılda Atatürk” 
konulu bir konfe
rans verecek.

mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

CHP’li hanımlardan
“DYP gözde parti olacak...”

Böyle demiş DYP seçilmiş Gemlik ilçe Başkanı 
Faruk Güzel.

Durup dururken ne demek şimdi bu?
DYP daha önceden gözde parti değil miydi?
Yoksa gözden düşmüş müydü?
Güzel koskoca partinin Gemlik İlçe Başkam ...
Hem de seçilmiş başkanı... Ne diyorsa doğrudur. 

Ne var kİ; Gözde parti olmanın kriterleri çok. Halkla 
bütünleşeceksin.

Seçimden seçime halkına farkına varmayacaksın.
Kendi yaşamında ilkeli ve dengeli olacaksın.

Toplumsal çıkarlar daima bireysel çıkarların 
önünde olacak.

Ekonomi denince bireysel ekonomi olarak algıla* 
mayacaksın.

Kalkınma deyince eş dost ahbap kalkınması aklı
na gelmeyecek.

Eğitimden, ekonomiye, kültürden sanata dek 
uzanan çok geniş bir yelpazede projeler üreteceksin.

Uygulayacaksın.
1946 dan bu yana ülke çoğunlukla aynı politik 

düşüncenin uygulamalarıyla yönetiliyor.
Gelinen nokta ortada...
Har vurup harman savrulan krediler, insana ve 

rilen değer ve yapılan yatırımlar gün gibi açıkta.
Hortumlanan paralar, peşkeş mantığıyla verilen 

ihaleler ve sonuçlan bir türlü gizlenemiyor.
Yıllardır sürdürdüğü halde ne hikmetse bir türlü 

tamamlanamayan binalar, fabrikalar bir utanç 
■ abidesi olarak bulundukları yerlerde gelip geçenlerin 
I hayır dualannı alıyor!
| Tüyü bitmedik yetimlerin hakları işbilir işadamları 
I ile içerdeki ve dışardaki yardakçılarının ceplerinde 
I şişkinlik yapıyor.
| Eğitimlilik oranımız hala ilkokul üçler düzeyinde.
| Kıbns, AB, İslam Kalkınma Örgütü ve sınır 
I komşulanmızla geliştirdiğimiz insani ve ticari iliş 
I kilerimiz dünya politika literatürüne girmiş durum- 
I da.
| Olaya daha bilimsel ve entelektüel boyut 
I kazandırmak için daha diplomatik bir söylemde 
I mümkün.
I Ancak ne demek istediğim çok iyi anlaşılıyor ve 
I algılanıyordur diye düşünüyorum.
I Gerçi;
I Tüm bu olumsuzlukları bir partinin bir ilçe 
I başkanına yüklemek gibi bir kaygımız asla söz 
I konusu olamaz.
I Aklımızdan dahi geçmez geçemez.
| Tek dileğimiz bir hatırlatma yapmak.
| Tekrarlanmaması İçin.
I Yoksa DYP ve ardındaki düşünce sistemi önceden 
I de vardı.
I 1946-2003 dönemini bir film şeridi gibi gözler 
I önüne sermek.
I Haa.... Bu arada hiç mi olumlu girişimler, 
I gelişmeler yok gibi bir soru gelebilir.
I Var doğal olarak ...
I Ancak politikacının ve ülkeyi yönetmeye talip
I olanların görevi hep olumluyu gerçekleştirmek.
| O kadar da mı olmayacak? Onun için;

Yapılanlar İçin övünmek değil yapılamayanlar için
I dövünmek gerek. Sayın Güzel ve ekibi eğer gözde 
parti olmak gibi bir İddiayla yola çıktıysalar gereğini 
de yerine getirmek durumundalar.

Hazır partisel bir İvme, toplumsal bir destek 
yakalamışken rüzgan hep arkalarında hissetmenin 
yollarını aramak ve bulmakla yükümlüler.

Toplum muhalefetteki sözünün iktidardayken de 
arkasında duran politikacılara hasret.

Bu hasretin giderilmesi İçin ele geçirilen fırsatları 
toplum adına değerlendirmek gerek.

Başkan Turgut’a ziyaret
AİLÖZYUBT
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Gemlik 
Kadın Kol
lan Başkanı 
Okşan 
Tırpan ve 
partililer 
Nargül Erci 
ve Nuriye 
Solbaş ile 
birlikte 
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 
Turgut’u 
ziyaret etti. 
Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut, yeni göreve 
gelen CHP Kadın 
Kollan’na 
görevlerinde 
başanlar diledi. 
Teşkilatçılığın 
özveri isteyen bir iş 
olduğunu, ne kadar 
yorucu olsada 
insanlara hizmet 
etmenin mutluluğu
nun hiçbir şeyle 
ölçülemeyeceğini 
belirten Turgut; 
“Evinizden, eşiniz
den, çocuklarınız
dan zaman 
ayırarak, insanlara 
hizmet için seçti 
ğiniz bu yolda 
sîzlere başanlar 
diliyorum. ” dedi.

CHP Gemlik Kadın 
Kollan Başkanı 
Okşan Tırpan ise, 
randevu saatinin 
geçmesine rağmen 
dışarda yanm saat 
bekletilmelerine 
sitemde bulunması 
üzerine ise Turgut, 
görüşmesinin 
uzun sürdüğünü 
belirterek, özür dile
di. Başkan Turgut, 
“Hanımları asla 
bekletmemek 
lazım. Özür 
diliyorum ” dedi. 
Gemlik'e bir şeyler 
yapabilmek için 
göreve geldiğini 
belirten Belediye 
Başkanı Turgut, 
“Gemlikli olarak

Gemlik’i ortak 
sevebilmek hizmet 
terin önünün açıl
masına vesile olur, 
güç birliğini oluş
turur. Benim bura 
daki amacım Gem 
lik’i hep beraber 
seçebilmeyi söylet
tirmek. inanıyorum 
ki, bütün Gemlik 
liler Gemlik’i 
seviyor. Önemli 
olan bu birlikteliği 
oluşturmak. Sade 
ce muhalefet olsun 
diye tenkit etmek
ten başka bir şey
leri yoksa, hep 
beraber gönüller, 
imkanlar birleşti
rilerek, hizmetler 
çok daha yoğun

yapdtr. ” dedi.
Okşan Tırpan ise. i 
Gemlik için yapıla
cak bütün olıj”ils | 
çalışmalara destek 
olacaklarını 
belirterek, vıllar | 
boyu yaşanan çSkas

ülkeyi bu hale 
getirdiğini söyledi. 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut. 
“Bizim ülkemiz 
her yerden 
modern. Geçmiş | 
yıllara baktığıma 
da soyulmayıp 
hortumlanmasay- 
dik. Çok daha 
iyi şeyler yapıla- : 
bilirdi” diye 
konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İL AHLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan almmaktac:
SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

Balıkpazan Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Şk. 

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır da deniz 
manzaralı, kaloriferli... 

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh.

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev

Tel: 512 05 18

Manastırda 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

1986 MODEL
SKODA 120 L :

VADE YAPILABttJB 
0.535. 387 59 69

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Küçük Kumla’da
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel : 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinde*
96 Model Temiz - 

Ford Escort j 

Uzaktan kumancbk 
Hidrolik direksyc® 
Otomatik ön camfcr 
<0.535) 378 188»

Gazetemiz Buromı * 
İstiklal Cd. Bora Sk
No: 3 / B GEMLİK

Tel : 513 17 97
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Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akıt, dövizdeki ani artışın yatırımcıyı tedirgin ettiğini söyledi 

“Yatırımcıya vergi 
avantajı sürmeli”

Dövizdeki ani sıçramaların iş çevreleri tarafından hoş 
karşılanmadığını ve tedirginlik yarattığını belirten Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, vergi muafiyetinin devam 
edeceğinin bildirilmesinin yatırımcıya güven verdiğini söyledi.

Haftanın maçları

İncelemeler ve 
ziyaretlerde bulun
mak üzere, önceki 
gün Bursa’ ya gelen 
Devlet Bakanı 
Kürsad Tüzmen’in 
serbest bölgelerdeki 
vergi muafiyetinin 
devam edeceğini 
bildirme s i iş 
çevreleri tarafın dan 
memnuniyetle 
karşılandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
serbest bölgelerde 
halen devam eden 
gelir vergisi, kurum
lar vergisi ve Katma 
Değer Vergisi 
muafiyetinin süre
ceği yönündeki 
açıklamanın 
yatırımcıya güven 
verdiğini söyledi. 
Bir süredir IMF’nin 
devlete yük getiriyor 
gerekçesiyle, 
kaldırılmasını iste
diği bu avantajların

Akıt, vergi muafiyetinin devam etmesiyle, yatırımcı güven kazanacaktır dedi.

müsteşarlıktan 
gelen Bakan 
Tüzmen’in konuya 
vakıf olması 
nedeniyle, devam 
edilmesini 
sağladığını belirten 
Kemal Akıt, 
Tüzmen’in bu 
konudaki karar

TAŞI 
GEDİĞİNE

Sus payı...
fcbankasMydın Doğan 
ortaklığının aldığı Petrol Ofisi’nin 
272 trilyonluk borcu
2007 yılma kadar ertelenmiş. 
Nedeni belli.

Sus payı...

lılığının ülkenin 
geleceği açısından 
önemli bir duruş 
olduğunu ifade etti. 
Akıt ayrıca, Serbest 
Bölgelerdeki 
yatırımların mevcut 
uygulamalar 
sayesinde teşvik 
edilmiş olacağının 
da altını çizdi. 
DÖVİZDEKİ ANİ 
ARTIŞ YATIRIMCIYI 
TEDİRGİN EDİYOR 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
son bir hafta 
içerisinde döviz 
kurunda meydana 
gelen artışın 
Türkiye’de istikrar 
ve güven ortamının 
tam olarak yer
leşmediği anlamına 
geldiğini söyledi. 
Siyasi istikrarın 
sağlandığı ülkelerde 
döviz kurundaki 
artış ve inişlerin ani 
fırlamalardan ziyade 
ölçülü ve makul 
seviyede seyrettiğini 
belirten Ticaret ve

Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Türkiye’de son bir 
hafta içerisinde 
döviz kurunda 
yaşanan durumun iş 
çevrelerini tedirgin 
ettiğini bildirerek; 
"Döviz kurunda 
meydana gelen ani 
iniş ve çıkışlar 
yatırımı düşünen 
sanayicinin şevkini 
kırabilir. Kafaların 
da acaba diye soru 
işaretleri yarata
bilir. Döviz de son 
bir hafta içerisinde 
100 liraya varan 
artış yaşandı. 
Bu tür ani sıçra
malar iş çevresi 
tarafından hoş 
karşılanmaz.
Bu konuda Merkez 
Bankası’na büyük 
görev düşüyor. 
Nasıl düşüşüne 
müdahale ediyorsa 
artışın da makul 
seviyede seyret
mesi yönünde 
tedbir almalı. ” 
diye konuştu

Hem süper lig, hem de şampiyonlar 
ligi yine üst üste geldi.

Galatasaray ve Beşiktaş üc puan 
kadar, sakatlanmamamı da düşünüyor.

Galatasaray, çok zor bir deplasmanı 
atlattı.

Ama. 3 sakat verdi.
Hakan’ın burnu kırıldı.
Haşan Şaş ve Cihan sakatlandı.
Hakem açık bir penaltıyı vermedi.
Ayhan açık bir şekilde, topa elle 

müdahale etti.
Beiktaş'a, bu Diyarbakırspor ters 

geliyor.
Beşiktaş, İstanbul’da paçayı zor kur

tardı.
Ahmet Hassan, tam 90 dakika 

oynadığında etkili olamıyor.
İkinci yan girdiğinde daha verimli 

oynuyor.
Geçmişte GalatasaraylI Arif de, sürek

li ikinci yan oynuyordu.
Ahmet Hassan çok çabuk bir adam.
İkinci yarıda yorgun ve dalgın 

defanslar onu unutuyor.
Ve. Ard arda birbirinin kopyesi olan, 

golleri atıyor.
Gelelim, Bursaspor-Fenerbahçe maçı

na.
Bu maç, her iki takım içinde çok 

önemliydi.
Bursaspor, haftalardır beklediği patla

mayı yapmak istiyordu.
Fenerbahçe’de şampiyonluk yanşın- 

dan kopmak istemiyordu.
Bu maç, Bursalı Fenerbahçe taraftar- 

lan için de zor maçtı.
Bursalı taraftar, beraberlik istemiyor

du.
Ve. Ya hep, ya hiç diyordu.
Ama. İki tarafa da gidip Bursaspor 

kendine geldi.
Ve. Taraftarına umut verdi.
Bursaspor’un bir seri yakalaması için 

mutlaka bir deplasman maçı kazanması 
lazım.

Fenerbahçe beraberliği, Bursasporda 
dağılmayı önleyecek.

Teknik yönetimi ve futbolcuları bir
birine bağlayacak.

GÜNÜN PM&Çt
Adamcağız huysuz bir kadınla 20 yıl 

geçirdi ve sonra öldü.
Öbür dünyada, melek defteri 

karıştırdıktan sonra;
“- Cehennemde yirli yıl geçire

ceksiniz” dedi.
Adam kibarca sordu :
“- Bundan önceki yirmi yıl sayılmay

acak mı efendim?”
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Trafik kazalarında
Her yıl bir İlçe 
nüfusu kadar 
insanı trafik 
kazalarına kur* 
ban veriyoruz. 
Yapılan trafik 
araştırması, soru
nun boyutlarını 
çarpıcı bir 
biçimde ortaya 
koydu.
Araştırmaya 
göre, Türkiye, 
her yıl bir ilçe ve 
her 10 yılda bir il 
nüfusuna denk 
gelen insanı 
trafik kazalarına 
kurban veriyor. 
Araştırmaya

göre, yılda 
ortalama 
500.000 kazanın 
meydana geldiği 
Türkiye’de her 
bir saatte bir kişi 
ölüyor, 12 kişi 
yaralanıyor. 
Trafik kaza ista
tistiklerinin tutul
maya başlandığı 
1955 yılından 
2003 yılının 
Temmuz ayma 
kadar geçen süre 
içinde, resmi 
kayıtlara göre, 
223.118 kişi 
trafik kaza
sında öldü.

Kaza sonrasında 
ölenler de eklen 
diğinde bu rakam 
bir mil- yonu 
buluyor.
Aynı dönemde 
trafik kazalarında 
yaralanan ya da 
sakat kalanların 
sayısı ise 
2.360.000, 
ancak kayıtlara 
geçmeyen 
yaralanmalar da 
dikkate alındığın
da bu rakam 
5.000.000 
geçiyor.
Son 10 yılda 
meydana gelen

kazalar nede
niyle, Türki
ye’nin 100 milyar 
dolar maddi 
kayba uğra
dığının vurgu
landığı araştırma
da, "Aynı 
dönemde terörle 
mücadeleye 
100 milyar 
dolar harcayan 
Türkiye terörü 
yenmeyi başar 
dı, ancak trafik 
kazaları ciddi 
kayıplar verdir 
meye devam 
ediyor. 
denildi.
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AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPUK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “KALİTEDE ONCU 

FİYATTA ÖLÇÜ
s

HER TÜRLÜ DOLUMU VE 
YAZICI §ERİTİ GARANTİLİ DEĞI$T1RIUR 
2KqFİS & KIRTASİYE
Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK 

Tel: 51491 30 Fax: 512 20 76
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BU PİZZANIN 
TADINA BAKTINIZ MI? 

vazgeçemeyeceksiniz.........
Gemlik'te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

I 
a 
i Ü

Mrtc.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tef: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt. 13 Nal 43/C BURSA 

Tel: (0.224) 363 98 72 
G.S.M.: (0,532) 324 08 56

MAMA MİA PIZZARIA

Ev M İHNİNİN MVHate VMİV
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel : 51 3 53 67
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Çiftçiler arıcılığa yöneldi
ilçe Tarım Müdürlüğü gelen talep üzerine, Arıcılık Kursu başlattı. 
Tarım Teknikeri Hamza Turan’ın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
Salonu'nda verdiği Arıcılık Kursu’nda 24 çiftçi arıcılığı öğreniyor.
AKOZYIRT 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 'nce 
çiftçilerden 
gelen talep 
üzerine Arıcılık 
Kursu açıldı, 
üçe Taran 
Teknikeri Hamza 
Turan tarafından 
verilecek olan 
kursa 24 çiftçinin 
katılacağını 
bildirildi.
Beş gün sürecek 
kurs sonunda 
katılımcılara belge

verilecek.
Kursta, kursiyer
lere an yetiştirici
liği, an hastalıkları 
ve zararlılan ile 
mücadele, oğul 
alma, ilkbahar ve 
sonbahar bakını
lan, kovanlann 
birleştirilmesi gibi 
teknik konulan 
içeren bilgilerin 
öğretileceği 
belirtildi.
Dünya’da bulunan 
50 milyon an

kovanının 3 mil
yonunun Türki
ye’de bulunduğunu 
söyleyen İlçe Tanm 
Teknikeri Hamza 
Turan, Türkiye’nin 
arıcılık için uygun 
ekolojik yapıya 
sahip olduğunu 
belirterek, 
şunları söyledi: 
“Ülkemizde 
arıcılık, usul ve 
tekniklerine göre 
yapıldığı takdirde 
iyi bir gelir 
kaynağıdır. 
Gemlik'te yak
laşık 2 bin 600 
arı kovanı bulu 
nuyor. Özellikle 
bazı dağ köyleri, 
arıcılık için 
oldukça uygun
dur. Arıcılık yöre 
halkı için bir yan 
gelir demektir. 
Arıcılığın, bitki
lerin döllenmesi 
açısından da 
büyük faydalan 
vardır. Bitkilerde

Tanm Teknikeri Hamza Turan’m verdiği Ancılık Kursunu can kulağıyla 
dinleyen kursiyerler, zaman zaman öğrendiklerini not almayı da ihmal 
etmiyorlar. Beş gün sürecek olan kursa katılanlara sertifika verilecek.

yüzde 30-40 ile 
yüzde 100'e varan 
oranda verim 
artışına neden 
olmaktadır. Aynca 
oğul ve bal fiyat

larının yüksek 
olması da bu 
sektöre ilgiyi 
arttırıyor"
Turan, aynca üreti
cilerden gelecek 

başka kurs 
talepleri olduğun 
da, yeniden 
kurs açabilecek
lerini de söyledi.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

I JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
25.ooo.ooo.-TL DİĞER PARÇALARDA

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!
M TÂKİİÎ hüKÂNl yü1 YIL SÂŞÂMÎİ

ı FrrlL 

, ÇAKMAK
I FİLİTRE 13.000.000.-TL.

7.000.000.-TL

| POMPA 3.5OO.OOO.-TL

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 

15.9.2003-15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisay a r ba ki m ve onan m
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Bios Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Supply Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Sah?
✓ Danışmanda
✓ Web Tasanm
✓ Klavye Tamiri

, _ _  ______x ._____ ÜCRET ALMIYORUZ
Vonl Pazar Cad. ■■■ pia ha ab18/8 TEL:S13 78 07

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Td: (0.224) 5131169-51312 25
www.activebilisim.coin

http://www.activebilisim.coin
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Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, geçirdiği 
rahatsızlık 
nedeniyle, Gemlik 
Muammer Ağım

Devlet Hastane 
si’nde tedavi gören 
Armağan Sezginer’i 
ziyaret etti.
Gemlik’te uzun 
yıllar spora verdiği 
emekleri ile bilinen

Sezginer, Başkan 
Şahin’in kendisine 
gösterdiği ilgiden 
dolayı duygulu 
anlar yaşadı.
Armağan 
Sezginer’in
Gemlik sporuna 
yaptığı katkıyla bir 
çok gencin sportif 
faaliyetlerde 
yetişmesine 
yardımcı olduğunu 
söyleyen Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
bu tür fedakar 
insanların kıyme

tinin bilinmesi 
gerektiğini söyledi. 
Duygulu anların 
yaşandığı ziyarette 
vefasızlıktan 
yakınan Armağan 
Sezginer, "Bizim 
Gemlikliler vefa 
sız. Paranın oldu 
ğu yere koşarlar. 
Sakatlığım insana 
noksanlık mı 
veriyor? Spora 
verdiğim emeğin 
karşılığını vefa 
sızlıklarlamı öde 
yecektim. Kimse 
arayıp sormuyor." 
diye dert yandı.

Gemlik sporuna katkıları ile bilinen Armağan 
Sezginer’in tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden 
AKP’liler duygulu anlar yaşadılar. Sezginer, vefasızlık
tan yakındı. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2000 / 310
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Osmaniye Mah. Çamlıca ve Yıldız Mevkii parsel 17 de kayıtlı 4 162 

arsa paylı (14) nolu depo bodrum katta bulunan gayrimenkul Pazar 
Caddesi ne yakın Ay apartmanının bodrumu rutubetin yoğun olmasından pek 
kullanılmıyor. Elektrik aboneleri mevcut belediye hizmetlerinden istifade edi 
yor, deponun özellikleri ve günümüz alım satım raiçleri dikkate alındığında 
muhammen bedeli 4.000.000.000.- TL.dir. 100 m2 miktarlı.

SATIS ŞARTLARI :
1- Satış 12.12.2003 günü saat 11.20’den 11.30’a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 60 mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahühüdü baki kalmak şartıyla 22.12.2003 Pazartesi günü 
aynı saat ve yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 
ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde 
pey akçesi (TL. sı veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya 

I bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, aha istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ve 
ölebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları, KDV alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ise son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden 
mütesellilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme 
hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İle satış ilanın tebliğ edilemeyen 
alakadarlara İİK 127. maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

14,10.2003 İcra Müdürü
0c. İLK. 126 Yönetmelik örnek No; 27
(') İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın : 2003/30

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1999 / 822 TALİMAT
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik ilçesi, Kayhan Mahallesi Yeşil Sokak mevkiinde kain, pafta 2 ada 

538 parsel 77 sayılı 6/114 arsa paylı 17 nolu mesken olan taşınmaz 3 oda^ı 
1 salon, balkon wc ve banyodan ibarettir. Islak zeminler yer karosu, salon 
marley duvarlar plastik boyalı standart bir dairedir. Şehir merkezine ve 
okullara yakın bir konumdadır. 120 m 2 miktarlıdır. Muhammen değeri 
15.000.000.000. TL. dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 12.12.2003 günü saat 11.00’den 11.10’a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle aha çıkmazsa 
en çok artıranın taahühüdü baki kalmak şartıyla 22.12.2003 Pazartesi günü 
aynı saat ve yerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 
ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde 
pey akçesi (TL. sı veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya 
bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, ahcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil ve 
ölebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları, KDV abaya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ise son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme 
hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle temi
nat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanın tebliğ edilemeyen 
alakadarlara İİK 127. maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.

14.10.2003 " İcra Müdürü
(İc. İf.K. 126 Yönetmelik Örnek No: 27
(•) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 2003 31
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Çocuklarınıza kendi
kendine uyumayı

öğretmelisiniz
Çocıriddi'Jj özellik
le bucuk yaşlarda 

bubd 9* bertikte

pmfcniopk sorunun 
göstergesi olabtie-

aBr her çocuklarına

■yamayı öğret

■yarıldı
UBBonkur. anne ve
Babafamm küçük 
yaslarda çaşitü 

«borak c ocukları m 
yankvnnda uyut- 

kerim beftrter ek.
"Oyso. ailenin bu
tutumu çocuk
ların kendi
knşZa rrn o yatmak
tan korkmasına ve 
bu ahşkaniıgm 
urun yıllar süren 

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE

psikolojik 
soruna 
dönüşmesine 
yol açıyor." 
dedi.
Öz ellikle eşle r - 
den biri seya
hate çıktığın
da. çocuğun 
yanında yatma 
isteğinin oluş
tuğunu, ancak 
bûrçok anne ve 
babanın bunun 
ahskanlığa 
dönüşeceğini 
düşünemediği 
belirtilen 
açıklamada, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
”Uyku bozukluk
ları. aile içindeki 
bazı sorunlar, 
çocuklarda gece 
korkulan oluştu
rur ve yalnız 
başlarına uykuya 
dalamazlar. Bu

durumlarda 
aileler genellikle 
çocuğu yatağına 
götürerek, (bak 
burada birşey yok) 
diyerek, sorunu 
aşmaya çalışırlar. 
Bu yöntem, 
sorunu çözmek 
değil, uyutmaya 
çalışmaktır.
Çocukluk

dönemdeki 
korkular bastırıl- 
macfığında ve 
aileler bu konuda 
gerekli duyarlılığı 
göstermedikleri 
takdirde, korku
nun neden olduğu 
psikolojik sorun
ların bireyin 
tüm yaşantısını 
etkileyecektir.n

Sevgisizlik
beyini

etkiliyor

Alman bilim 
adamları, sevgisiz 
büyüyen yavru 
sıçanların beyin
lerindeki sinir 
ağında hasar 
oluştuğunu 
tespit ettiler. 
Geo dergisinde 
yayımlanan habere 
göre, Magdeburg 
Üniversitesi’nde 
görevli nörologlar, 
bir sıçan türünün 
yavrularını anne ve 
babalarından 
ayırdılar.
Bilim adamları, 
yavruların beyninin 
ön kısmında 
duygularla ilgili 
hücrelerde büyük 
değişiklik meydana 
geldiğini ve 
sinir uçlarının 
olağandışı

birleştiğini 
gözlemlediler.
Yavru sıçanlarda 
hiperaktif davranış 
bozukluğunun da 
bulunduğunu 
kaydeden bilim 
adamları, buna, 
sinir ağlarındaki 
hasarların neden 
olduğunu tahmin 
ediyorlar.
Haberde, bilim 
adamlarının uzun 
zamandan beri, 
çocukların 
bağlanıp 
güveneceği bir 
kişiye ihtiyaç 
duyduğunu ve 
bunun yokluğunun 
ruhsal bozukluk
lara neden 
olabildiğini 
söyledikleri 
belirtildi.

DUYURU NÖBETÇİ ECZANE

5590 sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değiştirilen 25. 
maddesi gereğince 2003 yılı ODA AİDATI ile 26. maddesi 
gereğince 2003 yılı ODA MUNZAM AİDATI ikinci taksitleri 31 
Ekim 2003 Cuma günü mesai bitimine kadar tahsil edilecektir.

2003 yılı ikinci taksit aidatların süresi içinde ödenmemesi 
hafinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede gecikilen her ay 
İçin ayn ayn % 7 oranında gecikme zammı uygulamak zorun
da lıalmaç aktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olmamaları 
içm ODA AİDATI ile ODA MUNZAM AİDATI ikinci taksitlerini 
(■handa belirtilen süre içinde ödemeleri önemle duyurulur.

21 Eltim 2003 Salı 
VEZİROĞLU ECZANESİ

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

YIL : 31 SAYI : 1676
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldı Yer; KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe teşkilatı, Kars-Ardahan-Iğdır İlleri Kültür ve Dayanışma Demeği ni ziyaret etti.

Şahin, “Üniversite konusu netlik kazanacak”
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ile yönetim 
kurulu üyeleri, 
Kars-Ardahan-Iğdır 
illeri Kültür ve 
Dayanışma Derne 
ği’ni ziyaret etti. 
Dernek Başkanı 
Şemistan Çelik, 
AK Partililerin 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getirerek, 
dernek çalışmaları 

hakkında 
bilgi verdi.
Gemlik’te yaşayan

Kars, Ardahan ve 
İğdırlıları dernek 
çatısı altında topla
mayı planladıklarını 
belirten Şemistan 
Çelik, "Hem
şehrilerimizin 
yaşadığı sorun
ların çözümünde 
onlara imkan
larımız ölçüsünde 
maddi manevi 
katkıda bulunmayı 
sürdüreceğiz. 
Bizler ne kadar 
değişik yörelerden 
gelsek de 
Gemlik'te 
yaşıyoruz ve aynı 

zamanda Gemlik 
tiyiz." dedi.
Konuşmasında 
Uludağ Üntver- 
sitesi’ne bağlı 
Gemlik’te kurulması 
gündemde olan 
fakülte ve yüksek 
okullar konusuna 
da değinen Kars, 
Ardahan, İğdır illeri 
Dernek Başkanı 
Şemistan Çelik, bu 
yüksek öğretim 
kurumlannın ilçeye 
kazandırılmasında 
üzerlerine düşeni 
yapmaya hazır 
olduklarını belirtti. 
Enver Şahin ise, 
AK Parti İlçe 
teşkilatı olarak, 
üniversite konusu
nun başından bu 
yana savunucusu 
olduklarını belirte 
rek, yaşanan pürüz
lerin büyük oranda 
giderildiğini ve 
önümüzdeki gün
lerde bu konunun

netlik kazana
cağını bildirdi. 
Enver Şahin, 
başta Dernek 
Başkanı Şemistan 
Çelik olmak 
üzere, diğer 
dernek üyelerine 
kendilerine 
gösterdikleri 
yakın ilgi ve 
alakadan do
layı teşekkür 
etti.

MAKİNA TEKNİKERLERİ 
ARANIYOR

✓ 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezuna
✓ Askerliğini yapmış,

✓ Gemlik'te ikamet eden 
MAKİNA TEKNİKERLERİ ARANIYOR

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Tel : (0.224) 522 81 80 Fax : 522 81 81 

Kurtul Köyü - GEMLİK
e-mail:mehmet.dikinri@muratolomat.com.tr

i HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI 

MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELİ
✓ 4 S YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 

KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC 
✓ STANDART TİP HAC KISA

23 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SURELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; P | P C F> İ Kİ F
✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş R— k— •
✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 
✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti 
✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri 
✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

TÜRK HAVA YOLLARI

✓ Harem-i Şerif, Mûzdelife, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetû'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetûl Baki
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOGLUj
TURİZM SEYAHATİ

Demirsubaşı Mh.
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44

mailto:mehmet.dikinri@muratolomat.com.tr


Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni bir hizmet atağını

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

Fakir Fak-Fun-Fon’u bekliyor
Bahar aylan gibi geçen bugünler, geride kalıp soğuklar başlayınca, fakir fukarada yakacak der
dine düşecek. Gemlik'te kömürün tonu 230 milyon liradan, meşe odununun tonu ise, 160 mil 
yon liradan satılıyor. Fakir, umudunu Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na bağladı. Haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

Körfez
■■■■ TARAFSIZ SIYASI
) 22 Ekim 2003 Çarşamba

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi nde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

YARIN BAŞLIYOR!!!!!
Çarşı Camii nde öğle namazı için abdest alan Ahmet Refik Genç’in asılı ceketinden paralarını çaldılar

. Abdest alan yaşlı adamı soydular
Çjüne f^akış

Kadri Güler
gemlikkorfezçmynet.com

Camii de hırsızlık...
‘Hırsızın dini imanı olmaz” derler, 

doğru.
Dmier hırsızlığı yasaklamışlar ve hırsız 

hk yapanlara ağır cezalar vermişler...
Şeriat kurallarının geçerli olduğu ülke 

lerde hırsızlık yapanlara verilen el kol 
kesme cezalan nedeniyle, bu tür olaylar 
azalmış olabilir.

Tabii bu sucun cezasının çağdaşlığı 
tartışılır!

Dün, büromuza gelen yaşlı adam, 
maaşım almış, birkaç borcunu ödedikten 
sonra öğle namazı için Çarşı Cami’inde 
abdest ahrken ceketini çıkan p duvardaki 
askıya asmış...

Yanma gelen ve abdest alma görün
tüsündeki bir başka kişi ise, yaşlı adamın 
cebinde kalan 200 milyon lirasını çalarak, 
kayıplara karışmış...

Ceptekilerin gittiği yetmiyormuş gibi, 
kimMderde gitmiş...

Bu bana, yıllar önce babanın başına 
geleni anımsattı.

Babamm da Çarşı Cami'inde aynı yön
temle cüzdan» ve kimlikleri çalınmıştı.

Ne var ki hırsız, paraları aldıktan sonra 
cüzdan» bhr posta kutusunun içine atarak, 
İnceflk göstermişti.

Gemlik te her çeşit hırsızlık olayları 
devam ediyor. İnsanlar tedirgin..

Bu konuda yapılması gerekenler ve 
gerekli önlemler yeterinr.e alınmıyor.

Bu yüzden insanların cam hep yanıyor.

‘Hırsızın dini imanı olmaz’ bu söz dün doğrulandı. 
Çarşı Camii’nde öğle namazı için abdest alırken, ceke
tini askıya asan 75’lik Ahmet Refik Genç’in cebinden 
200 milyon lirasını çalan hırsız, kayıplara kanştı. Yaşlı 
dede bir kez de emekli maaşını alırken soyulmuş.
Dün, ilçemizde meydana 
gelen olayda, yaşlı dede, 
şadırvanda abdest 
alırken soyuldu. 
Öğle namazını kılmak 
üzere Çarşı Camii’ne gelen 
Şahinyurdu Köyü’nden 75 
yaşındaki Ahmet Refik 
Genç, abdest almak üzere 
şadırvana girdi.
Çıkardığı ceketini askılığa 
asan yaşlı adam, 
daha sonra abdest 
almaya başladı.
Bu arada tanımadığı bir 
şahıs kollarını sıvayarak, 
abdest almak bahanesiyle 
yanına yaklaştı.
Ceketini asmak numarasıy* 
la askılığa uzanan meçhul 
şahıs, Ahmet Refik Genç’in 
ceketindeki cüzdanı çaldı. 
Abdest aldıktan sonra, çeke* 
tini giyen yaşlı adam, cüz
danının çalındığım farkedince 
soluğu karakolda aldı.
Cüzdanında hüviyeti ile 2 
gün önce çektiği emekli 
maaşından kalan 200 milyon 
lira bulunduğunu söyleyen 
Ahmet Refik Genç’in

5 ay önce Gemlik Ziraat 
Bankası’ndan çektiği 290 
milyon lirayı yankesicilere 
kaptırdığı öğrenildi.
Emekli maaşını 5 ayda 
iki kez hırsızlara kaptıran 
ve yaşadığı olaydan şaşkı
na dönen yaşlı adam 
hırsıza mesaj yollamayı da 
ihmal etmedi ve "Güle 
güle harcamayın" 
diyerek, bedduada 
bulundu.

Ahmet Refik Genç adlı yaşlı dede, İki kes 
yankesicilere çarpıldı. Yaşlı dede, 
"Bunlarda din iman yok " dedi.

mynet.com
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Gemlik’e doğru...
Şair yani Orhan Veli şimdi yaşasaydı 

sanırım şöyle diyecekti.
“Gemlik’e doğru beton yığınlarıyla 

karşılaşacaksın.
Şaşar mısın ağlar mısın sana kalmış?**
Ama gece gidersen daha başka...
Çünkü gece kirlenmenin üzerini örtü 

yor.
Ayıpları, hataları ortadan kaldırıyor.
Nedir bu Gemlik’in hal-i pür melali...
Anlamak mümkün değil.
Anadolu’nun kıraç kasabaları bile 

Gemlik’ten daha güzel bir görüntü veri 
yor.

İnsanın ilgisini daha çok çekiyor.
Geçenlerde, Ankara’nın Beypazarı 

diye bir ilçesi var.
Televizyonlardan birinde anlatıyor

lardı.
İmrendim.
Programı başından sonuna kadar gıp

tayla izledim.
Beypazarı bir turizm ve kültür 

merkezine dönüşmüş.
i Köyün evleri tarihi yansıtıyor.
I Kurdukları pazarda sattıkları ürünler

doğallığı yaşatıyor.
Bizim neyimiz eksik.
Fazlamız var.
Mavimiz var.
Yeşilimiz var.
Kumla’mız, Kurşunlu’muz var.
Kocaman bir kıyı şeridimiz var.
Zeytinimiz var.
Zeytinyağlınız var.
Ama değerlendirebilene...
Ne yazık ki tercihimizi kirlenmeden 

yana kullanmışız.
Çok katlı evleri doğanın ortasına yer

leştirerek güzelim zeytinlikleri mahvet
mişiz.

Hala da devam ediyoruz.
Ne yazık Gemlik’in eski hali Sevgili 

Kadri Ağabey’in fotoğraf arşivlerinde 
kaldı.

Onlar bile eskimeye yüz tuttu.
Fotoğrafların yaşayan tarihe ve turiz 

me katkısı olamayacağına, bizim de zih
niyetimizi değiştirmek için çaba sar- 
fetmediğimize göre, Gemlik böyle kala
cak.

Kültür ve Turizm kenti olmaktan 
vazgeçtik, bari üniversite kenti olabilsek.

Kapkara karşı sigorta 
sistemi geliştirildi

Ali ÖZYL'RT 

Ülkemizde son 
yıllarda ortaya 
çıkan ve büyük 
oranda artış 
gösteren kapkaç 
olaylarına karşı 
sigorta sistemi 
geliştirildi. 
Koç Allianz 
Sigorta A.Ş. 
tarafından uygula
maya koyulan 
sistemde, "Aile 
min güvencesi" 
adıyla yeni bir 
paket sigorta 
poliçesi kesiliyor. 
Koç Allianz 
Gemlik Acentası 
Fikret Bağcağız, 
yeni sistemin 
günlük yaşamda 
sık karşılaşılan 
kapkaç, yankesici
lik, hırsızlık gibi 
olayların yanı sıra 
sigortalanın ve 
aile üyelerinin 
kişisel sorumlu
lukları ve uzun 
süreli sakatlık

Koç Allinaz Sigorta A.Ş. Gemlik Temsilcisi Fikret Bağcağız, kapkad 
olaylarına karşı yeni bir sigorta sisteminin geliştirildiğini söyledi. 1

ile tedavi 
masraflarını da 
karşılayacak 
şekilde tasar
landığını bildirdi. 
“Ailemin 
güvencesi” adıyla 
hazırlanan sigorta 
sisteminin 4 ayrı 
seçenek olarak

uygulanacağını 
belirten Koç 
Allianz Sigorta 
A.Ş. Gemlik 
Acentası Fikret 
Bağcağız, 
talepliler tarafın
dan belirlenecek 
seçeneklerden 
her birinin gasp,

yankesicilik, 
kapkaç, kredi 
kartı kaybolması 1 
ve çalınmasının 
yanı sıra, kaza 
sonucu vefat ile 
sürekli sakatlık 
ayrıca tedavi 
m as r afların ı 
içerdiğini söyledi I

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
• II I • •

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLAM
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

KİRALIK DAİRESATILIK DAİRE SATILIK OTO

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı, kimlik kartımı ve vergi 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

AHMET REFİK GENÇ

Ballkpazan Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Sk. 

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 katlı bahçeli 

262 m2 ev
Tel : 512 05 18

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

1986 MODEL 
SKODA 120 L 

VADE YAPILABİL» 
0.535. 387 59 69

Küçük Kumla’da
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel : 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandah 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön cami* 
(0.535) 378 18 00

Gazetemiz Büromu; ;
İstiklal Cd. Bora Sk 

No: 3 / B GEMLİK
Tel : 513 17 97
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu yeşil kart sahiplerine 500 kilo yakacak dağıtacak

Fakir Fak-Fun-
Foh’u bekliyor

Bahar aylan gibi geçen bugünler, geride kalıp soğuklar 
başlayınca, fakir fukarada yakacak derdine düşecek. 
Gemlik’te kömürün tonu 230 milyon liradan, meşe 
odununun tonu ise, 160 milyon liradan satılıyor. Fakir,
umudunu Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na bağladı MâDiun
Dia bahardan 
kaİBaa bâr gün 
vasa% an Gemliklile r 
hanranaa güzelliğini 
fırsat bilerek 
yaklaşan karakışın

sürdürdüler.
Gefir düzeyi M 
olanlar krshk yaka
caklarım biran önce 
depolarına doldur- 
manm telasını 
yasarken, diğer yan
dan kapıya dayanan 
karaius fakir 
fukarayı ise. kara 
kara düşündürüyor. 
t rnudunu
Kaymakamlık 
bünyesindeki Sosyal
Yar dunlaşma ve 
Dayamsma Vakfı na

yani diğer adıyla 
fak-fuk-fon’a 
bağlayan gelir

TAŞI 
GEDİĞİNE

Nerede verilen sözler.
Seçimlerden önce ne diyor, 
ne vaat ediyorlardı
Vergi adaleti, vergileri indireceğiz. 
Bırakın adaleti, indirmeyi 
gedd vergileri daimi kılıyorlar. 
Boyyuk medyanın ağızı fermuarlı 
kalemlerinin mürekkebi kurumuş 
\e konuşuyorlar ne de yazıyorlar 
Konuşup yazımlarda, 
dümenleri mi bozukun
Bir eleri yağda, bir elleri balda...

seviyesi düşük 
vatandaşlar bu 
kurumdan verilecek 
yakacak 
yardımlarını dört 
gözle bekliyor.
Vakfa başvuran 
yeşil kart sahibi 
muhtaç vatandaşlar, 
odun ve kömür 
almak için sıra 
bekliyorlar.
Vakıf yetkilileri, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bu 
kışta muhtaç 
ailelere kömür 
yardımı yapacak
larını, bunun için 
çalışmaları başlat
tıklarını söylediler. 
Başvuru sahiplerinin 
dilekçelerinin kabul 
ettiklerini söyleyen 
ilgililer, soğuk kış

günleri başlamadan 
ihtiyaç sahiplerine 
yakacaklarının vere
ceklerini belirttiler. 
Yakacak borsası 
olarak bilinen 
Makrukatçılar 
Sitesi’ndeki 
odun kömür fiyatları 
ise cep yakıyor. 
Depolarda, bir ton 
meşe 160 milyon, 
gürgen 150 milyon 
liradan satışa 
sunuluyor.
Kömür her zamanki 
gibi müstesna yerini 
koruyarak, 
230 milyondan 
alıcı buluyor.
Soba tutuşturmak 
üzere kullanılan 
kozalak ve tahtanın 
torbası da 3 milyon 
liradan satılıyor.

KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
Okuyun, Okutun, Abone Olun

Bir başörtüsü 
hikayesi....

1988 yık Eylül ayı idi.
Kurumumuz, Tahran da bir fuara katıl 

maya karar vermişti.
Açılışa bir Genel Müdür Yardımcısı ile 

beraber gitmiştik.
Kendisi Turgut Ozal’a yakın bir mil

letvekilinin oğlu idi.
Aynı uçakta özel sektör gübre temsil

cileri vardı.
Bu temsilcilerin bir bölümü bayandı.
ÖTTÜ mezunu, cin gibi pazarlama ele

manı hanımlardı.
Çantalarında ince mantolar ve 

başörtüsü de getirmişlerdi.
Aynı uçakta, İran'lı bayanlar da vardı.
Bir kaçının başı açıktı.
Bazılarının da saclarının sadece ön 

tarafı görünüyordu.
Hava alanına iniş anonsu yapıldı.
Çantalardan elbiseler ve örtülen 

çıkartıldı.
Kontrol bölümüne geçildiğinde herkes 

örtülü idi.
Biz de kravatlı idik.
Bizim yöneticinin özelliğini, belli kil 

İran tarafı duymuştu.
■İki hava alanı görevlisi, bizim kol

larımıza girdi.
Merdivenlerden indirildik.
Ve. Kameralara kaydedildik.
Neler olup bittiğini biz de anlaya

madık.
Bizi karşılamaya gelen elçilik görevlisi 

de anlayamadı.
Ağır Sanayi Bakanlığı’nda ve Dış 

İhaleler Kuruntunda toplantılar yaptık.
Tabi. Bizim heyetteki bayan yetkilileı 

hep başörtüsü takmıştı.
O dönem, İran en büyük müsterimizdi
Bir yılda 18 milyon dolarlık gübre 

ihraç etmiştik.
Başörtüsü falan vız geldi.
Biz ticaretimize bakmıştık.
Ama. Bu baskıcı, yönetimi d< 

kınamıştık.
Geçenlerde İstanbul Üniversitesinde 

çocuk ve iletişim konferansı vardı.
Umman Sultanlığından, Dr. Samin 

Moosa’da davet edilmişti.
Ama. Başörtülü olduğu için konferaı 

sa katılması yasaklandı.
Aslında bu davranış, misafir bir bilin 

kadınına karşı yanlıştı.
. Ülkemizde, örümcek kafalılar hiç eksil 

olmadı.
Ama. Son yıllarda modern gericiler dc 

epeyi çoğaldı.

Blllmslı din kör. 
Dinsiz bilim ise, topaldır.

“Albcrt Einstein*
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Ihte I'je IW ili tıilym lira ceza i W
004’de vatandaş, 120 
ilyon lira yargı cezası, 
5 trilyon lira da idari 
ara cezası ödemesinde 
ulunacak.
.6 katrilyon liralık 
azanın 165 trilyon 
ralık bölümünü vergi 
azalan, 675 trilyon 
rasını vergi ve sair 
mme alacaklann 
ecikme zamlan, 
0 trilyon lirasını da 
laynak Kullanımı 
destekleme Fonu 
esintilerinin cezai 
aizi oluşturacak. 
00 trilyon liralık 
ölüm vergi banşı 
EFE tutanndan mey- 
ana gelirken, vergi 
ansından yararlanıp 
a yeniden hesaplanan 
ergisini geç Ödeyenler 
e aynca 50 trilyon lira 
eza ödeme yüküm- 
ilüğü ile karşı karşıya 
alacak. Böylece vatan- 
aş, yeni yılda her gün 
trilyon 410 milyar

•59 milyon lira ceza 
iyecek.

Saat bası ödenecek 
ceza miktarı da 183 
milyar 790 milyon 
lira olacak.
-ÜST KURUL VE 
KIT’LER DE BÜTÇEYE 
ÇALIŞACAK- 
2004 bütçe tasarısına 
göre, RTÜK, Rekabet 
Kurumu, İMKB, SPK, 
BDDK, Telekomüni 
kasyon Kurumu, Tütün, 
Jütün Mamul ve Alkollü 
İçkiler Piyasası Düzen 
leme Kurumu, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu, Şeker Kuru 
mu ve Kamu İhale 
Kurumu da yeni yılda 
bütçeye 1 katrilyon lira 
gelir aktaracak.
Tasfiye edilen fonlardan 
gelecek kaynak ise, 
3 katrilyon 439.9 
trilyon lirayı aşacak. 
Eğitim özeİ gelirlerinin 
bütçe içindeki payı da 
600 trilyon lira 
olarak gerçekleşecek. 
KİT’ler önümüzdeki yıl 
da mal ve hizmet satış 
gelirlerinden 

bütçeye kaynak aktar
maya devam edecek. 
Bu çerçevede, Türk 
Telekom’dan bütçeye 
1 katrilyon 243 trilyon 
lira, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesin
den 86 trilyon lira, 
Devlet Malzeme 
Ofisi’nden 15 trilyon 
lira, Kıyı Emniyeti ve 
Gemi Kurtarma 
İşletmesinden 12 
trilyon lira, Türkiye 
Petrolleri Anonim 
Ortaklığı’ndan ise 53 
trilyon lira gelecek. 
Merkez Bankası safi 
hasılatından aktarılacak 
1 trilyon lira ile birlikte 
KİT’lerin bütçeye 
sağlayacağı katkı 1 
katrilyon 410 trilyon 
liraya ulaşacak.
-HAZİNE ARAZİSİ 
SAT1ŞLAR1-
Son yıllarda en fazla 
umut bağlanan kay
naklar arasında yer 
alan sosyal tesis ve 
Hazine arazisi 
satışlarından ise, 

bütçeye 499 trilyon 
998 milyar lira girecek. 
2004 de, 100 trilyon 
liralık sosyal tesis satışı 
gerçekleştirilecek.
Hazine arazisi 
satışlarından da 399 
trilyon 998 milyar lira 
kaynak sağlanacak. 
Bu arada, gayrimenkul 
alım satımları 
karşılığında vatandaş 
yeni yılda 643 trilyon 
lira tapu harcı ödeye
cek. Devletin yargı 
hara geliri 216 trilyon 
lira, noter hara geliri 
121 trilyon lira, pas
aport ve konsolosluk 
hara geliri 216 trilyon 
lira, trafik hara geliri 
de 216 trilyon lira ola
cak. 2004’de 26 katri
lyon 898 trilyon lira 
özel tüketim vergisi 
yükü ile karşı karşıya 
bulunan vatandaşlar, 
bunun da 17 katrilyon 
822 trilyon lirasını 
akaryakıt ürünleri 
atımında ödeyecek. 
Devlet, motorlu taşıt 

alanlardan 1 katrily
on 728 trilyon lira, 
sigara ve içki kul
lananlar ile kolalı 
gazoz alanlardan 7 
katrilyon 43 trilyon 
lira tahsil edecek. 
Dayanıklı tüketim ve 
diğer mallar ile de 
305 trilyon lira özel 
tüketim vergisi 
ödenecek.
-GÜNLÜK EKONOMI- 
Bu arada 2004 bütçe 
verileri çerçevesinde 
günlük ekonomi 
şöyle seyredecek: 
-Devletin günlük bütçe 
harcaması: 440 trilyon 
926 milyar TL.
-Devletin günlük faiz 
ödemesi: 181 trilyon 
369 milyar TL.
-Kişi başına toplam faiz 
ödemesi: 936 milyon 
351 bin TL.
-Bütçedeki günlük 
yatırım: 20 trilyon 
685 milyar TL.
-Devletin günlük geliri: 
313 trilyon 
805 milyar TL.

-Vatandaşın guniak 
vergisi: 271 trüyoa 
706 milyar TL 
-Günlük açık: 127 
trilyon 120 milyar TL 
-Sosyal güvenlik kunt- 
tuşlarında günlük açfe 

-Vatandaşın ödeyeccfi 
günlük ceza: 4 trüyoa 
411 milyar TL 
-Günlük ihracat: 141 
milyon 96 bin dolar. 
-Günlük it halat: 205 
milyon 479 bin dolar. 
-Günlük turizm getiri: 
26 milyon 849 bin 
dolar.

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

İ S a a a a a a a a a a a a a a a a 
I

kalitede öncü
FİYATTA ÖLÇÜ

Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tef: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

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

Tel: (0.224) 363 98 72 
G.S.M.: (0,532) 324 08 56

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUNU VE 
YAZICI $ERITI 6ARANTILİ DEŞTİRİLİR' 
2K0FİS & KIRTASİYE

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK
Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

BU PİZZANIN
TADINA BAKTINIZ MI?
vazgeçemeyeceksiniz........

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MflMfl MIH PİZZRRIH

Ev w işyerlerine servisimiz vardır
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel : 513 53 67
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Özürlülerin sorunları 
zirveye taşındı

Zihinsel Özürlüler Federasyonu ile Çelik-İş Sendikası’nın organize 
ettiği “İş kazalarından korunarak özürlülüğün önlenmesinde özürlü
lerin eğitim ve istihdamı” konulu panele katılan Tamer Sivri,
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’e sorunları aktardı.
asozylrt
Türkiye Zihinsel 
Özürlüler 
Federasyonu Mali 
Sekreteri ve Gemi ik 
Özel Türe Özel 
E ğıtim Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivil.
Karabük'te Çelik-İş 
Sendikası ille birlik
te düzenlene n 
“İş kazalarından 
korunarak, özür
lülüğün önlen
mesinde özürlü
lerin eğitim ve 
istihdamı~ konulu _ 
panele Hatıldı 
Başbakan Yardım
cısı Mehmet Ali 
Şahinin de katıldığı 
panelde özürlülerin 
geleceğini 
ilgilendiren konu- 
larm masaya 
yatırıldığını belirten 
Sivri, özürlülerin 
sorunlarını Baş

bakan Yardımcısı 
Şahin’e aktarıl 
dığını belirtti.
Sivri Başbakan 
Yardımcısı Şahin’in 
Bağkursuz ve sigor
tasız olan kişilerin 
özürlü çocuklarının 
eğitim için ödeme 
yapılabileceği 
müjdesini verdiğini 
söyledi.
Türkiye İş Kurumu 
Ankara D Müdürü 
Gürol Uluç’un 
yapılan sınavda 60 
bin özürlünün iş 
için sınava 
katıldığını, 13 bin 
boş kadto bulun
duğunu, bu 
13 bin kişinin işe 
sırasıyla işe yer
leştirilme işlem
lerinin başlatıldığını 
bildirdiğini söyleyen 
Federasyon Genel 
Sekreteri Tamer

Sivri, 192 konut
luk Yalova Çınar- 
cık’ta bulunan 
çağdaş yaşamı 
Destekleme 
Derneği’nin yap
mış olduğu 
deprem konut
larından boş 
bulunan bölüm
lerin federasyona 
tahsis edileceğini, 
buranın özür
lülere yönelik 
rehabilitasyon, 
hidroterapi 
merkezi ayrıca, 
özürlülere yönelik 
turizm merkezi 
yapılmasına 
ilişkin çalışmalara 
başlanacağını söyle
di.
Yapılacak olan 
merkezlerde 
Gemlikli özürlülere 
de hem tatil, hem 
iş imkanı yaratı-

Özürlüler Federasyonu yöneticileri. Başbakan Yardımcısı Şahin ile birlikte görülüyorlar

cağını belirten 
Sivri, federasyonun 
Ayvalık’taki 8.2 
dönümlük Milli 
Emlak Müdür 
lüğü’ne ait arsanın 
tahsis işlerinin 
tamamlanmasının 

ardından burada 
özürlü ve ailelerinin 
cüzi ücretlerle 
tatil yapabile
ceğini ifade etti. 
Gemlik’te bu tür 
tatil merkezi 
kurulması için 

yer arayışlarını 
sürdürdüklerini 
söyleyen Sivri, 
panelin İkincisinin 
üç ay sonra 
Gemlik’de 
düzenleyeceğini de 
sözlerine ekledi.

«o»**’'*’* ■MI

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

İSANYOTOYGSET-TG /GOTO /E-TO /OKUNİ-ŞAp: ■
HEP MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PAPÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| MP0I SOBASI RA2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
| FİTİL 
J ÇAKMAK 
I FİÜTRE

I POMPA

25.000.000.-n. DtĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL

3.500.000.-TL

0Y0 TİCARET

ŞOKFÎYATLAR
15,9,2003 - 15.10.2003
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ
tfl HA AHTEL:S13 78 07

ÂCîiVe
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOK KAMPANYA

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEYİNI 
18 M temi 2 YIL İA3AMTİ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onarım
✓ Yazıcı bakım ve onarım
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri ♦ Blos Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Povver Supply Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ Web Tasanm
✓ Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 • 51312 25
www.activebilisim.coin

http://www.activebilisim.coin
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GeıApor’uıı morale ihtiyacı w”
jZYVRT AİA1LÛZYVRT

Ad Geçtiğimiz 
Pa|Cumartesi günü 
Ba deplasmanda 
Şalkarşılaştığı 
rai Karacabey 
ne< Gençlerbirliği’ne 
Mt 7-1 gibi farklı bir 

skorla yenilen 
|Gemlikspor, hafta 
sonu Hürspor ile 
yapacağı maçın 
hazırlıklarına

■ başladı.
■ I Dün Atatürk
■ Stadyumu’nda 
■ yapılan ve 2 saat

süren antremanda 
futbolcuları 
dayanıklılık 
testinden geçiren 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut 
Akcan, kondisyon 
ağırlıklı idman 
yaptırdı.
Futbolcuların 
moralsiz oldukları 
gözlenen antreman 
öncesi Karacabey 
Gençlerbirliği 
karşısında alınan 
farklı yenilginin

tüm moral ve 
motivasyonlarını 
kaybettirdiğini 
söyleyen Teknik 
Direktör Turgut 
Akcan, üst üste 
alman yenilgilerin 
takımı olumsuz 
yönde etkilediğini 
söyledi.
Hürspor’la oynaya* 
cakları karşıla
madan kesinlikle 
galip gelmek zorun
da olduklarını 
ifade eden 
Teknik Direktör 
Turgut Akcan;
"Yenebileceğimiz 
takımlara 
yenilince işimiz 
gün geçtikçe 
zora giriyor.
Süper Lig’de kala
bilmemiz için hala 
matematik olarak 
şansımız devam 
etse bile 
kazanacağımız 
maçları

HIL1 AİLE 0$U
Kırmızı beyazldar, Hürspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlanıyorlar.

kaybet
tiğimiz 
takdirde 
şansımızı 
psikolo
jik ola 
rak kay 
bedi- 
yoruz." 
diye 
konuştu.

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B 

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK

i 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ i
I DÜĞÜN -NİŞAN- SÜNNET -ÖZEL fiiİN EĞLENCE 

I TOPLANTILARINIZ İÇİN ÇİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİM I

vv Vv yVyVyVyv vv xv xv

I REZERVASYON TEL. 5131071

MAKİNA TEKNİKERLERİ 
ARANIYOR

✓ 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu
✓ Askerliğini yapmış,

✓ Gemlik'te ikamet eden 
MAKİNA TEKNİKERLERİ ARANIYOR

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Tel : (0.224) 522 81 80 Fax : 522 81 81

Kurtul Köyü - GEMLİK
e-maikmehmet. dikimÖmuratotomat.com.tr

MUHASEBE ELEMANI
ALINACAKTIR

Ticaret Lisesi çıkışlı, Muhasebe Yüksek 
okulu mezunu, asgari bir yıl ön muhasebe 

deneyimli bay eleman alınacaktır. 
İsteklilerin 513 30 90 numaralı telefon ile 

görüşme randevusu almaları rica olunur.

muratotomat.com.tr
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İnsanlarla mikropların 
ahenkli yaşam ortaklığı

Her 140 kişiden i • • * i nbin Çolyak
Hastalık mikro
plarıyla insanlığı, 
tırmanan bir yanşa 
kiilitlendiği, insan
lık devam ettiği 
sürece, bu yanşın 
bitmeyeceği 
bildirildi.
Uzmanlar, insan
ların ölüm neden
lerinin başında 
gelen hastalıklar, 
tarihi biçimlendir 
meye varan önemli 
rolleri üstlendiler. 
2. Dünya Savaşı’na 
kadar savaşlardaki 
insan kaybının 
çoğuna, aldıkları 
yaraların değil, 
taşman hastalık
ların yol açtığı 
belirtildi.
Mikropların 
geçmişte oynadığı 
rolü gösteren en 
korkunç örneğin, 
Kristof Kolomb’un 
1492 yolculuğuyla 
başlayan Amerika 
kıtasının fethi 
olduğu saptamasını 
yapan Diamond’a 
göre, AvrupalIların 
tüfekleri ve kılıç - 
lanyla ölen Ameri 
kan yerlilerinden 
çok daha fazlası, 
Avrasya 

mikropları yüzün
den yataklarında 
yaşamlarını 
kaybettiler.
Yeni Dünya’da, 
Kolomb’un gelişin
den sonraki bir ya 
da iki yüzyıl 
içinde yerlilerin 
nüfuslarındaki azal
ma oranının yüzde 
95’i bulduğu 
tahmin edilirken, 
Eski Dünya’dan 
gelen bir düzineden 
fazla önemli 
bulaşıcı hastalığa 
karşı bağışıklık ve 
genetik direnci 
bulunmayan 
yerliler, adeta 
kıyıma uğradı. 
-BÜYÜK 
ŞALGINLAR- 
Özellikle tarımla 
birlikte, toplumlara 
büyük felaketler 
yaşatan bulaşıcı 
hastalıkların gelişi
mi de başladı. Çağ
daş tıbbın ortaya 
çıkışından önce sal
gın hastalıklar çok 
daha korkutucu 
boyutlarda 
rakamlara ulaştı. 
İnsanlık tarihinin 
en büyük salgını, 
1. Dünya Savaşı 

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme .513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C-Savcılığı 513 10 53
CJavaYrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 5131295
Tekgaz 5131637
Ocakgaz 5131637
Ergaz 5138843
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 4546
Yenllikitgaz 5136500
BPGaz 5145981
Bütünler Ukttgaz 5)3 80 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 613 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ Ocağı 513 10 68

BELEDİYE

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21-115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnız 185

TAKSİLER

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

AMCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR
PETROL 513 30 33

sonunda çıkan ve 
21 milyon kişinin 
kaybına yol açan 
grip virüsü oldu. 
Kara Ölüm 
(Hıyarcıklı Veba) 
1346-1352 tarih
leri arasında 
Avrupa nüfusunun 
dörtte birini 
yok etti.
Uzmanlara göre, 
tıp, ancak 2. 
Dünya Savaşı son
rasında mikroplarla 
mücadelede antibi 
yotikler, antiviral 
ve kemotöropatik- 
ler gibi etkin 
maddeleri kullan
maya başlayabildi. 
Uzmanlar insanın, 
ağız, burun, boğaz, 
deri, bağırsak gibi 
vücut boşluklarında 
birlikte yaşadığı 
mikropların bulun
duğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Trilyonlarca 
vücut hücremiz
den bin misli fazla 
m ikroorga nizmayı 
vücudumuzda 
taşıyoruz. Bu 
mikroplarla 
vücudumuz, has
sas ve ahenkli 
biçimde ortak bir 

yaşam sürdürüyor. 
Bu hassas denge 
mikrop lehine 
bozulacak olursa, 
çatışma başlıyor 
ve sonunda mik 
roplar galip gele 
rek, vücudun ya 
şamsal işlevlerini 
aksatıp bozuyor
lar. İkinci Dünya 
savaşından beri 
mikrop lehine 
bozulan dengeyi 
düzeltme ve 
mikroplan orta 
dan kaldırmaya 
yönelik maddeler 
kullanıyoruz.” 
Ancak mikropların 
da kendi yaşam
larını tehdit eden 
ilaçlara karşı 
direnç mekaniz
maları geliştirerek, 
yeni genetik yapılar 
kazandıklarını 
bildiren uzmanlar, 
"Mikroplarla 
insanlar arasında
ki yarış, insanlık 
devam ettiği 
sürece bitmeye
cek. Zaman zaman 
bu yarışta, bun
dan önce olduğu 
gibi, mikroorganiz
malar galip gele
cektir. n dedi.

140 kişiden 
birinde, buğday, 
arpa ve cav dar da- 
ki glüten e karsı 
d uy a rlı I ık sonucu 
ortaya çıkan 
"Çölyak” hastalığı 

bulunduğu 
belirlendi.
Yapılan araştırma
da, Türkiye’de 140 
kişiden birinde, 
"glüten entro 
patisi” cölyak 
hastalığı) olduğu 
ortaya çıktı.
Çölyak 
hastalığının, buğ
day, arpa ve çav
darda bulunan 
glütene karşı 
duyarlılık sonucu 
ortaya çıkan bir 
sindirim sistemi 
hastalığı olduğunu 
belirten uzmanlar, 
bu hastaların 
duyarlı olduktan 
arpa, buğday ve 
çavdardan uzak 
kaldıkları zaman 
genellikle bir sorun 
yasamadıklarını 
kaydetti.
Hastalığın genetik 
olduğunu ve kimi 
kişilerde çocukluk, 
kimilerinde ise 35 
yaş grubunda 
ortaya çıktığım 
söyleyen uzmanlar, 
özellikle çocukluk 

NÖBETÇİ ECZANE’
22 Ekim 2003 Çtrpmbt 

YİĞİT ECZANESİ

YU : 31 SAYI: 1677
FİY ATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yaunahk-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri w Pazar güderi yayınlanmaz)

cağında görüldüğü 
zaman. gelişme 
gerdiği, kans&rfak. 
ishal, halsizlik.
okadda dersler r
uyum gostere- 
meme, un iri ilik 
gibi bulgula nn 
orta ya çıktığını 
bildirdi.
Orta yaşta ortaya 
çıkması halinde 
genellikle halsizlik, 
demir ekiikliği ane - 
misi, iştahsızlık, 
depresyon.
sinirlilik, uyum 
s uzluk gibi tablo- 
larl a kendin i 
gösteren hastalığın, 
yetişkinlerde hafif 
bir klinik tabloyla 
da seyredebileceği
ni vurgulandı.
Bu durumda has- 
tanın, "mide ağrısı, 
şişkinlik, dolgun
luk, gaz" gibi 
şikayetlerle hekim 
hekim gezdiklerini 
söyleyen uzmanlar 
hastalığın, serum, 
kan tetkikiyle 
kolayca teşhis 
edilebildiğini 
belirtti.
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Güzel’den ANAP’h hanımlara politika dersi
Faruk Güzel, Anavatan Partisi Kadın Kollarını kabulünde Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u topa tuttu. "Turgut’u ben
den başka kimse deviremez." diyen Güzel, 20 yıl emek verdiği ANAP’tan ise, büyük vefasızlıklar gördüğünü söyledi.
Ali ÖZYURT

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, başkan 
lığa yeniden seçilme
si nedeniyle, hayırlı 
olsun ziyaretine ge 
len Anavatan Partisi 
Kadın Kollan Başka 
nı Figen Egemen ve 
yönetim kurulu 
üyelerine adeta poli
tika dersi verdi. 
"Ben hiç kaybetme 
dim. Kaybetmeye de 
tahammülüm yok" 

diyen DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
siyasette kime destek 
verdiyse mutlaka 
kazandırdığını 
söyledi.
ANAP ARTIK 
EVLADIMIZ 
ANAP’h bayanlara 
20 yıl ANAP’a hiz 
met ettiğini, bu par
tinin kuruluşundan 
beri üst düzeyde 
bütün görevlerde bu 
lunduğunu anlatan

Faruk Güzel; "ANAP 
artık bizim evladı 
mız gibi." dedi. 
ANAP’a büyük emek 
verdiğini dile getiren 
Güzel, bunun karşılı 
ğında ise, vefasızlık 
gördüğünü ifade 
ederek; "Ön seçim 
de birinci sıraya 
geldiğim halde 
6.sıralara atıldım. 
Hayatım boyunca 
ticari anlamda 
hiçbir çıkar bek
lemedim. Çok emek 
verdim ancak arzu 
ettiğimi alamadım. 
Onca verdiğim 
mücadelenin karşı 
lığında vefasızlık 
gördüm. Siyasette 
vefa denilen 
duyguyu unutma
mak gerekir. Siyaset 
dünyanın en zor ve 
en nankör mesleği. 
Politikada kazan
manın yolu vatan

daşın yanında 
olmaktan geçiy
or. " diye konuştu. 
“TURGUT’U 
BİZ YIKACAĞIZ” 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
eleştiren ANAP’h 
hanımlara "Siz hiç 
merak etmeyin. 
Turgut’u biz yıka 
cağız. Hangi ma 
hailede kimin 
oturduğunu bile
cek kadar Gem 
lik’i çok iyi tanıyo
rum. Sayın Tur gut, 
şu anda yüz de 20 
daha avan tajlı.
Elimde bir ton belge 
var. Seçimler de 
görüşeceğiz. Al 
lah’ın izniyle 29 
Mart sabahı pırıl 
pırıl bir kadroyla 
Gemlik Belediyesi’ni 
yöneteceğiz. Sayın 
Mehmet Turgut’un 
bu memlekette yar

Anavatan Partisi Kadın Kollan’nın tam kadro ha/ 
bulunduğu ziyarette, Faruk Güzel; "Turgut’u b- - 
den başka kimse deviremez. "dedi.

dım edeceği tek a 
dam varsa o da be
nim. Başkanlığı ona 
ben kazan dırdtm. 
Turgut’a cezaevin
den bile oy çıkar 
dım. Sayın Turgut 
Gemlik’te misyo 
nunu tamamlamış 
tır. Kimse merak 
etmesin Sayın Tur 

gut, 29 Mart sabchı 
normal sade bir ta 
tandaş olarak yaşa 
mına devam edec- - 
tir." şeklinde 
konuştu. Bu arada » 
ANAP’h hanımlanr 
Güzel’in partilerin 
den ayrılmasına uzun 
tüterini dile getirme s- 
dikkat çekti.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK 
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI 

MEKKE VE
✓ 4-5 YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
IS GÜN SÜRELİ
3 ÖĞÜN AÇIK RÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC 
✓ STANDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK RÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ;

✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
i ✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama 
। ✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti 
► ✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri
✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler

ACELE EDİN!
TÜRK HAVA YOLLARI

✓ Harem-i Şerif, Mûzdellfe, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
✓ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetû'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetûl Baki
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe

KAYABEYOGLU 
TURİZM SEYAHAT 

Demirsubaşı Mh.
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
✓ Dîn görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK
Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44
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İnsanlarla mikropların 
ahenkli yaşam ortaklığı

Her 140 kişiden
biri Cöhak

Hastalık mikro
plarıyla insanlığı, 
tırmanan bir yarışa 
klllltlendiği, insan
lık devam ettiği 
sürece, bu yarışın 
bitmeyeceği 
bildirildi.
Uzmanlar, insan
ların Ölüm neden
lerinin başında 
gelen hastalıklar, 
tarihi biçimlendir 
meye varan önemli 
rolleri üstlendiler.
2. Dünya Savaşı’na 
kadar savaşlardaki 
İnsan kaybının 
çoğuna, aldıkları 
yaraların değil, 
taşınan hastalık
ların yol açtığı 
belirtildi.
Mikropların 
geçmişte oynadığı 
rolü gösteren en 
korkunç örneğin, 
Kristof Kolomb’un 
1492 yolculuğuyla 
başlayan Amerika 
kıtasının fethi 
olduğu saptamasını 
yapan Diamond’a 
göre, AvrupalIların 
tüfekleri ve kılıç - 
farıyla ölen Ameri 
kan yerlilerinden 
çok daha fazlası, 
Avrasya

mikropları yüzün
den yataklarında 
yaşamlarını 
kaybettiler.
Yeni Dünya’da, 
Kolomb’un gelişin
den sonraki bir ya 
da iki yüzyıl 
içinde yerlilerin 
nüfuslarındaki azal
ma oranının yüzde 
95’1 bulduğu 
tahmin edilirken, 
Eski Dünya’dan 
gelen bir düzineden 
fazla önemli 
bulaşıcı hastalığa 
karşı bağışıklık ve 
genetik direnci 
bulunmayan 
yerliler, adeta 
kıyıma uğradı. 
-BÜYÜK 
SALGINLAR 
Özellikle tarımla 
birlikte, toplumlara 
büyük felaketler 
yaşatan bulaşıcı 
hastalıkların gelişi
mi de başladı. Çağ
daş tıbbın ortaya 
çıkışından önce sal
gın hastalıklar çok 
daha korkutucu 
boyutlarda 
rakamlara ulaştı. 
İnsanlık tarihinin 
en büyük salgını, 
1. Dünya Savaşı

vmıınd<« çiken ve 
21 milyon kişinin 
kd0nn<ı yol ecen 
grip virueu oldu 
Kara Olum 
(Hıyarcıklı Veba) 
1346*1352 tariK 
leri ar avında 
Avrupa nufueunun 
dörtte birini 
yok etti.
Uzmanlara göre, 
tıp, ancak 2. 
Dünya Savası son
rasında mikroplarla 
mücadelede antibı 
yotikler. antiviral 
ve kemotoropatik 
ler gibi etkin 
maddeleri kullan
maya başlayabildi. 
Uzmanlar insanın, 
ağız, burun, boğaz, 
deri, bağırsak gibi 
vücut boşluklarında 
birlikte yaşadığı 
mikropların bulun
duğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Trilyonlarca 
vücut hücremiz
den bin misli fazla 
mikroorganizmayı 
vücudumuzda 
taşıyoruz. Bu 
mikroplarla 
vücudumuz, has
sas ve ahenkli 
biçimde ortak bir

Bm hsttta

k»

miirnf lehme

mikroplan 
dan kaldım 
yönelik mat 
kullanıyoru

devam ettiği

RESMİ DAİRELERGEREKLİ TELEFONLAR
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Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ, yeni hizmet atağını banlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

lOto şebekesi çökertildi
Satın aldıkları özel otomobillerin Noter satışını yaptırdıktan sonra, paralarını ödemeden kaçan Ab 
Metin, Erol Yıldırım, Ali Ortakaya adlı şahıslar, Gemlik’ten çalarak kaçtıkları araç ile İnegöl de yaka
landılar. Oto şebekesinin daha öncede çaldıkları araçlar, polisçe ele geçirildi. Haberi sayfa 3'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK___________________________

rfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 23 Ekim 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi nde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzena kuponunu. 
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene

MAMA MIA PİZZA hediye.........

BUGÜN BAŞLADI
Yıllardır ilçemize getirilmek isteyen doğalgaz sorunu BOTAŞ’m özelleştirmesiyle çözüme kavuştu

Kadri Güler
gem i i kk o rf ez m y n et. co m

Çjibıe t^alaş

Doğalgaz

Belediye Başkanı Mehmet Turgut 11 Aralık 2003 tari
hinde yapılacak ihalenin ardından çalışmalara 
başlanacağını ve Gemlik’in en geç önümüzdeki yılın 
Temmuz ayında doğalgaza geçeceği müjdesini verdi.

Doğalgaz konusu, 1985 yılından beri 
Gemlik te konuşuluyor.

O yıllarda. Hakkı Çakır, ANAP’tan 
Belediye Başkanı..

Sovyetler Birliği’nden alınan doğalgazın 
boru hattının Gemlik’ten geçmesi nedeniyle, 
gaz Sunğipek ve Azot Sanayi Tesisleri ile 
Borusan’a da bağlanıyor..

Çevirim hattı ise Azot yolu, BP kavşağın
da kuruluyor.

Doğalgazın tek dağıtıcısı olan BOTAŞ, 
sınırlı kapasitede olan doğalgazı her 
isteyene vermiyor.

O tarihlerde, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, hava kirliliğinin yoğunluğu 
nedeniyle, doğalgaza geç de olsa kavuşu 
yor...

Doğalgazın Gemlik’e verilmemesinin baş 
I nedeni, dağıtıcı firmanın yapacağı altyapı 
yatırımlarının, gaz satışlarıyla karşı lana mı 
yacak düzeyde olmasındandı.

Hakkı Çakır beş yıl, Nezih Dimili beş yıl, 
Nurettin Ava da beş yıl Belediye Başkanlığı 
yaptılar. Doğalgazın getirilmesi için çal
madık kapı bırakmadılar..

Ama dağıtımcı firma, İnadı fadan vazgeçmedi.
Mehmet Turgut, seçim bildirgesinde bir 

yılda doğalgazı getirme sözü verdi ama bir 
yılda getiremedi.

Ne zaman BOTAŞ’m görevi özel firmalara 
verildi, o zaman Gemlik’in de önü açıldı.

Başkanın dün verdiği müjde, inşallah 
gerçekleşir de, 18 yıllık rüya gerçek olur.

Ali OZYURT

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik’te doğalgaz 
kullanımına 2004 
yılında başlanacağı 
müjdesini verdi. 
Başkan Turgut, dün 
makamında yaptığı 
basın toplantısında, 
Gemlik doğalgazın 
11 Aralık 2003 
tarihinde ihalesinin 
yapılacağını 
açıkladı.
Doğalgaz ihalesinin 
Enerji Piyasası Üst 
Kurulu tarafından 
işlemlerinin tamam
landığını bildiren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
tarihininde belirlen
mesiyle birlikte 
yapılacak ihalenin 
ardından Gemlik’in 
çok kısa bir süre 
İçerisinde doğal 
gaza kavuşacağını 
İfade etti.
Ankara’da yapıla

cak ihaleye 
aranan şartlara 
uyan 16 firmanın 
katılacağını belirten 
Başkan Turgut, 
doğalgaz altyapı 
çalışmalarının 
tahmini 3 milyon 
dolarlık bir yatırımı 
gerektirdiğini 
söyledi.
Belediyeler 
Kanunu’na göre 
doğalgaz’a beledi 
yelerin yüzde 10 
ortak olma hakkı 
bulunduğunu 
belirten Başkan 
Turgut, bu payın 
gerekli teminatlar 
yerine getirilerek, 
yüzde 20’ye çıkarıl 
masının mümkün 
olduğunu bildirdi. 
Gemlik doğalgaz 
ihalesine müracaat 
eden firmaların 
çalışmaları 2004 
yılının Mayıs ayına 
kadar bitirileceğini

Başkan Turgut, dün yaptığı basın toplantısın
da, Gemlik Doğalgaz İhalesinin 11 Aralık 
2003 günü yapılacağını açıkladı.

bildirdiklerine 
işaret eden Turgut, 
en kötü şartlarda 
şehrin Temmuz ayı 
ortalarında doğal
gaz kullanmaya 
başlayacağını 
ifade etti.
Gemliklilere verdiği 
doğalgaz sözünün 
gerçekleşecek 
olmasından 
duyduğu mutluluğu 

da dile getiren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut; 
"Gemliklilere 
verdiğim sözü 
gerçekleştireceğim 
için büyük 
mutluluk için 
deyim. Şimdiden 
vatandaşlarımıza 
hayırlı uğurlu 
olmasını diliyo 
rum." dedi.
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşamdaki güzellikleri 
farkedebilmek

Türkiye güzel bir ülke.
Gemlik’te güzel.
Türkiye’nin insanları da güzel.
Önemli olan bu güzelliklerin farkına 

varabilmek, değerlendirebilmek, yaşaya
bilmek.

Nasıl olacak?
Bilinç gerek.
Olumlu insan olmak gerek.
Güzellikleri koruyabilmeyi bilmek 

gerek.
İllada eğitim gerek.
Çevreyi kirletmemek, doğayı \ tahrip 

etmemek doğal varlıkları korumak için 
bile asgari düzeyde de olsa eğitim şart.

Eğitim derken illada okulu kastetmiy
orum. O da çok önemli de....

Eğitilmenin 40 tane yolu var.
Aile bunlardan ilki...
Ailenin davranışları, toplumsal bilinci, 

çevreye bakışı eğitimin ilk adımlarını 
L oluşturuyor.

Çocuk büyüklerinden gördüğünü 
yapıyor.

Genellikle böyle...
Istinai durumlar hariç.
Ama o da genel yapıyı etkilemiyor.
Onun için...
Yazılı ve görsel araçlara çok iş düşü

yor.
insanlara önce kapılarının önüne iyi 

bakmalarını çok iyi anlatmaları gereki
yor.

Okuyorum ve izliyorum da çok az 
basın yayın organı çevre bilinçlendirme
sine kafa yoruyor.

Genellikle sanatçıların kremalı yaşam
ları onların ilgisini daha çok çekiyor.

Neden acaba?
Çok mu reyting alıyor?
Çok mu sattırıyor?
Hiç mi sanmıyorum.
Tamamen tesadüf.
Alt yapı eksikliği...
Hep denir ki bizim ülkemizde gazete 

tirajları düşük.
Doğru...
Okumayı sevmiyoruz.
Ama o insanlara gazete okutmak için 

ne yapıyoruz?
Amaç tiraj olunca okutacak değil 

bakıtılacak gazete hazırlanıyor.
Dolayısıyla körler sağırlar birbirini 

ağırlıyor.
Ne tiraj artıyor.
Ne de okur kalitesi...
Kısır döngüyü kılmak gerek.

—EaEŞ——------------S

Hakkı Çakır tecrübelerini 
gençlerle paylaştı

Ali ÖZYURT

Eski Belediye 
Başkanlanndan 
Hakkı Çakır, Genç 
Parti Gençlik Kollan 
tarafından düzenle
nen toplantıda, 
siyasetteki bilgi ve 
birikimlerini genç 
partililere anlattı. 
Çakırın tecrübelerine 
ve bilgilerine başvur
mak üzere partililerin 
böyle bir toplantıyı 
organize ettiğini 
bildiren Genç Parti 
İlçe Başkanı Haşan 

Kula, hükümetin 
korkunç gücüne rağ
men belediyenin 
gerekli hizmetleri 
Gemlik’e suna- 
madığını savundu. 
Kula, ayrıca Başkan 
Turgut’u 3 yıl durup 
seçimlere az bir süre 
kala çalışmaları 
yoğunlaştırmakla 
eleştirdi.
Soru-cevap şeklinde 
geçen toplantıda, 
gençlere uzun süren 
siyasi yaşamındaki 
tecrübelerini aktaran 
Hakkı Çakır, her 
şeyden önce birlik 
beraberlik içerisinde 
hareket etmelerini, 
yapacakları çalış
malarda dürüstlüğü 
ve doğruluğu elden 
bırakmamalarını 
tavsiye ederek; 
"Hangi görevde 
olursanız olun in

sanlara tepeden bak 
mayın. Saygı ve sev 
giyle yaklaşın. Nefsi 
nizi aradan çekerek 
ben değil biz anlayı 
şını benimseyin.
Kesinlikle sürtüş 
melerden uzak 
durun. Bulundu 
ğunuz konum itiba 
riyle verilen selam
ların bu görevden 
ayrıldığınız zaman 
da devam etmesi 
çok önemli." 
diye konuştu. 
Çakır ayrıca Adalet 
Partisi döneminde 
görevde bulunan 
yetkili kişiler arasın
daki sürtüşmenin 
Gemlik’e çok şey 
kaybettirdiğini 
gençlere örnek 
olarak gösterdi.
Hakkı Çakır, Gemlik 
Belediye Başkanlığı

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Balıkpazan Alemdar Cd.

Yakup Çavuş Sk. 
55 tonluk zeytin deposu 

(0.532) 361 16 18

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 katlı bahçeli 

262 m2 ev
Tel : 512 05 18

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 1OO ağaç zeytinlik 

Tel s 512 05 18

döneminde yaptığı 
hizmetleri de dile 
getirerek, Beiediye’yi 
kamuoyunda ‘tren’ 
olarak tabir edilen 
binadan kurtarıp 
modern bir hizmet 
binasına kavuştur
duğunu belirtti. 
Göreve geldiğinde 
fotokopi makinesi 
dahi olmayan bir 
belediye devraldığını 
bildiren Çakır, telsiz 
ve bilgisayarla donat
tığını, el atmadığı so 
run kalmadığını, iç 
me suyunda ise 
büyük atılım yaparak 
Gemlik’in yıllar boyu 
ihtiyacını karşılaya
cak kapasitede 
şebekelerin kurul
duğunu söyledi. 
Hakkı Çakır, şehirde 
oluşturulan altyapı 
sayesinde kendisin

den sonra gelen 
Belediye Başkanlar 
nın rahat ettiğini de I 

bildirerek; "Çocuk
ların harçlıklarına 
belediyenin ihtiyaa I 
yok anlayışıyla özel- I 

likle belediye oto
büslerine 5 yıl zam 
yapmadık." dedi. 
Gençlerden gelen 
sorulan da yanrtiay I 

Hakkı Çakır, Uludağ T 
Üniversitesi ne bağlı I 
Gemlik’te kurulması I 
düşünülen fakülte ve I 

yüksek öğretim 
kurumlanna ilişkin 
soruya ise "Ben 
Belediye Başkanı 
olsaydım yer 
konusunda pazarlık 
yapmaz her türlü 
kolaylığı gösterir 
dim. Tabiri caizse 
kendi ellerimle 
verirdim." dedi.

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Küçük Kumla’da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel : 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 

ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 

gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

1986 MODEL 
SKODA 120 L 

VADE YAPILABİL® 
0.535. 387 59 69

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön cl*1^ 
(0.535) 378 18<*

Gazetemiz Büromuz 
İstiklal Cd. Bora Şk- 

No: 3 / B GEMLİK
Tel : 513 17 97
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Şayi

Satranç Oyunu

Satın aldıkları özel otomobillerin Noter satışını yaptırdık
tan sonra, paralarını ödemeden kaçan Ali Metin, Erol 
Yıldırım, Ali Ortakaya adlı şahıslar, Gemlik’ten çalarak 
kaçtıkları araç ile İnegöl’de yakalandılar. Oto şebekesinin 
daha öncede çaldıkları araçlar, polisçe ele geçirildi.
XfiOZYURT
Özel otolara müşteri 
olup aldıkları noter 
satışının ardından 
para ödemeden 
araçlara binip kaçan 
üç şahıs, polisin 
izlemesi sonucu 
kıskıvrak yakalandı. 
Önceki gün polise 
başvuran Haşan 
Özgür (27) 16 JE 076 
plakalı 2001 model 
Megane marka 
otomobiline müşteri 
olan Alî Metin e (28) 
pazarlık yaparak sat
tığını ancak, parasını 
almadan noter satışı 

v erdiğini, yemek 
yedikleri bir lokantada 
şahsın dışarı çıkıp 
“geliyorum ” diyerek 
arkadaşlarıyla birlikte 
arabaya binip 
parayı vermeden 
kaçtığını bildirdi.
POLİS YAKALIYOR 
Ihban değerlendiren 
Gemlik Emniyet

Türkiye, farkında olmadan en gürd 
karan veriyor.

Birinci tezkere, mecİke takılmıştı.
İyi de olmuştu.
Türk Ordusu, işgal içinde yer almadı.
Hem Avrupa’da, hem de İslam ale

minde prestij arttı.
Tezkerenin reddine. Amerika bozuk 

attı.
Aylarca sitem etti.
Bir taraftan, incitti.
Diğer taraftan, barışma kapılarını acık I 

tuttu.
Derken, ikinci tezkere gündeme geldi. I
Çünkü, mutlaka Irak ta bir müslüman I 

askere ihtiyacı olduğunu anladı.
Ama. Vazgeçemediği bir grup daha I 

vardı.
Irak’Iı Kürtler, (ABD) nin kullanacağı I 

yeni kozdu.
Türkiye asker gönderme karan alınca I 

(ABD) çıkmaza girdi.
Türk askeri ile, Irak’Iı kürtler arasına 

sıkıştı.
Ve. Kıvırmaya başladı.
Türk askerinin Irak a gönderilmesi 

talebini kendini erteledi.
Eğer biz Meclis’ten karar cıkarta- | 

masaydık, bize tam bir düşman muame
lesi yapacaktı.

Meclisten çıkan erken karar, I 
Amerika’nın oyununu bozdu.

Ve. Kimin dostg, kimin hasını 
olduğunu ortaya koydu.

Artık biz Amerika ile kağıt üzerinde I 
staretejik ortağız.

Amerika’nın ortadoğuda, ana ortağı 
İsrail’dir.

Yeni ortağı da, Irak’lı kültlerdir.
Türkiye’nin Irak’a asker göndermesi, 

İsrail’in de işine gelmedi.
Eğer Türkiye Irak’a girseydi, İsrail’in 

önemi azalacaktı.
Pabuçları dama atılacaktı.
Ama. Böylesi daha iyi oldu.
Türkiye’nin, Avrupa Birliği şansı daha 

da arttı.
Bu gelişmeler, Türkiye’yi yalvaran 

ülke konumundan çıkarttı.
Pazarhk eden, ülke konumuna getirdi.
Artık gerçek savaş, meydanlarda 

değil.
Diplomasi masalarında oluyor.

Ali METİN

Aynı yöntemle Ankara dan çaldıkları Mercedes 
marka özel otoda bulundu. (Ftğ. Gemlik Körfez)

Müdürlüğü ekipleri, 
sözkonusu aracın 
plakasını anında 
diğer ilçe emniyet 
müdürlüklerine 
ulaştırdı. 
Ali Metin ile

Bir görebilsek

TAŞI 
GEDİĞİNE

Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek 
“Bankaları hortumlayanlann 
yataklarında rahat yalamayacakları, 

kim ve nerede olursa olsunlar, 
kendileri yoksa çocuklarından 

bu paralan alacağız” demiş.

Hani bir görsek...
Helal okun! Sîzlere diyebilsek...
Ulusal beklenti bu...

beraberindeki Erol 
Yıldırım (22) ve Ali 
Ortakaya (45) aynı 
gün İnegöl Bölge 
Trafik ekipleri 
tarafından araçla 
birlikte yakalandılar. 
Gemlik Emniyet 

Müdürlüğü ne teslim 
edilen şahıslar, Asayiş 
Bürosu nda yapılan 
sorgulamalan 
esnasında suçlarını 
itiraf ettiler.
Bu arada yapılan üst 
kontrollerinde Erol 
Yıldırım ın 2. 
Noterdeki işlemler 
sırasında, Noter’e ait 
çaldığı cep telefonu da 
bulundu.
Ali Met in'in 10 gün 
önce Bursa’da 
Timuçin Yapca’ya ait 
16 BBC 75 plakalı 
2000 model Nissan 
marka otomobil ile 
Ankara'da Fırat 
Kırmızıgül’e ait 
06 JG 257 plakalı 
1986 model Mercedes 
marka otomobili de 
aynı yöntemle 
emanete suistimal 
yaptığı ortaya çıktı.

Erol YILDIRIM

Ali ORTAKAYA

GÜNÜN PHföM
Adam kaynanası ile birlikte Avrupa 

gezisine çıkacaktı, arkadaşı sordu:
Yahu sen hep kaynanandan 

şikayet ederdin. Şimdide birlikte gezi 
yor çıkıyorsun.”

“» Ne yapayım kardeşim sık sık allah 
Avrupa’yı görmeden canımı almasın 
diyor. Benim ki de bir umut işte."



Sayfa 4

2

an 
ler 
LQİ 

toğ 
ievt 
ani 

ğa 
i n| 

>lsu 
en a 
iad 
ıı F 
ön« 
iye! 
ika
Be 

Um 
ah>

23 Ekim 2003 Perşembe ırama
dHI <*4*NM'* *tVA*4 <<AZ> rf ®

Vekiller internette
Vatandaşla görün
tülü chatleşecek 
sanal alemde 
vataşla chatleşen 
vekiller trleyecek 
gibi görünüyor. 
Milletvekilleri ile 
vatandaşlar 
internet üzerinden 
birbirlerini görerek 
haberleşebilecekler. 
TBMM Başkanlığı, 
vatandaşların 
Ankara’ya gelme
sine gerek kalma 
dan milletvekilleri 
ne sorunlarını 
internet aracılığıyla 
aktarabilmelerine 
olanak sağlayacak 
bîr proje yürütüyor. 
Projeye göre, mil-

letvekillerinin, seç
menlerle ve seçim 
bölgeleriyle inter
net üzerinden 
görüntülü ve sesli 
iletişimlerini 
sağlayan tekno 
lojik altyapı 
oluşturulacak. 
Yılbaşına kadar 
hayata geçirilmesi 
planlanan projeye 
göre, öncelikle mil
letvekillerine birer 
internet sitesi 
kurulacak. Daha 
sonra milletvekille 
rine dağıtılacak 
dizüstü bilgisa
yarlara seçmenlerin 
vekillerini görme 
terini sağlamak

üzere mini 
kameralar 
monte edilecek. 
Milletvekillerinin 
seçildikleri illerdeki 
il başkanlıklarında
ki bilgisayarlarda 
da yer alacak mini 
kameralar, karşılıklı 
haberleşmeyi 
sağlayacak.
Böylelikle seçmen
ler, milletvekilleri 
ile "Mail” göndere 
rek interaktif bir 
ortamda haberleşe
cek ve çalışmalarını 
izleyebilecek.
Sistem işlemeye 
başlamadan önce 
isteyen milletvekil
lerine bilgisayar

kursu da verilecek. 
Projenin TBMM’ye 
mali bir yükü 
olmayacak.
TBMM personelinin 
maaşlarının yatırıl
ması karşılığı İş 
Bankası’nın kura
cağı kartlı geçiş 
sisteminin bir 
parçası olacak 
projede dizüstü 
bilgisayarlar da bu 
yolla ücretsiz 
temin edilecek.
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Sıcaklar gidiyor 
fırtına kapıda

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “KALİTEDE ÖNCÜ

Yurt genelinde 
hakim olan sıcak 
havanın, cuma 
günü etkisini 
kaybetmesi 
bekleniyor.
Lodosun özellikle 
yarın Marmara, 
Kuzey Ege ve Batı 
Karadeniz'de 
zaman zaman fırtı
na şeklinde eseceği 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlü 
ğü'hden yapılan 
açıklamaya göre, 
sıcak hava bütün 
yurtta etkili olmaya 
devam ediyor.

Ancak, bu geceden 
itibaren yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde lodosun 
kuvvetleneceği ve 
özellikle yann 
Marmara, Kuzey 
Ege ve Batı 
Karadeniz'de 
zaman zaman 
fırtına şeklinde 
eseceği tahmin 
ediliyor. Sıcak 
havanın Cuma 
günü etkisini kay- 
betmesiyle hafta 
sonunda kuzey 
bölgelerden başla
yarak havanm soğu 
ması bekleniyor.

ÖLÇÜ

I BU PİZZANIN | 
■ TADINA BAKMAK İSTERSENİZ. 
! BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ!! 
■ su 3« i) ta

। ato ta Mta I
I Gemlik ’te İlk 

Uluslararası

I Salata Ban 
Döner Çeşitleri

I Pizza Çeitleri
Izgara Çeşitleri

ITava Yemekleri 
Aparatifler

I MfiMfi Mİfl PIZZfiRIfl I
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok, No:1 

Tel; (0,224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkaöı Mh. F,S,M, Cad, 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel ,(0,224) 363 98 72

I w İMİ J
Ev ve İnerlerine serviliniz verdir ’ 

I İSTİKLAL CAD. NO: 17 GEMÜKİ 
[ Tel: 513 53 67 I
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Turgut’tan Güzel’e “hayıılı olsun” ziyareti
DYP İlçe Başkanı Faruk Güzcl’e görevinin hayırlı olması dileğinde bulu
nan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, DYP’nin Türkiye’de demokrasinin 
yerleşmesine öncülük eden bir partinin devamı olduğunu söyledi.
Ali OrıT RT

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel’e 
görevinin hayırlı 
olması dileğinde 
bulunan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, DYP’nin 
Türkiye’de 
demokrasinin yer
leşmesine öncülük 
eden bir partinin 
devamı olduğunu 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
DYP İlçe Başkanlığı 
görevine seçilen 
Faruk Güzel i

ziyaret etti. 
Dün Doğru Yol 
Partisi Gemlik İlçe 
binasına, belediye 
meclis üyeleri 
Selahattin Bakır ve 
Ali Altıntaş ile bir
likte gelen Başkan 
Turgut’u karşılayan 
Faruk Güzel, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti 
dile getirdi. - 
Başkan Turgut, 
kendisine ard arda 
yapılan pasta ve 
kola ikramının 
yanısıra gördüğü 
ilgiden hayli mem

nun kaldı.
Turgut gösterilen 
ilgiyi; "Biz burada 
yakın dostlarımız 
arasında bulunu 
yoruz. Politikadaki 
tutumumuzu her 
zaman diğer par
tilerle dostluk 
üzerine kurduk." 
şeklinde yorumladı. 
Daha sonra koyu
laşan sohbette, 
DYP’yi Türkiye’de 
demokrasinin yer
leşmesine öncülük 
eden bir partinin 
devamı olarak 
gördüklerini ifade 
eden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, köklü bir 
parti olduğunu 
dolayısıyla herkesin 
bir şekilde bu par
tiyle ilişiğinin 
devam ettiğini 
dile getirdi.
Başkan Turgut’a 
Gemlik’e yaptığı 
hizmetler için 
teşekkür eden DYP

Belediye Başkanı Turgut, meclis üyeleri ile birlikte DYP ilce
Baykanı Faruk Güzele hayırlı olsun ziya ret t inde bulundu.
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, yapılacak 
olumlu çalışmalara 
ellerinden 
geldiğince yardım 
etmeye hazır olduk
larını söyledi. 
Başkan Turgut, 
Güzel’in "29 Mart 
sabahı sizi sade 
bir vatandaş 
olarak görmek 
istiyoruz."

yinelemesi üzerine 
Turgut’un;
"Nikahını kıydığım 
insanların şuan 
10 yaşında çocuk
ları var. Onların 
da nikahlarını kıy
madan görevden 
ayrılmam." şeklin
deki espirili cevabı 
partililer tarafından 
tebessümle 
karşılandı.

Turgut, DYP 
kongresine 
proğramı nede 
niyle. katıla
madığını da 
bildirerek. İlce 
Başkanı Faruk 
Güzel e görevinin 
Gemlik’e hayırlı 
hizmetlere 
vesile olması 
dileğinde 
bulundu.

I Konun •»**"*“

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

ISANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 

HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

I FhlL
2 ÇAKMAK 
? FİÜTRE 

| POMPA

25.ooo.ooo.-TL. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET

ŞOKHYATLAR 
15.9.2003- 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

1^ m ■ | m g ak ma AH fcmak^3g! 18/B TELSİ 3 78 07
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Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
sporcuları, Sakarya’da 
düzenlenen dövüş 
karşılaşmalarından bir 
kez daha başarıyla 
döndüler.
Geçtiğimiz hafta sonun
da Sakarya Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenlenen 
yarışmalara 18 kişilik 
sporcu ile katılan 
Gemlik Karate İhtisas 
Kulübü sporcuları, 
İstanbul, Kocaeli, 
Bursa, Düzce, Sakarya 
kulüp sporcularının 
katıldığı Karate Dövüş 
Karsı la şmalannda, 
Gemlik takımı ilk altıya 
girmeyi başardı.
Kulüp çalıştırıcısı 
Serkan Ezen,

Gemlik’ten yarışmalara 
katılan 18 sporcunun 
18'inin de rakiplerini 
yenerek, dallarında 
başarılı olduklarını, 
Aralık ayında 
Sakarya’da yapılacak 
karşılaşmalara katılmayı 
hak ettiklerini söyledi. 
Sakarya İl Gençlik Spor 
Müdürlüğü trafından 
organize edilen karate 
karşılaşmalarının bu yıl 
yedincisinin düzenlen 
diğini söyleyen 
Serkan Ezen, 
şöyle konuştu: 
“Müsabakaların ilk 
maçı eleme olup, sık
letlerinde ilk sekize 
giren sporculara 
puan veriliyor. 
Dördüncü karşılaş

manın sonunda puan
lar toplanıyor, 
sıkletlerinde en çok 
puan alan altı 
sporcu seçiliyor.
Bu sporcular, dört ayrı 
tarihte ayrı karşılaşma 
yaparak, ilk üçe giren 
sporcular belirleniyor. 
Birinci, ikinci ve 
üçüncüye müsabaka 
kupası verilirken, 
dört, beş ve altıncı 
da karşılaşma ile 
ilgili madalya ile 
ödüllendiriliyor. ” 
Gemlikli karatecilerin 
Aralık ayında yapılacak 
olan karşılaşmalarda da 
başarılı olabilmeleri için 
aralıksız antremanlara 
devam ettiklerini 
söyleyen Serkan Ezen,

bu yarışmalarda, bir iki 
sıklette mutlaka kupa 
alacaklarını, Gemlik’e 
başarı ile döneceklerini 
söyledi.
İSTANBUL
KARŞILAŞMALARI 
Gemlik Karate İhtisas

Kulübü çalıştırıcısı 
Serkan Ezen, Sakar 
ya’da yapılan müs
abakaların dışında 
İstanbul’da da aynı 
kulüpler arasında bir 
karşılaşma daha 
yapılacağını bildirdi.
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ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
Körfez ofset
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B 

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK

MAKİNA TEKNİKERLERİ 
ARANIYOR

✓ 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu
✓ Askerliğini yapmış,

✓ Gemlik'te ikamet eden 
MAKİNA TEKNİKERLERİ ARANIYOR

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Tel : (0.224) 522 81 80 Fax : 522 81 81 

Kurtul Köyü - GEMLİK 
e-mail:mehmet.dikim ö'muratotomat.com.tr

MUHASEBE ELEMANI 
ALINACAKTIR

Ticaret Lisesi çıkışlı, Muhasebe Yüksek 
olculu mezunu, asgari bir yıl ön muhasebe 

deneyimli bay eleman alınacaktır. 
İsteklilerin 513 30 90 numaralı telefon ile 

görüşme randevusu almaları rica olunur.

muratotomat.com.tr
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. Uzmanlardan rama önerileri
Uzmanlar, 
Önümüzdeki hafta 
başlayacak 
ramazan ayında 
yanlış beslenme 
alışkanlıktan 
nedeniyle bazı 
sağlık sorunlannın 
ortaya çıkabileceği
ni vurgulayarak, 
ağır ve yağh yiye
ceklerden kaçınıl
ması. iftarda yavaş 
ve az miktarda 
yenilip, birkaç saat 
sonra öğün takviye
si yapılması gerek
tiğini bildirdiler. 
Uzmanlar, ramazan
da orucun ardından 
bazı kişilerin 
“■gözleri dönmüş” 
şekilde iftar 
softasına oturduk
larını kaydetti. 
Bu durumun orga
nizmanın anor
malleşmesine 
neden okluğunu 
belirten uzmanlar, 
özellikle kadınlan 
“orucu kilo verme 

' fırsatı olarak 
algılamamaları” 
konusunda uyardı 
ve “Oruç kilo 
verdirmez, 
aldırır” dedi. 
“Ramazan

süresince kızarmış, 
aşın baharatlı, ağır 
ve yağh gıdalardan 
uzak durulmasını 
öneren uzmanlar, 
şunlan söyledi: 
“Oruç, sıvı gıdayla 
açılmalı. Çorba, 
çay ya da kompos
to olabilir. Özellik
le çorba, hazım 
sistemini düzene 
sokması açısından 
idealdir. Bununla 
birlikte reçel, 
peynir ve 1-2 dilim 
ekmekten oluşan 
karbonhidrat ve 
proteinin dengede 
alındığı hafif bir 
öğün tercih 
edilmeli. Orucu 
hafif öğünle açtık
tan sonra sofra 
dan kalkarak 
hareket edilmeli. 
İftardan 2 saat 
sonra da pilav, 
etli sebze yemeği 
veya kuru bakla 
giller yenebilir. 
Meyve veya tatlı 
ise yemekten bir 
kaç sonra tüketil 
meli. Sahura mut
laka kalkılmalı ve 
süt, komposto ile 
kahvaltılıklar 
tercih edilmeli.

Yemeğin ardından 
hemen yatılma- 
malı. Sahurda 
aşırı yemek, mide 
yi ve karaciğeri 
yorarak çabuk 
kilo atımına 
neden olur.” 
BÖBREK HASTA
LARI ORUÇ 
TUTMAMALI 
Uzmanlar, böbrek 
yetersizliğinin en 
kesin tedavisinin 
bol su içilmesi 
olduğunu 
vurgulayarak, 
“Böbrek hastaları 
kesinlikle oruç tut
mamalı” dedi.
Böbrek yetersizliği 
olanların oruç tut
maları halinde 
yetersizliğin 
ilerlediğine işaret 
eden uzmanlar, 
“Ramazan ayında 
böbrek hastaları, 
iftar ile sahur 
arasındaki dönem 
de de su açıklarını 
kapatamıyor. Bu 
nedenle hastalığı 
nın farkında 
olmayan birçok 
kişi, ramazan son
rası böbrek yeter
sizliği nedeniyle 
doktora başvuru

yor” diye konuştu. 
Ramazan boyunca 
yüksek tansiyonu 
olanların da 
beslenme alışkan
lıklarını bozduk- 
lannı dile getiren 
uzmanlar, 
“Bu hastalarımız, 
özellikle sahurda 
tek ve büyük öğün 
yediklerinde 
tansiyonları kont 
rol edilemez hale 
geliyor, kalp yükü 
de artıyor” dedi. 
Ramazan ayında 
hastanelerin acil 
servislerine en sık 
yüksek tansiyon ve 
kalbe aşın yüklen
me şikayetiyle 
başvurulduğunu 
ifade eden 
uzmanlar, “Yüksek 
tansiyonu olanlar, 
oruçlarını açtık
larında özellikle 
tuzsuz perhizlerine 
sadık kalsınlar, 
iftardan sonra 
beslenmelerini iki 
küçük öğüne 
yaysınlar ve 
besinleri yavaş 
çiğnesinler” 
önerisinde bulundu.

Devamı var

Astım 
geni 

bulundu
İngiliz Bilim 
adamları, astıma 
karşı hassasiyet 
yaratan ve başka 
solunum yolu 
hastalıklarına 
neden olan bir 
gen varyasyonu 
buldular.
Bu gen varyas 
yonunun bulun
masıyla astım 
hastalığının 
tedavisinde yeni 
olanaklann açıla
cağı belirtildi. 
Araştırmayı yapan 
Oxford Üniversite
si’nde görevli 
bilim adamı 
VVilIiam Cookson 
ve ekibi, 244 
ailenin astım olan

239 cocugunu 
mcdecfi.
Astım olan cocaak 
larm çoğunda 
DPP10 ğemnin bir

tespit eden bdasn 
adamları, bu 
varyasyonun oz»4
I i k Je astım derecesi i 
ağır olanlarda daha I 
sık görüldüğünü 
kaydettiler.
Bilim adamları, 
DPP10 geninin, 
protein zinciri 
üzerinden solunum I 
yolu iltihaplan
malarında rol 
oynayan bir enzime 
bilgi ulaştırdığını 
belirttiler.

i

Kdrfez Taksi 
Çoor Taksi 
GO/en Taksi
Gemlik Taksi 
Monattır Taksi

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ov 513 10 52
C-Savcılığr 513 10 53
C^avcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydln Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

_____TAKSİLER

513 18 21
513 24 67
513 32 40
613 23 24
514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

HER TÜM KARTUŞ DOLUMU VE 
VfflSERİTİÜARANTİEİÜEÜpRİLİR 

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

Tel: 514 91 30 Fas: 512 20 76
TEK Arıza 

TEK İşletme 
Statyum 
O mn.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanen Mûd. 
İlçe Seç. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 14 11
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

613 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

613 46 21-122
513 4521 -116

613 23 25
Muhasebe Md.613 45 21 *182

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
i DO İmam

256 77 84
544 30 60

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

Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546
Yeni Ukitgaz 513 65 00
BPGaz 5145981
Bütünler Ukitgaz 513 80 00

513 10 79

613 3033

AKCAN PETROL
YERLİYURTLAR
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
23 Ekim 2003 Perşembe 

SEDA ECZANESİ

KErfez

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

6134521 -111
Yalnız 185

YIL : 31 SAYI : 1678
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer ; KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yayınahk-Reklanıcıhk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik Halk otobüslerinin biletçisi, bilet paralannın üzerine yatmak istedi.

Polis hırsızlık 
numarasını yutmadı

I Ali OZYl'RT

Bursa garajında 
Gemlik’e bilet 
kesen Rıfat Doğru 

[ (39) bilet satışın
dan biriken 1 
milyar 700 milyon 
lirayı çantasına 
koyarak eve gitti. 
Para çantasını 
bıçakla kesip için
den 1 milyar 300 
milyonunu terekte- 
ki tencerenin içine 
saklayan Doğru, 
daha sonra bünye 
sinde çalıştığı 
Gemlik Otobüs 
cüler Münibüscüler 
Kooperatifi 
2. Başkam Osman 
Çelik’i telefonla 
arayarak, evine 
hırsız girdiğini ve 
paralan çaldığını 
söyledi.

EVDE ARAMA 
YAPILDI 
Çelik’in Gem 
lik Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
yaptığı hırsız 
lık ihbarı üze 
rine, ekipler 
Rıfat 
Doğru’nun 
Eşref Dinçer 
Mahallesi 
Irmak Sokak 
numara 
2 de bulunan 
evine gitti. 
Yapılan incele 
mede, herhangi bir 
hırsızlık izine 
rastlamayan 
ekiplerce 
emniyette sorgu
lanan Rıfat Doğru, 
borçları bulun
duğunu bunları

Rıfat Doğru 

ödemek için 
olaya hırsızlık 
süsü vererek, 
paranın üstüne 
konmayı planla 
dığını anlattı. 
Mahkemeye 
çıkarılan Doğru, 
tutuklanarak, 
cezaevine 
kondu.

Turgut, “Futbolcu
transferine karşıyım”"
Bursa Süper amatör 
lig B grubunda zor 
günler yaşayan 
Gemlikspor’un 
Başkanı ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, parayla fut
bolcu alınmasına karşı 
olduğunu söyledi. 
Amatör bir takımda 
tranfer diye bir şeyin 
düşünülemeyeceğini 
belirten Başkan 
Turgut; "Gemlikli 
çocukların Gemlik 
spor aşkıyla çıkıp 
futbol oynamaları 
gerekiyor, "dedi. . 
Yönetimden tek kuruş 
para çıkmadığını, 
halkın da yardım 
etmediği Gemlik 
spor’da bütün mali 
yükün kendi omuz 
larında olduğunu 
bildiren Gemlikspor 
Başkanı Mehmet 
Turgut, takımın 
ekonomik sorunları 
olmadığını yaşanan 
başarısızlığın teknik

heyetten kaynaklan 
dığını ileri sürerek; 
"Gemliksporda bir 
şeyler iyi gitmiyor
sa sıkıntı teknik 
direktördedir. ” 
şeklinde konuştu. 
Kapalı Çarşı’da 
düşünülen işyerleri 
projesi ile ilgili bilgi 
veren Başkan 
Turgut, ilgililerin 
yüksek atacağı ve 
şık durmayacağı 
görüşüyle cami 
bölümünün proje kap
samından çıkarmaya 
karar verdiklerini bu 
durumu belediye 
meclisine sunacak
larını bildirdi.
Yapımı devam eden 
kapalı spor salonu 
hakkında da açıkla
malarda bulunan 
Turgut, spor salonu 
yapımının belediyeye 
devredilmesine ilişkin 
girişimlerin olduğunu 
ifade ederek; "Spor 
salonunun devretsin-

Mehmet 
Turgut

Zer 5 trilyonluk işi 
1,5 trilyona 
halledeyim." dedi. 
Münibüs garajı 
konusuna da değinen I 
Turgut, münibüscü- | 
lerin taşınmak için 
kendisinden Ekim- 
Kasım ayma kadar 
izin istediklerini gara-I 
jın şehrin trafik soru- I 
nunu ortadan kaldır- I 
mak amacıyla yapıl I 
dığını belirterek, bü < 
tün şehirlerde termi 1 
nallerin şehir dışında I 
olduğunu hatırlattı.

2 3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ

ACELE EDİN!

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI 

MEKKE VE
✓ 4-5 YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
15 GÜN SÜRELİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

KONAKLAMA 
13 GÜN SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ STANDART TİP HAC
✓ STANDART TİP HAC KISA

S MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ;

•/ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş
✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
f/ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti

^•7 ı/ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri TÜRK HAVA YOLLARI
3l Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler
< Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler
% 1/ Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev
| Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler
z Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki

KAYABEYOĞLUİ
TURİZM SEYAHATİ

gj i/ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe 
j t/ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı.
4 ✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

Demirsubaşı Mh. ySİ 
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK M 

Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44^1

»



(gazeteniz G^mlllc KÖRFEZ, yeni t»ir hizmet

Satılık ve kiralık ilanlarınız bedava

“Kapımız vatandaşlara her zaman açık”
Gemlik in huzurlu bir şehir olduğunu altını çizen İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bunu boz<. 
cak hiç kimseye fırsat vermeyeceklerini belirterek, emniyet yönünden gerekli bütün tedbirlerin 
alındığı halde en büyük sorunu hırsızlık konusunda yaşadıklarını söyledi. Dün, Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu’nda yapılan halk gününe, halk ilgi göstermedi. Haberi sayfa 5'de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KBrfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

O 24 Ekim 2003 Cuma FİYATI: 200.000. TL.

Gemlik Körfez 
Mama Mıa Pizzerıa^ 

işbirliği ||
Gemlik Körfez Gazetesi’nde yayınlanan

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, J
Mama Mıa Pizzeria’ya götürene * 

MAMA MIA PİZZA hediye.^;; 

2.KUPON «.SAYFADA

işçi Emeklileri Derneği’nden hükümete ültimatom gibi uyan:

1

Çjüne f^uktş
Kadri Güler
gemlikkorfezt5mynet.com

Işci emeklileri kongresi
Dün, Gemlik İşçi Emeklileri Derneği’nin 

olağan genel Kurul toplantısı vardı.
Geçtiğimiz yıllarda, bu derneğin yapılan 

genel kurullarına gidenler, bu yılki genel 
kurulla karşılaştırdıklarında farkı görecek
lerdi.

Bunun nedeni ise, tabiiki yaklaşan yerel 
seçimler...

Tüm siyasi parti başkanlar! ve temsilcileri 
işçi emeklilerinin kongresini anımsayarak, 
gere! kurula katıldı.

Genel Kurula damgasını ise, Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği Genel Başkanı Kazım 
Engin vurdu.

Yan sütunlarda okuyacağınız gibi, Sayın 
Genel Başkan, "emekliiine değer ver
meyen hükümetlerin yıkılmaya mahkum” 
olduğum söyledi.

Türkiye’de emekliler yaşam standartımn 
çok altında yaşıyorlar.

Genel Başkanın deyimiyle "Yaşam 
। mücadeleni veriyorlar”

Hükümetler yıllardır işçisine, memuruna 
| ve emeklisine daima üvey evlat muamelesi 
yaptı.

Bir işçi emeklisi ayda 300-350 milyon 
[ hra He rpr'mmeye zorunlu bırakıldı.

Oysa bir milletvekilinin emekli maaşı en 
az üç milyar Hra...

AB girmek için mücadele veren İktidarlar, 
I insanın yaşam standardı çubuğunu yükselt- 
I mek zorundadırlar.

Bizde, bu bir türlü gerçekleşmiyor.

Hükümetin 2003-2004 yılı bütçelerinde, işçi emeklisini unut
tuğunu belirten Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel 
Başkanı Kazım Ergin; "3 Kastm’da hükümeti muhalefetiyle 
birlikte nasıl sandığa gömdüysek sizi de gömeriz." dedi.
Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şubesi 
nin 9.olağan genel kurul 
toplantısı yapıldı.
Dün, Bayraktar Düğün 
Salonu’nda gerçekleştin 
len genel kurula, Türki 
ye İşçi Emeklileri Derne 
ği Genel Başkanı Kazım 
Ergin, Genel Sekreter 
Basri Keskin, Bursa 
Şube Başkam Abdi Erol, 
Üsküdar Şube Başkanı 
Fatma Önerge, Gebze 
Şube Başkanı Ali Tunç, 
İzmit Şube Başkam 
Raf et Ozatıcı, Kartal 
Şube Başkam Arif 
Yıldız’ın yanı sıra siyasi 
parti ilçe bakanlan, 
SSK Hastanesi 
Başhekimi Dr. Neşet 
Ciğerli ve kalabalık bir 
davetli topluluğu ile işçi 
emeklileri katıldılar. 
Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Genel Başkam 
Kazım Ergin, insanların 
biri sandıkta diğeri 
musalla taşında olmak 
üzere, hayatta iki şekilde 
hesap verdiklerini 
belirttiği konuşmasında, 
''Tarlada İti olmayanın 
harmanda yüzü 
olmaz," atasözünü 
örnek gösterdi.
3 Kasım 2003 seçim-

lerinde, iktidan muhale
fetiyle birlikte sandığa 
gömdüklerini anlatan 
Genel Başkan Ergin, AK 
Parti iktidarını uyararak; 
"Yemekten içmekten 
vazgeçtik. Tencerede 
taş, içimiz de dert 
kaynatıyoruz. Türk 
Kızılay’ından işçi emek
lisine yardım isteyecek 
duruma düştük.
Biz, haksızlıklar karşı 
tında susmayacak 
kadar haysiyetliyiz. 
Emeklinin yaşam 
mücadelesinden bizi 
kimse geri çeviremez.

AK Parti’nin iktidar 
oluşunda eli öpülesi 
emeklilerin de oylan 
var. Emeklisine 
değer vermeyen 
hükümetler her 
zaman devrilmeye 
mahkumdur. Bitleri 
unutanları nasıl 
3 Kastm’da sandığa 
gömdüysek, yine 
aynısını yapanz." 
şeklinde konuştu. 
Yeni SSK yasasını da 
eleştiren Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Genel Başkanı 
Kazım Ergin, bu

tasarıyla ailelerin
çökeceğini ifade etti.

Devamı sayfa 3 de

gemlikkorfezt5mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Çakır, Turgut, Güzel....
Siyasal yapıda özlenen gelişmeler yaşanıyor 

son günlerde.
Yerel siyasette gerçekleşen bu dostluk gi 

rişimlerinin ulusal siyasete taşınması ve örnek 
olması dileğimiz.

Gemlik'te partiler arasında yapılan dostluk 
ziyaretleri, ziyaretler sırasında dile gelen 
karşılıklı iyi niyet söylemleri gelecek adına umut 
veriyor.

ANAP Kadın Komisyonu'nun DYP'nin 
seçilmiş ilçe başkanma gerçekleştirdiği ziyaretin 
hemen ardından Belediye Başkanımız Mehmet 
Turgut’un Faruk Güzel e yaptığı ziyaret çok 
olumlu.

Faruk Güzel yeni çizdiği görüntüsüyle uzlaş
macı bir yapı sergiliyor.

Önemli bir misyon...
Güzel ile birlikte Gemlik'te yerel siyasetin bir- 

lik beraberlik boyutuna taşınmasını diliyoruz.
Güzel in ANAP’h kadınların ve Belediye 

Başkam Mehmet Turgut’un ziyareti sırasında 
gösterdiği tutum kısır çekişmeleri bir yana 
bırakıp, Gemlik’in geleceği için çalışmak üzere 
kurulu.

“Yapılacak olumlu çalışmalara elimizden 
geldiğince yardım etmeye hazırız” diyerek d- 
düşüncesini topluma aktarıyor.

Güzel'ih sövledikleri sözden uvgııl.ın iv1 . 
V geçer mı tntmmez ama...

Kavgasız .gürültüsüz ama eleştiri kurumamı 
I mutlaka çalıştırarak yapılan partiler arası 
I siyasetin daha anlamlı olduğu bir gerçek.
I Daha çözüme yönelik.

Kavgayla nereye varılıyor ki?
Başkan Turgut’un ziyaretini de bu çerçevede 

I ele almak, değerlendirmek gerekiyor.
I Turgut söylediği şu sözlerle de bu düşünce
I miri pekiştiriyor:
I “Politikada tutumumuzu her zaman diğer 
I partilerle dostluk üzerine kurduk. ”
I Kavga etmek en kolay yol. Önemli olan olum- 
I lu ilişkiler kurabilmek ve sürdürebilmek.
I Sağdan sola tüm politikacılar daha yaşanıla- 
I bilir Gemlik i yaratmak için çabalıyor.
I Bu anlamda yaptığı çalışmalar ve uyguladığı 
I yönetim anlayışıyla, Gemliklilerin kalbinde taht 
I kurmuş Hakkı Çakır ın da Genç Parti Gençlik 
I Koflan Gemlik Örgütünce düzenlenen toplantı- 
I da dile getirdikleri tam Çakır’a yakışır nitelik- 
I te...
I Kulak vermek ve uygulamak ben 
I Gemlikliyim, ben Gemlik’te politikacıyım, ben 
I Gemlik’te yöneticiyim diyen tüm insanların göre-
I

Sevgili Hakkı Amcanın söyledikleriyle 
I yazımızı bitirelim.

Çünkü eklenecek bir şey yok.
“Hangi görevde olursanız olun insanlara 

tepeden bakmayın. Saygı ve sevgiyle yak
laşın.

Nefsinizi aradan çekerek ben değil, biz 
anlayışını benimseyin. Kesinlikle sürtüşmeler 
den uzak durun. Bulunduğunuz konum 
itibariyle verilen selamların bu görevden 
ayrıldığınız zaman da devam etmesi çok 
önemli."

Ali ÖZYURT

Gemlik Elazığlılar Kül 
tür ve Dayanışma Der 
neği Başkanı Vedat Say 
ve Yönetim Kurulu üye 
leri Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Başkanlı 
ğı’na seçilen Faruk 
Güzel’i ziyaret ederek, 
görevinin hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 
Elazığlıların ziyaretin 
den duyduğu mem
nuniyeti dile getiren 
Faruk Güzel’e çalış
maları hakkında bilgi 
veren Dernek Başkanı 
Vedat Say, kendisinin 
de göreve yeni geldiğini 
genç ve dinamik bir 
kadroyla dernek 
faaliyetlerini Ramazan’ 
dan sonra hızlandıracak 
larını söyledi. Dernek 
olarak amaçlarının 
yörelerinin gelenek ve 
göreneklerini en iyi 
şekilde yaşatıp, gelecek 
kuşaklara aktarmak 

idugu nu söyleyen
Ve • ıi b<ıv. Elazığlılar 
E ılt’”" ve Dayanışma 
Derneği olarak 4 
öğrenciye burs 
yardımında bulunduk
larını da bildirdi.
Say, ayrıca önümüzdeki 
aylarda bünyelerinde bir 
folklor ekibi oluşturmayı 
planladıklarım 
sözlerine ekledi.
Karşılıklı sohbet havasın
da geçen ziyarette, ilçe

Başkanlığı görevinde 
bulunduğu süre içeri 
sinde DYP’den çeşitli 
kırgınlıklar nedeniyle, 
ayrılan partiye emekleri 
geçen insanlarla tek tek 
görüşüp küskünlüklerin 
sona erdirildiğini anlatan 
Faruk Güzel; "Partimiz 
de güçbirliğini yeniden

tesis ettik. Tabanı 
çok güçlü olan bir par
tiyiz. Allah nasip eder j 
milletimiz de teveccüh 
gösterirse bu gücümüzü 
yerel seçimlerde 
Belediye Başkan lığı 
seçimini kazanarak 
ispatlayacağız." 
şeklinde konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.
SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

Balıkpazarı Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Sk. 

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh.

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev

Tel : 512 05 18
SATILIK ARAZİ

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 nftnç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

1986 MODEL 
SKODA 120L

VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

Küçük Kumla'da
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel : 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 
İlanlarınızı, aradığınız 

eleman İlanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinden
96 Model Teiniz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 378 18 00

Gazetemiz Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 
No: 3 / B GEMLİK 

Tel : 513 17 97
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İşçi emeklilerinden hükümete ültimatom gibi uyan

Gene Parti ve Uzanlar

Hükümetin 2003-2004 yılı bütçelerinde işçi emeklisini 
unuttuğunu belirten Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel 
Başkapı Kazım Ergin; "3 Kasım’da hükümeti muhalefetiyle
birlikte nasıl sandığa gömdüysek sizi de gömeriz."dedi.
Türkiye İşçi
Emeklili? ri Derneği 
Kartal Şube Başkanı 
Arif Yıldız ise, ikti
dara verdi veriştirdi. 
Emeklinin mubanete 
muhtaç düşürüldü 
günü ileri süren Yıl 
(faz, demokrasinin 
D’sini bile göreme 
dikleri ve perişanlık 
yaşadıklarım söyledi. 
Emeklilerin Türkiye 
içm verdiği emeği 
ülkeyi yöneten siyasî 
partnerin çarçur 
ettiğini belirten

»Yıldız, sorunları din- 
Tenıeuetı salondan— 
ayrılan siyasi parti 
ilce başkanlanna da 

TAŞI 
GEDİĞİNE

Doğruyu söylüyor...

Diyanet İşleri Başkanı 

“cüppe ve sangın yerini 
bilgi almalı” diyor.
Doğru söylüyor ama, 
Kim anlaya, kim dinleye...

ateş püskürerek;
"Onları buradan telin 
ediyorum" dedi.
Türk Milletinin onu
runu, şerefini koru
mak için mücadele 
verdiklerini anlatan 
Kartal Şube Başkanı 
Arif Yıldız, iktidarda 
kalabilmek uğruna 
günübirlik politika 
yapan siyasetçilerin 
Türkiye’yi dünya 
kamuoyunda da 
küçük düşürdü ğünü 
belirterek konuş
masını şöyle 
sürdürdü; "İnsanı 
kutsal kılan önün ~ 
emeğidir. Verdiği 
m iz onca emeğin

sonucunda Mali 
ye’si çökmüş bir 
ülke olabilir miydi? 
Siyasilere hakkımızı 

■ helal etmiyoruz. 57.
hükümeti biz 
sandığa gömdük. 
AK Parti ve onun 
muhalefeti CHP’de 
sesimizi duymazsa 
onları da sandığa 
gömeceğiz. Sayın 
Erdoğan seni biz 
getirdik geldiğin 
yere geri gidersin. 
Hakkımızı ver. 
Huzur içinde 
yaşayan emekli 
insanların çöpten 
ekmek yemelerine 
gönlünüz razı 
olur mu?" 
Kartal Şube Başkanı 
Arif Yıldız’m konuş- v 
tuğu sırada salonda 
kalan tek ilçe 
Başkanı CHP’li 
Mehmet Uğur 
Sertaslan konuş
manın bitiminin 
ardından söz istedi. 
Sertaslan; "Ağzınıza 
sağlık. Emeklilere 
hiçbir şey verilmey- 
işi işinden büyük 
üzüntü duydum. 
Anasına, atasına 
sahip çıkıp saygı 
duymayanların 
sonu her zaman 
hüsran olmuş 
tur. "diyerek emek 
İllerin hak arayışına 
destek verdi.
SÖz alan Belediye 
Meclisi’nin DSP’li 

üyesi Ali Altıntaş ise, 
işçi emeklilerine 
verilen 75 milyon 
liralık zammın 57. 
hükümetin vermeyi 
planladığı para oldu 
ğunu AK Parti’nin 
işçi emeklisine hiç 
birşey vermediğini 
söyledi.
Faaliyet raporunu 
okuyan Gemlik Şube 
Başkanı Hüseyin 
Yener, derneğe katkı
da bulunan eski 
Bakanlardan Yaşar 
Okuyan, ANAP Eski 
İlçe Başkanı Adnan 

Tekin, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
SSK Hastanesi 
Başhekimi Dr. Neşet 
Ciğerli Rotary 
Derneği eski Dönem 
Başkanı Kadri Güler 
ve eşi Serap Güler 
ile Avukat Fehmi 
Karacan ve Umur 
Çorum’a teşekkür 
etti. Yapılan konuş
maların ardından 
gerçekleşen seçim
lerde, Türkiye İşçi 
Emeklileri Dul ve 
Yetimleri Derneği 
Gemlik Şube 
Başkanlığına Hüseyin 
Yener yeniden 
getirilirken yönetim 
kurulu ise şu isimler
den oluştu;
Seyfettin Şekersöz, 
Türker Göral, 
Nurettin Bay, 
Gokalp İyiyol.

Uzan Grubunun, hukuk kapılarını zor
layan bir şirket olarak tamdık.

Hırslı ve risk al mayı seven. bir görün
tüleri vardı.

Eğer gündemde, sadece Çukurova ve 
Kepez olsaydı.

Uzan Grubu hedef saptırabilirdi
Ulusal enerji santralına el koydular 

diye, hükümete savaş açılırdı.
Aslında, bu pozisyonda bile. Uzan 

Grubu pes etmedi.
Uzan Grubunun belini, imar Bankası 

kırdı.
Aslında, İmar Bankasının hazine 

bonusu satması da önemli değildi.
Çünkü bu yanlışı, finans dünyasında 

belki de yapmayan yoktu.
Ama. İmar Bankasındaki çifte kayıt.

Uzan Grubunu yıktı.
Aslında, 1993 yılında bile çifte kayıt

tan şüphe edilmişti.
Ama. Bir anda şantaj makinası haline 

gelen Uzan Grubu, her kesimi baskı altı
na almıştı.

İmar Bankasında:
- Görünen resmi mevduat 753 trilyon.
- Gerçek mevduat 8,5 katrilyondu.

Çifte kayıt sistemi, belki de, dünyada 
görülen ender bir örnekti.

Hem vatandaşı hortumladı.
Hem de yatırması gereken, mevduat 

vergilerim hortumladı.
İmar Bankası olayı, sadece bir hortum- 

lama değildi.
İşin içinde, teknoloji desteği kul

lanılarak yapılmış şahane bir yolsuzluk 
da vardı.

Genç Parti Başkam aldıklarını geri ver, 
15 günde vatandaşın mağduriyetini 
gideririm, diyor.

Bu teklif, alman sadece ÇEAŞ ve 
Kepez olsaydı, belki düşünülürdü.

Ortada kaybolan 8 katrilyon var.
Devletin üstüne kalan, İmar Bankası 

var.
Ortadan kaybolan, Baba Uzan ve 

Kardeş Uzan var.
Cem Uzan ın şirketlerle ve bankalarla 

ilişkisi yok sayılıyor.
Belli ki, siyasete atılırken her türlü 

yetkilerini devretmiş.
Ama. Meclis araştırması başlayınca, iş 

daha net ortaya çıkacak.
Çünkü her kurum ve kişi Meclis 

komisyonuna bilgi ve belge vermek 
zorunda kalacak.

Ve. Bilgiler, belgeler ve konu hakkında 
edilen dedikodular Genç Partiyi bitirecek

Ün, rüzgara benzer.
Her zaman aynı yöne doğru 

esmez.” "Dante”
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HACf İZZET CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE YERLEŞİM YERİ : Gemlik
Madde 1 - Derneğin Adı: Hacı izzet Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Gemlik- 
BURSA * Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek İçin yapacağı faaliyetler 
Madde 2 * Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek çin dernekçe sürdürülecek 
çalışma konulan ve çalışma biçimleri
A) Derneğin amacı : Dr. Ziya Kaya Mahalle»! Sanşen Sokaktaki Hacı İzzet Camii'nin 
genişletilmelini yahut yıkılıp, yerine yenisinin yapılmasını temin eder, bakımı, onanını 
ve her türlü İhtiyaçlarının giderilmesi ve görevlilere yardıma olunmasıdır.
B) Amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konulan ve çalışma biçimleri: 
a) Cami ve müştemilatını aydınlatma, ısıtma ve soğutma, seslendirme, temizlik ve benz
eri teşkilatının korunmasını sağlar, tefriş ve tezyinini yapar, elektrik vb. masrafları 
karşılar, b) Gayesine uygun konferans, müsabaka, gezi tertip eder, kitap mecmua 
takvim vb çıkartır. Başkalarının çıkarttıklarını tevzi eder.
c) Diğer hayır müesseseler! ve dernekleriyle borç veya bağış alıp, vererek karşılıklı 
yardımlaşır, d) Müftülükle devamlı İşbirliği yapar, e) Gayesine uygun vakıf tesis yapar.

DERNEK KURUCULARI Madde 3 : Dernek Kurucuları şunlardır :
S.No Adı Soyadı Tabiyeti_ Doğ. Tarihi Meslek İkametgah

1 Mehmet Arslan T.C. 1933 Emekli Hamidiye Mh.Yavuz Sk.No:17 GEMLİK
2 Atalay Şengiin T.C. 1937 Emekli Orhangazi Cd.No: 134 GEMLİK

3 Abdullah Erdem T.C. 1933 Emekli Dr.Ziya K.Mh. Erdem Sk.No:8 GEMLİK

4 Mustafa Sönmez T.C. 1964 İşçi Hamidiye Mh.Yavuz Sk.No:37/4 GEMLİK
5 Hazım Gürler T.C. 1936 Emekli Orhangazi Cd.No:l 16/4 GEMLİK
6 Mehmet Çalışır T.C. 1952 Emekli Orhangazi C.Yayla S.No: 116 GEMLİK

7 Süleyman Özerler T.C. 1952 Emekli Dr.Z.K.M. İpek Sk. Öner A. 1/2 GEMLİK

sağlanmış ise durum bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkam 
veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet 
komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Aptasur 
sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile yeteri kadar katip 
seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanma aittir. Katipler toplantı tutanağını 
düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler 
yönetim kuruluna verilir. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. 
Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazıl: 
olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 14- Genel kurulda görüşülüp karara 
bağlanacak hususlar şunlardır: 1- Dernek organlarının seçilmesi 2- Dernek tüzüğünün 
değiştirilmesi 3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim 
kurulunun ibra edilmesi 4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen 
veya değiştirilerek kabul edilmesi 5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın atan
ması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilme
si 6- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara 
üye olarak katılması veya ayrılması 8- Derneğin feshedilmesi 9- Mevzuatın İr rn di far 
verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 15- Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kanda 
gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başla
mak üzere yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur, ilk toplantı, en yaşlı üyenin 
başkanlığında yapılır ye üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri 
kurulca tespit edilir. Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edBr 
maazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Buna dair 
karan ilgilinin süre vererek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.
Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerininde yerine getir
ilmesinden sonra üye tam sayısının yansından aşağı düşerse genel kurul mevcut yöne
tim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağınhr. 
Çağnnın yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması halinde Suh 
Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde 
genel'kurulu toplamakla görevlendirir.
Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir. 1- Derneği temsil etmek 
veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçma yetki vermek
2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek deneme ait 
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Türk vatandaşı olmayanların dernek 
üyeliğine kabulü halinde bunlan on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine 
bildirmek. 4- Mevzuatın kendisine verdiği diğer uişleri yapmak ve yetkilerini kullanmak. 
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 18 : Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 
seçilir. w
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : Denetleme kurulları, derneğin hesaplarını ve 
çalışmalarının devamlı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetin I 
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları \ I 
hakkındaki ihbarlaan üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her'I 
türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. 
Yönetim kurülu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla 
bunun tesbit eder ve genel kurulun toplantıya çağınlmasının sağlar. Suç teşkil eden 
hususların tesbiti halinde durumu ilgili makamlara bildirir.
Madde 19 - Derneğin şubesi yoktur.
Madde 20 : Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkam 
tarafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ad ve soyadları, baba adlan, 
doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin 
en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Madde 21 - Genel kurul katılmak hakkı bulunan üyelerin salt 
çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla 
toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikin
ci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve 
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin 
karar her halükarda katılanlann 2/3 nün karan ile alınır. Yapılan değişiklik kuruluştaki 
usule göre ilan edilerek kesinlik kazanır.
DERNEĞİN GELİRLERİ : Madde 22: Derneğin gelirleri şunlardır 1- Giriş ve üye aidat
lan 2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, 
spor yanŞması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3- Demeğin mal var
lığından elde edilen gelirler 4- Bağış ve yardımlar 5- Yardım toplama hakkındaki 
mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar. Derneğin dış ülkel
erdeki gerçek ve tüzEl kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri 
Bakanlığının izni ile olur. Üyeler yılda 24.000.000.- TL üye aidatı öderler. Bu miktar 
yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli ve 
zamanı üyenin talebi de gözönüne alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu 
tesbit her üye için üye kayıt defterine işlenir.
TUTULACAK DEFTERLER : Madde 23 : Derneklerin tutacakları defter, muhasebe kant
larıyla ilgili usul ve esaslara dair yönetmeliğin ve dernek gelirlerinin toplanmasında kul
lanılacak alındı belgeleri yönetmelik gereği işletme hesabı esasına tabi olarak 
1- Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri aylık veya 
yıllık aidatlan bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri : Yönetim kurullarının kararlan tarih ve numara sırası ile bu deftere 
yazılır. Kararlann altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- İşletme Hesabı Defteri : Dernek namına alınan bütün paralann alındıktan ve har
canan paralannda verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
4- Envanter Defteri : Bütçenin kesin hesaplan bu deftere işlenir.
5- Alındı Belgeleri Kayıt Defteri : Dernek namına alman paralann karşılığında kesilen 
makbuzlar bu deftere işlenir.
Bilanço esasına tabi olan dernekler ise, V
1 - Üye Kayıt Defteri 2- Karar Defteri 3- Yevmiye Defteri 4- Büyük Defter 5- Envanter 
Defteri 6- Alındı belgeleri kayıt defterine tutmalan ve bu defterlerin noterden tasdöu 
zorunludur.
GELİR VE GİDERDE USUL : Madde 24 : Demek gelirleri alındı belgesi ile toplanır w 
giderler harcama belgesi ile yapıhr. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gös
terilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gefir 
terinin alınmasında kullanılacak alındığı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Dsrnsğte 
talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre demekçe 
alındığı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat 
kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resim alındı belgeleri sağlandıktan sonra 
demeğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya 
kişilerin, demek yönetim kurulu bir karar ile belirtir. Bu karar o yerin en büyük rnüDd 
amirliğine tescil ettirilir. Demek adına gazete, dergi ve öteki basıh eserler vererek bun-
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Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şartı ve şekilleri : 
Madde 4 - Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir, 
kanununun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu 
görevlileri de üye olabilir.
Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) nolu bendinde gösterilen ile diğer 
kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler, ortaokul ve ortaöğretim 
öğrencileri dernek üyesi olamazlar.
Kanunun 4. maddesinin 2 b fıkrasının (4) bendinde gösterilenler, bu bendde belirtilen 
yasak süresince derneğe üye olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye 
olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de 
ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. 
ÜYELİK HAKLARI : Madde 5- Dernek yönetim kurulu, üyelik için yazılı olarak yapılan 
müracaatları en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğinde reddi şeklinde karar 
bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Madde 6 - Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek 
kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Madde 7 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, 
din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere 
ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz .
Madde 8- 4. maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri dernekler kanununun 16. 
maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin, TBMM üyeleri, özel gelir 
kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin, 
yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Madde 9 : Üyelerden, a) Kanunlara dernek tüzüğüne aykırı 
ve amaca zarar verici hareket edenler kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu 
esaslara göre üye olma hakkını kaybederler.
b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler yönetim 
kurulu ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula iti
raz haklan vardır. Genel kurul karan kesindir. Dernekten çıkan ve çıkanlanlar önceden 
derneğe yaptıktan yardım ve aidatlan geri isteyemezler.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI: Madde 10 : 
Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci 
üyelerinden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden 1 ay öncesine kadar aidat- 
lannı ödemeyenler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını 
ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve 
temennide bulunabilirler. Dernek tüzüğünde gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 
ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar.
GENEL KURUL A) 2 yılda bir Ocak ayında olağan,
B) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 
beşte birinin yazılı isteği ile olağanüstü toplanır.
Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya 
dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu 1 ay 
içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyeler
den birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek 
üyeleri arasından üç kişilik biir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 
GENEL KURUL TOPLANTISI, OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ: Madde 11- 
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler, genel kuru
la katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir 
gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Aynı zamanda üyelere bir yazıyla 
bildirilir. Bu çağnda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasın
da bir haftadan daha az zaman bırakılamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile 
toplantı gündemi toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülkü amir
liğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede eklenir. 
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belir
tilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere 
duyurulur, ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde 
yapılması zorunludur, üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre 
yeniden çağırılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amir
liğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakalamaz. Genel kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.
Madde 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük 
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun 
sağfanaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk 
aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam 
sayısının iki katından az olamaz.
Madde 1 3- Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki 
amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza koyarak toplantı yerine girebilirler. 
Genel kurulda her üyenin bir oy alma hakkı vardı. Üye oyunu bizzat kullanmak zorun-
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“Kapımız vatandaşlara her zaman açık”!
Gemlik’in huzurlu bir şehir olduğunun altını çizen Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bunu 
bozacak hiç kimseye fırsat vermeyeceklerini belirterek, emniyet yönünden gerekli bütün 
tedbirlerin alındığı halde en büyük sorunu hırsızlık konusunda yaşadıklarını söyledi.
Ali OrtVRT

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ’ n ce 
düzenlenen şehrin 
asayi ş ve güve n- 
liğinin ele alındığı 
sohbet toplantısı, 
Esnaf Kefalet Koo 
peratifi Salonu’nda 
dün yapıldı.
Başta Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt olmak üzere 
toplantıya asayiş, 
trafik, pasaport, 
güvenlik büro amir
leri ile muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 
Emniyet teşkilatının 
yapacağı çalışmalar 
da halkın katkı ve 
yönlendirmesinin 
önemli yeri olduğu 
nu belirten Emniyet 
Müdürü Kurt, 
"Çalışmalarımıza 
ışık tutacak 
öneri ve şikayet
lerinizi bize her 
zaman ilete
bilirsiniz. Biz 
halkın güvenliği 
yani sizler için 
vanz. Kapımız

sîzlere her zaman 
açık." dedi.
Gemlik’in huzur ve 
güveni bozacak 
ölçüde önemli olay
ların yaşanmadığı 
huzurlu bir şehir 
olduğunun altını 
çizen Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, bu tür olay
lara zaten fırsat 
vermeyeceklerini 
ancak en büyük 
rahatsızlığı hırsızlık 
konusunda yaşadık
larını bildirerek; 
"Maalesef tam 
olarak önleyemi- 
yoruz. Bu konuda 
en büyük görev 
halkımıza düşüyor. 
Kapattığımız kapı 
ve pencereleri

tekrar kontrol 
etmeliyiz. Şüp
helendiğiniz şahıs
lan anında 155 
notu Polis İmdat’a 
bildirin. Mevcut 
imkanlanmız 
ölçüsünde her 
türlü emniyet ted
birini aldığımız 
halde yine hırsız 
lık oluyor. Hırsızın 
hiç mi suçu yok ? 
Bu konuda toplu 
mun topyekün 
sorumluluk üstlen
mesi gerekiyor." 
diye konuştu. 
Gençliği tehdit eden 
az sayıda da olsa 
tinerci çocukların 
bulunduğunu, uyuş
turucu kullanımının 
kaydadeğer oranda 

olmadığım, ancak 
oto hırsızlığının 
Gemlik’te oldukça 
yaygın olduğunu 
belirten Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt; "Otomobil 
terinizin çalış
ması halinde 
vakit geçirmeden 
bize bildirin. 
Maalesef ülkemiz 
de oto şebekeleri 
var. Parçalara 
ayırıp satıyorlar. 
Araç lannızı ka 
ranlık kuytu yer
lere değil, her an 
görebileceğiniz 
yada aydınlık 
alanlara park 
edin. Gerekirse 
direksiyon kilidi, 
alarm gibi güven
lik sistemleri 
taktmn." uyarı
sında bulundu. 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, aynca 
haksız ve kanunsuz 
iş yapılmasına ve 
yaptırılmasına 
kesinlikle izin 
vermeyeceklerini

bildirdiği konuş
masında, bu konu
da mağdur olan
ların devlet olarak 
sonuna kadar 
yanında olacak
larını ifade etti. 
Kurt, bu tür sohbet 
toplantılarının 
periyodik şekilde 
devam ettirileceğini 
de sözlerine ekledi.
Kurt'un konuş
masının ardından 
söz alan muhtarlar 
çevrelerinde yasa 
dıklan sorunları 
yetkililere ilettiler. 
Mahallesi’nde 
romanlar tarafın
dan kurulan çadır
ların her geçen gün 

arttığını bildiren 
Hami diye Mahalle s i 
Muhtan Nemci 
Ünlü, duruma 
müdahale 
edilmesini istedi. 
Halit Pasa 
Mahallesi Muhtan 
Sevim Kocdemir, 
fuhuş yapan kadın
lardan. Eşref 
Dinçer Ma ha I ies i 
Muhtan ise, odun 
depolan bölgesinde 
yakılan kablolann 
çevre kirliliğine yol 
açtığı şikayetin de 
bulundu. Toplan 
tıda, aynca okul 
giriş ve çıkış saat
lerinde ekip bulun
durulması istendi.
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Çalışanlara yeni 
vergi şoku!

Taşıt vergisi 
yüzde 100 

artmayacak
İşçi ve memurların 
ücretlerinin bir 
bölümünü vergi 
dışı bırakan özel 
indirim, yıl sonun
da uygulamadan 
kalkıyor.
1 Ocak 2004 ten 
itibaren ise 
ücretlerin tamamı
na gelir vergisi 
uygulanacak. 
Bu da, maaşlarda 
aynı miktarda bir 
düşüşü berabe 
rinde getirçcek. 
Çeşitli Vergi 
Kanunlarını 
yeniden düzenleyen 
ve 24 Nisan'da 
Resmi Gazete de 
yayımlanan Bazı 
Kanunlarda

| Değişiklik 
Yapılması Hakkın 
da Kanun'un 3. 
maddesi ile özel 
indirim, gelir 
vergisi dışında 
bırakıldı.

MAKİNA TEKNİKERLERİ 
. ARANIYOR

✓ 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu
✓ Askerliğini yapmış,

✓ Gemlikle ikamet eden 
MAKİNA TEKNİKERLERİ ARANIYOR

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ
Tel: (0.224) 522 81 80 Fax : 522 81 81

Kurtul Köyü ■ GEMLİK
e-maiî:mehmet.dikim@muratotomat.com.tr

MUHASEBE ELEMAHI
ALINACAKTIR

Ticaret Lisesi çıkışlı, Muhasebe Yüksek 
okulu mezunu, asgari bir yıl ön muhasebe 

deneyimli bay eleman alınacaktır. 
İsteklilerin 513 30 90 numaralı telefon ile 

görüşme randevusu almaları rica olunur.

Bu çerçevede, işçi 
ve memurlara 
vergide iyileştirme 
sağlayan özel 
indirim uygula
ması, 31 Aralık 
2003'de son 
bulacak.
İşçi ve memurlar, 
Kasım ve Aralık 
aylarında son 
kez vergi 
muafiyetinden, 
yararlanacak ve 
bu şekilde 
daha düşük gelir 
vergisi ödeyecek.
1 Ocak 2004'ten 
itibaren ise ücret
lerin tamamına 
gelir vergisi uygu
lanacak ve böylece 
çalışanlar daha 
fazla vergi öde 
meye başlayacak. 
Bu da, maaşlarda 
aynı miktarda 
bir düşüşü 4 
beraberinde 
getirecek.

MEMURLARA 
ÖZEL İNDİRİM 
ZAMMI
Özel indirimin 
kalkmasıyla 
memurlar ve diğer 
kamu görevlilerinin 
maaşlarında bir 
düşüş meydana 
gelmemesi için 
hükümet, 2004 yılı 
maaş zamlarını 
belirlerken özel bir 
düzenlemeye gitti. 
Maliye Bakanlığı, 
yeni katsayılarla 
önce 6 milyon 
750 bin liralık 
özel indirim 
kaybını telafi etti. 
Ardından da 
memura yüzde 
6'lık genel zam 
yapıldı. 2 milyon 
memur ve sözleş 
melinin özel 
indirim mağ
duriyeti bu şekilde 
giderilirken, fatu
rayı işçilerin ödeye

HACI İZZET CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA 
DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

4. sayfanın devamı 
TAŞINMAZ MAL EDİNME: 
Madde 25 : Demek amacını 
gerçekleştirmek için bağış ve 
satın alma yolu ile taşınmaz 
mal edinebilir ve bunlan 
satabilir. Hibe ve terk ede
bilir. Kamu yararına çalışma 
karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve 
faaliyetleri için gerekli olan
lardan başka taşınmaz mala 
sahip olamaz. Demeğe satın 
alınan veya bağış ve vasiyet 
yoluyla derneğe intikal eden 
taşınmaz mallar demek 
adına <apuya tescilinden 
itibaren üç ay içinde İç İşleri 
Bakanlığına bildirilir. 
DERNEĞİN SANDIK KUR
MASI : Madde 26 : Demek 
yardım sandığı kurar demek
ten sağlanan kan üyelerine 
paylaştırmamak, faiz ve 
başka adlarla üyeleri ne gelir 
sağlamamak şartı ile 
üyelerinin yiyecek, giyecek 
gibi zaruri ihtiyaç maddeleri
ni ve diğer mal ve hizmetler
le kısa vadeli kredi ihti 
yaçlannı karşılamak amacıda 
sandık kurabilir.
Sandığın kuruluş ve çalışma 
esasları İçişleri Bakanlığınca 
çıkarılan yönetmelik çerçeve 
sinde yönetim kurulunca 
tesbit edilip yürütülür.
LOKAL AÇMA : Madde 27 : 
Demek merkez ve şubeleri 
nin bulunduğu yerde 
mahallin en buçuk mülki 
amirinden izin almak ve 

ceği ortaya çıktı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
istatistiklerine gö 
re, 4 milyon 781 
bin 958 kayıtlı işçi 
nin çalıştığı ülkem
izde, özel indirimin 
kalkmasıyla bu 
kişilerin maaşların
da 6 milyon 750 
bin lira ile 9 mily
on 450 bin lira 
arasında azalma 
görülecek. Özel 
indirimin kalk
masının 4.7 milyon 
işçiye toplam fat
urası ise aylık 32 
trilyon 278.2 mil
yar lira, yıllık 387 
trilyon 338.6 mil
yar lira olacak. 
Ücretlerde ortaya 
çıkacak bu kayıp, 
devletin gelir ver
gisi hasılatında ise 
aynı tutarda bir 
artışı ifade 
edecek.

kanunlara aykın davranma-' 
\ mak şartı ile birer lokal 

açıp işletebilirler.
DERNEĞİN FESH VE MAL 
VARLIĞININ TASFİYESİ: 
Madde 28 : Genel kurulun 
derneğin feshine karar ala
bilmesi için tüzüğe göre 
genel kumla katılma hakkına 
sahip bulunan demek 
üyelerinin (temsilci üyeler 
dahil) en az üçte ikisinin 
toplbantıda hazır bulunması 
şaarttır. İlk toplantıda çoğun
luğun sağlanamaması 
halinde, üyeler usulüne 
uygun olarak ikinci toplan
tıya çağrılır, ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı yönetim ve 
deenetleme kurulları üye tam 
saçısının iki katından az 
olmamak üzere ne olursa 
olsun feshin konusu görüşe
bilir. Feshe ilişkin kararın 
toplantıda hazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu 
ile verilmesi zorunludur. 
Demeğin feshi yönetim kum
lu tarafından beş gün içinde 
mahallin en buçuk mülki 
amirliğine yazı ile bildirilir. 
Madde 29 : Demeğin fesih 
halinde menkul ve gayri
menkul mallan Gemi ik 
Müftülüğüne intikal eder. 
Madde 30: GEÇİCİ 
YÖNETİM KURULU: 
Mehmet Ardan. Atalay 
Şengiin. Abdullah Erdem. 
Mustafa Sönmez. Hazım 
Gürler. Mehmet Cahsır. 
Süleyman Özerler.

Gelirler 
Genel 
Müdür Veki 
li Osman 
An oğlu, 
motorlu 
taşıtlar ver
gisi tutar- 
lannın 
2004 yılında yüzde 
100 artın İmasının 
kesinlikle söz 
konusu olmadığım 
söyledi.
Anoğlu, motorlu 
taşıtlar vergisinin 
yaklaşık yüzde 
43 civarında 
artacağım bildirdi. 
Osman Anoğlu, 
2004 bütçesinde 
motorlu taşıtlar 
vergisinden 1 
katrilyon 635 
trilyon lira gelir 
öngörüldüğünü 
söyledi.
Anoğlu, vatan
daşın bu yıl 
ödediği ve 2004’te 
mahsup ya da iade 
edilecek 650

I BU PİZZANIN | 
! TADINA BAKMAK İSTERSENİZ ! 
! BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! J 

■ tam öp, ta în ■ 

!b3b ateiste!
" Gemlik’te İlk 
■ Uluslararası I

Salata Ban |
I Döner Çeşitleri ■

Pizza Çeitleri |
I Izgara Çeşitleri _

Tava Yemekleri I
Aparatifler

| MflMfi Mİfl PIZZflRIfl |

Ev ve işyerlerine tervhİMİz verdir ! 
I İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK!

Tel: SI3 53 67 I

vergi tutarının da 
rakamın içinde yer 
aldığını vurguladı. 
Bütçedeki fiili 
gelirin 1 katrilyon 
liranın altına düşe
ceğini ifade eden 
Osman Anoğlu, 
950 kilogramın 
altında yeni oto
mobili bulunan 
vatandaşın sistem 
hiç değişmezse, 
2004 de ödeyeceği I 
verginin, yüzde 
43’lük artışla
255 milyon lira 
olacağım belirtti. 
Anoğlu, bu 
verginin de Ocak 
ve Temmuzda 2 
taksitte yatırıldı 
ğını kaydetti.

mailto:mehmet.dikim@muratotomat.com.tr
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Sayfa 7

Hardan ramazan önerileri
Dünden devam 
Uzmanlar, açlık ve 
aşın yemeden kay
naklanan en önemli 
hastalıklardan 
birinin, mide asitinin 
yemek borusuna 
geri kaçtığı ” reflü” 
olduğunu söyledi. 
Bundan dolayı 
yemek borusunun 
altında yaralar mey
dana geldiğini 
belirten uzmanlar, 
sonucunda ise göğüs 
kemiğinin arkasında 
yanma, ağza acı su 
gelmesi, bulantı ve 
kusma gibi bulgu
ların ortaya 
çıktığım bildirdi. 
Reflü hastalarına 
ilaç tedavisiyle 
irlikte sık ve 
az yemelerini tavsiye 
ettiklerini belirterek, 
“Ramazanda ise 
sahura kalkılıyor 
ve hemen yatılıyor. 
Bu nedenle reflü 
hastalığı oruç tut
maya uygun değil” 

diye konuştu. 
Ülserli hastalar için 
de orucun risk 
olduğuna işaret 
eden uzmanlar, 
“Uzun süre aç 
kalınmasından 
dolayı midede 
aşın derecede 
asit olacağından

i

I 
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I 
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AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI

DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOIVIİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

Mrk.: Hamidiye Mah, Kumru Sok. No:l 
Tef: (0,224) 514 30 52 GEMLİK 

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

Tef; (0.224) 363 98 72
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ülser hastalan için 
de oruç tutmak çok 
uygun değiP’dedi. 
Nedeni belli 
olmayan ”İrritabl 
bağırsak sendromu” 
yaşayanları da 
uyaran uzmanlar, 
bu tür hastaların bol 
miktarda sıvı almala 
n ve sebze-meyve 
ağırlıklı beslenmeleri 
gerektiği vurgulandı. 
Uzmanlar, hastalık
ları olup da oruç 
tutmakta ısrar eden
lerin ise mutlaka 
doktorlarına başvur
ması ve ilaçlarını 
sahur ile iftara 
yayarak almalarının 
önemine değindi. 
-DİYABET 
HASTALARI...- 
İnsülin iğnesi 
kullanan, hamile 
olan, kân şekeri nor
malin altına düşen 
ve 65 yaşın üzerin 
deki şeker hasta
larının oruç tutma
ması gerektiği
hatırlatıldı.
Ramazan öncesi 
şeker hastalarının 
tam bir muayeneden 
geçmesi gerektiğini 
uzmanlar, kan şekeri 
140’ın altında olan 
ve insülin kullan
mayan ikinci tip 
şeker hastalarının 

ise oruç tutabilecek 
lerini bildirildi.
Bazı kişilerin sahura 
kalkmadan oruç tut
tuklarını ifade eden 
uzmanlar, şeker 
hastalarının mutlaka 
sahura kalkması 
gerektiğini vurgu
ladı. Ramazanda 
kandaki şeker 
düzeyinin ilk gün
lerde düştüğünü 
anlatan uzmanlar, 
şunları kaydetti: 
“Ancak, ikinci haf
tadan sonra kan 
şekeri 40 ile 80 
puan arasında 
yükselir. İftarda 
tüketilen yiyecek
lerin hem kalorisi 
çoktur, hem de 
miktarı fazla çeşit
ten dolayı art
mıştır. Bu durum 
kilo artışına sebep 
olur. İftarda tıka 
basa yemek, 
pankreasa şeker 
yüklemesi yapmak 
gibidir. Pankreas 

yorulur ve kan şe 
keri artar. Bu 
sorunlar nedeniyle 
şeker hastaları, 
ramazan öncesi 
mutlaka kan şeker
lerini ölçtürüp 
sağlık kontrollerini 
yaptırmalıdırlar. ” 
Öte yandan, rama 

’Twtl|

zan ayında yemek
lerin yavaş yenilme 
si, iyi çiğnenmesi, 
bol su içilmesi ve 
posalı besinlerin ter
cih edilmesi gerek
tiği belirtildi. Kabız 
hk sorunu bulunan
lara oruç dışı 
zamanlarda kepekli 
yiyecekler yemeleri, 
bol sıvı almaları, 
sebze ve meyve ağır
lıklı beslenmelerini 
öneren uzmanlar, 
iftar ve sahurdan 
sonra açığı kapat
mak amacıyla fazla 
ve sık aralıklarla 
içilen sigaranın 
da kandaki oksijen 
oranını düşürdüğünü 
bildirdi.
RAHATLATICI 
ETKİ YAPAR”- 
Ramazan ayında 
sadece oruç ibade
tinin değil, diğer 
ibadetlerin de en üst 
seviyede yaşandığı, 
Oruç tutmanın inanç 
meselesi olduğunu 
ve kişinin bu görevi 
yerine getirmesinin 
psikolojisi üzerinde 
rahatlatıcı etki yap
tığını kaydeden 
uzmanlar, “Bu 
ayda, birbirimize 
karşı daha saygılı 
ve toleranslı 
olmalıyız” dedi.

i 
i
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işsizlik uzun 
süre mutsuz 

ediyor
Yapılan bir araştır
mada, İşİm kaybe
den insanların 
tekrar iş bulduk
larında bile eskisi 
kadar mutlu ve 
memnun olmadık
ları bildirildi.
Araştırma sonucun
da, işsizlik deneyi
minin insanların 
memnuniyeti 
üzerinde sürekli 
olumsuz etki yap
tığı ortaya çıktı. 
Yeni bir işin bile 
eski mutluluğu ve 
memnuniyeti geri 
getirmediğini 
belirten bilim 
adamları, ikinci kez 
işini kaybeden 
kişilerin de, bun

HER ÎM KARTUŞ MUMU« 
YAZICI SERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2K0FİS& KIRTASİYE 

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK
Tel: 514 91 30 Fa: 512 20 76

dan, flk deneyim- 
terinde oMapı 
kadar cok 
etkSendb^kM 
söylediler 
Bilim adaMİarMM 
bu değerlendirme - 
si, eski deneyim 
lerin yeni acıyı 
hafiflettiği 
teziyle çeftştyor. 
Bundan önce 
pnkoiojİT. 
insanların işsiz 
kalmak gibi cok 
üzücü bir o 
laydan sonra, 
eskisinden daha 
mutsuz, fakat 
zaman geçtikçe 
eskisi kadar mutlu I 
olduklarını 
düşünüyorlardı.

i

i İ
İ
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2 Nolu Cadde asfaltlanıvorfi
1 Nolu Cadde’nin asfaltlanmasından sonra, onarım çahşmalan tamam- 
lanan 2 Nolu Cadde de asfalt kaplama çalışmaları başlatıldı, ilgililer, cad- 
denin hafta sonuna kadar şehir trafiğine açılacağını söylediler.
Çalışmaların ağır 
aksak yürütüldüğü 
gerekçesiyle, 
esnafın mağdur 
olduğu belirtilerek, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’tan 
bir an önce 
bitirilmesi istenen 
2 Nolu Cadde

asfaltlanıyor.
Bir süredir devam 
eden alt yapı çalış
malarının önceki 
gün tamamlan
masının ardından, 
Belediye zaman 
geçirmeden 
caddenin asfalt 
dökümüne başladı.

Dün, yoğun bir 
tempoda gerçek
leşen asfaltlama 
çalışmaları Kayhan 
Mahallesinden 
Bahkpazan’na 
doğru tamamlandı. 
Asfalt dökülen 
bölümünde pınl 
pırıl bir görünüme 
kazanan 2 Cad- 
de’de aynı zamanda 
esnafın da yüzü 
gülmeye başladı. 
Yaklaşan Ramazan 
ayı öncesi yol 
düzenleme çalış
malarının sona 
erecek olmasından 
büyük mutluluk 
duyduklarını 
belirten esnaflar, 
hizmet alabilmek 
için karşılıklı 
fedakarlık göster

mek anlayışında - 2 Nolu Cadde’nin trafiğe açılmam 
birleşiyorlar. hatta sonuna kadar bekleniyor.

Dalgalar şaha kalktı
Gemlik 
Belediyesi 
Emin Dalkıran 
Kordonu’ndan 
sonra Atatürk 
Kordonu’na da 
kaya takvi 
yesinde 
bulunuyor.
Hava sıcak
larının mevsim 
normallerinin 
üstünde 
seyrettiği dün 
anormal bir 
havanın yaşan 
dığı ilçemizde 
bir ara fırtına 
yine o soğuk 

yüzünü yeni 
den gösterdi. 
Deniz kenarın
da bulunan 
birçok işyerinin 
tenteleri hava 
lara kal karken 
vatandaş korku 
dolu dakikalar 
yaşadı.
Gücünü 
fırtınadan alan 
azgın dalgalar 
şiddetini gide 
rek, artırarak 
İskele Meyda 
nı’nın duvar
larında patlayıp 
yola kadar

sıçradı.
Adeta şaha 
kalkan dalgalar, 
yoldan geçen 
birçok 
vatandaşın da 
ıslanmasına 
neden oldu.

Belediye 
dalgaların 
mevcut düzen
lemede yer alan 
taşlan her halu 
karda aşmasına 
önlem olarak, 
Kordona 
dev kayalar 
nakletmeye 
başladı.
Fen İşleri 
Müdürlüğü'ne 
ait kamyonlarca 
kordona 
getirilen 
kayalar daha 
sonra, takviye 
isteyen yerlere 
de yerleşti- 
rilicek.

DSP’den istifasını açıklayan Savcı ya Poyraz cev^ıot I 

"Pirtimize iye değildi b' 
Bergin Savcı’nm DSP’de üyeliği bulunmadan I 
belirten İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, üye otama I 
birinin istifa ettiğini açıklamasını duygusal ta* I 
davranış olarak kabul ettiklerini söyledi.
Ali ÖZYURT

Demokratik Sol 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, geçtiğimiz 
günlerde DSP’den 
ayrıldığını açık
layan Bergin 
Savcı’nm isti
fasının partileri 
açısından herhan
gi bir özellik taşı
madığını söyledi. 
Savcı’nm kendile 
rine partiden 
ayrılacağını 
bildirdiğini ve 
bunu içeren bir 
dilekçe sun
duğunu belirten 
Hüseyin Poyraz. 
“Sayın Bergin 
Savcı’nm zaten 
partimizde 
üyeliği bulun
muyordu. istifa

ettiğini 
gazetelere açıkla
ması hiçbir 
anlam ifade 
etmiyor. Bu tutu
munu kendisinin 
duygusal bir 
davranışı olarak 
kabul ediyor, 
bundan sonraki 
yaşamında 
başarılar 
diliyoruz. ’’ dedi. 
Bergin Savcı nın 
eski dönemlerde 

görev yaptiğ». 1 
atamafes*» I 
yönetimden 
ayrıldığı andan I 
itibaren zata 
doğal olarak ps« j 
üyeliğinin 
düştüğünü tata I 
eden DSP Ges* | 
ilçe Başkan 
Povraz. aynca 
disiplin cezas j 
bulunduğum ta I 
hatırlattı.



Gemlik yeni lz>iır hizmet a*tga4Şta»» başlattı.

Satılık ve kiralık ilanlarınızı ücretsiz yayınlıyoruz

Hırsızlıklara karşı önlem alınması istendi
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Gemlik’in emniyet açısından en büyük sorununun hırsızlık olayları olduğunu, 
bu konuda Gemlik halkının duyarlı olması ve önlem alması gerektiğini söyledi. Kurt, hırsızlık olaylarının en önem
li konuların başında geldiğini ve vatandaşların topyekün sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlattı. Sayfa 3’de

■■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
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Cyınhuriyetkoşusunda olay 
Cumhuriyet Bayramının 80. yddooMMi eduaAleri 
samında diin yapılan Cumhuriyet koşusunda güreş* 
öğretmenleri arasında yumruklaşma yasandı. Saat 0930 
sıralarında çevre yolunda yapdacak Cumhuriyet Kosusu 
için toplanan öğrencilere gözcü olan görev* Beden 
Eğitimi öğretmenleri Savaş Deveci İt İsmet Eren anan
da koşunun kuralları arasında okaı anlasmazidı sonucu 
tartışma yasandı. Öğrencilerin gözü önünde öğretmen
lerin kavgası karakolda son buldu. Hamufiye Buğretim 
Okulu Beden Eğitimi öğretmeni İsmet Eren. GemHı Liıesi 
Beden Eğitimi Öğretmeni Savaş Deveci hakkmda 
şikayetçi oldu, ilce Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, 
konunun kendilerine ulaştığını, öğretmenler hakkmda 
pazartesi günü soruşturma başlatılacağım bildirdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri başladı. Limanımıza gelen iki savaş gemisi, halk tarafından gezildi

tjüne f^alcış
Kadri Güler
gemi ikfcorf ezö mynet.com

Topyekün sorumluluk
İçe Emniyet Müdürü yaptığı açıklamada 

Gemlik’m guvenfik açısından en büyük 
sonmununun hırvaMk olduğunu belirterek, 

I bu konuda tüm hadfcn topluca sorumluluk 
aimauım istedi.

Sayın Kurt, hırsızlık olaylarının yalnız 
polisiye önlemlerle sonuçianamayacağını 
belirtiyor.

Gemlik nüfusu 80 binlerde, buna karşın 
emniyet jfiçİerinin sayısı bu nüfusa göre 
yeterli değil.

Bir önemli konu da, İlçe Emniyetimizin 
elinde yeterli sayıda motorlu araç yok.

Tüm bunlar birer mazeret olmamakla 
bidatte. ilçede son aylarda giderek artan 
hrrsszhk oiayiarmm çözümü için emniyet 
kuvvetlerimiz halktan yardım istiyor.

İşin doğrusu bu.
İlçede bilhassa evleri soyup soğana 

çeviren hırsızlara karşı, vatandaşların da 
1 önlem alması isteniyor.

Bu önlemlerin başında evlerinden 
ayrılan kat malikleri gidişlerinde evlerine 
göz kulak olması İçin komşularını, 
gerekirse kapıcıları uyar malı, sokak 
kapıları her zil çalışında açılmamak, 
çevrede görülen şüpheli kişiler 155 Polis’e 
bfldrrifrnefi, evlerde para ve ziynet eşyası 
bvrakıfmamah, kapıların kilitleri güvenli 
hale getirHmefi, alarm sistemi kurulmalı, 
sigorta yaptırılmalı sonra da bu önlemler
den sonra emniyet güçleri sorgulanmalı. 
Biz. bs yazdıklarımı acaba yapıyor muyuz?

Donanma Komutanlıgı’nca Cumhuriyetin 8O.yıh kutlama
etkinlikleri çerçevesinde, Gemlik Limanı’na gelen “Kılıç”
ve “Tayfun” adlı savaş gemileri, halkın ziyaretine açıldı.
Ali ÖZYURT 
Cumhuriyet’in kuru
luşunun 8O.yıldönümü 
kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde, limanı 
miza gelen iki savaş 
gemisi Gemlik 
İskelesi’ne demir 
atarak, halkın 
ziyaretine açıldı. 
“Kılıç” ve “Tayfun” 
adlı savaş gemilerini, 
başta ilköğretim okulu 
öğrencileri olmak 
üzere, vatandaşlar 
görevliler eşliğinde 
gezerek, bilgilendiler. 
Dün saat 14.oo’de
halk gezisine açılan 
Türk Deniz Kuvvet 
ferine bağlı “Tayfun” 
ve “Kılıç” adlı gemi
leri ilk ziyaret edenler 
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç ve 
bürokratlar oldu. 
Kaymakam Genç, 
gemi komutanlarından 
bilgi aldıktan sonra, 
vatandaşlar kümeler 
halinde gemileri 
ftezdiler.
Ik kez savaş gemisine 

binen küçük

öğrenciler ise, 
firkateynlere büyük 
ilgi gösterdiler.
Deniz Kurmay Kıdemli 
Binbaşı M.Koray 
Eryaşa'nın komutanı 
olduğu Kılıç Gemisi ile 
Deniz Kurmay Binbaşı 
Nazmi Ekici’nin komu
tanı bulunduğu Tayfun 
Gemisi, Pazartesi 
gününe kadar Gemlik 
Iskelesi’nde 
halkın ziyaretine 
açık tutulacak. 
Firkateynler daha

ardından da 
İstanbul'a geri 
dönecekler.

sonra, Mudanya’ya 
buradaki proğramın 
tamamlanmasının

mynet.com


Gürhan ÇETINKAYA

Yerel seçimler yaklaşırken

İl

yapılacak değerlendir
menin ardından en 
uygun köyde 
başlatılacağını da 
sözlerine ekledi.

ir
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İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kantar, Bakanlıkça uygulanuM 
konulan proje kapsamında, Gemlik’ten ziraat mühendisi w 
veteriner hekim görevlendirileceğini söyledi.

konulan "Köy merkezli 
Tarımsal Üretime
Destek Projesi" ni 
amacına ulaştıracak 
görevlendirmeyi
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Köy merkezli tarımsal 
üretime destek projesi
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Yerel seçimlere çeyrek kaldı.
Toplumun siyasal eğilimlerini bir örgüt 

çatısı altına toplayan siyasi partilerin daha 
da çok çalışacakları bir döneme giriliyor.

Projeler açıklanacak, geçmiş-tartışılacak. 
Günahlar, sevaplar bir bir sahneye döküle
cek.

Bu dönem siyasal partilerin kendilerini 
göstermeleri güçlerini ortaya koyabilmeleri 
için önemli bir fırsat.

Çok iyi değerlendirmek gerekiyor.
DYP, GP ve ANAP gündemde olabilmek, 

varlıklarını hissettirmek için sürekli etkin
likler yapıyorlar.

AKP zaten yerelde ve ulusalda iktidar. 
Ama yine de boş durmuyor.
Merkezin solundaki partilerin yerel 

örgütlerinden ise çıt çıkmıyor.
3 Kasım seçimlerinde DSP’nin sesi 

soluğu kesildi.
Bir kesildi pir kesildi.
Oysa ne demiş ozan;
“Yeniden doğarız biz ölümlerde. ” 
Yılmak havlu atmak mı gerekiyor?
Ne var ki DSP iktidar oldu ama kitle par- 

I tisi olamadı.
Onun için de sesi genel başkanının ki 

I kadar çıkıyor.
I Yani çıkamıyor.

Yerel seçimde aday bulabilirlerse ne ola? 
Ama CHP’nin sesinin gürül gürül çıkması

I gerek.
I Ana muhalefet partisi olmanın sorumlu- 
I luğunu yerelde de yerine getirmek için yan- 
I lış olanları sürekli gündeme taşımak, 
I çözüm önerilerini de toplumun dikkatine 
I sunmak görev.
| Görevden de öte zorunluluk.
I Ben şahsen tanımıyorum.

Ancak duyduğum kadarıyla pırıl pırıl ve 
I efendi kişiliğiyle dikkati çeken bir ilçe 
I başkanı var CHP’nin.
I Pırıl pınl ve efendi kişiliğinin yanı sıra 
I sesini -duymak, projelerinden, etkinlik- 
I ferinden haberdar olmak istiyoruz sevgili 
I başkanın.
i Gemlik ne yapıyor, ne düşünüyor?
I En az bizim kadar Gemlik’te yaşayan 
I insanlar da merak ediyor.
I Genel Başkan Deniz Baykal’ın CHP’nin 
I 30. Büyük Kurultayı'nda belirttiği gibi 
I Türkiye’nin deniz feneri olan CHP’nin 
I Gemlik’te de güçlü bir biçimde yanarak 
I karanlıkları aydınlatması, çözümler 

üretmesi gerekiyor.
Tren kaçtıktan sonra yakalamak çok zor. 
Bu arada;
Siyaset izlenen değil herkesin katılımıyla 

oluşturulan bir kurum.
İnsanları bu oluşumun İçine daha çok 

çekmek siyasal yapıyı güvenilir boyuta taşı
maktan geçiyor.

Bunun içinde siyaseti yönlendirenlerin 
duruşu önem kazanıyor.

hayata geçiriliyor
Ali ÖZYURT

Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı’nın "Köy 
Merkezli Tarımsal 
Üretime Destek 
Projesi" kapsamında, 
Gemlik’te bir adet 
ziraat mühendisi 
veya veteriner hekim 
görevlendirilmesinin 
planlandığı öğrenildi. 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürü Gürkan 
Kantar, bu konuda 
talebi olan köylerin 
belirlenmesi amacıyla 
yazışmalara baş
landığını bildirdi.
Konuyla ilgili yazış
maların tamamlan
masının ardından 
gelecek taleplerin 
değerlendirileceğini 
belirten İlçe Tarım 
Müdürü Gürkan Kantar, 
Bakanlıkça uygulamaya

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Biirosu’ndan ahnmaktac
SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE

Balıkpazan Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Sk. 

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh.

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev

Tel: 512 05 18

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Küçük Kumla da 
Eşyalı & Havuzlu 

Kiralık Daire
Tel : 513 17 97

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

1986 MODEL |
SKODA 120 L

VADE YAPILABBİK
0.535. 387 59 69

SATILIK OTO

Sahibinden J 
96 Model Temi» j 

Ford EscortJ
Uzaktan kumae^J 
Hidrolik direks^^ j 
Otomatik ön
(0.535) 378 18

Gazetemiz Büromu:
. İstiklal Cd. Bora ŞK |

No: 3/B GEMLİK ;
Tel: 5131797



25 Ekim 2003 Cumartesi Sayfa j
HABER

Hırsızlıklara karşı önlem 
alınması istendi

Erol GÜRÇAY

Gemlik Seçimleri

üçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, hırsızlık olaylarının 
ilçenin en önemli konuların başında geldiğini belirterek, vatan
daşların topyekün sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
fice Emnn vt Müdürü 
Afi Kemıl Kurt. 
Gendik te emniyet 
acısından en büyük 
sorun olarak görülen 
hırsızlık olay lan 
konusunda 
almasa gereken 
tedbir W tî içeren 
bülten rİTgrfti- 
Emniy et Müdürü 
Kurt. Gemlik in genel 
güvenliğini 
ilgilendiren konuların 
basıda hırsızlık 
olaylarının geldiğini, 
toplumun topyekün 
sorumlu! uk üstlen
mesi gerektiğini 
hatırlatarak, v atan- 
daslan yaşanabilecek 
hırsızlıklar 
konusunda duyarlı 
olmaya çağırdı.
UYARI BROŞÜRÜ
Hmız/ara Dikkat’

başlığı taşıyan 
bültende, ev ve 
işyeri hırsızlıkları
na ilişkin alınması 
gereken önlemler 
en küçük ayrın
tılarına kadar 
anlatılıyor.
Emniyet birimlerin 
ce hazırlanan bül
tende. hırsızlık 
olay la nna karşı 
vatandaşa su 
uyanlarda bulunu 
luyor: "İşyerinizin
çevresini ve girişini 
yeterli şekilde ışık
landırın. İşyerinizin 
anahtarını kullanan 
işçilerinizin işten 
ayrıldığında kilidini 
değiştirin. Fazla 
miktarda nakit para 
ve ziynet eşyaları 
nızı işyerinizdeki 
kasada bulundur

mayın. Hırsızlığa 
karşı sigorta yap
tırın. Yatmadan 
önce kapı, pencere 
gibi noktaları kont 
rol edin. Evinizin 
etrafında dolaşan 
şüpheli şahısları 
mutlaka 155 nolu 
polis imdat telefo
nuna bildirin.

halde evinizde 
hırsızlık olduysa 
hiçbirşeye dokun
madan 155 nolu 
Polis İmdat telefo
nuna bilgi verin. 
İyi niyetli bir 
şekilde dahi olsa 
komşularınız veya 
diğer tanıdıklarınız 
gelirse, hırsızlık

TAŞI 
GEDİĞİNE

Değirmenin suyu...
"Benim bu güzel ülkemde gece 
kdüplermde bir gecede 5 bin, 
10 bm, 15 bin, 20 bin dolar 
harcayanlara 'Bu dermenin suyu 
nereden geldi?’ sorusunu 
sormayanlarla bir yere gidilmez 
Buyuruyor Sn. Baştanımız 
Recep Tayyip Erdoğan.
Pekti. Nereden buldun yasasını 
yvrüükten neden, niçin kaldırdınız 
diye sormazlar m?

Soruyoruz
Neden 9e iticin kaldırdınız?

Evinize bohçacı, 
pazarlamacı gibi 
gelen insanların 
aynı zamanda birer 
hırsız olabilecekleri
ni unutmayın. Bu 
şekilde evinize gele 
rek, size gayet uy 
gun ve çok ucuz 
fiyata eşya satmaya 
çalışıyor gibi ola
bilirler. Bu şahıs
ların siz evde yok 
ken tekrar hırsızlık 
yapmak amacıyla 
gelebileceklerini 
unutmayın. Evinizin 
giriş kapısını mutla
ka sağlam yaptırın. 
Evinize her ne mak
satla olursa olsun 
rıza göstermediğiniz 
halde girmeye çalı 
şan İnsanları mutla
ka polise bildirin. 
Kendisini polis ola 
rak tanıtan insan
lardan kimliklerini 
göstermelerini 
isteyin. Her türlü 
tedbiri aldığınız

yapılan yere kesin
likle sokmayın.
Çünkü insanlar 
bilmeyerek de olsa 
kapı, masa ve çek
mece gibi yerlerdeki 
iz ve delilleri boza 
bilirler. Kalabalık 
yerlerde yüksek 
miktarda nakit 
paranız olduğunu 
göstermeyin. 
Küçük çocuklarınızı 
takmış olduğu 
bilezik, küpe, kolye 
gibi ziynet eşya 
/arıyla dışarıya 
göndermeyin.
Otobüs ve 
dolmuşlara biniş 
lerde, Pazar 
yerinde, maçlarda 
vb. yerlerde 
başkaları tarafın
dan itildiğiniz 
anlarda elinizi 
cebinize götürmeyi 
veya çantanızı 
kontrol etmeyi 
alışkanlık 
haline getirin."

Yerel seçimlere çok az kaldı.
Koca beş sene nasıl da geçti.
Bu defa yerel seçimler daha çekişmeli 

geçecek.
Partiler tüm yoğunluklarım Belediye 

seçimlerine verecekler.
Bu bakımdan, adaylar da çok özenle 

seçilecek.
Hele bir de, yerel yönetimlerin yetki

lerini arttıran yasa çıkarsa.
Belediyeler çok önem kazanacak.
Belediye Başkanlan da tabi.
Büyük şehirlerde büyük çekişme 

yaşanacak.
Bazı adaylar üzerinde, bazı partiler 

ittifak yapacak.
Gemlik’te de Belediye seçimleri çok 

hareketli geçecek.
Gemlik halkının bir özelliği var.
Partiden çok, adayı ön plana alıyor.
AK Parti de şimdilik tek isim konuşu

luyor.
Başkan Mehmet Turgut.
Ama. Başkan Mehmet Turgut ile AK 

Parti Gemlik yönetimi arasında, pek
işme olduğu seziliyor.

Bu çekişme artarak sürerse, AK Parti 
Gemlik Belediyesi’ni kaybedebilir.

Başkan Mehmet Turgut’a Gemlik 
içinde muhalif olanlar var.

Buna bir de, AK Parti yönetimi 
eklenirse, Belediye el değiştirir.

Bu seçimlerde, Gemlik’te Doğru Yol 
Partisi öne çıkabilir.

Geçen seçimlerde (DYP) kendi kendi
ni yemiş bitirmişti.

Sağ oylar (DYP) de toplanabilir. £
Faruk Güzel’in (DYP) de olması, sağ 

oyların (MHP) ye ve (ANAP)a kaymasını 
önler.

Genç Parti, İmar Bankası olayı ile 
bitti sayılır.

Gelelim (CHP) ye.
(CHP) nin Ankara yönetimi ile, (CHP) 

tabanın öncelikleri ayn.
Halkın taleblerine saygı duyan bir 

(CHP) adayı, zirveyi zorlar.
Sonuç olarak ;
AK Parti nin kendi içindeki mücade

lesi, Başkanlık yarışına (DYP) ve (CHP) 
yi ortak eder.

Apandisit ameliyatı oluyordu.
Doktor bir ara hemşireye seslendi: 
“Biraz alkol getirin"
Hasta masadanm başını flKraı.
*• Şimdi olmaz doktor, ameliyattan 

sonra."
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Elazığlılardan CHP’lte çiğ köfte ziyafeti
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
yönetim kurulu 
üyeleri Cemil Acar, 
Bülent Çiçek ve 
Kadın Kollan Başkanı 
Okşan Tırpan ile bir
likte Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma Derne 
ği’ni ziyaret ettiler. 
Önceki akşam 
gerçekleşen ziyarette, 
Elazığlılar Kültür ve 
Dayanış ma Derneği 
Başkanı Vedat Say, 
CHP’li leri 
karanfille karşıladı. 
İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan 
kendilerine göste 
rilen yakın ilgiden 
duyduğu mutluluğu 
dile getirek sivil 
toplum kuruluş 
lannın her türlü 
görüş ve fikirlerine 
açık olduklarını 
ifade etti.
Siyasi partilerin de 
mokrasinin vazgeçil

mez unsuru olduğu 
nu belirten Elazığ 
lılar Kültür ve Daya 
nışma Derneği Baş 
kanı Vedat Say 
kendilerinin de bir 
sivil toplum kuruluşu 
olarak Gemlik te 
yaşanan sorunlara 
duyarsız kalma 
yacaklanm her 
platformda çözümü 
nü dile getireceklerini 
bildirdi.
Kapalı Çarşı’da 
yapımı planlanan 
yeni işyerleri proje 
sinden cami kısmının 
ani bir kararla 
çıkarılmasına anlam 
veremediklerini 
anlatan CHP İlçe 
Başkanı Sertaslan’ın 
bu konudaki görü 
şünü sorduğu Vedat 
Say ise, gelişmeyi 
gazetelerden takip 
ettiğini meclisten 
daha önceki şekliyle 
geçen projeyi 
olumlu karşıladık
larım bildirdi.

“Hak sahiplerine 
paralan en kısa 

zamanda ödenecek"

İ a a a a a

I 

i I 
İ

AROL MOBİLYA s
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE ÖNCÜ 

FİYATTA ÖLÇÜ

Mrk.: Hamidıye Man, Kumru Sok. No:1 
Tel: (0,224) 514 30 52 GEMLİK 

Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M, Cad. 
Yavuzlar Apt. 13 No;1 43/C BURSA 

Tel; (0,224) 363 98 72

Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
el konulan İmar 
Bankası hesaplarına 
ilişkin bütün 
işlemlerin tamam
landığını, ödemelere 
en kısa zaman içinde 
başlanacağını 
söyledi.
Meclis Genel 
Kurulu’nda, batık 
bankalar ve Banka 
cılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu 
nun işlemlerine 
ilişkin beş araştırma 
önergesi birleştiri 
lerek görüşüldü ve 
araştırma açılması 
kabul edildi.
Araştırma Korniş 
yonu 12 üyeden 
oluşacak ve 3 ay 
süreyle görev 
yapacak.
Şener, geçen 10 yıl
lık dönemde 33 
bankaya el konul
duğunu söyledi.
İmar Bankası’ndaki 
vurgunun boyutları 
itibariyle devasa ve 
benzersiz olduğuna 
dikkat çeken 
Abdüllatif Şener, 
hesaplara ulaşmakta 
güçlük çekildiğini 
kaydetti.
İmar Bankası nda

Çift Kayıt Tutulmuş 
Bankada çift kayıt 
tutuld uğ un un belir- 
Sendiğini söyleyen 
Şener, kayıtlarda 
753.5 trilyon 
mevduat görünme
sine karşın, gerçek 
mevduatın 7.8 
katrilyonu b ul- 
duğunu, 728.3 
trilyon tutannda da 
açığa iç borçlanma 
senedi satıldığını 
ifade etti. 
Abdüllatif Şener, 
İmar Bankası ndaki 
toplam 378 bin 469 
gerçek mevduat 
sahibinden 116 bin 
936’nin 5 milyar 
Uranının altında, 
297’sinin de 1 tril 
yon liranın üzerinde 
mevduatı bulunduğu
nun belirlendiği 
söyledi. Şener, 7.8 
katrilyonu bulan 
büyüklükteki parana 
piyasaya akmasının 
makro dengelere 
etkileri de - 
gözönünde bulun
durularak ödeme 
planı hazırlandığım, 
gerçek mevduat 
sahiplerinin tüm 
parasının kuruşuna 
kadar ödeneceğini 
bildirdi.

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ!

■ Gemlik'te İlk

I Uluslararası 
Salata Ban

I Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri

I Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MAMA MİA PIZZARIfl
Oâ j

Ev ve işyerlerine servisimiz verdir
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMÜK
Tel: 513 53 67
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DenmMaı öğmilae yardım
Limanımıza gelen Kılıç ve Tayfun adlı gemilerin komutanları, Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu öğrencilerini sevindirdi.
Li—wniTa ge
lerek. halkın 
gezmesine izin 
verilen Türk Deniz 
Kuvvetleri ne ait 
Küse ve Tayfun adlı 
gemilerin komutan
ları Lale-Kemal 
Kjöc nköğretim 
Okulu ndaki yoksul 
30 öğrenciy e okul 
çantası ve kırtasiye 
yardımında 
bulundular.
Dûn. beraberindeki 
Deniz Kurmay 
Kıdemli Binbaşı

M. Koray Eryaşa, 
Deniz Kurmay 
Kıdemli Binbaşı 
Nazmi Ekici ve 
Kılavuz Veteriner 
Kıdemli Üsteğmen 
Tolga Baran ile 
Lale-Kemal Kılıç 
ilköğretim 
Okulu na gelen 
U.nci H/B Filotillası 
Komadoru Deniz 
Kıdemi i Albay 
Adnan Özbal, 
Okul Müdürü 
Tamer Andil ile bir 
süre sohbet etti. 
Albay Özbal a okul 

hakkında bilgi 
veren müdür 
Andil, bin 100 
öğrencilerinin 
bulunduğunu, 
bunlann 750 
tanesinin yeşilkart 
sahibi ailelerin 
çocuklan 
olduğunu bildirdi. 
Okullarının fiziki 
konumunun 
Gemlik’te en iyi 
durumda 
bulunduğunu, 
bünyelerinde 2 
adet bilgisayar 
laboratuan 
olduğunu belirten 
Andil, kısıtlı 
imkanlarla hizmet 
verdiklerini, . 
eksiklikleri öğret
menlerin özverili 
çalışmalarıyla 
tamamlamaya 
gayret ettiklerini 
söyledi.
Albay Özbal daha 
sonra beraberindeki 
komutanlarla birlik

Deniz kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki savaş gemisi ile birlikte ilçemize gelen komu
tanlar, Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere kırtasiye yardımı yaptılar.

te Sosyal 
Yardımlaşma 
Başkanı ve Rehber 
Öğretmeni Gönül 
Karbay tarafından 
tespit edilen ihtiyaç 
sahibi 30 öğrenciye 
beraberlerinde 

getirdikleri kır
tasiye malze
melerinin de bulun
duğu okul çanta- 
lannı dağıttılar. 
Öğrencilerin 
sevincinin yüzlerine 
yansıdığı yardım 

töreninde, öğret
menler ise, 
okullarının ilk kez 
asker yardımı 
almalarından dolayı 
duydukları 
memnuniyeti 
dile getirdiler.

ı konun

I WM CAZ SOBALARI MERKEZİ

IMMRO4CVO6H-TOVOSTOME-TOYOKUNİ-ŞAPP
-EP MA PKA JAPON GAZ SOBANIZ]

I ŞOK VBXK PMÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I «mi sıtası umiı sarış ve servIsImIz vardir
| FhriL 
J ÇAKMAK 

■ FİÜTRE
I POMPA

25.ooo.ooo. TL DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.TL

0.000.000. TL

3.5OO.OOO.-TL.

0Y0 TİCARET

ŞOKPİYATLAR 
15.9.2003- 15,10,2003 
TARİHLERİ ARASINDA 

MERKEZİMİZDE 
KAPILAN BAKIMLARDAN'

ÜCRET ALMIYORUZ
Yeni Pazar Cad..WB «1:513 7107

GÖKTÜRK LTD. $Tİ.
»Mili »M W|

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
HİZMETİNİZE AÇILDI
KALİTEYİ UCUZA ALÎN 

FARKT YAŞAYIN
Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Takımın gidişatına üzüldüğünü söyleyen DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel:

“Gemlikspor hiç bu 
duruma düşmedi”

Ali ÖZYURT

Yârin saatlerinizi
bir saat geri 

almayı unutmayın
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
grubunda zor 
günler geçiren 
Gemlikspor’a fut
bolcu transferine 
karşı çıkmasına 
bir anlam 
veremediğini 
söyledi.
Gemlikspor’un 
Gemlik’i temsil 
ettiğini belirten 
Güzel, kimsenin 
yardım etmediğini 
ifade eden

Turgut’un başkan
lığı döneminde 
kulübe 35 milyar 
lira para yardımın
da bulunduğunu 
bildirdi.
Yine işadamı Melih 
Kazanç’ın cebinden 
20-25 milyar lira 
para verdiğini 
belirten DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel; "Verilen 
paraların hepsinin 
makbuzları var. 
Bu konuda 
herkesle yüzleş 
meye hazırım. 
Gemlikspor hiç

DYP İlçe Başkanı Güzel, Gemlikspor’a 35 milyar 
lira para yardımında bulunduğunu söyledi.

böyle bir duruma 
düşürülmemişti. 
Bundan büyük

üzüntü duyuyo
rum. " diye 
konuştu.

Yaz saati uygula
ması, bu hafta 
sonu bitiyor.
Uygulamanın sona 
ermesiyle, 
26 Ekim 2003 
Pazar günü saat 
02 de, saatler bir 
saat geri alınacak.

30 Mart Pazar 
günü, saat 01 de 
saatlerin 1 saat 
ileri alınm a s i vla 
başlayan uygu la
mada. elektrik 
enerjisinden tasar
ruf sağlanması 
hedeflenmişti

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B I

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK

MAKİNA TEKNİKERLERİ

✓ 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezm
✓ Askerliğini yapmış,

✓ Gemlik'te ikamet eden
MAKİNA TEKNİKERLERİ ARANIYOR
MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİ

Tel : (0.224) 522 81 80 Fax : 522 81 81 
Kurtul Köyü - GEMLİK

e-mail:mehmet.dikîm^ muratotomat.conLİr ]

MUHASEBE ELEMANI
ALINACAKTIR

Ticaret Lisesi çıkışlı, Muhasebe Yüksek , 
okulu mezunu, asgari bir yıl ön muhasebe | 

deneyimli bay elemen alınacaktır.
İsteklilerin 513 30 90 numaralı telefon fc 

görüşme randevusu almaları rica olunur. I
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Anne adaylarına Aşın temizlik 
aile içi ilişkiyi 

bozabilirvitaminli simit
Anne adayları için 
özel bir simit 
üretildi.
Hacettepe Üniver
sitesi Beslenme ve 
Diyetetik 
Bölümü'nce, anne 
adayları ve 
hamileler için çok 
önemli olan folik 
asit ve demirle 
zenginleştirilmiş 
"vitaminli simit" 
üretildi.
Beslenme ve. 
Diyetetik Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Tanju Besler, 
yaptığı açıklamada. 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Türkan 
Kutluav Merdol 
tarafından 
yürütülen projenin, 
üniversite Bilimsel 
Araştırma Birimi 
tarafından 
desteklendiğini 
söyledi.
Türkiye'de her üc 
kadın ve çocuktan 

biri ile her iki 
hamileden birinin 
kansız olduğunu 
belirten Doç. Dr. 
Besler, folik asit 
adlı vitaminin 
yetersiz aliminin 
bunu artırdığını 
vurguladı.
Bu gerçekleri baz 
alarak yola çıktık
larını belirten Doç. 
Dr. Besler, "Bazı 
ülkelerde unun 
zenginleştirilmesi 
öneriliyor. Örneğin 
ABD de 1998 
yılından bu yana, 
100 gram una 140 
mikrogram folik 
asit katılması 
zorunlu. Biz de, 
simit tüketimi çok 
yaygın olduğu için 
bunu seçtik ve 
simiti belli oran
larda folik asit ve 
demirle zengin
leştirdik. " dedi. 
Besler, "Folik asit 
yetersizliği, çocuk-

larda nöral tüp
defekti (NTD) 
denilen ve 
bedensel özür ile 
zeka geriliğine 
neden olan 
hastalıklara yol 
açabiliyor. Bu 
hastalık Türkiye 
ve dünyada bir 
sorun. Yapılan 
çalışmalar, 
hamilelik öncesin
den başlayarak 
günde 400 mikro- 
gram folik asit 
aliminin, NTD 
görülme oranını 

üçte iki azalttığını 
ortaya koydu." 
şeklinde konuştu. 
Doç. Dr. Besler, 
çalışma sonucu 
katılımcıların, 
kalp hastalığı, 
parkinson, dovvn 
sendorumu gibi 
hastalıklara zemin 
hazırlayan ya da bu 
hastalarda yüksek 
düzeyde görülen bir 
aminoasit olan "ho 
mosistein" düzey
lerinde de düşüş 
tespit edildiğini 
dile getirdi.

OKB hııt 
luşinm günlük 
yaşamını, ts-okui 
hayatını olumsuz 
etkilemeye basla 
dığında. kendmde 
görülen beftrtiftrri 
baskala nn m da 
yapmasını istediği 
anda hastalık 
konumuna girebile
ceği belirtiliyor. 
Belirtiler arasında 
zihne istenmeyen 
düşünme takılması, 
bunun istemli 
çabayla atıla—a 
ması, bu düşünce 
lerin bireyi rahatsız 
etmesi gibi davranış 
bozukluklarının 
olduğunu belirten 
uzmanlar, belirti
lerin saldırganlıkla, 
cinsellikle, bir davra 
nişini denetleye- 
meyeceğiyle. 
günlük basit konu
larla ilgili olabile-

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİL 
2 K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubası Mh. Cesme Sk. No: 18 GEMLU 

Tel: 514 91 30 Fax : 512 20 76

belirtti

kor arasvıda e» esrik 
yıkama. durenKfik

gibi dav r artışlar 
göralebdeceğ—i 
belirten uzmanlar, 
hastaların bulaşığı 
saat ler c r ysiun a 
bi Jec eğmi. c a—asm 
birçok kez durulat.* 
bilet eğ in ı. ka pnv 
ocağı kapatıp 
kapat madagandan 
emin olamad»ğı Kir. 
yoldan geriye donup 
bunları kontrol ede
bileceğini. e I inin t» 
miz olduğuna inan 
ması »cin bir kah p 
sabunun bit ir ebele 
ceğini. başkalarımı» 
dokunduğu eşyaya 
da dokunmak 
istemeyeceğine 
dikkat çekti.

Gemlik faksı 
fakü

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52
C.Savcrfrğı 513 10 53
CJavcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

Uludağ Turizm 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

HASTANELER

Devtet Hastanesi 513 92 00
9BK Hastanesi 513 23 29
Merâağ,Ocağı 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

513 23 24
514 38 50

RESMİ DAİRELER

TEK Anza
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Mûd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Mûd.
İlçe Seç. Md.

513 2066
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513
513
513
513
513
513

11 74
13 53
10 57
13 08
11 33
1095

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
513 .14 11
513 1042
513 1092
513 11 86
513 77 73

BELEDİYE

Santral
Başkanlık
Zabıta
Otobüs İşlet
Su İşlet 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 4520
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yama 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

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

İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR- FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
T ek gaz 513 1637

_ Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likit gaz 5138000

513 10 79AKC AN PETROL 
YFRLİYURHAR
PFTROt 513 3033

NÖBETÇİ ECZAN
25 Elcim 2003 Cumartesi 

YASEMİN ECZANESİ

26 Ekim 2003 Pazar 
SENA ECZANESİ

KKrfez
■—■OMU* S¥«S CAZTEMB

YIL : 31 SAYI : 1680
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GLTER 
Y azı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel : 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer: KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yayınahk-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini baııanı Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Giyside yeni adres Kleooalra Oto şefei
Göktürk Limited ““TTT-~Göktürk

tutuklandı

'I

Şirketi bünyesinde 
yeralan Kleopetra 
Giyim Fabrika Satış 
Mağazası düzenle
nen törenle açıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un da 
katılarak açılışını 
yaptığı giyim 
mağazasında bay, 
bayan ve çocuk 
olmak üzere, her 
yaştan kesime 
hitabeden giyecek
ler bulunuyor. 
Eşref Dinçer Mahal 
leşi Okul Sokak 
Numara 3’de 
faaliyete geçen 
Ethem Öztürk, 
Ferda Göktaş ile 
Pınar Doğan’ın 
sahibi olduğu 

[ mağazanın açılış 
kurdelasını kesen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gerek giyim 
gerekse gıda

I alanında açılan bu '

I 
rHIMX:51325J1 I

ftöümî

tür işyerlerinin 
Gemlik’in büyüyüp 
geliştiğinin bir 
göstergesi olduğu 
nu söyledi, 
işyerinin hayırlı 
olmasını dileyen 
Turgut ve da
vetlilere firma 
sahipleri tarafından 
çiğ köfte ikramında 
bulunuldu.

Başkan Turgut 
davetlilerle yaptığı 
sohbette, belediye 
çalışmalarına 
değindi.
Turgut, görev yap
tığı süre içerisinde 
Gemlik’e önemli 
hizmetler gerçek
leştirdiğinin altını 
çizerek, sporda 
tesisleşmeye 

yatırım yapama
maktan yakındı. 
Tekrar seçildiği 
takdirde, sporun 
altyapısını tesis 
edecek çalışmalar
da bulunacağını 
bildiren Başkan 
Turgut, aynı zaman 

da sosyal etkinlik
lere de ağırlık vere 
çeklerini ifade etti. 

ahözyurt 
Gemlik’te noter 
satışıyla satın 
aldıkları otomobil
lerin parasını 
ödemeden kaçan 
3 şahıs çıkarıldık
ları mahkemede 
tutuklanarak 
cezaevine kondu. 
Oto şebekesine 
aracını kaptıran 
Haşan Özgür’ün 
ihbarıyla, İnegöl 
polisi tarafından 
yakalanarak, 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü 
ekiplerine teslim 
edilen Ali Metin 
(28), Erol Yıldırım

(22) ve Aü
Ortakaya (45) 
emniyetteki sorgu
larının ardından 
çıkarıldıkları 
mah kemede 
tutuklanarak 
cezaevine 
konuldu.
Son işinde yakayı 
eleveren şahıslar, 
müşteri olduklan 
arabaların 
paralarını 
ödemeden noter 
satışını alıp, çeşttfi 
bahaneler öne 
sürüp aradan 
kaçırıyorlardı.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI

MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTELLERDE
✓ 4-5 YILDIZLI 
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR
KONAKLAMA
15 GÜN SÜRELİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

✓ S YILDIZLI 
YEMEKLİ

✓ STANDART TİP HAC
✓ STAHDART TİP HAC KISA

2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STANDART TİP HAC YEMEKLİ
KONAKLAMA 
13 6ÜH SÜRELİ 
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ 
✓ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ

&a HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ; /t P I P F> I |k| f 
v ✓ İllerden, Hava limanına gidiş, dönüş ■ b^" •

✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti THDir m a w a bade
✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri T URa MAVA YOLLARI

jî ✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler « mi
< ✓ Harem-i Şerif, Müzdelife, Mlna, Hira Dağı, Hira Mağarası, Yedi Mescidler KAYABEYOGLUhİ
z S Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev T. < D i c iz v A U AT w 
i ✓ Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler I U KI Z./V1 □1YA n AI ।
> ✓ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'hın Kabri, Cennetül Baki Demirsubaşı Mh.^y
' > 2kC Ç^ntaSA Slrf ÇantaSI Ve Heybe Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 1
। ✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Yaka Bayrağı, V,. .~ ,, - c, 4 • n »» ra]
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri Tel : 514 47 71 Fax : 514 4U 44^1



gazeteni. Gemlik KÖRFEZ, yeni

Satılık ve kiralık ilanlarınızı ücretsiz yayınlıyoruz

Hoşgeldin Ramazan
İslam aleminin en kutsal aylarından olan Ramazan, dün akşam kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Bir ay sürecek Ramazan boyw»- 
ca» müslümaniar giin boyunca oruç tutup, ibadet edecekler. Müslümaniar, bu sabah ilk defa sahura kalkarak, oruç tutmaya başlayacaklar. 
İlk iftar saat 17.17 de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle, bilhassa gıda maddeleri satan işyerlerinde dün yoğun bir alışveriş goruldu. 
Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi müslümanlann ibadetleri ile geçecek, Ramazan Bayramı ise, 25-26-27 Kasım günleri kutlanacak -

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■ 
027 Ekim 2003 Pazartesi FİYATI ; 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi'nde yıpntanan 

30 Mama Mıa Pizzena kuponunu, Mama 
Mıa Pizzeria’ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

4.KUPON 4.SAYFADA

AK Parti’nin Küçük Kumla ikinci belde bürosunun açılışında konuşan Faruk Çelik müjdeyi verdi

w

Çjibıe t^akış
Kadri Güler
gemi i kkorf ez ö mynet.com

Üniversiteyi istememek
Gemlik'e yüksek okui ve fakülte kazandır- 

| mak içm sürdürülen mücadele yeni bir aşa
lı maya girdi.

Bursa nm hiçbir ilçesinde, Gemlik’teki 
|| yoğunlukta yüksek okul ve fakülte açılmıyor.

Bunu sağlayan Uludağ Üniversitesi 
|| Senatosudur.

Hukuk Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu 
j ve 10 Meslek Yüksek Okul...

Bunun nedeni okulların açılacağı arazidir.
57. Hükümet döneminde Sunğipek 

|| Fabrikası ve arazisi bu amaçla Uludağ Üniver- 
|| sitesi ne devredildi.

Ama, AKP hükümeti kurulduktan sonra, bu 
|| tahsis adeta durduruldu.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un arazi
li den istemleri, Ankara’dan Gemlikli AKP 
nlMetvekiK Alfan Karapaşaoğlu’nun engelleri 
|| le tnagünlere geldik.
i Van satırları ibretle okuyun.

AKP Grup Başkan vekili Faruk Çelik 
| Sunğipek in Üniversiteye devredileceğini 
|| söyledi^ Küçük Kurnla Belde Bürosu açılışın- 
|| da, Üniversite'nin Gemlik’in çehresini 
|| değiştireceğini söylüyor.
| Ardmdan konuşan Gemlik’li Milletvekili 
|| KarafKMaoğlu ise, Sunğipek arazisini Üniver- 
|| siteye vermekle cinayet işleneceğini söylüyor.

Tablo bu.
BSr yanda gezi alanı ve çay bahçesi isteyen- 

ller, bir yanda Gemlik e eğitim kuramları 
|ı getirmek
I Gemfik halkı bu konuda iyi değerlendirme 
|| yapmak ve (4xakf^rfmr/jn geleceğine ipotek 
■ koyanları iyi tammalubr.

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Çelik, Sunğipek arazisinin üniver
siteye devri konusunda, Maliye Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını 
bildirerek; "Kurulacak fakülte ve yüksek okullar Gemlik'in çehresi
ni değiştirir. Gelişimine büyük katkı sağlar." dedi.
✓ Adalet ve Kalkın 
ma Partisi Küçük 
Kumla Belde Teşki 
latı’nın ikinci hizmet 
bürosu, Kumla 
Caddesi’nde törenle 
hizmete açıldı.
✓ Açılışa Bursa 
Milletvekilleri 
kalabalık bir 
çoğunlukla katıldı. 
✓ AKP Küçük 
Kumla Beldesi’nde 
yerel seçimlere 
yönelik çalışmaları 
başlattı.

✓ AKP Bursa 
Milletvekili ve 
Grup Başkan 
Vekili Faruk 
Çelik, yaptığı 
konuşmada, 
Sunğipek 
Fabrikası arazi
sine kurulacak 
plan üniversite 
ile ilgili Maliye 
Bakanlığındaki 
sorunun 
çözümlendiğini 
söyledi.

Hab. syf 3'de

Karapaşaoçlu, üniversiteye karşı
AK Parti Küçük Kumla Belde Teşkilatının ikinci 
bürosunun açılışında konuşan AKP Bursa 
Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, Sunğipek 
arazisinin Uludağ Üniversitesi’ne devrine ilişkin 
olarak yaptığı açıklamalar şok yarattı.
Karapaşaoğlu, Faruk Çelik’in aksini konuştu ve 

Gemliklilerin yüzde 70’inin üniversiteyi istemeye
ceğini ileri sürdü. Şehrin nefes alacağı bir alan 
kalmayacağını da savunan Karapaşaoğlu; üniver
sitenin Sunğipek’i işgal ettiğini söyledi ve 
"Gemlik’te bu konuda cinayet işleniyor.'* dedi. ______

Haberi sayfa S’de Altan Karapaşaoğlu

mynet.com
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Denize düşen martı..
I Suya düş(mey)en üniversite hayali..
I AKP'nln Bursa İl Bursa, Bursa ile ilgili iç 

I açıcı haberler verirken bizi de ilgilendiren bir 
I konuyu gündeme getiriyor.
I Sunğipek arazisi, Uludağ Üniversitesine 
I tahsis edilecek.
I Oldu..

Yeniden tahsis..
Bildiğimiz kadarıyla arazi zaten Uludağ 

I Üniversitesine tahsis edilmişti.
I Ayrıntılarda sorun yaşanıyordu..

Her neyse, öyle ya da böyle, haberi yerel 
I ve de genelde iktidar olan AKP’li bir ağızdan 
I duymak umut veriyor ancak, merak da 
I uyandırmıyor değil?

Şu güzel ramazan gününde şeytanın 
I dolduruşuna gelip de bir koyundan bu 
I kaçıncı post diye sormayalım?

Yerel seçimler yaklaşırken pompalanan 
I bir umut olmamasını dileyelim.

Ama;
Dikkatimizi dağıtıp beynimizi de uyutma

I yalım.
Çünkü, umut afyondan beterdir her* 

I halde..

Direnç kırar. Heyecan verir.
Boşuna mı diyorlar;
“Kimi ümitle, kimi simitle yaşar” diye.
Ümit karın doyurmuyor.
Simide talim etmeye devam.
Hem simit dinamik tutar.

I Uyutmaz.
Üniversite er ya da geç Gemlik'te açıla- I 

I cak, açılmasına da...
Bari tez açılsa..
Çünkü erken giden yol alıyor.
Baksanıza atı alan Üsküdar'ı geçiyor. 
At üstünde* Üsküdar geçilir mi?
Geçiliyor İşte..
Üsküdar deyince, Gemlik İskelesi'ne I 

I yanaşan gemiler ve uçuşan martılar can- I 
I (anıverdi gözümde..
I Bizim iskelede martılar yok olmuştu.

Ne zamandır kıyıya yaklaşmıyorlar? 
Biraz daha açıklara gidiyorlardı.. 
Onlar bile ayırdedebiliyorlar iyiyi kötüyü. 
Bir delikanlı daha var.
İyiyi kötüyü ayırdedebilen.
25 yaşındaki Yûnus Aydemir.
İskele Meydanı’nda dolaşırken bir I 

I martının denize düştüğünü gören Yunus I 
I Aydemir, martıyı kurtarmak için denize atlı I
I
| Martıyı kurtarmanın heyecanıyla dev dal- I
I gaların farkına varamayan delikanlıyı, yine I 

iyiliksever bir yurttaş Hüseyin Okumuş, dal I
I gaların pençesinden yaşama döndürüyor.

Ne günlere kaldık yarabbi. I
Martıyı kurtarmak insanlara kaldı.
Martı ne yapsın? I
Deniz deniz değil ki bataklık. I
Yoksa eskiden olsa martı canını kurtar- I

mak derdine düşer miydi? I
Hem de denizde... I
“Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir I

bahar.” I
Ne güzel şarkıydı değil mi? I

CUMHURİYET TACI

1914 ydmda başlayan I. Dünya 
Savaşı’na katıldığımız devletlerin 
yenilgiyi kabul etmesi sonucunda. 
Osmanh Devleti baştan başa işgal 
ed il ir. Ancak bundan sonra başlayan 
Kurtuluş Savaşı’nda Türk Milleti, 
Büyük Atatürk’ün önderliğinde yurdu 
düşmandan temizler. Savaş 
kazanılmıştı. Fakat savaş, arkasında 
pek çok acılar, gözyaşları ve sıkıntılar 
bıraktı. Savaşın kazanılmasıyla iş bit
miyordu. Koca bir imparatorluktan, 
bugün üzerinde yaşadığımız topraklar 
kalmıştı elimizde. Asıl güçlük bundan 
sonra başlıyordu. Bu topraklar 
üzerinde yeni bir devlet kurulacaktı. 
Lozan Antlaşmasıyla fikir savaşını da 
kazanarak, bağımsız bir devlet olarak 
ortaya çıktık.

Takvimler 29 Ekim 1923’ü göster
diği gün Cumhuriyet ilan edilir.

Atatürk’e göre “Cumhuriyet reji
mi demek, demokrasi sistemiyle 
devlet şekli demektir” Cumhuriyet, 
millet egemenliğini belirleyen ve mil
let egemenliğiyle bağdaşabilen tek 
rejimdir. Atatürk, egemenliğin millete 
ait olduğu görüşünü izlemekle ve bu 
görüşü yeni Türk devletinin temel taşı 
yapmakla, devlet ve hükümet şeklinin 
de Cumhuriyet olacağını ortaya atıyor 
du.

29 Ekim 1923’te ilan edilen

Cumhuriyet, tesadüfen secÜM* dJ 
doğmuş bir dev let ve —ı r
değildir.

Cumhuriyet Türk Mdhüm 
kaderinde yer almıst». 
idaresinde milli egemeni*^ 
i r adeyi ve hür secim i eva v katoü 
ilkenin, yönetim biçimi CumhurM||t| 
Bu tarz yönetim milli 
kavramını en iyi t emsi I edecek, e f j 
gerçekleştirecek, en iyi uv<gdatan|J 
bir devlet şekli olup. demofcraaatB^I 
en gelişmiş şeklidir. Atatürk ü» fefeJ 
siyle “Türk milletinin tabiat ce«kt<l 
terine en uygun olan bu iden mMİ 
milletin insanca yaşamasını buurl 
si, insanca yaşamanın neyr 
olduğunu öğrenmesi demektir * 1

Atatürk’ün kurduğu Cu.TnhwwMh| I 
yaptığı inkılaplarla VTirduMtl 
medeniyet dünyasında bir ydde w I 
lamıştır. Ancak geride kalmamd o* i 
yapılanları asla yeterli gormenıdMi I 
Daha çok çalışmalıyız

Atatürk, eseri olan ( umherişdfl 

korumak görevini, cok w®
güvendiği Türk gençliğine venaMfrfl 
Cumhuriiyet, Atatürk'ün beuaflM 
taktığı inkılap çiçeklerinden onsa» |] 
bir taçtır.

Bu tacı Atatürkçü düsüncefadrfl 
yetişmiş Türk gençliği gelecek | 
lara ulaştıracaktır.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

Mîlllh KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ ta
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan afaMto-

1 SATILIK DAİRE KİRALIK DAİREİ H SATILIK OTCJ

Balıkpazan Alemdar Cd. Manastır da
Yakup Çavuş Sk. 120 m2

55 tonluk zeylin deposu eşyalı lüks daire
(0.532) 361 16 18 Tel: 513 46 11

1986 MODEL 1
SKODA 120L

VADE YAPHABİÜİ 
0.535. 387

Manastır da deniz 
manzaralı, kaloriferli... 

(0.535) 774 45 32

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 katlı bahçeli 

262 m2 ev

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası 

Bitişiği Kiralık Büro 
Tel : 513 24 34

Sahilrâdefi
96 Model

Ford EsoortJ 
Uzaktan kuma6rf*| 
Hidrolik 
Otomatik ön a*J|

Tül: 512 05 18_______ . Siz de satılık veya kiralık 

ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 

ücretsiz yayınlatabiliriz.

(0 535) 378 1» J

SATILIK ARAZİ 1 Gazetemiz Bûror- 
İstiklal Cd. Bon
No:3/BGB»>
W: 513

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zevtinlik 

Tel : 512 05 18
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. Çelik, “Üniversite 
sorunu çözümlendi”

AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Çelik, Sunğipek 
arazisinin üniversiteye devri konusunda, Maliye Bakanlığı 
ile anlaşma sağlandığını bildirerek; "Kurulacak fakülte 
ve yüksek okullar Gemlik’in çehresini değiştirir. 
Gelişimine büyük katkı sağlar." dedi.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Küçük
Kumla da ikinci parti 
binasını hizmete açtı. 
Açılışta konuşan 
AKP Grup Başkan 
vekili, Bursa Millet 
vekili Faruk Çelik, 
Uludağ Üniversite- 
si’ne tahsis edilen 
Sunğipek Fabrikası 
arazisinin Maliye 
Bakanlığı ile olan 
sorunlarının çözül
düğünü, açılacak 
üniversite ile

-Gemlik’in çehresinin 
değişeceğini söyledi. 
Kumla Caddesi 
üzerinde bulunan 
binanın açılışına, 
AK Parti Grup 
Baskanv ekili Faruk

AK Parti Küçük Kumla Beldesi’nde ikinci parti bürosunu Kumla Caddesi’nde açtı

Çelik, Milletvekilleri 
M. Emin Turan, 
Zafer Hıdıroğlu, 
Sedat Kızılcıkh, 
Aftan Karapaşaoğlu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
Kadın Kollan

Başkanı Güldane 
Baykal ve partililer 
katıldı.
AK Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
yaptığı konuşmada, 
belde içindeki mev
cut binanın yeterli 
gelmediği için sahile 
ek bina açma

TAŞI 
GEDİĞİNE

Krizler Ülkesi

Ne çileli bir mdktu
Krizler altında, bir ömmt gecârdBv I
Ekonomik krizler.
Siyasi krizler.
Bu iki kriz hem devletî felç etti.
Hem de milleti fe*ç etti
Bugünlerde at biraı düzeldik.
Enflasyon (% 20) nın altına indL
20 yıldan beri ilk kez. devirt (% 30? 

faizin altında borçlandı.
Herkes biraz düzelir gibi okta
Ama. Kriz sancımız yine tuttu
Şimdi de kafayı, bayramlara taktdu
Artık bayramların da. tadına h açu-y 

başladık.
Bu tehlikeli zıtlaşmanın ilk adımını 

Sayın Erbakan atmıştı.
Tarikat liderlerine, Başbakanlıkta iftar 

yemeği vermişti.
Erbakan'm bu pervasız tavrına, çok ' 

sert misilleme geldi.
Ve. Hepimiz 28 Şubat ile tanıştık.
Ama. Erbakan’a misilleme yapan 

hareket, iyin dozunu kaçırdı.
“Kamusal alanda" başörtüsü yasak

landı.
Kamusal alan nedir.
Kişinin fiilen devlet görevi yaptığı 

alandır.
Eğer “kamusal alanı” tam tarif etmez 

şeniz her an kriz yaşanır.
Bir kafaya göre;
- Büroda kamusal alandır.
- Resmi lojmanda, kamusal sayılmalıdır.
- Sitenin bahçesi bile kamusaldır.
Eğer insanların resmi görevi dışındaki 

alanları da kamulaştırdığınız zaman, 
sosyal yaşam zehir olur.

Türkiye'de kriz konusu yapılan konular, 
özellikle açık açık tarif edilmiyor.

İrticanın nasıl tarifi yoksa.

Kamusal alan tabirini de açıklanmıyor.
Geçmişte bize. Milliyet ve Cumhuriyet 

Gazetesi okuduk diye potansiyel suçlu 
gözüyle bakmışlardı.

Kominizin geliyor diyerek, egemen 
güçler halkı baskı altına almıştı.

Kominizin falan gelmedi.
Bugün ortada, irtica senaryosu var.
11 Eylül den sonra, dünyada hiç bir 

ülke din devleti olmaz.
Türkiye ise hiç olmaz.
Avrupa Birliği adayı Türkiye, din 

devleti olamaz.
İran bile din devleti statusündün çık

maya çab alıyor.

gününTözü

SUNĞİPEK 
ÜNİVERSİTEYE 
Uzun süredir gün
demden düşmeyen 
Sunğipek arazisinin 
Uludağ Üniversite- 
si’ne devri konusun
da, Maliye Bakanlığı 
ile anlaşma sağ
landığını açıklayan 
AK Parti Grup 
Başkan Vekili 
Faruk Çelik, 
Üniversiteye bağlı 
olarak Gemlik’te 
kurulması düşünülen 
fakülte ve yüksek 
öğretim kuramlarının 
Gemlik’in çehresini 
değiştireceğini ve 
şehrin gelişimine 
büyük katkı sağlaya
cağını vurguladı.

gereğinin doğdu
ğunu söyledi.
AK Parti Grup 
Başkan Vekili ve 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik, parti
lerinin Türkiye’nin 
en ücra köşelerine 
kadar teşkilat
landığını belirterek;
"AK Parti her yerde 
olmalı." dedi.
Hükümetin yaşanan 
sorunların çözümüne 
yönelik mesafe 
aldığını bildiren 
Çelik, insanların 
ekonomik olarak 
daha rahat ve 
sorunsuz 
yaşayabileceği bir 
Türkiye’nin uzak 
olmadığını söyledi.Cok mu önemli...

“Milyonlarca insanın merakla 
beklediği Aşmalı Konak filmini 
herkesten önce ben seyrettim/ 
Hürriyet in manşetinde böyle 
yazıyor Sn. Ertuğrul Ozkök... 
Sanki çok mühimmiş.
A Beyefendi...
Şöyle bir gez dolasta 
halkmm durumunu seyret. AK Parti Küçük Kumla Belde Başkanı Sedat Mutlu 

ve yöneticiler birlikte görülüyorlar.

Kötülük etmekten pişman olmanın. 
En iyi şekli, iyilik etmektin 

“Bretone”
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Ağnlı Ozan gençlere sanatını öğretiyor
Ali ÖZYURT ’ _______________

Ağnlı Halk Ozanı ve 
mahalli sanatçı 
Muzaffer Bulut, 
açtığı müzik evinde 
sanatını gençlere 
öğretiyor.
Küçük yaşlardan 
beri bağlama 
çaldığını belirten 
Halk Ozanı Muzaffer 
Bulut, bu sanata 
40 yılını verdi 
ğini söyledi.
Hamidiye Mahallesi 
Papatya aralığında 
açtığı Onur Müzik 
Evi’nde aynı zaman
da müziğin her 
alanında sanat icra 
edebilen ekibiyle, 
Gemliklilerin düğün, 
nişan gibi mutlu 
günlerinde tamamen 
profesyonel anlamda 
müzik hizmeti sun
duklarını söyleyen 
Muzaffer Bulut,

verdiği bağlama 
kursuna gençlerin 
büyük ilgi göster
diğini bildirdi.
Türk müzik kültü 
ründe bağlamanın 
önemli yeri bulun
duğunu anlatan 
Ağrılı Ozan Muzaffer

Bulut, yaşamı 
boyunca sazı eline 
almamış insanları 
bile 2 ay içerinde 
bağlama ustası yap
tığını vurgulayarak, 
kursların nota 
dahilinde sistemli 
ve bilinçli bir

eğitimle verildiğinin 
altını çizdi.
Bu arada, bağlama 
eşliğinde kendi çalıp 
söylediği kasetleri 
de bulunan Muzaffer 
Bulut, yanık 
sesiyle dinleyenleri 
mest ediyor.
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I AROL MOBİLYA
i] ✓ MUTFAK DOLAPLARI

LhJ

1

Çocuğunuzun 
parmak izini saklayın

E ✓ YATAK ODASI
İ ✓ GENÇ ODASI
1 ✓ DÖRT KAPIU GARDROP 
I ✓ ÜÇ KAPIU GARDROP 

| ✓ PROFİLLİ GARDROP 
3 ✓ VESTİYER - KOMİDİN 
| ✓ KARYOLA - ŞİFONYER

| ✓ KfTAPUK
3 ✓ ÇALIŞMA MASASI
I ✓ BİLGİSAYAR MASASI

Ailelere çocuklarının 
kaybolma olasılıkları
na karşı bir dizi 
öneride bulunuldu. 
“www.kaybolanlar.co 
m” adresinde yer 
alan bilgilere göre 
çocuğun kaybolmasın 
dan önce ailelerin 
neler yapabilecekleri
ni sıralandı. Buna 
göre; ailelere daima 
çocuklarının “en son 
fotoğrafina” ve “par
mak izlerine” sahip 
olmaları önerilirken, 
“Çocuğunuzun 
DNA’sı nı belirleye
cek birşeyini (kan, 
saç teli gibi...) 
muhafaza edip 
alındığı tarihi de 
unutmayın” denildi. 
Diğer, tavsiyeler 
şöyle yer aldı : 
“-Çocuğunuzun sizin
le nasıl irtibat kura
bileceğini belirleyin.
-(Bunlar benim 
çocuğumun başına 
gelmez) diye asla 
mazeret yaratmayın. 
-Çocuğunuza özel bir 
kimlik kartı yaratın ve 
o kartı devamlı taşı
ması için ikna edin. 
-Çocuğunuzun prog 
ramını bilin, okula 
gittiği ve döndüğü 
saati normal yolcu
luğunun güzergahını 
ve süresini bilin.
-Çocuğunuzun 
arkadaşları ve ailerini 
tanıyın.

Arkadaşlarının adını, 1 
telefon numarasını 
adres bilgilerini içe 1 
ren bir defteriniz ol I 
sun. Çocuğunuzun bu 
bilgilerinin bulunmadı 
ğı bir yere gitmemesi! 
için bir yöntem
bulun.” Ailelere ço I 
cuklannı kayboldu 
ğunu düşündükleri Üd 
anda neler yapabile- I 
çekleri de anlatılır 
ken, çocuğun arkadaş 
lannın ailelerinin kont 
rol edilerek, onlara ] 
çocuğun arandığım 
söylenmesi istendi. 
Ayrıca, okul, kreş 
veya yuvanın bilgilen I 
dirilmesi, bunlardan 1 
sonuç alınamaması 
durumunda polisin 
aranması önerilirken, I 
“Polisi arayın. Rapor I 
tutmasında ısrar edin I 
ve dosya numarasını | 
alın” denildi. “En son I 
kim nerede çocuğu I 
nuzu görmüş, bunları I 
öğrenmeye çalışın”, I 
“en son ne giydiğini I 
bilin”, “Yardım iste- i 
mek için utanmayın" 1 
önerisinde bulunuldu. I 
Sitede kaybolma ne 1 
denleri ise “evlenme 1 
vaadi”, “fuhuş”, “ev I 
lat edinmek”, “cina 1 
yet”, “dilendirmek”, i 
“organ ticareti”,“uyuşI 
turucu işinde kullan- I 
mak” ve “düşünce | 
lerinden ötürü” şek- I 
linde sıralandı.

“KALİTEDE ÖAJCÖ 
FİYATTA ÖLÇÜ"

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

8 Şb.; Davutkadı Mh, F.S.M. Cad. 
11 Yavuzlar Apt. 13 No; 1 43/C BURSA 

Tel; (0,224) 363 98 72

a
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a

! BU PİZZANIN
J TADINA BAKMAK İSTERSENİZ J 
■ BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! I
I ükd tao 8® ta h I
ı Bto stea i u 1 ı

Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Barı 

Döner .Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatijler

MfiMfi Mİfi PIZZARIA |

Ev ve işyerlerine servisimiz verdir ı 
İSTİKLAL CAD, NO :17 GEMLİK

http://www.kaybolanlar.co
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Uzmanlar Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feza Şnen;

“Sağlık bilincimiz yok
araşan Vj t 
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Sağlığın ancak bilinçlenmeyle korunabileceğini bildiren Dr. Feza Şen, toplumu- 
muzda sağlığı koruma bilincinin henüz gelişmediğini, bünyelerinde yeni oluş
turdukları birimlerle bu bilincin gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyledi.
Ali ÖZYURT

Bir MEGA-MED 
kuruluşu olan 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi yeni bir 
hizmete daha adım 
atarak bünyesinde 
“Danışma Hekim 
ligi Birimi" ile 
“Check-up Danış 
ma Birimi' oluştur 
du. Halkın sağlığını 
koruması için dik
kat etmesi gereken 
konularda bilinçlen
mesi gerektiğine 
işaret eden Uzman 
lar Tıp Merkezi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Feza

ııi I 
p. *

mı

»•

Uzmanlar Tıp Merkezi nde 500 bayan ücretsiz 
kemik testinden geçtiler. (Ftğ Gemlik KÖRFEZ)

g

Şen, vatandaşların 
sağlık konusundaki 
sorunlarını ister şah 
sen isterse telefon 
açarak öğrenebile
ceklerini ifade etti. 
Laboratuvara kan 
örneği vererek so 
nuçlannı liste halin 
de alan insanların 
kendilerine check- 
up yapıldığı gibi 
yanlış bir algılama 
içerisine girdiklerini 
belirten Dr.Şen; 
"Check-up yap
tıran bir hastanın, 
hikayesinin dinlen
mesi ve risklerinin 
belirlenmesi 

gerekir. Hastanın 
hikayesinin doğru 
alınması, yapılan 
testlerden çok da 
ha önemlidir. Klini 
gimizde danışman 
doktorlar tarafın
dan oluşturduğu
muz Check-up Da 
nışma Birimimiz 
ile uygulanacak 
check-up panelini 
3 ayrı aşamadaki 
sorgulama ve sağ 
lık anketi çerçeve 
sinde belirliyoruz. 
Danışmanlarımız 
belirlenen bu pa 
netlere göre, ran
devu programını 
hazırlıyor ve hasta 
lara eşlik ederek 
tüm programın en 
kısa sürede uygu
lanmasına yardım
cı oluyor." dedi. 
ÜCRETSİZ KEMİK 
TESTİNE HÜCUM 
Öte yandan, Uzman 
lar Tıp Merkezi’nin 
başlattığı ücretsiz 
kemik testi, 
vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü.

Cumartesi günü 
İstiklal Caddesi’n 
deki merkeze akın 
eden 500 kişi ücret 
siz kemik testinden 
geçti. Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un birlikte 
geldiği eşi Nuriye 
Turgut’ta ücretsiz 
kemik testinden 
geçti.
SIRADA DİYABET
VE SOLUNUM 
TESTLERİ DE VAR 
Bu arada, yeni 
oluşturdukları ağız- 
içi kamera tarama 
sistemiyle ağız ve 
diş sağlığını tehdit 
eden bulguların 
anında tespit 
edildiğini anlatan 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Dr. Feza Şen, Rama 
zan ayından sonra 
10 bin kişiyi kap
sayan ücretsiz 
diyabet taraması 
yapacaklarını 
bildirdi.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut’tan 
gelen bu öneriyi 
seve seve kabul 
ettiklerini belirten 
Dr. Şen, ayrıca 
15 gün sonra 
Gemliklileri solu
num testinden 

geçireceklerini 
vurgulayarak, 
sağlık alanında 
yapılması düşünü 
len her türlü yatı 
nmda işbirliğine 
hazır olduklannı da 
sözlerine ekledi.

GÖKTÜRK LTD. ŞTI
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| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

|| SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
I HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAMB SOBASI SA2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

| FİTİL 

I ÇAKMAK 
■ FİLİTRE
I POMPA

25.000.000.-TL. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

0Y0 TİCARET

ŞOK Pİ YATLAR 
15,9,2003 - 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
BUGÜN SAAT 14.OO DE 
HİZMETİNİZE AÇILIYOR. 

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

İT Yeni Pazar Cad. ■■■ ■ « A ah 
lfmak^MLiK: 18/B Ttl-SH 78 07

kaliteyi ucuza alin
Eşref Dincer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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“Zafer Kupası" 
Gemlik’te düzenlenecek
Gemlik’te ilk defa 13 ilin katılacağı Karate 
karşılaşmaları düzenlenecek. Zafer Kupası adı 
altında yapılacak olan karşılaşmalarına Gemlik 
Belediyesi sponsorluk yapacak.

Yeni bir
virüs uyarısı

İnternette saniye süren

Gemlik bîr ilke 
daha imza atacak. 
Gemlik Belediyesi 
ve Gemlik Karate 
ihtisas Kulübü 
işbirliği ile Gem 
lik’te 13 kulübün 
katılımıyla, 
Gemlik Belediyesi 
Zafer Kupası 
karşılaşmaları 
yapılacak.
Gemlik Karate 
ihtisas Kulübü 
çalıştırıcı Serkan 
Ezen, Belediye 
Başkanı M ehmet 
Turgut’a 
götürdükleri 
önerinin olumlu 
karşılanması 
üzerine, girişim
lere başladıklarım, 
belediye ile birlik

te yapılacak olan 
organizasyon 
sonucu Ramazan 
Bayramından 
sonra düzen
lenecek olan Zafer 
Kupası karşılaş
malarına Gemlik, 
Tekirdağ, Denizli, 
Düzce, İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Balıkesir, 
Eskişehir, Antalya, 
Ankara, İzmir 
Karate kulüp
lerinin davet 
edileceğini 
söyledi.
Bugüne kadar 
Gemlik’te böyle- 
sine geniş kap
samlı bir organi
zasyon ve karate 
kupasının

düzenlenmediğini 
söyleyen Serkan 
Ezen, “Belediye 
Başkanımız ile 
yaptığımız gö
rüşmeden sonra, 
olumlu cevap 
alınca 13 kulübe 
yazı yazarak, 
organizyona 
katılmalarını 
talep ettik. 
Önümüzdeki 
günlerde 
kulüplerden 
gelecek cevap
lara göre çalış
malarımıza 
başlayacağız. 
Bu arada, 
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
olarak biz zaten 
Sakarya karşılaş

malarına katıl 
dığımız için 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” 
dedi.
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
Çalıştırıcısı 
Serkan Ezen, 
Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut’un 
gösterdiği 
duyarlılıktan 
dolayı mutluluk 
duyduklarını 
belirterek, 
Gemlik Belediyesi 
Zafer Kupası’nm 
sponsorluğunu 
Gemlik Belediye 
si’nin üstlendiğini 
de sözlerine 
ekledi.

e-posta ile 
yayılan yeni 
bir tür virüsün, 
bulaştığı 
bilgisayarın 
belleğini 10 
saniyede sildiği 
ve e-posta 
adreslerini ele 
geçirdiği 
bildirildi.
Türk İnternet
Birliği Başkanı 
Hakan Topuz 
oğlu, yaptığı 
açıklamada, 
"Welcome to the 
matrix" konu 
başlığıyla gelen 
"pps" uzantılı 
e-postaların, 
yeni bir tür virüs 
taşıdığını söyledi. 
Bu e-postaların 
açılması halinde 
bilgisayarın 
ekranına 10

bir animasyon 
geldiğini belirten 
Topuzoğlu, 
virüsün bu 
sürede bilgisa
yarın belleğini 
sildiğini ve 
e-posta adresleri
ni ele geçirdiğini 
kaydetti.
Topuzoğlu, 
Microsoft,
Mcaffee, Norton 
gibi firmalarının 
antivirüs yazılım 
lannın da
virüse karşı 
koruma sağlaya
madığını savu
narak, bu 
başlıkla gelen 
e-postaların 
kesinlikle 
açılmaması 
gerektiğini 
bildirdi.

BAŞSAĞLIĞI
Ekmeğini taştan çıkaran 
büyük girişimci, sanayici

SALİH AKOVALIGİL
büyüğümüzü yitirdik.
Kendisine Allah’tan 

rahmet diler, Kederli Akovalıgil 
Ailelerinin acılarını paylaşırız.

TAMER AİLESİ ADINA 
İNAN TAMER

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Arkadaşımız 
Aydın Akovalıgil’in 

Saygıdeğer babaları 

SALİH AKOVALIGİL’in 
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
Kederli Akovalıgil Ailesi’ne 

başsağlığı dileriz.

Serap & Kadri GÜLER
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Yoğurt alerjiyi 
r önlüyor

Yoğurt ve kefir gibi 
mayalanmış süt 
ürünlerinde bulu
nan probiotiklerin, 
alerjik hastalıkların 
ortaya çıkmasını 
engellediği 
bildirildi.
İstanbul Üniversite
si (İÜ) Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi öğre
tim üyesi Prof. Dr.
Ahmet Rasim 
Küçükusta, sağlık 
için yararlı olan 
‘dost mikropların’' 
başlıcalannın “lac- 
tobacillus” ve 
“bifidobact e ri u m 
olduğunu belirtti. 
Bu dost mikrop 
lann, vücuda zarar
lı olanların bağır
saklarda tutunma 
çerlerini işgal 
ederek, üremeleri
ni, gerekli olan 
besinleri tüketerek 
çoğalmalarını ve 
hastalık yap
malarını engelledik
lerini vurgulayan 
Prof. Dr. Küçük 
usta, yoğurt, kefir

Zl

SAYIN ODAMIZ ÜYELERİNE 
DUYURU

(özel bir maya man
tarıyla keçi veya 
inek sütünün ma 
yalanmasıyla hazır
lanan ekşi içecek) 
ve mayalanmış 
sütten elde edilen 
diğer besinlerin, 
bu dost mikroplar 
bakımından zengin 
olduğunu dile 
getirdi.
Probiotiklerin 
bağışıklık sistemini 
güçlendirdiğini, 
bağırsaktan vitamin 
ve minarellerin 
emilimini artırdığını 
ifade eden Prof. Dr. 
Küçükusta, başta 
bağırsak iltihaplan 
ve çeşitli nedenlere 
bağlı ishaller olmak 
üzere böbrek, idrar 
yollan ve derideki 
infeksiyonlara karşı 
koruyucu etkileri 
bulunduğunu 
anlattı.
YOĞUR VE 
EGZAMA İLİŞKİSİ 
Prof. Dr. Küçük 
usta, probiotiklerin 
besin alerjisini

önlediğinin de 
anlaşıldığını dile 
getirerek, Finlan 
diya’da yapılan 
bir araştırmada, 
gebeliklerinin son 
haftalarında ve süt 
verdikleri 6 aylık 
dönemde probiotik 
verilen annelerin 
bebeklerinde 
egzamanın yüzde 
50 daha az 
görüldüğünün 
belirlendiğini 
söyledi.
Çiftliklerde doğup 
büyüyen çocuklarda 
da astım ve alerjik 
hastalıkların daha 
az görüldüğüne 
dikkat çeken Prof.

Dr. Küçükusta, 
uzmanların 
probiotiklerin astım 
üzerine etkilerini de 
araştırdığını 
dile getirdi.
“Yoğurt ve kefir 
gibi mayalanmış 
süt ürünlerinde 
bulunan probiotik- 
ler, alerjik 
hastalıkların 
ortaya çıkmasını 
da engelliyor" 
diyen Prof. Dr. 
Küçükusta, 
probiotiklerin 
yoğurt ve kefir gibi 
mayalanmış süt 
ürünlerinde doğal 
olarak bulun
duğunu hatırlattı.

Antibiyotik 
ve Diş Sağlığı

Gereksiz kullanılan 
antibiyotik dis 
hastalıklarına 
neden oluyor 
Uzmanlar, dis 
hastalıklarında 
gereksiz 
antibiyotik kul
lanımının % 70 
civarında 
olduğunu söyledi. 
Dis hekimlerinin 
% 51inin dis eti 
hastalığının 
tedavisi için 
antibiyotik kul
landım belirtilerek. 
"Dişlerinin 
üzerindeki hakte 
riler. antibiyotik 
yerine diş /ırçası 
ve diş ipiyle de 
uzaklaştırılabilir. 
Hekimin kul
landığı aletlerle 
yok edilecek 
bakteri sayısı, 
antibiyotikle yok 
edilenden çok 
daha fazladır." 
denildi.
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D*s eti hmtahğnmı 
nederunân eğir tem
deki bakteriler 
olduğunu anlatan 
uzmanlar. »ğu 
kindeki bakterileri 
omur boyu ant ibry- 
otik kullanarak yok 
etmenin mümkün 
olmadığım söyledi 
Gerekrir antibi 
yot ik y azımmda. 
halk arasında 
(reçete yazmayan 
doktor iyi doktor 
değildir) inanemm 
da etkili olduğunu 
kaydeden uzman 
lar, "Hekimler 
bu baskıyla 
kolayca antibi 
yotik yazabilmek- 
tedir. Hekim, 
hastanın kont 
rollere gelmeye
ceğini düşünerek 
sorun çıkmaması 
için de antibi
yotik yazabi
liyor" diye 
ho—uRn.

NÖBETÇİ ECZANE

5590 sayılı kanunun 2567 sayılı kanunla değiştirilen 25. 
maddesi gereğince 2003 yılı ODA AİDATI ile 26. maddesi 
gereğince 2003 yılı ODA MUNZAM AİDATI ikinci taksitleri 31 
Ekim 2003 Cuma günü mesai bitimine kadar tahsil edilecektir.

2003 yılı ikinci taksit aidatların süresi içinde ödenmemesi 
halinde 6183 sayılı kanun gereğince ödemede gecikilen her ay 
için ayn ayrı % 7 oranında gecikme zammı uygulamak zorun
da kalınacaktır.

Sayın üyelerimizin gecikme zammına muhatap olmamaları 
için ODA AİDATI ile ODA MUNZAM AİDATI ikinci taksitlerini 
yukarıda belirtilen süre içinde ödemeleri önemle duyurulur.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI

27 Ekim 2003 Pazartesi 
DEMİRİZ ECZANESİ

Ksrfez
YIL : 31 SAYI: 1681

FİYATI: 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaaciık-Yapncılık-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yakınlanmaz)
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Karapaşaoqlu,iinivasiteye karşı 
Sunğipek arazisinin Uludağ Üniversitesi ne devrine ilişkin görüşlerini 
açıklayan AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, araştırma 
yapılsa üniversiteyi Gemlik’in yüzde 7O’inin istemeyeceğini ileri 
sürdü. Şehrin nefes alacağı bir alan kalmayacağını da savunan 
Karapaşaoğlu; "Gemlik’te bu konuda cinayet işleniyor." dedi.
Alı ÜZ YUH I

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
belediye'nin üniver* 
siteye devredilecek 
Sunğipek fabrikası 
arazisinden hiçbir 
talebi olmadığını 
belirterek: 
"Üniversite çalış
malarını yapsın" 
dedi. Partisinin 
Küçük Kumla belde 
teşkilatı ek 
binasının açılışına 
katılan 
Karapaşaoğlu, 
burada yaptığı 
açıklamada, 
devredilecek 
araziyi üniver
sitenin komp le 
işgal edeceğini, 
insanların dolaşa
bileceği şehrin

nefes alacağı bir 
alan kalmayacağını 
söyleyerek;
"Gemlik'te bu 
konuda cinayet 
İşleniyor" dedi. 
Konuşmasında, 
üniversitenin fiziki 
durumunu da eleş 
tiren Karapaşa
oğlu "Dünyanın 
hiçbir yerinde 
Uludağ Üniversite
si gibi dağınık bir 
üniversite yok. 
Bu durum hem 
eğitim seviyesinin 
düşmesine hemde 
her türlü olumsuz 
luğa açık oluyor. 
30 bin dönüm 
arazisi üzerine 
bütün bölümlerini 
yerleştirebilir. 
Etrafa yayılması
na anlam

veremiyorum." 
diye konuştu. 
Araştırma yapılsa, 
Üniversiteyi 
Gemlik’in yüzde 
70’inin istemeye
ceğini ileri süren 
Karapaşaoğlu, 
"Artan nüfusu 
nereye yerleş
tireceksiniz?
Ya mevcut 
binalara kat 
çıkılacak 
yada zeytinlikler 
katledilecek. 
Bir orta yol bula 
rak üniversite bu 
konudaki sami 
miyetini ortaya 
koymalı. Ben 
üniversitenin 
samimi oldu 
ğuna inanmıyo
rum. " diye 
konuştu.

Gemlikspor’da yaprak dökümü 1

Melih Kazanç] 
görevinden 1 

istifa etti
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un yöneticileri suda- 
ması üzerine eski başkan ve yönetim kurulu uyea 
Kazanç istifa dilekçesini Başkana gönderdi.
Gemlikspor yöne
tim kurulu üyesi ve 
eski Gemlikspor 
Başkanı Melih 
Kazaç görevinden 
istifa etti.
Belediye Başkanı 
ve Gemlikspor 
yönetim kurulu 
üyesi Mehmet 
Turgut’un 
geçtiğimiz günlerde 
yaptığı basın açık
lamasında 
Gemlikspor yöneti
cilerinin görevlerini 
yapmadıkları şek
lindeki suçlamasın
dan sonra, görevde 
kalmanın gereği 
kalmadığını 
anladığını söyleyen

Kazanç, istifa 
dilekçesini Kulüp 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a gön
derdiğini söyledi. 
Gemlikspor'un 
bugünkü durumun
dan memnun 
olmadığını belirten 
Kazanç, "Biz, 
yönetimde baştan 
beri takıma 4 
oyuncu alınması 
gerektiğini savun
duk. Takım çok 
genç ve tecrübe
siz. Ancak, 
başkantmtz buna 
gerek olmadığını 
savundu.
Gençlere rehberlik 
yapacak, takımı

kuracak bir dört 
kişinin olmaması I 
bugünkü sonuç 
lan doğurdu.
Takım böyle 
giderse, küme 
düşer. Suçlandığı I 
mız bir yerde 
görevde kalma 
nın anlamı yok*' 
dedi.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Aile Büyüğümüz, İyiliksever İnsan, 

Diabas Mermer’ine hayat veren 
Babamız

Mermerci
SALİH AKOVALIGİL’i

kaybettik.
Cenazesi, 26 Ekim 2003 Pazar günü 
Çarşı Camii’inden öğle namazından 

sonra kaldırılarak, Şehir Mezarhğı’na 
defnedilmiştir.

Cenazemize katılan, telefon ederek ve 
bizzat gelerek, bizlerin acılarını 

paylaşan eş, dost, akrabalarımıza 
ve arkadaşlarımıza teşekkürü 

bir borç biliriz.
AİLESİ

BAŞSAĞLIĞI
Kulübümüzün kurucu 

üyelerinden 
Aydın AKOVALIGİL’in 
Saygıdeğer Babaları

SALİH 
AKOVALIGİL’i

ölümü nedeniyle 
üzüntümüz sonsuzdur. 

Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
Kederli Akovalıgil Ailesi’ne 

başsağlığı dileriz.

GEMLİK ROTARY 
KULÜBÜ



Bir ihban değerlendiren ..Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A. Yavuz Özkan (26) adlı şahsı takibe aldı. Emin Dalkıran 
Kordonu nda yakalanan Özkan ın üzerinden bir miktar esrar çıktı. Soruşturmayı derinleştiren Gemlik polisi Özkan ın Balıkpazan 
Mahallesi ndeki evinde arama yaptı. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorgu 
lamasının ardından yaklaşık 2 yıldır esrar kullandığı belirlenen Özkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

rem iu- gemlİkûn İlk günlük gazetesi GEMLİK ------------ ____________

KSrfez
■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
O 28 Ekim 2003 Sah FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzena 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi’nde yaymlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria lıafn—a, Mama 
Mıa Pizzeria ya götürene 

MAMA MIA PİZZA hediye.....

5.KUPON «.SAYFADA

Gemlik Belediyesi Ramazan ayı boyunca bin 500 fakire sıcak aş dağıtacak

Fakirin iftar vemeâi Belediyeden
Çjüne f^akış

Kadri Güler
gemli kkorfez '■ mynet.com

Ramazan ayı
İslam dünyası kutsal açına girdi.
Ramazanı böler gibi diğer müslüman ülke 

■ ferde kendi geleneklerine göre kutluyorlar.
.Anadolu müsRhnanian olan Türkler, bu 

topraklara yerleştikten sonra ramazanları her 
zaman önemi e mis. türk-müslüman gelenek
lerine göre bu kutsal ayda oruç tutarak, ibadet 
ederek ve yardımlarda bulunarak geçirmişler..

Bogunde, bu özellikler zamana göre 
değişimlere uğrasa da, her ramazan ayında 
yaşam, bn aym özelliği nedeniyle yeniden 
MçMemr..

Dün. İm ayın özelliği nedeniyle yoksullara 
aş dağıtımım Belediyece başlatıldı.

Geçmiş yıllarda Belediye ve Kılızay’ın birlik
te şaptrfdan mcak aş dağıtımı, bu yıl yapılmı 
şar.

Belediye Başkanı İle Kızılay Derneği 
Başkam arasında yaşanan çekişme bu sonucu 
ddğttfdhf,

Ö^httâzdekİ günlerde yerel dernekler, 
dşaei partiler yoksula yardım elini uzatmanın 
çahasmı sürdürecek ler .

Bn pardnnlar ard bir amaca yönelik 
etaadAça, salt bu aym hürmetine ve islamm 
manema uygunsa söylenecek bir söz yok..

‘Kiplnmnmnzda yiyeceğe bile muhtaç o 
kadar çnfc insan varki..

Avrupa Birliğine girmek isteyen tek müslü- 
■an flke ofam Türkiye, açlarının azlığı, tok- 
bnrnn da şaMnğn Re avrupa standartlarına 

uydurmalı..
Ba da İşetee iş «ağlamakla, kapanan fab- 

rikaiann «zaim tu ve üretimin artmasıyla olur.
L. Mhgrib ramazanlar dileğimle

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün başlayan ihtiyaç sahibi 
ailelere yemek yardımına, imkanı olanlardan kuru gıda ve et 
bağışı yaparak, bu hizmete katkıda bulunmalarını istedi.
Ali ÖZYURT 

Gemlik 
Belediyesi’nce 
muhtaç ailelere 
Ramazan ayı 
boyunca sıcak aş 
yardımı yapılacak. 
Dün başlayan fakir
lere sıcak yemek 
dağıtımına katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
geçen yıl olduğu 
gibi, bu yıl da bin 
500 aileye sıcak 
aş yardımı yapacak
larını söyledi.
BOŞ 
DÖNMEYECEKLER 
İhtiyaç sahibi 
olması şartıyla 
yardım almaya 
gelen hiç kimsenin 
boş döndürülmeye- 
ceğini söyleyen 
Başkan Turgut: 
"Bütün hemşehri
lerimin Ramazan 
ayını kutluyor, 
hayırlara vesile 
olmasını diliyo
rum. Bu mübarek 
ayda belediye 
olarak muhtaç 
ailelere yardım 
eli uzatmanın 
mutluluğu 
İçerisindeyim.

Her Ramazan ayında belediyece muhtaç ailelere dağıtılan sıcak 
yemek yardımını Belediye Başkanı Mehmet Turgut dün başlattı.

İmkanı olan 
vatandaşlarımızı 
belediyeye her 
türlü kuru gıda 
ve et yardımı 
yapmaya davet 
ediyorum." dedi. 
Daha sonra kazan
ların başına geçen 
Başkan Turgut, 
bereketli olması 
dileğiyle daldırdığı 
kepçeyle sıcak aş 
yardımına 
start verdi.

mynet.com


28 Ekim 2003 Sah Saı
2 
e

Gürhan ÇETİNKAYA

Doğru, 
üniversite karanlığı katleder...

Gemlikli bir milletvekili...
Altan Karapaşaoğlu...
Sanırım parlamentoda ikinci dönemi...
Araştırıyorum, soruşturuyorum.
Sevenine, tanıyanına tanımayanına soru 

yorum.
Gemlikli bir hemşerimiz var.
İki dönemdir Ankara’da parlamentoda 

bizi temsil ediyor.
Adı Altan Karapaşaoğlu.
Saadet Partisi, Fazilet Partisi derken 

şimdi de AKP’de.
Çizgide sapma yok.
Siyasal sürecin bir tecellisi.
Her neyse o onun kişisel sorunu.
Bizim meselemiz Gemlik.
Sayın Karapaşaoğlu diyorum.
Bu iki dönemlik parlamenterlik kim

liğiyle Gemlik için neler yaptı?
Hem de son bir yılı iktidar partisinde 

geçerken...
Tık yok...
Tekrarlıyorum.
Yine tık yok.
Bir başkasına dönüyorum onda da ses 

I yok.
Şaşırıyorum.
Ya bir insan iki dönem üst üste 

I Ankara'da Gemlik milletini temsil ederde, 
I bir katkı sağlamaz mı?
I Demek ki sağlamıyor.
I Katkıdan vazgeçtik.
ı Zarar veriyor.
I Hani şu üniversite hikayemiz var ya...
I Dönem dönem gündeme geliyor.
I Açılıyor, açılmıyor diye papatya falı
I açtığımız
I işte o üniversite meselesinin kilidi bu
I zat- ı muhterem Altan Karapaşaoğlu değil
I miymiş zahir.
i Biliyorduk da pek telaffuz etmiyorduk.
I Çünkü olasılık vermiyorduk.
। Ama maalesef öyleymiş.
I Yine bu bir iddia değil.

Kendi ifadeleri...
önceki gün Küçük Kumla'da partisi 

I AKP'nin belde örgütünün ek binası 
I açılırken buyurdular.

“Gemlik'te bu konuda cinayet işlen i 
yor"

Doğru, Karanlık katlediliyor.
Çünkü üniversite karanlığı yok ediyor.
Ortadan kaldırıyor.
Aydınlık veriyor.
Verdiği aydınlıkla ortaçağ zihniyetini 

boğuyor.
Mîllet uzaya dolmuş kaldıracak...
Bizim vekilimizden saçılan incilere bak.
Ne söylenebilir ki?
En iyisi kadir bilir, yüreği vefa dolu 

Gemlik halkına havale etmek.
Bu kez belki hafızası yanılmaz.

AK Parti’nin eğitime
âlLOZYURT

katkıları sürüyor
r V

Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Gemlik Kadın 
Kolları’nın ihtiyaç 
sahibi öğrencilere 
yönelik yardım 
çalışmaları 
devam ediyor. 
Düzenledikleri 
sosyal etkinlikler
den elde ettikleri 
gelirleri yardıma 
muhtaç öğrenci
lerin ihtiyaçlarını 
giderdiklerini 
belirten AK Parti 
Gemlik Kadın 
Kolları Başkanı 
Güldane Baykal, 
15 öğrenciye 
ayakkabı, 25 
öğrenciye de 
okul çantası ve 
kırtasiye yardımın
da bulunduklarını 
açıkladı.
Önceki gün parti 
binasında düzen
lediği toplantıda 
gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkın
da bilgi veren 
AK Parti Kadın 
Kolları Başkanı

Güldane Baykal, aylık 50’şer ihtiyaç sahibi
imkanlar milyon lira burs aile var ki
ölçüsünde muhtaç vermeye başladık gücümüz yet
ailelere yardım eli larını bildiren tiğince katkıda
uzatmaya gayret Baykal; bulunmaca
ettiklerini "Yardımda çalışıyoruz.
vurguladı. bulunduğumuz İhtiyaç sahibi
Değişik üniver öğrenciler öğrenci ve
sitelerde okuyan gerçekten ailelerine yön»;
2 öğrencinin 1,5 muhtaç ve hiçbir desteğimizi
milyar lira sosyal güvencesi imkanlarımız
tutarındaki kayıt olmayan ailelerin ölçüsünde
yenileme ücretleri çocukları. sürdüreceğiz.“
ni karşılayıp ayrı Toplumumuzda diye konuştu.
ca bu öğrencilere o kadar çok

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN YENİ HİZMETİ

SATILIh KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan almmaktac
I SATILIK DAİRE 1 KİRALIK DAİREİ SATILIK OTO 1

Balıkpazarı Alemdar Cd. Manastır’da 1986 MOTİFİ
Yakup Çavuş Sk. 120 m2 SKODA 120 L

55 tonluk zeytin deposu eşyalı lüks daire VADE YAPILABİLİR
(0.532) 361 16 18 Tel : 513 46 11 0.535. 387 59 69

Manastır da deniz " 
manzaralı, kaloriferli... 

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh. 

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev 

Tel : 512 05 18

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası

Bitişiği Kiralık Büro 
Tel : 513 24 34

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Sahibinden
96 Model Temiz 

Ford Escort 
Uzaktan kumandak 
Hidrolik direksiyo® 1 
Otomatik ön cambr 
(0.535) 37S 18 0^

SATILIK ARAZİ Gazetemiz Büromu1
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

İstiklal Cd. Bora SK 
No: 3/B GEMLİK
Tel: 51317 97 J
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2 Nolu Cadde 
trafiğe açıldı

Yapım ve onarım çalışmalarının bitirilmesinin ardından 
asfalt kaplama çalışmaları da tamamlanan 2 Nolu Cadde 
trafiğe açıldı. 2 Nolu Cadde esnafının yüzü güldü.
Belediye tarafından 
bir süredir alt yapı 
çalışmaları devam 
ettirilen su ve kanalı 
zasyon sistemi 
yeniden gözden 
geçirilen 2 Nolu 
Cadde nin asfaltlama 
çalışmaları da 
tamamlanarak, 
trafiğe açıldı.
Atinak İnşaat Firması 
tarafından ihalesi alı
nan ve yapımı yak

laşık bir buçuk ay 
süren 2 Nolu Cadde,

yaşayan esnafın da 
yüzü güldü.
Gemlik Lisesi’ne 
dönüş kavşağından 
Halitpaşa 
Mahallesi’nin 
sonuna kadar 
asfalt ile kaplanan 
2 Nolu Cadde’de 
araçların hız yap
maması için okul 
önlerine konulan 
iki tümseğin 
yüksekliği araç 
sürücülerinin 
yakınmalarına

dün araç trafiğine 
acılınca, bu caddede 
bulunan ve bir buçuk 
aydır araçların 
geçmemesiyle 
zor günler

neden oluyor. 
1 ve 2 Nolu 
Caddenin kaldırım 
larının da bir an 
önce bitirilmesi 
isteniyor.

1 Nolu Cadde’nin asfalt çalışmalarının bitini 
meşinden sonra, 2 Nolu Cadde’nin de asfalt 
kaplama çalışmaları tamamlanarak, trafiğe açıldı

Yerel Gündem 21 
eşya ve kitap toplama 
kampanyası başlattı

TAŞI 
GEDİĞİNE

ABD istemiyor....
ABD Irak’a asker göndermemizi 

istemiyormuş.
İllan gönderelim diyen 

bizmiyiz yani ?

Gemlik Yerel 
Gündem 21 Gençlik 
Kurulu, başlattığı 
bir projeyle kul
lanılmış eşya ve 
kitap toplamaya 
başladı.
Proje koordinatör
leri Cemal Özen ve 
İlker Kırça tarafın
dan basına yapılan 
yazılı açıklamada, 
evlerinizde ve 
İşyerlerinizde işe 
yaramadığını 
düşündüğünüz her 
türlü kıyafet, çanta, 
ayakkabı, çocuk 
kıyafeti, mutfak 
eşyalarını topla
yarak, ramazan ayı 
içinde muhtaç olan 
kişilere dağıtacak
ları açıklandı.
BATMANA 
KÜTÜPHANE 
özen ve Kırça yap

tıkları açıklamalann 
da, Batman’da 
kütüphanesi 
bulunmayan bir 
okula kütüphane 
oluşturmak amacıy
la, buradaki genç
lerin okumasına 
destek vermek için 
bir kütüphane 
kuracaklarını, bu 
kütüphanenin 
oluşabilmesi için 
her türlü hikaye, 
roman, şiir, ansiklo
pedi ve yardımcı 
ders kitaplarının 
kendilerine 
ulaştırılması 
halinde Batman 
gençliğine ulaştıra
caklarını belirtti. 
Yardım etmek 
isteyenlerin Gemlik 
Gençlik Kuruluna 
yardımları ulaştıra
bilecekleri belirtildi.

Ero< GÛRÇAY

Fanatik Taraftar
Türk futbolunda dudutanı ferahau 

tok »ey var.
Herkes hakemlere yükleniyor.
Futbolculara yuidrnayo*
Federasyona gaydinyor
Idarrcİeri eleştiriyor
Tamam. Bu elestirelerde hakb taraftar 

var.
Ama. Esas problem taraftarda.
Çünkü Türk taraftan stadyumları seysr I 

alanı ola rak görmüyor.
Tedavi merkezi olarak kuHanryor
Bir çoğunun maçtan haberi yok.
Bir çoğu pozisyonların farkında bÜe I 

değil.
Sadece bağırıyor.
Küfür ediyor.
Kullanılmaya da çok müsait.
Kulüp idarecileri de. bunun farkında.
Bu hasta taraftar grubunu:
- Bedava biletle besliyor.
- Bedava seyahatte götürüyor.
- Maddi destek de veriyor.
Bu taraftar tipi, allahına kadar cıkarcı. I
En ufuk bir menfaati kaybolunca. I 

hemen tepki veriyor.
“- Yönetim uyuma.
Taraftarına sahip cık."
İşte. Bu slogan avantası kesilen 

taraftann yönetime olan feryadıdır.
Yönetime olan İhtandır.
Bu taraftar tipi, aynı zamanda çok 

vefasızdır.
Bir maçta adamı ipe götürür.
Mondragon örneğinde olduğu gibi.
Galatasaray İstanbul'da, Akçaabat 

spor’u (4-3) yenmişti.
Bir grup taraftar, maçtan sonra 

Mondragon’u yuhlamıştı.
Mondragon’un yıllar boyu.

Galatarasaray 'ı taşıdığını hemen unutmuş
tu.

Holiganlık konusunda, İngil izleri 
suçluşoruz.

Ama. Biz de onlardan aşağı kaimi 
yoruz.

Hatta bazı fazlalarımız bile var. Döner 
bıçaklarını bile, stadyumlara soktuk.

Bu tip taraftann şiddetini, emniyet güç
leri ile önleyemezsiniz.

Önce. Kulüp idarecilerinin, kulaklarını 
çekmek gerekir.

Fimsi
Güzel bir tiyatro oyuncusu arkadaşına 

dert yanıyordu:
Erkek rollerine çıktığımdan beri, 

Paris’in yansı beni erkek zannediyor artık.'
Arkadaşı dedi ki:

Üzülme canım, Paris’in ikinci yansına 
nasıl olsa erkek olmadığını ispat ettin"
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Genç Parti Gemlik Gençlik Kollara Ba^karaa Sedat Mutlu;

“En aktif gençlik kollarıyız”
Ali ÖZYUin * *

Unakrtan’dan 
emeklilere

Genç Parti 
Gemlik Gençlik 
Kollan Başkam 
Sedat Mutlu, 
önceki gün 
parti binasında 
yaptığı toplantı* 
da 2 aylık 
faaliyetlerini 
anlattı.
Gençlik Kolları 
olarak hiçbir 
partide olmayan 
yoğunlukta 
çalışmalarını 
sürdürdüklerini 
belirten Sedat 
Mutlu, şehrin 
sorunlarına 
duyarsız kalma* 
yarak gerçek
leştirdikleri 
ziyaret ve 
toplantılarda 
gündeme 
getirdiklerini 
söyledi.
Gurubunda zor 
günler yaşayan 
Gemlikspor'u 
ziyaret edip 
moral verdik
lerini, belirli 
günlerde

hastanelere 
giderek, tedavi 
gören hasta
ların gönüllerini 
aldıklarını, 
düzenledikleri 
toplantılarla 
geçmişte siya 
setin içinde 
yeralmış insan
ların tecrubele 
rinden yarar
landıklarını 
belirten Mutlu, 

bu tür görev
lerinde başarılı 
olan kişilerin 
birikimlerinden 
istifadeye yöne
lik toplantılara 
devam edecek
lerini vurguladı. 
Geçtiğimiz 
günlerde bir 
gazetede yayın
lanan parti
lerinden isti
falarla ilgili 

haberin 
gereğinden 
fazla büyütü 
lerek abartıl 
dığını belirten 
Gençlik Kolları 
Başkanı Sedat 
Mutlu; "Birkaç 
arkadaşın 
işleri nedeniyle 
aktif olarak 
görev yapa
mayacaklarını 
bildirmesi isti

zam
müjdesi

fa anlamına 
gelmiyor. 
Bu şekilde 
aramızda 
geçen bir 
sohbeti gazete 
manşetlerine 
taşımak gazete 
cilik ahlakıyla 
ne derece 
bağdaşır 
bilemiyorum." 
dedi.

Ma 1 iye Bakanı 
Kemal Unakıtan; 
"Emeklilere 
çalışanlardan 
daha fazla zam 
yapacağız. " dedi. 
Unakıtan, 
"Emeklilere 
önümüzdeki yılın 
birinci altı ayı 
için yüzde 7.9 
zam vereceğiz. 
İkinci altı ay 
için zam oranı 
daha sonra 
belirlenecek.
SSK ve BAĞKUR 
emeklilerinin 
durumu ise 
hükümette 
yapılacak 
görüşmelerden

Kemal Unaiutaa

sonra belir - 
lenecek.
Emeklilerimize 
önümüzdeki yd / 
memurlardan 
daha fazla zam 
yapmış oluyonu* I 
diye konuştu.

0 0

AROL MOBİLYA

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “I
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Devam edenler için KUPON NO: S | 
Yeni başlayanlar için KUPON NO: I ||

. BU PİZZANIN
■ TADINA BAKMAK İSTERSENİZ ।
| BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! |

BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE I 
İŞYERİNİZE GELENLEIE

I BİR PİZZA HEDİYE!]
I Gemlik’te İlk

I Uluslararası
Salata Barı I

Döner Çeşitleri K T»
IBizza Çeitleri |

Izgara Çeşitleri ■ * V*
ITava Yemekleri BL fğti

Aparatifler |

IMfiMfl Mİff PIZZflRMi
/d 3 i ®

1 GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMDE J
I YÜZDE 20 İNDİRİM
I İSTİKLAL CAD. N0:17GE&W
I Tel : 513 53 67 I
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Cumhurivet Konseri coskusu
Cumhuriyetimizin 80. yıldönümü kutlama 
etkinlikleri kapsamında, önceki akşam Belediye 
Kültür Merkezimde Sanat ve Kültür Derneği 
Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk’ün sevdiği 
şarkıları seslendirdi. Konser, coşku ile izlendi.
Cumhuriyetimizin 
80. yıldönümü 
kutlama etkinlikleri 
çerçevesinde. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzen
lenen Türk Sanat 
Müziği konserinde, 
Atatürk’ün sevdiği 
17 şarkı Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği 
Korosu tarafından 
seslendirildi. 
Tamamen dolu olan 
salon, l urk Sanat

Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sanat ve 
Kültür Derneği’nin 80.Yıl Konseri’ne halk ilgi 
gösterdi. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Müziği Korosu’nu 
yöneten Şef Erdinç 
Çelikkol ile koro 
müzisyenlerini 
sevindirdi.
ATATÜRK’ÜN 
SEVDİĞİ 
ŞARKILAR 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde ikinci 
konserini veren 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu, 
Atatürk’ün sevdiği 
şarkılar ile geceyi 

renklendirdi. 
Koronun 
seslendirdiği 
şarkılar arasında 
“Hab-gah-ı yare 
girdim", “Leb-i 
renginine bir gül 
konsun”, “Nihan 
sın dideden”, “Dil 
harabı aşkınım”, 
“Olmaz ilaç”, 
“Şahane gözler”, 
“Havada bulut 
yok”, “Cana rakibi 
handan edersin”, 
“Batan gün kana 
benzi yor”, 
“Alişimin kaştan”, 
“Köşküm var”, 
“Dayler dayler”, 
“Kırmızı gülün ali 
var”, “Bilal 
oğlan”, “Pencere 
nin perdesini”, 
“Fincanı taştan 
oyarlar”, “Maya 
dağdan kalkan 
kazlar” adlı 
eserler yer aldı. 
Koro, konserin 
sonunda, 10. Yıl 
Marşı’nın protokol

ve salondaki 
dinleyiciler ile 
birlikte söyledi. 
Bir saat süren 
konserin sonunda, 
İlçe Kaymakamı 
Sadettin Genç, 
Koro Şefi Erdinç 
Çelikkol’a, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Besteci 
Haşan Boysal’a, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Tuna ise 
Dernek Başkanı 
Edip Özer’e 
birer plaket 
sundular.

ı Kâmın
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

II SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ

| J1M» ırnıı •12Y1İI MTi| vi seivIsImIz viibir
| FİTİL
® ÇAKMAK

■ FİLİTRE
| POMPA

25.ooo.ooo.-n. DİĞER PARÇALARDA
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL
3.500.000-TL

TOYO TİCARET

ŞOK FİYATLAR 
15.9.2003- 15.10.2003 
TARİHLERİ ARASINDA

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ
Yen» Pazar Cad. TEI.E14 7Û ft7

Irmak Sok. No: 18/B lEL^UİU /O 11/
GEMLİK ______

GÖKTÜRK LTD. ŞTİ.

rlALKA SATIŞ
KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI 

HİZMETİNİZE AÇILDI 
KALİTEYİ UCUZA ALIN 

FARKI YAŞAYIN
Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Elazığlılar Derneği’nden nıııfc ailelere gıda yardımı 
Gemlik Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nce ihtiyaç sahibi 15 aileye gıda 
yardımında bulunuldu. Gıda poşetleri Dernek Başkanı Vedat Say ve üyeler 
tarafından fakir ailelerin kapılarına kadar götürülerek, teslim edildi. 
AKOZYURT
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
tarafından ihtiyaç 
sahibi 15 aileye 
gıda yardımında 
bulunuldu.
Ramazan'ın manevi 

I duygulan öne

çıkaran bir ay 
olması nedeniyle, 
fakir fukarının 
gözetilerek, yardım 
eli uzatılmasının 
önemine değinen 
Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı

Vedat Say, 
bu anlamda 
yoksullara gıda 
yardımında bulun
mayı kararlaştırdık
larını bildirdi.
Gıda yardımı 
yapacakları 
ailelerin gerçek 
ihtiyaç sahibi 
kişiler olması 
açısından üzerinde 
büyük bir titizlikle 
durulup araştırıl 
dığını ve ona göre 
tespit edildiğini 
vurgulayan Başkan 
Vedat Say, ayrıca 
dernek olarak 
Ramazan ayı 
boyunca haftada 
bir gün iftar 

yemeği vermeyi 
planladıklarını da 
sözlerine ekledi. 
YARDIMLAR 
ADRESLERE 
TESLİM EDİLDİ 
Öte yandan, 
dernek tarafından 
yapılması 
kararlaştırılan 
gıda yardımları 
dün bizzat 
Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Vedat Say, 
Genel Sekreter 
Ercan Gökalp ve 
üyeler tarafından 
muhtaç ailelerin 
kapılarına kadar 
götürülüp,

teslim edildi.
Yağ, pirinç, 
mercimek, kuru 
fasulye, makarna, 
un, salça, tuz, çay, 
şekerden oluşan 
gıda poşetlerini 
teslim alan ihtiyaç 

sahibi aileler 
Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği 
yöneticilerine 
gösterdikleri has
sasiyetten dolayı 
teşekkür ettiler.

Soğuk ve 
yağışlı hava 
kapımızda Hava sıcaklığının Balkanlardan 

gelen soğuk hava nedeniyle 
8-10 derece düşeceği açıklandı

Türkiye 
Balkanlardan 
gelen daha 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Hava sıcaklığı 
8-10 derece 
azalacak.
Devlet Mete
oroloji İşleri 
Genel Müdür 

lüğü’nden 
yapılan açıkla
maya göre, tüm 
yurtta görülecek 
yağışlar, 
bu gece ve yann 
Marmara’nın 
doğusu ve Batı 
Karadeniz’de, r 
yann öğleden 
sonra Doğu ve 
Güneydoğu

Anadolu’da yer 
yer etkili olacak. 
Açıklamada, 
poyrazın bugün 
kuzey ve batı, 
çarşamba günü 
doğu bölgelerde 
fırtına şeklinde 
eseceği kaydedil
di. Bugün ve 
çarşamba günü 
yağışların

Karadeniz’in iç 
kesimleri ile İç 
ve Doğu Anado 
lu’da karla kan 
şık yağmur ve 
kar şekline dönü 
şeceği belirtilir 
ken, hava sıcak
lığının perşembe 
günü artmaya 
başlayacağı 
bildirildi.

IMİLTON AİLE GAZİNOSU |
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ § 

A DÜĞÜN • NİŞAN • SÜNNET ■ ÖZEL GÜN • EĞLENCE ■ l| 

g TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN 
S ACELE EDİNİZ! B 

| REZERVASYON TEL . 513 10 71 I

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B 

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

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

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76
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Kalp hastalarına 
Ramazan uyarısı

Uzmanlar, 
kalp hastaları
na iftarda tıka 
basa yemek 
yemeyin, 
uyarısında 
bulundu.
Ramazan ayın
da kalp hasta
larının dikkat 
etmesi gereken 
noktalara deği
nen uzmanlar, 
"Kalp hasta
lan gün boyu 
süren açlık 
döneminden 
sonra iftarda 
tıka basa 
yemek 
yememeli" 
dedi.
Tıka basa 
yenen iftar 
yemeklerinin 
kalp hasta
larının metabo

lizmalarını hız
landırdığını 
belirten 
uzmanlar şöyle 
konuştu: 
"Hızlanan 
metabolizma 
nabzı hız
landırıp, tan
siyonu artırır. 
Yükselen kan 
basıncı ve 
artan nabız 
kalbin işini 
artırıp kalp 
adalesini zor
lar, adale 
daha fazla 
oksijene 
ihtiyaç duyar" 
AZAR AZAR 
YEMEK 
YEMELİ 
Daralmış kalbi 
besleyen 
damarlardan 
kalp adalesine

yeterli kan, 
dolayısıyla 
oksijen 
gelmeyeceğin
den kalp 
hastalarında 
göğüs ağrısı 
(Angina 
Pekoris) 
oluşacağına 
dikkat çeken 
uzmanlar, 
hastaların iftar 
vaktinde tıka 
basa yemek 
yerine azar 
azar yemeleri 
gerektiğini 
anlatarak, 
"Oruç tutar 
ken rahatsız 
lanan hastalar 
oruçlarını 
kaza etmek 
üzere boz
malılar. Olası 
bir rahatsız lık

durumunda 
iftar vaktine 
kadar bek
li nirse ciddi 
sıkıntılar 
yaşanabilir. 
Artan kan 
basıncına 
dikkat edil 
mezse felç 
tehlikesi 
ortaya çıka
bilir" dedi. 
Kalp ilaçlarının 
bir defa

alındığında 
24 saat etkili 
olduğunu da 
belirten 
uzmanlar, 
"Kalp hasta
ları sağlığın 
en önemli 
hazine 
olduğunu 
unutmamalı 
ve ilaçlarını 
zamanında 
almalılar” 
dedi.

GEMLİK VE KÖYLERİ İÇİN RAMAZAN İMSAKİYESİ

28 EKİM 2003 İMSAK GÜNEŞ
II V

OGLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
SALI 04.53 06.21 11.55 14.47 17.16 18.36

BAYRAM NAMAZI VAKTİ 07.45 ' , . ' _________ !

*— MİLADİ TARİH GÜNLER İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
1 27 Ekim 2003 Pazartesi 04.52 06.20 11.55 14.48 17.17 18.37

' 2 23 Ekim 2003 Sah 04.53 06.21 11.55 14.47 17.16 18.36
3 29 Ekim 2003 Çarşamba 04.54 06.22 • 11.55 14.46 17.14 18.35
4 30 Ekim 2003 Perşembe 04.55 06.23 11.54 14.45 17.13 18.34
5 31 Ekim 2003 Cuma 04.56 06.24 11.54 14.44 17.12 18.33
0 1 Kasım 2003 Cumartesi 04.57 06.25 11.54 14.43 17.11 18.31
7 2 Kasım 2003 Pazar 04.58 06.26 11.54 14.42 17.10 18.30
0 3 Kasım 2003 Pazartesi 04.59 06.27 11.54 14.41 17.08 18.29
• 4 Kasım 2003 Sah 05.01 06.29 11.54 14.40 17.07 18.28
10 5 Kasım 2003 Çarşamba 05.02 06.30 11.54 14.39 17.06 18.27
11 6 Kasım 2003 Perşembe 05.03 06.31 11.54 14.38 17.05 18.26
12 7 Kasım 2003 Cuma 05.04 06.32 11.54 14.37 •' 17.04 18.25
13 8 Kasım 2003 Cumartesi 05.05 06.33 11.54 14.36 17.03 18.24
14 9 Kasım 2003 Pazar 05.06 06.34 11.55 14.36 17.02 18.24
1i 10 Kasım 2003 Pazartesi 05.07 06.36 11.55 14.35 17.01 18.23
16 11 Kasım 2003 Salı 05.08 06.37 11.55 14.34 17.00 18.22
17 12 Kasım 2003 Çarşamba 05.09 06.38 11.55 14.33 16.59 18.21
10 13 Kasım 2003 Perşembe 05.10 06.39 11.55 14.33 16.58 18.20
19 14 Kasım 2003 Cuma 05.11 06.40 11.55 14.32 16.57 18.20
26 15 Kasım 2003 Cumartesi 05.12 06.41 11.55 14.31 16.56 18.19
21 16 Kasım 2003 Pazar 05.13 06.43 11.55 14.31 16.55 18.18
22 17 Kasım 2003 Pazartesi 05.13 06.44 11.56 14.30 16.55 18.18
29 18 Kasım 2003 Salı 05.14 06.45 11.56 14.29 16.54 18.17
24 19 Kasım 2003 Çarşamba 05.15 06.46 11.56 14.29 16.53 18.17
20 20 Kasım 2003 Perşembe 05.16 06.47 11.56 14.28 16.52 18.16
20 21 Kasım 2003 Cuma 05.17 06.48 11.56 14.28 16.52 18.15____

KADİR GECESİ _________ , > ____________1
27 22 Kasım 2003 Cumartesi 05.18 06.49 11.57 14.27 16.51 18.15
20 23 Kanım 2003 Pazar 05.19 06.50 11.57 14.27 16.51 18.15

24 Kasım 2003 Pazartesi 05.20 06.52 11.57 14.26 16.50 18.14

Gemlikli
kadınlar

sağlam çıktı
L /manlar T«p keduBurde «A
Mrrkrri'udg karwa»dd^ı w
c—irtni gunu 
ya pılan ücretsiz 
kemik testi 
sonuçlarına göre. 
Gemi ıklı kadmiarm 
sağlam cık tığ ı 
öğrenildi
450 kişi üzerinde 
yapılan kemik 
testinde ölcümleme 
ye girenlerin yüzde 
36 sında kemik 
erimesi hastalığının 
başladığı veya 
devam ettiğinin sap
tandığı böylece 
Gemlikli kadınların 
yüzde 64’ünün 
sağlam çıktığı 
açıklandı.
Uzmanlar Tıp 
Merkezi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Feza Şen, yapılan 
kemik testlerine 
Gemlikli bayanların 
ilgi göstermesinden 
memnun kaldık
larını, önümüzdeki 
günlerde ilçemizde 
aynı testin devam 
ettirileceğini 
bildirdi.
SİNSİ HASTALIK 
KEMİK ERİMESİ 
Özellikle kadınlarda 
görülen kemik 
erimesi, tehditkar 
bir hastalık.
Hastalığın, 
menopoz döne
minde östrojen hor
monunun ke mikler 
üzerindeki koruyucu 
etkisin den yoksun 
kalınması nedeniyle,

50 yas ustu her 3 
kadından btrinm

landağMu behrtea 
uzmanlar. buna 
karsın erkeklerde 
de sekizde bu ora 
randa rastlandığına 
dikkat c ekildi 
Kemik dokusunun 
zayıflamasıyla 
başlayan, ileri 
safhalarda kırıklara I 
ve buna bağlı olum- ] 
tere yoi acabden 
osteoporozun, 
doğal suret sonun
da gerçekleştiği, 
ancak bunun 
önlenebileceği belir
tildi. Kemiklerin, 
vücuttaki diğer pek 
cok dokuda olduğu 
gibi ya sam boyca 
sürekli yenilenme 
içinde olduğunu 
söyleyen uzmanlar. 
“Bir süre sonra 
sırt ağrılara.la ker: j 
dini belli etmeye f 
başlayan rahattır 
lık, ileri dönemde 
boy kısalması, se 
kil bozukluğu, o 
morlarda çökme 
kırıklarına neden 
oluyor." dedi.
Kalsiyum acısından 
zengin beslen
meyen. yeterli 
fiziksel aktivitede 
bulunmayan ve 
güneşten az yarar
lananların risk 
grubunda yer aldığı 
belirtildi.

NÖBETÇİ ECZANE
28 Ekim 2003 Salı 
SERİM ECZANESİ

YIL : 31 SAYI: 1682
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yaymahk-Relı lwnnhL Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini havram Günleri ve Pazar günleri yaymlanmazl
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Çırak ve kalfa öğrenci 
kayıtlan uzatıldı

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezine 2003-2004 öğretim yılı 
çırak öğrenci ve kalfa öğrenci kayıtlarının 31 Ekim 2003 
tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Kış dönemi kalfalık ve 
ustalık sınavları ise, 10 Şubat 2004 günü başlayacak.
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafın* 
dan yapılan açıkla-

I mada, 2003-2004
| öğretim yılı çırak
| öğrenci ve kalfa 

öğrenci kayıtlarının
I 31 Ekim 2003 

tarihine kadar 
uzatıldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada,

I kayıt yaptıramayan
। çırak ve kalfa
' öğrencilerin 31

I Ekim 2003 Cuma
I gününe kadar
I Gemlik Mesleki
I Eğitim Merkezi
I Müdürlüğü ’ne kayıt
I yaptırmaları istendi.

Öte yandan, 2003- 
2004 öğretim yılı 
kış dönemi Kalfalık 
ve ustalık 
sınavlarının 10 
Şubat 2004 Salı 
günü başlayacağı 
öğrenildi.
Sınavlara girmeye 
hak kazananların 
veya daha önceki 
dönemlerde 
sınavlara girerek, 
başarısız olan
ların başarısız 
oldukları dersleri 
belirten müracaat
larını yapmaları 
gerektiğini belirtilen 
açıklamada, 
“Sınavlara

katılacakların 
16 Ocak 2004 
Cuma gününe 
kadar Gemlik 
Mesleki Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü ’ne 
şahsen müracaat 
ederek, sınavlara 
katılacakları 
dersleri belirtir 
dilekçelerini 
vermeleri 
gerekmektedir. 
Müracaat etmeyen
ler sınavlara alın
mayacakları gibi, 
sınav haklarını 
kullanmış 
sayılacaklardır." 
denildi.

Coşkun Sabah
bu akşam

yine Gemlik’te
Cumhuriyetimizin 80. yıldönümü kutlama etkinlik

Udi Bestekar Coşkun Sabah ın bu 
vereceği konser ile Gemlikliler, coşkulu 
.bir gece daha yaşayacaklar.

leri çerçevesinde, Udi Bestekar Coşkun Sabah, bu 
akşam saat 20.30’da İskele Meydam’nda 
Gemliklilere coşkulu bir gece yaşatacak.
III. Siyah Altın Zeytin 
Festivali kutlama etkinlik
leri çerçevesinde, ilçemi 
ze gelerek, muhteşem bir 
konserle Gemliklileri coş
turan Udi Bestekar 
Coşkun Sabah, ikinci 
kez ilçemize geliyor. 
Bu akşam İskele 
Meydam’nda düzen
lenecek olan Coşkun 
Sabah konseri, saat 
20.30’da başlayacak. 
Cumhuriyetin 80. 
yıldönümü ektinlikleri 
kapsamında verilecek 
olan Coşkun Sabah 
konserinin yine büyük 
ilgi görmesi bekleniyor.
Gemlikliler, Coşkun 
Sabah ile bu akşam 
coşkulu bir gece 
yaşayacaklar.

HAC ve UMRE SEFERLERİMİZİ BAŞLATTIK
2004 YILI LÜKS HAC PROGRAMI 

MEKKE VE MEDİNE LÜKS OTEL
✓ 45 YILDIZLI
YEMEKLİ
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR 
KONAKLAMA
15 GÜN SÜRELİ
3 OGÜN AÇIK BÜFE

✓ 5 YILDIZLI ✓ STANDART TİP HAC
YEMEKLİ ✓ STANDART TİP HAC KISA
2-3 KİŞİLİK LÜKS ODALAR ✓ STAHDART TİP HAC YEMEKLİ 
KONAKLAMA MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKSİZ
13 GÜH SÜRELİ j/ MÜSTAKİL TİP HAC YEMEKLİ
3 ÖĞÜN AÇIK BÜFE

HAC ÜCRETLERİNE DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ;
✓ Öterden, Hava limanına gidiş, dönüş
✓ Mekke ve Medine'de belirtilen otellerde konaklama
✓ İST/CİDDE/MEDİNE/İST parkurunda uçak bileti
✓ Suudi Arabistan Çadır ve Ulaşım çekleri ücretleri 

J/Ç ✓ Klimalı otobüslerle, Transferler ve Ziyaretler
Harem-i Şerif, Müzdelife, Mina, Hıra Dağı, Hıra Mağarası, Yedi Mescidler

TÜRK HAVA YOLLARI

Sevr Mağarası, Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla, Peygamberimizin doğduğu ev 
Mescid-i Nebevi, Küba Mescidi, Kibleteyn Mescidi, Yedi Mescidler

'S/ Hendek Savaşı Mahali, Uhud Dağı, Hz.S.Hamza'nın Kabri, Cennetül Baki
✓ Hac rehberi kitabı, Seyahat Çantası, Sırt Çantası ve Heybe
✓ Elbiselik Kumaş, Künye, Vaka Bayrağı,
✓ Din görevlisi hizmetleri, Sağlık hizmetleri ve Rehberlik Hizmetleri

KAYABEYOĞLUgl 
TURİZM SEYAHAT|| 

Demirsubaşı Mh. WI 
Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK

Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44®



Coşkun Sabah konseri ertelendi 
Cumhuriyetimizin 80. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, dün akşam yapılması planlanan Udi Bestekar Coşkun Sabah ın Gemlik teki 
ikinci konseri hava mualefetine takıldı. Dün, Balkanlardan gelerek, ilçemizi de etkisi altına alarak, hava ısısının yaklaşık 10 derece 
düşmesine neden olan soğuklar nedeniyle, İskele Meydam’nda yapılacak olan Coşkun Sabah konseri, ileri bir tarihe ertelendi. Havaların 
uygun olması halinde, Coşkun Sabah Konserinin yapılacağını söyleyen ilgililer, tarihini Gemlik halkına duyuracaklarım belirttiler.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE BMHI
Q 29 Ekim 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi’nde yayınlanan 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu, Mama 
Mıa Pizzeria’ya götürene

MAMA MIA PİZZA hediye.......
6.KUPON 4.SAYFADA

iki gün sürecek olan kutlamaların birinci ayağı dün Atatürk Anıtı önünde start aldı.

80. yıl kutlamaları başladı
£üne

Kadri Güler
gemiikkorfez a mynet.com

Cumhuriyet
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80. 

yıldönümü kutluyoruz.
600 yıllık bir ümmet toplumunu, birey 

toplumu haline dönüştürmenin yolunun 
Cumhuriyet’ten geçtiğini bilen Mustafa 
Kemal, Ankara çorağında topladığı Türkiye 
Büyük Mîllet Meclisi’nde, 80 yıl önce bugün 
Cumhuriyeti ilan etti.

Cumhuriyetin ilanıyla, hanedanın yerini 
halk temsilcilerinin oluşturduğu TBMM aldı.

Arap harfleri yerine, kolay anlaşılan Latin 
alfabesi, okkanın yerine kilo, takke ve 
sarığın yerine şapka geldi.

Bu üst yapı değişikliklerinin nedeni, bi 
fimde, sanatta ve sosyal yaşamda modern
leşen batı toplumlannı yakalamaktı.

Bu ise, din ile devlet işlerinin birbirinden 
II ayrılması, düşüncenin önündeki engellerin 
|| ortadan kalkmasıyla olabilirdi.

Yolu ise, laiklikten geçecekti.
Saltanatın ardından hilafette kaldırıldı. 

| Son halife yurttan kaçtı.
Yeni modern Cumhuriyet ancak devrim- 

| lerie gelişebilecekti.
Her alanda başlayan yenilikler toplumsal 

değişimi beraberinde getirdi.
Bugün tek tük de olsa saltanat özlemlileri 

de hilafet sevdalılarını görüyoruz.
Ama, Cumhuriyet karşı devrimlerle 

durak satılsa da dikilen fidan bugün 80 yaşın
da ve tüm kurumlarıyla dimdik ayakta.

Bunu Mustafa Kemal ve arkadaşlarına 
borçluyuz.

Cumhuriyeti onlar kurdu, bizler yücelt- 
meftviz Yasasın Cumhuriyet.

Cumhuriyetimizin 80. yıldönümü kutlamaları dün, Atatürk Anıtı na 
çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. 
8O.yıl kutlama etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.
Ali ÖZYURT

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 80.yılı 
tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
törenlerle 
kutlanıyor. 
Belediye tarafından 
yapılan 3 pare top 
atışı ile başlayan 
Cumhuriyet kutla
malarına, Atatürk 
Anıtı önünde İstiklal 
Marşımızın okun
ması ile başlandı. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon 
Komutanı Tank. 
Kur. Alb. Selamı 
Saruhan, Belediye 
Başkam Mehmet 
Turgut, Başsavcı 
Ayhan Aygün 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, başta 
olmak üzere, siyasi 
parti temsilcileri 
dün Atatürk Anıtı’na 
çelenk koyarak 
saygı duruşunda 
bulundular.
Genç Partililer, 
kalabalık bir grup 
halinde ellerinde 
karanfillerle 
törene katıldılar.

mynet.com
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Cumhuriyet Bayramı

80 yıl önce Cumhuriyet kuruldu.
içeriğinde bulundurduğu kavramlarla 

cumhura önem veren bir yönetim biçimi..
Çok zorlu bir sürecin sonunda kazanılan, 

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafın
dan Türk ulusuna armağan edilen Cumhuriyet.

Acaba farkında mıyız?
Halkın iradesini yönetime yansıtan, egemen

liği kayıtsız koşulsuz yurttaşlara veren bu sis
temin.

Ne yazık ki değiliz.
Olsaydık ülkenin geldiği nokta böyle mi 

olurdu?
Türbanı, imam hatibi, Cumhuriyet resepsi 

yonunun tartışır mıydık?
Bize bu Cumhuriyet’i kanları, canları, 

yaşamları bahasına armağan eden Atatürk ve 
silah arkadaşlarının kemikleri sızlıyor mudur 
acaba?

Cumhuriyet’in ilanından sonraki aydınlanma 
döneminde elde edilen tüm kazanımlar bugün 
ne yazık ki gözden geçiriliyor.

Cumhuriyet’in kurumlan, ilkeleri ve kural- 
lan işlevini yitirmiş bir durumda...

Numaralı Cumhuriyetçiler sahnede...
Geçmişi inkar edip, sistemi kendilerine göre 

inşaa etmek istiyorlar.
Emperyalizme karşı verilen silahlı mücade

lenin sonunda kurulmuş olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni emperyalizmin kucağına itmek 
için perde önünde ve arkasında büyük uğraş 
veriyorlar.

Küçük burjuvazi ve eşrafın işbirliğiyle 
kazanılan askeri zafer Fransa, İngiltere, İtalya 
gibi devletleri çeki düzene sokmuş, taarruz 
durumundan savunma konumuna sokmuştu.

Küçük burjuva ve eşrafın omuz omuza 
verdiği kararlı mücadelesi sonucunda 
kapitülasyonlar tartışma konusu olmaktan çık
mıştı.

Kapitülasyonların amacı ülkedeki çoğun
luğun emperyalizmin korumasındaki bir azınlık 
tarafından sömürülmesini sağlamaktı.

Oysa savaşın ağır koşullan azınlıkları da yok
etmiş, dolayısıyla kapitülasyonların 
ermişti.

Uzun yıllar Türklerin başına 
kapitülasyonlar da hırs ve azime 
yor, bîr gün yeniden hortlamak 
kalkıyordu.

amacı

bela 
yenik 
üzere

sona

olan 
düşü 
rafa

O süreci yeniden başlatmak, ülkenin nimet
lerini tek başına götürmek İsteyen işbirlikçiler 
çeşitli nam ve ünvanlar altında ortalığa 
düştüler.

Ancak başarılı olmayacaklar.
Çünkü onların karşısında, top yekûn 

Cumhuriyet kutlamalarına katılan toplumsal 
çıkarlara öncelik tanınan yurtseverler var.

Onbinler önceki gün Anıtkabir’de 
Atatürk’ün huzur undaydılar.

Cumhuriyet’in ilkelerine ve O’na bağlılık
larını bir kez daha haykırdılar.

Anavatan Partisi 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, eski 
ilçe Başkanı Adnan 
Tekin ve partililer, 
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve Daya 
nışma Derneği’ni 
ziyaret etti.
Göreve yeni 
seçilmesi nedeniyle, 
Dernek Başkanı 
Vedat Say’ı kutlayan 
Adnan Tekin ile ilçe 
Başkanı Kurt, hayır
lı olması dileğinde 
bulundular.
ANAP’hların 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dilegetiren Elazığ 
lılar Kültür ve Daya 
nışma Derneği Baş 
kanı Vedat Say, 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.
Genç ve dinamik bir 
kadroyla yönetime 
geldiklerini belirten 
Vedat Say, ilerleyen 
günlerde sosyal 
faaliyetlere ağırlık 
vereceklerini 
bildirdi.
Yapılan tadilatla 
derneğin hizmet 
binasını genişlettik
lerini, mefruşatını 
da yenileyerek 
modern ve çağdaş 
bir yapıya kavuştu-

racaklannı ifade 
eden Elazığlılar 
Kültür ve Daya 
nışma Derneği 
Başkanı Vedat Say, 
her Pazar günü 
gerçekleştirdikleri 
‘çiğ köfte günü’yle 
gerek üyeler 
gerekse davetliler 
arasında dostluk ve 
kardeşlik duygu
larını pekiştirmeyi 
amaçladıklarını 
söyledi.
Gemlik’te 
ekonomik alanda 
yaşanan sıkın
tıların devam 
ettiğini belirten 
Adnan Tekin, 
önemli sayıda iş 
ve işçi potansiyeli 
olan inşaat 
sektörünün kilit 
lendiğini ifade etti. 
Diğer yörelerden 
Gemlik’e gelip 
yaşayan insanların 
büyük bir kısmının 
inşaat sektöründe 
çalıştığını belirten 
Tekin; "Bu sek
törün önünü aç 
mak lazım. Çünkü 
bu sektörde bine 
yakın kalem var. 
İnsanlar mağdur. 
İnşaatçılık Gemlik 
hariç diğer ilçe 
İerde tam gaz

devam ediyor. 
dedi.
Kapalı Çarşı’da 
uygulanacak proje 
kapsamından cami 
bölümünün kaldırıl
masının da gün
deme gelmesi 
üzerine Tekin;
"Meclis üyeleri 
parmak kaldırma 
ya gidiyor. Bele 
diye Başkanı 
sonuçta istediği 
kararı çıkarıyor. 
Belediye Başkanı 
mız mimar da,

mühendis de, 
avukat da benim 
anlayışını sergile 
diği için trafik 
karışıyor. Belediye 
ye avukat dadan
madı. İşçi almada 
bencil davrandı. 
Her evde bir veya 
iki işsiz var. Siya 
setin mektebi yok. 
Irkçılık, particilik 
yapmadan elimiz
den geldiğince her 
kese yardımcı ol - 
maya çalışıyoruz.” 
diye konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
I II I II

SATILIK w KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır

KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

SATILIK ARAZİ

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası 

Bitişiği Kiralık Büro 
Tel : 513 24 34

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 

0.535. 387 59 69

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlarınızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu köşesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

Manastır'da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Sk. 

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh.

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev

Tel : 512 05 18

92 Model Beyaz Broaduav 
LPG ruhsatına işli

Orjinal 
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02
Sahibinden 96 Model 

Temiz Ford Escort 
Uzaktan kumandah 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön cartilar 
(0.535) 378 İS 00

Gazetemiz Büromuz: ı 
İstiklal Cd. Bora SK
No: 3/B GEMLİK !

Tel: 513 17 97
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Trafik denetimleri
sıklaştırılıyor

Haftanın Madan

Denetimin olmadığı yerlerde aşın sürat yapıldığına dikkat 
çeken Emniyet Müdürü Kurt, maganda türü sürücülere 
karşı daha caydın» tedbirler alınacağını söyledi.
Ah OZMJRT
İlçe Emniyet 

Müdürü .Ali Kemal 
Kurt, trafikte 
yaşanılan sorun
ların cezadan 
çok eğitimle 
çözümlenebile 
c eğin i söyledi. 
İnsani ilişkileri ön 
planda tutan eğiti
ci, uyarıcı ve yol 
gösterici bir tutum 

r izlediklerini 
belirten Kurt, 
denetimin olmadığı 
yollarda aşın sürat 
yapıldığını

ifade etti.
Tüm iyi niyetli 
yaklaşımlara rağ
men uyarıları anla
mayan maganda 
türü insanlara 
karşı daha caydıncı 
tedbirler 
alınacağını 
vurgulayan 
Gemlik İlçe 

Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt; 
"Maalesef 
ülkemizde olduğu 
gibi Gemlik’te de 
meydana gelen

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, denetimin 
olmadığı yerlerde sürat yapıldığını ve caydıncı 
tebdirler alınacağını söyledi.

kazalarda bir 
çok insanımız ya 
yaşamını 
yitiriyor yada 
sakat kalıyor. 
Denetim olsun 
veya olmasın 
insanlarımızda 
kurallara 
uyma anlayışı 
oluşuncaya

kadar kontrol 
terimizi sıklaş 
tıracağız.
Trafik kurallarını 
ihlal eden 
maganda türü 
insanlara karşı 
daha caydırıcı 
tedbirler ala 
cağız. " diye 
konuştu.

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

Belediye Meclisi gündem maddelerini 
görüşmek üzere, 30 Ekim 2003 Perşembe 
günü Belediye Başkanı Mehmet Turgut

başkanlığında

Belediye Meclisi, 
yarın Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un 
çağrısı üzerine 
toplanıyor.
Yarın saat 
14.oo'de 
olağan olarak 
toplanacak olan 
Belediye

toplantısını yapacak

Meclisi’nin gün
deminde Askeri 
Hara’nın otobüs 
tahsisi talebinin 
görüşülmesi, 
gelir gider 
bütçelerinin 
görüşülmesi ve 
imarla ile ilgili 
konular yer 
alıyor.

Fenerbahçe iyi oynamıyor.
Ama. Çok gol pozisyonu yakalıyor.

* iyi bir tarafı var.
Tek adama bağlı değil.
Bazen Hoojdonk sah ney e çıkıyor.
Bazen Serhat.
Bazen de, Tuncay takımı sürüklüyor.
Yedek de duran Rebrov bile sans 

yakalayınca takımı kurtarıyor.
Bu devre iş böyle gider.
Uzun ara tatil Fenerbahçe'ye yarar 

mı, birlikte göreceğiz.
Kaleci Recep, şimdiye kadar takımı 

kurtarmadı.
Pek. İş de düşmedi.

Ama. Bazı maçlar kalecilerin maçları 
olur.

Recep’i henüz böyle bir mada 
görmedik.

Orta saha henüz oturmadı.
Gol pozisyonları, Tuncay ve Serhat’m 

süratli ve delici stillerinden oluşuyor.
Galatasaray tek atış üç puanla yol 

alıyor.
Hem şampiyonlar liği, hem de süper 

ligi oynamak cok zor.
Galatasaray yıl sonuna kadar bu 

pozisyonunu, sürdürürse basan s.-»ıM 
malı.

Ama. Takımda henüz dışarı sızmayan, 
bir huzursuzluk var.

Aynca Galatasaray’da senatör futbol
cu dönemi başladı.

Hakan Şükür, Arif ve Kaptan Bülent 
bu görüntüde.

Haşan Şaş’da aynı yolda.
Beşiktaş bu yılın en iyi takımı.
Gunti’de artık, takımın önemli adamı 

oldu.
Sparta-Prag maçında, farklı alınacak 

maçı kaybetti.
Ve. Çok üzülmüştük.
Ama. Kartal, Gaziantep maçı ile 

moral buldu.
Gelelim Bursaspor’a.
Şu anda, mali ve idari kriz geçiren 

Istanbulspor’a yenildi.
Tüm Bursa, bu maçla Bursaspor'un 

deplasman fobisini yeneceğini umuyor
du.

Ama. Bursaspor hiç oynamadı.
Defans ve kaleci, çok kolay goller 

yedi.
Bursaspor, hepimizi tedirgin etmeye 

devam ediyor.

GÜNÜN CÖZ(/
Aşk öyledir ki, 

Nerde imkansız varsa. 

Onu seçer
“ByrorT
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tefe ödeme müjdesi Kavunlar | 
poşete girdi

Hükümet, İmar toplanan
Bankası nda Bakanlar
hesabı bulunan Kurulu toplan
mudilere tısında,
bayram öncesi Başbakan
ödeme yapmayı Yardımcısı
planlarken, Abdullatif
kalan miktar Şener, İmar
ların ekonomik Bankası'nda
dengeler ödemelerin tek
doğrultusunda çatı altında
taksit taksit yapılmasının
ödenmesini zorluğuna
kararlaştırdı. dikkat çekti.
Bakanlar Şener, toplan
Kurulu toplan tının kapalı
tısından bölümünde
Imarzedelere bonolar için
bayram kanuni düzen
öncesinde 10 - leme, ticari ve
15 milyarlık gözükmeyen
ödeme yapıl hesaplar için de
ması karan Bakanlar
çıktı. Kurulu kararı
Başbakan çıkarmaya
Tayyip Erdoğan ihtiyaç
başkanlığında olduğunu

Afi ÖZYURT
kaydetti. 
15 MİLYAR
ÜSTÜNE 
TAKSİT 
YAPILACAK
Şener, Hazine 
ile yürütülen 
çalışmalarda 
15 milyar liraya 
kadar 
hesapların 
bayramdan 
önce ödenmesi 
için çalışmaları

yoğunlaştırdık* 
larını kaydeden 
Şener, 
şunları söyledi: 
"Kasımın 
ortalarında 
mudilere 
hesaplarına 
ilişkin banka 
kartlarını 
vereceğiz. 
15 milyara 
kadar olan 
hesaplar

ilk etapta 
ödenecek. 
Geriye 
kalanlar da 
ekonomik 
dengeler 
doğrultusunda 
2004 ten 
itibaren 
taksitlendiri 
lerek yıllara 
yayı larak 
ödene cek." 
dedi.

S 
a a a a a a a a a

AROL MOBİLYA i 
s

Sezonun bitimiyle 
birlikte tarladan 
son toplanan 
kavunlar artık 
poşetlerde 
satılıyor.
Küçüklükleriyle 
dikkat çeken ve 
altısı bir arada 
poşete giren 
kavunlar, 2 milyon 
liradan alıcı 
buluyor.
Geçtiğimiz yıllara 
rağmen, kavunda 
bereketli bir sezon 
geçirildiğini

söy ley e n kavun 
üreticisi Zahit 
Kurtuluş ilk kez 
bu yıl verdiği 
emeğin karşılığını 
alabildiğini belirtti 
Bundan önceki 
dönemlerde 
yapılan masrafı 
bile çıkarmakta 
güçlük çektiğini 
anlatan Kurtuluş, 
kavunun bu 
sezon yüz 
güldürdüğünü 
ifade etti.

a i s a a b 
i

i i 
I

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI 
✓ GENÇ ODASI 
✓ DÖRT KAPILI GARDROP 
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI . _ m. --w
✓ BİLGİSAYAR MASASI “KALİTEDE ONCU

Mrk.: Hamldlye Man. Kumru Sok. No:1 
işj| Tef: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 

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

Tel; (0,224) 363 98 72
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Devam edenler için KUPON NO: 6 
Yeni başlayanlar için KUPON NO: 2

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!
Gemlik’te İlk 
Uluslararası 
Salata Barı 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

MAMA MİA PIZZARIfl

J GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZE 
I YÜZDE 20 İNDİRİN J
I İSTİKLAL CAD. NO: 17 GEMLİK
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Okul yolları 
tehlike dolu

Hükümet Konağı 
önündeki havuz

Okulların çıkış saatlerinde dikkatli olmayan sürücüler, 
öğrencilere korkulu anlar yaşatıyor. Manastır Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu’ndan çıkan öğrenciler, Kumla yolundan 
karşıya geçerken, her an bir tehlike ile karşı karşıya kah 
yorlar. Veliler, bu yolda önlem alınmasını istiyorlar.
Ali ÖZNVRT

Belediye Kültür 
Merkezi nde dün 
yapılan 80.Y11 
Bilgi Yanşması 
Finalini 
izlemeye gelen 
İlköğretim okulu 
öğrencileri 
dönüşte büyük 
tehlike atlattılar. 
Yolun virajlı 
olması 
nedeniyle, 
karşıya geçiş 
için yeterli görüş 
mesafesinin 
hııhınmavKi

Cumhuriyet
Mahallesi nde yay
aları 
tehdit ediyor. 
Bu tehlikeli duru
mun son örneği 
dün yaşandı.
Yarışmanın 
bitimiyle kalabalık 
guruplar halinde

Kültür
Merkezi’nden çıkan 
öğrenciler ana 
yoldan karşıya 
geçerken zor anlar 
yaşadılar. 
Öğrenciler virajı 
süratle alan birçok 
aracın önünden 
canlarını zor

kurtardı.
Kültür Merkezi’nin 
yapılmasıyla 
hareketlenen 
Manastır’da özellik
le yayalar karşıya 
geçiş konusunda 
büyük tehlike 
yaşıyor.
Aynı yerde bulunan

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri de 
Kumla yolunda 
her gün buna 
benzer sorunlar 
ile karşı karşıya 
kalıyorlar. Veliler 
önlem alınmasını 
istiyorlar.

yine taştı

Belediye tarafın
dan Hükümet 
Konağı önüne 
yaptırılan havuzun 
suları yollara 
taşıyor.
Hükümet Konağı 
önünü lunaparka 
çeviren ışıklı 
palmiyelerin 
arasında bulunan 
basamaklı havuzun 
su sisteminde 
meydana gelen 
arızalar nedeniyle, 
zaman zaman 
taşan havuz,

yolların göle 
dönmesini neden 
oluyor.
Önceki gece, 
yeniden tasan 
havuz, farkına 
varmadan yola 
giren araç 
sahiplerini ve 
yayaları şaşırttı. 
Havuz sisteminde
ki devir daim ve 
tahliye sisteminde
ki arızalan n 
taşmalara 
neden olduğu 
belirtildi.

ı Kamın
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

II SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| MMN MİMİ U2YRİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIRDİĞER PARÇALARDA25.000.000.-TL

7.000.000.-TL.

12.000.000.- TL.

2.5OO.OOO.-TL.

I FİTİL
! ÇAKMAK
I FİLİTRE

j POMPA

TOYO TİCARET

ŞOKÖYATLAR
PEŞİN FİYATINA

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

IYonlPazarCod. ■■■ pia ha ah
| Irmak Sok, No: 18/B TFI'SİJ 78 07

_ GEMLİK

GÖKTÜRK LTD. $Tİ.
»LO İ1T)| 

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI 

HİZMETİNİZE AÇILDI 
KALİTEYİ UCUZA ALIN 

FARKI YASAYIN
Eşref Dincer Mah. İmanı Hatip Okulu Karsısı Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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İHALE İLANI
GEMLİK HASANAĞA SPOR VE İZCİLİK OKULU 

MÜDÜRLÜĞÜ
Gemlik Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu Müdürlüğü Genel onarım işi açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir.

Memurun fazla 
mesai ücretine zam

: 2003 72374İhale Kayıt Numarası 
1- İdarenin 
a) Adresi 
b) Telefon ve fax

: Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu Gemlik / BURSA 
: 0.224. 538 16 31

c) Elektronik posta adresi
2- ihale Konusu Yapım işinin
a) Niteliği

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi

: Genel onarım. Mozaik sökülmesi, çatı onarımı, 
mozaik kaplama, su deposu, kantin PVC yapıl 
ması, yağlı boya, plastik boya, banyo wc tamirleri.

: Gemlik Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu Müdürlüğü 
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 
3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Gemlik Kaymakamlık Toplantı salonu 
: 07.11.2003 Saat 14.oo

4- ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon numarası ve 
faks numarası île varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gerekli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

ticaret ve. veya sanayi odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (noter 
tasdikli)

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sici
line kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarını ve şirketteki görevlerini belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişil
iğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 
olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

e) Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair 
son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

f) İdari sartnamenînin 10. maddesinin (c ve d bentleri hariç olmak üzere) diğer 
bentlerinde yer alan ihale Dışı Bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına 
dair vazıh taahhütname.

g) Sekil ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
h) En az verilen teklif kadar olmak kaydıyla benzeri iş bitirme belgesi.
i) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya 
imza sirküleri.

j) isteklinin ortak girişim olması halinde şekil ve içeriği şartnamade belirtilen ortak 
girişim beyannamesi

k) ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
I) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yeralan belgelerin 

herbiri ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler.
6- İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Gemlik - Bursa adresinde 

görülebilir ve 20,000.000.- TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale saatine Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İsteklilerin tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imza
lanacaktır,

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecek
leri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim 
günü olmalıdır,

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Mehmet Tuna

Bentm : MMT3/32 İlçe Milli Eğitim Müdürü

Devlet 
memurlarının fazla 
mesai ücretleri 
yeni yılda yüzde 
18.2 oranında 
zamlanacak..
2004 yılı Bütçe 
Kanun Tasansı’na 
göre, bu yıl 550 
bin lira olarak 
uygulanan saat 
başı fazla çalışma 
ücreti, 2004’de 
650 bin liraya 
çıkacak.
Bakanlıkların özel 
kalem müdürlük
lerinde çalışan per
sonel ile makam 
şoförlerinin fazla 
mesai ücreti ise 
ayda 90 saati 
geçmemek kaydıyla 
750 bin liradan 
900 bin liraya 
yükselecek. 
Aynı şekilde her 
bir makam için 
aylık toplam 450 
saati geçmemek 
üzere, bakanlıklar
daki kurul başkan
lar], genel müdür
ler, vali, general ve 
amiral rütbesine 
haiz olmak kaydıy- 
la Genelkurmay 
Başkanlığı, Milli 
Savunma Bakan 
lığı, kuvvet komu
tanlıkları ile 
Jandarma Genel

Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik 
Komutanhğı'ndaki 
daire başkanı ve 
daha üst yöneti 
çiler ile rektör, 
büyükşehir ve il 
belediye başkan- 
lannın yanında 
çalışan personele 
yine ayda 90 saati 
geçmemek şartıyla, । 
saat başına 900 
bin lira fazla mesai 
ücreti ödenecek. 
AYLIK MAKTU 
ÜCRETLER 
Bütçe tasarısı ile 
aylık maktu fazla 
çalışma ücretleri 
de yeniden belir
lendi.
Buna göre, orman 
muhafaza 
memurlarının bu 
yıl 12 milyon 200 
bin lira olan aylık 
maktu fazla çalış
ma ücreti, 2004’de 
15 milyon lira, 
Sağlık Bakanlığı 
Sıtma 
Eradikasyonu 
Teşkilatında 
çalışan sağlık 
savaş memurlarının 
halen 7 milyon 
350 bin lira olan 
aylık maktu ücreti 
de yeni yılda 9 
milyon lira olarak 
uygulanacak.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
Okuyun, Okutun, Abone Olun

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
TAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ UEÛİŞMR 
2 K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh, Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fu: 512 20 76



9 Ekim 2003 Çarşamba
d

Ağır ve yağlı Mali durumu

1 yiyeceklerden kaçının
Ramazan avında tiöini bildirdiler. TS ***■*-Ramazan ayında

j

•i

la
«b
sa® 
n®.

’J

beslenme alışkan
lıkları sağlık sorun
larına neden oluyor 
Uzmanlar, 
ramazan ayında 
yanlış beslenme 
alışkanlıkları 
nedeniyle, bazı 
sağlık sorunlarının 
ortaya çıkabileceği
ni vurgulayarak, 
ağır ve yağlı yiye
ceklerden kaçınıl
ması, iftarda yavaş 
ve az miktarda 
yenilip birkaç saat 
sonra öğün takviye
si yapılması gerek-

tiğini bildirdiler.
Uzmanlar, 
ramazanda orucun 
ardından bazı 
kişilerin büyük bir 
iştahla iftar 
sofrasına oturduk
larını kaydetti. 
Bu durumun orga
nizmanın anor
malleşmesine 
neden olduğunu 
belirten uzmanlar, 
özellikle kadınları 
"orucu kilo verme 
fırsatı olarak 
algılamamaları" 
konusunda uyardı 
ve "Oruç kilo

a

verdirmez, aldırır 
dedi.
Uzmanlar, 
"Ramazan 
süresince 
kızarmış, aşırı

baharatlı.
ağır ve yağlı 
gıdalardan uzak 
durulmasını" 
önerisinde 
bulunuyorlar.

Endişeli anne çocuğu 
asosyal yapıyor

Annelerin endişesi 
çocukları asosyal 
yapıyor.
Beş yaşından küçük 
çocuğu olan 1000 
kadın üzerinde bir 
araştırma yapıldı. 
Araştırmaya göre 
kadınların yüzde 
88’i yabancılardan 
gelecek tehlikeler
den korkuyor.
Kadınların üçte 
ikisi yolda yürürken 
asla çocuklarının 
elini bırakmadık
larını belirtirken, 
yüzde 63’ü ancak 
kendileri 
yanlarındayken 
çocuklarının 
yabancılarla 
konuşmalarına izin 
verdiklerini söyledi. 
Annelerin uyku

larını kaçıran diğer 
konu ufaklıkların 
hastalanması;
yüzde 57’si sürekli, 
çocuklarının hasta
lanmasından 
endişe ediyor.
Çocuğun boğazına 
bir şey kaçması, 
yanması veya 
merdivenlerden 
aşağıya yuvarlan
ması, annelerin 
başlıca korkuları 
arasında.
Her dört kadından 
biri, çocuklarını üç 
ayda bir doktora 
kontrola götürüyor. 
Ayrıca kadınların 
yüzde 25’i çocuk
larının yeterince 
hareket etmediğini, 
beşte biri ise 
çocuklarının sağlık

sız beslendiğini 
düşünüyor. 
Araştırmada, 
"Giderek daha 
endişeli insanlar 
haline geliyoruz. 
Çünkü o kadar 
çok çelişkili bilgi 
ediniyoruz ki, 
hangisi doğru 
hangisi yanlış, 
kimse bilmiyor" 
denildi.

Sürekli çocuklar 
için endişe duyan, 
endişe duymaktan 
çocuklarla birlikte 
olmaktan zevk 
alamayan annelerin 
takıntılı olduğuna 
dikkat çeken 
uzmanlar, bunun 
çocukların 
psikolojisini de 
olumsuz etkilediği
ni belirtiyor.

N V
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olmayanlara 
yardım sağlamaya i 

çalışacak

SULTÂNI:
Diyanet İşIeri 
Başkanlığı da 
Ramazan ayında 
daha verimli din 
hizmeti sunabilmek 
için bir dizi 
önlem aldı.
Diyanet İşleri 
Başkanlığı ’ n d a n 
yapılan açıklamaya 
göre, ezan Diyanet 
Takvimi’ndeki 
namaz vakitleri 
esas alınarak aynı 
anda okunacak ve 
ses cihazları 
gereğinden fazla 
açılmayacak.
Vaaz ve hutbelerde 
inancın sosyal 
boyutu ve dindar
lığın ibadet boyutu 
yanında ahlak 
boyutu öne 
çıkarılacak, birlik 
ve beraberliği 
pekiştiriri üslup 
kullanılacak, yanlış 
anlamalara neden 
olabilecek ifade ve

yorumlardan 
kaçınılacak.
Diyanet isleri 
Başkanlığı aynca. 
vatandaşların tele
fonla ilettikleri dini 
sorulan. Ramazan 
ayı boyunca hafta 
son la rı da dah i 1 
09.00-24.00 
saatleri arasında 
cevaplayacak. 
Diyanet İsleri 
Başkanlığı 
görevlileri.
Ramazan bovunca 
yurtiçi ve yurtdısm 
da hastane, hapis
hane, cocuk ıslahe
vi, cocuk yu vası 
gibi yerleri ziyaret 
ederek, ihtiyaç 
sahibi öksüz, 
yetim, hasta, yaslı 
ve fakirleri tespit 
ederek, mali 
durumu uygun 
olmayanlara 
yardım sağlamaya 
çalışacak.

NÖBETÇÜECZANE
29 Ekim 2003 Çarşamba 

SAĞLIK ECZANESİ

■■■GIMJ* 9V«9 GAZETTMn

YIL : 31 SAM : 1683
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yapncıhk-Rcklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini havram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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80. Yıl Kîl<fi yarışması Finali Bek^dive Kültür Merkezi’nde V^pıl(j1

Finalde karşılaştığı rakiplerini geride 
bırakan Atatürk ilköğretim Okulu öğrenci
leri aldıkları 80 puanla İlköğretim Okulları 
arasında üstünlüklerini ilan ettiler.
Ali ÖZYURT 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlama etkinlikleri 
kapsamında, İlköğre
tim Okulları arasında 
düzenlenen ‘80. Yıl 
Bilgi Yarışması Finali' 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Belediye 
Başkanı Mehmet

| Turgut’un yanı sıra 
öğretmenler ve 
okullarını destekle 
meye gelen kalabalık 
bir öğrenci topluluğu 
heyecanlı ve çekişmeli 
geçen yarışmayı 
ilgiyle izledi. 
ÇEKİŞMELİ VE 
HEYECANLI GEÇTİ 
Finalde karşılaşan 
Cumhuriyet, TSO 
Gazi, Atatürk ile Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu Öğrencilerine 
Matematik, Türkçe, 
Fen Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler ve Genel 
Kültür olmak üzere 
5 dalda ikişer’den 
toplam 10 soru

I yöneltildi. Oldukça
I çekişmeli geçen ilk 5 

soruya doğru, ikinci 
yedek soruya yanlış 
cevap verince eşitlik

soru sonunda yapılan 
değerlendirmede, 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu 30, TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 20, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu 30 ve Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu 20 puan aldı.
6.ncı soru Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin soru 
kağıdına eksik 
yazıldığı yönünde yap
tığı itiraz üzerine, jüri 
tarafından haklı 
görülerek iptal edildi.
80.Y11 Bilgi Yarışması 
Finali kalan 5 soruya 
da doğru cevap 
vererek, 80 puan alan 
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nun üstün
lüğüyle sonuçlandı. 
Yarışma sonunda 
eşit puana sahip Cum 
huriyet ve TSO Gazi 
İlköğretim Okulları 
arasında ikinci ve 
üçüncünün belirlen
mesi için yedek soru
lara geçildi.
İki okulda ilk yedek

yine bozulmadı.
Sosyal Bilgiler dalında 
gelen 3. yedek soruyu 
doğru yanıtlayan 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu ikinci, TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’da 
üçüncü oldu.
ÖDÜLLER BUGÜN 
VERİLECEK 
Şehit Ethem Yazar 
İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden 
Cennet Nalpara’nın 
sunduğu, Bilgi 
Yarışması’nda Jüri 
Başkanlığını Salih 
Sergin yaptı. Jüri* 
üyeleri ise Tahsin Top, 
Zeki Güner, İsmail 
Fırat, Kenan 
Vatangül ile Özlem 
Çolakoğlu’ndan oluştu. 
Çekişmeli olduğu 
kadar heyecanlı geçen 
herkesin merakla bek
lediği yanşma sonu
cunu açıklayan Jüri 
Başkanı Salih Sergin;
80. Yıl Bilgi 
Yanşması’nı 80 puan 
alan Atatürk İlköğre
tim Okulu’nun birinci, 
70 puan alan 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu’nun ikinci, 60 
puan alan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’nun 
üçüncü, 50 puan alan 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu’nun da 
yarışmayı dördüncü 
olarak tamamladığını 
bildirdi. Dereceye 
giren öğrencilere 
hediyelerinin bugün 
saat 12.00 de Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenecek törenle 
verileceği belirtildi.



iı' Öğrencilere Cumhuriyet ödülleri dağıtıldı
Cumhuriyetimizin 80. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, ilköğretim okulları arasında düzenlenen şiir, kompozis 
yon. resim, bilgi, kros, voleybol yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri dün gerçekleştirilen törenle verildi. Kültür 
Merkezi nde düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakamı Sadettin Genç, Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay Selami Saruhan ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından verildi. Geniş haberi sayfa 8 de

Cumhuriyetin 80. yıldönümü
^üne (%akış

Kadri Güler
gemiîkkorfez'Ç’ mynet.com

Laiklik, Demokrasi ve
Cumhuriyet

Dön, Cumhuriyetimizin 80. yıl dönü 
münii ulusça coşkuyla kutladık.

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli özel- 
ligj. Laik ve demokratik olmasıdır.

İslam dünyasında batılı normlarda 
demokrasiyi hedefleyen, laiklik olan tek 
muslüman ülke Türkiye’dir.

Cumhuriyetin laik olması, kişi ile tanrı 
arasında olan ve kişiyi ilgilendiren inanç 
dünyasının devlet yönetiminden ayn tutul* 

' masıdır.
Cumhuriyet halkın kendi yöneticisini 

seçme rejimi olmasına karşın, demokratik 
I yam 80 yıldır hep aksatıldı. Demokrasi her 

gelen iktidarın keyfine göre şekillendi.
Kısacası, Cumhuriyet ile yönet ilsek de, 

çağdaş demokrasiye ülkemize bir türlü 
getiremedik

Oysa, Atatürk bize Cumhuriyeti 
armağan ederken, çağdaş olabilmek için de 
hedeflerini göstermişti.

Batı demokrasileri.
Zaman zaman totaliter veya dinsel 

Cumhuriyet özlemlileri, ülkenin huzurunu 
bozmaya çafcşıyor.

Dün, televizyonlarınızdan milletimizin 
80. yd coşkusunu gözlemledik.

Biz de bu coşkuyu yaşadık.
Hiçbir ğbç Cumhuriyetin kurulmasını 

engeleyemedi, hiçbir güç de Cumhuriye
timizi ydkmayv başaramayacak.

coşkuyla kutlandı
Ali ÖZYURT
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 
80.yıldönümü bü
tün yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
coşkuyla kutlandı. 
Saat 10.00’da Ata
türk Kordonunda 
gerçekleştirilen 29 
Ekim Cumhuriyet* 
Bayramım kutlama 
törenlerine, Kayma 
kam Sadettin Genç, 
Garnizon Komutam 
Tank Kurmay Albay 
Selami Saruhan, Be 
lediye Başkanı Meh 
met Turgut, Başsav 
cı Ayhan Aygün, si 
yasi parti temsilci
leri, resmi daire 
amirleri, öğrenciler 
ve vatandaşlar 
katıldı.
Halkın bayramının 
kutlanmasından 
sonra saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
ardından günün an 
lamını bildiren ko 
ntışmayı Kayma 
kam Sadettin Genç 
yaptı. Cumhuriyet 
etrafında birleş
menin asgari şart 
olduğunu bildiren 
Genç, hiç bir ortak

değeri olmayan 
toplumlann millet 
olamayacağını 
söyledi.
Genç, konuşmasını 
şöyle sürdürdü : 
"Yurdumuzu düş
mandan, cahillik
ten, sefaletten 
kurtarmak için 
çaba harcayan 
Cumhuriyetimizi 
kuranlara şükran
larımızı sunuyo 
ruz. Türkiye Cum 
huriyeti hukukun 
üstünlüğüne bağlı 
demokrat bir 
şekilde büyüyüp 
gelişmeye devam 
edecektir." 
İlköğretim okulları 
arasında dereceye 
giren şiirlerin 
okunduğu törende, 
Zübeyde Hanım 
Ana Okulu öğrenci
lerinin oyunları 
ilgiyle izlendi.
Özel Türe Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde eğitim 
gören özürlülerin 
öğretmenleri eşil 
ğinde yaptığı göste 
riler ise, izleyenlere 
duygulu anlar

yaşattı. Kafkas gös
terileriyle devam 
eden kutlama etkin
liği, okulların tören 
geçişiyle sona erdi. 
Gemlik İzci Kurulu 
törenler sonunda, 
Atatürk Anıtı önün
den Umurbey, 
Bayar Anıtı önüne 
kadar “Atatürk’ün 
İzindeyiz” adlı 
izci yürüyüşü 
gerçekleştirdi.
İzcileri Umurbey’de 
Belediye Başkanı 
Mehmet Fatih 
Güler karşıladı.

mynet.com
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Gürhan ÇETİNKAYA CUMHURİYETİN SEKSENİNCİ YILINDA ATATÜRK’ÜN 

BÜYÜK NUTKU

Atatürkçülük

Prof. Dr. Emre Kongar, Atatürkçülüğü 
şöyle tanımlıyor :

“Atatürkçülük çağdaş uygarlığa erişmek 
için önce bu uygarlığın boyunduruğundan 
(sömürgesi olmaktan) kurtulmak, sonra da 
ona erişmek üzere toplumsal, siyasal, 
ekonomik, hukuksal ve kültürel devrim- 
terin gerçekleştirilmesidir.”

Yurttaş olma ve sorumluluklarını yerine 
getirme bilinci Atatürkçülüğü yukarıda tanım
lanan biçimiyle anlamak, yorumlamak ve 
uygulamaktan geçiyor.

Toplumsal kalkınmada, ekonomik iler
lemede, bilimsel gelişme de, hukuksal 
yapılanma da bu kavramlarda odaklanıyor.

Yoksa bugün gelinen noktadaki eğitim 
düzeyiyle, hukuk anlayışıyla ne kalkınma olur 
ne de uluslaşma..

Eğitim 1946’dan itibaren bilinçli ve sis- 
tema tik olarak uygulanan politikalarla iler- 
letilmelidir.

Düşünen, soran sorgulayan yurttaşların 
yetiştirilmemesine azami düzeyde özen göste 
ııldi.

Cumhuriyet ve onun destek unsurları olan 
’ d mokrasi, egemenlik gibi kavramlar iş başı- 
• na gelenlerin anlama düzeylerine göre değen- 
1 lendirildi ve uygulandı.

Atatürk ve silah arkadaşları ile bağımsızlığı 
tüm değerlerin üzerinde tutan kadın, erkek, 
çocuk tüm yurttaşların yılmaz direnişi ve 
mücadelesi sonucunda kazanılan Kurtuluş 
Savaşı’nın açtığı yolda ne yazık ki bugün 
barikatlar var.

Aşılmaz değil.
Cumhuriyet yurttaşlarının oluşturduğu 

coşku seli barikatları yıkıp geçecek.
s Ama nasıl?
f Öne inanarak...
■ Sonra ülkesini severek.
I Daha sonra okuyarak, çalışarak, 
I üreterek...
i Ama bir de elindekinin bilincinde olarak...
I Tıpkı Ayşe Teyze gibi....
I Bursa Hakimiyet Gazetesi ’nin
I Cumhuriyetin 80. yılı için verdiği özel ekinde 
I Yunuseli’nde oturan Ayşe teyzeye Atatürk 
I sorulduğunda;
I “Bilmem onu ben, Mustafa Kemal 
I Paşa'yi bilirim. Yunan geldiğinde altı aylık- 
I mışım. Köyümüzü basmışlar, çadırlarda 
I kalmışız, ormanda yatmışız hep. Gelip 
I bizim kapımızın önünde silah atarlarmış.
I Çok insan telef etmişler çoook. Yakmış 

yunan köyü.
Mustafa Kemal Paşa bizi kurtardı. İyi ki 

kurtarmış vatanı. Yunanın kulu olacaktık.
Mustafa Kemal Paşa'ya hep dua ederim 

her namazda. Düşmandan, esirlikten kur
tulduk.

Ne ezan olacaktı, ne ktır'an...”

1925 yılında Ankara’da doğdum. 1933 
Ekiminde Mustafa Kemal Atatürk’ün o yıl
larda, Ankara’nın merkezi olan Ulus 
Meydanı ile Tren İstasyonunu birleştiren 
ana yol üzerinde kurulan ahşap tribün
lerin ortasındaki balkonumsu çıkıntıda, 
zamanın devlet adamları ile geçit törenini 
izlediğine ve o ünlü Onuncu Yıl Söylevini 
yaptığı güne, çocuk gözlerimle ve ufacık 
beynimle tanık oldum.

"...... Az zamanda çok ve büyük işler
yaptım. Bu işlerin en büyüğü, temeli 
Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.... 
Asla şüphem yoktur ki; Türklüğün 
unutulmuş büyük medeni vasfı ve 
büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki 
inkişafiyle atinin yüksek medeniyet 
ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır” 
diyordu bu konuşmasında Mustafa Kemal 
ve şu unutulmaz sözlerle son buluyordu 
bu söylev : “Ne mutlu Türküm diyene!”

“Çok ve büyük işler yaptık” sözleri 
boşuna söylenmiş sözler değildi. Alfabenin 
değiştirilmesinden tutun da, Türk Dili ve 
Tarih Tetkik Cemiyetlerinin kurulması; 1. 
Türk Dil Kurultayı’nın toplanması; Üniver
site reformlarının yapılması... gibi 
kültürümüzü tanıma ve yaygınlaştırma 
çalışmalarına kadar sayılamayacak kadar 
büyük reformlar yapılmış; ayrıca, saltanat 
ve hilafet kaldırılarak Laik Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmuştu ve bu sözcüğün 
tam anlamıyla gerçek bir DEVRİM idi.

Laik Türkiye Cumhuriyeti sözcüklerinin 
altını özellikle çizdim çünkü: Laiklik olmaz 
ise demokrasi, demokrasi olmaz ise 
Cumhuriyet olamazdı. (Burada ben, bu 
günkü dar kafalı politikacıların zorla gün
deme soktukları dini politikaya alet etme 
çabalarına ve laiklik tartışmalarına değin
mek istemiyorum; tarih bunları mutlaka 
yargılayacaktır)

Bu anımsamalardan sonra, daha önceki 
yıllara dönelim ve yazımızın başlığı olan 
Büyük Nutuk ile ilgili bazı ayrıntıları bir
likte anımsayalım istiyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sonradan 
Büyük Nutuk diye anılan eseri. 
Cumhuriyet Halk Fırkası’mn 15 Ekim 
1927’de toplanan ve 23 Ekim’e kadar 
süren 2. Büyük Kongresi’nde yaptığı 
konuşmaların toplamıdır. Altı gün boyun
ca her gün ortalama 6 saat kürsüden 
yapılan konuşmalar toplam 36 saat 31 
dakika sürmüştür.

Yakın çevresi onun Milli Mücadele ile 
Cumhuriyetin tarihini ayrıntıları ile aydın
latacak büyük bir söylev hazırladığını 
biliyordu. Mustafa Kemal bu altı gün 
boyunca, 19 Mayıs 1919’dan başlayıp o 
güne kadar gerçekleştirdiklerinin hesabını 
vesikalara dayanarak, tarihe ve halkına 
vermek istiyordu.

Falih Rıfkı Atay nutkun hazırlanma 
sürecini şöyle anlatıyor : “Çalışma 
odasında yarı ayak üstü, yarı oturarak, 
yüzlerce vesika arasında ayırmalar 
yaparak Nutku'nu dikte ederdi, Yorulan 
yardımcısı değişirdi. Bir defasında <ı<*n<

bir arkadaşı baygınlık geçirmişti 
Akşama doğru bir banyo aldıktan sonra 
hiç dinlenmeden sofraya iner, o gün 
yazdıklarını bize okur ya da okutur, 
hadiseler üzerinde ter-ii taze bir 
muhakeme ile bir tartışma yapardı”

Söylevin altı gün sürmesi Batı 
dünyasında “Sixdav Speech” ya da 
“Marathon Soeech~ olarak nite
lendirilmişti.

ABD’nin Türkiye’deki ilk büyükelçisi 
Joseph C. Greu o tarihi toplantıyı söyle 
anlatıyor: “.... Saat tam onda alkış 
tufanı içerisinde Gazi ansızın salona 
girdi, kürsüdeki yerini aldı ve oturumu 
açtı. Söylev ’i okumaya başladığında 
sesi zayıf çıkıyordu. Fakat gittikçe 
güçlendi. İnce fakat çok müzikal bir 
sesi vardı. Vesikalara sıra geldiğinde 
bunları, Divan Katibi Ruşen Eşref Bey e 
(Onaydın) verip okutuyordu. Sık sık 
alkışlar yükselmekte idi. ”

Altı gün süren bu uzun Nutuk şu cüm
leler ile sona erer :

Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgji 
eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en 
nihayet, mazi olmuş bir devrin hikaveskfr, 
Bunda, milletim için ve müstakbel evlat
larımız için dikkat ve teyakkuzu davet 
edebilecek bazı noktalan tebarüz ettire
bilmiş isem kendimi bahtiyar addede
ceğim.

Efendiler, bu beyanatımla, milli hayatı 
hitam bulmuş farzedilen büyük bir mil
letin; istiklalini nasıl kazandığını ve ilini w 
fennin en son esaslanna müstenit, miffi uy 
asri bir devleti, nasıl kurduğunu ifadeye 
çalıştım.

Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlar
dan beri çekilen milli musibetlerin intibah 
ve bu aziz vatanın, her kösesini sulayan 
kanların bedelidir.

Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet 
ediyorum.

Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, türt 
istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, 
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane 
temeli budur. Bu temel, senin en kıvmetf 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 
hâzineden mahrum etmek isteyecek. ctatf 
ve harici, bedhahların olacaktır.

Ey Türk istikbalinin evladı! İste bu 
ahval ve şerait içinde dahi, vazifem Tâk 
İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur!”

Bu sözler, emperyalist büyük Batı 
ülkelerince parçalanmış bir imparator
luğun tutsak edilmiş halkını esaretten kur
taran ve Türkiye’yi yeni baştan çağa 
uygun bir biçimde kurmaya hayatım 
adamış bir devlet adamının, bir DAHİNİN 
sözleri.

İsteyen onun sözlerinden ve yaptık
larından dersler, sonuçlar çıkartır. Yok 
ben hayatımdan da gidişattan da mem-

MMH
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Güler, bir dönem daha
görev verilmesini istedi

Halkın dokusunu 
anlamak

Umurbey Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güler, 300 bin zeytin 
ağacını sulanabilir hale getirerek aynı zamanda tüketiciye ulaştırmak 
üzere, öncülük ettiği projenin sonuca gitmesi bakımından bir dönem 
daha görev yapmayı düşündüğünü bildirdi. Başkan Güler, parti 
değiştirmeyi ise, ahlaklı bir davranış olarak görmediğini belirtti.
Afi OZM RT
Gene Parti Gençlik 
Kollan görevlerinde 
basanu yakalamış 
politikacıların 
tecrübe, birikim ve 
deneyimlerinden 
yararlanmayı 
sürdürüyor.
Önceki hafta.
Genç Partililer e 
siyasi yaşamından 
kesitler sunan eski 
Belediye Başkan 
lanndan Hakkı 
Çakır dan sonra, 
önceki gece de

MA | ı—ıı tZü ■. —- -71773SIS&k aa Jl
Umurbey Belediye Başkam Güler, Genç Parti Gençlik Kollarının davetlisi olarak katıldığı
toplantıda, siyasette parti değiştirmeyi ahlaklı bir davranış olarak görmediğini söyledi*

Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler birikim
lerini gençlerle 
paylaştı.
Genc nüfusla 
iletişimde herhangi 
bir problem yaşa
madığını belirten 
Başkan Güler, 
gençlerden gelen 
bu teklifi tereddüt
süz kabul ettiğini 
söyledi.

Siyaseti bildiğini 
ileri sürenlerden 
çok tercihini genç 
terden yana kullan
mayı daha olumlu 
bulduğunu belirten 
Umurbey Belediye 
Başkanı Güler;
"Politikayı çok iyi 
bilmediğimi iddia 
edenler oldu. Ben 
yapacağım hiçbir 
İşe at gözlüğü

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ama ne parti....
Mü DSP İçe Başkam Sayın Belgin Savcı, 
partisinden istifa ettiğini addamıs, 
Yeni DSP İlce Baştanından tepki: 
"Belgin Sava nm DSP'de üyeliği bulunmuyor.” 
Saçın Baştanın devam eden açıklamasından 
anlaşılıyor ki, yönetimden ayrıldığında 
bir görevimin üyeliği de düşüyormuş.
Ama ne parti!
Pİ bitti a», mi de biti.

takarak bakma 
dım. Siyasette her 
kese eşit uzaklıkta 
olduğum için in 
sanlar başkanlığını 
yaptığım belediye 
ile ilgili tüm bilgi
leri herhangi 
birimimizden ala
bildiler. Çünkü 
gerçekleştirilen 
hizmetleri ben 
değil biz anlayışıy
la yaptık. Onun 
için de Umur 
bey’de bir şeyler 
ortaya çıktı.
Size her zaman 
şeffaf olmayı 
öneriyorum." 
diye konuştu.
“PARTİ 
DEĞİŞTİRMEYİ 
AHLAKLI 
BULMUYORUM” 
Başlattıkları çalış
maların devamı 
açısından bir dönem 
daha görev yapmayı 
düşündüğünü 
belirten Başkan 
Güler; "Anavatan 
Partisi 3 Kasım 
2002 tarihinde 
yapılan genel 
seçimlerde Umur 
bey’de 4. parti 
oldu. Seçilebile 
ceğim bir partiye 
geçmeyi ahlaklı 
bulmadığım gibi 
bir yerlere gelebil 
mek uğruna parti

değiştirenlerin 
bu davranışını da 
onaylamıyorum " 
dedi.
Uygun görülmesi 
halinde Umur 
bey’de bir dönem 
daha Belediye 
Başkanlığı yapmayı 
düşündüğünü 
belirten Güler; 
"Hedefimiz belde 
mizde 300 bin 
zeytin ağacının 
sulanabilir hale 
getirilmesidir. Bu 
aynı zamanda gizli 
bir istihdam yara 
tacaktır. Ürünü 
müzün tüketiciye 
ulaştırması bakı 
mmdan sulama 
yapacak kuruluşu 
sulama olarak 
değil kalkındırma 
kooperatifi adı 
altında kurduk. 
Planladığımız 
bu hedef gerçek 
leşirse Umur 
bey’de trilyonluk 
bütçeye sahip 
olacak koope 
ratif seçimleri 
belediye başkan 
lığı seçimleri 
nin de önüne geçe
cek. Planlarımızın 
10 yıl gibi bir 
sürede yerine 
tam oturacağını 
tahmin ediyoruz." 
şeklinde konuştu

Hani bazı insanlar için, insan sarrafı 
derler.

Politikacılarında, seçmen sarrafı 
olmaları lazım.

Bu halkın,
- Öncelikleri nedir.
- Talepleri nedir
- Değerleri nedir
Bunlan iyi bilmek lazım.
Eğer bunlan farkedemediysen, ömür 

boyu seçime girer çıkarsın.
Kazanamadan dönersin.
Halkın değerlerini bilmek için, halka 

inmek gerekir.
Ankara’dan bunu farketmek çok zor

dur.
Bürokrasi ağı sizi içine alır
Sizi halktan kopanr.
70 milyon içerisinde, apayn bir insan 

olur çıkarsınız.
Ankara, bu tip yöneticilerle doludur.
Ankara’dan dışarıya çıkamadıkça, 

bunu farkedemezsiniz.
Kendinizin doğru olduğunu zanneder

siniz.
Halkın yanlış olduğunu düşünür 

sünüz.
Hani bir fıkra vardır.
Adamın biri, ilk geldiği bir büyük 

şehrin trafiğine yanlış yerden girmiş.
Bakmış bütün otomobiller üstüne 

üstüne geliyor.
Kendi kendine :

Yahu bu şehirde amma da trafik 
ihlali var” diye söylenmiş.

Türkiye’deki durum budur.
Bizde görevde iken, Gemlik fabrikası

na gelirdik.
Müdür odasından çıkmazdık.
Özel ododa, yemek yerdik.
Sıradan bir memur ve mühendisle 

görüşmemiz çok zordu.
Çünkü program böyle dizayn edilirdi.
Bürokratik yapı farklı bir tarikat 

gibidir.
Dinle ilgili bir tarikat değil tabi.
Ama. Sizi içine alır.
Zaman içinde eritir.
Siz de, onun bir parçası olursunuz.
Bazı partiler de, bürokratik yapıya 

girmiştir.
Geçmişte Turan Feyzioğlu’nun Güven 

Partisi vardı.
(CHP) ve (MHP) de, bürokrasi partiyi 

olmaya özeniyor.
Kısacası, halkın dokusunu bilmeyen 

ve halkın taleplerini anlamayan her parti 
bürokrasi partisi oldu.

Ve. Ömür boyu iktidar olamaz.

En iyi hükümdarlar,
Sokaktaki adanı gibi düşünenlerdin 

“Greville”
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AKP İlçe Başkamın misafirlikte ayağına kaynar su döküldü.

Enver Şahin’in 
ayağı haşlandı

A1L0ZYUKI

Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin’in 
yaşadığı bir 
kaza sonucu 
ayağı yandı. 
Önceki gece 
bir davete 
katılan Şahin’in 
sol ayağına 
demlikteki 
kaynar su 
döküldü.
Yapılan çay 
servisinde dem 
konulan bar
daklara neza
ket örneği 
gösterip sıcak 
sulan da ken

disinin koymak 
istemesi başına 
iş açtı. Şahin’in 
dökülen kaynar 
su ile sol ayağı 
feci şekilde 
yanarak 
derisi kalktı. 
Doktorunun 
istirahat 
etmesini 
önerdiği 
Enver Şahin 
Cumartesi 
günü yatağın
dan kalkarak 
partisinin 
Küçük Kumla 
Belde Teşkilatı 
ek binasının 
açılışına katıldı. 
Sağ ayağında

kundura 
yanan sol 
ayağına 
terlik giyip 
topallayarak 
açılışa gelen 
Şahin’e 
partililer bile 
hayret ederek; 
"Fedakarlığın 
bu kadarı da 
olmaz” dediler. 
Öte yândan, 
istirahatte olan 
Şahin’in ilçe 
başkanlığı 
görevine 
Avukat Refik 
Yılmaz’ın 
vekalet 
ediyor.
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Zorunlu gıda 
harcamasında 

artış
Zorunlu gıda 
harcaması 
tutarının 451 
milyona 
yükseldiği 
kaydedildi. 
Türk-İş, 4 kişilik 
bir ailenin aylık 
zorunlu gıda har
caması tutarının 
451 milyon 386 
bin liraya yük
seldiğini bildirdi. 
Türk-İş tarafından 
yapılan araştır
maya göre, 4 kişi
lik bir ailenin Ekim 
ayı zorunlu 
gıda harcaması 
tutan, bir önceki 
aya göre yüzde 
1,9 artarak 
443 milyon 
83 bin liradan 
451 milyon 386 
bin lirava vükseldi. 
Türk-İŞ araştır
masında, zorunlu

gıda harcamasının I 
yanı sıra kira. 
ulaşım, yakacak, 
giyim, eğitim, 
kültür gibi temel 
harcamalardan 
oluşan yoksulluk 
sının ise 1 milyar 
371 milyon 994 
bin lira olarak 
hesaplandı.
Türk-İş’e göre 
yoksulluk sının. 
Eylül ayında 
1 milyar 346 
milyon 757 bin, ’ 
geçen yıİm Ekim 
ayında ise 
1.milyar 72 
milyon lira idi.

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI “IKALİTEDE ÖNCÜ
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| Devam edenler için KUPON NO: 7 | 
■ Yeni başlayanlar için KUPON NO : 3 ||

BU PİZZANIN . 
■ TADINA BAKMAK İSTERSENİZ! 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! |

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

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

Tel; (0.224) 363 98 72

I 
I 
I
I 
I
I

BU İLAHI KESİP, 30 İLAN İLE 
İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!
Gemlik,te İlk 
Uluslararası 
Salata Ban 

Döner Çeşitleri 
Pizza Çeitleri 

Izgara Çeşitleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

MfiMfi MİR PIZZRRIfll

■ GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE 5
■ YÜZDE 20 İNDİRİN J

I İSTİKLAL CAD, NO :17 GEMLİK»
I Tel : 513 53 67 j
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Muammer Ağım Devlet Hastanesine Kardiyoloji ve Dahiliye uzmanı verildi

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine

iki atama yapıldı
Devlet Hastanesi'nde eksikliği hissedilen 

Kardiyoloji Uzmanının atamasının yapıldığı ve 
10-15 gün içinde göreve başlayacağı 

bildirilirken, ikinci bir Dahiliye Uzmanının 
göreve başlaması sevinç yarattı.

Basketbol turnuvası için 
hazırlıklar sürüyor

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arıkan 
80.yıl etkinlikleri çerçevesinde 
Gemlik’te sportif faaliyetlerin Ramazan 
ayı boyunca devam edeceğini bildirdi.

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi nin 
ihtiy acı o lan D ahi 
tiye ve Kardiyoloji 
Uzmam atandı. 
Uzun süreden 
beri Sağlık 
Bakanlığı ndan talep 
edilmesine karsın, 
hastanede eksikliği 
hissedilen ve kurul
duğundan beri tek 
doktor ile çalış
malarını yürütülen 
Dahiliye Bölümü ne 
Uzman Doktor 
Doğan Çimen 
atandı.
Bu bölümde. Uzman 
Doktor Yüksel Er soy 
görev yapıyordu.

KARDİYOLOG 
GELDİ
Uzman Doktor 
Doğan Çimen in 
göreve başladığını 
bildiren ilgililer, 
hastaneye bugüne 
kadar ilk kez 
Kardiyoloji 
uzmanının da 

yapıldığını öğrendik
lerini, yeni doktorun 
10-15 gün içinde 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
göreve başlaya
cağını bildirildi. 
TEK HASTANE 
Gemlik Devlet 
Hastanesini 
Yaşatma ve Koruma

Derneği Başkanı 
Hakkı Çakır, hasta
nenin üst kısmındaki 
hâzineye ait arazide 
yapılacak olan ek 
binanın proje çalış
malarının devam 
ettiğini, bugüne 
kadar değişik pro
jelerin kendisine 
sunulduğunu halde, 
bunların beğenilme 
yerek, bazı değişik
likler yapılmasını 
istediklerini söyledi. 
Bu değişikliklerin 
tamamlanarak, 
projenin beğenilme
si halinde önümüz 
deki yıl ek hastane 
ye başlanacağını 
söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe 
Müdürü Burhan Arıkan 
Cumhuri yetimizin 8O.nci 
yılı kutlama programı 
kapsamında spor etkin 
tiklerinin Ramazan ayı 
boyunca devam 
edeceğini söyledi.
Önceki gün sona eren 
voleybol turnuvasının 
ardından düzenlemeyi 
planladıkları Basketbol 
turnuvasının hazırlık
larının sürdüğünü 
belirten Arıkan; "Kamu 
kurum ve kuruluştan ile 
özel kuruluşlardan 
gelecek talepleri 
bekliyoruz. Katılacak
takımların belirlenmesinin 
ardından maçlara start 
vereceğiz. Basketbol 
turnuvasına katılmaya 
karar veren kuramların 
en geç 10 Kasım Pazartesi 
gününe kadar Gençlik 
ve Spor Müdür 
lüğü’ne bildirmeleri 
gerekiyor." dedi.

ı Kâmın •*’*'*"*
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZÎ

I—t SANYOTOVOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
I HEP MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ,

| MPRR SOBASI SA2TAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIRDİĞER PARÇALARDAI FmL 
. ÇAKMAK
I FİLİTRE 

j POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.
3.500,000.-TL.

OTO TİCARET

ŞOKPİYATLAR 
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

Yeni Pazar Cad7 ■ ■■ ■ « A AnIrmak Sok. No; 18/B |[LZS13 78 07
OEMLİK ■

Voleybol turnuvasının 
büyük ilgi gördüğünü 
belirten Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürü Burhan 
Arıkan, Ramazan ayı
boyunca bu tür sportif 
faaliyetlerin sürdürüle
ceğini belirtti.
Burhan Arıkan, talep 
olması halinde daha çok 
takımın katılacağı bir 
voleybol turnuvası 
düzenleyebilecek 
lerini de sözlerine 
ekledi.

GÖKTÜRK LTD. ŞTİ.
mm mrı-t

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI

HİZMETİNİZE ACİLDİ
KALİTEYİ UCUZA ALİN

FARK! YAŞAYIN
Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Voleybol turnuvasının şampiyonu 
Endüstri Meslek Lisesi

Karşılaşmanın başından sonuna kadar 
üstün bir oyun sergileyen Emniyetspor, 
yapılan bireysel hatalarla rakibine fazla 
sayı verince setlerde galip gelmesine 
rağmen birinciliği averajla Endüstri 
Meslek Lisesi’ne kaptırdı.

Endüstri Meslek Lisesi, voleybol turnuvasında rakiplerim gendr 
bırakarak, birinciliği kazandı. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Ali ÖZYURT

Cumhuriyetin Gemlik alan Em ajla geride
kuruluşunun üçüncü ve niyetspor bırakan
8O.nci yılı Milli Eğitim ikinci sette Endüstri
kutlama Müdürlüğü de farkı bir ara Meslek Lisesi
etkinlikleri turnuvayı 7 sayıya Voleybol
çerçevesinde son sırada kadar çıkardı. takımı
düzenlenen tamamladı. Çekişmeli turnuvayı

1 kurumlar Önceki gece, geçen maçta birincilikle
arası voleybol Endüstri rakibinin tamamladı.
turnuvası Meslek Lisesi bireysel hata Takımını izle
sona erdi. Kapalı Spor larla sayı meye gelen
Milli Eğitim Salonu'nda kaybetmesiyle Emniyet
Müdürlüğü, yapılan moral bulan Müdürü Ali
BP Gemlik, karşılaşmada, Endüstri Kemal Kurt,
Emniyetspor Emniyetspor Meslek Lisesi heyecanlı
ile Endüstri daha üstün bu seti dakikalar
Meslek Lisesi bir oyun 26-24 kazan yaşadı.
arasında sergilemesine masını bildi. Kurt, bu tür
yapılan dörtlü ve setlerde Üçüncü set sportif
turnuvada, 2-1 galip Emniyet faaliyetlerin
Endüstri gelmesine spor’un kurumlar
Meslek Lisesi rağmen, sayı üstünlüğüyle arasındaki
birinci, averajıyla sona erme dostluğu
Emniyetspor ikinci oldu. sine karşın pekiştireceği
ikinci, BP İlk seti 25-17 rakibini aver- ni ifade etti.

IMILTON AİLE GAZİNOSU I 

fi 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ B

B DÜĞÜN • Nİ$AN • SÜNNET ■ ÖZEL GÜN • EĞLENCE • ® 
|| TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN / 

fi ACELE EDİNİZ! B 
fi REZERVASYON TEL . 513 10 71 i

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek îzere I 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B .

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLK I

her türlü kartuş dolumu ye 11
Yffl SERİTI GARANTİLİ DEGOTRÜ
2K0FİS& KIRTASİYE II

Demirsubası Mh. Çeşme SL No: 18 GEMİİ

Tel: 514 91 30 Fax :512 20 7i
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Liseli gençler 
sorunlarını aşamıyor

Liseli gençler 
keyifsiz ve dur
gun bir hayat 
sürüyor. 
Öğrenim 
gören. 14-20 
yaşlan arasın
daki 422 si 
erkek. 959 
öğrenci araşni
da araştırma 
yapıldı. 
"Keyifsizlik, 
durgunluk ve 
kararsızlık'' île 
“Ergen ruh 
sağbğı sorun
larının ele 
alındığı araştır - 
mada, her üç 
öğrenciden 
birinin "keyifsi
zlik ve durgu n- 
luk’. ' günde
lik islerden 
zevk alama- 
ma "karar 
vermede 
güçlük ’ ve

"kendisini 
sürekli zor 
altında his
setme" gibi 
şikayetlerinin 
bulunduğu 
belirlendi.
Araştırmada 
ayrıca. her 
dört gençten 
birinin “zorluk
la n h al lede- 
meyecek gibi 
hissetme", 
“kisisel sorun
lar la uğrasa- 
mama", “mut
suzluk ve yap
tıkları ise

dikkatini vere
meme" gibi 
sorunları 
olduğu 
saptandı. 
Araştırma, bu 
şikayetlerin 
kızlarda daha 
yaygın 
olduğunu 
ortaya koydu. 
Kız öğrenci
lerin endişe 
nedeniyle 
erkeklerden 
daha fazla 
uykusuzluk 
çektiğini, karar 
vermede güç

lük yaşadığını 
ve özgüven 
yitimi meydana 
geldiği 
belirtildi. 
Çocukluk 
dönemiyle 
karşılaştırıl 
dığında, ruh 
sağlığı sorun
larının ergen
likte artış gös
terdiğini ve 
duygusal iniş 
çıkışların daha 
yaygın 
yaşandığı 
görülen açıkla
mada “Yetişkin 
liğe adım atıl 
dığı bu dönem 
de vücutta ve 
bilişse! yetide 
meydana ge 
len değişimler 
karşısında, 
gencin ciddi 
olarak 'Ben 
kimim ?' soru

suna yanıt ara 
dığını görü 
yoruz. Aile 
lerin bu du 
rumdaki genç 
lere destek 
olmalarını 
tavsiye ediyo
rum. ” denildi. 
Gençlerin bu 
dönemlerde 
ebeveynleriyle 
ilişkilerinde 
olumsuzluklar 
yaşanabildiğin! 
belirtilerek, 
“Gençlere 
fazla müda
hale etme 
meli, onun 
özerklik arayı 
şına saygı gös
terilmelidir. 
Ayrıca ailede 
alınan karar
larda gençlere 
kesinlikle söz 
hakkı verilme
lidir" denildi.

Sigara 
güzelliğinizi 
baltalıyor

30 EKİM 2003 
Perşembe

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE
04.55 06.23 11.54

İKİNDİ 
14.45

AKŞAM YATSI
17.13 18.34

%

|g||| •

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BÖİ.Şef, 513 12 86
MllllEğt. Md, 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb, 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş, 513 11 33
Mal Mûd, 513 10 95
Nüfus Md, 513 37 42
Özel İd, Md, 513 15 07
Tapu Slcl, Mûd, 513 14 14
Müftülük 513 13 64
GÛmrÛk Md, 513 14 11
Tekel Md, 513 10 42
Ver, Dairesi Md, 513 10 92
İlçe Tarım Mûd, 513 11 86
İlçe Seç. Md, 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
Kaymakamlık ev 513 10 52

513 10 53
C^avor Yrd 513 29 54
Emniyet Mûd, 513 10 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
Uludağ Turtam 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00

BPGce 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00

Akf'AN f’FTPOL 513 İÜ 79

HASTANELER

De/fet Hastor ıesf 513 92 00
Hastanesi 513 23 29

Mer SoÇ Ocağı 513 10 68

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabria 513 24 32
Otobüs İşlet, 513 45 21-122
Su İşlet, 513 45 21- 115
İtfaiye 613 23 25
Muhasebe Md,513 45 21 182
Yaz» İşi Md 613 45 21 111

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çmar Tam 513 24 67
Gtoerı 513 32 40

Kk Tok# 513 23 24
$14 % '//

Sigara kılcal 
damarları etkile 
yerek deriyi oksi
jensiz bırakıyor 
Sigaranın en çok 
kılcal damarları 
etkilediğini belirten 
uzmanlar, derideki 
her bölüme kan 
götüren kılcal 
damarların 
tıkanmasınada 
sigaranın neden 
olduğunu belirtti. 
Uzmanlar, "Kılcal 
damarların tıkan
masıyla derinin 
beslenmesi, oksi
jen alımı azalıyor 
ve engelleniyor. 
Bu nedenle sigara 
içen kişilerin 
damarlarında 
oluşan tahribat
lardan dolayı

ciltte kırışmalar 
ve sararmalar 
meydana geliyor 
ve hassas olan 
gözler de zamanla 
parlaklığını yitiri 
yor. Diğer yandan 
sigarayı içe çek
mek için yapılan 
dudak haraketi, 
hassas olan bu 
bölgede kırışıklık
lar meydana 
getiriyor." dedi. 
Sigaradan kurtul
mak isteyenlerin 
vitamin desteği 
alması gerektiğini 
de dile getiren 
uzmanlar, kırmızı 
ve yeşil seb 
zelerin de bol 
bol tüketilmesi 
gerektiğini 
söyledi.

NÖBETÇİ ECZAİÎES
30 Ekim 2003 Perjembe 

ÖZER ECZANESİ

KSrfez
YIL : 31 SAYI: 1684 

FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Basıldığı Yer; KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3, B GEMLİK 

(Dini bavının («ünk’i'i vc Pazar günleri vavn lanı
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Ali OZYURT

Cumhuriyetimizin 
Kuruluşunun 
8O.nci yıl kutlama 
etkinlikleri 
kapsamında 
gerçekleştirilen 
İlköğretim 
okulları arasında 
birinci ve ikinci 
kademe şiir, 
kompozisyon, 
kros, bilgi yarış
ması voleybol ve 
diğer kültürel ve 
sportif faaliyet 
lerde dereceye 
giren öğrenci ve 
kuramlara ödül
leri dün düzenle
nen törenle 
verildi.
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
yapılan ödül 
törenine, Gemlik 
Kaymakamı 
Sadettin Genç, 
Garnizon Komu 
tanı Tank Kurmay 
Albay Selami 
Saruhan, Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut, öğrenci 
ler, aileleri ve 
ilgililer katıldı. 
İlköğretim okul 
larında yapılan 
birinci kademe 
şiir yarışmasında 
100.Yıl İlköğre
tim Okulu’ndan 
Ahmet Raşit 
Tahtacı birinci, 
11 Eylül İlköğre
tim Okulu’ndan 
Yağmur Yavuz 
ikinci, TSO 
Gazi İlköğretim 

Okulu’ndan 
Doğan Ergenç de 
üçüncü oldu. 
Liseler arası şiir 
yarışmasında ise 
Imam-Hatip 
Lisesi’nden 
Zümray Gözü 
aydın birinci, 
Gemlik Lise si’n
den Zeynep 
Bodur ikinci, 
Celal Bayar 
Lisesi’nden 
Büşra Yücel 
üçüncü oldu. 
Kompozisyon 

yarışmasında, 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Beyza Aydoğan 
birinci, Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu’ndan Elif 
Beyza Uğur 
ikinci, Borusan 
İlköğretim 
Okulu’ndan Rıza 
Yeniçeri de 
üçüncü oldu. 
Diğer 1. ve 2. 
kademe şiir ve 
kompozisyon 
yarışmaları bilgi 
yarışması ve 
kros’ta dereceye 
giren öğrencilere 
ödülleri 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay 
Selami Saruhan 
ile Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
verildi.



57. Hükümet tarafından Hukuk Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu, 12 branşta Meslek Yüksek Okulu açılması, 
bir lise için yer ayrılması ve Sağlık Polikliniği kurulması için Uludağ Üniversitesi ne tahsis edilen Sunğipek 
Fabrikası’nın 284 dönümlük arazisi ve binalarının işlemlerinin Maliye Bakanlığınca tamamlandığı bildirildi. Tahsis 
konusunda, CHP Gemlik İlçe Başkanlığına bilgi, veren CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’tn bildirdiğine göre; 
Maliye Bakanlığından Bursa Defterdarlığına Özelleştirme Daire Başkanlığı na Gelirler Genel Müdürlüğü ne ve 
TEKEL İdaresi'ne tahsis ile ilgili gerekli yazıların yollandığını ve gereğinin yapılmasının istendiği belirtildi.

Gemlik Körfez & 
Mama Mıa Pizzerıa 

işbirliği
Gemlik Körfez Gazetesi nde yayafaa» 

30 Mama Mıa Pizzeria kuponunu.

Mama Mıa Pizzeria’ya götürene 
MAMA MIA PİZZA hediye.........

8.KUPON 4.SAYFADA
■MI TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■
031 Ekim 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan olağan toplantısında, 2004 yılı gelir gider bütçesi kabul edildi

Belediyenin 2004 vılı bütçesi
İlknur

18 trilyon lira
Ali ÖZYURT

Kadri Güler
gemi ikkorfezmy net. com

Kalıpçı yı dinleyin
Hepiniz yaşamınızda binlerini din- 

iemişsinizdir.
Kimimiz öğrenciliğimizde, kimimiz 

askerde, kimimiz siyasette...
Ben, çok sayıda konuşmacı dinledim.
Her konuda konuşmacıyı..
Geçtiğimiz dönem Gemlik Rotary 

Kulübü nde Başkanlık yaparken, İlknur 
Kalıpçı adlı bir bayanın Bursa Kulüplerinde 
Atatürk konusunda çok güzel konuşmalar 
yaptığım duyunca, Gemlik’e davet ettim.

Kaymakamımız, Garnizon Komuta 
nımız, Belediye Başkanımız, Savcı ve 
Yargıçlarımızın katıldığı gecede, İlknur 
Kalıpçı yaklaşık bir saat Atatürk’ü anlattı 
bize...

Anlattı ama, o okullarda öğrendiğimiz 
gibi değildi anlattığı Mustafa Kemal..

Karga kovalarken, ders öğretmeni 
Mustafa’nın “Senin adın Mustafa benim 
de, bundan sonra senin adın Mustafa 
Kemal olsun”..

Veya masmavi gözleriyle başlayan şiir
lerdeki Mustafa değildi anlattığı..

İlknur Kalıpçı, bize Mustafa Kemal’in 
bilinmeyen yönlerini bir tiyatro sanatçısı 
anlatımıyla, hiç sıkılmadan anlatan farklı 
bir konuşmacı..

Bugün, Kültür Merkezi nde yapılacak 
olan konferansı dinleyenler, Kalıpçı’yı 
birkaç defa daha dinleseler sıkılmazlar.

Atatürk’ü farklı bir yönden mutlaka 
Kalıpçı dan dinleyin. Sıkılmayacaksınız.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
2004 yılı gelir ve 
gider bütçesi 17 
trilyon 914 mil
yar 380 milyon 
lira olarak 
belirlendi.
Dün toplanan 
Belediye Mecli 
si’nde, bütçe 
komisyonu 
tarafından

300 milyar lira, 
600 milyar 
liraya, park bah
çe hizmetleri için 
öngörülen 546 
milyar 650 mil 
yon lira, 150 mil
yar lira artırıla
rak, 696 milyar 
650 milyon lira 
olarak değiş 
tirildi. Devamı 

sayfa 6’da
hazırlanan 
rapor, meclis 
üyelerine tek 
tek okundu. 
Bütçe gelir ve 
giderlerinin 
bazı kalem 
terinde mec
lisçe bazı 
değişiklikler 
yapıldı.
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne 
önümüzdeki 
yıl yapılacak 
kamulaştırma 
lar İçin ayrılan
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İGürhanÇETİNKAYA

Atam, atalanm siz rahat 
uyuyor musunuz?

Bu vatan kolay kurtulmadı.
Bu Cumhuriyet çok güç koşullar altında 

kuruldu.
Aç, susuz, yarı çıplak insanlar vatanları için 

canlarını harcadılar.
Bağımsızlık için verilen mücadelenin 

dünyada bir örneği daha yok.
Topyekün kalkışma bağımsız Türkiye 

Cumhuriyeti’ni doğurdu.
Sonra da Türk Gençliği’ne armağan edildi.
Savaşı yaşamayan bilmez. Bilemez.
Çok kötü ve çok ağır koşulları var.
Filmlerde görülenden daha da dranatik..

Daha da acı.
Savaşı yaşayanlardan duyduklarımız, 

savaşı duyumsatamaz.
Onun için;
Atatürk’ün emanetine layık-ı veçhile sahip 

çıkamıyoruz.
Çıkabiliyor muyuz?
Çıkamıyoruz.
Çıkamadığımız da ortada.
Sağcısıyla, solcusuyla toplumsal çıkar- 

■ tarımız için tek yürek olabiliyor muyuz?
Olamıyoruz.
Sağdan soldan karşılıklı salvolarla ülke 

I yönettiğimizi sanıyoruz.
Vatana sahip çıktığımızı düşünüyoruz.
Yönetiyoruz.
Parayı tüm değerlerin üzerine çıkarmışız.

* Biz çıkarmamışız.
a Küreselleşme böyle diyor.
| Maddi değerler fevkalade önemli.

Sevgi, saygı, ulusal bilinç hikaye...
O dönemin koşullarında Atatürk’ün gerçek- 

I (eştirdiklerini düşünüyorum da..
I Aklım havsalam almıyor.
* Kimin alıyor ki?
i Sen ülkeyi içeriden ve dışarıdan kuşatanları
I sindireceksin.
i Önünde diz çöktüreceksin.
I İsteklerini kabul ettireceksin.
I Sırtında da kapitülasyonlar gibi tedavisi
I çok güç bir kambur varken.
I Lozan’da Sevr’i İsmet Paşa gibi büyük bir 
I devlet adamıyla itilaf devletlerinin adeta 
I yüzüne fırlatacaksın.
I Ayak diretip içlerinde uhde de kalsa 
I Lozan’ı kabul ettireceksin.

Sonra içeriye dönüp harf devrimi, kılık 
I kıyafet devrimi, şapka devrimi gibi inanılmaz 

bsaşaracaksın.
Okuma yazma bilmeyen ümmete Latin 

alfabesini öğreteceksin.
Ümmetten ulusa geçeceksin.
Sen çok büyük adamsın.
Ulu önder Atatürk.
Sen çok büyük adamsın da, canınla başınla 

kurduğun sonrada gözbebeğin gibi koruduğun 
Cumhuriyeti emanet ettiğin bizler sana ve 
silah arkadaşlarına layık mıyız?

İlknur Kalıpçı,
Atatürk’ü anlatacak

Cumhuriyetimizin 
80. yıldönümü kutlama 
etkinlikleri kapsamında, 
ilçemize gelecek olan 
Atatürk Dil Tarih 
Enstitüsü
Öğretim Görevlisi 
İlknur Kalıpçı, 
“80. Yılda Çeşitli 
Yönleriyle Atatürk” 
konulu konferans 
verecek.

Bugün saat ll.oo’de 
Belediye Kültür 
Merkezi nde ücretsiz 
olarak yapılacak olan 
konferansa, öğrenciler 
ve vatandaşlar da 
davet edildi.
Atatürk’ü çeşitli 
yönleriyle tanıtmak 
amacıyla, yurdumuzu 
gezen İlknur Kalıpçı, 
Mayıs ayında Gemlik

Rotan,' Kulübü’ne 
Dönem Bas kan ı Kadri 
Güler tarafından davet 
edilmiş ve protokolün de 
katıldığı gecede, 
“Çeşitli Yönleriyle 
Atatürk’'' konulu 
bir konferans vermişti. 
İlknur Kalıpçı nm 
Atatürk ile ilgili basılmış 
bir çok eserleri 
bulunuyor.

AK Parti’yi ziyaret eden Elazığlılar Derneği Başkanı Vedat Say,

“Bizler aynı zamanda 
Gemlikliyiz”

AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret eden Elazığlılar Kültür I 
ve Dayanışma Derneği Başkanı Vedat Say ile yönetim I 
kurulu üyeleri, ne kadar değişik yöreden gelseler de I 
kendilerini birer Gemlikli olarak gördüklerini belirttiler. I
Ali ÖZYURT

Elazığlılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Vedat Say ile 
yönetim kurulu 
üyeleri AK 
Parti İlçe 
Başkanlığını 
ziyaret etti. 
Elazığlıları partiye 
gelişlerinde 
Başkan Şahin’in 
rahatsızlığı 
nedeniyle, Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz karşıladı. 
Karşılıklı sohbet 
havasında geçen 
ziyarette, Türki 
ye’nin değişik 
yörelerinden 
gelinmiş olsa bile 
Gemlik’te yaşayan 
herkesin kendisini 
bir Gemlikli 
olarak görmesi 
gerektiğini • 
belirten Dernek 
Başkanı Vedat 
Say, "Gerek sivil 
top lum gerekse 
siyasi kurumlar 
bazında Gemlik 
için yapılacak 
her türlü olumlu 
girişimin 
destekçisi

olacağız. 
Çünkü bizler 
ne kadar 
Elazığlı isek 
o kadar da 
kendimizi 
Gemlikli 
addediyoruz." 
dedi.
AK Parti İlçe 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz
ise, toplumun 
herkesimiyle 
elele vererek, 
Gemlik’i daha 
yaşanabilir hale 
getirmenin 
çabası içinde 
olduklarım 
Söyledi. 
Politikada açık 
ve şeffaflıktan 
yana olduk
larını bildiren 
Yılmaz;
"Politika da 
kurnazlığımız ve 
ayak oyunlarımız 
yok." diye 
konuştu.
Önümüzdeki yıl 
yapılacak belediye 
seçimlerinde, 
AK Parti’nin arzu 
ettiği adayı 
seçmenin önüne

çıkaracaklarını 
belirten Refik 
Yılmaz, millet 
iradesine dikkat 
ettiklerini bu 
irade kimde karar 
kılıyorsa o yönde 
karar verileceğini 
ifade etti.
Yılmaz, yerel 
seçimlerde parti
lerin değil şahıs-

lann önemli oldu 
ğunu vurgula
yarak; "AK 
Parti’nin şu 
anda belirlediği 
belediye başkan 
adayı yoktur. 
Kamuoyunda 
dolaşan isimler 
aday adayıdır.** 
açıklamasında 
bulundu.
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Başkan Turgut, gerçekleştiremeyeceği vaatte bulunmayacağını söyledi

Devlet Hastanesi
yolu asfaltlanıyor

Akeoısı
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut. 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mehmet 
Kücükkece yi 
ziyaret etti.
Başhekim Küçük 
keçe nin ihtiy aç 
duyulan branşlarda 
doktor ataması 
yapıldığını. aynca 
teknik donanımın 
gelen ödenek 
say esinde yenile
ceğini bildirdiği 
Başkan Turgut, 
sağlık alanında 
yasanan bu 
gelişmelerden 
büy ük memnuniye t 
duyduğunu 
ifade etti.
Turgut burada yap
tığı açıklamada 
birkaç ay önce 
Devlet Hasta ne 
si nde ihtiyaç duyu
lan branşlara doktor

ataması yapılacağını 
bildirdiğinde bazı 
kesimin bu sözlerini 
tebessümle karşıladı 
ğını hatırlatarak:

Ben yapamaya
cağım hiçbir 
şeyin sözünü 
vermem" dedi. 
Hayatta en kolay 
işin insanları 
eleştirmek olduğunu

vurgulayan Turgut 
gerek Belediye 
Başkanı gerekse 
Hastane Yardım 
laşma Derneği Baş 
kanı olarak Gemlik 
Devlet Hastane 
si’nin yapılışından 
gerekli doktor ve 
teknik donanıma 
kadar her alanda 
katkıları bulun-

HASTANE 
YOLU 
ASFALTLANIYOR 
Öte yandan, Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan Devlet Hasta 
nesi çevresinde 
asfaltlama çalışması 
başlatıldı.
Dün hastaneye 
gelen Belediye 
Başkanı Mehmet

TAŞI 
GEDİĞİNE

ATAM'a....
Kurduğun Cumhuriyet in 80. kuruluş 
yıldönümünde de yurdun dört bir 
kösesinde yine seni öven nutuklar attık. 
Gel gör ki; yerli malı bıraktık 
yabana markayı vazgeçilmez yaptık. 
Türk Lirasını bıraktık, dolarak taptık.
Ne bıraktıysanız sattık 
Velhasıl Atam!
Yolundan saptık.
Adınız kaldı yadigar... 
0 kalan ad Atatürk değil, 
Mustafa Kemal!

duğunu anlatarak 
şunlan söyledi; 
"Açıkladığımda 
kimileri tarafından 
tebessümle 
karşılanmış olsa 
bile, Gemliklilere 
verdiğim sözleri 
birer birer gerçek
leştirmenin mutlu
luğunu yaşıyorum. 
Bu konuda gönlüm 
rahat. Hayatta en 
kolay iş insanları 
eleştirmek. Bazda 
rı hiçbir şey yap
madan oturduğu 
yerden ahkam 
kesmeye devam 
etsinler. Ben 
Gemlik'e hizmet 
etmeyi sürdüre
ceğim. "

Turgut, Başhekim 
Mehmet Küçükkeçe 
ile birlikte devam 
eden çalışmaları 
yerinde inceledi. 
İnsan sağlığının her 
şeyden önemli 
olduğunu belirten 
Turgut, belediye 
olarak sağlık 
kuramlarına 
imkanları ölçü 
sünde destek 
olmaya gayret 
ettiklerini bildirdi. 
Başkan Turgut, 
hastane giriş yolu 
ve çevresinde 
süren asfaltlama 
çalışmalarının 
birkaç gün içeri 
sinde bitirileceğini 
de sözlerine ekledi.

Cumhuriyet ve 
Demokrasi

Cumhuriyet, yönetim şekli bakımın
dan, sınıf atlamaktır.

Yönetimin bir kişi veya aileden, 
devlete geçmesidir.

Millete geçmesidir.
Cumhuriyet neler getirdi.
Bize sağladığı kazanımlar, nelerdir.
- Kurallar getirmiştir.
Anayasa ve yasalar
- Kurumlar getirmiştir
Bakanlıklar, yargı kurumlan, dene

tim kurumlan ve her türlü ekonomik 
kurumlar.

Kurtuluş savaşı ve kurulan 
Cumhuriyet, o dönemde bir çok 
mazlum ülke için örnek olmuştur.

Yıllar önce Tunus’a yaptığımız bir 
görev seyahatinde, büyük övgüler 
almıştık.

Tunus’un bağımsızlık savaşında, 
Türkiye’yi ve Atatürk’ü örnek aldığını 
iftiharla duymuştuk.

Başkalarının örnek aldığı bu 
değerin, biz kıymetini bilemedik.

Cumhuriyetin ilk onuncu yılında, 
yaptığımız hamleyi sürdüremedik.

Yavaş yavaş heyecanımızı kaybet
tik.

Cumhuriyetimizi geliştiremedik.
Nasıl gelişecek Cumhuriyet ?
Demokrasi ile gelişecek.
Cumhuriyet ile Demokrasi çırasın

da, ne fark var?
Demokrasilerde, hak ve özgürlük

ler ön plandadır.
İnsan haklan ön plandadır.
Kanunlar yerine, evrensel hukuk 

normlan ön plandadır.
Cumhuriyetin bir sonraki aşaması, 

demokrasidir.
Ama. ‘ Biz hala demokrasiyi, 

yakalayamadık.
Cumhuriyeti araya sıkıştırdık.
80 yıllık Cumhuriyet :
- Orduyu göreve çağıran seçkinler

le,
- Demokrasi isteyen halkın, araşma 

sıkıştı, kaldı.
Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti 

korumak ve geliştirmek, hepimizin 
görevidir.

Hedef de, bellidir.
Muasır medeniyet hedefimizdir.

MNVN ÇÖZÜ
Ben kalpleri kırarak değil.
Kalpleri kazanarak.
Hükmetmek isterim.

“Atatürk”
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İHALE İLANI
GEMLİK HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Genel onarım işi açık ihale usulü ile

ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- ihale Konusu Yapım işinin 
a) Niteliği

: 2003 / 71960

: Halitpaşa Mh. Mektep Sok. No:86 Gemlik /BURSA
: 0.224. 513 18 46 - 0.224. 513 01 46
: gemlikhem@ttnet.net.tr

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihî ve saati

: Genel onanm, çatı onanmı, kapı ve çerçeve 
değişimi, yağmur oluklarının yenilenmesi, ahşap 
yağlı boya, cila, dış akrilik, plastik boya

: Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 
3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: Gemlik Kaymakamlık Toplantı salonu 
: 07.11.2003 Saat I6.00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve 
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gerekli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

ticaret ve/veya sanayi odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (noter 
tasdikli)

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasmdan, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarını ve şirketteki görevlerini belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişili 
ğin noter tasdikli imza'sirküleri.

d) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu
I olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

e) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair
I son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

f) İdarî şartnameninin 10. maddesinin (c ve d bentleri hariç olmak üzere) diğer bent- 
I ferinde yer alan ihale Dışı Bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair 
| yazdı taahhütname.

g) Şekil ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
h) En az verilen teklif kadar olmak kaydıyla benzeri iş bitirme belgesi.
ı) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

I olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
I sirküleri.

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekil ve içeriği şartnamade belirtilen ortak
I girişim beyannamesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
1) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yeralan belgelerin 

I herbiri ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler.
6- İhale dokümanı Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halitpaşa Mah. Mektep 

I Sok. No. 86 Gemlik - Bursa adresinde görülebilir ve 20.000.000.- TL. karşılığında aynı 

I adresten temin edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın 
almaları zorunludur,

7- Teklifler ihale saatine Gemlik Halk Eğitimi Müdürlüğüne verileceği gibi iadeli taah- 
| butlu posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- isteklilerin tekliflerini Anahtar feslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliye anahtar feslimi götürü bedel sözleşme imza
lanacaktır.

9- istekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir.

KN Verilen tekliflerin geçerlilik türesi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
ohnaMtr,

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

•bm»; 2093/3 3
Kemal ÇETİNOĞLU 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

KSrfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
Okuyun, Okutun, Abone Olun

Asgari ücretin 
60 saati kesintiye

Kesintiden 
sonra işçinin 
eline 225 
milyon 999 
bin lira 
wgeçiyor. 
Asgari ücretle 
çalışan bir 
işçinin, aylık 
60 saatlik
çalışmasının ücre
tinin kesintilere 
gittiği bildirildi. 
Türk-Iş tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, halen geçerli 
olan brüt 306 
milyon liralık 
asgari ücretin 
yüzde 26.1’i 
kesintilere gider 
ken, işçinin eline, 
net 225 milyon 
999 bin lira 
geçiyor.
Asgari ücretle 
çalışan bir işçinin, 
aylık 225 saatlik 
çalışmasının 

karşılığı olarak 
ödenen ücretin 
yaklaşık 60 saatlik 
kısmı, çeşitli 
kesintilere gidiyor. 
Asgari ücretli bir 
işçinin çalışması

nm 31.5 saati sos 
yal güvenlik, 25.5 
saati vergi ödeme 
leri, 2.3 saati 
İşsizlik Sigortası 
Fonu’na kesilir 
ken, işçinin eline 
165 saatlik çalış
masının karşılığı 
ödeniyor.
Brüt 306 milyon 
liralık asgari ücret
ten 42 milyon 840 
bin lirası SSK 
primi, 32 milyon 
265 bin lirası gelir 
vergisi, 1 milyon 
836 bin lirası 
damga vergisi, 3 
milyon 60 bin 
lirası ise işsizlik 
sigortasına olmak 
üzere, top lam 80 
milyon bin lira 
kesinti yapılıyor.

31 EKİM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 8
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 4

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA NEBİYE!
Genılik 'te İlk

/i paratyler

MflMfl MİA PIZZHRIR

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE. |
YÜZDE 20 NDİRİM J

İSTİKLAL CAD. NO: 17 GEMLİK*

mailto:gemlikhem@ttnet.net.tr
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İHALE İLANI
GEMLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE KIZ MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

Liradan 6 sıfır
Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Genel Onarım isi açık ihale usulü

Üe ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu Yapım işinin
a) Niteliği

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

: 2003 / 70640

2005 yılında 
atılacak

: Halitpaşa Mh. Mektep Sok. No:27 Gemlik /BURSA
: 0.224. 513 11 16 - Fax : 0.224. 513 47 16
: gemlik_amlkml@yahoo.com 

d) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapdacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Genel onanm, çatı onarımı, çatı onarımı, 
WC onanmı, PVC kapı ve çerçevesinin değiştirilmesi 
ve iç mekan badana ve yağlı boyasının yapımı

: Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 

3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: Gemlik Kaymakamlık Toplantı salonu 
: 07.11.2003 Saat 13.oo

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat itin adres beyanı ve aynca irtibat için telefon numarası ve 
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gerekli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

ticaret ve veya sanayi odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (noter

2) Tüzel kis: olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması hafinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması hafinde, şirket ortaklarının ve şirketteki görevlerini belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sitil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişili 
ğin noter tasdifcli imza sirküleri.

d) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 
oha adağına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

e) Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair 
son tekfif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

0 İdari sartnameninin 10. maddesinin (c ve d bentleri hariç olmak üzere) diğer bent
lerinde yer alan İhale Dışı Bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair 
şaalı taahhütname.

g) Selefi ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
h> En az verilen tekfif kadar olmak kaydıyla benzeri iş bitirme belgesi.
i) Lstekfi adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri.

j| İsteklinin ortak girişim olması halinde şekil ve içeriği şartnamade belirtilen ortak 
girişim beyannamesi

k) İhale dokümanının satır» alındığına dair belge.
I) isteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yeralan belgelerin 

herbır; ortakça ayrı ayn verilmesi gerekir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler.
6- İhale dök umanı Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Halitpaşa Mah. 

Mektep Sok. No : 27 Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 20.000.000.- TL. 
karsdb^ aym adresten temin edilebilir, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın ahnalan zorunludur.

7- Teklifler ihale saatine Gemlik Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

fi- fofekfilerın tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
«orucu üzerine ihale yapılar» istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imza
lanacaktır.

9- fttekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici tenünat vereceklerdir.

İH- Verüen teklifierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü

Devlet
Bakanı Ali 
Babacan, 
"liradan 6 
sıfırın 1 
Ocak 
2005’te 
atılacağını 
açıkladı. 
"Eski ve
yeni liranın bir 
yıl olarak plan
lanan geçiş döne
mi içersinde bir
likte kullanıla
cağını" da 
söyleyen Babacan 
yeni liraya ne isim 
verileceği, 
üzerinde kimin 
resmi bulunacağı 
gibi noktalara ise 
açıklık getirmedi. 
Babacan, 
"Liradan 6 sıfır 
atılmasıyla ilgili 
yasa taslağının 
hazır olduğunu, 
taslağın önce 
Bakanlar 
Kurulu’na, 
daha sonra da 
TBMM’ye sunula
cağını" bildirdi. 
Babacan, "Yeni 
para biriminin 
enflasyona 
uğramaması 
gerekiyor.

Enflasyon da 
2003 hedefi 
yüzde 20.
Enflasyonu, 
liradan 6 sıfır 
atılacağı 2005 
yılından itibaren 
tek haneli hale 
getireceğiz. Artık 
enflasyon soru
nunu çözüyoruz" 
diye konuştu.
Ali Babacan, 
"Banka mevduat
larına uygulanan 
yüzde 100 devlet 
garantisinin de 
Temmuz 2004 
tarihinde 
kaldırılacağını ve 
garantinin hesap 
başına 50 milyar 
TL ile sınır
landırılacağını " 
ifade etti.
Babacan, "daha 
sonra bu limitin 
de düşürüleceği
ni" belirtti.

Yurtdışındaki 
vatandaş 

unutulmadı

olmabdtr
1 J- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Bnsın : 2003/34

KAYIP İrmrt Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
SEZGİN GÖKBUDAK

Yurdışındaki vatan
daşların sorun
larının araştırılması 
amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma 
Komisyo nu, çalış
malarını Avrupa’ya 
taşıyor.
Komisyon üyeleri 
bir hafta boyunca 
Avrupa ülkelerin 
deki Türk vatan
daşlarıyla biraraya 
gelecek ve sorun
larını dinleyecek. 
Komisyon Başkam 
Mustafa Baş’ın 
verdiği bilgiye göre, 
komisyon üyesi 
Milletvekilleri üç 
grup halinde 
dolaşarak, Avru 
pa’da Türk vatan

daşlarının yoğun 
olduğu belli b 
aşlı kentlerde 
toplantılar 
düzenleyecekler. 
Komisyon üyeleri, 
Almanya’nın Berlin, 
Hamburg, Köln, 
Stutgart ve Münih; 
Fransa’nın Paris ve 
Lyon, Avusturya’nın 
Viya na ve Salz 
burg, Ingiltere’ nin 
Londra, Danimar 
ka’nın Kopenhag, 
İsveç’in Stokholm, 
İsviçre’nin Zürih, 
Belçika'nın Brüksel 
ve Hollanda’nın 
Roterdam kent
lerinde Türk vatan
daşları ve yetkililer- { 
le görüşecekler.

mailto:gemlik_amlkml@yahoo.com
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: 2003/71307İhale Kayıt Numarası 
1- İdarenin 
a) Adresi

İHALE İLANI
BURSA / GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

GENEL ONARIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu Yapım işinin
a) Niteliği
b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi
3* İhalenin 
a) Yapılacağı yer

: Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Dr. Ziya Kaya Mh.Hürriyet Cd. 16600 Gemlik-BURSA

: 0.224. 513 79 11 Fax : (0.224) 514 75 75
: GEMLlKCBAL@ttnet.net.tr 

Belediyenin 
2004 yılı bütçesi 

18 trilyon lira
: Genel onarım
: Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Dr. Ziya Kaya Mh.Hürriyet Cd. 16600 Gemlik-BURSA 
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 
3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

: Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür.

b) Tarihi ve saati

: Gemlik Hükümet Konağı 
Kaymakamlık Toplantı Salonu 16600 Gemlik-BURSA

: 07.11.2003 Cuma günü Saat 12.oo
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen begeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gerekli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesinin aslı
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya sanayi odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi 

odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir bel
genin aslı veya noter tasdikli örneği

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının ve şirketteki görevlerini belirten son duru

mu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
I imza sirkülerinin aslı.

4.1.4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, 
I son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı.

4.1.5. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif
I verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı.

4.1.6. İdari şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerde yer 
I alan “İhale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

4.1.7. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
4.1.8. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.9. İstekli adına vekalet ediyorsa, isteklinin adına teklif vrmeye yetkili olduğuna dair noter

I tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.
4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim 

I beyannamesi
4.1.11. İhale dokümanının alındığına dair belge.
4.1.12. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.4) (4.1.5) (4.1.6) (4.1.7) (4.1.8) ve (4.1.9) da 

I yer alan belgelerin her ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Bu ihalede benzer iş olarak
4.2.1. Teklif edilen bedelin en az % 100 ü kadar benzer iş deneyimi gösteren bilgi ve belgeleri 

I benzer iş olarak her türlü yapım işi (her türlü inşaat, imalat, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, 
I iyileştirme, yenileştirme ve montaj işleri) kabul edilecektir.

4.3. İhaleye yalnızca yerli isteekliler katılabilecekler.
4.4. İhaleye katılan yerli isteklilerden :
4.5. Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti
4.6. Tüzel kişi olması halinde Yapım İşleri İhale Uygulama yönetmeliğinde belirtilen belgeler
4,7. İhale dokümanı Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürlüğü Dr. Ziya Kaya Mah. Hürriyet Cad.

I 16600 Gemlik - BURSA adresinde görülebilir ve 20.000.000.- TL. (Yirmimilyon TL) karşılığı aynı
| adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

4.5. Teklifler ihale saatine kadar Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürlüğü Dr. Ziya Kaya Mah.
I Hürriyet Cad. 16600 Gemlik - BURSA adresindeki ihale komisyonu başkanlığına verileceği gibi 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra gelen teklifler açılmadan
I geri iade edilecektir.

4.6. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzer
ine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

4.7, İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği oranda geçici 
teminat vereceklerdir.

4.8. Bu işte fiyat farkı Ödenmeyecektir. Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi Genel onanm işi 
Bayındırlık İşleri Genel şartnamesine göre yapılacaktır.

4,9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 50 (elli) takvim günü 

BANDOCUYA ZAM 
Belediye 
Bandosun'da 
şef’ e 125, 
diğer ekibe ve 
rilmes i planlanan 
75’er milyon liraya 
komisyon üyeleri 
yüzde 20 zam 
yaptı.
Bütçede 150 
milyar lira 
gözüken sportif 
faaliyetler için 
ayrılan pay, 
200 milyar liraya 
çıkarıldı.
Güçsüz ve yardıma 
muhtaçlar kale
minde yeralan 
75 milyar lira ise, 
150 milyar liraya 
yükseltildi. 
Personel giderleri 
ne 4 trilyon 912 
milyar 55 milyon 
lira ayrıldı.
BAŞKANDAN 
TEŞEKKÜR 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
Belediye Meclisi 
tarafından oy bir
liğiyle kabul edilen 
17 trilyon 914 
milyar 380 milyon 
liralık 2004 Mali 
Yılı Gelir ve Gider 
Bütçesinin 
Gemlik’e hayırlı 
hizmetlere vesile 
olmasını dileyerek; 
"İnşallah 2004 
yılında bu bütçeyi 
uygulamak bize 
nasip olur. ” dedi. 
TERMİNAL 
ELEŞTİRİSİ 
Bazı meclis 
üyelerinin söz 
verdiği halde ilçeyi 
modern bir termi
nale kavuşturma- 
makla eleştirdiği

B—kan Turgut:
“ Belediye 
Balkanlarının 
her verdiği söz 
ilk dönemlerinde 
gerçekleştireceği 
anlamına 
çekilmemeli.
Yetişmeyen 
hizmetleri ikinci 
dönemimde 
tamamlayacağım. 
Ben verdiğim 
sözü her zaman 
yerine getirmiş 
bir kişiyim.
Şuandaki 
terminali şehrin 
trafiğini rahatlat- 
laması açısından 
geçici olarak 
düzenledik.
Gemlik 2004 yılı 
içerisinde modem 
bir terminale 
kavuşacak. ” 
karşılığını verdi. 
Toplantıda.
Mahrukatçılar 
Sitesinde faaliyet
lerine izin verilen 
odun depolarının 
parselasyonun 
dışına taştığı 
gündeme geldi. 
Bazı tüccarların 
çevrede bulunan 
özel mülkiyetleri 
kiralayarak, odun 
deposu olarak kul
lanmasının önüne 
geçilmesi istendi. 
Başkan Turgut, 
imar sah a sı dışın- 
da türeyen depo- 
lara ilişkin yetkili 
mercinin encümen 
mi yoksa meclis 
mi olduğunun - 
Mahalli İdareler 
Genel Müdür 
lüğü’nden öğre
nilip, buna göre 
hareket edecek
lerini söyledi.

ohnahdır. 9
4.10. Koneorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. İlan olunur. Basın : 2003/35
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BURSA / GEMLİK TEKNİK LİSESİ VE ENDÜSTRİ MESLEK 
LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GENEEL ONARIM İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Midenizdeki
İhale Kayıt Numarası 
1» İdarenin

: 2003 / 71501

yangın
a) Adresi

b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu Yapım işinin
a) Niteliği
b) Yapılacağı yer

c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi
3- İhalenin

: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü 
Dr. Ziya Kaya Mh.Atatürk Cd. 16600 Gemlik-BURSA

: 0.224. 513 30 37 Fax : (0.224) 514 22 49
: gemlikeml@hotmail.com

: Genel onarım
: Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü 

Dr. Ziya Kaya Mh.Atatürk Cd.16600 Gemlik-BURSA
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 
3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Gemlik Hükümet Konağı
Kaymakamlık Toplantı Salonu 16600 Gemlik-BURSA 

: 07.11.2003 Cuma günü Saat lO.oo
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gerekli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesinin aslı
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya sanayi odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi 

odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir bel
genin aslı veya noter tasdikli örneği

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
4 .İ.3.I. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.
4 .I.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının ve şirketteki görevlerini belirten son duru

mu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirkülerinin aslı.
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4.1.4. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, 
son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı.

4.1.5. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif 
verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı.

4.1.6. İdari şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerde yer 
alan "İhale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

4.1.7. Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
. 4.1.8. Bu şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.9. istekli adına vekalet ediyorsa, isteklinin adına teklif vrmeye yetkili olduğuna dair noter 
tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.

4,1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim 
beyannamesi

4.1.11. İhale dokümanının alındığına dair belge.
4.1.12. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.1.4) (4.1.5) (4.1.6) (4.1.7) (4.1.8) ve (4.1.9) da 

yer alan belgelerin her ortakça ayn ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Bu ihalede benzer iş olarak
4.2.1. Teklif edilen bedelin en az % 100 ü kadar benzer iş deneyimi gösteren bilgi ve belgeleri 

benzer iş olarak her türlü yapım İşi (her türlü inşaat, imalat, tesisat, onanm, yıkma, değiştirme, 
iyileştirme, yenileştirme ve montaj işleri) kabul edilecektir.

4.3. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecekler.
4.4. İhale dokümanı Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Dr. Ziya Kaya Mh.Atatürk 

Cad. 16600 Gemlik - BURSA adresinde görülebilir ve 20.000.000.- TL. (Yirmimilyon TL) karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorun
ludur.

4.5. Teklifler ihale saatine kadar Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü Dr. Ziya Kaya 
Mh.Atatürk Cad. 16600 Gemlik - BURSA adresindeki ihale komisyonu başkanlığına verileceği gibi 
İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatinden sonra gelen teklifler açılmadan 
Seri iade edilecektir.

4,6, İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzer
ine İhale yapılan İstekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

4,7, İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği oranda geçici 
teminat vereceklerdir.

4,8. Bu İşte fiyat farkı ödenmeyecektir.
4,9, Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 50 (elli) takvim günü 

olmalıdır.
4.10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. İlan Olunur. : 2003 36

Yoğun stres, en 
çok mideyi etkile 
yer ek yanma his
sine yol açıyor. 
M ide yanması 20 
ile 50 yaş ar asanda 
hemen herkeste 
görülen çok yaygın 
bir rahatsızlık. 
İhmal edilirse gast 
rit ve ülsere yol 
açabiliyor. Daha 
ilerki vakalarda ise. 
midede derin 
yaralara hatta 
kanser kabusuna 
bile dönüşebiliyor. 
Mide İçin Sağlıklı 
Alışkanlıklar Yeme 
ğe daha fazla za 
man ayırın. Ayak 
üstü değil, sofrada 
oturarak yiyin. 
Acele yemek mide 
işlevine zarar 
veriyor. Ağzınıza 
küçük lokmalar 
almak midenin 
sindirim için gerek
li salgıları daha 
kolay üretmesine 
yardımcı olur. 
Lokmaları uzun 
uzun çiğne yin. Bu, 
midenizde şişkinlik 
ve ağırlık 
hissetmemenizi 
sağlayacaktır. 
Sofradan tıkabasa 
doymadan kalkın. 
Mide boş bir torba 
olduğu için yemek 
yerken çiğnediği

omz besanier mamjaa I 
ulaştıkça mide sû 
rekfi genaşianr. Eğer I 
kmaacrimri cok sak* I 
mtssanaz yanma 
htw duymama cok I 
doğal. Aksam 
öğününden hmn n j 
soma damak kaça I 
maklan yapaaaaym 
Aksa takdirde mtde I 
gece boyamre cab 
sıp yorulacakta» 
Yiyecek ve içecek
lerin cok sıcak ya 
da soğuk olması 
mide svvvama zarar I 
verebabr Bu neden- I 
le yiyecek ve içe
cekle rin ılık olmas»- I 
na özen gösterin. 
Sigaradan uzak 
durun. Hazmı kolay 
olmayan kızart
maları ve y ağh 
yiyecekleri sofram/ 
dan uzaklaştırın. 
Ağır yağlı. fazla 
krema!ı ya da soslu 
besinleri yemeyin 
Kafeinli içecekler 
mide için cok zarar 
İl Kahve, çay ve 
kola gibi içecekler 
hassas mideyi 
yoruyor.
Eğer mide yan
masından şikayet 
ediyorsanız ve 
kahve içmeden 
duramıyorsanız 
kafeinsiz helmeyi 
tercih edin.

NÖBETÇİ ECZANE
31 Ekim 2003 C«m« 

ONUR ECZANESİ

YIL -. 31 SAYI: 1685
FİY ATI : 200.000 TL. (KDV Dahil)

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri M üdurü : Serap GÜLER

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B
Tel: 5131797 Fas : 513 35 95 GEMUK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET 

MatbaadıkA ay-mcüık-Rekiamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK

(Diri hayvan Günleri ve haar güderi nmaİBamad

mailto:gemlikeml@hotmail.com


31 Ekim 2003 Cuma
Sayfa

İHALE İLANI
GEMLİK KARACAALİ SPOR VE İZCİLİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik Karacaali Spor ve İzcilik Okulu Müdürlüğü genel onarım içi açık ihale usulü
ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası
1* İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu Yapım işinin - 
a) Niteliği

: 2003 / 72351

Karacaali Köyü - Gemlik /BURSA 
0.224. 537 00 20 - 0.224. 537 06 10

Devlet Hastane; 
sağlıkta 

birleşime hazır
b) Yapılacağı yer 
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

; Genel onarım, mozaik sökülmesi, çatı onanmı, 
mozaik kaplama, su deposu, kantin PVC yapılması, 
yağlı boya, plastik boya, banyo WC tamirleri

: Gemlik Karacaali Spor ve İzcilik Okulu Müdürlüğü
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 

3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
i Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: Gemlik Kaymakamlık Toplantı salonu 
: 07.11.2003 Saat 15.oo

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

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve 
faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gerekli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış 

ticaret ve/veya sanayi odası ve meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (noter 
tasdikli)

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 
sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarını ve şirketteki görevlerini belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişili 
ğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 
olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

e) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair 
son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

f) İdari şartnameninin 10. maddesinin (c ve d bentleri hariç olmak üzere) diğer bent
lerinde yer alan İhale Dışı Bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair 
yazılı taahhütname.

g) Şekil ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
h) En az verilen teklif kadar olmak kaydıyla benzeri iş bitirme belgesi.
i) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri.

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekil ve içeriği şartnamade belirtilen ortak 
girişim beyannamesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
I) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yeralan belgelerin 

herbiri ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler.
6* İhale dokümanı Gemlikİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gemlik - Bursa adresinde 

görülebilir ve 20.000.000.- TL. karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

7- Teklifler İhale saatine Gemlik Halk Eğitimi Müdürlüğüne verileceği gibi iadeli taah
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İsteklilerin tekliflerini Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan İstekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imza
lanacaktır.

9* İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır.

11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Ali ÖZYURT

BMtn : 2003/37
Mehmet TUNA

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Esra
■MM VMM M0Îİ ■■

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
Okuyun, Okutun, Abone Olun

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Opr. 
Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, 
hükümetin pilot 
bölgelerde uygula
maya koyduğu 
sağlık hizmet
lerinin birleştiril 
mesî projesinin 
Türkiye geneline 
yayılması gerek
tiğini söyledi. 
Gemlik Devlet 
Hastanesi olarak 
buna hazır olduk
larını belirten 
Başhekim Küçük 
keçe hedeflerinin 
rekabete dayalı, 
kaliteli sağlık 
hizmeti sunmak 
olduğunu 
ifade etti.
Ataması yapılan 
Radyoloji Uzmanı 
İlknur Erdoğan, 
Dahiliye Uzmanı 
Doğan Çimen’in 
görevlerine 
başladığını diğer 
Dahiliye Uzmanı 
Salim Çınar ile 
Kardiyoloji Uzmanı 
Tezcan Peker’in de 
önümüzdeki gün
lerde hastanedeki 
görevlerine 
başlayacaklarım 
bildiren Başhekim 
Mehmet Küçük 
keçe; "Özellikle 
Kardiyoloji ve 
Dahileye branş 
lannda önemli 
sorun yaşıyorduk. 
Doktorlarımızın 
göreve başla
masıyla büyük 
ölçüde rahat

ladık. Hastane 
mizde artık bu 
branşlarda dok
tor yok diye has 
talar geri döndü 
rülmeyecek. Her 
poliklinikte 2 uz 
man doktor 
bulundurup bu 
sayede rekabete 
dayalı kaliteli sağ 
lık hizmeti veril ] 
meşini hedefliyo 
ruz. Şu an 22 
doktor kadromuz 
la hizmet veriyo 
ruz. Göreve baş 
layacak i dokto
rumuzla birlikte I 
bu sayı 24'e çıka
cak. Mevcut üç 
anestezi ciha 
zımıza ilave ola 
rak dördüncü 
cihazın ihalesini | 
yaptık. İlgili fir 
ma öngörülen sû 
re içerisinde ciha 
zı getirip kura
cak. Çamaşır 
haneyi bakımdan | 
geçirdiğimiz hal I 
de sürekli arıza i 
veriyordu. Şuan 
ödeneği geldi 
ihale ederek yeni 
den sıfırlaya
cağız. Hastane 
nıizi teknik dona 
mm bakımından 
yeniliyoruz, "dedi. , 
Başhekim 
Küçükkeçe, 
ayrıca halen 
görev yapan beş 
anestezi uzmanına 
takviye olarak 
hastanelerine bir I 
anestezi uzmanı 
daha atandığını 
bildirdi.
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