
Cumhuriyetimizin 80. yıldönümü kutlama etkinlikleri, dün yapılan konferansla sona erdi

!

“Atatürk bir Kültür Antrepologu’ydıf
II II V

Atatürk Dil Tarih Enstitüsü Öğretim Görevlisi İlknur Kalıpçı ilçemizde dün Kültür Merkezi nde **80. Yıldc 
Çeşitli Yönleriyle Atatürk" konulu konferans verdi. Atatürk'ü çeşitli yönleriyle anlatan Kalıpçı. O nur 
hiçbir dünya liderinde olmayan Kültür Antrepoloğu sıfatına sahip olduğunu belirterek: " Hortumcular, 
soyguncular değil Mustafa Kemaller, Kara Fatmalar’ örnek alınmalı." dedi. Haberi sayfa 8'de
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amlı Zeytinleri Sahibi Mehmet Durmaz, girdiği bunalım sonucu hayatına kıydı

nlü Zeytinci intihar etti
Ç/iiııe f^alaş

Sonunda tahsis çıktı
Sevgili okurlar, Gemlik Körfez Gazetesi 

olarak, Gemlik’e üniversite kazandırılması, 
geleceğin Gemlik Üniversitesi’nin çatısı 
sayılacak Sunğipek arazisine yapılacak yük
sek okul ve fakülteler için taraf olduk.

Yayınlarımızda, AKP hükümetinin 57. 
hükümet tarafından Uludağ Üniversitesi’ne 
yapılan tahsisin bir an önce gerçekleşmesini 
istedik.

Ancak, geçen aylarda bir tarafta,
Belediye Başkanımız, öte yanda AKP Bursa 
Milletvekili Alfan Kar a paşa oğlu, bu üniver
sitenin Gemlik’e Öncelikli gelmesini gecik
tirmek İçin, sürekli İstemler öne sürdüler...

Aradan bir yıl gibi bir zaman boşa geçti..
Son olarak, geçtiğimiz hafta Küçük 

| Kumla AKP sahil bürosunun açılışında, 
Bursa Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik, içimizi serinleten açıl
malar yaptı.

Ama, aynı toplantıda konuşan Gemlikli 
t Milletvekilimiz Alfan Karapaşaoğlu’ndan 
\ üzücü açıklamalar duyduk.

Dün, akşam saatlerinde ise, CHP Bursa 
J Milletvekili Kemal Demir eVden gelen 
müjdeli habere sevindik.

öğrendiğime göre, Maliye Bakanlığın’dan 
I24 Ekim 2003 tarihli yazı ile tahsis, 

hBursa’ya gönderilmiş.
Tahsis için, emekleri geçen AKP’lilere 

|.. ^şekkür ediyoruz.
Gözünüz aydm Gemlik, aydınlık günleri 

*p birlikte yaşayacağız.
Kötefcçderi be, unutmayacağız.

İlçemizin tanınmış 
zeytin tüccarlarından 
Mehmet Durmaz 
girdiği bunalım sonu
cu, işyerinde intihar 
ederek yaşamına 
son verdi.
Olay dün sabah 
08.30 sıralarında 
Hisar Mahallesi 
Yalova Devlet 
Karayolu üzerinde 
bulunan Namlı Zeytin 
İşletme Tesisleri’nde 
meydana geldi.
Mehmet Durmaz (61) 
ofisinde kimsenin 
bulunmadığı bir sıra
da, ruhsatlı Beratta 
marka tabancasını 
başına dayayarak, 
tetiği çekti.
Sağ kulak üstünden 
tek kurşunla yaşamı
na son veren Dur 
maz, kanlar içinde 
olduğu yere yığıldı. 
Tesiste bir ara ellerini 
yıkamak üzere, ön 
tarafa gelen oğlu 
Hüseyin Durmaz 
babasını kanlar 
içinde gördü.
Durmaz, Uzmanlar 
Tıp Merkezi’ne 
kaldırıldı.
Ünlü İşadamına 
burada ilk müdaha
leyi yapan Dr. Cansel 
Şen, Mehmet Dur
mazın sağlık 
merkezine geldiğin 

de, solunum ve 
kalbinin durmuş 
olduğunu söyledi. 
BUNALIMDAYDI 
Olayın ardından, 
polis ünlü iş adamı 
nın ofisinde yaptığı 
incelemede, Dur - 
maz’ın intihar ettiği 
taşıma ruhsatlı Be
ratta marka tabanca 
ile biri boş dokuz 
adet dolu kovan 
ele geçirdi.
Zeytin tüccarı Meh 
met Durmaz’ın şeker, 
tansiyon gibi has 
talıklan bulunduğu ve 
psikolojik sorunları 
nedeniyle, bir süredir 
tedavi gördüğü 
öğrenildi.
ZEYTİNCİLERİN 
KRALIYDI
Aslen Narlı Köyü’n 
den olan Mehmet 
Durmaz, ağabeyi 
Cahit Durmaz ile 
birlikte geç yaşta 
zeytinciliğe başladı. 
Gemlik’ten İstanbul 
pazarlarına zeytin 
götüren Mehmet 
Durmaz, giderek 
ticari hayatını 
büyüttü ve İstanbul 
Toptancılar Sitesi 
olan Rami'de gıda 
toptancılığına başladı.
Zeytinde, adeta 
mesleğinin kralı olan 
Durmaz, ağabeyi

Cahit Durmaz dan 
ayrı olarak Namlı' 
adı altında Gemlik 
zeytinlerini İstanbul 
ve yurtiçi piyasasına 
satarak, büyük 
ün kazandı.
Geçtiğimiz yıl, Gemlik 
Orhangazi yolunun 
3. kilometresinde 
kurduğu zeytin işleme 
tesisleriyle kaliteli 
üretime de başladı. 
Migros, Carrefour 
gibi büyük mağaza 
lara da zeytin satan 
Mehmet Durmaz ın 
psikolojik sorunları 
olduğunu söyleyen 
yakın arkadaşı Ah* 
met Bağa, Durmaz’ı 
önceki gece, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri

Bölümü ne götürdü
ğünü belirterek, evi 
ne bıraktığını, sabah 
üzücü olayı duydu
ğun da adeta 
yıkıldığım söyledi. 
Bağcı. Mehmet Dur- 
maz'm bir süredir 
yasamın bir anlamı 
kalmadığını. intihar 
etmek istediğini sık 
sık kendisine söyle 
diğini. hatta vasiyeti
ni bile yazdığım 
belirtti.
Ekonomik bir sıkıntısı 
bulunmayan Mehmet 
Durmaz ın içinde bu 
lunduğu psikolojik 
bunalım sonucu 
intihar etmesi, 
Gemlik’teki iş 
çevrelerinde büyük 
üzüntü yarattı.

mynet.com
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Ceren OKUMUŞ 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Cumhuriyet Bayramı 80. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen S/B 466
kompozisyon yarışmasının 2. kategoride birinci gelen yazı.

Cumhurbaşkanı Sezer
RÜYA...

Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz.
Cumhuriyet ve laik düşmanlarına 

karşı Çankaya'da kale gibi duruyor.
Kişiliğinden, ilkelerinden ve 

demokrasiden kesinlikle ödün vermiyor.
Türbanın gölgesini dahi Çankaya 

Köşkü’ne düşürmedi.
Çok saldırıya maruz kaldı.
Hakarete uğradı.
Sağdan merkeze kadar medyanın tüm 

uçlarından salvolar yağıyor.
Kendini gazeteci-yazar olarak 

niteleyen liberal tosuncukların bulun
duğu gazeteler Sezar’i aldılar ele..

Ne dinsizliği kaldı ne kriz 
! kışkırtıcılığı..

Fakat Sezer yılmadı..
Atatürk’ün Çankaya’sına irticanın 

sembollerini sokmadı..
Sokmayacağının da altını kalın 

çizgilerle çizdi.
Kimse umutlanmasın.
Sezer orada durdukça, o’nun olduğu 

yerde din siyaset malzemesi olmayacak.
Aynı İnönü gibi..
O’da hiçbiri zaman dini siyasete alet 

etmemişti.
Edilmesine de izin vermemişti.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 

aslında fazla birşey yapmıyor.
Anayasa hükümlerini uyguluyor.
Orada
“Verdimse ben verdim..**
“Anayasa bir kere delmekle bir 

şey olmaz.** diyebilen de oturmuştu ya..
Sezer’i de öyle sanıyorlar.
Yanılıyorlar.
Bu ülkede kimse kimsenin türban tak

masına karışmıyor.
Ama, oruç tutmayan insanlara 

karışılıyor.
Cumhurbaşkanına karışıldığı gibi..
Cumhurbaşkanımız doğal bin insan.

Özü sözü bir.
Açık yürekli.
İçinden geldiği gibi davranıyor.
Bililerine yaranmak, şirin gözükmek 

için özel bir çaba sarfetmiyor.
Keşke tüm yöneticiler Sezer gibi 

olsa...

Yıl 1898. 19. yüzyılın bitmesine 
iki yıl kalmış. Ben ve ailem Osmanlı 
Devleti’nin sınırlan içindeki 
Bursa’da yaşıyoruz. Babam 
marangoz. Çok iyi geçindiğimiz 
söylenemez. O günün şartlarında 
insanlar cahil nedeni ise, halkın 
Türkçe; Saray halkının da 
Osmanlıca okuma-yazması. Çıkan 
dergi ve gazeteleri okuyamıyoruz. 
Kadınlara önem verilmiyor. Kız 
çocuklan okula gönderilmiyor. Her 
şey baskı yoluyla yaptınlmaya 
çalışılıyor. On yaşındayım ve iki 
sene önce okula gitmem gerekirdi.

Neden okuma gitmediğimi 
anlatayım:

“Karlı bir kış günüydü. O gün 
tam sekiz yaşıma basıyordum. Çok 
neşeliydim. Çünkü artık okula gide
bilecektim. Sabah kalkıp giyindim. 
Babamın yanına gittim. Aslında 
babam okula gitmeme pek karşı 
değildi, sadece “millet ne der’’ diye 
endişeleniyordu.

Babama çekinerek :
- “ Ben de okula gidebilir miyim? 

diye sordum.
- “Sakın bir daha senden öyle bir 

saçmalık duymayayım, hiç kızlar 
okula gider miymiş, sonra millet ne 
der!”

“- Bana ne milletten, ben okula 
gideceğim; hem ahilerim de gidi 
yor” dememle babamın sopasını a- 
lıp beni falakaya yatırması bir oldu.

Kızlar okula gitmez, gitmez, 
gitmez!” diye bağırarak sopayla 
ayaklanma vuruyor, her vuruşunda 
canım daha da yanıyordu. Sadece 
canım mı yüreğim yanıyordu 
yüreğim.

Annemin “kızım, kızım” sesiyle 
irkildim. İyi ki gördüklerim 
rüyaymış.

Sosyal Bilgiler öğretmenimiz 
anlatmıştı o günleri. Atatürk’ün bizi 
nasıl kurtardığını, onun sayesinde 
nasıl çağdaşlaştığımızı, bir milletin 
nasıl onurlu ve gururlu yaşayabile
ceğini....

Birinci sınıftan beri sürekli aynı 
şeylerin tekrarlanmasından yakını- > 
yordu. Bir anda içinde kendime 
karşı çok büyük bir nefret belirdi. 
Elbette tekrarlanmalıydı. Elbette 
beynimize Cumhuriyet fikri kazın
malıydı.

Atatürk’ün devrimlerinin önemi
ni, bize verdiği en büyük armağanın 
Cumhuriyet olduğunu bir kez 
gerçekten anladım ve çantamı kap
tığım gibi Cumhuriyet’in kalesi oku
lumuza koştum.”

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
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SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek iizere

ÇIRAK ARANIYOR 
KÖRFEZ OFSET 
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B 

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK

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 1OO ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

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.

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadway 
LPG ruhsatına işli

Orjinal 
6.600.000.000 Tl 
(0.535) 925 81 02
Sahibinden 96 Model 

Temiz Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 37S 18 00

Gazetemiz Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3/B GEMLİK 
Tel : 513 17 97
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Kızılay Derneği ile 
belediyenin 

kavgası büyüyor
Değilen 

Mehmet Ağar

Kızılay Demeği nin Bahkpazan’ndaki bürosu için belediyeye kira davası 
açmasıyla başlayan sürtüşme, belediyenin Kızılay Demeği nin 
Orhangazi Caddesinde aşevi yapmak için başlattığı çalışmayı 
engellemesinden sonra, şimdi de tuvaletleri yıktırması gerginliği arttırdı
Kızılay Derneği’nin 
Orhangazi 
Caddesi’nden bir 
vatandaş tarafından 
bağışlanan eski bir 
binayı yıktırarak, 
buraya Ramazan 
ayında yoksul vatan
daşlara yiyecek 
dağıtmak için yap
tırmaya başladığı 
portatif barakayı 
yıktırması ardından 
dün de arsadaki 
tuvalet inşaatının 
yıkımın istemesi 
gerginliği arttırdı. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube Baş 
kanı Gökhan Özler, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, bele 
diye zabıta memur 
farının dün sabah 
kendisini arayarak,

arsanın içinde 
bulunan tuvalet
lerin saat 14.oo’e 
kadar yıkılmaması 
halinde, derneğe 
1 milyar 500 bin 
lira para cezası 
keseceklerini bil 
dirmesi üzerine, 
'tuvaletleri yıkmak 
zorunda kaldık
larını belirterek, 
şunları söyledi : 
“Bir hayır kuru
mu olan Kızılay’ 
ın bu mübarek 
ayda yoksullara 
dağıtmak istediği 
sıcak aşlar için, 
yapmak istediğimiz 
portatif baraka 
belediye tarafın
dan ruhsatsız 
gerekçesiyle 
yapımına izin

verilmedi.
'Bu kez de arsa 
içindeki tuvalet
lerin yıkımı istendi. 
Biz tüm bu engelle 
melere karşın, 
halkımıza çadır 
kurarak yiyecek 
dağıtacağız. Eğer 
bu da engellenirse, 
kapı kapı dolaşıp

Gemlik halkına 
şikayet edeceğiz. 
Belediye Kızılay 
Demeği'yle uğraşa
cağına, ilçenin so 
runlanyla uğraş 
sın. Her ilçede 
Belediyeler Kızıl 
ay'a yardımcı 
oluyor. Gemlik'te 
ise, çalışmalar

belediye başkanını köstekleniyor"

TAŞI 
GEDİĞİNE Ücretsiz kemik 

testi yinelendi

Cehalet
Bursa Milletvekili hem de 
Gemlikli Sayın Alfan Karapasaoğkı 
“Sunğipek’in üniversiteye 
verilmesi cinayettir" buyurmuş.
Böyle bir davranışta, 
böyle bir düşünüşte 
Cehalettir, cehalet!
Afedilmez cehalet!

Soym Mehmet Ağar puBMhepn sSdUncn. I 
akfanusa Turan f rvnoğhr prümpfc

tamam demasZA
(DYP) de. artdı burekramm» perüus 

olur
Sistemin dedemi vapur
Ama mehmet Ağar m, «an da (tap 

ka famızı kanştvdL
Çünkü. İki çdu* de «rstemr karsnıdı
İlk çduşt. Camhurtyet Bayramı mau^ I 

siyonu Be ügibydi
Mehmet Ağar, resmen Spjpb 

Cumhurbakanma taanm buydu.
Avınncı karara sert tepki fos»rr4
Aslında. bu knz bundan sonraki bayra 

mİ arında burnumuzdan geirc eğmm Mtt 
tini verdi.

Bu konuda. (CHP) dek pak ses ak
madı.

İşte. Bu yüzden. Mehmet Ağar m sap
tığı çıkış anlam kazandı

Zira AK Partinin yaptığı cdnşnmra indi 
lik karşıtı denilip, kestirifip atd^orde.

İkinci çıkısı ise. daha onembvdi
Hanri. Rektörlerimi bir vunrysrs şap 

mı$tı.
Bu yürüyüşte, “Ordu Göreve “ yardı bir 

bayrak açılmıştı
Aynca. özenle hazırlanmış w apm 

yaazıyı keren onlar c a levha daha dük ■*' 
çekmişti.

Rektorleimiz. bu pankaHen 
provakaasyon olarak nitelemişti

Ama. Herkes YÖK Baskamnm asbe* 
kesim ile. kli dışlı cdduğumı çok işi bdh t 
ordu.

Her fırsat t a askere davetler edvarın bu 
kesim, nedense bu pankartlardan cok 
utanmıştı.

Be İki de maksadı cok asan bu pmk art 
lar hocalarımızı korkutmuştu

“Orud Göreve’ pankartma. her kesim
den tepki geldi.

Ama. En sert tepki. Mehmet Ağar dan 
geldi.

Saym Ağar, bürokrasi vesayeti atanda 
siyaset yapdamayacağmı iyi aniamm

Asker hepümzindr
Hocalar da hepümzin hocasıydı.
Arn* Bu pankaart şdk ohnadr
Avrupa Birliğinin eşiğinde bir Türkiye 

km. provakasvorı mfeeBğinde ü
Böyie bir pankartın Hocalar* 

yürüyüşünde açılması. demokrasiyi de 
hırpladı.

Bu olayları. balı dUade izkyor.

Uzmanlar Tıp Merkezi tarafından 
geçtiğimiz hafta ilçemizde bayanlara ücret
siz olarak yapılan kemik testi, dün tekrar
landı. Geçtiğimiz hafta 750 başvurunun 
400'üne cevap verdiklerini söyleyen 
Uzmanlar Tıp Merkezi yetki lileri. görülen 
ilgi üzerine dün yeniden cihaz getirtilerek, 
testi gerçekleştirdikleri belirttiler.

Karısı fesan kursuna gütmek istiyordu. 
Adam :

“Katiyen olmaz' diye karşı aktı.
Ve devam etti.
“Zaten bir dil ile. kafamı yeteri kadar 

sisirivorsun."
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mar mudisine ta pli açıklandı
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Başbakanlıkla 
düzenlediği başın 
toplantısında, İmar 
Bankası mudilerine 
geri ödeme planına 
ilişkin esas ve 
usulleri açıkladı. 
Buna göre, mevduat 
sahipleri için Ziraat 
Bankası’nda hesap 
açılacak. 10 milyar 
liralık alacaklar 
vadesiz, geri kalan 
alacaklar ise vadeli 
hesapta olacak. 
Hesaplar faizlerle 
birleştirilerek ana 
para haline getirile
cek ve bunlara 
tüketici fiyatlarında
ki artış oranında faiz 
uygulanacak.
Konuyla ilgili yasal 
düzenlemeye ihtiyaç 
duyulduğunu açık
layan Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, mudilere ilk 
ödemelerin 3 hafta 
sonra yapılacağını 
tahmin ettiğini

AROL MOBİLYA

“KALİTEDE ÖNCÜ 
FİYATTA ÖLÇ.0

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

Mrk. : Hamldlye Man. 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

a a

söyledi.
Şener’in açıkla; 
malarına göre İmar 
Bankası mudilerine 
yapılacak geri öde 
meye ilişkin esas ve 
usuller şöyle olacak: 
-İmar Bankası’ndan 
devlet iç borçlanma 
senedi alanların par
alarının geri ödeme
si için yasal düzenle
meye ihtiyaç bulunu 
yor. Bu düzenleme 
bir hafta içinde 
tamamlanacak.
Bundan sonra bu tür 
senetler, 3 Temmuz 
2003 tarihli değer
leri üzerinden mev 
duata dönüştürüle
cek ve geri ödemesi, 
plana göre 
yapılacak.
- Geri ödemelerin 
yapılabilmesi için de 
Bakanlar Kurulu 
kararı çıkartılacak.
- Mevduatlarla, 
senetlerin ana para 
tutarlan ve hesap 
lanacak net faiz 
tutarları toplamı için

Ziraat Bankası’nda 
mevduat hesaplan 
açılacak.
- Her mudiye ait 
Ziraat Bankası’nda 
açılacak hesap 
tutan, anapara ve 
3 Temmuz 2003’e 
kadar işletilecek 
net faiz tutarlan 
toplamından 
oluşacak.
- Faiz hesabında 
İmar Bankası’mn 
ilan ettiği ve Merkez 
Bankası’na bildirdiği 
azami faiz oranını 
aşmamak kaydıyla, 
mevduat toplamlan 
en yüksek 5 banka
ca uygulanan faiz 
oranlannın ortala
ması alınacak.
- Ziraat Bankası’nda 
açılacak mevduatın 
10 milyar liraya 
kadar olan kısmı 
vadesiz hesap şek
linde, kalanı ise 
değişik dilimler 
halinde toplam 36 
aya kadar blokeli 
vadeli mevduat 

hesabı şeklinde 
olacak.
Bu hesaplardan 
ödemeler 6 ayda 
bir yapılacak.
- Vadeli hesaplara 
Tüketici fiyat artışı 
oranında aylık faiz 
tahakkuk ettirilecek. 
- Mevduat sahiplen 
blokeli vadeli mevd
uat alacaklarını tem
inat göstererek, 
bankalardan kredi 
kullanabilecekler.
- Alacaklarına vade
siz mevduat cüz
danıyla ulaşacak 
mevduat sahibi 
sayısı 201 bin 331 
ve bunlara toplam 
olarak 2,7 katrilyon 
liralık ödeme 
yapılacak.
- Ödeme için 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta fonu kay
naklan ile Fon’un 
Merkez Bankası’n 
dan alacağı 2 katril 
yon liralık avans 
kullanılacak.
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Aile Hekimliği 
Mart’ta başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 
Aile Hekimliği 
Sistemine geçiş tari
hini Mart 2004 
olarak belirledi. 
İlk önce Bursa. 
Edirne, Manisa. 
Eskişehir, Bilecik, 
Balıkesir gibi illerde 
denenecek olan sis
teme hazırlık 1 
Aralık tan itibaren 
başlayacak.
Bakanlıktan edinilen 
bilgiye göre, 
"Sağlıkta Dönü 
şüm" Projesi’nin en 
önemli ayağını oluş
turan Aile Hekimliği 
Sistemi 5 ay sonra 
başlayacak. 1 
Aralık ta 90 hekim 
aile hekimliği 
konusunda 10 gün
lük eğitime alınacak. 
Burada doktorlara 
aile hekiminin görev 
tanımı, sorumluluk
ları .hazırlayacağı 
rapor gibi tıbbi 
olmayan bilgiler 
verilecek.
Daha sonra 1 M art a 
kadar 1000 hekimi 
bu kurstan geçirecek 
olan Bakanlık, eğiti
mini tamamlayan 
doktora aile hekim
liği yapma hakkı 
tanıyacak. Hekimleri 
ayrıca 1 yıl tıbbi bil

I KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO: 9 i
Yeni başlayanlar için KUPON N0: 5 1

BU PİZZANIN 
I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE

İŞYERİMİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!
İFTAR MENÜSÜ 

| CORBA+PİLAV+ 

SICAK YEMEK * 
SALATA + TATLI
5.000.000.-TL

MAMA MİA PIZZARIA

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE |
YÜZDE 20 İNDİRİM I

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK:

Tel : 513 53 67

gilerle ilgili de eğem 
ve rilecek. t ygtev 
1 Mart ta 3 mdyoa 
nüfusa hitap edecek 
2004 yılı sonuna 
kadar 24 bae ele 
hekimi eğitilerek 
halka hiımıl etmek 
üzere sahaya gönder 
ilecek. Bakanük.
2004 yılı sonuna 
kadar da t um ülkede 
aile hekimliği 
sistemini yaygın
laştıracak.
Aile hekimleri, döner I 
sermeye gelir
lerinden iyileştirten I 
ek ödeme alarak 
Mart ayı nda uygula- I 
manın başlaması de I 
birlikte herkes sosyal I 
güvencesi olsun 
olmasın halk mutla- I 
ka bir aile d okt oruna I 
kayıt olmak zorunda I 
kalacak.
Bakanlık, aile he km I 
liği yapacak doktor- I 
ların listesini hazır
layacak, bu yolla 
vatandaş istediği 
doktora kaydını yap- I 
tırabilecek.Sevk 
işlemleri,raporları 
düzenlemek kayıtlı 
hastaların bilgilerini । 
elinde dosya olarak 
bulundurmak 
hekimin görevleri 
arasında olacak.
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I Başkan Güler, beldedeki tarihi yapıların ünlü Safranbolu evlerinden farkını açıkladı;

Sayfa

hW “Umurbey’deki
evler Türk kültürünü

Gene Parti
Kumla’da fakirleri

sevindirdi
Gençlik Kollan Başkanı Serdar Malyemez v€ 
partililer, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek 
üzere hazırlanan kuru gıda dolu poşetlerini 
adreslere giderek, teslim ettiler.
Ali ÖZYURT

Genç Parti 
Kumla Belde 
Teşkilatı ve 
Gençlik 
Kollan 
tarafından 
Ramazan ayı 
nedeniyle 
fakir ve yardı
ma muhtaç 
vatandaşlara 
gıda yardımı 
yapıldı.
Mahalle Muh 
tarlan tarafın
dan tespit 
edilen ihtiyaç 
sahibi ailelere 
Ramazan ayı 
boyunca erzak 
yardımında 
bulunmayı 
kararlaştırdık
larını belirten 
Genç Parti 
Kumla Gençlik 
Kollan Başkanı 
Serdar 
Malyemez;
"Belediye 
Başkan ada 
yımız Eşref 
Güre’nin 
katkılarıyla

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

25.000.000.-TL.
7.000.000.-TL.

| POMPA

TOYO TİCARET

yansıtıyor”
Afi OZNVRT

I Umurbey Belediye 
Başkam Mehmet Fatih 
Güler. Umurbey in 
doğal güzelliği ve 
tarihi zenginliğiyle 
günübirlik turizme 
hitap edecek özellikleri 
bulunduğunu söyledi. 
"Turizmi yöremize 
çekeceğiz" diyen 
Başkan Güler, 
Umurbey’de sivil 
mimari örnekleri 
taşıyan 53 konut ile

I 265 adet tek tip ev’in 
1990 yılında Bursa 
Kültür ve Tabiat

I Varlıklarını Koruma
F Kurulu tarafindan 

birinci derece doğal ve 
kentsel tarihi sıt alanı 
kapsamına alındığını 
hatırlattı.
Yerleşimde çok daha 
yoğun bir tarihi 
dokunun açık bir 
şekilde görüldüğünü 
ifade eden Umurbey 
Belediye Başkanı

Mahfcmov, yardım poşetlerini ailelerin 
'i evlerine giderek, testini etti.

Mehmet Fatih Güler, 
ünlü Safranbolu 
evlerinin farklı 
mimari yapıya 
sahip olduğunu 
Umurbey’deki evlerin 
ise tamamen 
Türk kültürünü 
yansıttığını söyledi. 
Bu özelliğin 
Umurbey’in yapısından 
kaynaklandığını 
bildiren Başkan Güler; 
"Kültürümüzü en 
ince ayrıntılarına

kadar yansıtan 
bu tarihi evleri 
turizme getiri 
sağlaması yönünde 
kullanmalıyız.
Beldemizin doğal ve 
tarihi zenginliğiyle 
günübirlik turizme 
hitap edecek 
özellikleri var.
Bu zenginliklerimizi 
harekete geçirerek 
turizmi yöremize 
çekmeyi planlı 
yoruz. "dedi.

muhtarlarca 
belirlenen 
yardıma muh
taç 80 ile 100 
aileye gıda 
dağıtımında 
bulunacağız." 

dedi.
Ramazanın 
insanlar arasın
da yardımlaş
ma duygu
larının öne 
çıktığı bir ay 
olduğunu ifade 
eden Serdar 
Malyemez, 
beraberindeki 
partililerle

birlikte önceki 
akşam
10 aileyi kap
sayan yardımın 
ilk bölümünü 
gerçekleştirdi. 
iftardan sonra, 
belirlenen 
adreslere giden 
partililer 
makarna, 
pirinç, şeker, 
yağ, Ç^y, un, 
ve kadayıftan 
oluşan kuru 
gıda poşetlerini 
ihtiyaç sahibi 
ailelere teslim 
ettiler.

GÖKTÜRK LTD. STI

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

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
I JAPSI SOBASI SAZYAİI SATIŞ VI SERVİSİMİZ VARDIRDİĞER PARÇALARDA

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
I fitil
. ÇAKMAK
I FİLİTRE 13.000.000.- TL.

3.500.000.TL.

ŞORHYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

hizmetinize acildi

I !nSS?^aNoc w/B TEL:S13 78 07
GEMLİK

KALİTEYİ UCUZA ALIN 
FARKI YAŞAYIN

Eşref Dincer Mah. İmam Hatip Okulu Karsısı Okul Sok. No: 3 
Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Teknik Direktör Akcan, Hürspor maçının son şans olduğunu söyledi.

Gemlikspor zor virajda
Hafta sonu Gemlik Atatürk Stadında konuk edecekleri Orhangazi 
Hürspor u yenmekten başka çareleri bulunmadığını söyleyen Teknik 

! Direktör Akcan. "Aksi halde Gemlikspor'u zor günler bekler” dedi.

Yatırım için 
teşvikler 

arttırılıyor
İstihdamı artırmayı kadar devletçe

[ ASÖZYURT
Bursa Amatör

I Süper Lig B 
' gurubunda zor 
I günler y asa$ an 
I Gemhkspor. 
' hafta sonu 
ı oynayacağı

Orhangazi
Hürspor karşalas- 
■ iT—n hazırlık 

| iarmı tin tuzıy ia 
| sürdürüyor, 
i Akhğı tek puanla 
| figân «fibne demir 
I açan kırmızı beyaz 
I Har. bu maçı kaza

narak. sans.su hğı 
, kırmak ve çıkışa 
t gecnark istiyor, 
f Grmfihspor Teknik 
| Direktörü Turgut 
I Alım. Orhangazi 
I Hürspor karsdas- 
I masmı kümede 
| kalabilmek için

son şans olarak 
gördüklerini 
söyledi.
Hafta sonu 
Atatürk 
Stadyumunda 
konuk edecekleri 
Hurspor u yen
mekten başka 
çareleri buIu n - 
madiğin ı vurgu- 
tayan Gemlikspor 
Teknik Direktörü 
Akcan: Başta 
teknik ekibini it 
olmak ürere fut• 
bolculanmala 
birlikte Hürspor 
maçının katırlık
larını büyük bir 
hırs re azimle 
sürdürüyoruz. 
22 kişilik tam 
kadro yaptığıma 
antremanlanmıza 
Ramazan ayı

İHALE İLANI

nedeniyle gece 
devam ediyoruz. 
Hürspor’u 
yenerek 
yaşadığımız 
bütün olumsuz 
luklan geride 
bırakıp yeni bir 
sayfa açmak

niyetindeyiz. 
Bütün hedefimiz 
bu maçtan 3 
puanla ayrılmak. 
Aksi takdirde 
Gemlikspor’u 
zor günler 
bekler." diye 
konuştu.

amaçlayan yatırım 
teşvik kararlarına 
ilişkin yasa taslağı 
mn Başbakanlığa 
sevkedilmesi > 
bekleniyor.
Yasa Taslağı, kişi 
başına milli geliri 
1.500 doların altın
da kalan 36 ilin 
teşvik kapsamına 
alınmasını 
öngörüyor.
Alınan bilgiye göre, 
teşvik yasa taslağın
da, yatırım teşvikleri 
ile serbest bölge 
lerdeki vergi 
teşviklerinin sınır
landırılacağı, buna 
karşılık, istihdamı 
özendirmek için, 
teşvik kapsamındaki 
illerde 2008 yılı 
sonuna kadar yeni 
yatırımlarda çalışan
ların ücretlerinden 
gelir vergisi kesintisi 
yapılmayacağı 
kaydediliyor. 
İstihdam edilen kişi 
ler için ödenen 
Sosyal Sigortalar 
Primlerine ait iş 
veren hissesinin de, 
2008 yılı sonuna

karşılanması 
öngörülüyor.
Daha önceki Teşvik 
Yasası’nda yeralan 
yatırımcıya bedava 
Hazine arazisi ile 
yatırımla ilgili vergi 
ve harç istisnaları 
yeni düzenlemede de 
yeralacak. Verilen 
bilgiye göre, teşvik 
kapsamına alınan 
iller, milli gelir 
hesabı nedeniyle 
farklılıklar gösterdi. 
Doğu Anadolu’da 
Tunceli ve Elazığ’ın, 
kişi başına milli gelir 
hesabı nedeniyle 
teşvik kapsamı 
dışında kaldığı öğre
nilirken, Ege 
Bölgesi’nde Afyon 
ve Uşak, teşvikler
den yararlanacak 
iller arasına girdi.

Maliye Bakanlığı 
yetkilileri ise, bu 
konuda son kararı, 
Bakanlar Kurulu’nca 
verileceğini, 
dolayısıyla, teşvikler
den yararlanacak il 
sayısının artabile
ceğine dikkat 
çektiler.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Hıöğjrefih Okullar» yakacak kömür alımı isi acık ihale usulü ile İhale edilecektir. 
1 - İdarenin
a> Adresi
b> Telefon ve far
c) Elektronik posta adresi
2~ İhale Konusu Yapım ismin
a) NStehğp
b) Teslim yeri yerleri
c) Teslim tarihi «e tarihleri
d) 10» türeri
3- İhalenin

; Hükümet Konağı Kat : 4 GEMLİK
; 0.224. 513 11 74 Fa* s 514 02 30

: İthal parça kömür 61 ton 694 kğ
; İlköğretim okulları
: 10 Kasım - 25 Kasım tarihleri arası
; Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer
b) Tarihi w saati
4- baleye katılabilme şartları

: Gemlik Kaymakamlık Toplantı salonu
t 10 Kasım 2003 Saat 13.00

ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
oppıtaaacafc kriterler s

Hçe MMI Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir.
5* feale tüm iatefcMere açıktır.
6- İhale dHÜkümam ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 20.000.000.- TL 

karsdâğ» Bçe Milli Eğilim Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dökumamm saf m almalar ı zorunludur.

7- Teklifler, 10 Kasım 2003 saat 1 l.oo'e kadar İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne verile
biler eğ» iade* taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9~ fsUMberi tefcMIerini, (götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
Ütede yapılan imefcliyle toplam bedel üzerinden gbtiirii bedel sözleşme imzalaanacaktır.
İhale MMKP ürzer'me İhale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpma mmaca bakman toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır)

9- ittehMer teklif edNen bedelin % 3 oranında geçici teminat vereceklerdir.
1O* IferHev» lefcMIerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 12. takvim günü 

ahaaMâr. : zoü.'t
L__________ _______________________________________________

ALACAKLILARA DAVET
SİCİL NO : 2730

TASFİYE HALİNDE YENİ ŞAFAKLAR 
İNŞ. MALZEM. NAKLİYAT. GIDA MAD.

PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
TASFİYE MEMURUNDAN DUYURULUR

1. İLAN
Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı 

şirketimiz, 31.10.2003 tarihinde ortaklar 
kurulu kararıyla tasfiye kararı verildiği şir
ketimizden alacağı olan kişi ve kuru
luşların alacaklarını gösteren belgelerle 
birlikte en geç 1 yıl içinde tasfiye memu
runa aşağıdaki adresi müracaat ederek 
alacaklarını talep etmeleri rica olunur.

Müracaat Adresi : Cumhuriyet Mh.
Samanyolu Sitesi

__________________ No : 3/7 Gemlik

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K_0FİŞ&J<IRTAŞİYE 
Demirıuba^ı Mh. Ceıme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel :514 9i 30 Fax: 512 20 76

sans.su
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Otomobil kullanırken 
iftarı düşünmeyin

Ramazan’da 
aklında sadece 
yemek olan 
sürücüler 
daha çok kaza 
yapıyor.
Selçuk Üniver
sitesi Kazaları
Araştırma.
Önleme ve 
Uygulama 
Merkezi 
Müdürü Prof. 
Dr. Ömer Halis 
Tombaklar, 
aklında sadece 
yemek olan 
sürücülerin 
kaza yapma 
riskinin

yükseldiğini 
söyledi.
Tombaklar, 
trafik 
kazalarının 
oluşmasındaki 
önemli etken
lerden birinin 
de sürücünün 
dikkatinin 
dağılmasına 
neden olan 
açlık hissi 
olduğunu 
söyledi.
İstatistiklerin, 
Ramazan ayın
da, özellikle 
büyük 
kentlerde

maddi hasarlı 
trafik 
kazalarının 
sayısının önem
li ölçüde art
tığını göster
diğini kaydetti. 
Tombaklar, 
"Özellikle 
iftar saatler
ine doğru 
yaşanan 
koşuşturma 
sırasında, 
aklında 
sadece yemek 
olan sürücü
lerin kaza 
yapma riski 
yükselmekte

dir" dedi. 
İftara yetişme 
ihtimali azalan 
sürücülerin 
daha da 
agresifleştiğini 
anlatan 
Tombaklar, 
şunlan söyledi: 
"Bu tip 
durumlarda 
en sık yapılan 
sürücü hata
ları, hatalı 
sollama, kır
mızı ışıkta 
geçme ve 
geçiş önceliği 
olan araçlara 
izin vermemek

olarak sıra 
lanabilir. 
Yapılması 
gereken, sakin 
olmak ve ted
biri elden 
bırakmamak
tır. " 
Uzmanlar, gün 
boyunca bir 
şey yiyip içme
den iftar saati
ni bekleyen 
kişilerin, 
özellikle son 
saatlerde daha 
gergin ve sinir
li olabildikleri
ni söyledi.

■ı v

1KASIM2003 İHSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
04.57 06.25 11.54 14.43 17.11 18.31

Karbonhidrata 
dikkat!

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 T0 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar, Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 513 12 86
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, 613 11 86
İlçe Seç. Md, 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 1323
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.Sovcılığı 513 10 53
CJova Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd, 513 10 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM TÜP DAĞITICILARI
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 513 20 77

Aygaz 51312 95
Tekgaz 5131637

Ocakgaz 51316 37
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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
S8K Hastanesi 513 23 29
Mer.Soğ.Ocağı 613 10 68

BELEDİYE

Santral 613 45 21 -23
Başkanlık 613 45 20
Zabıta 613 24 32
Otobüs İşlet. 613 45 21-122 
Su İşlet, 613 46 21-116
İtfaiye 613 23 26
Muhasebe Md,613 46 21 -182
Yemişi. Md, 61346 21 -111
Su Arıza Yalnız 186

TAKSİLER

Körfez Taksi 61318 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 514 35 60

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİ YURTLAR
PETROL 613 30 33

Karbonhidratlı 
gıdalar insülin hor
monunun salgılan
masını tetikliyor. 
İftar vaktinde 
tüketilen yoğun 
karbonhidrat 
içerikli gıdaların, 
iştah açmada 
önemli rol oynayan 
insülin hormo
nunun salgılan
masını tetiklediği 
bildirildi.
Uzmanlar, ramazan 
ayında yanlış 
beslenme alışkan
lığına bağlı olarak 
kendine hakim ola
mayan kişilerin 
sağlıklarını 
kaybedebilecek 
lerini belirtti. 
Uzmanlar, özellikle 
iftarda kendisine 
hakim olamayarak 
çok fazla yemek 
yiyen kişilerin,

karbonhidratlı 
yiyecekler 
tükettiğinde 
iştahlarının daha 
fazla açıldığını 
söyledi.
iftara kadar vücud
un şeker ihtiyacının 
arttığını ve bu 
nedenle yemekte 
tüketilen karbon
hidrat içerikli 
gıdaların, iştah 
açmada önemli rol 
oynayan insülin 
hormonunun sal
gılanmasını tetik- 
lediğini kaydetti. 
Bu nedenlerle çok 
fazla yiyen kişilerin 
hızla kilo alabile
ceğini, kalp ve 
damar rahat 
sızlıklan gibi 
çok sayıda 
hastalıkla karşı 
karşıya kalabile
ceğini bildirildi.

NÖBETÇİ ECZANE
1 Katım 2003 Camartaai 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
2 Kasım 2003 Pazartaal 

SERİM ECZANESİ

KErfez
GÜNLÜK SİYASI GAZETEİ^B

YIL : 31 SAYI : 1686
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-Yaymcılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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T Atatürk Dil Tarih Enstitüsü Öğretim Görevlisi İlknur Kalıpçı;

İlknur Kalıpçı Atatürk’ü çeşitli yönleriyle anlattığı konferansında, 
onun hiçbir dünya liderinde olmayan Kültür Antrepoloğu sıfatına 
sahip olduğunu belirterek; "Hortumcular, soyguncular değil
Mustafa Kemaller, Kara Fatmalar’ örnek alınmalı." dedi.
AKÖZYURT
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Atatürk Dil Tarih 
Enstitüsü Öğretim 
Görevlisi İlknur
Kalıpçı, 
Cumhuriyet ’in 
kuruluşunun 
80.yıldönümü 
kutlama etkinlik
leri çerçevesinde, 
konferans verdi. 
Kalıpçının 
Belediye Kültür 
Merkezi ’nde 
verdiği "80.Yılda 
Çeşitli Yönleriyle 
Atatürk” adlı 
konferansı İlçe 
Kaymakamı 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt 
olmak üzere, 
kalabalık bir 
öğrenci topluluğu 
büyük dikkatle 
dinledi.
Büyük önderi 
anılarıyla anlatan 
İlknur Kalıpçı, 
bugün ağaç dikme 

ve çöp topla
madan öte geçe
meyen çevre 
duyarlılığını Ata 
türk’ün kesilme
sine razı gelmediği 
bir çınar ağacını 
köşke tercih 
etmesiyle yıllar 
önce ortaya koy
duğunu ifade etti. 
Kalıpçı Ata’nın 
bu davranışının 
bugün betonu 
yeşile tercih eden
lere verilecek 
en güzel örnek 
olduğunu 
söyleyerek;
"ilk çevre günü 
nü bir ağacın 
kesilmesine yap
tığı müdahale 
ile 25 Mayıs 
1933 de 
Atatürk kutladı. 
Betonu yeşile 
tercih edenlere 
tabiatla oyna
mayın mesajını 
vermiş oldu." 
dedi.

Atatürk’ün lider 
olabilmenin bütün 
sıfatlarını 
taşıdığını bildiren 
Kalıpçı, onun 
hiçbir dünya 
liderinde bulun
mayan Kültür 
Antrepoloğu 
sıfatıyla tek lider 
konumunda 
olduğunu 
vurguladı. Ata’nın 
yaşamından 
kesitler sunarak, 
dinleyicilere 
aktaran Atatürk 
Dil Tarih Enstitüsü 
Öğretim Görevlisi 
İlknur Kalıpçı 
şunları ifade etti; 
"Çocukluğunda 
eline geçen 2 
kuruştan birini 
kitaplara verdiği 
için her alanda 
örnek alınacak 
başarılara ulaşan 
bir şahsiyettir. 
Atatürk'ün yap
mayın dediğini 
yapmış yapın

dediğini maale
sef yapmamışız. 
Ekonomide en 
değer verdiği şey 
Türk LirasTnın 
değeri korumak 
olmuştur.
1919 dan 
1938 in 
sonuna kadar 
banknot artış 
hacmi yüzde 
8'di. 1977 yılın
da 1 lira ver
ildiğinde 2 dolar 
aliyormuşuz. 
Milletimize 
hortumcular, 
soyguncular değil 
Mustafa Kemal 
ler, Kara Fatma 
lar örnek olmalı. 
Türkiye her şeyin 
üretilebildiği aynı 
zamanda büyük 
yer altı -maden 
terine sahip.
En zengin uran 
yum Karadeniz 
dağlarında.
15 ayrı mede 
niyeti barındıran

Atatürk Dil Tarih Enstitüsü Öğretim Görevlisi 
İlknur Kalıpçı’ya İlçe Kaymakamı Sadettin 
Genç tarafından teşekkür plaketi verildi.

10 bin yıllık tari
he sahip bir mil
letiz. Dolayısıyla 
ülkemizde yok 
yok. Böyle bir 
ülkede yaşa 
dığınız sürece 
düşmanın gözü 
eksik olmaz. 
Bizleri sağ-sol, 
kürt-Türk, alevi- 
sunni, laik-anti- 
laik olarak 
bölmeye çalıştılar

tutmadı.
Şuanda da 
ekonomik, olarak 
emellerine ulaş 
maya çalışı 
yortar. Bu tür 
insanlara en 
güzel cevabı 
rozetini yakamız
da taşıdığımız 
insanın fikirlerini 
de kafamızda 
taşıyarak 
verebiliriz."



YAZAKI’de eleman ahlan sürüyor
Bursa Serbest Bölgesi nde kurulmakta olan YAZAKi adlı Otomobil Kablo Sanayi Fabrikası, 17 Kasım 200 
tarihine kadar iş başvurularını kabul ediyor. Bursa ve İstanbul basınına ilanlar vererek, Gemlik’te kuru 
makta olan ve yüzde 100 Japon sermayesi olan YAZAKİ Otomotiv Kabloları Sanayi Fabrikaları için coğur 
luğu bayan olmak üzere, teknik eleman ve işçi arayışları için başvurular kabul ediliyor. Fabrika yapımını 
Aralık ayında sona ereceği, üretim faaliyetlerinin ise, 2004 yılı ilk aylarında başlanacağı öğrenildi.

Belediye işçilerine 
10 milyarlık 
gıda yardımı

Gemlik Belediyesi ile Belediyede örgütlü DİSK’e 
bağlı Genel-İş Sendikasına bağlı işçilere, toplu 
sözleşmede öngörülen kuru gıda yardımı 
yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
işçilere toplam 10 milyar liralık gıda yardımında 
bulunulduğunu söyledi. Haberi sayfa 3’de

Namlı Zeytinleri’nin Sahibi Mehmet Durmaz’ın cenaze töreni, ünlü zeytinci ve işadamlarını biraraya getirdi

Zeytinciler cenazede buluştu
Ali ÖZYURT

Güne Bakış
Kadri Güler 
gemlikkorfez@mynet.com

En büyük zenginlik sağlık

I
 “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıh- 
I hat gibi”

Bu söz, sağlığın dünyada en değerli 
zenginlik olduğunu bildiren en güzel 
sözlerden biridir.

(
Rahmetli Mehmet Durmaz’ı diğer 
kardeşlen kadar tanıyamadım..
Ama, Durmaz kardeşlerin genç yaşların* 

dan başlayarak, uğraştıkları zeytincilik 
serüveninde bir zirveye tırmanışları küçüm
senemez..

Cahit Durmaz ve Mehmet Durmaz 
kardeşler, Gemlik zeytinini bilhassa İstan
bul pazarında tanıtan en önemli isimler- 

l dendir.

Çocukluğumuzda ENDER markası 
i Gemlik zeytininin adeta simgesiydi.

Sonra bu markanın yerini DURMAZ aldı.
Gençlik yıllarımızdan beri biliriz ki, 

Durmaz markası, İstanbul’da otobüs 
reklamlarında, radyo reklam.l arında 
Gemliki tanıtan, Gemlik zeytinini tanıdan 
en önemli isim oldu.

DURMAZ markası Öne çıkarken, 
Mehmet Durmaz adeta İstanbul 
pazarlarının zeytin kralı oldu.

Faik Durmaz’m Gemlik’ten aldığı zeytin
ler,, İstanbul ve yurt pazarlarında Mehmet 
Durmaz tarafından dağıtıldı.

ye„ sonunda NAM1J markası doğdu.
İki kardeş de Gemlik’e güzel örnek 

tesisler kurdular.
İsterdik ki. Mehmet Durmaz’ın, maddi 

zenginliği kadar, sağhk zenginliği de bulun*

SağMt zenginliği olmadığı zaman, maddi 
zenginlikler hiçbir işe yaramıyor.

JUhu şad omun.

Geçirdiği bunalım 
sonucu ofisinde 
ruhbatlı silahıyla- 
canına kıyarak, 
yaşamına son veren 
ünlü zeytin tüccarı 
Mehmet Durmaz, 
cumartesi günü 
toprağa verildi. 
Namlı Zeytincilik’in 
kurucusu ve sahibi 
olan Mehmet 
Durmaz’ın cenazesi 
Çarşı Camiinde 
kılman öğle nama 
zindan sonra kılı- 
nancenaze namazı 
sonunda toprağa 
verildi.
Durmaz’ın cenaze
sine ailesi, yakın
lan, zeytin Uİ4< -r

Kalabalık bir

Ünlü zeytin tüccarı Mehmet Durmaz’ın 
intiharı, zeytinci camiasında şok yarattı. 
Cenaze Cumartesi günü toprağa verildi.
lan İstanbul’dan vatandaş toplu 

luğu katıldı. 
Ünlü zeytinciler ve 
gıda toptancıları 
cenazede biraraya 
gelerek, intihar 
olayını konuştular. 
SON YOLCULUK 
Eşini son yolculuğu 
na uğurlamak 
üzere Çarşı 
Camii’ne gelen 
Durmaz ailesi 
ve Mehmet 
Durmaz’ın eşi 
Nesrin Yılmaz’ın 
cenaze töreninde

Mehmet Durmaz 
bitkin olduğu 
gözlendi.
Durmaz ın cenaze 
arabasına konulan 
tapulunun ardından 
Nesrin Durmaz, 
yıllarca aynı yastığa 
baş koyduğu 
eşini ebedi iştira* 
halgahına el 
sallayarak uğurladı.

mailto:gemlikkorfez@mynet.com
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$| Buluşma Haftadan Haftaya

BALOSevr.... Hainler...
I Lozan .... Kemalistler....

Sevr anıtlaşmasını hatırlıyor musunuz?
I Hatırlayın, hatırlayın hatta hiç unutmayın, 
r I Padişahlık Türkiye'si bir yanda...
1 I Büyük Britanya yani Ingiltere, Fransa, 
AI İtalya, Yunanistan ve diğerleri öte yanda..
01 Türkiye'yi kuzeyden güneyden doğudan 
$ I batıdan bölüşerek kuşatma altına aldılar.
g I 10 Ağustos 1920 tarihinde de Paris yakın- 
g I farındaki SEVR kentinde de bu utanç anlaş*
I masını padişahın adamlarına imzalattılar.

। I O dönemde devleti Damat Ferit Paşa ve 
I kabinesi yönetiyordu. O anlaşma imzalanır

C I mı?
Yüreği yurt sevgisi ile dolu olanın eli o 

I anlaşmayı imzalamaya varır mı? Varıyor işte..
Vatan hainliğinin daniskası..
Lozan'daki dayatmaları da İnönü'ye kabul 

s I ettirselerdi ya...
Kanla canla bağımsızlığa kavuşmak başka 

I I Onun bunun dmadı olup da iktidarı elde 
s I etmek başka.
I I Türkiye'yi bağımsız bir devlet hakkından 
r I fiilen yoksun bırakmayı amaçlayan bu anlaş- 
l I madan sonra
< I Ingilizlerin Avam Kamarası'ndan Lloyd 
İ I George adlı bir zatın şu sözlerini de aklınız-
I dan hiç çıkarmayın :

"Türkiye'nin sahneden silinmesinde bizim 
I için üzülecek bir şey yok"

Dün nasılsa bugünde öyle. Çünkü Sevr'i 
I dayatanların ağa babalarının da düşünceleri 
I hiç değişmedi.

- I Yıllarca süren çetin Kurtuluş Savaşandan 
I yeniden doğarak çıkan Güçlü Türk Devleti'nin 
I Lozan Anlaşması'm kabul ettirmesi kuyruk- 
I farında bir acı olarak duruyor.

Onun için fırsat kolluyorlar. Fırsat ver* 
I memek için; Siyasal ve ekonomik yönden 
I güçlü olmak zorundayız. Siyasal ve ekonomik 
I güç ise iyi yetişmiş, inançlı, özverili yönetim 
I kadrolarıyla sağlanır ve korunur.
s Kemalistlerin Sevr'e karşı yürüttükleri 
I kampanya halkı İşgalcilere karşı birleştirdi.
s Bu durumu dönemin ünlü tarihçileri şöyle 
I değerlendiriyordu.
। "Emperylist savaş sonucunda Türkiye'nin 
a paylaşılması, İtilaf Devletlerinin İstanbul, 
I Suriye, Filistin ve Trakya'yı ele geçirmesi; 
I Batı Anadolu'nun Yunanlılarca işgali. Türk 
I halkının ulusal duygularına bir sövgüdür. Ve 
I İşgal edilmiş Türk bölgelerinde Yunanlı işgal- 
I ellerin uyguladıkları inanılmayacak ölçüdeki 
I zalimlikler. Tüm bunlar, bu soyguna katılan- 
lların tümüne karşı korkunç bir düşmanlık 
I duygusu uyandırdı ve ülkenin tüm yoksul- 
I tuğuna, yıkıntısına, onlarca yıldan fazla süren 
I savaşın sonucu olan genel yorgunluğa karşın 
I Türk halkının zorbalara karşı şiddetli bir 
I silahlı savaşım vermesini olanaklı kılan bir

I1 zemin yarattı."
I Sevr'i silip Lozan'ı yazmak Kemalistleri bir 
I başarısıdır.
I Hem de çok önemli bir başarıdır.
I Kemalistler, İnançlı, özverili, iyi yetişmiş, 
I ulusunu ve yurdunu seven, ilerici İnsanlardır.

Balo, danslı toplantı anlamında 
bir sözcük; İtalyanca “ballo”dan 
geliyor. Bir zamanlar toplumun üst 
kesimlerinin tercih ettiği bir 
eğlence türüydü balo; yani bir bakı
ma “statüko” belirleyici, toplumsal 
“duruş”u belirleyici etkinlik 
sayılırdı. Cumhuriyetin ilk yılların
da, hatta 1960’ların sonlarına değin 
toplumsal yaşamda özel yeri olan 
günlerde balo düzenlenirdi; 
örneğin 29 Ekimlerde “Cumhuriyet 
balosu”, askerler için 30 
Ağustoslarda “Zafer Balosu”, 23 
Nisanlarda “Çocuk Balosu” gibi...

Bir dönüşüm simgesi olarak da 
önem taşır, öyle algılanırdı balo. 
Devrimin ilk yıllarında; kapalı içe 
dönük yapılardan, çağdaş toplum
sallığa geçişin vurgulandığı bir tür 
gösteri niteliğindeydi. Atatürk’ün 
sağlığında ve İnönü’nün cumhur
başkanlığı dönemlerinde balolar, 
“muasır medeniyef’e adım atışın 
göstergesi sayılırdı. Kadınlar 
tuvaletli, erkekler smokinli veya hiç 
değilse koyu lacivert -siyah giysili, 
asker de büyük üniformalı olurdu. 
Başkentîeşme çabasındaki azman 
Anadolu kasabası Ankara’da, tam 
da TBMM’nin karşısındaki Ankara 
Palas’ta düzenlenen cumhuriyet 
baloları Atatürk’ün ilk dansı ile 
açılırdı.

Zaman ilerledikçe yerini daha 
sıradan etkinliklere bıraktı balolar; 
daha geniş katılımlara açık, daha 
kolay bir yol olan “resepsiyon”lar 
tercih edilmeye başlandı. Bu, bir 
bakıma zorunluluk gereğiyde; 
nüfusu hızla artan, ona koşut 
olarak asrileşme / burjuvalaşma 
çabalarının her geçen yıl yoğun
laştığı dinamik bir topmlumda, 
daha geniş katılımlı etkinliklere 
yönelmek kaçınılmazdı.

Ne var ki ekonomik büyümenin 
toplumsal uyanışı karşılayamadığı 
bir süreçte, siyasetçi kadrolar 
“ikbal” e giden yolun geleceği geç
menin potasında karmaktan geçtiği 
kurnazlığını buldular; tutkuyla 
sarıldılar buna. Batılılaşmayı 
OsmanlI gibi davranarak, ya da 
modernleşmeyi dinci geleneklerle 
terbiye ederek sonuç almayı, ülke 
ekonomisini 
yeğ tuttular.

Türbanın 
simgelediği 

büyütme zorluğuna

resepsiyonların
'çağdaş uygarlık”

kavramıyla çelişse bile “muasır 
medeniyet” pek de aykırı olmaya
cağı gibi İlginç yöntemlere başvur
dular. Bizzat veya bürokratları

Sayfa 2

Yılmaz AKKJUÇ
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arasıcılığıyla, bu tür etkinliklerde 
alkollü içki servisini - Bursa'daki 
son Cumhuriyet resepsiyonundaki 
olduğu gibi - “masa altı” yön
temiyle, yasaklamadan engellem
eye yöneldiler.

Başarılı da oldular.

Yukarıda değindim, Atatürk 
dönemlerinde baloların özel bir yeri 
vardı çağdaş uygarlığa, o zamanki 
deyimle, -şimdi ifade ettiği anlamıy
la değil- muasır medeniyete giden 
yolda; simgesel bir önemli olduğu 
kabul edilirdi.

Bursa’nın bu konuda da özel bir 
yeri bulunuyor. Atatürk, son balo
suna Bursa’da katılmış, son açılışı 
Bursa Belediyesi salonunda yap
mış ve burada o ünlü “sarı 
zeybek’le noktalamıştı coşkusunu. 
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, 
bu “son balo”nun en can alıcı 
bölümünü şöyle aktaracaktır 
anılarında :

“Pek neşeliydi. Dimdik duruyor
du. Yüzünde yaverlerini ve doktor
larını bile hayrete düşüren bir pem
belik vardı (oysa hastalığı belli 
olmasın diye özel tuvalet yapmıştı) 
Şükrü Kaya içmediği, ara sıra 
dudaklarına dokundurmakla iktifa 
ettiği kadehini bırakarak :

- Bir talihimizi deneyelim, dedi. 
Keyfi yerinde. Şimdi otele döndüre
bilirsek iyi.

Bir dakika sonra, onun acı acı 
yanılmakta olduğunu gördüm. 
Atatürk yanındakilere :

- Geliniz bakalım..
Der demek, asker gibi genç ve 

mevzun adımlarla büfeden ayrıldı; 
sürat le orta salondan geçti ve 
orkestra şefi AzerbaycanlI 
Mehmet’e yüksek sesle şu emri 
verdi ;

- Zeybek!
Mehmet’in yayı kemanı üzerinde 

süratle birkaç nota dolaştırdı. 
Atatürk ;

- Hayır dedi. O da değil, San 
Zeybek!

Ve anında Selim Sim (Tarcan) 
gibi salon zeybeklerinin de, Koca 
İsmail veya Yürük Ali gibi Ödemiş 
ve Aydın efelerinin de hayran ede
cek bir zeybeğin kahraman figür
lerini icraya başladı. Ve bu, hakikat
en Bozdağ’ın çok eski tarihlerinde 
görülenler gibi bir dua, bir kahra
man duası, bir kahramanlık ayini 
oldu.

Ve Atatürk, Bursa’dan sonra 
artık hiç bir baloya katılamadı.
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Beledive isçilere 10 
milyarlık gıda yardımı

çgçy |

Gemlik Belediyesi 
bünyesinde çalışan 
181 işçiye 
Ramazan yardımın
da bulundu.
Sergi Salonu'da 
hazırlanan gıda 
poşetlerinin 
dağıtımı öncesi 
açıklama yapan 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut, 
toplam 10 milyar 
lira tutarındaki gıda 
kalemlerinin 
işçi başına 10 kg. 
pirinç, 10 kg şeker, 
10 kg yağ, 10 kg 
şeker ve 2 kg çay
dan oluştuğunu 
bildirdi.
Başkan Turgut’a 
yvı vcıucoııı ııcıı 

yardımlar için 
teşekkür eden 
DİSK Genel İş

Toplu sözleşme gereği işçilere yapılacak olan gıda yardımı, 
Ramazan nedeniyle Belediye’de dağıtıldı. (Ftoğ. Gemlik KÖRFEZ)
Bursa Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Haşan Hüse 
yin Hocaoğlu ile 
Gemlik Belediyesi

İşçi Temsilcisi Ke 
rim Kanat, elbise 
yardımının ne 
zaman yapılacağını 
sordular.

Başkan Turgut ise, 
işçi temsilcilerine 
elbise yardımlarının 
kısa süre içerinde 
verileceğini söyledi

TOBB’den 600 aileye ramazan yardımı
TAŞI 
GEDİĞİNE 1

Trafik Tedbiri....
İlçe Emniyet Müdürü 
Sayın Ali Kemal Kurt, 
maganda türü sürücülere karşı 
caydım tedbir alınacağını 
söylemiş.
İstiklal Caddesi nde
yaya geçidi için de önlem alsa... 
Bugüne dek araç, 
insana yeğ tutuldu da....

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) ilçede ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda 
yardı mmda bulu
nacak. TOBB tarafın
dan Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası ve 
Ticaret Borsası’na 
aktarılan 7,5 şer mil
yar lira ile 600 ail
eye Ramazan ayı 
nedeniyle gıda 
yardımı yapılması 
planlanıyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası erzak dağıtıla
cak İhtiyaç sahip
lerinin belirlenme
sine yönelik çalış
malar başlattı.

Mahalle muhtarlarıy
la temasa geçen 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel 
Sekreteri Agah Arda, 
Muhtarlara 
mahallelerindeki 
yardıma muhtaç 
aileleri oda’ya bildir 
melerini istedi.
Muhtarlar hazırladık
ları listeleri Ticaret 
ve Sanayi Odası’na 
teslim ettiler.
600 aileyi 
kapsayan gıda 
yardımının 
önümüzdeki gün
lerde dağıtımına 
başlanacağı 
öğrenildi.

Erol GÛRÇAY

İstiklal Marşı

İstiklal Marşını ne zaman dinlesek 
duygulanırız.

Hele hep birlikte söylerken, vurgu 
yapılan bazı kelimeler hepimizi mest 
eder.

Hatta bazen ağlatır.
Yaşları 50 civarında olanlar bilir

ler.
Geçmişte, sporda tek sevinç kay

nağımız, serbest güreşçilerdi.
Ard-arda dünya şampiyonu 

olmuşlardı.
Olimpiyat madalyası kazanan 

güreşçilerimiz de vardı.
Tüm ulus olarak, şampiyon 

güreşçilerimizin madalya törenini 
beklerdik.

Türk bayrağının göndere çekilişini 
izlerdik.

Ve. Büyük bir coşkuyla İstiklal 
Marşımızı dinlerdik

Zaman zaman gözyaşlanmızı bile 
tutamazdık.

Böyle bir töreni de, bir anlam ifade 
eden İstiklal Marşımızı da özlerdik.

Şimdi ise, durum değişti.
Daha fazla kenetlenelim derken, 

İstiklal Marşımız farklı amaçlarla kul
lanılmaya başladı.

Eskiden, sadece milli futbol 
maçlarında İstiklal Marşı okunurdu.

Şimdi amatör takımların maçların
da bile, İstiklal Marşı çalmıyor.

Yasak yere ev yapan kişi, yıkım 
ekibi gelince İstiklal Marşı okuyarak 
paçayı kurtarmya çalışıyor.

Geçen gün Kayseri’de bir çarşı 
açılışı yapıhyordu.

Kurdelayı kesen topluluk, İstiklal 
Marşını okuyamadı.

Makamı tutturamadı.
Bazı bölümleri atladı.
Şehit Aileleri Kongresinde de, aynı 

aksaklık oldu.
Toplumluk, takıldı kldı.
Bir kere daha, denedi.
Daha da beter, durum yaşyandı.
Ha. Her yerde ye her zaman okun

sa ne zaran var diyebilirsiniz.
Hiçbir zararı yok.
Ama. Zaman içerisinde, heye

canınızın azaldığını hissedersiniz.

GÜNÜN İOZÜ

Batıl itikat,
Zayıf kafaların dinidir

“Burke”
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YOK 2004 OSS hesaplamaya) 
hazırlanın 1takvimini belirledi
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YÖK Genel Kurulu, 
2004 Yılı Öğrenci 
Seçme Sınavı 
(ÖSS) kılavuzunu 
onayladı.
Kılavuzun basımına 
önümüzdeki hafta 
başlanacak.
20 Haziran’da 
gerçekleştirilecek 
olan 2004 yılı 
ÖSS için başvuru
lar 1-15 Aralık 
tarihleri arasında 
yapılabilecek.
YÖK Genel Kurulu, 
Kemal Gürüz 
Başkanlığı nda 
yaklaşık 3.5 saat 
süren bir toplantı 
gerçekleştirdi.

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

i

e

a
Mrk.; Hamidiye Mah. Kumru Sok. No: 1 

Tef; (0,224) 514 30 52 GEMLİK 
Şt>.: Davutkadı Mh. F.S.M, Cad.

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

fi 
0

Uzun süredir 
kamuoyunun 
gündeminde bulu
nan 2004 yılı 
ÖSS kılavuzlarının 
onayı ve sınav 
takvimi toplantının 
en önemli gündem 
maddesi oldu. 
Gürüz, toplantı 
öncesi yaptığı 
açıklamada, 
konunun Kurul’un 
uygun gördüğü 
şekilde sonuç
landırılacağını 
söylemişti. 
Toplantının ardın
dan herhangi bir 
açıklama 
yapılmadı.

Ancak alman bil
giye göre Kurul 
2004 yılı öğrenci 
seçme sınavı 
kılavuzunu onay
ladı ve sınav takvi
mini belirledi.
Buna göre 
kılavuzun basımına 
önümüzdeki hafta 
başlanacak, 2004 
yılı ÖSS için 
başvurular ise 1-15 
Aralık tarihleri 
arasında yapılacak. 
Sınav 20 
Haziran’da 
gerçekleştirilecek. 
Yabanci Diller 
Sınavı ise 27 
Haziran’da

yapılacak.
Bu arada YÖK 
Genel Kurulu’nda, 
idari hukukçuların 
kılavuz basıldıktan 
sonra yapılacak 
yeni bir yasal 
düzenleme 
konusundaki 
görüşlerinin de 
alındığı öğrenildi. 
Yapılan değer
lendirmelere göre, 
kılavuz basıldıktan 
sonra yeni bir 
düzenleme yapılır
sa, bu yılki sınavda 
uygulanması 
söz konusu 
olmayacak.

[d a a a a a a a a 
I

Dünyadaki en • 
büyük kupürlü 
banknot 
Türkiye’ye ait. 
Bu durumun Türk 
Lirası’nın itibarını 
olumsuz etkilediği
ni belirten Merkez 
Bankası, Lira’dan 
6 sıfır atılmasının 
tek haneli 
enflasyon için de 
önemli olduğuna 
dikkat çekti. 
Dünyada 100 bin 
ve üzerinde kupür 
değerine sahip 9 
ülke bulunuyor. 
Bunlardan 6’sında 
en büyük kupür 
değeri 100 bin, 
2’sinde 500 bin, 
Türkiye’de ise 
2Q-milyon. _.x__ 
Lira’dan 6 sıfır 
atılması amacıyla 
hazırlanan ve ilgili 
kamu kuru
luşlarının 
görüşüne sunulan 
yasa taslağının 

3 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 10
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 6

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!

MflMFI Mİfl PIZZflRld

Gemlik 'te Ylk 
Uluslararasy 
Salata Hary 

Döner Çepitleri
Pizza Çeitleri 

Izgara Çöp itleri 
Tava Yemekleri

Aparatifler

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE |
YÜZDE 20 İNDİRİM .

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK !

ekinde yapılan 
değerlendirmede, 
bazı ekonomik 
değerlerin katrily
onlarla ifade 
edilmeye 
başlanmasının 
Türk Lirası’nın 
parasal fonksiyon
larını da olumsuz 
etkilediğine dikkat 
çekildi.
Değerlendirmede 
enflasyonun tek 
haneli rakamlara 
indirilmesi yönün
deki kararlılığın 
gösterilmesi 
bakımından da 
Türk Lirası’ndan 
6 sıfır atılmasının 
uygun olacağı 
görüşüne yer 
lFrÜdi„ 
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
da, herkesin 2005 
yılından itibaren 
kuruşları hesapla
maya hazırlanması 
gerektiğini belirtti.
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Öğretmenlerimiz bize azim
ve kararlılığı öğretti

Eğitim-Bir-Sen tarafından verilen iftar yemeğinde konuşan Gemlik Belediye Başkan 
Mehmet Turgut; "insanlara hizmet edebilmenin yolu azim ve kararlılıktan geçiyor, dedi.
AH ÖZYURT 
Eğitim-Bir-Sen 
Gemlik
Temsilciliği’nin 
Bütünler Düğün 
Salonu nda verdiği 
iftar yemeğine 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut, 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, 
Eğitim-Bir-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Aydın

Kılıç, AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Genç Parti 
İlçe Başkanı Haşan 
Kula, Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün’ün 
yanı sıra kalabalık 
bir öğretmen toplu
luğu katıldı.
İftar öncesi bir 
konuşma yapan 
Eğitim-Bir-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Aydın 
Kılıç, milli, manevi

değerlere bağlı 
vatanını, milletini, 
bayrağını seven bir 
sendikacılık anlayışı 
benimsediklerini 
söyledi.
Kılıç; "Memur- 
Sen’e bağlı insan
ların mayasında 
iyinin yanında 
kötünün karşısın
da olmak yatıyor." 
dedi.
KARARLILIĞIM 
YANLIŞ YÖNE 
ÇEKİLİYOR 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
Ramazan’ın bereket 
ve bolluğun yanın
da insanlar arasın
da dostluğa ve 
kaynaşmaya vesile 
olduğunu söyledi. 
Türk Milleti’nin 
öğretmenini seven 
ve yaşadığı ömür 
boyunca minnetle 
anan bir karaktere 
sahip olduğunun 
altını çizen Başkan

doSWn'j:-

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

Turgut, "öğret
menlerimi* 
bitlere azim ve 
kararlılığı 
öğretti." dedi. 
Başkan Turgut, 
insanlara hizmet 
edebilmenin yolu
nun azim ve 
kararlılıktan 
geçtiğini vurgu
ladığı konuşmasın
da; belediye 
çalışmalarında 
gösterdiği 
kararlılığın bazı 
kesimlerce 
dediğinden dön

mez’ şeklinde 
anlaşılıp, diğer 
insanların da 
tesir altında 
bırakıldığını 
söyledi.
Turgut; "Hizmet 
yolunda doğru 
olduğuna inan 
d iğim karar 
tarımdan elbet 
te dönmem." 
diye konuştu.

GÖKTÜRK LTD. $T1
11/ A r\ A ,\ i Ll A I 1/ A ’I* 15Ü

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ
I FİTİL

I ÇAKMAK
■ FİLİTRE

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

POMPA

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL.

VE SERVİSİMİZ VARDIRDİĞER PARÇALARDAŞOK PÎ YATLAR
PEŞİN FİYATINA

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI

TOYO TİCARET
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

TEL513 78 07GEMLİK

hizmetinize acildi
KALİTEYİ UCUZA ALIN

FARKI YASAYIN
Eşref Dincer Mah. İmam Hatip Okulu Karası Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Kırmızı Beyaziılar penaltı kaçırdıkları maçta rakibine yine penaltıyla boyun eğdi

’ Gemlikspor: 1 Hürspor: 1
| Ah ÖZYUKI
- Bursa Amatör
I Süper Lig B

lak bir golden oldu. 
Gelişen Hürspor 
atağında defansın

atağında Ahmet’in 
ceza sahası içeri 
sinde düşürülmesini

A 
E
S
S

f!
< 
ı

gurubunda dün 
oynanan karşılaş
mada Gemlikspor, 
Orhangazi Hürspor 
ile 1-1 berabere 
kaldı.
Kendi saha ve 
seyircisi önünde 
ağırladığı Hürspor 
karşısında maça 
hızlı başlayan 
Kırmızı Beyazlılar

I henüz 3.dakikada
Murat’ın ayağından

arkasına atılan 
topu iyi takip eden 
Uğur, kaleci 
İbrahim’i de 
çalımlayarak, ceza 
sahasına girdi. 
Uğur boş kale 
yerine topu dışarıya 
atınca konuk takım 
yüzde yüz bir 
golden oldu ve 
devre bu skorla 
1-0 sona erdi.
Gemlikspor

penaltı olarak 
değerlendirdi.
Penaltıyı kullanan 
Kaptan Arif, topu 
dışarıya atarak, 
takımını ikinci 
golden etti. 
Bu dakikadan 
sonra, moral bulan 
Hürspor’un Gemlik 
spor karşısında 
kurduğu baskı 
sonuç verdi.
Konuk ekip

1-0 öne geçti. 
İlerleyen dakikalar
da maça ağırlığını 
koyan konuk ekip 
Hürspor’un 
35. dakikada mut gelişen Gemlikspor

un
ci yarısında olduğu 
gibi ikinci devreye 
de hızlı başladı. 
Hakem Suat Bıçak, 
50.dakikada

rem’in düşürülme
siyle kazandığı 
penaltıyı Ümit’le 
gole çevirerek, 
karşılaşmada bera 
berliği yakaladı.

Rakibine sert 
giren Hürspor’lu 
Uğur 83.dakikada 
kırmızı kart gör
erek, oyundan 
atıldı.
Her iki takımında 
geride kalan 
dakikalarda gol 
çabası gerçek
leşmeyince 
karşılaşma 1-1 
sona erdi. 
Gemlikspor’un 3 
puan parolasıyla 

çıktığı Hürspor 
karşılaşmasını 
Belediye Başkanı 
ve Gemlikspor 
Başkanı Mehmet 
Turgut da izledi. 
Gerek teknik heyet 
gerekse futbolcu
ların paralarının 
ödendiğini belirten 
Başkan Turgut, yıl
lar önce söylediği 
gibi Gemlikspor’un 
başarıyı ancak 
öze dönüp uzun 
vadeli çalışmalarla 
yakalayabileceğini 
vurgulayarak şun
ları ifade etti;
"Söylediklerim 
zamanında yapıl

mış olsaydı şimdi 
farklı yerlerde ola
caktık. Şu an ise, 
bir geçiş süreci 
yaşıyoruz. Zamana 
ve sabıra ihtiya 
cimiz var. Ben

günübirlik başarı
dan çok kalıcı 
başarının Gemlik 
spor’un özüne 
dönmesinde 
görüyorum.”

IMİLTON AİLE GAZİNOSU I 
S 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ® 
S DÜĞÜN • NİŞAN ■ SÜNNET • ÖZEL GÜN - EĞLENCE ■ S 
S TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN 1 
i Ğ C E L E EDİNİZ! W 
I 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 in KARTUŞ IKM YE 
YAZICI ŞERİIİ GMLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2KoFYS & K1RTASYYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fu: 512 20 76
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Sağlık Bakanlığından
iftar uyarısı

Ani kalp 
ölümleri

İftarda hızlı ve 
fazla yemek çeşitli 
sağlık sorunlarına 
neden oluyor 
Sağlık
Bakanlığı’mn resmi 
internet sitesi 
“www.saglik.gov.tr 
” adresinde Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, 
"Ramazan ayında 
Beslenme" başlığı 
altında bir açıkla
ma yayınladı.
Orucun toksinleri 
temizleyici etkisinin 
bulunduğu ve 
vücudu din
lendirdiğinin belir
tildiği yazıda, iftar
da ve sahurda bird
enbire ve çok fazla 
yemekle mideyi 
doldurmanın sakın
calı olduğuna yer 
verildi.
Hızlı ve fazla 
yemenin neden ola
bileceği ani mide 
gerginliğinin hem 
tansiyon yükselme
sine hem de 
nörolojik hormon
ların hızlı salgılan
masına yol aça

cağının vurgu* 
iandığı sitede, az 
ve iyi çiğneyerek 
sık aralıklarla 
yemek yenilmesi 
öneriliyor.
Yemeklerin seçi* 
minde çok yağlı, 
çok tuzlu ve aşın 
tatlı olanlardan 
kaçınılmasına 
dikkat çekilen 
internet sitesinde, 
hazmı kolay, mide 
ve bağırsak siste* 
minde uzun süre 
kalabilen lifli ve 
selüloz içeren 
sebze, meyve ve 
kepekli ekmeğin 
tercih edilmesi 
isteniyor.
İftar ve sahur 
arasında sağlıklı 
bir insanın günde 
içmesi gereken 
yaklaşık 2 litre 
suyun mutlaka 
içilmesi gerek
tiğinin vurgulandı. 
Kızartmalardan 
kesinlikle kaçınıl
ması gereken iftar
da, yemeğe ne çok 
sıcak ne de çok 
soğuk olan hafif bir 

çorbayla başlan
malıdır. Bağırsak 
problemi olanlar, 
çorbalarına kepek 
ilavesi yapabilecek
leri gibi kepekli 
ekmek de tercih 
edebilirler.
Sofrada, etli ya da 
etsiz fazla yağlı 
olmayan bir sebze 
yemeği, yoğurt ve 
meyve olabilir.
Sütlü tatlılar tercih 
edilmelidir.
Sahurda acıkmayı 
geciktirici yumurta, 
süt, yoğurt ve 
peynir gibi protein 
değeri yüksek 
gıdaların 
tüketilmesinin 
önerildiği sitede, 
kahvaltı şeklinde 
olması istenen 
sahurda, bol sıvı 
alınması ve tuzlu 
besinler tüketil 
memesi gerektiğine 
dikkat çekiliyor. 
Bazı kişilerin su 
içerek oruç tut
tuğu, bu durumda 
yorgunluk ve 
dikkatte azal
maların ortaya 

çıkabileceği ifade 
edilirken, sahura 
kalkılmadan oruç 
tutulması duru
munda ise aç 
kalma süresi arta
cağından metabolik 
hızın düşeceği, 
halsizlik ve baş 
ağrısının 
görülebileceği 
kaydediliyor. 
Ramazanda kilo 
almamak için mut
laka sahura kalkıl- 
ması gerektiğine 
dikkat çekilen 
internet sitesinde, 
“Sahur yemekleri
ni azar azar, iyice 
çiğneyerek yiyin. 
Çiğ sebze, 
domates, 
salatalık gibi 
yiyeceklere 
mutlaka sahurda 
yer verin, iftarda 
orucunuzu hafif 
bir yemekle açın. 
Sebze yemekleri 
tüketin, ağır 
tatlılardan 
kaçının.
Bol su için” 
deniliyor.

genetik mi?
Londra'daki 
St. Georges 
Hastanesi nde 
görevli bilim 
adamı William 
McKenna ve ekibi, 
Lancet dergisinde 
yayımlanan 
makalede, ani 
kalp ölümü kur
banlarının yüzde 
dördünün kalbinin 
neden aniden 
durduğunun 
belirlenemediğini 
belirterek, bu 
insanların kalp
lerinin ölmeden 
önce normal 
çalıştığını kaydetti. 
Bilim adamları, 
nedeni belirlene
meyen ani kalp 
ölümü kurban
larının dörtte 
birinin ailelerinde 
kalp hastası 
bulunduğunu

NÖBETÇİ ECZANE -

alileri ya da kafco 
elektriksel 
iletiminde bozuk
luklar saptadılar. 
Ailelerinde ani 
kalp ölümü vakası 
bulunan kişilere 
kalplerini düzenli 
aralıklarla kontrol 
ettirmelerini 
öneren bilim 
adamları, bu 
sayede yeni 
ölümlerin 
engellenebile 
ceğini söylediler.

> 1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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
MllllEğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd, Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Mûd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 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 1323
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

KAYMAKAMLIK
i ■ Kaymakamlık 513 10 51

Kaymakamlık ev 513 10 52
C .Savcılığı 513 10 53
CJava Yrd, 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 10 28

■ OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

t

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 4546
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

H HASTANELER

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

BELEDİYE

B
T»

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet, 513 45 21-122
SU İşlet, 61345 21 -115
İtfaiye 613 23 25
Muhasebe Md.513 45 21 -182
Yazı İşi, Md. 513 45 21 -111
Sd Arıza Yalnız 185

E TAKSİLER

R Körfez Taksi 513 18 21
ÇoarTakU 5132467
GO/erı Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
i/fdnasfır TokU 514 35 60

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR
PETROL 513 30 33

3 Kasım 2003 Pazartesi 
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OKUYUN okutun
ABONE OLUN
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Cumhuriyetimizi! 80. yıldönümü kutlama etkinlikleri Udi Bestekar Coşkun Sabah konseri ile son buldu.

Sabah ile Cumhuriyet coşkusu
Ali ÖZYURT
Ünlü sanatçı Coşkun 
Sabah Cumhuriyetin 
80.yılı kutlama 
etkinlikleri çerçevesinde 
ilçemizde konser verdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, < 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’un yanı sıra 
İskele Meydanı’m doldu
ran binlerce hayranına 
neşeli saatler yaşatan 
ünlü sanatçf, 3 ay 
içerisinde Gemlik’e 
ikinci kez gelmekten 
duyduğu mutluluğu 
dilegetirdi.
Seslendirdiği nostaljik 
parçalarla önce 
duygulandıran ardından 
hareketli şarkıları 
ile de hayranlarını 
coşturan Sabah a 
Gemlikliler büyük 
ilgi gösterdi.
Polisin yoğun güvenlik 
tedbiri aldığı Çoşkun 
Sabah konseri,

gece geç saatlere 
kadar devam etti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ünlü 
sanatçının seslendirdiği 
parçalara zaman zaman 

eşlik ederek, stres attı. 
Başkan Turgut Çoşkun 
Sabah’m yıllar geçme
sine karşın eskimeyip 
hala dillerden düşmeyen 
'Aşığım sana' adlı

şarkısını eşi Nuriye 
Turgut'la birlikte 
söyledi.
Konserin bitiminin 
ardından Çoşkun 
Sabah'a çiçek verip

teşekkür eden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, miting mey
danını andıran kala
balıktan seçimlerde 
destek sözü almayı da 
ihmal etmedi. Turgut, 
yeniden Belediye 
Başkanlığı ’na seçilmesi 
halinde 29 Mart akşamı 
Çoşkun Sabah’ı tekrar 
Gemlik’e getireceği 
sözünü verdi.
10. YIL MARŞI 
Coşkun Sabah, 
10. Yıl Marşı’nın mey 
dam dolduran binlerce 
kişi ile birlikte söyler 
ken, havai fisek 
gösterileri de konsere 
ve 80. yıl kutlamalarına 
renk kattı.
Birbirinden güzel havai 
fişekler gökyüzünde 
adeta çiçekler gibi açtı. 
Coşkun Sabah, 
Gemliklilerden 
gördüğü ilgiye 
teşekkür etti.

İkinci kez ilçemizde konser veren Udi 
Bestekar Coşkun Sabah, İskele Meydanı’m 
dolduran binlerce kişiye 80. yıl coşkusu 
yaşattı. Havai fişekler ile birlikte 10. Yıl 
Marşı’nın söylenmesiyle İskele Meydanı 
Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
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Kızılay Derneği Gemlik Şubesi, geleneksel gıda yardımlarına başladı. Kızılay Derneği nin Orhangazi 
Caddesinde bulunan arsasına kurulan yardım çadırında, 300 muhtaç aileye kuru gıda yardımı yapıldı. Dernek 
Başkanı Gökhan Özler, Kızılay'ın yardımlarına kimsenin engel olamayacağını belirterek, Belediye Başkam 
Mehmet Turgut’un yapılan yardımları engellemeye çalışmasını eleştirdi. Özler, yardım çadırının yanına

Kızılay'ın yardımlarını kimse engelleyemez99 pankartı astı. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3'de

__ . GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

KErfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Seyfettin Şekersöz
Gemlik KORFEZ’de

t

4 Kasım 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

Gemliklilerin yakından tanıdığı Gazeteci 
Seyfettin Şekersöz, Gemlik Körfez ailesine 
katıldı. Gemlik ve Bursa basınında uzun yıl
lardır gazetecilik yapan ve köşe yazılan 
yazan Şekersöz’ün haberlerini, bu sayımız
dan itibaren gazetemizde bulabileceksiniz.

Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, hakkındaki iddiaları değerlendirdi.

Verilemeyecek hiçbir hesabım yok. " dedi

Güne Bakış
Ömer Bal "Ben belgelerle konuşurum

kalan işçi öldü

“Verilmeyecek hiçbir hesabım yok”
gemlikkorfez@ mynet.com

Yardım reklamı
Ramazan ayının başlamasıyla çeşitli 

11 kurum ve kuruluşlarda yardım yarışı 
II başladı.

I
 Yardım yapan kurumlarm başında 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
geliyor.

Bu kuram, merkezi devletin yasalarına 
göre, yoksul ve muhtaçlara çeşitli yardım
larda bulunuyor.

Bunun ardından Belediyelerin yardımları 
geliyor..

Belediyeler, yıllardır ramazan ayında 
kurdukları aşhanelerle yoksulların karın
larını doyurarak, kutsal ayda açları da 
sevindiriyor..

Sonra, Kızılay gibi yardım dernekleri 
geliyor. Kızılay daha çok, kuru erzak veya 
giyim yardımında bulunuyor.

İlçemizde kurulan çok sayıda kent 
dernekleri ise, kendi çaplarında yardımları 
muhtaçlara götürüyor.

Siyasi partilerde, bu yardım yarışına 
katılan kuramlardan..Hepsi güzel hoş da, bu iş giderek, bir ı 

I gösterise dönüşüyor..
Oysa, islamiyette sadelik ve yardım 

I yapılan kişinin onurunu inciltmeden yardım 
! yapmak esastır

Üç tane pide dağıtırken bile basını çağır- 
ı malı ve reklam yapmak, yardım alan kimileri 

ne kadar sevindirir bilmem’
Yardım dağdunmda dengeli olmalı ve 

reklamdan fcaçmdmah derim.

Çamur at izi kalsın anlayışıyla insanların karalan
masını ahlaki açıdan etik bulmadığını belirten

AliÖZYUHT

Küçük Kumla 
Belediye Başkam 
Ömer Bal, bir süre 
önce basında çıkan 
kendistyld* ilgili 
haberleri basın' 
toplantısıyla 
cevaplandırdı.
Ömer Bal, 
yerel seçimler 
yaklaştıkça muha 
liflerinin kendisini 
yıpratmak için, 
yalan haberler 
yaydığım ve 
kamuoyunu yanıt* 
tığını söyledi.

Bal, “Hesap vere
meyeceğim hiç 
bir konu yok.” 
derken, kaçak 
elektrik kullandığı 4 
yönündeki haber
leri belgeleriyle 
yalanladı.
Yaz aylarında, 
kendi bahçesindeki 
artezyenden susuz 
kalan Kumla'ya su 
bastığını ve elektrik 
bedellerini cebin 
den ödediğini 
söyledi.
Haberi sayfa 8’de

GEMPORT Limanı’nda feci kaza

Konteynerin altında

Gemlik’te dün 
meydana gelen 
iş kazasında, 
üzerine kontey- 
ner düşen bir 
işçi feci şekilde 
hayatını 
kaybetti. 
Üzücü olay 
dün gece 
saat 02.00 
sıralannda 
GEMPORT 
Limanı’nda 
meydana geldi. 
Gemiden indiril
meye çalışılan 
konteynerlerden 
birisi Volkan 
Özdemir (22) 
adlı İşçinin 
üzerine düştü.

Volkan Özdemir
Talihsiz işçi, olay 
yerinde can verdi. 
Cumhuriyet 
Savcılığının 
el koyduğu iş 
kazasıyla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

mynet.com
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Hafta sonu
Dinlenmenin bin tane yokı var
Köyde odun kesmek, dip zeytini topla 

mnk bunlardan biri.
Bizim Fikret har hafta «onunu mutlaka 

köyde geçirir,
Haftanın liretinden kendisini uzak* 

laşiiracak bir dolu İş yapar akşama kadar
Traktöre blnar tarla türer.
Zeytine gider dip toplar.
Göle gider balık tutar.
Ormana gider odun keser.
Bunlardan bir ya da İkisini mutlaka 

yapar.
Ama yani haftaya da bomba gibi başlar, 
önüne çıkan bütün İşleri kolayca devirir.
Bizim Fikret kendisini böyle dinlendir 

meye alıştırmış.
İyi de yapmış.

ISpor yapmak ise dinlenmenin bir başka 
biçimi..
Bu ikisinin dışında;
Uyumak, okumak, alış veriş yapmak da 

var...
örnekleri çoğaltmak olanaklı...
Çünkü sınır yok...
Ödün kesmek önerilebilir.
Bedenininiz! yorar ancak beyninizi din

lendirir.
Aynı sonucu çapa yaparak da ala

bilirsiniz.
Doğanın içinde ve doğal koşullarda 

yapılan her çalışma sizi zinde tutar.
Spor...
Sağlıklı ve sistemli yaşamak için mutlaka 

gerekli...
Hele temiz havada...
Yürümek bile son derece yararlı..
Hem beyninizi boşaltıyorsunuz hem 

anatomik yapınızı forma sokuyorsunuz.
Bizim çevremiz de bu tür etkinlikler için 

bulunmaz nimet.
Büyük kentlerde insanlar dünyanın 

parasını harcıyorlar.
Burada bedava...
Yararlanmak ve yaratana dua etmek 

gerek.
Bir hafta sonu ailenizle ya da arkadaşınız 

la Deniz 3 arkanıza alıp dağa doğru bir 
yürüyüşe çıkmayı deneyin.

Çok rahatlayacaksınız.
Haftaya zinde başlyacaksıntz.
Daha sağlıklı olacak, daha başarılı işler 

yapacaksınız.
Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi:
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Sağlam kafa, sağlam vücut için de sağlık

lı beslenmek ve spor yapmak gerekiyor.

Çiftçilere ekimlik buğday 
dağıtımına başlandı

İlçe Tanm Müdürlüğü nce 10 çiftçiye 2 ton 750 

kg ekimlik buğday dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Tanm zamanında
Müdürlü gelen talep Ş T"'
ğün’nce leri ku rum W • 1 ’çiftçilere olarak
ekimlik buğ karşıladık V |day dağıtımı larını
na başlandı. söyledi.
Gelen talep Engürücük,
üzerine, Hamidiye 1
Tarım İl ve Güvenli a»
Müdürlüğü ’n köylerinde om*
den temin ki çiftçilere f
edilen 2 ton dağıtımı
750 kg Golia gerçekleşti ■ml^ ıdflive Basribey rilen Golia
çeşidi buğ çeşidinin olduğu hastalıklar- aidhtgo
dayın istekte daha cok bildirildi. dan az befcrtötafc
bulunan ova kısımlar Sulanabilir etkilenen Be? Taran
10 çiftçiye da taban ve arazilerde gübre ve MnAırfaHşu
dağıtıldığını yarı taban ekimi tercih suya iı arşı ce aynca
bildiren arazilerde iyi edilen reaksiyonu ■wyw ftda
Gemlik İlçe bir gübre Basribey çok iyi. talep edece
Tanm leme şartlyla çeşidinin ise. homojen, çtftcflervn
Müdürü dönüm başı dönüm başı gelişen açık korama
Gürkan na 642 kg na 632 kg beyaz başaklı müracaata
Kantar, her verime sahip, ürün verdiği. yan sert bnkwwru> .»•
yıl buğday kılçıklı ve kır - yatmaya taneli ekmek Mt < mİ
ekim mızı taneli dayanıklı, lik bir çeşit

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMET!
I

SâTILIhKIRM ÜCRETSİZ SERİ İLMİM
SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SABUK OTO

â; Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım kimliğimi kaybettim.

m Hükümsüzdür. CAFER AYDIN

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

Manastırda
120 m2

Tel : 513 46 11

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsa» 

Bitisâği Kârahk Büro 
Tel : 513 24 34

S» de sanhk veya larahk

1986 MODEL SKODA 12»L

SATILIK ARAZİ
^* Gemlik Nüfus Müdürlüğünden
> aldığım kimliğimi kaybettim.
J Hükümsüzdür. Mehmet TAŞKESEN

K*pakh Köyü yo km d» Ttnaıı 
karşısında 100 ağaç reytînfik 

Tel s 512 05 İS

eleman flanlamzı

âuttaîı yaşmlatabifiriz.

İstiklal Od. Bora
No: 3/B GEMLİK

Tel: 513 17 97
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Kızılay da gıda
Sayfa

yardımlarına başladı
Seyfettin SEKERSOZ

Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
yerinde yoksul 
vatandaşlara 
Ramazan yardımı 
olarak erzak dağıttı. 
Öncelikli olarak 
300 aileye Ramazan 
erzak torbası dağıt
tıklarını bildiren 
Dernek Başkanı 
Gökhan Özler, 
"Kızılay'ın yardım
larına kimse engel 
olamaz” parolasıyla 
yardımlara devam 
edeceklerini söyledi. 
Önümüzdeki gün
lerde 300 aileye 
daha gıda yardımın
da bulunacaklarını 
söyleyen Özler, 
Bahkpazan ndaki 
belediyenin 
kullandığı 
tamirhanedeki yer
lerinden mahkeme 
kararıyla geçtiğimiz

Kızılay Derneği Gemlik Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 300 
yoksul aileye kuru gıda yardımı yapmaya başladı.

günlerde 1 milyar 
400 milyon lira kira 
aldıklarını ifade 
ederek "Belediye 
Başkanı mahke
meyi kazandığımız 
için bize eziyet 
ediyor. Fakir 
fukarayı

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yazık yazık

sevindirmemize 
engel olmaya 
çalışıyor" dedi. 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
yerlerine küçük 
tuvalet yapmak 
istediklerini ancak, 
başkanın hışmına 
uğradıklarını 
söyleyen Özler, 
yurt genelinde 600 
şubelerinin bulun
duğuna dikkat 
çekerek, "Kızılay'la 
uğraşan bir tek 
Mehmet Turgut 
var" diyerek, bun
dan üzüntü duyduk
larını ifade etti. 
İlçede bulunan 
siyasi partilerden de 
Ramazan ayı için

erzak yardımı 
aldıklarını bildiren 
Kızılay Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, önümüzdeki 
günlerde, 30 fakir 
aileye kıyafet 
yardımında bulu
nacaklarını açıkladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un dernek
lerine olan kızgın
lığına bir anlam 
veremediklerini 
söyleyen Özler, 
Turgut’a "Coşkun 
Sabah’ın karnını 
doyuracağına 
fakirlerin karnını 
doyursun" 
çağrısında 
bulundu.

265 delege önerirse, 
olursun partiye genel 
başkan adayı 
Milletvekili olmak için 
yeter yalnız genel Başkan onayı 
Aman yarabbi!
CHP ne hale geldi.
Yazık, yazık, çok yazık...

Erol GÜRÇAY

Futbol ve Şiddet

Futbol şiddete bulaştı
Medyada, yöneticiler de kap*v»yor
Sahada f u t bolcu la r rt iviyor
Tribünde taraftarlar girişiyor.
Bana göre şiddetin baş sorumlusu 

kulüp yöneticileridir.
Maçları gündemde tutmak için, bir

birlerine sataşıyorlar.
Maç öncesi ve maç sonrası verdik

leri demeçlerle, gerilimi tırmandırıyor
lar.

Futbolcularda çok sertleşti.
Dirsek atmak yeni moda.
Hava toplarında ve yan dönüşlerde 

dirsek atılıyor.
Rakibin yüzü, gözü dağılıyor.
Konsantrasyonu bozuluyor.
Bana göre, bu hareket mutlaka kır

mızı kartla cezalandırılmalı.
Taraftar ise, oyunu katlediyor.
Tribünü ateşe veriyor.
Yüzlerce meşaleyi bir anda yakıyor.
Oyun duruyor.
Sahaya sis çöküyor.
Tribünler yanıyor.
Ayrıca, meşaleler birbirlerine atılı 

yor.
Yanan meşaleler kazalara sebep 

oluyor.
Beşiktaş- Galatasaray maçını hatır

layın.
Meşaleler ve sis, oyunun on dakika 

durmasına sebep oldu.
Beşiktaş taraftan, oyunun soğu

masına neden oldu.
Kendi takımına zarar verdi.
Bir kötü görüntüde, soyunma odası 

tünelinde oluşuyor.
Futbolcuların ağız dalaşı var.
İtişmeler var.
Tokat atma ve yumruklaşma da, 

kameralara karşı yapılıyor.
Bu durum, son günlerde moda oldu.
Bazı görevlilerde, bu şiddete alet 

ediliyor.
Önlemek için, para cezası yeterli 

değil.
En tesirlisi sahayı kapatmak.
Veya seyircisiz oynatmak.
Bu gidişle, kanlı olaylar kapıda.

Kızılay Derneği Gemlik Şubesu Başkanı 
Gökhan Özler, Belediye Başkanmın çalışm- 
lannı engellemesinden yakındı.

Amerika’lı uzay pilotu Merih’ten dön
müştü.

Uzay gemisinden çıkınca sordular.
Nasıl Merih te hayat var mı?”
Var" diye cevap verdi.

“• Ama yalnız cumartesi geceleri...
Diğer geceler etraf çok sakin.”
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Kalfalık ve ustalık 
sınavları başlıyor

Ekim ayı 
enflasyonu 

umudu arttırdı

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 2003* 
2004 öğretim yılı 
kış dönemi kalfalık 
ve ustalık 
sınavlarının 10 
Şubat 2004 Salı 
günü başlayacağını 
duyurdu.
Sınavlara girmeye 
hak kazananların

veya daha önceki 
dönemlerde 
sınavlara giriş 
başarısız olanların 
başarısız oldukları 
dersleri belirtir 
müracaatlarını 
yapmaları gerektiği 
belirtildi.
Kış dönemi kalfalık 
ve ustalık sınavları

na katılacakların 
16 Ocak 2004 
Cuma günü’ne 
kadar şahsen 
başvurarak 
sınavlara katılacak
ları dersleri 
belirtilen 
dilekçelerini 
Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi

MüdürKiğü’ne 
vermeleri gerektiği 
bildirildi.
Ot e yandan, 
sözkonusu sınavlar 
için, müracaatta 
bulunmayanların 
sınavlara alınmaya
cağı ve haklarını 
kullanmış sayıla
cakları ifade edildi

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Küçük Kumla Belediyesinin Küçük Kumla hattında otobüs çalıştırılmasına ilişkin idari şart
name ve bunların ekleri ile belirlenmiş olan yerleşim birimlerine ve yine belirlenmiş güzergahlardan 
geçmek ve belirlenen sayılarda sefer yapmak üzere en az 4 otobüs veya yeteri kadar araç çalıştırıl
ması ve belediyelerin ulaşım alt ypısını kullanma haakkı 3 yıl süre ile 2886 sayılı yasanın 45 nci 
maddesi uyarınca arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2- İhale 19 KASIM 2003 tarihinde Çarşamba günü saat 14.oo’de Küçük Kumla Belediyesi 
Başkanlık Odasında yapılacaktır.

3- İşin muhammen bedeli ilk iki yıl için 100.000.000.000.- TL + KDV olup, üçüncü yıl kira 
bedeli şaartnamede belirtilecektir.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden şartnamede 
belirtilen bedeli karşılığında satın alınabilinir.

5- İhale için son bsaşvuru tarihi 19 KASIM 2003 tarihinde saat 13.30’a kadardır.
6- İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ihaleyi kazanan firmaya aittir.
7- İhaleye ktılabilme şartlan şartnamede belirtilmiştim
8- Posta ile yapılacak müracatlardaki gecikmeler dikkate alınmayacaaktır.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR. Basın : 2003/41

TEFE yüzde 0.6, 
TÜFE yüzde 1.4 
oranında arttı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), bu 
yılın Ekim ayında 
toptan eşya 
fiyatlarının (1 EFE) 
yüzde 0.6, tüketici 
fiyatlarının (TÜFE) 
ise yüzde 1.4 
oranında arttığını 
açıkladı.
DİE’den yapılan 
açıklamaya göre, 
Ekim ayında yıllık 
enflasyon ise top
tan eşyada yüzde 
16.1, tüketici 
fiyatlarında yüzde 
20.8 olarak 
belirlendi.
Yılın 10 ayında 
enflasyon oranı,

toptan eşyada 
yüzde 11.3, 
tüket »ci f i yatla nn- 
da ise yüzde 15.5 
oldu.
Bu arada. Ekim 
ayı itibarıyla 12 
aylık ortalamalara 
göre yıllık enflas 
yon ise to ptan 
eşyada yüzde 
28.5, tüketici 
fiyatlarında yüzde 
27.4 olarak 
hesaplandı.
Çekirdek 
enflasyon olarak 
adlandırılan özel 
sektör imalat 
sanayinde fiyat 
artışı ise Ekim 
ayında yüzde 
0.6 düzeyinde 
gerçekleşti.

4 KASIMT2003
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AROL MOBİLYA
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Devam edenler için KUPON NO : 11

Yeni başlayanlar için KUPON NO: 7

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC
•Z* ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOh/llOİN
•X KARYOLA - ŞİFON YER 

KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
•X BİLGİSAYAR MASASI

e s

Mrk. : Hamleliye Man. Kumru Sok. No: 1 
Tel : (0.224) 614 30 62 GEMLİK 

Şfc>, ; Davufkadı Mh. F.S.M. Cad.
Yavuzlar Apt, 13 No:1 A3/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 98 72

BU PİZZANIN
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ! 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 

BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I
İŞYERİMİZE GELENLERE

BÎR PİZZA HEDİYE!

MİR PIZZRRIR

Gemlik’te Ylk 
Uluslararasy 
Salata Bary 

Döner Çepitleri 
Pi~za Çeitleri 

Izgara Çepitleri 
Tava Yemekleri 

Aparatifler

GRUPLARA IHAR YEMEKLERİMİZDE ı
YÜZDE 20 İNDİRİM j

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK J

Tel : 51 3 53 67 1
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HEM’de kayıtlar 
devam ediyor

Seyfettin SEKERSÖZ 

Gemlik Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
tarafından 
açılan yıl içi 
kurslarının 
kayıtlan devam 
ederken, 
kursiyerler 
Mayıs ayındaki 
sergiler için 
çalışmalannı 
hocaları 
nezaretinde 
devam 
ettiriyorlar. 
Halk Eğitim
bünyesinde 
açılan toplam 
30 kursta, şu anda 
561 kursiyer, 
bilgi ve beceri 
kazanırken, 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetin oğlu, 
hedeflerinin yıl 
sonu itibariyle bin 
kursiyere ulaşmak 
olduğunu söyledi. 
Açılan kursların, 
Bilgisayar

Operatörlüğü, 
Bilgisayarlı 
Muhasebe. Yağlı 
Boya Tekniği, 
Resim Kursu, 
Havlu Bornoz 
dikimi, Ev Mefru 
şatı, Ahşap boya
ma, Baskı resim, 
Kuaförlük, Giyim, 
Makine nakışı, 
Kalorifer ateşçiliği, 
Uygulamalı Anne 
Eğitimi, El Nakışı, 
İngilizce ve Okuma

Yazma olduğunu 
açıklayan Kemal 
Çetinoğlu, 
"Guruplar 15 kişi 
olduğunda 
kursların devamı 
açılacaktır" dedi. 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nin tam 
gün, tam yıl eğitim 
kapsamında ve 
haftanın yedi günü 
saat 08.00 ile 
23.00 arası çalışan 
bir kurum oldu *

ğunu belirten 
Çetinoğlu, "Gece 
gündüz kurs 
tarımız devam 
ediyor, inanmak 
istemeyenler 
belirttiğimiz 
saatlerde merke 
zimize geldik
lerinde cumartesi 
Pazar dahil 
çalışmaların 
devam ettiğini 
göreceklerdir" 
diye konuştu.

Fakirin eti
çingene 

palamutu

Seyfettin SEKERSÖZ 

İri Palam ut'un 
mevsiminin son
larına gelindiği şu 
günlerde, balıkçı 
tezgahlarını 
dolduran küçüğü 
"Çingene 
Palamut’u " 
fakirin yüzünü 
güldürüyor.
Marmara'da 
Lüfer'in az olması 
nedeniyle, yaşama 
şansı bulan

çingene palamut
ları küçük
tekneler tarafından I 
bolca avlanıyor.
Bir kişiye yetecek 
büyüklükteki çin
gene palamutları, 
tezgahlarda tanesi 
500 bin liradan 
alıcı bulurken 
fakirin Ramazan 
da et sorununu 
gidermesine de 
yardımcı oluyor.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
piâraH OKUYUN OKUTUN
İİZZJİTJ ABONE OLUN

| I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ,
| MPM SOBASI OUYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR 

DİĞERPARÇALARDA 
ŞOK FİYATLAR

PEŞİN FİYATINA 
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE

ÇAKMAK 
I FİLİTRE 

I POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

o i P^cızo r C^od < w ı vaa ma mm
Irmak Sok. No; 18/B TFI’SİJ 78 07. GEMLİK • vf

GÖKTÜRK LTD. $Tİ.

Wl|
KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
HİZMETİNİZE AÇILDI

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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İHALE İLANI
GEMLİK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GEMLİK LİSESİ GENEL ONARIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
ihale 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 / 69959

: Kayhan Mahallesi Lise Caddesi No: 75 Gemlik /BURSA
: 0.224. 513 14 75
: gemliklisesi@hotmail.com.tr

d) İşin süresi
3* İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Genel onarım
: Gemlik Lisesi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 

3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

: Gemlik Lisesi
: 14 Kasım 2003 Saat : 14.oo

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 odasın

dan, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk 
ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı 
veya noter tasdikli örneği

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı.
2- Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının ve şirketteki görevlerini belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri

d- Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
dair, son teklif verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belge.

e- Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif 
verme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş belgenin aslı.

f- 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.

g- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu .
ğ - En az verilen teklif kadar olmak kaydıyla benzeri iş bitirme belgesi
h- İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vrmeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri. 4.1.10. İsteklin
in ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

j- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim 
beyannamesi

k- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
1 - isteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer alan belgelerin her ortakça 

ayn ayn verilmesi zorunludur.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler.
6- İhale dokümanı Gemlik Lisesi Kayhan Mahallesi Lise Caddesi No : 75 Gemlik / BURSA 

adresinde görülebilir ve Mal Müdürlüğüne yatırılacak 20.000.000.- TL. (Yirmimilyon TL) muka
bilinde alınan makbuz karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler ihale saatine kadar Gemlik Lisesi Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzer
ine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11* Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Basm: 2003/39

GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 
İLANDIR

ESAS NO : 2003/614
Gemlik ilçesi Kafirli Köyü köşyiçi mevkii doğusunda 58 nolu parsel, batısında köy yolu veya 

boşluğu, güneyinde davacılar Kemal ve Necati Yıldınm’a ait 60 nolu parsel ile Mukadder Özgür 
ve müştereklerine ait 61 nolu parsel kuzeyinde davalı Ali Yıldınm’a ait 59 nolu parsel ile çevrili 
29,16 m 2 meeahah kadastro tarafından köy boşluğu olarak bırakılan taşınmazın davacılar Kemal 
Yddmm ve Necati Yıldırım tarafından senetsizden tescili talep edildiğinden, dava konusu taşınmaz 
hakkmfla hak iddiasında bulunaanlann ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2003/614 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 31.10.2003

Basın ı 2003/40

Asgari ücret 
komisyonu 

bugün 
toplanıyor

Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu, 
1 Ocak 2004’ten 
itibaren geçerli 
olacak asgari 
ücretin tespiti 
çerçevesinde, 
bugün ilk 
toplantısını 
gerçekleştirecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başes 
gioğlu’nun açılış 
konuşması ile 
çalışmalarına 
başlayacak olan 
komisyonun ilk 
toplantısında, 
Türk-İş ve TISK 
yöneticileri de

yeni ücrete ilişkin 
görüşlerini 
açıklayacak.
Komisyon 5’i işçi, 
5’i işveren, 5’i de 
hükümet temsilcisi 
olmak üzere, 
toplam 15 kişiden 
oluşuyor.
Asgari Ücret 
Tespit 
Komisyonu’nda 
işçi tarafını 
Türk-İş, işveren 
tarafını ise TISK 
temsil ediyor. 
Asgari ücret halen 
brüt 306 milyon, 
net 225 milyon 
999 bin lira olarak 
uygulanıyor.

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B 

Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK

fflZICI Pli GARANTİLİ DEĞİŞ» 

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

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

mailto:gemliklisesi@hotmail.com.tr
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Doktorlar 5 Kasım 
günü çalışmayacak

Gen bozukluğu 
şişmanlık yapıyor

Yarın, acil servisler 
dışında tüm birim
lerde tam gün 
grev var.
Doktorlar, "insan
ca yaşayabilecek
leri maaş artışı, iş 
güvencesi, ücret
siz, eşit, ulaşıla
bilir sağlık hakkı" 
için 5 Kasım 
Çarşamba tam gün 
grev yapacak.
Türk Tabipleri Birli 
ği Merkez Konse 
yi’nin, "görev" 
kararma, Sağlık ve 
Sosyal Hizmet 
Emekçileri 
Sendikası (SES) de 
destek verecek. 
Acil servisler dışın
da tüm birimlerde 
yürütülecek olan iş 
bırakma eyleminde 
hastalara, 
hekimlerin mağ
duriyetleri 
anlatılacak.
11B, iş bırakma 
eylemlerinde uyul
ması gereken

kuralları belirleye 
rek, tüm odalara 
gönderdi.
Kurallara göre, 
tüm hekimler bu 
eylemler süresince 
her yaştaki acil 
hastalar ve çocuk
ların tıbbi zarar 
görmemeleri için 
özel önem 
gösterecek.
Bu amaçla; birinci 
basamak sağlık 
hizmeti sunan 
birimler dahil, acil 
tanı ve tedavi 
endikasyonu olan 
hastaların bakımı 
aksatılmayacak. 
Acil servisler eylem 
süresince 
polikliniklerde 
görevli hekimlerce 
takviye edilecek. 
Çocukların, 
hamilelerin, diyaliz 
hastalarının, yoğun 
bakım hastalarının 
ve kanserli hasta
ların acil olmasa 
bile her türlü tıbbi

tedavisi 
aksatılmadan 
sürdürülecek.
Servislerde yatarak 
tedavi gören hasta
ların her türlü tıbbi 
işleminin 
aksatılmadan 
yürütülmesini 
sağlayabilecek 
sayıda sağlık 
personeli, mesai 
dışı sürelerde 
olduğu gibi 
servislerde hazır 
bulunacak.
Bütün hekimler 
eylem boyunca 
hasta ve yakınları
na eylemin amacını 
açıklayacak.

Hastane bahçesi ve 
binasında hasta
ların üzüntülerine 
hürmet etmeyen 
davul, zurna, halay 
gibi davranışlarda 
bulunulmamasına 
özen gösterilecek. 
Türkiye’de doktor
lar, en son özlük 
haklarının 
iyileştirilmesi 
amacıyla Türkiye 
genelinde gerçek
leştirdikleri "Beyaz 
Uyarı" eylemi 
çerçevesinde, 22 
Kasım 2000’de 
yanm gün iş 
bırakmıştı.

Bir gen
deki bo 
zukluğun, 
aşın şiş
manlığa 
neden 
olabile
ceği belir
lendi. 
Fransız ve 
İngiliz 
araştırmacılar, 
GAD2 adı verilen 
gendeki bozuk
luğun, hem yeme 
tarzına, hem de 
ensülin hormo
nunun salgılan
masına etki ederek 
aşın şişmanlama 
riskini artırdığını 
belirledi.
Araştırmasına 
göre, yeni buluş 
obezitenin önlen
mesi ve tedavi 
edilmesinde 
yeni açılımlar 
sunabilecek. 
10. kromozom 
üzerindeki ADG2 
geni, enzim aracı 
lığıyla "gama-

NÖBETÇİ ECZANE

aminobütrik 
asit'(GABA) üreti
mini hızlandırıyor. 
GABA da, beyinde 
hipotalamusdaki 
iştah merkezini 
uyarıyor.
Normal işleyen 
gen "koruyucu" 
etki sağlıyor, 
anormallik varsa 
genin faaliyeti altı 
kat artıyor ve 
şişmanlığa 
kapıyı aralıyor. 
Uzmanlar, bu 
genetik bozuk
luğun, şişman 
lığın yüzde 
10’unun nede 
nini açıklayabile
ceğini düşünüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

İtfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66
Polis İmdat 155 TEK İşletme 513 45 03
Jandarma İmdat 156 Statyum 514 00 95
Jandarma K. 513 10 55 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Polis Karakolu 513 18 79 MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Gar. Kom. 613 12 06 Halk Kütüphane 513 13 53

filA IH S7
KAYMAKAMLIK Karayolları 513 13 08

Kaymakamlık 513 10 51 Uman Baş. 513 11 33

Kaymakamlık ev 513 10 62 Mal Mûd. 513 10 95

C.-Savolığı 513 10 53 Nüfus Md. 513 37 42

C^avcı Yrd. 513 29 54 özel İd. Md. 513 15 07

Emniyet Mûd, 513 10 28 Tapu Slcl. Mûd. 613 14 14
Müftülük 513 13 64

ULAŞIM Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 613 10 42

Uludağ Turizm 513 12 12 Ver. Dairesi Md. 61310 92
Aydın Turizm 513 20 77 İlçe Tanm Mûd. 613^1 86

HASTANELER İlçe Seç. Md, 613 77 73

De* Ket Hastanesi 513 92 00 BELEDİYE

SSK Hastanesi 513 23 29 Santral 613 45 21 -23
Mer3oğOcağı 513 10 68 Başkanlık 613 45 20

TAKSİ! ER Zabıta 613 24 32
Otobfifi 1det. 513 45 21-122

Körfez Taksi 513 1321 Su İşlet, ' 613 46 21-116

Çoar Takm 513 24 67 İtfaiye 513 23 26
GO/en Taksi 513 32 40 Muhasebe Md.613 46 21 -162
Gemlik Taksi 513 23 24 Ya» M- Md, 61346 21-111
MarxNl«rTakM 5143660 Su Arıza Yalnız 165

Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR- FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs 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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR

PETROL 613 30 33

4 Kasım 2003 Salı 
İNCİ ECZANESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1688
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
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, hakkındaki iddiaları değerlendirdi.

1 “Verilmeyecek hiçbir hesabım yok”
Çamur at izi kalsın anlayışıyla insanların karalanmasını ahlaki açıdan 
etik bulmadığını belirten Ömer Bal; "Ben belgelerle konuşurum. 
Verilemeyecek hiçbir hesabım yok." dedi.
Küçük Kumla Beled iy e 
Başkanı Ömer Bal, 
bir süre önce basında 
çıkan kaçak elektrik kul
landığı iddiasıyla ilgili 
açıklama 
larda bulundu.
Dün, makamında düzen
lediği basfn toplantısın
da, yargısız infaza 
uğradığını bildiren Bal, 
"Su pompasında 
kaçak enerji kullanarak 
bahçelerimi suladığım 
tamamen iftiradır." 
dedi.
Kendisine ait su 
kuyusunda Belediye ye 
ait dalgıç pompa 
indirilip, gerektiğinde 
belediy e şebekesine su 
basılabilmesi yolunda 
yapılan bir düşünce 
olduğunu belirten 
Başkan Ömer Bal, enerji 
hattının kuyu temizliği 
için 10 gün süreyle çek
ildiğini, 
enerji bedelinin ise 
günlük olarak ödendiğini 
makbuzlarla 
gazetecilere gösterdi.
HİÇ KİMSEYE 
İHTİYACIM YOK 
Arazilerinden birisine

1980’li yıllarda 
3,5 kilometreden su 
getirdiğini, bir başka 
arazisi ve zeytinliğinin 
kendisine ait pompadan 
sulandığını anlatan 
Küçük Kumla Belediye 
Başkam Ömer Bal;
"Kurudere Mevkiinde 
kendime ait pompadan 
özellikle kurak mevsim
lerde Kumla’nın susuz 
kaldığı dönemlerde 
Belediye deposuna hem 
de enerji bedelini 
cebimden ödeyerek 
su pompalandı.
Ödediğim bütün 
makbuzlar elimde.

Ne Belediye nin ne de 
TEDAŞ’m hiçbir şeyine 
ihtiyacım yok." dedi. 
Geçen yıl sahilde satın 
aldığı binanın tadilatını 
yaptırırken, elektrik 
tesisatının binanın eski 
olması nedeniyle, içeride 
bulunduğunu ve say
acının kırık olduğunu 
TEDAŞ yetkililerine 
bildirdiğini söyleyen 
Başkan Ömer Bal, 
görüştüğü görevlilerin 
kendisine; "Eski sayaç 
gelecek rapor tutacağız. 

yeni sayaç takılacak. 
Başkanım sen merak 
etme biz onu elektrik 
işlerini yapacak 
arkadaşla hallederiz. 
Sen işine bak." cevabı 
aldığını söyledi.
Bunun üzerine, yanında 
bulunan Elektrikçi 
Abdullah Topal’ın biraz 
duraksayarak, "Tamam 
biz hallederiz." dediği
ni ifade eden Bal: "Ben 
de durumu elektrik 
çime anlattım ve işi 
takip et, şikayete 
maruz kalmayalım 
dedim. Çünkü siyasi 
rakiplerimin havadan 

sudan bahanelerle 
beni karalamaya 
çalışacaklarını 
biliyordum." 
diye konuştu.
AK Parti Belde Başkanı 
Sedat Yaşar’ın kendisi 
hakkında; "Balık baştan 
kokar söyleyecek bir söz 
bulamıyorum." sözlerine 
ise Bal; "Benim ona 
söyleyecek çok sözüm 
var. Belediyemize ait 
çay bahçesinin kirasını 
ödemeyen, Beldemiz 
sahil kesiminde 1229

Başkan Bal, gazetelerde yeraldığı gibi oturduğu evde 
değil, yeni aldığı binadaki kırık sayacı ilgili kuruma 

bildirdiği halde olayın “Biz hallederiz sen işine bak” 
diye geçiştirilmesinin başına dert açtığını söyledi.

ve 9616 abone nolu 2 
işyerine ait gecikmiş 
toplam 574 milyon 570 
lira su borcu bulunan, 
yine kendi adına kayıtlı 
1101224 ve 1113115 
nolu elektrik 
abonelerinden kaçak 
enerji kullandığından 
TEDAŞ yetkililerince 
adına zabıt tutulan
AK Parti Belde Başkanı

Sedat Yaşar’ın 
benim hakkımdaki 
ifadesine anlam 
veremiyorum. 
Çamur at izi kalsın 
anlayışıyla kimsenin 
kimseyi karalamaya 
hakkı yok. Ben 
belgelerimle konuşu 
yorum. Verilemeyecek 
hiçbir hesabım 
yok." dedi.

ACÜVE
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2003-2004 zeytin alım kampanyasını Cuma günü merkezde 
açıyor. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, fiyatların daha sonra açıklanacağım söyledi. Öte yandan, 
TARKOOP Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de zeytin alım kampanyasını aynı gün başlatıyor. Kooperatif 
Başkanı Hulusi Bayrak, hedeflerinin 400 ton zeytin almak olduğunu belirtti. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK Spor Salonu 2004 
yılı sonu hazırKHrfe

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■
5 Kasım 2003 Çarşamba FİYATI : 200. . TL.

Temeli 10 yıl önce atılan Gemlik Kapalı Spor 
Salonu, 2004 yılı sonunda tamamlanarak. 
Gemlik gençliğinin hizmetine açılacak. 
Kapalı Spor Salonu, 10 yılda tamamlanmış 
olacak. Spor Salonu’nda bin 500 kişi 
karşılaşmaları izleyebilecek.

Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 8’de

Aşın hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ağır yaralandı.

Özel otomobil Kurtul köprüsünden uçlu
Kadri Güler
gemlikkorfezŞ. mynet.com

Güne Bakış
Gemlik Bursa yönünde aşırı hızla giden özel bir 
araç, dün saat 13.30 sıralarında Kurtul Köprüsün
den aşağıya uçtu. Feci kazada, araç sürücüsü Asım

Kumla da neler oluyor?
Küçük Kumla siyasetin en hareketli 

olduğu belde.
Bu hareketlilik uzun yıllardan beri sürü 

yor.
Kumla da 1984 den beri ANAP’ın etkin

liği, CHP ve DYP’nin Eşref Güre’yi devirmek 
için ittifak yapması sonucu sona ermişti.

Ömer Bal, bu ittifak sonucu, belediye 
başkanlığına seçildi.

Gerek Ömer Bal’ı destekleyen kadro, 
gerekse dıştaki muhalefet, Ömer Bal ın 

(Belediye Başkanlığı nı bir türlü içine sindi- 
Iremedi.

Küçük yerlerde kaynayan cadı kazanları 
| Kunda da hiç durmadı.

Ateşin aitma her zaman bir odun atan 
laktı.

Şimdi yerel seçimler yaklaşıyor.
Merkez sağ partilerden dün ANAP’lı olan* 

lar, ANAP'm eridiğini görünce kendileri ne 
bir makam kapabilmenin peşine düştüler..

En güçlü gördükleri iktidar partisi 
lAKP’ye yanaşanlar oldu.

hsref Güne, Gemlik Belediye Başkanı ve 
Alfan Karapaşaoğlu’ndan başkanlık için söz 
alamayınca, Genç Parfi’0 seçti.

i Kumla da siyaset, Ömer Bal’ı haklı haksız 
I eleştirerek yapılıyor.

AKP’nin Belediye Başkan aday adayları 
lise, şimdiden üç dört kişi oldu ve kıyasıya 
|çetoiyoıl»ı

önümüzdeki günlerda Kamla daha da 
kansacafc. ______

Yunus ağır yaralı olarak, hastaneye kaldırıldı.
Ali OZYURT
Kurtul Köyü yakınlarında 
meydana gelen trafik 
kazasında dereye uçan 
özel otomobil sürücüsü, 
ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 13.30 
sıralarında Gemlik-Bursa 
Karayolu ’nun 8. kilomet 
resinde bulunan Kurtul 
Köprüsü’nde meydana geldi. 
Asım Yunus’un kullandığı 
16 LB 549 plakalı Toyota 
marka özel otomobil aşırı 
hız nedeniyle, direksiyon 
hakimiyetinin kaybolması 
sonucu, Kurtul Köprü’nden 
dereye uçtu.
Hurda haline gelen otomo
bilden ağır yaralı olarak 
vatandaşlarca çıkarılan 
sürücü Asım Yunus, 
Gemlik Devlet Hastanesi’nde 
kaldırıldı. Yaralı yapılan ilk 
müdahalenin ardından Bursa 
Devlet Hastanesi’ne sevkedil- 
di. Sürücü Asım Yunus’un 
durumunun ciddiyetini 
koruduğu bildirildi. Kaza 
nedeniyle, Yalova-Bursa 
karayolu’nda ulaşım yarım 
saat süreyle tek şeritten 
kontrollü olarak yapıldı.

mynet.com


Sayfa
5 Kasım 2003 Çarşamba

Balıkçının Türküsü

Bir türküdür Gemlik’ten demir alıp balığa 
çıkmak.

Bir başka gurbet destanıdır balıkçıların 
yazgısı...

Kaptanı, tayfası, miçosuyla bir başka 
dünyadır balıkçı teknesi.

Orada yaşamanın da, paylaşmanın da, 
uyumanın da, çalışmanın da bir başka tadı 
var.

Demir alırken, yüzlerde oluşan bir garip 
hüzün ağlar çekilip de balıklar içinde 
oynaşırken yannı mutlu bir sevince bırakır.

Umut teknesinin denize açılışıyla, balıkla 
dolu teknenin limana dönüşü motordan 
çıkan sese bile yansır.

Deniz..
Balıkçılar...
Balık...
Hepsinin beklentisi far klı.
Hepsinin dünyası başka...
Tek ortak noktaları var oda serin 

sular.....
Dalgalar, fırtınalar...
Fırtınalarla ölümüne boğuşan tekneler...
Teknenin içinde buruk ama yürekli insan

lar...
Geçen gün kayıkhaneden kent merkezine 

doğru yürürken denizden gelen bir gürültü 
duyunca...

Denize çevirdim yüzümü...
Bir balıkçı teknesi...
Klasik adı tekne...
Yoksa adeta bir gemi..
Ancak tekne diye tanımlamak daha keyif 

verici.
Daha anlamlı.
Yüklemiş ağlarını, doldurmuş kasalarını 

demir alıyor limandan,.
Limandan denize doğru yol alırken 

çıkardığı gürültü kulaklarda namelenen 
balıkçının türküsü...

Aklıma geliyor.
Mırıldanıyorum, biraz da değiştiriyorum;

• “Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur balıkçının yüreği”
Gerçekten de yanık olur balıkçının 

yüreği...
Sönmeyen bir sevda, balıkçının yüreğini 

İçin için dağlar...
Yakar, yakar, yakar...
Denizin sakin, talihin açık, yüreğin hep 

öyle olsun balıkçı dostum.
Gemlik’te balıkçılığı yaşatarak, doğal ta 

rihle bağlan koparmadığın için....

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden ehliyetimi ve 
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ATALAY COŞKUN

Tarım Kredi Kooperatifi’nden
düşük faizli kredi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

514 Sayılı 
Gemlik Tarım 
Kredi Kooperatifi 
kredi faizlerinin 
düşmesiyle ortak
larına düşük faizli 
kredi vermeye 
hazırlanıyor.
Kayhan Mahallesi 
Kale altı Sokak’ta 
700 üyesine 
hizmet vermeye 
çalışan Tarım 
Kredi Kooperatifi 
Müdürü İsmet 

Ergüden, 
kooperatiflerinin 
üyelerin dışında 
bilinmemesinden 

yakınıyor. 
700 üyeden 
ancak 400’ünün 
kooperatife 
müracaat ederek, 
yardık talebinde 
bulunduğunu 
söyleyen Ergüden, 
üyelerine nakdi 
para yardımının 
dışında Kimyevi

Kooperatif Müdürü Ergüden, kooperatiflerinin üyelerinin 
dışında bilinmemesinden yakındı.

Gübre, Zirai 
mücadele ilacı, 
Mazot, Motor 
yağı, Hayvan yemi 
ile her türlü zirai 
makine ve aleti 
ihtiyaçlannın da 
karşılandığını 
kaydetti.
"Üyelerimizin 
ayağına giderek 
onları bilinç

lendiriyoruz"
diyen Kooperatif 
Müdürü İsmet

Ergüden, 
"Önümüzdeki 
gün açıklanacak 
düşük kredi 
faizlerinden 
yararlanacak 
üyelerimiz için 
çalışmalarımız 
sürüyor.

Kredi kartı ile 
ödemeleri 
başlattık.
Ileriki aylarda 
eğer başara
bilirsek, bir 
telefon ile sipa 
rişle çiftçimizin 
ayağına hizmet 
götürmeyi 
amaçlıyoruz " 
dedi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
I II I II

SATILIK w 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 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastırda 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Gürle iş Merkezi
Ticaret Borsası 

Bitişiği Kiralık Büro 
Tel : 513 24 34

Siz de satılık veya kiralık 

ilanlannızı. aradığınız 

eleman ilanlannızı 

gazetemizin bu köşesinde 

ücretsiz yayınlatabiliriz.

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadway 
LPG ruhsatına işli

Oıjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

Sahibinden 96 Model
Temiz Ford Escort 
Uzaktan kumandalı 
Hidrolik direksiyon 
Otomatik ön camlar 
(0.535) 37S İS OO

Gazetemiz Büromuz 
istiklal Cd. Bora Sk.

No: 3 / B GEMLİK
Tel: 513 17 97
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Harmarabirlik ve Katırlı Köyü Kooperatifi alımlara fiyatsız başlıyor

!n i Zeytin alımlan 
Cuma günü başlıyor

| 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2003-2004 zeytin alım 
kampanyasını Cuma günü merkezde açıyor. Kooperatif Yönetim Kurulu 

| [Başkanı İbrahim Aksoy, fiyatların daha sonra açıklanacağını söyledi.

crıer

I Seyfettin SEKERSÖZ

I 72 Nolu Marmara 
i ' I birlik Gemlik Zeytin 
K I Tarım Satış Koope- 
W ratifi, 2003-2004

I zeytin alım kam- 
V I panyasını Cuma

I sabahı başlatıyor.
I Geçtiğimiz yıl, 

njjj | üretici ortağından 
( 1500 ton zeytin 

,• akmı gerçekleştiren 
’ Gemlik Kooperatifi, 

bu yıl ortağın 
verdiği 8 bin ton

I rekoltesine ulaşmak 
i amacında.

Merkez depolarında 
her türlü çalışmanın 

l tamamlandığım 
bildiren Kooperatif

Yönetim Kurulu 
Başkam İbrahim 
Aksoy, birlik 
olarak özerk
leşmeye ilk 
adımların atıldı 
ğını müjdeledi. 
İlk kez, bu yıl 
Gemlik Kooperati
fi olarak, zeytin 
alımı gerçek
leştireceklerini 
söyleyen Aksoy, 
kooperatif ortak
larının bildirdikleri 
8 bin tonluk alımı 
gerçekleştirmek 
amacında olduk
larını söyledi.
Daha önceleri Mar 
marabirlik Genel

TAŞI 
GEDİĞİNE

Kimler ?....
Genel Kurmayın da 
telefonları dinleniyormuş. 
“Maalesef telefonlar dinleniyor. 
Engellenemiyor?
Bunları söyleyen Genel Kurmay 
Başkanı Org. Hilmi Özkök 

Ama kimlerin dinlediğini 
açıklamıyor, açıklayamıyor. 
Kim ya da kimler telekulak 
içten mi, dıştan mı?
Ulusça bilinse...

Merkezi adına ahm- 
lann yapıldığına 
dikkat çeken Aksoy, 
"Şimdi 72 Nolu 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi adına atım
lara başlayacağız. 
Kooperatifimiz al 
dığı zeytini direk 
olarak Genel Mer 
keze belirlenecek 
kar payı ile sata
cak. Bunu da 
özerk leşmenin 
ilk adımı olarak 
görüyorum " dedi. 
Zeytin alımlannm, 
Belde ve köylerde 
toplam 29 yerde 
yapılacağını bildiren 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, Gemlik 
merkezle birlikte 30 
alım merkezi oluş
turduklarını söyledi. 
KATIRLI KÖYÜ
KOOPERATİFİ
DE ALIMLARA
BAŞLIYOR
Öte yandan, 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi’nin de 
zeytin ahmlanna 
Cuma günü

başlanacağı 
bildirildi.
TARKOOP Katırlı 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma Koope
ratifi Başkanı Hulusi 
Bayrak, geçtiğimiz 
yıl kooperatif ortak
larından 340 ton 
peşin fiyatla zeytin 
alındığını, bu sezon 
da yine peşin fiyatla 
yaklaşık 400 ton 
zeytin alacaklarını 
belirtti.
Bayrak, kampanya 
öncesi ihtiyacı olan 
ortaklara 500 mil
yar lira avans dağıt
tıklarım, bu yıl ki 
rekoltenin ve 
kalitenin yüksel 
olacağını, geçtiğimiz 
yıllarda kooperatifin 
depolarında az 
oranda, zeytin 
kaldığını söyledi. 
Hulusi Bayrak, 
zeytin ahmlanna 
başlarken, fiyatların 
önümüzdeki 
günlerde, piyasa 
koşullarına göre 
belirleneceğini 
verilen fiyatların 
Marmarabirlik’in 
üstünde olacağını 
söyledi.

Erol GURÇAY

Kontrollü Kriz

Bürokrasi. 3 Kasım secim 
sonuçlarını beğenmedi.

Ama. Sonucu değiştiremedi
Bu dönemin. AK Parti ile bürokrasi 

arasında bir çekişmeye sahne olacağı, 
sürpriz değildi.

Bu kez medya dikkatliydi.
Medyanın kendi çıkarları, her şey

den öndeydi.
Hepsinin kirli bir tarafı vardı.
Başlangıçta kartel medyanın iki 

büyük gazetesi, iktidara tas koymadı.
Çünkü borçlan vardı.
Medya dışında işleri vardı.
Bu ara, iktidar birinin ocağına incir 

dikiliyordu.
Onlarda fırsatı kaçırmadı.
Ve. Birlikte işlem tamamlandı.
Şimdi belki de sıra, en büyük medya 

grubundaydı.
Borç ertelemesi bitti.
Kısa süre sonra, iktidara eleştiri de 

başladı.
Üniversite hocalarının yürüyüşünde 

açılan “ordu göreve” pankartı, bütün 
gazetelerin manşetinde idi.

Sadece Türkiye’nin en büyük iki 
gazetesinde yerini bulamadı.

Am. Bürokrasi, bu iktidann kolay 
kolay peşini bırakmaz.

Bazen asker kesim, ön plana çıkar.

Bazen sivil kesim, devreye girer.
AK Partiye en büyük direnç, (AB) 

uyum yasalarının uygulanmasında, 
ortaya çıkacak.

Bazen, güvenlik güçleri direnecek.
Bazen de, yargıçlar.
YOK, zaten yapacağını yapıyor.
Bu itiş-kakış, 28 Mart yerel seçim

lere kadar sürer.
Eğer AK Parti geçmiştekinden çok 

daha fazla oy alırsa, bir süre bürokrasi 
geriler.

Eğer oylar düşerse, Medya ve sivil 
toplum örgütleri desteğiyle, bu iktidar 
hırpalanır.

Şu anda, kontrollü bir kriz uygu
landı! seziliyodr.

Zaten bunu, bazı asker ve sivil yet 
kililer gizlemiyor.

t,WW RKRAÇ»
Yeni erler eğitim görüyordu.
Üsteğmen, Karadenizli ere bir 

iskeleti gösterdi ve sordu :
Söyle bakalım bu nedir?”

Karadenizli er cevapladı.
İnsan kılçığıdır komutanım”
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TAŞINMAZ MALIN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 2002/1522 TALİMAT
Satılmasına karar verilen taşınmaz malın cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
1- Gemlik ilçesi Hamidiye Köyü Kazangöl Mevkiinde kayıtlı 143 ada 47 parsel de kayıtlı taşın

maz mal 2825.66 m2 dir. Taşınmaz zeytinlik vasfındadır. Yaklaşık 80 adet Gemlik tipi sofralık 
zeytin cinsi ağaçlar mevcuttur. Ağaçlar bakımsız niteliktedir. Zeytinliğin 1/2 hissesi satışa 
çıkartılmış olmakla muhammen bedeli 2.000.000.000.- TL. dir.

BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ : 16.12.2003 Saat 14.oo’dan 14.10’a kadar
2- Gemlik ilçesi Hamidiye Köyü İçeribağlar Mevkii 130 ada 102 parsel de kayıtlı taşınmaz 

2315.50 m2 miktarlıdır. 70 adet Gemlik tipi sofralık zeytin cinsi ağaçlar mevcuttur. Ağaçlar tam 
sağlıklı olup herhangi bir hastalık ve zararlı söz konusu değildir. Arazi susuzdur. Taşınmaz zeytinlik 
vasfındadır Zeytinliğin 1/4 hissesi satışa çıkartılmış olmakla muhammen bedeli 1.500.000.000.- 
TL. dir.

Birinci satış günü : 16.12.2003 Saat 14.20’den 14.30’a kadar
3- Gemlik ilçesi Hamidiye Köyü Başoluk mevkii 101 Ada 156 parselde kayıtlı taşınmaz 3376.78 

m2 miktarlıdır. Taşınmaz tarla vasfındadır. Taşınmazın 1/2 hissesi satışa çıkartılmış olmakla 
muhammen bedeli 1.500.000.000- TL. dir

Birinci satış günü : 16.12.2003 Saat 14.40’dan 14.50’e kadar
4- Gemlik Hamidiye Köyü Köycivan mevkii 127 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaz 2034.85 m2 

miktarlıdır. Tarla vasfındadır. Köy merkezine yakındır. Taşınmazın 1/2 hissesi satışa çıkartılmış 
olmakla muhammen bedeli 2.500.000.000- TL. dir.

Birinci satış günü : 16.12.2003 Saat 15.oo’den 15.10’a kadar
SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 16.12.2003 günü saat 14.oo’den 15.10’a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğü önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60 
mi ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelli ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26.12.2003 
Cuma günü aynı saat ve yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile
memişse 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 toplamın
dan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle aba çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (T. 
Lirası 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 verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile KDV 
abaya 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 on beş 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 ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
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, ilan 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, başka
ca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış 
ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara İİK 127. maddesine göre tebliğ yerine kaim olacağı ilan 
olunur. İcra Müdürü

(İc. İLK. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No : 27

ihracatta rekor kırıldı
Ekim ayında, 
Cumhuriyet 
tarihinin ihra
cat rekoru 
kırıldı.
Türkiye’nin 
ayhk ihracatı 
ilk kez 4 mil
yar 955 mily
on dolar 
olarak gerçek
leşti.
D«ş Ticaret 
Müsteşarı Tun 
cer Kayalar’ın 
yaptığı açık Ja-

maya göre, 
ihracatta Eylül 
ayında 4 mil
yar 243 mily
on dolar ile 
Cum huriyet 
tarihinin en üst 
düzeyine 
ulaşılmıştı. 
Ekim ayında 
ise bu rekor 
bir kez daha 
kırıldı. Bu 
dönemde bir 
önceki yılın 
aym ayma

göre ihracat, 
%35,7 
oranında 
artarak 4 
milyar 955 
milyon dolar 
oldu. Böylece 
sözkonusu 
rakam, Cum 
huriyet tari
hinin yeni 
ihracat rekoru 
olarak kayıt
lara geçti. 
Ocak-Ekİm 
döneminde ise

Basın : 2003/41

ihracat bir 
önceki yılın 
aynı dönemine 
göre % 33,3 
oranında 
artarak 39 
milyar dolara 
ulaştı.
Açıklamada, 
son dönemde 
döviz kurların-

da yaşanan 
gelişmelerin 
İhracattaki 
artış eğiliminin 
devam etmesi 
için uygun 
koşullar oluş* 
turmaya 
başladığı 
kaydedildi.

Vergiler yüzde । 
28.5 artacak

Ekim ayı a

enflasyon 
rakamları E
çerçeve 
sinde, çeşitli 
vergi ve 
harçlar için 
yeniden 
değerleme oram 
belli oldu.
Çeşitli vergi ve 
harçlar yılbaşından 
itibaren yüzde 
28,5. oranında 
artacak.
Yeniden değerleme 
oranı, pek çok 
vergi ve harcın bir 
sonraki yıl zam- 
lanacak miktarının 
belirlenmesi açısın
dan önem taşıyor. 
Bakanlar 
Kurulu’nun aksine 
bir karar almaması 
halinde, harçlar, 
damga vergisi, 
cezalar ve defter 
tutma hadleri 
artacak.
- 1 yıllık pasaport 
harcı için, 80 
milyon 810 bin 
lira yerine 103 
milyon 840 bin 
lira ödenecek.
- Silah taşıma vesi
ka harcı da 132 
milyon 600 bin 
liradan 170 mil 
yon 391 bin liraya 
yükselecek.
- Motorlu taşıtlar

/ /

vergisi, 1-3 yaş 
arası otomo
billerde halen 177 
milyon 850 bin 
lira olan en düşük 
motorlu taşıt ver
gisi, 228 milyon 
537 bin liraya 
çıkacak.
- Çevre temizlik 
vergisi, yeniden 
değerleme oram 
mn yansı olan 
yüzde 14,25 ora 
nında zam göre
cek. Bu vergide alt 
tutar 385 bin 
liradan 439 bin 
liraya, üst tutar da 
80 milyon 898 bin 
liradan 92 milyon ' 
426 bin liraya 
çıkacak.
- Veraset ve intikal 
vergisindeki istisna 
hadlerinde de yine 
% 28.5 ora nında 
artışa gidilecek.
- Fatura, fiş ve 
rilmemesi ve alın
mamasının cezası, 
84 milyon liradan 
107 milyon 900 
bin liraya 
yükselecek.

5 KASIM 2003
Devam edenler için KUPON NO : 12 ■

I Yeni başlayanlar için KUPON NO * 8 I 
BU PİZZANIN !

I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! ’
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE | 

İŞYERİNİZE GELENLERE .

I BİR PİZZA HEDİYE! ।
I İFTAR MENÜSÜ 

Çorba +

I Sıcak Yemek + 
Pilav + 

Salata + Tatlı

I~ 5.000.000.- TE.

MinMIO MİO PIZZfVRin ■
| [pcsısa I

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE J
I YÜZDE 20 İNDİRİM I 
| İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİKI

_______
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Küçük Kumla ’da 
susuzluğa paydos
Belediye Başkanı Ömer Bal, açılan 5 kuyudan 3’ünde 
kaliteli içme suyuna ulaşıldığını bildirerek 
artık su sorunu yaşanmayacak." dedi.
Ali ÖZYURT

Küçük Kumla 
Belediye 
Başkanı Ömer 
Bal, yapılan 
sondaj çalış
maları sonucu 
açılan kuyular
da yüksek 
kaliteli içme- 
suyuna ulaşıl - 
d iğini açıkladı. 
Bir süredir 
devam eden 
çalışmalar 
sonucunda 
açılan 5 kuyu
dan 3’ünde bol 
olduğu kadar 
kalitesi yüksek 
içmesuyu bulun
duğunu söyleyen 
Başkan Bal, 
"Özellikle yaz 
mevsiminde baş 
gösteren su 
sorunu açılan yeni 
kuyuların devreye 
girmesiyle 
birlikte sona

erecek. Küçük
Kumla’da artık 
herhangi bir su 
sıkıntısı yaşan
mayacak. " dedi. 
Bu arada, belediye 
olarak gerçek
leştirdikleri altyapı 
çalışmaları hakkın
da da bilgi veren

Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, köyü 
sahile bağlayan 
yoldaki parke 
çalışmalarında 
son aşamaya 
gelindiğini bildirdi. 
Başkan Bal, 
yağışlar nedeniyle,

; "Kumla’da

Çin gribi 
kapıda

bir süre ara 
verilen parke 
döşeme işinin 
tekrar başladığını 
anlatarak;
"Kumla’da parke 
döşenmedik 
hiçbir alan 
bırakmayacağız." 
diye konuştu.

Avrupa'da grip 
salgını bu yıl daha 
önceki yıllara göre 
erken başladı.
Doktorlar, 
özellikle İrlanda'
da görülen ve 
Çin gribi adı ver
ilen salgının ağır 
seyrettiğini 
bildirdi.
Doktorlar, önceki 
yıllarda Aralık 
veya Ocak ayların
da görülmeye 
başlanan grip 
salgınının, bu 
yıl İsveç, İrlanda 
ve Fransa'da 
Ekim ayında başla 
dığını belirtti. 
Bu yıl 3 farklı 
grip virüsünün 
görüldüğünü 

bildiren sağlık 
uzmanlan, grip 
a sisinin hast abğa 
ka rsı k ismen 
önlem oiabvie 
c eğ in i kaydetti. 
İsveç'te her y»l 
1000 ila 2500 
ki sin in gribal 
enfeksiyonlar 
sebeb iy4e hayatim 
kaybettiğini 
söyleyen Is vedi 
doktor Kari 
Ekdahl, özellikle 
65 yaş üzerindeki 
kalp ve akciğer 
hastalan ile 
bağışıklık sistemi 
zayıf olanlann 
risk altında 
bulunduğunu 
açıkladı.

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

JAMM SORASI 0A2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
FİTİL 

ÇAKMAK 
FİLİTRE 

POMPA

25.000.000.-TL.
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.
3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET

DİĞER PARÇALARDAŞOK FİYATLAR !
PEŞİN FİYATINA i

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE ■

YAPILAN BAKIMLARDAN I
ÜCRET ALMIYORUZ I

Yeni Pazar Cacl ■■■ ■
Irmak Sok. No: 18/B TFI'SIS ?8 fi/ |

GEMLİK ■ ■■■•■• ** _

GÖKTÜRK LTD. ŞTİ.

WL» ÜÂTl-l
KLEOPflTRfl KONFEKSİYON

BAY & BAYAN VE ÇOCUK 
GİYİM VE AYAKKABI

HİZMETİNİZE ACİLDİ

KALİTEYİ UCUZA ALIN 
FARK! YAŞAYIN 

Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karsısı Okul Sok. No: 3 
Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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KATIRLI KÖYÜ CAMİİ YAPTIRMA YAŞATMA VE KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI VE YERLEŞİM YERİ : KATIRLI KÖYÜ - GEMLİK
Madde 1 - Derneğin Adı : Katırh Köyü Camii Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği 
Gemlik / BURSA
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler :
A) Demeğin amacı :Katırh Kölü Camiinin genişletilmesini yahut yıkılıp yerine yenisinin 
yapılmasını temin eder, bakımı, onarımı ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ve 
görevlilere yardımcı olunmasıdır.
B) Amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları 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 
demekleriyle bağış alıp, vererek karşılıklı yardımlaşır d) Müftülükle devamlı işbirliği 
yapar, e) Gayesine uygun vakıf tesis yapar.

DERNEK KURUCULARI: Madde 3 : Dernek kuuruculan şunlardır :
S.No Adı Soyadı Tabiyeti D. Tarihi Meslek /Sanat İkametgahı
1- Hüseyin Hulusi Bayrak T.C. 1951 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLIK
2- Ali Kadir Sezer T.C. 1961 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLİK
3- İsmail Erten T.C. 1965 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLİK
4- Arif Tetik T.C. 1938 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLİK
5- Dursun Çakmak T.C. 1974 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLİK
6- Selami Uysal T.C. 1940 Çiftçi katırh Köyü-GEMLİK
7- Ali Çetin T.C. 1940 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLİK
8- Recep Yılancı T.C. 1969 Çiftçi Katırh Köyü-GEMLİK

I Demeğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şartı ve şekilleri : 
i Madde 4 - Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. 
I Kanununun 16. maddesinde belirtilen hususlar yerine getirilmek kaydı ile kamu 
| görevlileri de üye olabilir.
| Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) nolu bendlerinde gösterilen ile diğer 
ı kanunlarla demeklere üye olamayacakları belirlenen kişiler, ortaokul ve ortaöğretim 

öğrencileri demek üyesi olamazlar.
Kanunun 4. maddesinin 2 b fıkrasının (4) bendinde gösterilenler, bu bendde belirtilen 
yasak süresince demeğe üye olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye 

I olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de 
ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

I ÜYELİK HAKLARI : Madde 5- Demek yönetim kurulu, üyelik için yazılı olarak yapılan 
I müracaatları en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğinde reddi şeklinde karara 

bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Madde 6 - Hiç kimse demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek 

j kaydıyia. demekten akma hakkına sahiptir.
j Madde 7 - Demek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, 
I 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. 
i maddesi hükümleri gereğince üye olabilecekleri derneklerin, TBMM üyeleri, özel gelir 
| Kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yaranna çalışan derneklerin, 
I yönetim ve denetleme kurullarında görev alamazlar.
| ÜYELİKTEN ÇIKARILMA : Madde 9 : Üyelerden, a) Kanunlara dernek tüzüğüne aykırı 
I ve amaca zarar verici hareket edenler kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu 
| esaslara göre üye olma hakkını kaybederler.

b) Aidatım tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler yönetim 
kurulu He üyelikten çıkarılırlar. Demekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula iti
raz haklan vardır. Genel kurul karan kesindir. Dernekten çıkan ve çıkanlanlar önceden 

i demeğe yaptıkları yardım ve aidatlan geri isteyemezler.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI: Madde 10 : 
Dernek genel kurulu, demeğe kayıtlı asil üyelerden varsa şubelerinin temsilci

I üyelerinden teşekkül eder. Genel kurulun toplantı gününden 1 ay öncesine kadar aidat
larını ödemeyenler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını 
ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilir. Dilek ve 
temennide bulunabilirler. Demek tüzüğünde gazetede yayınlandığı tarihi takip eden 6 
ay remde 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 
demek 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- 

j 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 çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasın
da bîr 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- 
ligine 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. İkinci 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- 
Kğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakalamaz. Genel kurul 
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin 
bulunduğu yerde y a pı lir.
Madde 12- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük 
değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun 
sağlanamadı 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 13- Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki 
amirine bddirilen gün, saat ve yerde yapılır, Genel kurula katılacak üyeler, yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girebilirler. 
Genel fctbit^da ber üyenin bir oy alma hakkı vardı. Üye oyunu bizzat kullanmak zorun
dadır. Kararlar mevcudun safi çoğtfnht^tfylı» alınır. 12. nci maddede belirtilen çoğunluk 
sağlanmış »se (feırtmı bir tutanak ile tesbH edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı 

veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet 
komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan 
sonra toplantıyı yönetmek üzere bîr 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 bîri tarafından görüşülmesi yazılı 
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- Demek 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- Deçnek için gerekli taşınmaz malların satın alın
ması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilme
si 6- Derneğin federasyona katılması ve ayrılması
7- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışmdaki demek veya kuruluşlara 
üye olarak katılması veya ayrılması 8- Demeğin feshedilmesi 9- Mevzuatın kendisine 
verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :
Madde 15- Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 
gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başla
mak üzere yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. İlk 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 edilir 
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 tarahndan bir ay içinde toplantıya çağırılır. 
Çağnnın yapılmaması halinde demek 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 kaçına yetki vermek
2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek deneme ait 
bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Türk vatandaşı olmayanların demek 
üyeliğine kabulü halinde bunları 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.
DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ : Denetleme kurulları, demeğin hesaplarını ve 
çalışmalarının devamlı denetleyerek asgari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim 
kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları 
hakkındaki ihbarlaan üzerine de rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her 
tiirlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeye mecburdur. 
Yönetim kurulu 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 başkanı 
tarafından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üyeleri ad ve soyadları, baba adlan, 
doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlan 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 toplantınm 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 kayıt
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 kurullannın kararlan tarih ve numara sırası ile bu deftere 
yazılır. Kararların 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 alınan paralann karşılığında kesilen 
makbuzlar bu deftere işlenir.
Bilanço esasına tabi olan dernekler ise,
1- Üye Kayıt Defteri 2- Karar Defteri 3- Yevmiye Defteri 4- Büyük Defter 5- Envanter 
Defteri 6- Alındı belgeleri kayıt defterine tutnıalan ve bu defterlerin noterden tasdiki 
zorunludur.
GELİR VE GİDERDE USUL : Madde 24 : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve 
giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gös
terilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelir
lerinin alınmasında kullanılacak alındığı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Derneğin 
talebi üzerine otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre dernekçe 
alındığı belgeleri mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat 
kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağlandıktan sonra 
derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış Ve aidat toplayacak kişi veya 
kişilerin, dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir. Bu karar o yerin cn büyük mülki 
amirliğine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bun* 
lar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.
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Göz tansiyonuna dikkat!
KATIRLI KÖYÜ CAMİİ 
YAPTIRMA YASATMA 

VE KORUMA DERNEĞİ 
TÜZÜĞÜ

Göz içindeki sıvı 
basıncının artması 
sonucu oluşan göz 
tansiyonu 
hastalığının tedavi 
edilmediği taktirde 
körlüğe yolaçtığı 
belirtildi.
Göz hastalıkları 
uzmanlan, göz tan
siyonu hastalığının 
görme sinirini 
tahrip ettiğini ve 
genellikle 
belirti vermeden 
ilerlediğini 
kaydettiler.
Bu hastalığın sık
lıkla 40 yaşın 
üzerindekilerde 
görüldüğünü ifade 
eden uzmanlar, 
göz tansiyonunun 
ciddi bir halk 
sağlığı sorunu 
olduğunu belirtti.

Dünyadaki körlük
lerin yaklaşık % 
20’sini bu hastalık 
oluşturuyor. 
Hastalık çok iler
lemeden fark 
edilemiyor.
Zaman zaman baş 
ağnsı, ışığa baka
mama, geçici 
görme bulanıklık
ları gibi belirtiler 
hastalarda baş 
gösteriyor.
Erken teşhisin her 
hastalıkta olduğu 
gibi göz tansi 
yonunda da önemli 
olduğunu bildiren 
uzmanlar, "Göz içi 
sıvı basıncı 
normal olan 
bazı hastalarda 
vücut tansiyo 
nıınun yüksek ya 
da düşük oluşu,

damar hastalık
ları ve ritm 
bozuklukları gibi 
nedenler de 
görme sinirini 
tahrip ediyor." 
dediler.
Bunun sonucunda 
göz tansiyonu 
ortaya çıkabildiğine 
değinen uzmanlar, 
hastalığın erken 
teşhis edilmesi 
halinde ise ilaç,

lazer veya cerrahi 
müdahale ile 
hastalığın iler
lemesinin 
önlenebildiğim, 
özellikle 35 yaşın 
üzerindekiler 
periyodik olarak 
her yıl göz muaye 
nesi olarak göz içi 
sıvı basıncını takip 
ettirmeleri gerek
tiğine dikkat 
çektiler.

Stresin Azı

6, devasa
TAŞINMAZ MAL EDİNME : Madde 25 : Demet 
amacmı rcrirfe efirft iç» to*4p» w Mtia etev yete 
9e taşınmaz mal cdbteMfer w bwdan wtato*r Mhe w 
terk edebdtr Kamu yaranma çalmam 1ı aran teamddclaa 
sonra ikamet gahı le amaç ue taafcyetten na gerctt 
olanlardan başlı a taşuunaz mata rahip otemaz.
Derneğe sat m alman veya bap* w vaaayef yateyte 
derneğe intikal eden taı—az malar dernek adana 
tapuya tescilinden itibaren uc ay içinden içişten 
Bakanlığına hiMndir
DERNEĞİN SANDIK Kl RMAS4 : Madde 2b : Dernek 
yardım sandığı kurar dernekten saŞiaaan kan ûjnter- 
ine paylaştırmamak, faiz ve başka adteria uyetermr 
gelir sağlamamak şartı 3e üyelerinin yiyecek, giyecek 
gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtıyaciam karsdamak 
amacıyla sandık kuraabilîr.
Sandığın kuruluş ve çalışma es aslan içişleri 
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçeverinde yöne
tim kurulunca tesbit edilip yürütülür
LOKAL AÇMA : Madde 27 : Dernek merkez ve 
şubelerinin bulunduğu yerde mahallîn en buyufc mâla 
amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davraaana- 
mak şartı ile birer lokal açıp isletebilirler.
DERNEĞİN FEZH VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ 
Madde 28 : Genel kurulun derneğin feshine karar ala
bilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına 
sahip bulunan dernek üyelerinin (Temsilci üy eler dah' 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır 
İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, 
üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağnhr. 
İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve 
denetleme kurulları üye tam sayısının iki katindan az 
olmamak üzere ne olursa olsun feshin konusu görüşe
bilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan 
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından bes gün 
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile 
bildirilir.
Madde 29 : Dern»om fesih halinde menkul ve gayri 
menkul malları Gemlik Müftülüğüne intikal eder. 
Madde 30 . GEÇİCİ YÖNETİM KURULU : 
Mehmet Hulusi Bayrak (Başkan), Ali Kadir Sezer 
(Bakan Yardımcısı), İsmail Erten (Muhasip), Arif Tetik 
(Yazman), Dursun Çatmak (Veznedar), Selami Uysal 
(Üye) Ali Çetin (Üye) Recep Yılancı (Üye)

Motivasyonda Etkili NÖBETÇİ ECZANE

Kişinin fiziksel ve 
ruhsal hayatında 
kalıcı etkiler 
bırakmayan, baş 
edilebilir düzeydeki 
stresin, motivasyo 
nu olumlu 
etkilediği bildirildi. 
Stratejik Yönetim 
Danışmanı Prof. 
Dr. İsmail Üstel, 
"kişiyi pes etmek
ten uzak tutan 
içsel bir güç, 
başarı kararlığı" 
olarak tanımladığı 
motivasyonda, 
stresin derecesinin 
belirleyici faktör 
olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Üstel, 
ruhsal ve fiziksel 
hayatı olumsuz 
yönde etkilemeye
cek düzeydeki, 
heyecan ve stresin 
kişinin profesyonel 
hayattaki motivasy
onunu artırdığım 
belirterek, "Stres 
dozuna göre moti
vasyonu olumlu 
ya da olumsuz 
yönde etkiler. 
Kaldırılabilir 
düzeydeki stres 
motivasyona 
katkıda bulunur. 
Aşırt zorlanma 
biçimindeki stres

ABONE OLUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

KErfezdüzeyi ise moti
vasyonu düşürür" 
dedi.
Üstel, stresin yanı 
sıra performansın 
değerlendirmesi, 
kariyer planlaması
na gidilmesi ve

5 Kasım 2003 Çarjamba 
KAHRAMAN ECZANESİ

maların ödül
lendirilmesinin de 
motivasyon 
üzerinde olumlu 
etkileri olduğunu 
söyledi.

5 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
Çarşamba 54.55 06.23 11.54 14.45 17.13 18.34

YIL : 31 SAYI : 1689
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 GEMÜK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanma^
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1994 yılında, temeli 
dönemin Spordan 
sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem 
tarafından atılan 
Spor Salonu inşaatı 
tüm hızıyla 
devam ediyor, 
ödenek çıkmaması 
nedeniyle, yıllardır 
çakılan temel 
kazıklarıyla kalan 
spor salonu inşaatı, 
yükleyici firma Başel 
inşaat AŞ tarafından 
2004 yılı sonuna 
kadar tamamlanıp, 
Gemlik gençliğinin

hizmetine sunulacağı 
belirtildi.
Firma yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
şu anda müştemilat 
kısmının betonarme 
kaba inşaatının 
tamamlanarak, 
salonun seyirci 
tribünlerinin beton 
kısımlarının kalıp 
larının çakılmakta 
olduğu belirtilirken, 
salonun ana 
yükleyici direklerinin 
ise, önümüzdeki ay 
içinde bitirilerek, 
tuğla örümüne

başlanılacağı 
müjdesi verildi.
1500 seyirci kapa
siteli salonun dışında 
4 adet soyunma 
odası, hakemler ve 
antrenörler içinde 
2’şer soyunma 
odası, duş, wc ve 
lavabo bulunuyor. 
Salonda ayrıca, 
bir adet antrenman 
salonu, hem 
mekanik hem de 
statik çalışmalar için 
kondüsyon salonu 
ile sauna mevcut. 
Gemlik gençliğine 
büyük imkan tanıya
cak olan spor salo
nunda, sağlık 
merkezi ve doktor, 
muayene ve hasta 
dinlenme ihtiyaçları
na cevap verecek 
şekilde düzen
lenirken, 90 kişilik 
eğitim salonu ve 
32 kişilik kütüphane 
sporcuların kullanı 
mı için hazırlanacak.

Temeli 10 yıl önce atılan Gemlik Kapalı Spor Salonu n un keüf 
bedeli 18 milyon lira idi. Yapımı 10 yıl süren ve aşağıda görüldüğe 

gibi tamamlanacak olan Spor Salonu, bin 500 seyirci alabilecek

Marmarabirlik’te zeytin
taşıma ihalesi yapıldı 

Seyfettin SEKERSÖZ 

Marmara- 
birlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperati- 
fi’nin bu yıl 
alacağı zeytin 
leri merkez 
depoya taşın
ması için 
açılan ihale 
dün gerçek
leştirildi. 
Belde ve
köylerde 
Kooperatifin 
muhabirleri 
tarafından 
alındıktan 
sonra, 
merkez depo
lara taşınacak 
zeytinlerin

köylerin yol 
uzaklıklarına 
göre belir
lenen ücret 
karşılığı taşı
nacak iha 
leye, çok 
sayıda 
katılımcı

olduğu 
görüldü.
Kooperatifin 
zeytin hali 
yanma 
taşman 
merkezinde 
gerçekleş 
tirilen taşıma

ihalesinde 
en düşük 
fiyatı vere
rek, ihaleyi 
kaza nanlar 
belirlenen 
hatlardan 
zeytin taşı
yacaklar.

BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin saygın ve başanlı 

idarecilerinden
Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü

İDRİS AKA’NIN
Muhterem Babası

CEHALETTİN AKA NIN 
vefatını teessürle öğrenmiş 

bulunmaktayız.
Merhuma Cenab-ı Allah’tan 

rahmet ve mağfiret, 
yakınlarına sabrı cemil dileriz. 

YEŞİLIRMAK DERSHANESİ GEMLİK ŞUBESİ 
İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİ



Doktorlar dün hasta bakmadı
'ti

LO
f. / /â Türk Tabipler Birliği tarafından ülke genelinde dün tüm doktorlar, “İnsanca yaşayabilecek

leri bir maaş artışı, iş güvencesi, eşit, ulaşılabilir sağlık hakkı için" bir günlüğüne iş 
bıraktı. SSK ve Devlet Hastanesi’ndeki doktorlar, hasta muayenesi yapmadılar. Bir günlük
eylem, ilçemizde olaysız bir şekilde son buldu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 8'de 

■ * ...... " 1 11 r

Adnan Tellin II Daimi 
Encümen üyeliğine seçildi 
Anavatan Partisi eski İlçe Başkanı ve İl 
Genel Meclis Üyesi Adnan Tekin, dün 
yapılan İl Genel Meclisi organ seçimlerinde, 
daimi encümen üyeliğine yeniden seçildi.

Ali Özyurt’un haberi sayfa 2’de

Belediye Başkam Mehmet Turgut, Sunğipek arazisi konusunda hiçbir talebi olmadığını açıkladı

Güne Bakış
J Kadri Güler

]I gemlikkorfez5.mynet.com

Bu ne perhiz!
Belediye de yapılan basın toplantısından 

I dönen Seyfettin Şekersöz’ün yandaki haberini 
I okuyunca şaşırdım..

I Halkımızın bu durumlarda kullandığı bir 
İldeyim vardır. Hemen dudaklarından o sözler 
II döküldü:

“Ba ne perhiz, bu ne lahana turşusu..."
I 57. hükümet tarafından Uludağ Üniversite
li si ne tahsis edilen ancak, 3 Kasım 2002 seçim- 
Iİlerinde iktidarın değişmesiyle tahsisi engelenen 
I Sunğipek te yüksek okulların ve Hukuk 
II Fakültesi nin gecikmesine neden olan kişilerin 
II başında gelen sanki Belediye Başkanı Mehmet 
| Turgut değil de, Uludağ Üniversitesi Rektörü 
IIMustafa Yurtkuran...

Biz, Gemlik KÖRFEZ olarak, tahsisin 
11 tamamının biran önce üniversite yapılmasını 
[başından beri savunduk.

Bu gecikmenin tek nedeni olarak da, Belediye 
{Başkam ile AKP Bursa Milletvekili hemşehrimiz 
I Aftan Karapaşaoğhı’nu gördük.

Bu iki siyasetçinin tüm konuşmaları ve açıkla- 
I malan gazete arşivlerinde saklı duruyor.

Peki ne oldu da bu değişim yaşanıyor...
Olan şu.
AKP Bursa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili 

Faruk Çelik, Rektör ile konuşarak, bu işi çözdü.
Küçük Kumladaki açılışda da müjdeyi verdi.
Sevgili Belediye Başkanı’mız şimdi strateji 

değiştirdi.
Ne yapalım bu da bir gelişmedir.
Ama bugüne kadar yaşananlar unutulmaz.
Gemlik halkı unutur mu?. Bakıp göreceğiz.

Dün, basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemlik’te açılacak yüksek okul ve fakültelerin 
basılacak ÖSS kitapçığında yer almasını istedi. Turgut, bu 
konuda geç kalınmaması gerektiğini de söyledi.
✓ Maliye Bakanlığı tarafın
dan Sunğipek Fabrikası ve 
arazisinin Uludağ Üniversite- 
si’ne tahsisinin yapıldığı 
haberinin Gemlik Körfez’de 
yayınlanmasından sonra, 
dün bir basın toplantısı 
düzenleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
Üniversiteye sahip çıktı ve 
bugüne kadar öne sürdüğü 
arazi istemlerinden 
vazgeçtiğini söyledi.
✓ Mehmet Turgut, bu yıl 
basılacak ÖSS kitapçığında 
Gemlik’in yer almasını 
isterken, bunun gecikmesi 
halinde “ Aksi takdirde 
hiç kimse bu yanlışlığın 
vebalini ödeyemez” dedi. 
✓ Üniversitenin gelecek 
yıl açılması için, her türlü 
yardıma hazır olduğunu da 
söyleyen Belediye Başkanı, 
birçok binanın gelecek 
öğrenim yılma yetiştirilebile- 
ceğini belirterek, “Kaybe 
decek bir günümüz bile 
yok” şeklinde konuştu.

Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 5’de

Kumla’da AKP’lfcr ile
Bal'm kavgası büyüyor
Kumla’da yeni aldığı evin onanmında kaçak 
elektrik kullandığı iddialarına düzenlediği basın 
toplantısıyla yanıt vererek, AK Parti Kumla 
Belde Teşkilatı Başkanı Sedat Yaşar T suçlayan 
Ömer Bal’a, Yaşar’dan sert yanıt geldi.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal’ın 
kaçak elektrik 
kullandığı 
konusunda çıkan 
haberler üzerine, 
yaptığı açıkla
malara AK Parti 
İlçe Merkezi’nde 
düzenlenen basın 
toplantısıyla 
cevap verildi. 
AK Parti Kumla Belde 
Başkanı Sedat Yaşar, Bal’ın 
iddialannın gerçeği yansıt

madığını, kendisine ait 
elektrik borcu bulun
madığım belgeleriyle 
gazetecilere anlattı.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3'de

gemlikkorfez5.mynet.com
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9 
E« Tribün Terörü• 
k
* Uzun yıllardan bu yana var da...
y Son dönemde azdı.

Tribünlerde yaşanan vahyetten söz ediyo
rum.

A takımının yandaşları ile B takımının 
yandaşlan birbirlerine giriyor.

Hem de ne girme...
Adeta savaş.
Bir tek top tüfek yok.
Stada sokmak olanaklı olsa onu da kul-

! . lanacaklar ya...
Sahada top, tribünde alev topu oradan 

1 oraya gidiyor.
Futbol topu spor aracı da..

I Alev topunun işi ne?
Tribün vahşetinin çıkış nedeni çok.

, İşin başı eğitim diyeceğim ama...
। ‘ Dilim tam varmıyor.

Çünkü eğitimli insanlarda bazen hırsına 
■ yeniliyor.

Olay aslında adına futbol takımı denilen 
I ancak spordan başka her türlü olayın içinde 
' olan örgütlerden kaynaklanıyor.

Yöneticiden baslıvpr.
Zincirleme teknik adama, seyirciye, spor 

' I basınına kadar uzanıyor.
Bu zinciri oluşturan halkaların denetimi 

I çok önemli.
İyi de kim denetleyecek?
Çünkü mekanizma öylesine girift hale 

I gelmiş ki, içinde ne ararsan var.
Para var.
İmtiyaz var.
Çıkarlar var.
Var da var.
Onun için;
Önce çıkan spordan ayıklamak gereki

I y°r-
Sporun gerçekten de spor için yapılacağı 

I bir ortamda yaratmak en önemli ayak.
Diğer spor dallan değil ama futbol res- 

I men sektör haline gelmiş.
Sektör olunca olay ticari bir boyut 

I kazanıyor.
Aslında kavgada gürültüde buradan kopu

I y°r*
। Yoksa, üç beş spor severin karşılıklı 

' I dalaşmasından ibaret değil olay.
I İnsanın ya manyak, ya da müptela olması
I gerekir.
। Birbirinin canına kastetmesi için.
। Atlar tepişecek kuzular ezilecek.
| Aynen böyle oluyor.
I Futbolun kremasını kodamanlar yiyor.
I Ceremesini izleyici çekiyor.
I Onun içinde oyun oynanıyor.
I Oyuna alet olmamak gerek.
| Ama nasıl olmasınlar kİ?
ı Ülkemizde kaybedecek şeyi olmayan 

ı I insan sayısı o kadar çok ki..
I Asıl »orunda bu galiba..

Adnan Tekin İl Daimi
Encümen üyeliğine seçildi

Ali ÖZYURT * *

Anavatan Parti 
si'nden 2 yıldır II 
Genel Meclisi 
üyeliği görevinde 
bulunan Adnan 
Tekin, aynı zaman 
da İl Daimi Encü 
men Üyesi oldu. 
Tekin, İl Genel 
Meclisi’nin Kasım 
ayı toplantısında 
gerçekleşen İl 
Daimi Encümen 
Üyeliği seçim
lerinde, bu göreve 
talip 12 aday 
arasından 41 oy 
alarak 3.dönem İl 
Daimi Encümen 
Üyeliği’ne seçildi. 
Tekin böylece 
Bursa Valiliği İl 
Daimi Encümen 
Üyesi olarak gö
rev yapacak 74 
kişiden birisi oldu. 
Dün partisinin ilce 
binasında bir ba 
sın toplantısı dü
zenleyen Adnan 
Tekin İl Daimi 
Encümeni’nin 
2003 yılında Gem 
lik’e bağlı köylere 
gerçekleştirdiği 
yardımları anlattı. 
Tekin’in liste 
haline getirdiği 
köylerde yapılacak 
işler konusunda

dağıtımı yapılan 
para ve malzeme 
yardımları şöyle; 
Nakit yardımlar 
Kurtul 10 milyar, 
Şahinyurdu 6 
milyar, Yeniköy 5 
milyar, Büyük 
Kumla 22 milyar, 
Muratoba 2 mil
yar, Engürücük 4 
milyar ve aynca 
köylere greyder 
için yakıt parası 
olarak 1 milyar 
lira aktarıldı.
Parke taşı yardım
ları : Büyük Kumla 
1000 m2, Gençali 
1000 m2, Kara • 
caali 1000 m2, 
Engürücük 1000 
m2, Şahin yurdu 
500 m2 ve Yeni 
köy 500 m2 
Yolu asfatlanan 
köyler: Haydariye 
köy yolunda 
9 km, Muratoba 
köyü yolunda 6 
km, Askeri Hara 
yolu’nda 8 km, 
Gençali Köyü 
yolunda 1 km’lik 
bölümde asfalt 
çalışması gerçek
leştirilirken Cihat 
h ve Narh üstü 
yollan yatırım 
proğramma alındı.

Sulama havuzu 
için nakit yardım
ları: Gençali Köyü 
ilaç havuzu yapımı 
için 11 milyar 500 
milyon lira, sula
ma havuzlan için 
de Hamidi ye’ye 
41 milyar, 
Katırlı’ya 28 mil
yar, Fevziye’ye de 
25 milyar kaynak 
aktarıldı.
Içmesuyu borusu 
yardımı : Kara 
caali Köyü’ne 3 
bin 500 metre, 
Engürücük’e 6 bin 
100 metre ve 
Muratoba’ya 400 
metrek içmesuyu 
boru yardımında 
bulunuldu.
Karacaali'nin 
kanalizasyon soru

nunun bu yıl 
bitirileceğini 
bildiren Adnan 
Tekin, Haydariye 
Köyü kanalizasyon 
yapımının da proğ 
rama alındığını 
bildirdi.
Tekin aynca ev ve 
araç yakıt ücreti 
olarak, 8 milyar 
lira ödenek 
çıkarıldığını. Milli 
Eğitim'e çeşitli 
ihtiyaçtan için 
92 milyar lira 
aktarıldığını, 
Gemlik Stadının 
uzay çatısının 
yapıldığını ve 
Küçük Kumla'nın 
Drenajlı futbol 
sahasına 
kavuşturulduğunu 
söyledi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır. 

I SATILIK PAİRE^^TÎrÂlÎÎTdÂÎrE^^^B^SAtÎlÎkOTOİ
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 1OO ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Manastır’da 
120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

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.

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69 

92 Model Beyaz Broadway
LPG ruhsatına işli 

Orjinal
6.600.000.000 .TL 
(0.535) 925 81 02

İlk sahibinden 
93 Model Şahin 

58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

Gazetemiz Büromuz 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3 / B GEMLİK 
Tel : 513 17 97



Sayfa 3‘ 6 Kasım 2003 Perşembe
HABER

Kumla’da AKP’liler ile
Bal’ın kavgası büyüyor JtMİ Erol GÜRÇAY

Kumla da yeni aldığı evin onanırımda kaçak elektrik kullandığı iddialanna 
düzenlediği basın toplantısıyla yanıt vererek, AK Parti Kumla belde teşkilatı 
başkanı Sedat Yaşar’ı suçlayan Ömer Bal’a, Yaşar’dan sert yanıt geldi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Küçük Kumla Belediye 
Başkam Ömer Bal ile 
AK Parti Belde Başkanı 
Sedat Yaşar arasında 
ipler her geçen gün 
gerilirken, taraflar 
düzenledikleri basın 
toplantılarıyla 
birbirlerini suçlamaya 
devam ediyorlar.
Belediye Başkanı Ömer 
Bal’ın kendi zeytinlik
lerine su basarken ve 
Yalıda aldığı evin 
onanırımda kaçak elek
trik kullandığı suçla
masıyla, TED AŞ 
tarafından kendisine 
ceza kesilirken, basma 
verdiği bilgilerle kendi
sine karsı siyasi komp- 

kurduğu iddiasında 
bulunduğu Sedat Yaşar, 
dün AK Parti İlce 
merkezinde düzenlediği 
basın toplantısıyla 
Ömer Bal’ı topa tuttu. 
AK Parti İlce Başkanı 
Enver Şahin ile birlikte 
basma açıklamalarda 
bulunan Sedat Yaşar, 
bahsi geçen iş yer
lerinin babasına ait 
olduğunu belirterek, 
"Babam yurt dışında 
olduğu için elektrik 
abonesini kendi üze 
rime yaptırdım. Ancak 
borç kiracılarım olan 
Süheyla Özgür ile Ulvi 
Bayar’a aittir" diyerek

TAŞI 
GEDİĞİNE

Sıfır.,..
Parada dünyada "sıfır” birin* 
asiymişiz.
Bol sıfır yalnız parada mı siyaset
teki sıfırlara ne diyelim.
Onlar "sıfır” olmasaydı, 
Para da bol sıfır olurmuydu ki...

Ömer Bal’ın iddi
alarının gerçek dışı 
olduğunu iddia etti. . 
Sedat Yaşar, ayrıca 
bahsi geçen Çay 
Bahçesi’nin de 1998 
yılından bu yana bele 
diyeden kiralandığını, 
ancak 2002 yılında 
Mal Müdürlüğü’hden 
gelen yazıyla şok 
olduklarını ifade ede
rek, "Mal Müdürlü 
ğü bize çay bahçe 
sinin olduğu yerin 
Hazinaya ait oldu 
ğunu ve kiralama 
işininde hazine tara 
fından yapılacağını 
yazı ile bildirdi. Kıyı 
kenar kanununa göre 
doğal kıyılar hâzineye 
aitmiş, Kumla beledi 
yesi yıllardır kendi 
malıymış gibi bize 
hâzinenin yerini kira 
/ayarak para aldı" 
diyerek, son dört yılda 
belediyeye yaklaşık 7-8 
milyar lira kira ödedik^ 
lerini belirtti.
Ömer Bal’ın kendisi 
hakkında suçlamalara 
karşı dava açmak 
istemediğini ifade eden 
Sedat Yaşar, "İçimden 
dava açmak gelmiyor, 
eğer benden kira ala
cağı iddiasında bulu 
nursa o zaman gere 
keni yapacağım " diye

konuştu.
Hâzineye olan kira 
borçlarını taksitten 
direrek ödediğini elin
deki belgelerle ispat 
yoluna giden Sedat 
Yaşar, "Verilmeyecek 
hiçbir hesabım yok" 
diyen Ömer Bal’a gön
dermelerde bulunarak, 
"Ömer Bal bu iddia 
lan neden hakkında 
suçlamalar çıktıktan 
20 gün sonra cevap
lıyor, bu belgeleri yeni 
mi buldu, ama benim 
belgelerim hazır" 
diyerek "Korkunun 
ecele faydası yok" 
felsefesiyle yaklaşan 
yerel seçimlerden kork
tuğunu iddia ediyor. 
Ömer Bal’ın 
"Kendim battım, AK 
Parti belde başkanı 
Sedat Yaşar’ı da bu 
bataklığa nasıl çeke 
rim " düşüncesiyle 
hareket ettiğini 
söyleyen Yaşar, 
Ömer Bal’ı "Yerel 
gazetelerin beldeye 
girmesini önlemekle" 
suçladı.
"Ben dürüstüm, bana 
güvenmeye devam 
edin " diyerek, vatan
daşları kandırdığı iddi
asıyla Ömer Bal’ın 
seçimlerde gereken 
cevabı alacağı iddiasın
da bulunan Sedat 
Yaşar, son olarak ta 
"Sayın başkanın 
tahriklerine gelmem, 
ben genç ve tecrübesiz 
olabilirim fakat 
asla cahil olamam" 
yanıtını verdi. 
AK Parti İlçe Başkanı

Enver Şahin’de Kumla 
Belediye Başkanı Ömer 
Bal’ı suçlayarak, 
"Yavuz hırsız ev sahib
ini bastırır" düşünce
siyle "Bugün TEDAŞ’ı 
suçlayan kişi yarın 
kötü işlerini seyyar 
satıcıya, simitçiye 
yükler" diye konuştu. 
KAVLAK HAVA 
ATIYOR
Geçtiğimiz günlerde, 
partilerinden topluca 
istifa ettikleri yay
garasını koparan 
Ercan Kavlak’a da 
göndermelerde bulunan 
Enver Şahin, sorunun 
Kavlak’in "Kumla 
belediye başkanlığına 
kesin aday olmak 
istemesinden " kay
naklandığını ileri sürdü. 
"Arkamda 2 bin oy 
var" diyerek telefonla 
devamlı olarak kendisi
ni aradığını iddia ettiği
Ercan Kavlak’in basma 
yanlış bilgi yerdiğini 
söyleyen Şahin, "İsti
falar tüzüğümüze göre 
bizzat yada Noter ka 
nalıyla yapılır, kaldıki 
partiye bırakılan liste 
de imzalar bile belli 
değil. Kendisi 2 bin 
oyum var diyor, o za 
man bağımsız girsin. 
Bizden başkanlık için 
kesin adaylık istedi, 
biz kabul etmedik, 
bunu şimdi belirleye
meyiz. Partiye bırakı 
lan listede çoğunlukta 
olan isimler, kendi 
akrabaları, sayın 
Kavlak’la bir ilişkimiz 
yoktur" diye 
konuştu.

Değişim Manzaralı
Değişimin karşısında hiç bir kimse dire 

nemez.
AK Parti Milletvekili Durmuş Elkatmıs 

bakın ne diyor.
“- Geçmişte Avrupa Birliğine ve 

özelleştirmeye karşıydım”
“- Ama. Bugün hatalı düşündüğümü 

anladım. (AB)’yi de, özelleştirmeyi de 
desteklemiyorum. ”

Ve. İlave ediyor.
“- Ama. Bana inanmıyorlar”
Evet. Sayın Elkatmış’a, inanmak gereki 

yor.
Çünkü. Değişim, onu da etkilemiştir.
Geçmişte Bülent Ecevit:

Toprak işleyenin,
Su kullananın” demişti.
Bu En katı, sol bir söylemdi.
Bu söylem, tapunun delinmesiydi.
Ama. Sayın Ecevit de, değişimin 

karşısında direnemedi.
Liberal anlayışı savunan, bir hükümetin 

Başbakanı oldu.
Ara ara, Fetullah Gülen ile bile, görüştü.
Şimdi. Sayın Ecevit’e, şeriatı destekledi 

diyebilirmiyiz.
Eskiler bilir.
Süleyman Demirel’in rahmetli İnönü’ye 

karşı, en büyük kozu dindi.
(1960)Iı yılların ortalarında;

Biz bu memlekette, müslümanız diye 
rek göğsümüzü gere gere dolaşamayacak- 
mıyız” demişti.

Daha sonra ise, bir numaralı laik oldu 
çıktı.

Şimdi. Sayın Demirel’e takıyye yaptı mı 
diyeceğiz.

Hayır demiyeceğiz.
Çünkü Sayın Demirci’de, değişime ayak 

uydurdu.
Demirel’in meşhur bir sözü var.
“- Dün dündür, bugün bugündür”
Bu söz bir açıdan da, değişimi ifade edi 

yor.
İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı 

Nur Sertel’de, bir zamanlar Atatürk ilke ve 
inkılaplarına karşı soğukmuş.

Atatürkçü kalıpların, düşünmeyen 
insan yarattığını” iddia etmiş.

Ama. Son yıllarda, Atatürk ilke ve 
inkılaplarının en güçlü savunucusu olmuş.

Ona da, inanmak durumundayız.
Takıyye yapıyorsun, diyemeyiz.
İşte. Size ülkemizden farklı kulvarlarda, 

değişim farklı kulvarlarda değişim man- 
z al arı. Okuyun. Sizde ne durumda 
olduğunuzu, gözden geçirin.

GÜNÜN
Kuvvetli kimse, hiddet anında 
İradesine hakim olan kişidir. 

“Bir hadis”
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Kamuda
Kamu yönetiminde
ki şikayetleri değer
lendirmek amacıyla 
"Etik Kurul" 
oluşturulacak.
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, etik kural
lara aykın hareket 
eden yöneticilerin 
isimlerinin Resmi 
Gazete’de yayımla
narak kamuoyuna 
açıklanacağını 
söyledi.
Ankara’da düzenle
nen "Kamu 
Etiğinde Amerikan 
Modeli" konulu 
toplantıda konuşan 
Atalay, Etik Kurul 
oluşturulması ile

Bedelli askerlik çalışması yok
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi 
Gönül, bedelli 
askerlikle ilgili bir 
çalışma yapıl
madığını, askerliğin 
kısaltılmasının da 
söz konusu 
olmadığını söyledi. 
Vecdi Gönül Plan 
ve Bütçe Komisyo 
nunda kabul edilen 
bakanlığının bütçe
si üzerinde mil

“Etik Kurul” oluşturulacak
ilgili tasarının 
tamamlanmak 
üzere olduğunu 
belirtti. Atalay, 
şöyle konuştu: 
"Bu Kurul, kamu 
yönetiminde, 
kamu görevi ile 
rinde etik kurallar 
konusunda çalış
malar yapacak. 
Hem birikimleri 
değerlendirecek, 
hem dünyadaki 
gelişmeleri izleye
cek, hem de 
toplumumuzda 
kamu yönetim
imizde meydana 
gelen şikayetleri 
değerlendirecek.

letvekillerinin soru
larını yanıtlarken, 
gündemlerinde 
bedelli askerlik 
bulunmadığını 
söyledi.
Bedelli askerlik 
için kaynakta 
bulunması gereken 
fazlalığın şu an için 
olmadığını bildiren 
Vecdi Gönül asker
liğin kısaltılmasıyla 
ilgili bir çalışma da

Yani şikayet 
konusu değer
lendirilecek bu 
Kurul tarafından 
ve Resmi Gaze 
te’de yayım
lanacak.
Yani orda etik 
kurallara aykırı 
yöneticinin bir 
tutumu varsa 
bunu kamuoyu 
bilmiş olacak." 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik de, 
eğitimin, etik 
değerlerle 
beslenerek yaşam 
biçimi haline 
dönüştürülmesi 
gerektiğini söyledi.

yapılmadığını 
söyledi.
Vecdi Gönül, 
"7 Ekim’de geçen 
tezkerenin içeriği 
zaten Irak’ta 
ihtiyaç halinde 
asker gönderilme
sidir,. Irak halkının 
ihtiyacı tpuayece 
sinde gönderilme
sidir. Bu.ihtiyaç 
bize bildirişmediği 
sürece ve

Çelik, "Eğer 
öğrenciye 
verdiğiniz bilgi, 
onda bir davranış 
moduna dönüş 
müyorsa, eğer bir 
ahlak olarak 
ortaya çıkmıyorsa, 
eğer o insanın 
insan olma 
vasfını ortaya 
çıkarmıyorsa, 
o verdiğiniz eğitim 
de bir sakatlık var 
demektir. Eğitim, 
etik değerlerle 
beslenmediği 
zaman amacına 
ulaşmamış 
demektir" 
diye konuştu.

gönderilme şekli, 
gönderilme yeri, 
yapılacak görev 
komuta konusun
ca anlaşılmadığı 
slirece asker 
gönderilmesi 
esasında söz 
konusu olmaya
caktır. Bu müzak
ereler aralıklarla 
devam etmekte
dir" diye 
konuştu.

Türkiye’de I
sosyal güvenlik 
açığı yüzde 15

Türkiye’de nüfusun 
% 15’e yakınının 
herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna 
bağlı olmadığı 
bildirildi.
SSK İstatistik 
Yıllığı nda yer alan 
verilere göre ise, 
2002 yılı itibariyle, 
SSK, Türkiye’de 
aile fertleriyle 
birlikte nüfusun 
% 47,83’üne yani 
33.304.490 
kişiye sosyal 
güvenlik sağlıyor. 
Emekli Sandığı’dan 
sosyal güvenlik 
hizmeti alanların 
sayısı ise

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Selda UĞUR

10.126.993. Bağ
Kur da 
15.547.991 
kişiye sosyal 
güvenlik sağlıyor. 
Türkiye’de, 
324.302 kişi ise 
bazı özel banka ve 
sigorta şirket
lerinin sandıklarına 
bağlı olarak sosyal 
güvenlik haklarına 
sahip bulunuyor. 
Türkiye nüfusunun 
% 14,83’ü yani 
yaklaşık 10 milyon 
kişi ise sosyal 
güvenlik kuru- 
luşlan kapsamı 
dışında yer 
alıyor.

0

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

BİLGİSAYAR MASASI

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72
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Devam edenler için KUPON NO: 13 |
Yeni başlayanlar için KUPON NO: 8

BU PİZZANIN 1 
| TADINA BAKMAK İSTERSENİZ! 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! I 

BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE 
İŞYERİNİZE GELENLERE I 

| BİR PİZZA HEDİYEÎI
I İFTAR MENÜSÜ 

Çorba +

I Sıcak Yemek + 
Pilav + 

I* Salata + Tatlı 
5.000.000.- TL.

MfiMfi Mİ fi PIZZflRIfl

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE
TÖZDE 20 İNDİRİM S

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK’I
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Beledive Başkanı Mehmet Turgut, düzenlediği basın toplantısında Sunğipek arazisi konusunda hiçbir talebi olmadığını açıkladı

“Üniversiteyi pıe bet ediyorum”
Seyfettin SEKERSÖZ * ¥

Gemlik Sunğipek 
Fabrikası arazisi 
nin Uludağ Üniver
sitesine tahsisin 
den sonra, görüş
lerini açıklayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Benim hiçbir 
talebim yok" 
derken, açılacak 
Fakülte ve Yüksek 
okulların ÖSS 
Kitapçığına alın
ması istedi ve 
ekledi: “Üniver
siteyi göreve 
davet ediyorum" 
Maliye Bakan
lığından Bursa 
Defterdarlığı ’ na, 
Özelleştirme 
Dairesi Başkan
lığına, Gelirler 
Genel Müdürlü- 
ğü’ne ve TEKEL 
İdaresi’ne tahsis 
ile ilgili yazıların 
gönderilmesinden 
sonra, Fakülte ve 
Yüksek okulların 
biran önce açıl
ması için Üniver
site kitapçığında 

yer alması gerek
tiğini söyleyen 
Turgut, düzen
lediği basın 
toplantısıyla 
görüşlerini 
açıkladı.
Başkan Turgut, 
Sunğipek arazisi 
üzerinde Üniversi
teye bağlı Hukuk 
Fakültesi ile 4 
yıllık Denizcilik 
Meslek Yüksek 
Okulu ve Meslek' 
Yüksek okulları 
için geç kalınma- 
ması için Üniver
site Rektörü 
Prof. Dr. Muştafa 
Yurtkuran’a görüş
lerini ilettiğini ve 
geç kalınmaması 
gerektiğini belirte 
rek, "Aksi taktirde 
hiç kimse bu yan
lışlığın vebalini 
ödeyemez” dedi. 
Geçtiğimiz yıl, 
Gemlik’in kitapçık
ta yer almadığı 
için bir yıl kaybet
tiğine dikkat çeken 
Turgut: "20 yıla

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, dün yaptığı basın 
toplantısında, Sunğipek tahsisinin gerçekleştirildiği
ni ve ÖSS kitapçığına alınmasını istedi.

yakın ilçede 
üniversite 
açılması için 
mücadele veren 
biri olarak seçme 
sınavında bu yıl 
mutlaka Gem
liklin yer alması 
gerekiyor. Sayın 
Yurtkuran ile 
Bursa Milletvekil 
terimizin bu konu 
da yardımcı otma 
sini istiyorum.

Üniversitenin 
YÖK nezdinde 
girişimlerde 
bulunması için 
onları göreve 
davet ediyorum" 
diye konuştu. 
Önümüzdeki yıl 
okulların açılması
na kadar ki 10 ay 
içinde binalarda 
gerekli çalışmalar 
için Gemlik Bele
diyesi olarak her 

türlü yardıma 
hazır olduklarının 
altım' çizen 
Turgut, "Fabrika 
içinde konfeksi 
yon diye adlan 
dırılan bölüm 
tamamen 
boşaltıldı. İdari 
binalar hazır, 
Yurt binası hazır, 
yemekhane bina 
sı da hazır du
rumda, dahası 
Karacaali ve 
Hasanağa 
kampları da var, 
eğer sınıf açmak 
gerekiyorsa 
hemen açılabilir" 

dedi.
İlçede bulunan si 
vil toplum örgüt
lerimde bu göreve 
davet eden Turgut, 
zaman kaybının 
olmadığını aksi 
taktirde, bu işlerin 
ancak 2005-2006 
eğitim dönemine 
kalacağı için 
gençliğin bü yük 
kaybı olacağına 
dikkat çekti.

Belediye'nin 
Sunğipek arazisi 
üzerinde yer 
isteme düşün 
cesinin hala var 
olup olmadığı 
sorusuna ise 
Mehmet Turgut, 
"Ben geçen 
zamanın takipçisi 
değilim, biran 
önce üniver
sitenin açılmasını 
istiyorum. Kay be 
decek bir günü 
müz bile yok" 
yanıtını verdi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
açıklamalarının 
sonunda ise, önce
ki gün Gemlik'e 
gelen kardeş 
şehir LauderhillTi 
temsilcilerle de 
konuyu görüştü 
ğünü, projeler 
kendilerine ulaştı 
ğında Laboratuar 
ile sınıfların her 
türlü donanım
larını sağlama 
sözü verdiklerini 
söyledi.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

II 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 ■
7.000.000.-TL ŞOK ÖYATLAK■ FİTİL

! ÇAKMAK
I FİLİTRE

I POMPA

7.000.000.-TL
13.000.000.- TL

3.500.000.-TL

TOYO TİCARET

PEŞİN FİYATINA 
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

US?S?5£wb Hl:Slî 71 07 I
GEMLİK

GÖKTÜRK LTD. ŞTİ.

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI

HİZMETİNİZE AÇILDI
KALİTEYİ UCUZA ALİN

FARK! YAŞAYIN
Eşref Dincer Mah. İmam Hatip Okulu Karsısı Okul Sok No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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DYP’li kadınlar Safranbolu 
gezisini unutamıyorlar

Doğru Yol Partisi 
Kadın Kollan tara 

, fından geçtiğimiz 
günlerde düzenle
nen ve üç gün sü 
ren Amasra, 
Safran bolu, Bolu, 
Abant gezisinin 
yankılan sürüyor. 
Gemlik’ten Doğru 
Yol Partisi İlçe 
Yöneticileri tarafın
dan uğurlanan 
45 kişilik hanımlar 
kafilesinin ilk kez 

> ı katıldığı tarih ve 
kültür gezisinin 
çok güzel geçtiğini 

j söyleyen DYP’li 
hanımlar, 
“Yaşadı ğımız 
bu üç günü 
unutmamız 
mümkün değil” 
diyorlar.
Gezinin ilk ayağı 
olan Amasra’nın 
ardından 
Safranbolu’yu 
gezen DYP’li 
hanımlar, buradaki 
yöresel evlerin ko 
runarak, günümüze 
aktarılmasının çok 
güzel bir kültür 
hizmeti olduğunu 
belirterek, “Bu tür 
evler Gemlik’in bir 
çok köyünde de 
bulunuyordu. 
Bizler Gemlikliler 
olarak, büyükle

rimizin yaşadığı 
bu evleri koruyup, 
gelecek kuşaklara 
aktaramadık” 
dediler.
Bolu’da konaklayan 
DYP’li hanımlar, 
Abant Gölü’nü de 
gezerek, sonba
harın en güzel gö 
rüntülerini Abant’ta 
gördüklerini ve ge 
ziyi düzenlemekten 
dolayı büyük mut
luluk duyduklarını 
söylediler.
DYP’li hanımlardan 
Ayşe Güler, gazete 
mize yaptığı açıkla
mada, üç günlük ge 
zinin bir rüya gibi 
geçtiğini, çok güzel 
yerler gördüklerini, 
bugüne kadar bu 
yerleri görmedikleri 
için üzüntü duy
duğunu söyledi.

DYP’li hanımların 
gezi sırasında bir
birleri ile daha çok 
kaynaştıklarını söy 
leyen Güler, “Yaz 
aylarında mutlaka 
DYP’li hamallar
dan geziler 
düzenlemesini 
isteyeceğiz” dedi. 
Güler, “Bu geziyi 
kolay kolay unuta
mayız. Türkiye’nin 
görmediğimiz

güzelliklerini 
görerek, kendi 
bölgemizdeki 
kültürel değerlere 
sahip çıka
madığımız için 
büyük üzüntü duy
dum. Mutlaka biz 
de Gemlik ve 
çevresindeki eski 
eserleri koruyup, 
gelecek kuşaklara 
bırakmalıyız. ” 
dedi.

Seyfettin Sekersoz 
Daha önce iller 
arası Türkiye 
üçüncülüğü 
başarısı 
gösteren Gemlik 
Karate İhtisas 
Kulübü şimdide 
gözünü şampiy
onluğa dikti. 
7-8-9 Kasım 
2003 günleri 
İstanbul Bağcılar 
Spor Salonu’nda 
yapılacak müs
abakalara Gemlik 
Karate takımı 26 
kişilik ekiple 
katılacak.
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 

^ntrenörü Serkan 
Ezen müsabakalar 
hakkında yaptığı 
açıklamada, 
"Daha önce iller 
arası birincilik
lerde takım 
olarak üçüncü 
olduk. Şimdi 
amacımız iller 
birincisi olarak 
Avrupa şampi 
yonasına katıl
maktır" dedi.
Yıldızlar ve

Gemlikli 
Karateciler Türkiye 

Şampiyonasına 
katılıyor

Serkan Ezen
Ümitlerde 18 kişi, 
Genç-Büyüklerde 
ise, 8 kişilik ekiple 
mücadele verecek
lerini söyleyen 
Serkan Ezen. 
"Gemlik’in sesini 
Karatede duyu
rup ilçeye 
şampiyon olarak 
döneceğiz" 
diyerek iddialı 
konuştu. 
Öte yandan Ezen. 
Ramazan Bayramı 
sonunda Gemlik 
Belediyesi ile bir
likte tüm illerin 
katılacağı “Zafer 
Kupası’nın 
ilçemizde 
düzenlenece 
ğini de belirtti.

REZERVASYON TEL . 513 10 71

MILTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 

DÜĞÜN - Nİ$AN • SÜNNET - ÖZEL GÜN • EĞLENCE - 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

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 
«I ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2KOFİS & KIRTASİYE

Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK
Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76
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Ramazanda ağız Ramazan Hikayeleri

st 
h

kokusuna dikkat
Uzmanlar, ağız 
kokusuna, ramazan 
ayında daha çok 
dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Uzmanlar, yaptığı 
açıklamada, oruç 
tutanların, yemek 
öğünlerini 
değiştirdiği için 
ağız ve diş 
bakımım ihmal 
ettiklerini ifade 
ederek, "Oruç 
tutanlar, gün 
içinde muntazam 
fırçalama yapa
madıkları için 
ağız kokulan 
artar" dedi.
Oruç tutulan 
saatlerde, dişlerin

macunsuz da olsa 
fırçalanabileceğim, 
bunun ağız ve diş 
sağlığının korun
ması ile ağız 
kokusunun önlen
mesi için gerekli 
olduğunu belirtti. 
Ramazan ayında 
pide, makarna gibi 
karbonhidratlı ve 
yumuşak gıdaların 
çok tüketildiğine 
de değinen uzman
lar, "Bu durum, 
diş bakımına 
daha fazla 
özen göstermeyi 
gerektirir. 
Bu nedenle, 
ramazan ayında 
gün içinde ağızda

oluşabilecek 
m ikroorga n iz- 
maları önlemek 
için dişlerin 
macunsuz da olsa 
fırçalanması 
gerekmektedir.
Ayrıca, dişler ne 
kadar fırçalansa

da, aralara kaçan 
yiyecek 
parçalarının 
çıkması zor olur. 
Bunun için diş 
ipi kullanımı 
büyük önem 
taşır." dedi.

Hurmada
“uranyum” iddiaları

Türkiye Atom 
Enerjisi hurma
da " Uranyum" 
bulunmadığını 
bildirdi.
Türkiye Atom 
Enerjisi 
Kurumu, hur
malarda insan 
sağlığına zarar
lı düzeyde 
radyoaktivite 
bulunmadığının 
tespit edildiği
ni bildirdi.
Türkiye Atom 
Enerjisi 
Kurumu’ndan

yapılan açıkla
mada, son 
günlerde bazı 
yayın organ
larında 
"Iraktan ithal 
edilen hur
malarda 
uranyum 
şüphesi ve 
radyasyon 
tehlikesi 
olasılığı" 
haberlerinin 
yer aldığı 
anımsatıldı. 
Bu haberler 
üzerine, kuru

mun Ankara 
Nükleer 
Araştırma ve 
Eğitim Merkezi 
Laboratu varı ’ n 
da piyasadaki 
hurmalardan 
alınan 
numunelerde 
radyasyon- 
radyoaktivite 
ölçüm ve 
analizlerinin 
yapıldığı belir
tilen açıklama
da, hurmalar
da insan 
sağlığına

zararlı düzeyde 
radyoaktivite 
ya da herhangi 
bir radyoaktif

bulaşmanın 
bulunmadığının 
tespit edildiği 
kaydedildi.

6 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
Perşeml» 05.03 06,31 11.54 14.38 17.05 18.26

Bu akşam Hindistan’da,
Hz. Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf 

bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayati bir 
mesele için Hz. Süleyman’la görüşeceğini 
söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman 
(a.s) benzi sararmış, korkudan titreyen 
adama sorar:

"Hayrola ne var? Neden böyle korku için
desin? Derdin nedir? Söyle bana..."

Adam telaş içinde:
"Bu sabah karşıma Azrail (a.s) çıktı.

Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. 
Anladım ki, benim canımı almaya karar
lı... "

"Peki ne yapmamı istiyorsun?"
Adam yalvanr: "Ey canlar koruyucusu, 

mazlumlar sığınağı Süleyman! Sen her 
şeye muktedirsin. Kurt, kuş, dağ, taş senin 
emrinde. Rüzgarına emret de beni 
buradan ta Hindistan'a iletsin. O zaman 
Azrail (a.s) belki beni bulamaz. Böylece 
canımı kurtarmış olurum. Medet senden!"

Hz. Süleyman, adamın haline acır.
Rüzgarı çağırır ve:

"Bu adamı hemen al. Hindistan’a 
bırak!" emrini verir. Rüzgar bu... Bir eser, 
bir kükrer. Adamı alır ve bir anda 
Hindistan’da uzak bir adaya götürür.

Öğleye doğru Hz. Süleyman, divanı 
toplayarak gelenlerle görüşmeye başlar. Bir 
de ne görsün, Azrail (a.s.) da topluluğun 
içine karışmış, divanda oturmaktadır. Hemen 
yanına çağırır:

"Ey Azrail! Bugün kuşluk vakti o 
adama neden hışımla baktın? Neden o 
zavallıyı korkuttun?" der. Azrail (a.s) cevap 
verir:

"Ey dünyanın ulu sultanı! Ben, o adama 
öfkeyle,hışımla bakmadım. Hayretle baktım. 
O yanlış anladı. Vehme kapıldı. Onu, burada 
görünce şaşırdım. Çünkü Allah (cc) bana 
emretmişti ki:

"Haydi git, bu akşam o adamın canını 
Hindistan’da al!"

"Ben de bu adamın yüz kanadı olsa, 
bu akşam Hindistan’da olamaz. Bu nasıl 
iştir, diye hayretlere düştüm. İşte ona 
bakışımın sebebi bu idi."

NÖBETÇİ ECZANE
6 Kasım 2003 Perşembe 

MURAT ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

YIL : 31 SAYI : 1690
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 Paıar günleri yayınlanmaı)
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Hükümetin sağlık politikasını protesto eden doktorlar, dün ülke çapında bir günlük is bırakma eylemi gerceklestirdilef

Doktorlar dün hasta bakmadı
Seyfettin SEKERSOZ

Türkiye’de sayılan 
90 bini aşan ve 75 
milyon insanımıza 
hizmet vermeye 
çalışan doktor
larımız, sağlık 
alanında tüm 
olumsuz ve zor 
koşullara rağmen 
hizmet vermeye 
çalıştıklannı ancak, 
aldıkları düşük 

maaşla hizmetlerini 
sürdüremeyecek
lerini ileri sürerek, 
dün tüm yurtta 
acil hizmetler dışın
da işi bırakma 
eylemi yaptılar. 
Her gün 90 bin 
hekimle yaklaşık 1 
milyon hasta ya da 
sağlıklı vatandaşla 
karşı karşıya 

kalmalanna rağmen 
tüm olumsuzluklar
dan kendilerinin 
sorumlu tutul
malarına üzüldük
lerini dile getiren 
doktorlar, iş 
güvencesi olmayan, 
mesleki geleceğini 
belirleme umudun
dan yoksun, 
insanca yaşamaya 
ve hizmet vermeye 
çalışarak 750 
milyon ile 1 milyar 
lira arasında 
ücretle 4 kişilik 
bir ailenin yoksul
luk sınırının 
1 milyar 372 
milyon olarak açık
landığı bir ülkede, 
sağlık hizmetlerinin 
en iyisini vermeye 
çaba gösterdiklerini 
ifade ediyorlar.

SSK Hastanesi poliklinikleri dün boştû. Hastanede acil s 
çocuk servisi hizmet verirken, diğer doktorlar hasta bakı

Bu yüzden seslerini 
duyurabilmek 
amacıyla, bir gün
lük sağlık boykotu
na giden doktorlar, 
acil ve çocuk

hizmetlerinin 
dışında hizmet 
vermediler.
Dün, boykottan 
haberi olmayan 
hasta vatandaşlar,

acil servisleri!* 
çare ararken, 
polikliniklerin 
bulunduğu 
salon boş 
kaldı.

“Eğitim parayla satılamaz”
AJiÖZYURT

Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilcisi Şakir Eker, 
II Milli Eğitim Müdür 
lüğü’nün sınav ücreti 
olarak talep ettiği 
6 milyon liraya 
tepki gösterdi.
Okullarda yeterince 
para toplandığını 
anlatan Eker, buna 
birde sınav ücreti 
eklenmesinin başta 
veliler olmak üzere, 
eğitim emekçilerini 
çileden çıkardığını 
ifade ederek; 
"Eğitim-Sen olarak 
biz; Eğitim haktır, 
satılamaz, devredile
mez diyoruz. Ama 
daha bu zihniyetler 

’ eğitimi parayla sat
manın peşindeler." 
dedi.
Okullarda toplanan 
eğitime katkı payının 
yüzde 25’inin il’de 
toplandığını ve bu 
paraların yıllardan 
beri nereye gittiğinin 
belli olmadığını

söyleyen Eğitim- 
Sen Gemlik, 
Temsilcisi Şakir 
Eker; "İl Milli 
Eğitim Mü dür- 
lüğü şayet böyle 
bir sınav yap
mayı düşünü 
yorsa bunu öğ 
rencilerden topla 
nan paralarla 
değil, biriken pa 
ralarla ücretsizi 
olarak yapmalı dır. 
Ücretsiz kitap 
dağıtıp arkasından 
sınav ücreti alın
ması insanları al 
datmaktan başka 
bir şey değildir. 
Okullarımızın birçok 
sorunları varken, kış 
yaklaşırken okulları 
mızda odun kömür 
yokken buna benzer 
onlarca sorun 
çözülmeyip, eğitim 
hizmetlerini parayla 
satmak utanç veri
cidir. Anayasa’nın 
4İ.maddesi ’ilköğre-

tim parasızdır’ 
derken bunlar eğiti
mi parayla satmak
tadırlar ve suç işle
mektedirler. Eğitim- 
Sen olarak velilerim
ize ve eğitim emekçi
lerimize şunu söy 
İliyoruz. Bu para ya 
sal değildir ve top 
lanmamalıdır. Bizler 
bu paranın toplan
masına karşı çıkıyor, 
bu kararı alanları 
şiddetle kınıyoruz. 
Herkese parasız ve 
kamusal eğitim 
verilmesini isti - 
yoruz." diye 
konuştu.

BORUSAN
LOJİSTİK

Sektörün hızlı büyüyen ve gelişen firması 
Borusan Lojistik, “SAPANCI” olarak çalışacak 
elemanlar arıyor.

✓ Lise Mezunu
✓ Bilgisayar kullanabilen
✓ Gemlik’te ikamet eden
✓ Askerliğini yapmış
BAY ELEMAN.

Adayların fotoğraflı özgeçmişlerini, kendilerine 
gün içinde ulaşabilecek telefon numarası ile 
birlikte en geç 14 Kasım 2003 Cuma gününe 
kadar, aşağıda belirtilen adrese ve numaraya 
fakslamaları rica olunur.

BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM
DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş

Borusan Tesisleri Hisar Mah. Gemsaz Mevkii
Gemlik 16601 Bursa Faks : (0.224) 519 01 53



ISO Başkanı Akıt, Marmarabirlik’in erken zeytin atımlarına başlamasının üretici için büyük kazanç olduğunu söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Marmarabirlik’in bugün başlatacağı zeytin alım kampanyasında, fiyatların 
1 milyon 400 bin lira ile 2 milyon 600 bin lira arasında olmasını beklediklerini söyledi. Sunğipek arazisinin Uludağ 
Üniversitesi’ne tahsisinin gerçekleştirilmiş olmasıhı da değerlendiren Akıt, “Üniversite Gemlik’in sosyal ve kültürel 
hayatının değişmesinde büyük etken olacaktır" şeklinde konuştu. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

İHHH TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Kasım 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

îaşkan Turgut’un yağlarını 
çalan hırsızlar yakalandı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
Orhaniye Mahallesi’nde bulunan yağha 
nesinden, 109 litre zeytinyağını çalıp, 
Mudanya’da satan Cengiz Terkeş ile Fikret 
Büyüktuna yakalandı.

Ali ÖZYURT’un haberi sayfa 3’de

Gençali Köyü yakınlarındaki zeytinlikte başlayan hesaplaşma kanlı bitti

Gençali Köyü’nde cinayet
Güne Bakış

I Kadri Güler
■ kadriguler@hotmail.com

Hakan Büyük adlı sabıkalı, Gençali Köyü yakınlarında bir 
zeytinlikte, boğazından silahla vurularak, öldürüldü. 
Büyük’ün kız yüzünden zeytinlik yakınlarında hesaplaşma 
için buluştuğu sırada öldürüldüğü sanılıyor.
Kadri GÜLER - Seyfettin ŞEKERSOZ - Ali OZYURTî Fiyatlar sevindirmeli

Bugün zeytin alım kampanyasını başlatan 
I 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tanm Satış 
i Kooperatifi’nin fiyatlan açıklamasını üreticiler 
I dört gözle bekliyor..

Zeytincilik yaparak geçimini sağlayan üreti- 
|| d, bir yıllık emeğinin meyvalannı almak için 
I gün sayıyor.

Geçtiğimiz yıl, zeytinin taban ve tavan fiyat- 
I lan 850 bin lira ile 2 milyon lira arasındaydı.

Bu yıl, fiyatların 1 milyon 400 bin lira ile 2 
| milyon 600 bin lira olması İsteniyor.

Şairin:
“Umut fakirin ekmeği
Ye inemedim ye.” dediği gibi, zeytin üreti- 

I âsi de umutla fiyatları bekliyor...
Bu yıl bereketli bir yıl..
Tane küçük olmasına karşın, rekolte yük

sek..
En büyük stokçu olan Marmarabirlik, 

geçtiğimiz yıllarda başlattığı yapısal değişikliği 
aynı tempo İle sürdürürse, bundan üretici de 
yarar görmeye devam edecek..

Herşeyden önce parasını alacağı günü bile
cek ve ona göre hesabım yapacak..

Marmarabirlik ten beklenen, her koopera 
fitinin, kendi ürününü kendi adıyla satması..

Bu yıl, Gemlik üreticisinden alman zeytinin 
satış ambalajlarında "Gemlik” adıyla satıla
cağını duymamız sevindirici.

Gelecek yıllarda, her kooperatifin kazancı 
ve zararının kendine ait olacak düzenlenmenin 
getirilmesine geçilmeli.

Zeytinciye bereketli günler diliyorum.

Gençali Köyü 
yakınlarındaki bir. 
zeytinlikte Hakan 
Büyük (29) adlı 
şahıs silahla 
vurularak, 
öldürüldü.
Olayın dün saat 
11.40 sıralarında 
meydana 
geldiği öğrenildi. 
Gençali Köyü’ne 
giriş kavşağından 
yaklaşık 200 metre 
ilerideki bir 
zeytinlikte, zeytin 
ağaçlarının dibinde 
yaralı bir şahıs 
gören TEDAŞ ekip
leri, yaralıyı Gemlik 
SSK Hastanesi’ne 
kaldırdılar.
Hastanede yapılan 
kontrolde, yaralının 
boğazından aldığı 
tek kurşun ile 
öldüğü belirlendi. 
Hakan Büyük’ün 
cesedi, Devlet 
Hastanesi morguna 

kaldırılırken, olayla 
ilgili soruşturma 
Bursa, Gemlik ve 
Kurşunlu jandar
ması tarafından 
başlatıldı.
SABIKALIYDI 
Olayı dün geç 
saatlere kadar 
soruşturan 
jandarma ekipleri, 
öldürülen Hakan 
Büyük’ün üç ay 
önce cezaevinden 
çıktığı ve daha 
önce iki kişiyi 
yaralamak suçun
dan sabıkası bulun
duğunu belirledi. 
Cinayetin kız 
yüzünden işlendiği 
üzerinde duran jan
darma, soruşturma 
üzerine 4 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Muhabirlerimizin 
yaptığı araştırma
da, Hakan 
Büyük’ün bir süre 
önce Gemlik’te

nişanlandığı ve 
nişanlandığı kız
dan ayrıldıktan 
sonra, Gençali 
Köyü’nde Ümit 
Tangil adlı gencin 
kıza talip olduğu 
ancak, Hakan 
Büyük’ün bunu 
engellemek iste
diğini ve Tangil’i 
tehdit ettiği iddia 
edildi. Devamı 

sayfa 8’de Hakan BÜYÜK

mailto:kadriguler@hotmail.com
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Gemlik Körfez 
koşuyor

Yazmam ne denli doğru olur bilmiyorum 
ama...

Yazmadan da olmayacak.
Çünkü iyi gelişmeler oluyor bugünlerde 

bizim gazetede...
Sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim.
Ve taraflı yazacağım.
Doğrunun, çalışkanın, erdemin yanında 

yer alacağım.
Bizim gazeteden söz etmek istiyorum 

bugün.
Beni gazetemle ilgili yazmaya iten etken 

de; son günlerde hissedilir boyuta ulaşan 
münderecat yani içerik yoğunluğu...

Çevreden, ülkeden, dünyadan bir yığın 
haber.

Hem de adam akıllı....
Oku oku bitmiyor gazete. .
Ciddi bir değişim...
Erişilemez bir hız.
Kadri Güler in önderliğinde;
Ali Ö/t ıırt la I».ısl.ıtilan haber atakları 

| Seyfettin Sekersö/'le sürüyor.
| Seyfettin Sekcrso/, gazeteciliğe y den 
I başlayan bir arkadaşımız.
j Eli is tuttuğundan bu yana gazetecilik 
I yapıyor.
I İlmek ilmek ördüğü gazetenin bu kez 
I sayfalarını dolduruyor.
| Kalemine ve ayağına sağlık.

Gazetemize dinamizm kattın.
I Bu arada;

Kadri Ağabey'in durmaya da niyeti yok.
| Gazeteyi günlük olarak da yaşatmayı 
I başaran Kadri Ağabey’in ana hedefi en 
I iyiyi gerçekleştirmek.

Bütün düşüncesini ve mesaisini bu 
I hedefe yoğunlaştırmış.

Yazı İsleri Müdürümüz Serap Güler'in 
I aynı zamanda teknik desteğini de arkasına 
I alan Kadri Ağabey'in hedeflerini gerçek- 
I (estirmesi kesin.
t Kıyıdan köşeden güdük ve niteliksiz 

II dalaşmalar olsa da...
f Yolundan dönmeyecek..
! Şimdiye kadar dönmedi şimdiden sonra
I mı dönecek.

Kalemine ve mesleğine saygısını hep 
I korudu.

Kendisi kuru ekmek çiğnedi ama 
I mesleğinin onurunu çiğnetmedi.

Girişimler, Gemlik’de yaşayan yurt- 
I taşların daha iyi bir gazete okumalarını 
I sağlamak için yapılıyor.

Cok haber, yorumsuz haber, yansız
| haber, doğru haber okurun hakkı...

Gazetemizin çalışanları bu hakka 
sonuna kadar saygılıyız.

Küçük Kumla Belde Başkanı Sedat Yaşar istifaları değerlendirdi:

AK Parti’nin 
kapısı gelene de 
açık gidene de”

Ali ÖZYURT

Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Küçük Kumla 
Belde Başkanı 
Sedat Yaşar, 
partilerinden 
150 kişinin 
değil, üyeliği 
bulunan 
3 kişinin istifa 
ettiğini bildirdi. 
Yaşar, parti 
tüzüklerine göre, 
istifaların belge
lenmiş sayılması 
için ya noter 
aracılığı ile ya da 
yazılı beyan ile 
bizzat yapılmış 
olması gerektiği
ni belirtti. 
AK Parti’den 
istifa ettiklerini 
açıklayan Ercan

Kavlak, Selçuk 
Aksoy ve 
Abdullah
Ceylan’ın, par
tiden ayrıldık
larını içeren bir 
faks gönderdik
lerini ifade eden 
Sedat Yaşar; 
"Yönetim 
olarak dimdik 
ayaktayız. AK 
Parti’nin kapısı 
gelene de açık 
gidene de. 
Partimizden
150 kişi değil, 
üyelikleri 
bulunan 3 
arkadaşımız 
istifa ettiklerini 
belirten bir faks 
gönderdi. İsti
falar medyaya

değil tüzüğe 
uygun olarak 
partimize yapıl
malıdır. AK 
Parti genelde 
olduğu gibi 
beldelerde de 
rantiyeye hiçbir 
zaman taviz 
vermeyecektir. 
Hiçbir üyemizin

bu yönde 
beklenti 
içerisinde 
olması 
mümkün değil. 
Yapacağımız 
çalışmalarda 
kendimize bu 
anlayışı felsefe 
edindik." 
diye konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLAHLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Biirosu’ndan alınmaktadır

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK 0T0
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

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası 

Bitişiği Kiralık Büro 
Tel : 513 24 34

Siz de satılık veya kiralık 
ilanlannızı, aradığınız 

eleman ilanlarınızı 
gazetemizin bu kösesinde 
ücretsiz yayınlatabiliriz.

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69 J 

92 Model Beyaz Broaduay 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 Sİ 02

İlk sahibinden 
93 Model Şahin

58.000 Km.
0.535. 276 40 12

Gazetemiz Büromuz 
irtlkİâİİpa|BbraŞK 
——'EMLİK 
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Başkan Turgut’un 
yağlarını çalan 

hırsızlar yakalandı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un eski yağhanesinde bulunan 109 
litre zeytinyağını çalan ve Mudanya’da satan Cengiz Terkes ile Fikret 
Biiyüktuna adlı hırsızlar, suçlarını itiraf edince cezaevine boyladılar.
Ali OZWRT

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
önceki gün 109 
litre zeytinyağı 
çalındı.
Başkan Turgut’un 
zeytinyağlannı çalan 
2 hırsız, polisin jet 
operasyonu ile 
elegeçirildi.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a ait 
Orhaniye Mahallesi

İnayet Sokak 9 
numaralı ahşap 
binada bulunan 
bidonlar halindeki 
109 litre zeytinyağı 
gece saat 03.00 
sıralarında çalındı.
Yapılan hırsızlık 
ihban üzerine, 
harekete geçen 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, Cengiz 
Terkes (37) ile 
Fikret Büyüktuna

(26) adlı şahıslan 
gözaltına aldı. 
Şahıslar yapılan 
sorgulamalannda 
zeytinyağlannı 
150 milyon lira 
karşılığında, 
Mudanyalı İbrahim 
Tok (62) adlı kişiye 
sattıklarını itiraf 
ettiler.
Zeytinyağı 
operasyonunu 
derinleştiren polis, 
Mudanya'da

yakaladığı İbrahim 
Tok’u satın aldığı 
çalıntı yağlarla 
birlikte Gemlik'e 
getirdi. İfadesi alı
nan Tok, zeytinyağ 
lannı Cengiz Terkes 
ile Fikret Büyüktuna 
dan satın aldığını 
doğrulaması 
üzerine, savcılığa 
çıkarılan Terkes ile 
Büyüktuna tutukla 
narak cezaevine 
kondu.

Azılı dolandırıcı Gemlik’te yakalandı
Ali ÖZYURT

Ülker firmasını 
dolandırmaktan 
aranan Aslan Torun 
(40) Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerinin gerçek
leştirdiği istihbari 
çalışmalar sonucu 
kıskıvrak yakalandı. 
Hırsızlık ve dolan 
dıncılıktan sabıkalı 
olduğu bildirilen 
Toran’un 34 CLD

26 plakalı çalıntı 
kamyon ile Pamuk 
ova’daki Ülker 
firmasından yük
lediği yaklaşık 30 
milyar değerindeki 
bisküileri, Ankara 
yerine Istanbul- 
Gaziosmanpaşa’daki 
bir depoya sakladığı 
belirtildi. Sözkonusu 
olayla ilgili aranan 
azılı dolandırıcı

Aslan Torun, 
önceki gün Gemlik 
polisi'nin yaptığı 
başarılı bir operas
yonla elegeçirildi. 
Yapılan aramada, 
üzerinden Yılmaz 
Petek adına 
düzenlenmiş sahte 
nüfus cüzdanı da 
çıkan azılı dolandı 
ncı Pamukova 
jandarmasına 
teslim edildi. Aslan Torun

TAŞI
GEDİĞİNE

HAYIR....
Hükümet 2004 yılı bütçesine hayır 
için 300 trilyon ödenek koymuş.
Hayır iyi de...
Kimin, kimlerin hayrına ?
Gticlunun mü, güçsüzün mü?

Şampiyon Kulüpler 
Madan

Şampiyon kulüpler, kıyasıya kapıştı.
Beşiktaş’ın Prag’daki yenilgisine 

kahrolmustuk.
Ama. İstanbul’da revansa aldık.
Yine çok gol kaçırdık.
Ama. Sergen’in adrese teslim as is t i 

ile, bu defa Sparta’nın işini bıtirdHı
Bu maçta, Sergen’in inanılmaz güzel

likteki paslarını izledik.
Sergen bir kaç Sparta’Iı oyuncuyu 

oyundan düşüren, nefis ara paslan 
verdi.

Beşiktaş bu gruptan çıkar.
İyi oynuyor.
Çabuk oynuyor.
Bir de gol pozisyonlannda biraz 

becerikli ve biraz da şanslı olursa, bu 
grubu geçer.

Belki İstanbul’da yenemediği 
Lazio’yu Roma’da yener.

Fenerbahçe büyük fırsat kaçırdı.
Şampiyon kulüpler maçları ile yoru

lan Beşiktaş ve Galatasaray’ın önüne 
geçemedi.

Bir şampiyon kulüpler maçı, iki 
süper lig maçına bedel.

- Kıran kırana oluşor.
- Stres yüklü oluyor.
- Yüksek tempolu oluşor.
Kısacası can dayanmıyor.
Gelelim Galatasaray maçına.
Türk-Yunan takınılan arasındaki maç 

gergin oluyor.
Siyasi boyutu da oluyor.
Galatasaray olimpiyakosu zor da olsa 

İstanbul’da yenmişti.
Ama. Yunanistan’daki maçta havlu 

.itti. Cihan bu siyaset kokan maçı 
kaldıramadı.

Oyundan alınmasa, belki de atılacak- 
tı Ayhan tekme attı. Kırmızı kart 
gördü. Mondragon rakibine kafa attı.

Hepimizi şaşırttı.
De Boer inanılmaz hatalar yaptı.
Ve. Yenilginin miman oldu.
Galatasaray gruptan çıkma şansım 

kaybetti.
Aynca Şampiyonlar ligindeki 

havasını da kaybetti.

günün çözü
Bir partide salon oyunu oynanıyor

du.
Herkes mezar taşma kazılması iste

nen yazıyı seçecekti.
Bir sinema yıldızı arkadaşına rica 

etti,
“- Bana yardım et Harry. Aklıma bir 

şey gelmiyor”
Harry bunun üzerine :
“- Şöyle yazdınverirsin” dedi.
“- Nihayet yalnız yatıyor”
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Çelik’ten OSS Genelgesine imza
2004 Öğrenci 
Seçme Sınavı 
sürecini başla
tan genelge, 
Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik tarafından 
imzalandı.
2004 Öğrenci 
Seçme Sınavı 
için başvurular 
1-15 Aralık tar
ihleri arasında 
yapılacak.
Genelge, 2004 
ÖSS başvuru
larının okullar
da alınabilme
sine imkan 
tanıyor.

Hafta sonunda ay tutulmasını izleyin
Hafta sonunda 
Türkiye’den de 
izlenebilecek 
ay tutulması 
gerçekleşecek. 
Ege Üniversite
si Gözlemevi 
Müdürü Prof. 
Dr. Serdar 
Evren’in 
verdiği bilgiye 
göre, 8 Kasım

ÖSYM 
Başkanlığı 
YÖK'ün daha 
önce aldığı 
karar uyarınca 
2004 Öğrenci 
Seçme Sınavı 
ile ilgili genel
geyi Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
göndermişti. 
Öngörülen kat
sayı değişik
liğinin yeni 
sınavda uygu
lanmasını 
isteyen Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
de bir süredir

Cumartesi 
gününü 9 
Kasım Pazar 
gününe 
bağlayan gece 
yansı TSİ 
01.32’de ay, 
kuzeydoğu 
kenarından 
önce hafifçe 
kararacak. 
Tam tutulma,

genelgeyi imza
lamıyordu.
ÖSYM Başkanı 
Savaş Küçük 
yavuz bakanlığa 
gönderdiği bir 
yazıda, "Kılavuz 
da yer alan 
kurallar, kıla 
vuzun yayım 
tarihinden 
sonra yürür
lüğe girebile
cek yasama, 
yürütme ve 
yargı organları 
ile Yüksek 
öğretim Kurulu 
kararları 
gerekli kıldığı 
takdirde

03.06’da 
başlayacak. 
Bu sırada 25 
dakika kadar 
parlaklığı aza
lacak olan ay, 
kırmızıya yakın 
bir renge 
bürünecek ve 
tam tutulma, 
saat 03.3l’de 
sona erecek.

değiştirilebilir" 
ifadesinin yer 
vermişti.
Milli Eğitim 
Bakanı Çelik de 
bunun üzerine 
söz konusu 
genelgeyi 
imzaladı.
Çelik, "Zaten 
yapılacak deği

9 Kasım Pazar 
sabaha karşı 
saat 05.04’te

ise bu durum 
tamamen son 
bulacak.

vadelide yüzde 
6,5’e indirildi. 
Amerikan Dolan 
bazındaki 
hesaplarda aynı 
vadelere uygu
lanan faiz oranlan 
da 1 puan 
düşüşle yüzde 4, I 
yüzde 4,75 ve 
yüzde 5,5 olarak 
yeniden 
belirlendi

w T<

Süper Döviz 
Hesabına Faiz

şiklik katsayı 
tarla ilgili. Bu 
da sınavdan 
sonrasını ilgi 
lendiriyor. Oğ 
rencileri mağ
dur edecek ha 
timiz yok.
Genel geyi 
im zaladım"' 
dedi.

İndirimi
Merkez 
Bankası, 
euro ve 
dolar 
bazındaki * * süper *
döviz 
hesabı faiz 
oranlarını'
1 puan 1 
düşürdü. « Jrl 
Merkez 
Bankası'nm 
Resmi Gazete ’nde 
yayımlanan genel
gesine göre, 1, 2 
ve 3 yıl vadeli 
euro cinsinden 
süper döviz 
hesabı faiz oran
ları I yıî vadeli 
hesaplarda yüzde 
5’e , 2 yıl 
vadelide yüzde 
5,75’e, 3 yıl

§ IBJBigfgfgrgjgıgıgıgragıgjgfgıgjgjgiEOgıgıgıgjgjgıgjgjgjgıgıgfgfgıgjgıgngjgjFjrniiĞ]
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AROL MOBİLYA
•z* MUTFAK DOLAPLARI

YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 

w* ÜÇ KAPILI GARDROP
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİ DİN 
KARYOLA - ŞİFON YER 
KİTAPLIK
ÇAUŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

I
B Adrk, ; Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1

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

Yavuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 
■ . Tel î (0.224) 363 98 72

Devam edenler için KUPON NO : 14 I
Yeni başlayanlar için KUPON NO: 9

BU PİZZANIN 1 
| TADINA BAKMAK İSTERSENİZ] 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 
BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE J 

I İŞYERİMİZE GELENLERE II 
I BİR PİZZA HEDİYE!| 
I İFTAR MENÜSÜ B^SBB

Çorba +

I Sıcak Yemek +

Pi/av + 91I Salata + Tatlı E
5.000.000.- TL.

M İH PIZZARMİ 
İli 

! GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZİ 
[ YÜZDE 20 NPİRİN j 
■ İSTİKLAL CAD. NO:17GEMÜİ
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ISO Başkanı Akıt, Marmarabirlik’in erken zeytin atımlarına başlamasının üretici için büyük kazanç olduğunu söyledi.

“Eriten atalar faudalı olacaktır” ı
Kemal Akıt, Marmarabirlik’in bugün başlatacağı 2003-2004 zeytin alım kampan 
yasında, erken atımların üreticinin yararına olacağını belirtti. Akıt, zeytinde deniz 
tuzunun kullanılmasının gerektiğini hatırlatarak, Sunğipek arazisinin üniversiteye 
tahsis edilmesi ile Gemlik’in sosyal ve kültürel yapısını değiştireceğini söyledi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik 
72 Nolu Zeytin 
Tanm Satış 
Kooperatifinin 
başlattığı erken 
zeytin alım kam
panyasını değer
lendiren Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, erken alım- 
lann üreticinin 
menfaatine 
olduğunu söyledi. 
Akıt, açıklanacak 
barem fiatlannın 
ise 1 milyon 400 
bin ile ile 2 mil
yon 600 bin lira 
olmasının beklen
diğine işaret etti. 
Geçtiğimiz yıllar
da, geç başlanılan 
zeytin alım kam
panyalarının 
yanlış uygulama 
olduğuna değinen

Akıt, "Üretici 
erken topladığı 
ürününü kam
panya açıl - 
madiği için 
elinde tutuyor
du ve bu ürün 
yumuşama 
gösterdiğinden 
kalitesinde 
düşüş yaşan
maktaydı. 
Marmarabir
lik’in erken 
atımlara başla
ması üretici 
için büyük 
kazançtır" 
değerlendirme
sinde bulundu. 
Kemal Akıt, 
geçtiğimiz yıl 
850 bin lira ile 
2 milyon lira olan 
zeytin barem 
fiyatlarının da 
bu yıl 1 milyon

Kemal Akıt, zeytinde barem fiyatlarının bir milyon 
400 bin lira ile 2 milyon 600 bin lira arasında 
olmasını beklediklerini söyledi.

400 bin lira ile 
2 milyon 600 bin 
lira olmasının 
hem üretici hem 
de tüketici açısın
dan iyi olacağını 
belirtti.

TUZA DİKKAT 
Zeytin sezonuna 
girdiğimiz bu gün
lerde, zeytin üreti
cisinin en çok 
dikkat edeceği 
konulardan birinin 

de salamura için 
kullanılan tuz 
olduğuna dikkat 
çeken Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, müstahsilin 
kesinlikle deniz 
tuzu kullan
masının faydalı 
olacağını söyledi. 
Kullanılan göl 
tuzunun zeytinde 
ekşime ve koku 
yaptığına dikkat 
çeken Akıt, 
"Müstahsilimiz 
kendi çıkart için 
deniz kullanmaya 
yönelsin, çünkü 
zarar etmesini 
istemiyoruz" 
görüşünde 
bulundu. 
ÜNİVERSİTE 
BÜYÜK KAZANÇ 
Sunğipek Fabri

kası arazisinin 
koşulsuz Uludağ 
Üniversitesine tah 
sisini de değerlen 
diren Kemal Akıt, 
Üniversitenin Gem 
lik’in sosyal ve kül 
türel yapısını bir 
anda değiştire
ceğini, bu konu da 
desteği ve katkısı 
olanlara teşekkür 
ettiğini söyledi. 
Akıt, "Tahsisin 
yapılmasını bü 
yük memnuniyet 
le karşılıyorum. 
Vakit geçirilme
den 2004-2005 
yılı için çalışmala 
ra başlanılmasını 
arzu ediyorum. 
Gemlik'in daha 
fazla beklemeye 
tahammülü 
yoktur" diye 
konuştu.

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

JAPIR SIRASI DA2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
FİTİL 

ÇAKMAK 
FİLİTRE 

POMPA

25.OOO.OOO.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL

3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET

DİĞERPARÇALARDA 

ŞOK Pİ YATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

Yeni Pazar Cad. pia ha ah
‘rmok^MLiK: ,8/B "L’SİÎ 78 07

GÖKTÜRK LH>. $Tİ.

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
HİZMETİNİZE AÇILDI

KALİTEYİ UCUZA ALIN
FARK! YAŞAYIN

Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 
Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Palmiyeli buz bakıma alındı
Seyfettin SEKERSÖZ

Hükümet binası 
önüne yapılan ve 
vatandaşlar arasın* 
da Palmiyeli havuz 
olarak adlandırılan 
ve gece ışıklarıyla 
dikkat çeken 
havuzda erken 
bakıma gidildi. 
Havuzun orta 
kısmında bulunan 
gece ışıklarıyla 
dikkat çeken 
bölümünde, 
elektrik arızalan 
meydana geldiğin
den belediye 
ekipleri tarafından 
onanma alındı. 
Gemlik itfaiye’sinin 
merdivenli aracıyla
yardımcı olduğu da havuzun orta ışıklı çubuklar larının yapılması
onanm çalışmasın- direğinde bulunan sökülerek bakım- için götürüldü.

Erol Aksoy’ 
acı günü

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Minibüs ve 
Küçük Otobüsçüler 
Odası Başkanı 
Aksoy’un ağabeyi 
Mahmut Aksoy 
(53) yakalandığı 
amansız hastalık
tan kurtulama
yarak vefat etti.
Hamidiye
Köyü nde çiftçilikle 
uğraşan Mahmut 
Aksoy, tedavi 
gördüğü Bursa

Ali Osman 
Sönmez Onkoloji 
Hastanesi’nde 
Çarşamba 
günü akşamı 
yaşamını yitirdi. 
Evli olan Mahmut 
Aksoy, dün yakın
lan, arkadaslan ve 
sevenleri tarafın
dan Hamidiye 
Köyü mezar 
lığında toprağa 
verildi.

DÜZELTME
Dün gazetemizin 8. sayfasında çıkan “Eğitim 
para ile satılamaz” adlı haberde, Eğitim-Sen 
Gemlik Temsilcisi Yavuz Yazıcı adı yanlışlıkla 
Şakir Eker olarak yazılmıştır. Düzeltiriz.

Kumla minibüsleri de 1 milyon lira oldu
Alî Ö7YURT VAli OZYURT

Küçük Kumla 
Belediyesi’nin Kumla- 
Gemlik hattı otobüs 
ücretlerine yaptığı 
zam ertesi gün 
münibüslere de yansıdı. 
Yolcu taşıma ücretlerine 
yapılan yeni zamma göre 
daha önce 750 bin lira 
olan Kumla-Gemlik 
arası 1 milyon lira 
olarak belirlendi.

Yaklaşık 1,5 yıldan bu 
yana zam yapılmayan 
hatlarda daha önce 
1 milyon lira olan 
Karacaali 1 milyon 250 
bin lira, 1 milyon 250 
bin lira ücret alman 
Narh’nın yeni ücret 
tarifesi ise 1 milyon 500 
bin lira olarak zamlandı. 
Münibüscüler sürekli 
gidiş-geliş yapan öğren- 

çilerin mağdur olmaması 
açısından 500 bin lira 
olan öğrenci tarifesine 
zam yapılmadığını yine 
öğrencilerin 500 bin 
liradan taşınacağını 
belirttiler.
Zamlı tarife Küçük 
Kumla Belediye 
otobüslerinde önceki 
gün, münibüslerde de 
uygulanmaya başlandı.

IMILTON AİLE GAZİNOSU
it 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ
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ÇIRAK ARANIYOR
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ÇIRAK ARANIYOR
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Akbank Aralığı Tel: 5131797 GEMLİK
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Ramazan Hikayeleri Böyle örnek olurdu insanlığa!
Onun ideali, insan
lığa hizmetti, yoksa 
insanlığın kendisine 
hizmeti değildi. O 
sebepten eline geçeni 
yemek yedirir, içmez 
içirir, yönettiği insan
ların mutluluğuyla 
mutlu olurdu.
Yine adeti üzere bir 
miktar imkan biriktir
miş, çevresine de 
münadiler gönder
mişti.
Sesleniyorlardı 
Medine sokaklarında 
münadiler:
- Resulüllah mescidin 
önünde muhtaçları 
bekliyor. Miskin 
derecesinde ihtiyaç 
sahibi olanlar gelsin, 
hisselerine düşecek 
yardımı alsın, kimse 
mahrum kalmasın! 
Az sonra mescidin 
önüne muhtaçlar 
toplanmışlardı.
Mutluydular.
Çünkü kasıp kavuran 
ihtiyaçlarının hiç 
olmazsa bir kısmını 
karşılayacak imkana 
kavuşacaklardı.
Nitekim düşündükleri 
gibi de oldu.
Efendimiz gelenleri 
şöyle bir gözden 

geçirdikten sonra, 
mevcudu da hesap 
ederek önünden 
geçenlere hisselerini 
veriyor, onlara 
tebessümle 
bakarak mutluluğunu 
da açıkça 
hissettiriyordu.
Mutluydu. Çünkü

O'nun en büyük mut
luluğu insana yar 
dım, insana hizmetle 
meydana geliyordu. 
İşte o anda da insana 
hizmette bulunuyor, 
ihtiyaç sahiplerinin 
sıkıntılarını 
gideriyordu.
Nihayet elindeki 
mikan bitti, yardım 
isteyecek insan da 
bitti. Demek ki hesap 
iyi yapılmıştı.
Ne var ki çok sürme
di, ötelerden kan ter 
içinde koşup gelen 
bir bedevi görüldü. 
Adama hem ufkuna 
bakıyor, hem de 
nefes nefese koş
maya devam ediyor
du. Nihayet geldi, 
şöyle bir nefeslendik- 
ten sonra söylendi. 
- Yardım dağıttığınızı 
söylediler onun için 
nefes nefese koştum; 
ama yine de 
yetişemedim! Zaten 
hep şanssızım ben. 
Çok üzgündü yoksul 
adam. Anlaşılan 
ihtiyacı da fazlaydı. 
Böyle bir fırsatı mut
laka değerlendirme 
niyetiyle koşmuştu; 
ama yine yetişe- 
memisti.
Sordular: - ihtiyacın 
çok mu fazlaydı?
Saymaya başladı 
yardım alabilseydi 
neler alacağını. 
Hepsi de zaruri 
ihtiyaçtı. Demekki 
adamın ihtiyacı şid
detliydi. Ama

Rasulüllah’ın imkanı 
da bitmişti. Elinde 
avucunda olanı 
tümüyle vermiş, 
geriye tek dirhem 
bile kalmamıştı. 
Şimdi ne olacaktı? 
Efendimiz şefkatle 
baktı bedeviye. 
Sonra da beklen
meyen teklifini yaptı 
yoksul adama: 
- Üzülme ihtiyaçlarını 
yine alacaksın. Hem 
de hiçbirini bırak
maksızın!
- Nasıl? Diyerek 
heyecanlandı yoksul 
adam. Efendimiz 
kelimelere basa basa 
konuştu:
- Şimdi buradan 
kalk, şehrin içine dal, 
ihtiyaçlarını nerede 
bulursan al ve aldığın 
satıcılara da de ki: 
- Mal bana ait, 
parasını ödemek de 
Resulullah’a! Allah'ın 
Resulü ödeyecektir, 
istediğimi verin! 
Resulüllah (sas) 
böylece verecek 
parası olmayınca 
muhtaçlann borcunu 
yükleniyor, bir fır
satını bulup da 
ödeyeceğini 
düşünerek insanına 
böyle yardımda 
bulunuyor, insana 
hizmeti böyle en öne 
alıyordu.
Adam sevinçle 
çarşının yolunu tuttu. 
Zihninde neleri ala
cağının hesabını 
yaparak heyecanla

gidiyordu. 
Olaya şahit olan 
Hazreti Ömer, 
fedekarlığın bu 
kadarına razı ola
mamış gibiydi.
Nihayet düşüncesini 

dile getirmekten ken
dini alamadı da dedi 
ki:
- Ya Resulellah! Sen 

gücünün yettiğiyle 
mükellefsin, yoktan 
da vermekle değil. 
Elinde olanı tümüyle 
dağıttın, geriye bir 
şey kalmadı. Neden 
başkalarının 
borçlarını da yük
leniyor, onların 
ihtiyaçlarını da 
karşılamak zorunda 
bırakıyorsun kendini? 
Bu kadan da fazla 
değil mi?
Bu sözlerden hiç de 
memnun olmayan 
Resulüllah’ın yüzün
deki tebessümün 
kaybolduğu görüldü. 
Halbuki o ana kadar 
çok mutluydu, 
tebessümü hiç eksik 
etmemişti.
Bu defa da masum 
bir adam söze 
karıştı;
- Ya Resulallah sen 
Ömer’e bakma ver, 
Allah da sana verir, 
dedi. Bu söze mem
nun olan Resulül 
lah’ın tebessümü 
tekrar yüzünde belir
di, ’fedekarhğa 
devam et’ sözünden 
memnun olduğu 
anlaşılıyordu.

Gıda 
alerjisine 

dikkat!

İ [Hamileler oruç tutmayın!
Kİ A M

İftar sofralarını 
süsleyen bazı 
gıdalar alerjiye 
neden oluyor.
Gıda alerjisine neden 
olan belli başlı 
yiyecekler arasında 
yumurta, yerfıstığı ve 
inek sütünü 
sayılırken, balık ve 
susamın da ciddi 
alerjik tepkilere 
neden olabileceğini 
kaydedildi.
Gıda alerjisinin 
özellikle bebekleri ve 
küçük yaştaki 
çocukları etkilerken, 
fındık, fıstık ve balık 
alerjisinin yetişkin 
yaşta da devam 
edebileceğini belirten 
uzmanlar, her 20 
bebekten birinde 
gıda alerjisinin 
görülebileceğini 
söylediler.
Alerjik tepkilerin 
6-12 ay içinde ken
disini göstereceğini 
ifade eden uzmanlar, 
"Alerjik gıdalar 
yenildikten birkaç 
dakika sonra bebek- 
lein ağzın etrafında 
ürtiker, kızarma ve

kabarma görülür. 
Büyük çocuklar ve 
yetişkinlerde ise 
alerji yapan gıdayı 
yedikten sonra ağı
zlarında bir yanma 
hissi olur" diye 
konuştular.
Uzmanlar, ciddi alerji 
vakalarında dokusal 
şişkinliğin nefes 
yollarına da yayılarak 
nefes almayı 
güçleştireceğini, 
bazen de astım 
krizine neden ola
cağını belirterek, 
"Ciddi alerji 
vakalarında ürti 
kerin bütün vücuda 
yayılmasıyla oluşan 
kabartı ve şişkinlik
ler yüzünden hasta 
şok geçirebilir" 
dediler.
Uzmanlar ayrıca, an 
nenin bebeğe doku
nan bir gıdayı yeme
siyle bile gıdanın için 
de bulunan ve alerji 
yapan maddelerin 
süt yoluyla bebeğe 
geçebileceğini vurgu 
layarak, anneleri bu 
konuda duyarlı 
olmaya çağırdı.

NÖBETÇİ ECZANE

r

Bir bebeği n 
bedensel ve 
ruhsal olarak iyi 
geftsrms şekilde 
dünyaya 
»gelebilmesinin, 
anne sağbğı ile 
yakmdan ilgili 
oMuğtmu 
belirtti.
Uzmanlar, 
"Gebelikte 
annenin açlığa 
tahammülü 
yoktur ve diren

ci daha düşük
tür. Gebelikte 
mevcut olan 
mide problem
leri annenin bol 
sıvı almasını 
gerektirir.
Enerji, protein 
ve diğer vita
minlere olan 
ihtiyaç daha da 
artar. Bunların 
düzenli olarak 
sağlanabilmesi, 
bebeğin sağlığı

açısından 
önem teşkil 
etmektedir. 
Bu nedenle 
hamile kadın
ların oruç tut
ması doğru 
değil, düzenli 
beslenmeye 
ihtiyaçları 
vardır" dedi. 
Gebelikte 
annenin aşırı 
beslenmesinden 
ziyade dengeli

beslenmesinin 
büyük

önem taşıdığını 
kaydetti.
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stele Meydanı asfaltlanıyor Mi Köyü nde cinai
Birinci sayfanın devamı

Seyfettin SEKERSÖZ 

İlçenin büyük 
yükünü çeken 
Balıkpazan 
1 ve 2 Nolu 
Caddelerinin 
alt yapılarının 
tamamlanıp, asfalt 
kaplama işinin 
bitmesiyle çalış
malar İskele 
Meydanı’na

yöneltildi.
Uzun yıllar önce 
asfalt bakımı 
yapılan İskele 
Meydanı’nda, 
asfaltın bozul
duğunu gören 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
konserler düzen
lediği meydanın

dan Ahmet Dural 
Meydanı’na kadar 
asfalt yapılacağını 
söyledi. Ağır tona
jlı araçların yıllar
ca taşıdığı yüklerle 
zarar verdiği 
İskele Meydanı 
Göçay A.Ş.
firması tarafından 
asfaltlanıyor.

HESAPLAŞMA 
Gençali Köyü’nde 
market işleten 
Ümit Tangil’in 
babası Nihat 
Tangil ve yeğeni 
Hakan Büyük ve 
arkadaşlarıyla bu 
konuda konuşmak 
üzere, buluşmaya 
karar verdiler. 
Büyük ve 
arkadaşları, 
özel bir araba ile 
Gençali Köyü’ne 
hareket ederek, 
cinayetin işlendiği 
yere geldiler. 
Olay yerine silahlı 
gelen Ümit ve 
Nihat Tangil’in 
Hakan Büyük’e 
kurşun yağdırması 
üzerine, Büyük’ün 
zeytinliklere 
kaçtığı sırada 
boynuna isabet 
eden bir kurşunla

yaşamını yitirdiği 
sanılıyor.
Olaydan sonra, 
Nihat ve Ümit
Tangil kaçar
larken, yeğenleri 
ve Hakan 
Büyük’ün yanında 
bulunan isim
lerinin açıklan
madığı üç arkadaşı 
jandarma tarafın
dan gözaltına

alınarak, I
sorgulanmaya IV
başlandılar. ।
Jandarma, cinayet I 
zanlısı Nihat ve 
Ümit Tangil’i ara
mayı sürdürüyor.
Cinayet, baba I 
Oğul Tangillerin 
yakalanmasından 
sonra net olarak 
aydınlanacak.

I Bakırman,Atanın 
bakışlarını yorumladı
AH ÖZYURT $ *

. | Türkiye Cumhuri 
j I yeti’nin kurucusu 
i I Büyük Lider Mustafa 
» I Kemal Atatürk, 
* I şimdiye kadar 
> I ya anılarıyla ya

| fotoğraflarıyla ya da 
; | yazılan kitaplarda 
; I yeni kuşağa yaşamın 
ı I dan kesitler sunula

I rak, anlatılıyordu.
I Gemlik’te Selda Ba 

I kırman isimli bayan 
| Başkomu tan ve o 
I büyük devlet adamı 
I nı bakışlarını yorum- 
| layarak anlattı.
I Bakırman, Ata 
| türk’ün yayınlanan 
I her ayn fotoğ rafın
da birçok mesaj 
içeren farklı bir 
bakış tekniği bulun
duğunu ifade etti. 
Ulu Önder'in

bağımsız bir ulus 
yaratmak uğruna 
verdiği mücadeleleri, 
fikirlerini, işaret 
ettiği yolun yanı sıra 
bakışlarının da 
iyi algılanması 
gerektiğini vurgu
layan Bakırman, 
"Atatürk o kadar 
büyük bir insan kİ 
bakışlarıyla bile 
milletine yol

göstermiştir." dedi. 
Ata’nın o engin 
bakışlarının altında 
şimşek gibi gelecek 
bir Türk Gençliği’nin 
varolduğu mesajını 
verdiğini belirten 
Bakırman; "O aynı 
zamanda hissettiği
ni bakışlarına da 
yansıtabilen bir 
liderdi." dedi.

ELEMAN
Sektörün hızlı büyüyen ve gelişen firması 
Borusan Lojistik, “SAPANCI” olarak çalışacak 
elemanlar arıyor.

✓ Lise Mezunu
✓ Bilgisayar kullanabilen 
✓ Gemlik’te ikamet eden 
✓ Askerliğini yapmamış
BAY ELEMAN.

Adayların fotoğraflı özgeçmişlerini, kendilerine 
gün içinde ulaşabilecek telefon numarası ile 
birlikte en geç 14 Kasım 2003 Cuma gününe 
kadar, aşağıda belirtilen adrese ve numaraya 
fakslamaları rica olunur.

BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM 
DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİCARET A.Ş.

Borusan Tesisleri Hisar Mah. Gemsaz Mevkii 
Gemlik 16601 Bursa Faks : (0.224) 519 01 53



Arazin^endilerine daha tahsis edilmediğini söyleyen Uludağ üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran'dan Başkan a cevap

^“Üniversite 2004 e yetişmez”
V| ÖSS kitapçıklarının basılmakta olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Mustafa Yurtkuran, 

j Sunğipek Fabrikası arazisi üzerinde açılacak olan fakülte ve yüksek okulların 2005 eğitim ve öğretim yılın

E.

, cinave 
at ve
Fi ara- 
ruyor. 
ıba 
Herâı 
smdan

da hizmete girebileceğini söyledi. Gecikmede üniversitenin kusurunun bulunmadığını belirten Yurtkuran, 
“Engellemeler olmasaydı, üniversiteyi 2004’e yetiştirirdik" dedi. Kadri GÜLER'in haberi sayfa 5 de

. GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK --------- ---------------------------

Anavatan Partisi Eski ilce Başkanı Adnan 
Tekin, dün düzenlediği basın toplantısında. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un üniver
site konusunda yaptığı açıklamalar için 
"Sen Rektör müsün ki bu işlere karışıyor
sun. Kitapçıkla senin ne ilgin var, hem 
başkan, hem doktor, hem mühendis, hem 
işçi nasıl olabilirsin" diye konuştu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 8 de

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE « x

8 Kasım 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, zeytin alımlanna dün başladı

Zeytin üreticisi şokta
jisrak 
ak-

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Marmarabirlik açıkladığı barem fiyatıyiarıyla hayal kırıklığı 
yaratırken, 1 milyon 400 bin lira ile 2 milyon 600 bin lira fiyat 
bekleyen üretici şaşkın. Bu yılki barem fiyatları taban 1 milyon 
40 bin lira ile tavan 2 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

Üniversite 2005’e kaldı
Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Mustafa 

Yurtkuran’ın sekreteri telefonun ucunda 
Rektör’ün benimle görüşme istediğini bildirince 
içimden inşallah iyi bir haber verir dedim.

Sayın Yurtkuran ile onbeş dakika kadar bir 
süre görüştük.

Tahsis haberinin ilk önce, Gemlik Körfez’de 
yayınlanmasından sonra, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut bir basın toplantısı düzenledi.

Sayın Turgut, açıklamasında üniversiteden 
hiçbir istemde bulunmayacağını bildiriyor ve 
2004 yılında okulların açılması için üniversite 
yönetimini göreve çağırıyordu. Ve vebalden söz 
ediyordu..

Rektör Yurtkuran ise bana, yüksek okul ve 
fakültelerin 2004 yılına yetişmesinin olanaksız 
lığını anlattı.

Birincisi, Üniversiteye tahsis yapılmamıştı. 
İkincisi, ÖSS kitapçığı basılmaya başlamıştı.

Sayın Mustafa Yurtkuran, 2004 yılı 
bütçesinden Üniversiteye yeterli ödenek ayrıl
ması için Bursalı parlamenterlerden destek 
İstediğini, Nisan-Mayıs aylarında ödeneklerin 
çıkmasına kadar, -tahsis gerçekleşirse- yöneti
cilerin atanacağını, idari binasının ve 
memurların görevlendirileceğini söyledi.

Sağlam olan binaların öncelikle bakımları 
*nm yapılmasından sonra, 2005 yılında tüm 
branşlarda üniversitenin kapılarının açılacağını 
söyledi.

Önümüzde güzel günler var.
Ancak, Sunğîpek’te kurulacak üniversite 

sanırım yerel seeçimlere malzeme olamayacak.

✓ Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatif i ’nin 
2003-2004 zeytin 
alım kampanyası 
dün açıldı.
✓ Zeytin taban ve 
tavan fiyatlarının 
açıklanması 
üreticide şok 
etkisi yaptı.
✓ Gemlik tipi 
zeytin Tavan fiyatı
nı 2 milyon 600 
bin lira bekleyen 
üreticiye, 2 milyon 
300 bin lira baş 
fiyat verildi.
✓ 72 Nolu Mar 
marabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi yöneti
cileri fiyatları yeter
siz bulurken, 
üreticinin bu fiyat
larla kooperatife 
zeytin vermekten 
kaçınacağını 
söylediler.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZün 
haberi sayfa 3’de

“Bize darbe yapılıyor”
Gemlik, Orhangazi ve 
Mudanya Zeytin Kooperatifi 
başkanlan düzenledikleri 
ortak basın toplantısında, 
Marmarabirlik’in açıkladığı 
barem fiyatlarını yetersiz 
buldular. Marmarabirlik

Genel Merkezi’ni topa tutan 
kooperatif başkanlan, 
Birlik’in dama taşlan olan 
üç kooperatife darbe 
indirildiğini öne sürdüler.

Seyfettin ŞEKERSÖZün 
Haberi sayfa 8de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yine Üniversite...
Üniversite geliyor.
Ama Belediye Başkanımızm istediği 

hızla değil.
Olması gerektiği gibi.
Doğaldır ki üniversite kurmanın da 

bir prosedürü var.
Boyacı küpü değil ki bu.
Daldır çıkar al sana üniversite 

diyesin.
Ben bu insanoğlunu anlamakta 

güçlük çekiyorum.
Kentin imarını tımarını yapan,

inşaatıyla kanalizasyonuyla uğraşan
belediye herhalde işlerin nasıl
yürüdüğü konusunda hepimizden daha 
bilgilidir.

Koskoca kenti yöneten belediye 
başkanı, 2004-2005 akademik yılına 
bir yıldan az bir zaman kala, Gemlik’te 
açılması planlanan üniversite yetişsin 
diye bilir mi?

Bizim ülkemizde diyebiliyor.
Ben Başkanı 10 yıla yakın bir süredir 

tanının.
Baba dostudur.
Çok niteliklidir.
Dürüsttür.
Eğitime de önem verir.
Kültürlüdür de..
Özüyle sözü arasında hiç bir fark 

yoktur.
içi nasılsa dışı da öyledir.
Yüzü biraz asıktır.
Sert mizaçlıdır.
Halkla iletişim kuranlara yakışmaz 

ancak hoş görülebilir.
Ammmaaaa....
Bu üniversite ile ilgili davranışlarını

bir türlü içime sindiremiyorum.
Çok kararsız kaldı.
Çelişkiye düştü.
Neredeyse - gün geçmezdi 

değiştirdi.
Üniversite ile Gemlik’teki 

toplum örgütleriyle zıtlaştı.
Bir insanın bir konuda bu

ağız

sivil

denli
zaafiyetine ben başkanın şahsında ilk 
kez tanık oluyorum.

Ancak hiç bir sonuç nedensiz
değildir.

Başkanın da gösterdiği
I davranışlarının bir açıklaması mutlaka 
| vardır.

Anlatsa da biz de bitsek.
Ben çok merak ediyorum.
Umarım Gemlik halkı da merak edi 

yordur.
öyle ya oylarıyla beş yıl boyunca 

Gemlik’in anahtarını teslim ettiği 
balkanlarının bir bildiği vardır.

Zeyli» dökülmeler hızlandı
Zeytin tanelerinde son günlerde büyük artış gösteren 
dökülmelerin aşın rüzgann yanı sıra mantar enfeksiyonun
dan da kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
Ali ÖZYURT

İlçe Tarım Müdürlüğü, son 
günlerde zeytin danelerinde 
görülen dökülmeler üzerine 
inceleme başlattı.
Dökülmelere ilişkin üreticiler
den gelen şikayetleri değer
lendirmeye aldıklarını belirten 
İlçe Tarım Müdürü Gürkan 
Kantar, yapılan inceleme 
sonucu tanelerin büyük bir 
kısmının aşın rüzgardan, 
bir kısmına da mantar 
enfeksiyonunun sebep olabile
ceğini düşündüklerini bildirdi. 
Kantar, mantar enfeksiyonu 
nede niyle döküldüğü tahmin 
edilen tanelerden oluşan 
numunelerin bilimsel olarak 
tetkik edilmesi amacıyla, Yalova 
Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü’ne gönderileceğini 
belirterek; "Tahlil sonuçları ne 
çıkarsa çıksın bu hava şart
larında dökülmelere karşı 
herhangi bir zirai mücadele 
söz konusu değil." dedi.

İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kantar, mantar enfeksiyo 
nu nedeniyle döküldüğü tahmin edilen tanelerden alı
nan numunelerin tahlile gönderileceğini söyledi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan 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 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

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

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

Ilıca Caddesi’nde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel : 514 91 80

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel : 513 24 34

92 Model Beyaz Broaduay 
LPG ruhsatına işli

Orjinal 
6.600.000.000 TL 
(0,535) 925 81 02

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşhant 

Kat : l’de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford 

Escort CLX 
0.535.378 18 00

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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Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi, zeytin atımlarına dün başladı4 l^lciriIlcirclUirilK ZLliyLlIl Idilil} loyLlIl dİ 1II11 dilıld Ulin DdSldU

«I Zevtin üreticisi şokta
deren

T/trcr 
CFRT

deren
onun- Marmarabirlik açıkladığı barem fiyatıyla hayal kırıklığı 

yaratırken, 1 milyon 400 bin lira ile 2 milyon 600 bin lira fiyat 
bekleyen üretici şaşkın. Bu yılkı barem fiyatları taban 1 milyon 
40 bin lira ile tavan 2 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

reksço

i Seyfettin SEKERSÖZ 
Marmarabirlik Genel 
Merkezi’nden açık
lanan bu yılki zeytin 
barem fiyatları, bekle
nenden düşük olunca, 
üreticiyi endişe sardı. 
Geçtiğimiz yılın barem 
fiyatlarına göre, tavan 
da yüzde 15, tabanda 
ise yüzde 7.5-8 oranın 
daki artışlar yeterli 
bulunmadı.
ATIMLAR BAŞLADI 
Dün sabah erken 

[ saatlerde başlayan 
I zeytin alımlanna,

Marmarabirlik 72 
Nolu Zeytin Tarım

I Satış Kooperatifi nin 
ı Yyeni Zeytin Hali yanın

daki depolarında 
başlandı. İlk alım 
Dürdane Köyü’nden 
İsmail Yıldıran 
tarafindan getirildi. 
Geçtiğimiz yıl açık
lanan barem fiyatların
da, Gemlik tipi zey
tinin tavan fiyatı 200- 
230 tanede 2 milyon 
lira iken, taban fiyatı 
ise 390-410 tanede

t

ilmühaber

975 bin lira olarak 
belirlenmişti. 
FİYATLAR YETERSİZ 
Marmarabirlik tarafın
dan dün açıklanan 
barem fiyatlarında, 
tavan 200-210 tanede 
2 milyon 300 bin lira, 
tabanda ise 390-410 
tanede 1 milyon 40 
bin lira olarak 
belirlendi.
Açıklanan barem fiyat
ları, Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi

TAŞI 
GEDİĞİNE

İstanbul, Ankara, İzmir gibi 

büyük illere akını kesmek İçin, 
ilmühabere bağlanmalıymış.
Başbakan böyle söylüyor. 
Gelişmiş ülkelerde büyük 
şehirlere giris-çıkıslar 
böyle kontrol altında imiş.
Desenize Devlet içinde 
devletçikler yaratacağız 
Derin devlet yetmezmiş gibi...

yönetimi tarafından 
üzüntüyle 
karşılanırken, üreti 
cinin rekolte beyan
namesinde belirttiği 
zeytini vermeyeceği 
endişesi ön 
plana çıktı.
Geçtiğimiz yıla oranla 
bu yıl zeytin ürününün 
bol olması nedeniyle, 
Kooperatif ortak
larının verdikleri 
beyannamelerde 
8 bin ton alım yapmak 
arzusunda olan Gem 
lik Zeytin Kooperatifi, 
zeytinin küçük 
olması nedeniyle 
istenilen atımların 
gerçekleşemeyeceği 
düşüncesinde.
Marmarabirlik’in 
zeytin alımlannı erken 
başlatmasının zeytin 
üreticisini memnun 
ettiği gözlenirken, 
açıklanan barem fiyat
larının da bir o kadar 
üzdüğü ve hayal kırık
lığı yarattığı belirtildi. 
Barem fiyatlarının 
düşük belirlenmesinin . 
ürünün küçük olmasın 
dan kaynaklandığı 
öne sürülüyor.
KAYISI ZEYTİNİ 
Gemlik yöresinde özel
likle Kumla-Armutlu 
bölgelerinde yetiştiri 
len Kayısı tipi zeytinde 
de aynı yüzdeler 
korunurken, 330-350 
tane zeytin 755 bin

lira, 200-210 tane 
zeytin ise, 1 milyon 
350 bin lira olarak 
belirlendi.
Marmarabirlik Genel 
Merkezi ayrıca bu yılki 
ödeme planını da geçti 
ğimiz yıla göre belir
lerken, birinci ödeme 
7 Kasım 2003- 16 Ka 
sim 2003 arasında alı
nacak ürün bedelleri 
16 Kasım 2003 Salı 
gününden itibaren, 
ikinci ödeme 17 
Kasım 2003-14 Aralık 
2003 arasında alı
nacak ürün bedelleri 
16 Aralık 2003 Salı 
gününden itibaren. 
Üçüncü ödeme 15 
Aralık 2003- 4 Ocak 
2004 arasında alı
nacak ürün bedelleri 6 
Ocak 2004 Salı 
gününden itibaren, 
Dördüncü ödeme 5 
Ocak 2004-25 Ocak 
2004 arasında alı
nacak ürün bedelleri 
27 Ocak 2004 Salı 
gününden itibaren. 
Beşinci ödeme zeytin 
teslimatına göre kam
panyanın kapanış tari
hinden itibaren 10 
gün içinde yapılacak. 
Ortak alacaklarının 
kalan yüzde 50’si ise, 
15 Nisan 2004 tari
hine kadar Birlik 
tarafından belir
lenecek 2 eşit taksitte 
yapılacağı açıklandı.

Erol GÜRÇAY

Particilik ve 
Taraftarlık

Yıllar önce, particilikte taraftarlık 
gibiydi.

- Bir tarafta halkçılar vardı.
- Diğer tarafta demirkıratlar vardı.
Ekonomik ve sosyal gelişmeler, yeni 

tercihlere neden oldu.
Ara ara ihtilaller de devreye girdi.
Bazı partiler kapatıldı.
Yenileri açıldı.
Ama. Zaman içinde, kapatılan parti | 

ler yeniden devreye sokuldu.
Geçmişte partili olmanın en önemli 

faktörlerinden biri de inattı.
Zaman içinde, inadına sevmenin yeri

ni menfaat aldı.
Son zamanlarda ise, menfaat kadar 

kamplaşma arzusu da dikkatleri çekti.
İnsanlar başka partideki vatan

daşları, tehlike gibi görmeye başladı.
Ve. Birbirinden nefret eden gruplar 

meydana geldi.
Her iki tarafta, önyargılı olduğu için 

uzlaşma şansı kayboldu.
Biraraya geldiklerinde, uzlaşma yeri | 

ne gerilim meydana geldi.
İnsanlar, zaman içerisinde partilerini 

değiştirdi.
Ama. Bir bölümünün örümcek kafası 

değişmedi.
Diğer bölümün ise, buzlanmış kafası 

geçmişe takıldı kaldı.
Değişen dünya, bu iki grubu da 

değiştiremedi.
İşte bu grup ile, fanatik futbol 

taraftan arasmda fark yoktur.
Bunlarda, esneklik diye bir anlayış 

yoktur.
Bir başka düşünceyi ve takımı düş

man gibi görür.
Bütün bunlar eğitim noksanlığından 

oluyor, diyeceksiniz.
Bunlann birçoğu, yüksek öğrenim 

görmüştür.
Hele lider konumundakiler, 

adamakıllı eğitim görmüştür.
Ama. Ömür boyu, önyargısı

değişmemiştir.
Ve. Rakip takımın ve karşı 

düşüncenin düşmanlığı ile beslenmiştir.

GÜNÜN FHCKM
Genç kız manken bürosuna başvur

du.
“- Ne yapmam lazım” dedi.
Büro sekreteri yüzüne bile bak

madan, çekmeceden minik bir mayo 
çıkardı.

Ve. Genç kıza uzatarak şöyle söyle
di-

“Bunun içini doldurun''*

1
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Gelir Dağılımında Düzelme
Türkiye’de gelir 
dağılımı eşitsiz 
liği düzelme 
eğilimine girdi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün 
(DİE) verilerine 
göre, alt gelir 
grubunun 
toplam gelir 
içinden aldığı 
pay arttı.
Ancak bu artışa 
rağmen hala

arada 9.5 
kat fark var. 
Kadınların çalış
ma hayatı için
deki etkinliği 
her geçen gün 
artarken, gelir 
dağılımından 
aldıkları payda 
pek büyük bir 
değişiklik 
olmadı.
Erkekler hala 
kadınların 4

katı fazla gelir 
elde ediyor. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün 
1 Ocak 2002 
ile 31 Aralık 
2002 tarihleri 
arasında toplam 
9 bin 600 hane 
halkına uygu
ladığı bütçe 
anketi çarpıcı 
sonuçlar 
içeriyor.

Anket 
Türkiye’de 
toplam kul
lanılabilir gelir
den en az pay 
alan yani alt 
gelir seviyesin
deki 1. yüzde 
20’lik grubun, 
toplam gelir 
içindeki payının 
arttığını gös
teriyor. Artışla 
bu grubun

geldiği rakam 
yüzde 5.3.
Toplam gelir 
den en fazla 
pay alan üst 
gelir seviyesin
deki 5. yüzde 
20’lik grubun 
toplam gelir 
içindeki payı 
ise azalarak 
yüzde 50.1 
oldu.

Soğuk ve yağışlı, 
hava geliyor

Saijit çalışanlannın iimtai andı
Döner sermaye 
ek ödemeleri ile 
çalışanların ücret
leri arttırıldı.
Sağlık Bakanlığı, 
uygulamaya koy
duğu ye bazı sağlık 
çalışanlarının tepki
sine neden olan 
"performansa 
dayalı döner 
sermaye ek 
ödemeleri", 
ile sağlık çalışan
larının maaşlarının 
arttığını bildirdi. 
Bakanlıktan

yapılan açıklama
da, daha önce 
döner sermaye 
ödemesi yapan 
kuramlarda eski 
yönergeye göre 
tanımlanmış tavan
ların üzerinde 
ödeme yapıl
madığını, bu duru
mun çalışan ile 
çalışmayanı ayır
madığı ve 
çalışanları ödül
lendirmediği 
belirtildi.
Bu nedenle

uygulamaya konan 
"performansa 
dayalı döner 
sermaye ek 
ödemeleri" ile 
sağlık çalışan
larının alabildikleri 
ücretlerin artırıldığı 
ifade edilen 
açıklamada, Kartal 
Eğitim ve Araş 
tırma Hastanesi’n 
deki ücret lerden 
örnekler verildi. 
Buna göre, daha 
önce 700 milyon 
lira ücret alan bir

uzman hekimin 
maaşı, performans 
uy gulaması ise 
1 milyar 900 mil 
yona, daha önce 
550 mil yon lira 
maaş alan bir 
pratis yen hekimin 
maaşı 1 milyar 
100 milyon liraya 
çıkıyor. Açıkla 
maya göre, ayrıca 
220 milyon lira 
alan bir hemşi 
renin maaşı 
430 milyon lira 
oldu.

Türkiye, 
yarından 
itibaren 
Karadeniz 
üzerinden 
gelecek yeni 
bir soğûk ve 
yağışlı 
havanın etk
isine gire
cek ve sıcaklıklar 
8-10 derece azala
cak.
Kuzey kesimlerde 
bugün başlayacak 
sıcaklık düşüşü 
yann bütün yurtta 
hissedilecek.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, yağışlı hava 
hafta sonu kuzey 
ve doğu bölgeler 
de, Pazartesi günü 
de yurdun büyük 
bölümünde etkili 
olacak.
Sıcakhklann' 
düşmesine paralel

olarak yağışların, 
yann ve Pazartesi j 
günleri yurdun iç 
ve doğu kesim
lerinde karla 
karışık yağmur ve 
yer yer kar şek
linde olacağı tah
min ediliyor.
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinde 
zaman zaman fırtı- I 
na şeklinde esecek I 
poyrazla birlikte 
yağışlar. Pazartesi I 
günü Marmara’nın I 
doğusu ve Batı 
Karadeniz ile 
yurdun güneydoğu I 
bölgesinde yer yer I 
etkili olacak.

0

AROL MOBİLYA

ra

a

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI

•Z’ GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP
ÜÇ KAPILI GARDROP
PROFİLLİ GARDROP

V VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER

**** KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI
BİLGİSAYAR MASASI

Kütahya’dan aldığı ehliyetimi, 
Tabip Odası Kimliğimi ve Sağlık 

Bakanlığı Personel Kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HARİKA GERÇEK

8 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 15

Yeni başlayanlar için KUPON NO: 10

BU PİZZANIN I 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZl 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 

BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I 
İŞYERİNİZE GELENLERE I 

BİR PİZZA HEDİYE!!
İFTAR MENÜSÜ

Çorba +
Sıcak Yemek + .

Pilav +
Salata + TatZı

5.000.000.- TL.

MflMfi MİR PIZZRRIH

a 
i 

1 
0

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

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİNİZDE I
YÜZDE 20 İNDİRİN ı

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK:
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ÖSS kitapçıklarının basılmakta olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Mustafa Yurtkuran, Sunğipek’te açılacak olan yüksek okulların 2005 yılında 
hizmete açılabileceğini gecikmede üniversitenin kusurunun bulunmadığını söyledi. 
Yurtkuran, “Engellemeler olmasaydı, üniversiteyi 2004’e yetiştirirdik” dedi.
Kadri GÜDER 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
basın toplantısı 
düzenleyerek, 
Sunğipek fabrikası 
ve arazisinin Uludağ 
Üniversitesine devre 
dildiğini belirterek, 
“Bu araziden hiçbir 
şey talep etmiyo
rum. Yeter ki 
Üniversite ve 
Yüksek okullar 
2004'e yetişsin.
Gemlik Unversitesi 
ÖSS kitapçığına 
yetiştirilsin” açıkla
masından sonra, 
dün kendisiyle 
görüştüğümüz 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Mustafa 
Yurtkuran, arazinin 
daha Üniversiteye 
tahsis edilmediğini,

ÖSS kitapçığının ise, 
basılmakta 
olduğunu söyledi.
DEVİR 
BEKLİYORUZ 
Gemlik’te açılacak 
yüksek okul ve 
fakültenin en az bir 
yıl geciktirildiğini, 
bu gecikmenin 
uzamasını ise, AKP 
Bursa Milletvekili 
Faruk Çelik’in 
önlediğini söyleyen 
Rektör Yurtkuran 
şöyle konuştu : 
“Maliye Bakanlığın 
dan gerekli yazıla 
nn Bursa ’ya gön
derildiğini ve Def 
terdarlığa geldiğini 
öğrendik. TEKEL 
tapusunda olan 
Sunğipek fabrikası 
ve arazisinin 
Hâzineye intikali 
gerçekleştiriliyor.

Bu çalışma bittik
ten sonra, Uludağ 
Üniversitesi’ne tah 
sis yapılacak. Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut beni 
arayarak, ‘Ben 
herşeyden vazgeçi 
yorum. Yeter ki 
üniversite 2004 
yılına yetişsin’ 
dedi. Kendisine 
2004 yılına yetişme 
sinin mümkün 
olmadığını söyle 
dim. ÖSS kitap
çığının birbuçuk ay 
geçikmeyle baskıya 
verildiğini, tahsisi 
yapılmayan bir yere 
yüksek okul ve fa 
külte açılmasının 
mümkün olmadı 
ğını anlattım.
Bu gecikmeler 
olmasaydı ve 
birkaç ay önce tah

sis gerçekleşseydi, 
2004 yılında eğitim 
ve öğretime başla
yabilirdik” dedi. 
Faruk Çelik’ten 
Uludağ Üniversite
si’ne onanm harca
ması olarak, 2004 
bütçesinden gerekli 
ödeneğin ayrılması 
halinde bu ödeneğin 
önemli bir bölümünü 
Gemlik’e yöneltecek
lerini söylediğini be 
lirten Rektör Yurt 
kuran, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“2005 öğretim yılın 
da, başta Hukuk 
Fakültesi ve Deniz 
cilik Yüksek Okulu 
ile diğer yüksek 
okullarla birlikte 
Gemlik’te kapılan 
mızı öğrencilere 
açacağız. Bu tarihe 
kadar tüm eksikle 

rimizi tamamlar, 
öğretmen kadro
muzu sağlarız. 
Az hasarlı binaları 
öncelikle onara
cağız ve öğrencile 
rimize kapılarımızı 
2005-2006 eğitim 
ve öğretim yılında 
hizmete geçeceğiz.” 
BAŞBAKANA 
ŞİKAYET 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Sunğipek arazisin
den talepleri konu 
sundaki istemlerinin 
kabul edilmemesi 
üzerine, kendisini 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
şikayet ettiğini 
söyleyen Yurtkuran, 
“Başbakan ile yap
tığım görüşmede 
konuyu kendisine 
anlattım.

Bu olaydan sonra. 
Maliye Bakanlığın 
daki tahsis işi hız- 
landmldı. ” dedi. 
Uludağ Üniversite
sinin yeni üniver
siteler oluşturmak 
görevini de 
üstlendiğini söyleyen 
Rektör Yurtkuran, 
gelecek 10 yılda 
üniversite ile birlikte 
Gemlik’in sosyal ve 
ekonomik çehre 
sinde çok büyük 
değişikliklerin 
yaşanacağını, 15 
yılım Gemlik’te 
geçirmiş bir öğretim 
görevlisi olarak bun
dan büyük mutluluk 
duyacağını söyledi. 
Yurtkuran, tahsisin 
Aralık veya Ocak 
aylarında yapılabile
ceğini belirtti.

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP

HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
FİTİL 

ÇAKMAK 
FİLİTRE 

POMPA

25.000.000.-TL.
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.
3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET

DİĞERPARÇALARDA 
ŞOK PİYAZLAR

PEŞİN FİYATINA 
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE
YAPILAN BAKIMLARDAN

ÜCRET ALMIYORUZ

TEL;S13 78 07

GÖKTÜRK LTD. ŞTİ.

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
HİZMETİNİZE AÇILDI
KALİTEYİ UCUZA ALIN 

FARK! YAŞAYIN
Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Rotaryen hanımlar
Rotaryen hanımlar, 
öğrencilere kırta
siye yardımında 
bulunurken, Kız 
Meslek Lisesi öğren 
çilerine de pres ütü 
armağan ettiler. 
Rotary Kulübü 
2003*2004 Dönem 
Başkan eşfAyşen 
Özer ve rotaryen 
hanımlar tarafından, 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu'n 
da eğitim ve öğretim 
gören yaklaşık 
50 öğrenciye 
alınan kırtasiye 
malzemeleri, dün 
okulda kendilerine 
teslim edildi. 
Öte yandan, 
Rotaryen hanımlar 
Kız Meslek Lisesi 
Giyim bölümündeki 
öğrencilerin 
kullanmaları için 
3 adet de pres ütü 
armağan ettiler. 
Ayşen Özer, 
Rotary’nin eğitime 
olan katkılarının 
devam edeceğini 
söyledi.

öğrencileri sevindirdi
fiilf mııııııılîîîî lllll.............. —----- JJffiiıiİ Fiili lllll IİÎİI llül IİÜ^^mhbsİ■■
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MİLTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ | 

DÜĞÜN ■ Nİ$AN • SÜNNET • ÖZEL GÜN • EĞLENCE ■ | 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN |

ACELE EDİNİZ! j

REZERVASYON TEL. 513 10 71

Okul onarım' 
ihaleleri 
yapıldı

İlçemizde bulunan 
Gemlik Lisesi, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü, 
Anadolu Meslek ve 
Kız Meslek Lisesi, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Hasanağa ve 
Karacaalli Spor ve 
İzcilik Kamplannın 
offıanm ihaleleri 
dün yapıldı. 
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu nda saat 
lO.oo’da başlayan 
ihaleler sırasıyla 
saat 15.oo’e

değin sürdü.
Tamamı Bursa dan 
ihaleye katılan 
mütehhit firmalara 
ait şartnamelerde 
belirtilen belgelere 
tek tek bakıldıktan 
sonra, onaran ile 
ilgili eksiltme 
zarflan her okul 
tarafından oluştu 
rulan komisyon 
tarafından 
kabul edildi.
İhalelere, yaklaşık 
20 müteahhitin 
katıldığı öğrenildi. 
Sonuçların 
önümüzdeki hafta 
içinde açıklanacağı 
bildirildi.

ALACAKLILARA DAVET
SİCİL NO : 2730
TASFİYE HALİNDE YENİ ŞAFAKLAR 
İNŞ. MALZEM. NAKLİYAT. GIDA MAD. 
PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. STL

TASFİYE MEMURUNDAN DUYURULUR
İLAN

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı 
şirketimiz 31.10.2003 tarihinde ortaklar 
kurulu kararıyla tasfiye karan verildiği şir
ketimizden alacağı olan kişi ve kuru
luşların alacaklarını gösteren belgelerle 
birlikte en geç 1 yıl içinde tasfiye memu
runa aşağıdaki adrese müracaat ederek, 
alacaklarını talep etmeleri rica olunur.

Müracaat Adresi : Cumhuriyet Mh. 
Samanyolu Sit. No : 3/7 GEMLİK

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax : 512 20 76
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Ramazan Hikayeleri Sodom ve Gomeren’nin son günü
Hz Lût (a.s). Arap 
yarımadasını puta 
tapKihktan alıkoy
mak. ortaksız ve tek 
bîr Allah'ı tanıtmaya 
çağıran ve bu mukad 
des yolda büyük 
başarılar kazanan 
Hz. İbrahim'in 
amcasının oğludur. 
Ömrü ve peygamber
liği bugün Ürdün 
de\ letüün sınırlan 
içinde bulunan Lût 
gölü çevresinde 
geçmiştir.
Günümüzde tuzlu 
suların doldurduğu 
orta büyüklükte olan 
su saha, eskiden 
topraklan oldukça 
verimli bir vadi îdi 
ve o günün önemli 
şehirlerini sinesinde 
barmchnyordu. Bu 
şehirlerin ikisin in 
adını bugün de bili 
yor ve yapılan ilmi 
kazılar sonunda 
izlerine rastlıyoruz. 
Şehirler: Şezum 
(Sodom) ve Omor e 
(Gomore) şehirleridir. 
Hz. Lût (a_s) Şezum 
şehrinde oturuyordu. 
Semdi size bu çevre 
nm ve bu çevrede 
dosdoğru Allah yolu
nun sözcülüğünü ve 
yılmaz mücadelesini 
yapan Hz. Lût’un 

son günlerine ait bir 
hikayeyi kısaca

İnsanoğlu, yolun 
doğrusundan bir kere 
cıkmay a görsün; 
düşmeyeceği sapdıhk 

uçurum yoktur. Hz.
Adem'in oğlu Kabil e 
yeryüzünün ilk 
c amaya fim, üstelik oz 
kardeşinin canına 
kıydırmak sur et iy le 
işleten şehvet hırsı, 
Hz. Lût un kavmini 
büsbütün başka ve 
yüz kızart ki bir ahlak 
düşkünlüğüne 
sürüklemiştir.
Bu somuz kavim 
erkek erkeğe cinsi 
birleşmeyi 0ivata) 
vazgeçilmez, sapıkça 
bir huy haline getir
mişlerdi. Hz. Lût’un 
dosdoğru yolu temsil 
eden bir Allah resulü 
sriatıyla durmak ve

yorulmak bilmez bir 
gayret göstererek 
yaptığı bütün ikazlar 
ve verdiği bütün acı- 
tatlı öğütler bu ahlak 
düşkünlerine zerrece 
bir tesir etmiyordu. 
Nihayet her şeyi 
daha başından bilen 
Ulu Allah'ın kesin ve 
değişmez hükmünün 
günü geldi. Hz.
Lût’un sapık kavini, 
Allah'ın başlarına 
vereceği karşı durul
maz bir felaketle, 
toptan mahvolacak 
ve yokluğun karanlık
larına gömülecekti. 
Ulu Allah (c.c) bu 
kesin kararını 
bildirmek ve kendi
sine inanmış birkaç 
yakını ile birlikte, 
son günlerini yaşa 
yan günahkar şehir 
den ayrılmasını söyle 
mek üzere Hz. Lût’a 
günün birinde üç 
tane melek gönder
mişti. Melekler: genç 
ve yakışıklı erkek 
kılığına girerek 
yeryüzüne inmişlerdi. 
Şezum (Sodom) 
şehrine vardıklarında 
doğruca Hz. Lût’un 
evine yöneldiler.
Şehvet sapıklan 
şehre üç tane genç 
ve yakışıklı delikan

lının geldiğini duyun
ca bir anda yollara 
dökülerek, gelenleri 
görmek istediler. 
Meleklerin geçtiği 
yolun hir iki yanı, 
ahlak düşükleri 
tarafından doldurul
muştu. Tap taze 
erkek kılığına girmiş 
meleklere bakarken 
hepsi şehvet kurur- 
ganhkiarı içinde 
kıvranıyor; ağızların
dan salyalar akıyor
du. Azgın kalabalığın 
arasında yollarına 
devam eden melek
ler, Peygamber 
Lût’un evine vardılar. 
Kudurmuş ahlaksız 
ların hiçbirisi, ele 
geçirip azgın şehvet
lerini bir anlığına tat
min edebilmek için 
arkalarından 
kıvrandıkları genç
lerin, şehirlerini ve 
çevrelerini toptan 

yok etmeyi karar
laştıran Allah’ın emri 
île birlikte gelmiş 
melekler olduğunu 
bilmiyor ve düşün
müyorlardı.
Melekler Lût’un evine 
varınca önce kim 
olduklarını söyleme 
diler. Arkalarına 
takılan kalabalık evin 
kapısına dayanmıştı. 
Anlaşılmaz sözlerle 
bagirişiyorlar ve Hz. 
Lût’un evine aldığı 
genç delikanlıları 
ellerine vermesini 
istiyorlardı. Hz. Lût 
(a.s) gelen misafir
lerinden utanıyordu 
ve kapıda bağrışan 
kalabalığın azgın 
hırslarından endişe 
ediyordu.
Bir ara evinin kapısı
na çıktı; kudurmuş 
kalabalığa dündü "Ey 
azgınlar, soysuzlar, 

, gelenler benim 
olduğu kadar kendi
nize de aziz misafir
lerdir; yani hepini 
zin misafirleridir. 
Bu kadar da mı 
insanlığınızı unut
tunuz? Bir parça 
olsun kendinize 
geliniz." diye 
söze başladı.
Kalabalıktan homur

tulu gülüşmelerin 
geldiğini duyunca 
"size iki tane genç ve 
güzel kızımı vereyim. 
Gözlerinizi bürüyen 
şehvetinizi onlarla 
tatmin edin de tek 
beni misafirlerim 
karşısında rezil 
etmekten vazgeçerek 
buradan uzaklaşın" 
diye teklifte bulundu.

Fakat kendinden 
geçmiş kalabalık 
hiçbir söz dinle
memekte ve hiçbir 
teklife yanaşmamak- 
tadır. Evin kapılarını 
arka arkaya zorluyor 
ve içerdeki gençleri 
istiyorlardı. 
Ağlamaklı bir çehre 
ile içeriye dönen Hz. 
Lût’a kapıdakilerin 
ısrarla istediği genç 
misafirler; melek 
olduklarını, Allah’ın 
emri üzerine geldik
lerini bildirdiler ve 
dediler ki; "Allah’ın 

emri artık kesindir. 
Yıllardan beri söz 
dinletemediğin bu 
beyinsiz halkın artık 
sonu gelmiştir. Bir 
kaç saat sonra top
una gökten ateş ve 
ölüm yağacak ve 
şehirleri ile birlikte 
yokluğa kavuşacak
lardır. Onların 
başlarına gelmek 
üzere olan bu fela 
ket, ısrarla Allah’ın 
emirlerine karşı 
gelenlere ve Pey 
gamberler’in verdiği 
öğütlerine arka 
dönen sapıklara 
bütün devirler 
boyunca ibret dersi 
olacaktır. Allah’ın 
sana emri böyledir: 
Gece olunca sana 
inananları ve yakın
larını alacak ve 
ölüm kokan şu lan
ettik şehirden 
habersizce uzaklaşa
cak ve şu sapık 
halkı lanettik akı
betleri ile baş başa 
bırakacaksın. Sana 
bunları söyleme 
geldik."
Allah’ın emri üzere 
Hz. Lût (a.s) ile inan
mış yakınları melek
lerin dediklerine 
uyarak Sodam ve 
Gomere’yi o gece 

yarısı, sezdirmeden 
terkettiler. Sabahın 
ilk ışıkları ile birlikte 
lanettik şehirlere ve 
sapık halkına gökyü 
zünden görülmemiş 
bir Allah gazabı 
boşalmaya başlamış 
tı. Ahlaksız soysuzlar 
neye uğradıklarını 
anlayamadılar. Yüce 
Allah (c.c.) ulu sabrı 
m iyice kötüye kulla
narak günden güne 
daha da azgınlaşan- 
lara yakıcı kükürt 
alevleri ile taşlar 
yağdırıyordu. Bir kaç 
saniyelik afet ve 
ölüm saçan bir yağ
mur sonunda, halkın 
yekünü ile birlikte 
bütün şehirlerini 
ilerdeki insanlığın 
gözleri önüne bir 
ibret dersinin örneği 
olmak üzere harab
eye çevirmiş ve 
yerle bir etmişti.

Diş
minesinin 

düşmanları

Kola ve portakal 
suyundaki asitler 
diş minesine 
zarar veriyor. 
Alman bilim 
adamları, kola ve 
portakal suyu gibi 
asitli içeceklerin 
diş minesine 
zarar verdiğini 
kaydettiler.
Her iki içecekte 
bulunan asitler, 
diş minesindeki 
kalsiyumu 
çözüyor. Jena 
Üniversitesi ’ nde 
görevli Klaus 
Jandt, "Bir içecek 
ne kadar asitliyse 
diş minesi o 
kadar yumuşar" 
diyerek, asitli 
olduğu halde 
kalsiyum ve fosfat 
içeren içeceklerin 
daha az zararlı

NÖBETÇİ ECZANE
8 Kasım 2003 Cumartesi 

GEMİÇ ECZANESİ

GEMLİK 

KErfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YIL : 31 SAYI : 1692

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 yayınlanma»)

olduğunu söyledi. 
Jandt başkanlığın
daki ekip ve 
İngiltere’deki 
Bristol Üniversite
si’nde görevli 
bilim adamları, 
ilk kez çok hassas 
bir ölçüm metodu 
kullandılar.
Bilim adamları, 
bu hassas ölçüm 
sayesinçle, heki 
min göremediği 
diş minesindeki 
erozyonun 
tespit edildiğini 
kaydettiler.
Ölçüm, yarıçapı 
bir saç kılından 
bin kez daha inçe 
olan bir ucun asitli 
içecek içildikten 
2 dakika sonra 
diş minesine 
bastırılmasıyla 
yapıldı.

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere

ÇIRAK ARANIYOR
K Ö R F E Z OFSET
İatiMnl Cod.Boro Sole. No 3/B

Akbonk Ar^t Tel : 5131797 GEMLİK

SATILIK
Az kullanılmış 

SATILIK FOTOKOPİ MAKİNASI 
BARIŞ BÜFE 

İstiklal Caddesi Doğan Kristal yanı

8 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
CUMARTESİ 05,05 06.33 11.54 14.36 17.03 18.24
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ANAP eski Ike Başkanı .Adnan Tein den Turgut a

"Sen Rektör müsün?
Gemlik, Orhangazi ve Mudanya Zeytin Kooperatifi başkanları 
düzenledikleri ortak basın toplantısında, Marmarabirlik’in 
açıkladığı barem fiyatlarını yetersiz buldular.
Seyfettin SEKERSOZ
Marmarabirlik’in 
açıkladığı zeytin 
barem fiyatlarına 
tepki çoğalırken 
Gemlik, 
Orhangazi ve 
Mudanya 
Kooperatif 
başkanları düzen
ledikleri ortak 
basın toplantısın
da, Genel 
Merkezi topa tut
tular.
Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksovve 189

Nolu Orhangazi 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Süleyman Coşkun 
ile 150 Nolu 
Mudanya 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkam Osman 
Doğu, Gemlik’te 
düzenledikleri 
basın toplantısın
da, Genel Merkez 
yönetimini, 
bölgecilik 
yapmakla 
suçladılar.
Barem fiyatların
da düşük tanede 
belirlenen fiyatın 
kabul edilemez 
olduğunu iddia 
eden başkanlar, 
yaptıkları ortak 
açıklamada, "Bu 
yıl tavan zeytin 
az, bunun aksine 
taban dediğimiz 
küçük taneli 
zeytin çok, 
düşük tutulan 
barem nedeniyle 
müstahsil 
ürününü birliğe

Mudanya, Orhangazi ve Gemlik Marmarabirlik Kooperatif 
Yönetim Kurulu Başkanları, Gemlik'te yaptıkları ortak 
basın toplantısında, açıklanan fiyatlarla Birliğin dama 
taşları olan üç kooperatifine darbe indirildiğini söylediler.

vermek iste
meyecektir.
Yağlık dediğimiz 
zeytine 650 bin 
lira verildi, bu 
kesintiden sonra 
550 bin liraya 
düşecek. Genel 
merkezin amacı 
bellidir" diyerek, 
bununda müstah
sili küstürüp 
ortaklıktan uzak
laştırarak üç 
bölgenin delege 
sayısını düşü 
rerek, koltuk
larını sağlama 
almak olduğunu 
iddia ettiler.
Mudanya 
Koopera tif 
Başkanı Osman 
Doğu, kendi 
beklentilerini 
genel merkeze 
1 milyon 250 bin 
lira ile 3 milyon 
olarak ilettikleri
ni, Orhangazi

Kooperatif 
Başkanı Süley
man Coşkun’da 
1 milyon 300 ile 
2 milyon 500 bin 
lira beklenti
lerinin olduğunu 
söylemelerine 
karşılık açıklanan 
fiyatların komik 
olduğunu 
söylediler. 
Üç kooperatifin, 
birliğin dama 
taşlan olduğuna 
dikkat çeken 
başkanlar, İznik 
yönetiminin ise 
nasıl memnun 
olduğunu 
anlayamadıklarını 
ifade ettiler. 
Kaliteli zeytinin 
kendi böl
gelerinde 
yetiştiğine de 
dikkat çeken 
başkanlar, düşük 
fiyat verilerek, 
üç bölgeye darbe

indirildiğini 
öne sürerek, 
"Yukarıdaki 
yönetim 
bölgesellik yapa 
rak beceriksizlik
lerini örtmek 
istiyorlar.
Bölgemizdeki 
ortaklarımız 
genel merkezin 
uyguladığı 
fiyatlardan 
rahatsızdırlar" 
diye konuştular.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
KSrfez
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OKUYUN OKUTUR 
ABONE OLUN

Seyfettin SEKERSOZ 
Anavatan Partisi 
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyesi Adnan Te 
kin, dün düzenle 
diği basın toplan
tısında, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u eleştiri 
yağmuruna tuttu. 
Mehmet Tur 
gut’un önceki 
gün düzenlediği 
basın toplantısın
da, Üniversite 
yönetimini açıla

Adnan 
Tekin

cak yüksek okullar için 
uyararak, Gemlik’in YOK’ün 
hazırladığı öğrenci kılavuz 
kitapçığında yer alması 
konusunda acele edilmesini 
istemesini yersiz bulduğunu 
söyleyen Adnan Tekin, 
Turgut’u "Gemlik’e çok 
büyük zararı oldu" 
diyerek, eleştirdi.
Siyasetle uğraşan herkesin 
kendisinin Sunğipek 
Fabrikası’nda Üniversite 
kurulması için A'dan Z’ye ne 
kadar mücadele verdiğini 
çok iyi bildiğini savunan 
Tekin, "Sayın Mehmet 
Turgut işin içinde yokken 
ben orayı belediye ye 
istedim. Ama yasalar 
belediyelere tahsis imkanı 
vermediğinden olmadı. 
O zamanlar verdiğim * 
imzanın her zaman 
arkasında oldum. Sayın 
Yüksel Yalova'nın döne
minde ise "verdim gitti" 
sözünü bile aldık. Ancak, 
Bakan değişince Sayın 
Yılmaz Kara koyunlu ver
mek istemedi. Rakı fab
rikası diye diretti. Biz de 
Üniversiteye verilmesini 
istedik. Milletvekili Sayın 
Turhan Tayan’la birlikte 
büyük mücadele verdik" 
diyen Adnan Tekin, arazinin

üniversiteye verilmemesi 
için gösterdiği inadı GenaHk 
halkının hiçbir zaman 
unutmayacağını söyledi.
3 Kasım seçimlerinden 
sonra, değişen iktidarın 
verdiği güçle üniversiteye 
karşı çıktığını iddia ettiği 
Mehmet Turgut'u eleştiri 
bombardımanım sürdüren 
Tekin, "Sen Rektör müsün 
ki bu işlere karışıyorsun. 
Kitapçıkla senin ne ilgin 
var, hem başkan, hem 
doktor, hem mühendis, 
hem işçi nasıl olabilirsin* 
diye konuştu. Daha önceleri 
söylediği "Üniversite 
Gemlik'te açılacak ve 
benim heykelimi dikecek
ler" dediğini ve şimdi haldi 
çıkmanın gururunu 
yaşadığını ifade eden Tekin, 
Mehmet Turgut’un Gemlik’e 
çok büyük zararlar verdiğine 
dikkat çekerek, "Tren kalfa 
yor. 5 ay sonra baş kanlık 
makamı boşalacak" defi. 
Adnan Tekin, ayrıca belediye 
başkanlığı seçimlerine de 
değinerek, "Halkımız 
ANAP lı başkandan sonra 
getirdi ği kişileri benimse 
memiştir. Şimdi yine 
aynısını yapa çaktır." 
diyerek, yerel seçimlerde 
partisinin Belediye Başkan^ 
ğını kazanacağım iddia etti.

COMPUTER
BİLİCİM HİZMETLERİ 

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI «ÖRMEDEN KARAR UERMEVİNI 

o a av taksSt İmkajij a® a YIL sabaat!
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✓ OEM Bilgisayar Satışı ✓ Power Supply Tamiri
✓ Bilgisayar bakım ve onanm ✓ Monitör Tamiri

✓ Kartuş ve toner dolumu ✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri ✓ Danışmanlık
✓ Anakart Tamiri ■+■ Blos Yazılımı ✓ Web Tasarım
✓ AQ Kurulumu ✓ Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No : 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 • 513 12 25
www.activebilisim.com
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Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Büyük Kurtarıcı Atatürk’ü ölümünün 65. yıldönümünde anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nun kurucusu, kurtarıcımız, büyük devlet adamı, çağdaş Türkiye’nin yaratıcısı 
Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 65. yıldönümünde bugün bütün yurtta sevgi seli ile 
anacağız. İlçemizde bugün yapılacak olan törenler, saat 08.45’de Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Saat 
09.05’te göndere çekilen bayrak yarıya indirilecek ve bütün ulus Ata’sı için saygı duruşunda bulunacak. 
Törenler, saat lO.oo’da Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma töreni ile devam edecek.

CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u Belediye imkanlarını kendi çıkarları için kullanmakla suçladı.

Ata’yı anmak “Sitesine belediyeden astfBugün 10 Kasım..
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devrimci 

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 
65. yıldönümü..

19191arda artık 600 yıllık Osmanlı impara- 
torluğu’nun çökmüş, batının hasta adamının 
ülkesi işgal edilmişti.

Mustafa Kemal, bu koşullarda bağımsız 
savaşı başlatan, işgalcileri yenilgiye uğratarak, 
yeni ve modern bir devletin temellerini atmıştı.

Yaptığı devrimlerle Türk ulusuna çizdiği yol, 
çağdaş batı uygarlığıydı.

Yaşadığı sürece askeri kimliği, devlet 
adamlığı ile dünyada devlet kuran en önemli li 
derlerden oldu Mustafa Kemal..

Türk halkı, Ata sını 65 yıldır hiçbir şey bek
lemeden 10 Kasım Harda saygıyla ve özlemle 
amyor..

Çağında Mustafa Kemal gibi uluslarına 
öncülük yapmış pek çok lider vardı.

Bugün, Mustafa Kemal gibi yaşayan bir tek 
lider bulunmamasının nedeni, o’nun ortaya koy
duğu eserleri ve halkının mutluluğu için göster
diği hedefleflerin doğruluğundandır.

Mustafa Kemal’in en büyük eseri olan 
Cumhuriyet i ve devrimleri, geçtiğimiz 65 yıl 
içinde birçok kez yıkılmak istendi.

Karşı devrimciler, bugün olduğu gibi siyasi 
konjektürden yararlanarak iktidarı ele geçire- 
bilirler.

Ama, O’nun çağdaş demokratik 
Cumhuriyetini hiçbir zaman din temelleri üze 
rine kurmaya cesaret edemezler..

O’nun gösterdiği çağdaş çizgiden geriye 
'çekemezler..

Bugün, on binler Ata’sını ziyeret için 
Anıtkabir’i dolduracak...

Dünyada böyleri bir sevgi seli kaç lidere gös- 
terihnekfedir.

O’nu putlaştırmak isteyenler de, o’na deccal 
diyenler de, O’nun aydınlığında erimeye 
mahkumdurlar.

Atam, devrimlerini biz de, çocuklarımız da 
sonuna kadar korumayı sürdüreceğiz.

Bundan emin olabilirsin.

Ali OZYURT
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur 
Sertaslan, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’u, Belediye 
imkanlarını kendi 
çıkarları için 
kullanmakla suçladı. 
Belediye tarafından 
Hisar Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen asfalt 
çalışmasının tamamen 
Başkan Turgut’un 
sahibi bulunduğu 
siteye özel hizmetten 
başka bir şey olmadı 
ğını söyleyen Sert
aslan; "Bu kamu 
malını kendi çıkarları 
doğrultusunda kul
lanmaktan başka bir 
şey değildir. Hemen 
karşısında çamur 
içindeki oku! yolu 
dururken 
zeytinliklere 
giden yola iki 
karış asfalt 
dökmek hangi 
mantığa sığar. 
Sayın Başkan 
acaba zeytin
liklere giden 
yolu traktör
ler için mi 
yoksa kendi
sine ait site 
yolunu 
çamurdan 
kurtarmak 

ıçm mı 
asfaltladı. Son gün
lerde 
yoğunlaşan yol 
çalışmalarına seçim 
yatırımı olarak 
anlayış gösteriyor
duk. Ancak asfaltla
malar şuan kişiye 
öze! boyut kazandı. 
Ayrıca, asfaltın sona 
erdiği yerde bulunan 
Öznur Sitesi sakinleri 
de bu çalışmanın 
kendileri için yapıldı 
ğını zannetmesinler." 
diye konuştu.
Sertaslan, Hisar Mahal 
lesi’nde yerleşimin 
yoğun olduğu birçok 
yolun asfalta muhtaç 
olduğunu belirterek; 
"Sayın Başkan ‘Halka 
verir talkını kendi 
yutar salkımı’ anlayı 
şını sergiliyor." dedi.

Gençalli Köyü’nde 
geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen 
cinayet faili olarak 
aranan Ümit 
Tangil, jandarmaya 
teslim oldu.
Cinayeti kendisinin 
işlediğini söyleyen 
Tangil, Hakan 
Büyük’ün eski 
nişanlısının kendisi 
tarafından istendiğini 
iddia ettiğini ve 
sürekli tehdit ettiğini 
belirterek, rahatsız 
edildiğini söyledi.

Tangil, kendisi ile 
görüşmek için olay 
yerinde biraraya 
geldiklerinde aynı 
tutumu sürdür
düğünü ve bunun 
üzerine yanında 
taşıdığı silahıyla 
Hakan Büyük'ü 
öldürdüğünü, aslında 
nişanlısı ile bir ilişki
sinin bulunmadığını 
iddia etti. Tangil, 
cumartesi günü 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi.
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Demiryolu 
da ancak

“Ülkede yol yoktu.
Ankara’da bitiyordu. Onun

Gürhan ÇETINKAYA 
10 Kasım’da 

Atatürk’ü anıyoruz 
1920’lerin başında Türkiye’nin duru

munu ortaya koyalım:

Eskişehir doğusunda küçük bir parçası 
elde bulunuyordu.

Ulusal yönetim altındaki bütün toprak
larda tek bir fabrika yoktu.

Şark cephesinden garp cephesine iyi 
kötü gönderilecek bir cephane sandığının 
istenen yere varabilmesi için kuş uçuşu 
en az 1200 kilometrelik bir yol aşması 
gerekiyordu.

İnebolu’dan Ankara’ya ancak bir hafta
da varılabiliyordu. Ama bu yoldan 
Ankara’ya gelip dönecek araç bir 
kağnıysa, onu sürenlerin ortalama bir 
aylık yolu göze almaları gerekiyordu.

Oysa, nihayet birkaç yüz kilo yük ala
cak bir kağnının hayvanlarıyla o’nu 
sürenlerin bu yol için neredeyse bir kağnı 
yükü yiyecek ve yeme ihtiyaçları vardı. 
Halbuki Anadolu neredeyse açtı. ”

Bu durum Türkiye’nin içinde bulunduğu 
koşullan ortaya koyuyor.

Umutlann tükendiği, dört bir yanımızın 
kuşatıldığı kapitilasyonların ekonomik 
yaşamı felce uğrattığı bir dönemde, ülke 
mizin üzerine güneş gibi doğan Mustafa 
Kemal Atatürk'ü bir ölüm yıldönümünde 
daha anıyoruz.

“Atam
Silah arkadaşlarınla birlikte Türk milleti

ni topyekün şaha kaldırarak verdiğin bağım
sızlık savaşın,

Türkiye üzerinde sinsi planları olan 
emperyalistleri Lozan’da dize getirişin,

Hilafeti kaldırıp, cumhuriyet ilan edişin, 
Eğitime önem verişin ve attığın adımlar, 
Gerici kafaları aydınlanma denizinde 

boğuşun,
Dinle siyaseti birbirinden ayınşm,
Harf, kılık kıyafet, şapka ve kültür 

d evrimlerin,
iktisadi hayata verdiğin önem.
Devlet destekli olarak kurduğun kamu 

iktisadi kuruluşların,
Fabrikalar kuruluşuna öncülük edişin, hiç 

unutulmadı desem yalan söylemiş olurum.
Türkiye’nin yaşadığı bu süreçle benim de 

katkım olduğunu, cumhuriyet ve senin 
ilkelerine yeterince sahip çıkamadığımı 
düşünüyorum.

Senin yattığın yerde rahat olmadın 
olasılığı beni kahrediyor.

Bugün;
Sana ve silah arkadaşlarına, ordularına, 

kadın erkek çocuk tüm halkına, köylüne, 
çiftçine çok ihtiyacımız var.

Çünkü biz onlar kadar inançlı, onlar 
kadar dirençli değiliz.

Çalışmıyoruz, üretmiyoruz.
Bıraktığın eserleri koruyamıyoruz.
80. yılı geride bıraktık ama Cumhuriyet’i 

hala Onuncu Yıl Marşı ile kutluyoruz.
Sen ve senin silah arkadaşlarından, 

bağımsızlık savaşı kazanan atalanmızdan 
özür diliyorum.

Ben sahip çıkmadım ama oğluma 
güveniyorum.

Çünkü o’nu iyi, akıllı, zeki, düşünen, 
sergileyen, sorgulayan bir Atatürk’çü olarak 
yetiştirdim.

Gerçi babam da beni öyle yetiştirmişti 
ama...

Sedietâ 'Kümü

ATATÜRK NASIL BİR İNSANDI?
O NA ORDU YOK DEDİLER
KURULUR DEDİ
PARA YOKDEDİLER, BULUNUR DEDİ 
DÜŞMAN ÇOK DEDİLER, 
YENİLİR DEDİ
VE
BÜTÜN DEDİKLERİNİ YAPTI

Atatürk sade bir insandır. Atatürk’ün 
sadeliğinde gizlidir, büyüklüğü. Amacî, 
görevi, mutluluğu bir tek düşünceye 
dayanır. “Halka hizmet etmek” 
Atatürk’ün tek mutluluk kaynağı “Hfâmet 
etmektir” Atatürk’ün yoğrulduğu inanç 
özümsendiği hayat anlayışı, “Hizmettir”. 
O, kültürümüzün, tarihimizin derinlik
lerinden gelen halka hizmet anlayışının 
inançlı ve büyük temsilcisidir.

Atatürk’ün hizmet anlayışını biraz 
açtığımızda bu anlayışın temelinde yurt 
sevgisini, görev ve sorumluluk bilincini ve 
çalışkanlığı görürüz. Atatürk bir amaç ve 
ilke adamıdır. Belirlediği inandığı halka 
hizmet amacı için her zaman canını bile 
fedaya hazır olmuştur. “Ben şimdi şu 
anda amacım için he yapmalıyım?” 
anlayışı Atatürk’ün yaşamının her anında 
titizlikle izlediği bir yoldur.

O nun nâsd bir insan olduğunu bilmek 
ve anlamak kültürümüzün ve değerleri 
mizin bilinip, anlaşılması demektir.

O’nu bilmek, yakın tarihimizi bilmektir. 
Atatürk’ün hayatı örnek alınacak bir hayat
tır. Atatürk’ün nasıl bir insan olduğunu 
öğrenmeliyiz.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

saiı« iİuk miz seri bo
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır;

SATILIK DAİRE SATILIK OTO
Bahkpazarı 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

KİRALIK DAİRE
Manastır’da 120 m2 

eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11
Ilıca Caddesinde 

Kiralık Daire ve Dükkan 
Tel : 514 91 80

Gürle îş Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel : 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak
Sokakta Peksert İşham

Kat : 1 ’de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Didim AKBÜK’te 
Muhabeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba ile takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Sayfa;

Mustafa CAHTEKİh 

Kütüphane Müdürü

Kendimizin ve toplumumuzun mutluluk 
kaynağı bu sorunun cevabında yatmak
tadır. Çünkü bu sorunun cevabında halka 
hizmet, topluma hizmet, insana hizmet 
vardır.

Atatürk’ün üstün vasıflan arasında eo 
önde gelenleri, O’nun, “Geleceği çok iyi 
görejnlen, zamanlamayı çok iyi yapa
bilen, milletini iyi tanıyan ve ona çok i 
güvenen, insan sevgisi olan, gerek
tiğinde halkıyla en iyi bir şekilde kaynaş
masını bilen, vatanperver, batı kafalı re 
inkılapçı bir lider olmak” özellikleridir.

Atatürk fizik yapısı ve maddi varlığı 3e 
bir gerçektir. Ölümsüzlüğe göçetmesî, 
maddi hayatının bir belirtisidir. Doğmayan 
yaşamayan insan ölümsüzlüğe göç edemez.

Atatürk fikir ve ideal olarak da bir 
gerçektir. Mustafa Kemaller ideal olarak, 
dünün bugünün ve geleceğin kuşaklama । 
ışık tutan insan olarak ta gerçektir.

Yüce Türk milletinin maddi ve manevi 
gücünde bayraklaşan Atatürk insanlık ide
alinin aşık ve mümtaz simasıdır. İnsanlık 
ideallerinin gerçek değerlerini Türkiye’de 
olduğu kadar, insanlık dünyasında Atatürk 
tanıtmıştır.

Barış ve güvenlik ve insanlık yaranna 
faydalı hizmetleri gerçekleştirmek • 
Atatürk’ün amacı olmuştur.

Atatürk milli bir kahramandır. Milli bir I 
değerdir. Millet gerçeğini işleyen, Türk mil-1 
letinin sesini ve hakkını gerçeğe uygun, I 
tam yakıştığı ile dünyaya duyuran insandır. I

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadreaş 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL
(0.535) 925 81 02

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford 

Escort CLX 
0.535.378 18 00 i

Gazete Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

p No: 3 / B GEMLİK
Tel: 513 17 97
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Saadet Partisi İlçe Başkanı Aygün, “TÜGSAŞ’ın özelleştirilmesi için binlerine peşkeş çekiyorlar” dedi 

“Hükümet IMF ile kucak
J kucağa çalışıyor”
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Başkam Recep Aygün’ü ziyaret eden Petrol-İş 
Sendikası Bursa Şube Başkam Nuri Han, TUGSAŞ’ın 21 Kasım 2003’de 
özelleştirme ihalesine çıkarılacak olmasına tepki gösterdi. Han; "Dün 
IMF’ye karşıyız diyenler bugün kucak kucağa çalışıyorlar, "dedi.
Ali ÖZYVRT
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep Aygün, 
özelleştirme kapsamın* 
da bulunan 451 işçinin 
çalıştığı TUGSAŞ’ın 
yöneticileri tarafından 
bilinçli ve kasten zarar 
ettirildiğini söyledi. 
Aygün, Petrol İş Şendi 
kası Bursa Şube Başka 
nı Nuri Han, Genel Sek 
reter Efrahim Tüm er, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Turan Yılmaz, ile Denet 
leme Kurulu Üyesi 
Sedat Özturan’ı ka 
bulünde yaptığı açıkla
mada: sendika temsilci
lerinin mücadelelerine 

destek verdi.
Gemlik'te yaşayan 
nüfusun yüzde 10’unu 
TÜGSAŞ'ın geçindir
diğini ifade eden 
Recep Aygün, ekonomik 
olarak esnafa da önemli

katkı sağladığını 
hatırlattı.
Fabrika yöneticilerinin 
kurumu özellikle son 
5 yıl içerisinde bUinçll 
ve kasten zarara uğrat* 
tığını savunan Saadet 
Partisi İlçe Başkanı

TAŞI 
GEDİĞİNE

Spor ma, savaş mı?
Stadyumlar spor değil 
adeta savaş alanı
Maçlara gelirken sopalar 
döner bıçaklan
Tribünlerden savrulan ağıza 
alınmadık küfürler, 
saha içine atılan maddeler.
Ya Allah, Bismillah sloganları
Saha içinde soyunma odalarında 
sille-tokat vuruşmalar 
tekmeleşmeler
Kınlan otobüslerin camlan,
Ne oluyoruz!
Spor yapmıyoruz savaşıyoruz
Spor banş aracı!
Nedir bu hiddet, bu kavga
Ne huzur kaldı, ne spor sevgisi 
Bitsin, bîtirilsin bu vahşet,,.

Aygün; "İlçemizde 25 
yıldır üretimine devam 
eden bu gübre fabrika 
sı gerek gübre gerekse 
hammadde üretimiyle 
büyük mesafe katetmiş 
tir. Teknolojiden fay- 
dalanılmaytp Amonyak 
fabrikasının da kapatıl 
masıyla son 5 yıl içeri 
sinde kar seviyesi asga 
riye indirilmiştir. 
Üretiminin her düşüşü 
Gemlik esnafını aylık 
enaz 500 milyar liralık 
gelirden mahrum 
bırakmıştır." dedi. 
Aygün, Refahyol 
hükümeti döneminde 
TÜGSAŞ’ın yılda . 
5 milyar dolar zarardan 
2 milyar dolar kara 
geçirildiğini dile geti 
rerek; "Türk tarımında 
azotlu gübre ihtiyacı 
nın yüzde 38’ini karşı 
layan ve stratejik öne 
mi bulunan bir fabrika 
nın 96 milyon dolar 
gibi komik bir rakamla 
satışa çıkarılmasının 
adı özelleştirme değil 
birllerlne peşkeş çek
mek olun Mutlaka 
özelleştirilecekse 
çalışanların öncelikle 
İş güvencesi sağlan
malıdır. Ayrıca üretime 
devam ettirilmesi ve 
gerçek değeri olan 
623 milyon doların 
altında satılmaması 
gerekli'" diye konuştu. 
KALİTESİZ GÜBRE 
TARIMI ÖLDÜRÜYOR 
Ülkede nüfusun yüzde

45'inin tarım sektörüyle 
uğraştığını belirten 
Petrol-lş Sendikası Bur 
sa Şube Başkanı Nuri 
Han ise hükümetin 
TÜGSAŞ’ı özelleştirme 
deki ısrarına anlam 
veremedikleni ifade etti. 
Han; "Nüfusun büyük 
oranının tarımla uğraş 
tığı bir ülkede 3 gübre 
fabrikasının çok oldu 
ğunu söylemek ne ka 
dar mantıklı?. Dışar 
dan kalitesiz gübre 
getirerek, bir ülkenin 
tarımını öldürüyorlar. 
Düne kadar 'IMF’ye 
karşıyız’ diyenler şimdi 
kucak kucağa çalışıyor 
lan "dedi.
Başkan Nuri Han, 21 
Kasım 2003 tarihinin 
özelleştirmede son gün 
olduğunu belirttiği ko 
nuşmasında Gemlikliler 
den fabrikalarına sahip 
çıkmalarını istedi. 
Balıkesir SEKA’nın 
özelleştirilmesiyle işçi
lerin ertesi gün kapıya 
konduğunu hatırlatan 
Petrol Iş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han, "Satılsa bile 
gübre üretimine de 
vam etmeli. Ben şah
sen çalışanların başka 
kuruluşlarda istihdam 
edileceğine İnanmıyo
rum. " diye konuştu. 
Han, ayınca Amonyak 
tesislerinin kısa süre 
içerisinde devreye gire
ceğini öğrendiklerini de 
sözlerine ekledi.

Şişman 
Dondurma Ustası

Bürokrasi iyice şişti.
Hani. Kahramanmaraş’h bîr don

durmacı ustası vardı.
Kilosu, üç yüz kiloyu geçmişti.
Adamcağız kımıldayamıyordu.
Doktorlardan çare arıyordu.
Bizim bürokrasi de, aynen dondur

macı ustasına döndü.
Bütün yetkilerini Ankara’ya 

topladı.
Bir sürü, kadrolar kurdu.
Oraya insanlar tayin etti.
Ama. İşler daha çabuk yürüyeceği 

yerde, daha ağırlaştı.
Hatta; Çoğu zaman tıkandı kaldı.
Bunu yıllardan beri, hep 

eleştirdik;
Gemlik yoluna bir çeşme yapıla

caktı.
Karan, Bayındırlık Bakanlığı veri 

yordu.
Yola, biraz asfalt atılıyordu.
Kararı Bakanlık veriyordu.
Kamu kurumlan da böyleydi. , 
Yetkileri Ankara’da toplamıştı.
Gemlik Fabrikası, işçisine para 

verecekti.
Biz Ankara’dan kredi alıp, 

Gemlik’e gönderiyorduk.
Gemlik Fabrikası, aynı şartlarla o 

krediyi o bankanın Bursa bölgesin
den alamıyordu.

Ankara bu kusurunu, yıllardır gün
demden kaçırdı.

Ama. Teknoloji çağı geldi.
İletişim hayatımıza girdi.
Merkez-i İdarenin hantallığı gün 

gibi ortaya çıktı.
Şimdi. Bu hantallık düzelecek.
Tabi.. Biz de bu projeyi 

destekleyeceğiz.
Ama. Bazı kafalar bu projeye yine 

karşı çıkacak.
Bize de AK Partili gibi yazıyor

sunuz diyecekler.
Türkiye yavaş yavaş yeni bir 

anlayışa doğru gidiyor.
Bir kişiyi veya partiyi, sevmek 

zorunda değiliz.
Ama. Projesi halk yaranna ise, 

onu desteklemeliyiz.
Projeye tamamen karşı çıkmak 

yerine, eksiklerini tartışmalıyız.

GÜNÜN FH&M
Delikanlı, çirkin kıza talip olmuştu. 
Gitti babasından kızı istedi.
Kız delikanlıya sordu.
“• Ne dedi babam/'
“* Ne desin, allah razı olsun" dedi.
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IXS0RA Koku Dünyası 
hizmete açıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikli bay ve 
bayanlara hitap 
edecek dünyaca 
ünlü İXSORA 
parfümleri Şirin 
Plaza’da 
hizmete açıldı. 
Ayyüdız ve Büyük 
filiz ailelerinin 
ortaklığında açılan 
Koku Dünyası 
parfümeri 
mağazasında açık 
ve kapalı parfüm 
satışları bay ve 
bayanların hizme
tine sunulacak. 
Çanakkale’den 
Adapazan’na 
kadar uzanan 
bölgede ilk satış 
merkezini 
Gemlik’te açan 
firmanın açılış 
kurdelasını, 
Anap İl Genel 
Meclis üyesi 
Adnan Tekin 
işyeri sahipleriyle 
birlikte kestiler. 
Gemlik parfüm 
dünyasına renk

Sayfa t

4 kişilik bir ailenin 
yoksulluk sının 

1 milyar 610 milyon lira

4 kişilik aile için 
sınır 1 milyar 610 
milyon lira.
Türkiye Kamu 
Çalışanları 
Konfederasyonu 
araştırmasına 
göre, Ekim ayında 
4 kişilik bir ailenin 
yoksulluk sının 1 
milyar 610 milyon 
liraya yükseldi. 
Türkiye Kamu- 
Sen’den yapılan 
açıklamada 
"Enflasyon 
canavannın hız 
kesmediği, "Ekim 
ayı verilerine göre

yoksulluk sının 
bir önceki aya 
göre 6 milyon 
651 lira, Açlık 
sının da 517 bin 
680 lira artış 
gösterdi.
Açıklamada, Ekim 
ayında çalışan 
tek kişinin açlık 
sınınnın 588 mil 
yon 300 bin 
liraya, 4 kişilik 
bir ailenin yoksul
luk sınınnın da 
1 milyar 610 bin 
307 liraya 
yükseldiği 
belirtildi.

10 KASIM 2003

■ Devam edenler için KUPON NO : 16 i
■ Yeni başlayanlar için KUPON NO : 11 1 

BU PİZZANIN

I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 
BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE I 

İŞYERİNİZE GELENLERE I

J BİR PİZZA HEDİYE! !l
■ İFTAR MENÜSÜ

I Çorba +
Sıcak Yemek + I Pilav + 
Salata + Tatlı 1 5.000.000.- TL.

MİR PIZZflRIN

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE İ 
YÜZDE 20 İNDİRİM

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel : 513 53 67
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Ramazan ayı nedeniyle, muhtaçlara yardım paketleri dağıtılmaya devam ediyor

DYP’den 300
Fırıncılar

aileye gıda yardımı
Doğru Yol Partisi Kadın Komisyonu üyeleri, bu yıl da 
geleneksel gıda yardımlarını ailelere ulaştırdılar. 
Doğru Yol Partisi Kadın Kolları Başkanı Safiye 
Çevik, yardımların devam edeceğini belirtti.

Seyfettin SEKERSÖZ 

Ramazan ayında 
yoksul ve yardıma 
muhtaç ailelere 
yönelik yardımlarını 
sürdüren Doğru 
Yol Partisi İlçe 

örgütü tarafından 
300 torba kuru 
gıda yardımında 
bulunuldu.
Toplam 13 çeşit 
kuru erzak bulunan 
poşetler, DYP’lî 
bayanlar tarafından 
hem partide hem de 
evlere gidilerek, 
dağıtıldı.
üçe yönetiminin 
aldığı, kadın 
komisyonu 
üyelerinin de 
dağıtanım üstlendiği 
erzak torbalan 
muhtarların 
mahallelerinde

tespit ettikleri 
yardıma muhtaç 
ailelere dağıtıldı.
Doğru Yol Partisi 
Kadın Kollan

Başkanı Safiye 
Çevik, üstlendikleri 
görevin çok kutsal 
olduğuna değinerek, 
İlçe Başkanları

Faruk Güzel’in de 
destekleriyle 
yardımların 
devam edeceğini 
belirtti.

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

JAMR SOBASI SAZYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

■ FİTİL
! ÇAKMAK 
I FİLİTRE

I POMPA

25.OOO.OOO.-TL.

7.000.000.-TL.

15.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

İUOYO TİCARET

DİĞERPARÇALARDA 
ŞOK FİYATLAR

PEŞİN FİYATINA
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

IYeni Pazar Cad, ■ ■■

kmak^MÜK: WB 7S 07

tek fiyat 
istiyor

Seyfettin SEKERSÖZ 
İlçemizde sayılan 

yaklaşık 30’u 
bulan Ekmek 
Fırınları’nda 
yaşanan rekabet 
vatandaşa 
yararken, haksız 
rekabetin önüne 
geçmek amacıyla 
fırıncıların bir 
araya gelerek, 
önlem alacakları . 
öğrenildi.
Daha önceleri 240 
gram ekmeğin 250 
bin liradan 
satıldığı ilçemizde 
son ayarlamayla 
200 grama 
düşürülen ekmek 
250 bin liradan 
satılmaya

başlanmıştı. 
TEK FİYAT

Bazı fırıncıların 
ürettikleri ekmeği 
175 bin liraya 
kadar düşürme
siyle kalitesizlik 
ortaya çılanca 
vatandaşlarında 
tepkisini değer
lendiren fırıncılar 
aralarında topla
narak haksız reka
bete dur demeye 
hazırlanıyorlar. 
Hafta içinde bir 
araya gelecekleri 
öğrenilen Fınn 
cıların aralarında 
anlaşarak tek 
fiyat uygulamasına 
geçmeleri 
bekleniyor.

GÖKTÜRK LTD. $TI

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI

HİZMETİNİZE AÇILDI
KALİTEYİ UCUZA ALIN

FARKI YAŞAYIN
Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karsısı Okul Sok. No: 3 

Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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Seyfettin SEKERSOZ

Anavatan Partisi 
İlçe Yönetiminin 
desteğiyle, Kadın 
Kollan tarafından 
organize edilen 
yoksul ailelere 
Ramazan yardım
ları devam ediyor. 
150 torbadan 
oluşan kuru gıda 
yardımları daha 
önce tespit edilen 
»ipken! ailoloro.
evlerine gidilerek,

teslim edildi.
Anap İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, II Ge
nel Meclisi üyesi 
Adnan Tekin, Ka
dın Kollan Başkanı 
Figen Egemen ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
evleri dolaşan par
tililer, geçtiğimiz 
yıllarda ellerinde 
bulunan listelere 
araştırmalardan 
sonra, yenilerini de 
ekleyerek

yardımların ihtiyaç 
sahiplerine 
verilmesine dikkat 
ediyorlar.
Ramazan yardım
larının. yoksul aile 
lere ulaşması için 
dikkat ettiklerini 
söyleyen Kadın Kol 
lan Başkanı Figen 
Egemen, yaklaşan 
Ramazan Bayramı 
içinde bu ailelere 
giysi yardımında 
bulunacaklarını 
bildirdi.

Ali ÖZYURT

Genç Parti 
İlçe Teş 
kilatı 
tarafından 
başlatılan 
pide 
dağıtımları 
devam 
ediyor. 
Rama 
zan’ın ilk 
gününden 
itibaren 
günde 300 
pide fakir 
ve yardıma 
muhtaç ailelere 
ulaştırılıyor.
Genç Parti Gençlik 
Kollan Başkanı 
Sedat Mutlu’nun 
organize ettiği 
pide dağıtımlarında 
partililerden oluşan 
20 kişilik bir ekip 
görev alıyor. 
Özellikle şehrin 
varoşlarında 
imkansızlık 
'içerisinde yaşam
larını sürdüren

insanlara az da 
olsa katkıda 
bulunmak 
amacıyla 
başlatılan pide 
dağıtımlarının 
Ramazan ayı 
sonuna kadar 
devam edeceğini 
bildiren Genç 
Parti Gençlik 
Kollan Başkanı 
Sedat Mutlu; 
"Yardımların 
amacına ulaş
masına büyük 
titizlik gösteri

yoruz. Dağıtımları 
tamamen 
bilinçli ve 
organize bir 
şekilde elimizdeki 
listeler doğrul
tusunda gerçek 
ihtiyaç sahiple । 
rine ulaştın 
yoruz. "dedi 
Sedat Mutlu 
Başkanlığındaki 
Genç Parti ekibi 
önceki gece de 
sahurluk pide yok- - 
sul ailelere pide 
dağıtımı yaptılar.

Egitim-Bir-Sen imza 
kampanyası başlattı

Seyfettin SEKERSOZ J

Eğitim-Bir-Sen 
Gemlik Temsilciliği, 
YÖK ve ÖSS ili ilgili 
taleplerini kamuoyu
na ve TBMM’ye 
duyurmak amacıyla, 
10 gün sürecek imza 
kampanyası başlattı.
8 Kasım Cumartesi 
günü, Belediye Sergi 
Salonu önünde açılan 
stant’ta toplanacak 
imzalann TBMM 
Başkanlığı na Türkiye 
Cumhuriyeti Başba 
kanlığı na ve Milli

Taviloğlu, alım fiyatlarının değişebileceğini söyled

Marmarabirlik 52 trilyon 
lira avans dağıtacak

Eğitim Bakanlığı’na 
iletileceği bildirildi. 
Stant önüne "Eşit 
soruya eşit puan!" 
Yeni YÖK, yeni 
sınav" "Katsayı 
ayrımcılığına son!" 
"Eğitimde fırsat 
eşitliği İstiyoruz" 
"Eğitimde ayırım
cılığa son"

"Verdiğiniz sözü 
tutun!" "Kalkın 
manın yolu mesleki 
eğitimden geçer" 
sloganlarıyla başla 
tılan imza kampan 
yasının tüm il ve ilçe 
lerde aynı anda baş 
latıldığı bildirildi. 
Gemlik Eğitim-Bir- 
Sen Temsilcisi Şükrü

Subaşı yaptığı açıkla
mada, "Ülkemizin 
bilimsel gelişme ve 
kalkınma İhtiyacına 
cevap verecek bir 
üniversite sistemi 
için meclisimizin 
derhal yeni bir YÖK 
yasası çıkarmasını, 
üniversiteye girişte 
fırsat eşitliği sağlan

masını, meslek lisesi 
mezunlarının 
üniversiteye girişini 
engelleyen farklı kat 
sayı uygulamasını 
sona erdirmesini 
talep ediyor, 
adaletin de böyle 
tecelli edeceğine 
inanıyoruz" 
diye konuştu.

2003-2004 zeytin alım 
kampanyasını başlatan 
Marmarabirlik, ortak 
üreticilerine 52 trilyon 
lira avans dağıtacağını 
açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü kampanyayı açan 
ve geçtiğimiz yılın fi 
yatlarına yüzde 15 
artış yapan Marmara 
birlik Genel Müdürü 
İsmail Muzaffer Eren 
ile yönetim kurulu 
Başkanı Refi Taviloğlu, 
“Alım fiyatlarımız 
Birliğimizin parasal 
imkanları ile sofralık 
zeytin piyasası koşul 
lartntn gerçekçi bir 
değerlendirilmesi 
sonucu oluşmuştur” 
dedi.
42 MİLYON 
KİLO ZEYTİN 
Marmarabirlik’e bağlı 
8 kooperatifin 7 Kasım 
tarihinden itibaren 
alımlan başlattığını 
söyleyen Başkan 
Tavilooğlu, bu kampan 
ya döneminde 35 mil 
yon kilo kaplık, 4 mil 
yon kilo dolaylarında

ezmelik, 3 milyon kilo
ya yakında yağlık 
zeytin almayı planladık 
lanm söyledi.
Hasat döneminde alın
ması planlanan ürün 
için çiftçilere 52 trilyon 
lira ödeme yapılacağını 
söyleyen Taviloğlu, 
ödemelerin belirli bir I 
plan dahilinde 
gerçekleştirileceğini 
belirterek, 
şunlan söyledi: 
“Yanılma payı lük
sümüzün olmadığı bir 
gerçektir. Ancak, 
imkanlanmızı üretici 
lehine esnetebilmek . 
için bu riski almak 
zorundaydık. Neticede 
açıklanan fiyat, avans 
mahiye tinde olduğu 
için bir yerde gelişen 
piyasa koşullannda 
göre esneme 
kabiliyeti alacaktır. 
Bu fiyat, teklifi . 
sürecinde rakamsal 
olarak ve uygulama 
açısından zeytin üreti
cisini olabildiğinde 
destekleyici bir tutum 
sergilemiştir”
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Koca Kan ile Hz. ÖmerRamazan Hikayeleri
Okuyacağınız hikayeyi 
bize sahabilerin içinde 
en çok sayıda hadis 
rivayet etmiş olan İbn-i 
Abbas anlatmaktadır. 
Karanlık bir geceydi; 
soğuk ve dondurucu bir 
kış gecesi. Ayaz insanın 
iliklerine işli yordu.
Halife Hz. Ömer’i görüp 
onunla biraz konuşmak 
üzere evden çıktım. Her 
taraf ıssız ve sessiz, 
bütün şehir uykularının 
en derin rüyalarında 
soluyor olmalı.
Sokaklarda in cin top 
oynuyor.
Yolumun ortalarına 
doğru önümde insan 
olduğunu tahmin 
ettiğim bir karaltı 
belirdi. Biraz daha yak
laşınca gerçekten insan 
olduğunu gördüm.
Karşımdaki de verdiğim 
selamı almak üzere 
başmı kaldırıp yüzünü 
bana çevirince hayret
ten şaşakaldım. Çünkü 
önümde benim ziyare
tine koyulduğum Hz. 
Ömer’den başkası 
değildi. Gecenin bu 
saatinde herkes sıcak 
yatağında mışıl mışıl 
uyurken koca bir 
halifenin yapayalnız 
sokaklarda dolaşmasını 
bir sebebe bağlıyamı 
yordum. Üstelik bu 
dondurucu kış 
gecesinde. Merakımı 
yenemeyerek, hemen 
söze başladım;
"gecenin bu saatinde 
yapayalnız niçin 
dolaşıyorsun?" 
Hz. Ömer (r.a) bana 
sokularak koluma girdi 
ve işin yoksa beraber 
yürüyelim diye teklif 
etti; "hem sana 
yürüken niçin yalnız 
başıma gezintiye çık
tığımı da anlatırım" 
diye ilave etti. Ben 
"zaten sana geliyor
dum; biraz görüşür, 
sohbet ede fiZ'diye 
düşünmüştüm.
Madem ki böyle oldu; 
gezinirken konuşu
ruz. " cevabını verdim. 
İkimiz birlikte yola 
koyulmuştuk; benim 
içim içime sığmıyor, 
neredeyse meraktan 
çatlıyordum. Bir aralık 
soru soran gözlerimi 
Halife’nin yüzüne dik
tim; haydi söze basla; 
anlat bakalım niçin aya- 
zh bir gecenin bu 
saatinde tek başına 
sokaklarda dolaştığım" 
demek istiyorum.
Halife Hz. Ömer’de 
zaptedihnez merakımı j

anlamıştı. Ama başka ı

meselelerden konuşu 
yor, fakat bir türlü 
gecenin bu saatinde 
niçin dolaşmakta 
olduğuna lafı getirmi 
yordu. Birlikte 
gezinirken her evin 
kapısı önünde epeyce 
bir müddet dikiliyor, 

> kulağını kapıya daya
yarak içerisini 
dinliyordu.
Evlerin kapılarında 
dikilip içerden bir ses 
geliyor mu, gelmiyor 
mu, diye dinleye dinle 
ye sokak sokak Mekke 
mahallelerini dolaştık. 
Hiçbir tarafta çıt yoktu, 
herkes bölünmez uyku
larının salıncağında 
soluyordu. Belki de şu 
koca şehirde gecenin 
bu saa tinde Halife Hz. 
Ömer (r.a) ile benden 
başka uyanık olan tek 
kişi yoktu. Yavaş yavaş 
Hz. Ömer’in neden gez
intiye çıktığını anlar 
gibi oluyordum.
Anlaşılan şehir halkın
dan herhan gi birisinin 
bir derdi, bir sıkıntısı 
yüzünden uykusuz kalıp 
kalma dığını yakalamak 
isti yordu. Bu yüzden 
sokak köpeklerine 
kadar şehrin bütün can
lıları sıcak yuva larında 
uyurken müslümanların 
reisi sıfatı ile Hz. Ömer 
(r.a.) onlara bekçilik 
ediyor; onların rahatı 
için uykuyu ken dine 
haram ederek sokak 
sokak bu ayazda 
dolaşıyordu.
Bütün mahalleleri kapı 
kapı dolaşınca şehrin 
dışına çıktık. Sağda 
solda tek tük çadırlar 
vardı. Onların da 
kapıları önünde durup 
ağlama sızlama var mı 
diye içeriyi dinledikten 
sonra yolun en ucunda
ki bir çadıra sıra geldi. 
Diğerlerinde olduğu 
gibi bu çadırın kapısın
da da dikilerek içeriyi 
dinledik; birbirine 
karışmış durumdan 
ağlayan çocuk sesleri 
geliyordu. Epeyce din
ledikten sonra Hz.
Ömer (r.a.) kapıyı vurup 
selamla birlikte içeriye 
daldı. Evin içi kar
makarışıktı. Durmadan 
ağlayan çocukların göz
leri şişmiş; yüzleri akan 
yaşların çizgileri ile 
benek benek karar
mıştı. Yaşlıca bir kadın 
ocağın başına oturmuş 
hem ateşin üzerinde 
kaynayan tencereyi 
karıştırıyor hem de hal
sizlikten dizinin dibine 
serilen minicik yavruları 

susturmaya çalışı 
yordu. Kadın da bitkin 
ve halsiz görünüyordu. 
Bu haline rağmen Hz. 
Ömer’in (r.a.) selamına 
gülümser olmasına 
çalıştığı bir çehre ile 
aldı. Anlaşılan evine 
gelenin Halife Ömer 
olduğunu bilmiyordu. 
Kim bilir Halife’yi 
tanımıyordu bile. Zate 
gecenin bu ilerlemiş 
saatinde şehir dışındaki 
bir çadırın kapısını 
Halife’nin çalacağını 
kim düşünebilirdi.
Hz.Cjmer (ra.) kendini 
tanıtamadan tatlı bir 
dille kadına sordu 
"valide bu yavrular 
niye böyle durmadan 
ağlıyor?" Kadın içini 
çekerek kısaca "iki 
günden beri açtılar da 
ondan" diye cevap 
verdi. Hz. Ömer (r.a.),' 
"peki niye önlerine 
yemek koymuyorsun?" 
diye soracak oldu 
hıçkırıklar birden 
kadının boğazına 
düğümlendi. Durma 
dan akmaya başlayan 
gözyaşları arasında bize 
içini dökmek üzere söze 
başladı.
"Oğlum" dedi Halife 

Ömer’e "sen şu ateşte 
kaynayanı yemek mi 
pişiyor sandın; ne 
gezer!.. Yavruları 
avutabilmek için çakıl 
koydum tencereye; 
durmadan kaynatıyo
rum. Pişirecek hiçbir 
şey yok. Bu gördüğün 
yavrular benim, anasız 
babasız yetim torun- 
larımdır. Oğlum, 
kocam ve kardeşleri 
min her biri bir muha 
rebede şehit düştüler. 
Evin geçimini temin 
edecek bir erkeğim 
yok. Ben de hem *’cşlı 
ve hem de kadın hal
imle halim kalmadı. 
İşte böyle aç ve 
perişan kaldık.
Soylu bir aileden var
lık için büyümüş ve 
yokluk nedir hiç 
bilmemiş bir kızı 
olduğum için kim şeye 
gidip halimi anlat
maya, el açıp bir 
şeyler dilenmeye de 
yüzüm tutmuyor. Her 
şeyi bilen yüce Allah 
(c.c.) bir sebebini 
yaratıp rızkımızı gön- 
derinceye kadar böyle 
ağlayıp beklemekten 
başka çaremiz yok." 
Hz. Ömer (r.a.) kadın 
dinlerken yanmakta 
olan bir mumu gibi 
eriyor, yüzü renkten 
renge giriyordu.

Kadının sözünü bölerek 
üzgün bir sesle "valide, 
şehirde oturan müslü- 
manlarm emirine, 
Halife Ömer’e neden 
başvurup durumunu 
anlatmıyorsun?" diye
bildi. O ana kadar 
kesintisiz olarak 
gözyaşı döken kadının 
derin üzüntüsü yerini 
anlatılmaz bir kin ve 
kızgınlığa bıraktı.
Hiddetten kararan 
bakışlarını Halifeye dik
erek şu sözleri söyledi.
"Dilerim ki o Halife 

Ömer daha dünyada ■ 
iken bulsun Ahirette 
de elim yakasından 
kopmasın." Hz. Ömer 
(r.a.) kekeleye keke 
leye "Niçin Ömer’e 
böyle beddua ediyor
sun valide! Onun bu 
işte günahı nedir?" 
dedi.
Kadın aynı kızgınlıkla 
bu sözlerin cevabını 
yetiştirdi: "evladım!.. 
Ben şu ihtiyar halimle 
iki günden beri gece 
gündüz demeyip yetim 
avuturken 
o nasıl rahat yatağın
da uyuyabilir?
O, müslümanların j 
reisi, baş bekçisi 
değil mi? Bizler evvela 
Allah’a sonra do onun 
eline emanetiz. Gelip 
de benim halimi nasıl 
sormaz. Müslümanları 
n reisi olmayı böyle 
kolay mı sanıyor!.." 

'Hz. Ömer (r.a.) yavaş 
yavaş dolmaya başla 
yan göz pınarlarını 
kadından saklayarak, 
valide haklısın, doğru 
söylüyorsun; ama zaval
lı Halife’nin işi bir iki 
değil ki. Kimbilir başını 
kaşıyacak kadar bile 
boş zamanı yoktur. 
Hem sen gidip derdini 
anlatmadıktan sonra o 
senin halini bilmez ki, 
diye kadının öfkesini 
dindirmeye çalıştı.
Fakat kadın aynı kızgın
lıkla sözlerine devam 
etti. "Madem ki 
dertlilerin derdini 
samanında haber alıp 
çaresine koşmayacaktı, 
zamanında niye Halife 
olmayı, müslümanların 
başına geçmeyi kabul 
etti? Böyle çürük bir 
mazereti hiç dinler 
miyim ben? Zavallının 
işi çokmuş!.. Nedir işi 
yine savaş mı? Yanında 
inleyenlerin sesine 
kulak vermez. Şehrinde 
açlıkla pençeleşen 
yavrular yaşıyor.

Devamı var.

ediyor

NÖBETÇİ ECZANE

Migren perişan |

ama

Yaygın bir baş 
ağrısı olarak 
bilinen migren, 
genellikle 25- 
54 yaşlan 
arasında daha 
çok görülen 
fiziksel bir 
hastalık olarak 
tanınıyor.
Migren, hasta
lan öldürmüyor 
yıllar boyu yaşamı 
çekilmez bir hale 
getiriyor. Migren has
tasının, psikolojik 
olarak etkilenmesin
den kaynakla nan 
maddi kaybı da son 
derece önemli.
Yapılan hesaplamala 
ra göre, migrenli bir 
hastanın yıllık eko 
nomik kaybı 7500 
dolar civarında 
bulunuyor.
Türkiye’de migrenin 
insanlarda meydana 
getirdiği yıllık 
ekonomik kayıp ise 5 
trilyon lira civarında. 
Türkiye’de her 100 
kişiden 16’sın da 
görülen migren, 
kadınlan daha çok 
seviyor. Menopoz 
döneminde ise bu 
rahatsızlık kadınlan 
daha fazla etkiliyor. 
Bilim adamlan, baş 
ağrılarının 150 türü 
olduğunu söylüyor
lar. Uzmanlar, mig 
reni özgül (primer) 
ve sendromatik 
(sekonder) olarak 
değerlendiriyorlar. 
Sekonder ağnlar, 
genellikle bir olaya 
bağlı olarak ortaya 
çıkan ağnlar; primer 
baş ağnlan ise 
çoğunluğu en etkili 
bir baş ağnsı ve en 
sık görülen türü 
olarak biliniyor.
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migren; aural ve 
'’aurası” olarak da 
bilinir. Aura tipi, 
migren nöbetinin 
başka bulgularla ağn 
öncesinde ortaya 
çıkıyor. Görme 
bozukluğu, odaklama 
güçlüğü, sersemleme 
hissi, aşın huzursu
zluk gibi rahatsızlık
lar migren nöbetinin 
geleceğini gösteriyor. 
Belirtileri ise ellerde, 
kollarda, ağız etrafın
da uyuşma, kann- 
calaşma, baş dön
mesi, hapşınk, cümle 
kurmada zorluk 
çekme gibi belirtiler 
ortaya çıkar. Bu 
belirtiler baş ağnsı 
başlamadan 15-20 
dakika öncesinden 
hissedilir. Aurasız 
migren vakalannda 
ise ağn aniden kus 
ma, ışığa ve sese 
hassasiyet, başta 
zonklama ile başlı 
yor. Kişilerin % 60 ın 
da kriz 4 saat ile 
24 saat arasında 
değişi yor, bazen de 
üç gün devam ediyor, 
birkaç defa da 
tekrarlanabiliyor.
Migren, genel likle 
başın iki tarafından 
şakaklarda sınırlı 
kalıyor. Ön ce hafif 
olarak başlıyor, daha 
sonra etkisini 
artırıyor. _ ?
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KHrfez

ATAM!
Hiç bir güç Cumhuriyetimizin 
kurulmasını engelleyemedi.... 
Hiç bir güç de Cumhuriyetimizi 
yıkmayı başaramayacak....

SEN RAHAT UYU...
ÖZEL

FEN DERSHANESİ 
ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARI 

istiklal Cad. No : 30 GEMLİK Tel: 514 45 15 - 513 70 80



Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 65. yıldönümünde ulusa O nunla tek vücat olduk'

rOzlemle andık
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük devlet adamı, çağdaş Türkiye’nin yaratıcısı 
ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 65. yıldönümü tüm yurtta 
olduğu gibi ilçemizde de düzenlenen törenlerle anıldı. Atamızı anma törenlerinin ilki 
Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Çelenlerin konmasından sonra, saat 9.05’de tüm ulus, 
Ata’sı için saygı duruşunda bulundu. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 8’de

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KKrfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

11 Kasım 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

Siyasi rakiplerinin hedefi haline gelen Başkan Turgut, KÖRFEZ’e konuştu;

Güne Bakış
Kadri Güler 
kadri_guler@hotmail.com

Oklar atılıyor..
Yerel seçimlerin Mart ayında yapılmasının 

kesinleşmesi üzerine, siyasi hareketlilik arttı.
Neredeyse hergün bir siyasi parti basın 

toplantısı düzenlenerek, iktidara çatılıyor.
Bu muhalefet yapmanın temel göstergesi olsa 

gerek..
AKP’nin ezici çoğunlukla iktidara gelmesi, 

57. hükümetin ortaklarını sildi süpürdü..
Şimdi bakıyorum da bu ortaklardan 

bazılarının eski ilçe başkan lan, yerel seçimlerde 
aday adayı olmaya hazırlanıyorlar.

D Genel Meclisi üyesi Adnan Tekin, niyetini 
ilce başkanlığı yaptığı sırada açık açık söylü 
yordu.

Şimdiki yönetim de Adnan Tekin ile birlikte 
hareket ettiğine göre, ANAP’ta başka aday 
adayına sürpriz olmazsa gerek görülmüyor..

MHP’de, eski ilçe Başkanı Mehmet Çelik’den 
başka aday adaylığı konuşulan yok..

Dün yapılan ve ağırlığı Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u hedef alan suçlamalara, bugün 
Turgut’tan yanıt geldi.

Geldi de, hem de yenir yutulur olmayan 
cinsinden geldi...

Belediye Başkam Turgut, MHP iktidarı döne
minde TELEKOM, deprem onanın işleri, Devlet 
Hastanesi kantini, deprem konutlarının nasıl 
yandaşlara dağıtıldığını açıkça söyledi.

Ama bir şeyi unuttu Sayın Turgut, Devlet 
Hastanesinin ihalesiz alınan matbaa işlerini...

Sevgili okurlarım, yerel seçimler için oklar 
atılmaya başladı. Önümüzdeki günler daha ne 
okfar atılacak. Birlikte göreceğiz.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu’na yüklenen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut; "Sayın Kayaoğlu9nun açıkla
malarını üzüntüyle okudum. İktidarları döneminde 
Gemlik9e yapılan bir hizmet göstersin.99 derken, ANAP’h 
Adnan Tekin’in üslubunun ise, terbiye sınırlarını aştığım 
ifade ederek; "Ben kavga değil hizmet adamıyım.99 dedi.
✓ Yerel seçimlerin 
yaklaşması üzerine 
ard arda basın 
toplantısı 
düzenleyen siyasi 
parti başkanlan ve 
aday adayı olacak
ların hedefi haline 
gelen' Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, önceki 
akşam MHP İlçe 
Merkezi’nde yapılan 
toplantıda konuşan 
İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu- 
na sert eleştirilerde 
bulundu.
✓ Mehmet Turgut, 
57. hükümet döne
minde MHP’lilerin 
ilçeye ne yaptık
larını açıklamasını 
isterken, TELEKOM, 
Devlet Hastanesi 
kantini, depremde 
onarım işleri müel- 
lifliği, deprem 
inşaatlarındaki 
yolsuzlukların 
MHP’lilerin esiri

olduğunu iddia etti. 
✓ ANAP İl Genel 
Meclis Üyesi 
Adnan Tekin’e de 
gönderme yapan 
Başkan Turgut, 
“Tekin, terbiye 
sınırlarını 
aşmamalı” dedi. 
Ali ÖZYURT’un 
haberi sayfa 5'de

“Hizmetlerin altında 5 imza var”
✓ AK Parti İl Genel Meclis Üyesi 
Vedat Emek, dün düzenlediği 
basın toplantısında, Bursa İl Genel 
Meclisi’nde beş Gemlikli üyenin 
bulunduğunu ve bugüne kadar 
takım ruhü ile çalıştıklarını 
belirterek, Adnan Tekin’in 
son günlerde Gemlik’e yapılan 
hizmetleri kendilerine mal etmesin
den üzüntü duyduğunu söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Atamızı andık....
10 Kasım’da Atamızı andık.
Anıtkabir’i ziyaret ettik.
Okullarda, devlet kuramlarında, mey

danlarda, salonlarda çeşitli etkinlikler 
düzenledik.

Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığımızı bir 
kez daha yineledik.

Hükümet erkanı günün anlam ve öne 
mini belirten tutuklar attı.

Öğretmenler konuşmalar yaptı.
Öğrenciler şiir okudu.
Ama;
Cumhuriyet’in 80. Atamızın ölümünün 

65. yılındayız.
Hala türbanı tartışıyoruz.
Hala eğitim sistemini tartışıyoruz.
Dış ilişkilerimiz de “Yurtta sulh, cihan

da sulh” ilkesinin dışına çıkmışız.
Ekonomik açıdan IMF ve Dünya 

Bankası nın borç sanmalındayız.
Kötü yönetimler ülkemizi darboğaza 

sokmuş.
Dünya’daki örgütlü birlikler bizi araları

na almamak için kırk dereden kırk su 
getiriyorlar.

Hatta Avrupa Birliği’nin etkili isim
lerinden biri şöyle buyurmuş;

“Sizin alfabenizde X,W,Q harleri yok. 
IBu durum AB’ye girmenizde sıkıntı 

yaratabilir"
Onlar öyle diyorlar.
Biz ise AB’ye yakınlaşmayı;
Atatürk’ün gösterdiği muasır 

medeniyetler düzeyine ulaşma hedefiyle eş 
değer sayıyoruz.

Hani o AB üyesi olan ülkelerden 
Almanya var ya,

İkinci Dünya Savaşı sonrasında deyim 
yerindeyse yerle yeksan olmuştu.

Bir de şimdiki durumuna bakın.
Japonya var.
Taaa uzaklarda...
Atom bombası taş üzerinde taş bırak

mamıştı.

Î Geçen yıllan çok iyi değerlendirdi.
Adeta küllerinden yeniden doğdu.
Elektronikten otomotive kadar dünyaya 

meydan okuyor.
Yıllarımızı lafta, lakırdıyla geçirip 

I duruyoruz.
Masallarla, ninnilerle uyutuluyoruz.
80 yıllık Cumhuriyet döneminde 

j| aklınıza gelen her alanda olması 
gerekenin dışında çok önemli bir gelişme 
elde edemediğimizi söylemek karamsarhk-

। sa evet ben karamsanm.
Bugün
O olsaydı
Biz böyle mi olurduk?

Ç^iraÎ^^SjSiyor
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad Bora $ok. No 3/B

| Akhank Aralığı Tel SHI797 GEMLİK

Eski Ramazanlar.... (1)
Geçen gün gazetede Kadri Güler ve Yazı 

İşleri Müdürümüz Serap Güler ile sohbet edi 
yoruz. Bir ara Serap Hanım, "İnan Bey, yok 
mu eski ramazanlara ait anılarınız?" dedi. 
Kendisine "İdrak ettiğimiz ramazanın ilk 
günleri kafamızı toplayabilirsem birşeyler 
karalayabilirim " dedim.

Eeeee. Ramazanın bugün onbeşi. Alıştık 
oruca. Hafızamı şöyle geriye doğru yokladım. 
Yaşadıklarım, gözümün önünde canlandı.

Eski ramazanlar, bir iki ay öncesinden 
karşılanırdı. Evler badana edilir, tahtalar 
limon sansı oluncaya kadar silinir, halılar, ki 
limler silkelenir, evler misler gibi kireç 
badana kokar, duvarlarda çivit mavisi dal
galar olmasın diye büyük uğraş verilir, 
analarımızın, ablalarımızın kollan kopardı 
adeta.

Gelecek mübarek ramazandır. Salçalar kay
natılır, erişteler kesilir, kuskuslar kalburdan 
geçirilir, tarhanalar ovalanır, mahalleli kadın
ların yardımlaşmaları ile yufkalar pişirilir, 
özellikle mayalanmış güllerden reçeller kay
natılırdı.

O yufka pişirilişini biz çocuklar dört gözle 
beklerdik. Tam kurumamış yufkaya sıcak 
halinde iken tereyağlar sürülür, maydanozlıı 
peynirler konarak dürülüp, ellerimize verilir. 
O kartalac denen yufkaları büyük bir iştahla 
yerdik. Şimdi de olsa da yesek. Nerde...

Ramazan’ın geldiği bile belli değil. Eskiden 
neşe vardı, heyecan vardı. Gelen onbir ayın 
sultanıydı. İyi ağırlan malıydı.

Eski ra ma za n la n n ilk teravi I
camitlerde simdi olduğu gibi dolar, yer 
mazdı.

Osmaniye Mahallemizin c ocuklar bea Sta | 
(Oral) Nedim (Yıldıran) rahmeth MestataiI 
(Atay), Şap İsmail (Semerciler) rdtaMft I 
Osman (Ateş) rahmetli Erdinç (Saflı/ rataata I 
Pomak Celal (Yazıcı) ellerimizde 99 W ta» I 
bihler erkenden Ematullah Hatun
koşardık. Camimin müezzini (Muezzta tafŞİ 
adını kimse bilmez kendisi (Mezin dayı) tanta ■ 
tanınırdı ve öyle çağırılırdı. Bizlerin en Ma I 
saflarda namaz kılmamızı isterdi.

Çocuktuk, başka bir şey yapamaz, teşfe |l 
koyamazdık. Bizlerin en önemli ve dMar İl 
edilmesi gereken namazı selatı-frtır namaza II 
dı. Üçüncü rekatta imamın Allah-u Ekberi M- II 
birinde rukuya yönelen olursa kıkır-Uur ydta II 
sessizliği bozardık. Her gece başka bir çata İl 
ye giderdik. O zaman Ematullah Hatan, II 
Balıkpazan, Çarşı Camii ve bilahare yapdaı II 
Karsaklı Camiileri vardı.

Çarşı Camii İmamı Rahmetli Hafız Kata II 
(Selçuk) Ematullah Hatun Camii İmamı Hafa II 
Ali (Görücü) Efendi, Balıkpazan İmamı Hafsr 11 
Ahmet Efendi, Karsak Camii imamı Cemal D 
(Kardas) dı. Rahmetli Hafız Kani amca teravi ■ 
namazlarını adeta süslerdi okuduğu surelerle. İl 
En hızlı namazı da Karsaklı Camii Imaaa II 
Cemal Hoca (Kardaş) kıldınrdı. Cemal Hoca II 
biz çocukların gençlerin imamı idi. Ona ayak il 
uydurmak çünki zinde olmayı gerektiriyonta. İş

Devamı yarın— II
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AKP İl Genel Meclis Üyesi Vedat Emek ten, ANAP İl Daimi Encümen Üyesi Adnan Tekine tepki yağdı

^Uanttlerin altında i ima w"
Sayfa 3

1

Vedat Emek, dün düzenlediği basın toplantısında, Bursa İl Genel
: ien. Sejj 
i 'teme* 
■ nfflneü 
k rataei

Meclisi’nde beş Gemlikli üyenin bulunduğunu ve bugüne kadar takım 
ruhu ile çalıştıklarını belirterek, Adnan Tekin’in son günlerde yapılan 
hizmetleri kendilerine mal etmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

99M İjg. Seyfettin ŞEKERSOZ 
ı CanEft AK Parti İl Genel
mî» on Meclisi Üyesi Vedat

Emek, diğer partilere 
ir er aij mensup il genel meclisi 

üyesi arkadaşlarının 
basının önüne çıkarak, taZL 23C ■ * •- her isi kendilerine mal■■ rnkte ..........etmelerine uzuntu 

r«auizt- duyduğunu belirterek,
® “Gemlik için yapılan

dv râfe her tür çalışma ortak-
Hrani tır. Hepsinin altında 5
। |faa kişinin imzası vardır”
, ganfe diyerek, tepki gösterdi.

Kendisine 8 bin kişinin

yaptığını ileri sürerek, 
“Gemlik'te siyasi par
tilere mevcut 5 üye
den özellikle Adnan 
Tekin ve İlhan Soy 
sal’la çok uyumlu ve 
güzel hizmetlere imza 
attık. Bursa'da 17 
ilçe, 38 Belde ve 687 
köye yapılan yardım
larda bizlerinde 
imzalan vardır” dedi. 
Hizmetin asli görevleri 
olduğunu da belirten 
Emek, “Ne yazıkki 
Gemlik Milli Eğitim Vedat Emek, AKP yöneticileriyle basın toplantısında.

m fttr
■ Han 
ı Cana

verdiği görevi 4.5 yıl 
önce yüklendiğine 
dikkat çeken Emek, bu 
görevi en iyi sekil de

ıf

VB*
MML.

t

Vedat EMEK

yardımları açısından 
diğer ilçelere oranla 
çok az pay aldı, bu 
pay sadece yüzde 3'te 
kaldı” derken bu 
yardımların alalama
masında, İl Genel 
Meclisinin Gemlik’ten 
Daimi üyesi Adnan 
Tekin i suçlayarak, “Biz 
5 il genel meclisi üye
siyiz. Yaptığımız her 
iş bize aittir. Ama 
son zamanlarda 
bazı arkadaşlarımın 
yapılanları kendilerine 
mal ettiklerini izlemek 
beni son derece üzü

AB, AB, AB

r TAŞI 
GEDİĞİNE

A be!
Nedir bu be!
Yetti be
Tutturduk bir 
AB, AB, AB .. 
Gücendi ABD 
Irak’a gelme diyor bize
Getirmek istiyor dize 
Ne AB, Ne ABD 
Güvenelim kendimize

yor.' Gemlik için 
yapılan yardımlar 
çok az ye göze 
batıyor" diye konuştu. 
TAKIM OYUNU
Siyasetin takını oyunu 
olduğuna dikkat çeken 
Vedat Emek, “Ben 
medyatik değilim, 
onun içinde öne çık
mıyorum. Vedat 
Emek’i yaratanlar 
8 bin kişilik partili 
ordusudur” dedi. 
Kendi adına başardığı 
hizmetlerin arkasında 
partisinin bulunduğunu 
söyleyen Emek, AK 
Parti Bursa Milletvekili 
M. Altan Karapaşa 
oğlu’nun çok büyük 
yardımlarının oldu
ğunu söyledi.
Vedat Emek, İl Genel 
Meclisi Üyesi olduktan 
sonra ferdi olarak 
köylere yaptıkları 
yardımları sıralayarak, 
Muratoba köyü’ne 950 
m2 kilitli parke taşı, 
Katırh Köyü’ne 2 5 Om2 
kilitli parke taşı, 
Hamidiye Köyü’ne 150 
m2 kilitli parke taşı ile 
100 torba çimento, 
Fevziye Köyü’ne 150 
adet 200’lük Büz, 
Şükrüye Köyü’ne 150 
torba çimento ile 20 
adet 500 lük Büz, 
Yeniköy’e 200 m2 kilitli 
parke taşı ile 50 torba 
çimento, Kurtul 
Köyü’ne 25 adet 500 
lük Büz ile 50 torba 
çimento, Engürücük 
köyüne 100 m2 parke 
faşı ile 100 torba 
çimento, Gençalİ kölüne 
25 adet 200 lük beton

boru sulama havuzu için 
15 milyar lira plan ve 
bütçe komisyonunda 
görüşülüyor, Cihatlı 
Köyü’ne 250 adet 200 
lük beton boru, Altan 
Karapaşaoğlu tarafın
dan meydan düzenlen
mesi için 10 milyar lira 
para, Şahinyurdu 
Köyü’ne 100 m2 kilitli 
parke taşı, 100 adet 
200 lük beton boru, 
Haydariye Köyü’ne 150 
adet 400 lük beton 
boru, 300 torba çimen
to, sulama projesi için 
300 milyar lira para, 
Büyük Kumla Köyü’ne 
700 m2 kilitli parke 
taşı, Narlı köyüne 150 
adet 200 lük Büz, 
Karacaali Köyü’ne 100 
m2 kilitli parke taşı, 
Adliye Köyü’ne 4 metre 
genişliğinde 300 metre 
uzunluğunda servis 
mahalle yolu, 600 m2 
kilitli parke taşı ile 
600 metre 50 lik 
bordür, Cihatlı Köyü’ne 
iki köyün geçişi için 
gerekli köprünün yapıl
ması ve bütçe plan 
komisyonundan 
55 milyar lira olduğunu 
belirtti.
Vedat Emek, son olarak 
Gemlik’li 5 il genel 
meclis üyesinin daha 
önceleri bir ekip olduk
larını ve her çalışmada 
birlikte hareket ettik
lerini belirterek, bu 
çalışmalardan en 
göze batanlarının ise 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu ile İlçe Stadının 
uzay çatısı olduğunu 
söyledi.

Erol GÜRÇAY

Haftanın Maçları
Fenerbahçe gerilemeye başladı.
Çünkü orta sahası yok.
Forvete servis yapan, bir orta saha 

yok.
Orta sahası çalışkan bir takım, 

forveti de zorlar.
Onları da, rahat bırakmaz.
Fenerbahçe’nin gol şansı, kişisel 

çabalara kalıyor.
Ya. Hoojdonk, frikikten bir gol ata

cak.
Ya da Serhat veya Tuncay, orta i 

sahadan tek başına gole gidecek.
Akçabat maçı berabere bitti.
Kadıköy’deki Çaykur-Rize maçı da 

berabere bitti.
Hakem Ali Aydın, bir kural hatası 

yaptı.
İkinci sarı kart gösterdiği bir oyun- 

cul, kırmızı kart çıkarmadıb.
Bu hata, İstikbâl vaadeden Ali 

Aydın’ın karizmasını çizdi.
Taraftardan çekinen Fenerbaahçe I 

yönetimi, başarısızlığı gözlerden kaçır
maya çalıştı.

Dikkatleri maçın tekrarına çekti.
Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı sert ve 

hızlı bir maaç oldu.
Gençlerbirlıği, topla daha çok 

ynayan takımdı.
Beşiktaş yakaladığı fırsatları iyi 

değenlendirdi.
Emre’nin oyun dışı kalması sonucu, 

Gençlerbirliği baskısı arttı.
Gunti yine iyi idi.
Cordoba ise mükemmeldi.
Beşiktaş artık takım oldu.
Takım oyunu yerine, şahsi oyunu 

tercih edenler göze batıyor.
Pancu, bu konuda çok eleştiiri aldı.
Kısacası Beşiktaş, en zor deplas

manını atlattı.
Galatasaray inişe geçti.
Olimpiyat stadı bomboştu.
Ankaragücünün yendi.
Yendi ama, taraftar memnun değil.
Ankaragücü de, iyi değildi.
Hele Gençlerbirliğini gördükten 

sonra, bu Ankaragücü düşme hattına 
bile girebilir.

Bursaspor, deplasman fobisini ye 
nemedi.

Trabzonspor’a boyun eğdi.
Bursaspor’a ocak transferinde, yeni 

takviyeler gerekiyor.

GÜNÜN ÇÖZÜ
Faydasız bir hayat, 
Erken bir ölümdür 

“Goethe°
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Siyasi rakiplerinin hedefi haline gelen Başkan Turgut, KÖRFEZ’e konuştu; ■

“Kavda defti hizmet adamıvım'1
MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu’na yüklenen Belediye Başkanı Mehmet Turgut; 
“Sayın Kayaoğlu’nun açıklamalarını üzüntüyle okudum. İktidarları döneminde 
Gemlik’e yapılan bir hizmet göstersin. ” derken, ANAP’lı Adnan Tekin’in üslubunun 
ise, terbiye sınırlarını aştığını ifade ederek; “Ben kavga değil hizmet adamıyım.” dedi.
Ali ÖZMJRT

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kaya 
oğlu nun hakkında 
yaptığı açıklamalar
dan üzüntü duy
duğunu söyledi.
MHP’nin iktidarda 
kaldığı 4 yıllık süre 
içinde Gemlik’te 
partililerine 
menfaat dağıtmak
tan başka birşey 
yapmadığını 
savunan Başkan 
Turgut; “Telekom 
tahsilatları, 
deprem güçlen 
dirme ile ilgili 
proje müellifleri 
bürolarının kim
lere verildiğini 
Gemlik halkı çok 
İyi bilmektedir. 
Bunun yanında 
ihaleler kimlere 
verilmiştir.

Gemlik basınında 
günlerce yayın
lara konu olmuş
tur. Yolsuzluk 
nedeniyle, istifaya 
zorlanan bakanlar 
kendi partisinin 
içindedir.
Gemlik halkı 
doktorsuzluktan 
kıvranırken eş, 
dostlan Bursa’ya 
göndermek 
MHP’nin adetidir. 
Diyaliz için bütün 
müracaatlara 
olumsuz yanıt 
vermek, görevleri 
içinde Gemlik 
Devlet Hasta 
nesi’ni parti 
ilçe merkezi 
gibi kullanmak 
MHP’nin adetidir. 
Türk Milleti 
bunlara gereken 
cevabı 3 Kasım 
sabahı politikadan 
silip atarak,

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu’na sert yanıt verdi.

vermiştir.” dedi.
SERT TEPKİ
En büyük cevabin 
milletin cevâbı 
olduğunu bunun 
üzerine başka söz 
söylemenin doğru 
olmadığını belirten 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
MHP’ye yönelik 
eleştirilerini şöyle 
sürdürdü;
“Türkiye’deki

belediyelerin 
haklarından 
kestikleri yüzde 
25-30 civarındaki 
hisselerini kendi 
belediyelerine 
peşkeş 
çekmişlerdir. 
Çınarcık deprem 
de yerle bir 
olmasına rağmen 
MHP’li ve deprem
den zarar görme 
yen Ovaakça ile

Gürşu Belediyeleri 
Çınarcık’tan fazla 
para almışlardır. 
Gemlik Devlet 
Hastanesi önünde
ki kantin bu 
örneklere dahildir. 
Ben 4,5 yıldır 
hiçbir siyasi 
partiyi karşıma 
almadım ve 
tarafsız dav 
randım. Yine de 
tarafsız davran
maya devam 
edeceğim. Bu 
tür polemiklerle 
kaybedecek ne 
vaktim ne de 
zamanım var.
Sayın Kayaoğlu 
4 yıllık iktidarları 
döneminde 
Gemlik’e yaptık
ları tek bir hizmet 
göstersin. Allah’a 
şükür veremeye
cek hiçbir 
hesabım yok.”

TEKİNE 
YAKIŞMADI 
Anavatan Partisi 
eski İlçe Başkanı 
Adnan Tekin’in 
üniversite konusun
daki şahsına yöne
lik üslubunu şık 
bulmadığını da 
belirten Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut; 
“Kendisi iyi 
görüştüğüm bir 
kişi. Terbiye 
hudutlarını aşan 
beyanatlara cevap 
vermem. Ben 
kavga değil hizmet 
adamıyım. Bu 
üslup bir Belediye 
Başkan adayına 
yakışmıyor.
Ama herkesin 
üslubu kendi 
kişiliğini yansıtır. 
Ona da saygı 
duymak gerekir.” 
diye konuştu.

I KOffllh
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

■ SANYOTOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
| HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

. ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAPSB SOBASI 8A2TAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

| FİTİL 

ÇAKMAK
I FİLİTRE

|| POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

OYO TİCARET

DİĞER PARÇALARDA ŞOKEtYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

«un 78 07

GÖKTÜRK LTD. ŞTİ.

KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI

HİZMETİNİZE AÇILDI
KALİTEYİ UCUZA ALİN

FARK! YAŞAYIN
Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 

Tel : (0.224) 513 25 31 GEMLİK

» I
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t Bordofiav liler iftar vemeöi verdi İsçi emeklilerinden 
Başbakana mektup

■i

a
Bİ

tt

en

ne

Ali ÖZYURT

Bordo-Mavililer 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği üyeleri 
önceki akşam iftar 
yemeğinde bir 
araya geldi.
Körfez Tablot’da 
verilen iftar 
yemeğine, Dernek 
Başkanı Osman 
Çömez, Basın 
Sözcüsü Sezgin 
Mutlu, üyeler 
İsmail Ayvaz, 
Mustafa Acar ve 
Hüseyin Can ile 
kalabalık bir 
davetli topluluğu 
katıldı.
70 üyeleri bulun
duğunu belirten 
Bordo-Mavililer 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Osman Çömez, 
faaliyetleri

' * hakkında bilgi 
verdiği konuş
masında, Ramazan 
ayı nedeniyle

ihtiyaç sahibi 
40 aileye gıda 
yardımı yaptıklarını 
söyledi. Dernek 
çatısı altında 
Karadeniz yöresi 
folklor ekibi oluş
turmayı planladık
larını belirten 
Osman Çömez, 
hazırlıkların son 
aşamaya geldiğini

ifade etti.
Çömez, ayrıca 
görevi devraldık
larındaki bozuk 
mali yapının 
düzeltildiğini 
bundan sonraki 
öncelikli hedef 
ferinin sportif 
etkinliklere ağırlık 
vermek olacağına 
işaret ederek;

"Yaptığı maddi 
ve manevi 
fedakarlıklardan 
dolayı 
derneğimizin 
kurucu başkanı 
ve onursal 
başkanımız 
Harun Ayvaz a 
teşekkürü bir 
borç biliyorum." 
diye konuştu.

Türkiye 
İşçi Emek 
li leri Der 
neği, isçi 
emeklisi, 
dul ve 
yetimlerin 
Kasım 
aylıklarının 
Ramazan 
bayramın
dan önce ödenmesi 
için Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’a bir 
mektup gönderdi. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Genel Başkanı 
Kazım Ergün, tahsis 
numarasının son 
rakamı 8, 6, 4, 2 ve 
0 olan emekli dul 
ve yetimlerinin 
Kasım ayının 
22'inci gününden 
itibaren aylık 
almaya başlayacak
larını belirterek, bu 
tarih lerin bayrama 
denk geldiğini 
ifade etti.
Kasım ayı ödemele

Şanlıurfa Nüfus 
Müdürlüğü nden aldığını 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

VEYSİ KARACAN

rinan daha erken 
tarihler e al ınması 
için Başbakan 
Erdoğan a bir mekt
up gönderdiklerini 
belirten Ergün. 
"aylıkların bay 
ram öncesi alına 
bilmesi için huku 
metin gerekli dü 
zenlemeyi yapma 
sı topluluğumuzda I 
mem n u niyetle 
karşılanacaktır” 
dedi.
İsçi emeklilerine 
aylıkları, tahsis 
numaralarının son 
rakamına göre 
her ayın 17 inci 
gününden başla
yarak ödeniyor.

10 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 16
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 11

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!
İFTAR MENÜSÜ 

Çorba + 
Sıcak Yemek + 

Pilav + 
Salata + Tatlı 

5.000.000.- TL.

MİR PIZZARIH

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE 
YÜZDE 20 İNDİRİM 

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
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“Kaçak elektrikle mücadele edeceğiz1'
Enerji ve 
Tabii Kaynak 
lar Bakanı 
Hilmi Güler, 
Türkiye’nin 
enerjide dışa 
bağımlılığını 
azaltmak için 
çalıştıklarını 
söyledi.
Güler, 
Türkiye’nin 
önlem 
almadığı 
taktirde birin
cil enerji 
kaynaklan 
konusunda 
dışa bağım
lılığının yüzde 
80’le çıka
cağını 
bildirdi.
Hilmi Güler, 
Meclis Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu’n 
da bakan
lığının 
bütçesini 
sunarken, 
dışa bağım
lılığı en aza 
düşürmek 
için petrol ve 
doğal gaz 
aramalannın 
yoğun 
biçimde 
sürdürüldüğü 

nü vurguladı. 
Hilmi Güler, 
Türkiye’nin 
enerji alanın
da daha önce 
imzaladığı 
uluslararası 
sözleşmelerde 
yer alan ve 
normal kabul 
edilemeyecek 
hususları 
yeniden ele 
aldıklarını, 
bu çerçevede 
muhataplarla 
yapılan 
görüşmelerin 
devam ettiği
ni belirtti.
Güler, 
Bulgaristan’la 
elektrik, 
Rusya’yla 
doğalgaz 
konusundaki 
görüşmelerde 
olumlu nokta
lara gelindiği
ni, sonuç 
larının da 
kısa süre 
içinde açık
lanacağını 
kaydetti.
Hilmi Güler, 
kaçak 
elektrik kul
lanımıyla ilgili 
yaptıkları

Gr ye İd jıeni w Wdı
çalışmalar 
sonunda 
210 trilyon 
liralık kaçak 
elektrik 
kullanımının 
tespit 
edildiğini 
bildirdi.
Güler şunları 
kaydetti: 
"Şimdi 
önümüzdeki 
günlerde çok 
daha kap
samlı, çok 
özel bir prog 
ram uygula 
yacağız. Bu 
işleri yapan 
şebekelerle 
mücadele 
başlatıyoruz. 
Çünkü bunu 
normal bir 
vatandaş, 
kendi evinin 
elektrik si 
gortası attığı 

zaman bile 
bunu 
değiştire
meyecek 
kadar az 
bilgiye 
tecrübe ye 
sahip olan 
bir vatandaş, 
elektrik 
kaçağının 
teknik 
inceliklerini 
bilmesi 
mümkün 
değil. Bunun 
için bu özel 
şebeke lerle 
özel bir 
mücadele 
programı 
başlattık.
Bunun 
olumlu 
etkilerini 
göreceğinizi 
ümit 
ediyorum."

Ali ÖZYURT

Genç Parti Gemlik 
Gençlik Kolları 
Başkanı Sedat 
Mutlu, partilerine 
10 kişinin daha 
katıldığını açıkladı. 
Önceki akşam 
Sedat Mutlu 
başkanlığında 
toplanan Gençlik 
Kollan yeni 
gelişmelerle ilgili 
durum değer
lendirmesi yaptı. 
Basına kapalı 
gerçekleşen toplan
tının ardından bir 
açıklama yapan 
Başkan Mutlu,

partilerine üyelik 
için müracaat eden 
10 kişinin durum
larını inceledikleri
ni ve uygunluğu 
tespit edilen 10 
üyenin katılımına 
onay verdiklerini 
bildirdi.
Genç nüfusun 
partilerine yoğun 
ilgi gösterdiğini 
belirten Sedat 
Mutlu, bunun 
sebebini ise;
"Partimiz gerçek
ten adı gibi 
Genç bir parti. 
Çünkü bizim 
particilik

anlayışımızda 
gençlerin ayn 
bir yeri ve önemi 
var. Herkes hak 
ettiği değeri 
burada fazlasıyla 
görüyor. Bu 
durum da parti 
m ize ister istemez 
ilgiyi artırıyor. ’ 
diye konuştu. 
Formları imzala
yarak, Genç 
Partili olein yeni 
üyelere rozetleri 
Başkan Sedat 
Mutlu ile Başkan 
Yardımcısı Sezgin 
Mutlu tarafından 
takıldı.
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Koca Kan ile Hz. Ömer
Dünden devam
Halife bunlara göz yumarak 

I uzak diyarlardaki şehirlere 
I gaza, gaza diyerek, asker 
I yürütmekle; gencecik 
I delikanlılarımızın kanını 
I yabancı topraklara akıtarak 
I kadınlan bırakmayı marifet 
I mi sanıyor? Benim babam, 
I amcam, dayım ve gencecik 
I oğlum hep onun ordulann- 
I da şehit düşmedi mi? Şimdi 
I kim bilir yine nice kadın ve 
I çocukları kocasız ve baba 
I sız bırakıp, aç ve çıplak bir 
I sefaletin kucağına atacak. 
I Böyle dertlerimize yeni 
I dertler eklesin diye mi biz 
I onu başımıza geçirdik? 
I Tam bu sırada çocuklar 
I sözleşmişler gibi hep bir 
I ağızdan yanık sesleri ile 
I ağlaşmaya başladılar.
I Çocukların bastıran çığlık- 
I lan kadının öfkesini bir kat 
I daha arttırdı. Ellerini 
| havaya kaldırarak ve 
I sesinin aktığı kadar 
I bağırarak sözlerine şöyle 
I devam etti: "Bu evdeki 
I canlıların göğüslerinden 
I boşalarak yükselen inilti ve 
I çığlıkları şimşek ve yıldırım 
| eyleyerek Ömer kulunun 
I başına yağdırmasını dile 
I rim. O varsın dul bir kadın- 
I la yetim yavrulann beddu- 
I alarmı yağmur sansın.

Tez elden ona gönlümün 
] dilediği bir bela ver de 
I kıvranırken bizim neler çek- 
I fiğimizi anlasın. Sen işini 
1 bilirsin, yüce Yaradammız.” 
I Hz. Ömer (ra.) artık 
i dayanamadı. Dolu dolu 
I olan pınarlarından yaşlar 
I damlamaya başladı.
I Herkesin durmadan gözyaşı 
I döktüğü bu kederli evde, 
I gözyaşlarını görmelerini 
I istemediği için yüzünü 
I herkesten saklamaya 
| çalışıyordu. Artık orada 
| oturamazdı. Hemencecik 
| yerinden doğruldu. Bitkin 
I bir sesle "valide haklısın 
I sen yine avut çocuklarını 
I ben hemen dönerim" di 
| yer ek kapıya doğruldu.
I Arkasından ben de 
I yürüdüm. Dışarıya çıkınca 
I derin bir soluk çekti ciğer

lerine. Kelimenin en geniş 
manası ile üzgün ve bitkin 
idi. Yol boyunca ağzından 
tek kelime çıkmadı. Var 
gücünü kullanarak hızla yol 
almaya çalışıyordu. Ona 
yetişmekte güçlük çekiyor
dum. Doğruca devlet hazî
nesine vardık. Halife, bir 
un çuvalı seçerek bir yana 
koydu. Benim elime de bir 
yağ kabı tutuşturdu.
Vakit geçirmeden koca un 
çuvalım sırtlanmaya koyul
du. Gözlerime inana tınıyor
dum. Evet bu İslam 
Devletinin koca reisi un 
çuvalını sırtına almak üzere 
idi. Hemen yanma sokul
dum; "aman ey rmi’mm- 
lerin emiriL. Ne yapıyor
sun? Bari müsaade ver de 
çuvalı ben sırtıma alayım." 
Hz Ömer (r.a.) hemen 
sözümü keserek belki bir
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saatten beri ilk defa ağzını 
açıp şu sözleri söyledi, 
"hayır, ey İbn-i Abbas, 
sevgili dostum!... Değil 
yorgunluktan yere yığılsam, 
ölsem bile bırak; yükünü de 
kendi sırtında götürsün. Bu 
dünyada yüküne yardım 
etmek isteyecek öz dostlar 
bulabilir, fakat her koyunun 
kendi bacağından asılacağı 
Ahiret gününde kimse 
O’nun cezasını 
paylaşmayacaktır.
Kadın doğru söylemişti.
Ya vakti ile Hilafeti yüklen
memeliydim. Yüklendiğime 
göre idarem altındaki tek 
tek her ferdin huzur ve 
emniyetini düşünmek' 
zorundayım." 
Sevgili dostum, Dicle 
kenarında otlayan bir 
koyunu kurt, kapsa ilahi 
adalet onu Ömer’den sorar. 
Şu yaşlı kadın kimsesiz ve 
avuttuğu yavrular kimsesiz 
kalır; sorumlusu Ömer’dir. 
Bakımsızlık ve sefaletten' 
bir ev çökse vebali Ömer’in 
omuzlanndadır. Talihsizlik 
neticesinde yere bir tek 
damla kan aksa o kan 
damlası çoşkun bir derya 
olup dalgalan ile Ömer’i 
yutar. Kırgın gönüllerin 
öfke şimşekleri Ömer’in 
başına boşalır. Bütün 
matemlerin gözü göze 
göstermez dumanlarında 
boğulacak olan da Ömer’
den başkası değildir.
Ömer her derdin devası, 
her dileğin büyük kapısı ve 
her lanetin ana ana hede
fidir. Yüce Allah’ım aciz bir 
kul bu kadar ağır ve çeşitli 
mesuliyet yükünün altından 
nasıl kalkabilir? Ey Ömer, 
bu kadar yükün altına 
girmeyi nasıl kabul ede
bildin vakti île...
Sözünü bölüp bir parça 
kederini dindirmek istedim 
ve dedim ki; "o kadar da 
üzme kendini, ey mü’min- 
lerin emiri... Halifelik 
yükünü sen üzerine 
almasan kim bu vazifeyi 
senin kadar titizlikle yük
lenebilirdi. Sen de bütün 
üstün meziyet ve kabiliyet
lerine rağmen nihayet bir 
insansın. Her yerde vakit 
geçirmeden kendini 
gösteren ve yanılmaksızın 
kılı kırk yaran ilahi adalete 
ulaşamazsın. Kullara ver
ilen bütün merhametler bir 
araya getirilerek temiz gön
lüne dolsa bile bütün var
lıkları kanatlan altına alan 
yaygın ilahi esirgeyicilikle 
yanşa mazsın.
Ey iyi yürekli Halife!... 
Sen şüphesiz ki bir melek 
değilsin, ama adelet ye 
merhamet kervanının ön 
safındaki elinde bayrak 
tutanlardansın. Senin bu 
erişilmez adaletine kıyamet 
günü, hem yer, hem gök 
hemde şu sırtındaki un 
çuvalı aynı zamanda da ben 
şahitlik edeceğiz. Şüphesiz 
ki en büyük şahidin de 
karanlık gecede kara faş 

üzerindeki siyah karıncaya 
kadar her şeyi bilen yüce 
Allah’ın bizzat kendisidir ne 
mutlu sana ki fani hayatım 
böylesine Ölmez değerlerin 
sahibi olmak uğruna harcıy
orsun. Ne mutlu biz müslü- 
manlara ki dünyanın başka 
milletlerini, padişah diye 
kan içen canavarlar idare 
ederken, senin gibi ipek 
yürekli ve geniş görüşlü bir 
reisin şanlı adalet bayrağı 
altında gölgelenmenin 
tükenmez zevkini tadıyor ve 
bütün dünyaya karşı 
seninle haklı bir iftihar 
duyuyoruz." 
Bu sözlerim galiba 
Halife'nin üzgün gönlüne 
biraz neş’e vermişti. Ağır 
çuval yükü altında iki bük
lüm olmuş bedenine rağ
men son gücünü kullanarak 
yokuşu soluk soluğa çıkıy
ordu. Damarlarındaki kam 
bile donduracak kadar 
keskin ayaza rağmen alnın
dan ve yüzünden akıp hey
betli göğsüne süzülen ter
lere aldırmıyordu bile.
Nihayet koca karının çadırı
na vardı ki nefes nefese 
içeri girip çuvalı yere bırak
tı ve aynı zamanda kendisi 
de yere serildi; iyice bitmiş, 
takatinin son damlalarını 
kullanarak çadıra gire
bilmişti. Kısa bir dinlen
meden sonra aşkınlar gibi 
silkilenerek yerinden 
doğruldu; tencerede kayna
makta olan çakılları boşalt
tı. Yerine benim taşıdığım 
kaptan yağ koydu. Sonra 
eriyen yağa sırtında 
getirdiği çuvaldan kendi eli 
ile un koyarak pişirmeye 
koyuldu. Sönen ateşi kadın
dan çalı çırpı isteyerek ken
disi tutuşturdu. Böylece 
pişirdiği yemeği ayazda 
çabucak soğutarak yine 
kendi eli ile kurduğu 
sofraya koydu.
Daha sonra anne ve baba 
şefkatini bile gölgede 
bırakacak gülümseyen bir 
yüz ve bal gibi bir sesle iki 
günden beri boğazlarından 
aşağıya tek lokma 
geçirmemiş olan öksüz 
yavrulan yemeğe oturttu; 
eli tutmayanlara kendi eli 
ile yemek verdi. Günlerden 
beri kara yaslara gömülmüş 
olan çadırı bir anda sıcak 
bir sevincin ışıklan aydın
latmıştı. Ağlamalar susmuş, 
yaşlar kurumuş; öfke din- 
mişti. Öksüz yavrulann 
gözleri sevinçten ışıl ışıl 
parlıyordu. Yaşlı kadıncağız 
Hz. Ömer (r.a.) sırtında un 
çuvalı ile içeriye girdiği 
andan beri şaşkınlıktan 
sanki dilini yutmuştu, 
ağzından tek bir kelime bile 
çıkmadı. Fakat karnı doyan 
öksüz torunlarının neşesi 
odayı sarınca ağır bir uyku
dan uyanır gibi silkindi; 
toplandı ve sevinç 
gözyaşları içinde kim 
olduğunu hala bilmediği 
Halifeye şu sözleri söyledi. 
"Dilerim ki yüce Allah (c.c.) 

tez elden seni Hz. Ömer’in 
Halifelik makamına oturt
sun. Oraya Ömer'den 
çok sen yakışırsın.” 
Yaşlı kadının o karşısın
dakini tanımadığı için 
söylediği bu sözlere içinden 
güldüm; yan gözle Ulu 
Halife’yi aradım; bu akşam 
belki ilk defa bu sözler 
üzerine O da aydınlık bir 
çehre ile gülüyordu. 
Bana yaklaşıp gidelim artık 
diye işaret ettikten sonra 
kadına döndü; "Valide 
çiğim... Sen yann erkenden 
Halifelik makamına gel; 
beni orada bul da sana 
emekli ve yetim maaşı 
bağlatayım. Şimdilik 
hoşçakal" dedikten sonra 
birlikte dışarı çıktı gün 
ağarmıştı. Müezzinin bütün 
mü minleri sabah namazına 
çağıracak olan gür sesi 
nerdeyse ortalığı çınlata- 
caktı. Ulu halife uykusuz 
kalarak ve terler dökerek 
vazifesini yapmış insanların 
gönül huzuru içinde rahattı. 
Bana gelince uykusuz 
gecemden fazlası ile mem
nundum. Çok şeyler gör
müş, çok şeyler işitmiştim 
ve çok şeyleri öğrenmiştim. 
Gördüklerim, işittiklerim ve 
öğrendiklerim bende ömür 
boyunca tazelik ve can
lılığını yitirmeyecek izler 
bırakmıştı.
Ümit dolu sevinçler içinde 
Allah Resulü’nün şu sözleri
ni hatırladım.
"Sahabilerimin her biri tek 
tek gökteki yıldızlar gibidir. 
Hangisinin peşinden giders
eniz hidayetin yolunu bulur
sunuz." "Ey yüce Allah 
Resulü!., dedim içimden" 
"senin Halifen Ömer’i 
gördünde mi söyledin bu 
altın sözleri!... Ö gün 
kadın, öğleye doğru 
Halifelik makamına geldi. 
Ulü Halife zaten daha önce 
işini maaşa bağlanması için 
gereken kimselere derhal 
emir vermişti. Kadın Hz. 
Ömer’i tanımıştı ama 
şaşkınlıktan dona kaldığı 
için dilini döndürüp hiçbir 
şey söylemiyordu. Ulu 
Halife onu saygı ile 
karşılayıp bir yere 
oturttuktan sonra 
şöyle dedi: 
"Valideceğim!.. İşin oldu 
bundan sonra hem kendi 
adına ve hem de şehit 
yavrusu öksüz torunlarının 
her ay emekli maaşını ala
caksın. Al bakalım şû ilk 
maaşın" diyerek bir gümüş 
kesesini kadına uzattı ve 
"Artık Ömer’i affediyor 
O’na ettiğin bedduaları 
geri alıp hakkım 
bağışlıyorsun değil mi" 
diye sözlerini bağladı. 
Akşamdan beri olup 
bitenleri tümünü iyice 
anlıyan kadın gayet ciddi 
bir ifade ile Halife'ye şu 
son cevabı verdi; "işte 
böyle göster adaletini eline 
bakan bütün müslümanlara 
karşı."

Aşın gürültü I 

şüpheci 

yapıyor

Uzmanlar, 
gürültüden etkilen
menin süreklilik 
kazanmasının, 
şüphecilik gibi ileri 
derecede ruhsal 
bozukluklara yol 
açabileceğini 
söyledi.
Uzmanlar, otomo
bil gürültüsü ile 
insanların 
çıkardığı 
diğer seslerin etk
isi altında kalan
ların, beden ve ruh 
sağlığını kaybede
bileceklerini 
ifade etti. 
Uzmanlar, 
"Gürültüden 
etkilenmenin 
süreklilik kazan
ması uykusuzluk, 
sinirlilik, yorgun
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luk gibi hafif 
ruhsal değişiklik
lerin yanı sıra 
hezeyan, hatta 
şüphecilik gibi 
ileri dereceli 
ruhsal bozukluk
lar meydana 
getirebilir" dedi. 
Gürültünün işitme 
mekanizmasını 
bozduğunu, 
uykuyla dinlen
meyi huzursuz 
kıldığım, kişilerin 
birbirleriyle 
konuşmaları ya da 
öteki iletişim 
imkanlarının arası
na girdiğini de 
belirten uzmanlar, 
gürültünün bu 
yönüyle stres 
kaynağı olduğunu 
söyledi.



11 Kasım 2003 Salı Sayfa 8
64Z« ff HH

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, büyük devlet 
adamı, çağdaş 
Türkiye’nin yaratıcısı 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 
65. yıldönümü tüm 
yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de düzenlenen 
törenlerle anıldı. 
Dün sabah saat 
08.45 de düzenlenen 
ilk törende, İlçe 
Kaymakamı Sadettin 
Genç, Garnizon 
Komutam Tank Kurmay 

I Albay Selami Saruhan,
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsavcısı 

I * Avhan Akgün. Siyasi 
' partilerin başkan ve 

yönetim kurulları, resmi 
daire amirleri, kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile 
okul müdürleri ve 
öğrencilerle vatandaşlar 
hazır bulundular.
Atatürk Anıtı na celenk- 
lerin sunulmasının 
ardından saatler 09.05’i 
gösterdiğinde, Ata’nm 
huzurunda saygı duruşu 
ve istiklal Marşı oku
narak, Ulu Önder 
Atatürk ölümünün 65 
yılında anılarak bayrak
lar yarıya indirildi. 
Manastır Belediye 

! Kültür Merkezi’nde 
Gemlik Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek

I lisesi’nin organize ettiği 
ikinci tören öncesinde, 

I Atatürk’ün Cumhuriyeti 
karmasıyla başlayan

ilerleme Sinevîzyon gös
terimiyle anlatıldı.
Saygı duruşu ve salonu 
dolduranların hep birlik
te okuduğu İstiklal 
Marşı’nın ardından 
Gemlik Teknik Lise ve 
Endüstri Meslek Lisesi 
Müdürü İbrahim Ünal, 
günün anlam ve önemi
ni belirten bir konuşma 
yaptı. Ünal, küçük 
anekdotlarla Atatürk 
hakkında Merhum Celal 
Bayar’ın ağzından 
Atatürk’ü anlattı.
Öğrenciler ise, Atatürk 
hakkında yazdıkları şiir
leri okuyarak, O’nun 
hakkında yazdıkları 
konuşmaları 
okudular.
ÖDÜLLER VERİLDİ 
Törende ayrıca 
"Atatürk’ü anlamak" 
konulu yarışmalarda 
derece alan öğrencilere 
hediyeleri verildi.
Birinci kademe Resim, 
Şiir ve Kompozisyon 
yarışmalarında derece 
alan öğrencilere ödül
lerini Kaymakam 
Sadettin Genç verirken, 
2. kademe Resim, Şiir 
ve Kompozisyon da 
derece alan öğrencilere 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Selami Saruhan verdi. 
Liseler arası Resim, Şiir 
ve Kompozisyon dalında 
derece alanlara ise 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut 
ödüllerini verdi.
Törenin sonunda ise,

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencileri öğret
menleri eşliğinde 
Atatürk’ün sevdiği şarkı 
ve marşları birlikte 
seslendirdiler.
Yarışmada derece 
alan öğrencilerin 
isimleri ise şöyle;
1. kademe resim yarış
ması : 1. nci Fulya 
Ayran, 11 Eylül 
İlköğretim okulu, 2 nci 
İsmet Onur İzgi, Ticaret 
ve Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu, 
3 ncü Melike Şülbü, 
Şükrü Şenol İlköğretim 
okulu, Şiir yarışmasın
da derece alanlar: 
1 nci H. İbrahim 
Erdem, Şehit Cemal 
İlköğretim okulu, 
2 nci Ayşenur Avar, 
Borüsan ilköğretim 
okulu, üçüncü Özge 
Akdemir, Namık Kemal 
İlköğretim okulu 
Kompozisyon dalında 
derece alanlar: 1 nci 
Hörü Mutlu, 11 Eylül 
İlköğretimokulu, 2. nci 
Aslıhan Kılıç, Ticaret 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu, 3 
ncü İlkay Ünlü, Namık 
Kemal İlköğretim okulu, 
2. kademe Resim dalın
da derece alanlar: 1 nci 
Simge Işıklı, TSO Gazi 
İlköğretim Okulu, 2. nci 
Levent Avşar, Şehit 
Cemal İlköğretim 
Okulu, 3 ncü Seren Ak, 
Şiir yarışmasında 
derece alanlar: 1 nci 
Adem Tosun, Kurtul
İlköğretim Okulu, 2 nci 
Buse Yaşa, Cumhuriyet 
İlköğretim okulu, 
3 ncü Merve Dava, 11 
Eylül İlköğretim Okulu, 
Kompozisyon dalında 
derece alanlar: 1 nci 
Tuğçe Eryavuz, Kurtul 
İlköğretim okulu, 2 nci 
Seher Koyuncu, 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu, 3 ncü Cemil 
Akkurt, Cumhuriyet 
İlköğretim okulu, 
Liseler arası resim 
yarışmasında derece 
alanlar: 1 nci Burak

Gençtürk, Gemlik Lisesi, 
2 nci Elif Dersim Tutaş, 
Kız Meslek Lisesi, 
3 ncü Didem Tokmak, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, Şiir dalında 
derece alanlar: 1 nci 
Özlem Aris, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
2 rici Çiğdem Zor, 
İmam Hatip Lisesi,

3 ncü Zeynep 
Korkmaz, Ticaret 
Meslek Lisesi, 
Kompozisyon dalında 
derece alanlar: 1 nci 
Hilal Noca, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
2 nci Ali Sonkalan, 
Gemlik Lisesi, 
3 ncü Tuğba Subaşı, 
İmam Hatip Lisesi.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ramazan ayında da muhtaçlara destek vermeye devam ediyor

Devlet yardı m lan sürüyor
Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 134 öğrenciye eğitim, 57 çocuğa da sağlık 
yardımı yapıyor. Vakıf, ramazan ayı nedeniyle, kuru gıda ve yakacak yardımlarına da aralık* 
sız devam ettiriyor. Şartlı Nakit Transferi projesine büyük ilgi gösteren ailelerden 500 kişi 
projeden yararlanmak için başvuruda bulundu. • Ali ÖZYURT’un haberi sayfa 3’de

brahim Aydın vefat etti I 
İlçemizin tanınmış işadamlarından I 
ilk taş ocağı işletmecilerinden I 
İbrahim Aydın, yakalandığı amansız I 
hastalıktan kurtarılamayarak, önce I 
ki gün tedavi gördüğü Uludağ I 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaşa-1 
ma gözlerini yumdu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün I 
haberi sayfa 8’de I

Genç Parti’de yerel seçimler nedeniyle, aday adayları belirleniyor

GP’de adaylık başvuruları başladı
Kadri Güler 
kadri güler® hotmail.com

Güne Bakış
Genç Parti yerel seçimler için start verdi. İl Genel 
Meclisi, Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı aday 
adaylığı için başvuruların 10 Aralık’a kadar devam ede
ceği bildirildi. Belediye Başkanlığına aday adayı olacak
lardan 500 milyon lira başvuru ücreti alınacak.

Zeytincinin çilesi
Daha zeytin toplanmaya başlamadan 

I yüzünü tam anlamıyla gösterdi.
kış

Birkaç gündür devam eden soğuklar böyle 
|| devam ederse, zeytin üreticisini fiyatlardan 
|> sonra havalar perişan edecek..

Geçtiğimiz yıl, Marmarabirlik Zeytin 
| Kooperatifi, en yüksek baremli zeytini 2 milyon 
|| liradan alırken, bu yıl 2 milyon 300 bin liraya 
II yükseltti.

Yani, bir yıllık artış oram yüzde 15
Oysa resmi enflasyon yüzde 35’lerde..
Demek bu yıl zeytin üreticisi, enflasyon 

İl karşısında yüzde 20 fakirlemiş durumda.

İ" Marmarabirlik yönetimi bu gerçeği bile bile
neden fiyatları düşük tuttu anlamak mümkün 
değil.

Marmarabirlik in ortaklarından aldığı zey
il tinin hedefini peşin ödemediğini düşünürseniz, 
II bu üreticinin zararı yüzde 40 lan bulmakta..

Ürününü ağacında bırakmak istemeyen 
|| üreticinin şanssızlığı iklim.

Hiçbir ürün, kısın bu en soğuk aylarında 
II topbnmamakta..
'' Karda kışta toplanan çileli üründür zeytin.

Bunun için en büyük alıcı Marmlarabirlik 
I ortaklarım kollamak zorundadır.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı 
I Tavifoğlunun gazetemizde yayınlanan 
| demecindeki baz» sözler fiyatların yukarıya çeki 
| lebdeceğine bir işaret sayılabilir.

Soğuklar böyle devam ederse, ortaklar 
| Birlik e zeytin veremeyeceği için, bayrama 
I ava» alamadan girecek demektir.

Mart ayında yapıla
cak olan il genel 
meclisi, belediye 
meclisi ve belediye 
başkanlığı seçimleri 
için aday adaylığı 
başvurularını 
ilk başlatan 
Genç Parti’de 
heyecan başladı. 
Genç Parti İlçe 
Merkezi’nde yapılan 
basın toplantısında, 
aday adaylarından 
başvuru ücreti alı
nacağı açıklandı. 
Belediye Meclisi 
üyeliğine başvuran
lardan 100 milyon, 
İl Genel meclisi 
üyeliğine başvuran
lardan 150 milyon, 
Belediye Başkan 
lığına başvuranlar
dan ise 500 milyon 
lira katılım bedeli 
alınacak. Kula, 
GP’ye gönül veren 
herkesin başvuruda 
bulunabileceğini 
söyledi.
Haberi sayfa 6'da

Kafirli Köyü zeytin 
alım fiyatlarını açıkladı
Bu yıl 400 ton zeytin alımı hedefleyen Katırlı 
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, tavan fi 
yatı 2 milyon 600 bin, tavan fiyatı 1 milyon 
350 bin lira olarak ortaklarına duyurdu.
Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, 
2003-2004 yılında 
ortaklarından 
alacağı zeytinin 
tavan fiyatını 
2 milyon 600 bin 
liradan, tavan 
fiyatını ise 1 
milyon 350 bin 
lira olarak açıkladı. 
Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Başkanı Hulusi 
Bayrak, gazetemi 
ze yaptığı açıkla
mada, bu yıl 400 
ton zeytin almayı 
hedeflediklerini, 
geçtiğimiz yıldan 
ellerinden çok az 
zeytin kaldığını, 
ürün bedellerini 
ortaklarına peşin 
ödeyeceklerini 
belirterek, 
“Ortakla rı m izin 
tüm zeytinlerini 
almayı planlı

yoruz. Bunun için 
mevcut kapasite 
nıizi geçtiğimiz 
yıla göre 
arttırdık. ” dedi.

hotmail.com
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ramazan ayında da muhtaçlara destek vermeye devam ediyor

Devlet yardımları sürüyor Erol GÛRÇAY

Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayaanışma Vakfı 134 öğrenciye eğitim, 
57 çocuğa da sağlık yardımı yapıyor. Vakıf, ramazan ayı nedeniyle, kuru 
gıda ve yakacak yardımlarına da aralıksız devam ettiriyor.
Ali OZH RT 

Gemlik 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı, 
134 öğrenciye 
eğitim, ihtiyaç 
sahibi 57 çocuğa 
sağlık yardımında 
bulunuyor.
Kaymakamlık 
Sosyal Hizmet 
Uzmanı Eyüp Usta 
Temmuz ayında 
başlatılan Şartlı 
Nakit Transferi 
(Eğitim sağlık 
yardımı) projesi 
kapsamında, 
toplam 65 aileye 
maaş bağlandığım, 
134 çocuğa eğitim, 
57 çocuğa da 
sağlık yardımında 
bulunulduğunu 
söyledi.

İhtiyaç sahibi 
ailelerin Şartlı Nakit 
Transferi projesine 
büyük ilgi göster
diğini belirten Usta, 
projeden yararlan
mak üzere yaklaşık 
500 ailenin başvu
ruda bulunduğunu 
bildirdi.
Durumları ince
lenerek, yardıma 
muhtaç olduğu 
tespit edilen 191 
çocuğa proje kap
samında maaş bağ
landığını belirten 
Eyüp Usta, Ziraat 
Bankası’nda isimler
ine açılan maaş 
yardımlarının 
başarılı oldukları 
belirlenen

. öğrencilerde eğitim 
süresi boyunca

devam ettirileceğini 
vurguladı.
0-6 yaş gurubu 
sağlık yardımı 
hakeden çocukların 
sağlık ocaklarında 
kontrollerini yap
tırdığı sürece bu 
yardımdan faydalan

maya devam ede
ceğini de belirten 
Eyüp Usta, eğitim 
yardımının kişi başı 
na ayda 12 milyon, 
sağlık yardımının 
ise 10 milyon lira 
olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Faruk Güzel Ankara delegesi
TAŞI 
GEDİĞİNE

AB sözde genişlemek 
istiyor
Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi de 
GÜNTER VERHE UGEN... 
Oysa o, genişleten 
değil daraltan 
Türkiyenin önünde 
Takoz, takoz...

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Geçtiğimiz Pazar 
günü Bursa’da 
gerçekleştirilen 
Doğru Yol Partisi 
İl Başkanlığı seçim 
ferinde, İlker öz 
aslan yeniden 
başkanlığa getiri 
lirken Gemlik İlçe 
Başkanı Faruk Güzel 
Büyük Kongre Dele 
gesi oldu.
Gemlik’te Doğru Yol 
Partisi’ni iktidara 
taşımak amacıyla

ilçe başkanlığına 
geti rilen Faruk 
Güzel, 48 kişi lik 
Büyük Kongre 
Delegeleri arasına 
girmeyi başardı. 
Yerel seçimlerde 
Doğru Yol Partisi’ni 
Gemlik’te başarıya 
ulaştıracağını 
her zaman ön plana 
çıkaran Güzel, 
kendisine güvenen 
partilileri mahcup 
etmeyeceğini 
söyledi.

Gerginlik Bitti
Gemlik’te belediye ile üniversite 

arasındaki arazi çatışması sona erdi.
Maliye Bakanlığı araziyi üniversiteye 

tahsis etti.
Belki de çeşitli nedenler vardır.
- Bir kere, belediyenin arazî konusunda 

kamuoyunu tatmin edecek bir projesi 
yoktu.

- Belki de AK Parti, bu gerginliği 
hükümet ile YÖK arasındaki çatışmaya 
taşımak istemedi.

Ayrıca yerel seçimler öncesi. 
Gemlik’te ÂK Parti’nin yıpranmasını önle

di.
- Belki de, paylaşımda hukuken bazı 

sorunlar çıktı.
Olayın bu şekilde çözüleceği, Faruk 

Çelik’in sözlerinden anlaşıldı.
Sayın Altan Karapaşaoğlu’nun demeç

leri, gerginliği daha da arttırmıştı.
Belki AK Parti Ankara yönetimi, 

Başkan Turgut’tan daha fazla ısrar 
etmemesini istedi.

Her neyse.
İyi de oldu
Başlangıçta arazinin paylaşımı 

konusunda biz de Başkan Turgut’a destek 
çıkmıştık.

Ama. Belediyenin elle tutulur ve ısrar 
etmeye değer projeleri olmadığını 
gördük.

V e. İşin peşini bıraktık.
Başkan Turgut, arazi paylaşımından 

vazgeçti.
Ama. Şartını da ortaya koydu.
Bu seneki kitapçıkta, Gemlik’in adının 

da yer almasını istedi.
Bunun anlamı, 2004 yılında başlama 

üniversite eğitiminin başlamasıdır.
12 yüksek okul ve Hukuk Fakültesi, 

tümüyle devreye giremez.
Zaten Sayın Dekan Müfit Parlak’ta, 

okulların kademeli olarak devreye gire
ceğini söylemişti.

Aslında sadece bina ve arazi eğitim için 
yetmez.

Kaliteli hoca da gerekir.
(YÖK) deki, haksız uygulamaların da 

kaldırılması gerekir.
Sayın Dekanımız da bizler gibi, orta 

halli bir ailenin çocuğudur.
Meslek liseliler de, dar gelirli halk 

çocuklarıdır.
Bu çocukların kendi branşlarında 

öğrenimini önleyen, katsayı haksızhğmın- 
da kaldırılması gerekir.

Bu haksızlığı imam hatip yaygarası 
içinde boğmamak gerekir.

GÜNÜN ÇÖZÜ
insan eğitimle doğmaz 
Ama, eğitimle yetişir.

“Cervantes”
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Fırınlarda denetimler 
devam ediyor

Gemlik Sağlık Gurup Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu, ramazan ayı nedeniyle fırınlar
da denetimleri sürdürdüklerini söyledi.
AH ÖZYURT 

Gemlik Sağlık 
Gurup Başkanı 
Dr. Besim 
Çavuşoğlu, un ve 
unlu gıda mamul
leri üreten fırınlar 
üzerinde yaptıkları 
denetimlerin

I sürdüğünü bildirdi. 
Ramazan ayı 
nedeniyle, ilçedeki 
tüm fırınların 
kontrolden geçi 
rildiğini belirten 
Dr. Çavuşoğlu: 
“Ekmek üre
timiyle insan 
sağlığım birebir 
yakından 
ilgilendiren 
fırınlar üzerinde 
yaptığımız 
denetimlerde 
şartlara uygun 
üretim yapıldığını 
tespit ettik. 
Bu sevindirici bir 
gelişme. ” dedi.

İşçi Emeklisine 
konfeksiyon indirimi
Ramazan Bayramı nın yaklaşması nedeniyle, İşçi 
Emeklileri Derneği üyelerine Sevmen Konfeksiyon 
tarafından yüzde 25 indirim uygulanacak.

FIRIN AÇMAK 
ZORLAŞIYOR 
Sağlık Gurup 
Başkanlığı na 23 
Ağustos 2003 tari
hi itibariyle fırın 
acıkmasına ilişkin 
müracaatların 
değerlendirileceğini 
belirten Dr.
Çavuşoğlu, bu tari-

hten sonra yapıla
cak müracaatlarda 
yeni uygulama 
gereği kendilerinin 
devreden çıktığını' 
bildirerek Fırın 
açılmasına ilişkin 
ruhsatların yeni 
uygulama gereği 
artık Valilikçe ver
ileceğini bildirdi.

Seyfettin SEKERSOZ

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi, 
yaklaşan Ramazan 
Bayramını 
düşünerek anlaş
ma yaptığı konfek
siyon mağazasında 
indirim kolaylığı 
sağladı.
Üyelerinin uzun 
yıllar taksitli odun 
ve kömür 
ihtiyaçlarını 
karşılayan Dernek, 
eski pazar caddesi 
üzerinde bulunan 
Seymen 
Konfeksiyon ile 
bağlantı kurarak, 
üyelerine indirim 
kolaylığı sağladı. 
İşçi Emeklileri 
Başkanı Hüseyin 
Yener yaptığı açık
lamada, anlaşma 
yaptıkları Seymen 
Konfeksiyon

mağazasında 
dernek üyelik 
kartlarını gösteren 
tüm - emeklilere 
peşin atımlarda 
yüzde 25, taksitli 
altınlarda da 
yüzde 15 oranında 
indirim sağladık
larını söyledi.
Gemlik'te 1900

üyeye sahip 
olduklarını 
söyleyen Yener. 
üyelerine yönetti 
bu tür indirim 
kolaylıklarının 
diğer ihtiyaç ürün
lerinde de yapıL- 
ması için girişim
lerde bulunduk
larım bildirdi.

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

JÜPON SOMASI SAZYAtl SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
FİTİL 

ÇAKMAK 
FİLİTRE 

POMPA

25.OOO.OOO.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL.

TOTO TİCARET

DİĞERPARÇALARDA ŞOK FİYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

Yeni Pazar Cad. ■■■
Irmak Sok. No: 18/B TFI'SİJ 78 07GEMLİK ifcfc«eıe f» Uf

GÖKTÜRK LTD. $Tİ.

SÂLKA iATlj
KLEOPflTRfl KONFEKSİYON
BAY & BAYAN VE ÇOCUK 

GİYİM VE AYAKKABI
HİZMETİNİZE AÇILDI

KALİTEYİ UCUZA ALIN
FARK! YAŞAYIN

Eşref Dinçer Mah. İmam Hatip Okulu Karşısı Okul Sok. No: 3 
Tel: (0.224) 513 25 31 GEMLİK
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İnan TAMER

ABD Irak’a girmekten 
pişman mı?

Muhalefetten ve iktidardan ABD’li sena 
törler Bush Yönetimini eleştiri bombardı
mana tutmuşlar.

Ciddi anlamda rahatsızlar.
Gerekçeleri de koca ABD ordusunu 

Irak’a sevkeden nedenlerin fos çıkması.
Daha da önemlisi her gün bir ABD 

askerinin uçakla geri dönmesi
Ancak gazi veya şehit olarak.
Ekonomik kayıplarını da önemsiyorlar 

ama can kayıplan ABD halkını daha çok 
rahatsız ediyor. Ediyor ki senatoyu da et 
kiliyor.

Bizi etmedi mi?
Üç beş çapulcu yüzünden ne civanlar 

şehit ya da gazi olmadılar mı?
Dağda bir canımıza isabet eden her 

kurşun yüreğimizi yakmadı mı?
Hala da dinmedi..
Aynı biçimde...
Iraklı ABD’li ana babaların da canı 

yanıyor.
İçi acıyor.
Neysi ki;
En azından şimdilik,
Hükümetimiz, TBMM ‘den aldığı İrak a 

asker gönderme yetkisini kullanmama 
karan aldı da, biraz olsun yüreğimize su 
serpildi.

Gerçi,
ABD’li general, Bush’un Dışişleri 

Bakanı, Petrol Kralı Colin Powel’ın tele
fon konuşmasının etkisi olduğu da söylen
miyor değil.

inşallah dedikodudur
Dedikodudur da;
Bir de içişlerimize, dışişlerimize birileri 

müdahale ediyor mu kuşkusunu taşı
mayız.

Fakat;
ABD-Irak- Türkiye üçgeninde uygu

lanan politika ilginç.
Daha doğrusu tarafların ABD-Türkiye 

ilişkilerinde uygulananı.
Siyasi literatüre de girmiş bulunan 

TAK-ŞAK politikası...
Mucidi politikadan da ilginç.
DYP’İİ Tansu Çiller’in yoldaşı, mesai 

arkadaşı, Kilis Milletvekili Doğan Güreş.
Uzun yıllar görev yaptığı kurumu yaz

maya elim varmıyor.
Yazsam daha da çabuk tanıyacaksınız.
Ammmmaaaaa;
Söz konusu kuruma, saygı duyuyorum.
Saygın adının geçmesini engelliyor, 
işe bakın sevgili okurlarım.
İşimize de karışıyorlar.
Biz de ne derlerse yapıyoruz.
Gel diyorlar gidiyoruz.
Git diyorlar geliyoruz.
Para ... Para .... Para ...
En önemli siyaset aracı haline gelmiş.
Neredeyse adama
Canını bile sattıracak.

Eski Ramazanlar.... (2)
Ya müezzinlerimiz.. Çarşı Camii müezzini 

İbrahim (Tetik) in ezanı.. O zamanlar hopörlor 
yok. Ezan minareden okunuyor.

İbrahim Efendinin ezanı Umurbey’den 
Gemlik’in yer yanından duyulup işitiliyordu. Sesi 
gür ve tok idi. Balıkpazannın çocukluğumuzda 
müezzini Vodinah Ahmet Efendi idi. Rahmetli 
Sakıp Tangün’ün katipliğini yapardı.

O zamanlar imamların müezzinlerin devlet 
güvencesi yok. Maaşlarını esnaf ve halk karşılar, 
çoğu fahri olarak imamlık, müezzinlik yapardı. 
Daha sonra Balıkpazan Camiine Salim Hoca 
müzezzin atandı. İnce, tiz sesi vardı. Gemlik’e ilk 
geldiği gün, ilk ezanı bir Salı günü yatsı namazın
da okudu. Alışılmadık bir ses. Kalabalık huşu 
içinde dinliyor. Ben, o an Belediye bayınndayım. 
Kalabalığı görünce koşmaya başladım Çarşı 
Meydanına. Kalabalığa sordum kaza mı var? 
Cinayet, kavga mı var? Topluluktan bir zat par
mağı ile minareyi işaret etti. Salim Hoca ezan 
okuyordu. Ezan bitti CHP ilçe yönetim kurulunun 
haftalık toplantısına katılmak üzere meydandan 
ayrıldım.

Rahmetli Başkanımız Danış Ekim Bey’e rast
ladım. İki gözü iki çeşme ağlıyordu. Zorlukla 
konuşuyordu. Sordum ne var bey, niye ağlıyor
sunuz? Ezanı duymadın mı? O ses, ne ses diye 
cevapladı. Bir zarf içinde rahmetli Mustafa Özalp 
ile ile kendisine ödülünü gönderdi.

Müezzin bahri Hoca (Başaran), unutmak 
mümkün mü. Karsaklı Camii müezzini idi. Gür, 
tok, uzun soluklu bir sese sahipti. Ramazının 27 
gecesi Kadir gecesinin sabahında okuduğu 
(Elveda ya şehri ramazan Elveda) kasidesini 
duyan pencerelere koşar, gelen geçen huşu ile

Bayanlarımızı «abalı ■saMdanas vaadaa İt 
koşturan, camiden doldurup taşna mhİSs &

Yemenoglu da bayaniana caaaderdt rabaâfcb 
teravi namazlarını luimalanna olanak tasam®. 
kadınların ve genç İmlana dini bögüenm dhfl 
ellerden edinmeleri için bayan vaizlerde * Cacei 
dersleri” verilmesini sağlamıştır. Hepaâadaa 
Allah razı olsun. Çocukluk ve I geneldi şdtarm- 
da Gemlik’te iki musevi esnaf vardı. ManÜaturaa 
Moiz Behar ve Marko Dalkılıç.. Moîz Bekar 
belediyenin karşısındaki binada oturur. Marko 
Dalkılıç oğlu Nesim ile haftama beş gww 
dükkanlannda yatardı.

Her iki ailede ramazana büyük saygı gösterir
lerdi. Babamın dükkan komsulan idiler 
Ahbaplığımız merhabamız vardı kendileri ik 
Marko’nun oğlu Nesim ile ben akrandık. Beraber 
konuşur, oynardık. İki Musevi ailesinin ramazan 
boyu aleni oruç yediklerine tanık okmmamrVır 
Yemeklerini perde arkalarında yer, açıkta su ve 
sigara içmezlerdi. Dinimize ve muslumar 
topluma saygı gösterirlerdi. Dini bayramlarımız 
süresince işyerlerini açmazlardı parayı çok 
sevmelerine rağmen. Şimdi yaşanan durum® 
gördükçe onlara olan saygı daha da artıyor 
Toprakları bol olsun. Allah onları da affetsin di 
yorum. Bu durumu anlatmam olumsuz davran® 
ların giderilmesine umarım yararlı olur.

Penamı yana

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

Manastırda 120 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel ; 513 46 11
Ilıca Caddesi’nde 

Kiralık Daire ve Dükkan
Tel ı 514 91 80
Gürle İş Merkezi 

Ticaret Borsası Bitişiği 
Kiralık Büro

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadwaç 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL
(0.535) 925 81 02

Osmaniye Mh.
Müstakil 2 katlı bahçeli 

262 m2 ev 
Tel : 512 05 18

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert îşhanı 
Kat : l’de lüx kiralık 

büro : 513 26 88

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Didim AKBÜK’te 
Muhabeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba ile takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Sahibinden Satıhk 
1996 Model Ford 

Escort CLX 
0.535.378 18 00

Sl« d« satılık veya kiralık ilanlarınızı, aradığın» «l«man 
ilanlarınızı gazatemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz

Gazete Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3 / B GEMLİK
Tel: 513 17 97
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Nedeni, boyunda 
kireçlenme, tansiyon, 
iç kulak rahatsızlık
ları olabilir.
Uzmanlar, literatürde
ki adı "Vertigo" olan 
baş dönmesinin 
ortaya çıkmasında, 
boyunda kireçlenme, 
tansiyon ve iç kulak 
rahatsızlıklarının yanı 
sıra stres, uykusuzluk 
ve açlığın da etkili 
olduğunu söyledi.
Uzmanlar, çeşitli

sık görülen baş dön
melerinin kişiye 
sürekli "hafif 
sarhoş" hissi verdiği
ni, başın hareket 
ettirilmesiyle de, den
gesizlik ve bulantıya 
neden olduğunu 
kaydetti.
Birçok kişinin baş 
dönmesi yaşadığında 
hangi uzmanlık 
alanındaki doktora

belirten 
uzmanlar, bu tür 
sorunlar yaşayanların 
kulak-burun-boğaz 
doktoruna 
başvurması 
gerektiğini bildirdi. 
"Baş dönmesine 
boyunda kireçlenme, 
tansiyon ve iç kulak 
rahatsızlıklar neden 
olabildiği gibi stres, 
uykusuzluk ve açlık

da yol açabiliyor" 
diyen uzmanlar, iç 
kulak kaynaklı bas 
dönmelerinin, burada 
bulunan kristallerin 
yer değiştirmesi 
sonucu ortaya
çıktığını, bu 
rahatsızlığın yapıla
cak basit testler ve 
uygun tedaviyle 
ortadan kaldınla- 
bildiğini vurguladı.

Yoksul Öğrenciye 
Özel Okuldan Dönüş

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
1- İdarenin a) Adresi
b) Telefon ve fax
2- İhale Konusu Yapım işinin 
a) Niteliği

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

b) Yapılacağı yer 
3* İhalenin
a) Yapılacağı yer

: 1 adet 20 kg ve 1 adet 40. kg.hk kuru çamaşır kapasiteli 
sanayi tipi otomatik çamaşır yıkama makinesi ihalesi

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast.

b) Tarihi ve saati
4- İHALEYE KATILABİLME VE İSTENEN BELGELER

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu 
4 20.11.2003 Saat : 14.oo

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 
elektronik posta adresi.

b) Tüzel kisf olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi 
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, İha 
leye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde noter taasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını 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 veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 
prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.

e- Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 
olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge

f- Şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerde yer alan 
“İhale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

g- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu . (KİK teklif mektubu formuna göre 
1.440.000.-TL lik damga pulu eklenecek)

h- İstekliler teklif edilen bedelin %3 oranında geçici teminat vereceklerdir.
i- İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklig vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli imza beyannamesi .
j- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim 

beyannamesi
k- İhale dokümanlarını M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma kısmından 25.000.000.-TL 

karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorun
ludur ve bu belge ihale dosyasına konulacaktır.

1 - İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer alan belgelerin her ortakça 
ayn ayrı verilmesi zorunludur.

m- Teklifler 21.11.2003 günü saat 14.oo’e kadar verilebileceği gibi iadeli tahhütlü posta vası
tasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden komisyonumuz sorumlu değildir.

n) Malzemenin teslim yeri M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ambarı.
o) İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalayacaklardır.
ö- AÇIK TEKLİF USULÜ
p- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden sonra en az 60 takvm günü olmalıdır.
r- Yaklaşık maliyeti yürüklükteki eşik değerin altında kalan bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler 

katılabilir.
Yerli ve yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına 

göre düzenlenmiş denetlenmiş ve onaylanmış olması "APOSTİLLE” kaşesi taşıması ve Türkçe ter
cümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye 
Konsolosluğunda veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunca veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir,

Sıra No CİNSİ
1- 20 Kg/SeLSanayi tipi otomatik çamaşır yıkama, sıkma makinesi
2- 40 Kg/Sef Sanayi tipi otomatik çamaşır yıkama sıkma makinesi

MİKTARI
1 adet
1 adet
Basın : 2003/45

Maddi imkanlardan 
yoksun ve başarılı 
öğrencilerin özel 
okullarda öğrenim 
görmelerine ilişkin 
düzenlemeden 
vazgeçildi.
Cumhurbaşkam’nm 
bir kez daha 
görüşülmek üzere 
Meclis’e iade ettiği 
özel okullara ilişkin 
yasa Meclis 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu ’ nda 
yeniden görüşüldü. 
Yasanın, sadece 
iade edilen 
"Başarılı öğrenci
lerin özel okullar
da okutulmasmd 
ilişkin maddenin” 
görüşülmesi 
gerekirken, iktidar

milletvekillerine e 
verilen bir 
önergeyle tum 
maddelerin 
görüşülmesi kabul 
edildi.
Ardından yine ikti
dar partisine men
sup milletiekiller 
ince verilen 
önergeyle başarılı ’ 
öğrencilerin özel 
okullarda okutul
masını düzenleyen 
madde yasadan 
çıkarıldı.
Yasanın okul satışı
na imkan tanıyan 
maddesi ile ders 
kitaplarının 
ücretsiz verilme
sine ilişkin madde
si ise değiştirilme
den kabul edildi.

12 KASIM 20(B
Devam edenler için KUPON NO : 18
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 13

BU PİZZANIN I

I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1

I BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I
İŞYERİNİZE ÇELENLERE I

BİR PİZZA HEDİYE!!
■ İFTAR MENÜSÜ

I Çorba +
Sıcak Yemek +

I Pilav +
Salata + Tatlı

1 5.000.000.- TL.

MAMA Mifi pizzanın1| 11
i GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE i
। YÜZDE 20 İNDİRİM ı
! İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK,
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Çalışan erkek uzun yaşıyor GP’ie adaylık Man talaiı
Araştırmacılar 
çalışan erkeklerin 
daha uzun ömürlü 
olduğunu belirtti. 
Amerika’da yapılan 
bir araştırmada 10 
yıl süreyle bin 769 
erkek ve bin 913 
kadın incelendi. 
Bu süre içerisinde 
erkek ve kadınların 
çalışma koşullan, 
kalp hastalıkları, 
gelir, eğitim, çocuk 
sayısı, meslek, iş 
değiştirme oram, ter-

filer, ev işi, evdeki 
stres ve istenilen 
ücret gibi etkenler 
analiz edildi.
Bilim adamlan, 
10 yıllık bu araştır
maları sonucunda 
çalışmayan erkek 
lerde ölüm oranının 
çalışan hemcinslerine 
göre daha yüksek 
olduğunu tespit etti 
ler. Araştırmada ayrı
ca yıllık gelirleri 
düşük olan erkeklerin 
de daha erken

öldüğü ve kalp hasta 
lıklanna daha sık 
yakalandıkları belir
lendi. Araştırma 
çerçevesin de, dul ya 
da eşlerin den ayrı 
yaşayan erkeklerin 
ölüm ris kinin, evli 
erkeklere göre daha 
yüksek olduğu da 
belirlendi. Uzmanlar, 
"Evlilik, daha uzun 
yaşamak isteyen 
erkekler için 
vazgeçilmezdir" 
diye konuştular.

Genç Parti yerel seçimler için start verdi. İl Genel Meclisi.
Belediye Meclisi ve belediye başkanlığı aday adandığı idn 
başvuruların 10 Aralık a kadar devam edeceği bildirildi.
Ali ÖZYURT

Dün Haşan Kula 
Başkanlığında 
toplanan Genç Parti 
İlçe Yönetim Kurulu 
seçim çalışmalarını 
başlattı.
Yönetimin tam -kadro 
hazır bulunduğu 
toplantı sonrası açık
lama yapan 
Genç Parti İlçe

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İŞÇİ AYAKKABI alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik Posta adresi
2- İhale Konusu Yapım işinin 
a) Niteliği Türü ve Miktarı

: 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
64. maddesi gereği 181 adet işçi için 181 çift kışlık ayakkası ile 181 çift yazlık ayakkabı

b) Teslim Yeri 
c) Tarihi ve Saati 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: İhaleyi kazanın firmanın işyerinde.
: Sözleşme yapılmasına müteakip 15 takvim günü içersinde.

: Hesap İşleri Müdürlüğü odası
: 21.11.2003 Cuma Saat : 10.oo

4- ihaleye katılabilme şartlan ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 
I kriterler : İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 
I elektronik posta adresi.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve veya sanayi odasına veya meslek odası belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde noter taasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret veya sanayi 

I odasından veya idari merkezinin bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin 
I bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl 
| içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarının veya şirketteki görevlerinin 

I son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noer tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
I noter tasdikli imza sirküleri

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son tek- 
I lif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde alınmış belgeler.

e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihin- 
| den önceki 3 ay içinde alınmış belgeler.

f) Bu işe şartnamede yer alan ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına 
| dair, yazılı taahhütname.

g) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
h) Şartnamede belirtilen şekli ve içeriği Mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen

I yeterlilik belgeleri
i) istekli adına vekaleten iştirak ediyorsa istelinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair

I noter tasdikli imza beyannamesi
j) isteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim

I beyannamesi
k) ihale dokümanının satın alındığına dair belge
isteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer alan belgelerin her ortakça ayrı 

I ayn verilmesi zorunludur.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir ce KDV dahil 

| 5.000.000.-TL (Beşmilyon) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökü- 
I mamm satın almaları zorunludur,

7- Teklifler 21.11.2003 Cuma günü saat lO.oo’a kadar Gemlik Belediye Başkanlığı satın alma 
| servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

S- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan 
istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır,

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir,

1 (k Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
Batın : 2003/44

Başkanı Haşan 
Kula, seçim çalış
maları çerçevesinde 
Belediye Başkanlığı, İl 
Genel Meclis Üyeliği 
ile Belediye Meclis 
Üyeliği için aday 
adaylarının 
10 Aralık 2003 
Çarşamba gününe 
kadar bildirimde 
bulunabileceklerini 
söyledi.
Aday adaylığı 
formlannm parti 
ilçe binasından 
temin edilebileceğini 
belirten Kula, 
adaylık için üyelerin 
yanısıra Genç Parti’ye 
gönül veren herkesin 
başvuruda bulunabile
ceğini ifade etti.

üyeliğ ine aday olmak 
isteyenler
100 milyon lira,

1 İl genel meclis 
üye liğine aday olmak 
isteyenler 150 milyon 
lira, Belediye başkan
lığına aday olmak 
isteyenler de müra
caat formları karsıhğı 
500 milyon lira 
ödeyecekler. 
Ayrıca, aday 
adaylarından 
6 adet vesikalık 
fotoğraf, ikametgah 
senedi, nüfus cüzdanı 
sureti, sabıka kaydı, 
nüfus cüzdanı 
fotokopisi, dosya 
alındı makbuzu 
fotokopisi ile parti

- üyelik föyü alındı

belediye meclis isteniyor.
Genç Parti Gemlik’ten belgesi fotokopisi

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1695 
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)

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

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYESİ : GEMLİK İLÇESİ KATLI OTOPARK ISITMA TESİSATI YAPIM İŞİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
İhale kayıt numarası

a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı :

; 2003/87452

: GEMLİK BELEDİYESİ GEMLİK BURSA
: 0.224.513 45 21 / 27 ve 0.224. 513 45 28
: gemlikbel@ttnet. tr

: 1 takım katı yakıtlı kalorifer kazanı ve teçhizatı ve 73 adet radyatör 
peteği montajı ve sistemin işletmeye alınması

: Gemlik İlçe Merkezi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gun 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 15 (onbeş) takvim günüdür.

: Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü İhale Odası
: 20 Kasım 2003 Perşembe saat lO.oo

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

d) İşin süresi
3- İhalenin :
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriteler :
4.1 . İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı, aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi
1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın vapıldsğı yd 

içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
d) Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a), (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda bulunmadığına dair ihale tarihinden önceki üç (3) ay içinde 

alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
e) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu
f) Bu şartnamede belirlenen geçici temainat.
g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi
j) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi
k) Bu şartnamenin 8 nci veya 36.4 üncü maddelerinde istenmesi halinde , (yerli istekli) olunduğuna ilişkin yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde 

belirtilen belgeler.
I) ihale dokümanının satın alındığına dair belge
m) İsteklilerin imalatta TSE belgeleri kullanacaklarına dair noter onaylı taahhütname, (Doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların 

numunelerini, kataloglan ve /veya fotoğrafları)
Ortak girişimlerde (iş ortaklığı veya konsorsiyum) ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b) (c) (d) ve (k) bentlerindeki belgeleri 

^avn avrı sunin.ıkın gerekir.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) benrtlerinde yer alan belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesin

leşmiş snsval güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş yergi borcu olmadığına ilişkin beyanname verebilirler.
4.2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.2.1. Mali durum bildirimi : Açık ihale usulü ile ihale edilen yapım işinde uygulanacak idari şartnamesi ekinde belirtilen forma uygun olarak düzenlen- 

mesi
4.2.2. Bankalardan temin edilecek istekliniin mali durumu ile ilgili belgeler : Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belir

lenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak 
belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilir. Faks ile yaptırılan teyitler, banka şubesinin 
en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. İş ortaklıklarında bu belgeler hisseleri oranında bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3 . Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. İsteklinin mevzuatı gereği Ticaret ve/veya sanayi odası, kayıtlı olarak faaliyetle bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıt

layan belgeler
4.3.2. İstekliler son 15 (onbeş) yıl içinde, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 i (yiizdeyetmiş) oranında 

gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimli gösteren belgelerin ver
ilmesi

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 i (yüzdeyetmişi) oranında ihale konusu iş veya benzer bir işlere ait tek sözleşmeye ilişkin is 
deneyim belgesi verilir. Ortak girişim isteklilerde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamının diğer ortakların her birinin ise bu tutam asgari % 30 
unu (yüzde otuzunu) sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer bir işlerde deneyimini ortaya koyan ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğin
deki yazılı esas ve usullere göre düzenlenen verilen ve değerlendirilen, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetim beglesi ve iş denetleme belgesidir.

4.3.3. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler
4.3.4. İsteklinin organizasyon yapısına ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin 

bilgi ve/veya belgeler. Bir adet şantiye şefi olarak mühendis veya mimar, bir adat inşaat kalfası / tesisat ustası, yeterli sayıda işçi.
4.3.5. Tesisat döşenmesi işinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yüretecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler ti— 

tır.
4.3.6. Tesisat döşenmesi işini yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
1- İstenen asgari ana ekipman listesi
2- İhale şartnamesinde taahhüt olarak temini istenilen yapı araçları için noterden tasdikli taahhüt (kiralamak) suretiyle temini istenen yapı araçlarma ait 

"Yapı araçları taahhüt nüme s i" ve eki kanıtlayıcı belgeleri
İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı 

veya yaminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebici ve mali müşavir raporu ile tevsik edilmelidir.
Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman kiralama işine ait noterce düzenlenmiş kira sözleşmesi kiralanacak araçlar için 

kiralama ait mülkiyet tevsik belgesi eklenmesi gerekir.
Geçici ihale geliştirilmiş veya 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine geöre edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da kira sözleşme

si eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılacaktır.
Bu belgeler açık ihale usulü ile ihale edilen yapım işinde uygulanacak idari şartnamesi ekinde kapsam ve şekli belirtilen forma uygun olması gerekmekte

dir. • •
4,4 Benzer iş olarak değerlendirilecek olan iş : Su pompa istasyonları, havalandırma, sıhhi tesisat, boru döşemesi, kalorifer tesisatı ve boru hattı.
5- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katliam** 

İsteklilerin yerli İstekli olunduğuna ilişkin yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.
6- İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
7- Teklifler 20 Kasım 2003 Perşembe saat 10.00 a kadar Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

rda gönderilebilir,
8- İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel 

üzerinden sözleşme düzenlenecektir.
9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
İlan olunur. (İstenen belgeler asıl veya noter tasdikli örneği olmalıdır) Basın : 2003 43



12 Kasım 2003 Çarşamba

Deniz dolgusu sürüyor
Seyfettin ŞLKLKSOZ 
Deniz taşkınlarında 
suyun sahile 
gelmesini önlemek 
amacıyla başlatılan 
sahil dolgusu 
sürüyor.
Bahkpazarı 
Atatürk Kordo 
nu’nda başlatılan 
ilave dolgu çalış
malarım tamam
layan belediye 
ekipleri, şimdi de 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda dol
guya başladılar. 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nun fırtı
nalı havalarda 
sahile zarar ver
mesini önlemek 
için yapılan dolgu
lara rağmen aynı 
tehlikenin devam 
ettiğini gören 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ilave dolgu çalış

ması başlattı. 
Kordonun orta 
kısımlarında dolgu 
yapılan kayaların 
devamlı şekilde 
oturma yaptığı 
gözlenirken, ilave 
dolgunun rıhtıma 
zarar vermemesi 
için çalışmalar 
sürüyor.
Yapılan dolgu 
çalışmaları hakkın
da bilgi veren 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
çalışmaların 
belediye ekipleri 
tarafından kendi 
imkanlarıyla 
yapıldığına 
dikkat çekerek 
“Geçtiğimiz gün
lerde gördük ki 
dalgalar yinede 
kordona zarar 
veriyor, ikinci bir 
dolgu yaparak 
kayaları güçlen 
diriyoruz” dedi.

Aydınlar Ailesi’nin acı günü

İbrahim Aydın vefat eli'
Seyfettin ŞLKLRSOZ 
Gemlik’in tanınmış 
simalarından 
iş adamı
İbrahim Aydın(76) 
vefat etti.
İlçemizin ilk taş 
ocağı işleticisi olan 
Aydınlar Ailesi’nin 
büyüğü olan 
İbrahim Aydın, 
Harmankaya 
mevkiinde kardeşi 
Necati Aydın ile 
birlikte babalarının 
başlattığı zeytinliği 
ilçenin en büyük 
zeytin işletmesi 
haline getirdiler. 
İlçede uzun yıllar 
Alçı taşı müteah
hitliği yapan 
İbrahim Aydın, 
aynca taşocağı 
kırma tesisleri. 
Bursa Kalsit

Mikronize toz 
fabrikası nm 
kurulusunda 
kurucu ort ak 
ola rak yer aldı 
AMANSIZ 
HASTALIK 

‘İbrahim Aydın, 
geçtiğimiz yıl 
ciğerlerinden 
hastalanarak, 
kendisini ölüme 
kadar götüren 
akciğer kanserine 
yakalandı.
Uzun süreden 
beri tedavi gören 
İbrahim Aydın, 
yakalandığı aman
sız hastalıktan kur
tulamayarak, dün 
sabaha karşı tedavi 
gördüğü Bursa 
Tıp Fakültesi’nde 
vefat etti.
Yörenin en büyük

zeytin üretküeris 
den olan Aydmfar 
ailesinin buyuk 
oğlu olan Ibrafaâa 
Aydın. 2 erkek 1 
kız babası idi 
İbrahim Aydanm 
cenazesi, bugün 
çarşı camiinde 
kılınacak öğle 
namazına 
müteakip. Adliye 
Köyü’nde toprağa 
verilecek.

VEFAT
Merhume Ayşe AYDININ eşi, Necati AYDIN ve 

Melahât GELİŞKEN’in ağabeyleri, Nebahat ONUR- Cevat AYDIN ve 
Sedat AYDIN’ın babaları, Seçkin ONUR’un kayınpederi, 

Ceyhan AYDIN-Seyhan AYDIN ve Leyla AVCI’nın amcaları

Gemlik eşrafından iş adamı

İBRAHİM AYDIN
11 Kasım 2003 günü vefat etmiştir. Cenazesi 12 Kasım 2003 günü 

öğle namazını müteakip Gemlik Çarşı Camiinde kılınarak, 
Adliye Köyü’nde defnedilecektir.

AİLESİ
i



Zeytin üreticileri fiyatlar için ortak eylem yapma karan aldı.

jünij Marmarabirlik’te öfke dinmiyor
Gemlik, Orhangazi, İznik Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi Baskanları ile Orhangazi 
Mudanya Ziraat Odası Başkaniarı Mudanya’da biraraya gelerek, Marmarabirlik’e tepkilerini 
iletmek ve birlikte hareket etme kararı aldılar. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3'de

gemlik GEML'K İN ilk günlük gazetesi

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

13 Kasım 2003 Perşembe FİYATI : 2Q(H)OOL

Sollac'ın yaptığına bak
(Jmurbey Belediyesi bir süre önce 
satın aldığı ta rihi evin restorasyon 
çalışmaları için sponsor anlaşması 
yaktığı Sollac firmasının vaz 
geçmesi üzerine yeni sponsor 
arayışları başlattı.

Haberi Sayfa 8 de

Gemlik’teki gösterilerin iptalinden sonra yüzlerce polis ilçeyi ablukaya aldı

İmralı Adasında tutuklu olan PKK lideri Abdullah Öcalan ın

Güne Bakış
Kadri Güler
kadngulerc^hotmail.com

Gemlik üssü..
Gemlik kurt kökenli siyasilerin bir gösteri 

I ussu haline getirilmek isteniyor.
Bunun nedeni, Imralı da tutuklu bulunan 

Abduilan Öcalan'ı kalkan yapıp, kurt siyasetini 
i devamlı gündemde tutmak. Böylece Avrupalı 
yandaşlarının Türkiye aleyhine atıp tutmalanna 
olanak sağlamak...

PKK'nın yerini alan ve birkaç gün önce par
tisini kapatan KADEK ile DEHAP, kurt kim- 

' (iğinin tanınmasını isteme bahanesiyle kıirt mil- 
Kyetcihği yapıyorlar..

Türkiye'nin uniter devlet yapısını bozmak 
isteyen iç ve dış güçlerin masası durumuna 
gelen bu siyasi kuruluşlar, ülkede huzuru da 

; bozmak için elinden gelenleri yapıyorlar.
Apo'nun cezaevmdeki koşulların iyileştiril 

mesi için bu partiler toplantı yapmak istiyor
lar..

Türk devletine, askerine, polisine yıllardır 
silah çeken binlerce insanımızın ölmesine 
neden olan çetenin başına Gemlik’imizde sahip 
çıkmak istemeleri, hainlikten başka bir şey 
değH

Kürt kimliğinin tanınmak istenmesi, kürtçe 
I müzik, kürtçe film, kürtçe yayın veya okullarda 

|| kürtçe dersler okutulması başka, Abdullah 
|| Öcafcm içm gösteri düzenleyip ona sahip çık
ıl mak başka..

Bu insanlar, Öcafan hainini kendilerine lider 
i görüyorlar ve onun mücadelesini veriyorlarsa, 
| Gemlik onlara dar netüikr.

CttrtifMdet, dün yaşanan manzaradan mem- 
I nun kalmadı.

cezaevindeki yaşam koşullarını iyileştirilmesini isteyen 
KADEK ve DEHAP’lıların Gemlik’te toplantı yapmak isteme
si, dün Gemlik’i olağanüstü hal bölgesine çevirdi. Polis,
Gemlik’te sıkı güvenlik önlemi alarak kuş uçurtmadı.
DEHAP’ın dün 
Gemlik’te yapmayı 
planladığı eylem 
polis engeline 
takıldı.
Yasadışı gösteriye 
izin vermeyen 
emniyet 
güçleri, gece saat
lerinden itibaren 
şehir giriş ve çıkış 
noktalarında yoğun 
önlem aldı.
Sabahın ilk ışık
larıyla birlikte 
araçlar üzerindeki 
kontrollerini sık
laştıran polis, gerek 
sivil gerekse toplu 
taşıma araçlarını 
durdurarak kimlik 
kontrolü yaptı. 
Eylem alanı olarak 
belirlenen İskele 
Meydanı ise, araç ve 
yaya trafiğine 
kesilerek, polis 
araçlarının mekanı 
haline geldi, 
İstanbul ve 
Güneydoğu ’dan 
Gemlik’teki gös
teriye katılmak 
üzere yola çıkan 
yaklaşık 50 otobüs

Yalova ve İnegöl’de 
durduruldu.
Geçit verilmeyen 
DEHAP’hlar oturma 
eylemi yaptılar.
Olağanüstü 
tedbirlerin alındığı 
Gemlik’te, 300 
jandarma sivil ve 
resmi olmak üzere 
bin 500 polis 
görev yaptı.

Ali OZYURVun 
haberi sayfa 8'de

hotmail.com


1 13 Kasım 2003 Perşembe Sayfa 2

Gürhan ÇETINKAYA
İnan TAMER

Politika ve politikacı Eski Ramazanlar.... (3)

Politika ne denli ciddi bir işse poli
tikacıların da aynı ciddiyette olması 
gerekiyor.

Politikacının gerçek anlamı ülkesi ve 
insanlık için olumlu çabalar harcamak, 
geleceğe dönük stratejiler belirlemek,

Oruçtan, teraviden, din adamlarından ramazan 
hazırlıklarından bahsettik. Ramazanın bir özelliği 
de ramazan topudur. Ramazan topu çocukluğum
da şimdi lisemizin bahçesinden atılırdı. Benim 
hatırladığım ilk topu Tenekeci Mehmet Karagöz 
daha sonra Mehmet Giirbüz’ün babası ve itfaiye 
Onbaşısı Kazım Efendi.

zamanda tepsi ile börek ikram edilirdi davulcuca. | 
Şimdi de sahurda davul çalmak geleneği I 
sürdürülse de; çalışta ahenk ve ustalık yok. Man I 
söylemekte yok.

Ramazan, terzilerin harman ayıdır. O guntera I 
meşhur terzileri Terzi Ömer Görücü, Osmaı | 
Görcü, Abdurrahman Akçalar, Celal Çorum. HaB I

doğru ve emin ellerde uygulanmasını 
sağlamaktır.

Dedikodu yapmak, çamur atmak poli
tikacının işi değildir.

İktidar ve muhalefet.
Toplumsal çıkarlar için politikacıyı 

karşı karşıya getiren iki ana kurum.
Muhalefet aynca insanlık için, ülke için 

yeni projeler üretecek.
Topluma anlatacak.
Amaç daha iyi bir toplumsal yapı kur

mak ve gelişmek.
Birkaç gündür gazetemizde muhalefet 

le belediyenin karşılıklı salvolarını izliyo 
ruz.

O onu yaptı, bu bunu dedi, ben öyle 
dedim, şöyle demedim gibi toplumsl 
yaran olmayan atışmalar, kısır saplan
tılar.

Ulus olarak kendimizi bu tür saplan
tıların içinden kurtarmak zorundayız.

Birbirimize düşersek, polisimiz 
öğrencimizle kavga ederse, provokatif 
girişimlere kapılmazsa içeride ve herkesin 
gözü önünde birbirimizi yersek zayıfla
mamız ve güçsüz düşmemiz kaçınılmaz..

Polis kim?
Bizim ulusumuzun yasalan uygulamak, 

düzeni korumakla görevli yurttaşlan..
Öğrenci kim?
Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavru

lanınız.
Muhalefet kim.
Nöbet sırasını bekleyen seçilmişlerimiz.
İktidar kim?
Görev yönelttiğimiz ulus nöbetçileri 

miz.

Topun patlatılmasına yarım saat kala mahal
lenin çocuklan yolu tutar topun atılacağı yere
varırdık. Topçu topu doldurur, bizler oruçlarımız 
en çok arzuladığımız gıdalar ellerimizde açmak 
üzere zaman geçsin diye beklerdik. Zaman bir 
türlü geçmek bilmezdi. Nihayet vakit gelir, topçu 
elindeki demir çubuğun ucundaki Alevli bezi 
topun fitiline değdirir, kulaklannı kapatır top 
Gümmm! diye patlar, bizler de top patladı, top 
patladı çığlıkları ile ellerimizdeki nevalelerle 
evlerimize koşa, koşa döner iftar ederdik.

Sonraları ramazan topu Orhaniye 
Mahallesindeki Belediye Çamlığından atılır oldu. 
Bir ramazan o zaman küçük çocuk dian Bekir 
Kızıltan’ı topun atıldığı yere götürüp, nasıl 
atıldığını göstermiştim.

Ramazanın güzel özelliklerinden biri de sahur 
davulu.

O günlerin Gemlik’inin iki davulcusu. Davulcu 
Hafız ve Küfeci Ali Efendiler.

Hafız Efendi, Balıkpazarı, Kayhan, Orhaniye, 
Halitpasa Mahallerinde, Küfeci Ali Efendi de 
Demirsubası, Osmaniye ve Hamidiye 
Mahallerinde sahur davulu çalarlardı. 
Konuştururlardı davulu.

Bir diğerinden daha iyi çalabilmek için ramazan 
bir kaç ay kala başlarlardı antremana. Sahur da 
çalınan davulla yetinilmez manilerde söylenirdi. 
Mani söylenen ev davulcuyla bahşiş verir, kimi

Duran, Selahattin Akçelebi, Terzi Çakır, Ibrahia 
Örnek, Abdullah Kan er. Eskiden işyerleri saa
21.oo olunca mecburen kapanırdı. Saat 23.ooe
kadar işyerlerini açık tutabilmek için terzileri
didinir dururlar, Kaymakamlığın, Valiliğiı 
kapılarını aşındınrlardı. Terzihanelerin ünlü ele
manları Pantaloncu Necmi Antekin, Ali Evirgen. 
Yelekçi Bekçi Yükrü (Gülsever) Çekek te Yücel 
Esen, Pataka Haşan (Özler) idiler. Konfeksiyon, 
bu Peygamber mesleğinin elemanlarının işyerleri
ni kapatmalarına neden oldu. O günlerinde terzi
lerinden Yücel Esen işini sürdürüyor meraklılan 
için....

60‘h yılların bir kış ramazanı. Kadir Gecesi 
Bursa İsmail Hakkı Tekkesinin genç hafızlan 
Çarşı Camiinin konuklan. Bülbüller gibi şakıyor- j 
lar. O güzel seslerden dökülen Allah-u Ekber! 
nidaları, kasidelerden gözlerimden yaşlar 
boşalıyor. Secde gözyaşlanmla ıslandı. 0 gün 
cebimde 50 lira var. içimden dedim. Bunlar 
yardım toplayacaklardır. 40 lira bağışlayacağım. 
Teravi devam ediyor. Şeytan musallat olmava 
başlıyor. Ne yapıyorsun sen. Ayakkabının altı 
delik. Bayrama üç gün var. 40 liraya ayakkabı 
alırsın. Yok diyorum ama namaz devam ediyor, j 
Şeytan yine devam ediyor caydırmaya. 0 para ile 
üç adet iyi gömlek alırsın. O soğukta herkes 
palto giymişken, ben sıkıntıdan şu kestim. Ter 
ceketimden çıkıyor. Devamı yarın....

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır.

İktidar kim?
Görev yönelttiğimiz ulus nöbetçileri 

I miz.
Tümü de bizim evlatlarımız, büyükleri 

I miz, canlarımız, kanlarımız.
Yönetim biçimimiz Cumhuriyet olarak 

I anayasa ile tanımlanmış.
İlkelerimiz belirlenmiş.
Kurallarımız konmuş.
Büyük Önder Atatürk’ün çizdiği hedef 

I çerçevesinde :
Somut çözümler üretip, bizim gele- 

I ceğjmizi ilgilendiren adımlar atamazsak 
elin oğlu ta uzaklardan gelir, bizim içişle 

! rimize karışır.
Ona sen karışma diyebilmek için ayak

larımızın üzerine sağlam basmak duru
mundayız.

Ortak paydada buluşarak, içte ve dışta 
bîr arada yaşamanın yollarım aramalı ve 
mutlaka bulmalıyız.

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

Manastır da 1 20 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 1 1

Ilıca Caddesl'nde 
Kiralık Daire ve Dükkan 

Tel : 514 91 80

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsnsı Bitişiği 

Kiralık Büro 
Tel : 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak
Sokakta Pekaert İşlıanı 

Kat : l’de İUx kiralık 
büro -.513 26 88

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadway 
LPG ruhsatına işli

Orjinal 
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

SATILIK ARAZİ

karşısında 100 ağaç zeytinlik 
Tel : 512 05 18

Didim AKBÜK’te 
Muhabeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba İle takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03
SM <le »nlılık veyn kimlik lln 

ilmılarırıızı yn/s>t««mlzln İm kö.şt
ıiılnrınırı, nrndıftınızc>k*mnn 
şslndetlıcretslz ynyınlnlnblllrlr

Gazete Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk, 

No: 3 / B GEMLİK
Tel : 513 17 97
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Zeytin üreticileri fiyatlar için ortak-eylena yapma Jtararı aldı. T*T£f

Erol GURÇAY

Kimseye yaranamadık
yfU*’ -‘i ! .

Gemlik, Orhangazi, İznik Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi 
Başkanlan ile Orhangazi -^jVludanya Ziraat Odası Başkanlan
Mudanya’da biraraya gelerek
mek ve

Marmarabirlik’e tepkilerinLîtef
ıe birlikte hareket etme karâın’^^L,^^
fiFKFR<^Z7r^-T fİ n den rW^fl1919SÜ

SeyfettpıSEKERSOa ı ,7
Geçtiği miz hafta il'üî
Çurriâpl^itfö nınınna
M atrmarabir I i k in e s m 
acıklaabğı zeytin ud 
barem fiyattın nr>nö 
düşük Anılan koor 
peratif ortaklan 
Genel Merkeze 
tepkilerini iletir- । 
lerken, eylem ,t 
planı içinjîe, 
düğmeye bastılar. q 
Önceki aksâniL r / ' 
Mudanya'da bir 
araya gelen 
Mudanya, Gemlik, 
Orhangazi Zeytin' J rI 
Tarım Satış Koope 1 
ratifi yöneticilerinin 
yanı sıra. Mudanya 
ve Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanlan da 
toplantıda b sıno? 
hazır bulundular.
M udanya Be lediye ö ; • 
Salonunda >£,rj 9nn

katılımıyla töıilkıft?- 
da eylCtıHfe'ij^dflfJi^

1 den öric^'ğerieT1 nB^ 
merkiflfllİ9di^kİ6ğfePv

heyetioöhıstdnıb,n> 
masına katar verildi 
Üç kişilik heyetten 4 
Orhangazi Ziraat ,q 
Odası rBaşkajnMn mlfi 
Cevdet Aitup, teeris 
Mudanya Ziraat ov 
Odası Başkanı /^li9j 
Doğru yer alırken, 
Gemlik'te, Xjja^to^q 
Ö<*>Wfl-9İ6d 9b 
madıgmdan..rrjpGı ]9>lll (1909 Ziraat Teknisyeni 
eski Belecİme 9 n.°j 
Baskâö^Hakİîı9n’ 1 
Çakır, Gemlik heyeti 
t a rafından' örtetf ild P? 
Hakkı CakırTn’ Sfeh9 
oIurunurt ahnması 11 - 
dan sonra heyetindi 
bugün Ma r ma ra bir < 
lik Genel Merkeı u .e

inög sisi

^feHaıasü 
Fmash^ç^Hgifo^

’™!¥İt^e 
tekrar görüşülmesi . J ,m»39İninni nsbkonusunda anlaşa-

Genel Meçkgzin || 
bulur ’ 
jesijl 

alınnı 
yiirhr 
mesi görüşü
kabul edildi.ığılfifideH 
Orhangazi) GenilikG.
Ve Mudanya/ >fıllı\r ab 
koopetötdie^itröio Od 
2000 İMfiîdâPsri nensl 
İznik’te fen «n sı o
dolu vÂYğüftüritfâffhti

ıfcifi'iuvşfid olynalo
-fiiıigGV ınnşliıys 

İznik yönetiminin , 
bu MfelhnHjKn3*1 sa
yanında olmamasını 
hay ret le' karşıladık- ’ 
larını ıraae’ eden 
yöneticîtet,' Ütıik1 
kÖÖ^/citifr yön eti -

kar arların
artogdarın a
doğrultusunda | T i 
olmadığı göriişÜnnÇ 5 
binleşiyorlar. I vr 
Marmarabirlik
Genel Merkezi yle ,.|fi 
görüşecek olan z9- 
heyetin pBabaiı r riyam 
1 milyon 40 bin 3bnv 
tadan 2f>rnil0cfimsditi
300 bin lira olan'^fi 
zdyt İH'bttretn*!6-1 fiiö 
fiyatİâVfffdö^töİffl^dP^İ 
01 taklâr'lehinö ®l

âonra, BafikWİr^B,rdo
bölgesiniı/’K Jİ§ı 9bxu'4 MM
Çıkmasına rağm&l'bn* ayarlâü&da 
fenikin haklarının.. . butunülmaSl için

S 
m 
IÎKİİ

ıdığına dikkat 
ilirkerivşirhdi

bekleniyor.

IbrahragAvdiR’ topragaverılffi
TA?L.
gediğine

YCTtRI
habire dayatma

«MS tasalan çıkaracaksın ^ooır»
Üanan planını kabul edeceksin

| Akabene q, w, x harflerine koyacakm ■ 
t, s. i huBaim alfabenden atacaksın 1 
Emir, dm/atma gırla...
kflaıctffiuettiMerinımlen emir almak 
Türk olarak kanana dokunuyor.
HtütA deyip koruyalım artık onurumu^ ı 
Atalarımızın kemikleri sızlıyor ,' — |
vo cc cıc : ı®r

HIR

gaifettin SEKERŞÖZ 
One eki gün tedavi 
olduğu Bursa Tıp 
Fakültesinde vefat 
eden İbrahim Aydın, 
dün doğduğu köy 
olan Adliye Köyü’n 
(|e toprağa verildi.
Yakalandığı amansız 
haytalıktan kurtııla- 
mayaflL İbrahim 
Avdın, ilçede 
özellikle alçı taşı 
müteahhitliğiyle 
tanınmıştı.

76 yaşında hayata 
gözlerini yuman 
İbrahim Aydın, 
Çarşı camiinde kılı
nan öğle namazın
dan sonra yakınları 
ve dostlarının 
üzüntülü gözleriyle 
Adliye Köyü’rie 
götürüldü. İbrahim 
Aydın'ın cenazesine 
Bursa ve; Çevresin
den Aydınlar ailesini 
tanıyan cok sayıda 
^eyeııleri de fiildi.

Dömşn dönem dünya haritaları yenûien ) 
düzenleniyor. rlUduP

Birinci -Cihan Sasasmdan sonra düzen- ;
leadb trfum 9İlfedsrn -luÂ

Osmarib İmparatorluğu parçalandı
İkinci Dünya Savasından sonra yemden ,

irin Sevasa girmedik.
Ama. Fakirleşmeye mani olamadık.

GHMe uzadık. tısM 
Ne de losaklık. (, 
Nato ya girdik. >||i 
T95O; yılıpdan sonra zaten hiç bir önem 

li karar vermedik.----------
Kararlan görünürde Nato verdi.
Ama. Esas karar Amerika nmdı. 

ist^nefi.
ş Biz de gönderdik. ’

■ I Kabahati gizlemek için. Kore'deki asker 
ler için kahramanlık destanları düzdük.

Ama, Yine yaranamadık.
Sovyetleri tam 40 yd. gece gündüz bek

ledik.
Akdenize inmemesi için göğsümüzü 

siper ettik? ,
1 Nato’nun isteğiyle, Türk-lslam sentezi 

kararı aldık. .• 90 9I9\fic7 unzaJı 
Tarika|]^|f|gmattık.

11 İıpam-J^atipleri çoğalttık.
----- Ihman miidiiman vatandaşımızı, siy asal

Şimdi de kimyasını bozduğumuzu vatan- 1 
daşımızdan ^ikay^ediypruz.

Gelelim yeni dünyâ düzenine.
■Son düzen 19^1 de bozuldu.

Sovy e t ler çökünce, Amerika tek başına ’■ 
kaldı.

Yeni bir düşman dosyası zaten hazırdı. 
İslam dünyası seçildi.
Bir taşta iki kus vurulacaktı.
Hem -İslam dininin önü- kesilecekti.
Hem de, İslam ülkelerinin yeraltı kay

nakları yağlam anacaktı.
Irak v^ İrdn en-ğiizel avdı.
ÖnCe kak tan başlandı.(
Bombalandı.
Ardından ^yaralanma adıyla, yağma 

dönemi başladı.
Amerika, akıl Veren” direnen ve pay iste

nen ülkeleri sevmezdi.
_ İtaat eden ve direnmeyen dostlan buldu.
■> İsrail zaten, kadrolu tetikçisiydi.

- Peşmergeleri de, himayesine aldı.
Artık. Türkiye ile alış verişi bitmişti.
Amerika artık bizim için yeni bir komşu, 

belki de yeni bir düşman olacaktı.
Sonuçta, haritalar yeniden düzenlendi. 
Türkiye yine kimseye yaranamadı.

Sl/MJV COZI/
I tıstın m en büyük düşmanı. 
Kenaisrairr^

“Cicero”
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Seçim hazırlıkları başladı Tarımda
Seçmen kütükleri 2 
Artılık’ta muhtarlık
larda askıya çıkacak. 
Yüksek Seçim 
Kurulu, 28 Mart 
2004 Pazar günü 
yapılacak Mahalli 
İdareler Genel 
Seçimleri’nde kul* 
lanılacak seçmen 
kütüklerinin gün
celleştirilmesine 
ilişkin esas ve 
ilkeleri belirledi. 
Kurul, kütüklerin, 
3 Kasım 2002 
Milletvekili Genel 
Seçimi’ndeki seçmen

kütükleri esas 
alınarak 
güncelleştirilmesine 
karar verdi.
Buna göre, seçmen 
kütükleri, gün
celleştirilmek üzere 
2 Aralık Salı günü 
mahalle muhtarlık
larında askıya 
çıkacak.
Seçmen kütüklerine, 
28 Mart 2004 tarihi 
esas alınarak 28 
Mart 1986 ve daha 
önce doğanlar 
ilk kez seçmen 
olarak kayıtlarını

yaptıracak.
Ayrıca, yer 
değiştirenler 
veya hiç 
kaydı 
olmayanlar, 
mahalle 
muhtarlıkları
na bizzat 
kimlik bel
geleriyle başvurarak 
kayıtlarını yaptıra
bilecekler.
İlçe seçim kurulları, 
Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından 
belirlenen kayıt 
formlarını muhtarlık

lara gönderecekler. 
Güncelleştirilmek 
üzere askıya 
çıkarılan seçmen 
kütükleri, 5 Ocak 
2004 Pazartesi günü 
saat 17.00’de askı
dan indirilecek.

Gecikme zammı oram düşürüldü
Geciken kamu ala
caklarına %7 yerine 
%4 gecikme zammı 
uygulanacak.
Kamu alacaklarının 
ödememesi halinde 
uygulanan gecikme 
zammı oranı, 
yüzde 7’den 
4'e çekildi.

Uygulama, 12 
Kasım 2003 
tarihinden itibaren 
geçerli olacak. 
Bakanlar 
Kurulu'nun konuya 
ilişkin kararı, 
Resmi Gazete de 
yayımlandı. 
Buna göre, kamu

alacağının ödeme 
süresi içinde öden
meyen kısmına 
vade bitiminden 
itibaren her ay için 
ayrı ayrı yüzde 
7 olarak uygulanan 
gecikme zammı, 
yüzde 4’e çekildi. 
Bu arada Maliye

Bakanlığı ’mn 
Tahsilat tebliği ile 
de yıllık yüzde 
60 olarak uygu
lanan tecil faizi 
oranı, dünden 
itibaren geçerli 
olmak üzere 
yüzde 36'ya 
indirildi.

i

KAV-tTEOE ÖNCÜi

AROL MOBİLYA

Mrk. : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1 
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

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

i i i
i 
i 
i i
S I 
s i 1
i i i a

büyük proje

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın, 
tarım ve hay
vancılık potan
siyelinin harekete 
geçirilmesi amacıy
la başlattığı "Bin 
köye bin tarımcı" 
projesinde yer 
almak isteyen 
ziraat mühendisleri 
ve veteriner hekim
lerin başvuruları 
da sürüyor.
Proje, kırsal kesim 
de halen devam 
eden, ilkel tarım 
yöntemleri ve 
bilinçsiz hayvan 
yetiştirme 
tekniklerinin terk 
edilerek, modern 
araç ve yöntemler
le üretim kalite 
sinin artırılmasını 
amaçlıyor.

Tarımda, Avrupa 
Birliği norm- 
lannının yakalan
ması yönünden de 
bu proje büyük 
önem taşıyor.
Projenin uygu
lanacağı bin köy, 
illerde valilikler, 
ilçelerde ise kay- 
makamlıklarca 
belirleniyor.
Projede görev 
almak isteyen 
Ziraat mühendis
leri ve veteriner 
hekimlerin başvu
rulan 19 Kasım da 
sona erecek.
Aralık ta yapılacak 
mülakatı kazanan 
adaylar, daha 
sonra danışmanlık 
yapacakları 
köylerde görevle 
rine başlayacak.

13 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO: 19
Yeni başlayanlar için KUPON NO * 14

BU PİZZANIN I 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I 

İŞYERİNİZE GELENLERE I 

BİR Pizza HEDİYE!; 
İFTAR MENÜSÜ

Çorba + I
Sıcak Yemek + *

Salata + Tatlı
5.000.000.- TL. «fll
MAMA MİA PIZZARIfl1

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE I
YÜZDE 20 İNDİRİM J

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK"

Tel : 51 3 53 67 1
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Diyanet Vakfı 
50 aileyi sevindirdi
Türkiye Diyanet 
Vakfı Ramazan » 
nedeniyle. 50 
aileye kuru g»da 
yardımı yaptı.
Dün, saat 13.30 
sıralarında Uce 

I Stres hafıza ve 
öğrenmeye zararlı
Ergenlik cağındaki döneminde beynin 
stres, beyinde yan karmcddarnan
kalıcı hasarlara orta ve arka boynv-
yol açabiliyor.
Ergenlikte maruz 
kalınan aşın stresin, 
beynin "hafıza ve 
öğrenme" ile ilgili 
bölümünde önemli 
ölçüde değişikliklere 
yol açabileceği 
bildirildi.
Amerikalı bilim 
adamlannın fareler 
üzerinde yaptığı 
araştırma, gençlerin 
duygusal çöküntüyü 
her zaman çabuk 
atlatamadığını, 
ergenlik çağındaki- 
lerin, çocuklara 
oranla strese bağlı 
olarak beyinde kalıcı 
hasara karşı daha 
hassas olduğunu 
ortaya koydu.
Ergenlik döneminde, 
kafeslerde yalnız 
bırakılarak strese 
maruz kalan 
farelerde, yetişkinlik

«de 
hazırlanan yardan 
tortulan Bc* Madtu 
sn Tainr YesneneflH 
ne Maaft ulufc perscu» 
eh tar afmdan nndl 
tac lı■»!>>> ı ırldl 

zlan silinirin riu 
adet kabartıda kdü 
önemdeki bir pro
teinin ses iyesinin 
düştüğünü tespit 
etti ve beynin bu 
bölümünün 'hafıza 
ve öğrenme” 
açısından önemli 
olduğu belirtti. 
Bilim adam lan, 
söz konum 
proteinin, beyin 
hücreleri ar a sındak i 
bağlantı sayısını 
ölçmek için 
kullanıldığını, 
eksilmesinin, beyin 
faaliyetindeki düşüşü 
ifade ettiğini bildirdi. 
Araştır mala nnın, 
ergenlikte karsılası 
lan stresin, yetişkin
likte beyin hücrele 
rinan bağlantısı etk
ilediğini ortaya 
koyan ilk çalışma 
olduğunu söyledi.

ı kamın
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAPON SOBASI 6A2YAGI SATIŞ VI SERVİSİMİZ VARDIR

■ FİTİL 
J ÇAKMAK 
I FİLİTRE

[pompa

25.OOO.OOO.-TL.

7.000.000.-TL.

12.000.000.- TL.

3-5OO.OOO.-TL.

TOYO TİCARET

DİĞER PARÇALARDA ŞOK FİYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

TEL:S13 78 07

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UEIMEYİNI

3IXYI5 31
✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Bros Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Td: (0.224)513 1169-51312 25
www.itliı»kiliîilıU1
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Gemlik’te 12 bin tavuk var
Avrupa Birliğine 
uyum yasaları üitüî/! 
çerçevesinde, ilçe 
mizde bir süre önce 
başlatılan Kanatlı 
Kümes Hayvanlarının 
kayıt altına alınması 
çalışmaları 
tamamlandı.
Proje kapsamında < 
gerçekleştirilen çalış- - 
malarda, 86 bin tane 
yumurtacı tavuk42' 9

bin adet ise et tipi 
tavuk* üretildiğinin i 
belirlendiğini ifade 
eden İlçe Tarım 
Müdürü Kantar, 
yumurtacı, ve, eti i, tipi 
olmak üqerekayıt 
altına,a||nan toplam 
128 bin tavuğa 
ekonomik değ^K taşı
madığı gibi köylerde 
ev tipi yetiştirilen 
tavukların bu rakama

dahi! olmadığını 
belirtti.
İlçe Tanm Müdürlüğü 
elemanlarının gerçek
leştirdiği bu çalışma 
ile Gemlik çiftlik
lerinde üretilen tavuk 
sayısı da ortaya çık
tığım, büyükbaş hay
vanların kayıt altına 
alınmasına ilişkin 
çalışmaların da 
tamamlandığını

belirten İlce Tafırfl * 
Müdürü Gürkart - 
Kantar, Gemlik’te 
712 işletmede bin 
910 adet büyükbaş 
hayvan yetiştirildiği
ni ifade etti.
Kantar, her büyük
baş hayvana pa 
saport verileceğim 
belirterek, kulak 
küpesi yardımıyla 
dünyanın neresinde

satılansa satılsın
tâki binin mümkün 
olduğunu aynca 
doğumundan ölümüne

kadar geçirdiği bütm 
evrelerin de / 
izlenebileceğini 
vurguladı

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İŞÇİLERE GİYİM alım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik Posta adresi
2- ihale Konusu malın
a) Niteliği Türü ve Miktan

: Gemlik Belediyesi Gemlik / BURSA 
?€h224, 513; 45 21 Faks : 0.224 513 45 28 
: mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr

: Belediyemiz sendikalı işçilerine toplu iş sözleşmesinin
64. maddesi gereği ekli ihtiyaç listesinde belirtilen 181 adet işçi için 181 takım kışlık takım 
elbise, 362 adet kışlık gömlek, 362 adet yazlık gömlek ile 181 adet yaazlık pantolon alınması

b) Teslim Yeri 
c) Tarihi ve Saati
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: İhaleyi kazanın firmanın işyerinde.
: Sözleşme yapılmasına müteakip 15 takvim günü içersinde.

Hesap İşleri Müdürlüğü odası
____________ : 20.11.2003 Perşembe Saat: 13.oo

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler : İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler

a) Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 
elektronik posta adresi.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu .Ticaret ve veya sanayi odasına veya meslek odası belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi veya Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğunu Ticaret veya sanayi, 

odasmdan veya idari merkezinin bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gö^teten imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarının veya şirketteki görevlerinin 

son durumunu' gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin— 
noter tasdikli imza sirküleri ,-aı ~ ka. ı

d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal* güvenlik prim borcu olmadığına dair, son tek- * 
lif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde almmış belgeler. .

e) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihin
den önceki 3 ay içinde almmış belgeler.

f) Bu işe şartnamede yer alan ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına 
dair, yazdı taahhütname.
ı g) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu

h) Şartnamede belirtilen şekli ve içeriği Mal alım ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen 
yeterlilik belgeleri

i) İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 
noter tasdikli imza beyannamesi
I j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve İçeriği şartnamede belirlenen ortak girişim 
beyannamesi
I k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
। İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer alan belgelerin her ortakça ayn 
ayn verilmesi zorunludur.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
I 6- İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve KDV dahil 
5.000.000.-TL (Besmilyon) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 20.11.2003 Perşembe günü saat 13.oo’a kadar Gemlik Belediye Başkanlığı satın 
alma servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerinde ihale yapılan 
İstekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
| 9- İstekliler teklif edilen berklin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir.
i 10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmahdtlr.

İM» I 2003/46

DYP’liler
Başkan Turgut’u

ziyaret etti
W Uİ7tıl!

(inrhı niiıîl
LAİdi__________ uic^

ı ■AHrÖgTORTî s I duooo Mehmet Jurg»çt^Q
D oğruyol Partisi q ise, başta Faruk?x, 
Gemlik i bn ivaz Güzel olmak uaere
Başkanı Faruk______DYP’lilerin_____

kurulu ve kadınlar
komisyonu söyledi^.
üyeleriyle birlikte Yeni oluşftırufen 
^Belediye Başkam üçe yönetiaeİMH| 
Mehmet Turgut’u s eskiye dap^m^^ 
ziyaret etti."' < | dostkıktara 
Güzel, Başkan kişilerin geldİOTii I 

iftâJAaoâeBââ I
. ziyarette bulunduk- Turgut, Doğra .Yol 1 
lanriı belirterek. _ _ Partisi nin Faruk I 
Gemlik için yapıla- Güzel başkanbğın- 7 
câl< her Turlu w 1 daikiyeniyöne- 
olumlu girişimin ' £ timine yapacaklbsı | 
destekçisi olacak- çalışmalarda^;q A 
larını ifade etti. basanlar ’ 
Belediye Başkanı npdiledi.maj

Bursa İl Trafik Müdürlüğü nden 
almış olduğum ehliyetimi v 

, kaybettim.
Nimet AKINCI,

û» Gemlik Endüstri Meslek I isesTtidc 
.■ • aldığımız diplomamı kaybettim.
I J I rlüÛ

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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| Bilgisayar vücudu
uyuşturuyor

’M
M

«H,

»H

Yaramaz çocuğa

Bilgisayarla 
çalışanların yarım 
saatte bir hareket 
etmesi gerekiyor. 
Akdeniz Üniversite
si (A.Ü.) Tıp 
Fakültesi Fizik 
Tedavi ve 
Romatoloji Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet 
Arman, teknolo
jinin gelişmesiyle 
hareket 
kabiliyetinin iyice 
azaldığına dikkati 
çekerek, Türk 
insanının egzersiz 
alışkanlığı da 
olmadığını, bu 
t »i zden hareketsiz

KtöIt haftalık-

larm ortaya çık
tığını belirtti.
Büroda bilgisayarla 
yoğun çalışanların 
her yarım saatte 
bir, birkaç dakika 
da olsa hareket 
etmesi gerektiğini 
vurgulayan Prof. 
Dr. Arman, bu kişi
lerin ağrılardan 
kurtulması için 
işyerlerinin uygun 
olması, bilgisayar, 
koltuk veya sandal 
yelerinin yükseklik
lerinin iyi ayarlan
ması gerektiğini 
kaydetti.
Prof. Dr. Arman, 
"Büyük işyer
lerinde topluca

karışmayın

jimnastik yapıl
malı. Haftada en 
az 3 gün spor 
yapmayan, büro 
işi yapan kişilerde 
bu ağrılar daha 
da artar. Büyük 
isverlerinde.

birçok Avrupa 
ülke sinde ve 
ABD'de olduğu 
gibi fitness cen ter 
kuru İmalı. Çalı 
şanlar buralardan 
yararlanmalı." 
diye konuştu.

Trafik ruh
hastası yapıyor

Üç bin kişiden 
ehliyeti olan, 
yaşlan 25-65 
yaş arasında 
değişen erkek 
hastalar 
üzerinde 
araştırma 
yapıldı.
Yansı ilkokul 
mezunu olan 
150 hastanın, 
% 80inin 
bekar olduğu, 
ayrıca sigara, 
alkol ve uyuş
turucu gibi 
ahşkânlıkları 
da bulunduğu 
tespit edildi. 
Katılımcıların

% 58 inin B, % 
30 unun ise E 
sınıfı ehliyete 
sahip bulun
duğunu belir
lenen çalışma
da, bu kişilerin 
% 58’inin kaza 
yaptığı, kaza 
larm % 44’ünü 
hasarlı, % 
13 ünün de 
ölüm ve yarala
malı olduğu 
kaydedildi. 
Çalışmada, bu 
i 50 kişinin % 
90'ının en az 
bir, en çok 10 
yıldır psikiya
trik rahatsızlığı

bulunduğu, 
% 48’inin bu 
nedenle 
yatarak tedavi 
gördüğü tespit 
edildi.
Ayrıca yatarak 
tedavi gören
lerin yüzde 
50’sinin iki, 
yüzde 36'sının 
da üç defa 
tedavi gördüğü 
belirlendi.
Çalışma, hasta
ların yüzde 
60’ının halen 
trafikte araç 
kullandığını, 
% 62'sinin ise 
özel araç

Pek çok aile, 
çocuklarının etrafı 
karıştırmasını 
istemez. Ancak 
uzmanlara göre 
çocuklar, ortalığı 
dağıtırken dene 
yim kazanıyor bu 
da zekayı olumlu 
yönde etkiliyor. 
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Pediatrik 
Nöroloji Bölümü 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Banu 
Anlar, çocukların 
zeka gelişimi için 
etrafı karıştır
malarına izin 
verilmesi gerek
tiğini söylüyor. 
Çoğu annenin 
çocuklardan 
"yetişkin gibi 
davranmalarını 
beklediklerini" 
anlatan Prof. Dr. 
Anlar, yaramaz 
çocuklardan 
asla şikayet

edilmemesini Hti 
yor. Çocuğunu

yünlerle" gelişe
bileceğine dikkati 
çeken Anlar.
"Çocuk, etra/ı 
karıştırarak bunu 
çekersem gürül 
tüyle bir şeyler 
devriliyor, suna 
dokunursam 
şunun burası 
soğuktur, burası 
serttir’ gibi 
denevimler elde 
edecek" diyor. 
Bamı Anlar ın 
verdiği bilgiye 
göre, yapılan bir 
araştırmada, 
dağınık annelerin 
çocuklarının zeka 
gelişiminin daha 
iyi olduğunu göz 
lenmiş. Bu yüzden 
annelerden çocuk
larına karşı daha 
anlayışlı davran
maları istendi.

NÖBETÇİ ECZANE

sahibi 
olduğunu 
ortaya koydu. 
Çalışma 
sonuçlarını 
değerlendiren 
uzmanlar, bu 
tür kişilerin 
ehliyetlerinin 
ellerinden alın
ması gerektiği
ni vurgula- *

yarak, ölümlü 
kazalara neden 
olan şoförlerin 
de tedavi 
görmesi gerek
tiğini kaydetti. 
Ehliyet verilir 
ken yetkililerin 
ruhsal durumu 
değerlendiril 
mediğine 
dikkat çekildi.

13 Kasım 2003 Perşembe 
ERÇEK ECZANESİ

13 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
I PERŞEMBE 05.10 06.39 11.55 14.33 16.58 1820

YIL : 31 SAYI : 1696
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-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Paıar günleri yaymhnmaü
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Sollac ın yaptığına bak!
Umurbey Belediyesi bir süre önce satın aldığı ta 
rihi evin restorasyon çalışmaları için sponsor 
anlaşması yaptığı Sollac firmasının vazgeçmesi 
üzerine yeni sponsor arayışları başlattı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Umurbey Belediye 
si’nin tarihi evleri 
restore çalış
malarında destek 
istediği ve spon
sorluk için söz 
alarak açıklama 
yaptığı Sollac AŞ. 
Umurbey Belde- 
si’nin Cumhuriyet 
Caddesi 906 
parselde yer alan 
Belediye’ye ait 
Sivil Mimari 
Örneği yapının 
restorasyon çalış
malarına finansman 
sağlayamayacağını 
açıklaması 
Umurbey’de şok 
etkisi yarattı. 
Konu hakkında 
basın bildirisi yayın 
layan Umurbey 
Belediyesi’nin açık
laması şöyle: 

| "Belediye yöneti-

mi olarak bu 
restorasyonun 
gerçekleşmesini 
çok arzu etme 
m ize rağmen pro
jemiz, sponsor 
firma Sollac 
AŞ’den finansman 
sağlanamadığı 
için ertelenmiştir. 
Bu düşüncemizi 
gerçekleştire
bilmek için 

bundan sonra 
da bütün 
gücümüzle 
çalışacağız. ” 
Umurbey Beledi 
yesi ayrıca spon
sorluk anlaşması 
yaptığı açıkla
masında bulunduğu 
ancak başarılı 
olamadıkları 
için özür 
dilediler.

Birinci sayfanın devama 
Her yerin adeta 
polis kaynadığı 
gösteriye 
fırsat verilmeyen 
Gemlik’te 
DEHAP’ın plan
ladığı etkinlik basın 
açıklamasyla 
sınırlı kaldı. 
DEHAP İlçe 
Başkanı Ali Metin 
parti binasında 
düzenlediği basın 
toplantısında, ülk
eye huzurun gelme
si için, kürt kim
liğinin tanınması 
gerektiğini söyledi. 
Daha önce 
Başbakan Erdo 
ğan’a da konan 
yasaklara da karşı 
çıktıklarını hatırla
tan Metin, eylem 
için neden 
Gemlik’in seçildiği 
yönündeki soruya 
ise, ailesinin 
Öcalani ziyareti 
için bir geçiş nok
tası konumunda

bulunduğu cevabını 
verdi.
8 Mart 2003 
tarihinde gerçek
leştirmeyi plan
ladıkları basın açık
lamasında yine sıkı 
tedbirlerle karşılaş
malarından şikayet 
eden Metin;
"Burası olağan 
üstü bölge mi" 
dedi.
Daha sonra 
konuşan DEHAP 
Genel Merkez 
Kadın Kollan üyesi 
Zahide Besi ise, 
KADEK liderine 
yönelik tecrit 
olduğunu ve bunun 
biran önce kaldınl- 
ması gerektiğini 
söyledi.
Hiçbir insani hak
lan kurulunun 
bunu kabul ede
meyeceğini ifade 
eden Besi, 
Ocalan’ın başka 
bir cezaevine 
nakledilmesini ve

Imr alt Cezaevinin

istedi
Polisin akfeğı yoğm 
önleme anlam 
vereme derlerini dr 
dile get ir en 
Zahide Besi 
emniyet hakkında 
suc duyu r us unda 
bulunacaklarını 
belirterek; * O 
zaman Gemlik 
olağanüstü bölge

Bu arada, eylem 
planı nedeniyle 
Gemlik'te Fatih 
Artan isimli sahsa 
gözaltına alındığı 
öğrenildi.
Aralarında 
DEHAP İl Başkan 
Yardımcısı 
Murat Avci ile 
parti meclisi 
üyesi Şerif 
Camcı'nın da 
bulunduğu 13 
kişinin Bursa da 
gözaltına alındığı 
belirtildi.

ULAŞIM DAHİL

5
TAKSİT

DENEYİMLİ YURDIŞI 
REHBER KADROSU

BAYRAM YOĞUNLUĞU 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ
KAPADOKYA TURUiSiff assos AyvAHKiaasa:

ınunL

161.252 29^8° „ 6 2 24.222 41.Şs°x6

ŞEKER BAYRAMI YURTDIŞI TURLARI 
KÜLTÜR TURLARI ■ KIBRIS TURLARI

KUŞADASI-PAMUKKALt:.^ PAMUKKALE TURULVü

I
- —W «,|—INI FAMIIN NVItl • •

269
AKDENİZ - AKDENİZ KAHYA TURUîfl»

ko<Ajİ hÖtÜ • HttAAltS HOTIl.b 
f.mıııj’iı:ı ıııma

269.900 49.?Ş° x
KASM 

9-16-23-3S

Mısır ve Kızıldeniz’de Muhteşem Bir Tatil 
KAHİRE-SH ARAA EL SHEİKH-İSKENOERİYE / 
BOING 737’LERLE UÇUŞ AYRICALIĞI...
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ vs GÜVENCESİYLE...CINBt* HOTtt »V. «IMI BAV t HO1II

251.292 46.«şg x 6 242 .222 44.292 x 6
mnnriAnm 1İ7.1TH

FMJUN KOTU r%

269.229 49.»»2xtt
zmıiiJLiıımiD......

224.222 41.»»2x6

tiffflii'/juıiTO mama

4 GECE KAHİRE + 3 GECE SHARM EL SHEİKH
ÛINTER CONTINENTAL Domina Corel Bay

PYAAMÎD 499J00M

TÜRK HAVA YOLLARI
INGIMT

2 6 9.900 49.980
ovnuı ı (HM ’>l*l IWU

öj 179.22.2 »3.l92x«

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 

Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44



Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Müfit Parlak, gazetemizi ziyaret etti

■
im i

Jfl|I^ 
noa 
n 
0 
i
««TC 
'M 
Bü 
k 
h 
aısn 
np

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KHrfe
14 Kasım 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

'‘Milletvekilleri 
kapımızı çalmıyor”

AK Parti yönetiminin İşçi Emeklileri 
Derneği ne yaptığı ziyarette konuşan 
Başkan Hüseyin Yener, milletvekil
lerinin derneğe uğramamasından 
yakındı. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3 de

Muhtaç ailelere dağıtılmak üzere gelen kömürler düşük kalorili çıktı

Kadri Güler
kadri_guleF@hotmail.com

Güne Bakış
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından muh
taç ailelere dağıtılmak üzere, Soma’dan gelecek olan yük
sek kalorili kömür yerine, Orhaneli kömürü gelince 
dağıtım Kaymakam Sadettin Genç tarafından durduruldu.

Profesör Parlak’ın ziyareti
Önceki gün, gazetemizi ziyarete gelen 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Müfit Parlak ile bir süre söyleştik.

Konuğumuz Müfit Parlak olunca, tabi konu 
muz Sunğipek Fabrikasında açılacak olan 
Hukuk Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu ve 
Meslek Yüksek Okulları oldu.

Müjdeyi üst manşetimizde verdik.
Prof. Parlak, Maliye Bakanlığından bekle

nen Sunğipek Fabrikasıyla ilgili yazının 
Rektörlüğe ulaştığı ve yeni bir sürecin 
başlamış olduğunu söyledi.

Önümüzdeki ay içinde Hazine Sunğipek’in 
tahsisini Uludağ Üniversitesi’ne yapabilir ve bu 
andan başlayarak bir başka yeni süreç oluşur.

Yaptığımız görüşmede edindiğimiz en 
Önemli bilgi ise, önümüzdeki yıl için ek konten
janlar içinde Hukuk Fakültesi ile Denizcilik 
Yüksek Okuluna alınacak hazırlık öğrenci* 
lerinin birinci yılı yabana dil okutulacağı için 
kampüste öğrenime başlamalarının ihtimalinin 
bulunması..

Gemlik’e yüksek okul ve fakülte açılmasın
da bugüne kadar en büyük emeği geçenlerden 
biri de Sayın Müfit Parlaktır.

Gemlik’in yetiştirdiği bu değerli bilim 
adamına, doğduğu kente getirdiği bilim yuvası 
nedeniyle ne kadar teşekkür etsek azdır.

Gelecekte Gemlik’e üniversite kazandırıl
masının serüveni sanırım bir kitap olur.

Çünkü, yaşadığımız bu bir yılda geçen olay
lar, büyük bir cilt kitabı doldurur da belki ikin
ci bir kitap olur.

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından istenen 
yüksek kalorili ve 
kükürt oranı az 
Soma kömürü yerine, 
düşük kalorili kükürt 
oranı yüksek Orhaneli 
kömürü gelince, 
dağıtım yapılamadı. 
Geçtiğimiz yıl, .Valilik 
ve II Hıfzısıhha Kurulu 
tarafından hava kirlili 
ğine neden olduğu 
gerekçesiyle satışı 
yasaklanan yerli 
kömürün özellikle 
ilçemize getirilmesine 
anlam veremeyen 
vatandaşlar, şikayet
lerini gazetemiz 
bürosunu arayarak 
dile getirdiler.
Düşük kalorili 
Orhaneli kömürünün 
ilçede yasaklandığı 
halde, Yardımlaşma 
Vakfı tarafından ilçeye 
getirilerek, Belediye 
Arıtma Tesisleri 
bahçesine dökülmesi 
üzerine konu ile ilgili 
görüşlerini aldığımız 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Orhaneli 
kömürünün yanlışlıkla

ilçeye getirildiğini, 
dağıtımının ise yapıl
mayacağını söyledi.
6000 kalorili 
kömürün altında olan 
kömürlerde kükürt 
oranının yüzde l’in 
üzerine çıkması 
nedeniyle, hava 
kirliliğine sebep 
olduğundan 
dolayı Bursa 
Valiliği ve Çevre 
Sağlığı Kurulu 
tarafından 
yasaklanmıştı.

İlçeye gelecek 
kömürün 750 ton 
olduğunu bildiren 
Kaymakam Sadettin 
Genç, "Biz Yardım 
laşma Vakfı olarak 
yoksul ailelere 
dağıtmak için 

kömürü istedik, 
ancak Orhaneli 
kömürü gelince 
alımı durdurduk. 
Dağıtımını yapmıyo 
ruz. Torbalar içinde 
yüksek kalorili Soma 

kömürü istedik.
gelen Orhaneli 
kömürünü ise. hava 
kirliliği olmayan 
köylerdeki yoksul 
ailelere dağıtacağız" 
açıklamasını yaptı. 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından önümüzde
ki günlerde getirilmesi 
beklenen Soma 
kömürünün yoksul 
ailelere 500’er 
kilo olarak dağıtıla
cağı öğrenildi.

mailto:kadri_guleF@hotmail.com
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Aydın ve Parlak Eski Ramazanlar.... (4)
Gemlik’ten bir yıldız daha kaydı.
İbrahim Aydın.
Uzun yıllardır boğuştuğu rahatsızlığına 

yenik düştü.
Dün O’nu Çarşı Camii nden son yolculuğu

na uğurladık.
Aydınlar....
İbrahim Aydın, Necati Aydın, Cevat Aydın, 

Ceyhan Aydın, Seyhan Aydın, Sedat Aydın.
Gemlik’te iş ve politika yaşamına Önemli 

katkıları olan bir aile.
İbrahim Aydın ailenin büyüğü...
Babasından aldığı mirası kardeşi Necati 

Aydın ve evlatlarıyla birlikte bugünlere taşıdı.
Aydınlar ailesinin gerçekten Gemlik .için 

katkılı oldukları Çarşı Camii’ndeki cenaze 
namazından yansıyordu.

İstanbul, Ankara, Bursa ve diğer kentler
den gelen Aydın ailesinin dostları İbrahim 
Aydın’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayacak 
vefalannı gösteriyorlardı.

Nur içinde yatsın.
Cenaze töreninde İbrahim Aydın’ı son yol

culuğunda yalnız bırakmayanlar arasında bir 
isim soyadı gibi pırıl pırıl parlıyordu.

Hani derler ya "adam gibi adam"
Müfit Ağabey den sözediyorm.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 

I Prof. Dr. Müfit Parlak..
-Gemlik'e üniversitenin gelmesinde emeği 

I geçenlerin en önündeki insan.
Başlangıçtan günümüze dek gelişen süreci 

I biraz anlattı da...
Dinlerken hayret ve dehşete kapıldım.

I Ne zorlu bir süreç.
Umut, azim, özveri, dedikodu, iftira, entri-

I ka hepsi var.
| Ama sonucunda zafer var.
I Demek ki yürekten inanışın önünde hiç bir 
I engel dayanmıyor.
; Ağabeyimin şahsında bu güce bir kez daha 
I tanık oldum.
| Müfit Hoca, sonunda bu kente üniver- 
I sitenin gelmesinin önce alt yapısını hazırladı.
I İlmek ilmek ördü. Toplumsal destek rüzgany-
I la da yelkenlerini dolduracak üniversiteyi
I getirdi.
I Gemlik Halkı ve sivil toplum örgütlerinin 
I yoğun çabalan sonucunda Gemlik, Üniversite- 
I si’ne kavuştu.

Şimdi.
Alan tahsis yazısı da geldi.
Hukuk Fakültesi, Denizcilik Yüksek Okulu, 

Meslek Yüksek Okulları 2004*2005 olmazsa 
2005-2006 akademik yılma yetişecek.

Müfit Ağabeyin Gemlik'te yaşayan insan
lara katkıları, sâdece üniversiteyi getirmekle 
sınırlı değil ki?

Doktor olduğundan bu yana derdi olana, 
kendisine başvurana şifa bulmak için de 
çabalıyor.

Sevgili Ağabey babanızdan aldığınız feyzle I 
insanlara şifa veriyorsunuz.

Ama bir farkınız var. I
Siz, gelecekte hazırlıyorsunuz.
Yolunuz, önünüz açık olsun.

Namaz bitti. Misafir hafızlar için yardım 
sergisi açıldı. Sergide cemaatten Ekrem 
Onbaşı (Gözüpek) da var. 40 lira makbuz 
kesin dedim öyle bir rahatladım ki; şey
tanı yenmekle. İşyerim Kafoğlu’na gitmek 
üzere camiiden ayrıldım. Şimdi Halkbank 
olan yerde Ferah Oteli ve kıraathanesi 
var. İşletmecisi İbrahim Gürle arkadaşım. 
Seslendi: "Gel bir çay iç”. “İşe gidiyo
rum, çalışmam lazım” dedim. Koluma 
girdi zorla beni kıraathaneye soktu. Mis 
gibi kokan demli çayları içiyoruz. Ekrem 
Onbaşı (Gözüpek) kıraathaneye geldi. 
Bana hitaben “Allah yardımını kabul 
etsin. Sergiye senden daha ı yüksek 
bağış atan olmadı” dedi. Oysa, o gece 
camide Gemlik’iri birçok ünlü zengini 
vardı. Hayırları çok olanlar vardı. 
Kendisine şeytanla yaptığım nefis 
mücadelesinin anlatınca gözlerinden 
yaşlar boşandı. Beni bîr kere daha kutla
yarak, gözlerimden öptü.

Bugün olduğu gibi ramazân ayında Çarşı 
Camiinde mukabele okunurdu. İkindi 
namazı öncesi. Günler uzun, hava sıcak, 
daha 10-11 yaşlarında çoçuğum. En iyi 
serin ve dinlenecek yer camii.

Bugünkü camii yerinde de camii vardı. 
Yıktırıldı. O camiinin duvarları kalın taş
tandı. i

Soldan birinci pencerenin dibine mutadı 
olduğu veçhile Kavaf Mustafâ TuranTn 
kayınpederi emniyet komiserliğinden 
emekli Asım Efendi otururdu. Bastonunu 
fötr şapkasını cami penceresine koyardı, bir zaman geçmesine rağmen belleğimde 
Birgün erkenden O’nun devamlı oturduğu halen.Devamı yarm

yere gelip oturdum. Biraz sonra Amb 1 
Efendi geldi Bana “Kalk oradan’ dedi I 
Duyma mazlıktan geldim. Dürttü 
oradan” diye bir kez daha seslendi I 
“Kalkmam, babanın tapulu malımı’' I 
dedim. "Erken gelen boş bulunan şen I 
oturur” diyor Hoca. Erken geldim, otf I 
dum, kalkmadım”. Namaz bitti. | 
Kendisini çıkışta bekledim. "Asım Amca, 
niye beni kovuyorsun. Aferin oğlun. 
Hep erken gel gene diyeceğin yerde 
kalk oradan diye kovuyorsun. Bana 
bunları cahil biri söylese neyse. Ama I 
sen memurluk yapmış hem de komiser 
emeklisisin. Başka birisi olsa bir daha I 
camiden adımını atmaz.” dedim. Sustu 
Benimle beraber babamın dükkanına 
geldi. Babama “Mehmet Ali Bey kut
larım seni. Medeni cesareti yüksek, c» 
gibi bir oğlun var. Bana öyle bir den 
verdi ki” deyip olayı aynen anlattı. Niye I 
yazdım bu anımı. Teravi namazlara» 
Karsaktı Camii’nde kılıyorum. 10-11 
yaşlarında bir hayli çocuk geliyor 
namaza. Henüz bizler gelmeden camnye 
koşuyorlar. Önsaflarda saf tutuyorlar. | 
Kimi yaşlılar yerlerinden kalsın diye 
kovup arka saflara yerlerinden gitmeleri
ni istiyor. Böyle davranmayalım o yavru- 
lan soğutmayalım Allah’a ibadetlerinden.
Çocuklara karşı olan olumsuz ve sert 
tutum .ye. davranışlar, aradan yıllar geçse 
de belleklerden çıkmıyor. Komiser Asını 
Efendi ’nin tavrından yanm asırdan fazla
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Barışı
Kimler Bozuyor

SİBHL *

Seyfettin ŞEKERSOZ
Gürle İş Merkezi’ndc 
bulunan İşçi Emekli 
leri Derneği’ ni 
ziyaret eden AK

t® Parti yönetimi.
tati. ’ demeğin yeni secilen

-mcı yönetim
ütüm I kurulunu kutladı.
jet# Kendisinin hem işçi
itma emeklisi hemde

demek üyesi 
okluğunu belirten 
Enver Şahin.
her zaman emeklinin 
y anında olacağın ı 
söyledi.
Ziyarette, milletvekil
leri ile yerel yönetici
leri isçi emeklilerine 
olan Ügisizliğ i 
nedeniyle eleştiren 
Demek Başkanı 
Hüseyin Yener. "İşçi 
emeklisi yardımda 
en çok mağdur olan 
kesimdir. Bakan 
yada milletvekilleri 

^miz sadece açıkla
ma yapıyorlar ama 
hiçbiri sözünde dur
muyor. İlçeye gelen 
Hilletvekil terimiz 
ise. derneğimizin 
yerini bile bilmiyor
lar. bilselerde 
kapımızı açma 
nezaketini 
göstermiyorlar 
diyerek, tepkisini 
dile getirdi.
YEREL YÖNETİM 
DESTEK VERMİYOR 
Yener, Belediye 
Başka nı Mehmet 
Turgut’a da elesti 
rerek, "İlçe yönetici
leri neden hep 
Devlet Hastanelini

TAŞI 
GEDİĞİNE

I Çok Ele ...

I TEKEL marka, marka
I satılacakmış.

~ I TEKEL den çok ele
| İnşallah yedirilmez ele...

ön plana çtkanyor- 
larda işçi kesiminin 
sağlık güvencesi 
olan SSK Hastanesi 
geri plana itiliyor. 
Belediye Başka 
nı’nın odasına 
gitmekle siyaset 
olmaz" dedi.
İlçedeki emeklilerin 
sorunları hakkında 
bilgi veren Hüseyin 
Yener, AK Parti 
İlce Başkanı Enver 
Şahin e SSK 
Hastanesi’nde ihtiyaç 
duyulan malzeme ve 
başta hemşire ile 
sağlık personeli 
açığını bildiren 
dosyayı sundu.
BENDE 
FAYDALANIYORUM 
Kendisininde işçi 
emeklisi olarak SSK 
Hastanesi’nden fay
dalandığını söyleyen 
Şahin, ilgili dosyada 
bulunan özellikle 

personel sorununu 
çözmek için AK 
Parti Milletvekili 
Altan Karapaşa 
oğlu’na faksla 
bildirdiğini belirterek 
"SSK Gemlik 
Hastanesi’nden 
alman sağlık per
soneli için Sayın 
Karapaşaoğlıı ’na. 
bilgi verdik ancak 
gidenleri durdura
madık. Maalesef 
Gemlikliyiz diyen 
Milletvekillerinden 
gerekli şekilde 
faydalanamı 
yoruz" dedi.
Enver Şahin, SSK’da 
başlatılan tayinlerin 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu’nun 
girişimleriyle durdu
rulduğunu belirtti. 
ÖNCE SAĞLIK 
Sağlık hizmetlerinin 
eğitimden önce 
geldiğini savunan
Enver Çelik, 
"Türkiye’de insan
lar tesadüfen yaşar, 
Avrupa'da ise 
tesadüfen hasta 
olur" diyerek, par
tisinin sağlık hizmet
lerine büyük önem 
verdiğini söyledi. 
Enver Şahin ayrıca, 
İmam Hatip Lisesi 
Koruma Derneği’ne 
ait olan Çukur- 
bahçe’deki yarım 
kalan bina ile 
Şimdiki SSK has
tanesi binasının 
takasına Bakanlığın 
sıcak baktığını 
söyledi.
Şahin, "Bürokratın, 
bürokratı şikayet 
ettiği ülkemizde 
işlerin çok yavaş 
ilerlediğini" 
öne sürdü.

Enver Şahin, 
"Türki ye’yi tesadü 
fen yaşanan ortam
dan çıkarmak 
istiyoruz" dedi. 
BAŞKAN 
KONGREMİZE 
GELMEDİ 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, şimdi 
ye kadar Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’tan işçi emek
lisi adına hiçbir 
sorun için yardım 
alamadıklarına 
dikkat çekerek, 
"Belediye yöneti
minin bir sure önce 
gerçekleştirdiğimiz 
kongremize 
gelmemeleri bize 
olan bakış açılarını 
gözler önüne seri 
yor. Başkan Turgut, 
seçim vaatlerinde 
bulunan emeklilere 
yönelik taşıma 
sorununu çözüme 
kavuşturmadı, 
dahası belediye 
işçisinin fayda
landığı SSK has
tanesi için hiçbir 
yardımda bulun
madı" diyerek, 
emekliler olarak 
bundan üzüntü duy
duklarını ifade etti. 
"Tüm partiler 
başımızın tacıdır" 
diyen Yener, tüm 
emeklilerin kalan 
kısa hayatlarında 
rahat bir yaşam 
sürdürmek için 
çabaladıklarına 
dikkat çekerek 
"Bitler bu yaştan 
sonra bağcı döve- 
meyiz, birler üzüm 
yemek isliyoruz" 
dedi. Dev. syf 6’da

Kısa bir süre önce (AB) ülkelerinde 
bir anket yapıldı.

Barışı en çok tehdit eden ülkeler 
hangileridir, diye soruldu.

Anket formu 15 sorudan ibaretti.
Bu anketten, İsrail birinci çıktı.
İkinci Amerika oldu.
Irak, İran, Afganistan gibi ülkeler 

daha gerilerde kaldı.
Amerika’ya sorarsan, terörizm ile 

savaştığını söylüyor.
Ama. Anketten banşı bozan ülke 

olarak çıktı.
Peki. Durup dururken neden tüm 

dünyaya tavır koydu.
Çünkü savunma bütçesi 500 milyar 

dolan buldu.
Bunu harcaması lazımdı.
Nasıl olsa bu masrafı çıkaracak, bir 

yer bulacaktı.
Bu harcamalar, durgun ekonomisini 

de ısıtacaktı.
Tabii. Gideceği yer de, önemliydi.
Enerji merkezine dalış yaptı.
Hem, pay alacaktı.
Hem, masrafları çıkaracaktı.
Hem de sevmediği ülkeleri, petrol ile 

vuracaktı.
Sadece tank tüfek değil.
Petrol de, bir silahtı.
Yerine göre, buğday da bir silahdı.
Güçlünün, haksız olup olmaması 

önemli değil.
Hem dövüyor.
Hem de, haklı olduğunu iddia ediyor.
Ortadoğu, tam Amerika’ya uygun bir 

bölge.
- Kullanılacak insanlar var.
- Kışkırtılacak insanlar var.
- Birbirine, düşman gruplar var.
Bu şartlar, Amerika’yı çok besleye

cek.
Amerikan savunma sanayini, ihya . 

edecek.
Bizim, durumumuz hiç iç açıcı değil. g
Ortadoğu sınınmız, bizi hep rahatsız 

edecek.
Provakasyonlar olacak.
Gerginlikler yaşanacak.
Yeni komşumuz, biz de huzur bırak

mayacak.

PtlülAÇt
İki arkadaş konuşuyordu :
Birisi :

Apandisit ameliyatından sonra iki 
kilo zayıfladım” dedi.

Beriki şaşkınlığını gizlemedi:
“- Hayret. Apandisit denen şeyin bu 

kadar ağır olduğunu bilmezdim"
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AKP’liler Karadenizliler
Derneği’ni ziyaret etti

Seyfettin SLKLKSÖZ 
AK Parti ilçe yöne
timi Ramazan ayı 
nedeniyle, akşam
ları yaptıkları 
dernek ziyaretlerini 
sürdürüyorlar. 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile yönetim 
kurulu üyeleri 
Karadenizliler 
Derneği’ne 
yaptıkları ziyarette 
Dernek Başkanı 
Yaşar Bölüm ile 
dernek üyeleriyle 
sohbet ederek, 
durum değer
lendirmesi yaptılar. 
Önümüzdeki 
yerel seçimlerde 
vatandaşların 
görüşlerini almak 
için ziyaretlerde 
bulunduklarını 
söyleyen Enver 
Şahin, "Vatan 
daşın yerel yöne-

timler ve çalış
maları haklımdaki 
görüşleri bizim 
için çok 
önemli" dedi.
Dernek yönetici 
(iğinin zor olduğu
na da değinin

Şahin, "Parti 
olarak ö/cllikle 
derneklere 
özel ilgi gösteri 
ygrıı/ dedi.
Karadenizliler 
Derneği’ndeki 
sohbet toplantısm-

da, vatandaşların 
özellikle belediye 
baskanının alt 
yapı yapmadığını, 
aksine üst yapıya 
önem vererek, 
göz boyadığını 
ileri sürdüler.

Liselere
giriş sınav

takvimi
belirlendi

e

I®

İF'W

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

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

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

Tel; (0.224) 363 98 72
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Milli Eğitim 
Bakanlığı Liseler e 
Giris Sınası i le 
Devlet Parasız 
Ya t ıl 11 ık ve 
Bursluluk Sınavı 
takvimlerini 
belirledi.
Buna göre, 
Ortaöğretim 
Kurumlan 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
13 Haziran 
2004 te yapılacak. 
Liselere Giriş 
Sınavı, Fen.
Anadolu ve bazı 
meslek liseleri ile 
Sosyal Bilimler 
Lisesi’ne öğrenci 
yerleştirmek 
amacıyla 
gerçekleştiriliyor.

2003 5 Ocak
2004 tariMm

başvurabilecekler 
ilköğretim w

Parasız VatıMdk

Bu sınavm 
başvurulan-.
19 Ocak-13 Söbtf
2004 arasında 
yapılacak.

14 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 20
Yeni başlayanlar için KUPON NO: İS

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!
İFTAR MENÜSÜ

Çorba ♦ 
Sıcak Yemek *

Pilav ♦
Salata Tatlı

5.000.000.- TL.
MfiMfi MI A PIZZflRin

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE 
YÜZDE 20 İNDİRİM

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel : 513 53 67
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Güzel; “TÛĞSAS’ın 
özelleştirilmesine karsıyım”

DSP’li
Abdullah Çokal

Genç Partiye geçti
Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Başka 
nı Faruk Güzel ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Elazığlılar 
Kültür ve Yardım 
laşma Derneği'ni 
ziyaret etti.
DYP İlçe teşkilatını 
ziyaretinden duy
duğu memnuniyeti 
dile getiren Der 
nek Başkanı Vedat 
Say, Gemlik'in so 
runlannın çözümün 
de sivil toplum 
örgütleri ile siyasi
lerin görüş alış 
verişinin önemine 
değindi. DYP İlçe 
Başkam Güzel, 
kendilerine göste 
rilen ilgiden duy
duğu mutluluğu 
ifade ederek;
"Hepimiz Gemlik 
için varız, "dedi. 
Sohbet havasında 
geçen ziyarette, 
Türkiye I. Süper* 
ligde zor günler 
yaşayan Elazığ 
spor’un durumu da 
konuşuldu.
Güzel, Türk

futboluna mafya 
sisteminin hakim 
olduğunu ileri 
sürerek, Elazığ 
spor’un ligden 
düşmesi halinde 
tekrar çıkmasının 
zor olduğuna 
dikkat çekti. 
Dernek Başkanı 
Vedat Say’ın 36 
yıl sonra 1 .lige 
çıktıklarını hatır
latması üzerine 
Güzel; "Elazığ 
spor’un düşme
sine yazık olur. 
Ancak düşer se 
bir 36 yıl daha 
beklersiniz." 
karşılığını verdi. 
İTHAL GÜBRE 
ÖNLENMELİ 
Özelleştirme 
kapsamında bulu
nan TÜGSAŞ ile 
ilgili açıklamalarda 
da bulunan DYP 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, halk dilinde 
AZOT olarak bili
nen fabrikanın 
aslında zarar 
etmediğini söyledi. 
AZOT’u özelleş

tirmek yerine 
ithal gübre 
girişinin önlenmesi 
gerektiğini belirten 
Güzel, "Gübre 
ihraçaatı da 
yapılabilir.
Ancak bürokrasi 
bunu engelliyor. 
AZOT'un geçen yıl 

iskele geliri 
4,5 trilyon lira. 
Fabrikayı alacak 
olan gübre için 
değil limanı için 
bin 164 dönüm 
arazisi var.
Tüm bunlar 
iyi hesaplan
malıdır. " dedi.

Seyfettin 
SFKERSOZ 
Uzun yıllar 
DSPde 
siyaset 
yapan ve 
çeşitli 
dönemlerde 
ilçe 
yönetim 
kurulların
da da 
görev alan 
Abdullah Çokal 
partisinden istifa 
ederek, Genç 
Parti’ye katıldı. 
1987 yılından 
bu yana DSP 
saflarında siyaset 
yapan Çokal, il ve 
ilçe yönetimleriyle 
uyumlu çalışma 
sağlayamadığı 
için istifa 
ettiğini açıkladı. 
Önceki akşam 
Kumla Beldesinde 
düzenlenen törenle 
Genç Parti’ye 
katılan Çokal, 
"Genç ve dinamik 
bir lider olarak 
gördüğüm için 
Cem Uzan’ın

partisine 
katıldım.
Şahsi çıkarlarını 
düşünen 
partimde artık 
duramazdım. 
Toplumsal kişi 
ligim ön palana 
çıktığı için parti
mi bıraktım" 
diye konuştu.
Uzun yıllar 
Küçük Kumla'da 
Sol’un mücadelesi
ni veren Abdullah 
Çokal, önümüzdeki 
yerel seçimlerde, 
Genç Parti'nin 
Kumla Belediye 
Başkan adayı ola
cak Eşref Güre 
için çalışacağını 
söyledi.

| 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

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN KARAR UERMEYİN!
II M TM3İÎ İMO31 w 2 tll

FİTİL 

ÇAKMAK 
FİLİTRE 

POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL.

TOTO TİCARET

DİĞERPARÇALARDA 
ŞOK FİYATLAR

PEŞİN FİYATINA 
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakim ve onanm
✓ Ka rtuş 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 ‘

Yeni Pazar CcıcL vfi fia ha ah 
lrmak§EMlJK 18/B

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 • 51312 25
www.activebilisini.coin

http://www.activebilisini.coin
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Kamu işçilerine fırsat
Kendi isteğiyle işten 
aynlanlara %20 fazla 
kıdem tazminatı 
ödenecek.
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyo nu'nda Ek 
Bütçe Yasa Tasarısı’na 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşoğlu’nun öner
gesiyle yeni 
bir madde eklendi. 
Ek Bütçe Tasarısı’na 
eklenen geçici bir 
madde ile kamu işçi
sine, kendi isteğiyle 
işten ayrılması halinde 
kıdem tazminatının % 
20 fazlasıyla öden
mesini öngören bir 
madde eklendi. 
Hükümet tarafından 
da desteklenen

Memur maaşına yüzde 13.8 artış
Meclis Plan ve 
Bütçe Komis 
yonu’nda 2004 
yılı Bütçe Kanu 
nu tasarısının 
görüşmelerinde 
sona yak
laşılırken, 
Devlet 
memurlarının 
aylıklarında 
2004 yılı için 
öngörülen artış 
ortalama yüzde 
13,8 olarak 
kabul edildi. 
Komisyonda 
değişiliklik 
yapılmayan 

MILTON AİLE GAZİNOSU |
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ S

DÜĞÜN - Nİ$AN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE ■ S 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN fi

önerge, özelleş tirme 
kapsamındaki kuru
luşlar ile sermayesinin 
yarısından fazlası 
kamuya ait kuruluşlar
da ve kamu iktisadi 
teşekküllerinde İş 
Kanunları hükümlerine 
göre çalışan işçilerin 
kanunun yayımı tari
hinden itibaren 15 gün 
içinde başvurarak, 31 
Ocak 2004 tarihine 
kadar kendi isteğiyle 
işten ayrılmaları 
halinde kıdem tazmi
natlarının % 20 
fazlasıyla ödenmesini 
öngörüyor.
Bakanlar Kurulu, 
başvuru süresini 
15 güne, işlemlerin 
tamamlanması süresini 

maddeye göre, 
memur 
maaşlarında ilk 
ve ikinci altı ay 
için yüzde 6 
oranında artış 
yapılacak. 
Memur 
maşlarında bu 
düzenle meye 
göre yıllık orta
lama yüzde 
13,8 oranında 
artış sağlanmış 
olacak.
Memurlara ayrı
ca Bakanlar 
Kurulunca 
belirlenecek ta

rihlerde ve 
tutarda iki 
bölüm halinde 
toplam 160 
Milyon lira 
ilave ödeme 
yapılacak. 
Devlet Bakanı 
Ali Babacan 
muhalefetin 
memur maaş 
lanna yapılan 
zammın yeter
siz ligine ilişkin 
eleştirileri 
üzerine, 
memurların 
2003 yılında 
enflasyona

ezdirilmediğini, 
memurlara 
verilmesi 
düşünülen 
160 Milyon 
liranın da 
2003 yılının

de 30 güne kadar 
artırmaya 
yetkili olacak. 
Uygulamanın, 1 Ekim 
2003 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girecek 
olmasından dolayı, bu 
tarihten itibaren işten 
aynlanlar da yeni 
düzenlemeden 
yararlanacak.
Önerge, 1 Ekim 2003 
ile kanunun yayımı tar
ihi arasında işverence 
haklı nedenle fesih 
hali hariç olmak üzere, 
herhangi bir sebeple iş 
sözleşmeleri feshedilen 
personel için kendi 
isteğiyle işten ayrılma 
Şartı aranmamasını da 
öngörüyor. Ancak, bu 

kapsamdaki işçilere Is 
Kanunu’ndaki "fesih 
bildirimine itiraz" ve 
"geçersiz sebeple 
yapılan feshin 
sonuçlarına ilişkin 
maddeler uygulanma 
yacak.Kanundan 
yararlanan işçiler 
hiçbir şekilde kanun 
kapsamındaki işyer
lerinde yeniden 
istihdam edilmeyecek. 
İşten ayrılan işçilerin 
çalıştıkları kuramlar
dan finansman duru
mu yeterli olmayan
ların yapacağı ödeme 
ler Özelleştirme 
Fonu’ndan ve 
KİT sermaye kale
minden Hâzinece 
karşılanacak.

telafisi için 
değil, 2004 yılı 
için öngörülen 
ek bir destek 
ödemesiolduğu 
nu bildirdi.

1 Meri 
kapımızı çalımımı
3. sayfanın devamı 
BÜROKRAT 
İŞİNİ SEVMELİ 
Siyasetçi ve vatan
daşın vazgeçilmezi 
olan bürokratın 
yaptığı işini sevme
si halinde başarılı 
işlerin geleceğini 
söyleyen Şahin ise, 
ilçede ziyarette 
bulundukları her 
kesimden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a tepki 
olduğunu 
öne sürdü.
Şahin, "Ters giden 
işleri konuş
tuğumda başkan
la kötü oluyorum. 
Bunu ilçede 
yaşayan herkesin 
yapması lazım. 
Başkanın yüzüne 
gülenler arkasın
da kötü 
konuşuyorlar" 
diyerek, başkan 
Turgut’un halktan 
uzaklaşmakta 
olduğuna 
dikkat çekti.
Kişiye göre politi
ka yapmadıklarının 
altını çızan Şahin, 
"Bizim kimseye 
eyvallahımız 
yoktur. Başkan 
tekrar aday ola
cağını açıklıyor, 
aday olduğunda 
millet bizi topa 
tutacak. Gelen 
tepkileri üzün
tüyle karşılıyoruz. 
Kendisine 
her söyleneni 
maksatlı olarak 
görüyor" dedi.
Arzularının 
Gemlik’e hizmet 
etmek olduğunu 
yineleyen Şahin,' 
bunun içinde 
belediye yönetimi
ni iyi şekilde oluş

turacakları 
mesajını verdi. 
TERMİNAL 
YERİNE 
Terminal içinde 
görüşlerini bildiren i 
Enver Şahin, 
gerekli kamulaştır- I 
ma parasının 
zamanında biriktir-1 
ilmesi durumunda I 
oranın sorunu 
kal may acağın ı 
ileri sürerek, 
"En son yapılması l 
gerekeni en son 
yapıyoruz" dedL 
Şahin, ayrıca 
Gemlik SSK nm 
ileriki yıllar için 
şimdiden genişle 
mesi gerektiğini 
savunarak, 
“Her yerden para I 
kopartan Belediye I 
Başkanı SSK 
içinde biraz 
gayret gösterse 
iyi işler gelecek” 
görüşünde 
bulundu.
TAYYİP BİLMİYOR 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
Gemlik’te aldığı 
tepkilerden 
Genel Başkan ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
haberi olmadığım 
söyleyen Enver 
Şahin, "Aynı 
partinin belediye 
başkanı ile ilçe 
yönetimi uyum 
içinde çalışması 
gerekirken 
bunu yapamı 
yoruz. Kendisine 
bunu söylediği 
m izde bizleri 
suçluyor.
Zamanı geldi 
ğinde bizde 
gerekeni anlat
masını biliriz" 
diye konuştu.

REZERVASYON TEL. 513 10 71

fiL Beko Casio marka MF AF 
80600311 serî nolu yazar kasa 

ruhsatım kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

y YALDIZ AKARYAKIT LTD.ŞTİ.

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE • ( 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K OFİS & KIRTASİYE
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax : 512 20 76■■i
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Ceviz ve deniz
ürünlerinin faydalan

Ceviz ve deniz 
ürünleri zeki 
liği arttırıyor. 
Uzmanlar, fazla 
glikoz aliminin 
zekayı etkileme 
diğini, az kalo 
ri aliminin fay
dalı olduğunu 
belirterek, be 
yin gelişiminde 
deniz ürünleri 
ve ceviz gibi 
gıdalarda bulu
nan Omega 3 
ve Omega 6 
yağlarının çok 
önemli 
olduğunu 
vurguluyor. 
Uzmanlar, 
beslenmenin 
beyin gelişimi 
üzerindeki 
etkilerini 
belirterek, 
beynin gelişi
minde, genetik 
sel ve çevresel

faktörlerin 
önemli 
olduğunu, bir 
diğer önemli 
faktörün de 
beslenme 
olduğunu 
söyledi.
Annelerin en 
sık sorduğu 
sorunun, 
"çocuğumun 
zeki olması 
için ona ne 
yedirmeliyi" 
olduğunu ifade 
eden uzmanlar, 
"Bebeğin 
zekasını etkile 
yen birçok fak 
tör var. Bun 
ların başında 
genetik geli 
yor. Annenin 
zekasını değiş 
iremeye
ceğimize göre, 
kontrol ede
bileceğimiz

faktör olan 
beslenmeye 
dikkat etme 
tiyiz. Gebeli 
ğin son üç ayı 
ile doğumdan 
sonra 2 yaşı
na kadar 
beyin gelişimi
ni tamam
ladığı için bu 
dönemde 
beyin gelişimi
ni destekleyen 
beslenmeye 
son derece 
önem ver
meliyiz" dedi. 
Uzmanlar, fazla 
glikoz aliminin 
zekayı et 
kilemediğini, 
az kalori 
aliminin faydalı 
olduğunu 
belirterek, 
beyin gelişi
minde deniz 
ürünleri ve

ceviz gibi 
gıdalarda 
bulunan 
Omega3 ve 
Omega6 
yağlarının 
çok önemli 
olduğunu 
dile getirdi. 
Mineral eksik
liği ve 
fazlalığının da 
zararlı 
olduğunu 
belirten 
uzmanlar, 
demirin önemi 
ne değinerek 
demir eksik-

liğinde ciddi 
sorunlar 
yaşanacağını 
açıkladı.Uzman 
lar, yapılan 
araştırmaların 
kanda kurşu
nun yüksek 
olmasının zeka 
düzeyini 
düşürdüğüne 
dikkati 
çekerek, kan
daki kurşun 
değerlerinin 
takip edilmesi 
gerektiğini 
bildirdi.

Çocuklarda yanlış beslenme
Çocukların yanlış 
beslenmesi kalp- 
şeker hastalığı 
riskini artırıyor. 
Okul çağındaki 
çocuklar üzerinde 
yapılan araştırma, 
çok yemek yiyen 
ve az hareket eden 
çocuklarda, şeker 
ve kalp hastalığı 
riskinin daha yük
sek olduğunu 
ortaya çıktı 
Araştırmaya konu 
olan çocukların 
büyük bölümünün 
aşın şişman 
olduğu, ayrıca tan
siyonlarının yüksek 
ve kolesterollerinin 
tehlikeli seviye 
lerde olduğu 
tespit edildi.

t

Uzmanlar, yetişkin
lerde bu belirtilerin 
bir arada 
görülmesinin, kalp 
ve şeker hastalığıy
la bağlantılı olan 
"metabolik 
sendrom'a yol 
açtığını belirtiyor. 
Çocuklarda görülen 
aşırı şişmanlığın 
özellikle Batı

toplumlarında, 
geleceğin yetişkin
leri için önemli bir 
tehdit olduğu 
vurgulandı.
Kuzey Carolina’mn 
kırsal bölgesinde 
yaşayan 8-17 yaş 
arasındaki 3000 
çocuğun ince
lendiğini, çocuk
ların çoğunda

şeker ve kalp 
hastalığı riskini 
gösteren belirtiler 
bulduğu belirtildi. 
Araştırma sonu
cunda, çocukların 
% 42'sinin koles
terol, 4 çocuktan 
l’inin aşırı kilo 
sorunu olduğu, 
% 16’sınm ise 
kanında yüksek 
oranda ensülin 
bulunduğu 
tespit edildi. 
Sonuçların endişe 
verici olduğunu 
söyleyen uzmanlar, 
"Çocukların 
birçoğunda en 
azından Tip 2 
diyabet ya da 
kalp hastalığı 
gelişebilir, "dedi.

M KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
OMA 05.11 06.40 11.55 14.32 16.57 18.20

Kalbinizin sesini
hafife almayın

Özellikle anne 
veya babası kalp 
krizi geçirmiş kişi 
ler, çok sigara ve 
kahve tüketenler, 
stresli bir ortamda 
çalışanlar, büyük 
şehirlerde yasayan
lar ve karşılıksız 
aşk acısı çekenler 
bu riskle daha çok 
karşı karşıyalar. 
Sağlık açısından 
gelişmiş ülkelerde 
dahi kalp krizi 
sonucunda hasta 
neye kaldırılan 
insanlann sadece 
% 25'inin rahatsız 
lıklannı anlayarak 
hareket ettikleri 
bildirildi.
İşte kalbinizin size 
kriz geçirdiğine 
dair verdiği 
6 alarm:
-Göğüs kafesinde 
hissedilen ve beş 
dakikadan fazla 
süren şiddetli 
ağrılar. Bu ağrılar, 
kolunuzu, sırtınızı, 
boynunuzu etki 
terken, çenenizde 
de kasılmalara 
sebep olabilir.
-Yine göğsünüzde 
hissettiğiniz büyük 
bir baskı. Bu da 
kalp krizi geçiren

kişinin nefes akna 
smı zorlaştırırken. 
aynı zamanda 
korkuya sebep 
olmaktadır.
-Kalp krizi geçiren 
kişi yaşadığı olayı 
çoğu zaman "fena 
lık" olarak algılar 
ken, aynı zamanda 
mide bulantısı da 
baş gösterebilir.
- Kalp krizi kadın
larda kendini, ne 
fes darlığı, fenalık, 
karnın yukarısında 
meydana gelen şid 
detli ağrılar ve 
kusma şeklinde 
belli edebilir.
-Vücuttaki kuvve 
tin bir anda yok 
olması ile baygınlık 
baş gösterebilir.
-Solgun veya kireç 
rengini almış bir 
yüzle birlikte 
soğuk terler dökm
eniz, krizin çok 
ciddi olduğuna 
dair size sinyal 
verir. Böyle bir 
durumda yapacağı 
nız ilk iş, ambu
lans çağırmak ola
caktır. Hareket 
etmek, kendi 
kendinize dokto 
ra gitmek çok 
tehlikeli olabilir.

NÖBETÇİ ECZANE
14 Kasım 2003 Cuma 

ENGİN ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1697 
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-Yaymcılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Giizel’den destek sözü Üniversiteye beklenenyaa ged'
İşçi Emeklileri Derneği’ni ziyaret eden DYP İlçe Başkanı 

Faruk Güzel, SSK Hastanesine yapılması düşünülen 
dört odalı ek poliklinik için yardım sözü verdi.
Seyfettin ŞEKER3ÖZ 
İşçi Emeklileri 
Derneği’ni ziyaret 
eden DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel, SSK 
Hastanesine yapıl
ması düşünülen 
dört odalı ek poli 
klinik için yardım 
sözü verdi.
Faruk Güzel ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin yaptıkları 
ziyaretten son derece 
memnun olduklarını 
belirten İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Faruk Güzel’e 
SSK sorunlarını 
içeren bir 
dosya sundu.
İşçi Emeklisinin 
hter zaman yanında 
olduğunu söyleyen 
Güzel, onların her 
ihtiyaçlarına seve 
seve koşacağını 
belirtti.

İşçi Emeklilerinin 
kapılarının tüm 
siyasilere her zaman 
açık olduğunu 
söyleyen Yener, 
"Bizim her 
sorunumuza çare 
arayan Sayın 
Faruk Güzel’in 
ziyaretinden mem
nun olduk" dedi. 
Yener, ayrıca SSK 
bahçesine ilave 
olarak ihtiyaç duyu
lan 4 adet oda için 
yardım talebinde

bulunduğu DYP İlçe 
Başkanı Faruk' 
Güzel’den destek 
sözü aldı.
Güzel, "Burayı 
müteahhide 
yaptırırsak pahalı 
olur ama kendimiz 
yaparsak daha 
ucuza getiririz. 
Araştırma yapılsın 
elimden gelen 
her tür yardımı 
seve seve yapmaya 
çalışırım" 
sözünü verdi.

57. Hükümet tarafından 
Uludağ Üniversitesi’ne 
eğitim amaçlı olarak 
tahsis edilen Sunğipek 
Fabrikası arazisinin 
bir yıldır devam eden 
serüveni sorunun 
Maliye Bakanlığında 
çözümlenmesinden 
sonra, Bakanlıktan 
gönderilen yazının 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne 
ulaştığı bildirildi. 
DEKAN IN ZİYARETİ 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Parlak, 
önceki gün gazetemizi 
ziyaret ederek, 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler, Yazı İşleri 
Müdürü Serap Güler 
ve yazarımız Gürhan 
Çetinkaya ile bir 
süre görüştü. 
Ankara’dan gelen 
yazının geldiğini 
söyleyen Parlak, 
“TEKEL'in malı olan 
Sunğipek Fabrikası’nm 
Hazîneye tapusu 
çıkmak üzere. Bu 
aşamadan sonra, 57. 
Hükümet zamanında 
yapılan protokole 
göre, tahsis gerçek
leşecektir. ” dedi. 
Parlak, açıklamalarında 
Gemlik'in gelecek

beş yıl kinde buçuk 
bir hareketlilik 
Irarmarağ—.
ekonomik ve kültürel 
yönden yapısının 
değişeceğini söyledi. 
Sunğipek Fabrikası’nın 
tamamının Üniversiteye 
bırakıIdığı belirten 
Parlak, üniversitenin 
tam olarak 2005-2006 
öğretim yılında Hukuk, 
Denizcilik Yüksek 
Okulu ve Meslek 
Yüksek Okullarının 
faaliyete girebileceğini, 
bu yılın bir hazırlık yılı 
olacağını belirterek, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Tahsis gerçekleştikten 
sonra, durumu değer
lendireceğiz. ÖSS 
kitapçığı basılmaya 
başlandığı için 
2004-2005 yılında 
kitapçığa girme şan
sımız az olmak ile bir
likte ek kontenjanlar 
döneminde Hukuk 
Fakültesi ile Denizcilik 
Yüksek Okullarının ’ 
birinci sınıflarını 
yabancı dil okutulması 
nedeniyle, kampüste 
ayrılacak bir binada 
başlatılabileceği 
konusunu Rektörümüz 
Mustafa Yurtkuran ile 
birlikte değerlendirdik.

Böyle oluna. geietdt 
yıl buradan başank 
olacak öğrenciler 
Gemlik'te açılacak 
okulda öğreniatierktf 
devam edebilme 
şansını elde 
edebilecekler" 
Prof. Dr. Müfit 
Sunğipek Fabrikası s 
daki arazide çok en 
olduğunu, uzun jrftah 
dan be ri fabrika» 
hiçbir yerine dokaü 
mamış olmasından 
dolayı Bakanhk tan 
yeterli ödenek yeMfn 
de, öncelikle sağlan 
binalardan başlayarak, 
eğitim ve öğretin® 
gerçekleş! ınlebdecefn 
söyledi.
Parlak, geleceğin 
Gemlik Üniversitesi w 
bugünden doğduğun 
belirterek, bu konuda 
emeği gecen herkese 
teşekkür etti.

ULAŞIM DAHİL 
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Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, AKP Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nu sert bir şekilde eleştirdi

Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, beldelerinde bulunan futbol sahasına gerekli desteğin veril 
memesi nedeniyle, yıllardır gençlerin toprak sahada top koşturduklarını belirterek, “Ben Kumlalıyım" 
diyen AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu’nun Kumla’ya hiçbir yaran dokunmadığını belirterek,
^Karapaşaoğlu Kumlamdan intikam mı alıyor” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 5'de
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rfe
TARAFSIZ SIYASI GAZETE

Esnaf Odası
özürlüleri unutmadı

FİYATI : 200.000. TL.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, Özürlüler 
Okulu’ndaki zihinsel Özürlü 
öğrencilere yiyecek ve giyecek 
yardımında bulundu.

Haberi sayfa 3'de

Piyasalardaki durgunluk esnafı vurdu. Esnaf, Ramazan nedeniyle işlerin azaldığını söylüyor

Esnaf bayramı bekliyor
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guterahotmail.com

Piyasalar yine durdu...
Ramazan Bayramı nın yaklaşmasına karşın 

|l piyasalardaki durgunluk sürüyor.
Dün. muhabirimiz Seyfettin Şekersöz, Çarşı 

| esnafını dolaştı.
Esnafın tümünün ortak derdi işlerin azlığı..
Piyasalardan yine para çekildi.
Esnafın dört gözle beklediği Bayram 

II ahşıiL’iMİ bekleneni vermiyor..
Enflasyonun düşmesi..
Faizlerin aşağılara çekilmesi..
Piyasalar» açmıyor.
Ekonomide düzelmenin olduğunu söyleyen* 

|ı ler bayram üzeri çıksınlar çarşı pazar dolaşıp 
I esnaf» dinlesinler

Bir tekstilci arkadaşım, aylardır piyasadan 
II paranm çekildiğini, altı aydan önceye çek ala* 
H madrfdanm söylüyor.

Peki bu ekonominin neresi düzelmiş Allah
I askma. *

Korumaya alman birkaç sektör canlandırıl* 
| mafc isteniyor.

Bımlann basında otomotiv sektörü geliyor.
Yeni araba alacaklar için fiyatlar cazip hale 

getirildi
Krediler» indirildi..
Eski arabalar OTV vergisinden düşürüldü..
Peki esnaf kin ne yapıldı.
Hk
Türkiye de siyasi istikrar var ama ekonomik

■sTîfcrar daha elde edilmedi
Krizler sskmfrfar ulkenm orta direği esnafı

■Etmeye d^vam ediyor
Ramazanın son gimlerrnden esnaf umutlu.
“l/mstt fakirin ekmeği ye memedim ye!."

Seyfettin SEKERSÖZ

Ramazan ayının 
son günlerine 
geldiğimiz bugün
lerde, alışveriş
lerin durgun 
gitmesi esnafı 
üzerken, beklen
tiler Ramazan 
Bayramı alışve 
rişine kaldı. 
Gemlik’in uzun 
yıllardır alış veriş 
merkezi olan Yeni 
Çarşı’daki esnaf, 
gün boyu 
dükkanında üç- 
beş kişiye satış 
yapabildiklerini 
dile getirerek, 
umutlarının 
yaklaşan Bayram 
olduğunu 
söylüyorlar. 
Royal Giyim 
Mağazası yönetici
leri dükkanlarında 
sadece muhabbet 
ettiklerini belirte 
rek, "Bugünlerde 
sadece giderleri 
miri karşılamak 
için mücadele 
veriyoruz" 
dediler.
HAFTAYI 
BEKLİYELİM 
Hazır giyimin 
kalbi durumunda* 
ki eski Pazar 
Caddesinde ki 
mağaza sahip* 
ler in in İse, ortak 

görüşleri alışve 
rişin bayrama 
yakın açılacağı 
şeklinde.
Merve Giyim 
sahibi Halil Köse, 
mağazasında 
sadece satış 
elemanlarının 
bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
"Satışların 
bayrama yakın 
açılacağını düşü 
nüyoruz, her 
yıl böyle olur. 
Vatan daşımız 
bayram öncesi 
telaşını yaşamak 
için bekliyor. 
Fiyatlarımız ise 
geçen yıllara 
göre yüzde. 10 
daha ucuz" 
diye konuştu. 
Kardeşler Giyim 
mağazası. sahibi 
İbrahim Çetin ise, 
meslektaşlarını 
destekleyerek: 
"Halkımız 
kış alışverişini 
bayramla 
birleştirerek 
yapmak 
düşüncesinde. 
Bunun için 
bekliyor" derken, 
giyim toptancıları 
da bu durumun 
her yıl aynen 
tekrarlandığını 
söylüyorlar.

kadri_guterahotmail.com
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Cumhuriyetin Sekseninci Yılında Atatürk SohbetiGürhan ÇETİNKAYA

Alaattin BİLG

İçlerinden en kıdemli olduğum içm unraa 
çok benim konuşmam gerekiyordu Munt LuKahve politikası

Seçimler yaklaşıyor ya...
Politikacılar yurttaşlarını hatırlamaya 

başladı.
Yerel seçimlerde, belediye başkanlığını düşü

nen aday adayları kahvelerde kendilerini tanıtı 
yorlar.

Bu çok doğal. Ancak doğal olmayan bir şey 
var.

Seçilip de halen görevde olanların ziyaretleri.
Onlarda demek, kulüp ne varsa kapılarını 

çalıyorlar.
Oysa genel seçimlerin üzerinden bir yıldan 

çok zaman geçti.
Akıllan yeni başlarına geliyor.
Bursa’dan parlamentoya gönderilen 16 mil

letvekili var.
Kaçını tanıyoruz. Parlamentoda kaçının sesi

ni kürsüden duyduk.
Bizim bir milletvekilimiz var.
Adını Üniversite tartışmaları sırasında daha 

sıklıkla duyduk.
Duymasaydık daha iyiydi.
Çünkü olumlu izlenimler bırakmadı üzeri 

mizde.
Şimdi o da oy istemek için Gemlik’te daha da 

sık görülür.
Görülecektir de....
Ülkemizde seçim deyince, geçim algılandığı 

için seçilenler seçildikleri makamdan ayrılmak 
istemiyorlar.

Oysa seçilip görev yapmak bir nöbetse, 
hizmet yanşıysa bu yoğun ilgi neden.

Vardır bir nedeni..
Aslında neden belli...
İnce Tezgahlar
Ülkemizde ince ince bir şeyler tezgahlanıyor.
Eğitim, sağlık falan filan derken şimdide 

askeri kısır düşünce sisteminin içine çekmek 
istiyorlar.

Ancak asker bulaşmıyor, bulaşmak istemiyor.
Kendini korumak için hukuka başvuruyor.
Generallerle ilgili akıl ve bilinçten yoksun bir 

yazı yazan zatı ve gazetesi Vakit’i yargıya şikayet 
ediyor.

En doğrusunu yapıyor.
Ancak iftira mekanizması durmuyor.
Gazete kendisini şikayet eden 312 generalin 

adını yayınlayarak, halkı tahrik ediyor. 
Generalleri hedef gösteriyor.

Bizim ordumuzun sağduyulu olması işin 
büyümesini engelliyor.

Çünkü o ordu her zaman halkının yanında 
olduğunu, ülkesinin çıkarları için canını fedaya 
hazır olduğunu göstermiş.

Kendisini halkına kabul ettirmiş.
Kim nasıl ses çıkarırsa çıksın.
Cumhuriyet kervanı Atatürk'ün gösterdiği 

yolda hiç durmadan yürüyecek.
Önüne çıkan engelleri de aşacak.
Şimdiye dek olduğu gibi...
Necatı Aydın
Necati Amca dün uğradı.
Ardından da Ceyhan Ağabey.
Teşekkür için.
Oysa biz rahmetli İbrahim Aydın’ın ölümünün 

ardından gönlümüzden geçenleri yazıya dök
müştük.

Teşekkür beklemiyorduk.
Ancak Necatı Amca böyle bir insan işte.
Nezaket, zarafet, gönül zenginliği, daha 

önemlisi kadirşinaslık. Hepsi var.
Zaten ailenin büyüklüğü de buradan geliyor.

Ankara’daki görevimden emekli olduktan sonra, 
1975 yılında öteden beri çok beğendiğim 
Umurbey Köyü’ne geldik yerleştik. O günden 
sonra, çevremdeki olumlu gelişmeleri izlerim ve 
bazılarını, belediyemizin çıkardığı aylık Umurbey 
Haber gazetesinde okurlarım ile paylaşırım. Son 
aylarda, yıllardır gençlerimizi meslek sahibi 
yapan Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi’ni ziyaret 
ettim ve okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet 
ederek, izlenimlerini Umurbey Haber gazetesinde 
yazdım.

Bu kez köyden aşağı doğru kayıp, Bursa yolu 
kenarındaki Gemlik Jandarma Karakolu önüne 
arabamızı park edip buraya konuk olmak istedik. 
Yanımda ara sıra katkıda bulunduğum Gemlik 
Körfez Gazetesinin Başyazarı Kadri Güler var. 
Ziyaretimizin, Cumhuriyetin sekseninci yılını kut
ladığımız günlere rastgelmesi ayrı bir mutluluk.

Binaya girmeden önce dikkatimizi, çevresinde 
yetiştirilen çam ağaçlan ile, bahçeyi kaplayan çim 
alan ve rengarenk çiçek tarhlan oldu. Giriş kısmı 
ve 1. kat tertemiz, assubaylar ve erler düzgün 
kıyafetleri içinde saygılı idiler.

Biraz bekledikten sonra, ikinci katta bulunan 
Karakol Komutanının odasına alınıyoruz. Üsteğ
men Murat Kahraman bizi saygılı bir biçimde 
karşılıyor, karşılıklı oturup sohbetimize başlıyo 
ruz. Konu haliyle, Cumhuriyetimizin 80. 
yıldönümü oluyor.

Mustafa Kemal’in büyük bir uzak görüşlülükle 
Cumhuriyet fikrine yıllar önce ulaştığından, yakın 
çalışma arkadaşlarından Mazhar Müfit Kansu’ya 
daha 1919 yılında, ilerde yapacakları ile ilgili 
olarak yazdırdığı notta, zaferden sonra 
Cumhuriyetin ilan edileceği, saltanata son verile
ceğini, laik bir devlet kurulacağını öne sürdüğünü 
konuşuyoruz.

Bütün bunlar henüz Anadolu, baştan başa, 
güçlü Avrupa devletlerince işgal edilmişken, 
Saray bir yana, İstanbul’daki sözde aydınların 
bütün umutlarını yitirdikleri; Amerika’nın mı, 
yoksa İngiltere’nin mi himayesi altına girmenin 
daha lehimize olacağı tartışmasını sürdürdükleri 
bir sırada oluyor. Ve biz şunu anlıyoruz ki, 
Mustafa Kemal Paşa, yıllarca süren savaşlardan 
yorgun ve bitkin çıkmış, fakir fukara Anadolu 
halkına güvenmektedir; onunla birlikte hem 
Anadolu’yu kurtaracağına, hem de bir dizi 
devrimleri gerçekleştirerek, Türkiye’yi çağdaş 
uygarlık yoluna sokabileceğine inanmaktadır.

O, yalnız askeri alanda değil, sosyal alanda da 
zafer kazanılacağına inanmaktadır.

Kısacası : O BİR DEHADIR.

Eski Ramazanlar (5)
Eski ramazanlarda Gemliklinin eğlencesi teravi 

namazı öncesi ve sonrası oynanan tombala idi. 
İlk başladığında Çarşı’da Kerim Bey’in (Kumla) 
Kahvesi ile Sümer Oteli kahvesinde 
Bahkpazannda Vahit Dayı’nın Ahmet Mehmet 
Şengül kardeşlerle Gemiçli Süleyman Kınık’m 
kahvelerinde oynanıyordu. Sonra sonra Sümer 
Kahvesi ile Gemiçli’nin kahvesi vazgeçtiler 
tombala oynatmaktan. Kerim Kumla Bey’in 
kıraathanesi ile Şengül kardeşler uzun süre 
tombala oynattılar.

Hediyeler hep evlere araç gereç ve lüzumlu 
giysi gibi eşyalardı. Bir keresinde tombala yap
tığımda hediye Vakko eşarptı. Rahmetli ablam 
yıllarca kullanmıştı o eşarbı.

Şimdi neden oynatılmıyor şaşıyorum doğrusu. 

söyleyince gözleri ışıldadı. Bu konunun cos I 
ilgilendirdiği belliydi.

1925 doğumlu olduğuma göre, Cumhuriyete 
Onuncu Yılında, sekiz yaşında ilk okula basmam 
bir çocuktum. O yıllarda Ankara avuç içi hathr I 
bir yerdi. Ulusal bayramlarda, kentin —I 
Ulus Meydanı ile Tren istasyonunun bah w I 
ana yol üzerinde ahşap geçici tribün kunıhmk 
Bunun ortasındaki balkonum su çıkıntıda, G₺e 
Paşa ile ileri gelenler töreni izlerler. Pasa kok
masını işte burada yapardı. Hemen bemer bu*ı 
Ankara, meydanda toplanır, tribünleri doliara 
tam karşısındaki Şehir Bahçesiriden ve yap 
kaldırımdan Paşalarını dinler, geçit törenim M* 
di.

O coşkuya kapılmamak imkansızdı. İste beo dr 
küçücük beynimle ve kulaklarımla Patana 
nutkunu dinlemiştim. NE MUTLU TÜRKÜM 
DİYENE! sözleriyle biten bu nutuk ve Pasa he 
ahenkli sesi bugün bile kulaklanmdadır.

Söz Mustafa Kemal’den açılınca anılar bitmiyor. 
Sohbet uzadı ve ben 1934, 35, 36 yazlarmda 
Atatürk’ü nasıl gördüğümü anlattım.

O yıllarda, yaz aylarını Ankara’nın 15 kilometre 
kadar kuzeyindeki Keçiören bağlamda 
geçirirdik. Nahiye merkezinde, sarmaşıklarla 
kaplı küçük bir Kır Gazinosu vardı. Bazı sıcak yaz 
akşamları, Gazi, arkadaşlarıyla gelir aksan I 
yemeğini burada yerlerdi. Onun gelişini söse 
yolda yankılanan sepetli motor seslerinden anlar 
hemen gazinoya koşardık. Kapıdı birkaç pofe 
olurdu ama bize hiç engel olmazlar, bahçeye | 
kurulmuş sofraya kadar yaklaşırdık. Sofrana 
bayırda oturan Atatürk, kısa kollu bev.ız gömleği, 
üzerinde hafif süveteri, sarı saçları, gök mavisi 
gözleriyle bize masal kahramanı gibi görünür, ne 
dediğini anlamasak bile yine de onu heyecanla 
dinlerdik. Ve ben o sıralarda bile, onun 
sofrasının, bir içki sofrası değil, bir konuşma * 
tartışma alanı olduğunu öğrenmiştim.

Yukarıda da belirttiğim gibi söz Mustafa Kemal 
Atatürk’ten açılınca konu uzayıp gidiyordu. Oysa 
biz kısa bir ziyaret için biraraya gelmiştik.

Murat Üsteğmen’den izin rica ettik. Hep birlik-: 
te, koridor duvarlarını, merdiven sahanlıklarını, 
zarif çerçeveleri ile süsleyen Ataatürk portrelerim 
seyrettik.

Ve ben, Cumhuriyet’in Sekseninci yıl heyecanın j 
genç ve Atatürkçü bir subayımızla padaştığm 
için büyük bir mutluluk duydum.

Tombala oynatanlar Kızılay’a bağışla oynatma 
izni alıyorlardı. Bunun kumarla ne ilgisi wt 
Hayır kurumlan da yararlandırılır verilen iâa 
karşılığında. Düşünülsün. Ayrıca tombala dost 
ve arkadaşlık ilişkilerini pekiştiriyordu. Toplum 
dayanışması ve barışı için yararlı olacağı bence 
şüphe götürmez.

Evet sevgili okurlar. Ben de şu anda canlan* 
maziye ait antlardan bir demet bunlar.

Ramazan rahmet ayı, bereket ayı af ve mağfiret 
ayıdır. Allah nice ramazanlara elemsiz, kedersiz 
ulaştırsın cümlemizi. Hepimizin günah ve 
kusurlannı bağışlasın. Yaşama sevinci versin 
bizlere. Ulusumuzu ve devletimizi kazalardan 
belalardan korusun. Bu ramazanı da tamam 
layıp, bayram etmeyi nasip etsin. Amin.
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Yeni uygulamadan yararlanmak isteyenlerin 30 Kasım 
2003 tarihine kadar dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.
Seyfettin SEKERSÖZ

Küçük Kumla 
Belediyesi, 
100 milyon liranın 
üzerinde su borcu 
bulunan abonelere 
ödemede kolaylık 
sağlamak amacıyla, 
faizsiz taksitli 
ödeme uygulaması 
başlattı.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, beldede 
bulunan bin 380 
su abonesinden 
bazılarının yazlıklar
daki çeşmelerindeki 
küçük sızıntılardan 
dolayı bir yıl sonra
geldiklerinde yüksek 
miktarda su borcu 
ile karşılaştıklarını 
ve ödeme zorluğu 
içine girdiklerini 
belirterek, 
şöyle konuştu:
**100 milyon 
liranın üzerinde su 
borcu olan 
abonelere 
ödemede kolaylık 
olması nedeniyle, 
birinci ayını peşin 
kalan 4 ayı ise.

Küçük Kumla Belediye Başkam Bal, su borcu bulunan abonelerin 
uygulamadan yararlanmaları için 30 Kasım 2003 tarihine kadar 
belediyeye başvuruda bûlunmaları gerektiğini söyledi.

eşit taksitlerle 
ödenmek üzere 
taksitten dirme 
yapacağız.
Taksitlendirilecek 
aylara faiz 
uygulanmayacak. ” 
BAŞVURU 
GEREKİYOR 
Ömer Bal, 
taksitlendirmeden 
yararlanmak

isteyenlerin' 30 
Kasım 2003 tari
hine kadar Küçük 
Kumla Belediyesi’ne 
başvurarak, tak- 
sitlendirmek istedik
lerini belirtmeleri ve 
ilk taksitini yatır
mak zorunda olduk
larını söyledi. 
Bu tarihten sonraki 
başvuruların

dikkate alınmaya
cağını söyleyen 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, su 
borcu bulunan 
abonelerin bu 
imkanı kullan
malarının yarar
larına olacağını 
sözlerine 
ekledi.

• Esnaf Odası özürlüleri unutmadı
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
çeşitli kurumlara 
olduğu gibi bu kez 
de Özürlüler 
Okulu’ndaki zihinsel 
özürlü öğrencilere 
500 milyon liralık 
yiyecek ve giyecek 
yardımında bulundu. 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkam İbrahim 
Talan, özürlü 
öğrencilere yardım
ların devam edeceği
ni belirterek, “Her 
sağlam insan bir 
sakat adayıdır. 
İnsanlar, ne oldum 
dememeli, ne ola
cağım demelidir, 
özürlülere, İmkanı 
olan herkesin

destek vermesi 
gereklidir” dedi. 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri 
ise, özürlülere 
desteklerini esirge
meyen ve çocukların 
sevinmelerini 
sağlayan Muhtelif 
Esnaf ve Sanat 
karlar Odası 
yönetim kurulu 
üyelerine 
teşekkür etti.

Düşünür Louefl : I
Düşüncelerini değiştirmeyen çatan* I 

aptallarla, ölülerde demrstı I
Geriye doğru hıirlığ—ırds. drğvsnmn I 

engel tanımadığını goruyonu I
Değişen iki sey vardı. i
* Biri, siyasi siilrmierdL i
- Diğeri, ekonomik lirtrndrrdi ?
Önce siyasi sistemlerden baslayafam I
Krallıklar imparatorluklar yıkıldı
Diktatörlükler yerle bir oldu î
Yerine Cumhuriyetler kuruldu i
- Suriye gibi, asken cumhuriyetler de I 

vardı. I
- Rusya gibi, sosyalist cumhuriyet de I 

vardı. I
- Libya gibi, Islami Cumhuriyetlerde I 

vardı. I
Avrupa ülkeleri gibi, demokratik I 

cumhuriyetlerde yerini aldı.
Türkiye ise, dönem dönem; |
- Askeri Cumhuriyet anlayışı. |
- Ve, demokratik Cumhuriyet anlayışı. I 

arasında gidip geldi.
Ama. Son yıllarda, kendisine yakışan bir I 

hedef yakaladı. j
Laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti I 

tanımıyla Cumhuriyetimizi takviye etti.
Hiçbir ülke, bu siyasi değişime engel ola- I 

madı. I
Değişim rüzgan, en katı insanlan ve I 

ülkeleri yıktı, geçti. I
Çok eskiden, sermaye bir ailenin ve bir I 

insanın elindeydi.
Daha sonra, sermaye devletin eline geçti. I
Gelişen ekonomik şartlara, devlet fab- I 

rikalan uyamadı.
En kaliteliyi, en ucuza üretemedi.
Teknolojisini yenileyemedi.
Kadrolarının şişmesini önleyemedi.
Ve. Liberalizm gündeme geldi.
Özelleştirmeler başladı. 
Doğu Bloku ülkeleri, hantal fabrikaları iş I 

adamlarına bedava verdi.
Amacı işsizliği önlemekti.
Biz ise, özelleştirmeyi ihale usulü ile yap

tık.
Çok titiz davranmamıza rağmen, basanh 

satışlar yapamadık.
- Ben katı bir özelleştirme karşıtı idim.
Ama. Değişim, beni de etkiledi.
Fakir halkı vuran, eğitim ve sağlık 

özelleştirmelerine karşıyım.
Stratejik önemi olan, enerji 

özelleştirmelerine karşıyım.
Bunların dışında;
- Teknolojileri eskimiş.
- Personelinde üretim heyecanı kalmamış 

fabrikaların özelleştirilmesinden yanayım.

Kendini sağlam bilen hastanın. 
Tedavisi imkansızdır.

“Türk atasözü"
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4,8 
katrilyon 

borç y
Hak etmediği halde 
yeşil kart alanların 
kartı iptal edildi. 
Sağlık Bakanlığı, 
hak etmediği halde 
yeşil kart aldığı 
belirlenen 860 
bin kişinin 
kartını iptal etti. 
Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, 
ödeme gücü 
olmayan vatan
daşların tedavi 
giderlerinin devlet 
tarafından karşılan
ması amacıyla 
yaklaşık 11 yıl 
önce başlatılan 
yeşil kart uygula
masından yarar
lananların sayısı 
13 milyonu geçti.

Yeşil kart uygula
masıyla ilgili 
kanunun 18 
Haziran 1992’de 
kabul edilmesi ve 
ilgili yönetmeliğin 
de aynı yıl 
13 Ağustos’ta 
yürürlüğe girmesin
den bu yana 
toplam 13 milyon 
400 kişiye 
yeşil kart verildi. 
Ancak, yeşil 
kartların sağlık 
karnesi şekline 
dönüştürülerek, 
kartlara
T.C kimlik 
numarasının yazıl
ması uygulamasını 
başlatan Sağlık 
Bakanlığı, böylelik

le haksız yere kart 
alanları tespit 
etmeye başladı. 
İncelemeler, sonun
da bazı vatan
daşların 2 kez, 
bazılarının ise 
sosyal güvencesi 
veya gayrimenkulu

olduğu halde kart 
aldıkları saptandı. 
Yeşil kart sahibinin 
hiçbir gayrimenku- 
lunün olmaması ve 
aylık gelirinin net 
asgari ücretin 3'te 
1 'inden az olması 
koşulu aranıyor.

0 00515151500000001000000000005000000000001000000 0a a a a AROL MOBİLYA B

S

B

a a a a 
İ a a g

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

ödenecek
Hazine, gelecek 
hafta. Kaimi 
ayınm en buyuk 
iç borç ödemesi 
olan toplam 
4 katrilyon 849 
trilyon lira öde
meyi yerine 
getirecek. 
17 Kasım 
Pazartesi günü 
Merkez 
Bankasına, 
tamamı dövize 
endeksli cinsten 
olan 415 trilyon 
lira iç borç servisi
gerçekleştirilecek. 
19 Kasım 
Çarşamba günü 
4 katrilyon 258 
trilyon lirası 
piyasaya olmak 
üzere Türk Lirası

§ a a a a a
Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1 

Tel: (0.224) 614 30 62 GEMLİK 
Şb.; Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

4 katrüycm 434 
trilyon ma tutana- I 
da k bore I
yapılacak 
Aynı gün 
Hazine ma 
kamu turumünM 
yapılan sat ıslar* 
geri ödemekn 
çerçevesinde 
176 trilyon hra 
iç bore ödemesi 
bulunuyor 
Hazine n in 
Kasım as mda 
11 kat rik, on |
652 trilyon 
lirası piyasay a 
olmak üzere 
12 katrilyon 65 
triyon lira 
iç borç ödemesi 
bulunuyor.

15 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 21
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 16

I BU PİZZANINI TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
1 BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ!

BU İLANI KESİP. 30 İLAN İU 
İŞYERİNİZE GELENLERE

J BİR PİZZA HEDİYE!
■ İFTAR MENUSU 
I Çorba + 
■ Sıcak Yemek + I Pilav + 

Salata + Tatlı
I 5.000.000.- TL.

MAMA Mİfi PIZZflRMl

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİNİZDE 
YÜZDE 20 İNDİRİN

İSTİKLAL CAD. NO : 17 GEMLİK

Tel : 513 53 67
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larapasaoğlu, Kumla'dan intikam mı alıyor" 
Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, beldelerinde bulunan futbol sahasına gerekli 
desteğin verilmemesi nedeniyle yıllardır gençlerin toprak sahada top koşturduklarım belirterek. 
“Ben Kumlahyım” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoglu’nun Kumla ya hiçbir 
yaran dokunmadığını belirterek, “Karapaşaoğlu Kumla'dan intikam mı alıyor" dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal, 
beldelerinde bulu
nan spor sahasının 
gençliğin hizmetine 
girmesi için 
mücadele ettiklerini 
ancak, tüm 
girişimlerine karşın 
destek bulamadık
larını söyledi. 
Bal, her yerde 
Kumla’lıyım diyen 
AK Parti Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ’nu 
Kumla'ya hiçbir 
yardımı dokun
madığı için de 
eleştirdi.
Ömer Bal, yaptığı 
açıklamada DYP 
Kumla Belde 
Başkanı olduğu 
dönemde, Gemlik 
stadının temel atma 
törenine katıldığını 
ve dönemin 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Şükrü 
Erdem e Kumla 

sahasının gençliğe 
kazandırılması ge 
rektiğini anlatarak, 
4 milyar lira para 
çıkarttıklarını 
hatırlattı.
"O dönemde' 
Kumla Belediye 
Başkanı olan Eşref 
Güre’ye durumu 
anlattım, bu fırsat 
bir daha ele 
geçmez dedim ama 
maalesef gerekli 
ilgiyi gösterme 
yince Kumla bu 
şansı kaybetti" 
diyerek, bir önceki 
dönemin Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'vi de 
konuya duyar 
sızlikla suçladı. 
SAHAYI VERELİM 
Kumla’daki futbola 
elverişli sahanın 
bakımının yapılması 
için Beden 
Terbiyesi’ne 
devredilmesinin 
gerektiğini Eşref 
Güre’ye hatırlat
tığını söyleyen 
Ömer Bal, siyasi

polemikler 
yaratılarak, teklifine 
sıcak bakılmadığını 
söyledi.
Kumla'daki spor 
sahası için ikinci 
bir imkanı tekrar 
yakaladıklarımda 
söyleyen Bal, 
Bahattin Şeker’in 
döneminde de 4 
milyar lira çıkartıl
mak istendiğini 

ancak, bu sefer de 
tasarruf tedbirlerine 
takılan ödeneğin 
durdurulduğunu 
hatırlattı.
KARAPAŞAOĞLU 
İNTİKAM Mİ 
ALIYOR 
Küçük Kumla'ya 
hiçbir hizmeti 
dokunmayan bir 
Milletvekilinin nasıl 
"Ben Kumla’lıyım" 

diyerek, beyanatlar 
verdiğine anlam 
veremediğini 
söyleyen Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal. 
"Sayın Karapa 
şaoğlu en küçük 
bir hizmette bulun 
sun, kendisine 
Kumla'lı 
diyelim. Sayın 
Karapaşaoğlu ’nun

Kumladı 
sevmemesinde ita 
neden goru voev mi 
Birincisi belediye 
başkanlığına ada{ 
olduğu donemde 
Kumla halkından 
oy alamaması. 
İkincisinin ise 
3 Kasım seçim
lerinde AK Partnc 
geçmem için yap
tığı teklifi kabul 
etmeyişim olarak 
görüyorum' 
iddiasında bulundu. 
MUTLAKA 
YAPACAĞIZ 
Kumla sahasının 
futbol oynamaya 
cok <*iv erıslı bir yer 
olduğunun altını 
çizen Ömer Bal. 
Kumla Belediye 
spor’un maçlarını 
Umurbey sahasında 
oynadığını, 
önümüzdeki 
yıllarda 
Kumla sahasının 
mutlaka yapılarak, 
maçlarını burada 
oynamak istedikleri 
sözlerine ekledi.

ı Ramın-**5’*'*
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

. ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| MPM SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIRDİĞERPARÇALARDA ŞOK FİYATLAR
PEŞİN FİYATINA

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE

| FİTİL

_ ÇAKMAKI FİLİTREI POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

TOYO TİCARET YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

I TELSİ 3 78 07
■ GEMLİK

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN KARAR »ERMEYİN!
İt M TOSİT İMKAÜ1 m 1 YIL ÖAâAKTİ

7/24 XE-3İ2Tkİ2 SERYfe HİZAini
✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Bios Yaslımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Suppiy Tamiri
✓ Monitör Tamfcı
✓ Veri Kurtarma

✓ Dantşmanik 
✓ Wet>Tasanm 
✓ Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezi Kat :1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 - 513 12 25 
w w ■. activebilisim.com

activebilisim.com
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SSK’lıya özel hastane
SSK’hlarm Özel 
hastaneden yarar
lanmam İçin çalış
ına başlatıldı.

| Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
SSK’hlarm da özel 
•ağlık kurumların- 
dan yararlanması 
İçin çalışma yaptık* 
larmı söyledi.
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyo 
nu'nda, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 2004 
yılı bütçesi kabul 
edildi.

Başesgioğlu, bütçe 
üzerindeki soru ve 
eleştirileri cevap
larken, sosyal 
güvenlik burum
larının aktüeryal 
ve mali dengelerini 
düzelterek gelecek 
için dengeli bir 
sosyal güvenlik 
kurumu oluştur
maya çalıştıklarını 
söyledi.
Mevcut sistemin 
sürdürülebilir bir 
sosyal güvenlik 
sistemi olmadığını 
ifade eden 
Başesgioğlu, SSK,

BAGKLR ve Emekli 
Sandığı arasında 
standart ve norm 
birliği sağlanması 
gerektiğini 
kaydetti.
Başesgioğlu, 
SSK’hlarm da özel 
sağlık kuramların
dan yararlanması 
yönünde çalışma 
yaptıklarını bildi 
rerek, bunun mali 
yet hesaplarının 
çıkarıldığını 
ifade etti, 
işsizlikle ilgili 
rakamları "dra
matik" olarak

niteleyen 
Başesgioğlu, 
gerçek işsiz 
sayısınm bilinen 
rakamlardan 
cok daha fazla 
olduğunu söyledi. 
Başesgioğlu, 
işveren primlerinin 
bir puan azaltılması 
durumunda 
SSK’nın 406 
trilyon lira zarara 
uğ r ay acağı n ı, 
buna karşılık işlet
melere işçi başına 
3 milyon 200 bin 
lira katkı sağlaya
cağını söyledi.

Sözleşmelinin1 
kurası 10 Aralıkta

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon* ve fax
2- İhale Konusu Yapım işinin
a) Niteliği
b) Yapılacağı yer
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 2003/90905

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi
: 0.224. 513 92 00 (12^-124) 0.224 513 92 07

: 1- Malzemeli yemek pişirme işi ihalesi 
: M. Ağım Gemlik Devlet Hast.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu 
: 16.12.2003 Saat : 14.oo

4- İHALEYE KATILABİLME VE İSTENEN BELGELER
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa 

elektronik posta adresi.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi 

I odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, İha 
leye ilişkin İlk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını 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 veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik 
| prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge.

e- Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 
olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge

f- Şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer bentlerde yer alan 
"İhale dışı bırakılma" sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

g- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu . (KİK teklif mektubu formuna göre 
1.440.000.-TL lik damga pulu eklenecek)

h- İstekliler teklif edilen bedelin %3 oranında geçici teminat vereceklerdir.
i- Bu şartnamenin (7,2) ve (7,3) ncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmek alımı 

ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri
j- İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklig vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli imza beyannamesi .
k- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim 

beyannamesi
I- İhale dokümanlarını M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma kısmından 30.000.000.-TL 

karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorun
ludur ve bu belge ihale dosyasına konulacaktır.

m - İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer alan belgelerin her ortakça 
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

n - Malzemeli yemek pişirme işi ihalesinin teklifleri 16.12.2003 günü saat 14.oo’e kadar ver- 
ilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden komisy
onumuz sorumlu değildir.

o- İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalayacaklardır.

ö - AÇIK TEKLİF USULÜ :
p- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden sonra en az 60 takvim günü olmalıdır.
Sıra No CİNSİ
1* Malzemeli yemek pişirme işi ihalesi 12 AY

Bavın 2003 47

I Sağlıkta sözleşmeli 
fiil t mi »r riı 
personelin kurası 
çekilecek
Sağlık Bakanlığı nca 
çalıştırılacak sözles 
meli personel için 
başvurular
19 Kasım 2003 de 
sona eriyor.
3 bin 745 sözleş 
meli sağlık persone 
li 10 Aralık 2003 
de Ankara'da 
çekilecek kura 
ile atanacak.
Eleman temininde 
güçlük çekilen yer
lerde çalıştırılması 
planlanan 15 bin 
sözleşmeli sağlık 
personelinden, 
940 uzman hekim, 
2.545 pratisyen 
hekim, 160 diş 
hekimi ve 100 
eczacı olmak üzere 
toplam 3 bin 745 i 
sınavsız ve kura 
yoluyla atanacak. 
10 Aralık 2003 
Çarşamba günü 
saat 11.00 de 
Ankara’da gerçek
leştirilecek kura için 
başvuru süresi, 
19 Kasım 2003 ta 
rihinde sona erecek. 
Adaylar, yerleşti 
rilmek üzere en 
fazla üç tercihte

kura
.aptiuUr I

'«İM,
I

p** r t?';
«*kd: tV v 
olarak 
edilecek 
saşdmavar

2 ay önceden yaak 
ihbarda 
sartıvia
tek tarafb oUrab 
her zaman fcshedr 
bilecek jI-tjtH 
Personelin urrrtkr» 
ise. Devle! I
Teşkilatı Mustesar 
lığı tarafından hazr 
lanan hederin S®* i 
yo-Ekonomik Grlri 
mislik Sıralaması • I 
da yer alan dce fm- R ; 
plan dikkate aİM» 
rak tespit edilecek | 
Buna göre, sosyo
ekonomik geh$MÛ9- 
lik düzeyi daha az 
olan çerde cahsan- I 
lar. daha fazla •rrrt I ’ 
alacak.
Sözleşmeli perseori 
atamalarında es. 
öğrenim, saj^A 
durumu ve diğer 
hususlar göz 
önüne ahnmayacait .

ALACAKLILARA DA\TT 
SİCİL NO : 2730 
TASFD E HALİNDE YENİ ŞAFAKLAR 
İNŞ. MALZEM. NAKLİYAT. GIDA MAD. 
PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD STT 

TASFİW MEMURUNDAN DIALTILUER
İLAN

Yukanda sicil numarası ve unsam iazi 
şirketimiz 31.10.2003 tarihinde ortaklar 
kurulu karany la tasfiye karan veriküğı şir
ketimizden alacağı olan kişi ve kunr- 
luslann alacaklannı gösteren belgelerle 
birlikte en geç 1 yıl içinde tasfiye 
runa aşağıdaki adrese müracaat ederek, 
alacaklarını talep etmeleri rica otenur.

Müracaat Adresi : Cumhuriyet Mh.
Samanyolu Sit. No : 3 7 GEMLİK

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 

2 K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: İS GEMUK

Tel: 514 91 30 Fas : 51220 76
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Çok çalışmak 
sağlık için zararlı

Sürekli klavye kul
lanmak gibi tekrar
lanan hareketler, 
tendon, kemik ve 
liflere zarar 
verebiliyor.
Çalışmaya bağlı 
sağlık sorunu 
yaşayan üç kişiden 
birinde bu hasarlar 
var. Yapılan bir 
araştırmada, sürek
li tekrarlanan 
hareketlerin ten- 
donlara, kemiklere 
ve liflere zarar 
verebileceğini 
ortaya çıkardı.
Uzmanlar, klavye 
kullanmak gibi 
tekrarlanan 
aktivitelerin tek 
başına zarar verici 
olup olmadığı 
konusunda 
ayrılmıştı.

15 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
CUMARTESİ 05.12 06.41 11.55 14.31 16.56 18.19

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

Birçok uzman, bu 
rahatsızlıklara 
sahip kişilerin yal
nız iş yüzünden bu 
hale gelip gelme 
diği konusunda 
şüpheliydi.
Uzmanlar altta 
yatan başka tıbbi 
faktörler ve evdeki 
aktivitelerin de 
bundan sorumlu 
olabileceğini 
söylüyordu.
Sürekli tekrarlanan 
aktivitelerin fiziksel 
problem yaratmak 
için yeterli olup 
olmadığını incele
mek üzere, 
farelerde test 
yapıldı.
Deneyler, uzun 
süre tekrarlanan 
hareketlerin fare 
lerde zarara yol

açtığını orta 
ya çıkardı. 
Kobayların 
birçoğunun 
hareket
lerinde azal
ma olurken 
bazıları 
görevlerini 
hiç yerine 
getiremedi. 
Uzmanlar 
"Bulgular 
gösteriyor ki, 
hastalıkların 
gelişimini önceden 
tespit edip önleye
biliriz. Bu bilgi, 
endüstri ve tıp 
sektörünün işe 
bağlı kemik ve 
kas bozukluklarını 
önlemek için işyer
lerinde Önlemler 
almasında 
önemli" dedi.

Çalışmaya bağlı 
sağlık problemi 
yaşayan her üç 
kişiden birinde, 
tendon, lif ya 
da kemik haşan 
gelişiyor.
Bu kişiler tendon 
ya da liflerin 
genişlemesi ya da 
ateşlenmesi 
sonucu romatizmal 
rahatsızlıklara 
yakalanabiliyor.

Hormonlu etlerin
denetimi arttırılacak

Denetimi arttıran 
tasan komisyonda 
kabul edildi.
Halk sağlığını 
olumsuz etkileyen 
hormonlu ve 
hastalıklı etlerin 
denetimleri 
arttırılıyor.
Meclis Tanm 
Komisyonu, 
canlı hayvan 
ve hayvansal 
ürünlerin kesim 
dışında da 
denetlenmesi ve 
kalıntı kontrolleri 
yapılmasına ilişkin 
yasa tasansını 
kabul etti.
Tasarıya göre, 
canlı hayvanlarda 
yapılan kont 
rollerde bazı mad
delerin belirlenen 

miktarların 
üzerinde olmasa ya 
da kullammma izin 
verilmeyen bâr 
madde tesbrt 
edilmesi hafinde, 
bu hayvanlar 
kesÜemeyecek. 
Tasarıya eklenen 
bir madde ile et ve | 
süt ürünlerinde de I 
böyle bir durumun I 
olması halinde bu 
ürünlerin kullanım* I 
dur durula cali.
Tasan ile yanlış 
ilaç ve katkı 
maddelerin i hay 
vanlara uygulayan 
lara veya uygula
tan hayvan sahip
lerine iki m i lya r 
lira para cezan 
verilmeli de 
öngörülüyor.

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu ndan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE) SATILIK OTO

NÖBETÇİ ECZANE

Balık pazarı Alemdar Cd.
Yakup Çavuş Sk.

55 tonluk zeytin deposu 
(0.532) 361 16 18 

Manastırda 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
Ilıca Caddesi ’nde 

Kiralık Daire ve Dükkan 
Tel ı 514 91 SO
Gürle İş Merkezi 

Ticaret Bor»««ı Bitiçiftl 
Kiralık Büro

Tel t 513 24 3*

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşhanı 
Kat : l’de lüx kiralık 

büro t 513 26 88

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadway 
LPG ruhsatına işli 

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km.
0.535. 276 40 12

15 Kasım 2003 Cumartesi 
VEZİROĞLU ECZANESİ
16 Kısım 2003 Pızır 
KAHRAMAN ECZANESİ

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tef; 512 05 18

Didim AKBUK’te 
Mtıhabeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba ile takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford 

Escort CLX 
0.535.378 18 OO

"""^M^C^SninrTeveTlrâTîZmanlarıniKi. «rediftiniz elemen 
jtontorwwz> tamfarfn bo kbyeeinde ücretsin yeyınletebilirU.

Gazete Büromuz : 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3 / B GEMLİK 
Tel : 513 17 97

YIL : 31 SAYI: 16981
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

Bandığı Yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-Yayınahk-Reklamahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. GEMUK 

(Dini bayrım Gimteri ve Panr gmnteri yaytonmazj
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Belediyenin çevresine 
yeni çehre

Seyfettin SEKERSÖZ

Seçim yatırımlarını 
özellikle çevre 
düzenlemelerine 
ayıran Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Belediye 
binasının çevresini 
renkli taşlarla 
süslüyor.
İlk kez Emin 
Dalkıran kor- 
donunda 
tanıştığımız renkli 
taşlan Atatürk anıtı 
çevresinede yap
tıran Başkan 
Turgut, fıskiyeli 
havuzun ardından 
belediye binası 
önüne el attı. 
Her gün binlerce 
insanın gelip 
geçtiği belediye 
binası önü ile 
belediye girişindeki 
çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor.

Fakirin tatlıcı dükkanı
Seyfettin SEKERSÖZ

Özellikle Ramazan 
aylarında ortaya çıkan 
seyyar tatlıcılar dar 
gelirli vatandaşın 
adeta tatlıcı dükkanı 
konumundalar. 
Tatlı satan dükkanlar
da kilosu 8-15 milyon 
arasında değişen 
baklava tatlıları seyyar 
arabalarda 4 milyon 
liradan alıcı buluyor. 
Nerede yapıldıkları, 
nasıl yapıldıkları bilin
meyen, kontrol edile
meyen ve dahası ne 
derece hijyene uyul- 
duğu bilinmeyen bu

sağlık kurulusunun 
ilgilenmediği 
bir gerçek.
Buna rağmen vatanda» 
her zamanki gibi yine 
ucuz malın peşinde.

tatlılar vatandasın 
cebine yarasada 
kaliteleri nedir 
bilinmiyor. 
Bu seyyar tatlıcı 
dükkanlarına hiçbir

KONGRE İLANI
GEMLİK BELEDİYESİ SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağaüstü genel kurul toplantısı 7 Aralık 2003 

Pazar günü saat 12.oo’de Gemlik Belediyesi Meclis Salonu nda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer 
ve saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin oluşturulması
3- Saygı duruşu
4- Tüzük değişikliği
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış.

ULAŞIM DAHİL
5

TAKSİT

DENEYİMLİ YURDIŞI 
REHBER KADROSU

BAYRAM YOĞUNLUĞU 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ
KAPADOKyATUBU^ff ASSOS AyVALIKi^n»

0TIUII , MIMHIH IH IB IMIOTIUUI.

161.222 294*89/»
4 «M 
•Kl

269,900 49,980 x

ClMt» WÖT<t »U

251.225 46.919 x»

'224.22F41.619x»
ALE TU

KO£M HOTtl ■ HUAHUS KOTU. V».

269.299 49.989.O
RYA T

ILtl e*r » hotii 
w »rj ııi'mi'.niH'tHu „

1242.222 44.989x»
îTmnns l’ullimbiİATO

’***//«MtBBIMtMT MOTf l vb.
ı rı „

224,900 41,650

l!OTITETO:VJR m.'l
»ffUH . itlM HUM »Oflt

269.29.9 49.’8<>,4 179.?pp 33.100

ŞEKER BAYRAMINDA YURTDIŞI TURLARI 
■ KÜLTÜR TURLARI ■ KIBRIS TURLARI

Mısır ve Kızıldeniz’de Muhteşem Bir Tatil I 
KAHİRE-SHARM EL SHEİKM-İSKENDERİYE / 
80ING 737'LERLE UÇUŞ AYRICALIĞI...
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ ve OÜVEHCeSİYLI... •

4 CECF KAHİRE 3 CECF SHARM EL SHEİKH 
। Domlna Corsl Bay

HAREKET

TARİHLERİ

* 499.900 SSSJL
—‘ma tavım wcv«L*n

TÜRK HAVA YOLLARI \^) 
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT 

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 
Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44



İstanbul’daki sinagog saldırısının islami terör örgütleriyle ilgisinin güçlenmesi üzerine Müftü Tabir Yemenoğılu şu açddamayı yapti:

“Teröristin islamla ilgisi olamaz”
İstanbul da önceki gün meydana gelen patlamaların musevi cematine yönelik olması üzerine, bu eylemlerin islami terör gruplarınca yapıla
bileceği görüşlerinin giderek artması üzerine, görüşlerini aldığımız İlçe Müftüsü Tahir Yemenoğlu, ‘İslamiyette savaşlarda size saldıran 
olursa kendinizi korumak amacıyla insanları öldürülebilir, bunun dışında her türlü öldürme eyleminin İslam ve müslümanlıkla 
ilgisi olamaz. " dedi. Kuledibi sinagogu ile Şişli’deki musevi sinagogu önünde patlayıcı yüklü araçlarla gerçekleştirilen terör eyleminde 
ölenlerin sayısının 23 e yükseldiği ve yaralılardan dördünün durunun ise, ağır olduğu açıklandı. Olay, tüm ülkede nefretle karşılandı.

GeApoffineyeii
Gemlik Atatürk Stadyumu nda dün 
Gemlikspor ve Demirtaşspor arasında 
yapılan karşılaşmada, Gemlikspor 
yenilmeden yine kurtulamadı. Galibiyet 
yüzü görmeyen kırmızı beyazlılar, 90 
dakika berabere götürdükleri karşılaş
mayı, uzatmaların 2. dakikasında yedik
leri gol ile 1-0 mağlup bitirdiler. Sy/ 8 'de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafından minibüs terminali için hazırlanan alan TIR’cılara yaradı.

Terminal dendi TIR garajı oldu
Güne Bakış

Kadri Güler 
kadri_guler@hotmaif. com

Terör yeniden geldi
Önceki gün İstanbul’da iki merkezde 

| teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı 
| «aldın. insan olan herkesin tüylerini diken 
। diken etti ve nefret uyandırdı.

Bu işin böyle olacağı belliydi,
PKK terörünün ülkemize faturası orta- 

। dayken, ABD nin güdümünde Irak’a asker 
i gönderme kararı alan AKP iktidarı, 
i ektiğinin faturasını masum vatandaşlara 
I ödetiyor.

Bence bu bir başlangıç..
TBMM'den ikinci tezkerenin geçmesin- 

f den sonra, frakta ne kürtler ne araplar ve 
I de diğer gruplar, Türk askerini toprak- 
I farında görmek istemediğini her ortamda 

dile getirdiler.
Ve frak ta asıl savaş işgalden sonra 

başladı
Hergün ABD li askerlere karşı girişilen 

♦aldınlar. Türk askeri Irak’a girseydi, aynı 
şekilde bizim askerimize de yönelecekti.

frak konusunda alınan asker gönderme 
karan bîie İslamcı teröristlerin Türkiye'ye 
yönelik eylemlerinin başlamasına neden 
ökftv.

Müftümüz Tabir Yemenoğlu’nun 
«öyledîğj gibi, İslam adına bu tür eylem 
düzenleyenlerin İslamlıkla ilgisi olamaz,

Bn insanlar ofsa olsa Allahın verdiği 
cant alan katillerdir.

Mbh bizi/ daha kötü terör eylem
lerinden korusun. 

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz Ağustos 
ayında Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
basma açıklanan 
Terme Tesisleri 
yanındaki geçici 
terminal alanı 
TIR garajı oldu. 
İlçe trafiğini şehir 
dışına çıkarma 
düşüncelerinin yıl
lardır konuşulduğu 
ancak hiçbir çalışma 
yapılmadığı ilçemizde, 
trafik kaosu gün 
geçtikçe artıyor. 
SÖZ VERMİŞTİ 
Yerel seçimler öncesi 
Gemliklilere terminal 
sözü veren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, eski Devlet 
Hastanesi’nin yıkıl
masından sonra 
açılan alana 
"Minibüs ve Otobüs 
Terminali” yapma 
isteği şimdilik rafa 
kalkmış gözüküyor. 
VAATLER BOŞ ÇIKTI 
Uzun yıllardır özlemi 
çekilen ve İtfaiye 
binasının yakınındaki 
imar planda Terminal 
alanı olarak plana , 
işlenen yerleri bir 
türlü kamıılaşhra- 
mayan eski ve yeni

belediye başkanlannın 
sözleri boşa çıktı. 
Başkan Mehmet 
Turgut’un Ağustos 
ayında "15 gün sonra 
Otobüs ve Minibüsler 
eski Devlet Hastane 
sine taşınacak." 
açıklaması yapmasının 
ardından minibüsçü 
esnafının sert tepkile 
ri ile karşılaşmıştı.
Belediye Başkanının 
"Terminal" olarak 
düzenlediği yere git
memek için her ça 
reye başvuracaklarını 
açıklayan Minibüsçü 
esnafı, gösterilen 
alanın yetersiz 
olduğunu ve 
Gefnlik’e yakış
madığını savun
muşlardı.

GİDECEKLER 
Minübüscüierin 
direnmelerine karşın 
aldığı kararı uygula
mada kararlı gözüken 
Başkan Mehmet 
Turgut, yaptığı 
açıklamada 
"Gidecekler" 
demesine karşın, 
uygulamayı bir 
türlü başlatamadı. 
Belediyece minibüs 
Terminali olarak 
hazırlanan bu alana 
TIR'iann park 
yeri oldu.
TIR garajına 
ücret vererek, 
konaklamaktansa 
ücret vermedikleri 
boş alanı kullanan 
TIR'cılar bu 
işten memnunlar.

OKULLARIN 
AÇILMASI BEKLENDİ 
Başkan Mehmet 
Turgut, Terminal için 
devamlı sorulan soru
lara önceleri "Mini 
büscülerle görüşme 
yaptık. Okulların 
açılmasından sonra 
gidecekler" açıkla
masında bulunmasına 
karşın, taşınma bir 
türlü gerçekleşemedi. 
Terminal düzenleme 
harcamaların boşa 
yapıldığı iddia 
edilirken, yaklaşan 
yerel seçimlerin 
Terminal’e taşınıl
masını geciktireceğini, 
minibüslerin şimdiki 
yerinden seçenlerden 
sonra kaldırılmasının 
gerçekleşebileceği 
belirtiliyor.
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Oyuncular yine 
sahnede

Yine sahneye bir oyun konuluyor.
Perde açılıyor.
Konu aynı, oyuncular da aynı.
Karanlıklar içinde eli silahlı, başı 

kukuletalı adamlar...
O adamlar...
Ülkemizde huzur istemiyorlar.
Belli periyodlarla ülkede, dirlik 

düzenlik bozuluyor.
Birileri düğmeye basıyor.
Ortalığı karıştırıyor.
1980’li yıllara gelinen süreci bir

Çinekop ve hamsi 
sofraların kralı

anımsayın
Olduk olmadık yerlerde duyulan pat

lamalar.
Aynı ailenin iki bireyini birbirine düş

man eden, daha da ötesi karşılıklı silah 
çekmeye vardıran nifat tohumları.

Kimler ekiyor.
Kimin işine yanyor.
Nasıl alet oluyoruz.
Puslu havadan kim ne çıkar sağlıyor.
Zemini nasıl hazırlıyorlar.
Cok bilinmeyenli denklem.

I Bu sorulara verilecek yanıtlar cok 
I önemli.
I Yanıt verilemezse kaos yaşanıyor.

Önceden de yaşandığı gibi.
İstanbul’da önceki gün iki sinagoga 

I patlayıcı madde atıldı.
Hem de eş zamanlı olarak.
Yani aynı anda.
Organize.
Planlı.
Bir merkezden kontrollü.
Adam dininin gereklerini yerine 

I getiriyorken.
Saygılı olmak gerekirken saldırmak.
Bombalamak niye?
Hangi mantık hangi düşünce yapısı 

I kabul edebilir.
20 dolaylarında insan yaşamını kay- 

I betti.
300 ‘e yakın insan yaralandı.
Yazık günah değil mi?
Müslüman olmuş, ermeni olmuş, 

I Hıristiyan olmuş, musevi olmuş, ne 
I farkeder.

İnsan insandır.
Şimdi çıkıp birileri olayı üstlenecek.
Reklamını yapacak.
Adını dünyaya duyuracak.
Ne sığ hesaplar.
Akıldan yoksun, insanlıktan nasibini 

' alamamış kafalarının hezeyanı.
Şimdi güvenlik güçlerine çok İş 

düşüyor.
Failleri mutlaka bulmak gibi.
Yapanın yanına kar kalmamalı.
Hem ölenlerin kanının yerde bırak

mamak hem de ülkemizin geleceğini 
karartmamak için.

———-

Seyfettin SfcKERSÖZ
Fakirin eti diye bili- 

| nen deniz ürünleri.
Ramazan ayında 
bollaşınca ucuz 
layan balık vatan
daşı sevindiriyor. 
Geçtiğimiz aylarda 
akın eden

palamut'la birlikte 
Hamsi ye doyan dar 
gelirli vatandaşlar, 
şimdilerde bollaşan 
Çinekop'la 
et ihtiyaçlarını 
gideriyorlar.
Balıkçı tezgahlarını 
süsleyen

Çinekop'un 
kilosunun 3 milyon 
lira ile 5 milyon lira 
arasında satılırken, 
tezgahlar aksam 
olmadan boşalıyor. 
EN UCUZ HAMSİ 
Bugünlerde tez
gahlan dolduran

hamsi ise. I 
milyon lir.ıd.ın 
alıcı buluyor 
En ucuz balın 
Unvanını elindi- 
bulundur.m hamsi, 
bu nedenle fakirin 
eti olma unvanım 
koruyor.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan 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

Manastır’da 120 ın2 
eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

Ilıca Caddesi’nde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel i 5 14 91 80
Gürle İş Merkezi 

Ticaret Borsası Bitişiği
Kiralık Büro 

Tel : 5 13 24 34

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İskanı

Kat : 1 'de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 

_____0.535. 387 59 69 
92 Model Beyaz Broadvvay

LPG ruhsatına isli 
Orjinal 

6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

SATILIK ARAZİ
Kapaklı Köyü yolunda Tersane 
karşısında 100 ağaç zeytinlik 

Tel : 512 05 18

Didim AKBÜK’te 
Muhabeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba ile takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford 

Escort CLX A 
0.535.378 18 00

Gazete Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3/B GEMLİK
Tel: 513 17 97 |



damgamızı w”
DYP Gençlik Kolu MKYK Üyesi Tamer Çolakoğlu, 
MKYK’ya seçilen Gemlik Gençlik Kolları Başkam 
Erdem Turan’a görev yazısını teslim etti.
Seyfettin SEKERSÖZ

Doğru Yol Partili 
gençler önceki 
aksam bir araya 
geldikleri parti 
binasında 
önümüzdeki yerel 
seçimler için 
iddialı konuştular. 
DYP’li gençler 
"Önümüzdeki 
seçimlere biz 
damgamızı vura
cağız" diyerek, 
iddialı konuştular. 
DYP İlçe Gençlik 
Ko Han Başkanı 
Erdem Turan ve 
yönetim kuruluna 
DYP Gençlik 
Kollan Ge ne 1 
Başkanı Burak 
Küntay’ın mesajını 

| getiren eski Bursa 
I" Gendik Kr»lb»r»

Başkam MKYK 
üyesi ve Başkan 
Danışmanı Tamer 
Çolakoğlu, 
Küntay’ın Gemlik’e 
gelişindeki karşıla
ma ve heyecanı 
gittiği tüm il ve 
beldelerde anlat 
tığım söyleyerek, 
selamlarını bildirdi. 
Tamer Çolakoğlu, 
DYP’li arkadaşları
na yaptığı konuşma
da, Bursa’dan

kendisiyle birlikte 
iic arkadaşınında 
MKYK üyeliğine 
getirildiğine dikkat 
çekerek. Bursa nın 
Genel Merkez 
tarafından çok iyi 
benimsendiğini 
söyledi.
Çolakoğlu, 
"Benimle birlikte 
Gemlik’ten Erdem 
Turan, Mustafa 
Kemalpaşa ’dan 
Cüneyt Ok ve 
Yenişehir’den 
Serhat Savcı 
MKYK’da Bursa’yı 
temsil edeceğiz.

TAŞI
GEDİĞİNE

Utanmıyorlar, sıkılmıyorlar
Dört büyük ilimizde 

68 bin kadın, genelevde 

çalışabilmek için vesika 

başvurusu yapmış. 
Onbinler geçim için iffetini satıyor 

Hala ekonomik düzeliyor yalanları.,, 

Utanmıyorlar, sıkılmıyorlar.,.

Bu Bursa için çok 
önemlidir" dedi. 
DYP Gençlik Kollan 
Genel Başkanı 
Burak Küntay’ın 
Gemlik’i 
ziyaretinden sonra 
42 ilve ilçelerindeki 
teşkilatlan ziyaret 
ettiğini söyleyen 
Çolakoğlu, 
"Baş kanımız her 
gittiği yerde 
Gemlik’ten 
bahsediyor. 
Sîzlerin çalış
malarını unuta
madı" diye 
konuştu. 
DYP gençlik kol
larının diğer par
tilere göre oylannın 
binde 9’la en az 
olduğuna dikkat 
çeken Çolakoğlu, 
"Bunun sistem ve' 
zihniyetten 
kaynaklandığını 
düşünüyoruz.
30 yaşına kadar 
üst kademelerde 
görev verilmeyen 
partili gençler, 
siyasetten soğudu-

lar. Şimdi biz bunu 
yıkarak gençliğin 
önünü açmak 
istiyoruz” 
mesajını verdi. 
DYP Gençlik Kollan 
Başkanı ve MKYK 
üyesi seçilen Erdem 
Turan’da Tamer 
Çolakoğlu ’ nun 
ziyaretinden çok 
memnun kaldıklarını 
belirterek, "İlçede 
göreve geldiğim 
günden beri 
Sayın Tamer 
Çolakoğlu ’ndan 
büyük destek 
gördüm. Ne 
öğrendiysem 
ondan öğrendim. 
Kendisine şahsım 
ve partim adına 
teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Erdem Turan daha 
sonra, MKYK üyesi 
ve başkan danış
manı Tamer 
Çolakoğlu’na 
Gemlik Gençlik 
Kolları adına 
teşekkür plaketi 
verdi.

Risk ve avantaj
Dış politika farklı bir kulvar.
- Söylenenler ayn.
- Niyetler farklı.
ikinci tezkere sırasında, böyle bir I 

durum yaşadık.
Amerika ısrarla bizden asker iste- I 

di.
Ama. Gerçek niyeti böyle değildi. I
Çünkü
- Irak Geçici konseyinin bizim I 

askeri istemediğini biliyordu.
- Hatta. Konseydeki Türkmen üye I 

bile konsey ile aynı görüşteydi.
- K. Irak’taki peşmergelerin de I 

Türk askerini istemediğini biliyordu. I
Eğer Türkiye ikinci tezkereyi I 

çıkar masaydı, Amerika ile ilişkileri I 
koparan ülke konumuna düşecekti.

Belki de Amerika, böyle olmasını I 
istiyordu.

Ama. Türkiye tezkereyi çıkarınca, I 
Amerika müşgül durumda kaldı.

V e. Askıda olan 8.5 milyar dolar- I 
lık kredide hareket başladı.

Belki de 8,5 milyar dolarlık kredi, I 
Türkiye’nin asker göndermemesi I 
için verilmişti.

Çünkü Amerika, yeni kadrosunu I 
seçmişti.

Türkiye’den kopmak için, mazeret I 
arıyordu.

Çünkü Ortadoğuda yeni ortağı, I 

peşmer gelerdi.
Nitekim, Türk ordusunun Irak’a 

gitmesi peşmergeler tarafından 
önlendi.

İyi de oldu.

Kartlar masaya açıldı.
Kimin dost, kimin düşman olduğu 

anlaşıldı.
Kimin kimden kopmak istediği ' 

açıkça görüldü.
Kimin kim ile çalışmak istediği, 

belirlendi.
Türkiye’nin tezkere karan, gerçek 

niyetlerin ortaya çıkmasını sağladı.
Eğer tezkere çıkmasaydı, 

Amerika’nın sitemleri düşmanlığa 
dönecekti.

Böyle bir durum, peşmergeleri 
daha şımartacaktı.

Sonuç olarak tezkerenin çıkması, 
ve askerin gitmemesi Türkiye için en 
iyisi oldu.

GÜNÜN SÖZÜ
Yapamadığım işler. 
Yaptıklarından daha önemlidir. 

“Konfüçyüs”
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Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Temmuz, 
Ağustos, Eylül 
aylarını kapsayan 
2003 yılı üçüncü 
dönem Hanehalkı 
İşgücü Anketi 
geçici sonuçlarını 
açıkladı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün 
açıkladığı istihdam 
raporunda, 
Türkiye’de Eylül 
sonu itibariyle tam

OSS kitapçığı basımı tamamlandı
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
2004-ÖSS kıla 
vuzlarının basımını 
tamamladı.
Yeni bilgiler ve 
değişiklikler 
kılavuzla adaylara 
duyuruluyor.
Kılavuzda yeralan 
bilgiye göre, 
TÜBİTAK'ın düzen
lediği ulusal bilim 
olimpiyatları ile 
uluslararası proje 
yarışmalarında

2 milyon 328 
bin kişinin işsiz 
olduğu bildirildi. 
Ankete göre 
işgücünün önemli 
bir göstergesi olan 
işgücüne katılma 
oranı geçen yılın 
aynı dönemine 
azaldı.
İşgücüne katılma 
oram toplamda 
yüzde 52,4’ten 
yüzde 50,5’e. 
düştü.

dereceye girenlerin, 
alanlarıyla ilgili ter
cih yaptıkları 
takdirde ağırlıklı 
ortaöğretim başarı 
puanlarının 
çarpıldığı katsayılar 
düşürülecek.
Yine, TÜBİTAK ın 
düzenlediği ulusal 
projelerde dereceye 
girenlere ek puan 
verilecek.
Bu arada, ulus
lararası bilim 
olimpiyatlarında

İşsizlik oranının 
yüzde 9,4 olarak 
öngörüldüğü 
ankette Eylül ayı 
itibariyle toplam 
2 milyon 328 bin 
kişinin işsiz olduğu 
tespit edildi. 
İstihdam oranı 
Türkiye genelinde 
yüzde 47,4’ten, 
yüzde 45,7’ye 
geriledi.
Kamu sektöründe 

derece aldıkları için 
2004 ÖSSCye 
girmeden sınavsız 
yerleştirme hakkın
dan yararlanmak 
isteyen adayların, 
mutlaka ÖSS’ye 
başvurmaları 
gerekiyor.
Kılavuzda, YÖK’ün 
bir kararı da aday
lara duyuruldu. 
Buna göre, yurt- 
dışındaki ve Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki 

istihdam edilenlerin 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 3,5 azalışla, 
3 milyon 32 bin 
kişi olarak 
tahmin edildi.
12-17 yaş grubun
da çalışan çocuk 
sayısındaki düşüş 
ise dikkat çekici. 
Çalışan çocuk 
sayısı yüzde 
22,3 azaldı.

IÖSYM

üniversitelerin 
özel yetenek 
sınavı sonuçlarına 
göre yerleştirilen 
öğrenciler, 
Türkiye'deki 
üniversitelere 
yatay geçiş 
yapamayacaklar.

Ceza
sorumluluğu

yaşı 12
olacak

Türk Ceza 
Kanunu’nun 
değiştirilmesine 
ilişkin çalışmalar 
sürüyor.
Meclis Alt 
Komisyon’da 
yapılan düzenle 
meye göre, fiili 
işlediği sırada 
12 yaşını doldur
mamış olan çocuk
ların ceza sorumlu
luğu olmayacak. 
Bu çocuklar hakkın
da ceza kovuştur
ması yapılamaya
cak, ancak çocuk
lara özgü güvenlik 
tedbirleri 
uygulanabilecek. 
Halen yürürlükte 
olan kanunda ceza 
sorumluluğu yaşı 
ll'di. Tasari ile

lirt. -

sağır-dilsizlerin 
cezai sorumluluğa 
da artırılıyor. 
Tasarıda, yalnızca 
21 yaşma kadar 
sağır-dilsizlere 
indirimli ceza 
uygulanmasın 
öngörürken, 21 
yaşından büyükler 
için özel bir hukan 
yer almıyor.

s
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Mrk. ; Hamldlye Mah. Kumru Sok. No: 1
Tel: (0.224) 614 30 62 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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✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ VATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
•S BİLGİSAYAR MASASI

s i

17 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO: 22
Yeni başlayanlar için KUPON NO: 17

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP. 30 İLAN İlE 

İŞYERİMİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!
İFTAR MENÜSÜ 

Çorba + 
Sıcak Yemek + 

Pilav + 
Salata + Tatlı 

5.000.000.- TL.

t V €

MfiMfı MİR PIZZRRKİ

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİNİM l
YÜZDE 20 İNDİRİM J

İSTİKLAL CAD. N0:17GEMÜK

Tel : 513 53 67
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Eğitim-Bir-Sen’den 
5 bin 183 imza

Kaldırımlar 
ilgi bekliyor

Eğitim-Bir-Sen’in belediye 
binası önünde ÖSYM’nin 
haksız uygulamalara tepki 
göstermek amacıyla başlat
mış olduğu imza kampan 
yasında, 5 bin 183 
imza toplandığı açıklandı. 
8 Kasım 2003 Cumartesi 
günü başlayan ve bir hafta 
süren imza kampanyasının 
başarılı geçtiğini söyleyen 
Eğitim-Bir-Sen Gemlik 
Temsilcisi Şükrü Subaşı, 
sembolik bir anlam taşıyan 
imza kampanyasından 
amaçlarının toplumun 
istemlerini üst makamlara 
ulaştırmak olduğunu söyledi. 
Toplanan imzaların Bursa ve 
diğer ilçeler ile birlikte bir 
merkezde toplanıp. Meclis 
başkanlığı ve Başbakanlığa 
ulaştırılacağını söyleyen 
Subaşı, yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
"YOK’ün bu oligarşik 
düzeninin değişmesi gerekir. 
ÖSS n in haksız uygula
malarına karşı toplumun 
taleplerini dile getiriyoruz. 
Hükümet bu talepler 
dikkate almak zorundadır. 
Bu sadece, sendikal bir 
talep değil, toplumsal bir 
taleptir. Bu talebimizin

karşılık bulması için toplum 
örgütü olarak gerekli takibi 
yapmaya devam edeceğiz.” 
Türkiye’de eski alışkanlıkların 
değişmesi gerektiğini de 
söyleyen Subaşı, üniver
sitelerin gelişme ve kalkınma 
ihtiyacına cevap verebilecek 
bir yapıya kavuşması gerek
tiğini ve meclisin acilen 
günün koşullarına uygun 
toplumun bütünlüğünün 
ihtiyacını karşılayacak üniver
siteye girişte fırsat eşitliği 
sağlayan meslek lisesi mezun
larının üniversiteye girişini 
engelleyen farklı kat sayı 
uygulamasının sona erdirmesi 
gerektiğini söyledi.
Eğitim-Bir-Sen Gemlik

Temsilcisi Şükrü Subaşı, 
hükümetin YÖK yasa tasansı 
nın acilen mecliste gündeme, 
alınmasını 10 bin başarılı ve 
voksul cocuğun eğitim gider
lerinin devlet tarafından karşı 
İanmast girişiminin tekrar ve 
acilen uygulamaya 
konmasını da istedi.
Subaşı açıklamasının sonun
da, bu yıl da meslek lisesi 
mezunlarının ÖSS’ye girişteki 
puanları düşük katsayıyla 
çarpılır da üniversiteye giriş
leri engellenirse, bu 
taleplerimizi dikkate alın
mazsa, yurt çapında kitlesel 
eylemler de dahil olmak 
üzere bir dizi eylem 
düzenleyeceklerini söyledi.

1 ve 2 Nol u 
Cadde de bir süre 
önce tamamlanan 
asfalt çalışmaların
dan sonra, yapıl
ması beklenen 
kaldırım döşeme 
işlerinin bugüne 
kadar yapılmaması 
mahalle sakinlerinin 
şikayetlerine 
neden oluyor. 
AYAKLAR 
BURKULUYOR 
Konutlarından 
çıkan apartman 
sakinleri, bozuk 
kaldırımlar yüzün
den bilhassa çocuk
larını okula gön

derirlerken. kendi
lerinin de c ocukları 
ile beraber sokağa 
çıkmak zorunda 
kaldıklarını.
batanların aı akkab 
topuklarının sık sık 
kırıldığın ı hat ta 
ayak burkulmaları
na neden olmasın 
dan şikayet ediyor
lar. Baldı par an. 
Halitpasa ve 
Kayhan Mahailesi 
esnafı kıs 
iyice bast ir madan 
belediyeden 
kaldırımların 
bir an önce yap
masını istiyorlar.

ı ISfiifiı *****"*
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

I-! SANYO-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 

I POMPA

25.000.000.-TL.
7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.
3.500.000.-TL.

TOYO TİCARET

DİĞER PARÇALARDA ŞOK FİYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

IYeni Pazar OocL ■ ■ ■ f ı a ha a ■
Irmak Sok. No: 18/B TFI'SİÎ 78 07. GEMLİK IV VI
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Doğuş Fen Dershanesi 
| öğrencilerinin tiyatro sevinci

Bedelli
askerlik yine 
gündemde

IKJK #
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Doğuş 
Fen Dersanesi, 
öğrencilerini 
ders ortamından 
kurtararak, 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu ’nda 
oynamakta olan 
“Orkestra” adlı 
oyuna götürdüler. 
Dersane yetkilileri, 
tiyatro döneminin 
başlangıcında bu 
dönem Bursa 
Ahmet Vefik Paşa 
Tiyatrosu’nda sah* 
nelenecek olan 
oyunlardan, gös
terimde olan
"Orkestra” adlı 
oyunu izlemek 
üzere, bir otobüs 
öğrenci önceki 
gece Bursa'ya 
gittiler. 
Doğuş Fen 
Dershanesi Müdürü 
Ercan Çizmeci, okul 
ortamından sonra 
dershane ortamına

giren ve günleri 
sürekli çalışma ile. 
gecen öğrencileri 
farklı bir ortama 
sokmak, tiyatro 
kültürünü 
geliştirmek ve 
seçkin oyuncuların 
sahneye koyduğu 
oyunları izletmek 
için her yıl birkaç

kez öğrencileri 
AVP Tiyatrosu na 
götürdüklerini 
söyledi.
Arthur Miller'in 
yazdığı ve 
Devlet Tiyatrosu 
sanatçılarının 
sahnelediği 
2 perdelik 
'Orkestra' adlı

oyunda Nazi 
katliamı 
konusu isleniyor.
Oyunu izleyen 54 
öğrenci Arthur 
Miller’in yazdığı 
"Orkestra” adlı 
oyunun çok güzel 
sahnelendiğini 
söylediler.

11MİLTON AİLE GAZİNOSU I 

g 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ S 
i DÜĞÜN • NİŞAN • SÜNNET • ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE • t 
P TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN İ 
â ACELE EDİNİZ! i 

i REZERVASYON TEL. SI3 10 71 İ

28 yaşından gün temel avk*>kL
almış kişilerin 10 
bin, 40 yasını

eğittmAi-«wN * 
maları *>**tıyı

tamamlayanların 
ise 15 bin Euro 
karşılığında asker
lik yapabilmesine 
olanak sağlayan 
yasa önerisini 
TBMM 
Başkanlığı na 
sunuldu.
Askerlik

askerlik 'ıizn 
yerin*’ ■». tara 
savıl.«• .»kiar 
40 yasını »• 
isteklik” 
Euro t».!. »«. 
kaydıyla !»• 
askerlikte 
lanac.ık1 
Bu m o....mu

Kanunu'na geçici samında top!»T-—
bir madde eklen
mesini öngören

paralar Malh
Bakanlığı M<

yasa önerisi
TBMM’de aynen 
kabul edilirse 
Kanun'un yürür

Saymanlık
Müdürlüğü .» 
Ziraat Banka 
açılacak o/« 1

lüğe girdiği tarihte 
saklı, yoklama 
kaçağı, bakaya 
durumunda veya

ba vatınla* ■> 
Bu tertipti- 
cak od<’iı> k 
Bakanı I.irim

tecilli olan 28 Bakanı t.o.d tn<l.»t
yaşından gün almış 
ve daha büyük 
olanlar, istekleri

belirlen* • ■ 
ve esasi.»t 

dahilindi l»l I
halinde 6 aylık 2001 ytl. ’ derin
süre içinde askerlik göre (»SMl ■ <an
şubesine başvu fert basın • sen
rarak 10 bin. Euro milli grin < 50ı
veya karşılığı doların alı iaki
Türk Lirası illerde taran
ödeyerek. 
Genelkurmay

hayvan* ılnnı 
geliştirilin» s ı \ <•

Başkanlığınca kalkındırdın . t*»IÎ3WI
belirlenecek birlik finansmanın<Lı kıt!
ve kuramlarda lanılacak

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek «zere 

ÇIRAK ARANIYOR 
KÖRFEZ OFSET 
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3,8 

Akbank Aralığı Tel : 5131797 GEMLİK

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR ı

2 K OFİS & KIRTASİYE A
Demirsubası Mh. Cesme Sk. No: 18 Gt.Ml.lh I

Tel: 514 91 30 F*x : 512 20 78



lastalannın yeni umudu
Amerikalı bilim 
adamları, dalak 
hücrelerinin ensülin 
üreten hücrelere 
dönüşüp, seker 
hastalığının 
iyileşmesini 
sağlayabildiğini 
belirttiler.
Bilim adamları, 
dalak hücreleriyle 
seker hastası 
fareleri 
iyileştirdiler.
Bilim adamları, 
araştırmanın 1. tip 
seker hastası olan 
insanların tedavisi 
için yeni olanaklar 
yaratabileceğini 
kaydederek, cok 
yakında insanlar 
üzerinde testlerin 
yapılacağını 
söylediler.
Daha önceki 
araştırmalarda, 
sağlıklı farelerden 
alınan dalak 
hücrelerinin seker 
hastası farelere 
enjekte edildiğinde, 
hasta farelere

nakledilen 
Langerhans 
hücrelerinin 
(ensülin üreten 
hücreler) bağışıklık 
sistemi tarafından 
kabul edilmesinin 
sağlandığı tespit 
edilmişti.
Hasta farelerin 
beklenmedik bir 
şekilde ensülin 
salgılayan yeni 
Langerhans 
hücreleri ürettiği 
ortaya çıkmıştı. 
Bilim adamları, 
yaptıkları son 
araştırmada, her 
dalak hücresinin 
ensülin üreten yeni 
hücrelerin oluş
masını sağla
madığını, CO45 
molekülü olmayan 
dalak hücrelerinin 
bu olumlu etkiye. 
neden olduğunu 
saptadılar.
Araştırma 
sonuçların doğru 
olup olmadığını 
anlamak için iki

araştırma daha 
yaptıklarım 
belirterek, ilk 
olarak hasta dişi 
farelere, erkek 
farelerden alınan 
dalak hücreleri 
enjekte ettiklerini 
kaydetti.
Hasta farelerin 
seker metaboliz
masının uzun 
vadede normale 
döndüğünü ifade 
eden bilim 
adamları, ensülin 
üreten yeni 
Langerhans 
Adacıklarında, 
sadece erkeklenir 
bulunan > kimin» 
zomu bulunduğunu

söyledi.
İkinci araştırmada, 
enjekte edilecek 
dalak hücrelerini 
parlayan yeşil bir 
pro teinle işaret 
İrdiklerini kayde
den bilim adamları, 
bu hücrelerin de 
yeni adacıklarda 
tespit edildiğini 
belirtti.
Llde edilen 
bilgilerle' hastalarda 
ensülin üreten 
hücrelerin zarar 
görmesini engelle 
yebileceklerini, 
hatta hastalığın 
ilerlemesini 
durdıırabile 
< eklerini ifade etti.

Piller herşeye zarar veriyor

Kaplıcalar 
şifa dağıtıyor

Piller hem insana, 
hem de doğaya 
zarar veriyor.
Uzmanlar, kul
lanılan pillerin 
insan sağlığına ve 
doğaya büyük 
zararları 
olduğunu söyledi. 
Yaptığı açıklamada, 
kullanılan pillerin

güzel bırakıldığı 
takdirde sızıntı ile 
doğaya karıştığına 
dikkat çeken 
uzmanlar, 
"Kullanılmış bir 
pil, 1 ton suyu 
kirletebiliyor. 
Pillerde bulunan 
civa. parantezi. _ 
ataksi. dişarti ve

Yeryüzünde 
topraktan 
kaynayan ve 
çeşitli hastalıkların 
tedavisinde ya Tar
landan kaynarcalar 
çevresine kurulan 
kaplıcalar, halk 
dilinde, "ılıca", 

irmece", "çer
mik" gibi isimlerle 
de anılıyor.
Hangi isimle kul
lanılırsa kullanıl
sın, tüm kaplı
caların sahip 
olduğu iıc ortak 
özellik vardır.
Kaplıcaların sıcak
lığı 20 derecenin 
üzerindedir, 
değişik cins ve 
miktarda maden 
suları ihtiva eder
ler, bileşimlerinde 
ayrıca karbon
hidrat ve kükürtlü 
hidrojen gibi 
gazların veya 
radyoaktif eleman

ları tasariatT- 
Kaphcalardarı

rı Mılııim 90te 
farkh ymrarimmdm 
Bu şifa kaynağı 
mekanların 
kimine suçu 
içilirken. kwrwnde 
banyo y aprlryor. 
kiminin ise çamur 
ve bu ha ondan 
yararlanihyor 
Kaplıcalar ya da 
şifalı sular, içer 
dikleri m i na re Her 
ve tıbbi terapi 
amaçlı ktıîLm 
abihne <>/rW İHi , 
nedeniyle caz 
geçilmez sağlık 
kaynaklarıdır. 
Kaplıcalarda 
doya doya suyun 
tadım çıkarmak, 
banyo yapmak 
ve bunun yanında 
sağlık kazanmak 
ancak bilineli 
kullanımla 
olabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE

17 Kasım 2003 Ptzirhti 
YİĞİT ECZANESİ

özenle imha 
edilmediği takdirde 
ölüm saçan bir 
unsur olduğunu 
belirtildi.
Pillerin içinde bulu
nan başta civa 
olmak üzere kad
miyum, kursun, 
çinko ve diğer 
zehirli metaller 
bulunduğunu ve 
bunların gelişi

sağırlık gibi 
nörolojik bozuk
luklara neden 
olmaktadır." dedi. 
Uzmanlar, 
"Merkezi sinir sis
teminin tahribine 
ve kansere.
böbrek, karaciğer, 
beyin dokularının 
tahribine yol 
açmaktadır.
Ayrıca, kromozom

ları tahrip ederek 
sakat doğumlara 
da neden oluyor" 
seklinde konuştu.
Pillerde bulunan 
katmiyumun da 
insan sağlığı acısın
dan oldukça zararlı 
olduğuna işaret 
eden uzmanlar, 
"Bu madde, 
akciğer hastalık

larına. prostat 
kanserine.
kansız lığa, 
doku tahribine, 
anfizem re kronik 
renal tabiiler 
bozukluğu ile 
böbrek üstü 
bezlerinin 
tahrip olmasını 
sağlamaktadır" 
diye konuştu.

YIL : 31 SAM : 1699

İİ7 KASIM 2003
I PAZARTESİ

İMSAK 

05.13
GÜNEŞ 

06.44

ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

11.56 14.30 16.55 18.18; .... . .

FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Yazı İsleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B 

Tel : 5131797 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basıkhğı Yer : KÖRFEZ OFSET

Matbaachk-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nö:3 B GEMLİK 

[Dini bdkTdm Gunkn \c P«u«» »yınkn vmmlinıiMtf)
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Gemlikspor uzatmalarda yenildi: 1-0
SöylettinŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl 
profesyonel üçüncü 
lig için mücadele 
veren Gemlikspor, 
bu yıl Bursa Süper 
Amatör liginde 
perişanları oynuyor. 
Henüz galibiyetle 
tamşamayan 
B grubunun alt 
sıralarında yer alan 
Gemlikspor, kendi 
gibi düşmemek için 
mücadele veren 
Demirtaş karşısında 
uzatma dakikaların
da yediği golle 
sahadan yine boynu 
bükük ayrıldı. 
Atatürk Stadındaki 
karşılaşmaya rakip 
Demirtaş hızlı 
başladı.
Üst üste geliştirdiği 
tehlikeli ataklarda 
Gemlikspor kalecisi 
İbrahim, rakip 
forvetlere gol 
imkanı vermezken

ani gelişen 
kontrataklarda 
Gemlikspor dan 
Erol yakaladığı 
yüzde yüz iki gollük 
pozisyonu değer
lendiremeyince, ilk 
yarı golsüz 
sona erdi.
İkinci yarıya mutlak 
galibiyet için çıkan 
Gemlikspor, zaman 
zaman rakibine 
üstünlük sağlasa da 
gol pozisyonu 
üretmekte zorlandı. 
Kendi gibi 
düşmeme mücade
lesi veren rakibi 
karşısında aradığı 
gole bir türlü ulaşa
mayan Gemlikspor, 
maçın uzatma 
dakikalarında 
kalesinde gördüğü 
golle yıkıldı.
Maçın berabere 
biteceği beklenirken ■ 
90+1 de Sercan

Demirtaş’ı 1-0 
öne geçirdi.
Kalan 2 dakikada 
rakip kalede gol 
bulamayan 
Gemlikspor kendi 
sahasındaki alması 
gereken bir maçı 
yine mağlup bitirdi. 
Takımlar karşılaş
maya şu kadro 
ile çıktı: 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Elşan 
Sungur (3) Mehmet 
Biçer (3) Serdar 
Can (3) 
Gemlikspor : 
İbrahim (3) 
Onur (2) Arif (2) 
Muharrem (2) 
Akif (3) Serdar (2) 
Ahmet (1) (Sercan 
2) Gökhan (2) 
(Yalçın 2) Caner (2) 
Erol (2) (Cesim 2) 
Murat (2) 
Demirtaşspor : 
Gökhan (2) Kenan

- 4*

tWTT z5|

PAININ NOTBI MilVIMInT NOTU

TÜRK HAVA YOLLARI
RANİOLU • AIMTÎSÜS

269.29,9 49.?8o224.2,99

ULAŞIM DAHİL
5

TAKSİT

KAPADOKYA TURUÎ^TASSOS AYVALIKllIÜS
CVNOA

i
r

Galibiyet yüzü görmeyen Gemlikspor, 
dakikasında Demirtaşspor'a da

(2) Ozan (2) Malik 
(3) Rafi (2) Ümit
(2) (Alper 2) 
Sercan (3) Resul
(2) Murat (2) 
Zafer (2) (Selçuk 
1) Kenan (2) 
Gol : Dk. 90+1 
Sercan (Demirtaş)

DENEYİMLİ YURDIŞI 
REHBER KADROSU

BAYRAM YOĞUNLUĞU 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ

------ cîE’.-nı.'.ınrTv.ı
161.29P 29.9801 &

onu ti < iMMiliM M fpmoîuıuı
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ŞEKER BAYRAMINDA YURTDIŞI TURLARI 
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PALM İN NOTU »N
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KARTA TURUKM
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Ilışır ve Kınldcniz’de Muhteşem Bir Tatil ,
KAHİRE-SHARM EL SHEİKH-İSKENDERİYE, /
BOING 737’LERLE UÇUŞ AYRICALIĞI...
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ ra GÜVENCESİYLİ...
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KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No'. 9/A GEMLİK 

. Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44
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Gemlik SSK Hastanesi’nden sağlık karnelerinin verilmesi için bekleyiş sürüyor

Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesi'ne kurulan sistemle, sigortalıların sağlık karnelerinin Gemlik’te verilmesi SSK 
Genel Müdürlüğü nün vereceği bir şifreyi bekliyor. Ancak, temmuz ayından beri şifre bir türlü Ankara’dan gelmiyor. Gemlik, 
Orhangazi ve iznikli sigortalıların Bursa’ya gidiş gelişini bitirecek olan Genel Müdürlük şifresinin neden 4 aydır gönderil 
mediği ise bilinmiyor. SSK Bursa Bölge Müdürlüğü’nün işlerini de azaltacak olan uygulama için Gemlik SSK Hastanesi ne 
gerekli donanım kuruldu. Ankara şifreyi bildirirse uygulamaya hemen başlanacak. Kadri GÜLER’in haberi sayfa 5'te

GEMLİK GEMLIK*İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE EZZZZZ2ZZ
18 Kasım 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

“Umurbey Belediyesi’ni 
mutta kazanacağız"

DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel, DYP’li 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram 
Demiri makamında ziyaret ederek, yerel 
seçimlerde kendisine sonuna kadar destek 
vereceklerini söyledi. Güzel, konuşmasın
da, Umurbey Belediye Başkanlığı ’nı da 
mutlaka kazanacaklannı söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi syf 3’de

I

AKP üçe Başkanı Enver Şahin, düzenlediği basın toplantısında kendileri hakkında kamuoyunda başlatılan eleştirilere yanıt verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kadri Güler
fcadri_gulerTahotrnail.com

Güne Bakış

SSK’nın sifresi
Gemlik Sosyal Sigortalar Hastanesi 

Başhekimliği, binlerce sigortalıya yeni bir 
hizmet getirebilmek için Temmuz ayında atağa 
geçti.

Neydi bu yenilik.
Sigortalının sağlık hizmetinden yararlan

abilmesi için kullandığı sağlık karnelerinin 
Gemlik’ten verilmesi.

SSK Gemlik Hastanesi bu hizmeti yalnız 
Gemlikli sigortalılara değil, Orhangazi ve 
İznikli sigortalılara da getirmeyi planladı.

Hertürlu çalışmalar yapıldı.
Gerekli cihazlar alındı ve Genel

Müdürlükten izin için beklenmeye başlandı.
Kaç aydır bekleniyor biliyor musunuz?
Tam dört aydır.
Genel Müdürlüğün vereceği bir şifre ile sis

tem çalışmaya başlayacak. Gemlikli, 
Orhangazili ve de İznikli sigortalılar bir defter 
onaylatabilmek için veya yenisini çıkarabilmek 
için Bursa SSK Bölge Müdürlüğü’nün kapısını 
aşındırmayacak.

Bursa SSK Bölge Müdürlüğü’ne gidenler 
çekilen çileyi bilirler.

Erkenden Bursa’ya gidip sıraya gireceksin^ 
karda soğukta kuyrukta bekleyip, en az 5 
milyon Üra masraf yaparak, bir karneyi alacak* 
sm.

Bu hizmet Gemlik e gelirse Bursa SSK 
biraz rahatlayacak.

Yeferki Genel Müdürlük şu şifreyi bir gön
dersin. Hele bir göndersin...

AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin dün yap
tığı basın toplantısın
da, yaptığı açıkla
maların bazı basın 
organlarında 
çarpıtıldığını söyledi. 
Şahin, İşçi Emeklileri 
Derneği nde yaptığı 
konuşmada, belediye 
başkanlığı aday 
adaylığı konusunda 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
hedef almadıklarını 
belirterek, 
"Teşkilatın ve ilçe 
kamu oyunun 
uygun görmediği 
adayı biz de 
desteklemeyiz. ” 
dediğini, İl 
Başkanlığının da 
görüşünün bu para
lelde olduğunu 
belirterek 
İTin "Tabanın 
istemediği adayı 
Genel Merkez 
atamaz" sözünü 
anımsattı.
Belediyeden ihale 
kazanan ATİNAK fir
ması Mİe çıkan haber
lerin de kendine ait 
olmadığını söyleyen 
Şahin, belediye 
başkanlığı İçin aday 
adaylığına başvuru

ların cumartesi 
günü başlaya
cağını, 
Milli Eğitimdeki 
atamaların ilde 
yapıldığını ve ata
malarla ilgili 
olarak bir tercih
lerinin olmadığını 
söyledi.
Enver Şahin 
TEDAŞ’tan 
Gemlik için yapıl- 
masnı istedikleri
ni birer birer 
basın mensupları
na anlattı.

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ve yönetim kurulu 
üyeleri düzenledikleri basın toplantısında açıkla
malarının yanlış yansıtıldığından yakındılar.

Nefes alamıyoruz
Soğukların başla
masıyla ilçede soba 
ve kaloriferlerin 
yanması nedeniyle 
bacalardan çıkan 
dumanlardan son 
günlerde nefes ala
maz hale geldik. 
Daha çok gün 

»batımından sonra 
başlayan yoğun 
duman ve is kokusu 
nedeniyle geceleri 
sokağa çıkanlar, 
nefes almakta zor- 
tanırlarken, ilgililerin

ilçemize giren 
kömürleri ve 
kalorifer kazanlarını 
yakan kalorifercilerin

ehliyetlerinin bulup 
bulunmadığını 
kontrol etmelerini 
istediler.

fcadri_gulerTahotrnail.com
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Doğru Yol Partisi İçe teşkilatının Kurşunlu Belediyesi ni 
Ike Başkanı Faruk Guzd iddulı konuştu:

Dinsel 
Savaşlar

Kökü çok derinlere inen bir saldırı.
Hem ülkemizi hem de İsrail’i hedef 

alıyor.
Neve Şalom Sinagogu çok iyi 

konmuyor.
Yahudilerle İlgili olduğu için İsrail’in 

de gözü gibi titizlendiği bir bölge.
İsrail ajanslarının dünyada çok iyi 

oldukları da söylenir.
Ancak terör ne istihbarat dinliyor, ne 

din.
Terörist denilen yaratık;
İnanışı uğruna canını vermecesine
Vuruyor.
Bu ne gözü dönmüşlük.
Bu ne ihtiras.
Bu ne kin.
Bu ne inanç.
Din önceden de önemliydi.
Bugün de önemli.
Yarın da önemini koruyacağa benzi 

yor.
Demekki;
Dinsel savaşlar çağlar boyunca bit

meyecek.
Haçlı seferlerinin çıkış noktası neydi?
Dinsel yayılma değil mi?
Müslümanlığın yayılmasında 

Türklerin akıncı kimliği etkili değil 
miydi?

Oysa;
İnsanın diğer bir insana tahakkümü 

niye?
Zor kullanmak mı gerekiyor?
Herkes inandığı ile yetinemiyor mu?
Ne yazık ki insanoğlu doyumsuz.
İnsanoğlu hırslı...
Hırs, öfke bir başka ülkenin toprak

larında eyleme kadar götürüyor.
Neyse ki AKP iktidan olaya serinkan

lı ve gerektiği gibi yaklaştı.
Hemen olayın üzerine giden 

hükümetin gösterdiği tepki ve gayret 
olağanüstü olumlu.

Başbakanın gösterdiği duyarlılık 
umut verici.

Aynı kararlılığı sonuna kadar gös
terirler diye umut ediyoruz.

Banş ve istikrar bizim için çok önem
li...

İstikrarımıza çomak sokanlar, dost
larımızla aramızı bozmak isteyenler var.

Çok dikkatli olmak, dostlarımızla 
kardeşliğimizi sürdürmek için önce bir- 
ılrimizle banş içinde yaşamalyız.

Umurbey Belediyesini
mutlaka kazanacağız

Seyfettin ŞEKERSOZ 

Doğru Yol 
Partisi İlçe 
Teşkilatı Başkan 
Faruk Güzel ile 
yönetim kurulu 
üyeleri ve Kadın 
kollan üyeleri 
Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir’e 
yaptıkları 
ziyarette, iddialı 
konuştular. 
ÇÖZÜM 
ADAMIYIM 
DYP İlçe Başkanı

DYP İlçe başkanı Faruk Güzel ve yönetim ki .ulu üyeleri. DYF1 
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir i makamında ziyaret ederek 
seçimlerde kendisini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi

I^ÎrÂiTaranÎyo?
Msfbssmu^s yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ OFSET
İstiklal Cad.Bora Sok. No 3/B

1 Akbank Aralığı Tel : 5131797 GEMLİK

Faruk Güzel, 
makamında 
ziyaret 
ettikleri Bayram 
Demir’den çalış
malar hakkında 
bilgiler alırken, 
parti olarak 
kendisine tam 
destek verdikleri
ni söyledi.
Parti yönetici
lerinin ziyaretin

den çok memnun adamıyım" kazanacaklarım
kaldığını diyerek, bekle öne süren Faruk
söyleyen halkının Güzel. "Üçüncü
Kurşunlu ihtiyaçlarına beldemiz olan
Belediye Başkanı çözüm aradığını Umurbey'de de
Bayram Demir, belirtti. seçimi kazan
"Belediye UMURBE\İ mak için yeterli
başkanmın ALACAĞIZ potansiyelimiz
görevi sorun Gemlik’in üç var. Umurbeyl
yaratmak değil, beldesinden iki biraz sallarsak
çözüm aramak sine sahip olduk seçimi
tır. Bende larını ve yerel kazanırız1
çözüm seçimlerde yine dedi.

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET YENİ TELEFONUMUZ 513 96 83
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, düzenlediği basın toplantısında 
kendileri hakkında kamuoyunda başlatılan eleştirilere yanıt verdi : 

“İlim çıtalar çaşıta"
Seyfettin SEKERSOZ
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver
Şahin, yönetim 
kurulu üyelerinin de 
haznr bulunduğu 
parti binasındaki 
basın toplantısında, 
terörün her çeşidini 
kınadıklarını 
belirterek, 
"Sözlerime ülke 
mildeki barışı ve 
huzuru bozmak 
isteyenleri lanet 
leyerek başlıyo
rum. Saldırılardan 
dolayı üzüntü 
duyuyoruz" dedi. 
SÖZLERİM 

ÇARPITILIYOR 
Enver Şahin, 
kendisi hakkında 
son zamanlarda 
basında yer alan ve 
"çarpıtılıyor 
diye yorumladığı 
konulara açıklık 
getirdi.
"İşçi Emeklileri 
Demeğini ziyare
timizde sayın Emin 
Boranın girdiği bir 
konuda bizde 
fikrîmizi belirttik. 
OTda belediye 
başkanlığı adaylığı 
konusu idi.
Aday diye Mehmet 
Turgut’u lanse

AK Partililer ABD li uzmanlardan 
SİYASİ ETİK dersleri alıyormuş.

Etiği yitirmişlerden 
ne alınabilir kİ....
Gel de şaşma....

Gel de şaşma...

TAŞI 
GEDİĞİNE

edemeyiz dedim. 
"Kapı kapı dolaşıp 
oy istiyor" 
sorusuna da 
"Biz böyle bir 
şey duymadık" 
yanıtını verdim. 
Genel Merkezden 
işi bitirmiş sözleri 
ortaya atılınca 
"Teşkilatın ve ilçe 
kamu oyunun 
uygun görmediği 
adayı biz de 
desteklemeyiz.
Ama, sayın 
Turgut’la 
sorunumuz

olmadığını da 
söyledim" 
şeklinde konuştu. 
İl merkezince 
yapılan açıklamada, 
"Tabanın 
istemediği adayı 
Genel Merkez 
atamaz" görüşünü 
savunan Enver 
Şahin, "Gemlik 
kamu oyunda ve 
teşkilat içinde 
uygun görülmeyen 
hiçbir adayın aday 
gösterilmeyeceğini 
söyledim.’ dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
her zaman ziyaret 
ederek, vatandaşın 
dileklerini ilettikleri
ni, ancak, şahsi 
hiçbir talepte bulun
madıklarını söyledi. 
ATİNAK’LA 
İLGİMİZ YOK 

Manastır’daki 
Kültür Merkezi, 
ardından Katlı 
Otopark ihalesini 
alan ve şimdi de 
Atatürk Kordonu 
yapımını üstlenen 
Atinak firmasıyla 
ilgili açıklamada da 
bulunan Şahin, 
"Bu firma hakkın
da kesinlikle 
açıklamamız 
olmamıştır. Benim 
ağzımdan yazılan 
ifadeleri kabul 
etmiyorum" dedi.

Enver Şahin, 
Beldelerde belir
lenecek aday 
adayları için de 
Cumartesi günün
den itibaren çalış
malara başlayacak
larını bildirerek, 
"Partimize gönül 
veren her adayımız 
müracaatını 
yapabilir. Aday 
ücretleri için 
Genel Merkezde 
çalışmalar sürüyor, 
daha sonra açıkla
mada bulunacağız" 
diye konuştu. 
ATAMALAR 
YAPILMIŞ 
Milli Eğitim cami
asında son zaman
larda sürdürülen 
atama operasyon
larına da açıklık 
getiren Enver Şahin, 
"Atamalarla ilgili 
kulağımıza gelen
leri araştırdık, 
bizim kesinlikle 
hiçbir talebimiz 
olmamıştır.
Atamalar yapılmış, 
Bizimle ilgisi yok
tur. Kendilerine 
tebliğ edilmediğini 
duyuyoruz. Arkala 
rtnda sendikası 
bulunan eğitimcil
er, bizden daha 
önce haber ala
biliyorlar" şeklinde 
konuştu. Devamı 

sayfa 6'da

Hagi Bursaspor’dan 
ayrıldı

Hagi Bursaspor dan ayrıklı.
Notlarıma baktım.
7 Ekim tarihli yarımda, kotu gidiş 

devam ederse, teknik kadro gözden 
geçirilir, demiştim.

Aslında, bu sonucu bilmek »cin kahin 
olmak gerekmezdi.

Çünkü gidişat belliydL
İyi bir teknik direktörün, en biryük 

kozu nedir.
Futbol geçmişi diyeceksiniz.
Hayır, futbol geçmişi değildir.
Güzel konuşmasıdır.
Olaylara, bir psikolog gibi yaklaş

masıdır.
Bir önemli özelliği de, soğukkanlı 

olmasıdır.
Panik yapmamasıdır.
Aslında güzel bir örnek var ülke 

m izde.
Beşiktaş’ın hocası Lucescu.
Chelsea maçından sonra, Ilhan 

Mansız’ı hepimiz idam etmiştik.
Ama. Lucescu, sahip çıkmıştı.
İyi bir hoca, maç oynanırken duygu

larını saklar.
Juventus’un hocasına bakınız.
Lucescu’ya bakınız.
Gelelim Hagi’ye.
Hagi futbolda bir markaydı.
Harika goller atmıştı.
Oyunu yönetiyordu.
Bazen canlandırıyordu.
Bazen soğutuyordu.
İstediği anda, kriz yaratıyordu.
Sadece kendi takımını değil.
Karşı takımı da, hakemi de yön

lendiriyordu.
Hırçınlığı onun özelliğiydi.
Hırçınlığı bazen, panikte destekliyor

du.
Ama. Herkes onu hoşgörüyordu.
Çünkü Hagi başroldeydi.
Ama. Lisan bilmeyen ve panik yapan 

Hagi antrenörlük yapamadı.
Futbolcu iken, Hagi için diyalogun 

önemi yoktu.
Ama. Antrenörün en önemli silahı, 

diyologtu.
Futbolcularla diyalog kuracaktı.
Yöneticilerle diyalog kuracaktı.
Medya ile diyalog kuracaktı.
Hatta. Taraftarla bile diyalog kura

caktı.
Bunlar Hagi’ye göre işler değildi.
Nitekim beklenen sonuç gerçekleşti.
Ve. Hagi, ancak 4 ay dayanabildi.

II
Yenilgi, eğitimden başka bir şej, 

değildir. “VVendell Philips
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En hızlı bilgisayar 
2008 yılında

Ekonomideki 
düzelme

I 2004 de 
hissedilecek

tamamlanacak
Yapımı 2008’de 
tamamlanacak, 
saniyede 1 
katrilyon İşlem 
yapacak.
ABD’de dünyanın 
en hızlı bilgisayarı 
yapılıyor.
Merkezi ABD’nin 
Columbus kentinde 
bulunan, dünyanın 
kar amacı güt
meyen en büyük 
araştırma kuruluşu 
Battelle Memorial 
Enstitüsü, 2008 
yılında yapımı 
tamamlanacak 
bilgisayarın, 
saniyede 1 
katrilyon işlem 
yapmasının plan

i AROL MOBİLYA
1

landığını, 
dakikada 35.8 
trilyon işlem yapan 
Japonya’daki 
benzerinden 300 
kat daha hızlı 
olacağını bildirdi. 
Battelle Memorial 
Enstitüsü’ne bağlı 
Oak Ridge Ulusal 
Laboratuvarı’ndaki 
yapım çalışmaların
dan sorumlu 
başkan yardımcısı 
William Madia, 
500 milyon dolarlık 
bilgisayarın, 
ABD’de gelecek 
20 yılda bilimsel 
alandaki gelişmeyi 
temsil edeceğini 
söyledi.

Ohio Üniversitesi 
ve Ensititü'nün, bil
gisayarı güçlerini 
birleştirmek için 
kullanacağı, 
üniversitenin yeni 
teknoloji ürünü için 
ticari başvurular 
bulmak ve tıp 
alanındaki araştır

malar yapmak 
istediği belirtildi.
Bilgisayarın, hava 
değişikliklerinin 
görüntülenmesi 
veya kara delikler 
konusunda araştır
ma yapılmasını 
sağlayacağı 
kaydedildi.

I İ

j Devlet Bakanı 
I Kursat Tuzmen.
| faiz, döviz, ve 

öteki makr o 
ekonomik 
göstergelerdeki 
iylie ı menin.
2004'ün ikinci 

l yansında vatan
daşın cebine de 
yansıyacağını 
söyledi.
Kürşat T üzmen 
esnafın işlerinin 
geçen yıla göre 
daha iyi durumda 
olduğunu, bunun 
da gelecek açısın
dan kendilerini 
yüreklendirdiğini 
belirtti.
Tüzmen, "Biliyor 
sunuz esasında 
ihracattan 
kazanılan değer
ler, yurt dışı 
müteahhitlikten 
kazanılan değer
ler, bunlar yavaş 
yavaş ülkenin 
içerisine geldik
ten sonra halkın

alım gücünü 
daha sonra 
artırıyor. Yani 
bunun bir ikinci 
aşaması tahmin 
ediyorum.
2004'ün ikinci 
altı ayından 
itibaren bu 
canlanmayı çok 
iyi bir şekilde 
göreceğiz.
Yani vatandaşın 
cebinin 
hareketlenmesi 
vatandaşın alım 
gücünün 
yükselmesi ya coş 
yavaş kendisini 
gösterecek” dedi.

g ✓ MUTFAK DOLAPLARI 
@ ✓ YATAK ODASI
0 ✓ GENÇ ODASI 
fi ✓ DÖRT KAPILI GARDROP 
q ✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
| ✓ PROFİLLİ GARDROP 
İ ✓ VESTİYER - KOMİDİN 
İ ✓ KARYOLA - ŞİFONYER

✓KİTAPLIK
§ ✓ ÇALIŞMA MASASI 
fi ✓ BİLGİSAYAR MASASI

i
Mrk.: Hamleliye Mah. Kumru Sok. No: 1 

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

Yer/uzlar Apt. 13 No:l 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72
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Gemlik SSK Hastanesi nden sağlık karnelerinin verilmesi için bekleyişi sürüyor 

SSK Genel Müdürlüğü şifre 
vermek için neden bekliyor?

Sağlık karnelerinin 
Sosyal Sigortalar Kurumu 
Gemlik Hastanesi'nden 
verilmesi uygulaması ile 
başlatılan girişim, 
SSK Genel Müdürlü 
ğü’nün dört aydır şifre 
vermemesi yüzünden 
yapılamıyor.
Gemlik, Orhangazi ve 
İznik’teki SSK'lılan 
Bursa'ya gidip gelmesin
den kurtaracak olan 
sağlık, karnelerinin 
Gemlik SSK 
Hastanesi’nden verilmesi 
için başlatılan çalış
maların Temmuz ayında 
tamamlanmasına karsın, 
bugüne kadar Genel 
Müdürlükten sistemin 
başlaması için açılış 
şifresinin gönderilmemesi, 
SSK’lılann mağduriyet
lerini arttırıyor.
Bursa Sosyal Sigortalar 
Hastanesi nin de işlerini 
hafifletecek olan bu uygu
lama için Gemlik SSK 
Hastanesi Baştabipliği 
Bursa ve Genel Müdürlük 
ile bağlantı kurabilmeleri 
için bilgisayar, modem ve 
link hatlarını isteğe göre 
hazırlamalarına karşın,

SSK Genel 
Müdürlüğü’nün sistemi 
başlatmak için şifre 
vermemesine anlam 
verilemiyor.
Konunun, AKP Bursa 
Milletvekillerine iletilme
sine karşın, 4,5 aydır 
sorunun çözüme kavuştu- 
rulmaması, borçlanarak 
sistemi kuran 
Gemlik SSK Hastanesi 
ve binlerce SSK’Iıyı 
sıkıntıya sokuyor.
Her gün yüzlerce SSK’lı 
sağlık karnesi almak 
için Gemlik, Orhangazi 
ve İznik’ten Bursa’ya 
giderek, SSK 
Bölge Müdürlüğü önünde

kuyruklarda bekleyerek, 
çile dolduruyor.
Genel Müdürlüğün şifreyi 
bugüne kadar vermemesi 
SSK’lılann da tepkisine 
neden oludu.
fetroi-is Sendikası 
Gemlik Temsilcisi ve 
İsçi Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi yetkilileri, 
sorunun bir an önce 
çözülmesi için SSK 
Genel Müdürlüğü ve 
AKP Bursa 
Milletvekillerine konuyu 
ilettiklerini, ancak 
bugüne kadar sorunun 
çözüme kavuşmamasın
dan üzüntü duyduklarını 
söylediler.?

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

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİNİZ VARDIR

FİTİL 
ÇAKMAK 
FİLİTRE 
POMPA

25.000.000.-TL.

7.000 ,000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.500.000.-TL.

DİĞER PARÇALARDA 
ŞOK FİYATLAR 

PEŞİN FİYATINA 
4 TAKSİT '

OYO TİCARET
Mf RKf ZİMI/f >l‘.

YA1'II AN BAKIMI ARUAN
UCM T Al MIYC >I?U7

Yeni Pazar Cad. ■•a ma mm
,rmakgemljk 18/b TI1-S13 78 07

TH1 P *1 •Tüketicileri
Koruma Derneği

kuruluyor
Tüketicileri 
Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi 
kuruluş çalış
maları başlatıldı. 
Genel Merkezi 
Ankara’da bulu
nan Tüketicileri 
Koruma 
Derneği’nin Genel 
Başkanı Ahmet 
Haldun İnal ve 
Genel Sekreter 
Sıtkı Yılmaz ile 
görüsen Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri,

। derneğin Gemlik’te 
bir şubesinin 
dCiirnâsıııa 
karar verildiğini 
belirtti.
Sivri, gazetemize 
yaptığı açıklama
da, Tüketicileri 
Koruma Derneği 
Genel Başkanı ve 
Genel Sekreterinin 
nüfusu 100 bine 
yaklaşan ve büyük 
bir tüketici kitlesi

Tüketiciler Derne 
ği’nin bulunma
masının bir eksik
lik olduğunu söyle 
diklerini bildirdi, 
(amer Sivri, 
ı uketıcıler Uernegı 
Gemlik Şubesi nin
kuruluşu 
başvurusunu ve 
derneğin kurucu
larını oluştur
duğunu en kısa 
zamanda kuruluş 
izni için Ankara’ya I 
başvuruda 
bulunacaklarını 
söyledi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ABAYIN
96 83

COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOK KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN!

12 Aİ MX5İf İMKANI w 2 YIL öAHAMİl
7/24 x=5İfirhlx

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bllglşayar bakirin ve onarım
✓ Yazıcı bakım ve onarım
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Blos Yazılımı
✓ AQ Kuruluçnu

SERVİS rJİZNcfl
✓ 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 • 513 12 25
www.activebilisim.com

http://www.activebilisim.com
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Şeker çeşitleri azaldı
fiyatlar arttırıldı

“Yaptığım 
açıklamalar 
çarpıtılıyor”

Bayram şekerinin 
kg fiyatı 5 milyon* 
17 milyon TL 
arasında değişiyor. 
Yaklaşan Ramazan 
Bayramı öncesi 
kaliteli bayram 
şekerinin kilo fiyatı, 
5 milyon 250 bin 
ile 16 milyon 750 
bin lira arasında 
değişiyor.
Özellikle dar 
gelirliler tarafından 
alman sade loku
mun kilosu ise 
geçen yıla göre 
yüzde 22 oranında 
zamlanarak, 
3 milyon 825 bin 
liraya çıktı.
Ülkedeki glikoz 
sıkıntısı nedeniyle 
cok sayıda şekerci 
işlerinin açılmasını 
bekledikleri 
Ramazan Bayramı 
öncesinde zor 
günler geçirirken, 
vatandaşlar da 
bütçelerine uygun 
bayram şekeri 

I MILTON AİLE GAZİNOSU 
g 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 
1 DÜĞÜN ■ NİŞAN • SÜNNET • ÖZEL ĞÜN • EĞLENCE ■ 
i TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

arayışına girdi. 
Bazı kentlerde 
şekere zam uygu
lanmayacağı yolun
da açıklamalar 
yapılmasına karşın 
bayram şekerlerinin 
fiyatı geçen yıla 
göre yüzde 
7 ile 24 arasında 
değişen oranlarda 
artış gösterdi.
Satışa sunulan 
kaliteli bayram 
şekerlerinin kilosu 
5 milyon 250 bin 
ile 16 milyon 750 
bin lira arasında 
değişirken, 
bayramda misafir
lere sunulmak 
üzere fazlaca tvırılı 
edilen lokum, 
geçen yıla göre 
yüzde 1,3 ile 20 
arasında değişen 
orandaki zamlarla, 
3 milyon 825 bin 
ile 8 milyon 900 
bin lira arasında 
alıcı buluyor.

Özellikle dar gelirli 
aileler tarafından 
alman sade loku
mun fiyatı ise 
geçen yıla göre 
yüzde 22 oranında 
zam görerek, 3 
milyon 825 bin 
liraya yükseldi. 
Glikoz kotası 
nedeniyle bu yıl 
oldukça güç şartlar 
altında şeker üreti
minin yapıldığı 
belirtildi.
Ramazan Bayramı 
öncesinde beklenen 
üretimi gerçek

leştiremediklerini 
bu nedenle bayram 
şekerinin çeşidinin 
azaldığı belirtilen 
açıklamada, 
"Üretim yüzde 
50 oranında düştü 
günden çeşit de 
aynı oranda 
azaldı. Fiyatlar 
daki artış çok 
normal. Üretim az 
olduğu için fiyat
ların arttığını 
düşünüyorum. Bay 
rama kadar fiyat
lar biraz daha 
yükselebilirdendi.

3. sayfanın devamı 
BAŞKAN ROZETİNİ 
ÇIKARTIR 
Belediye Başkan 
lannın seçildikten 
sonra, parti rozetlerini 
çıkarmaları gerektiğini 
savunarak, Mehmet 
Turgut’un seçildiğinde 
bunu yaptığına dikkat 
çeken Şahin, 
“Seçilen partili 
belediye başkanları 
tüzüğümüze göre 
teşkilatlarla birlikte 
çalışır, ancak kesin* 
tikle bizim emrimizde 
değildir" diyerek, 
Mehmet Turgut’la 
hiçbir sorunları 
olmadığını belirtti. 
Şahin, "Belediye 
meclis üyelerimiz 
bizim yönetim kurulu 
üyelerimiz değildir. 
Aldıkları kararlarda 
onları bağlayamayız" 
şeklinde konuştu. 
Hiçbir zaman ikinci 
olmadığını öne süren 
Şahin, "Genel merkez 
ile teşkilatımızın 
kabul gördüğü her 
adayı ben de destek
lerim. Başkanla 
siyasi etik olarak 
birbirimize bağlıyız 
ve bunu yapıyoruz" 
dedi.
DÜRÜST
SİYASETÇİYİZ 
"Biz, dürüst 
siyasetçiyiz ve bu 
yönde siyaset yap
maya da devam ede
ceğiz. Hiç kimseden 
şahsi taleplerimiz 
olmamıştır, olmaya
caktır" şeklinde 
konuşan AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Bursa 
TEDAŞ Müessese 
Müdürlüğü’nden talep 
ettikleri işleri şöyle 
sıraladı:
1- Gemlik Umurbey 
sanayi fideri (fiderin 
uzunluğu yaklaşık 
6000 metredir) 
iletkenlerinin, 

traverslerin, ta*an 
direklerin ve E\H rw 
güzergahmın 
değiştirilmesi.
2. Gemlik TMI1 dea 
Gemlik i besleyen
34,5 KV giriş ENH'n® 
Hisar mahallesi 
üzerinde bir cok eve 
olan emniyet mesaies 
nin ihlal edildiği tçh 
ilgili hattın yer ahıru 
alınarak güzergahın» 
değiştirilmesi, 
3.Kurşunlu Kumw/ 
bölgesinde yanm 
kalan AG şebekesinin 
tamamlanması ve 
1 adet 250 KVA l& 
trafo konulması.
4. Gemlik şehir 
merkezi sahil bantı 1 
ve 2. kordondaki 
beton direk ve trav<» I 
slerde korozyon oluş 
ması nedeniyle ilgili 
direklerin galvanizli 
aydınlatma direk 
leriyle değiştirilmesi 
5.Gemlik TMI <l»n ' | 
çıkan ve Gemlik m en 
büyük caddesi <>lan 
İstiklal Caddesi 
üzerindeki şehir I ve 
şehir II Öderlerine ait 
OG ve AG şebeke 
lerinin yeraltına 
alınması,
6.Gemlik Hamidiye 
mahallesi 60 KVA’hk
TR58/A trafosunun 
Krom sokak çıkışı 
üzerin deki AG 
direklerinin ve iletken 
lerinin değişikliği 
yapılarak Belediye 
alışveriş merkezinin 
enerji ihtiyacının ve 
etraftaki binaların 
enerji ihtiyacının 
daha sağlıklı 
karşılanabilmesi, 
7 .Gemlik Ata 
Mahallesi Gemsaz 
mevkii AG şebekesinin 
tamamen yenilenmesi. 
8.Karacaali 
köyünün Elektrik 
şebekesinin 
yenilenmesi.

iREZERVASYON TEL. 513 10 71
HER TURLU KARTUŞ DOLUMU VE 

YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk, No: 18 GEMLİK

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76
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Çalışan annelerin çocukları

duygusal açıdan yavaş gelişiyor
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Çalışan annelerin 
çocukları duygusal 
açıdan 
İngiltere’de yapılan 
bir araştırma, 
çocuğu okula 
başlamadan önce 
işine dönen 
annelerin çocuk
larının duygusal 
açıdan yavaş 
geliştiğini, mate 
matik ve okumada 
geri kaldığını 
ortaya koydu.
Sosyal ve 
Ekonomik 
Araştırmalar 
Enstitüsü tarafın
dan yapılan araştır
maya göre, çalışan 
annelerin çocuk
larının dezavantajı, 
ilkokul sıralarında 
başlıyor ve ilk 
yetişkinlik günle 
rine kadar sürüyor. 

b

I Araştırmacılar.
/ bu dezavantajın 

mrs.gun yaşıtlarına

18 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
SALI 05.14 06.45 11.56 14.29 16.54 18.17

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK w KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

göre eğitimde daha 
başarısız olmasına 
ve ilk yetişkinlik 
döneminde 
işsizlik ihtimalinin 
artmasına yol 
açtığını belirtiyor. 
Araştırmacılar, 
annenin doğum 
izninin bitiminden 
sonra işine 
dönmesinin, 
çocuğun lise 
bitirme sınavların
daki başarı oranını 
yüzde 60'lardan 
yüzde 50’lere 
düşürdüğünü 
tespit ettiklerini de 
açıkladı. 
Sonuçların, iyi 
eğitimli annenin 
çocuğunda daha 
az zarar verici 
olduğunu, annenin 
eğitimi düştükçe 
okul öncesi 
anneden uzak 
kalmanın cocuk 
üzerindeki olumsuz

dağınıklığı yapıyor

etkisinin arttığı 
belirtildi.
Araştırmada, 
“Annenin 
kazandığı para 
yükseldikçe de, 
anne-çocuk 
ilişkisindeki 
yoğunluğun 
düşmesinin' 
verdiği zarar 
azalıyor. Yani bir 
anlamda, anne 
çocuğundan uzak 
kalmanın bedelini 
eve daha çok para 
getirerek tazmin 
etmiş oluyor

denildi.
Ancak araştırma
cılara göre, 
annenin eğitim ve 
kazanç düzeyinin 
yükselmesi 
dezavantajı 
tümüyle ortadan 
kaldırmaya 
yetmiyor ve bu tür 
annelerin çocukları 
da annesinin 
ilgisiyle büyüyen 
çocuklara göre 
daha başarısız bir 
öğrencilik ve ilk 
yetişkinlik dönemi 
geçiriyor.

Uzmanlar, açlık 
giderilmediği 
takdirde, insanda 
gerginlik, 
huzursuzluk, 
hoşgörüde 
azalma, dikkatini 
toplamakta 
güçlük, sinirlilik, 
halsizlik, kan 
basıncında düşme, 
hareketlerde 
yavaşlama, uykuya 
eğilim, mesleksel 
toplumsal işlevleri
ni yerine getirmek
te güçlük gibi 
belirtiler de 
ortaya çıkabile
ceğini söyledi. 
Uzmanlar, genel 
olarak bakıldığın
da açlığın ve buna 
bağlı yeme 
ihtiyacının, tüm 
insanlar için 
fizyolojik bir

ihtiyaç olduğun 
belirtti.
Uzmanlar, 
"Açlık, dikkat 
dağınıklığı ve 

gibi sorunlara yol 
açabileceğinden, 
uzun yol şoför
lerinin ramazan
da çok dikkatli 
olması gereklidir. 
Oruç, dikkati ve 
uykuya dayanık
lılığı düşürdüğün
den, kaza 
olasılığı daha da 
artar. Bunun 
yanında yine bu 
tür sorunlar 
yaşandığında, 
işlevlerini yerine 
getiremeyen 
öğretmenler ve 
öğrencilerin oruç 
tutmaması uygun 
olur." dedi.

t

NÖBETÇİ ECZANE

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Balık pazarı 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

M/

İliç.

lük 1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

18 Kııım 2003 Pızarteıi 
SEDA ECZANESİ

Dıikk 
80

İ* Mvrk

92 Model Beyaz Broadvvay 
LPG ruhsatına işli 

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02 GÜNLÜK SITASI GAZETE

■«tikini C i Borak

Kat

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km.
O 276 40 12

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYÜNDE 

SATILIK 3 KATLI BİNA 
Tef İş ; 513 15 07 

Ev ; 524 71 79

Didlm AKBÜK’te 
Muhabeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 • 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba ile takas yapılır 

T«l. (0.532) 792 23 03

Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford

0.535.378 18 00

ı|>k veyn kirntfk ilrtfılrtrın lifitı
biliriz

Gazete Büromuz: 
İstiklal Cd. Bora Sk. 
No: 3 / B GEMLİK 

Tel: 513 17 97

YIL : 31 SAYI : 1700
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-Reklamahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ANAP’lılar iftarda buluştu
Anavatan Partisi Gemlik İlçe Örgütii’nün dün akşam düzen
lediği iftar yemeğine 600 kişi katıldı. Yemekte eski İlçe 
Başkanı Adnan Tekin’e hizmetlerinden dolayı plaket verildi

Yaya geçitleri
belirlendi

Seyfettin SEKERSÖZ 
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe 
örgütünün ramazan 
nedeniyle düzenlidiği 
iftar yemeği, 
büyük ilgi gördü. 
Milton Aile 
Gazinosu’nda düzen
lenen iftar yemeğine, 
MKYK Üyesi Avukat 
Behzat Çevik, İl 
Başkanı Orhan Efe, 
il yöneticileri, 
Gemlik ilçe örgütü 
temsilcileri ile 
çok sayıda 
partili katıldı. 
Partililerin iftar aça
bilmeleri için oluştu
rulan uzun kuyruk
larda yemek sırasına 
girmeleri zaman 
zaman izdihamlara 
neden oldu.
TEKİN E PLAKET 
ANAP İlce Başkanı

Ferhat Kurt, 
yemekte yaptığı 
kısa konuşmada, 
herkesin ramazanını 
kutladıktan sonra, 
partilerine geçmiş 
dönemde ilçe 
başkanlığı yapmış . 
olan Adnan Tekin’e 
plaket vereceklerini 
duyurdu.
MKYK Üyesi Behzat 
Çevik ise yaptığı 
konuşmada, 
siyasette vefanın 
olmadığını söyleme
sine karşın Anavatan 
Partisi’ne kurul
duğundan beri her 
kademede hizmeti 
geçen eski İlçe 
Başkanı Adnan 
Tekin’e teşekkür 
plaketi vermekten 
mutluluk duyduğunu 
sövledi.

JKk„ '

İW
İlçe trafiğinin 
en fazla yoğunluk 
yaşadığı istiklal 
Caddesi’nde 
yayaların geçeceği 
noktaların çizim 
çalışmalarına 
başlandı.
Trafik polislerinin 
kontroİünde çizilen 
vaya geçitleri 
nedeniyle, trafik 
zaman zaman arka 
yollardan verilerek

trafik akışı 
sağlandı.
SKK Hastanesi 
önünde ve İstiklal 
Caddesi'ndeki 
Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
önlerinde bir 
bölümleri çizilen 
yaya geçitlerinin, 
karşı yönlerinin 
çizimine bugün 
devam edilecek.

MFAPOinrA TIBBİSİ!

ULAŞIM DAHİL
5

TAKSİT

DENEYİMLİ YURDIŞI 
REHBER KADROSU

BAYRAM YOĞUNLUĞU 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ
ASSOS AyVALIKiSiS

•hum * »dtMMiN m ; jı w»otuur ı

161.2gg 294?J»*aj 224.25? 41.«9 x 6

ŞEKER BAYRAMINDA YURTDIŞI TURLARI 
KÜLTÜR TURLARI-KIBRIS TURLARI

KISACASI-PMIIIsıra ııon& LETUR

PALM» HCTİİ W K43£All *O?U HtlANllS BOTU v

269.900 49.?8Q x e

251 .?°o 44.050 x *

269.900 49.980 x 6
ARYA TURUlffi

(lOt MI S MOTtl tb. 
ıny.cm

HAREKET
TARİKLERİ

< IHMMMYT >

&

Mısır ve Kızıldeniz’de Muhteşem Bir Tatil 
KAMİRE-5HARM EL 5HEİKH-İSKENDERİYE / ”
BOING 737’LERLE UÇUŞ AYRICALIĞI... ',Jf
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ va flÛVENCESİYLI... V 1

A ĞfCF KAHİRE ♦ 3 GFC1 SHARM EL 5HEİKH
i OlNTERCONTINENTAL Domlna Corsl Bay242.?oo 44.080 x* 499.900 29PJL

trrrrwrmF^ mnwi7: • «I*1

269,900 49.980 x
GHMTrİİSİMl

MIMİMİN? HÖTll vb.
CZCTIÎ1CTTÜ1D224.000 41.650, 6

'. j9.000 49.08p,6 1 79.000 33.300, »

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 
Tel ; 514 47 71 Fax : 514 40 44
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Gemlik te de başlayacak. 200*210 kalibre zeytine 2 milyon 400 bin lira peşin fiyat veren ANT Gıda 
A.Ş- her hafta Perşembe günleri üreticiye ödeme yapacak. Seyfettin Şekersöz'ün Haberi sayfa 3 te

_______________ GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KKrfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

19 Kasım 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

Bayram işportacıya yaradı
Ramazan Bayramı mn yaklaşman 
nedeniyle, dün Kapah Çarşıdaki esnaf 
sinek avlarken. Salı Pazarındaki işpor
tacıların bayram alışverişinden yuzu 
güldü. Halk, işportacılara adeta hücum 
etti. Seyfettin ŞEKERSÖZ~ün

haberi sayfa 8’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında düşük faizli kredi protokolü yapıktı

Tüccara düşük faizli kredi anlaşması
1

Güne Bakış
Kadri Güler 
kadrl_guler@hotmall.com

Milli Eğitimdeki kıyımlar başladı
Türkiye'de siyaset yapanların iktidara geldik- 

I ferinde ilk yaptıkları işlerin başında kamu yöneti- 
I mini hallaç pamuğu gibi atmak oluyor.

Bu, dün de öyleydi, bugün de...
3 Kasım tarihinde bir yılını dolduran AKP 

II hükümeti, Gemlik’te kadrolaşmaya gitmedi.
Bunun için, ilçe kongresi mi beklendi bilemi 

II yorum.
Partiyi genel seçimlere götüren yönetimin 

II görevden alınması, geçiçi yönetimler derken, yeni 
II yöneticiler seçildi.

AKP’nin tüm kamu kurumlannda adamlarını 
İl işbaşına getirilmesi bekleniyordu geçikti.
i Başlangıç için seçilen kurum her yerde olduğu 
il gibi Milli Eğitim oldu.

Eğitim kurumlan, AKP gibi partiler için çok 
|| önemlidir.

Onlar, eskiden imam hatiplerde nasıl kadro- 
|| laşılacağmı iyi bilenlerdendir.

İmam Hatipler, Milli Görüş’ün kaleleriydi.
Bugünkü yöneticilerde hep o kalelerde 

I yetiştiler.
Onun için eğitim kurumlanna kendileri gibi 

I Atatürk’ü pek sevmeyen, o’nu “Deccal" olarak 
| gören, ince bıyıklı eğitimcilerle doldurmanın 
hazırlığı yapılıyor. Bunun için yöneticilerden 

| başlıyorlar.
önce Gemlik e bîr Bakanlık müfettişi gönde 

rifdı.
Eften püften şikayetler ile hazırlanan senor 

yalar tamamlandı ve kıyım makinaları işlemeye

Mçe MiÖi Eğitimindeki atamalardan AKP ilçe 
yönefiminm haberi yokmuş,

CeSn de kûtağma anlatın.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Is 
Bankası’ndan sonra dün de Ziraat Bankası ile anlaşarak, oda üyelerine 
düşük faizli kredi kullandırılması amacıyla, karşılıklı protokol imzaladılar. 
Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasına 
kayıtlı bin 800 üye 
adına Oda Başkanı 
Kemal Akıt dün, 
Ziraat Bankası 
yöneticileri ile 
biraraya gelerek, 
ucuz kredi anlaş
ması içini 
protokol yaptı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda düzenle
nen imza törenine, 
Ziraat Bankası 
Bölge Müdürü 
Cem İnal, Ziraat 
Bankası Bursa

Bölgesi Krediler 
Bölümü Müdürü 
Öztürk Eres, 
Gemlik Ziraat 
Bankası Müdürü 
Nurullah İrs ile 
Müdür Yardımcısı 
Ramazân İlik hazır 
bulundular. .
Bölge Müdürü 
Cem İnal, krediler 
de teminat 
aranacağını, 
araç kredilerinde 
yükselmenin söz 
konusu olmadığını 
söyledi.

Haberi syf 5’de

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile Ziraat 
Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü arasında tüccara ve 
rilecek ucuz kredi için protokole imza atılırken.

Muammer Ağım Gemlik Doğan Çimen, Salih Çınar ğin bayramdan sonra
Devlet Hastanesi’nde 
eksik olan doktor kadroları 
için beklenen atamaların 
bazılarının yapıldığı 
öğrenildi.
Hastane Başfabipliği'nden 
aldığımız bilgilere göre, 
yıllardır Yüksel Ersoy'un 
yürüttüğü Darhiliye Servisine

ve Ender Uçan adlı uzman 
üç doktorun atanmasıyla 
kadronun tamamlandığı ve 
ek bir poliklinik açılması 
için çalışmaların 
başlatıldığı açıklandı. 
Devlet Hastanesi Baştabibi 
Opr. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, ikinci poliklini

hizmete gireceğini söyledi. 
Öte yandan radyoloji 
uzmanı İlknur Erdoğan 
Küçük’ün göreve başladığı, 
kardiyoloji doktorunun ata
masının yapıldığı bildirildi. 
Hastaneye bir cildiye 
uzmanına ihtiyaç olduğu 
belirtildi.

mailto:kadrl_guler@hotmall.com
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DYP’liler Yenice’nin!
Politika kazanı

Partilerin ilçe başkanlan iyi çalışıyor.
Gazetemizin haber sayfaları parti 

I ziyaretlerinden geçilmiyor.
DYP bir kapıdan çıkıyor, yan kapıya 

I * jiyor.
AKP dernek dernek, mahalle mahalle 

I dolaşıyor.
® Çok güzel.

Hepsi de iddialı.
“Gemlik bizim. Belediyeler bizim” di 

I yorlar.
İddialı olmak iyidir.
İddialı olmak iyidir de...
Gemlik sizin değil ki...
Hepimizin.
Sizin göreviniz Gemlik’te yerel seçim- 

I leri kazanıp, Gemlik için çalışmak.
Bu seçimlere Doğru Yol Partisi çok iyi 

I çalışıyor.
Faruk Güzel başkanlığındaki kadroda 

I dur durak yok.
Yağmur, kış, kıyamet denmeden belde 

I belediye dolaşıyorlar.
Amaç kaleleri korumak, bölgede tulum 

I çıkartmak.
Faruk Güzel'de bildiğim kadarıyla 

■ Gemlik in siyasal yaşamında etkili bir 
I isim.

Ancak şimdiki ve önceki Gemlik 
I belediye başkanlannm seçiminde de 
I Güzel in etkisi vardı.

O baskanların yaptıkları ve yapamadık- 
I lan ortada...

Doğru seçim yapabilmek için,
Bu kez Güzel ve ekibi yoğurdu üfle 

I yerek yiyecektir herhalde...
ister misiniz Faruk Güzel çizmeleri

Siyip başkanlık koltuğuna aday olsun.
Olmaz olmaz demeyin.
Politikada olmaz yok.
işin kötüsü politikada ahde vefa da 

yok.
Hatta kulis yapma, kuşu kazma gibi 

politikada çok sık rastlanan uygulamalar 
da var...

Bizde politika, VOLİtika ile bir tutul
duğundan her yol mübah.

Amaç insanlığa ve yöreye hizmet olsa 
zaten ne kavga olur, ne kuyu kazma.

Gemlik yeni kuşak politikacılarla özle
nen düzeyi yakalayacak gibi gözüküyor.

bir kitle yetişiyor

kalırlarsa, daha 
gençleri tutabilirse

Çünkü eğitimli 
Gemlik’te.

Eğer Gemlik’te 
doğrusu Gemlik o
Gemlik’te çok şey değişir.

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYÜ’NDE 

SATILIK 3 KATLI BİNA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev ; 524 71 79
Siz de satılık veya kiralık ilanlarınızı, aradığınız eleman 

İlanlarınızı gazetemizin hu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz.

ailesini unutmadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşık 3 yıl önce 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu hayata 
veda eden 
Abdullah 
Yenice’nin eşi 
Tülin Yenice’yi 
ziyaret eden DYP 
ilçe başkanı Faruk

Güzel ile yönetim 
kurulu üyeleri eski 
günleri andılar.. 
Uzun yıllar 
Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik 
Zeytin Satış 
Kooperatifi 
yönetim kurulu

başkanlığı yapan 
ve kalp krizi sonu
cu ölen Abdullah 
Yenice’nin 
Kurşunlu yolu 
üzerinde bulunan 
çiftliğine giderek 
Tülin Yenice’yi 
ziyaret ettiler.

Eşinin ve ken
disinin dostlan 
olan DYP Tilerin 
ziyaretinden e 
tkilenen Tülin 
Yenice misafirler
ine ikramda 
bulunarak, 
sohbet etti.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK re KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE SATILIK OTOKİRALIK 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

Manastır’da 120 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel ; 5 13 46 11
İlıca Caddesi * nde 

Kiralık Daire ve Dükkan
Tel s 514 91 80
Gürlo iv Merkezi 

Ticaret Borsası Bitişiği 
Kiralık Büro

Tel i 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert Işhanı 
Kat : 1 ’de lüx kiralık 

büro : 513 26 88
Didlm AKBÜK’te 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m2 arsa üzerinde 
110 m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba İle takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadvvay 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

ilk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km.
0.535. 276 40 12
Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford

Escort CLX 
0.535.378 18 00

SATILIK YAZICI 
OKI M1CROL1NE 3320

9 PİN PRİNTER
TEL : 512 28 40
Gnzetn Büromu* : 

lotlklol Cd. Bora Sk. 
No: 3/13 GEMLİK 

Tol i »13 17 ©T
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JTANT Gıda zeytin 
>' alımlarına başladı

• Umurbey’de zeytin alımlarını başlayan ANT Gıda A.Ş. Ramazan 
Bayramı sonrasında atımlara Gemlik'te de başlayacak. 200-210 
kalibre zeytine 2 milyon 400 bin lira peşin fiyat veren ANT Gıda 

s A.Ş. her hafta Perşembe günleri üreticiye ödeme yapacak.

Sayfa 3

St'vfettîn '»EKİ KsOZ

is Bankası kurulusu 
olan ANT Gıda A.S. 

I? l murbey de açtığı 
merkezde zeytin 
atanlarına başladı.
Geçtiğimiz yıllarda

I bölgeden aldığı
I zeytini peşin ödeme 

yapan ANT Gıda
| A.S. Bu yılda ala

cağı zeyline her 
hafta Perşembe 
günleri ödemede 
bulunacak.

X '>En yüksek
200-210 kalibre 
zeytine peşin
2 milyon 400 bin 
lira fiyat verilirken,
1 ay vadeli
2 milyon 450 bin,
2 ay vade 2 mi İyon 
500 bin ve 3 vadeli 
ödemelerde
2 milyon 550 bin 
lira uygulanacak.
ABfT Gıda en düşük 
kalibre olan zeytini

TAŞI 
GEDİĞİNE

Ramazan Bayramından sonra zeytin alımları Gemlik’te de başlayacak

peşin 700 bin 
liraya alırken.
1 ay vadeli 715 
bin, 2 ay vadeli 
730 bin ve 3 ay 
vadeli ödemede

ise 745 bin.lira 
uygulayacak, 
ANT Gıda yağlık 
zeytinde 461 
kalibreye peşin 
550 bin lira 
ödemede 
bulunacak.
Umurbey’deki alım- 
lar m bayramdan 
sonra yoğunlaşması 
üzerine, Gemlik'te 
de «ılımlara başlaya
bileceklerini 
bildiren ANT

Gıda yetkilileri, 
ayrıca İznik ve 
Mudanya’da da 
alımlara başladık
larını açıkladılar. 
İlan edilen fiyatların 
üreticinin eline 
gececek net 
fiyatlar olduğu 
açıklanırken, müs
tahsilin kanunen 
ödemesi gereken, 
vergilerinde ANT 
Gıda AŞ tarafından 
ödeneceği bildirildi.

Ağlatanı, ağlatırlar..
İtalya Irak ta ölen 

18 askerine ağlıyormus. 

Ağlatanı. ağlatırlar 

Karalar bağlatılan

Etme bulma dünyası.,,.

4>1|| Erol GÜRCAY

Savaş ve Diplomasi
Savaş kan demektir.
Açlık demektir.
Cihan savaşlarını bilen nesiller, bu 

acıyı yaşamıştır.
Onun için, en son çare savaş karan 

olmalıdır.
1974 yılındaki Kıbns Barış harekatı 

bile, acı vermiştir.
Ülkeye ambargo getirmiştir.
Fakir fukaralık getirmiştir.
Sayın Demirel'in tabiriyle, ülke 70 

cente muhtaç olmuştur.
Devlet dairelerinin kaloriferleri, yan* 

mazdı.
Elektrikleri yoktu.
Asansörler çalışmazdı.
Odalarda, palto ile otururduk.
Yabancı temsilcilerle yaptığımız 

toplantılarda, mahçup olurduk.
İşte, Küçük - bir savaştan sonra, 

Türkiye bunları yaşadı.
Ardından, 20 sene süren bir terör 

dönemi başladı.
Hem 30 bin insan öldü.
Hem de, milyarlarca dolar gitti.
Artık süngü tak savaşları bitti.
Savaş artık, teröre dönüştü.
Bu musibetten kurtulmanın yolu, 

barış taarruzunu seçmektir.
Önce komşularla barışmak lazım.
Ama. En önce kendi içimizde, barış

mamız lazım.
Atatürk'ün ne dediğini hatırlayalım.
‘‘-Yurtta sulh, cihanda sulh”
Bunun anlamı şudur.

£ Ona buna efelenmeyi bırakın.
| Diplomasi.kanalına önem verili.

Sabah aksam Atatürk'ü anıyoruz.
Ama. En önemli sözünü yerine getir-1 

miyoruz.
Çünkü siyasette, bürokraside de . is I 

dünyasında da gerginlikten beslenen I 
odaklar var

Bunun için Türk halkı, huzur bulamı 
yor.

Ve. Gün geçtikçe fukaralaşıyor.
Birkaç gün önce, İstanbul'da iki sina

gog bombalandı.
Başbakan Tayyip Erdoğan ve (CHP) 

Genel Başkanı Deniz Baykai, Türk 
Habambasına başsağlığı ziyaretinde 
bulundu.

Bıi ziyaret, hem insani ve hem de 
diplomatik acıdan olumlu ataktı.

Birkaç gün önce Başbakanımız, İsrail 
Başbakanının görüyme talebini kabul 
etmemişti.

Bassaghğı ziyareti, diplomatik kulvar
da bir denge saglamıs oldu.

Diplomasideki başarılar, daha etkili 
ve daha kalıcı oluyor.

u 7

ı-dı >•

ÇÖZÜ
öfke gecici bir çılgınlıktır, 
Ilükınctmvyv hak. 
Yoksa, o sana hükmeder.

*'/lorat his”

1
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Lions’tan ikinci el
giysi kermesi

‘Besmele’ 
oyunu 

sahnelenecek

Seyfettin SEKERSÖZ

Lions Kulüp ün ü'*’ 
Namık Kemal iiköğretim 
Okulu yararına düzenlenen 
ikinci El Kıyafet Satışı 
Kermesi Belediye Sergi 
salonunda açıldı.
Lions Kulüp Başkanı 
Osman Bektaş verdiği 
bilgide, kulüp üyelerinin 
evlerinde hiç kullanmadık
ları yada az kullandıkları 
kıyafetleri bağış yapmak

ANAÇEV Gemlik 
Şubesi Adile Naşit 
Tiyatro Grubunun 
sahnelediği 
‘Besmele’ adlı 
oyunu ilçemize 
getiriyor.
20 Kasım 2003 
Perşembe günü 
akşamı saat 
20.oo’de Belediye 
Kültür 
Merkezi’nde sahn
eye konacak olan 
‘Besmele’ adlı 
oyundan elde 
edilecek gelirler 
ile yoksul öğren

cilere destek 
sağlanacağı 
bildirildi.
Bursa Yıldıran 
Belediyesi’nin kur 
duğu tiyatro grubu 
olan Adile Nash 
Tiyatro Grubu 
oyuncuları, ilçe 
mizde ilk defa 
bir oyunu sahneye 
koyacak. 
‘Besmele’ adlı 
oyun Belediye 
Kültür Merke 
zi’nde oynanan ilk 
oyun olma ünvam 
m kazanacak.

tansa kermes vasıtasıyla 
satarak, Namık Kemal 
İlköğretim Okulu’nun 
ihtiyaçlarını 
karşılamak düşüncesinde 
olduklarını söyledi.
Kıyafetlerin 1-2 milyon 
liradan satıldığı 
kermesten elde edilen 
gelire Lions kulüp 
üyelerinin ayrıca 
maddi katkıda buluna 
cakları belirtildi.

I !I !
I I 8 
i

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

I 
I

&

Sı Tef: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şt>.; Davutkadı Mh, F S.M, Cad. 

Yavuzlar Apl 13 No: 1 43/C BURSA

| H

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok, No: 1

İŞTE ARADIĞINIZ FIRSfiT
ULUSLARARASI DEV BİR ŞİRKETTE 

İŞ İMKANI

Yaşınız Cinsiyetiniz Eğitiminiz 
veTecrübeniz ne olursa olsun, 

İster full - Time, İster part 
Time Çalışıp, 

CÖK KAZANABİLİRSİNİZ. 
BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN

Mustafa ÜN ER
Yaşam Tarzı Danışmanı 
GSM : (0.535) 567 90 98

Devam edenler için KUPON NO : 24 i
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 19 1 

> BU PİZZANIN I 
STADINA BAKMAK İSTERSENİZ!

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1
I BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

: BİR PİZZA HEDİYE!
■ İFTAR MENÜSÜ

B Çorba +
Sıcak Yemek + öf S

| Pilav. t*.J 
“ Salata + Tatlı rk © ;
H 5.000.000.- TL.
“ MfîMA MİR PIZZRRIF1
|T KjjJi /yud C d 7
n GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE
: YÜZDE 20 İNDİRİM
{ İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMUK

■ Tel : 5!3 53 67 ’
Bu *S3 F
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında düşük faizli kredi protokolü yapıldı

iîiiccaradüsiik faizli Hi anlaşması
* *Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve İş 

Bankası ndan sonra dün de Ziraat Bankası ile anlaşarak, oda üyelerine düşük 
faizli kredi kullandırılması amacıyla, karşılıklı protokol imzaladılar.
şvyeitm ştlvr.KSO/ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
üyelerine düşük 
faizli kredi imkanı 
tanıyan 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Daha önce İş 
Bankası. Vakıflar 
Bankası ve Halk 
Bankası aracılığıyla 
düşük faizli kredi 
anlaşması imza-

I layan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkam Kemal 
Akıt, dün Ziraat 
Bankası yöne
timiyle yeni bir 
anlaşmaya 
daha imza attı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odasında düzenle
nen imza törenine, 
Ziraat Bankası 
Bölge Müdürü 
Cem İnal, Ziraat 
Bankası Bursa

Bölgesi Krediler 
Bölümü Müdürü 
Oztürk Eres, 
Gemlik Ziraat 
Bankası Müdürü 
Nurullah İris ile 
Müdür Yardım 
cısı Ramazan İlik 
hazır bulundular. 
Anlaşma yapılan 
Bankalar tarafın
dan üyelerine 
düşük faizli 
kredi imkanı 
tanındığını 
söyleyen 
Kemal Akıt, 
50 milyara 
kadar olan kredi
lerin uzun vadeli 
olmasının krediyi 
kullanacaklar 
için iyi olduğunu 
bildirdi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası na 
kayıtlı 1800 
üyelerinin bulun-

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Ziraat Bankası Bursa 
Bölge Müdürü Cem İnal ile Gemlik Ziraat Bankası Müdürü 
Nurullah İrs anlaşmayı birlikte imzaladılar.

duğuhu açıklayan 
Kemal Akıt, "Kredi 
kullanmak isteyen 
üyelerimiz bize 
müracaat ettikten

sonra anlaşma 
yaptığımız 
Bankalara 
giderek, kredi 
talebinde bulu

nacaklar" dedi.
Devlet Bankası nın 
Sanayici ve 
tüccarın yanında 
olduğunu 

hissettirerek, 
"Sana güveniyo
rum" demesinin 
iş dünyasında 
daha güzel 
çalışmalar yarata
cağını belirten 
Kemal Akıt, 
"Üyelerimizin 
düşük faizli kredi- ı 
den yararlanmalı/ 
rı için onlara ge 
rekli bilgileri ilete
ceğiz. Onlara bu 
imkanı yaratmak
tan memnunuz" 
diye konuştu. 
Ziraat Bankası 
Böl ge Müdürü 
Cem İnal'da yaptığı 
açıklamada, verilen 
kredinin Teminat 
Mektubu’nu da 
kapsadığını, ayrıca 
alınacak taşıt 
kredisi faizlerinin 
artmayacağına 
dikkat çekti.

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYOTOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

MPM SOBASI SAZYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR 

FİTİL 25.ooo.ooo.TL. DİĞER PARÇALARDA 
ÇAKMAK 7.000.000.-TL. ŞOK FİYATLAR 
FİLİTRE 13.000.000.-TL. PEŞİN FİYATINA

POMPA 3.5OO.OOO.-TL. 4 TAKSİT
mi PKI 7IMİ/I >1

TOYO TİCARET
■ NNHMRNBhMNNMNNMMMhNINMMMHBH1

I Pazar Cad, ■■■ ha ah ■

lrmak^MdK: 16/B TEL:S13 78 07 ■

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN

96 83

Computer

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR UERMEVİN!
.12 A'l MX5İT İMİüh'll vs 2 YIL GARAMTİ

. 7/24 KS'Jİi'JTİ'JİZ 55R'/İ5 HİZMETİ
✓ OEM Bilgisayar Satışı • »Z Power Supply Tamiri
✓ Bilgisayar "bakım ve onarım . ✓ Monitör Tamiri
✓ Yazıcı bakım ve onarım ✓ Veri Kurtarma
✓ Kartuş ve toner dolumu ✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri ✓ Danışmanlık
✓ Anakart Tamiri + Blos Yazılımı ✓ Web Tasarım
✓ Ağ Kurulumu ✓ Klavye Tamiri

Gürle İs Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 ■ 513 12 25
wwu.activebilisim.com

wwu.activebilisim.com
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ıw
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafın
dan yürütülen 
"1000 Köye 1000 
Tarımcı Projesi" 
çerçevesinde alı
nacak gönüllü 
tarım danışmanlığı 
için başvuru süresi 
bugün sona eriyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, başvuruların 
ardından 21 
Kasım-3 Aralık 
2003 
tarihleri arasında 
aday danışmanların 
mülakat tarihleri 
noter kurası ile 
belirlenecek.
Daha sonra, her 
ilin valilikleri 
bünyesinde oluştu-

<öye 1000 tarımcı
rulacak komisyon 
tarafindan 3-15 
Aralık tarihleri 
arasında mülakat
lar yapılacak.
Sonraki 3 gün 
içinde de asıl 
adaylara sözleşme 
için davet mektubu 
gönderilecek.
Yeterlilik sağlanan 
adaylarla 10 gün 
içerisinde sözleşme 
imzalanacak.
Adaylar, göreve 
başlamadan önce 
2004 yılının Ocak 
ayında adaptasyon 
eğitiminden geçir
ilecekler ve sonra 
tarım danışmanı 
olarak görev 
yerlerine

KESK üyesi 
memurlar 
4 Aralıkta

çalışmayacak

gidecekler.
Ziraat mühendisi 
ve veteriner 
hekimlerden oluşan 
gönüllü danışman
lar köylerde ikamet 
edecek ve mesai 
sınırlaması olmak
sızın hizmet 
verecekler.

Yaklaşık süresi 
3 yıl olarak 
belirlenen 
projenin toplam 
tutarının 50 trilyon 
lira olacağı ve 
projenin imkanlar 
dahilinde yaygın
laştırılacağı 
belirtiliyor.

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
2003/3463 ESAS

Bir borçtan dolayı üzerinde haciz bulunan aşağıda cins miktar ve değeri yazılı mallar satışa 
çıkarılmıştır.

Birinci artırma 19/12/2003 günü saat 10.30’dan 10.40’a kadar, GEMLİK ENDÜSTRİ MESLEK 
LİSESİ YANI BORUSAN OTOPARKI yapılacaak ve satış günü kıymetlerinin % 60’ine istekli 
bulunmadığı takdirde 24/12/2003 günü aynı saatte ve yerde 2. Artırma yapılarak satılacağı şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırılması maasraflarını geçmesinin şart olduğu, satış şart
namesinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamein bir örneğinin 
isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile 
dairemize başvurmaları rica olunur. 17.11.2003

İcra Müdür Yrd. j** aç ■■
Muhammen Kıymet
Lira Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli özellikleri)
15.000.000.000- TL. 16 ZH 852 PLAKA SAYIL11994 MODEL BEYAZ RENKLİ CARGO

2014 AHŞAP KASA 93947 MOTOR NOLU KAlffYÖN TİPLİ
Yönetmelik Örnek No : 25 Basın : 2003/ 48

KESK üyesi 
memurların 4 
Aralık’ta 
çalışmayacağı 
bildirildi 
KESK üyesi 
memurlar, kamu 
yönetimi temel 
kanunu ve 2004 
yılı tahmini 
bütçesini protesto 
için 4 Aralık’ta iş 
bırakacak. 
KESK’e bağlı 
çalışanlar ilk 
olarak 2 Aralık’ta, 
yurt genelinde "iş 
yavaşlatma ve 
basın açıkla
malarıyla" eylem

KESK

planını uygulamaya 
geçirecekler.
Memurlar, 3 
Aralık’ta da vizite 
eylemi yapacaklar. 
KESK’e bağlı 
kamu çalısanlan, 
4 Aralık ta ise is 
bırakarak 
alanlara cıkacak.

MUTUN AİLE GAZİNOSU |
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ W

DÜĞÜN ■ NİŞAN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÜN • EĞLENCE • B 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN H

REZERVASYON TEL . 513 10 71
Yi

ARTVİNLİLER DAYANIŞMA
YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ <F1 

BAŞKANLIĞINDAN 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Derneğimizin tüzüğünün 22. maddesi genel 
kurul kararımızla aşağıdaki şekilde değişti 
rilmiştir.
ESKİ HALİ :
MADDE 22 : DERNEĞİN GELİRLERİ
1- Demeğin giriş aidatı (500.000) beşyüzbin TL I
2- Üye aylık çidatı (50.000) Edibin TL
3- Demeğin mal varlığı ile elde edilen gelirler
4- Çay ve yemek paartileri, halk geceleri, sergi 
ve konferanslarla elde edilen gelirler
5- Bu bağış ve yardımlar mevzuataa uygun 
olmalıdır.
YENİ HALİ :
MADDE 22 : DERNEĞİN GELİRLERİ :
Derneğin giriş ve yıllık aidatları genel kurul 
tarafından günün şartlarına göre belirlenir.
1- Derneğin giriş aidatı 10.000.000 
(Onmilyonlira)
2- Üye aylık aidatı 2.500.000(İkimilyon* 
beşyüzbinlira)
3- Yıllık aidat toplamı 30.000.000 
(Otuzmilyonlira)
4- Derneğin mal varlığı ile elde edilen gelirler
5- Çay ve yemek partileri, halk geceleri, sergi 
ve konferanslarla elde edilen gelirler
6- Bu bağış ve yardımlar mevzuata uygun 
olmalıdır.

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
YAZICI ŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİLİR 
2K OFİS & KIRTASİYE 
Demirsubası Mh. Çeşme Sk. No: 18 GEMLİK

Tel: 51491 30Fax: 512 20 76
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^Kadınlarstrese 
daha dayanıklı

Sigara 500 milyon 
kişiyi öldürecek

Kadınların strese 
karşı erkeklere 
oranla daha 
dayanıklı olduğu, 
bazı hastalıklara 
daha az yaka
landıkları ve daha 
uzun ömürlü 
oldukları belirtildi. 
"www.genbilim. cjb 
.net" adlı internet 
sitesinde yer alan 
bilgilere göre, 
çalışmanın başarılı 
olabilmesi için bir 
miktar stres 
gerekiyor. Ancak, 
bunun belli bir 
düzeyi aşması 
kişinin dikkat, 
konsantrasyon ve 
çalışma isteğini 
azaltıyor.
Herhangi bir olay.

I kişide strese 
"i neden olurken, 

aynı durum başka 
kişide etkiye 

19 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 
ÇARŞAMBA 05.15 06.46 11.56 14.29 16.53 18.17

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Etfotye 110
Pote imdat 165
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Pot» Karakolu 513 18 79
Gar, Kam. 513 12 06

• KAYMAKAMLIK

KaymakamMc 513 10 51
KaymakamMc öv 513 10 52
CJavcjfiğı 513 10 53
CJavo Yrd, 513 29 54
Emniyet Mûd 513 10 28

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 46 03
Statyum 614 00 95
Orm.Böl.Şef. 513.12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 613 13 63
Askerlik Şb. 613 10 57
Karayolları 613 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Mûd, 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd, Md. 513 15 07
Tapu Sfcl, Mûd, 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 513 14 11
Tekel Md. 513 10 42
Ver, Dairesi Md. 513 10 95
İlçe Tanm Mûd. 513 11 86
İlçe Seç, Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

Uludağ Turtzm 513 12 12
Aydbn Turizm 513 20 77

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz ' 51316 37

Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukltgaz 513 80 00

O»/et Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
MerŞağ Ocağı 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Tak* 51318 21
Çmar Tak»! 613 24 67
GO/en Takıl 513 3240
Gemlik Takti 613 23 24
Mcr aehr Taksi 514 35 60

BELEDİYE

Santral 613 46 21 -23
Başkanlık 613 46 20
Zabıta 613 24 32
Otobüs İşlet, 61346 21-122 
Su İşlet, 613 45 21-116
itfaiye 613 23 26
Muhasebe Md.513 46 21 -182
Yazılşl. Md 51346 21-111
SU Arıza Yalnız 185

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR
PETROL 613 30 33

neden olmaya
biliyor. Bu 
durum, karşıla 
sılan olayın kişi 
için ne anlam 
ifade ettiğine 
bağlı olarak 
değişiyor. Olay 
sırasında 
kişinin, 
çevresinde 
destek alabile
ceği yakınlarının 
olması, sosyo
ekonomik durumu
nun iyi olması ile 
mutlu bir evlil
iğinin bulunması, 
stresle baş 
etmesinde önemli 
rol oynuyor.
Stresle 
mücadelede yaş da 
büyük önem taşıy
or. İlerleyen yaş ile 
birlikte çalışma 
kapasitesinin 
düştüğü ve strese

toleransın azaldığı 
belirtiliyor.
Cinsiyetin de 
strese karşı koy
mada belirleyici . 
faktörler arasında 
yer aldığına dikkat 
çekilen internet 
sitesinde, 
"Kadınların 
erkeklere oranla 
strese daha 
dayanıklı olduk
ları, bunun sonu
cunda da daha 
uzun bir ömre 

sahip olup, bazı 
hastalıklara daha 
az yakalanıp, 
hastalıktan daha 
çabuk kurtulduk
ları bilinmekte
dir" deniliyor. 
Stresle baş etmek 
için zaman zaman 
kas gevşetme ve 
solunum egzersiz
lerinin yapılması, 
kişinin dış ortama 
olumlu açıdan 
bakmaya çalışması 
öneriliyor.

Dünya genelinde 
1.1 milyar kişinin 
sigara içtiği belir
tilirken, bu 
rakamın 2025 
yılında 1.6 milyara 
yükseleceği tahmin 
ediliyor.
Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) 
verilerine göre, 
dünyada yılda 4 
milyon kişi sigara 
nedeniyle ölüyor. 
2030 yılında bu 
sayının 10 milyona 
çıkacağı ve bun
ların 7 milyonunun 
gelişmekte olan 
ülkelerde, 3 
milyonunun da 
gelişmiş ülkelerde 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Bugünkü sigara 
içme oranlan 
devam ederse, 
bugün hayatta 
olan 5ÜÜ milyon 
kişi sigara 
nedeniyle ölecek. 
Bunların yandan 
fazlası bugünkü 
çocuklar ve 
gençler.
Bu rakamlardan 
yola çıkarak 
ülkelere ulusal 
tütün politikalarını 
oluşturmalannı 
öneren WHO,

NÖBETÇİ ECZANE
19 Katım 2003 Çarşamba 

ÇAMLICA ECZANESİ

KErfez
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BUBİ

YIL : 31 SAYI : 1701
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-Reklamcıhk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günlen

Küresel Gençlik 
Tütün Araştırması 
ile şu anda 50 
ülkeden bilgi 
sağlıyor.
Bu bilgilere göre, 
çocuklar arasında- 
ki tütün kullanımı 
oldukça yüksek ve ’ 
giderek artıyor.
Dünya genelinde 
şu anda 13-15 yaş 
arasındaki genç
lerin % 6O’ı tütün 
tüketiyor.
Sağlık Bakanlığı 
2002 verilerine 
göre işe Türkiye 
genelinde üniver
site Öğrencileri 
arasında sigara 
içme oranı % 48 
civarında iken, lise 
öğrencilerinin % 
20’si, 7-13 yaş 
grubundaki 
ilköğretim öğrenci
lerinin ise % 11.7’ 
si sigara içiyor.
Dünya Sağlık 
Örgütü ve Türkiye, 
2010 yılına kadar 
15 yaş üzeri sigara 
içmeyenlerin oranı 
nı % 80’in üzerine 
çıkarmayı, 15 yaş 
altında sigara 
içmeme oranının 
% 100’e yakın 
olmasını sağlamayı 
hedefliyor.

http://www.genbilim
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Bayram işportacıya yaradı
Ramazan Bayramı nın yaklaşması nedeniyle, dün 
Kapalı Çarysı'daki esna fsinek avlarken, Salı 
Pazan'ndaki işportacıların bayram alışverişinden 
yüzü güldü. Halk, işportacılara adeta hücum etti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Ramazan Bayramı na 
bir hafta kala Pazar 
yerinde tezgah açan 
giysi esnafı halinden 
memnun gözükürken, 
vatandaşta ucuzluğa 
rağbet ediyor.
Konfeksiyon 
Mağazalarından 
bütçeleri yetmediği için 
alışveriş yapamayan 
dar gelirli vatandaşların 
uğrak yeri Pazar'da 
acılan tezgahlar oluyor.

Çocuk, Bayan ve Erkek 
kıyafetlerinde adeta 
"Ne alırsan vâr" görün
tüsü yasayan pazar 
yeri, özellikle kadın 
müşterilerin akınına 
uğruyor.
Çoraptan iç çamaşırı
na, gömlekten pan
tolona, yelekten cekete 
kadar her tür kıyafetin 
bulunduğu Pazar 
tezgahlarında adeta 
Bayram yaşanıyor.

ULAŞIM DAHİL

TAKSİT

DENEYİMLİ YURDIŞI 
REHBER KADROSU

••*** iHiafA Atauui «ommmI »umma rnvvA dHKılHON c»m»a

î 61 .?oo 29.*»P, ol 224.?.o<i 41.Ş5.P
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***** <*** <9
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Zeytin 
kaldırıma indi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zeytinin 
Gemlik’te 
Tahtakale’si 
olarak bilinen 
Orhangazi 
Caddesi, yeni 
mahsulün gelme
siyle canlandı. 
Marmarabirlik’in 
erken alımlara 
başlamasıyla, 
kararan zeytinini 
toplayarak 
pazara indiren 

' üreticinin 
en kolay satış 

1 yapacağı yer 
yıllardır

i Orhangazi 
Caddesi oldu. 
Eski Zeytin

Halinin olduğu 
yerden k.»pa- 
mayan /«Atin 
üreticisi veni 
Zeytin Halinin 
vatandaşa uzak | 
lığını da lusüne r 
rek. Orhangazi I 
Caddesi nde 
rahatlıkla alm 
bulabiliyor 
Birinci kalite 
zeytinin
1 milyon Hm» 
liradan <• * 
buldum han I 
gazi ı »Mi si nde 1 
basLnan hare I 
ketlilık özellikle । 
kahveci esnafını I 
memnun edıvor. I

BAYRAM YOĞUNLUĞU I 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ

ŞEKER BAYRAMINDA YURTDIŞI TURLARI 
KÜLTÜR TURLARI - KIBRIS TURLARA

IHUûLBliLlira
MAfMARIŞ I0HIH BAltfl »A|VAM CAlff^A CAKfTYA

Mısır ve Kızıldcniz'do Muhteşem Bir Tatil Jgg
KAHİRE-SHARM EL SHEİKH-İSKENDERİYE. i 
BOING 737’LERLE UÇUŞ AYRICALIĞI... 
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ v<f aÜVGNCeSİYLfl... *u»yy

Ol vrtP cuMmSaİ Domlna Coral Bay -^ÖA$İNÖ> 499.900••S9SJJİ 
’W>. ^“VCRfTlU ,

M KAHİRİ •«*•* •>. •«İKf*** "t •"»•> P0™; HmUM.» .mm t»***** ___ -

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK
Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44



Eğitim-Seıı ilçede başlayan öğretmen kıyımlarını kınadı

['Öğretmenler günü hediyesi sürgün”
Eğitim-Sen Gemlik Temsilciliğinden dün yapılan açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuna ile Şube Müdürü Cengiz Ozaslan. 
Hamidiye İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Başuğur ve Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Bilal Bala ile Müdür Yardımcısı Durmuş Ava'ntn AKP 
Hüku-'ieti tarafından hiçbir bulgu olmadan sürgün edilmesinin eğitim camiasını tepkisine neden olduğu belirtilerek, yönet ilerin eski görev
lerine iade edilmesi istendi. Sürgünler şiddetle kınandı. CHP, DSP, ÖDP, ADD ve Tünediler Kültür Derneği de olayı kınadı. Haberi syf 2'de

InnMift îilışıt sağlanamad
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri güler S- hotmail.com

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu Başköy’de üretici kuru
luşlarıyla biraraya gelen yöneticiler arasında zeytin alım fiyatlarının arttırıl
ması konusunda anlaşma sağlanamadı. Gemlik’i temsilen toplantıya katılan 
eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır, Birlik’in üreticiyi düşünmediğini söyledi. 

Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3fte
Böyle giderse Birlik dağılır

Bölgemizin tek üriinü olan zeytini değer- 
I lendiren kunm olan Marmarabirlik uzun yıllar
dan beri belini doğrultamıyor.

Bunun tek nedeni var.
Siyasiler...
Sağcı siyasiler, Marmarabirlik gibi bir üretici 

kuruluşunun köylünün cebini ilgilendirdiği için 
sürekH kinde oldular.

Ticari bir kuruluş olan Kooperatifleri, anti
demokratik bir yapı ile yöneterek partilerinin çift- 
Kderi yaptılar.

Bugün bu yapı değişmiş değil.
Merkezdeki sağ partiler tabanlarında birlik 

yönetimi için büyük kavgalar veriyorlar.
Marmarabirlik i dine geçiren, köylünün 

oylarım da eline geçireceğini sanıyor..
Ydbrdar zeytin alım ve satımlarında her türlü 

dalavereler çevirdiler.
Partili, yakm, akraba, eş dost hap kayrıldı.
Birlik sermaye yapamadığı için faiz batağın- 

' dan kurtulamadı.
TrByonluk mallar stokladılar, sattılar ?ma kara 

geçip ortaklarına pay dağıtamadılar. Fiyat poli- 
tikakmnda üreticiden yana olmadılar.

Marmarabirlik Genel Müdürü Olay Gazetesine 
yaptığı açıklamada Akhisar’a dikilen Gemlik tipi 
zeytin ağacının ürününün 900 bin lira olduğunu 
ve üreticiyi kurtar dığmı söylüyor.

Bana ayıp derler.
Bu beyefendi. Yaşamında hiç zeytin üreti

minde bulunmuş mu, zeytin toplamış mı?
Bu gidişte birlikteki kooperatifler kopar, birlik 

dağdır
Gemlik zeytinim Edmcikle, Akhisarla bir tutan 

yönetim kafası, bu işte ortağın yanında olamaz.

Yeni ilçe 
Milli 

Eğitim 
Müdürü 
görevine 
başladı 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna ve. 
Şube Müdürü Cengiz 
Özaslan’ın görevden 
alınarak, Bursa Çınar 
Lisesi’ne atandıklanna 
ilişkin yazının Kaymakam 
lığa ulaşması üzerine, 
Tuna ve Özarslan izin 
alarak, görevlerinden 
aynldı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine 
atanan Bursa Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
Edebiyat Öğretmeni 
Mehmet Ercüme.» dün 
öğleden sonra ilçemize 
gelerek, görevine başladı. 
Gazetemize açıklama 
yapan Mehmet Tuna, 
bugün Bölge İdare 
Mahkemesi’ne başvu
rarak, yürütmenin durdu
rulması isteminde bulu- 
nacağını söyledi.

Boş bankayı soydular
İstiklal Caddesi’nde bulunan ve boşaltıldıktan 
sonra Ziraat Bankası’na devredilen eski Emlak
Kredi Bankasının penceresinden giren hırsızlar,
tavanın plastik lambirilerini çaldılar.
İlçemizde ilginç bir 
hırsızlık olayı yaşandı.' 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan ve yıllarca 
Emlak Kredi Bankası 
olarak çalıştıktan sonra 
kapatılarak Ziraat 
Bankası’na devredilen, 
boş banka bürosuna giren 
hırsızlar, bankanın tavanını 
örten plastikten yapılma 
lambirileri çalarak, kaçtılar. 
Olay dün, Ziraat Bankası 
yöneticilerine bankanın 
camının kırıldığının 
bildirilmesi üzerine, boş 
banka bürosunda yapılan 
incelemede ortaya çıktı. 
Hırsızlar, yan camı 
sökerek lambirileri araca 
yükleyip götürmüşler.

Kadri GÜLER'in 
haberi sayfa 5’te Boş banka binasının tavan lambirilcrinin çalındığını gören 

Ziraat Bankası yöneticileri şaşkınlıklarını gizlcvemcdilcr.

hotmail.com
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Türkiye üzerinde 
oynanan oyunlar

Son günlerde ülkemiz çok ciddi terörist 
eylemlerle çalkalanıyor.

Ardı sıra gelişen olaylar ülkeyi sonu belir
siz bir noktaya doğru götürüyor.

Doğumuzda Irak....
Güneyimizde Kıbns.
İçimizde Kürt sorunu ve siyasal islamm 

şeriat düzen özlemi.
Değişik öğelerin tek bir kesişme noktası 

var.
Türkiye.
Stratejik konumumuz ülkemizi sorunların

dan anndıramıyor.
Sorunun birini çözümlesek diğeri 

karşımıza dikiliyor.
Bu sorunlar hem dış dünyayla ilişkileri 

hem iç barışı olumsuz yönde etkiliyor.
Çıkış nedenleri ;
Ekonomik istikrarsızlık.
Demokratik hak ve özgürlüklerin dönem

sel olarak kesintiye uğraması.
Islama verilen destek ile şeriat 

heveslilerinin güçlenmesi.
Özellikle son dönemde AKP iktidarının 

I Radikal İslâmî örgütlere yönelik operasyon- 
I lannı azaltması.

Rüşvet ve yolsuzlukların tüm hukuk 
I düzenini ve toplumsal değerler sistemini 
I yozlaştırması.
I Yukarıda saydığımız sorunların komşular- 
I ca ve emperyalist odaklarla beslenmesi 
I çözümsüzlüğü daha da zorlaştırmakta.
. Çare hukuk devletini işletmek, bireylerin 
I üretim gücünü teşvik etmek ve demokrasi 
I kültürünü yaygınlaştırmaktan geçiyor.

Çözüme giden yolda en önemli kilometre 
I taşlarından birisini eğitim oluşturuyor.
| Eğitim sistemine dönük kısır tartışmalar 
I ve cılız hamleler zarar veriyor.
i Doğru eğitim insan kalitesinin yükselme- 
I sine yarayacak.

Soran, sorgulayan, düşünen, çareler 
I üreten insanlar topluluğu ülkeyi düze çıkara- 
I çaktır.

Bakalım AKP’nin denetimindeki Hükümet 
I bu ağır sorunların altından kalkabilecek mi?

Umut vermesine karşın zor gözüküyor.
Çünkü onlar hala türbanı kamusal alana 

I taşımanın yöntemlerini arıyorlar.
Çünkü onlar kararlı değiller.
Çünkü onlar bir türlü diplomatik lisanı 

öğrenemediler.
Onlar şunu çok iyi bilmeliler ki;
Eli silah tutan hatta daha da ötesi bir 

ibadethaneye yönelten insan müslüman ola
maz.

Rahmetli Uğur Mumcu’nun deyimiyle:
“Teröristin sağcısı solcusu olmaz"
Ülkeyi parçalamak İsteyen tüm uçlara 

aynı uzaklıkta durmak gerekir.
Terör hoşgörüyü affetmiyor.
Vurdu mu sallıyor.

—raörrm------------------------------------------------sj

Eğim-Sen ilçede başlayan öğretmen kıyımlarını kınadı 
H

“Öğretmenler günii hediyesi sürgün
Eğim-Sen Gemilik 
Temsilciliğinden 
yapılan açıklamada, 
AKP hükümetinin 
öğretmenlere 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü hediyesinin 
sürgün ve kıyımlar 
olduğunu bildirildi. 
Dün Sendika 
merkezinde yapılan 
basın toplantısında 
bir süre önce 
Bakanlık müfettiş 
lerince başlatılan ve 
hiçbir dayanağı 
olmayan soruştur
manın sonuç vermeye 
başladığı ve sonuç 
lann ilçeye ulaştığı 
bildirildi.
Soruşturmalar sonucu 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Tuna, İlçe Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Cengiz Özarslan, 
Gazi İlköğretim Okulu 
Müdürü Bilal Balcı, 

Müdür Yardımcısı 
Durmuş Avcı, 
Hamidiye İlköğretim 
Okulu Müdürü Ahmet 
Başuğur’un görev
lerinden alınarak, 
başka okullara

sürgüne gönderildiği 
belirtilen basın açık
lamasında şu görüş 
lere yer verildi: 
“Adalet ve Kal 
kınma Partisi’nin 
adaletsizliği yapılan 
kıyımlarla kendini 
bir kez daha göster
miştir. Bu soruştur
ma sonucunda hiç 
bir bulgu olmadan, 
demokrat, çağdaş, 
ilerici ve Eğitim-Sen 
üyesi yöneticilerin 
görevden alınması 
düşündürücüdür. 
Kıyımların devam 
edeceği söylentileri 
eğitim çalışanlarını 
huzursuz etmektedir. 
Bu kıyımlar, 
Gemlik’te eğitimi 
olumsuz yönde 
etkilemektedir.
Bu kıyımlar, Gemlik 
halkını ve sevgili 
öğrencilerimizi 
cezalandırmaktan 
başka bir şey 
değildir. Gemlik 
halkına sesleni 
yoruz. Gemlik eğitim 
alanında çok 
şeyini kaybediyor. 
Gemlik’te üniversite

KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır.

SATILIK 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

Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır’da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 

140 m 2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

KİRALIK DAİRE
Manastırda 120 m2 

eşvalı lüks daire 
Tel s 513 46 11

Ilıca Caddesi’nde 
Kiralık Daire ve Dükkan 

Tel : 514 91 80

Gürle Iş Merkezî 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel : 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşhanı 
Kat : l’de lüx kiralık 

büro : 513 26 88

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYÜ’NDE 

SATILIK 3 KATLI BİNA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev : 524 71 79
Didim AKBUK’te 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m 2 arsa üzerinde 
11O m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba ile takas yapılır 

Tel. <0.532) 792 23 03

Siz de satılık veya kiralık ilanlarınızı, aradığınız eleman 
ilanlarınızı gazetemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz.

açılmasını istemeyen 
ziihniyet bu günde 
kendi kadrolarını 
apar topar yerleştir
menin peşindedir. 
Okullarımızda gerici 
kadroların 
çoğalmasıyla, eğitim 
kuramlarının birer 
tarikat yuvası haline 
getirilmesine asla 
izin üremeyeceğiz. 
Buradan bu işin 
taşoranlarına 
seslenmek istiyoruz. 
Amaçlarını za 
ulaştığınızı san
mayın. Eğitim cami
asında sizin gibi 
insanların olmasın
dan eğitim emekçi
leri adına utanç

duyuyoruz. Eğitim- 
Sen olarak bu kıyan- 
lan şiddetle kınıyoe 
Görevden alınan 
eğitim çalı şan laniMi 
en kısa süre içinde 
eski yerlerine dön
melerini istiyoruz.* 
DESTEK GELDİ 
Eğitim-Sen in dün 
akşam yapılan 
toplantısına, CHP, 
DSP, ÖDP, ADD, 
Tünediler Derneği 
Yardımlşma ve 
Dayanışma Demeği ( 
üyelerinden de j 
destek geldi.
Atamaları yapılan 
kişilerin Bölge İdare 
Mahkemesi’ne başvu
racakları öğrenildi.

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69 

92 Model Beyaz Broaduay 
LPG ruhsatına işli 

Orjinal 
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

ilk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12
Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford 

Escort CLX 
0.535.378 18 OO

1994 MODEL 
RENAULT SPRING 

1976 MODEL
MURAT 124 

0.536. 887 77 92

SATILIK YAZICI
OKI MICROUNE 3320 

9 PİN P RİNT ER J
TEL : 512 28 40 i
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Sayfa 3

Marmarabirlik’te
anlaşma sağlanamadı

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nünü bulunduğu Başköy’de 
üretici kuruluşlarıyla biraraya gelen yöneticiler arasında zeytin 
alım fiyatlarının arttırılması konusunda anlaşma sağlanamadı. 
Gemlik’i temsilen toplantıya katılan eski Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır, Birlik’in üreticiyi düşünmediğini söyledi.

Ero1 gûrçay

Başkan ve AK Parti

Seyfettin SEKERSOZ

Marmarabirlik 
Genel Merkezi 
tarafindan açıklanan 
zeylin barem 
fiyatlarına tepki 
gösteren 
Kooperatifler ile 
Ziraat Odaları nın 
yeni fiyat ayarla
ması için sect iğ i 
görüşmelerde 
bulunmak üzere 
seçtiği heyet 
eli boş döndü. 
Geçtiğimiz günlerde 
Mudanya’da bir 
araya gelen 
Kooperatif ve Ziraat 
Odaları temsilcileri 
aralarından seçtik
leri Bursa Ziraat

Odası Başkanı 
Fuat San, 
Orhangazi Ziraat 
Odası Başkanı 
Cevdet Altın, 
Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Doğru, İznik Ziraat 
Odası Başkanı İlhan 
San, Karacabey 
Ziraat Odası 
Başkanı İbrahim 
Kurt, Nilüfer Ziraat 
Odası Başkanı 
Şaban Yurttaş ile 
Gemlik’i temsilen 
Hakkı Çakır’dan 
oluşan heyet, 
18 Kasım Sah günü 
Birlik yönetim kuru
lundan aldığı rande-

Gemlikli üreticiler adına toplantıya katılan 
Hakkı Çakır, Birlik’in fiyatları arttırmadan 

yana olmadığını söyledi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

0 içerde, biz dışarda....
“0 içerde konuşur, biz içeri 
girmez, dışarıda bekleriz” 
Okim?
AKP li Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Turgut 
dışarıda bekleyecekler. 
Bazı AKP yöneticileri... 
Anlaşılıyor ki; yönetemedikleri 
Başkanın koruma 
bekçileri....

vu ile Başköy 
tesislerinde bir 
araya geldiler. 
FİYAT AYARLAMASI 
YOK 
Marmarabirlik’i 
temsilen Genel 
Müdür İsmail 
Erdoğan, Birlik 
Ticaret Müdürü ve 
yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı 
toplantıda, açık
lanan fiyatların bu 
yılki mahsul 
durumuna göre 
maliyetin çok 
altında olduğu, 
dolayısıyla müstah
silin mağdur 
edildiğinin iletildiği 
ancak yaklaşık 4 
saat süren tartış
malardan sonra 
müstahsile müjde 
çıkmadı.
Hakkı Çakır, 
Gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
"Toplantıda Birim 
fiyatları arasındaki 
farkların çok fazla 
olduğunu, örnek 
olarak ta kiloda 
200 tane gelen

zeytinin fiyatı 
2 milyon 300 bin 
lira iken 210 tane 
gelen zeytinin 
fiyatı 90 bin lira 
noksanla 2 milyon 
210 bin lira oluyor. 
10 tane zeytinde 
90 bin lira fark 
çok olduğunu 
savundum" dedi. 
TALEBİMİZ 
KABUL 
GÖRMEDİ 
Baremde görülen 
bu genişliğin 
daraltılması için 
teklif sunduğunu 
söyleyen Çakır, 
"Ne yazık ki 
teklifim kabul 
görmedi. Teklifim 
eğer kabul 
edilseydi, 410 tane 
gelen zeytinin 
fiyatı 1 milyon 
250 bin lira ola
caktı. Bu durum 
müstahsilin 
mağduriyetini bir 
ölçüde olsa 
giderecekti" , 
diye konuştu.

Devamı 
sayfa 6'da

AK Parti Gemlik ilçe yönetimi île. 
Başkan Mehmet Turgut arasındaki 
buzlanma sürüyor.

Bu gibi sürtüşmelerde, tarafların 
açıklamaları çok önemli.

İlçe yönetimi Başkan Turgut için 
şöyle demiş

“Yanında oluruz ama destekleme 
yiz”

Aslında bu açıklama, parti yöneti
mini bitirmiştir.

Sayın Mehmet Turgut kolunu bile 
kıpırtdatmadan puan kazanmıştır.

Karsı tarafın kendi kalesine attığı 
golle, avantajlı duruma geçmiştir.

AK Parti hükümetine yapılan 
eleştirileri takip ediniz.

En ağır eleştiriler Saadet parti 
merkezinden geliyor.

En ağır sloganlar, Milli Gazete 
manşetinde atılıyor.

Belediye Başkanı Turgut ile AK 
Parti ilçe yönetimi arasındaki sıkıntı, 
yerel baz da halledilmez hale 
gelmiştir.

Bu buzlanmaya, genel merkezin el 
koyması kesindir.

Genel merkezin de Mehmet 
Turgut’a destek vermesi sürpriz 
olmayacaktır.

Çünkü bu dağınık yelpazede, 
Belediye Başkanı adayı bulmak zor
dur.

Belediye Başkanı AK Partili.
Eri büyük gerginlik, AK Parti ilçe 

yönetimi ile Başkan arasında yasanıy
or.

İnsan bu tür bir sürtüşmeye, isim 
bulmakta zorlanıyor.

Zaman zaman, Başkan 
merkeziyetçi çalışması yüzünden 
eleştiriliyor.

Sadece bu kusur, iki tarafı bu 
derece karşı kamplara itemez.

Belki de Gemlik’te AK Parti ile, 
Saadet Partisi safları tam netleşmedi.

Bu belediye seçimleri, AK Parti ve 
Saadet Partisindeki taşların yerine 
oturmasını sağlayacak.

Yerel seçimlere doğru, herkesin 
kesin adresi belli olacak.

Bakalım bu sürtüşme sonunda, 
kabak kimin başında patlayacak.

I hkezki |
Ünlü iş adamına sordular.
“- Sanayideki en önemli faktör 

nedir?”
“- Emek mi, sermaye mi, yoksa zeka 

mı?”
İş adamı şu cevabı verdi.
“- Üç ayaklı bir sandalyenin hangi 

ayağı daha önemlidir.”



20 Kasım 2003 Perşembe

I------------ C3öGHS
HBoÜMLÜM GAZf r r ■■■

İnde tam TBMM’®
İmar Bankası ndan 
karşılığı olmayan 
devlet iç borçlanma 
senedi almış olan
ların paralan da 
ödenecek. 
Konuya ilişkin 
düzenlemeleri 
içeren yasa 
tasarısı Meclis 
Başkanlığına 
sunuldu.
Tasarıyla İmar 
Bankasından, 
karşılığı olmaması
na rağmen devlet 
iç borçlanma 
senedi alanların 
paralarının öden
mesine imkan 
tanınıyor. 
Bu bankaların 
mudilerinin elinde
ki devlet iç 
borçlanma 
senetleri tutan, 
3 Temmuz 2003 
tarihinde resmi 
gazetede ilan

edilen devlet iç 
borçlanma senet
lerinin günlük 
değerleri esas 
alınarak 
hesaplanacak. 
İmar Bankası bilgi 
işlem sistemindeki 
devlet iç borçlanma 
senedi alanlan 
gösteren listede 
yer almayanlar ile 
İmar Bankası nın 
bankacılık işlemleri 
yapma izninin 
kaldırılmasından 
sonra alındığı 
tespit edilen devlet 
iç borçlanma 
senetlerine ilişkin 
ise ödeme yapıl
mayacak. 
Ödemeler Tasarruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonu aracılığıyla 
gerçekleştirilecek. 
İmar Bankası’ndan 
devlet iç borçlanma 
senedi almamasına

rağmen sahte 
belgelerle ödeme 
yapılmasını talep 
edenler hakkında 
ise kanuni işlem 
yapılacak.
İmar Bankası’nda 
mevduat hesabı 
bulunanlara 
yapılacak ödemeler 
hakkında tasarıda 
bir düzenleme 
yer almıyör. 
Bu hesaplardaki 
paralar yeni bir 
yasal düzenleme

yapılmaksızın 
ödenebiliyor. 
Devlet iç borçlan
ma ihraç limiti 
8 buçuk katrilyon 
liraya çıkarılan 
tasarıyla, muvaza
alı hesaplar ile kıyı 
bankalarındaki 
paralan devlet 
güvencesine almak 
amacıyla yapılacak 
işlemlere ilişkin bir 
ödeme yapılmaya
cağı da hükme 
bağlanıyor.
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AROL MOBİLYA
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFON YER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

a

KALİTEDE ÖNCÜ

Mrk. : Homldtye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tef: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

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

Tef: (0.224) 363 98 72
ffll ___________ _________------------------------------------ ■
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Bağ-kur aylıkları 
ödeniyor

Bağ-Kur emekli 
aylıkları, 20 
Kasım ve 21 
Kasım Cuma günü 
ödenecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik
Bakanlığından 
yapılan açıklama
da, Kasım ayı 
ödeme günlerinin 
Ramazan Bayramı 
tatiline rastlaması 
dolayısıyla, ilgili 
kanunlar uyannca 
Bağ-Kur’dan 
yaşlılık, malullük

ve ölüm aylığı 
alanlann ödeme 
günlerinin yeniden 
belirlendiği 
bildirildi.
Buna göre, 
tahsis numarasının 
sonu 9, 7, 5, 3 ve 
1 ile biten 
Bağ-Kur sigor- 
talılanna bugün, 
tahsis numarasının 
sonu 8, 6, 4, 2 ve 
0 ile biten sigor
talılara ise 21 
Kasım Cuma günü 
ödeme yapılacak.

İŞTE ARADIĞINIZ FIRSAT
ULUSLARARASI DEV BİR ŞİRKETTE 

İŞ İMKANI

Yaşınız Cinsiyetiniz Eğitiminiz 
veTecrübeniz ne olursa olsun, 

İster full - Time, İster part 
Time Çalışıp, 

ÇOK KAZANABİLİRSİNİZ. 
BİLGİ İÇİN HEIV.ZN ARAYIN

Mustafa ÜNER
Yaşam Tarzı Danışmanı 
GSM : (0.535) 567 90 98

20 KASIM 2003 .

Devam edenler için KUPON NO : 25 i
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 20 1

BU PİZZANIN I
I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1

I BU İLAHI KESİP, 30 İLAN İLE I
İŞYERİNİZE GELENLERE |

! BİR PİZZA HEDİYE! j
■ İFTAR MENÜSÜ

I Çorba + I
Sıcak Yemek + ®

IPi/av +
Salata + Tatlı gL "

1 5.000.000.- TL. I
MAMA MİA PIZZARIA 1 

| |
I GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE I
] YÜZDE 20 İNDİRİM
J İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
■ Tel : 513 53 67 1
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TOYO TİCARET

✓ Power Supply Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ Web Tasarım
✓ Klavye Tamiri

DİĞER PARÇALARDA 
ŞOK FİYATLAR

PEŞİN FİYATINA
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE 
YAPILAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ
Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11 69 ■ 51312 25 

www.activebilisim.com

✓ 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

Soyamadan yakalandı
İstiklal Caddesi’ndeki bir apartman dairesinin 
çelik kapısını kırarak, içeri giren iki hırsızdan 
biri vatandaşlar tarafından yakalanarak, feci 
şekilde dövüldü. Kaçan hırsız aranırken, 
diğeri tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Seyfettin SEKERSOZ 

istiklal Caddesi 
üzerinde bir apart
manın dördüncü 
katında oturan 
Nizafet Kalaycı 
(31) isimli bayana 
ait evin çelik 
kapısını kırarak 
içeri giren 
hırsızlardan bîri 
kaçarken, diğeri 
vatandaşlar 
tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre olay önceki 
gün saat 12.30 
sıralarında mey
dana geldi.
Ev sahibinin dışarı
da olduğu zamanı 
kollayan 
Diyarbakır 
nüfusuna kayıtlı 
İhsan Anğar (22) 
ile adının İsmail 
olduğunu söylediği 
arkadaşıyla birlikte 
apartmana giren

iki hırsız, dairenin 
çelik kapısını 
zorlayarak 
içeri girdiler. 
Ev sahibinin eve 
erken gelmesi 
üzerine, bir şey 
ç alamadan 
evden kaçtılar. 
Hırsızlan son anda 
gören ev sahibi 
Nizafet Kalaycı ’nın 
bağırması üzerine 
hırsızlann peşine 
takılan vatan
daşlar, İhsan 
Anğar'ı 
yakalarken, 
adının İsmail 
olduğu öğrenilen 
diğer hırsız kaç
mayı başardı. 
VATANDAŞ 
DAYAĞI 
Mahalle sakin
lerinin yakaladık
ları hırsız İhsan 
Anğar’ın vatan
daşlar tarafından

dövüldü.
Polis, Angar’ı 
halkın elinden zor 
aldığı öğrenildi. 
Ihsan Anğar 
emniyette yapılan 
sorgusundan sonra 
çıkarıldığı 
mahkeme tarafın
dan tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
EMNİYETTEN
UYARI
Öte yandan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ’nden 
yapılan açıklama
da, vatandaşların 
hırsızlık olaylarına 
karşı duyarlı olma 
lan istenirken, 
gördükleri, 
duydukları her 
olayı not alarak 
155 polis imdat 
telefonunu araya 
rak bildirmeleri 
istendi.

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
SANYO-TOYOSEPTOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

una SOBASI BAZYAİI BATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

| FİTİL

ÇAKMAK 
■ FİLİTRE 
I POMPA

25.000.000.-TL
7.000.000.-TL

13.000.000.- TL
3.500.000.-TL

IYenl Pazar Cad, tpi fi a ha ah
*mak^MLİ<: 18/B W

Bos bankajn soydular
istiklal Caddesi’nde bulunan ve boşaltıldıktan 
sonra Ziraat Bankası’na devredilen eski 
Emlak Bank’ın penceresinden giren hırsızlar, 
tavan lambirilerini çaldılar.
Kadri GÜLER

İstiklal 
Caddesi’nde bulu
nan eski Emlak 
Kredi Bankası’nın 
camından içeri 
giren hırsızlar, 
bankanın tavanın
da bulunan plastik 
lambirileri çaldılar. 
İkinci kez satışa 
çıkarılan ancak, 
satılamayan 
Ziraat Bankası’na 
devredilmiş olan 
eski Emlak 
Bankası’ndaki 
hırsızlık olayı dün 
öğleden sonra 
farkedildi.
Bankanın Gazhane 
Caddesi’ne bakan 
ara camekanlarının 
üstündeki boşluk
tan merdiven daya
yarak, içeri giren 
hırsızlar, içerdeki 
koruma bantlarını 
kırarak, büyük 
camı söktükten 
sonra bankanın iç

tavanında bulunan 
plastik lambirilerin
büyük bir 
bölümünü sökerek, 
götürdüler.
İNCELEME 
YAPILDI 
Önceki gece, 
meydana geldiği 
sanılan hırsızlık 
olayından Ziraat 
Bankası Gemlik 
yöneticilerinin 
haberi olmadı.
Kullanılmaysan 
eski bankanın 
içinde eski Emlak 
Kredi Bankası’na 
ait evraklar ve 

öbüro ' _____

malzemelerinin 
bulunduğunu 
söyleyen ilgililer, 
bir vatandaşın 
bankanın yan 
camının kırıldığını 
bildirmesi üzerine, 
hırsızlık olayının 
ortaya çıktığını 
belirttiler.
Ziraat Bankası 
ilgilileri, 
görünürde tavan 
lambirilerinden 
başka bir şeeyin 
alınmadığını, 
ancak yapılan 
inceleme ile duru
mun tesbit edile
ceğini bildirdiler.

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ E Q QC QQ
KÖRFEZ OFSET ■“I O OU OO

BİLİCİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!
a a M TCKSÖır taMsoo »a a vıı 

■ 7/84 KUSfaTtete MÜZMEÎİ

http://www.activebilisim.com
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Asgari Ücret ikinci 
kez ele alınacak

Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 
1 Ocak 2004’ten 
itibaren geçerli 
olacak asgari 
ücreti belirleme 
çalışmaları 
çerçevesinde bugün 
ikinci kez 
toplanacak.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
Çalışma Genel 
Müdürü Cengiz 
Delibaş ın başkan
lığında biraraya 
gelecek olan 
komisyonun 
bugünkü toplan
tısında, yeni 
ücretin belirlen
mesinde baz alı
nacak verilerin

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
DOSYA NO : 2003 / 937 Talimat

MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miiktar ve kışmetleri yazılı bulunan mallar satışa 
। çıkarılmıştır.

Birinci artırma 19.12.2003 günü saat 11.oo- 11.10 da Mete Apak Oto Yıkama otopark, 
Endüstri Meslek Lisesi yanı Gemlik adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerinin & 60 ına istek
li bulunmadığı takdirde 24.12.2003 ÇARŞAMBA günü aynı yer ve saatte 2. artırma yapılarak 
satılacağı, bu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bul
masının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve 
bundan başka paraşa çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu 
mahçuzun satış bedeli üzerinden % 1 oranında KDV ‘nin alıcıya ait olacağı ve satış şart
namesinin icra dosyasında gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18.11.2003 İcra Müdürü

Muhammen malın kıymeti
Lira Adedi Cinsi
14.000.000.000.- TL. 1 16 ZF 062 plakalı Opel Agiia Marka

2001 model Z12XE19P28912 motor sayılı 
VVOLOHAF681GO17466 şaşi nolu

Basın r 2003/ 48

pffffmSostl 

S 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ S
DÜĞÜN ■ NİŞAN - SÜNNET ■ ÖZEL 6ÜN - EĞLENCE • § 

® TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN ® 
|| ACELE EDİNİZ! B 

| REZERVASYON TEL . 513 10 71 I

Devlet İstatistik 
Enstitüsü ile 
Hacettepe Üniver
sitesi’nden isten
mesinin karar- 
laştırılabileceği 
bildirildi.
Türk-İş, asgari 
ücretin belirlen
mesinde çalışan 
işçi ile birlikte 4 
kişilik ailenin esas 
alınmasını, belir
lenen tutarın işçiye 
net ödenmesini, 
asgari ücretin 
kademeli olarak 
vergi dışı bırakıl
masını, asgari 
ücretin belirlen
mesinde DİE’nin 
rakamlarının 
dikkate alınmasını 

ve belirlenecek 
ücretin en düşük 
memur maaşı 
düzeyinde olmasını 
talep ediyor.
TİSK ise asgari 
ücretin belirlen
mesinde sadece 
çalışan işçinin ken
disinin dikkate 
alınmasını, asgari 
ücretteki yaş 
ayrımının 20 yaş 
ve üstü olmasını, 
toplusözleşme 
uygulanan ve uygu
lanmayan işyerleri 
için farklı asgari 
ücret belirlenmesi
ni, sigorta primine 
esas kazancın alt 
sınırının asgari 
ücrete eşitlenmesi

ni istiyor.
TİSK de, Türk-İş 
gibi asgari ücretin 
büyük bölümünün 
kademeli olarak 
vergi dışı bırakıl
masını da 
savunuyor.
Komisyonun, çalış
malarını Aralık ayı 
içinde tamamla
yarak yeni asgari 
ücreti kamuoyuna 
açıklaması 
bekleniyor.
Asgari ücret halen, 
18 yaşından 
büyükler için brüt 
306 milyon lira, 
net 225 milyon 
999 bin lira olarak 
uygulanıyor.

Marmarabirlik’te 
anlaşma 1 

sağlanamadı
3. syf devamı müstahsili ile
TUTUMLARI 
KATI
Gemlik’i temsilen 
toplantıya katılan 
eski Belediye 
Başkanı Ziraatçı 
Hakkı Çakır, 
Birlik yönetiminin 
başta Genel 
Müdür olarak 
tüm yönetiminin 
anlaşmaz tutum
lar sergiledikleri
ni belirterek, 
"Maalesef bu * 
katı tutumlar 
sonucunda müs
tahsile müjde 
getiremedik" 
dedi.
Hakkı Çakır, 
toplantıdan sonra 
eline geçtiği 
Bursa gazete 
lerinin birinde 
Birlik Genel 
Müdürü İsmail 
Erdoğan’ın 
açıklamalarını 
okuduğunda şok 
geçirdiğini, 
yazıda sayın 
İsmail Erdoğan’ın 
Gemlik, 
Orhangazi ve 
Mudanya yöresi

Akhisar müstah
silini kıyasla
masının çok yan
lış ye talihsiz 
bir açıklama 
olduğunu söyledi.
ALLAH 
YARDIMCIMIZ 
OLSUN
Birlik yönetiminin 
toplantıya ön 
yargılı ve uzlaş
maz tutumlarla 
katıldığı için 
zeytinde fiyat 
ayarlamasına 
gidilmesinin 
bundan sonra 
mümkün 
gözükmediğini 
öne süren Hakkı 
Çakır, "Bıı yıl 
mevsimin çök 
kurak gitmesi ve 
çiçek açımından 
sonra sulamada 
geç kalınması 
zeytinde 
olgunlaşmayı 
geciktirdi. Şu 
anda her şey 
müstahsilin 
aleyhine devam 
ediyor. Allah 
yardımcımız 
olsun" dedi.

KONGRE İLANI 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM 
OKULU KORUMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin genel kurul toplantısı 13 Aralık 

2003 Cumartesi günü saat 11.30’da okul 
binasında yapılacaaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir 
hafta sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. 
Duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan heyetinin oluşturulması
3- Saygı duruşu
4- Yönetim kurulu çalışma raporunun okun

ması, görüşülmesi
5- Denetim kurulu çalışma raporunun okun

ması, görüşülmesi
6- Raporların aklanması
7- Yeni yönetim kurulu seçimi
8- Yeni denetim kurulu seçimi
9- Dernek tüzüğümüzün 19. maddenin 

değiştirilmesi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış.



DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

GÜNLÜK STTAS: GAZETE

BELEDİYE

Muhasebe Md.513 45 21 -182

NÖBETÇİ ECZANE

KErfez

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

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

613 45 21 -111
Yalnız 185
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Bebekleri
severken dikkat!

Vücutta mikrop 
yoğunluğunun en 
fazla olduğu yer 
olan "ağız"da 
300'ün üzerinde 
çeşitte milyonlarca 
mikroorganizma 
bulunduğu, 
özellikle bebeklerin 
ve çocukların 
ısıtılarak 
sevilmesinin sağlık 
riskleri doğurabile
ceği bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Diş 
Hastalıkları ve 
Tedavisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr.
Abdülkadir Şengün, 
yaptığı açıklamada, 
diş ve ağız 
bakımının, sağlıklı 
yaşam açısından 
vazgeçilmez 
olduğunu belirtti. 
Bakımsız dişlerin

çürüyerek, adeta 
mikrop yuvası 
haline geldiğini 
kaydeden Şengün, 
bunun da mikrop 
lann vücudun içine 
taşırrtnası sonucu 
çok sayıda tehlikeli 

ı hastalığa davetiye 
çıkarabileceğini 
vurguladı.
Şengün, diş ya da 
dişeti üzerine yer
leşen bir mikroor
ganizmanın 8 
saat içinde olgun
laştığını ve üre 
yerek, ağız içinde 
kolonize olabildiği
ni anlattı.

- Bu nedenle, ağız
içinde milyonlarca 
mikroorganizma 
bulunduğu dikkate 
alındığında dişlerin 
8 saatte bir mutla
ka fırçalanması, 
gerektiğini ifade 
eden Şengün,

Çay bakterileri 
olduruyor

$

"Mikropların 
üreme hızı 
düşünüldüğünde 
8 saat sonra ağız
daki ortamı tah
min etmek bile 
çok zor. Vücudun 
giriş kapısı olan 
ağız, bu süre 
içinde hastalık 
yapıcı birçok 
m ikroo rga n izmaya 

■ ev sahipliği yapar 
duruma gelir" 
dedi.
Şengün, özellikle 
bazı kişilerin 
sevginin dozunu

kaçırarak bebek
lerin yanaklarını, 
kolunu ve bacağını 
ısırarak sevdiğini 
belirterek, "Çocuk
ları ısırmayı düşü
nenler ağızdaki 
mikrop oranını 
hesaba katmalıdır. 
Bağışıklık sistemi 
yeteri kadar 
gelişmemiş küçük 
yaştaki çocuklar, 
ısırıldığmda mily
onlarca mikropla 
karşı karşıya 
bırakılıyor" diye 
konuştu.

20 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Perşembe 05.16 06.47 11.56 14.28 16.52 18.16

İtfaiye 110

GEREKLİ TELEFONLAR

Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 İ0 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kam. 5J3 12 06

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 513 12 12
Aydin Turizm 513 20 77

HASTANELER

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

TAKSİLER

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi

Takıl 
Manastır Taksi

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. Mûd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm 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

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 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 5131637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ukitgaz 5136500
BPGaz 51459 81
Bütünler Ukitgaz 513 80 00

513 30 33

AKCAN PETROL 
YERÜYURTLAR 
PETROL

Yapılan bir 
araştırmaya göre 
çay ağız hijyenini 
bozan zararlı bak
terilerle savaşarak 
dişeti hastalıkları 
ve çürüğün oluşu
munu azaltıyor. 
Daha önce yeşil 
çayın sağlığımız 
üzerine etkileriyle 
ilgili pek çok 
araştırma 
yapılmış fakat 
ülkemizde de 
bolca tüketilen 
siyah çay ile ilgili 
dikkat çekici 
araştırmalara pek 
r a s tlana ma m ışt ı. 
Bu araştırma; 
siyah çayın içinde
ki bileşenlerin diş 
üzerindeki gıda 
artıklarında asit 
üretimini ve bak
terilerin çoğal-

masını yavaşlat
tıklarını gösterdi. 
Aynı zamanda 
gıda artıklarının 
dişin üzerine 
yapışmasına 
sebep olan 
bakteriye! enzim 
glukosiltransfer- 
az'm etkisini 
yavaşlatıp, ağız 
hijyeninin 
korunması 
kolaylaştırıyor. 
Çayın içinde bulu
nan flor da doğal 
bir diş koruyu
cusu olarak etki 
gösteriyor, 
isveçli araştırma
cılar ise bu 
sonuçlara daya
narak gargara 
olarak bile çay 
kullanılabileceğini 
kanıtladılar.

20 K«ım 2003 Perşembe
YASEMİN ECZANESİ

YIL : 31 SAYI : 1702
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-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanma*)
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Ev baklavaları kapışıldı
11 Eylül İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği üyeleri tarafından 

hazırlann 120 tepsi baklava kermeste -ueta kapışılarak, satıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

11 Eylül 
Okul Aile 
Birliği 
tarafından 
gerçek
leştirilen 
"Baklava" 
kermesinde 
hazırlanan 
tepsilerin 
hepsi satıldı. 
Tamamen 
değişik 
yapılan ker
mes'te Okul 
Aile Birliği 
üyeleri
evlerinde kendi 
yaptıkları 
Baklava tepsi
lerini satışa 
sun ular.
17 milyon 500 
bin liraya satılan 
Baklavalardan

Bayramlıklar I 
Polis amcalardan!

> _____ I

Seyfettin SEKERSÖZ

elde edilecek 
gelirin tamamını 
Okulun yararına 
harcayacaklarını 
söyleyen Okul 
Aile Birliği 
yöneticileri, 
Ramazan 
Bayramı

öncesinde 
satabilecekleri 
en güzel malın 
Baklava 
olduğunu 
düşünerek 
kermesi düzen
lediklerini 
söylediler.

Vatandaşlar 
tarafından 
büyük rağbet 
gören 
"Ev Baklavası" 
kermesinde 
120 tepsi 
baklava satıldığı 
öğrenildi.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Ramazan
Bayramı öncesi 30 yok
sul öğrenciye giyecek 
yardımı yaparak 
sevindirdi.
İlçe Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’un yaptığı 
açıklamada, İstanbul’dan 
hayırsever iş adamının 
gönderdiği bayram 
giysilerini Namık Kemal, 
Şehit Ethem ve Lale- 
Kemal Kılıç İlköğretim 
okullarında oknvan 30

öğrenciye dağıttıklarını 1 
belirterek, "Uç İlköğre- 1 
tim okulumuzda belir- j 
/enen başarılı ancak 
fakir öğrencilerimize 
gönderilen kıyafetleri J 
dağıtarak onların 
sevinmesine aracılık 
ettiğimiz için çok 
mutluyuz" dedi.
Emniyet Müdürü kurt, 
aynca tespit ettikleri 
yardıma muhtaç ailelere 
de erzak yardımında 4 
bı donduklarını 
Söyledi.
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SAFRANBOLU» ABART

DENEYİMLİ YURDIŞI
REHBER KADROSU |

BAYRAM YOĞUNLUĞU 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ

ŞEKER BAYRAMINDA YURTDIŞI TURLARI 
KÜLTÜR TURLARI-KIBRIS TURLARI

Mısır ve Kızıldenız dc Muhteşem Bir Tatil 
KAHİRE-SHARM EL SHEİKH-İSKENDERİYE 
BOING 737’LERLE UÇUŞ AYRICALIĞI...
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ «■ flOVENCKSİYLI... V

. 4 GECE KAHİRE
^INTERjCONTlNENTAL

3 GECE SHARM EL SHEİKH 
• Domlna Coral Bay 499 900m

.SKSCİ»

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 
Tel : 514 47 71 Fax : 514 40 44



Gazetemizin yayını üzerine sağlık karnesi verilmesi sorunu son buldu

'SSK’da şifre sorunu çözüldü
Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesi’nde kurulan sistemle, sigortalı hastalara sağlık karnesi verilebilmesi için Ankara'ma dört aydar beklettiği 
kullanım şifresi dün geldi. SSK Genel Müdürlüğü, Gemlik Körfez Gazetesi ile Bursa Kent Gazetesi ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde yayınlanan haber* 
ler üzerine 4 aydır beklettikleri şifre sonununu çözdüler. SSK Gemlik Hastanesi Baştabibi Dr. Neşet Ciğerli, Genel Müdürlüğün sistem sertifikası içm 
yazı istediğini, sağlık karnesi verilmesi işlemlerine Ramazan Bayramından sonra başlanabileceğini söyledi. Kadri GLLERin haberi tayfa 2 de

Verem Savaş Derneği 1 
hastalarını sevindirdi

Gemlik Verem Savaş Demeği, Gemlik I 
ve Orhangazi’de bulunan kayıt altın
daki hastalarına yaptığı yardımları 
sürdürüyor. Dernek tarafından 
40 aile ye de kömür yardımında 
bulunuldu. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün ‘ 

haberi sayfa 8'de I

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
21 Kasım 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

“Hırsızlar canımızı sıkıyor
Güne Bakış

Kadri Güler 
kadri_guler@hotmail.com

Sorun çözüldü
Gemlik KÖRFEZ’in 18 Kasım günlü manşetini 

anımsarsanız şöyleydi :
“SSK Genel Müdürlüğü şifre için ne bekliyor?”
Aynı günkü köşe yazımda ise başlık “SSK’nın 

şi/resi” idi.
Konu ise, Gemlik Orhangazi ve İznikli sigor

talılara Gemlik SSK Hastanesi’nden sağlık karnesi 
verilmesi idi.

Ancak, SSK Genel Müdürlüğü 4 aydır sistemin 
çalışması için gerekli şifreyi göndermiyordu.

Bu haber ve yazımız üzerine ertesi gün Bursa 
Kent Gazetesi olayı manşetine taşıdı.

Bursa Hakimiyet Gazetesi ise Bölge sayfasında 
manşet yaptı.

Kentten, sevgili Tayfun Çavuşoğlu’na, Bursa 
Hakimiyet ten sevgili İhsan Bölük’e teşekkür ediyo
rum.

Bu konuyu gündeme taşımamıza yardımcı oldular 
ve aradan bir gün geçtikten sonra dün, sorun 
çözüldü.

Bu sorunun çözülmesinde büyük olasılıkla AKP’li 
millefvekilferinden biri yardıma oldu.

Hangisi olduğunu şimdiye değin öğrenemedim 
ama sorunun çözülmesine sevindim.

Çünkü yapılacak iş, vatandaş içindir.
Sigortalı işçi, emekli ve aileleri artık bir defter 

onayı için sıcakta-soğukta Bursa ya gitmeyerek, 
bunu daha ekonomik olarak ve zaman kaybetmeden, 
kendi oturduğu kentinde yaptırabilecektir.

Yani sağlık karnesi çıkarma zulmü artık sona 
erdi.

Sara şimdi SSK Hastanesi’nin diğer eksiklik* 
ferinde. Örneğin, hastanede büyük eksikliği bilinen 
hemşire sorununun çözümünde.

Sağlık karnesi sorununu çözenlerden, bu soruna 
da çare buhnalanm bekliyoruz. Teşekkürler.,.

İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Muhtarlar Derneği’ne yaptığı 
ziyarette, Muhtar ve vatandaşlardan hırsızlık olaylarında kendilerine 
yardımcı olmalarını istedi. Kurt, birçok sorunun çözüldüğünü hırsızların 
ise profesyonel kişiler olduğunu halkın emniyet güçlerine yardımcı 
olmaları gerektiğini söyledi. Seyfettin Şekersöz'ün haberi sayfa 39te

DSP, Başkan adayı Soysal 
Demokratik Sol Partisi İlçe örgütünün Marmara Izgara Salonu’nda yerdiği iftar 
yemeğinde beklenen açıklama İl Başkanı Remzi Tavşandan geldi. Tavşan, Gemlik 
Belediye Başkan adayının İl Genel Meclis üyesi İlhan Soysal olduğunu bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSOZ 

Demokratik 
Sol Parti İlçe 
Örgütü’nün 
düzenlediği iftar 
yemeğinde, İl 
Başkanı Remzi 
Tavşan, Gemlik’te 
Belediye Başkan 
adaylarının İl Genel 
Meclis Üyesi İlhan 
Soysal olduğunu 
bildirdi.
Marmara Izgara 
Salonu’nda düzenle
nen iftar yemeğine 
ilçe ve belde örgüt
lerinde görev yapan 
üyelerin yanında, 
İl Başkanı Remzi 
Tavşan ile Balıkesir 
Gönen İlçe Başkanı 
Ayla Umay’da

katıldı.
Neşe içinde yenen 
iftar yemeğinin 
ardından üyelere 
seslenen İl Başkanı 
Remzi Tavşan, son 
zamanlarda parti
lerinden aynlan 
kişilere ihtiyaçları 
olmadığını belir
terek, "İstediklere 
yere gidebilirler" 
dedi.
Yemeğe gelirken 
Rahşan Ecevit’in ilk 
kez kendini aradığını 
söyleyen Tavşan, 
"Sayın Rahşan 
Ecevit sislere selam 
söyledi ve ilçe 
kongrelerinin biran 
önce tamamlan
masını istedi, bu da

gösteriyor ki Büyük 
Kurultay yerel 
seçimlerden önce 
gerçekleşecek" açık
lamasında bulundu. 
Partilerinden gitmek 
isteyenleri tutmaya
caklarını da söyleyen 
Tavşan, önümüzdeki 
yerel seçimlerde par
tisinin Gemlik 
Belediye Başkan

adayı olarak
11 Genel Meclis Üyesi 
İlhan Soysal 
olduğunu söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bir trafik cezasının 
düşündürdükleri...

Dün ceza yedim.
Emniyet kemerimi takmadığım için.
Mazeretim yok.
Zaten emniyet kemeri takmamanın 

mazeri mi olurmuş.
Siz siz olun emniyet kemerinizi tak

madan yola çıkmayın.
Hem benim gibi ceza yemekten kurtu

lursunuz. Hem de bir gün canınızı kur
tarırsınız.

Ceza yedim yemesine de beni ve sizi asıl 
ilgilendiren, yol denetimi yapan polis 
memurunun davranış biçimi.

Otomobilime geldi.
Elini uzattı
Ben de evrakları...
Meğer elimi uzatmamı istiyormuş.
Tokalaştık.
Hani itirazla kendini gösteren doğal, bir 

reaksiyon olur ya...
Polis dostun hareketli o reaksiyonu 

bitirdi. Ortam yumuşadı.
Zaten bildiğimiz hatamız ve cezamız 

bile hatırlatıldı.
Ceza ödeme yöntemimiz soruldu.
Ehliyetimiz ve ruhsatımız istendi.
Alındı ve gidildi.
Ben de otomobilimi daha emniyetli bir 

biçimde park edip polis otosunun yanına 
gittim.

Ceza uyarısını yapan polis memuru 
arkadaş hemen yanıma geldi.
. - Neden zahmet edip otomobilinizden 
indiniz ben sizin evraklarınızı geri 
getirirdim.

- .... !!!!!
Anladığınız üzere dondum.
Zaten başından bu yana şaşkınlık 

geçiriyordum.
Şu son hareket tüy dikti.
Cezamı ödedikten sonra kemerimi tak

tım.
Sağ sinyalimi verdim.
Yola çıkacağım.
Polis dost yine yanımda.
Bu kez trafiği durdurup yol veriyor.
Bu kadar itibarlı bir ceza ödeme...
Valla insanın bir daha ceza ödeyesi 

geliyor.
Tabii işin şakası. Yolda düşündüm.
Öğrencilik dönemin aklıma geldi.
Toplumsal olaylar karşısında polis 

davranışlarını anımsadım.
Bir de geçen yıl yine bir ramazan günü 

beni durduran polisleri.
Nasıl mı anımsadım?
O da bende saklı kalsın.
Dün beni durdurup ceza yazan da polis.
Geçen yıl beni durduran da polis.
Copla insana saldıran da polis.
Ben işin içinden çıkamadım.
Çıkabilen beri gelsin.

Gazetemizin yayını üzerine sağlık karnesi verilmesi sorunu son bu

SSK’da şifre sorunu çöziiid
Gemlik, Orhangazi ve 
İznik’ti sigortalıların 
sağlık karnelerinin 
Gemlik 
Hastanesi’nden 
verilmesi için 
başlatılan çalış
maların Ankara’nın 
dört aydır şifre 
vermemesi yüzünden 
gerçekleşmemesi 
sorununun gazete 
mizde konunun haber 
yapılması üzerine 
çözüme kavuştu. 
Dün, Gemlik SSK 
Hastanesine 
Ankara’dan verilen 
şifre ile bilgisayar 
bağlantısı sağlanarak, 
sistem görünmeye 
başladı.
SSK Gemlik 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Neşet Ciğerli, 
sistemin çalışmaya 
başladığını, linkin 
kurulduğunu ve 
Ankara’daki 
sigortalıların 
sistemine girebildik
lerini söyledi. 
Ciğerli, Genel 
Müdürlüğün kullanım 
sertifikası istediğini 
bunun için faksla

Ankara’ya bilgi 
verildiğini, posta 
kanalıyla da yazının 
gönderildiğini 
belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Binlerce sigortalıyı 
sevindirecek haberi 
bugün aldık. Genel 
Müdürlüğümüz bil
gisayar ağını açtı. 
Böylece sisteme 
geçebildik. Bizden 
kullanım sertifikası 
alınması istendi 
onun da yazısını 
gönderdik.
Bayram sonrası ser
tifika izni gelir ve 
sağlık karnelerinin 
Gemlik Hastanemiz 
den verilmesine 
başlarız” 
SEVİNÇ YARATTI 
SSK Gemlik 
Hastanesi’nden sağlık 
karnelerinin 
verilmesinin sigor
talılar kesiminde 
duyulması ilçede 
büyük sevinç yarattı. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, yaptığı açıkla-

kuyruklarında bekle
mekten kurtulacak- ■

mada, şifrenin 
Ankara’dan 
gönderilmesinin bin
lerce işçi emeklisini 
sevindirdiğini, emekli 
olmuş üyelerinin 
Bursa’ya giderek 
sağlık karnesi çıkar
maktan kurtuldukları 
için mutlu olduklarını 
belirterek şunları 
söyledi :
“Bu konuda emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyorum. 
Gemlik büyük bir 
ilçe. Bu tür hizmet
lerin halkın ayağına 
getirilmesi çok 
güzel. Bursa SSK 
Bölge Müdürlüğü 
nün de böylece iiş- 
leri biraz da olsa

maddi ve manevi 
yönden rahatlattı." 
Öte yandan Petrol İş 
Sendikası Bursa 
Başkanı Nuri Han ise 
haberin sevindirici 
olduğunu. Gcmfifr. 
Orhangazi ve İznik! 
SSK sigortalıların 
büyük bir külfetten

di. Nuri Han. “ Bu 
hizmetin Gemlik'e 
getirilmesinde emdb 
leri geçen herkesi 
işçiler adına 
kutluyorum." dedi.

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

SATILIK OTO

SÖtelfcKÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alınmaktadır.

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

Hamidîye Mh. Yavuz Sok. 
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır’da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Gürle İş Merkezi

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert Işhanı 

Kat : l'de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYÜ NDE 

SATILIK 3 KATLI BİNA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev : 524 71 79
Didim AKBUK’te 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m2 arsa üzerinde 
11O rr»2 - 55 rr»2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira

Tel. (0.532) 792 23 03

Siz de satılık veya kiralık ilanlarınızı, aradığınız eleman 
İlanlarınızı gazetemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz.

LPG ruhsatına işE 
Oıjinal

6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02 

İlk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12
Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford 

Escort CL\ 
0.535.378 18 OO

1994 MODEL ~ 
RENAULT SPRING 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATILIK YAZICI 

OKI MİCROUNE 3320 
9 FİN PRINTER

TEL : 512 28 40
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İlçe Emniyet

^ghttâı ŞEKERSOZ
Dçe Emniyet Müdürü 
AB Kemal Kurt ile 
Şube Amirlerinin de 
katıldığı Emniyet. 
Muhtar. Vatandaş 
toplantısında öncelik- 
fi olarak hırsızlık 
olayian ile yeşil kart 
uygulaması masaya 
yatmkb.
Daha önce
kendilerine iletilen 
birçok sorunu 
çözüme kavuşturduk
larım söyleyen Kurt. 
Atatürk Okulu bahçe
si. Zübeyde H anım 
Kreş bahçesi ile 
nh tunda içki içenlere 
yönelik caydırıcı 
önlemlerin alındığın ı 
hatırlatarak. Okul 
çıkışlarında

7- önlemlerin art-
* * tmkhğını bildirdi. 

ÇİZGİLER ÇİZİLDİ 
İstiklal Caddesi nde 
yol çizgilerinin 
Belediye ile işbir
liğine gidilerek 
çiriMjğuu söyleyen 
Kurt, bir vatandaşın 
çrnpkı den önce ışıklı 
lamba istemine ise 

Bu çalışmalar il 
trafik komisyo 
nunun vazifesi, ışık 
konulduğunda 
trafikte yoğunluk 
yaşanır mı düşünce
si var. Ancak bu

yaptığı ziyarette, Muhtar ve vatandaşlardan hırsızlık olay
larında kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

TAŞI 
GEDİĞİNE

Nasıl is bu

fesiz sayısı artmış, 
issizlik oranı azalmış.
DİE böyle açıklıyor.

Nasıl işbu!
tosa artacak, işsizlik azalacak?
Anlayabilene aşkolsun.

ernegı ne

Dçe Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlardan kendilerine yardımcı olmalrını istedi.

konuda araştır
malar sürdürülü 
yor" açıklamasında 
bulundu.
Eşref Dinçer
Mahallesindeki
Hurdacıların yaktık
ları lastiklerden 
vatandaşın h aklı 
şikayetleri olduğunu 
da belirten İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, şikayet
lerin derhal üzerine 
gidilip mani olun
duğunu söyledi.
Vatandaşın şikayet
lerinden birinin de 
Kayıkhane’de bulu
nan barınak 
olduğunu söyleyen 
Kurt, "Vatandaşın 

biri buraya arsasın
daki toprağı dökü 
yormuş, duyarlı 
vatandaşlardan 
gelen şikayetleri 
değerlendirerek 
sorunu çözümledik" 
açıklamasında 
bulundu.
EN BÜYÜK 
SORUN HIRSIZLIK 
Küçük Adli olayların 
dışında hırsızlık olay
larına çözüm aradık
larını belirten Kurt, 
muhtarlardan bu 
konuda kendilerine 
yardımcı olmalarını 
istedi.
Kurt, "Apartman 
yöneticilerini 
hırsızlara karşı 
duyarlı olmalarını 
ikaz edebilirsiniz. 
Diş kapılarını 
kapatmalarını 
hatırlatabilirsiniz, 
binaya girenlerden 
şüphe duyulduğun
da hemen polis 
155'1 aramalarını 
söyleyebilirsiniz " 
diye konuştu.
KAPICILAR 
UYANIK OLMALI 
Hırsızlık yapanların 
ilçeye dışarıdan 
geldiklerine dikkat 
çeken Müdür Kurt, 
bina kapıcılarının 
uyanık olması gerek
tiğini ve yabancı 
görülen kişilere 
dikkat etmelerini 
istedi.
Kurt, ayrıca cep tele
fonlarıyla arandığın
da Bursa’nın çık
masının önemli

olmadığına 
değinerek, "Siz yeter 
ki aradığınız yerin 
Gemlik olduğunu ve 
yeterli adresi verin, 
bize ulaşması 
sadece yarım daki
ka dır" açıklamasın
da bulundu.
HIRSIZLAR 
PROFESYONEL 
OLDU
Hırsızların 2-3 işten 
sonra profesyonel 
olduklarına dikkat 
çeken Kurt, girdikleri 
evlerde ipucu bırak
madıklarına dikkat 
çekerek, "Ev hırsız 
lan özellikle tenha 
yada kalabalık 
binaları seçiyorlar. 
Binaya giren hırsız 
üst kata kadar 
çıkarak kapıları din
ledikleri ve özellikle 
üst ve en alt katları 
tercih ettiklerini 
söyleyerek "Evden 
çıkarken en azından 
bir lambayı açık 
bırakın, yada bir 
radyo açın, hırsız 
'evde insan var' 
diyerek çekinsin" 
diye konuştu. 
Hırsızlık olaylarında 
şikayet olmadığında 
mahkemelerin olaya 
bakmadıklarını hatır
latan Kurt, polisin 
sadece ifade almakla 
yetindiğini belir
tirken, vatandaşların 
hırsızlık olaylarında 
vakit geçirmeden 
polisi aramasını bir 
kez daha hatırlattı.

Devamı suyja d'dc

4 . Ero1 GÜRÇAY

Teröre yabancı 
değiliz

Yıllar yılı, terörle iç-içe yaşadık.
Yaşadığımız terör, sadece dış 

odaklı değildi.
Yerli malı terör de, yabancıdan 

aşağı kalmadı.
Hatta belki de geçti.
Zaman zaman yerli terörle, 

bürokrasi kendini korudu.
Zaman zaman yerli terör, iktidarı 

yıkmak için kullanıldı.
1979 yılının son aylarını hatır

layın.
Her gün birkaç kişi, terör kur

banıydı.
Gazetemizin yazı işleri müdürü 

Cengiz Göral’da yerli malı terör kur
banıydı.

Bu cinayete, dış mihrakların eseri 
diyebilirmiyiz.

Uğur Mumcu’nun ölümü de, 
muamma oldu.

. Sayın Mehmet Ağar Uğur 
Mumcu'nun eşine, şöyle demişti.

“- Bu duvardan bir tuğla çeker 
sek, hepimiz duvarın altında 
kalırız. *'

Bunun anlamı da, terörün yerli 
malı olduğudur.

. Komutan Eşref Bitlis’in uçağı, bu 
mu tuttu.

Yoksa, onu da yerli terör mü sus
turdu.

Bu konuda, hala açıkta kaldı.
Kısacası, terör konusunda çok 

temiz bir sicilimiz yok.
Büyük cinayetlerden sonra, bir 

çok zanlı yakaladık.
Aslında, gerçek katilleri yakalaya

madık.
Yönlendirildiğimiz kişileri, 

yakaladık.
Sinagog’lardaki patlamadan 

sonra, sitemkar demeçler verdi.
Batı ülkelerine yüklendik.
Sinagog’tâki patlama, diplomatik 

bir terör izlenimi veriyor.
Yıpranan İsrail’in imajını kurtar

mayı amaçlıyor.
İsrail ile buzlanan ilişkilerimizin, 

yeniden gelişmesini arzuluyor.

Gemlik’ti işadamı İbrahim 
Aydın’m vefatına, çok üzüldüm.

Tüm ailesine, başsağlığı diliyo
rum.

Ayrıca, Necati Aydın’a, Ceyhan 
Aydın’a, ve damatları (sınıf 
arkadaşım) Seçkin Onur’a sabırlar 
dilerim.
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ANAP gençlerine güveniyor "Hırsızlar canımızı 
sıkıyor”

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kollan yeniden 
belirlenirken İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt "Yerel seçim
lerde gençlerimize 
güveniyoruz.
Onların desteğiyle 
Belediye Başkanlı 
ğt’nı biz kazana 
cağız" iddiasında 
bulundu.
Eski Gençlik 
Kollan Başkanı 
İbrahim Aşan’ın 
ilçe yönetim kurulu 
üyeliğine seçilme 
sinden sonra yöne
tim olarak tekrar 
oluşturulan İlçe 
Gençlik Kollan 
Başkanlığına Erhan 
Çelik getirildi.
Önceki akşam parti 
binasında İlçe 
Başkanı Ferhat 
Kurt ve 11 Genel 
Meclis Daimi Üyesi

Adnan Tekin ile 
partililerinde hazır 
bulunduğu 
toplantıda basına 
tanıtılan Anavatan 
Partisi İlçe Gençlik 
Kolları şu isimler
den oluşuyor : 
Başkan Erhan 
Çelik, Başkan 
Yardımcıları 
Hüseyin 
Barutoğulları,

Hüseyin Kartal, 
Davut Aydan, 
Sekreter Selda 
Çavdar, Muhasip 
Hülya Ertekin, 
Yeşim Aydın, 
Basın Sözcüleri 
Aysun Fındık, 
Özdal Emekçi, 
Halkla İlişkiler 
Serkan Yetim, 
Ferdi Sevim, 
Ömer Vural,

Yerel Yönetim 
Sorumluları 
Süleyman Gülhan, 
Serdar Sancar, 
Miting Alanların 
dan Sorumlu İrfan 
Gündüz, Berkan 
Ekşi, Yönetim 
Kurulu Üyeleri 
Zehra Çelik, Emre 
Dalarel, Gamze 
Dağıstan, Murat 
Yıldız.

3. sayfama dev amı 
DERDİMİZ
YEŞİL KART 
Muhtarların en 
büyiik sorunu olan 
Yeşil Kart arast ır- 
malannda polisin 
muhtarlarla işbirliği 
yapmalarının 
istendiği toplantıda 
bazı muhtarlar "Biz 
arabası olanı, evi 
olanı malt olanı 
bildirerek ’Yeşil 
Kart alamaz’ 
dediklerimiz 
maalesef adı 
geçen kartı 
rahatlıkla alabili 
yortar" diyerek

İŞTE ARADIĞINIZ FIRSAT
ULUSLARARASI DEV BİR ŞİRKETTE 

I $ İMKANI

Yaşınız Cinsiyetiniz Eğitiminiz
veTecrübeniz ne olursa olsun, 

İster full * Time, İster part 
Time Çalışıp, 

ÇOK KAZANABİLİRSİNİZ. 
BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN 

Mustafa ÜNER
Yaşam Tarzı Danışmanı 
GSM : (0.535) 567 90 98

Sosyal YardookMma I 
Vakfı ndalu 
görevlilerin ger«kk I 
bilgileri kendi
lerinden almaddi 
lanndan yakmddar. I 
Yaklaşık 2 saat 
süren toplantıda 
ayrıca hır sız fak cday- I 
lannin nasıl yapda- I 
bileceği, önlen»' 
lerinin nas ıl afa 
nabileceği konusun- I 
daki açıklayıcı 
broşürlerin bina 
girişlerine asılarak 
vatandaşla nn 
bilinçlendirilme ı im I 
gidilmesi 
kararlaştırıldı

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMABASINBAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE
töRFEZ OFSET 1 513 96 83
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Devam edenler için KUPON NO : 26 |
Yeni başlayanlar için KUPON NO : 21 1

' BU PİZZANIN I

TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ!

BU İLANI KESİP. 30 İLAN İU 
İŞYERİNİZE GELENLERE

BİR PİZZA HEDİYE!
İFTAR MENÜSÜ 

Çorba + 
Sıcak Yemek + 

Pilav + 
Salata + Tatlı 

5.000.000.- TL.
MAMA MİA PIZZARIA

| s>d I |

I GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE ı
। YÜZDE 20 İNDİRİM ■
[ İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK'

■ Tel : 513 53 67 I



’ip
'tL

LL

ALPEREN DENİZCİLİK VE 
NAKLİYAT LTD. ŞTİ.

KADİR GECESİ 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN B0ZVLMAMAS1. 

GEÇMİŞİNİ ATASINI VNVTMAYAN 
ÖRF VE ADETLERE BAĞLI VE SAYGILI, 

İSLAMIN ÇAĞRISINA CEVAPSIZ KALMAYAN. 
TVRK OLMANIN VERDİĞİ 

GVRVR VE ONVRLA YAŞAYAN. 
HZ. ÖMER’İN ADALETİNİ TAŞIYAN. 

PEYGAMBERİMİZİN ŞEFAATİNE 
NAİL OLACAK BİR

VMMET VE MİLLET DİLEĞİMİZLE; 
LEVH-İ MAHFVZT>AN VER YVZVNE 

İNDİRİLEN YÜCE KİTABIMIZ 
KVR’AN-1 KERİMİN NVRV VE 

BEREKETİ ŞANLI VE KAHRAMAN 
MİLLETİMİZLE OLSVN 

KÂDİK GECEMİZ MVBAREK OLSVN

MURAT CÜCÜK & ZÜLFİKAR TOSUN
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Kamu işçilerine teşvik
Kamu İşçilerine, 
işten ayrılmayı 
teşvik edici düzen* 
leme getirildi. 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel 
Kurulu'nda kabul 
edilen düzenle
meyle, kendi isteği 
ile işten ayrılan 
kamu işçilerine

kıdem tazminattan, 
yüzde 20 fazlasıyla 
ödenecek.
Genel Kurul'da 
kabul edilen ek 
bütçe yasasıyla, 
özelleştirme kap
samındaki kuru
luşlarla, ser
mayesinin yansın
dan fazlası kamuya

ait kuruluşlarda ve 
kamu iktisadi 
teşebbüslerinde 
çalışan işçilerin, 
kendi istekleriyle 
işten ayrılmaları 
halinde, kıdem 
tazminatlarının 
yüzde 20 fazlasıyla 
ödenmesi, hükme 
bağlandı.

Bu hükümden yarar 
la n ma k isteyen işçi
lerin, kanunun 
yayı mı ta rih inden 
itibaren 15 gün 
içinde başvurarak, 
31 Aralık 2003 
tarihine kadar, 
kendi istekleri ile 
işten ayrılmaları 
gerekiyor.

84 bin 888 kişi, 
başvuruda 
bulundu

DÜZELTME İLANI 
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

15.11.2003 Cumartesi günü 1698 sayı ile yayınlanan gazetenizdeki yemek hizmeti ihale 
ilanımızın;

- 2 maddesine c bendiyle “şin süresi 366 gün (12 aylık) sözleşmenin onayı ile 
başlanacak 31.12.2004 tarihinde sona erecek” ibaresinin eklenmesi

- İlanın 4 maddesinin f bendi yerine “İdari şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) 
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin ihale tarihinden önceki üç 
ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname” ibaresinin eklenmesi

- İlanın ö maddesindeki açık teklif usulu ibaresinin “Açık ihale usulü” olarak değiştir
ilmesi

- İlana r maddesi ile “ihale sadece yerli isteklilere açıktır” ibaresinin eklenmesi
- İlana s maddesi ile “Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler” ibaresinin eklenmesi 
İlgililere duyurulur. Basın 2003 / 51

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Belediye Hizmet Binası altından bulunan 1 ve 6 nolu dükkan
lar 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereği açık teklif (arttırma) usulü ile 3 yıllığına 1 Nolu 
dükkan aylık 195.000.000 TL. 6 nolu dükkan aylık 225.000.000 Tl üzerinden 17.12.2003 tar
ihinde saat 14.00 Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

1- ihaleye katılacaklardan ikametgah, nüfus sureti, istenecektir. Muammen bedel 
üzerinden % 3 geçici teminat alınacaktır.

2- İhale tarihi saat 12.00 (Oniki) ye kadar teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklar 
Belediyemiz tahsil şefliğine teslim edilecek bu saatten sonraki müracaatlar kabul 
edilmeyecektir.

3- İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Belediye Tahsil Şefliğinde göre
bilirler.

Erdinç ARABALI
Basın: 2003/ so Belediye Başkan Vekili

Sağlık
Bakanlığı ’nca 
sözleşmeli 
çalıştırılacak 11 
bin 255 yardımcı 
sağlık personeli 
için açılan sınava, 
84 bin 888 
yardımcı sağlık 
personeli 
müracaat etti. 
Sağlık
Bakanlığı’nca;
100 diyetisyen, 
1OO psikolog, 
100 fizyoterapist, 
30 sağlık 
teknikeri (ody- 
ometri), 500 
sağlık teknikeri 
(acu tıp;, Z oın 
184 hemşire, 3 
bin 601 ebe, bin 
10 sağlık memuru 
(toplum sağlığı), 
750 sağlık memu
ru (laboratuvar), 
750 sağlık memu
ru (röntgen), 750 
sağlık memuru 
(anestezi), bin 40 
sağlık memuru 
(acil tıp) ve 340 
sağlık memuru

(tıbbi sekreter) 
o I ma k üzere 
toplam 11 bin 
255 pozisyona 
sözleşmeli •MM 
personeli alımı 
için ya pılacak 
sınava basvurular. 
7 Kasım da 
sona erdi.
Sınav, Milli Eğitim 
Bakanlığı Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü Ölçme 
ve Değerlendirme 
Daire Başkan 
lığı’nca. 13 Aralık 
2003 saat 
10.00 da; Adana. 
Ankara. Antalya. 
öaiiKesır. öamn. 
Bursa, Çorum, 
Denizli, Diyar 
bakır, Edirne, 
Erzurum, Elazığ, 
Eskişehir, Gazi 
antep, İstanbul. 
İzmir, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, 
Mersin, Samsun. 
Sivas, Trabzon ve 
Van il merkez
lerinde yapılacak.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MILTON AİLE GAZİNOSU I
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ ®

DÜĞÜN ■ NİŞAN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE • İ| 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN S

REZERVASYON TEL . 513 10 71

GEMSİAD Gemlik Sanayici ve Işadamiar 
Derneği’nin 06/06/2003 tarihinde yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısında, aşağıda 
açıklandığı şekilde tüzük değişikliği 
yapılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ : Madde 22: Üyeler girişte 500 
ABD Dolan’mn o günkü TL değeri üzerinden 
giriş aidatı ve 2001 yılı için 180.000.00ü - TL_ 
2002 yılı için de 240.000.000 TL yittik a dal 
öderler. Bu miktar nakit olarak verilebileceği
gibi ait olduğu yılın haziran ayı sonuna kadar 
ödenebilir. Yapılan her ödeme için alındı belge
si verilir ve üye kayıt defterine işlenir. Aidat 
miktarları, genel kurul toplantılannda değiştir
ilebilir.

YENİ ŞEKLİ: Madde 22 : Üyeler girişte 2003
yıh için 500.000.000. TL giriş aidatı ve ayhk 
aidat olarak her ay 40.000.000 TL olmak üzere 
yıllık toplam 480.000.000 Tl öderler. 2004 yıh
giriş aidatı olarak 750.000.000 TL. ve aylık aidat 
olarak her ay 50.000.000 TL olmak üzere yittik >
toplam 600.000.000 Tl öderler. Bu miktar naak-
it olarak verilebileceği gii ait olduğu yılın hazi
ran ayı sonuna kadar ödenebilir. Yapılan her 
ödeme için alındı belgesi verili’’ ■' üye kayıt 
defterine işlenir. Aidat miktarian. genel kurul
toplantılannda değiştirilebilir.
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Kış aylarında cildinize 
T dikkat edin!

Kolonya temizlemeH H •• 1 V«1 urunu demi
Kış aylarında soğuk 
ve kirli hava cilde 
zarar veriyor.
Cilt uzmanlan, 
doğru bakım 
yapılarak cildin kış 
şartlarına karşı 
korunabileceğini 
belirtiyor.
Bu aylarda, farklı 
özelliklere sahip 
ciltler için uyulması 
gereken 
kurallar var.
Uzmanlar, daha 
gene bir cilt için en 
iyi müdahalenin cilt 
bakımla n oluştur
maktan geçtiğini 
vurguluyor, 
ilk olarak cilt ti 
pinin belirlenmesi 
gerektiğine değmen 
cilt uzmanlan, şu 
uyardan yaptılar: 
Pürüzsüz ve canlı 
bir cüt, güzelliğin 
kendisidir. Tüm 
ciltler. hassas, 
kuru, karma, yağlı, 

21 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM TAŞI
05.17 06.48 11.56 14.28 16.52 18.15

olgun ve lekeli 
olmak üzere beş 
başlıkta toplanırlar. 
Kışın hassas ciltler 
ince, nazik, hassas 
ve şişkinliği saklay
acak ürünler; kuru 
ciltler ise yumuşak
lık ve canlılık sağla 
yıp, nem oranını 
artıracak ürünler 
kullanmalılar.
Karma ve yağlı 
ciltler ise, yumuşak 
bir görünüm 
kazanıp, siyah nok
taların azalması ve 
gözeneklerin sıkış
ması, ciltteki 
yağların dengelen
mesine faydalı ola
cak ürünleri 
tercih etmeli.
Olgun ciltlerde ter
cih edilecek ürün
ler, zamanla oluşan 
kırışıklıklarla savaş
maya yardım ede
cek ürünler olmalı. 
Lekeli ciltler de,

teni açarak 
lekelerin azalmasını 
sağlayacak güneş 
koruyucu faktör
lerin kullanılmasına 
dikkat etmelidir.
Makyaj ve güzellik 
uzmanları ise bu 
kış, günlük makyaj
da renk cümbüşü 
yaşanacağını belir
tiyor. Uzmanlar, 
fujyanm tüm ton
ları, mor, mürdüm, 
lacivert, mavi-yeşil 
ve kahverengiden 
oluşan far kombi

nasyonları bu kış 
çok kullanılacağını 
kaydediyor.
Eyeliner yerine, 
renkli kalın farlar 
ve yine renkli 
rimellerle gözler 
farklı bir anlam 
kazanacağını 
belirten uzmanlar, 
dudak kaleminin bu 
kış demode ola
cağını, yanakların 
da kahve, oranj ve 
pembe tonlarıyla 
renkleneceğini 
söyledi.

Uzmanlar, sanılanın 
aksine kolonyanın 
bir temizleme ürünü 
olmadığını söyledi. 
Kolonya yapımında 
kullanılan 80 derece 
alkolün, bakterileri 
temizleme konusun
da yetersiz olduğunu 
ifade eden uzmanlar, 
"Bazı kişiler özellik
le tuvaletten çıktık
tan sonra ellerini 
sabunlamak yerine 
kolonya ile mikrop 
lan öldüreceğine 
inanıyor. Bu son 
derece yanlış" dedi. 
Uzmanlar hoş koku 
su ile bir kozmetik 
ürün olarak algılan
ması gereken kolon 
yanın, kirli ellere 
sürüldüğünde, bak
terilerin cilde yapış
masına neden 
olduğunu belirtti. 
Kolonyanın katkısıy
la el yüzeyine iyice 
yapışan bakterilerin, 
temas ile kişiden 
kişiye geçtiğini 
bildiren uzmanlar, 
“Temizlik, mutlaka 
su ve sabunla yapıl
malıdır. Kolonya ile 
temizlik olmaz. 
Kolonya cildi kuru
tur, özellikle hassas 
ciltlerde terleme 
ojmasını engeller 
ve ciltte bakterilere

karşı savunma 
mekanizmalarının 
çalışmasını önler." 
dedi.
Uzmanlar, mikrop 
kapmasını engelle
mek amacıyla 
yaralann üzerine 
kolonya dökülmesi 
nin de yanlış 
olduğunu vurgula
yarak, "Mikroplar 
dan arındırmak için 
yara üzerine 
kolonya dökmek 
doğru değil. Yaraya 
dökülen kolonya 
mikrobu önlemez, 
aksine yarının 
derinleşmesine ve 
iyileşme sürecinin 
uzamasına neden 
olur" dedi.
Ramazan Bayramı 
öncesi alışveriş 
yapacak vatandaşları 
da uyararak, ikram 
edecekleri kolonyayı 
dikkatli seçmelerini 
istendi.

NÖBETÇİ ECZANE

21 Kasım 2003 Cuma
DEMİRİZ ECZANESİ

GEMLİK
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YIL : 31 SAYI : 1703 
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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pa/.u günleri yayıhlanmaü)
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Verem Savaş Derneği 
hastalarını sevindirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik Verem 
Savaş Derneği, 
Gemlik ve 
Orhangazi 
ilçelerinde bulu
nan kayıt altın
daki hastalarına 
yaptığı yardım
ları aksatmadan 
devam ettiriyor. 
Verem Savaş 
Dispanseri 
yanındaki yer
lerinde her hafta 
Perşembe gün
leri hastalarına 
yardım elini uza
tırken inanılması 
zor gıda 
yardımlarında 
bulunuyor.
Verem Savaş 
Derneği Sosyal 
Komite Başkanı 
Sevgin Arseven 
ile yönetim 
kurulu üyeleri,

Sayfa

Namık Kemal İlköğretim 
Okulu’na seyyar kantin

içlerinde 3 kg. 
Pirinç, 1 kg. 
Kuru Fasulye, 
1 kg. Yeşil 
Mercimek, 1 kg. 
Bulgur, 3 kg. 
Toz Şeker, 
1 kg. Çay, 1 kg. 
Beyaz Peynir, 4 
paket Makarna, 
2 Paket Tel 
Şehriye, 3 paket 
Margarin, 1 
paket Sabun,

I

Derneği Sosyal 
Komite Başkanı 
Sevgin Arseven 
yaptığı açıkla
mada aynca, 
hasta çocukları
na birer takım 
eşofman alarak 
onlan sevin
dirdiklerini, 
40 aileye de 
kış için kömür 
dağıttıklarını 
söyledi.

1 adet bütün 
Tavuk, 1 kg. 
parça Et, 2 İt. 
Çiçekyağı, 
1 koli Yumurta, 
1 paket Tuz, 
Zeytin, Meyve 
suyu, Süt, 
Ekmek ve 
Pide’den oluşan 
erzak torbalarını 
hastalara 
dağıttılar.
Verem Savaş

bakkal esnafı soruna 
çözüm üretmekte 
geç kalmamış.
Okulun dış duvarını 
adeta bakkal dükkanına 
çeviren esnaf, öğrenci- i 
lerin her ihtiyacını 
parmaklık arasından 
karşılarken yeni kantin 
ihalesinin önümüzdeki 
günlerde yapılacağı 
öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kim demiş "Çözüm 
bulmak zor" diye. 
Bir süre önce kontratı 
bittiği ve zarar ettiği 
gerekçesiyle boşalan 
Namık Kemal İlköğretim 
Okulu’nda kantin sorunu 
çözümlenmiş gözüküyor. 
Okul bahçesinde bulunan 
kantinin çalıştıran 
tarafından boşaltılması 
üzerine çevrede bulunan

TEŞEKKÜR
Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek

13 Kasım 2003 günü ebedi yolculuğuna uğurladığımız Aile Büyüğümüz

İBRAHİM AYDIN’ın
cenaze törenine bizzat gelerek, çelenk göndererek, işyerimize ve evimize gelerek ve 

telefonla arayıp acımızı paylaşan
Sayın Valimiz Oğuz Kaan KÖKSAL’a, Sayın İl Emniyet Müdürümüz Reşat ALTAY’a 

Sayın Kaymakamımız Sadettin GENÇ’e, Sayın Belediye Başkanımız Mehmet TURGUT’a 
Sayın Emniyet Müdürümüz Ali Kemal KURT’a

Sayın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal AKIT’a 
Eski Bakanlarımızdan Sayın Turan TAYAN ve Sayın Mehmet GAZİOĞLU’na, 

DYP Bursa Eski İl Başkanı Sayın İlhan PARSEKER’e, 
Hastalığının ilk teşhisini koyan ve tedavisi için bizi yönlendiren 

Devlet Hastanemizin kıymetli mensubu Dr. Halil ÖZGÜVEN’e
hastane tedavisi esnasında bizzat ziyaretine gelerek veya telefonla aramak suretiyle 

her gün yakın ilgisini esirgemeyen mümtaz insan dostumuz Sayın Dekan Prof. Dr. Müfit PARLAK’a, 
tıbbın bütün imkanlarını seferber ederek eski sağlığına kavuşması için tedavisini yürüten

meslek erbabı Sayın Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ ve kıymetli ekibine, 
hastalığı ve tedavisi ile ilgili diğer hastane görevlilerine,

Kamu, kurum ve kuruluşları ile özel sektör Sayın yönetici ve mensuplarına, 
siyasi partilerin Sayın yönetici ve mensuplarına, yakın akraba ve dostlarımıza 

şükran duygularımızın ifadesi olarak teşekkürlerimizi sunarız.
AYDINLAR AİLESİ Adına Kardeşleri : Necati AYDIN - Melahat GELİŞKEN 

Evlatları : Nebahat ONUR - Cevat AYDIN - Sedat AYDIN
Damat ve Gelinleri • Torunları ve Yeğenleri



çalışan işçiler bayram ikramiyelerini aldılar

*1 Belediye işçisine 116 milyar 
Gemlik Belediyesi nde çalışan DİŞK’e bağlı Genel İş Sendikasına bağlı işçiler, toplu sözleşmelerinde belediyeden alacaktan 
ikramiyelerim d un dağıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, işçilere bayram öncesi ikramiyelerini vererek sevindirdiklerini, 
bu paranın büyük bir bölümünün Gemlik esnafına geri döneceğini ve ilçe ekonomisine canlılık getireceğini söyledi. Gemlik 
Belediyesi nde çalışan 106 işçi dün banka hesaplarına yatırılan 116 milyar lirayı alarak bayrama sevinçli girdiler.

r'cıuıı iur GEMLİKİN İLK GÜNLÜK GAZETESİ La GElVıLlK _____

KMrfe
| TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

22 Kasım 2003 Cumartesi FİYATI: 200,000. TL

Cihan Örmeci
DSP’den istifa etti

Demokratik Sol Parti İl Genel Meclis Üyesi 
Cihan Örmeci, partisinden istifa etti. İl 
Genel Meclisi’nde DSP Grup sözcülüğü de 
yapan Örmeci, istifa dilekçesinde DSP’nin 
çağdaş Türkiye’nin yaratılmasında gerekli 
olan gayreti göstermediğini söyledi.

Haberi sayfa 4'de

İsçi Emeklileri Demeci sendika lıakkı istivor

Kadir Gecesi olması jıedeniyle bütün camiler- geceyi dua ve ibadetle geçirdiler.

Güne Bakış
Gemlik İşçi Emeklileff^fneği Başkanı Hüseyin Yener, gazetemize yaptığı açıklama
da, işçi emeklilerin de 4dâre^ile idari sözleşme yapması gerektiğini, Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik sürecinde hazırlaman demokratik düzenlemelerden birinin de emeklilere 
tanınacak sendikal haklar olduğuna dikkat çekerek, işçi emeklilerinin de sendika kur
masına olanak tanınmasını istedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3rteKadri Güler

kadrt gMfairjBtıctmafl.com

Emekliler de sendika istiyor!
Geaflı Körfez, Gemlik in nabzım tutmayı sürdürüyor.
Yerelde katfeti. daha kaliteli olmanın çabalarını 

Mrdirrçoruz. Benim için teknik olarak kendimizi 
yeafiyer. ekip obrak daha güçleniyoruz.

Bv afcsAk ofanzsa, 2004 yılında süprizler

GeaA'e CmMdİtre daha ■a kısır bir yerel gazete 
| flMBSMB gayretinde olacağız.

B« cababna», okorlanımzın gösterdiği ilgiden 
bte fiç «eriyor.

Gâod ve okunur ohnahm gayreti nedeniyle, 
■noleyse günün tamammı büromuzda geçirmekteyiz.

E conta sayfamızdaki haberi okurken, nereden nereye 
gekfiğimcD kendi kendime tahlilini yapıyorum, 

I 1970 yrlferda öğretmen sendikalarında görev 
yayoriken, öriHk Mdanmtzm kavgasını veriyorduk.

Genef Merkezimiz gönderdiği savcılık alındı bildirileri 
Gemkk le dağıtmamız olay olrnuştu.
0 fanko Adalet PartMer, buna büyük tepki göster-

yriooMd», komhmthktL.,
Oyoa foyb Mtafeşme* grev hakkı istiyorduk, 
ÖOntKMHhıe msânca yaşacağı bir ücret verihnesmi

I tAp «tyonfafc.
Bo o günlerde fltfîdar için tehlikeli isteklerdi.
İş0 fıneMferi Derneği Başkanı Hüseyin Yener 

kardeşim o zamanlar AP yönetim kurulunda üyeydi
Bizleri AFlifer bugünkü İktidar gibi sürdürdü. 
Ben. Oriboneli'nN* Armtrtçuk Köyü’ne *görülen 

Ümit thferine^ dürüldüm.
mesfe^mden istifa etmek zorunda 

ftbteyüt, timdi emeklilere sendikal hak isfiyor.

Son cuma caddelere taştı
Ramazan ayının 
26 ncı günü olan 
Kadir gecesi’ni 
kutlarken, son dini 
vecibelerini yerine 
getiren vatan
daşlar son Cuma 
namazında cami 
bahçesinde yer 
bulamadılar. - 
Ramazan ayında 
özellikle dört 
Cuma namazına 
büyük önem veren 
vatandaşların 
doldurduğu 
Merkez Çarşı 
Camii’nin bahçesi 
de yetmeyince 
namaz meydanda 
kılındı.

Paâırteü günü 'sona erecek olan Ramazan ayının son cuma namazı dün 
kılındı. Çarşı Camiinde kılınan cuma namazı nedeniyle caminin içi ve önü do 
itınca, ibadet edecekler caddelere taşarak kutsa) görevlerini yerine getirdiler.

n- hakkımızın savaşrmmj verirken her
■ zrfö» Jbrtfair 30 yıl bizi uyuttular^ Evet 30 yıl...

gMfairjBt%25c4%25b1ctmafl.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Sinirlere hakim 
olabilmek..

Günümüzün yaşam koşullarında çok
zor.

Ancak insan ilişkilerinin 
yürümesi açısından önemli.

Daha da ötesi zorunlu.
Günlük yaşam içerisinde,

sağlıklı

trafikte,
yolda, işyerinde, bankada, kamu kurum- 
lannda en ufak bir bakış, ters bir davranış 
sinirlerimizi bozabiliyor.

Ondan sonrası daha da sıkıntı verici.
Çoğumuz biliyoruz aslında, sinirlen

menin sağlığa zarar verdiğini.
Ama bile bile duygularımıza kapılıp 

sinirlenebiliyoruz.
Sinirlenince de karşımızdakini kırı 

yoruz, döküyoruz.
Hatta bazen onarunı olanaksız derin 

yaralar açıyoruz karşımızdaki insanda...
Ama elden gelmiyor işte.
Patlamaya hazır bomba gibiyiz.
Çabuk sinirleniyoruz, yüksek sesle 

| konuşuyoruz.
Aslında biz neden böyle olduk ?
Sebepleri çok.
Başta sosyal yaralar geliyor.
Sağlık sıkıntılı, eğitim illada para harca- 

I mak gerekiyor.
Güvenlik ona keza...
Her gün olmadık bir hırsızlık vakası 

I duyup tedirgin oluyoruz.
Bizi yönetenlerin hal-i pür melali orta- 

I da.

Ekonomik sıkıntılar hak getire...
Gel de güler yüzlü ol.
Gel de patlamaya hazır olma.
Oysa;
Yaşam ne kadar keyifli...
Çevremizde ağaçlar, ormanlar, kuşlar, 

I deniz, yeşillikler, mavilikler alabildiğince.
Doya doya tadını çıkartmak için önce 

bunların farkına varabilmek, görmeyi 
bilmek gerekiyor.

Güleryüzlü ve serinkanlı olmak hem 
ilişkileri bozmuyor, hem da sağlığı...

Ben böyle yazıyorum ama İstanbul’da 

yaşananlar içimi acıtıyor.
Olsun;
içim acısada ülkemi çok seviyor, 

ulusuma güveniyorum.

K
A

YI
P Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Bahattin AKAY

Emekliye maaş eziyeti
Seyfettin SEKERSOZ

Bayram üzeri 
maaşlarını 
alarak hazırlık 
yapmak iste 
yen emekliye 
banka eziyet
leri sürüyor. 
İlerlemiş 
yaşlarına rağ
men yaşam
larını sürdüre
bilmeleri için 
yaklaşık 
2-3 saatlerini 
banka 
önündeki 
ATM’lerde 
geçiren 
emekliler 
sorunlarına 
çözüm bula
mayan banka 
yetkililerine 
kızgınlıklarını 
^izleyemiyorlar. 
Ilrpdt» cıı anda 

Ziraat Bankası, 
Halk Bankası ve 
Vakıfbank’tan 
maaş alan

emekliler, bu üç 
bankadan sadece 
Vakıfbank’ta iki 
ATM’nin olduğu 
ve kuyruk yaşan
mazken diğer 
bankalarda uzun 
kuyruklar 
oluşuyor.

Tek ATM olan 
bankaların 
önlerinde bekle
mekten bıktık
larını söyleyen 
yaşlı emekliler, 
birde makinenin 
anza yapmasıyla 
beklemeleri daha

da uzuyor.
Ziraat Bankası 
ile Halk Bankası 
yetkililerine 
seslenen 
emekliler, soruna 
biran önce 
çözüm bulunması 
istiyorlar.

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Biirosu’ndan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Balık pazarı 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

Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır’da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
İşyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Manastır 'da 120 rr 
eşyalı lüks daire

Gürle İş Merkezi

Kiralık Büro

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşhanı 

Kat : l’de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

SATILIK BİNA

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broadway 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

ilk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km.
0.535. 276 40 12
Sahibinden Satılık 
1996 Model Ford

Escort CLX 
0.535.378 18 00

ENGÜRÜCÜK KÖYÜ NDE 
SAİTILIK 3 KATLİ BİNA 

Tel İş : 513 15 07 
Ev : 524 71 79
Dldlrn AKBUK’te 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m2 arsa üzerinde 

11O mZ - 55 mZ teraslı 
Dubleks Villa 35 milyar Ura 

araba He takas yapılır 
Tel. (0.532) 792 23 03

1994 MODEL 
RENAULT SPRING 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92

SATILIK YAZICI 
OKI MICROLINE 3320 

9 PİN PRİNTER 
TEL : 512 28 40

Siz de satılık veya kiralık Hanîarînızı^arndııOpını^netnan""* 
İlanlarınızı «nzetemlzln bu köşesinde Ücretsiz yayınlatabiliriz.

İstiklal Cd. Bora Sh. 
Noı 3 / B OSMLİK
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Sayfa 3

(j İşçi Emeklileri Derneği 
J sendika hakkı istiyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Avrupa Birliği ne tam 
üyelik sürecinde 
gerçekleştirilen uyum 
hazırlıkları içerisinde 
yer alan demokratik 
düzenlemelerden 
birisi de emeklilere 
tanınacak sendikal 
hak öhnahdır 
görüşünü savcın an 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği, 

bu konuda etkinlik ve 
günden oluşturma 
çalışması başlattı. 
"Demokratik bîr 
devlet düzeninin 
önde gelen 
şartlarından bîri 
toplumun her 
alanda çoğulcu bîr 
yapıya sahip olması 
düşüncesiyle 
Anayasamızda 
demokratik olma 
niteliğini zedeleye
bilecek yorumlara 
sebep olacak madde 
kalmama lıdır” 
görüşünü dernek 
olarak benimsedikle ri -

_ ni söyleyen Türkiye 
işçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, Genel 
Merkezin gönderdiği 
bildiride yer alan 
görüşleri şu şekildi 
özetledi:
SENDİKA KURMA 
HAKKI İSTİYORUZ 
’ Anayasamızın 10.

maddesi 
herkese kanun 
önünde eşitlik 
ilkesini getir
miştir. İşçi 
olsun, memur 
olsun tüm 
çalışanlara ve 
işverenlere 
tanınan sendi
ka kurma ve 
sendikalara 
üye olma hakkı 
emeklilere 
tanınmazsa^ 
Anayasa’nm 
10. maddesi 
ihlal edilmiş olur. Bu 
zorunluluk devletimizi 
bağlayan milletler
arası çalışma örgütü 
(ILO) 
sözleşmelerinden de 
kaynaklanmaktadır. 
TBMM’ce onaylanan 
ve 11 .TZ.TS^'Z günYû 
21432 mükerrer 
saydı Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe giren 
ILO sözleşmelerinden 
sendika özgürlüğüne 
ve örgütlenme 
hakkının korunmasına 
ilişkin 87 ve Kamu 
hizmetinde örgütlen
me hakkının korun
masına ve
istihdam koşullarının 
belirlenmesine ilişkin 
151 sayılı sözleşme 
ler bu zorunluluğu 
teyit etmektedirler.

İnsan haklan evrensel 
bildirgesinin 23. mad
desinin 4. fıkrası 
'herkesin, menfaat
lerinin korunması için 
sendikalar kurmaya 
ve bunlara katılmaya 
hakkı vardır’ düzen
lemesi getirmiştir. 
Aynı bildirgenin 2. 
maddesi herkese bu 
beyannamede ilan 
olunan haklardan ve 
hürriyetlerden istifade 
hakkı, 7. maddesi 
kanun önünde 
herkese eşitlik hakkı 
ilkesini getirmiştir. 
Kişisel ve siyasi hak
lara ilişkin uluslar 
arası sözleşmenin 
22. maddesi ile 
ekonomik, sosyal, 
kültürel haklar ulus
lar arası sözleşmenin 
8. maddesi sendika 
kurma hakkını açıkça 
düzenlemektedirler. 
İDARİ SÖZLEŞME 
YAPILABİLİR
Türk toplumu gelişme 
halindedir, bu nedenle 
sivil toplum faaliyet
lerini mümkün olduğu 
kadar genişletmek ve 
yaymak zorundadır. 
Emekli ile idare 
arasında Borçlar 
kanunu ve iş hukuku
na tabi bir kişisel akit 
mevcut olmadığı 
düşünüldüğünde 
toplu iş sözleşmesinin 
yapılabilmesi 
mümkün olmazsa da 
idari sözleşme yapıla
bilir. İdare ile aylıkları 

ve diğer şartları 
düzenlemek üzere 
idari sözleşme yap
mak üzere memurlar 
gibi toplu görüşme 
yapma hakkı 
emeklilere tanın
malıdır Bunları

imzalamakla idare 
muhatabı sendikalara 
ve onun üyelerine 
karşı ahlaki ve siyasi 
bir yüküm altına 
sokulur.
Bu nedenle de 
Anayasa’nm 51. mad
desinin 1. fıkrasının 
birinci cümlesinin ve 
53. maddesinin 3. 
fıkrasının birinci cüm
lesinin aşağıdaki şek
ilde düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
Anayasa 51. mad
desinin 1. fıkra 
birinci cümlesi.
Çalışanlar ve işveren
ler ile Emeklileri, 
üyelerinin çalışma 
ilişkilerinde, 
ekonomik ve sosyal 
hak ve menfaatlerini 
korumak ve 
geliştirmek için önce
den izin almaksızın 
sendikalar ve üst 
kuruluşlar kuruma, 
bunlara serbestçe üye 
olma ve üyelikten 
serbestçe çekilme 
haklarına sahiptir. 
Anayasa 53. mad
desinin 3. fıkra birinci 
cümlesi: Emekliler ile 
128. maddenin ilk 
fıkrası kapsamına 
giren kamu 
görevlilerinin kanunla 
kendi aralarında kur
malarına cevaz verile
cek olan ve bu mad
denin birinci ve ikinci 
fıkraları ile 54 üncü 
madde ve hükümler
ine tabi olmayan 
sendikalar ve üst 
kuruluşları, üyeleri 
adına yargı merciler
ine başvurabilir ve 
İdareyle amaçları 
doğrultusunda toplu 
görüşme yapabilir
ler.”

Efsane Çöktü
Avrupa Kupası, Dünya kupasından çok 

daha zorlu maçlarla dolu.
Burada Çin gibi, Kore gibi yumuşak 

rakipler yok.
En adı sanı duyulmayan ülkeler bile, kan 

kırmızı çıkıyor.
Arnavutluk da öyleydi.
Makedonya da, taş gibiydi.
Aslında milli takımların başarısı, bir nesil 

ile ilgilidir.
Bir nesil gelir.
Büyük bir sıçrama yaparsanız.
Türkiye’de, böyle bir nesil gelmişti.
Ama. O nesilin artık işi bitti.
Letonya bizi elemeseydi.
Belki de Portekiz’de, averaj takımı olarak 

şöhret yapardık.
Çünkü bu takımın oyuncuları, senatör 

gibi oldu.
Hocanın da, federasyonun da üstüne 

çıktı.
Bazı z oyuncuları takımdan kesmek 

mümkün değildi.
Hocanın da, Federasyonun da üstüne 

çıktı.
Bazı oyuncuları takımdan kesmek 

mümkün değildi.
Hocanın ve Federasyonun, buna gücü 

yoktu.
Zaten bu takımı, Şenol Hoca taşıyamadı.
Olmayacak yerde kart gören futbolcuya 

göz yumdu.
Frikik atışındaki, sen-ben kavgasını 

görmezden geldi.
Yürüyecek hali bile olmayan, eski 

şöhretlere bel bağladı.
İşte. Sonuç böyle oldu.

Aylarca önce, bu takımın son kullanma 

müddetinin dolduğu belliydi.
Çünkü hepsi çok itiraz ediyordu.
Hakemle çok konuşuyordu.
Futbolun değişmez bir kuralı vardır.
Ayaklar durunca çeneler çalışır.
Bu yenilgi belki de hayırlı oldu. 
Federasyon çok yıpranmıştı.
Şimdi tepeden tırnağa bir değişim 

yaşanacak.
Tabii. A milli takım da bu değişimden 

nasibini alacak. Etonya yenilgisi, belki de 

Portekiz’de utanç duyulacak sonuçların alın
masını önlemiştir.

GÜNÜN MÜZESİ
Kendine çok güvenen bir çapkın, güzel 

kadına sordu:

“- Herhalde yemeğinizi yalnız yemek iste

mezsiniz.”

Kadın çapkına soğuk soğuk baktı.

Çapkın pis pis sırıtarak altta kalmak 

istemedi ve ilave etti.

Kusura bakmayın, sizi annem zannet

tim de..” Kadın cevabı patlattı ;
“- İmkanı yok, annen olamam.

Çünkü ben evliyim.”
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Cihan Örmeci
DSP’den istifa etti

Seyfettin SEKERSOZ 
Yaklaşık beş yıldan 
bu yana 
Demokratik Sol 
Partide aktif olarak 
görev yapan 11 
Genel Meclis Üyesi 
Cihan Örmeci 
partisinden 
istifa etti.
1 Kasım 2003 
tarihinde İl 
Merkezi nin II 
Genel Meclis 
üyeleri arasında 
tek tek yaptığı 
anket sırasında İl 
Başkam Remzi 
Tavşan’a tekrar 
aday olmayacağını 
söylediğini belirten 
Cihan Örmeci, 
dün itibariyle

Partiye gönderdiği 
dilekçesinde istifa 
nedenlerini 
şu şekilde açıkladı: 
"Ülkemizin en 
fazla ihtiyaç 
duyduğu bir dö 
nemde, Genelde 
ve Yerelde, 
özlediğimiz 
Çağdaş Türki 
ye’nin yaratıl
masında gerekli 
politikaları ürete
memesi ve gerekli 
açılımları yapa
maması, zaman 
zaman eleştir 
diğimiz yanlışların 
düzeltilmesi bir 
yana, artarak 
devam etmesi

sebebiyle istifa 
ediyorum." 
Partisinden istifa 
eden Cihan 
Örmeci, kendisine 
oylarıyla destek

veren ve 
beraber politika 
yaptıkları parti 
arkadaşlarına 
ayrıca teşekkür 
etti.

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE.,,,,., „ ,HHniı C/l O OO
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✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI 
✓ GENÇ ODASI 
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÛÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 44 K A l T T" FFi F* O
✓ BİLGİSAYAR MASASI

E 
I 

i 

i 

g| Mrk. : Hamldiy© Mah. Kumru Sok. No: 1 
§ Tel. (0.224) 514 30 62 GEMLİK

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

Tel: (0.224) 363 98 72

Dış ticaret 
açığı bııyudu
Türkiye’nin (faş ticaret 
açığı yılın 9 aylık 
bölümünde yüzde 
44,4 artarak 15.4 
milyar dolara aktı, 
ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 
68,5’e geriledi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü Eylül ayına 
ilişkin geçici dış 
ticaret verilerini açık
ladı.
Türkiye, bu yılın Eylül 
ayında 4 milyar 326 
bin dolarlık ihracat, 6 
milyar 153 milyon 
dolarlık da ithalat

yaptı.
Yılın dokuz ayMk 
döneminde 
Türkiye'nin ihracatı 
33 milyar 555 müyoa 
dolara ithalatı da 4$ 
milyar 963 müyoa 
dolara ulaştı.
Geçen yılın aynı 
dönemine göre, 9 
ayda ihracat yüzde 
30,4, ithalat yüzde 
34,5 artarken, dış 
ticaret açığı yüzde 
44,4 büyüyerek 15 
milyar 408 milyon 
dolara çıktı.

İŞTE OTADIĞINIZ FIRSAT
ULUSLARARASI DEV BİR ŞİRKETTE 

İŞ İMKANI

Yaşınız Cinsiyetiniz Eğitiminiz 
veTecrübeniz ne olursa olsun, 

İster full - Time, İster part
Time Çalışıp, 

ÇOK KAZANABİLİRSİNİZ. 
BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN

Mustafa ÜNER
Yaşam Tarzı Danışmanı 
GSM : (0.535) 567 90 98

22 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO : 27
Yeni başlayanlar için KUPON NO ’ 22

BU PİZZANIN

I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ!
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

! BİR PİZZA HEDİYE!
■ İFTAR MENÜSÜ

I Çorba +
Sıcak Yemek +

I Pilav +
Salata + Tatlı

1 5.000.000.- TL.
MflMfi Mİfl PIZZflRIfl

[?©©<£) ©afta
I GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE 

YÜZDE 20 İNDİRİM
J İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

■ Tel : 513 53 67
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GP’den sürgünlere kınama
a :ısı

500 pideyi kısa 
sürede dağıtarak, 
vatandaşın iftarına

ilçenin kenar
mahallelerinde
yaşayan vatan
daşlara ulaştıran 
Anap Kadın Kollan

22 Kasım 2003 Cumartesi

DYP’li hanımlar 
pide dağıttılar

Seyfettin SEKERSOZ

Doğru Yol Partisi 
İlçe Kadm Kollan 
üyeleri parti 
önünde vatan
daşlara Ramazan 
pidesi dağıttılar. 
Kaldırımdan geçen 
vatandaşlara pide 
dağıtan DYP’li 
bayanlar onlann 
Kadir akşamı’nı da 
kutladılar.
DYP Kadın Kollan 
Başkanı Safiye 
Çevik ile yönetim 
kurulu üyeleri bin

katkıda bulun
manın mutluluğunu 
yaşadılar.

ANAP’lılar ramazan 
pidesi dağıttı

Sevfettin SEKERSOZ 
Anavatan Partisi 
Kadın Kollan ile 
Gençlik Kollan ’nın 
işbirliğiyle organize 
edilen pide dağı 
tımında evler tek 
tek ziyaret edildi. 
Kadir gecesi 
nedeniyle vatan- 
daşlann evlerine 
kadar giden 
ANAP’lılar, vatan
daştan hem 
kutladılar hemde 
ramazan pidesi 
verdiler. 
Bin tane pideyi

Başkanı Figen 
Egemen ile Gençlik 
Kollan üyeleri 
bayanların 
duatannı aldılar.

5T3
II

ıfl

Genç Parti İlçe Başkanı 
Haşan Kula, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna ve diğer okul yöneti- 
cflerinîn başka okullara 
sürülmesini kınadı.
Kula, basma yaptığı yazılı 
açıklamada, “Sürgün 
operasyonunun ilçe teş 
kilatı olarak kınıyoruz” 
derken, yapılan sürgün
lerin maksatlı olduğunu 
belirterek, şunları söyledi: 
“Bu eylem, laik, 
Atatürkçü, Cumhuriyetçi 
eğitimcileri yıldırma 
operas yonudur. AKP 
iktidarı kadrolaşma

hareketi yaparken, 
eğitim camiasına 
gözdağı vermektedir. 
Bugüne kadar hiçbir 
iktidar partisi böyle 
bir kıyım yapmamıştır. 
Sürgünlerin bitmediği, 
devam edeceği yönünde 
duyumlar almaaktayız. 
İktidar partisi yönetici
lerinin kıyımları durdur
masını istiyoruz. Aksi 
takdirde Gemlik halkı ve 
öğrencileri zarar göre
cektir. İktidar partisi 
yönetcileri üniversite 
konusunda da Gemlik’e 
yeterince zarar

vermişlerdir. ” 
Kula, eğitimcilerin ve 
çocukların daha fazla 
zarar görmesine sessiz 
kalmayacaklarını 
söyledi.

DSP İstanbul’daki 
eylemleri kınadı

Demokratik Sol Parti 
İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz, İstanbul’daki 
bombalama 
eylemlerini kınadı. 
Gazetemize yazılı bir 
açıklama gönderen 
Poyraz, son bir 
hafta içinde 
İstanbul’da meydana 
gelen ve bir çok 
vatandaşın Ölümüne 
ve yaralanmalanna 
neden olan bombala-

ma olaylan için 
şunlan söyledi: 
“Türkiyemizde son - 
bir hafta içinde 
yapılan, bir çok 
vatandaşımızın 
ölüm ve yaralan
masına'sebep olan 
hain saldırıları 
nefretle kınıyor, 
ölenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara 
acil şifalar 
diliyoruz. ” Hüseyin Poyraz

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.ı
13.000.000.- TL.

J POMPA 3.5OO.OOO.-TL.

OYO TİCARET
4 TAKSİT

MERKEZİMİZDE 
YADLAN BAKIMLARDAN 

ÜCRET ALMIYORUZ

_ ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| MPII SORASI SAZYAİI SATIŞ

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

| FİTİL 
_ J ÇAKMAK 
5 I FİLITRE

VE SERVİSİNİZ VARDIRDİĞERPARÇALARDAŞOK FİYATLAR
PEŞİN FİYATINA

İn Yeni Pazar Cad. ■■■ HA AH
gemlik 18/B ”1'513 78 07

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ABAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE——f-O QO
KÖRFEZ OFSET □ | Q O O OO

BİLİŞİM HİZMETLERİ 

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI DÜRMEDEN KARAR DERMEYİN!

a a m TM§9ır «• a vat üjimitI
7/84 mÎOTİgfe KlklMSTİ

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Blos Yazılımı
✓ A$ Kurulumu

✓ Po\A/er Supply Tamiri 
✓ Monitör Tamiri 
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
K Danışmanlık 
✓ Web Tasarım 
✓ Klavye Tamiri

Gürle İ| 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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İHALE İLANI 

GEMLİK BELEDİYESİ

: 2003/101520
Gemlik Belediyesi, 2004 yılına ait Bursa İli Gemlik Belediye Başkanlığı personeli yemek ihalesi işi aç* ihale ueteu 4e 0Mte etftecetter 
İhale kayıt numarası
1* İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası 
c) Elektronik posta adresi 
2* İhale konusu hizmetin

: GEMLİK BELEDİYESİ GEMLİK / BURSA
î 0.224 513 45 21 - 27 Fax : 513 45 28
: gemlikbel@ttnet.net.tr

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3* İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Bursa ili Gemlik Belediye Başkanlığı 98 kişilik çalışan 
personellere ait yemek verilmesi hizmet alımı ihalesi

: Gemlik Belediyesi
: 01.01.2004 - 31.12.2004 tarihleri arası 1 yıl

: Gemlik Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ihale Odası 
: 19/12/2003 - 14.oo

4- ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4,1.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir, 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Saanayi Odası veya Meslek Odasına 

olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin * itama 

yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son duru

mu gösterir Ticaret ve Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.,
d) Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki ûç ay 

içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
e) Şekli ve içeriği bu şaartnamede belirlenen teklif mektubu .
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
g) Bu şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeter

lik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli *"7* beyan- 

namesi
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17 nci maddede konsorsiyumların da 

teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şaartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi
j) Bu şartnamenin 18 nci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
I) Bu şartnamenin 8 nci ve 36 nci maddelerinde istenmesi halinde yerli istekli olunduğuna ilişkin hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde 

belirtilen belgeler
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) ve (I) da yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine kendi ülkelerinin 

mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.
4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.2.1 . Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur, (standart formlar 
KİK030.0/H, KİK030.1/H) Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilmelidir. Faks ile yaptırılan teyitler, banka 
şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. İş ortaklıklarında bu belgeler hisseleri oranında bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabil»’.

4.2.2 İsteklinin taahhüdü altındaki işlerin değerlendirilmesinde işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır, istek
linin, iş ortaklığı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin hizmet gelirleri, o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirmeye ahnr 
İsteklinin ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu hizmet geliri olarak pilot ortaktan asgari değerin % 70 ‘i diğer ortakların her birinden ise % 30 u 
istenir. Pilot ortağın ve diğer ortakların tek başına taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı tam olarak, pilot ortağın ve diğer ortakların başka iş ortak- 
lığıda taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı o iş ortaklığındaki hisseleri oranında dikkate alınır. İş ortaklarının her birinin istenen belgeleri ayn ayn 
ibraz etmesi zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1. Mevzuatı gereğine kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge.
2) tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk iteni- 

yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 
sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son duru

mu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
İş ortaklarında İş ortaklığı beyannamesi (KİK028.0/H) ile birlikte iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ilgisine göre (a) (b) (c) 

ve (d) bentlerindeki yer alan belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekir.
4.3.2. İstekliler son 5 (beş) yıl içinde, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 i (yüzde yetmiş) oranında 

gerçekleştirdiği veya en az % 50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ig* 
deneyimini gösteren belgeleri

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 i (yüzdeyirmibeş) oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

İş ortaklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 70’i (yüzde yetmiş) diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutannın en az 
% 30’unu (yüzdeotuzunu) sağlaması gerekir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve hizmet alımı ihaleleri uygula
ma yönetmeliğindeki yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetim belgesi ve iş 
denetleme belgesidir. (Aslı idareye ibraz edilecektir)

4.4 Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4,5. Kapasite, araştırma, geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler
4.6. Bu ihalede benzer iş olarak aşağıda belirtilmiştir. Taahhüt konusu işin niteliğine uygun yemek üretim-dağıtımı, sunum hizmet işi benzer iş olarak 

kabul edilecektir.
4,5, Hizmetin sağlıklı ve kaliteli sürdürülebilmesi için isteklinin kapsamı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili TSE Hizmet Yeterlilik belgesine 

sahip olması ve bu belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. (Ortak girişimlerde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeteriidir (2003 yıh için geçerli)
Uluslararası Akraditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akraditasyon kurumlannca akradite edilmiş belgelendirme kuru

luşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarım Türk 
Akraditasyon kurumandan alınacak bir yazı iie teyit edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya 
Türkivede Dış İşleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. (Belgeler ihale tarihi itiban ile geçerlilik süresini doldurmamış olacaktır).

J Devamı sayfa rde

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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Romatizma!"Gen Saatini
Durdurma Çabalan
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Bilim adamları, 
tümörlerin büyüme
si gibi fonksiyon
ların, en az sekiz 
merkezi gen saati 
tarafından belir
lendiğini saptadı. 
Saatin ayan bozu
lursa, tümörlerin 
ilerlemesi duracak. 
Kanserin saatini 
durdurmak 
mümkün... Çağın 
en tehlikeli 
hastalıklarından 
olan kansere karşı

çok etkili bir yön
teme temel oluş
turabilecek bilgiler 
gün ışığına çıktı. 
Amerikalı bili- 
m ad a m lan, tümör
lerin genlertarafın- 
dan yönlendirilen 
karmaşık bir biy
olojik saatle belir
lendiğini, bu saatin 
ayannın bozul
masıyla tümörlerin 
ilerlemesinin dun 
durulabileceğini 
açıkladı.

ABD’de 
düzenlenen 
Uluslar 
arası 
Moleküler 
Hedefler ve 
Kanser 
Tedavileri 
Konferası’n 
da bu
konudaki araştır
malarını açıklayan 
Güney Carolina 
Üniversitesi ve 
Dorn Veterans 
Adminstration Tıp

İHALE İLANI 
GEMLİK BELEDİYESİ

ağrıya son
i

Merkezi’nden bilim 
adamlan, 
tümörlerin 
büyümesini 
belirleyen genetik 
saatle ilgili 
bulgulannı sundu.

6. sayfanın devamı
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların 

en düşük olanıdır.
En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden 

fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar : Bü değerlendirmede iş deneyimi en 
fazla olan değerlendirilecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü 16600 Gemlik / Bursa adresinde 

görülebilir ve 50.000.000. TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten adresinden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8-Teklifler 19.12.2003 Cuma günü saat 14.oo’a kadar yazı işleri müdürlüğü 16600 Gemlik /Bursa 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, bir kişi için teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliye bir kişi için teklif edilen yemek birim fiyat üzerinden teklif birim fiyat 
sözleşme düzenlenecektir.

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

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
İLAN OLUNUR.
(istenen belgeler asil veya noter tasdikli örneği olmalıdır) Basın : 2003/53

Alman bilim 
adamlan son çalış
maları ile romatiz
ma! ağnlan yok 
ettiklerini 
açıkladılar.
Dünyada milyonlar
ca insanın yaşadığı 
romatizmal ağnlar, 
Berlin Charite
Üniversitesi uzman- 
lannın geliştirdikleri 
bir antikorla 
ortadan kaldırılıyor. 
Bilim adamlan, gen 
teknolojisini kulla
narak geliştirdikleri 
"Infliximab" antiko
ru ile romatizma 
ağnlannı yok ede
bildiklerini açık
ladılar.

Romatizma 
bağışıklık sistemini 
yanlış çalıştırıp 
eklem kıkırdakları
na zarar veriyor, 
geliştirilen 
Tnfliximab' antikoru 
ise bu oluşumu 
durduruyor.
20 yıldır romatizma 
ağrısı çeken 6b 
yaşındaki Katharina 
W. üzerinde dene
nen Tnfliximab' 
antikoru, oldukça 
olumlu yanıtlar 
verdi.
8 hafta antikor alan 
Katharina, tedavi
den oldukça mem
nun olduğunu 
bildirdi.

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Küçük Kumla Belediyesinin Küçük Kumla hattında otobüs çalıştırılmasına ilişkin 
idari şartname ve bunların ekleri ile belirlenmiş olan yerleşim birikimlerine ve yine belir
lenmiş güzergahlardan geçmek ve belirlenen sayılarda sefer yapmak üzere en az 4 otobüs 
veya yeteri kadar araç çalıştırılması ve Belediyelerin ulaşım alt yapısını kullanma hakkı 3 
yıl süre ile 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle tekrar ihale 
ye çıkartılacaktır.

2- İhale 10 ARALIK 2003 tarihinde Çarşamba günü saat 14.oo’de Küçük Kumla 
Belediyesi Başkanlık odasında yapılacaktır.

3- İşin muhammen bedeli ilk iki yıl için 100.000.000.000. TL + KDV olup, üçüncü yıl kira 
bedeli şartnamede belirtilecektir.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden şart
namede belirtilen bedeli karşılığında satın alınabilir.

5- İhale için son başvuru tarihi 10 ARALIK 2003 tarihinde saat 13.30 a kadardır.
6- İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ihaleyi kazanan firmaya aittir.
7- İhaleye katılabilme şartları şartnamede belirtilmiştir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Basın : 2003/ 52

22 KASIM 2003 İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
Cumartesi 05.18 06.49 11.57 14.27 16.51 18.15

NÖBETÇİ ECZANE

22 Kasım 2003 Cumartesi 
SERİM ECZANESİ

KErfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YIL : 31 SAYI : 1704
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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Başkan’dan son iftar
Ramazan ayı 
nedeniyle siyasi 
partilerin ve 
derneklerin iftar 
yemeklerinin 
bitmesinden sonra
dün akşam da 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemliklilere iftar
yemeği verdi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda verilen
iftar yemeğine 
Belediye Meclis 
üyeleri, siyasi parti
lerin temsilcileri, 
muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı.
Bay bayan vatan
daşların büyük 
ilgi gördüğü iftar
yemeği öncesi 
çocuklar ihaliler
okudular.
Yemekte çorba, et, 
pilav ve Kemalpaşa

tatlısı konuklara 
ikram edildi.

İftar yemek duasıyla 

son buldu.

ULAŞIM DAHİL 

5 
TAKSİT

KAPADOlOFATURU^il ASSOS AyVALIKiHaİüM
itiiAMA • UMA . A1 ALI9IOM - Cf N&A

B* AMA «W4MCTU», MMMMMMA4 MMBMVk »MlUtNfl t1W 
MUMSAK BKMÂLANÜMA tf>/, MRÂktRMMOl

■ »MUM». H4MI*
ermu • in Mm»«hu4bU

161.222 294*0 224.2Oy41.6so x 6
m-HiBRIilHİETTO)

MA x fRrtMCT . «MKVfMLM 
40Mn» WM»SASMMMM* 4<WW»z i^!ır4tr4*W/. 1*4*4*,, *444*; '

-'*** 4fmt!t4K4X0»MM 49MtS’.

moMa'^ormın

MZ-AKDBHil^

aMMmMm.»*.
22» CZSJUl/JJlJtSM „&!SSL~
2 51 .?Q<> 46.650 x x

ı w* ****** ***** e _. _***•**'

PAMUKKALE TURUÎ^
JÜŞM NOTU ■ MUMMUŞ HOTSL vb.

l"’1" rozHirrcaımıır» W», SOMAMUM*

69.222 49.??° x 6
KARYA TURU;££

IIW MT 1 BOTU ık.
«*>- Q3ZQXZZn3X33!nX9 .ıy«L~.
842.222 44.>go«aJ

GffnnnKiEraGİZ

ırtnıt'iTn r.ri'i m
824.222 41.M2.aJ

cmmu™ SAFRANBOLU -ABANTIttCHCİlN

MfMfuvma *•*■»• »ftuu < (tıM r<«* ıwm
<pz 09KwLmkm '■ vf 'İovfanMİİ

269.222 494». »J 179.222 33422xft

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kış aylarının en güzel 
anlan soba kenannda 
oturmak olsa da ev 
hanımlannın şikayet
lerinden önde 
geleni külleri oluyor. 
Sobalarda yakılan 
özellikle kömür kül
lerinin boşaltıldığı 
çöp konteynır’lannın 
dipleri temizlik 
araçlan tarafından 
alınmadığından

DENEYİMLİ YURDIŞI 
REHBER KADROSU

rüzgarlı havalarda 
açık pencerelerden 
girerek ev hanımlarını 
bıktırıyor.
Ev hanımlarının 
şikayetlerine neden 
olan soba küllerinin 
yine ev hanımları 
tarafından döküldüğü 
düşünüldüğünde tezat 
yaratsada, ortak 
istek küllerin 
alınması oluyor.

BAYRAM YOĞUNLUĞU 
NEDENİYLE VİZE İÇİN 

ACELE EDİNİZ

ŞEKER BAYRAMINDA YURTDIŞI TURLARI 
KÜLTÜR TURLARI - KIBRIS TURLARI

Mısır ve Kızıldenh’de Muhteşem Bir Tatil 
KAHİRE-SHARM EL SHEİKH-ISKENDERİYE 
BOING 737’LEHLE UÇUŞ AYRICALIĞI...
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ va DÜVENCESİYLA... V *g±

. 4 GECE KAHİRE ♦ 3 GECE SHARM EL SHEİKH
Ointer^oniiNENTAL Domlns^Coral Bay

SEte

499900m

TÜRK HAVA YOLLARI \^7 

KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT 

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

Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44



arın
Bir aydır devam eden Ramazan, bugün sona eriyor. İslam dünyasının en kutsal ayı olan ramazan süresince muslumanlar oruç 
tuttular. Bu akşam kılınacak son teravi namazından sonra, yann sabah Bayram namazıyla üç günlük Ramazan Bayramı da 
başlayacak. Ramazan Bayramı nedeniyle, Valilikten yapılan açıklamada, Bayram tatilinin 24 Kasım 2003 günü saat 13.oo 
başlayacağı, 28 Kasım 2003 Cuma sona ereceği bildirildi. Resmi dairelerde mesai 1 Aralık 2003 günü başlayacak. Gemlik te 
resmi bayramlaşmanın ise, 25 Kasım 2003 Salı günü Belediye Düğün Salonu’nda saat 11.oo de yapılacağı açıklandı.

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
24 Kasım 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.
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Bavfanımız
Kutlu Olsun

Esnafın yüzü güldü
Yarın başlayacak olan Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı pazarda artan alışverişler, bir 
hafta Öncesine göre esnafın yüzünü güldürdü. Alışverişler daha çok çocuklar içindi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Güne Bakış
Kadri Güler 
kadri_guler@hotmail.com 

| Yann Bayram
Ramazan ayı göz açıp kapayıncaya kadar bitti.
Yann sağ olanlar, ramazanın mükafatı olan bayramı 

I kutlayacak..
Bayramlar, tüm dinlerde barışın, kardeşliğin, küskün- 

I lüğün sona erdiği günlerdir.
Buna uyan da var, uymayan da...

I
" İşin özü. bayramlar bizim toplumlunuzda önemli bir 

yer tutar..
Eski adet ve gelenekler aynen korunmasa da, belirli 

gelenekler sürdürülüyor.
Ben, çocukluğumda yaşadığım bayramları çocuğuma 

yaşatamıyorum.

Bizim yaşadığımız bayram ortamı artık kalmadı.
Bayramlardan birkaç gün önce babam elimizden 

tutar, Bahkpazarmda Berber Haşan amcaya götürür, 
II önce tıraş yaptırırdı bizi.Alışverişlerin yeri ise bir başkaydı..

Yeni bir giysi alındığında, onu mutlaka giymek ister-

I
tfik. Ama,annem buna izin vermezdi.

Evdeki telaş ise bir başka konuydu.
İki üç gün önceden başlayan baklava açmalar, arife 

güm dökülen şerbetler.. Ve tepsi tepsi baklavalar...Evdeki temizlik faslı başka bir işti.
Ûç kadı ahşap evimizde, bizim hiç kullanmadığımız 

| misafir odan temizlenirdi önce.
Lacivert İsparta halısı sabunlu sularla silinir, koltuk* 

hm» örtüleri açılırdı. Tahta merdivenler tahta fırçası ve 
arap sabunu ile pariatılasıya ovuluydu.

I Bayram sabahı rahmetli babam elimizden tutar, 
dedemin ilk imamı olduğu Balıkpazarı camiine 
götürürdü bizi.

Sonra cami çıkışı eve gelerek, el öpüp para bekleme 
fer,, Yakın akrabalardan bol bahşiş verenleri önce ter* 
cih ederdik.

Topladığımız paralan ise hastane bahçesinde kurulan 
bayram yerinde harcardık,

Biükletci fsa'mn şam babası, çıkıyor çıkıyorlar, 
Zeynel Amcam ın dönme dolabı, sahil gazozu içmek en 
büyük zevkler im izdendi.

Bizim çocuklarımız o güzellikleri tadamadılar.
Şimdi bayramlar sanal bir alem oldu.

Ramazan ayını atla
tan esnaf, bayramın 
gelmesiyle rahat 
nefes alırdı. Ihti 
yacını son üç güne 
bırakan vatandaş, 
özellikle çocuk giysi
leri satan mağazaları 
doldurdu.
Kış aylarına girme 
mize karşın alışver
işini yapmayanlar, 
Ramazan Bayramı ile 
kış ihtiyaçlarını bir
likte gidermeyi 
düşündükleri ve 
alışverişini sön 
günlere .bıraktığı 
görüşünde birleşen 
Gemlikli esnaflar, 
son iki günde 
açılan alışverişten 
memnun olduklarını 
söylüyorlar. 
HAREKETLİ 
GEÇİYOR 
Dün, pazar tatili 
olmasına karşın, 
dükkanları dolduran 
aileler, çocuklarının - 
ihtiyaçlarını giderir
lerken, kendi 
zevklerini de 
unutmadılar.
Cadde kenarlarına, 
açılan elbise tez

gahlarının yanı sıra 
şekerlemelerinde 
sergilendiği dükkan 
önlerinde, vatan
daşlar bütçelerine 
göre alışveriş yapma 
olanağı buldular. 
Kendilerinin ve 
çocuklarının kıyafet 
ihtiyaçlarını Özellikle 
Ramazan Bayra 
mı'nda yapan aileler, 
son üç günde esnafın 
yüzünü güldürürken 
havaların da iyi 
gitmesi satışları iyi 
yönde etkilediği 
belirtiliyor.

Müftüden bayram mesajı
ilçe Müftüsü Tahir belirten Yemenoğlu,
Yemenoğlu, ramazan 
bayramı nedeniyle yap
tığı yazılı açıklamada, 
bayramın neşe, sevinç 
ve eğlence günü 
anlamına geldiğini, 
ibadet ve hayınn Allah 
katında daha çok kab
ule şayan olduğu 
ramazan ayında müslü- 
manlann Rablanna 
karşı kulluk görevlerini 
yerine getirmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
Orucu irademizi 
güçlendirmek ve nef
simizi terbiye ederek 
Allah için tuttuğumuzu

ramazan açında 
Mevtaya kul olmanın 
şuuru içinde günahlar
dan tövbe ve istiğfarda 
bulunduklarım belirtti. 
Islamın sevgi, saygı ve 
barış dini olduğunu 
hatırlatan Yemenoğlu, 
milletçe dost ve kardeş 
olarak geçirilmesini, 
bayramda büyüklerin 
ziyaret edilmesini, 
gönüllerin ve dualarının 
alınmasını, çocukların 
sevindirilmesin!, kırgın
lıkların bırakılmasını, 
küskünlerin barışmasını 
istedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Bayramınız Kutlu Olsun

Ramazan manevi değerler 
ele alınınca çok güzel bir ay.

iyiliğin, yardımseverliğin, 
hoşgörünün buluştuğu, 

açısından

sabrın, 
olandan

olmayana yardımların aktığı güzellikler 
dönemi...

Olaya sosyal boyuttan bakınca bitsin 
istenmiyor.

Çünkü hem Gemlik'te hem. ülkemizde 
yardımlaşma en üst noktaya çıkıyor.

Bireysel yardımlara kurumsal destek
ler de eklenince elinde avucunda 
olmayan insanlar berekete kavuşuyorlar.

Mutlu oluyorlar, huzurlu oluyorlar.
Ancak gönül, ülkemizde ve dünyamız

da yaşayan tüm insanların ömürlerinin 
her döneminde mutlu olmaları.

Ne var ki olanaksız.
Ramazanda biz birbirimize gönlümüzü 

açıyoruz ama yine ramazanda yine ken
disini radikal İslamcı olarak tanıtan bin
leri de üzerimize bomba yağdırıyor.

Ortalığı kana buluyor.
Yani dünyayı çekilmez kılıyor, 
insanlık denilen kavramı zedeliyor.
Yaşananlan görünce insanoğlu doğal 

olarak şu sonuca vanyor.
Dünyayı anlamlı kılanda, çekilmez 

eden de insanın ta kendisi.
Dünyayı yiyip bitiren de aynı insan.
Gözü doymuyor.
ihtirasını engelleyemiyor.
Oysa dünyanın bahşettiği nimetleri 

hakça bölüşebilsek, eşit olarak paylaşsak 
mutlu insanların sayısı artmaz mı?

Ama adına kapitalizm denilen sömürü 
düzeni, Siyonizm denilen düşünsel yayıl
ma sistemi insanın beynini çökertiyor.

Otomatize ediyor.
Ruhtan, sevgiden, saygıdan uzak

laştırıyor.
Bir çıkarlar makinesine dönüştürüyor.
Onun için de;
Dünyada savaşlar bitmiyor, terör 

dinamizmini koruyor.
Kan dinmiyor, silahlar susmuyor.
Düşünüyorum.
Amerika sömürmeseydi,
Kendi çıkarlarını dünyanın çıkarlarının 

üzerinde görmeseydi, silah üretmeseydi.
11 Eylül vurgununu yer miydi?
Ahlak bu denli çöküntüye uğrar mıydı.
İsrail Filistin’e zulüm yapmasa, onları I 

köşeye sıkıştırmasa İstanbul’da sina- I 
goglar vurulur muydu?

İnsanın oluşum nedenine uygun I 
davrandığı, erdemin, onurun, I 
hoşgörünün, sevginin hiç akıllardan çık- I 
madiği bir dünya,., I

O insanların kutladığı bir bayram dili I 
yorum. I

İnan TAMER

• •
Öğretmen ....

Öğretmen, her meslek sahibinde 
emeği olan kişidir. Anaokulundan 
üniversiteye kadar hizmet alanında 
görev yapar.

İnsanı; bilim ve tekniğin ışığında 
yetenek ve kapasitesini geliştirerek 
kendisine, ailesine, topluma ve insan
lığa hizmet veren, yararlı bir varlık 
olma uğraşıdır öğretmenlik.

Öğretmenler, her zaman siyasal ikti
darların baskısı altında kaldığından, 
öğretmenlik mesleği olarak gerekli 
önemi görememiş, hakettiği yeri bula
mamıştır.

Eğitimcilik iyi bir meslektir.
Kutsal bir meslektir.
Kötülerle savaşmak, insanları 

uyandırmak, toplumu ileriye götürücü 
yolu göstermek, ülke ve insanlık 
yararına iyiden ve güzelden yana bir 
toplum yaratmak başlıca uğraşıdır 
eğitimcinin.

insanın aydınlanmasından korkanlar, 
insanı amaç değil araç görenler için

LÜTFEN YENİ TELEFON NUMARAMIZI KAYDEDİN
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK w KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Biirosu’ndan alınmaktadır.

SATILIK 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

Hamidiye Mh. Yavuz Sok.
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır’da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39 

KİRALIK DAİRE
Manastır’da 120 rr>2 

eşyalı lüks daire 
Tel ; 513 46 11

Ilıca Caddesi'nde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel : 514t 91 80

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel ; 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşhanı 

Kat : l’de lüx kirahk 
büro : 513 26 88

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYÜ NDE 

SATILIK 3 KATLI BİNA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev : 524 71 79
Dldim AKBÜK’te 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m 2 arsa üzerinde 

11O nı2 - 55 m2 teraslı 
Dubleks Villa 35 milyar lira 

araba ile takas yapılır 
Tel. (0.532) 792 23 03

Siz de satılık veya kiralık ilanlarınızı, aradığınız eleman 
ilanlarınızı gazetemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz.

öğretmen, sindirilmesi, gözden 
düşürülmesi, muhtaç bıraktırılarak 
ram edilmesi gereken bir varlıktır.

Kalkınmayı sağlayacak inşam 
yetiştiren, insanı, ülkeyi sevdiren 
öğretmendir.

Yurt sorunlarıyla ilgilenen, sorunlara 
eğilen, özgür düşünceyi savunan, 
toplumu bilinçlendirip aydınlatan, 
düşünmeyi öğreten öğretmendir.

Özgür ve özgür düşünceli insanların 
olmadığı bir ülkede gerçek demokrasi 
de olamaz.

Zahmetli, ama onurlu mesleğin sahibi 
tüm öğretmenlerin Öğretmenler 
Günü’nü en iyi dileklerimle kutlar, 
başarılar dilerim.

Çağdaş ve uygar Türkiye’yi siz öğret
menlerin yetiştireceği gelecek kuşaklar 
mutlaka gerçekleştirecektir.

Bü ulusun öğretmenine inancı ve 
güveni tamdır.

Görevini yılmadan sürdürecektir.

513 96 83

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz Broaduay 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

ilk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km.
0.535. 276 40 12

83 Model PORSCE
944 KIRMIZI 12.000 $

0.532. 337 97 10
0.535. 308 41 53

1994 MODEL 
RENAULT SPRING 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATILIK YAZICI 

OKI MICROLINE 3320 
9 PİN PRİNTER 

TEL : 512 28 40

Omds»** Büromu* : 
İstiklal Cd. Bora Sk. 

No: 3 / B GEMLİK 
Tol : 513 17 97
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CHP Küçük Kumla Belediye başkan adayını açıkladı.

I CHP Cafer Taylan dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Küçük Kumla Beldesi’nde 
belediye başkanlığı için Avukat Cafer Taylan’ı gös- 

I terirken, Taylan da yaptığı konuşmada, görev veren
leri mahçup etmeyeceğini söyledi.

i Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Küçük Kumla 
Belediye Başkan 
Adayını part i 
merkezinde yaptığı 
basın toplantısıyla 
açıkladı.
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel ile
Bursa II Başkanı 
Abdullah Özer in de 
katıldığı toplantıda, 
ayrıca ilçede yasanan 
son öğretmen tayinleri 
kınandı.
CHP İlçe Baş kanı

> Mehmet Uğur
Sertaslan ise yaptığı 
konuşmada, CHP 
olarak ilçedeki 
sürgünleri kınadık
larını belirterek, 
"Görevden uzun 
yıllar ayrı kalmış 
birinin ilçe Milli 
Eğitim müdürlük 
kademelerine getiril 
mest yanlıştır" dedi, 
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel ile İl 
Başkam Abdullah 
Özerde tayinleri

kınadıklarını 
belirterek, "Bu AKP 
içinde kadrolaş
madır" görüşünü 
savundular.
Küçük Kumla’nm 
Belediye Başkanı 
adayı olarak açıklanan 
Avukat Cafer Taylan, 
kendisine bu görevi 
uygun görenleri 
mahçup etmeyeceğini 
söyleyerek, "Doğma 
büyüme Kumla’lıyım. 
Mesleğim gereği 
uzun yıllar 
Kumla’dan uzak 
kaldım. Avukatlık

yaptığım İnegöl’de 
CHP’nin her kade 
meşinde görev aldım. 
Herkes gibi bende 
Kumla’nm çarpık 
yapılaşmasından 
şikayetçiyim. Ayrıca 
Belde’nin ihtiyacı 
olan sulama göle- 
tinin yapılmadığını 
görüyorum. Göreve 
seçildiğimizde bu 
eksikleri mutlaka 
yapacağız. Ayrıca 
Kumla’nm iki özelliği 
olan zeytincilik ve 
turizm tanıtımının 
yeterince yapıl

madığını görüyorum. 
Bütün bizim gelme 
mizde çözümlenecek" 
diye konuştu.

TA$U.
gediğine

Partilerde
bayramlaşma

Palavra
Eskiden göçer çingeneye 
yurttaşlık yoktu 
Simdi Çingeneye yok..
Hani din, renk, 
ırk farkı yoktu... 
Desenize palavra...

Ramazan Bayramınızı kutlar, 
tağhk ve huzur dolu günler dilerim,

Yarın başlayacak 
olan Ramazan 
Bayramı nedeniyle, 
siyasi partilerde 
bayramlaşmalar 
belli oldu.
CHP’de bayramlaş
ma bayramın birinci 
günü saat 12.oo?
14.oo arasında, 
SP’de bayramın 
birinci günü 
saat 13.oo’de, 
MHP'de birinci günü 
saat 14.30'da,

AK Parti’de 
bayramın ikinci 
günü saat 11 .oo’de, 
Doğru Yol 
Partisi’nde bayram
laşmanın ikinci günü 
saat 11 .oo ile 
14.oo’de, ANAP’ta 
bayramın ikinci günü 
saat 14.oo’de, 
GP’de bayramın 
ikinci günü saat 
14.oo’de yapılacağı 
belirtildi.

Kanlı oyunun içindeyiz
Suçluyu şipşak buluyoruz. I
Hemen manşeti atıyoruz. I
El-Kaide dedik. I
Peki. Gerçekten o mu acaba I
- Irak'a asker göndermedik. I
- Hepimiz Amerika karşıtı olduk. I
- Bir İslam ülkesiyiz.
Neden El-Kaide, eylem için Türkiye'yi I 

seçsin. iş
Bana göre durum farklı.
- Türkiye bir yol ayrımında.
2004 yılında, Avrupa Birliğine I 

girmeyi hedefliyor.
- Ve Bu Türkiye, Ortadoğu konusun- I 

da yine vazgeçilmez konuma geldi.
- Binleri Türkiye’ye, şu mesajlan I 

veriyor.
50 yıldan beri beraberiz.
Yine birlikte olalım.
İsrail’i dışlama.
- Eğer bu beraberliğe isteyerek katıl- I 

maz isen, zor kullanacağız.
- Geçmişte olduğu gibi, yeniden 1 

terörle yaşayacaksın.
- Bu sefer, daha kanlı bir terörle I 

tanışacaksın.
- Büyük şehirlerde, sana yaşamı I 

haram ederim.
- Sen de terör kurbanı olacaksın.
Ve. Yeniden, benimle çalışacaksın.
Eğer direnirsen, daha kanlı olaylarla I 

tanışacaksın.
Hükümetin bunu anlamaz ise, onun- I 

da yolunu keserim.
Zaten aydın geçinen takımm, “Milli I 

Hükümet” diye avaz avaz bağırıyor.
Seni öyle bir hale getiririm ki, I 

demokrasiyi askıya almak zorunda I 
kalırsın.

O zaman, Avrupa Birliği seni hiç I 
almaz.

İşte. Şeytan bu mesajlan insanın I 
aklına getiriyor.

Amerika, İrak tâki işini yanm bırak- I 
maz.

Hedefi dünya petrolünün, yansından 
fazlasına hakim olmak.

Ama. Ortadoğu şantiyesini idare 
edemiyor.

Bu işi, İsrail desteğiyle Türkiye’nin 
başaracağına inanıyor.

İşte bu yüzden Türkiye için ısrar 
etmekte direniyor.

Ve. Gönül nzası ile, olsa da olmasa 
da benimle birlikte olacaksın diyor.

£(/IV(/lV FIKE/KI |

En iyi akrabalar, 
Uzak akrabalardır.

“Hazreti Ali”
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İLAN
Aşağıda adı soyadı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde aranmışlarsada bulunamamış 

olup kendilerine bu ilan listesinde yazılı Vergi / Ceza ihbarnameleri ile ödeme emirleri tebliğ 
edilememiştir.

iş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müra
caat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde 
kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.

ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairemize müracaat etmeyen veya adresini 
bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 103,104,105 ve 106’ncı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

MÜKELLEFİN AMME ALACAĞININ
I SİCİL NO ADI SOYADI DÖNEMİ VERGİ TÜRÜ MİKTARI
I 0280060035 İsmail Akkaş 2002 Özel Usul-USul 54.300.000

0890125975 Umur Aslan 2000 Usulsüzlük C. 6.000.000.
1830061310 Bozboğa Hah Ltd.Şti 2003 Ö. usul 84.000.000
1850002164 Mahmut Bozkurt 2001 Ga-Fön*V.Ziya C. 800.930.000
1850079454 Salih Vedat Bozkurt 2002 V. Ziya C. 187.775.000
1900053058 Burak İnş. Taah.Ltd.Şti. 2002 Usulsüzlük C. 37.500.000
1990044401 Candar özdemir 2001 Usulsüzlük C. 19.500.000

I 2240058686 Haşan Çakmak 1999-00-01 ■02 GA,KDC,D.E,Ö.U 1.033.500.000
I 2270211177 Zafer Murat Çalışkan 2002 Usulsüzlük C. 30.000.000

2300020258 Ramazan Çapıkınlar Varis.- 2002 Usulsüzlük C. 1.300.000
I 2300075639 Kerim Çar 2003 Usulsüzlük C. 84.000.000

2380001387 Kemal Çelik 1998-99-00 GA, F.ST.KDV KU 1.859.760.000
I 2540045204 Çiftçiler İnş.Ltd.Şti. 2002-03 Usul, V.Ziya 558.890.000
I 2550025301 Çiftçi İnş. Taah.Ltd.Şti. 2002-03 Usulsüzlük C. 306.000.000

2560063968 Ahmet Çil 2000 V. Ziya C. 21.650.000
I 3470045399 Ahmet Erdoğan 1997 Ga, Fon-A.Kusur-Kusur 644.150.000

3530023731 Hüsamettin Eren 2001 Ö. Usul-Ö. Usul 70.000.0000
3630086669 Şermin Erkoçak 2000 Ga-Fon - V. Ziyai 1.022.450.000

I 3630086669 Şermin Erkoçak 1999 Ga-Fon - V. Ziyai 1.130.150.000
I 3630086669 Şermin Erkoçak 1999 EGV-V. Ziyai 149.100.000
I 3630086669 Şermin Erkoçak 1998 Ga-Fon-V.Ziyai 986:100.000
I 3780052332 Murat Esenkuş 1999 Ba-Fon -V. Ziylaı 462.300.000
I 3880098735 Filko Isı Şist. Ltd.Şti. 1997 Ka-Fon-A.Kusur-Kusur 2.504.250.000
I 3880098735 Filko Isı Şist. Ltd.Şti. 1998 Ka-Fon-A.Kusur-Kusur 1.181.250.000
I 3880098735 Filko İsı Şist. Ltd.Şti. 1999 Ek Ka-V. Ziyai 265.500.000
| 3910050007 Gempar Otomotiv Ltd.Şti. 2000/12 Ö.Usul 40.000.000
| 3910064235 Gemlik Boğaziçi Zey. Ltd.Şti. 1998 Da-Kusur C. 46.350.000
I 3910080027 Gemlik Özdamla Ltd.Şti. 1998 Da-Kusur C. 19.350.000
| 3950187535 Mehmet Geyik 2001 Usul 1.700.000
I 4160048926 Engin Güldere 1999/10 KDV-V. Ziyai 62.880.000
I 4160048926 Engin Güldere 1999/8 KDV-V. Ziyai 166.640.000

4160048926 Engin Güldere 1999/7 KDV-V. Ziyai 851.320.000
I 4210148969 Gülseren Otomotiv Ltd.Şti. 1998 Da-Kusur C. 10.350.000
I 4300284752 Ahmet Gündüz 2001 Usul 6.500.000
I 2001/586 Mustafa Yılmaz 1998 Tapu H.- Ceza 13.980
| 2001/589 Kaya Kaya İnş.Taah. Ltd.Şti. 1998 Tapu H.- Ceza 122.400
| 2001/591 Ahmet Azmaz 1998 Tapu H.- Ceza 20.850
| 2001/597 Alî Sait Özdemir 1998 Tapu H.- Ceza 52.270
| 2001/597 Nuriye Bozkurt 1998 Tapu H.- Ceza 52.270
| 2001/598 Murat Aynısoy 1998 Tapu H.- Ceza 12.970.
| 2001/599 Halil Kanar 1998 Tapu H.- Ceza 76.240
| 2001/600 Ercan Çıkıcı 1998 Tapu H.- Ceza 15.330
I 2001/600 Ali Cem Erkara 1998 Tapu H.- Ceza 15.330

2001/602 Metin Özkar 1998 Tapu H.- Ceza 15.190
I 2001/602 Hakan Karademir 1998 Tapu H.- Ceza 15.190

2001/603 Ayten Kurtdereli 1998 Tapu H.- Ceza 22.630
I 2001/603 Zeynel-Mehmet-Cüneyt Zerman 1998 Tapu H.- Ceza 22.630
| 2001/604 Fevzi Erdem 1998 Tapu H.- Ceza 13.250

2001/605 Kubilay Ak 1998 Tapu H.- Ceza 21.600
I 2001/605 Ayla Aydıntepe 1998 Tapu H.- Ceza 21.600
| 2001/607 Hayriye Yiğit 1998 Tapu H.- Ceza 28.800
I 2001/610 Mete Yasa 1998 Tapu H.- Ceza 33.840
I 2001/612 Necmettin Özdemir 1998 Tapu H.- Ceza 34.770
| 2001/614 Zuhal-Meral Akdeniz 1998 Tapu H.- Ceza 21.750
I 2001/614 Arif Sönmezay-Hikmet Yıldırım 1998 Tapu H.- Ceza 21.750
| 2001/615 Ayhan Özdinç 1998 Tapu H.- Ceza 46.500

2001/615 Sevgi Özdinç 1998 Tapu H.- Ceza 46.500
2001/610 Aycan-Murat Şen 1998 Tapu H.- Ceza 63.930

I 2001/010 Şevket Turan 1998 Tapu H.- Ceza 63.930
2001/619 Se İvin az Güneş 1998 Tapu H.- Ceza 130.750
2001/621 Mehmet Bağadan 1998 Tapu H.- Ceza 24.840
2001/020 HaHt Akkan 1998 Tapu H.- Ceza 72.000
2001/027 Cemil Demir 1998 Tapu H.- Ceza 36.000
2001/628 Hilmi Ünlüyayla 1998 Tapu H.- Ceza 69.270 ®
2001/628 Niyazi Temel 1998 Tapu H.- Ceza 69.270 «
2001/031 Mehmet Ali Arı 1998 Tapu H.- Ceza 25.200 £

2001/632 Gtüter Ümmehan Genç 1998 Tapu H.- Ceza 44.510 ”
2001/632 Hakkı Demirci 1998 Tapu H.* Ceza 44.510 |
2001/646 İsmail (İnalmış 1998 Tapu H.- Ceza 18.000 5
2001640/ r/met Atmaca 1998 Tapu H.- Ceza 18.000°

GP’li gençler 
iftarda
buluştu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Genç Parti 
Gençlik Kolları, 
önceki akşam 
düzenlediği iftar 
yemeğinde bir 
araya geldiler. 
Genç Parti İlçe 
Başkanı Haşan 
Kula’nm da 
katıldığı iftar 
yemeği neşeli 
geçerken gençler, 
önümüzdeki yerel 
seçimleri 
kazanmanın 
planlarını da 
yapmayı ihmal

etmediler.
Tabldot Sofrası ’n 
da verilen iftar 
yemeğine, ilce 
kadın kolları 
üyeleri de katılır 
ken Gençlik 
Kollan Başkanı 
Sedat Mutlu, 
siyasi partilerin 
adaylarına baktık- 
lannda kendilerini 
şanslı gördüklerini 
belirterek, özellik
le Kumla'da rakip 
terinin olmadığını 
iddia etti.
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Devam edenler için KUPON NO : 28 ■

Yeni başlayanlar için KUPON NO : 23

BU PİZZANIN
I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ!
BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE | 

İŞYERİNİZE GELENLERE
I BİR PİZZA HEDİYE! I
I İFTAR MENÜSÜ 

Çorba + 
I Sıcak Yemek 

Pilav + 
Salata + Tatlı

1 5.000.000.- TL.
r*ıt=ır*ı<Ai mia pizzaria ■

■ (poati |
GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE *

YÜZDE 20 İNDİRİM
I İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK |

Tel : 513 53 67 J

A» Nüfus cüzdanımı ve öğrenci

s kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Adem TOPRAK
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2001/641 Sezai Oral ve Hissedarları 1998 Tapu H.- Ceza 16,270
ı|

2001/642 Ekrem Özer 1998 Tapu H.- Ceza 12.890
2001/642 Gülşen Akbulut 1998 Tapu H.- Ceza 12.890
2001/643 Yaşar Osman Bahadır 1998 Tapu H.- Ceza 31.890
2001/644 Hatice Selçuk 1998 Tapu H.- Ceza 83.010
2001/646 Fatma Balık 1998 Tapu H.- Ceza 70.000
2001/847 Ahmet Özmüş 1998 Tapu H.- Ceza 36.790
2001/647 Müzeyyen Yaramaz 1998 Tapu H.- Ceza 36.790
2001/648 Mukadder Topal 1998 Tapu H.- Ceza 10.800
2001/649 Sami Şanlı 1998 Tapu H.- Ceza 18.360
2001 649 Şükriye Can 1998 Tapu H.- Ceza 31.440
200 1 652 Melahat Çokyavuz 1998 Tapu H.- Ceza 99.500
2001/655 Remzi Karyan 1998 Tapu H.- Ceza 94.530
2001'656 Fevziye Sezeniş 1998 Tapu H.- Ceza 94.530
2001/658 Cemal Kargın 1998 Tapu H.- Ceza 32.040
2001/658 Ali Tuncel 1998 Tapu H.- Ceza 32.040
2001/660 Kazım Kaya 1998 Tapu H.- Ceza 25.200
2001/660 Zehra Pinç 1998 Tapu H.- Ceza 25.200
2001/662 Adem-Hanife Altın 1998 Tapu H.- Ceza 15.560
2001/666 Ekrem Erbay 1998 Tapu H.- Ceza 54.870
2001/669 Mehmet Çolak 1998 Tapu H.- Ceza 50.400
2001/669 Maharbey Özden 1998 Tapu H.- Ceza 50.400
2001/671 Adnan Salim Güler 1998 Tapu H.- Ceza 105.990
2001/680 Hacı Dan 1998 Tapu H.- Ceza 29.370
2001/681 Şükran Turuncu 1998 Tapu H.- Ceza 51.120
2001/683 Gönül Yazar 1998 Tapu H.- Ceza 25.350
2001/683 Mehmet Yazıcı 1998 Tapu H.- Ceza 25.350
2001/684 Sevgi Kılıçkıran 1998 Tapu H.- Ceza 47.950
2001/686 Mehmet Muzaffer Başarar 1998 Tapu H.- Ceza 101.810
2001/686 Zekeriye Emre 1998 Tapu H.- Ceza 101.810
2001/689 Melehat Batur 1998 Tapu H.- Ceza 12.670
2001/689 Meryem Batur 1998 Tapu H.- Ceza 12.670
2001/690 İsa Baykız 1998 Tapu H.- Ceza 40.530
2001/694 Melahat Ordulu 1998 Tapu H.- Ceza 25.200
2001/694 Mehmet Yavuz 1998 Tapu H.- Ceza 25.200
2001/695 Ahmet Kalkan 1998 Tapu H.- Ceza 16.740
2001/697 Mustafa Gürel 1998 Tapu H.- Ceza 18.510
2001/699 Erdal Çolak 1998 Tapu H.- Ceza 19.800
2001/699 Temur Mecıt 1998 Tapu H.- Ceza 19.800
2001/701 Nurten Yıldırım 1998 Tapu H.- Ceza 12.240
2001/706 Havva Kara 1998 Tapu H - Ceza 35 560
2001 709 İbrahim Erten 1998 Tapu H.- Ceza 31.610
2001 710 Emine Yüksel 1998 Tapu H.- Ceza 20.800
2001/710 Ali Oğuz Ayvalıoğlu 1998 Tapu H.- Ceza 20.800
2001/711 Tahsim Kaya Alıcı 1998 Tapu H.- Ceza -52.490
2001/715 Nihat Dursun 1998 Tapu H.- Ceza 32.100
2001 718 Kıymet Zeytin 1998 Tapu H - Ceza 17.610
2001/718 Ayşe S urucu 1998 Tapu H.- Ceza 17.610
2001721 Enver Cengızhan 1998 Tapu H.- Ceza 37.440
2001/722 Teslim Öncü 1998 Tapu H.- Ceza 20.260
2601/724 Fikri Marmara 1998 Tapu H.- Ceza 43.770
2001 724 Feyzi Üstundağ 1998 Tapu H.- Ceza 43.770
2601/725 Mehmet Nacıp Taştı 1998 Tapu H.- Ceza 29.880
2601/729 Hüseyin Sed 1998 Tapu H.- Ceza 7.200
26Ö1/731 Aysel Ati Kuçukmanısa 1998 Tapu H.- Ceza 23.910
2601/732 Cemile Cinel 1998 Tapu H.- Ceza 18.360
2661/734 Mehmet Fatma Turgut 1998 Tapu H.- Ceza 34.830
2001737 Sevim Tatar 1998 Tapu H.- Ceza 18.780
2601/733 AJaattin Demir 1998 Tapu H.- Ceza 30.240
2601/740 Perihan Yasak 1998 Tapu H.- Ceza 51.120
2801/741 Ayşe Keskin 1998 Tapu H.- Ceza 30.390
2601/741 Emine Kaş ut 1998 Tapu H.- Ceza 30.390
2801/742 Sinan Yurt 1998 Tapu H.- Ceza 26.930

Behzat Korkmaz 1998 Tapu H.- Ceza 21.600
2601'744 Hayriye Çağlar ve His. 1998 Tapu H.- Ceza 25.200
2001/750 Ûmmügul Ceylan 1998 Tapu H.- Ceza 12.540
2601/753 Madde Özdöl 1998 Tapu H.* Ceza 14.290
2001/754 Refik Düzdokur 1998 Tapu H.- Ceza 18.910
2001/700 Bingüt Uçman 1998 Tapu H.* Ceza 13.430
2001/754 Ayçin Vur 1998 Tapu H.- Ceza 41.970
2001/707 Bahri Ersoy 1998 Tapu H.> Ceza 15.590
20017707 Melahat Çelik 1998 Tapu H.- Ceza 15.590

Iferak m Kaya 1998 Tapu H.* Ceza 11.050
Muammer Oktay 1998 Tapu H.* Ceza 43.350
Cezmi Atliman 1998 Tapu H.* Ceza 43.350
Ati Rıza Satış 1998 Tapu H.* Ceza 20.790

2001/702 Emine Özkaynar v& müçter&kler 1998 Tapu H.* Ceza 11.990
2001/700 Arzu Bostancı 1998 Tapu H,* Ceza 13.980
2001754 Dervişe içli 1998 Tapu H,- Ceza 13.980 m
2001/707 Güler Hügüf 1998 Tapu H.* Ceza 17.940 £

2001/700 3*/gi Şirin 1998 Tapu H.* Ceza 13.230 <£
2001/772 Kenar» öncel 1998 Tapu H,- Ceza 20.490 S
2001/773 Muharrem Gürbüz 1998 Tapu H.* Ceza 19.650 E
2001/774 Fahrîye Emek 1998 Tapu H.* Ceza 17.190 5

------üemai Yıldınm 1998 Taou H-- Ce« _____ lUfiHS

Gemlikspor lokal 
kapısı açılmıyor

Defalarca üçüncü lig 
kapılarından dönen 
Gemlikspor Kulübü, 
adeta sığınmacı gibi 
yerleştiği lokalinde 
yalnızları oynuyor. 
Yönetimlerin 
birbirini suçladığı 
Gemlikspor Külü 
bü’nde son olarak 
Melih Kazanç’ın da 
istifa etmesiyle 
ayakta sallanmaya 
başlayan Gemlik 
spor’un bu günlerde 
kapısını kimsenin 
açmadığı açıkça 
belli oluyor.
Küçük Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nın Bekarlar 
Yokuşu’ndaki eski 
yerine Oda Başkanı 
İbrahim Talan’ın 
yardımlarıyla yer
leşen Gemlikspor,

kaos nedeniyle 
bir süredir sahipsiz 
durumda gençleri 
bekliyor.
Geçtiğimiz yıl 
Trabzon’da üçüncü 
ligin kapısından 
dönen muhteşem 
Gemlikspor takımı, 
futbolcularının 
tamamını dağıtınca 
bu yıl Bursa Amatör 
Süper Ligde perişan
ları oynuyor.
Henüz galibiyetle 
tanışamayan 
Gemlikspor takımını 
ayakta tutacak 
yöneticilerinin takımı 
bırakmalarından 
maçlara ilgi aza
lırken ilçeyi temsil 
eden bir takımın 
Süper ligden, Birinci 
Amatör kümeye 
düşmekte olması 
üzüntü yaratıyor.

HİZMETİNİZE AÇILDI
“Vcuz kcv^ifleHmeHİM ve 

Sağlıklı vjAŞArMAnın Abrcsi bizbe”

"YAZGAN" ve "YETKİN" Şarapçılık 
Gemlik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA 

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI
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2001/775 Hüseyin Yıldırım 1998 Tapu H.- Ceza 15.480
2001/776 Sülün Özden 1998 Tapu H.- Ceza 11.260
2001/782 AH Ktlınç 1998 Tapu H.- Ceza 43.200
2001/783 Ali Orhan Erdemir 1998 Tapu H.* Ceza 33.270
2001/784 Orhan Bozdemir 1998 Tapu H.- Ceza 21.600
2001/790 Duran Kalfaoğlu 1998 Tapu H.- Ceza 15.140
2001/793 Türkan özdemir 1998 Tapu H.- Ceza 57.600
2001/764 Nahil Özcan 1998 Tapu H.- Ceza 128.160
2001/794 Ahmet Vardar 1998 Tapu H.- Ceza 128.160
2001/799 Yılmaz Pehlivan 1998 Tapu H.- Ceza 28.650
2001/801 Enver Dalgıç 1998 Tapu H.- Ceza 28.200
2001/802 Ayşe Küngü 1998 Tapu H.- Ceza 33.550
2001/803 Kamil Baki 1998 Tapu H.- Ceza 54.870
2001/803 Dursun Demirci 1998 Tapu H.- Ceza 54.870
2001/804 Abdullah Yazıcı 1998 Tapu H.- Ceza 23.040
2001/804 Mehmet Uzan 1998 Tapu H.- Ceza 23.040
2001/808 Sevdet Bakır 1998 Tapu H.- Ceza 33.840
2001/808 Haşan Yıldız 1998 Tapu H.- Ceza 33.840
2001/810 İbrahim Bayoğlu 1998 Tapu H.- Ceza 18.740
2001/810 Hüseyin Kumcu 1998 Tapu H.- Ceza 18.740
2001/811 İbrahim Kaya 1998 Tapu H.- Ceza 35.280
2001/814 Osman Yokuş 1998 Tapu H.- Ceza 10.900
2001/814 Ekrem-Ali-Emir Arslan 1998 Tapu H.- Ceza 10.900
2002'31 İsmet Yıldız 1999 Tapu H.- Ceza 19.350
2002/34 Rahmiye Ceylan 1999 Tapu H,- Ceza 47.340
200235 Tülay Telli 1999 Tapu H.- Ceza 66.100
200238 Bahire Çetiner 1999 Tapu H.- Ceza 50.020
200243 Mehmet Nuri Çelikel 1999 Tapu H.- Ceza 68.350
200243 Sedat Tutar 1999 Tapu H.- Ceza 68.350
200244 Nursel Tayıncı 1999 Tapu H.- Ceza 214.920
2002 45 Zakir-Yunus-İlyas Bektaş 1999 Tapu H.- Ceza 44.680
2002/45 Zafer Zaim 1999 Tapu H.- Ceza 44.680
2002/57 Ramadan Şengelen 1999 Tapu H.- Ceza 205.530
2002/58 Alî Galip Durmaz 1999 Tapu H.- Ceza 249.620
200258 Cemal Dıbırdıkoğlu 1999 Tapu H.- Ceza 249.620
2002/61 Kadir Şankaya 1999 Tapu H- Ceza 691.330
2002/62 İsmail Dalkılıç 1999 Tapu H.- Ceza 1.132.970
2002/62 Baki Dalkılıç 1999 Tapu H.- Ceza 708.100
2002/63 Mehmet Cinsar 1999 Tapu H.- Ceza 53.700
2002/63 Şükran Bakar 1999 Tapu H - Ceza 53.500

Münire Levetdeli 1999 Tapu H.- Ceza
2002/67 Ruhî Karaman 1999 Tapu H.- Ceza 96.160
200269 Haşan Neğiş 1999 Tapu H.- Ceza 11.850
200271 Latife Algu 1999 Tapu H.- Ceza 124.590
200271 Sevda Polat 1999 Tapu H.- Ceza 124.590
2002/72 Mümin İbrikçi 1999 Tapu H.- Ceza 98.250
200275 Zehra An 1999 Tapu H.- Ceza 73.530
2002/77 Güiizar Yılmaz 1999 Tapu H.- Ceza 140.880
200280 Nusret Canlı 1999 Tapu H.- Ceza 337.300
200280 Nurettin Canlı 1999 Tapu H.- Ceza 337.300
2002/81 S.S. Manastır Kon. Yapı.Koop. 1999 Tapu H.- Ceza 1.008.970
2002/82 Cavit Şahin 1999 Tapu H.- Ceza 11.070
2002/84 Afi Osman Ergunt 1999 Tapu H.- Ceza 118.870
2Q0284 Meral Özgülle 1999 Tapu H.- Ceza 118.870
200285 Mehmet Nabi İçyüz 1999 Tapu H.- Ceza 51.880
2002/87 İsmail Orkman 1999 Tapu H.- Ceza 29.040
200283 Fikri Yılmaz 1999 Tapu H.- Ceza 13.210
2002/89 Mukadder Güneş 1999 Tapu H.- Ceza 49.080
2002/95 Tamer Sezen 1999 Tapu H.- Ceza 10.190
2002/102 Haşan Hüseyin Çetinkaya ve 1999 Tapu H.* Ceza 116.960
2002/102 Tunca Sıralı > 1999 Tapu H.- Ceza 116.960
2002/104 Melek Aktuğlu 1999 Tapu H.* Ceza 49.430

' 2002/107 Vecdet Angüneş 1999 Tapu H.- Ceza 18.670
2002/109 Emine Aydan Yılmaz 1999 Tapu H.> Ceza 125.450
2002/109 Kamuran İstanbullu 1999 Tapu H.» Ceza 125.450
2002/111 Abdullah Kılıç 1999 Tapu H.* Ceza 25.040
2802/111 Mustafa Kahveci 1999 Tapu H.* Ceza 25.040
2802/112 Mülkibar Sunar 2001 . Tapu H.* Ceza 100.590
2002/118 Nihat Şengül 2002 Tapu H.* Ceza 48.840
2002/125 Sabriye Anıl 2003 Tapu H.- Ceza 21.600
2002/135 Hüseyin Karakaya 2004 Tapu H.* Ceza 119.020

' 2002/135 Ahmet Yıldız 2005 Tapu H.* Ceza 119.020
| 2002/142 Etem Şen 2006 Tapu H.* Ceza 57.340

2002/142 Cafer - Semiha Kılıç 2007 Tapu H.* Ceza 57.340
' 2002/145 Ergun Tan yıldız 2008 Tapu H<* Ceza 56.900
' 2002/146 Ayla Kanberoğlu 2009 Tapu H.* Ceza 40.710

2002/146 Yaşar Sudaş 2010 Tapu H.« Ceza 40.710
2002/147 Süleyman Tombul 2011 Tapu Ceza 26.480
2002/149 Beytullah Mehmet Gazioğfu 2020 Tapu H.' Ceza 152.620-d
2002/157 Mükerrem Aydemir 2021 Tapu H/- Ceza 20.160^

I 1 3138002900 Hacı Dönük 1998 G. Gel, -KE-V, Cz
•t

213.000
I 2 3790002900 Murat Esenkuş 1998 GGV, KE-V.Cz. 200.000 ■
[ 3 3000015489 Filrz foş,Ltd,Şti. 1998 OVT- FON 3.000,000 «

4 4130054323 Haşan Gul 1998 Geç. V*G. Zammı 365.000S

Sayfa 6

Bayramı “Yas”a 
dönüştürmeyin

Ramazan Bayramı’nda, 
aile büyükleriyle mutlu* 
luklannı paylaşmayı 
planlayıp araçlarıyla 
yola çıkacak vatan
daşlar ve taşımacılık 
sektöründe hizmet 
veren şoförler, karayol
larında oluşacak trafik 
yoğunluğu nedeniyle 
"tatili yas günlerine 
dönüştürmemek için" 
uyarıldılar.
Son 13 yılda, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla 
toplam 96 güne ulaşan 
tatillerde, 2 bin 117 
trafik kazası meydana 
geldiği, bin 883 kişinin 
öldüğü, 4 bin 222 
kişinin yaralandığı 
bildirildi.
Yapılan açıklamada, 9 
günlük bayram tatili 
nedeniyle karayollann- 
daki trafik yoğunluğu
na dikkati çekerek, 
sürücülerden kurallar 
ve yapılması gerekenler 
konusunda duyarlı 
olmalarını istedi. 
Her bayram tatilinde 
yolların adeta "kan 
gölü "ne dönüştüğünü 
belirtilen açıklamada, 
“Bayramda yas tutmay
alım, sevdikleri mizle 
mutluluğumuzu pay
laşalım. Bayramlarda, 
hüzünleri, acılan değil, 
mutlulukları, sevinçleri 
paylaşalım” dendi, 
geçen yıl, Ramazan 
Bayramı tatili süresince 
meydana gelen 68 
trafik kazasında 99 
kişinin öldüğü, 186 
kişinin de yaralandığını 
belirtilen açıklamada, 
benzer bir tablonun 
bu yıl yaşanmaması 
dileğinde bulundu.
Bayram tatillerinde, 
kaza ve ölümlerde 3 
kat artış görüldüğünü 
bildirilen açıklamada, 
sürücülerin kurallara 
uyma, dikkatli ve 
hoşgörülü olma, acele 
etmeme konusunda 
duyarlı olmaları 
gerektiği hatırlatıldı. 
BAYRAM TRAFİĞİ 
UYARILARI 
Açıklamada, "bayram
ların ölüme değil, 
yaşama ve sevince 
davet" olduğunu İfade 
edilerek, "Trafikte 
herkesin hakkı 
olduğunun bilinci 
içerisinde, başkaları

na, haklarına saygılı 
olmayı bilmeli ve 
bunun gereklerini 
uygulamalıyız” dendi. 
9 günlük bayram tatili 
öncesinde sürücülere 
şu uyanlarda bulunul
du: "Öncelikle taşıt
ların teknik özellikler
ine uygun bakımlarını 
yaptırmadan yola 
çıkılmamak. Bayram 
coşkusuyla dalgın, 
yorgun, uykusuz, özel
likle alkollü ve uyuş
turucu etkisi yapabile
cek ilaç içerek araç 
kullanılmamalıdır. 
Yolculuk süresince 
ağır ve yağlı yemekler 
yenilmemelidir. Hava, 
yol ve görüş şartları
na göre, hız ve fren 
mesafesi ayarlanmalı, 
sık sık mola verilme
lidir. Kurallara titiz
likle uyulmalı, hatalı 
sollama yapılmamalı, 
emniyet kemeri mut
laka takılmalıdır. Kış 
mevsimi şartları dikka 
te alınarak yağmur, 
çamur, kar ve buz 
görüşü azaltmaktadır. 
Araçların lastikleri 
hasarsız ve havalan 
tam olmalı, karlı kes
imlerde mutlaka kış 
lastikleri kullanılmalı 
ve zincir bulundurul
malıdır. Aynca aracın 
aküsü, farlan, silecek
leri ile kalorifer,klima, 
havalandırma ve 
rezistansı kontrol 
edilmelidir." 
BAYRAMLARDAKİ 
ACI TABLO 
1990-2002 yıllan 
arasındaki Ramazan 
bayramları dolayısıyla 
96 günlük tatil yapıldı 
ğını ifade edilerek, bu 
sürede toplam 2 bin 
117 kazanın meydana 
geldiğini ve bin 883 
kişinin öldüğünü, 4 bin 
222 kişinin yara
landığını bildirdi.
Trafik istatistiklerine 
göre. Ramazan bayra
mlarında en az ölümlü 
kaza olaylan, 1997 ve 
2001 yıllarındaki 4'er 
günlük tatillerde mey
dana geldi. Her iki yıl
daki kazalarda 59 kişi 
öldü. 1997 yılındaki 
41 kazada 77 kişi, 
2001 yılındaki 44 
kazada da 160 kişi 
yaralandı.
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5 4260125295 Nazif Gün 1998 Gel.V - Fon 16.500
6 4660087702 L. Çetin Irmak 1998 Gel.V. - Fon 35.000
7 4700091030 Iksa iht.Mad.Ltd.Şti 1998 GVT - FON 350.000
8 4820058435 Filiz İşyapar 1995 Gel.V.-Fon-V. Cz. 50.000
9 4930054275 Haşan Kaiva 1998 Gel. V-Fon 500.000
10 5000099286 Mehmet Kara 1998 V.Cz. 45.000
11 5120048995 Düzgün Karahan 1998 G. Gelir V-V. Cz. 130.000
12 5170064622 Ercan Karaman 1998 G. Gel. V.-KE 130.000
13 5220074061 Ahmet Karataş Ort 1998 GEC ZAM 360.000
14 5280034899 Recep Katıriı 1998 GEC FAİZİ 125.000
15 5290026851 Mustafa Kahveci 1998 G.GELİR V-KE-V.CEZA 125.000
16 5340061661 Raşit Kaya 1998 GELİR V- KDV FON 100.000
17 5730012994 Hüseyin Koçaş 1998 G.GELİR V- 30.000
18 5730017859 Mehmet Koçdemir 1998 G.GELİR V-KE-V.CEZA 140.000
19 5560007654 Feyyaz Kınay 1998 GELİR V 40.000
20 5780072642 Necati Korkmaz 1998 GVT - FON 20.000
21 5910028201 Mahmut Kuloğlu 1998 GVT - GEÇİCİ V. 81.000
22 5960013623 Abdülvahit Kurtiş 1998 GELİR V - GEÇİCİ V 500.000
23 5980058309 Yaşar Kuşçu 1997 GEL V- FON K 105.000
24 5980070151 Ali Kuşmaklar 1998 KDV - GVT 50.000
25 5980092919 Yılmaz Kuş 1998 G. GELİR V.FON 26.000
26 5990025285 Hurşit Kutlu 1998 GELİR V 220.000
27 6090060677 Maym Oto Tel. Ltd.Şti. 1998 GVT 35.000
28 613003466 Bahtiyar Maviş 1998 G. GELİR V 180.000
29 6130034434 Halil Maviş 1998 GEÇİCİ V 35.000
30 6210065472 Haşan Mirasyedi 1997 GEL V- FON 40.000
31 6250068516 Mustafa Mutlu 1997 GEL V - FON -GEÇİCİ V 45.000
32 6340037095 Mustafa Oğul 1995-1996 G. GELİR V. FON. KE 110.000
33 6430053003 Onur Gürel 1998 G. GELİR V 60.000
0790030320 Erdoğan Armağan GA, FON, A. KUS.G.FAİZ 1998 15.970.000
1000010948 Bekir Ateş G.G, FON, KE 1998 167.960.000
1000015597 Dursun Ateş GA, FON, DV, EKP 1998 71.340.000
1030055639 Murat Atmaca GA.FON, DV, EKP 1998 54.580.000
1040083971 Yusuf Avcı KDV, A.KUS. G.FAİZİ 1998 32.220.000
1840110146 Gürbüz Avcı GA, FON, GEÇV, G ZAM 1998 21.830.000
1110054740 Ahmet Aydın STP, DA, EON, EKP 1998 26.280.000
1110054740 Ahmet Aydın STP, DA, FON, EKP 1998 13.520.000
1360067433 Şükrü Balcı GA, FON, DA, EKP 1998 20.554.000
1360070326 Ramazan Balcı STP. DA. FON. EKP 1998 22.630.000

• 1360070326 Ramazan Balcı STP, DA. FON. EKP 1998 80.840.000
1430081848 Hakan Başyapıcıoğlu GG, FON, KE 1998 55.980.000
1550064434 Sabit Bayoğlu GA, FON, KAÇ, G.FAİZİ 1998 644.820.000
1610028826 Ali Rıza Bekler GA, FON, DA, EKP GEÇV 1998 312.520.000
1610028826 Ali Rıza Bekler EKP, KDV, STP, FON 1998 28.930.000
1620056655 İlyas Bektaş G. ZAM 1998 22.950.0000
1620066438 Mustafa Bektaş GA, FON, DA, EKP, GEÇV 1998 183.480.000
1620066445 Nigar Bektaş EKP, KDV, STP, DA, FON 1998 27.640.000
1690036164 Haşan Biçer G.GELİR, FON, DA, EKP 1998 78.900.000
1780020715 Cavrt Birlik GA, FON, DA, EKP, G. FAİZİ 1998 25.500.000
1780112609 Hamza Birtane GA, FON, G ZAMMI 1998 75.280.000
2110080289 Veysi Cirit GA, FON, DA, EKP 1998 19.950.000
2340026233 Mustafa Çelebi GZAM 1998 138.700.000
2340026233 Mustafa Çelebi GZAM 1998 42.050.000
2340026233 Mustafa Çelebi GZAM 1998 41.420.000
2570069792 Cevdet Çingiliç GG, FON, KE 1998 41.988.000
2740027815 Demet Otomotiv Ö, ULS, ULS 1998 23.860.000
2770052586 Necati Demir G.GELİR, FON, G KDV 1998 16.320.000
2780086750 M. Ali Demir G. ZAMMI 1998 53.830.000
2900030132 Orhan Demiryas G. ZAMMI 1998 16.250.000
1290011438 İlhamı Akkaya G. ZAMMI 1998 204.920.000
»50011433 İlhamı Akkaya G. ZAMMI 1998 13.100.000
1250011438 İlhamı Akkaya GA.FON, DA, EKP, ULSC 1998 177.970.000
1080031252 M. Ali kyaz GA FON, KE, KC, Ö, UGFA 1998 29.360.000
040042733 Müjdat Aydın KDV, EKP 1998 116.300.000
1150103843 Süleyman Aydın GA, GEÇV,FON 1998 71.200.000
1430086552 Erdem Besu G.G.FON, KE 1998 13.450.000
1570036835 Ergüven Bayram GA, FON, KAÇ, A.KUSUR 1998 159.870.000
2110106257 Cisahan Inş.Taah. Ltd.Şti. STR, DA; FON, EKP 1998 2.850.000
2260069119 Fatma Lale Çalıkuşu GEÇ Ö,FON, DA,EKP, G. ZAM 1998 60.430.000
2240058686 Haşan Çakmak STP, DA, FON, EKP 1998 2.250.000
2260069119 Fatma Lale Çalıkuşu G. ZAMMI 1998 26.030.000
2260069119 Fatma Lale Çalıkuşu GEÇ V. G ZAMMI 1998 19.020.000
T 98/93 01,01,1998 Marmara Entegre Kimya A.Ş. MAH. HRC 14.300.000
t 98/90 01,01,1998 Emin Şahin MAH. HRC 12.820.000
> 98/114 01,01,1998 Yaşar Akkuş MAH. HRC 12.170.000
1 98/117 01,01,1998 Necati Akkuş MAH. HRC 12.120.000
5 98/119 01,01,1998 Şaban Yavuz MAH. HRC 12.550.000
4 98/180 01.01.1998 Adem Biçer MAH. HRC 10.280.000 m
r 98/121 01,01,1998 Haşan Kılıç MAH. HRC 10.310.000 b
l 98/146 01.01,1998 Osman Kaya MAH. HRC 18.680.000 £
> 98/165 01,01,1998 Ali Aydın MAH. HRC 12.100.000 S
10 98/178 01 01 1998 Necati Bayraktar MAH. HRC 12.570.000 e
11 98/179 01,01,1998 Zülfü Aftan MAH. HRC 15.750.000 >
12 98/311 01,01,1998 Adem Semiz MAH. HRC 15.380.000 o

Baş dönmesini 
hafife almayın
Nedeni, boyunda 
kireçlenme, tansiy
on, iç kulak rahat
sızlıkları olabilir. 
Uzmanlar, 
literatürdeki adı 
"Vertigo" olan bas 
dönmesinin ortaya 
çıkmasında, boyun
da kireçlenme, 
tansiyon ve iç 
kulak rahatsızlık
larının yanı sıra 
stres, uykusuzluk 
ve açlığın da etkili 
olduğunu söyledi. 
Uzmanlar, çeşitli 
nedenlerle ortaya 
çıkan ve oldukça 
sık görülen baş 
dönmelerinin

kişiye sürekli 
"hafif sarhoş” hissi 

verdiğini, basın 
hareket ettirilme
siyle de, dengesiz
lik ve bulantıya 
neden old uğunu 
kaydetti.
Birçok kişinin bas 
dönmesi yaşadığın
da hangi uzmanlık 
alanındaki 
doktora gideceğini 
bilemediğini anla
tan uzmanlar, bu 
tür sorunlar 
yaşayan ların 
kulak-bu run-boğaz 
doktoruna başvur
ması gerektiğini 
bildirdi.

İŞTE ARADIĞINIZ FIRSAT
ULUSLARARASI DEV BİR ŞİRKETTE 

İŞ İMKANI '

Yaşınız Cinsiyetiniz Eğitiminiz 
veTecrübeniz ne olursa olsun, 

İster full * Time, İster part 
Time Çalışıp, 

ÇOK KAZANABİLİRSİNİZ. 
BİLGİ İÇİN HEMEN ARAYIN 

Mustafa ÜNER
Yaşam Tarzı Danışmanı 
GSM : (0.535) 567 90 98

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE IMM

YIL : 31 SAYI : 1705
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-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri vc Pazar günleri yayınlanmaz)
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1 98/93 01.01.1998 Marmara Entegre Kimya A,Ş, MAH. HRC 14.300.000
2 98/90 01.01.1998 Emin Şahin MAH. HRC 12420.000
3 98/114 01.01.1998 Yaşar Akkuş MAH. HRC 12.170,000
4 98/117 01.01.1998 Necati Akkuş MAH. HRC 12.120.000
5 98/119 01.01.1998 Şaban Yavuz MAH. HRC 12.550.000
6 98/180 01.01.1998 Adem Biçer MAH. HRC 10.280.000
7 98/121 01.01.1998 Haşan Kılıç MAH. HRC 10.310.000
8 98/146 01.01.1998 Osman Kaya MAH. HRC 18.680.000
9 98/165 01.01.1998 Ali Aydın MAH. HRC 12,100.000
10 98/178 01.01.1998 Necati Bayraktar MAH. HRC 12.570.000
11 98/179 01.01.1998 Zülfü Altan MAH. HRC 15.750.000
12 98/311 01.01.1998 Adem Semiz MAH. HRC 15.380.000
13 98/322 01.01.1998 Raif Sığırmaç MAH. HRC 10.980.000
14 98/324 01.01.1998 İbrahim Yiğit MAH. HRC 15.750.000
15 98/326 01.01.1998 Rıfat Kazancı MAH. HRC 10.650.000
16 98/326 01.01.1998 Eren Güner MAH. HRC 10.650.000
17 98/327 01.01.1998 Mustafa Özgün MAH. HRC 10.850.000
18 98/330 01.01.1998 Ergün Efendioğlu MAH. HRC 18.820.000
19 98/330 01.01.1998 Erkan Efendioğlu MAH. HRC 18.820.000
20 98/330 01.01.1998 Erol Efendioğlu MAH. HRC 18.820.000
21 98/331 01.01.1998 Kerim Sarıca MAH. HRC 12.170.000
22 98/332 01.01.1998 Aydınlat Koli. Şti. MAH. HRC 16.050.000
23 98/332 01.01.1998 Seyhan Aydın MAH. HRC 16.050.000
24 97/676 01.01.1998 İsa Göç MAH. HRC 18.280.000
25 97/729 05.02.1998 Erdal Genç MAH. HRC 13.250.000
26 98/3 30.06.1998 Süleyman Güler MAH. HRC 12.470.000
27 98/16 30.06.1998 Yaşar Albant MAH. HRC 10.550.000
28 98/37 30.06.1998 Osman Bakış MAH. HRC 10.330.000
29 98/39 30.06.1998 Yaşar Arif Kökçam MAH. HRC 11.400.000
30 98/51 30.06.1998 Adem Biçer MAH. HRC 11.170.000
31 98/55 30.06.1998 Adnan Pak MAH. HRC 10.620.000
32 98/60 30.06.1998 Orhan Apak MAH. HRC 12.190.000
33 98/366 30.06.1998 Mustafa Özcan MAH. HRC 13.970.000
34 98/399 05.11.1998 Ali Akça MAH. HRC 12.100.000
35 98/408 05.11.1998 Ahmet Yıldız MAH. HRC 483.860.000
36 98/408 05.11.1998 Mustafa Kökçek MAH. HRC 483.860.000
37 98/465 05.11.1998 Erkan Bıçakçı MAH. HRC 10.960.000
38 98/465 05.11.1998 Suat Erdeniz MAH. HRC 10.960.000
39 98/465 05.11.1998 Ali Altuner MAH. HRC 10.960.000
40 98/498 05.11.1998 Hamza Koçak MAH. HRC 13.730.000
41 98/507 05.11.1998 Kemal Erkul MAH. HRC 197.120.000
42 98/538 05.11.1998 Mehmet Uzun MAH. HRC 16.080.000
43 99/73 26.12.1998 Emin Seymen ECRİMİSİL 20.000.000
44 98/11 21.03.1998 Şuayip Ünlü YİY. BED. 11.370.000
45 98/20 20.06.1998 Haşan Ali Karacan YİY. BED. 13.110.000
46 98/23 29.06.1998 Şemsi Kara YİY. BED. 28.710.000
47 98/39 05.11.1998 Cengiz Yavuz YİY. BED. 38.710.000
48 98/32 02.10.1998 Ercan Güner YİY. BED. 85.380.000

49 16 ZA 075 98/2 Azizoğulları Kum Çakıl A.Ş. MTV 25.750.000
50 16 ZA 257 98/2 Veysel Karakaya MTV 10.300.000
51 16 ZA 323 97/2 Kadri, Zeki, Nihat Kaptan MTV 11.400.000
52 16 ZA 371 98/1 Mustafa Şahin MTV 20.600.000
53 16 ZA 533 98/1 Sadettin Gülenç MTV 31.900.000
54 16 ZA 620 98/1 Ramis Ata MTV 20.600.000 İADE
55 16ZA734 98/1 Yılmaz Tavşanlı MTV 15.400.000
56 16 ZA 996 98/1-2 Süleyman Coşkun MTV 30.900.000 İADE
57 16ZC027 98/1 Mustafa Salbars MTV 10.250.000
58 16ZC 071 98/1 Güven Ünlü MTV 19.300.000
59 16ZC 136 98/1-2 Hüseyin Avcı MTV 11.350.000
60 16ZC274 98/1-2 Ahide Kasap MTV 38.600.000 İADE
61 16ZC 348 98/2 Baloğiu Ltd.Şti. (Meşrubat) MTV 10.300.000 İADE
62 16 ZC 425 98/1 İbrahim Çakır MTV 2.600.000 İADE
63 16ZC463 98/1-2 Ziya Süren MTV 20.600.000
64 16ZC 499 98/2 Yüksel Gürücü MTV 10.300.000
65 16ZC529 98/1-2 Yaman Duman MTV 20.600.000
66 16ZC544 98/1-2 Muhammet Çiftçi MTV 20.600.000
67 16ZC 546 98/2 Fahrettin Ersoy MTV 5.150.000
68 16ZC553 98/1-2 Mehmet Köşe MTV 11.350.000
69 16 ZC 589 98/1-2 Hüsmen Esen MTV 30.900.000

I 70 16 ZC 610 98/1-2 Oğuz Alnıaçık MTV 10.250.000
71 16 ZC 660 98/1-2 Hakan Haşan Kasap MTV 20.550.000
72 16 ZC 690 98/1-2 Gönül Cambazlı MTV 13.500.000
73 16 ZC 729 98/1-2 Mehpare-Savaş Birkan MTV 51.500.000
74 16ZC748 96/1-2 Gemnak Nakliyat Ltd. Şti. MTV 12.400.000
75 16 ZC 855 98/1-2 Cüneyt Çınar MTV 15.350.000
76 16ZC 866 98/1-2 Oktay Akbel MTV 10.250.000
77 16 ZC 956 98/1-2 Hamdi Aydın MTV 11.350.000
73 16 ZD 034 98/2 Güler Duman MTV 5.150.000
73 16 ZD 260 98/1-2 Atilla Varol MTV 11.950.000 J
80 16 ZD 290 98/2 Faik Aydoğdu MTV 15.450.000^
81 16 ZD 313 98/1 Ahmet Çakmak MTV 7.700.000 £
82 16 ZD 346 98/1 Gündoğdu Turizm Taş.TIc.Ltd.Şti. MTV 10.300.000 S

83 16 ZD 421 98/1-2 Hilmi Koparipek MTV 20.550.000 İADE f

84 16ZD441 98/1-2 Ertan Güven MTV 30.900.000 İADE S
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Öğretmenler 
Günü bugün 
kutlanacak

24 Kasım Öğretmen
ler Günü bugün 
sade bir şekilde 
kutlanacak.
Saat 9.45 de Atatürk 
Anıtı na çelenk koka
cak olan öğretmenler 
saygı duruşunda 
bulunduktan sonra 
dağılacaklar.
24 Kasım Öğretmen
ler Günü'nün 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle resmi 
dairelerin 9 günlük 
idari tatile başla
masıyla sade bir 
şekilde kutlanacak, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü, okul 
müdürlüklerine gön
derdiği bir yazı ile 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü’nün, bugün kut
lanacağını, öğretmen
lerin Atatürk Anıtı 
önünde her okuldan 
20 öğrenci ile törene 
katılmalarını istedi. 
TATİLE ÇIKTILAR 
Bugün yapılacak 
törenlere tüm öğret
menlerin katılmasının 
mümkün olmadığını 
söyleyen öğretmenler, 
“birçok arkadaşımız 
bayram nedeniyle 
büyükleriyle bayram
laşmaya gitti. ” dedi. 
Öte yandan Eğitim 
Bir - Sen Sendikası 
Gemlik Şube 
Başkanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, şu görüşlere 
yer verildi: “24

Kası m Oğ ret menler 
Günü'nü k mubarH 
Ramazan Bayramın 
tebrik eder. regfri 
mutluluk se boş en 
dolu nice günler ne I 
bayramlar yala
malarını diliyoruz 
Eğitim çalışanlarım* I 
pek çok torunu 
olduğunu biliyoruz 
Öğretmenlik özel 
meslektir, özel bir 
personel kanunu 
olmalıdır. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
aşın merkeziyetçilik
ten çıkarılmalı, 
araştırma, denetim 
ve koordinat yon 
görevi yapmalıdır 
Eğitim yerelleştir 
ilmelidir. Ulusa 
değerlere ve som*. 
normlara dayalı 
eğitim proğramlan 
geliştirilmelidir. 
Toplumun istek ve 
ihtiyaçtan göz 
önünde bulund ' al
malıdır. Egıtımu. 
rehberlik ve yon 
lendirmeye önem 
verilmeli, yönlend 
meye 5. sınıftan 
başlanmalıdır. 
Öğretmen arkadaş 
lanmız çok kutsal ı • 
önemli bir misyon 
yüklenmişlerdir. 
Fikri hür, irfanı hur. * 
vicdanı hür nesiller । 
yetiştirme gibi bir 
görevin sorumlu 
tuğunu taşımaktadır
lar. ” dendi.

ÖĞRETMEN ARKADAŞ

Çok küçük yaşta başlar okul sevgisi
Hepimizin isteği iyi eğitim
Çocuklarım bilmeli çok öğrenmeli 
Öğrenmek isteyen, insan yetiştirelim.

Sen öğretmen arkadaş milleti düşün 
Geçmişten ders alarak, ülkeni düşün 
Dostluk kardeşlik, sevgi zamanı bugün 
Bilgili çağdaş insan yetiştirelim.

Aç kollarını kanat ger sabilere 
Sevgiyle yaklaş güven duysun bitlere 
Yavaş yavaş açılır,benzer güllere 
Yarını gören insan yetiştirelim.

Zamanla şekil alır yontulan taşlar 
En güzel eğitim de sevgiyle başlar
Gözünün içi gülsün akmasın yaşlar 

ndine güvenen insan yetiştirelim. 
Talip YAYLA 
öğretmen
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I 85 16ZD521 98/1-2 Suat Kaya MTV
II 86 16ZD623 98/1-2 Selami Demirci MTV
uL 87 16 ZD 852 98/2 Ergin Aykut MTV

88 16ZD876 98/1-2 Bahtiyar Özcan MTV
I 89 16ZD965 98/1-2 İbrahim Ege MTV
! 90 16ZD982 98/1-2 Mesut Sal MTV

91 16ZE046 98/1-2 Çiftçi Inş. San. Ltd. Şti. MTV
'■ 92 16ZE 133 98/1-2 Dursun Kahraman MTV

93 16ZE 156 98/1-2 Gemnak Nakliyat Ltd.Şti. MTV
94 16ZE2İ5 98/1-2 Fatih Özdemir MTV
95 16ZE325 98/2 Yaşar Gedik MTV
96 16ZE349 98/2 Gülten Yasçı MTV
97 16ZE352 98/1-2 Haşan Parlak MTV
98 16ZE416 98/1-2 Nihat Koksal MTV
99 16ZE436 98/1-2 İsmail Sulhan MTV
100 16 ZE 532 98/2 A. Fuat Şimşek MTV

- 101 16ZE565 98/1-2 Mehmet Muhterem Özbayoğlu MTV
4610129467 Kemal Herkesecan 2001 ö. USUL
4630049159 Horasanlar İnşaat Ltd. Şti. 2003 ö. USUL
5350064237 Kaya Zeytincilik Ltd. Şti. 2002 ö. USUL
1390023210 Baloğlu Dağ. Ltd.Şti. 2002 Ö. USUL
1460064460 Mümin Başaran 99/2000 KDV / VZC
1620010056 Fatma Bektaş 2000/11 KDV-VZC
1460019806 Başaran İnş. Ltd. Şti. 2002 VZC
1500069727 Murat Batur 1998 GA/FON/VZC
1130048492 ilhami Aydın 1998 GA/FON/A.K.C.
1060104491 Müzeyyen Ay 1999 EGV/VZC
2000/335 İsmail Öztürk 2000 ' V.İ.V
2001/194 Bülent Türe 2000 V.İ.V
2002/169 İsa Uysal 2002 V.İ.V
2002/171 Deniz Özkan 2002 V.İ.V
2002/211 Ender Akbulut 2002 V.İ.İ
2002/246 Servet Gürbüz 2002 V.İ.V

51.550.000
5.000X)00
5.150000

34.200.000
20.550.000
34 200 000

51.500.000 İADE
30.900.000 İADE

64.450.000
11.350.000
19.300.000
5.150.000
7.700.000

30.900.000
15.350.000
25.750.000
10.250.000
35.000.000
84.000.000
53.000.000

840.000.000
726.710.000
107.155.000
160.650.000
123.470.000
140.140.000

2.393.000
600.950.000

1.427.950.000
293.350.000
568.550.000
232.750.000
390.350.000
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Kayranınızı Kutlar, 
say lık ve afiyetler dileriz 

flNTEP SOFRASI 
PİDE VE LAHMACUN SALONU 

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

Mİ

9 
■

İstiklal Caddesi No : 48/ B GEMLİK 
Tel: (0.224) 514 75 58

MİLTON AİLE GAZİNOSU |
Mutlu Diler

2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 
DÜĞÜN - NİSAN - SÜNNET - ÖZEL GÜN - EĞLENCE - 

TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN
—A C E L E EDİNİZ! O

f REZERVASYON TEL . 513 10 71 i

Bayramda hava 
ılık olacak

Bat ram sür esince, 
mevsime göre n«f» 
ten Mı bavMMi eduİ 
olacağı MMMML 
Bugün yağM bekim 
mediği, bütün 
bölgelerde havanın az 
bulutlu ve acık geçe
ceği kaydedildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü' nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bayramda Doğu 
Akdeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri dışında yurt
ta yağış beklenmiyor. 
Bugün yurtta yağış 
görülmeyecek, bütün 
bölgeler az bulutlu ve 
açık geçecek. 
Özellikle gündüz 
sıcaklıkları batı böl
gelerinden itibaren 
artmaya başlayacak 
ve hafta sonunda tüm 
yurtta mevsim nor
mallerinin üzerine 
cıkacak. Ancak, gece 

__ 
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olması nedeniyle, 
Marmara ile yurdun iç 
ve doğu bölgelerinde 
sabah saatlerinde yer 
yer yoğun olmak 
üzere sis görülecek. 
Bu değerlendirmelere 
göre, günlük 
hava durumu 
tahmini de şöyle: 
Bugün; yurdun kuzey 
kesimleri ile Doğu 
Akdeniz ve Güney 
doğu Anadolu böl

geleri parçalı bukrtkı | 
diğer yerler az buiuriu 
geçerek.
Bayr aman fenacı 
gunu. yurdun kuzey 
doğu kesimleri parcab 
bulutlu. Doğu .Akdeniz 
ile Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi yağ
mur, yer yer sağanak 
yağışlı, diğer yerler 
az bulutlu ve acık 
gerecek.
Bayramın ikinci günü: 
yurdun kuzey ve doğu 
kesimleri parçalı 
bulutlu. Doğu 
Akdeniz, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi ile 
Doğu Anadolu'nun 
güneyi yağmur, yer 
yer sağanak çağtsk, 
diğer yerler az bulutlu 
ve acık olacak.
Bayramın üçüncü 
günü; yurdun kuzey 
ve Doğu kesimleri 
parçalı bulutlu, 
Güneydoğu Anado 
lu'nun doğusu ile 
Doğu Anadolu'nun 
güneydoğusu yağmur, 
yer yer sağanak 
yağışlı, diğer yerler 
az bulutlu ve açık 
geçecek.

Bayram tatilinin | 
gözdesi Antalya

Çok sayıda yerli turist, 
tatil için Antalya’yı 
tercih ediyor.
9 günlük bayram tati
line 3-5 ya da 7 günlük 
tatil paket programlan 
hazırlayan 5 yıldız h 
oteller ve tatil köyleri 
doluluk oranlannı 
yüzde 90’a ulaştırmayı 
hedefliyor.
Yurtdışında tatilin daha 
cazip olduğunun 
düşünülmesi nedeniyle 
bu yıl iç turizm yurtdışı 
turizmiyle ciddi 
rekabet yaşadı.
Otelciler yerli
turisti kazanmak adına 
bayram için çeşitli 
eğlence programlan ve 
aktiviteler düzenledi. 
Turizmciler, yurtdışı

turlarının sanıldığı 
kadar hesaplı olmadığı, 
tatili Türkiye’de yapan- 
lann çok daha kaliteli 
hizmet alacağı 
görüşünde..
Antalya’daki 
turizmciler yurtdışında 
oda kahvaltı olarak 
satılan bir tatil paketi 
yerine Antalya'da 5 
yıldızlı otelde herşey 
dahil sistemle yapılan 
bir tatilin çok daha 
hesaplı olduğunu 
düşünüyor.
Bayram tatili için 
rezervasyonların 
yüzde 90’lara ulaşması 
pek çok yerli turistin 
turizmciler gibi 
düşündüğünü 
gösteriyor.



Sayfa lı24 Kasım 2003 Pazartesi

Atatürk Kordonu’nda çalışmalar başladı

Kordonda makyaj B ramazan H I]

Seyfettin SEKERSOZ 
Birinci Kordon diye 
bilinen Atatürk 
Kordonu nda çevre 
düzenlemesi ve yer 
döşenmesi ihalesinin 
yapılmasının ardın
dan işi üstlenen 
firma çalışmalara 
başladı.
Manastır Kültür 
Merkezi ve Katlı
Otopark yapımını 
gerçekleştiren 
Atinak firmasının 
kazandığı kordon 
düzenleme çalış
maları 331 milyar 
liraya mal olacak. 
Yaklaşık 7 bin 
metrekare edanı kapsayan 
Atatürk Kordonu, Emin 
Dalkıran Kordonu gibi 
renkli taşlarla 
kaplanacak.
İskele Meydanı ndan 
Kayıkhane’ye kadar süre
cek çalışmalar hakkında

Atatürk Kordonu düzenleme çalışmaları hızlı başladı
bilgi veren Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
"Emin Dalkıran 
Kordonu’na başladı 
ğımızda herkes tereddüt 
etmişti, ama kordon 
bitince görüldü ki 
Gemlik’e layık bir gezi 
alanı yaratıldı. Şimdi

Atatürk Kordonu’nda 
aynı çalışmaları başlat
tık. Burası yıllardır 
bakımı yapılmadığından 
yıpranmıştı. Önümüzde
ki yaz vatandaşlarımıza 
çok güzel gezi 
alanı hazırlıyoruz" 
dedi.

Son günlerde, Gemlik 
Körfez’inde görülen 
balık akını ve balık 
bolluğu ramazan 
ayının bereketi olarak 
yorumlanıyor. 
Hamsi, istavrit, pala
mut balığının kıyıya 
kadar sürüler halinde 
akın etmesi başta 
oltacılar olmak üzere, 
sandal ile balık 
yakalayanların ve 
balıkçı teknelerinin 
Körfez’de bol miktar
da balık yakalamaları
na neden oluyor. 
Ramazan boyunca hiç 

eksilmeyen ve 
yoksullan sevindiren 
balık fiyatlannda da 
düşüş yaşanıyor. 
Dün, Gemlik piyasa 
sında şöyleydi :
Hamsi 
İstavrit 

Cinekop 
Palamut

1.000.000 -1.500.000
1.500.000 - 2.000.000
3.000,000 - 4.000.ÜÜO
4.000.000 - 5.000.000

Kırlangıç 1 Kg. 15 000.000
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Üç günlük Ramazan Bayramı süresince ilçemizde önemli bir olay yaşanmadı

Bayram sakin geçti
Üç gün süren Ramazan Bayramı olaysız bir şekilde geçti. Bayram nedeniyle, ilçemiz ve köylerinde halkın huzur içinde bayramını 
geçirmesi için her türlü güvenlik önlemi polis ve jandarma tarafından alındı. Öğrendiğimize göre, bayram süresince Üçe merkez 
ve köylerinde önemli bir olay yaşanmadı. Bayram süresince, belediye su işleri, temizlik işleri görevlileri de görevlerine devam etti 
ler. Yer yer su borularında patlaklar meydana geldiyse de bu patlaklar kısa süre de onarıldı. Kadri GÜLER'in haberi sayfa 5 de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■MİS TARAFSIZ SİYASİ GAZETE MBMBH
28 Kasım 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Kent ortasındaki 
Göçerler sorun oldu 
Pazar Caddesinde bulunan eski hayvan 
pazarına yerleşen 4 göçer aile mahallelinin 
sorunu oldu. Kış ortasında, geçimlerini cöp 
konteynerlerindeki atıklardan sağlayan 
göçerler, soğuk çadırlarda yaşam mücadrir 
si verirlerken, mahalleli çadırların kaldırıl
masını istiyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi syf 3'de

Körfez’de hamsi katliamı
Kadri Güler
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış
Son günlerde, Gemlik Körfez’ine akın eden hamsi balığı tüketimden çok 
yakalanınca, fiyatlar düştü. Alıcı bulunmayınca, komisyoncular da ne yapacağını 
şaşırdılar. Bir kasa hamsinin fiyatı, kasasının fiyatına satıldığını söyleyen korniş 
yoncular, yakalamaya kısıtlama getirilmesini istiyorlar. Gemlik Balık Haline 
günde 10 bin kasanın üzerinde hamsi balığının getirildiği bildirildi.

Hamsi bolluğu
Ramazan derken üç günlük bayram tatili de bitti.
Beze tatil falan uğramadı ama, yaşam bir süreç olduğu 

fent, m gibi akıp gidiyor.
Bu şd, yıllardır özlediğimiz balık Körfez’imize geldi.
ister yasaklara uyum deyin, isterseniz APO’nun 

kurak ya getirtti inden dolayı bölgede av yasağı kon
masını deyin. Ne derseniz deyin, bu yıl balık yüzü 
gördük.

Bakın sahilden birkaç yüz metre açıkta yüzlerce san
dalda oka 8e baldı avlanıyor.

| Veya Körfez’e bakın, voli atan balıkçı teknelerini 
hergun göreceksiniz. Bu berekettir.

Ramazan bereketi deyin isteneniz.
Dün, bir lortla konuşurken, bereketin katliama 

dönürtuğunû öğrendim.
Gemlik Bahk Hafi ne Ünde 10 bin kasanın üzerinde

I
 hamsi babğjmn geldiğini söyledi.

Ve balık bu denfi bol olunca, alıca bulunmuyor, fiyat
lar be masrafı bde karşdanayor..

Her şeyde olduğu gibi ticarette bir denge var dır, 
Hafik, armut, dma değil ki sürekli buzhanede sak

layanın.
Makbulü, denizden akıp taze taze yenmesinde,, 

! Hele » hamsi olunca, çok kısa zamanda tüketilmesi 
gerekir. Yoksa gjda zehirlenmesi söz konusu olabilir.

Bölgenizdeki bu balık bereketi, balığın tamamının 
yok edttnesi anbmsna gelmemeli.

Modem cihazlarla donanımlı olan tekneler, balığın 
' nerede olduğunu radarlar ve sonarlar aracılığı ile göre- 

bd^or.
Gönde, 10 bin kasa balık yakalanınca, tüketilmediği 

içki, jf*-**^—1 bekfc telef ofoyor. Bu ise katliamdır.
BaUcçı kardeşlerim denirin içini bitirmek yerine, tat»- 

bilecekleri kadarım yakalamaları, kendilerinin de 
yarama e4or kamemdayım. Ilgifilerin dikkatine.

Gemlik Körfez’inde 
son günlerde devam 
eden hamsi akını 
nedeniyle, yakalanan 
balığın tüketilenden 
çok olması, 
balık katliamına 
neden oluyor. 
Gemlik Balık Hali’ne 
günde 10 bin kasanın 
üzerinde hamsi balığı 
gelmesi, balığa alıcı 
bulunamaması, balığın 
gereksiz yakalanması
na ve telef olmasına 
sebep oluyor.
ÇARE
KISITLAMADA 
Gemlik Balık Hali’nde 
görüştüğümüz balık 
komisyoncuları, hamsi 
balığının bir kasa 
fiyatının içine 
konduğu kasanın 
fiyatına satıldığına 
dikkat çekerek, bu 
durumda para kazana
madıkları gibi zarar 
ettiklerini, ancak 
Hal’e tüketilenden çok 
balık getirilmesine

devam edildiği, 
bir kısmının ise 
satılamadığı için 
denize döküldüğünü 
söylediler.
Körfez deki hamsi 
balığının gereğinden 
fazla yakalanmasının 
önlenmesi için tekne 
başına belirli bir tonaj 
konması gerektiğini 
belirtiliyor.
Adının açıklanmasını 
istemeyen bir komis 

yoncu “Bu durum bir 
katliamdır. Yıllardır 
balık bulamıyoruz 
diye yakınırken şimdi 
de gereğinden fazla 
yakalayarak, balık 
katliamına sebep 
oluyoruz” dedi. 
Gemlik Körfez’de 
hamsi balığı yanında, 
çingen palamudu, 
çinekop gibi balıkların 
akını devam ediyor. 
Körfez’de yüzlerce 

sandal ve botla 
amatör balıkçılar, 
günlerdir denize akın 
ederlerken, balıkçı 
tekneleri de Körfez’de 
balık avlamalarını 
sürdürüyorlar.
Hamsi balığının bol 
olmasının nedeninin 
Karadeniz’den 
Akdeniz’e göç eden 
balığın Körfez’e 
girmesinden kaynak 
landığı belirtiliyor.

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Bayramlaşmaya ilgi büyüktü
Ortak akıl 

doğru sonuç
İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu 

ile bir İngiliz Bankası’nın Levent’deki 
Genel Müdürlüğü’ne yapılan bombalı 
saldırılarda yaşamını yitirenlerin suçlu* 
lan bulundu.

Basın.
İstanbul Emniyet Müdürü geçen gün 

İngiliz Başkonsolosluğu baskını sırasında 
şehit olan polislerin cenaze töreninde 
açıkladı.

ı! “Eğer basın sorumsuz davranmasay- 
Idı şimdi 27 vatandaşımız hayatta ola

caktı"
Müdürün haklılık payı olabilin

Bizim basın bazı durumlarda çok 
sorumsuzca davranabiliyor.

Ancak;

Tek başına basına yüklenmek ne denli 
haklı bulunabilir.

Ayrıca özellikle cenaze töreni gibi çok 
duyarlı bir ortamda böyle bir tesbiti yap
mak doğru mu?

Ya o cenazede bulunanlar galeyana 
gelip basına saldırsaydı...

Olacak olanları düşünmek bile istemi 
yorum.

Özellikle İstanbul gibi koca bir 
metropolün asayiş ve güvenliğinden 
sorumlu önemli bir görevlinin Der ortam
la duygularından arınması gerekir.

Cerrah’ı anlıyorum ama hak veremiyo- 
um.

Basma görevinin hatırlatılacağı çok 
»aşka mekanlar dururken, çok başka 
öntemler varken özellikle duygu ve 
ıçılann yoğunlaştığı bir zamanı ve ortamı 
eçmesi hiç de şık değil.

Şimdi;Basının da bu olaylardan ders alması, 
I i nolisHMe gazeteciliği ayırdetmesi gerek-

I tığının d.» alt ’ çizmek gerek.
B< stı '■ ıraluşlarının bir çatı

I altın in » Örgütlerin, gazetelerin 
I öz k t • ıl ı ıin denetim mekaniz-
I mal ki ı* ır malan ve olaylara daha
I duç । la malarının zorunluluğu da
I orta -ı or«

P » i le daha fazla acıların yaşan- 
I mar 0* »ayların denetimden çıkmaması 
I için ıii ti yönetenlerin, ülkeyi bil- 
I giletı lıı görevini üstlenenlerin ortak 
I akıldı uşmalan gereklilik gereklilik- 
I den d*» « ı zorunluluk.

Ter<ir* «arşı omuz omuza mücadele 
■ etmenin I yolu, yöntemi bu.

Karşılıklı suçlamalar sadece terörü 
I organize edenlerin ekmeğine yağ sürer.

Amaçlarına ulaşmalarını sağlar.
Akl-ı selim davranmak ülkeyi selamete

I götüren en doğru yoldur.

Ramazan Bayramı 
nedeniyle, düzenlenen 
resmi bayramlaşma 
ilgi gördü. 
Bayramının birinci 
günü saat 11 .oo ile 
13.oo arasında 
Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenlenen 
resmi bayramlaşmaya 
Kaymakam Sadettin 
Genç, Garnizon 
Komutanı Selami 
Sara han, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Emniyet
Müdürü Ali Kemal Kurt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü yanında 
AKP, CHP, DYP, ANAP, SP, GP, MHP 
ilçe başkan ve yöneticileri ile Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Odası, 

Şoförler 
Odası, Esnaf 
Kefalet 
Kooperatifi 
Muhtarlar 
Derneği, 
Türk Eğitim- 
Sen, Eğitim- 
Bir-Sen 
sendikaları, 
bazı

okul müdürleri ile vatandaşlar hazır 
bulundular.
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Kent ortasındaki
^^^P^roTĞuRÇAY

Göçerler sorun oldu
Seyfettin SEKERSÖZ

Yerleştikleri eski 
Hayvan Pazan 
olarak bilinen boş 
araziden çıkartıl
mak istenen 
"Göçerler " 
yaşadıkları hayata 
kahrediyorlar.
Yaklaşık sekiz ay 
önce ilçemize gelen 
bir iken, dört çadır 
olan, mahalle sakin
lerinin yerlerinden 
kaldırılmaları için 
defalarca Emniyet 
Müdürlüğü ne yap
tıkları şikayetlerden 
de bıktıklarını dile
getiren göçerler, 
çevrede bulunan
ların kendilerine 
kiralık ev 
vermediklerinden 

yakmıyorlar.
Eski DYP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Avcı ve kardeşleri 
ne ait olduğu öğre
nilen boş araziye 
çadır kurarak yaşa
maya başlayan 
4 aile, çöp 
konteynır'lanndan 
yiyecek toplayarak 
yaşamaya 
çalışıyorlar.
Su’yun bulun
madığı, elektriğin

olmadığı bir ortam
da tamamen 
hijyenden yoksun 
yaşıyorlar.
Göçer aileler adına 
mahalle sakinleri 
tarafından Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı’na yardım 
dilekçesi verdikleri
ni söyleyen çevre 
sakinleri, dilekçenin 
Emniyet Müdür 
lüğü’ne gönderil 
meşinin ardından 
defalarca polisin 
incelemeye geldiği
ni, ancak, çadırların 
kalkması için hiçbir 
girişimde bulunul-

TAŞI 
GEDİĞİNE B
____________________

m

Suçlu kim?
Terör can alıyor.

Suçlu kim?

Emniyete göre basın!

Basma göre, önlem alamayan emniyet

Yok, yok. Asıl suçlu bizler

Hiçbir şeyi önemsemeyen, olaylardan 

ders ve ibret almayan bizler!

Korkup sinen bizler?

onadığından 
yakınıyorlar. 
MAHALLELİ 
TEDİRGİN 
Bazı mahallelinin 
ise burada yaşayan
lardan şikayeti 
daha ileriye gidiyor. 
Bir süre önce 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yağlarını çalanların
da bu kişilerin 
içinde yaşadıklarını 
iddia ediyorlar. 
Hamidiye Mahallesi 
eski Hayvan 
Pazan’nın olduğu 
yerde yaşamlarını 
pislik içinde 
sürdüren göçerler’- 
den 6 çocuk annesi 
Güzel Tıranbacı, 
bir oğlunun askerde 
olduğunu 
belirterek, yerel 
yöneticilerden 
yardım istiyor.
"Ne Belediye, ne 
de Kaymakamlık 
bize kimse yardım 
cı olmuyor"

diyen Güzel 
Tıranbacı, 
"Burada yaşayan
lar bize kiralık ev 
vermiyorlar Nere 
ye gidelim. Bir nğ 
lumu askere yön 
derdim, bize o 
bakıyordu. Şimdi 
bir oğlum’da okula 
gidiyor, o’na da 
yardım etmiyorlar. 
Belediye bize ev 
bulsun, kiramızı 
bir öderiz" dedi. 
Onlan toplumdan 
dışlasak da, sevme
sek de, sonuç ola 
rak onlar da birer 
insan. Çevre sakin
leri kendileri ne 
hem acıyor, hem de 
mahallelerinden git
meleri için dilekçe 
ile resmi kuramlara 
başvuruyorlar. 
Göçerlerin durumu, 
toplumumuzun 
kanayan yarası 
olarak durumunu 
her yerde sürdürme 
ye devam ediyor.

Herkesin
Hesabı var

Durum karmAamâı I
Vataadaş hem oAbHı I
Hem de t edtr gw* I
Ama. Bazı hesaplar temde olaaAar I 

da var. |
Diyarda da var. I
İçerde de var. |
Dışarıdakiler, asker gönder basluery- I 

la Türkiye'yi, hedef haline getirdder ।
Belki de, savasın içine çekmek tem I 

radikal İslam militanları üzerimize I 
sürdüler. !

K. Irak lı pesmergeleri şımarttılar |
Bizi ağız dalaşma soktular. I
Ve. Terör acısını bahane ederek, I 

yeniden yakınlaştılar. I
Bunlar d işar da kilerin hesabı. I
İçeri de de bazı hesaplar var. I
Meclis içindeki ve meclis dışındaki I 

muhalefet iktidarı yıkmak istiyor. I
Bürokrasi de, üniversiteler de bu I 

muhalefete destek veriyor. I
Mevcut statükodan yana olanlar. AK I 

Partiyi iktidardan atmak için her fırsatı I 
kullanacaklar. I

Çünkü bu iktidarın, sandıkta yenile- I 
meyeceği anlaşıldı. I

Ve. Yavaş yavaş, olağanüstü dönem I 
söylemleri başladı.

Milli hükümet, teklifleri başladı.
Demokrasi için en büyük tehlike, I 

muhalefetin umudunun bitmesidir.
İşte. Bugünkü muhalefet, bu konu- I 

ma geldi.
Sandıktan umudu kesince, askere I 

ve yargıya yapışıyor.
Gelecekten umudu olan muhalefet, I 

bürokrasiye yanaşmaz.
Geçmişte Sayın Ecevit 12 Mart I 

mıhtırasına tavır koymuştu.
Bu muhtıra, (CHP) nin ve ortanın 

solunun önünü kesmiştir, demişti.
Çünkü umudu vardı.
Halkın nabzını biliyordu.
Şimdiki muhalefet halktan koptu.
Sandıktan çıkamayacağım anladı.
Şimdi. Aportta bekliyor.
Yaşanan her acı olayın, AK Partinin 

başında patlamasını umutla bekliyor.
İşte. Bunlarda içerdekilerin 

hesaplan.
Zavallı halkımız, can derdinde.
Hesap peşinde olanlar, et derdinde.

GÜNÜN MŞAŞI |

“- Uykusuzluk seni çok mu rahatsız 
ediyor”

“ - Sorma, gündüzleri işimin başında 
bile uyuyamıyorum.”
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Emniyet taeri lıeyet kurtarıyor
Emniyet kemeri 
kullanımı, trafik 
kazalarında 
yaralanma ve ölüm 
oranını önemli 
ölçüde düşürüyor. 
Uzmanlar, trafik 
kazalarının yüzde 
35’inin şehir içinde 
gerçekleştiğine 
dikkat çekerek, 
özellikle kısa 
mesafelerde kemer 
kullanımını zorunlu 
görüyor.
Bir çok kişi ise, iyi 
sürücü olduğunu 
düşünüyor ve 
gereksiz bulduğu 
için emniyet kemeri 
kullanmıyor. 
Günümüz yaşam 
şartlan Önemli bir 
zaman diliminin, 
trafikte geçmesini 

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE„, ,.1...HBlııı C 4 O fiC O Q
KÖRFEZ OFSET |Q ÖO

gerektiriyor. 
Bu durum belli bir 
kaza riskini 
beraberinde getiri 
yor. Bazı sürücüler 
ise, emniyet kemeri 
takmamak için 
değişik bahaneler 
buluyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan bir araştır
ma, kemer kullan
ma zorunluluğu 
bulunan ülkelerde
ki kazalarda ölüm 
ve yaralanma oran
larının, bulun
mayan ülkelere 
göre yüzde 40 
daha düşük 
olduğunu 
gösteriyor.
Türkiye’de de kul
lanım zorunlu

olmasına karşın, 
bir çok sürücüde 
bu alışkanlık 
bulunmuyor. 
Emniyet kemeri 
takmanın nedenleri 
daha da çoğaltıla
bilir, ancak 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün 
araştırma raporu, 
ölümlü trafik

kazalarının yüzde 
80’inin 55-60 
kilometrelik 
hızın altında 
gerçekleştiğini 
gösteriyor. 
Bu nedenle, 
kemer kullanımını 
en çok gerektiren 
yerler, şehir 
içindeki güzer
gahlar.

[ “SSK ve Bağkuf 
ı emeklilerine eksik
ödene yapılmadı”

SSK ve Bağ- Kur 
emeklilerine ya pılan 
ödemelerde.
bilgisayar sistemleri 
dahil, herhangi 
bir uygulama hatası 
bulunmadığı 
bildirildi.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik
Bakanlığı ndan 
yapılan açıklamada, 
bazı basm-yaym 
organlarında, 
emeklilere, bilgisa
yar ve uygulama 
hatası nedeniyle
EMİ* vvıeıııe 
yapıldığı yolunda, 
haberler yer aldığı 

hatıriatddı 
Açıklamada SSK 
ve Bağ-Kur dan. 
emeldi 
vatandaşlara 
yapılan 
ödemelerde.
4.447 saydı yasa 
bükünden ile 
Bakanlar Kanda 
kararlarının ayf 
landığı belirt ilerek, 
bilgisayar sistem
lerinden veya 
mevzua t uygula- 
malanndan 
kaynaklana n bir
IHliailMI. MM .

konusu olmadığı 
kaydedildi

0 H

AROL MOBİLYA

Mrk. ; Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
Tel; (0,224) 614 30 52 GEMLİK 

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

Tel; (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI 
✓ DÖRT KAPILI GARDROP. 
✓ ÛÇ KAPIU GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPUK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI

Tunceli Pülümür Nüfus
> Müdürlüğünden aldığım nüfus

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
* MEHMET T OGA

28 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO: 29
Yeni başlayanlar için KUPON NO: 24

BU PİZZANIN I 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 

BU İLANI KESİP. 30 İLAN İLE I 
İŞYERİNİZE SELENLERE I 

BİR PİZZA HEDİYE!!
İFTAR MENÜSÜ 

Çorba + 
Sıcak Yemek + 

Pilav + 
Salata + Tatlı 

5.000.000.- TL.
MflMfl MİA PIZZRRIA 1

|
GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE ı 

YÜZDE 20 İNDİRİM . 
İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMÜK*
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S Partilerde
bayramlaşma 

heyecanı

Bayram sakin geçti

Ramazan Bayramı 
nedeniyle, resmî 
bayramlaşmadan 
sonra, siyasi 
partilerde de 
bayramlaşma 
heyecanı yaşandı.
Bayramm birinci 
günü ilk baş ram - 
laşma. Adalet ve 
Kalmkmma 
Partisinde yapıldı. 
Saat ll.oo’de 
başlayan 
bayramlaşmaya 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Kara pasa oğlu.
Bursa Osmangazi 
üçe başkam ve 
yöneticileri ile 
Gemlik ilçe 
başkam, yönetici
leri ve partililer 
katıldı.
Karapaşaoğlu, 
partililer ile bir 
süre sohbet ettik
ten sonra, 
Bursa ya gitti.
Aynı gün Saadet 
Partisi, CHP,

Üç gün süren 
Ramazan Bayramı 
sakin geçerken, 
resmi kamu 
görevlilerinin 
9 günlük tatili 
devam edildi.
Salı günü başlayan 
ve dün sona eren 
Ramazan Bayramı 
süresince ilçemizde 
güvenlik açısından 
önemli bir olayın 
yaşanmadığı 
öğrenildi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkililerinden 
aldığımız bilgilere 
göre, Gemlik 
merkezinde 
bayram sakin bir 
şekilde geçtiği 
öğrenildi.
Bayram süresince 
emniyet görevlileri 
halkın huzurunu 
sağlamak amacıyla, 
geniş güvenlik 
önlemleri aldı. 
Öte yandan,

Bayramda Manastır’da patlayan ana su borusu, 
belediye ekiplerince kısa sürede onarıldı

Halk, güneşli havada Emin Dalkıran 
Kordonu’nda gezerek, bayramm tadını çıkardı.

bayramın ikinci 
günü Doğru Yol 
Partisi, Genç Parti 
ve ANAP ve

DSP’de bayramlaş
ma heyecanı 
yaşandı.

belediye temizlik 
işleri, su ve kanali 
zasyon işleri 
bayram süresince 
görevlerini 
sürrdürdüler.
Bayramın birinci 
günü Manastır 
Bölgesinde 
Haydariye 
Köyü’nden gelen

Nacaklı anasu 
borusu hattında 
patlamalar 
meydana geldi. 
Belediye teknik 
elemanları arızalan 
kısa zamanda 
gidererek, 
vatandaşın susuz 
kalmasını önledi.

Öte yandan 
Ramazan ayı 
süresince kapalı 
olan ilçemizdeki 
restaurant ve 
meyhaneler 
yeniden 
açılarak, eski 
hareketliliğine 
kavuştu.

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VEb^JDERi^ Ç/f Q QC QQ
KÖRFEZ OFSET “|jİIPW^□ I O Uü OO

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

I-] SAM/OTOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
| HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

. ^OK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I /AMR MİMİ IA2TAİI SATIŞ »E SERVİSİMİZ VARDIR BİLİŞİM HİZMETLERİ

FİTİL
ÇAKMAK
FİLİTRE

POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL.

OTO TİCARET

DİĞERPARÇALARDA ŞOKÖYATLAR 
PEŞİN FİYATINA

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN! 

ıs M w«h IIum» s mı «arahîI 
7/sG Ksstaırtete mvlls Mösrasırö

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onarım
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri + Blos Yazılımı
✓ Aö Kurulumu

✓ Power Supply Tamiri
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Malzeme Satışı
✓ Danışmanlık
✓ Web Tasarım
✓ Klavye Tamiri

Yani Pazar Cad. ... ... .. ..,8/B TEL:513 78 07 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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İnternetten meslek 
kursu verilecek

Sayfa (

Seçim hazırlıklar 
sürüyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) ve 
Sakarya Üniversite
si işbirliğiyle bil
gisayar sektöründe 
çalışmak isteyenler 
için internet 
üzerinden kurslar 
açıldı.
MEB ve Sakarya 
Üniversitesi arasın
da imzalanan pro
tokole göre, bilgisa
yar sektörüne nite
likli iş gücü 
yetiştirmek amacıy
la açılan kurslarda, 
Bilgisayar 
Programcılığı ve 
Bilgi Yönetimi alan
larında eğitim ver
ilecek.
Bilgi Yönetimi kur
sunda Temel 
Bilgisayar 
Teknolojileri, İşle
tim Sistemleri, 
Kelime işlemciler, 
Internet 
Hizmetlerinin 
Kullanımı, Hesap

Tabloları, Çoklu 
Ortam Uygula 
malan, Grafik 
Uygulamalan ve 
Veri Tabanlarının 
Uygulanması, 
Bilgisayar Prog 
ramcılığı kursunda 
da Mikroişlemciler, 
Yapısal Program 
lama, C Program 
lama Dili, Veri 
Yapılan, Görsel 
Programlama, Veri 
Tabanı Yönetim 
Sistemleri, Nesneye 
Yönelik Program 
lama ve İnternet 
Programcılığı 
dersleri verilecek. 
Adaylar, Bilgisayar 
Programcılığı ve 
Bilgi Yönetimi 
kurslanndan 
herhangi birine 
veya sadece ders 
almak için 
başvurabilecekler. 
DERSLER NASIL 
İŞLENECEK?
Dersler Sakarya

Üniversitesi’nce 
internet ortamında 
verilecek. Ders 
içeriklerinde çoklu 
ortam teknolojileri 
diye adlandırılan ve 
yazı, ses, animas 
yon ve video görün 
tüleri kullanılacak. 
Her dersin bir 
danışmanı olacak. 
Danışmanlar, ders
leri daha iyi kavra- 
malan için örnek, 
alıştırma, uygulama 
ödev ve sınavları 
internet üzerinden 
kursiyerlere 
ulaştıracak.
Dersler tamam
landıktan sonra 
başarılı kursiyerlere 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Sakarya Üniversjte- 
si’nden onaylı serti
fika verilecek. 
Sertifika almak 
isteyenler, iki 
dönem 28 hafta 
süreyle 8 ders 

görecekler ve 3 
sınav hakkı verile
cek. Bu sınavların 
birinden başarılı 
olanlar sertifika 
almaya hak 
kazanacaklar.
En az ilköğretim 
mezunlarına yönelik 
kurslara kayıtlar yıl 
boyunca devam 
edecek. Kurslann 
ücreti 55 milyon 
lira olarak 
belirlendi.
Açıköğretim Lisesi, 
Mesleki ve Teknik 
Açıköğretim Okulu 
Öğrencileri kurslar
dan 35 milyon lira 
karşılığında yarar
lanabilecekler.
Kayıtlar 
online olarak 
yaptırılabilecek. 
Detaylı bilgi 
www.meb.gov.tr ve 
www.ido.sakarya.ed 
u.tr internet adres
lerinden öğre
nilebilecek.

28 Mart 2004 Pazar 
günü yapılacak 
Mahalli 
idareler Genel 
Seçimleri ’nde kul
lanılacak seçmen 
kütükleri, güncelleştir
ilmek üzere 2 Aralık 
Salı günü askıya 
çıkarılacak.
Yüksek Seçim
Kurulu nun kararına 
göre, seçmen kütük
lerine yeni yazılacak
lar ile bilgilerin 
günceleneceği 
durumlar şöyle: 
3 Kasım 2002’de 
yapılan Milletvekili 
Genel Seçimi sonucun
da elde edilen seçmen 
kütüklerinden oluştu
rulan sandık seçmen 
listelerine veya daha 
sonra yapılan seçim
lerde güncelleştirilen 
listelere herhangi bir 
sebeple yazılmamış 
olanlar.
28 Mart 1986 
tarihinde ve ondan 
önce doğanlar.
Başka bir sandık seç
men listesinde yazılı 
olup da sürekli otur
mak amacıyla listenin 
askıya çıkarıldığı

secim muhtaHık 
bölgesine gelenler. 
Sandık seçmen 
listesinde veya tutuklu I 
seçmen listesinde 
kendisine ait bilgilerde I 
yanlışlık veya eksiklik 1 
bulunanlar.
Taksirli suçlardan 
hükümlü veya tutuklu I 
olduğu halde seçmen 
listesini yazılmamış 
bulunanlar.
Askerlikten terhis 
olanlarla seçmen 
kütüğünde kaydı 
bulunmayanlar.
Listelere yazılmak için i 
başvurular bizzat 
yapılacak. Kısıtlı veya I 
kamu hizmetlerinden 
yasaklı olanlar, silah 
altında bulunan erler, 
onbaşılar, kıta 
çavuşları ile askeri 
öğrenciler izinli
olsalar bile listelere 
yazlamayacaklar. 
Kesinleşen listelere 
göre ilçelerin kesin 
seçmen ve sandık 
sayısı en gec 
25 Ocak 2004 
tarihine kadar 
Yüksek Seçim 
Kurulu’na 
bildirilecek.

g 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 
i DÜĞÜN ■ NİŞAN ■ SÜNNET • ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE ■ 
8 TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

g REZERVASYON TEL. SI310 71

'AZGAN
[şarapçılık1

FIÇI W Wİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

“Vcuz kevfiflcvırHenm ve
Sağlıklı abrcsi bizbe”
"YAZGAN" ve "YETKİM* Şarapçılık 

Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA 
PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

http://www.meb.gov.tr
http://www.ido.sakarya.ed
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fBeyni Yaşatan vitamin: A
Türk ve ABD'li 
uzmanlar, beyin 
hücrelerinin 

11 ölümünü A vita
miniyle engelledi. 
Yeterli mikta rda A 
vitamini alanların 
aizheimer ve hafıza 
kaybından koru 
nabüeceği beb rtild i 
Akdeniz Üniversite
si Tıp Fakültesi nde 
yapılan bir araştır- 

__ mwfa A vitamini 
[ I sayesinde beyin 

hâı ıı kı inin 
ölümü engellendi. 
Araştırmayı yapan 
uzmanlar. yeterli 
mâlar da A vitamini 
ahmıyia aizheimer. 
hafıza kaybı gib i 
hastahklann 
onurun alınabile
ceğini soyietfi.
Akdeniz L nrversite -
sinden Prof Dr.

Yakup Ahcıgüzel, 
araştırma görevlisi 
Mehmet Şahin ve 
ABD Ohio 
Cleveland Case 
VVestern Üniversite- 
si nden Prof. Dr. 
Mark A. Smith’in 
ortak yaptığı 
araştırma, bir yıl 
sürdü.
Araştırmalarının 
fare beyin hücreleri 
üzerinde gerçek
leştirildiğini anlatan 
Prof. Dr. Ahcıgüzel, 
A vitamininin belirli 
dozda beyin hücre 
ölümünü engelle 
diğini söyledi.
A vi t amin in in en 
çok karaciğerde 
bulunduğunu 
belirten Prof. Dr. 
.Ahcıgüzel. "A vita
minini üç farklı 
dozda uyguladık.

Kahvaltının önemi doğrulandı
Kahvaltının günün 
en öne. rö öğunu 
olduğu görüsü.
Füdandiyah bilim 
adamları tarafm* 
dan yapılan araştır
mayla doğrulandı 
Helsinki Ünrversite-

I nde görev* Anna 
Krıdrt Rahhrıni! rı 
hatkanhğmdakı 
ekip, kahvalt ı 
dğununo atlama 
ahekanfeğınm.
•ağhkevz Mr 
yasanun işareti 
öldüğünü befcrtf»
Yapdan araştır ma
da. >500 den fazla 
gene w anların 
ebeueynierma 
kahe ıhı yapma

I afcsfcanhklar* 
I kdnfao w tere** 

' etlikler» içecekler 
[ knnulannda
•ondar soruMu 
Kahvafeı öğününü 
adayan kâikrin 
öğlenden önce

’ adb^mt kadarın alı

ve vücudun enerji 
ihtiyacını karşıla
mak için genelde 
çikolata gibi 
sağhks iz yiyecekler 
yediğini belirten 
Keski-Rahkonen, 
bu insanların 
çoğunun eğitim 
düzeylerinin de, 
diğerlerine göre 
daha düşük 
olduğunu kaydetti. 
Anne ve babası 
kahvaltı yapmayan 
çocukların da 
kahvaltı öğününe 
önem ver med iğ in i 
söyleyen Keski- 
Rahkonen, 
"Ergenlik çağında
ki yanlış yemek 
yeme alışkanlık
ları, çoğunlukla 
o firesi, nikotin ve 
marihuana tüketi
mi gibi sağlığa 
zarar veren 
davranışları 
beraberinde 
getiriyor" diye

Düşük dozlarda 
bile beyin hücre 
ferinin ölümünü 
engelledik" diye 
konuştu.
Aizheimer, bunama 
ve hafıza kaybı gibi 
hastalıkların beyin 
hücrelerinin 
ölümünden 
kaynaklandığını 
belirten Prof. Dr. 
Ahcıgüzel, yeterli 
miktarda A vitamini 
alındığında bu 
hastalıkların önüne

konuştu.
Keski-Rahkonen, 
sigara tiryakiliği, 
hareketsizlik, 
alkollü «içeceklerin 
sık sık içilmesi ve 
fazla kilonun, 
kahvaltı öğünün 
atlanmasıyla 
ilişkilendirilebile- 
ceğini söyledi.
İngiliz beslenme 
uzmanı Amanda 
VVynee, kahvaltının 
günün en önemli 
öğünü olduğunu, 
fakat bu öğünün 

geçilebileceğini 
söyledi.
Ancak bunda tek 
faktörün A vitamini 
olmadığını dile 
getiren Prof. Dr.
Ahcıgüzel, fizyolojik 
faktörlerin de etkili 
olduğunu söyledi. 
A vitamini en 
çok balık eti, 
bahkyağı, balık 
karaciğeri, 
havuç, balkabağı 
ve kavunda 
bulunuyor.

atlanmasının sigara 
ve alkol kullanımı 
gibi olumsuz 
davranışlarla 
bağlantılı olduğu 
sonucunu abartılı 
bulduğunu belirtti. 
Wynee, kahvaltı 
yapan çocukların 
okulda daha fazla 
konsantre ola
bildiğini ve kilo 
vermek isteyen 
kişilerin kahvaltı 
yaparak amaçları
na daha kolay 
ulaştığını söyledi.

Güneşten 
kaçarken 
kansere
dikkat!

ABD’li bilim 
adamlarına göre 
cilt kanserinin 
sorumlusu 
olarak 
gösterilen güneş 
ışınlan diğer 
kanser türlerine 
karşı koruma 
sağlıyor. 
California 
Üniversitesi’n- 
den bir bilim adamı, 
güneş ışınlarının 
birçok kanser 
türüne karşı koru
ma sağladığını 
söyledi.
Araştırmacılardan 
prof. Cedric 
Garland, "cilt 
kanserine yaka 
lanmamak için 
güneşe çıkmayın" 
tezinin sorgulan
ması gerektiğini, 
güneşten kaçmanın 
bağırsak, prostat, 
meme kanseri gibi 
birçok kanser 
türüne karşı 
koruyucu özellik 
taşıyan D vitamini 
eksikliğine yol aça

NÖBETÇİ ECZANE
28 Katım 2003 Cuma 

ONUR ECZANESİ

KErfez
■MUB GÜNLÜK SİYASİ GAZETE IMUUI

YIL : 31 SAYI : 1706
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

BMildrâı Yer; KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık*Yayıncılık*Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok, No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pnznr günleri yayınlanmam)

cağını söyledi.
Bu vitaminin eksik
liğinin kanser riski
ni artıracağını 
belirten Garland, 
kanserden korun
mak için günde 
10-15 dakika 
korunmasız olarak 
güneş ışığına maruz 
kalmak gerektiğini 
söyledi.
Ğarland nsanlann 
özellikle kış 
aylarında güneş 
ışığından yeterince 
faydalanamadığmı 
belirterek, bu 
dönemlerde D 
vitamini açısından 
zengin yiyeceklerle 
beslenmek gerek
tiğini vurguladı.
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Sinemaya "Aşmalı Konakla dönüş
Balıkpazannda 
bulunan Atlas

I Sineması, yıllar
I sonra yeniden 

yapılanarak, 
kapılarım sinema

I sevenlere açtı.
I 1968 yılından beri 

Atlas Sineması nın
I işletmeciliğini 

yapan Necdet
I Bulut, televizyon

ların sinema sek

törüne büyük darbe 
indirdiğini, ancak 
son yıllarda sinema 
salonlarının 
modernleşerek 
kapılarım sinema 
seyircisine açmasıy
la yeni bir seyirci 
kitlesinin oluş
tuğunu söyledi.
Eski Atlas 
Sineması’nm 
Salonu’nu küçült
tüklerini belirten

Necdet Bulut, 
şöyle konuştu : 
"Sinemamızda 
büyük değişiklikler 
yaptık. Salonu 114 
koltuklu bir hale 
getirdik. Tuvaletle 
ri yeniledik. Boya 
ve badanasını 
yaparak Atlas 
Sineması’nı mini 
bir cep sineması 
haline getirdik. 
Kapılarımızı 
Gemlikli seyirciye 
Aşmalı Konak 
filmi ile açtık. 30 
yıldır sinemacılık 
yapmaktayım. 
Gemlik'te 
Sinemacılık 
öldüğünde, Küçük 
Kumla da yaz 
aylarında mesleği
mi sürdürdüm. 
Bundan sonra 
getireceğimiz

kaliteli filmlerle 
sinemayı seyirciye 
sevdireceğiz.
Bursa ya film 
seyretmeye git
melerini önlemeyi 
amaçlıyoruz.
Bursa da 7 milyon 
500 bin liraya izle
nen bir vizyon

filmini biz, 
3 milyon 500 bin 
liraya, öğrenciye 
3 milyon liraya 
izlettireceğiz. ” \ 
Atlas Sineması’nda 
Aşmalı Konak’tan 
sonra İstanbul 
Sinemalarıyla birlik
te tüm Türkiye’de

gösterime giren 
"Karayip 
Korsanlan”, daha 
sonra "Amerikan 
Pastası 3”, 
"Aman Tanrım”, 1 
"Ateşli Piliç”, 
"Metris 3 ” ve 
"Simbat” gibi 
filmler oynatılacak.

ULAŞIM DAHİL
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Mısır ve Kızıldeniz’de Muhteşem Bir Tatil 
KAHİRB-JHARM İL BHRİKH-lSKBNDİRİYB 
BOINO 737’LEHLE UÇUŞ AYRICALIĞI...
MISIR HAVAYOLLARI KALİTESİ «■ OOVSNORSİ YU... W

. 4 etçe KAHİRİ ♦ J Gtce SHARM SL 5HEİKH 
GlMH^CON^INENTAL Domlna Coral Bay

TÜRK HAVA YOLLARI
KAYABEYOĞLU TURİZM SEYAHAT

Demirsubaşı Mh. Çeşme Sok. No: 9/A GEMLİK 
Tel: 514 47 71 Fax : 514 40 44



pazartesi günü sona erecek olan vergiler için bugün ve yarın belediyede vezneler açık

Emlak ve ÇTV vergilerinizi ödediniz mi?
Çevre temizlik ve emlak vergilerinin son ödeme gününün yasal olarak 30 Kasım olması nedeniyle, bugüne karlar 
vergilerini ödemeyenlerin cezalı duruma düşmemeleri için en geç pazartesi günü saat 16.oo’ya kadar belediye 
veznelerine başvurarak, vergilerini ödemeleri gerekiyor. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bugün ve yarın da 
belediye veznelerinin açık olacağını, ödemelerin son güne bırakılmamasını hatırlattı. Haberi sayfa 5'de

a

ab
an

gemlIk’In İlk günlük gazetesi
GEMLİK

rfez
Bayramda Bursa’ya

Ramazan Bayramı süresince Güzel Gemlik | 
Minibüscüler ve Otobüsçüler Kooperatifi I 

tarafından, Gemlik Bursa arasında oto
büslerle 4 bin 500, minibüslerle ise 5 bin

29 Kasım 2003 Cumartesi FİYATI : ZUüAHmCTt^
500 yolcu taşındığını açıklandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün • 
haberi sayfa 3*de |

Güne Bakış
İstiklal Caddesinde bulunan Ziraat Bankası’na devredilen eski Emlak 
Bankası 13 Kasım 2003 günü ikinci kez satışa çıkarılmasına karşın, yine 
alıcı bulamadı. 650 milyar lira muhammen bedel ile satışa sunulan 5 
katlı binadaki 9 daire ve zemin katı fiyatın yüksekliği nedeniyle ilgi gör
müyor. İstiklal Caddesi’ndeki Halkbankası lojmanları da satılamıyor.

Kadri Güler
kadri_g uler@ hotma i I. co m

Gemlik’teki özelleştirmeler
I Devlet küçülecek dendi ve kamuya ait mülklerin satışı 
karan afaldı.

Bu istek bizden önce bize kredi veren IMF den geldi.
Rahmetli Özal, özelleştirmenin mimarıydı ama yak- 

hpk on yıl iktidarda bulunduğu halde özelleştirmeyi bir 
ttiriü gerçekleştiremedi.

1 Aslında devletin gözde kuramlarını özelleştirme adı 
altında sattılar ama, geçen zaman içinde alıcıların 
borçtern» ödemediği görüldü.

Sizin anlayacağınız, bizim özelleştirmemiz de bize 
bonrigor.

Şandı etrafımıza bakalım.
Gemfic te hangi kamu mallan özelleştirilmek istendi.
Başta Sanğipek.

I Burası Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edildi.
Ama daha tahsis gerçekleşemedi.
Haüc Bankam nm istiklal Caddesi ndeki lojmanları..
Bfrfcap satıldı ama ardından satış durdu.

. Eski Emlak Kredi Bankası.,
I Idnd kez »atışa sunuldu. Konan satış değeri yüksek 
okfağu İ0to alan çıkmadı

Kumla Orman Kampı, Hasanağa ve Karacaali Gençlik 
Kamptan... Karayolları’riın Narlı Dinlenme Tesisleri..

En önemlisi İse TÜG5 AŞ.
Bu tesis yapıldığında, ekonominin ve tarımın can 

tamartarmdandı
Arazisinin büyüklüğü, limanı, gübre tesisleri cazip bir 

sanayi knrohtşu. Şimdi satışa sunulmuş durumda.
Bu trilyonluk tesis kaç milyon dolardan satışa sunula

cak «t kantar ta*p olacak Mnmtyor.
B*nen şu ki, binalara değerinden çok fiyat koyanlar, 

göreceksiniz, önemli bir sanayi kuruluşu olan 
TüGAASa, 4eğ0Mn aftmda safışa sunacaklar.

Bfafe bir tfeçkn sardbr:
"Deofet mah denit yemeyenler
DfleHm, TÜGSA.Ş öyle olmaz, diğerleri de değer-

Kamuya ait kapatılan 
bankaların lojmanları 
satışa çıkarılmasına 
karşın alıcı bulamıyor. 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan eski 
Emlak Kredi Bankası 
kapatıldıktan sonra 
Ziraat Bankasına 
devredildi.
Banka Şubesi ve 
üzerindeki lojmanları 
650 milyar lira 
muhammen bedelle, 
13 Kasım 2003 günü 
Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü tarafından 
satışa çıkarıldı.
Ancak, alıcı çıkmayın
ca satış bir başta 
tarihe ertelendi.
9 DAİRE 1 DÜKKAN 
Hamidiye Mahalle 
İstiklal Cadde, 31 
pafta, 551 ada, 22 
parselde bulunan eski 
Emlakbank şube ve 
lojmanları, 217 
metrekare arsa 
üzerinde, zemin artı 
5 kat olarak inşa 
edildiği bildirilen satış

duyurusunda, 
işyeri ile 9 daire 
satışa sunuldu. 
FİYATI YÜKSEK 
Gemlik’in en gözde 
semtinde bulunan eski 
Emlak Bankası’na 
ikinci kez alıcı çıkma
ması, binaya konan 
650 milyar liralık 
muhammen bedelin 
KDV ile 767 milyar 
liraya mal olmasından 

kaynaklandığı belir
tiliyor. Tapu mas
raflarıyla, banka 
binasının 800 milyar 
lirayı geçmesi, binaya 
alıcı çıkmamasına 
neden oluyor.
Gemlik Ziraat Bankası 
ilgilileri, satışın sürek
li olduğu isteklilerinin 
aynı muhammen 
bedelle açılacak yeni 
İhaleye girebile

ceklerini belirtirken, 
bu değerin 
indirilmemesi halinde 
satışın zor gerçek
leşeceği bildiriliyor. 
Öte yandan, yine 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
ve yaklaşık 6 ay 
önce satışa çıkarılan 
Halk Bankası 
lojmanlarına da 
alıcı bulunamıyor.
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Gürhan ÇETİNKAYA

Gecikmiş bir 
kutlama

24 Kasım’da Öğretmenler Günü’nü 
I kutladık.

Ancak araya uzun süren bayram tatili 
I girince yazımız da ancak bugüne kaldı.

Tüm öğretmenlerimden özür diliyo- 
I rum.

Aslında kişisel olarak bir güne 
I sıkıştırılmış bu tür kutlamaları çok da 
I onaylamıyorum.

Çünkü eğitim gibi çok önemli bir 
I yaşamsal gerekliliği insanlara veren 
I öğretmeni yılda bir gün anımsamak şekil 
I cilikten öte bir yaklaşım olamaz.

Yaşamın her anını dolduran öğret- 
I menin değeri ve önemi bir günle anlaşıla- 
I bilir mi?

Oysa öğretmen öyle değerli ki o ne bir 
I günle ne bin günle anlatılamaz.

Ama ben öğretmenden söz ediyorum.
Hani o köy enstitülü, öğretmen okulu 

I veya teknik öğretmen okulu mezunu, 
I Gazi Terbiye’li öğretmenden.

Denilecek ki öğretmen öğretmendir.
Bence değil.
Kitap okumayan, gazete okumayan, 

I yatılılık ruhunu içinde hissetmeyen öğret- 
I men olsa olsa ancak profesyonel bir 
I eğitimci olur.

Oysa;
Öğretmen okulu ya da Gazi Terbiye 

I veya eğitim enstitüsü mezunu bir öğret- 
I men gideceği yerle değil, gittiği yerdeki 
I öğrenci sayısı ile ilgileniyor.

Onun için, geri kalmışlık ya da ileri git- 
I mişlik hiç önemli değil.

Çünkü O’nun görevi gittiği yeri aydın- 
I latmak, ülkesinin geleceğine ışık tutmak.

Öğrencilerinin gelişmesine, bulunduğu 
I yerin kalkınmasına katkı sağlamak.

Eğitim bir bütün.
Bütünün en önemli parçası ise öğret- 

I men.
Önce öğretmen her yönden eğitimli 

olacak.
Sağlam karakterli olacak.
Ama ekonomik sıkıntısı da olmayacak.
Geçim derdiyle aklını meşgul etmeye

cek.
İyi okullarda iyi öğretmenlerin yetiştiği 

bir Türkiye umuduyla öğretmen günümüz 
kutlu olsun.

K
A

YI
P Gemlik Nüfus Müdürlüğü nden

aldığım nüfus cüzdanımı ve 
ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür, 
GÖKHAN MEHMET ALİ 

BİLİK

Yerel seçimler için
evraklar geldi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

28 Mart 2004 günü 
yapılacak Yerel Seçimler 
takvimi yaklaşırken
oy kullanacak 
vatandaşlarla 
ilgili güncelleştirme

evrakları İlçe Seçim 
Kurulu'na geldi.
İlçe Seçim Kurulu Müdürü 
Ali Osman Bozkuş yaptığı 
açıklamada, Ankara’dan 
gelen bu evrakların 2 
Aralık 2003 - 5 Ocak

2004 tarihleri arasında 
yapılacak ön çalışmalarla 
ilgili evraklar olduğunu 
belirterek, hazırlandıktan 
sonra Muhtarlıklarda 
askıya çıkarılacağını 
bildirildi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ
BİSiBlli İKİIIII .

SATILIK w 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

Hamidiye Mh. Yavuz Sok.
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır’da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap.

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Nfanastır'da 120 m2 
. eşyalı lüks daire

Tel : 513 46 11

Ilıca Caddesi'nde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel ; 514 91 80
Gürle İş Merkezî 

Ticaret Borsası Bitişiği 
Kiralık Büro

Tel ; 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak
Sokakta Peksert İşhanı 

Kat : l’de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCÜK KÖYÜ NDE 

SATILIK 3 KATLİ BİNA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev : 524 71 79
Didim AKBUK'te 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m2 arsa üzerinde 
11O m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba İle takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Siz de satılık veya kiralık İlanlarınızı, aradığınız elaman 
Hanlarınızı gazetemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz.

1986 MODEL SKODA 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69 

92 Model Beyaz Broadwaç 
LPG ruhsatına işli

Orjinal
6.600.000.000 TL
(0.535) 925 81 02

ilk sahibinden 93 Model 
Şahin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12
83 Model PORSCE 

944 KIRMIZI 12.000 $ 
0.532. 337 97 10 
0.535. 308 41 53

1994 MODEL 
RENAULT SPRING

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATILIK YAZICI 

OKI MICROLINE 3320
9 PİN PRİNTER 

TEL : 512 28 40

GMsote Büronun ;
Istlklnl Ccî. Boru Sk

No: 3 t B OBMLİK 
Tel ; 513 TT 97
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w Bayramda Bursa’ya
4 bin 500 yolcu taşındı
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Seyfettin SEKERSOZ

Ramazan Bayramı 
süresince Gemlik 
Bursa arasında 
çalışan Belediye 
Halk Otobüsleri 
Gemlik-Bursa 
arasında yaklaşık 
4 bin 500 
yolcu taşıdı.
Geçtiğimiz bayram
lara göre artan 
yolcu taşıma işinde 
bayramın ikine i 
günü artış görüldü. 
Güzel Gemlik 
Minib üsçüle r ve 
Otobüsçüler
Kooperatifi Başkanı 
Osman Çelik, 
yaptığı açıklamada, 

, 109 minibüsün 
yolcu taşıdığı Bursa 
hattında yaklaşık 
5 bin 500 yolcunun 
gidip geldiğini, 
minibüslerin bu 
hatta bir gün çalışıp 
bir gün çalışmadık
larını bildirdi. 
Tüm amaçlarının 
yolcuya hizmet 
olduğunu savunan 
Kooperatif Başkanı 
Çelik, "Yb/cuyu 
özellikle Bursa 
terminalinde

bırakmamak için 
3 kişiyle Gem 
lîk’ten araba 
kaldırıyoruz" dedi. 
YOĞUNLUK 
İKİNCİ GÜNDE 
Gemlik’ten 
Bursa’ya gidişlerde 
3 gün süren 
Ramazan Bayramın 
da sıkıntı yaşama 
dıklannı söyleyen 
Çelik, bunun aksine 
Bursa’dan 
Gemlik’e gelişte 
büyük yoğunlaşma 
görüldüğüne 
dikkat çekerek, 
"Vatandaşları-

TAŞI
GEDİĞİNE

m izin bize 
ulaştırdıkları 
şikayetleri de 
anında, değer
lendirerek çözüm
ledik ve yolcu
muzu mağdur 
bırakmadık" 
şeklinde konuştu. 
ŞEHİR İÇİ AZALDI 
Vatandaşların 
Bursa’ya akın 
etmelerine karşılık 
şehir içinde seyahat, 
etmediklerini 
söyleyen Osman 
Çelik, bunun nedeni 
olarak ta özellikle 
okulların tatilde 
olmasını gösterdi. 
Çelik, "12 oto
büsle gerçek
leştirdiğimiz şehir 
içi taşımacılığında 
normal günlerden 
daha az yolcu 
taşıdık. Resmi

dairelerin tatil 
olması, bizi 
etkiledi” görüşünü 
savundu.
Gemlik Bursa 
arasında 8 otobüsle 
Gemliklilere hizmet 
götürmeye çalıştık
larını belirten 
Osman Çelik, yolcu 
taşıma sayılarında 
iki yıl önceye göre 
azalma olduğunu, 
bunun halkın ahm 
gücüyle de 
ilişkili olduğunu 
vurguladı.
Çelik bayaram 
tatilinin 9 günü 
çıkmasının, 
geçtiğimiz yıl ki 
ramazan bayramına 
göre sayısal olarak 
taşımada 
kısmen de olsa artış 
görüldüğünü de 
söyledi.

Ampul...
*2004 yılında elektriğe zam yok” 
Enerji Bakanı Sn. Hilmi Güler 
böyle söylüyor.
“Ampul' yanmalı ki;
amutları sönmesin..,.
Ama “Ampul” karanlığa kapalı, 
aydınlığa açık”

Erol GüRÇAY

Hantal Yapıyı Değiştirelim J
80 yıllık bir Cumhuriyetiz. I
Daha çok genciz. I
Ama. Kuruluş zamanındaki kadar cağda» I 

ve devrimci değiliz I
1924 anayasasını hatırlayın. I
Bugün bile, o anayasanın ne kadar çağ- I 

daş olduğunu söylüyoruz. I
Okuma yazma dili değişmiş. I
Medeni kanun devreye sokulmuş. I
Çağdaş kanunlar çıkarılmış. I
Ama. Gün geçtikçe gerileme yaşamım. I
Hala, 1930 lu yıllardan kalan kanunlar I

var. I
İyi çalışmayan ve işi tıkayan tüzükler var. I
Yönetmelikler var. I
Hatırlarsınız.
1980 ihtilalinden önce, aylarca I 

Cumhurbaşkanını seçememiştik.
İşi tıkayan kanunları ve yönetmelikleri I 

hemen değiştirelim.
Ama. Durumdan memnun olan, bir koro I 

var.
Geçmişte, bunlar herşeyi değiştirecekler. I
Ve. Kominizmi getirecekler deniyordu.
İşte. Bu kampanyalar, ülkenin önünü I 

tıkadı.
Bugün de, aynı kampanya var.
Bunlar ülkeyi bölecekler.
Bunlar, irticayi hortlatacaklar.
Diye diye yenilikleri önlüyoruz.
Kuruluş döneminden kalan, şapka I 

kanunu yeni değişti.
Askerlik kanunu, 68 yıl aradan sonra I 

yeni değişti.
Yönetmelikler ve tüzükler de eskidi.
Yargıtay’da 8. Daire Başkanı, hala 

seçilemedi.
Üyeler, 185 kez sandık başma gitti.
Yargıtay üyeleri de, hayatından bezdi.
Yargıtay da günde üç kez, toplantılar 

bölünüyor.
Haydi, o sandığının başma.
8. Dairede bekleyen dosya sayısı, 40 bini 

bulmuş.
Hani ünlü bir söz vardır.
“Geciken adalet adalet değildir” diye.
Sanki hepimiz donmuşuz.
Afyonlanmış gibiyiz.
En büyük özelliğimiz, değişime karşı 

direnmek.
Kendimiz yapmadığımız gibi, yapanlara 

da engel oluyoruz.

GÜNÜN
Bir devlet dairesi evraklara boğulmuş.
Son evrakları banyoya koymaya 

başlamışlar.
Kısa bir süre sonra banyoda dolmuş. 
Genel müdür bütün müdürleri toplamış.
Ve. Evrak müdürüne şu talimat verilmiş 
“Bütün evrakları Seka’ya gönder.
Ama. Göndermeden önce birer fotokopi 

terini al."



29 Kasım 2003 Cumartesi Sayfa 4

2004 ÖSS başvurulan Tümörlere Karşı 
1 İlaç gelişti15 Aralıkla sona eriyor

Başvurular 1 Aralık 2003 Pazartesi günü başlıyor
Öğrenci Seçme 
Sınavı için başvuru
lar 1 Arahk 
Pazartesi günü 
başhvor.
Başvuru süresi 
15 Arahk'ta sona 
erecek.
2004 ÖSS başvu
rulan okullarda 
atanabilecek.
2004 YA Öğrenci 
Seçme Sınavı için 
başvurular 1-15 
Arahk tarihleri 
arasında yapılacak. 
Son sanf öğrenci
leri okulla rmdan

alacaklan 
başvurma 
belgelerini 
doldurarak, okul 
müdürlüklerine 
teslim edecek. 
Mezun adaylar ise 
başvuru belgelerini 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi, sınav 
merkezi yöneticilik
leri ya da herhangi 
bir liseden 
alabilecekler.
Başvuru süresi 
sonunda toplanan 
belgeler, kontrol

amacıyla 16-26 
Aralık 2003 
tarihleri arasında 
okullarda adayların 
görebilecekleri 
yerlere asılacak.

Öğrenci Seçme 
Sınavı 20 Haziran 
2004, Yabancı Dil 
Sınavı da 27 
Haziran 2004 
tarihlerinde 
yapılacak.

Bilim adamları 
beyin tümörlerinin 
sonunu getirme 
yolunda önemli 
adımlar attı. 
ABD’deki Duke 
Kanser Merkezi’nde 
görevli bilim 
adamları, beyin 
tümörlerini yok 
eden dört yeni ilaç 
geliştirdi.
Yeni, geliştirdikleri 
ilaçlardan birinin üç 
tümör türüne karşı • 
etkili olduğunu 
belirten uzmanlar, 
fareler üzerinde' 
gerçekleştirdikleri 
ilk deneylerden 
başarılı sonuçlar 
aldıklarını, şimdi 
sıranın ilaçlan 
insanlar üzerinde 
denemeye geldiğini 
söyledi.
Boston’da bir kon
feransta araştır
maların sonuçlannı * 
açıklayan uzmanlar,

bu ilaçlar sayesinde 
beyin tümörü 
tedavilerinde önem
li bir adım atılabile
ceğini belirtti. 
İlaçların her biri, 
tümörün belirli bir 
bölgesini hedef 
alacak şekilde 
geliştirildi.
ZD6474 adı verilen 
ilaç, farelerde 

»iç rlogiç«V 
tip tümörün 
büyümesini 
yavaşlattı, aynca 
kemoterapiye karşı 
bağışıklık kazanan 
tümörlere karşı da 
etkili oldu.

29 KASIM 2003

Devam edenler için KUPON NO: 30
Yeni başlayanlar için KUPON NO t 25

BU PİZZANIN I

I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ I 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1

I BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I
İŞYERİNİZE DELENLERE ı

J BİR PİZZA HEDİYE!!I İFTAR MENÜSÜ 
Çorba + 

■ Sıcak Yemek + 
I Pilav + 

Salata + Tatlı 
I~ 5.000.000.- TL.

MfIMfl MİR PIZZflRIfl

I GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE N 
I YÜZDE 20 İNDİR M i 
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Emlak ve ÇTV
yola taştı vergilerinizi

ödediniz mi?

Belediye inşaatı

Yasal olarak Kasım ayının son gününe kadar 
Belediyelere ödenmesi gereken Çevre Temizlik 
ve emlâk vergilerinde pazartesi günü son gün. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bugün ve 
pazar günü belediye veznelerinin vergiler için 
açık tutatacağını söyledi.
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Seyfettin SEKERSOZ
Cadde ve 
sokakların dar 
olan ilçemizde 
yol genişletme 
çahşmalanna 
Belediyenin uyma
ması, vatandaşlar 
arasında üzüntü 
yaratıyor.
Şahıslara ait eski 
binalarının yıkım
larından sonra 
cadde ve sokak- 
lann genişletilmesi 
için belediyece 
inşaat projelerin de 
yürütülen geri 

çekme uygulaması
na, Belediyenin 
yeni yaptırdığı 
Katlı Otopark 
yanındaki inşaatın
da uyulmadığı 
belirtiliyor.
Belediye kendi 
inşaatında vatan
daşa uygulattığı 
yol genişletme 
çalışmasını ken
disinin uymadığını 
söyleyen mahalle 
sakinleri, durum
dan şikayetçi 
olduklarını 
söylüyorlar.

Belediye ye ait 
arsanın dar olması 
nedeniyle geri çeki 
lemediği öğrenilen 
inşaattaki duru
mun sokakta çirkin 
lik yarattığı 
belirtilirken, 
Belediye’nin 
yasalara ve kural
lara uyması gerek
tiğini hatırlatan 
Gemlikliler, üç 
katlı planlanan 
binanın merdiven
lerinin geri çekil 
meye engel teşkil 
ettiğini söylüyorlar.

2003 yılında 
ödenmesi gereken 
Çevre Temizlik ve 
Emlak Vergisi’nin 
son ödeme günü 
pazartesi günü 
sona eriyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından dün 
yapılan duyurular
da, vatandaşların 
cezalı duruma 
düşmemeleri için 
uyarıldılar. 
Yapılan anonslar
da, Çevre Temizlik 
ve Emlak 
Vergilerini ödeye
meyen vatan
daşların Kasım 
ayının son gününe

Başkan Turgut, emlak ve ÇIV vergi
lerini ödemek isteyen vatandaşlar 
için belediye veznelerinin bugün ve 
yarın açık olduğunu söyledi.

için belediye 
görevlilerinin- 
cumartesi ve pazar 
günleri vezneleri 
açacaklarını, 
ödemelerin son 
güne bırakılma
masını istedi.

kadar ödemeleri
ni mutlaka yap
maları gerektiği 
hatırlatılırken, 
Belediye 
veznelerinin 
Cumartesi ve 
Pazar günleri de 
açık bulundurula
cağı belirtildi. 
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut, 
yasal emlak ve 
çevre temizlik 
vergilerinde yasal 
ödeme süresinin 
pazartesi günü 
sona erdiğini 
hatırlatarak, vatan
daşların kuyruklar
da beklememesi

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINBAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE—QO
KÖRFEZ OFSET 10 İJU OO
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ÇAKMAK
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| POMPA

DİĞER PARÇALARDA ŞOK FİYATLAR 
PEŞİN FİYATINA

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!
o a M toksIit 8«ıai) «• a ym ®at»Tİ!
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✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakım ve onarım
✓ Yazıcı bakım ve onarım
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri
✓ Anakarl Tamiri + Blos 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.activebilislm.com

http://www.activebilislm.com
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Televizyondaki şiddet
çocuğu etkiliyor ;

Televizyonda çok 
fazla şiddet içerikli 
program izleyen 
çocukların, 
saldırgan tutum ve 
davranışlarının 
güçlenebileceği 
bildirildi.
Uludağ Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Okulöncesi Eğitimi 
Anabilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. 
Handan Asude 
Başal, televizyonda 
birisinin 
dövüldüğünü seyre
den küçük çocuğun 
bu çeşit saldırgan
lıkları. toplumda 
kabul edilebilir, 
hatta arzu edilen 
bir davranış olarak 
algılayabildiğim 
belirtti.
Araştırmalarda, 
yetişkin bireylerin 
şiddet öğeleri fazla 
olan filmleri seyret
tiklerinde saldırgan

lıklarından arındık
larının belirlendiğini 
anlatan Doç. Dr. 
Başal ancak şiddet 
içerikli filmleri 
izleyen çocukların 
izlemeyenlere oran
la daha fazla saldır
gan davranışlarda 
bulunduklarının 
saptandığını 
kaydetti.
Özellikle okul önce
si çocukların henüz 
sosyalleşmedikleri 
için saldırganlık 
eğilimlerini 
denetleyemedikleri- 
ni, aynca gördük
lerini de taklit ettik
lerini hatırlatan 
Başal, "Çocukların 
bu tarz yayınları 
izledikten sonra 
saldırgan 
davranışta bulun
maları, bulunduk
ları ortama 
bağlıdır" dedi. 
Televizyonda şiddet 

eylemlerinin, saldır
gan davranışların 
yer aldığı görüntü
lerin öncelikle 
çocukları ve 
gençleri, daha 
sonra duygusal ve 
bilişsel gelişimi 
yetersiz kişileri ve 
kültür düzeyi düşük 
olan yetişkinleri 
etkilediğini ifade 
eden Başal, son 
derece etkili bir 
yayın aracı olan 
televizyonun çocuk
lar üzerindeki 
etkilerinin olumlu 
olmasının, 
izledikleri program
ların türüne ve bu 
programlan ne 
ölçüde kavradıkları
na bağlı olduğunu 
vurguladı.
Doç. Dr. Başal, 
tüm dünyada 
olduğu gibi 
Türkiye’de de 
çocuklann kendi 

yaşlarına uygun 
olarak hazırlanan 
çocuk program- 
lanndan çok, 
diğer yaş 
gruplanna yönelik 
hazırlanan 
televizyon 
programlannı 
izlediklerini 
dile getirdi.
ANNE VE 
BABALARA 
DÜŞEN GÖREV 
Doç. Dr. Başal, 
"Anne babalar, 
çocuklarının 
izleyebilecekleri 
programlar 
konusunda 
seçici olmalıdır. 
Çocuğun saatlerce 
televizyon 
karşısında otur
masını önlemeye 
çalışmalı, kısaca 
uygun programları 
belirli sürelerde 
izlemesine izin 
vermelidir" diye

konuştu. 
Bunun 
sağlanabilmesi için 
ebeveynlerin 
çocuklarıyla daha 
çok zaman 
geçirerek, onlara 
yönelik kitap 
okuma, oyun oyna- 
mâ gibi davranışları 
birlikte yapmaları 
gerektiğini belirten 
Doç. Dr. Başal, 
şöyle konuştu: 
"Anne babalar 
belirli zamanlarda 

kendileri, 
televizyonun 
düğmesini kapatıp 
sohbet etme gibi 
diğer etkinliklerin 
yürütebi liyorla r s*, 
çocuklarını tele-iz 
yonun olumsuz J 
etkilerinden w 
koruyabildikleri 
gibi onların televu I 
yona aşın bir 
bağımlılık 
geliştirmelerini de I 
önlemiş 
olacaklardır."
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Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA 
PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

FSOFRA 
ŞARABI 

1.600.00<

"kulüp
4.500.000

rÖKÜZ~ 
GÖZÜ 

11.500.000

✓ DOĞAL w YÖRESEL GIQA REYONUMUZ ACIlir*
✓ BÖBREK TAŞI SUYU BULUNUR

✓ DOĞAL KAYNAK SUYU 19 LT. 1.500.000.- W*

Yeni Pazar Cd. No : M 
Tol: 514 75 25 GEMLİI
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