
Haftalardır galibiyete hasret Gemlikspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Baharspor’u 3-2 yenmeyi

Şeytanın bacağını kırdık
Haftalarca galibiyet yüzü görmeyen Gemlikspor, dün kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Bursa Baharspor ■ 3-2 I
şeytanın bacağını kırdı. Küme düşme tehlikesinden çıkamayan Gemlikspor, dün seyircisine şahane bir futbol göctemi sundu. I 
Karşılaşmanın farklı bir şekilde sonuçlanması şanssızlıklar nedeniyle gerçekleşemedi. Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi %yf 6 da I
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Aniteks firması dev 
bir mağaza açıyor

İlçemizin istiklal Caddesi üzerinde bühan 
eski Alemdarlar Sabon Fabrikesa'mm 
kiralayan Aniteks A.S. bir aya kadar 
bir konfeksiyon mağazası AcAt
hazırlık lan devam ediyor. /la beri

■Gemlikli Gıda Mühendisi Canan Ece Tamer’in başarısı

Bozanın meyvelisini üretti
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Cananın başarısı

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakiiltesi’nin Gemlikli Gıda 
Mühendisliği Araştırma Görevlisi, gazetemiz yazarı İnan 
Tamer’in kızı Canan Ece Tamer, bozanın meyvelisini üreterek, 
ihracat kapısını açtı. Seyfettin Şekersöz'ün haberi sayfa 3 te

Gazetemiz yazan İnan Tamer’in Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan kızı Canan 
Ece Tamer’in geleneksel içeceğimiz boza'nın kullanım 
ömrünün uzatılması ve meyvalısının bulunmasındaki 
başarısını Seyfettin Şekersöz'ün haberinden gazete 
mizde bugün okuyabilirsiniz.

Boza, kestane şekeri, lokum gibi Türklerin bulduğu 
ürünlerden birkaçı.

Bozanın bir şanssızlığı, imal edilmesinden sonra en 
çok 15 gün içinde tüketilmesi gerekliliği..

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bu sürenin uza
tılması için bir süredir başlattığı araştırmalan sonuç
landırdı.

! Bu araştırmalara damgasını vuran genç bir gıda 
mühendisi var.

Gemlikli Canan Ece Tamer.
I Canan, Üniversitede doktora tezi olarak bozanın 
i süresinin uzatılması ve meyvalısının üretimi konusunu 
I seçerek, büyük bir başarıya imza atfı.
I Üniversitedeki hocalarıyla birlikte, bozanın bozul
madan tüketilmesi için bilimsel çalışmalar yaptılar ve 
başarılı oldular.

Boza, Amerika’nın dünyaca ünlü Coca Cola'sının 
yanında belki rakip olamayacak ama, sıvı içecekler 
araşma girerek, bizim ağız tadımızı herkesin seveceği 
bir meyva aramalısını içirebileceğiz.

Sevgili İnan Ağabey, Canan'm bu işin üzerinde birkaç 
yıldır çalıştığını, meyvalı boza için binlerce deney yap
tığım söyledi.

Canan hanım o kadar mütevazı ki, Seyfettin'in haber 
ı için gittiği evinde, fotoğraf çekmesini bile istemedi.

Gemlikli bir gençimizin, bir yeniliğe imza atmasını 
g. büyük memr '' karsıhvoruz. Kutluyoruz, 
j Ona bu , rrresife camiasını da..

Dilerim U,/«r *<»„«*>! olur ve ekonomimize
katkı sağlar.

j İste, o zaman Canan’m emekleri gerçek yerini bulur

Belediye vergilerinde son gün
Çevre Temizlik ve 
Emlak Vergisi’nin 
son ödeme gününün 
hafta sonuna gelme
si üzerine, cumartesi 
ve pazar günleri de 
Belediye’nin tahsilat 
yapması, vatan
daşların vezneler 
önünde kuyruklar 
oluşturmasına 
neden oldu.
2003 yılı içinde 
ödenmesi gereken 
çevre temizlik ve 
emlak vergilerini, 
vatandaşların cezalı 
ödememeleri için
anons yaptıran 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
cumartesi ve pazar 
günleri belediye tahsi
lat veznelerini açtırdı. 
Vatandaşın son gün 
sıkıntıya düşmemesini

istediklerini söyleyen 
Turgut, hafta sonu 
tatili olmasına karşın 
dün ve önceki gün 
çok sayıda vatandaşın 
Belediye ye gelerek 
vergi borçlarını 
ödediklerini söyledi.

Ödenecek uıgfarûı 
tatil günlerine 
rastlamaları halinde 
ödemeler yasa gereği, 
bir sonraki mesaî 
gününde öıkmbfiy«M. 
Bunun için C TV ve 
emlak vergilerinde

bugün son gân.
Vergi borcu olanlar 
Belediye Vergderinî 
ödemeyenler bogün 
saat I6.00 ya 
kadar beledne 
vezne İt» ît 
ödeyebilecekler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Haddini Bilmek...

İnsan yaşamında sınırlar vardır.
Hiç kimse elinde bulundurduğu yetki

leri sınırsızca ve sorumsuzca kullanamaz.
Devletin ve toplumun yüksek çıkarları 

her türlü iktidarın üzerindedir.
Siyasal iradeden kaynaklanan iktidar 

hukuk çerçevesinde kullanılır.
Hiç kimse hukuktan daha üstün 

değildir.
Tarih demokrasiden aldığı güçle ikti

dara gelenlerin antidemokratik uygula
maları yüzünden tepe taklak olduğunu 
anlatan notlarla doludur.

Devlet bir bütündür.
Anayasayla kurulan tüm organlar 

devletin ve koyduğu kuralların daha iyi 
işlemesini sağlamak içindir.

İnsanlar arası ilişkileri düzenli yürüt
meyi amaçlar.

İnsanın mutluluğunu ön plana alır.
Onu bozmak, kuramlarla ters düşmek 

hiç bir zaman yarar getirmez.
Aksi davranışlar hem toplumsal huzu

ru bozar.
Hem de iktidarların ömrünü kısaltır.
Onun için,
İktidarlar iç ilişkilerde istikrarlı ve 

uzlaşmacı olmak, dış ilişkilerde kararlı ve 
tutarlı olmak zorundadır.

Yoksa iç barış tehlikeye girer.
Elin gavuru da çeşitli entrikalar çevi 

rerek uluslararası alanda sıkıntılar 
yaratır.

Ülkemiz bulunduğu konum açısından 
dünyanın en önemli köprülerinden biri
sidir.

Batı ile doğuyu hem fiziksel hem de 
siyasal anlamda buluşturan noktadadır.

Bu konumdan yararlanmak için akıllı 
olmak ve bilinç düzeyimizi yükseltmek 
zorundayız.

Günübirlik yaklaşımlar toplumsal 
gelişimi geriletir.

Aynı zamanda dışarıdan bakışı bozar.
Öyle olduğunu da görüyoruz.
Irak’ta uygulanan politika ülkemizin 

dış itibarını ciddi ölçüde yaralamıştır.
Şimdi de islami terör karşısındaki yak

laşım dış dünyadan olumsuz tepkiler alı 
yor.

İçeride kol kırılır yen içinde kalır ama..
Dış politika çok ince ayar gerektirir.
Elin gavuru yemez.
Zaten yememek için de bahane arıyor.
Hiç bir güç, toplumun geleceğini sıkın

tıya sokma lüksüne sahip değildir.
Haddini bilmek gerek.
En büyük erdem de o...

Bir başkadır. 
olta keyfi i

Seyfettin SEKERSOZ

Körfez’de 
özellikle 
bollaşan 
Çinekop’un 
balıkçı tez
gahlarında 
kilosunun 
7-10 milyon
dan satılması, 
amatör olta 
balıkçılığına 
merak 
saranları 
sevindiriyor. 
Kordonda 
bulunan dolgu 
kayalarının 
üzerine 
çıkarak, olta 
cılık yapan 
vatandaşlar, 
iskele’de bağlı 
gemilerin 
olmamasını 
iyi değer 
lendiriyor. 
Bayram 
tatilinin de

uzamasını 
fırsat bilen 
olta tutkun
lan, havalann 
da iyi 
gitmesiyle bu 
zevklerini kul
lanma
fırsatı bularak 
günlerini 
değer
lendirmesini 
bildiler.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK w KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

4 I

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
Manastırda 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

Manastırda 120 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel = 513 46 1 1

Ilıca Caddesi nde 
Kiralık Daire vc Dükkan 

Tel = 514 ^1 80

Gürle Merkezi 
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

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

92 Model Beyaz Bre ada ay 
LPG ruhsatına isli 

Orjinal
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

Hk sahibinden 93 Model 
Sabin 58.000 Km. 
0.535. 276 40 12

83 Model PORSCE 
944 KIRMIZI 12.000 S 

0.532. 337 97 1O 
0.535. 308 41 53

ENGLJRÜCÜK KOYV'NDE 
SATILIK 3 KATLI BİNA 

Tel İş : 513 15 07 
Ev : 524 71 79

1994 MODEL 
RENAULT SPRENG 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. S87 77 92

Siz de satthk veya kiralık ilanlarınızı. aradığınız eleman 
ilanlarınızı gazetemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz

SATILIK YAZICI 
OKI Stic ROL İNE 3320 

9 F»1N PRISTFR 
TEL : 512 28 40
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Gemlikli Gıda Mühendisi Canan Ece Tamer’in başarısı

Bozanın meyvelisini iireft
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Gemlikli Gıda 
Mühendisliği Araştırma Görevlisi Canan Ece Tamer, 
bozanın meyvelisini üreterek, ihracat kapısını açtı.

UEFA a yıp etti

Seyfettin SEKERSÖZ
Düşük kalorili 
içecekler kervanına 
‘Light boza’ da 
katılırken. 
Gazetemiz yazan 
İnan Tamer’in kızı 
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisli 
ği’nde doktora 
yapan araştırma 
görevlisi Canan Ece 
Tamer, çeşitli tat
landırıcılar kulla
narak boza’nın 
mineral içeriğinin 
zenginleşmesini 
sağladı.
Mısır, Dan, Pirinç 
gibi tahılların 
öğütülüp şeker 
katılarak pişiril 
meşinden elde 
edilen milli içe
ceğimiz Boza’nın 
Uludağ Üniversite
sinde şeker hasta
lan ve kilo sorunu 
olanlann kullana 
bileceği özelliklerde 
üretilmesi boza 
sevenleri 
memnun etti.
RAF ÖMRÜ 
1.5 YIL OLDU 
Besleyici değeri 
oldukça yüksek olan

TAŞI
GEDİĞİNE

Alan olmayınca....
Gemlik'teki devlet 

gayrimenkullerine talep yokmuş. 

Maliye Bakanı ne demişti? 

"Babalar gibi satacağım!” 

Hadi satsanıza..

Alan olmayınca....

boza’nın herkes 
tarafından rahatlıkla 
içilebilmesi için 
‘light boza’yı 
ürettiklerini 
söyleyen 
Uludağ Üniversitesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Utku 
Çopur, boza’yı 
düşük enerjili 
gıdalan tercih 
eden insanlann 
beğenisine uygun 
bir hale getirdikleri
ni söyledi.

Çopur, Boza’nın raf 
ömrü olan 15 günü 
uzatabilme konusun 
daki araştırmaların 
sonuç verdiğini 
belirterek, 
"Yaklaşık 15 
günlük ömrü olan 
boza’nın ömrünü 
1.5 yıl gibi süreye 
taşımayı başardık. 
Milli içeceğimiz 
olan boza’yı artık 
rahatlıkla yurt dışı
na ihraç edebile
ceğiz" açıklamasın
da bulundu.
MEYVELİSİ DE 
GELİYOR 
Üretimin her aşa
masında öğrenci
lerin aktif olarak 
görev aldıklarını 
belirten Prof.
Çopur, light bozanın 
dışında araştırma 
görevlisi Canan Ece 
Tamer’in üretimi 
konusunda haşarılı 
olduğu meyveli 
boza’nın da mar
ketlerde yer 
almasını amaçladık
larını vurguladı. 
Canan Ece Tamer, 
doktora çalışması 
kapsamında bozaya 
çeşitli meyveler 
katarak, vitamin ve 
mineral içeriğinin 
zenginleşmesini 
sağladı.

KIBRIS’A İHRAÇ 
EDEBİLİRİZ
Raf ömrü 1.5 yıla 
çıkartılan Boza’nın 
sıcak olan Kıbrıs’ta 
çok beğenildiğini 
söyleyen Canan Ece 
Tamer, "Amacımız 
çeşitli meyvelerle 
de zenginleştirdiği 
m iz şekeri alınmış 
ve düşük kalorili 
Boza’yı önce sıcak 
iklimi olan Kıb 
ns’a, daha sonra 
da Avrupa’ya ihraç 
etmektir” diye 
konuştu.
ENDÜSTRİYEL 
OLMALI
Boza’nın geleneksel 
yapısını bozmamayı 
amaçladıklarını 
söyleyen Tamer. 
"Farklı meyve aro
malarını ekleye 
rek, özellikle çocuk 
ve yetişkinler için 
cazip hale 
getirmeyi amaç 
ladık” dedi.
Tamer,-özellikle kış 
aylarında ferahlatıcı 
ve rahatlatıcı etkisi 
olan bozanın küçük 
imalathanelerden 
kurtarılıp, 
endüstriyel boyutta 
ve hijyenik şartlarda 
üretiminin sağlan
masının da önemli 
olduğunu söyledi.

Büyük takımlarla baş etmek çok 
zordur.

Biz de de öyle..
Avrupa’da da öyle.
Galatasaray'ın en büyük desteği 

Mesut Yılmaz dı.
Başbakan Tayyip Erdoğan'da koyu 

Fenerbahçeli.
Akçaabat maçı, Fenerbahçe can ki 

puan kaybım önledi.
Ama. Hakem Afi Aydsı'm, kariz

masını çizdi.
Ali Aydın, 3. lig maçlarına verâdL
Karambola giden, Akçaabatspor 

oldu.
Avrupa takımları ise. tam koruma 

altında.
- Milan takımının başkanı, halys 

Başbakanıdır.
- Monoco ise, kralın t aklimdir
- Juventus’un arkasında ise. fut 

otomobilleri vardır.
Bunlar hep, birkaç yüz mâyon 

dolarlı takımlardır.
Şu anda, Ingiltere'nin en pahab 

takımı Chelsea’dır.
İngiliz Başbakanı da. koyu bir

Chelsea taraftandır
Bu takımlara karsı, (70) fik (VEFA) 

üyeleri ne yapsın.
Bu takımlar ne derse o olur.
Aslında. İtalya ve İngiltere'de daha 

çok terör riski vardır.
İngiltere, Amerika'ya her torlu 

desteği verdi.
İtalya ise, Irak'a arker gönderdi.
Aslında, bu ülkeler radikal ıstan*, 

bizden daha çok tahrik etti.
Buna rağmen, bu ülke takanları 

zeytinyağı gibi üste çıktı.
Peki. UEFA neden, böyle bir yol 

seçti.
Çünkü . bunlar pah ıh takanlar
Şampiyonlar ligi, bunian dcatuMr- 

mek için icad edildi.
Avrupa Kupun, finanuai destek için 

yeterli değildi.
Bu lig de. hem çok maç var.
Hem de, bol destek var.
Bu m afi destek, ara san bize de ı 

nasip oluyor.
Ama. Aslan payı onlaruı
Herkes, paraya esir okmuş.
Terör işin bahanesi.

|| |

Pare iyi bir uşak.
Kötü bir efendidir.
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Akaryakıt pompalarına 
yazarkasa zorunlu olacak 
Uygulama, 1 Mayıs 2004'ten itibaren zorunlu hale gelecek.
LPG, doğalgaz 
satanlar da 
dahil, tüm 
akaryakıt istasyonu 
işletmeciliği 
faaliyetlerinde 
bulunan birinci 
ve ikinci sınıf 
tacirler, akaryakıt 
pompalarını 
yazarkasaya 
bağlayacak.
Maliye 
Bakanlığının 
konuya ilişkin 
Tebliği Resmi 
Gazetede

yayımlandı.
Tebliğe göre, 
mevcut akaryakıt 
istasyonları satış 
tutarlarına göre, 
1 Mayıs 2004’ten 
itibaren yazarkasa 
kullanmaya 
başlayacak.
1 Ocak 2005 
tarihinden sonra 
işe başlayan 
akaryakıt istasyon
larının hepsinde 
yazarkasa olacak. 
Taşıtın plaka 
numarası girilme

Grip gittikçe 
tehlikeli hale 

geliyor |

den, pompalardan 
akaryakıt akmaya
cak.
Yazarkasalann

düzenleyeceği 
fişler, gider belgesi 
olarak da kullanıla? 
bilecek.

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

İngiliz bilim 
adamları son 30 
yılın en büyük grip 
salgınının kapıda 
olduğunu açık
layan Amerikalı 
yetkililere destek 
çıktı ve bu yılki 
salgın öncesi 
devletlerin önlem 
alması gerektiğini 
belirtti.
St. Jude Hastanesi 
uzmanları Richard 
VVebbv ve Robert 
Webster, Science 
dergisine yazdık
ları makalede grip 
virüsünün biyolojik 
silah olarak kul
lanılabileceğini ve 
devletlerin aşı 
stoğu yapması

gerektiğinin 
altını çizdi. 
Kraliyet 
Üniversitesi’nden 
John Oxford da 
fikri desteklediğini 
belirtti ve halen 
şu anda bir 
salgına dur 
diyecek güçte 
aşıların insanlar 
üzerinde 
denenmediğine 
dikkat çekti.
Acı haber ise, şu I 
Böylesine büyük 
bir salgın dalgasını 
durdurabilecek 
güçte ilaçların 
hazırlanmasının 
bile 18 ay 
süreceği 
belirtiliyor.

I i
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AROL MOBİLYA

Mric ; Hamleliye Man. Kumru Sok. No: 1 
Tef: <0,224) 514 30 52 GEMLİK

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

Tel î (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP, 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE ÖAJC.Ü

1 ARALIK 2003

Yeni başlayanlar için KUPON NO: 26 |

s
İ

BU PİZZANIN I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ! 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 

BU İLANI KESİP. 30 HAN İLE I 
İŞYERİNİZE SELENLERE

! BİR PİZZA HEDİYE! !
■ İFTAR MENÜSÜ

I Çorba +
Sıcak Yemek +

I Pilav +
Salata + Tatlı

1 5.000.000.- TL.
MflMfl M İ fi PIZZARIA

i

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE ı 
YÜZDE 20 İNDİRİM

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK !

Tel : 5 İ 3 53 67
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«in köftesi de yapıldı
Seyfettin SEKERSOZ 
Balık merkezi 
olan Gemlik’te 
sayılan çok az 
olan balık 
ızgara salon- 
lanna bir 
yenisi eklendi. 
Yıllardır 
balıkçılık 
yapan Sait 
Saitoğullan, 
Minibüs Garajı 
içinde açtığı 
Balık Izgara 
Salonu ’nda 
tava zevki
olanlara da hizmet 
verdiklerini söyledi, 
saitoğullan, 4 çeşit 
balık kanşımından 
yaptığı Balık 
Köftesi’ni müşteri
lerinin beyeneceğini 
iddia ediyor.
Cinekop’un bol olarak 
avlandığı bugünlerde 
ızgara’sının çok 
lezzetli olduğunu da 
söyleyen Sait Usta, 
hamsi, istavrit ve 
sardalya'dan oluşan 
porsiyonu, salata ve 
ekmekle birlikte 2 
milyon liradan 
müşterilerine satıyor. 
Yıllarca ilçemizde

80, yıl kros yansıdan 
4 Aralıkta yapİacak

balıkçılık yaptığını 
söyleyen Sait 
Saitoğullan, bu işte 
iddialı konuşuyor. 
Saitoğlu, balık seven

lere ucuz ve lezzetli 
balık yedireceklerini 
söylüyor.
Saitoğlu, "Balık 
bizimişimiz" diyor.

Cumhuriyeti 
mizin 80. nci 
yılı Atletizm 
Geliştirme 
Projesi. Kros 
yarışmaları 
statüsü 
belli oldu. 
Yarışmaların 
Gemlik ayağı, 
4 Aralık 2003 
Perşembe günü 
start alacak. 
Atletizm 
Federasyonu 
2003 yıh 
faaliyet prog 
ramı gereğince 
düzenlenen 
kros yarış
malarında 1993 
doğumlu kızlar 
1000 metre, 
1993 doğumlu 
erkekler 1200 
metre, 1992 
doğumlu kızlar 
1200 metre, 
1992 doğumlu 
erkekler 1500 
metre, 1991 
doğumlu kızlar 
1500 metre, 
1991 doğumlu 
erkekler 2000 
metre, 1990

doğu m Iu kızlar 
1500 metre ve 
1990 doğumlu 
erkekler 2000 
metrede muca 
dele edecekler 
İL
BİRİNCİLİĞİNE 
KATILACAKLAR 
Her kategori’de 
ilk 3 sırayı a la - 
cak sporcuların 
Bursa da yapıla
cak İl birinci 
ligine katılacağı 
açıklanırken, 
yarışmalara 
katılacak 
sporcular m 2

adet f otoğraf

raporu «e 
Öce Spor 
Müdürlüğü ne 
başvurmaları 
gerekiyor 
Hce Spor 
Muduru 
Burhan Ankan. 
yarışmalar* 
finallerinim 16 
Aral A 2003 
tarihinde Bursa 
Butaerih Park 
Kros Parkuru • 
da yapdacağı 
söyiedL.

0U r'

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

|“| SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
I HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NMMBASMMN AMTB

^^MSB-513 96 K

COMPUTER —
BİLİŞİM HİZMETLERİ. ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

| JAPOR SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR DİĞER. PARÇALARDA ŞOKHYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE

I FIT’L
I ÇAKMAK 
■ FİLİTRE 
I POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.
3.500.000.-TL.

BİllİSAYAft FİVATLARMOA SOK RAMFANYA 
FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN KARAR VERMEYİN!

13 AY TAX5jT İMSA3I ve 1 YM OâAaAT 
T/14 KESİKftdZ SErrtS SLîNFTİ

TOYO TİCARET YAPILAN BAKIMLARDAN
ÜCRET ALMIYORUZ

ÎELSIÎ 78 07
■ GEMLİK

Gürlek'fe*«nfet 15e KGEMKlrf {U2V51311C9-5B1225
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Haftalardır galibiyete hasret Gemlikspor, 9 kişi kaldığı maçta rakibi Baharspor’u 3-2 yenmeyi basardı.

Şeytanın bacağını kırdık
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Süper Amatör 
kümede henüz 
galibiyet alamayan 
Gemlikspor, 
sahasında oynadığı 
maçta ölüp 
ölüp dirildi.
Maça mutlak gali* 
biyet parolasıyla 
çıkan Gemlikspor 
ilk dakikadan 
itibaren oyunu 
rakip sahaya yıktı. 
Henüz 5 nci dakika
da gelişen atakta 
Yalçın takımını

1-0 öne geçirince 
Gemlikspor’un 
bu maçı alacağı 
belli olmuştu. 
Golden sonra da 
ataklarını sürdüren 
Gemlikspor forvet
leri yakaladıkları 
yüzde yüz gollük 
pozisyonları 
cömertçe 
harcayınca biranda 
kalesinde golleri 
gördü.
Gemlikspor ’ un 
geçen yılki kadro
sunda başarılı

maçlar çıkaran yeni 
Baharsporlu Ömer 
16 ve 37 nci 
dakikalarda attığı 
gollerle takımını 
2-1 öne geçirdi ve 
ilk yan bu skorla 
bitti.ikinci yanya 
yine güzel futbolla 
başlayan Gemlik 
spor, geliştirdiği 
ataklarda bir türlü 
istediği gole ulaşa* 
madı. Dakikalar 
71’i gösterirken 
Gemlikspor’dan 
Murat rakibine sert 

girince gördüğü kır
mızı kartla takımını 
biranda 10 kişi 
bıraktı. Galibiyetin 
gelmez dendiği 
sırada oyuna giren 
Sercan henüz maça 
ısınamadan 74 ncü 
dakikada kafa ile 
beraberlik golünü 
atınca Gemlikspor 
galibiyet için tekrar 
rakibinin üstüne 
gitmeye başladı. 
10 kişiyle maça 
tekrar ağırlığını 
koyan Gemlikspor 
forvetleri 84 ncü 
dakikada yaşanan 
karambolde 
Baharspor’lu 
Hikmet’in kendi 
kalesine attığı 
golle 3-2 öne geçti. 
Maçın bu şekilde 
bitmesi için müca 
dele eden Gemlik 
spor’da Arif 88 nci 
dakikada rakibine 
sert girince takımını 
9 kişi bıraktı.
Uzatmalarında bir 
türlü gelmediği 
maçta oynadığı 
güzel futbolla

Kırmızı beyazlılar galibiyet sevincini tattdar.

rakibini 3-2 yenen 
Gemlikspor, bu 
sezon ilk galibiyeti
ni de almış oldu. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Saim 
Haraç (3) Ender 
Göğüşoğlu (3) 
Güngör Yıldırım (3) 
Gemlikspor : 
İbrahim (2) Caner 
(2) (Sercan 2) Arif 
(2) Ümit (3) Akif (3) 
Orhan (2) Serdar 
(2) (Ahmet 2) 
Gökan (3) Yalçın (3) 
Erol (2) Murat (2) 
Baharspor : Erkan

(1) Ömer (3) 
Hikmet (2) Yusuf 
(2) Ersin (2) Eren 
(2) Ümit (2) Eyüp 
(2) Kenan (1) (AK 
1) Onur (1) (Hakkı 
1) Ayhan (1)
(Rujdi 1)
Goller : Dk. 5 
Yalçın, Dk. 75 
Sercan Dk. 84 
Hikmet (kend i kale
sine) (Gemlikspor)
Dk. 16 - 37
Ömer (Baharspor) 
Kırmızı kart : Dk.
71 Murat Dk 88 
Arif (Gemlikspor)

E 
E 
E 
E 
E i 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E
• 
! 
î 
İ 
î 
î !

IMİLTON AİLE GAZİNOSU 
8 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 
ğ DÜĞÜN -NİŞAN - SÜNNET -ÖZEL GÜN -EĞLENCE - i 
1 TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN! 

g ACELE EDİNİZ! ' 
i REZERVASYON TEL. 513 10 71 I

gtşşpçıhk

FIÇI W EVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI 

“Vcuz ketpflenmcnm ve 
SA$1ıklı vfAŞArMAnm a&rcsi btzfce"

YAZGAN' ve 'YETKİN' Çarsak 
G e m I i k Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

FSOFRA1 
ŞARABI 

1.600.000.

ÖKÜZ
GÖZÜ

Yeni Pazar Cd. No : 18 
Tel : 514 75 25 GEMLİK

KULÜP PAPAZ
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Katkı maddeleri basta ediyor
Çeşitli yiyecek ve 
içeceklere renk, 
koku, tat vermek 
ve bozulmalarını 
önlemek için kul
lanılan katkı m ad- 
delerinin, duyarlı 
kişilerde başta aler
jiler olmak üzere 
astım, migren tipi 
baş ağrıları, kanser 
ve depresyon gibi 
pek çok hastalığa 
neden olabildiği 
bildirildi.
İstanbul Üniversite
si Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
kendilerinde ve 
ailelerinde alerjik 
hastalık bulunan
ların hazır yiyecek 
ve içecek tüket 
mede dikkatli 
olmaları gerektiğini 
söyledi.
Hazır yiyecek ve 
içecekleri 
tüketmeden önce,

Yatak deyip geçmeyin
Yumuşak yatakların 
bel ve sırt kavisinin 
bozulmasına, 
adalelerinin 
zayıflamasına, aşırı 
sert yatakların ise 
yatağa temas eden 
cilt bölgesinde 
zedelenmeye ve 
bel adalesinde 
sertleşmeye neden 
olduğu bildirildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 
AnabiHm Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Baktır, 
insanın yürümesini 
sağlayan ağırlık 
merkezinin

üzerlerindeki 
yazılardan içerdik* 
leri katkı mad
delerinin neler 
olduğunun bilin* 
meşinin çok önemli 
olduğuna işaret 
eden Prof. Dr.
Küçükusta’nın 
verdiği bilgiye 
göre, katkı 
maddeleri ile 
özellikleri şöyle: 
"Aspartam": 
.Şeker yerine tat
landırıcı olarak pek 
çok yiyecek ve içe- . 
çekte bulunan bir 
madde. Yüzde 40 
aspartik asit, yüzde 
50 fenilalanin ve 
yüzde 10 metanol 
karışımından 
oluşur. Aspartam, 
yan etkileri 
bakımından en çok 
suçlanan katkı 
maddesidir. Bunlar 
ise kaşıntı, dökün
tü, baş ağnsı, baş 
dönmesi, bulantı, 
uyuşukluk, kas 
spazmları, yorgun
luk, depresyon,

dengede durmasını, 
omurga kemiği ile 
bel ve sırt bölgesin
deki adalelerin 
sağladığını belirtti. 
Prof. Dr. Baktır, 
"Yün ve pamuk 
gibi yumuşak 
yataklar, bel ve 
sırt kavisinin 
bozulmasına, 
adalelerinin 
zayıflamasına 
neden oluyor. 
Çünkü, sırt ve bel 
yatağa gömülüyor. 
Aşın sert yataklar 
ise yatağa temas 
eden cilt 
bölgesinde 
zedelenmeye 
İve bel adalesinde

solunum güçlüğü, 
çarpıntı ve 
çeşitli alerjik 
reaksiyonlardır. 
"Benzoik Asit’’: 
Özellikle işlenmiş 
yiyeceklerde bulu
nan bir katkı mad
desidir. Çikolata, 
çeşitli meyve sulan, 
şekerlemeler, don
durma, kremalar ve 
sakızlarda bulunur. 
Benzoik asit, astım, 
deri döküntüleri 
gibi çeşitli alerjik 
reaksiyonlara 
neden olabilir.
"Karmen 
kırmızısı": Birçok 
yiyecek, içecek, ilaç 

sertleşmeye yol 
açıyor. Bu da bel 
ağrılarına neden 
oluyor. Bu neden
le yumuşak ve 
aşırt sert yatakları 
tavsiye etmiyoruz. 
Belin fizyolojik 

ve kozmetiğe pem 
be, kırmızı, mor 
renk vermek için 
yüzlerce yıldan 
beri kullanılan 
bir maddedir. 
Karmen kırmızısı, 
sentetik bir boya 
olmayıp bir böcek* 
ten elde edil diği 
için doğal bir katkı 
maddesi ola rak 
kabul edilir. Bu, 
derideki basit 
döküntü ve kaşın* 
tılardan ölüme 
kadar gidebilen 
anaflaktik şoka 
neden olduğu 
bilinen bir 
maddedir.

kavisini boz
mayan, bel 
adalelerini 
zayıflatmayan 
sünger yataklar 
tercih edilme
lidir. " dîye 
konuştu.

Zeka için
demir şart

Demir 
eksikliğinin 
zekâ 
geriliğine 
yol açtığını 
belirten 
uzmanlar, 
yumurta ve 
karaciğer 
öneriyor. 
Demir 
eksikliği 
anemisinin, 
çocukluk çağında 
en sık görülen 
hematolojik 
hastalık olduğunu 
vurgulayan Çocuk 
Hastalıkları 
Uzmanı 
Dr. Esef Karakuş. 
"Demir eksikliği 
olan çocuklar 
toprak ve odun 
kömürü gibi 
maddeler yiye
bilir. Çocuğun 
büyümesi geri 
kalabilir.
Konsantrasyon 
güçlüğü 
çekerler, bu da 
başarısızlığa 
neden olur" dedi. 
Demir eksikliğinin 
zekâ düzeyinde 
kalıcı geriliğe

NÖBETÇİ ECZANE
1 Aralık 2003 PınrtMİ 
ÇAĞLAR ECZANESİ

YIL : 31 SAM : 170S 
FİYATI: 200.000 TL. (KEA DM 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Yazı İşleri Müdüre : Serap GÜ dER

Tel: 5131797 Faz: 513 35 95 G0CİK
Bisddw Yer : KÖKİEZ OFSET

hatırlatan 
Karakuş.
"İlk 6 aya kadar 
anne sütüyle 
beslenen çocuk-

itibaren demir 
bakımından 
zengin meyveler, 
yumurta.
karaciğer, et gibi 

verilmelidir 
Demirle semgjbr- 
l eş tiritmiş unla 
mamalar da 
düşünülebilir 
Demir emilimmi 
kolaylaş fır— 
limon, portakal, 
domates gibi C j 
vitaminli bestniar
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İstiklal Caddesi’ndeki eski Alemdarlar Sabun Fabrikası’nın bir bölümü ANİTEKS 
A.Ş. tarafından kiralandı. Mağazada yapılan onanm çalışmalarının bir ay içinde 
tamamlanacağını ve imalattan halka bay, bayan ve çocuk giyimi satılacak.
Bursa da 
konfeksiyon üzerine 
imalatçılık yapan 
ANİTEKS A.Ş. 
ilçemizde dev bir 
giyim mağazası 
açma hazırlığını

sürdürüyor.
Yeni ve modern 
mağazaları giderek 
çoğalan Gemlik’in 
en gözde semti 
durumuna gelen 
İstiklal Caddesi’nde 

uzun yıllardır 
kapalı bulunan 
eski Alemdarlar 
Sabun Fabrikası’m 
kiralayan ANİTEKS 
A.Ş. bir süredir 
fabrikada düzen 
leme çalışmalarını 
sürdürüyor.
Yaklaşık bin 500 
metrekarelik bir 
alanda açılacak 
olan hazır giyim 
mağasasında, 
bay bayan ve çocuk 
üzerine her türlü 
iç ve dış giyim 
eşyaları imalattan 
halka satışa 
sunulacak.
BÜYÜK YATIRIM 
Açıldığında

Gemlik’in en büyük 
giyim mağazası 
durumuna gelecek 
olan ANİTEKS A.Ş. 
yetkilileri, hazırlık
ların bir aya kadar 

tamamlanacağını, 
mağazanın üç katlı 
olarak hizmete gire
ceğini, Gemliklilerin 
imalattan halka 
ucuz ve kaliteli

giyim esv.ılannı 
Bursa \ «t gitmeye 
gerek kalmadan 
mağa/alarmdan 
sağlayabil*** eklerim 
söyledi İri

ViMS VÖL YAGOAtTOm
TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

✓ TAKVİMLER 

✓ DUVAR & MASA SAATLERİ 
✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ 
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ 
✓ KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER 
✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 
✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER 

ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Tanm Sa

Kooperatif 195 bin kilo zeytin aldı 
7 Kasım 2003 günü zeytin alım kampanyasını başlatan Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde zeytin alınılan devam 
ederken. 72 Nolu Gemlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, havaların uygun gitmemesi yüzünden zey- 
tinin kararmaması nedeniyle beklenen alımlann gerçekleşmediğini söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 5 de

GEMLİK
GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

KHrfez
■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

2 Aralık 2003 Salı FİYATI: 200.000. TL.

Bülünt Ecevit, genel 
başkanlığı bırakıyor 
Demokratik Sol Parti Gene! Başkam Bülent 
Ecevit, büyük kuroltayda DSP gene! başkan
lığına aday olmayacağını dün açıkladı. 
Ecevit, 3 Kasım seçimlerinde iç w diş akar 
gruplan tarafından DSP'nin iktidardan uzak 
laştınkhğını ancak, DSP’yi hiç bir gücün 
çıkamayacağım söyledi. Haberi sayfa 4'de

Beş aydır beklenen şifre sorunu çözülünce SSK’lılar rahatladı

SSK’da sağlık karneleri
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

SSK’da mutlu son
Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesi’nde 

yönetimce başlatılan sigortalılara sağlık karnelerinin 
Gemlik’te verilmesi olayı, beş aylık bir çabadan sonra 
mutlu sona erdi.

Bayram öncesi, Gemlik KÖRFEZ olarak konunun 
। üzerine gitmemiz sonucu, temmuz ayından beri Ankara 
dan gönderilmeyen sistem şifresinin gönderilmesinden 
sonra, dün ilk karne verildi.

Bu konuda gazetecilik görevimizi yapmanın mutlu
luğunu yaşıyoruz.

Binlerce sigortalıyı ve sigorta emeklisini ilgilendiren 
çabanın mutlu bir şekilde sona ermesinde, çorbada bir 
tutam tuzumuzun bulunmasından memnunuz.

Yıllardır merkezin küçültülmesi için tabandan gelen 
uğraşlar, merkezce sürekli engelleniyor.

Bunun en basit örneğini sağlık karnesi olayında 
yaşadık.

Ankara, basit bir sistem şifresini 5 ay geciktirerek 
Gemlik'e gönderdi.

Ankara elindeki yetkilerin paylaşılmasından memnun 
değil.

Ancak, yükü de taşıyamıyor.
Hantallaşan yapısı içinde işler arap saçına dönüyor.
Onbinlerce sigortalı, basit bir sağlık karnesi için artık 

Bursa SSK Bölge Müdürlüğü'nün kapısını çalmayacak.
Kilometrelerce yol yapmayacak, saatlerce kuyruklar

da beklemeyecek..
Ankara direniyor.
Taban yetki istiyor.
Ankara küçüldükçe. Yerel büyüyecek, işler kolaylaşa

cak, vatandaş rahatlayacak.
SSK Gemlik Hastanesi’nde sağlık karnelerinin veril 

mesi işini başlatanları kutluyorum.
Sağolsunlar. Varolsunlar.
Siortahbr «izlere teşekkür ediyor..

verilmeve başlandı
Sigortalılara sağlık karnelerinin 
Gemlik Hastanesi’nden verilmesi 
için başlatılan girişimler beş ay 
gecikmeyle sonuçlandı. Dün, bir 
sigortalıya ilk sağlık karnesi ve 
rildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3'de

Yiiklii kamyon cayır cayır yandı
Gemlik Yöniinüden 
Bursa'ya doğru git
mekte olan 16 BY 
426 plakalı beyaz 
eşya yüklü kamyon 
elektrik akşamında 
meydana gelen 
teknik bir arıza 
nedeniyle cayır 
cayır candı.
Olay dün akşam saat 
20.oo sıralarında

meydana geldi.
Süleyman Ülkü nün 
kullandığı beyaz 
eşya yüklü kamyon 
Gemlik'ten yaklaşık 
4 kilometre uzaklık
taki TÜGSAŞ yolu 
kavşağında alev aldı. 
Birden aracı saran 
alevler üzerine araç 
sürücüsü kendini 
dışarıya atarak

kurtulurken.
yol trafiğe 
kapandı. 
Gemlik Belediye 
itfaiyesi yolun kapak 
olması nedeniyle 
olay yerine 
geç yetişti.
Vatandaşlann da 
yardımı de kamyon 
yarım saate yakın hü
sün? yandıktan

sonra, itfaiyenin de 
olay yerine gelme
siyle söndürüldü.
Gemlik Jandarması 
kamyon yangnnyia 
ügili olarak 
sürücünün 
ifadesini alırken. 
Bursa yolu çak lasık 
30 dakika sonra 
trağife açıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli gençler 
umut veriyor

Daha önce yazmıştım.
Gemlik’te başardı, kültürlü, kaliteli yeni 

bir nesil yşetişiyor diye..
Ancak eleştiri almıştım.
Bin yine de ısrarlıyım.
Eğer Gemlik’le bağlarını koparmazsak 

yeni kuşak Gemlik’e çok şey kazandıracak.
Gemlik içinde ve dışında gerçekleştirdiği 

başarılarla Gemlik’in adını duyuracak.
Şimdiden başladılar bile...
Dünkü gazelimizin manşet haberiydi;
Canan Ece Tamer’in başarısı.
“Bozanın meyvelisini üretti”
Uzun soluklu bir araştırmanın sonucu.
Gıda Mühendisi Canan Ece Tamer bir 

örnek.
Bize yansıyan.
O da gazeteci yazan ağabeyimiz İnan 

Tamer’in kızı olduğu için.
Yansımayan niceleri var.
Ayrıca;
Politikada da başanlı olan gençlerimiz 

var.
Örneğin DYP gençlik kollarının merkez 

örgütünde de Gemlik li bir genç arkadaş var.
Erdem Turan.
O da bugün gençlik kollannda...
Yann parlamento saflarında..
Ülkesine hizmet edecek.
Askeri liselerde, harp okullannda, üniver

sitelerde Gemlikli bir çok genç eğitim görüy
or.

O gençlerde yann kamu ve özel sektörde 
görev alacak.

İyi bir asker olacaklar.
İyi bir mühendis olacaklar.
İyi bir bankacı olcaklar.
İyi bir vali olacaklar.
İyi bir milletvekili olacaklar.
İyi bir doktor olacaklar.
İyi bir sanayici olacaklar.
Gemlik’in adını duyuracaklar.

Milli Eğitime
2 şube müdürü'

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Özarslan’ın görevinden 
alınmasından sonra, bu göreve atanan Veysel Özmen, göreve 

başlarken, Ali Osman Cura 2. şube müdürlüğü görevine getirildi.
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gemlik Milli Eğitim Şube 
Müdürlüğü görevine 
atanan Veysel Özmen 
görevine başladı.
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Mezunu 
olan Özmen, 
1958 Bursa doğumlu. 
Sırasıyla Hatay Merkez 
İmam Hatip Meslek 
Lisesi’nde 5 yıl, 
Kastamonu Abana İnönü 
Lisesi’nde 1 yıl Müdür 
yardımcılığı ile aynı lisede 
4 yıl Müdürlük yapan 
Veysel Özmen, 2 yılda 
Gemlik’te Şube Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu.
Ailevi nedenlerle bir süre 
öğretmenliğe ara verdiğini 
söyleyen Özmen, yasal 
hakkı olan mesleğe dönüş 
ile Gemlik İmam Hatip 
Lisesi’ne atandı.
Buradan İlçe Milli Eğitim

I

Şube Müdürlüğü görevine 
getirilen Veysel Özmen, 
evli ve 4 çocuk babası. 
İKİNCİ ŞUBE 
MÜDÜRÜ ATANDI 
Öte yandan, ilçede
3 yıldır görev yapan Şube 
Müdürü Cahide Akbaş’ın 
Tekirdağ Şarköy’e atan-

masından sonra aynı 
ilçede görev yapan Ali 
Osman Cura nın 
Gemlik’e atandığı 
öğrenildi.
Ali Osman Cura nın 
önümüzdeki günlerde 
ilçeye gelerek görevine 
başlayacağı bildirildi.

I I

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan alınmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 100. YIL 

Sitesi’nde 
SATIUK DAİRE

513 67 95_____
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 GEMUK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 

140 nn2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

eşyalı lüks daire
1986 MODEL SKODA 120 L 

VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

Giirle İş Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşhanı 
Kat : l’de lüx kiralık 

büro : 513 26 88

SATILIK BİNA
ENGÜRÜCUK KÖYÜ NDE 

SATIUK 3 KATLI BİNA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev : 524 71 79
Didîm AKBUKle

460 m2 arsa ureriiKİe 
11O m2 - 55 nr»2 terası 

Dubleks \51Ia 35 m.k^r hra

Tel. (0.532) 792 23 03

Sir da satılık veya kirahk ilanlannm. ara<bawu* 
ilanlarını»! garetemirfaı bu köşesinde ücretsi* yayınlatabiliriz.

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 S 
0.532. 337 97 10 
0.535. 308 41 53

1994 MODEL 
RENAULT SPRING

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATILIK \ AZICI 

OKI MICROUNF 3320 
9 PÎN PRİNTER 

TEL t 512 28 40
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Beş aydır beklenen şifre sorunu çözülünce SSK’lılar rahatladı

SSK’da sağlık karneleri 
verilmeye başlandı

Sigortalılara sağlık karnelerinin Gemlik Hastanesi’nden 
verilmesi için başlatılan girişimler beş ay gecikmeyle 
sonuçlandı. Dün, bir sigortalıya ilk sağlık karnesi verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Gemlik 
Hastanesinde 
sürdürülen çalış
malar nihayet 
sonuçlandı.
SSK’İı çalışan ve 
emeklileri bugünden 
itibaren Sağlık 
Karnelerini Gem 
lik'ten alabilecekler. 
Yıllardır Bursa’ya 
taşman özellikle 
yaşlı emeklilerin 
büyük şikayetleri 
sonucu Bursa

Gemlik SSK Hastanesi’ne Temmuz ayında alınan cihazlarla sigor-
tal ılara sağlık karnesi verilmesine dün ilk deneme yapıldı.

: Altıparmak ta
verilen sağlık kar
neleri, daha sonra 
Çekirge, Şevket 
Yılmaz ve İnegöl 
SSK Hastanelerinde 
verilmeye 
başlanmıştı.
Yaklaşık üç aydan 
bu yana sağlık kar
nelerinin Gemlik’te 
de verilmesi için 
Başhekim Dr. Neşet 
Ciğerli tarafından 
büyük uğraşlar 
verildi.
Hastane içinde

kurulan büroda dün 
ilk Sağlık Karnesi 
Aslı Dönmez isimli 
sigortalı bir 
bayana verildi. 
BEŞ AY SÜRDÜ 
Ramazan ayında 
her türlü bilgisayar 
donanımının tamam
lanmasının ardından 
SSK Genel Müdür 
lüğü tarafından 
gönderilmeyen 
Bilgisayar Tanıma

TAŞI 
GEDİĞİNE

Şifresi’nin Bayram 
öncesi verilmesiyle, 
Gemlik SSK 
Hastanesi’ndeki 
en büyük sorunlar
dan biri de 
çözülmüş oldu. 
Belediye Hoparlörü 
ile anons edilerek, 
vatandaşlara 
duyurulan Sağlık 
Karneleri ’nin verile
ceği haberi SSK’h 
çalışan ve Emeklileri 
tarafından memnun
lukla karşılanırken 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik

Şubesi Başkanı 
Hüseyin Yener, 
özellikle Emekli 
Dul ve Yetimlerinin 
Sağlık Karnesi için 
karda kışta 
Bursa’ya taşınmaya
cak olmalarından 
dolayı emeği geçen
lere teşekkür etti. 
SSK Genel 
Müdürlüğü’nden iki 
görevli ilçemize 
gelerek, cihazların 
çalıştırılması 
konusunda kul
lanacaklara kurs 
vermeye de başladı.

Banka önlerinde 
kuyruk sendromu

Her bayram ....
Her bayram yüzlerce ölü, 

yüzlerce yaralı, 

milyarlarca lira hasar.

Otomotiv sanayi can*kan üzerine 

para basar da basar...
Bayram onların...

Giden canlar bizim...

Ramazan Bayramı’nın sona ermesi üzeri ne 
dün bankalarda kuyruk sendromu yaşandı. 
Bağ kur, sigorta, elektrik taksitlerinin son 
gün olması nedeniyle binlerce vatandaş 
banka önlerinde yine uzun kuyruklar oluştu
rarak, saatlerce kuyruk sendromu yaşadılar

Açlıktan kim ölmüş ki...
Açlıktan kim ölmüş ki_
Bu söz, bizim atasözümüzdür.
Dayanışmayı ve yardımlaşmayı seven 

bir toplum için, bir ölçüde doğrudur.
Ama. Yaşadığımız yeni dünya 

düzeninde, artık geçerli değildir.
Uluslararası yardım kurumlan, bir 

rapor yayınladı.
Son 10 yılda, kıtlıktan (açlıktan) 275 

bin kişiden fazla insan ölmüş.
Son 10 yılda, tabii afetlerde de insan

lar ölmüş.
Ama. Kıtlıktan ölenlerin sayısı, iki katı 

fazlaymış.
İnsanlann yaşam standartlan da. fut

bola benziyor.
I. lig, II. lig, III. lig gibi.
Yaşam standartlarının kümeleri de 

şöyle.
- Yoksulluk sının
- Açlık sının
Ve. Tabii ki refah düzeyi.
Türkiye’de en yüksek nüfus, yoksulluk 

sının içinde.
Ama. Yoksulluk sınınndan. bir alt ku 

meye sürekli düşüş var.
Ülkemizde, 16 milyon aile var.
- En fakir 3 milyon aile, toplam gelirin 

(% 9) unu alıyor.
- En zengin 3 milyon aile ise, toplam 

gelirin (% 38) ini alıyor.
Bunun anlamı nedir.
Şudur.
Zamanla, yoksul insanlar hızla açlığa 

mahkum olacaktır.
Yeni adı piyasa ekonomisi olan kapita ı 

list düzen, acımasızdır.
Kimseye destek vermez.
Yardım etmeyi hiç sevmez.
Yardımı, kredi vermek olarak düşünür.
Zamanı gelince de tahsil eder.
Ödeyemez isen, egemenliğini alır.
Fırsatını bulursa.
Toprağını bile alır.
Birinci tezkereyi hatırlayın
Trabzon, Samsun ve Mersin limanlan. 

Amerika emrinde olacaktı.
Sabiha Gökçen, hava limanı da.
Ve. İlk etapta 65 bin Amerikan askeri. 

Türkiye’de konuşlanacaktı.
Daha tezkere çıkmadan. Doğu da 

depolar bile kiralandı.
İşte. Bu zengin ülkeler böyledir.
Kendi refahları için her sevi yaparlar.
Belki bir gün, aç toplundan bile toplu

ca öldürürler.
Çünkü ellerinde, her türlü kimyasal sa

lahlar var. Demek ki artık insanlar, achk- 
tan ölecek.

I <(/M/A/$ÖZ(/ |
Düşmanın aç bile olsa.
Ona ekmek ver. "İncil"
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DSP'de kurultay hazırlıkları sürerken, sürpriz açıklama

Bülent Ecevit, genel
başkanlığı bırakıyor

Demokratik Sol 
Parti Gene 1 
Başkanı Bülent 
Ecevit, partinin 
çapılacak ilk 
Kurultayında 
Genel Başkanlık 
görevini bıraka
cağını bildirdi.
Bülent Ecevit, "Bu 
karan Demokratik 
Sol Parti’nin 
bilinçli ve dürüst 
üyelerine ve 
yandaşlarına 
beslediğim güven
le alıyorum" dedi. 
Demokratik Sol 
Parti’nin

ilkelerinden en 
küçük ödün ver
meksizin; hiçbir 
yolsuzluğa göz 
yummaksızın ve 
Atatürk’ün yolun
dan sapmaksızın, 
gücünü seçimden 
seçime arttırarak 
iktidara geldiğini 
belirten Ecevit şun
ları söyledi:
"Ancak son seçim
lerde Demokratik 
Sol Parti öteki 
koalisyon ortak- 
larımızla birlikte 
ağır bir yenilgiye 
uğramıştır. Bu

yenilginin iç ve 
dış kaynakları bel
lidir ve 
Demokratik Sol 
Parti bu kay
naklan kurutma 
uğraşını başarı ile 
gerçekleştirebile

cek ve iktidara 
yeniden 
gelebilecek 
güçtedir.
Ben de bu uğraşa 
elimden gelen 
katkıyı yapmayı 
görev bileceğim."

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE QO
KÖRFEZ OFSET ^^^^^^010 UO OÖ
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AROL MOBİLYA i

"1000 Köye 
1000 Tarımcı”

Tanm ve Köyişleri 
Bakanlığının 
"Köy Merkezli 
Tarımsal Üretimi 
Destek Projesi" 
kapsamında 
hedeflenen
"1000 Köye 1000 
Tarımcı" projesine 
katılmak için 
başvuran ziraat 
mühendisleri, 5-7 
Aralık tarihleri 
arasında mülakat 
sınavına tabii tutu
lacaklar.
Yapılan açıklama

da, proje kap
samımda görev 
almak için 
başvuruda bulunan 
ziraat mühendis
lerinin mülakat 
sınavlarının 5-7 
Aralık tarihleri 
arasında Tanm 
İl Müdürlüğü’nde 
yapılacağı 
bildirildi.
Sınava, başvuru 
yapan 253 ziraat 
mühendisinin 
katılacağı 
bildirildi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
almış olduğunu nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
BÜLENT ÇEDİK
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✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI 
✓ GENÇ ODASI 
✓ DÖRT KAPILI GARDROP 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP 
✓ PROFİLLİ GARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
v*' KİTAPLIK

'Sa™, “KALtTEDEÖMCÜ

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

Yeni başlayanlar için KUPON NO : 27 |

BU PİZZANIN 
I TADINA BAKMAK İSTERSENİZ! 

BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 1 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I 

İŞYERİM İZE 6ELENLEBE 

BİR PİZZA HEDİYE! !
I İFTAR MENÜSÜ

I Çorba +
Sıcak Yemek +

I Pilav +
Salata + Tatlı

1 5.000.000.- TL.
MİR PIZZHRIH 1| |

GRUPLARA İFTAR YEMEKLERİMİZDE ■ j< 
s YÜZDE 20 İNDİRİN .
J İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK J

Tel : 51 3 53 67 ।
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Kooperatif 195 bin
kilo zeytin aldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik 
ZeytinTanm Satış 
Kooperatiflerinde 7 
Kasım’da 2003 günü 
başlayan zeytin alım 
kampanyası bütün 
hızıyla sürüyor. 
72 Nolu Gemlik 
Kooperatifi’nde Kasım 
ayı sonuna göre 194 
bin 88 kilo zeytin alımı 
gerçekleştirildiği 
öğrenildi. 
23 günlük alımlann 
yetersiz olduğunu 
söyleyen Marmarabirlik

I 72 Nolu Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkam İbrahim Aksoy, 
alımlann yavaş 
gitmesinin nedeninin 
ise, mevsimin ılıman 
olması ve bölgemizde 
havaların yağışlı olma
ması yüzünden, zeytinin 
kararmadığını söyledi. 
Alınan 194 bin 88 kilo 
zeytine 288 milyar lira 
ödeneceğini bildiren 
İbrahim Aksoy, 
"Yaklaşık 10 gün 
sonra zeytinler karar
maya başlar. Bu yıl 
barem fiyatlarının alt 
sınırda düşük tutul-

Semerciler Yokuşunda

ması nedeniyle müs
tahsil kızgın. Zeytinler 
karardığında verilen 
rekolteyi tuttura
mazsak, müstahsilin 
bizi tercih etmediği 
ortaya çıkacak" 
diye konuştu.
YÜZDE 8 KALKABİLİR 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu ile şifai 
olarak bir görüşme 
yaptığını söyleyen 
Aksoy, kendisinin bazı 
isteklerine olumlu yak
laştığını söyledi.
Aksoy, "Sayın Tavil 
oğlu, alt baremde alı
nan yüzde 8'lik kesin
tinin kaldırılması tek
lifime olumlu yaklaşı

=EöE3 Sa0a 5

rol Man başladı 
r 5 5 5

yor. Eğer kabul edilir 
se üreticinin 90-100 
bin lira arasında 
kazancı olur." dedi. 
İbrahim Aksoy, ayrıca 
elek altı denilen yağlık 
zeytin atımlarında öde 
melerin haftalık olarak 
yapıldığını açıkladı.

Gemlik’in en sonra her iki düzenlenerek..
meşhur ve işlek yolu da Ah met döşeneceğim
yerlerinden biri Dural söyledi
olan ve bir Meydanına Bayii— Turgut
zamanlar bağlayan vatandaşlarda*»
Semerci Semerciler gelen sıkavetler
esnafının Yokuşu’nda da uzerme. dcesam
bulunduğu yol onanmlan bozuk olan hanı
Semerciler başlatıldı. cadde w sokak
Yokuşu’nun Belediye Başkam voilannm
yol parke taşlan Mehmet Turgut, tamamının soğu
değiştiriliyor. Semerciler w y ağışlar
1 ve 2 Nolu Yokuşu ile başlamadan
Caddelerin ah Çeşme Sokak ta onarılacağım.
yapılarıyla da alt y a pı çalış - vatandaşa»
birlikte elden malan yapılarak. sudan ve c a*n—
geçirilip asfalt yolu n parke t ası dan kurtaracak
kaplanmasının olarak yeniden lamı beiarttı

î/

TOYO TİCARET

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

II 8ANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

I ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I J»F........... ASI GAZYAĞI «ATI? VE SERVİSİMİZ VAIIIIDİĞER PARÇALARDAI FİTİL

I ÇAKMAK 
I FİLİTRE 

| POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL.

3.5OO.OOO.-TL.

ŞOK FİYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

Irmak Sok. No: 18/B ÎFI'SİS 78
■ GEMLİK fV Vf

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMABASINMN AMTM

96 83

BİLİŞİM HİKMETLERİ
RİLGİSAYAR FİVATLABMBA SM RABTANVA 

FİYATLARIMIZI »İRMESEN RARAR VERMEYİN!

Girit Is Merkezi Kat: 1 Ne. 4Q GEMUK te
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Bilgisayar ekranları 
tehlike saçıyor

Her yıl 40 bin 
kişi kanserden 

ölüyor
Uzmanlar, bilgisa
yar karşısında 
fazla oturmanın 
fiziksel ve psikolo
jik rahatsızlıklara 
yol açtığına 
dikkat çekti.
Yapılan bir araştır
maya göre, kar
maşık elektronik 
cihazlardan olan 
bilgisayarlar, çok 
değişik frekanslar
da dalgalar 
yayıyor. İnsan 
sağlığına zarar 
veren bu dalgalar
dan korunmak ise 
mümkün.
Bu konuda şu 
tavsiyelerde 
bulunuluyor: 
"Bilgisayarı 
nızdan mümkün 
olduğunca uzak 
oturun ve büyük 
fontlarla çalışın. 
Ekranınız 17 inç 

PETROL- İŞ İŞÇİLERİ YARDIMLAŞMA ve 
DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Petrol- İş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği’nin 21 Aralık 2003 günü saat 13.oo’de Balıkpazarı 1 Nolu Cad. Sefa Sok. 
No : 1 GEMLİK adresinde 3. olağan genel kurulu yapılmasına ve çoğunluk sağlana
madığı takdirde 28 Aralık 2003 tarihinde aynı adreste yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek ibrası
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Genel kurulun 3 yılda bir yapılması
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

MILTON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 

DÜĞÜN - NİŞAN • SÜNNET - ÖZEL GÜN • EĞLENCE - 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

veya üzerinde ise 
en az 70 cm, 
14-15 inç ise en 
az 60 cm 
uzağında oturun. 
Dalgaların olum
suz etkisi uzaklık 
ile büyük ölçüde 
düşmektedir.
Monitörlerden 
düşük elektrik ve 
manyetik alanları 
olanları tercih 
edin.
Bilgisayarınızın 
doğru topraklan
mış olmasına 
dikkat edin.
Ekran filtreleri 
görüntü kalite
sine ve göz 
yorgunluğuna iyi 
gelebilir.
Bilgisayarı kul
landığınız zaman 
ekranını 
açma-kapama 
düğmesinden

kapatarak veya 
yanından uzak
laşarak gereksiz 
yere dalga alan
larına maruz 
kalmayın.
Ekranların 
otomatik olarak 
kararması alan
ların kaybolduğu 
anlamına gelmez, 
ancak bazı enerji 
tasarrufu 
sağlayan sistem
lerde ekran çok 
düşük enerji har
cayan bir konuma 

geçer. Genellikle 
bu durumda 
dalga alanları da 
büyük ölçüde aza
lır." 
Araştırmada, 
sürekli bilgisayar 
başında oturmanın 
göz üzerinde yap
tığı olumsuz 
etkilerin fiziksel ve 
psikolojik 
rahatsızlıklara 
neden olduğu 
vurgulandı.

Türkiye’de her yıl 
yaklaşık 40 bin 
kişinin kanser 
nedeniyle hayatım 
kaybettiği bildirildi. 
Erkekler en çok 
akciğer kanserine 
yakalanırken, kadın
larda en sık meme 
kanseri görülüyor. 
Uzmanlar, 
Türkiye’de her yıl 
35-40 bin kişinin 
kanser nedeniyle 
hayatını kaybettiğini 
belirterek, kanserin 
tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de 
en sık görülen ölüm 
nedeni olduğu 
söyledi.
İstatistiklere göre, 
erkeklerde çoğun
lukla akciğer, kadın
larda ise meme 
kanseri görüldüğünü 

I ifade eden uzmanlar, 
I Türkiye'de 1982 
i yılında 'Kanser 
I Kaçıt Sistemi’ kurul- 
| duğıınıı söyledi.

Limanlar, "Kanser 
kayıtlarının düz 
gün tutulduğu 
ülkelerin rakam
larına göre, kanser 
görülme sıklığı yak

HİZMETİNİZE AÇILDI
“Vcvız ve

SA$1ık1ı amanın Adresi bizbc"

'YAZSAN* ve "YETKİN* Şarapçılık 
Gemlik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

Fsofra” 
ŞARABI 

.1.600.000

rÖKÜZ^ 
GÖZÜ 

um* 

laşık ölüm oran 
lannın 2 katıdır 
Ülkemiz de her yıl 
100 bin kişiden 
130’unda kanser 
görülme durumu 
söz konusudur" 
dedi.
Yapılan araştır
malarda her yasta 
kanser hastasına 
rastlandığını, ancak 
yaş ilerledikçe 
kansere yakalanma 
oranının arttığına 
dikkat çeken uzman
lar, "Türkiye'de yıl
lık bildirimi 
yapılan kanser 
sayısı 25 bin 
dolayındadır. Bu 
olgular içinde en 
büyük payı akciğer 
kanseri oluştur
makta, bölgesel 
dağılım bakımın
dan da Marmara 
Bölgesi en önde 
gelmektedir. 
Türkiye'deki 
bütün kanser 
bildirimlerinin 
yüzde 53’ü 
Marmara 
Bölgesinden 
yapılmıştır" 
diye konuştu.

’ KULÜP
4.500.000

PAPAZ
KARASI

V DOĞAL w YÖRESEL CM RtYOMMOZ
✓ BÖttH TAŞISimi MM

✓ W6ALK<YM.AK$VYU I9LT. IS00 000 TL*.

Yeni Pazar Cd. No : 18 
Tel: 514 75 25 GEMLİK
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Bağımlılığın nedeni merak ve özenti Karın ağrısı kalp
krizi habercisi

Gençlerin, sigara ve 
içkiye: merak, özenti 
ve arkadaş etkisiyle 
başladığı belirlendi. 
Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu 
Başkanlığı*nca. 72 
ilde 7 bin 680 kişi 
ile yapılan "Madde 
Bağımlılığı" araştır
masında: sigara, 
alkol ve benzeri 
madde kullanma 
alışkanlığında merak 
ve özentinin yanı 
sıra arkadaş et 
kişinin de önemli rol 
oynadığı saptandı. 
'Araştırmaya katılan- 
lann yüzde 32’si 
halen sigara kul
lananlardan, yüzde 
8.2’si sigara kul
lanıp bırakanlardan, 
yüzde 11.9’u yaşamı 
boyunca birkaç kez 
kullananlardan, 
yüzde 47’si ise hiç 
sigara içmeyenler
den oluştu.
Kadınların yüzde 
18.9’u, erkeklerin 
yüzde 45.3’ü; 15-24 
yaş grubundakilerin

Tercih edilen ağrı kesici Aspirin
Aspirinin en fazla ter
cih edilen ağrı kesici 
ler arasında bulun
duğu, ancak aspirin 
de olsa ilaçların 
doktor önerisi ile 
kullanılması gerektiği 
bildirildi.
Yapılan açıklamada, 
piyasada satışa sunul
muş birçok ağrı kesici 
ilacın bulunduğunu, 
bu ilaçlar arasında 
aspirinin ardından en 
fazla satılan ağrı kesi
cilerin vermidon, 
novalgin, minoset ve 
gripin olduğunu 
söyledi.
Ağrı kesicilerden ucuz 
ve etkili olanların ter
cih edildiğini anlatan 
uzmanlar, 9-12 
milyon lira arasında 
satılan ağn kesicilerin 
bulunduğunu 
belirterek, şunları 

27.4’ü» 25 yaş ve 
üstünün yüzde 
34.13; kentte 
yaşayanların yüzde 
32.53 ve köyde 
yaşayanların yüzde 
29.4’ü halen sigara 
kullanıyor. 
Sigaraya başlama 
nedenleri arasında 
yüzde 42.13e merak 
ve özenti ilk sırada 
yer alırken, arkadaş 
etkisi 19.33e ikinci 
sırada geliyor.
BÂŞLAMA NEDENİ 
ARKADAŞ 
Araştırmaya katılan- 
lann yüzde 10.13 
alkol kullanıyor, 
alkolü bırakanların 
oranı ise yüzde 2.5. 
Kadınlarda alkol 
kullanma oranı 
yüzde 3.3, erkek
lerde bu oran 17.1. 
15-24 yaş grubunda 
alkol kullananların 
oranı yüzde 9.2 
iken, bu oran, 25 
yaş ve üstünde 
yüzde 10.5.
Kentte yaşayanların 
yüzde 10.9’u, kırda 

söyledi: "Vatandaş 
baş ağrısı gibi çeşitli 
ağrılarda kullandık
ları ağrı kesicinin 
ucuz olmasını fakat 
buna karşı hemen 
etki yapmasını bek
liyor. 9-10 milyon 
liralık ağrı kesiciyi 
almak yerine 1 mil 
yon 200 bin liraya 
satılan aspirini ter
cih ediyor. En fazla 
satılan ağrı kesicil
erden vermidon 2 
milyon 250 bin, 
novalgin 1 milyon 
750 bin, minoset 
1 milyon 300 bin, 
gripin ise sadece 
200 bin liraya 
satılıyor. ” 
Ağrı Olunca

Vatandaşların çeşitli 
ağrılarında uzman bir 
doktora gitmek yerine

yaşayanların 6.3’ü 
alkol kullanıyor.
Alkol kullananların 
yüzde 34.53 alkole 
başlama nedeni 
olarak arkadaşlarını 
gösteriyor.
Yüzde 27.13 merak, 
yüzde 13.83 ise 
özenti nedeniyle 
alkole başladığını 
belirtiyor.
MADDE KULLANIMI 
Araştırmada ayrıca, 
sigara ve alkol dışın
da bir uyuşturucu 
maddeyi sürekli kul
lananların oranının 
yüzde 0.3 olduğu 
tespit edildi.
Katılımcıların yüzde 
0.6’sı yaşamı boyun

ağn kesici kul
lanarak ağnlan 
dindirmeyi ter
cih ettiklerine 
dikkati çeken 
uzmanlar, 
"Halkımız, 
doktora git
mek ye rine 
eczaneye 
giderek daha önce 
kullandığı veya 
çevresinde kullanan
ların tavsiye ettiği 
ağrı kesiciyi alıp 
kullanıyor" diye 
konuştu.
Her evde mutlaka 
ucuz ağn kesici 
ilaçların bulunduğunu 
kaydeden uzmanlar, 
gelişi güzel ağn kesici 
kullanmanın çeşitli 
zararlan olabileceğine 
dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: "Ezbere, 
bilinçsizce kul

ca birkaç kez 
madde kullandığını, 
yüzde 0.2’si sadece 
özel durumlarda kul
landığını belirtirken, 
yüzde 3.3’ü bu 
soruya yanıt 
vermedi.
Yaşamı boyunca en 
az bir kez madde 
kullandığını 
belirtenlerin oranı 
ise yüzde 1.3. 
Uyuşturucu madde 
kullananların yüzde 
4.2’si bir arkadaşı 
tarafından teşvik 
edildiğini, yüzde 
2.9’u da en az 
bir arkadaşının 
madde kullandığını 
bildirdi.

lanılan ağn kesiciler 
zararlı olabilir.
Aspirinin zaran 
olmaz diye 
düşünülmemeli. 
Bilgisizce ilaç 
kullanmanın çeşitli 
riskleri var.
Çok fazla ve bilinç
sizce kullanılan ağn 
kesiciler daha 
önemli problemlerin 
ortaya çıkmasına 
neden olur. Bu 
nedenle aspirin bile 
olsa ağn kesiciler 
doktor önerisi ile 
kullanılmalıdır." 

Uzmanlar, kalp 
krizinin genellikle sol 
omuz ve kola yan
sıyan göğüs ağrısına 
neden olmasına rağ
men, seyrek olarak 
kann ağrısıyla da 
belirti verebileceğini 
bildirdi.
Kann ağnsmm insan 
hayatında sık 
karşılaşılan, çoğu 
zaman kendiliğinden 
geçen ve ek tedavi 
gerektirmeyen bir 
durum olduğu 
bildirildi.
Şiddetli, ani 
başlayan, bulantı- 
kusma, gaz ve gayta 
çıkartamama, ateş 
gibi ek yakınmalarla 
birlikte olan kann 
ağnsmın önemli bazı 
hastalıkların haber
cisi olabileceğini 
belirten uzmalar, 
bu durumun mutlaka 
hekim tarafından 
değerlendirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Ülser ve Kanser de 
Kann Ağnsı Yapıyor 
Kann ağnsmın, 
toksinlere, infeksiy- 
onlara, safra yolları
na, böbrek, hastalık- 
lanna, idrar yolu 
infeksiyonlanna, 
kadınlarda adet 
dönemine, ovülasy- 
ona, damar hastahk- 
lanna, mide, 
karaciğer, pankreas, 
barsak sistemindeki 

NÖBETÇİ ECZANE
2 Aralık 2003 Salı 
İNCİ ECZANESİ

YIL : 31 SAVI : 1709
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 GEMUK

Basıldığı Yer : KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-YaynKihk-Reklamahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Din basram Günleri ve Pazar günleri yayulanmaz)

ülser ve kansere 
bağfa olarak gelişe
bileceği hanriatıkh. 
Uzmanlar. "Kann 
ağnsı çok sık karşıla 
sılan bir durumdur. 
Ancak, şiddetli ağn 
varsa. son 23 gün 
içeririnde kann 
bölgesini ilgilen 
diren bir yaralanma 
olmuşsa, gebeyseniz 
veya gebelik şüphesi 
varsa, ağn uzun sû 
re rse. ağrıya ateş. 
bulantı, gaz ve 
gayta çıkaramama 
eşlik ediyorsa, 
bastırdığınızda 
kamınızda has
sasiyet veya sertlik 
varsa, gaytada kan 
bulunuyorsa mutla
ka doktor kontrolün
den geçmelisiniz. 
Yeni doğanda ve 
bebeklerde de uzun 
süreli ağlama kann 
ağrısına bağlı ola
bilir. Genellikle gaz 
sancısına bağlı olan 
bu durum, gaz teya 
gayta çıkarma ile 
kendiliğinden 
düzelir. Kramp 
tarzındaki bu ağrılar 
genellikle akşam 
saatlerinde daha 
fazla olur. Bazı 
durumlarda tek 
başına kann ağnsı 
varlığı bile hekime 
başvurmak için 
yeterli olabilir." 
şeklinde konuştu
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"Minik Kardeş Halilîbo" Gemlik’te a
Türkiye’nin uzun adamı eski basketboku ve tiyatrocu Halil 
İbrahim, dün üçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, 

Gemlik’te “Uzun bir Hikaye” adlı oyun için anlaşma yaptılar.

Çoğumuzun 
ekranlardan görüp 
tanıdığı eski basket- 
bolcu Halil İbrahim, 
kurduğu tiyatro 
gurubuyla birlikte 
Gemlik’li öğrenci 
lerle buluşuyor. 
"Minik Kardeş 
Halil İbo" tiyatrosu 
adıyla hazırladıkları

'Uıun Bir Hikaye' 
isimli kötü ve iyiyi 
anlatan oyunla 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin 
karşısına çıkacak 
olan Halil İbo, 
sahneleyecekleri 
oyunu öğrencilerin 
çok beğeneceklerini

söylüyor.
5 kişiden oluşan 
"Minik Kardeş 
Halil İbo" tiya- 
trosu’nun sah
neleyeceği "Uzun 
Bir Hikaye" 
konulu oyunda, 
iyi ve kötü’nün 
analizi yapılıyor. 
İyi Hükümdar’la, 
kötü Kraliçe’nin 
arasında geçen 
mücadeleyi konu 
alan oyunda, 
halkını iyi etmek 
isteyen adil hüküm- 
dar’a karşı her türlü 
kötülüğü ilke 
edinmiş olan 
kraliçe’nin tartış
malarına öğrenci
lerinde ara sıra 
birebir katıldıklarını 
anlatan Halil

İbrahim, tiyatro 
oyunlarının Milli 
Eğitim Müdürlükleri 
tarafindan izlene 
bilir onayının alın 
dığını da sözlerine 
ekledi. "Uzun Bir 
Hikaye" adlı oyun 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
4-5 Aralık Perşem 
be ve Cuma günleri 
sahnelenecek.

TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN , A

✓ TAKVİMLER

✓ DUVAR & MASA SAATLERİ
✓ AH$AP & KRİSTAL MASA SETLERİ 
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ 
✓ KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER 

✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 

✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER 

ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri
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KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sok. (Akbank Aralığı) No: 3/B GEMLİK

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



Kapalı Çarşı nın ve önündeki binaların yerine yapılacak olan modem çarşı işi hızlandırıldı

Çarşı projesi ihaleye çıkıyor
Gemlik Belediyesi tarafından Kapalı Çarşıya yaptırılacak olan 2 katlı modem çarşı ve camii inşaatı için Belediye Fen isle 
rince proje ihale çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, gazetemize yaptığı açıklamada. İstanbul 
Belediyesi nden getirtilen ihale örnekleri ile modern çarşının proje yapımının önümüzdeki günlerde ihale edileceğim söyledi

3 Aralık 2003 Çarşamba FİYATI ; 200.000. TL.

Seçmen listeleri 
askıya çıkarıldı

28 Mart 2004 Pazar güna yapdacak oAaa I 
yerel yönetimler genel seçenleri nedenigİe. 
seçimlerde kullanılacak sandık seçmen fc- I 
telerini güncelleştirmek amacıyla, dan 1 
muhta Hıklarda listeler askıya okankfa 5 Ocak I 
2004 gününe kadar askıda kalacak olan bete ! 
lerde adı olmayanlar, 28 Mart 1986 tardande j 
doğanlar ve daha önce doğanlar, sandık böl
gelerini değiştirenler, askerden terhis olanlar. | 
listelerde kendilerine ait bilgileri yanhs olan I 
lar düzeltme haklarını kullanabilecekler.

Yerel seçimler yaklaşırken, iktidar partisinde aday adayı krizi yaşanıyor

AKP’de “Avcı” sürprizi
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Sürpriz isim Nurettin Avcı
Yerel seçimler yaklaştıkça aday adayları da yavaş 

yavaş ortaya çıkıyor.
DYP’de alınan kararla, mevcut belde belediye 

başkanlan, aday olarak seçmen karşısına çıkacak.
Küçük Kumla’da Ömer Bal, Kurşunlu Beldesi nde 

ise Bayram Demir, DYP’nin adayları.
Gemlik’te görülen o ki, İlçe Başkanı Faruk Güzel 

aday olacak.
Saadet Parti de sıkıntı yaşanmayacak.
Çünkü adaylar baştan açıklandı.
Rekabet yok, gruplaşmak yok.. Herşey tıkırında..
DSP de rahata kavuştu. Adaylarım açıkladılar.
ANAP’ta Adnan Tekin.
Genç Parti de, Haşan Kula ve İbrahim Talan adlan 

netlik kazanmadı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nde Mehmet Çelik’ten 

başka isim konuşulmuyor.
Kısacası sorunlu iki parti kaldı.
AKP ve CHP...
CHP de Mehmet Ali Kaya ve Musa Demir'in 

adlarından başka isimler dolaşmıyor ortalıkta..
İktidar partisi AKP’de ise sular durulmadı.
Dûn, kulislere bomba gibi sürpriz bir isim düştü.
Nurettin Avcı..
Avcı nın adı neden ortaya atıldı, bu adı kim ne için 

l öne sürdü bilinmiyor. Ancak, Nurettin Avcı söylen
tiyi de yalanlamadı. Açık kapı bıraktı..

İlçe yönetimi, halkın beğendiği aday ile çalışırız 
diyor.

AKP'de akla kara, yakında belli olacak.
Bu kavga Gemlik'i aşacak.
Belki de parlamenterlere bulaşacak!

। öyle görülüyor ki, son karan Genel Merkez vere- 
cek.

ANAP’h eski Belediye Başkanı Nurettin Ava, dün AKP 
kulislerine belediye başkanı aday adayı olarak il ve 
merkezin desteklediği isim olarak bomba gibi düştü.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3 de

Mi ifc fesi şaft ocağı oluyor
2 Nolu Sağlık 
Ocağı’nın yerinin 
modern çarşı için 
yıkılmasının 
kesinleşmesi 
üzerine, belediyenin 
Kayhan Mahalle- 
si’nde bulunan 
itfaiye binası 
Sağlık Ocağı oluyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İl 
Sağlık Müdürünün 
bugün ilçeye 
gelerek, binada 
İncelemeler 
yapacağım, binanın 
alt katının sağlık 
ocağı oioıak kullanıl
ması için gerekli 
düzenlemelerin 
belediye tarafından 
İhale edilerek,

yapılacağını söyledi. 
Öte yandan. Merkez 
Sağlık Ocağı 
yetkilileri, binanın

tamamının kendile 
rine verilmesi halinde 
yaklaşık 30 bin 
nüfusa hizmet

verecek olan binanın 
amaca daha iyi 
hizmet edeceğini 
söylediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir yangının ardından
Dünkü gazetemizde okudunuz..
“Yüklü kamyon cayır cayır yandı”
Yangın yeri TÜGSAŞ kavşağı..
Saat 20.00 sulan.
Ben de Bursa’ya gidiyorum. Daha doğrusu 

gitmeyi çalışıyorum.
Yol Küçük Sanayi nin oradan itibaren 

kapalı. Bir olağan üstülük var ancak bilmiyo 
ruz.

Bekliyoruz.
Derken araçlann ortasında bir itfaiye eri 

gözüktü.
Bir takım hareketler yaparak, yolun 

orasının açmaya çalışıyor. Trafik polisi 
dururken neden itfaiyeci diye düşünürken siren 
sesleri duyulunca iş anlaşıldı.

Meğer yangın aracına yol açıyormuş.
Yol duble..
Olay önemli.
Yangın.
Ancak yanan araca ulaşmak için itfaiyeci 

yolu açmaya çalışıyor.
Çaresiz olsak tamam.
Bursa'dan geliş yolu var.
Trafiğe aşamalı olarak kapatılıp, kurtarma 

araçları için serbest bırakılmaz mı?
Orada yanan araç var. Bu bir.
Ayrıca Bursa’da bir tıp fakültesi var..

Gelişmiş sağlık kurumlan var.
Yalova'dan, Gemlik'den, Orhangazi'den 

hasta şevki yapılabilir.
Hem yangın hem de hastalar için saniye bile 

çok önemli.
İtfaiye nin geç gitmesi eminim yangının 

boyutunu etkilemiştir.
Burada ihmal var. Hem de düşüncesizlik. 

Çünkü taşınan da milli servet.
En çok bizi teselli eden ise can kaybının 

olmaması.....
Bursa Gemlik karayolunda meydana gelen 

ne ilk kaza ne de son olacak.
önlem almak, olası bir kaza anında neler 

yapılabileceğini planlamak şart.Amacımız kim* 
şeyi yermek değil. Kamu görevlilerinin sorum* 
luluklarımn bilincinde olduğunu düşünüyorum.

Ancak,
Olaya tanık olunca gözden kaçanları 

gözönüne getirelim istedik.
Benimkisi bir yurttaş sorumluluğu..
Lafım da ortaya..
İsteyen üzerine alınabilir.
İstemeyen de olaylara daha duyarlı yaklaşır

SSK bağışlarla güçleniyor 
Almanya’da yaşayan Umurbey’li Hajok çifti, Gemlik I 
SSK Hastanesi’ne Hastabaşı izleme monitörü I 
bağışladı. Cihaz, hastaların tansiyon, nabız ve kalp 
elektrolarının anında takip edilmesini sağlayacak.
Seyfettin ŞEKEHSOZ 
Umurbey’li Hadiye Hajok, 
tatil için geldiği Umurbey 
Beldesi’ride Sağlık Ocağı’na 
yardım ederken SSK 
Hastanesi’ni de unutmadı. 
Yıllar önce Almanya’ya 
giderek yerleşen ve orada 
evlenen Umurbey’li Hadiye 
Hajok ile eşi Klaus Hajok, 
geçtiğimiz Ağustos ayında 
da Gemlik SSK 
Hastanesi’ne tıbbi alet 
bağışında bulunmuştu. 
"Hastabaşı izleme 
monitörü" olan aletle 
hastaların Tansiyon, Nabız 
ve Kalp Elektrolarının 
anında takip edilme imkanı 
olduğunu söyleyen SSK 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Neşet Ciğerli, 
bağışlanan monitör 
sayesinde hastaların kan 
oksijen basınçlarının da 
görülebileceğini belirtti. 
Umurbey Sağlık Ocağı’na 
da tıbbi malzemeler bağışın

da bulunan Hadiye ve Klaus 
Hajok çifti, halen Frankfurt 
yakınlarında oturduklarını 
belirterek, "Yaptığımız 
bağışlardan çok mem
nunuz, daha öncede yap
tığımız yardımlara devam 
etmek istiyoruz" açıkla
masında bulundular.
Hadiye ve Kalus çiftinin 
Umurbey Sağlık Ocağı’na

da tıbbi malzeme yardımın
da bulunduklarını söyleyen 
Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler.
Almanya’dan getirilen tıbbi 
aletin bir hastanede kul
lanılması gerektiği için 
SSK’ya bağışın yapıldığını 
söyleyerek, Hadiye ve Klaus 
Hajok çiftine SSK’lı hasta
lar adına teşekkür etti.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRAUK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan ahnmaktadn.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO

i i
I AYLIK paket reklam 

ICO mibcıı+KEA i
ii „ ___BİR TELEFON YETERLİ

III

Manastır 100. YIL 
Sitesi’nde

SATILIK DAİRE
513 67 95________

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32
Osmaniye Mh.

Müstakil 2 katlı bahçeli 
262 m2 ev

Tel : 512 05 18
Ham id iye Mh. Yavuz Sok.

No : 11 GEMLİK 
3200 M2 imarlı bahçe 

0.536.969 99 03
Manastır da Tay Tüydü 

Çay Bahçesi üstü Avtt Ap. 
140 nı2 daire 

0.536.969 99 03

19S m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Manastırda 120 m 2 
esyah lüks daire 
Tel -513 1 1

İlıca Caddesi'tide 
Kiralık Daire ve Dükkan 

Tel : 514 »O 

Gürle İs Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel : 513 24 34

İstiklal Caddesi Bot ak 
Sokakta Peksert İşhanı 

Kat : İ de Iüx kiralık 
büro ; 513 26 SS

SATILIK BİNA

1986 MODEL SKODA 1 20 L 
VADE YM9LABBJR 
9.535, »7 59 69

92 Model Beva» Broade m 
LPG ruhsatına tşB

Orjinal
6.600.000.000 TL
(0.535) 925 81 02

Bk «shlbfcndrm 93 Modd
Şahin 58.000 Km.
0.535. 276 40 12
83 Model PORSc'l 

944 KIRMIZI 12.000 S 
0.532. 337 97 10 
0.535. 308 41 53

i
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TEL : 513 17 97- 513 96 83 |

Dtakm AKBUVCte

ENGÜRVCÜK KÖYÜNDE 
SATILIK 3 KATLI BİNA 

Tel İş : 513 15 07 
Ev : 524 71 79

araba ile takas yapthr
Tel. (0.532) 792 23 03

Si» dr satılık \v\a knahk ilanlannın at.Kİışiınu ekman 
ilanlarının garettmitin bu köşesinde üeretsiz yayınlatabiliriz

1994 MODEL 
RFAAllT SPRÎŞ. G

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
S ATTI JK VARICI 

OKI MICROLINE 3320
9 f*İN PRÎNTEK 

TEL -. 512 28 40
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Yerel seçimler yaklaşırken, iktidar partisinde aday adayı krizi yaşanıyor

Sayfa 3

Terör ve İslam

ANAP'lı eski Belediye Başkam Nurettin Avcı, dün AKP 
kulislerine belediye başkanı aday adayı olarak il ve 
merkezin desteklediği isim olarak bomba gibi düştü.
Sevfettrn SEKERSOZ

28 Mart'ta yapıla
cak yerel seçimlerde 
partilerin belediye 
başkan aday aday
ları birer birer 
ortaya çıkarken, 
Adalet ve Kalkınma 
Parti sinde dün 
sürpriz bir isim 
kulislerde konuşul
maya başladı.
AKP’nin süpriz 
belediye başkan 
aday adayının, 
ANAP’ın eski 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı 
olduğu öğrenildi. 
RAKİPTİLER 
Partisinin ilçe 
teşkilatıyla bir türlü 
yıldızı banşamayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 

ı alternatif olarak 
Nurettin Avcı’nın 
adının geçmesi 
AKP içinde 
çalkatılara 
neden oldu.
Sızan haberlere 
göre, AK Parti Grup 
Başkan vekili ve 
Bursa Milletvekili

Faruk Çelik’in 
desteklediği 
belirtilen Nurettin 
Avcı’nın AK 
Parti’den 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na aday 
adaylığının Genel 
Merkez ve Bursa ' 
İl Yönetimince de 
destek gördüğü 
öne sürüldü. 
SÖYLENTİLERİ 
DUYDUK 
AK Parti Genel 
Merkezi’nin bayram 
dan önce 3 ayrı şir
ketle tüm il ve 
ilçelerde anket 
yapma kararından 
sonra Nurettin 
Avcı’nın adının 
anketlerde destek 
gördüğü taktirde 
adaylığının Genel 
Merkez tarafından 
tarafından onay
lanacağı yönündeki 
iddiaları değer
lendiren İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, "Teşkilat 
olarak kamu oyun
dan gelecek bil-

TAŞI 
GEDİĞİNE •

Tavla tutkunu....
Bir araştırmaya göre; 
üniversite gençliğinin 
kitaba ilgisiz, tavlaya tutkun 
olduğu görülmüş.
Her geçen gün bir işe kapılanma 
ümidini yitirince, tavlada kapı 
almaya çalışıyorlar desenize...

cağının altını çizen 
Enver Şahin, 
"İki isme dayalı 
çalışmamız henüz 
yok" diye konuştu. 
AVCI NE DİYOR 
Kendisine telefonla 
ulaştığımız Nurettin 
Avcı ise, gelişmeleri 
yakından takip 
ettiğini, kendisinin 
henüz "Adayım" 
diyerek ortaya çık
masının erken 
olduğunu söyledi. 
Nurettin Avcı’nın 
adının dün 
Gemlik kulislerine 
bomba gibi düşme
si, gözleri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’a çevirdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu' na. 
ilçe yönetiminin ise 
Faruk Çelik'e 
yakınlığı giderek 
Gemlik'te siyasi 
mücadele Çelik ile 
Karapaşaoğlu 
çekiişmesi haline 
dönüşüyor.

Nurettin Avcı, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’tan önce beş yıl ANAP’tan 
belediye başkanlığı yapmıştı.

gilere göre hareket 
edeceğiz. Bizimle 
ve halkımızla uyum 
içinde çalışacak 
her adayı değer
lendireceğiz. " dedi. 
Hiçbir zaman "Bu 
benim adayandır" 
diyerek kimseye 
destek vermedikleri
ni de söyleyen 
Enver Şahin, 
"Nurettin Avcı adı 
üzerinde duyumlar 
aldık ama ne 
derece doğruluğu 
var henüz 
bilemiyorum.
Eğer teşkilatımız 
ve Gemlik 
kamuoyu öneriyi 
kabul ederse, 
biz her adayla 
çalışırız. Eğer 
yapılacak ankette 
adı çıkarsa. teşki 
lat olarak değer
lendiririz" dedi. 
Her adayın 
geçmişteki yaptığı 
kötü icraatlardan 
ders alarak geldik
lerinde kendileri için 
problem olmaya

Tarih tekerrür ediyor.
Batı alemi. kendine bir düşman arıyor.
Bu düşman bazen, farklı bâr rejim 

oluyor.
Bazen, değişik bir din oluyor.
Farklı bir rejim üe yapılan satası, 

adım adım izledik.
Kominizin, bir köle rejimi ilan edildi
Ko ministler de her görüldüğü yerde 

ezilmeli dendi.
Kominist rejim, zamanlar kendine 

ihanet etti.
Halk için iktidar oldu.
Ama, Tepede’ki bir grup kominist. 

halka zulum etti.
Kendilerini korumak için, tüm parası 

savunmaya yatırdılar.
Halk yokluk ve kıtlık çekti.
Teknoloji ve uzay cağında Batı dr 

yarışmaya kaktılar.
Pilleri bitti.

•Ve sonunda Sovyet ler Birliği çoktu 
gitti.

Sovyetlerin ve en tehlikeli silahlarının. 
en yakın komşusu da bizdik.

O dönem rejimimizin en büyük 
tehlikesi kominizmdi.

Kominizm ile mücadelede, en büyük 
silah ise dindi.

Zaten Nato nun yeşil kuşak projesi de. 
bunu savunuyordu.

İşte İslamiyette radikalleşme boyir 
başladı.

Dindar Afganistan, yıllarca
Sovyetlerle sav astı.

Ona en büyük desteği. Amerika ver
mişti.

Sovyetler çökünce. düşman ile dost 
yer değiştirdi.

Amerika simdi eski dostunu düşman 
ilan etti.

Artık rejim kavgası bitmişti
Kibarcası Medeniyet olan, din 

savaşları başladı.
İlk olarak İslam ülkelerinin doğal kay- 

naklanna el atıldı.
Hem sıcak savaş ile. hem de psikolo

jik savaş ile. İslam alemi radikal hak 
geldi.

Artık batı alemi kin rejim sav ası bitti
Dinler savaşı başlatıldı.
Yeni bir düşman bulunana kadar, bu 

savaş sürecek.
Hem de, şehirlerde türeetk.
\ e çok kalleş bir savaş olacak.

Ölülerin kıymeti.
Arkada bıraktıklarının.
Istırabı ile ölçülüdür.

"Hebbed"
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Yeni vergiler netleşiyor
Motorlu taşıtlar 
vergisinde 2004 
yılı başından 
itibaren otomo
billerde ağırlık ve 
yaş sınıflandır
masının yanısıra, 
silindir hacmi 
ayrımına da 
geçilecek.
Böylece l’le 3 yaş 
arasında bulunan 
951 kilogramın 
altındaki, 1600 
silindir hacimli 
otomobillerin yıllık 
vergisinin 250 
milyon lira olması 
öngörülüyor.
Çeşitli vergi kanun
larında yapılacağı 
vurgulanan değişik
ler arasında 
yer alacak olan 
motorlu taşıtlar 
vergisine yönelik 
değişiklikler 
netleşmeye başladı. 
Buna göre motorlu 
taşıtlarla ilgili ağır
lık ve yaş 

sınıflandırmasına, 
motor silindir 
hacmi ayrımı da 
eklenerek, vergi 
hesabı yapılacak. 
Böylece her ağırlık 
grubu için 5 ayn 
motor silindir 
hacmi belir
lenecek. 
Otomobiller, 
motor silindir 
hacimlerine göre 
1600 cc ve altı, 
1601-2000 arası, 
2001-2500 arası, 
2501-3000 arası 
ve 3001 ve üstü 
şeklinde ayn ayrı 
vergilemeye tabi 
tutulacak.
Yeni düzenleme 
sonrasında motorlu 
taşıtlar vergisinin 
uygulaması şöyle 
olacak.
- Taşıt sahiplerinin 
ödeyeceği vergi 
tutarlan, yüzde 40 
oranında artacak. 
- l’le 3 yaş arasın

da bulunan 951 
kilogramın altında 
ağırlığa sahip olan 
1600 motor 
silindir hacmi bulu
nan otomobillerin 
yıllık vergisi 250 
milyon lira olacak. 
Bu taşıtlann 2003 
yılı vergileri 177 
milyon 850 milyon 
liraydı.
- Ağırlığı 95l’le 
1200 kilogram 
arası otomobiller
den ise 2004 yılın
da 380 milyon lira 
motorlu taşıtlar 
vergisi alınması 

planlanıyor. Bu yıl 
ödenen vergi tutan 
270 milyon 650 
bin liraydı.
- Ağırlığı 1801 
kilogram ve üstü 
olan otomobillerin 
ise yeni yılda 10 
milyar 136 milyon 
lira motorlu taşıt 
vergisi ödemesi 
öngörülüyor. Yeni 
sistemde özellikle 
silindir hacmi yük
sek olan lüks oto
mobillerin daha 
yüksek tutarda 
vergilendirilmesi 
sağlanıyor.

Öğretmenler Günü 
9 Aralıkla 
kutlanacak

Seyfettin SEKERSOZ 
Ramazan Bayramı 
tatiline rastladığın
dan kutlanamaya n 
24 Kasım Öğret
menler günü 9 
Aralık Sah günü 
kutlanacak.
24 Kasım Pazartesi 
günü İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
konularak saygı 
duruşunda bulunul
masından sonra 
kutlama yapa
mayan öğretmenler 
9 Aralık Salı günü 
Manastır Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
saat 10.00 da 
buluşacaklar.

DÜZEL*. LIE
22 Kasım 2003 tarihli Gemlik Körfez 

Gazetesi’nde yayınlanan Gemlik Belediye 
Başkanlığı Personeli Yemek İhalesi ilanı 
ilan resmi gazetede yayınlanmadığı için 
ihale tarihi 26.12.2OO3 günü olarak 
değiştirilmiştir. Duyurulur.

Mehmet TURGUT 
Belediye Başkanı

Kültür 
Merkezindeki 
törenlere okul 
müdürleri, uygun 
sayıda müdür 
yardımcıları, tören 
saatinde dersi 
bulunmayan 
öğretmenlerle 
yarışmalarda 
derece alan 
öğrenciler 
katılacaklar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
ayrıca, 8-15 Aralık 
tarihleri arasında 
ilçedeki tüm 
okullarda öğret
menler gününün 
kutlanacağı 
bildirildi.

1
AROL MOBİLYA 3 ARALIK 2003

✓ MUTFAK DOLAPLARI 
✓ YATAK ODASI

GENÇ ODASI 
dört karili gardrop 
Üç KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMlDİN 
KARYOLA - ŞİFON YER 

✓ KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI M, 
BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE Ö/VC.Ü
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Mrk. : Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:l 
el01 : <0 224> 514 30 52 GEMLİK

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

Tel : (0.224) 363 98 72
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Yeni başlayanlar için KUPON NO : 28

I BU PİZZANIN

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

İŞYERİNİZE GELENLERE

J BİR PİZZA HEDİYE!
■ İFTAR MENÜSÜ

I Çorba + cs.
Sıcak Yemek +

I Pilav + I ^4 
Salata + Tatlı k Q

II 5.000.000.- TL.
MflMfl MİR PIZZHRIR

| d

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

■ Tel : 513 53 67
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(Denizcilik Kursları
can çekişiyor

m

la

Seyfettin SEKERSOZ
Gemi Adamları 
yetiştirmek üzere 
açılan Denizcilik 
Kursları ndan Bağımsız 
Denetleme Kurulu 
tarafindan istenen para 
sıkıntı yaratırken, 
bazı kurslar kapanma 
noktasına geldi, 
ilçemizde faaliyet 
gösteren Özel Gemlik 
Denizcilik Kursu 
yetkilis i Kaptan 
Şemsettin Aydın, 
yaptığı açıklamada 
"Kursiyer azlığı 
nedeniyle başta kira, 
vergi ve çalışan
larımızın sigortasını zor 
ödüyoruz. Bizden iste
nen 2 milyar lirayı 
nasıl ödeyeceğiz" 
diyerek. Bağımsız 
Denetleme Kurulu nun 
aldığı kararın kabul 
edilemez olduğunu* 
söyledi.
1 Şubat 2004 tarihinde 
IMOya Kalite 
Standartlan doğrultusun
da verilecek Devlet 
raporu için Türkiye’de

Şemsettin

Doğalgaz ihalesi 
11 Aralıkla yapılacak 
BOTAŞ’ın özelleştirilmesi nedeniyle Gemlik'in de I 
doğalgaz alacak kentler arasına alınması üzerine I 
Enerji Piyasası Yürütme Kurulu ihale açtı.

işinin özelleşti
rilmesi için
11 Aralık 2003 
Perşembe günü 
Ankara'da ihale 
yapılacağını 
söyledi.
16 kuruluşun 
ihale ye katıla
cağını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Enerji Piyasası 
Yürütme
Kurulu ’nun ihaleyi 
kazanan firmaya 
Gemlik'in de 
içinde bulunduğu 
doğalgaz işini

Gemlik'in de 
arasında bulun
duğu yerleşim 
merkezlerinin 
doğalgaza kavuş
ması için ihale 
açılıyor.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Enerji 
Piyasası Yürütme 
Kurulunun 
Gemlik’in de 
içinde bulunduğu 
yerleşim merkez
lerinin doğalgaz 
depolama ve 
şebeke ve satış

vereceğini ve

söyiedL

ihalesini kazanan
firmaya ilçemizde 
bulunan ve 
doğalgaz kullanan 
sanayi kuruluşla 
nnın da bağlana 
cağını böylece 
alıa firmanın 
yapacağı yatırım 
daha cazip hale 
getirilecek.

ilçede açıldığından bu 
yana getiri sağlamadığını 
bildiren Kaptan 
Şemsettin Aydın, 
Bağımsız Denetleme 
Kurulu Başkanlığına 
gönderdiği yazılı soru 
dilekçesinde ise istenilen 
2 milyarın çok olduğu, 
talep edilen ücretin 
ödenmesi durumunda 
belge verilip verilmeye
ceği, ödenecek paranın 
vergi ve hukuk yönün
den niteliği ve yasat
tığının kendilerine 
bildirilmesini istedi. 
Şemsettin Aydın gön
derdiği yazıda ödemele 
rin hangi zamanlarda ve 
her kurstan neden ayn 
ücret istendiği, ücretin 
Kurs lan kapatma nok
tası na getireceğinden 
makul seviyeye 
çekilmesini istedi.

faaliyetlerine devam 
edebileceğinin 
kendilerine yazılı olarak 
bildirildiğini söyleyen 
Kaptan Şemsettin Aydın, 
bu çerçevede 5 Aralık 
2003 tarihine kadar 
Gemlik’teki Kurs 
merkezinden 2 milyar 
lira istendiğine dikkat 
çeken Aydın, "Aksi 
taktirde adı geçen 
kurulun Denizcilik 
Müsteşarlığına faaliyet
lerimizin durdurulması 
yönünde rapor gönde 
rileceği bildirildi. Bu 
ücret Balıkesir için 3 
milyar, Samsun için 
1.5 milyar lira. Talep 
edilen denetleme ücret-* 
terini karşılamamız 
imkansız" diyerek, 
karara yargı yoluyla iti
raz edeceklerini söyledi. 
Denizcilik Kursu’nun

Zeytinde mantar korkusu

FİTİL

TOYO TİCARET

COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ 

RİLÖİSAYAR FİYATLARINDA SOK KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!

IS M TOKSİT İAl&UJ) m â TİL 

ssstarUh sssyjg nIsnetI 
✓ OEM Bilgisayar Satışı ✓ Povver SL<3pfy TarnM
✓ Bilgisayar bakım ve onaran ✓ Monitör Tamiri 
✓ Yazıcı batan ve onanm ✓ Veri Kurtarma
✓ Kartuş ve toner dolumu ✓ Sarf Mateme Satışı
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamiri ✓ Dcnşmankk 
✓ Anakart Tamiri +■ Bios Yazrtrm ✓ Web Tasarım 
✓ Ağ Kurulumu Kkrvye Tamfri

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224i 5131169 ■ 51312 25 
www.actlvebilisim.com

| Gemi Adanılan 
Eğitimleriyle ilgili her 
türlü kurum ve kuru
luşun yönetmeliğin 70, 
maddesi uyarınca eğitim 
faaliyetlerine devam ede
bilmesi için denetlenmesi 
ve denetlemeden 
başarıyla geçenlerin

Zeytinde belirlenen düşük 
baremin ardından baş 
gösteren Mantar hastalığı 
üreticiyi endişelendiriyor. 
İlçe Tanm Müdür vekili 
Gürhan Kantar yaptığı 
açıklamada, hastahğın 
başladığında havalann nemli 
ve sıcak olmasından 
kaynaklanan mantar 
hastalığı olduğunu açıkladı. 
Kantar, bazı üreticilerin 
şikayetlerini değer
lendirerek, aldıkları

numuneleri Yalova Bahçe 
Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü ne gönderdiklerini 
belirterek "Gelecek sonuçla 
ra göre çalışmalarımızı 
yönlendireceğiz' dedi.
Bayramdan önce gönderden 
zeytin numunelerinin hafta 
sonuna kadar kendilerine 
ulaşacağını söyleyen Gürhan 
Kantar, zeytinin kararmaya 
başlamasından sonra alı
nacak önlemin bulunmadığı
na dikkat çekti.

JAPON 6AZ SOBALARI MERKEZÎ
SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI 8A2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

ÇAKMAK 
FİLİTRE 

POMPA

25.000.000.-TL.

7.000.000.-TL.

13.000.000.- TL

3.5OO.OOO.-TL.

DİĞERPARÇALARDA ŞOKHYATLAR
PEŞİN FİYATINA 

4 TAKSİT
MERKEZİMİZDE 

YAPILAN BAKIMLARDAN 
ÜCRET ALMIYORUZ

Yeni Pazar Cad, ■ ■■ fi a ha ah 
’™akGEMLİK: 18/B

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN 
£^slM>-513 96 83

http://www.actlvebilisim.com
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TBMM'de akıllı kart sistemi 320 bin ton
Meclis Başkanı 
Bülent Annç'ın yürüt
tüğü “Meclis’te 
Avrupa Birliği 
Reformu Projeleri” 
kapsamında Meclis’in 
her yerine giriş- 
çıkışlar akıllı 
kart sistemine 
bağlanıyor.
Güvenlik karne 
ralanyla da destek
lenecek sistem 
sayesinde yetkisiz 
kişilerin Meclis’te her 
yere girmesi engel
lenirken, hem mil
letvekillerinin hem de 
çalışan perso nel ve 
ziyaretçilerin bütün 
hareketleri izlenebile
cek ve arşivlene 
bilecek.
Projenin ilk bölümü 
de bugün 
somutlaşıyor.
Milletvekilleri ve

Meclis’teki üst 
düzey personele 
yarın birer diz üstü 
bilgisayar verilecek. 
Yine milletvekilleri 
için yaptırılan inter
net siteleri de yarın 
tanıtılacak.
Proje kapsamındaki 
başlıca uygulamalar 
şunlar:
-Milletvekilleri ve 
Meclis’te çalışan per
sonele birer fotoğraflı 
kart ve rilecek.
Meclis Kampüsü’nde 
çeşitli yerlere yer
leştirilecek okuyucu
larla giriş-çıkış 
takibi yapılabilecek. 
- Genel Kurul çalış
malarına milletvekil- 
leriyle birlikte sadece 
izin verilen person
elin katılması için 
daha geniş yet 
kilendirilmiş kartlar

dağıtılacak.
-Üyeler lokantası da 
burada yaşanan izdi
hamı önlemek için 
kartlı geçiş kapsamı
na almıyor. Burada 
sadece milletvekilleri 
ne ait kartlar geçerli 
olacak.
-Milletvekillerine ait 
otoparka girişler de 
akıl kartla yapılabile
cek. Buradaki 
bariyerler sadece mil
letvekillerinin

araçlarına konacak 
kartlarla 
açılabilecek.
- Yine Meclis’in 
Dikmen ve Çankaya 
kapılan ile ziyaretçi 
kabul salonlanna yer
leştirilecek sabit ve 
hareketli karne ralar- 
la Meclis’te güvenlik 
arttırılacak. Sistem, 
bilgilerin arşivlenme- 
sinede imkan 
tanıyacak.

KONGRE İLANI
KURŞUNLU NURSEL ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU 

I KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 22 Aralık 2003 günü saat 19.30’da
| okul salonumuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 29 Aralık 2003 günü aynı yer ve saatte tekrar- 
, (anacaktır. Duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek ibrası

. 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

Muhtaç ailelere 
Ücretsiz Kömür
Dağıtımı 
Kampanyası’nda 
bugüne kadar 
toplam 320 bin 
ton kömür 
dağıtıldı.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Kampan 
yanın başladığı 
15 Ekim tarihin
den bu yana İl 
Valilikleri toplam 
574 bin 276 ton 
kömür talebinde 
bulundu. 
379 bin 196 
ailenin yarar-

lahacağı ücret s 
kömür dağıtım; 
kampanyasında 
81 İl den 33 »m.m 
talepleri tamam 
landı. Bu illere 
toplam 426 hm 
743 ton kömür 
gönderildi 
Âçıklam.ula muti 
taç aileleri 
basma 500 kı 
gram olarak l>* ln 
lenen ücretsiz 
kömür dağıtımının 
750 kilograma 
kadar çıkanla»><ı< 
ceği belirtil, 
gerekirse kıs açlar 
boyunca <l.ı sevktı 
atın devam edeceği 
bildirildi

FIÇI W? EVİ

| MİLTON AİLE GAZİNOSU I
W 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 8

P DÜĞÜN - Nİ$AN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÜN ■ EĞLENCE - || 
|| TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN B 
S ACELE EDİNİZ! B

REZERVASYON TEL . S13 10 71 B

HİZMETİNİZE AÇILDI
“Vcmz kevjİfleMmcHin vc

SA5I1U1 vfaşamaMiM Abrcsi bız>c”

"YAZGAN" ve «YETKİN' Şarkılık 
Gemlik Bay i i
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

✓ DOĞAL ve YÖRESEL GIDA REYONUMUZ AÇILMIŞTIR 
✓ BÖBREK TAŞI SUYU BULUNUR

✓ DOĞAL KAYNAK SUYU 19 LT. 1.500 000.- TL*

Yeni Pazar Cd. No: 18 
Tel: 514 75 25 GEMLİK

rKULÜP

4.500.000

PAPAZ 
KARASI
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Balık zehrinden 
ağrı kesici

Amerikalı bilim 
adamları, yemek
lere eklenen az 
miktarda tarçının, 
kandaki şeker 
düzeyini belirgin 
şekilde 
düşürdüğünü 
kaydettiler.
Habere göre, çaya 
atılan bir tarçın 
kabuğu bile, şeker 
hastalarının ensülin 
değerlerini 
iyileştirebilir.
ÂBD’nin Beltsville 
kentindeki Tarım ve 
Beslenme 
Araştırma
Merkezi nde görevli 
bilim adamı 
Richard Anderson

I ve ekibi, tarçının 
içinde bulunan 
MHCP (metil 
hidroksi kalkon 
polîmer) mad
desinin kandaki 

şeker düzeyine olan 
etkisini, besinleri 
incelerken 
tesadüfen fark etti.

Parkinsona göz hücresi umudu
Gözden alman 
retina hücreleri, 
parkinson hasta
larının tedavisi için 
umut oldu.
Halen ABD’de ve 
Avrupa’da belli 
merkezlerde çalış
maları süren hücre 
tedavisinin ilk 
sonuçlan, Schering 
İlacın Berlin’deki 
merkez binasında 
yapılan toplantıda 
açıklandı.
"Spheramine” adı 
verilen hücre 
terapisine 
maymunlarda 
sürdürülen 2-3 yıl- 
hk çalışmaların 
ardından baş
landığım anlattı. 
Reline epîtel 
hücrelerinin kornea 
bankalarından elde 
edildiğini söyleyen 

MHCP, laboratu- 
varda yapılan 
deneylerde ensülin 
gibi etki ederek, 
hücrelerin glikoz 
tüketimini artırdı. 
Anderson, labo- 
ratuvarda yapılan 
deneylerden sonra, 
tarçının etkisini, 
Pakistan’da 
yaşayan 2. tip 
şeker hastası 60 
kişinin üzerinde 
test ettiklerini 
kaydetti.
40 gün boyunca 
her gün birkaç 
gram tarçın verilen 
şeker hastalarının 
kanındaki şeker 
düzeyinin, kontrol 
grubuna göre 
% 20 oranında 
daha düşük olduğu 
tespit edildi. 
Tarçın verilen 
hastaların bazılar
da, şeker 
hastalığının belirti
lerinin tamamen 
yok olduğu

Reissig, bugüne 
kadar 68 hastada 
denenen yeni 
tedaviyi şöyle 
anlattı: "Retina 
hücreleri gözden 
izole ediliyor. 
Laboratuvarda 
kültür ortamında 
geliştirilip çoğal 
tılıyor. Beynin her 
bir tarafına, 
çoğaltılan 325 bin 
hücre nakledildi. 
Hastalarda gözle 
görülür büyük 
değişiklikler oldu. 
Desteksiz yürüye
meyen hasta bas- 
tonsuz yürümeye 
başladı. Hastalı 
ğın tipik özelliği 
olan kısa adımlar
la yürümeyi terk 
ettiler."
Hücre Terapisinin 
Yan Etkisi Yok

kaydedildi.
Bilim adamları, 
belirtilerin tarçın 
tedavisi kesildikten 
sonra yeniden 
ortaya çıktığını 
söylediler.
Anderson, MHCP 
maddesinin sadece 
kandaki şeker 
düzeyini değil, kan
daki yağ ve koles
terol miktarını da 
düşürdüğünü 
ifade etti.
Bilim adamları,

Mevcut ilaç tedavi
lerinin çok etkili 
olduğunu ancak 
yan etkilerinin 
tolere edilememesi 
gibi sorunlara yol 
açtığını söyleyen 
uzmanlar, tedavinin 
faydalarını 
şöyle sıraladı: 
- Günlük aktivite 
lerde ve yaşam 
kalitesinde artış. 
- Diğer cerrahi 

şeker hastalarına 
günde 6 gram 
kadar çekilmiş 
tarçını yemeklere 
karıştırmayı önerdi. 
2. tip şeker 
hastalığında, vücut 
ensülin hormonunu 
yeterli miktarda 
üretiyor, fakat bu 
hormona tepki 
vermiyor ve 
kandaki fazla seker 
miktarını alma
yarak kanda 
bırakıyor.

operasyonlara göre 
daha düşük risk. 
İlaç tedavilerinde 
görülen diskinezi 
gibi (istemli 
hareketlerde güçlük 
çekme veya bu 
hareketler esnasın
da ağrı duyma) yan 
etkilere rastlanma
ması. Ciddi yan 
etkisi yok. 
Operasyon sonrası 
geçici baş ağrısı 
görülebiliyor.

Bilim adamları. 
balon bahâmdan 
elde edilen ve 
siyanürden daha 
etkili olan bir 
maddeden, kanser 
hastalarının 
ağrılarını 
dindirmek ve uyuş
turucu bağım
lılarım bu alışkan
lıktan kurtarmak 
amacıyla yararlan- 
mayı planlıyorlar. 
Uzmanlar, 
tetrodotoksin 
maddesinden 
üretilecek "Tectin" 
adlı ilacın, en 
erken 
3 yıl içinde 
piyasaya çıkarıla
bileceğini ifade 
ettiler.
İlacı 22 hasta 
üzerinde deneyen 
uzmanlar, "elde 
edilen sonucu 
başka hiçbir 
ilaçla almanın 
mümkün 
olmadığını" 
söyledi.
Morfinden 3200 
kat güçlü olan 
Tectin adlı ilaçta, 
zehirden sadece 
birkaç 
mikrogram bulunu 
yor. Bu miktar 
zehri çıplak gözle 
görmek olanaksız. 
Sinirlerin beyne 
acı sinyalleri yolla- 
masını engellediği

NÖBETÇİ ECZANE
3 Aralık 2003 Çarjanba 
KAHRAMAN ECZANESİ

YIL : 31 SAM : 1710 
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-Yaunahk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dîni bayram Günlen ve Pazar günleri

ve ağrıyı bu yoldan I 
durdurduğu 
bildirilen uzmanlar. I 
morfin ve türev
lerinde görülen 
yan etkileri 
olmadığı ve 
alışkanlık yap
madığı da dokt o r - 
lar tarafından ifade 
edildi. Kuzey 
Amerika da yılda 
38 milyar dolarlık 
ağn keşici sa tılı 
yor. Bunun % 
10’unu kanser 
hastalarının kul
landığı ilaçla r ol us - 
türüyor.
Uzmanlar, bir 
balon balığımn 
600 doz ilaç 
sağlayacağını açık
ladılar. Balon 
balığı, özellikle 
Japonlar tarafın
dan nadide bir 
yemek olarak 
kabul ediliyor. 
Ancak bu balıktan 
yapılan yemeklerin 
pek çok kişinin 
ölümüne neden 
olduğu da bilin iy- 
or. Bu nedenle bu 
balıktan yapılan 
yemekler, ancak 
özel ruh sat sah ibi 
aşçılar tarafından 
hazırlanabiliyor.
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“Uzun bir hikaye” adlı 
oyun Bütünler Düğün 

Salonu’nda sahnelenecek

Kaldırımlar yapılıyor,

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
anlaşarak. Kültür 
Merkezi’nde

. "Uzun Bir 
Hikaye" isimli 
oyunu sahnelemek 
isteyen ekranların 
Halil Ibo’su 
Belediye engeline

I takıldı.
2.20'lik boyuyla 
çocukların 
sevgilisi olan Halil 
İbrahim, kendi 
kurduğu 5 kişilik 
"Minik Kardeş 
Halil İbo" tiyatro
su ile İlköğretim 
okulu öğrenciler
ine yönelik oyunu 
için Manastırdaki 

Belediye Kültür 
Merkezi ni tutmak 
istedi. Ancak, ken
disine bildirilen 
gecelik 300 mil 
yon lira salon 
kirasını çok 
bulunca oyunu 
Gemlik’te sahnele
mekten vazgeçti. 
Perşembe ve .
Cuma günleri için 
ödenecek 600 
milyon liranın çok 
olduğunu söyleyen 
Halil İbrahim, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’la 
da görüşmesinden 
bir netice 
elde edemedi.
Oyununu

Gemlik’te sahnele
mekte ısrar eden
lerin araya girme
siyle yumuşayan 
Halil İbrahim, 
Bütünler Düğün 
Salonu ile 
anlaşarak, oyu
nunu burada 
sahnelemeye 
karar verdi.
Belediye- Kültür 
Merkezi’nin bazı 

■ vakıflara bedelsiz 
yada ucuz kiraya 
verildiğini öne 
süren vatandaşlar 
ise, Belediye’nin 
tiyatro yaklaşımı
na anlam 
veremediklerini 
dile getiriyorlar.

1 ve 2 Nolu 
Cadde’nin asfaltlan
masından sonra bir 
süredir bozuk bir 
şekilde bırakılan yaya 
kaldırımları, nihayet 
yapılmaya başlandı. 
Belediye fen işlerine 
bağlı ekipler, dün 1 
Nolu Cadde üzerinde
ki yaya kaldınm- 
lannın eski 

kaplanaacak malzemesi ile
duruma getirdiler. 
Belediye fen işleri 
ilgilileri, 1 ve 2 Nolu 
Cadde ile ara sokak
ların yaya kaldırım
larının bir hafta 
içinde modern bir 
şekilde kaplama

kaplaanacağmı söyle 
diler. Öte yandan.
Semerciler Yokuşu n 
daki alt yapı çalış 
mlan dün hu aldı. 
Açılan kanallara 
yeni plastik su 
boruları döşendi.

parkelerini kırarak, 
altlarını malzeme 
ile doldurdular. 
Ekipler, tüm 
kaldıranlardaki 
eski malzemeleri 
söktükten sonra, 
düzeltme çalış
malarını yaparak,

TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

✓ TAKVİMLER 

✓ DUVAR & MASA SAATLERİ 
✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ 
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ 
✓ KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER 

✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 

✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER 
ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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



ANAPh eski Belediye Başkanı Nurettin Avcının AKP’den belediye U™ ı^u; pA p^t.

.Gemlik “Avcı"yı konuştu
Yerel seçimlerin yaklaşması, siyaset dünyasını karıştırıyor. Dün, gazetemizde yayınlanan "AKP'de Ava sürprizi’ bashkh habenmız 
yankı yaptı. Haberi okuyan siyasi çevreler, gün boyu Nurettin Avcının AKP’den Belediye Başkam adayı olup olmayacağın 
konuşurlarken, bir kısım AKP’liler partide birlik ve beraberliğin bozulmak istendiğinden yakındılar. Ava’mn adaylığının tutacağını İeri 
surenler bulunduğu gibi, karşı görüş bildirenler de oldu. DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel, “AKP kimi çıkarırsa çıkarsın. Gemlik'te 
Belediye Başkanı ben olacağım” derken, Nurettin Ava’mn aday olması halinde asıl sıkıntının ANAP'ta yaşanacağı belirtiliyor.

GEML|K _GEMLIK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Devlet Hastanesinde 
ikinci dahiliye polikliniği 

hizmete girdi
Muammer Ağım Devlet Hastanesi
Dahiliye Servisi nde bir doktor 4e 
yürütülen hizmetler üç yeni doktor^ 
atanmasıyla rahatladı Hastalara bugün 
git yarın gel denmeyecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ ün haberi syf 3 Ğe

Orhaneli kömürü elde kaldı
Güne Bakış

Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından muhtaç ailelere dağıtılmak üzere getinlen 
kömürün standart dışı Orhaneli kömürü olduğu öğrenilince 100 ton kömür ilçede 
dağıtılmadı. Kaymakam Sadettin Genç, Soma Kısrakdere kömürü taleplerinin daha 
yerine getirilmediği için vatandaşların kömür istemlerini yerine getiremediklerini 
söyledi. 100 ton Orhaneli kömürü dağ köylerindeki yoksul vatandaşlara dağıtılacak

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

“Avcı” bombası
Yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 

belediye başkan aday adaylan, siyasetle ilgilenen
lerin çok merak ettiği konuydu.

Dün, manşetten verdiğimiz “AKP’de Avcı sürp 
rai” haberimiz, Gemlik’te konuşulan tek konu 
oldu.

AKP’nin iktidarda olması nedeniyle, Belediye 
Başkan adayının Mehmet Turgut mu, yoksa bir 
başkası mı olacağı, geniş kitleler tarafından merak 
ediliyor.

AKP İlçe yönetiminden Mimar Cemal Aydın 
Ay bey, Avukat Refik Yılmaz, Mimar Mustafa 
Semiz in adlarından birinin aday adayı olmak iste
diği beklenirken, ortaya Mehmet Turgut'un rakibi 
olan, ANAP eski Belediye Başkanı Nurettin 
Ava’mn adını duyunca adeta şok oldular.

Dün, gittiğim her yerde, Nurettin Avcı ile Mehmet 
Turgut’un artı ve eksilerini konuşuyordu.

Avcıyı ortaya atanlar, aslında bunu istiyorlardı.
AKP’ye nasıl bir başkan gerektiğinin konuşul

ması..
Beş yıl önce Mehmet Turgut, nasıl iki dönem 

DYP den aday olduğu halde, Fazilet Partisi’nden 
aday gösterilmişse, bugün de -kaderin cilvesi bu- 
Nurettin Ava, AKP’den aday gösterilmek isteni 
yor.

Bu işe şaşmamak gerekir.
Bunlar siyasetin cilveleri.
Siyasi ahlakmış, ilkelermiş... Hepsi boş laflar..
AKP kurmayları, şimdi "Avcı” olayını uzaktan 

izliyorlar. Ava da.
Bu isim tutarsa, siyaset, şimdiki başkanı harcar. 

Bu hep böyle olmadı mı? Ama, Turgut’un boş dura
cağım sanmıyorum. Bakalım neler olacak.

Başbakanlık ve 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile fakir 
vatandaşlara ve
rilmek üzere, Valilik 
aracılığıyla ilçemize 
gönderilen Orhaneli 
kömürü dağıtıla- 
mayınca elde kaldı. 
Gemlik ve Çevre 
köylerindeki yoksul 
vatandaşlara 
dağıtılacak olan 
750 ton Soma 
Kısrakdere kömürü 
istendiği, yanlışlıkla 
Orhaneli kömürü 
gönderilmesi 
üzerine, doğacak 
tepkiler nedeniyle 
kömür 
dağıtılamamıştı. 
Belediye Arıtma 
Tesisleri Bahçesi’ne 
boşaltılan yaklaşık 
100 ton Orhaneli 
kömürü, elde kalın
ca, kömür alamayan 
yoksul vatandaşlar 
soğukların başladığı 
nı, kömür alamadık

Yoksul ailelere dağıtılacak olan Soma Kısrakdcrt keracn. frkmi
kömürü gelince. 100 ton kömür elde kakh. Soma körraürürrân getenes

larını belirterek, 
tepki gösteriyorlar. 
SOMA KÖMÜRÜ 
BEKLİYORUZ 
Arıtma tesisleri 
bahçesinde bek
letilen. ancak 
dağıtılamayan 
kömürün hava kirli 
liği yaşanmayan dağ 
köylerine verileceği

ni açıklayan 
Kaymakam Sadettin 
Genç, konu hakkın
da "Biz Soma 
kömürü talebinde 
bulunduk. Ancak, 
henüz gelmedi. 
Edindiğimiz bil
gilere göre, diğer 
ilçelere de henüz 
gönderilmemiş.

Şimdiye kadar 
köylere vaAvt rer 
mediğimiz için 
kömür dağıtılmadı. 
Araştı» ma y^zpı 
yoraz. Belirttiği 

mit muhtaç 
ailelere kömürü 
dağıtacağız dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Siyaset denizi dalgalanıyor
Gemlik siyaseti dalgalanıyor.
Eskilerin deyimiyle seçim sath-ı mailine 

girdik.
Her gün yeni bir aday adayı günün içine 

düşecek.
Siyasette rüzgarın yönü yok.
Gerçekten de yok.
Hele hele yerel seçimlerde...
Dün siyasetin loş kulisleri Nurettin Avcı’nın 

aday adaylığıyla yankılandı.
Evet ;
Nurettin Avcı AKP’den Gemlik Belediye 

Başkanlığı’na aday adayı..
Çok ilginç bir gelişme..
Ancak;
Gemlik siyasal yaşamına hayırlı olsun.
Daha marta çok var.
Köprülerin altından çok sular geçer.
Geçer geçmesine de...
Bu kez;
Gemlik iyi bir insan anyor.
En azından ben,
Gemlik halkıyla kucaklaşacak, Gemlik’i ken

disinden daha çok sevecek, elinden iş gelecek, 
öngörülü, Gemlik’in sorunlarını kendi sorunları 
olarak kabul edecek Gemlik’i güzelleştireceek, 
eğitime destek olacak, bir belediye başkanı 
istiyorum.

Gemlik halkının da bana katılacağını 
düşünüyorum.

Biz ülke olarak da Gemlik olarak da. suisti- 
mal, adam kayırma, iş takipçiliği, yandaşlarım 
kollama, bireysel çıkarları ön planda tutma, 
günü kurtarma, hortumlama eylemlerinden 
bıktık.

Sıkıldık.
Türkiye’de yapamasak bile Gemlik’te bunun 

gerçekleşmesini istiyoruz.
İstiyoruz istemesine de
Olması için ne yapıyoruz?
Yerel seçimlerde önümüze konan adayları - 

o da işin ayrı bir boyutu sanki zorunluymuşuz 
gibi- ince eleyip sık dokumak zorundayız.

Parti ayırımı gözetmemeliyiz.
Atatürkçü, ilkeli, kendi içinde tutarlı ek 

olarak da yukarıda saydığım diğer özellikleri 
taşıyan insanları seçmek için düşüncemizi zor
lamak durumundayız.

Gemlik adına da, ülke adına da bizim 
sorumluluğumuz bu.

Layık olduğumuz İnsanlar tarafından, haket- 
tığimiz gibi yönetilmeyi istemek zorundayız.

Ve de seçmek...

I AYI II PAKET PEKİLA Al 
ih mibtn*M)V 

(3sK33
BİR TELEFON YETERLİ

TEL s 513 17 97- 513 96 83

h-to'ta hizmet sevgiyle Hail
i

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Gemlik ve Orhangazi’de 
bulunan yaklaşık 30 diyaliz 
hastasını her gün Bursa’ya 
taşıyan Ren-tıp diyaliz 
merkezi gönülleri fethediyor. 
Pazar günü hariç haftanın 
6 günü Orhangazi ve 
Gemlik’ten aldığı diyaliz 
hastalarını ücretsiz 
Fomara’daki 45 yataklı 
Diyaliz Merkezi’ne taşıyan 
Ren-tıp, hastalara 
şifa dağıtıyor.
Sabah saat 10.00 -10.30 
saatleri arasında çay 
bahçeleri önüne gelen 
Ren-tıp servis aracı ile 
Bursa’ya hareket eden 
hastalar durumlarından 
oldukça memnunlar. 
Yaklaşık iki yıldır 
Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde yapıla
cak denilen ancak çeşitli 
siyasi baskılarla sen-ben 
çekişmesi sonucunda bir 
türlü amacına ulaştırıla
mayan Diyaliz Ünitesi için 
hastalar artık umutlarını 
kesmiş gözüküyorlar.
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ- 
kur’lu hastalara hizmet veren 
Ren-tıp Diyaliz Merkezi,

Bursa Fomara’daki yerinin
yanı sıra Yıldırım Semti’nde 
de ikinci bir şubesini

açarak, daha fazla 
hastaya hizmet verdin 
öğrenildi.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu'ndan atamaktadır

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 100. YIL 

Sitesi’nde
SATILIK DAİRE 

513 67 95_____
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 nr*2 daire 
0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Manastır'da 1 20 rr>2 
eşyalı lüks daire 
Tel ı 513 45 11

Ilıca Caddesinde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel - 514 80

Gürle İş Merkezi
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel : 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak
Sokakta Peksert İşhanı 

Kat : İ de lüx kiralık 
büro : 513 26 88

SATILIK BİNA
ENGÜRUCUK KÖYÜNDE 

SATILIK 3 KATLİ BİNA 
Tel İş î 513 15 07 

Ev : 524 71 79
FHaııı AKBUICh 

Muhasebeciler Kooperatifinde 
460 m2 arsa üzerinde 
ıı«ı-»* - 9* -t-t mıns 

Dubleks Villa 35 mHyar Kra 
ile takas yamlır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Şiir de satılık v’eya kiralık ilanlamuz». aradığımız eleman 
llnnlaııın/ı grt/vteınınn bu ko\cMIH|,- ücretsiz yavmlatabîHri»

1986 MODEL SKODA 1 20 L 
VADE YAPILARIl IH 
0-535. 387 59

92 Model Bevay
LPG ruhsatına isi» 

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 POR'o I 

944 KIRMIZI 12.O»m> S 
0.532. 337 97 18 
0.535. 308 41 53

1994 MODFl 
RENAULT SPRING

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. SS7 77 92

SATILIK YAZKL3 
OKI MİCROl İM 3320

9 PİN PRİMİ R 
TEL : 512 28 40
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Devlet Hastanesi’nde
ikinci dahiliye polikliniği Erol GÜRÇAY

Lezzetli Maçtı

hizmete girdi
Muammer Ağım Devlet Hastanesi 
Dahiliye Servisi’nde bir doktor ile 
yürütülen hizmetler üç yeni doktorun 
atanmasıyla rahatladı. Hastalara bugün 
git yann gel denmeyecek.
Seyfettin ŞEKERSOZ

Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi ’ nde 
sıkıntısı çekilen 
ikinci Dahiliye 
Polikliniği 
hizmete girdi. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi Mehmet 
Küçükkeçe, daha 
önce 40-50 arası 
hastaya bakılan 
dahiliye servisinde 
şimdi yaklaşık 
100 hastaya bakıla
cağını bildirerek, 
"Şu anda 4
Dahiliye uzma 
nımız var. İkisi

kabul ederken, bir 
uzmanımız acilde, 
bir uzmanımız da 
servislerde 
hizmet verecek" 
diye konuştu.
Hastanelerde özel
likle Dahiliye polik
liniklerinin yoğun

hizmet verdiğine 
dikkat çeken 
Başhekim Küçük 
keçe, dahiliye 
polikliniğinin 
ikiye çıkmasıyla 
hastaneye gelecek 
her hastaya 
hizmet verebile
ceklerini söyledi. 
Hastane açıldığın
dan beri Dahiliye 
Uzmanı Doktor 
Yüksel Ersoy 
tarafından yürü 
tülen hizmetler, 
Uzman Doktor 
Doğan Çimen, 
Uzman Doktor 
Salih Çınar ve 
Uzman Doktor 
Ender Uçan’ın da 
göreve başlamasıy
la doktor açığı 
kapatıldı.
Önceki gün 
Muammer Ağım 
Devlet Hastane 
si’nin ikinci katında 
hizmete girdi.

Gemlik Muhammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nde bir doktor ile yürütülen 
Dahiliye Bölümüne 3 yeni doktor daha 
atanınca hastalar rahatladı.

Uzun bir zamandan beri, btnk bir

Bir tarafta, Lazio yorgunu Beşiktaş 
vardı.

rağmen düzelemeyen Fenerbahçe.
Daha maç başlamadan, Fenerbahçe 

kalecisi Recep’i konuştuk.
Recep hata yaparsa. Beşiktaş farklı 

kazanır diye düşündük.
Ama mac başladı. Tahminlerimizde.

değişti.
Çünkü 

başlamıştı.
Fenerbahçe çok iyi 

Fenerbahçe orta sahada.
görünmeye başladı.

Serhat’da Beşiktaş defansını delme 
ye başladı.

Sahada çabuk oynayan ve birazda 
sert oynayan, Fenerbahçe vardı.

Beşiktaş, defansı sıkı tutuyordu. 
Kontrataklara güveniyordu.

Ama, Ilhan Mansız çok kötüydü. 
Adeta sahada kayboldu.

Okan Koç ise, hala patlama yapa
madı.

Yine sıradan bir görüntü verdi.
ikinci yarı, ilk gölü yakalayan 

Beşiktaş oldu.
Frikite Recep’in acemeliği oldu.
Ama, Sergen’de, Falsolu nefis 

vuruşla klasını gösterdi. Golden sonra. 
Beşiktaş bir altın fırsat kaçırdı Zor 
golleri rahat atan Sergen, cok kolay Mr 
gol kaçırdı.

İş t e. Bu an maçın km İma anıydı

TAŞI
GEDİĞİNE

Yevmi gaflet...
İstanbul terörle mücadele şubesi, 
bombalı suikast eylemi gerçekleştiren 
İmamlar Birliği örgüt elemanlarının 
takibi için İçişlerini uyarmış.
Amaa. Uyandıramamış.
Rahmetli Vaiz Yusuf Hoca’nın sık sık 
tekrarladığı duasını hatırladım.
Allah’ım yevmi gaflette ikaz eyleye....

ÇAMAŞIRHANE 
YENİLENİYOR 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'nin 
hizmete girişinden 
bu yana kullanılan 
Çamaşırhane 
bölümünün 
yenileneceğini de 
söyleyen Başhekim 
Mehmet Küçükkeçe, 
önümüzdeki gün
lerde çamaşırha
nenin tümüyle 
yenileneceğini 
söyledi.

Küçükkeçe, çamaşır 
hane için ödeneğin 
gönderildiğini 
belirterek, "Çalışan 
aletler miyadını 
doldurdu ve çama 
şırhane ihtiyaca 
cevap veremez 
duruma geldi.
Yıkama-kurutma 
ve Ütüleme 
makinelerini 
önümüzdeki gün
lerde yenileyerek 
Çamaşırhanesi 
sıfır durumuna 
getireceğiz" dedi.

Seyirci desteği COfrMI

Fenerbahçe, maça asılmaya asladı
İlk yan durgun olan Tuncay. maça 

ağırlığını koymaya başladı.
Ve. beraberlik golü geldi.
Ardından korkunç seyirci desteği 

alan Fenarbahçe biraz sertleşti
Hakem yönetmeliği tam ınçuhsa 

idi. bir cok kırmızı kart çıkardı Tane ay 
Cordoba’ya attığı tekme yüzünden 
tapke gördü.

Ama, Tuncay'ın yarattığı bu gergin
lik, Fenerbahçe’ye gol getirdi

Maça son noktası Ahmet Haşan

Devlet Hastanesi nin ikinci katında hizmete «edan 
dahiliye servisiyle daha çok hastasa bakılacak

bir gol bulabdiv
Çok çabuk ve nerede ve ne zaman 

bulunacağım iyi bifiyo*
Velhasıl. Cok lezzetli bir mac üie<fik
Bu maç, Avrupa derbderinden We 

daha beyacaadı ve kaliteli idL

«/M/* COZU
Eşit Dostluklar 
Ömür Boyu Sürer 

“İsreç
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Kasım’da TEFE % 1.7
II

TÜFE ise % 1.6 arttı
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), bu 
yılın Kasım ayında 
toptan eşya fiyatları 
(TEFE) yüzde 1.7, 
tüketici fiyatlarının 
(TÜFE) ise yüzde 
1.6 oranında 
arttığını açıkladı. 
DİE’den yapılan 
açıklamaya göre, 
Kasım ayında yıllık 
enflasyon ise toptan 
eşyada yüzde 
16.2, tüketici fiyat
larında yüzde 19.3 
olarak belirlendi. 
Yılın 11 ayında 
enflasyon oranı, 
toptan eşyada yüzde 
13.2, tüketici fiyat
larında ise yüzde 
17.3 oldu.
Bu arada Kasım ayı

itibarıyla 12 aylık 
ortalamalara göre 
yıllık enflasyon ise 
toptan eşyada 
yüzde 27.1, 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 26.3 olarak 
hesaplandı.
Çekirdek enflasyon 
olarak adlandırılan 
özel sektör imalat 
sanayinde fiyat 
artışı ise Kasım 
ayında yüzde 
0.9 düzeyinde 
gerçekleşti.
BABACANIN 
DEĞERLENDİRMESİ 
Enflasyon rakam
larını değerlendiren 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan da, Kasım 
ayı enflasyon oran
larının hükümetin

enflasyon 
hedefleriyle uyumlu 
olduğunu kaydetti. 
Yıl sonu tüketici 
fiyatları endeksi 
için belirlenen 
%20 oranının 
altında bir hedefin 
tutturulacağım 
belirten Babacan,

"Türkiye ekonomi
sine kazandırdığı 
mız istikrar ve 
güven ortamı, 
enflasyonla 
mücadelede 
elde ettiğimiz 
zaferin en temel 
nedenleridir" 
dedi.

I I

i 
I
İ 0 0 0 @ E

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

i

8 i
İ
I
i

KALİTEOE öncü

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72
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Özel ve kamu ' 
tüketimi artarsa, g 

enflasyonda I 
artar ’

2003 yılı için 
enflasyon hedefini 
riske sokacak bir iç 
talep baskısının 
bulunmadığını 
belirten Merkez 
Bankası, iç talebin 
2004 yılında da 
artınlmaması 
gerektiğini bildirdi. 
İç talebin 
artınlmaması için 
geniş toplum 
kesimlerine gelir 
transferi yapılma
ması gerekiyor. 
Merkez Bankası 
tarafından yayım
lanan Ekim ayma 
ilişkin Para 
Politikası 
Raporu ’nda, 
Türkiye 
ekonomisinde 
yaşanan gelişmeler 
değerlendirildi. 
Kamu kesiminde 
2004 yılı için belir
lenen maaş ve 
ücret artışlannm, 
oldukça sınırlı

düzeyde kalacağı 
vurgulanan 
raporda, bu 
durumun iç tüke
tim harcamalarını 
kısıtlayacağı ve 
enflasyonla müca 
deleye katkı sağla 
yacağı kaydedildi 
Bu dönemde reel 
faizlerin de 
düştüğüne dikkat 
çekilen raporda, 
"Bu durumun 
tüketici 
kredilerine olan 
talebi artırarak 
özel tüketim har
camalarının 
yükselmesine yol 
açabileceği, 
bu nedenle de » 
tüketici 
kredilerindeki 
gelişmeler ve iç 
talebe ilişkin 
göstergelerin 
Merkez Bankacı 
tarafından yakın 
dan izleneceği" 
kaydedildi.
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। Yeni başlayanlar için KUPON NO : 29 |

I BU PİZZANIN |
2 TADINA BAKMAK İSTERSENİZ” 
İ BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! |

IBU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I I 
İŞYERİMİZE GELENLERE !

I BİR PİZZA HEDİYE! I!

1 i|
I MAMA MİA PIZZARIA L»
! ||
I İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK .

Tel : 513 53 67 ,
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Anahtar bulunamayınca 
binaya girilemedi

Eski itfaiye binasının belediye tarafından 2. Sağlık Ocağı 
yapılması için dün İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen ekipler, 
anahtar bulunamayınca binada inceleme yapamadılar.
İlçemizin nüfusunun 

büyük bir bölümüne 
hizmet veren 2.
Sağlık Ocağı’nın 
yapılacak modern 
çarşı nedeniyle 
yıkımının gündeme 
gelmesi 
üzerine, Sağlık 
Ocağı’nın Kayhan 
Mahallesi’nde bulu
nan eski itfaiye 
binasına taşınması 
karan ile ilgili çalış
malara dün de 
devam edildi.
Eski itfaiye binasının
alt katının sağlık ocağı 
olarak kullanılması 
için gerekli değişiklik
lerin belediyece 
yapılacağını söyleyen 

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İl 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkililerini ilçeye 
davet ederek, binayı 
incelemelerini istedi.
ANAHTAR 
BULUNMADI 
Dün öğle saatlerinde 
ilçemize gelen 
İl Sağlık 

Eski itfaiye binasının anahtMrl«QtblİİMflKv3flk_jBP^
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri,' binada MMeme yapamadı.

I Gemlik’in yansı 
I atv’yi seyredemiyor
I Türkiye’nin en cok ran vatandünkac., Mabalr» w 

I crienen televizy on bâr veredir ats Hnenefasr 
kanallarından otan yyarfam MafhaBrat na» bâr
atvnon <kjotai bâdMnniaübak at*
yaydın başla- Genokb. feriü yn- yyabMaaM* 
ması üzerine, efen kaneAnra* iabaaanaa*î|M 
ilçemizin bir arir’nin yi Apfad aaşfeyn 
bölümünde atv yaynüarrsa yer «afinnAaâbK» 
yaydamna yneotRcy ayarka- betadbymn b*
izlenememesi madaran rstedder bnandkı ynribb 
şikayetlere üçemczm daha cah fjyâMtandb
neden okıyor Maartapn. bahnamanan
Gazetemize başvu- Dr. Ziya Kay nbedBm.

Müdürlüğü’nden 
üç yetkili Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile görüştü.
Yetkililer, eski itfaiye 
binasını gezmek iste
diler ancak, binanın 
anahtarları aramalara 
karşın bulunamadı. 
Bunun üzerine, İl 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, ilçemizden 
ayrılmak zorunda 
kaldılar.
İl Sağlık Müdürlüğü

yetkililerinin Cuma 
günü yeniden 
ilçemize gelerek, 
2. Sağlık Ocağı 
binasında inceleme 
yapacakları ve buna 
göre, gerekli değişim 
projesinin 
hazırlanarak, 
belediye tarafından 
en kısa zamanda 
ihaleye çıkartılarak, 
2. Sağlık Ocağı’nın 
vatandaşların 
hizmetine gireceği 
belirtildi.

«cü*
| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

. ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JÜPON SOBASI 0A2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

TOYO TİCARET

EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ ISITIR.
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN

ISSt KOKUSLE CKKİANSC >
PENCEREDE WME OR’ KVCU Y KAu

FANİf KASTOR YAahSERHfb ■

II Yeni Pazar Cad. “ _ --
l,makrEMl?:WBTEL:S13 78 071

Yağışlar başladı
Bölgemizi de etkisi altına alan lağnk pğşfr

hava ısısında • 5 dereceye kadar düşüş
Bölgemizi de

I etkisi altına alan 
hava değişikliği 
yağışlar ile 
birlikte başladı. 
Diin sabah saat
lerinde başlayarak, 
Marmara Bölgesi ni 
de etkisi altına alan 
yağışlar ile birlikte 
hava ısısında da 
yaklaşık -5 
dereceye varan

«tasuşierin 
yaşanacağa» 
bekrten Meteora 
yetküdert

^^*^►513 96 83

BİLOİSAVA* rtVATVAMeM »M BJURP««*â 
fİVATIABIHIZI ««AMEOEI* **••• Of•■EYİRI

*/t4

GahblMefat l* «CBUM «mSllie-SBUlS
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Raşitizm'de artış gözleniyor
D vitamini 
eksikliğine bağlı 
olarak ortaya 
çıkan raşitizm 
hastalığı, 
gelişmekte olan 
bir çok ülkede 
olduğu gibi 
ülkemizde de 
çocuk sağlığını 
tehdit eden 
önemli sağlık 
sorunlarının 
başında geliyor. 
Doğu ve Güney 
doğu Anadolu 
Bölgesi’nde yapılan 
bir araştırma, raşi
tizm hastalığına 
yakalanan çocuk 
sayısında son yıl
larda hızlı bir artış 
yaşandığını 
ortaya koydu.
D vitamini eksikliği 
sonucu ortaya 
çıkan raşitizm 
hastalığı, gelişmek
te olan ülke lerdeki 
en yaygın 5 çocuk 
hastalığından biri . 
durumunda. 
Özellikle yeterli 
beslenemeyen ve 
güneş ışığından 
faydalanamayan 
çocuklarda görülen 
hastalık, kemik

GRANİT ATÖLYEMİZDE GÖREVLENDİRİLECEK 
✓ Makine Operatörü ile

✓ Tezgah İmalatında tecrübeli ustalar aramaktayız.
Ücret tatminkar olup, SSK, yemek ve yol masrafı 
karşılanacaaktır. İlgilenenlerin aşağı adresi yazılı 

atölyemizde Mustafa Serbest’e bizzat müracaatları rica olunur. 
DOTAŞ DOĞL TAŞLAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Yenidoğan Mh. Aydoğmuş Sk. No :4 Gürsu / BURSA 
Tel : 371 34 22

MİLYON AİLE GAZİNOSU 
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ 

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

REZERVASYON TEL. 51310 71

gelişimini olumsuz 
etkili yor ve 
akciğer rahatsızlık
larına neden 
olabiliyor.
Uzmanlar, Doğu ve 
Güneydoğu Anado 
lu Bölgelerinde 
yaptıkları bir 
araştırmanın, 
raşitizm hastalığına 
yakalanma 
oranının 
% 2’lerden, 
% 15’lere çıktığını 
ortaya koyduğunu 
söyledi.
Uzmanlar, hastalık
la mücadelede 
anne sütünün 
büyük önem 
taşıdığına 
işaret etti. 
Uzmanlar,

"Mutlaka yeterli 
süt, yoğurt, peynir 
gibi süt ürünleri 
nin tüketimi 
sağlanmalı ve son 
olarak da mutla
ka güneş ışığın
dan yeterince 
yararlanılmalıdır. 
Bu söylediğim 
öneriler hem 
bebekler için, . 
hem de hamile 
anneler için 
geçerli olan 
önerilerdir." dedi. 
Uzmanlar, hastalık
la mücadele için 
önümüzdeki aylar
da çeşitli illerde 
bilgilendirme 
toplantıları 
düzenle yeceklerini 
de bildirdi.

Türkiye'de toplam nüfusun
! milyon 4!l bin 937'si oi

Türkiye nüfusunun 
8.5 milyonunu özür
lüler oluşturuyor. 
Devlet Planlama 
Teşkilatı koordinatör
lüğünde Devlet İsta
tistik Enstitüsü (DİE) 
ve Özürlüler İdaresi 
Başkanlı ğı’nca (ÖİB) 
yürütülen "Türkiye 
Özürlüler Araştır 
ması"nın sonuçlan 
açıklandı.
Araştırmanın geçici 
sonuçlarına ilişkin 
verilen bilgiye göre, 
68 milyon 622 bin 
559 olan toplam 
nüfusun 8 milyon 
431 bin 937’sini 
özürlü nüfus 
oluşturuyor.
Özürlü olan nüfusun 
3 milyon 783 bin 
197’si erkek, 4 mily
on 648 bin 74O’ı 
kadın olmak üzere 
özürlü nüfusun 
toplam nüfusa oranı 
yüzde 12.29. 
Cinsiyet bazında 
özürlülük oranı 
erkekler için yüzde 
11.10, 
kadınlar için yüzde 
13.45.
Özürlülerin yüzde

HİZMETİNİZE A ÇİLDİ
“Vcuz ke^fflcnmenin ve

Sağlıklı Abresi bizbc”

1.5’u ortopedik, 
binde 60’ı görme, 
binde 37’si işitme, 
binde 38’i dil ve 
konuşma, binde 48’i 
zihinsel özürlü. Bu 
gruptakilerin, yüzde 
9.70’i de diğer 
(ruhsal ve 
kronik süreğen 
hastalığı olanlar) 
özür gruplarında 
bulunuyor.
Özürlüler içinde bird
en fazla özre sahip 
olanların oranı da 
yüzde 11.40.
Özür gruplarının 
tamamında özrün 
sonradan ortaya 
çıkma oranı çok yük
sek olarak 
tespit edildi. 
Özürlülük oranı 

bölge ve cinsiyet 
oranına göre değer
lendirildiğinde ise 
Marmara Bölgesi 
yüzde 13.13 ile 
birinci sırada iken. 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi ise yüzde 
9.90 ile son sıralar
da yer alıyor.
Yerleşim yerlerine 
göre özürlülük oran 
da kentlerde yüzde 
12.69. kırsal kesil 4 
de ise bu oran yüzde 
11.67.
12 ve daha yukarı 
yaştaki özürlü nüfus, 
işgücü durumu ve 
cinsiyete göre değer
lendirildiğinde, 
işgücüne dahil olan 
nüfus yüzde 22.19. 
Bu oran içerisinde 
istihdam edilenlerin 
yani bir işte çalışan
ların oram yüzde 
19.60. İşgücü ne 
dahil olup herhangi 
bir işte çalışmayan 
(işsizler) özürlü nüfus 
içindeki oranı ise 
yüzde 2.59. Özürlü 
nüfusun yüzde 
77.80 ini işgücüne 
hiç katılmıyor. Bu 
oran kadınlar için 
yüzde 92.94. Sosyal 
güvenlik durumu 
açısından özürlü 
nüfusun yüzde 
60.28 inin sosyal 
güvencesi buhmu 
yor, yüzde 39.72'sâ 
nin sosyal 
güvencesi yok. 
Özürlülerin yaıuaı 
dan fazlası devlet 
imkanlarından yeter- . 
ince yararlanmadık
larını ifade ederken, 
yüzde 40 a yakını hiç 
tedavi görmemiş. 
yüzde 43.90i ise 
özrünün ııcdenM 
bilmiyor.
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Saç dökülmesine ii çare de ji
Uluslararası yapılan 
bir araştırmada, 
ülkemizde kadın ve 
erkek toplam 
2000'i aşkın kişiyle 
gerçekleştirdiği bir 
araştırmaya göre 
saçı dökülen 
erkeklerin en çok 
başvurdukları çare 
%12‘lik oranla 
şampuanlar. 
Araştırma so 
nuçların a göre, 
sıralamada sarım
sak suyu ve kü 
kürtlü sabun 
bile var!
Erkekler saç 
dökülmesi sorunun
dan kurtulmak için 
uzmanlar tarafın
dan da önerilen 
medikal tedaviler
den çok,çoğu 
zaman hayal 
kırıklığına uğratan 
bitkisel ve kozmetik 
ürünlere 
başvuruyorla r. 
Ülkemizde kadın ve

Sigara MS riskini arttırıyor
Norveç’te yapılan 
geniş kapsamlı bir 
araştırma sigara 
içenlerin Multipl 
Skleroz (MS) 
hastalığına yakalan
ma riskinin, 
içmeyenlere göre 2 
kat fazla olduğunu 
ortaya koydu.
"Eurekalert.org" 
adlı internet 
sitesinde yer alan 
araştırmaya göre, 
Hordaland kasaba
sında yaşayan 
40-47 yaşlarındaki 
222.75 kat yük
sekken, kadınlarda 
bu oran 1.61 olarak 
saptandı MS, hasta
ların kendi bağışık 
•istemlerinin, 
merkezi sinir sis
temine aldırması 
nedeniyle oluşan bir 
hastalık.

erkek toplam 
2000’i aşkın 
kişiyle gerçek
leştirilen araştır
maya göre saçı 
dökülen erkeklerin 
başvurdukları 
çözüm yollan 
şöyle sıralanıyor: 
- Isırgan otu suyu 
- Sarımsak suyu 
- Badem yağı 
- Zeytinyağı ve 
yumurta kanşımı 
- Yeşil sabun 
- Kükürtlü sabun 
- Bitkisel 
şampuanlar.
Saç dökülmesi için 
başvurulan başka 
ilginç yollar da var. 
Bunlann arasında 
saç masajı, saçı sık 
yıkamak, sürekli 
şampuan değiş 
tirmek, saçı 
kısa kestirmek 
bulunuyor. 
Uzmanlar, bu tür 
çözümlerin saçı 
geçici olarak

Bu hastalığa neyin 
yol açtığı kesin 
olarak bilinmiyorsa 
da, tıp uzmanları 
genetik faktörlerle 
çevre faktörlerinin 
birlikte rol oyna
dıklarını düşünüyor
lar. Riis’e göre 
sigara içenler için 
artan MS riksini 
açıklayacak birçok 
biyolojik faktör var. 
Bunlann başında 
sigara kullanımının 
bağışıklık sistemi ve 
merkez sinir sistemi 
üzerindeki doğru
dan etkisi geliyor. 
Riise, bu mekaniz
malarla birlikte 
sigara dumanındaki 
nikotin gibi mad
delerin MS gelişimi 
üzerindeki etki
lerinin de araştırıl
ması gerektiğini

sağlıklı 
gösterdiğini 
ancak dökülmeyi 
durdurmaya 
yeterli olmadığını 
belirtiyorlar.
Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Oya 
Oğuz, hekime 
başvurarak ilaçla 
tedavi olmak yerine 

belirtiyor.
bin 312 kişiyi 
inceleyen araştırma
cılar, ister MS’ye 
yakalandıklarında 
sigara içiyor olsun
lar ister daha önce 
bırakmış olsunlar, 
sigara içenler için 
riskin değişmediğini 
belirtlediler.
Bulgulara göre, MS, 
sigaraya başladık
tan 15 yıl sonra 
ortaya çıkıyor.

bu tür çözüm 
yollan arayan 
hastaların zaman 
kaybettiklerini 
ifade ediyor.
Oğuz, saç 
dökülmesinden 
şikayetçi olan 
erkeklerin bir an 
önce medikal 
çözümlere yönelip, 
tedaviye başlayarak 
saç dökülmesini 
durdurabilecek
lerimde belirtiyor.

Araştırmayı yürüten 
ekibe başkanlık 
eden Berger 
Üniversitesi araştır
macılarından Trond 
Riise,"Sonuç far 
gençlere sigara 
dan uzak dur
maları için yeni biı 
neden gösteriyor” 
dedi. Araştırmaya 
katılan 22 bin 312 
kişi içinde 87 
kişinin MS hastası 
olduğu belirlendi.

Sözleşmeli 
başvurusu 

5 Aralık son
Sözleşme 1İ Sağlık 
Personeli başvuru
lan 5 Aralık’ta 
sona eriyor.
Ataması yapılacak 
personelin kurası 
10 Aralık ta 
çekilecek. Sağlık 
Bakanlığı nca 
sözleşmeli 
çahştınlacak 
uzman, pratisyen 
doktor, eczacı ve 
diş hekimlerinin 
kuralan için 
başvuru süresi 
5 Aralık'ta 
sona eriyor. 
15 bin sözleşmeli 
sağlık personelin
den, 940 uzman 
hekim, 2 bin 545 
pratisyen hekim, 
160 diş hekimi ve 
100 eczacı olmak 

3 [oaıajsfaasrsfof

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

| TEL : 513 17 97- 513 9 6 83
I Fay : 513 35 95
BpaaEiaoag

NÖBETÇİ ECZANE
4 Aralık 2003 Çırpeba 

MURAT ECZANESİ

\1L : 31 S A\1 : 1711
FİYATI : 200.000 TL (KDV DahâO 

Sahibi . Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GLLER 

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

Basddhğı Yer : KÖRFEZ OFSET
VktbaachkAaviTKibk-RddanKibk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMUK 

(Deâ bana» Ciarien w Pazar gisİeri yapsiaHmaz)

üzere toplam 3 ben I 
745’me smavsız ve 
kura yoluyla atama ı 
yapılacak 
Kuralar, inlere 
Hert—rıi Korde 
rans Salonu’nda. 
10 Aralık 2003 
Cm —ti ■ gurtu 
saat ll.OOde 
adayların kat ılımı 
na acık olarak 
çekilecek.
Sözleşmeli 
çahştınlacak 11 
bin 255 yardımcı 
sağlık personeli ise 
13 Aralık ta 
ya pılacak sınava 
girecek. Smava. 
84 bin 888 
ya rd imci sağ hk 
personeli 
müracaat etti.

Eurekalert.org
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Hayırlı evlat
“Çocuklar Duymasın” dizisinin sevilen Çaycısı Hüseyin, 
anne ve babasına Kordon Apartmanından daire satın aldı. J
Televizyon kanal- Özmol, oyun ve seyircilerin* duyduklarını
lannın sevilen 
dizisi “Çocuklar 
Duymasın ”ın 
Bursalı tiyatro • 
oyuncusu
“Çaycı Hüseyin” 
(Alparslan
Özmol) artık 
Gemlikli oldu.
Ramazan Bayramı 
öncesi İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan Kordon 
Apartmanı’nıh 
beşinci katında 
anne-ve babasına 
35 milyar lira 
ödeyerek, bir 
daire alan ve 
dairede gerekli 
onanmlan yap
tıran Alparslan

reklam çekim
lerinden zaman 
buldukça İstan
bul’dan Gemlik-e 
gelerek, anne 
ve babasının 
yanında kalıyor. 
HAYIRLI EVLAT 
Bursa Ahmet 
Vefik paşa 
Tiyatrosu’nda 
uzun süre oyun
culuk yaptıktan • 
sonra, Tamer 
Karadağlı ve 
Pınar Altuğ ile- 
başrol oyunculuk-, 
larını paylaştıkları 
“Çocuklar 
Duymasın ” adlı 
dizide “Çaycı 
Hüseyin ” rolüyle

karşısına çıkan ve 
dizide yaptığı 
roller ile büyük 
beğeni tpplayan 
Abdullah Özmol, 
kazandığı paralar
la anne ve 
babasının rahat 
etmesi için denize 
karşı 130 metre 
genişliğinde 
daireyi satın 
alarak, içinde 
yaptığı onaranlar
dan sonra otur
maya başladılar. 
Apartman sakin
leri tanınmış 
bir oyuncunun 
kendilerine 
komşu. olmalarına 
büyük mutluluk

belirterek, “Çaycı 
Hüseyin sık 
olmasa da za
man zaman an 
ne ve babasının 
yanında kalıyor. 
Daha çok dizi 
çekimleri için 
İstanbul'a gidi 
yor. Son olarak 
bayramda anne 
ve babasını 
ziyaret ettiğini 
gördük.” dediler. 
Alparslan 
Özmol’un satın 
aldığı dairenin 
daha önce ilçe 
mizde Eczacılık 
yapan Erkan 
Mutman’a ait 
olduğu öğrenildi.

«5 W .
TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

✓ TAKVİMLER
✓ DUVAR & MA$A SAATLERİ |» j
✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ IJI

✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ

✓ KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER
✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI
✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER

ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



750 metrekare taban alanına sahip olacak olan Muammer Ağım Devlet Hastanesi A hastanesinde dfcrfz w pofldnk böKmbi Kort verecek

Ek hastane ihaleye çıkarılıyor
Muammer Ağım Devlet Hastanesi nin yanına yapılacak olan ek hastane, ay sonuna kadar ihaleye aksrılacak Bursa Vafiği Otel İdare 
Müdürlüğü tarafından kaba inşaatı yaptırılacak olan 750 metrekare taban alanına sahip ek hastanenin iç döşeme w dekorasyon saa 
Gendik Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından tamamlanacağını söyleyen Belediye Raşkar* Mehmet Turgut. hastaaeaı 
önümüzdeki yaza kadar hizmete açılması için çalışılacağını, bu bölüme poliklinikler yanında diyaliz ünitesinin de yapılacağım söyledi

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
E M LIK m—---------------  ----------------

Körfez
■■■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
5 Aralık 2003 Cuma FİYATI: 200.000. TL.

“Yoksullar yalnız 
Ramazan'da hatrianmamah'
Kmlay Derneği Ge«n k Şubesi Başiams 
Gökhan özler. yoksullara yakncz Ramnaı 
ayında yardım edilmemesi gerekt ş - 
belirterek, kurban adakiannm. sor ktdtar* 
ma tarihi geçmem iş olan Baçiann w 
lerin de Kızılay’a verilmesini istedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ûn haberi 5 de

Demokratik Sol Parti İlçe Başkam Hüseyin Poyraz, solda birlik platformunu eleştirdi

“Siz solu temsil edemezsiniz”
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, solda birlik platformu adına yerel 
seçimlerde CHP’yi destekleme kararı aldıklarını açıklayan eski partilileri Bergm 
Savcı ile DSP’den istifa eden İl Genel Meclis üyesi Cihan Örmeci’yi ağır bir şekilde
eleştirerek, çıkarcılıkla suçladı ve platformda kimin adına yeraldıklannı sordu

Solda birlik
Önceki gün solda birlik adına birkaç kişi biraraya 

gelerek yerel seçimlerde CHP’nin desteklenmesi 
karan alındığını açıklamışlar.

Nedense bu kişiler, bu açıklamayı yaparken tüm 
basın mensuplannı değil de belirli kişileri çağır
mışlar.

Solda birlik adına hareket edenler böylesine 
önemli bir karan üç-dört kişiyle mi almışlar.

Solda birlik böylesi bir komedi ile kurulmaz.
Bu açıklamayı yapanlar hangi sıfatla biraraya 

gelmişler ve solu Gemlikte temsil etmişler bilinmez.
Sanınm, kahvehane köşelerinde veya bürolarda 

oturup sol gevezelik yaparak solda birlik sağlan

✓ DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
“Solda menfaat 
yoktur. Menfaat 
umanlar solu temsil 
edemezler" diyerek, 
partilerinden ihraç 
edilen Bergin Savcı 
ile istifa eden Cihan 
Örmeci’yi men- 
faatçilikle suçladı

✓ Savcı ve Örme- 
ci’nin yerel seçim
lerde CHP’ye 
destek vermelerini 
açıklamalarının 
ardında menfaat 
kokusu aldıklarını 
söyleyen Poyraz, 
solda birliği temsil 
eden partinin DSP 
olduğunu savundu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ûn haberi sayfa 3’de

mış.
Birlik, ilkeler doğrultusunda sağlanır.
İlkelerde birlik sağlanamazsa, biraraya gelenler 

toplanırlar ve dağılırlar.
Hande sol adına yapılacak bir birlik içinde 

merkezin solunda kalan tüm siyasi kuruluşlar,

83/4 tertipler güle güle
demokratik kitle örgütleri yer alır.

Bunun için de sol dünya görüşünü benimsemiş
olmak gerekir...

Kendilerini solda gören siyasi partiler ne zaman
biraraya gelebilmişler.

Sayın Ecevit'in DSP ile Baykal'ın CHP’si ne 
zaman solda birlik için çaba harcamış?

Gemlik'te solda birlik platformu kurulmuş!
Bîr süre önce üniversitemi istiyorum diye bir plat

form kurulmuştu.
Ne yaptı bu platforma katılanlar.

9^Uç kişi biraraya gelerek, sol adında uygulaması
mümkün olmayan bir karan alıp, açıklama yap
masına kargalar bile güler, kargalar...

Vatan görevinin 
“Kutsar1 olduğu 
ülkemizde 
gençlerimiz 
askere eğlenerek 
gidiyorlar.
1983 doğumlu 
gençlerden son 
tertibe kalanların 
araç konvoyları 
oluşturarak, 
gezdikleri ilçe 
sokaklarında 
her yer

"En büyük 
asker bizim 
asker" 
sloganlarıyla 
uğurlanıyorlar. 
Dünya'nın hiçbir 
ülkesinde vatan 
görevine bu 
şekilde eğlene 
rek olmadığını 
söyleyen gençleri 
arkadaşları ve
aileleri, şarkılar ve uğurlarken, hatıra çektirmedi de
halay çekerek fotoğraf unutmuyorlar.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


5 Aralık 2003 Cuma S»yf«2

Gürhan ÇETİNKAYA
ii Eğitimde m tamamlandı

Görerek, konuşarak, 
duyarak gelişme...

Gözü gören, kulağı duyan, ağzı laf 
yapan, eli kalem tutan insanlar..

Yaşadıkları toplumu hep ileri götürür
ler. t

Yoksa alan razı veren razı bir yapı 
toplumsal dinamikleri kırar.

Ağırlık yapar.
Ne yazık ki yıllardan bu yana ülkemiz 

de böyle bir yapı var.
Çok uğraşıyoruz.
Çabalıyoruz.
Didiniyoruz.
Ama kıramıyoruz.
Neden kıramıyoruz?
Çünkü toplumda bu yapının kırıl

masını isteyenlerin sayısı istemeyenlerin 
sayısından daha az. Hem de çok daha 
az.

Hani Cem Boyner bir girişim 
başlaşmıştı. Yıllar Önce....

Adıda Yeni Demokrasi Hareketi idi.
I Kısaca YDH diye anılıyordu.

Söz konusu hareketin başladığı gün
lerde toplumun büyük bir kesimi heye
canlanmıştı.

O sıralarda Cem Boyner’le yakın soh-
betlerimiz de olmuştu.

Sormuştum:
“Sayın Boyner, çok farklı 

ler ve duygularla yola 
Başarılı olabilecek misiniz?”

Hiç tereddütsüz “başarısız,

düşünce 
çıktınız.

arkamız-
I da çok büyük destek var” demişti.

O çok iyi niyetliydi.
Ama karşısında feleğin çemberinden 

I geçmiş politikacılar vardı.
Engellemek, yolunu kesmek için 

I ellerinden geleni ardına bırakmıyorlardı.
Sonra Yeni Demokrasi Haraketi 

I sandıkta kaldı.
Ardında da politikayı bırakan Cem 

Boyner’in bir sözü hiç aklımdan çıkmı 
yor.

“Sistemden beslenenler sistemi 
değiştiremezler”

Aynen katılıyorum.
O gün öyleydi bugün de farklı değil.
Alın şimdi bizi yöneten iktidarı...
Söylemleri İyi... Ama icraatları...
Bir paradoks yaşıyorlar.
Çözemiyorlar.
Çözemezler de..
Keşke çözebilseler...
Ne var ki;
Çözüm sorunun ya da sorumluluğun 

köküne inmekten geçiyor.
Ancak köke giden yollar dikenli...
önce o dikenler temizlenmeli.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
görevden alınmasından sonra

Mehmet Tuna’nın 
bu göreve Mehmet

Ercüment’in getirilmesinin ardından Şube
Müdürlüğü’ne Veysel Özmen atanmış, 2. Şube
Müdürlüğü’ne de Ali Osman Cura getirildi
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim" de 
boşalan ikinci .Şube 
Müdürlüğü’ne atanan 
Ali Osman Cura, 
dün görevine başladı. 
Çanakkale Eğitim 
Enstitüsü mezunu olan 
Ali Osman Cura, 
1962 Çanakkale 
doğumlu.
Sosyal Bilgiler Öğret
menliği için Lisans eğiti
mini tamamladıktan 
sonra sırasıyla 1986 
yılında Samsun’un Harza 
üçesinde bir yıl görev 
vanan Cura., daha sonra 
Tekirdağ Şarköy’e 
atandı.
Burada sınıf öğretmenliği 
ile müzik öğretmenliği 
görevlerinde bulunan 
Ali Osman Cura,

İkinci Şube Müdürlüğü görevine getirilen Cura, görevine başladı. '

Şarköy Öğretmen evi 
kurucu müdür 
yardımcılığı görevinde 
de bulundu.
1996 yılından bu yana

Şarköy Milli Eğitim 
Şube Müdürlüğü 
görevinde bulunan 
Cura, evli ve 2 çocuk 
babası.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ '

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

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 100. YIL 

Sitesi’nde 
SATILIK DAİRE 

513 67 95___
Manastır’da deniz 

manzaralı, kaloriferli... 
(0.535) 774 45 32 
ILICA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ 

SATIUK 513 16 17
Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 

No : 11 GEMLİK 
3200 M2 imarlı bahçe 

0.536.969 99 03
Manastır’da Tay Tüydü 

Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 
140 m2 daire 

0.536.969 99 03

Manastır'da 120 rr»2 
eşyalı lüks daire

Kiralık Daire ve Dükkan

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro

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

198 m2 4 kath 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Didim AKBUK'tc 
Muhasebeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
11O m 2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar lira 
araba île takas yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

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

92 Model Beyaz Broadvay
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. S87 77 92 ’
SATILIK YAZICI 

OKI MİCROUNE 3320 
9 PİN PRİNTER

TEL : 512 28 40

Si» de satılık veya kirahk ilanlarının, aradığınız eleman 
llanlannıaı gazetemizin bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz
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DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz, solda birlik platformunu eleştirdi 

[“Siz solu temsil 
edemezsiniz”

Seyfettin SEKERSOZ

Yıllarca Demokratik 
Sol Parti’de 
mücadele ettikten 
sonra. Bursa İl 
Başkanlığı tarafın
dan partiden ihraç 
edilen Be r gin Savcı 
ile geçtiğimiz hafta 
partisinden istifa 
eden İl Genel Meclis 
Üyesi Cihan Örme- 
ci’nin oluşturulduğu 
söylenilen 
"Solda Birlik 
Platformu "nun solu 
temsil edemeyeceği
ni söyleyen DSP 
İlçe Başkanı Hüse 
vin Poyraz, "Solda 

menfaat yoktur, 
menfaat umanlar 
solu temsil 
edemezler" dedi. 
AMAÇLARI BELLİ 
Belediye Meclis 
üyesi Ali Altıntaş ile 
Yönetim Kurulu 
üyesi Ziya Altınla 
birlikte DSP İlçe 
Merkezi’nde 
gazetemize açıkla-

DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz ve arkadaşları, Bergin Savcı 
ve Cihan Örmeci’yi menfaatçilikle suçladı.

malarda bulunan 
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
komisyonda ismi 
geçen Bergin Savcı 
ile Cihan Orme- 
ci’nin DSP ile 
ilişkilerinin bulun
madığını, CHP’ye 
çalışarak menfaat 
elde etmek istedik
lerini öne sürerek,

"Böyle bir karart 
neye dayanarak 
aldılar bilemiyo
rum. Ancak, şu 
gerçeği göz ardı 
etmeyelim. Altı ay 
önce oluşturuldu 
denilen Platform 
da ismi geçen iki 
kişinin bizim 
patimize üye iken 
bile CHP’ye

hareket ettiği 
Cihan Örmeci’nin 
neyin peşinde 
olduklarını 
öğreniyoruz" dedi. 
AĞIR SUÇLAMA 
DSP’de siyaset yap
tığından bu yana 
özellikle Cihan 
Örmeci’nin halkın 
içine inemediğini 
öne süren Hüseyin

TAŞI 
GEDİĞİNE

Deniz Baykal’a haksızlık... 
AKP Kars Milletvekili Sn. Yusuf Seyrekli, 
bütçe plan komisyonunda yaptığı konuşmada, 
“Bizi tek başına iktidar yaptıran 
Sn. Dervişe teşekkür ederiz." demiş. 
CHP Genel Başkanı 
Sn. Derviş Saykala haksızlık etmiş. 
Koalisyonu bozan, DSP'yi parçalayan 
İsmail Cem'i siyasi hayattaan silen 
CHP’ye hastacı edene teşekkür edilmez mi? 
Hakkıdır, hakkıdır 
onunda teşekkür...

Poyraz, "Sayın 
Örmeci, nasıl 
olurda emekten 
bahseder. Kendi 
emekçi olmuş mu, 
halka tepeden 
bakan biri bunları 
nasıl düşünebilir. 
Biz, adayımızı 
belirledik ve açık
ladık. DSP’den 
ihraç edilen ve 
adeta kaçan kişi
lerin kendilerine 
yer aradıkları 
belli oluyor" 
diye konuştu. 
Hüseyin Poyraz 
ayrıca, ziyaret ettik
leri sivil toplum 
örgütlerinin böyle 
bir oluşumdan 
haberleri olmadığım 
da belirterek, 
"İçlerinde DSP’den 
kimse yok.
Tekrar ediyorum, 
onların destek
lediği CHP'den 
çıkartan olduğunu 
düşünüyorum ’’ 
dedi.

1

çalıştıkları böylece 
ortaya çıkıyor. 
Acaba bu kişiler 
destekledikleri par
tiden ne bekliyor
lar. Amaçlan 
sonunda ortaya 
çıktı" diye konuştu. 
PLATFORM SOLU 
TEMSİL EDEMEZ 
Oluşturulduğu 
söylenen platformda 
DSP’nin görüşünün 
temsil edilmediğini 
söyleyen Poyraz, 
"Eğer solda birlik 
çalışması varsa, 
solu temsil eden 
parti biziz. DSP’nin 
görüşleri alın
madan solda birlik 
oluşturulamaz. 
Bu kişiler kendi 
başlarına hareket 
ederek CHP’yi 
desteklediklerini 
açıklıyorlar. Yani 
menfaat peşindeler 
ve solu temsil ede
mezler. Önce, 
Bergin Savcı’ntn 
daha sonra birlikte

Eş it soruya eşit puan
Uygulama öyle değil mi?
Malesef değildi.
- Küçük şehirlerde yaşayna. şehir 

çocuklarına haksızlık yapıldı.
- Meslek Lisesini bitir ra, fakir halk 

çocuklarına haksızlık yapıldı.
Fakir çocukların puanlarının 

düşürülmesi için her türlü katakulli 
yapıldı.

Tüm öğrenciler sınava giriyor.
Ama. Bakın, değerlendirme nasıl 

yapılıyor.
Diğeri Ankara Kolejini.
İkiside, eşit sayıda soru yapsın.
İkiside yanı puanı, alacaklar değil 

mi? Hayır öyle değil.
“Liselerin de”, puanı var.
Çankırı’lı öğrenci, bir anda okka 

altına gidiyor.
Ve. Ankara Kolejini bitiren 

öğrencinin, altında kalıyor.
Çünkü büyük şehirlerin Liselerinin 

puanı, öğrencinin puanına yansıyor.
Bir başka örnek.
Bir öğrenci, İletişim Lisesini bitirsin.

Diğeri, normal Liseyi bitirsin.
İkisininde İdiali, İletişim Fakültesi 

olsun.
Ve.Tesadüf bu ya.
Onlarda, eşit soruyu yapsın.
İletişim Lisesi mezunun değil mi?
Hayır, değil.
Normal Lise mezunu giriyor.
Çünkü Lise müfredatı ile ortak dersi 

az diye, İletişim Liselinin puanı indin 
yorlar. Belki de, 50 puanını yiyorlar.

İşte. Bu sorulan, bu detayda olmasa 
da Kemal Gürüz’e sordular.

Olay ( T.V.) de, programa çıkmıştı.
Ama. Sorulan evirdi çevirdi.
İmam - Hatiplere.
İlahiyet Fakültelerine bağlamaya 

çalıştı.
Bir anlamda konulan saptırdı
Madem ki ülke çapında bîr sınav 

yapılıyor.
Herkes hünerini, sınav kağıdı 

üzerinde göstersin.
İster kolej mezunun olsun.
İster, küçük bir il Lisesinden mezun 

olsun. İster gerçek Meslek Lisesi 

mezunu olsun.
Herkes eşit soruyu yapıyorsa eşit 

puan alsın.
Fakir fukara çocuklarının, aleyhine 

işleyen bu sistem değişsin.

£vıv(/iv sözü
Dünyada kedersiz insan yoktur 
Varsa. insan değildir.

“Sadi"



5 Aralık 2003 Cuma Sayfa

Liradan 6 sıfır atılacak 2003 Yeniden
değerleme oram

Devlet Bakanı Ali 
Babacan, liradan 
6 sıfır atılmasına 
ilişkin kanun 
taslağını 
imzalayarak. 
Başbakanlığa 
gönderdi.
Taslağa göre, bir 
Yeni Türk Lirası bir 
milyon liraya eşit 
olacak.
Ekonomiden sorum
lu Devlet Bakanı 
Ali Babacan ın 
Başbakanlığa gön
derdiği kanun 
taslağına göre, 
Türk Lirası'ndan 6 
sıfır atılacak. 
Yeni paranın adı, 
Yeni Türk Lirası ola
cak ve Yeni Türk 
Lirası nın alt birimi 
olarak yeni kuruş 
kullanılacak. 
Böylece, bir Yeni

E EEEEJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEĞUEıEEEEEEEEEEE^ISJEE EI
I
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Yeni başlayanlar için KUPON NO : 30 I

AROL MOBİLYA

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK

Tel

ÇIRAK ARANIYOR 
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

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

Akbank Aralığı Tel : 5131797 GEMLİK
E 
E E 
E 
E 
E a

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

Türk Lirası yüz yeni 
kuruşa eşit olacak. 
Paradan sıfır 
atıldıktan sonra, 
küsürat kuruşlar 
dikkate alınmaya
cak, küsüratlar, bir 
yeni kuruşa tamam
lanacak. Altı sıfır 
atıldıktan sonra, 1 
milyon 500 bin 
500 liralık bir 
malın değeri, 1 
Yeni Türk Lirası 51 
kuruş olacak.
Taslağa göre, 2005 
yılında yürürlüğe 
girecek olan Yeni 
Türk Lirası bir yil 
boyunca tedavüldeki 
eski paralarla kul
lanılacak.
2005 yılı boyunca, 
etiket ve tarife lis
telerinde eski Lira 
ve Yeni Türk Lirası 
değerleri ayrı ayrı

gösterilecek.
Yeni Türk Lirası’yla 
ilgili kanun taslağı, 
hukuksal işlemlerle, 
mali işlemlere ilişkin 
sorunları da kapsıy
or. Buna göre, mev
cut bol sıfırlı paray
la yapılan her türlü 
hukuki muamele ile 
hukuki sonuç doğu
ran belgeler, 31

Aralık 2005 tarihine 
kadar Yeni Türk 
Lirası’na göre 
değiştirilmeleri 
halinde, bu 
muamele ve düzen
lenecek belgeler, her 
türlü vergi, resim, 
harç ve diğer 
yükümlülüklerden 
muaf tutulacak.

Bir hesap 
dönemi sonu 
itibariyle 
yapılacak 
değerlemede 
esas alınacak 
yeniden 
değerleme 
oranı, 2003 
yılı için yüzde 
28.5 olarak belir
lendi.
Maliye 
Bakanlığı’nın 
yeniden değerleme 
oranına ilişkin 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği, 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Buna göre, 
yeniden değerleme 
oranı 2003 yılı için 
yüzde 28.5 olarak

t®
tespit edilirken, 
belirlenen oran, 
aynı zamanda 
2003 yılma ah 
son geçici 
vergi 
vergilendirme 
dönemi için de 
uygulanacak. 
Öte yandan, bu 
konuda daha önce 
yayımlanmış 
bulunan tebliğler 
de yürürlükte 
olacak.

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

BU PİZZANIN I 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ, 

| BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! | 

IBU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I 
İŞYERİNİZE GELENLERE 1 

I BİR PİZZA HEDİYE! I

MfiMfl Mlfi PIZZflRIfl
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“Yoksullar yalnız 
Ramazanda halırlanmamalı"

Atatürk Kordonu I 
kilim deseni ile

Kızılay Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Gökhan 
Özler, yoksullara yalnız Ramazan ayında yardım 
edilmemesi gerektiğini belirterek, kurban adak
larının, son kullanma tarihi geçmemiş olan ilaçların 
ve giysilerin de Kızılay’a verilmesini istedi.

kaplanıyor
Seyfettin ŞEKERSOZ

Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan Özler, 
vatandaşların yaptık
ları kurban adaklarını 
Kızılay’a bağışla
malarını isteyerek, 
"Fakirlerin sadece 
Ramazanda hatır
lanacak insanlar 
olmadığını" söyledi. 
Gökhan Özler, 
Kızılay’ın sadece 
Ramazan ayında değil, 
yılın 12 ayında yoksul 
vatandaşlara her türlü 
yardımı yapan kurum 
olduğunu söyleyerek, 
"Her türlü bağışlan 
bekliyoruz" 
mesajını verdi.
Vatandaşların adadık
ları kurbanların 
Kızılay’a bağışlan
masıyla boğazlarına 
et girmeyen yoksul 
insanların mutlu ola
cağını belirten Gökhan 
Özler, "Ramazan 
ayında kendini 
göstermek isteyen

siyasilerin şimdi de 
ortaya çıkarak 
yardım etmelerini 
istiyoruz. Yardımlar 
göstermelik olmaz" 
diye konuştu.
Özler, ayrıca evlerinde 
çocuklarının giymediği 
giysilerin Kızılay’a 
verilmesiyle birçok 
çocuğun kış aylarında 
sevineceğini 
belirterek, 
"Kızılay olarak 
sokak çocuklarına da 
yardımda bulunuyo 
ruz, Onlarda 
bizim çocuklarımız,

Atatürk Kordonu pelit karo renkli taşlarTte döşeor j 
Ç alışmal ar;' 15*gün İç in de ta maml ana cak "

onları unutma 
yalım" dedi. 
Gemlik Kızılay Şube 
Başkanı Gökhan Özler, 
her insanın evinde 
ilaç bulundurduğuna 
dikkat çekerek, 
"Kullanmadığınız 
ilaçları eğer günleri 
geçmediyse 
Kızılay'a getirin.
İlaç alamayan 
fakirlerimize doktor 
kontrolünde verelim. 
Sağlıklarını 
korumalarında 
onlara yardımcı 
olalım" dedi.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Geçtiğimiz gün
ler de ihaleye 
verilerek onan
ma alman 
Atatürk 
Kordonuna 
renkli taşlar 
döşenmeye 
başlandı.
Yaklaşık 7 bin 
metrekare alanı 
kaplayan 
Atatürk 
Kordonu 
ihalesini alarak 
yapımını üstle
nen Atinak şir
keti yetkilileri, 
15 günde

tamamlayacak
larım söyledik
leri kordon 
zemini için 
parçalanmaz 
sert beton 
kullandıklannı 
bildirdiler.
Havaların iyi 
gitmesi halinde

Ocak ayman 
ortalarında 
bitirilmesi 
planlanan 
Atatürk 
Kordonunun 
zemin üstüne 
pelit karo 
renkli t aslar 
döşeniyor

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAPRR SORASI RAZYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ -
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR 
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN

İssiz KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR
PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RUTUBET YAPMAZTOYO TİCARET

" FAN STOR. YAZNSB&LEfc ■

I Yeni Pazar Cad._TELSİ 3 71 071

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYM
KÖRFEZ GAZETESİ VE—e 4 O QO
KÖRFEZ OFSET I O 30 ÖJ

BİLGİSAYAR F(VATLARIN»A $M KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI «ÖRMEDEN KARAR »ERMEYİN!

İS AY W$İT İSÎAB1 w S YIL BARAUTİ 
osyU alzasTi 

✓ OEM BAgteayor Satışı ✓ Pov/er Suşapty Tamiri
✓ BBgisayar balam ve onanm ✓ MonBOr Tcmfri 
✓ Yazıcı balam ve onarım ✓ Veri Kurtarma
✓ Kartuş ve tooer dokjmu ✓ Sarf Mctene SuRayı 
✓ Cd.RYeOvd-Od.Rom TamM ✓ DorsşmarAk 
✓ Anakart Tamiri Blos Yasabrm ✓ Web Tasanm 
✓ AO Kurulumu Kavye TamM

Gürle İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEKKU: (0.224) 5131169-51312 25 
uuw.activebiiisim.com

uuw.activebiiisim.com
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4,5 Milyon Türk yıırtdışında
Çeşitli ülkelerde 
yaşayan Türk vatan* 
daşlan sayısının 4.5 
milyona ulaştığı, 
yapısının giderek 
çok boyutlu nitelik 
kazandığı ve bulun* 
dukları ülkelerde 
büyük bir siyasi güç 
oluşturduğu 
belirlendi. 
Yurtdışında yaşayan 
vatandaşların sorun
larının araştırılması 
amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma 
Korniş yonu taslak 
raporunu 
oluşturdu.
Taslak rapora göre, 
yurt dışında 
yaklaşık 3 buçuk 
milyon Türk vatan* 
daşı yaşıyor, bulun* 
duğu ülke vatan
daşlığını alanlarla 
birlikte bu sayı 4 
buçuk milyona 
ulaşıyor. Bu vatan
daşların birinci nesil 
dahil çok büyük 
bölümünün yurda 
kesin dönmeme 
kararında olduğu 
vurgulanıyor. 
Ağırlıklı olarak 
emek gücünü oluştu

ran Türk vatan
daşlarından işveren 
konumunda olan
ların sayısı ise 80 
binle sınırlı kalıyor. 
Türk toplumunun 
yapısının giderek 
çok boyutlu nitelik 
kazandığı vurgu
lanan taslak rapor
da, "Yurtdışındaki 
vatandaşlarımız 
işçisi iş adamı pro
fesörü doktoru, 
öğrencisi, 
sendikacısı, yöneti
cisi ve politikacısıy
la büyük bir 
siyasi güç 
oluşturmaktadır" 
deniliyor.
Yurtdışındaki 
Türk öğrencilerden 
800 bini temel

eğitim ve lisede, 
44 bini de üniversite 
de öğrenim 
görü yor. Vatandaşla 
nn temel sorunları 
ise başta eğitim 
olmak üzere çifte 
vatan daşlık, seçme- 
seçilme hakkı, 
emeklilik, işsizlik, 
vize, ayrımcı lık, 
konsolosluk hizmet
leri gibi başlıklar 
altında 
sıralanıyor. 
Raporda Merkez 
Bankası verilerine 
göre, 1961 yılından 
bu yana yurt dışında 
bulunan vatan
daşların Türkiye’ye 
127 milyar dolar 
gönderdiği de 
belirtiliyor.

GRANİT ATÖLYEMİZDE GÖREVLENDİRİLECEK

KONGRE İLANI 
GEMLİK ELAZIĞLILAR KÜLTÜR VE 

DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Gemlik Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğimizin genel M 

toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 21.12-2003 Pazar güm *«M 
14.oo’de Demirsubaşı Mahallesi Çf Sokak Ertür İş Merkezî Nu : 
27 Kat: 3 GEMLİK adresindeki dernek lokalinde yapılacakta.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplaaöda 
yeter sayısı aranmaksızın 28.12.2003 tarihinde aynı yer ve ayn saat
te yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KLRLUL
GÜNDEM :
1- Yoklama, saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması
2- Divan seçimi
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Gelir gider hesaplarının okunması
5- Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
6- Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faliyet Raporunun. Gefcr 

- Gider Hesaplarının, Denetim Kurulu Raporunnun Müzakeresi Kabul 
veya Reddi Hakkında ayn ayn karar alınması,

7- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi,
9- Denetim Kurulunun İbrası,
10- Yeni Yönetim Kurulu Seçimi,
11- Yeni Denetim Kurulunun Seçimi,
12- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

İLAN
48936- 48991-4929 -4976 - 49043 numaralı faturaUntmz» 

nüshaları ve 7299 numaralı gider pusulamızın nüshaları lunbotmes 
olup hükümsüzdür. TASFİYE HALİNDE UMUT GIDA

TURİZM İNŞAAT SAN. TİC. LTD $lt

İLÂN
UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kasabamız Gemlik Yolu Mevkii Sanayi Bölgesinde tapunun 
30KIC pafta, 146 ada, 2 parselde kayıtlı belediyemize ait 1.286 
m2 miktarındaki arsa 100.400.000.000 - TL. muammen bedel ü» 
22 Aralık 2003 Pazartesi günü saat 14.oo'de Açık Arttırma usuhı 
ile satılacaktır.

Şartnameler mesai saatler içinde Belediyemizde görülebilir 
İlan olunur.

Fatih Mehmet Güler
Basın : 2003/55 Umurbey Belediye Başkanı

✓ Makine Operatörü ile
✓ Tezgah İmalatında tecrübeli ustalar aramaktayız. 
Ücret tatminkar olup, SSK, yemek ve yol masrafı 
karşılanacaaktır. İlgilenenlerin aşağı adresi yazılı 

atölyemizde Mustafa Serbest’e bizzat müracaatları rica olunur.
DOTAŞ DOĞL TAŞLAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Yenidoğan Mh. Aydoğmuş Sk. No :4 Gürsu / BURSA
__________ Tel : 371 34 22

f MİLTON AİLE GAZİNOSU I
| 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ |
I DÜĞÜN - NİŞAN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÜN - EĞLENCE - 1

TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN | 
| ACELE EDİNİZ! I

1 REZERVASYON TEL. 513 10 71 I

DOĞAYI 
SEV YEŞİLİ 

KORU
HİZMETİNİZE AÇILDI

kcififlcnmcMİn vc

'YAZ6AN* w -YETKİN' ŞarapçrfA
Gemlik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

Fsofra~ 
ŞARABI 
1.S00.000

-Vfeni Pazar Cd. No : 18 
Tel : 514 75 25 GEMLİK [

PERAKENDE SATIŞLARA BARLAMDI

r «W
V Uta. «MM STfll • K UM» AA
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Erkek çocuklar hiperaktive oluyor
Hiperaktiviteye 
alkolik, davranış 
kusuru ve kişilik 
bozukluğu olan 
ailelerin çocukların
da da sıklıkla 
rastlandığı ve 
çocuklann % 
3’ünde görüldüğü 
belidendi.
Yapılan bir 
araştırmaya göre, 
hiperaktivite 
sendromunun; 
okul döneminde, 
grup içinde 
çevresini rahatsız 
edici düzeyde 
aşın hareketlilik, 
hareketlerin belli 
bir amaca yönelik 
olmaması, beceri 
isteyen hareket 
lerde başarısızlık 
gibi belirtilerle 
kendini gösteren 
bir rahatsızlık 
olduğu belirtildi. 
Araştırmada, böyle 
çocuklarda görülen 
özellikler şöyle 
sıralanıyor: "Bu 
tür rahatsızlığı 
olan çocukların 
dikkat süreleri

kısadır ve bir 
konuya uzun süre 
yoğun/aşamazlar. 
Bu nedenle 
zekaları normal 
olsa da öğrenme 
güçlüğü ve okul 
başarısızlığı 
olabilir.
Arkadaş ilişkileri 
kısa sürelidir ve 
arkadaşlarının 
canını inciten 
hareketler 
yaparak, arkadaş 
ilişkilerini 
sürdüremezler. 
Tehlikeye karşı 
kendilerini koruya
madıklarından, 
sıkı denetim 
altında olmaları 
gerekir. Anlamsız 
ağlama veya aşırı 
neşe gösterirler. 
Kontrol altında 
olmaktan aşırı 
sıkılırlar. Bir 
resim yapmada, 
yazı yazmada ve 
geometrik şekilleri 
kopyalamada 
yetersiz kalırlar.” 
Araştırmada, 
erkeklerde, kız

çocuklarına oranla 
6 ile 10 kat daha 
fazla görülen hiper
aktiviteye; alkolik, 
davranış kusuru ve 
kişilik bozukluğu 
olan ailelerin 
çocuklarında da 
sıklıkla rastlandığı 
ve çocukların % 
3’ünde görüldüğü 
belirlendi.
Yazıda, hiperak
tivite sendromlu 
çocukları olan 
ailelere ise şu 
önerilerde 
bulunuluyor: 
“Aile bireylerinin 
tedaviye katılımı 
önemlidir. Aşırı

hoşgörü ve aşın 
disiplin, uygun 
olmayan bir 
tutumdur. Çocu 
ğun ihtiyacına 
uygun, ilgili, 
sevecen, gelişimi 
ne uygun kural 
koyarak ve bu 
davranışlarda 
tutarlı bir aile 
ortamı çocuklar 
için yararlıdır. 
Böyle çocuklar 
aile çözülmelerine 
de yol açtığından 
aile terapisi yarar
lıdır. Başardı 
sonuçlar veren 
ilaç tedavileri de 
uygulanabilir. ”

Hamilelikte emniyet kemeri
Araçlarda emniyet 
kemerinin, özellikle 
hamilelik döne* 
minde mutlaka 
takılması gerektiği 
ancak, yanlış 
yerden takılması 
durumunda sakın
calı olabileceği 
belirtildi.
Çukurova Üniver
sitesi (Ç.Ü) Tıp 
Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Anabilim 
Dalı öğretim üyesi 
Doç. Dr. Cüneyt 
Evrüke, gelişmiş 
ülkelerde sürücü* 
lerin çok kısa 
mesafede dahi 
emniyet kemeri 
takmasına rağmen, 
bu alışkanlığın 
Türkiye’de henüz 
yeterince yer
leşmediğin i söyledi.

"Kemerin Yanlış 
Kullanımı Tehlikeli" 
Evrüke, başta trafik 
kazalarında olmak 
üzere çeşitli 
yaralanmaların, 
35 yaş altı kadın 
ölümlerinin yüzde 
22’sinden sorumlu 
olduğunu, bu duru
mun küçük önlem
lerle giderilebile
ceğini belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Emniyet kemeri, 
kadınlar için 
özellikle gebelik 
döneminde sorun 
olarak görülmekte
dir. Gebelik döne
minde kadınlar, 
kendilerinin ve 
bebeklerinin 
sağlığı açısından 
emniyet kemeri 
kullanımına özen 
göstermeli.

Ancak kucaktan, 
başka bir ifadeyle 
karının tam üstün
den saran emniyet 
kemeri ani fren
lerde karın böl
gesinde basınca, 
bu basınç da 
bebek ölümü ve 
rahim yırtılması 
riskine neden olur. 
Emniyet kemeri 
karının alt 
bölgesinden ve

, omuzdan saracak 
şekilde, aynı 
zamanda göğüsün 
tam ortasına gele
cek şekilde bağlan
malı. Bu tur 
kullanım bebek 
ölümlerini 
önlediği gibi 
gebeyi de yüzde 
50 oranında 
ciddi yaralan
madan 
kurtaracaktır.'

AIDS, 
Avrupa'da 

Yaygınlaşıyor
Dünya Sağlık 
Örgütü (DSO) 
raporuna gor e. 
Batı Avrupa'da 
geçen yıl rapor 
edilen yeni AIDS 
vakaları. 2001 
yılından % 23 
daha yüksek çıktı. 
DSÖ’nün. "Batı ve 
Doğu Avrupa’da 
Cinsel Yolla 
Bulaşan HIV 
Virüsü 
Raporlarının 
Artışı" raporuna 
göre, hastalık. 
DSÖ Avrupa 
Bölgesi’nde 
yaygınlaşıyor. 
Batı Avrupa’da 
geçen yıl rapor 
edilen yeni AIDS 
vakaları, 2001 
yılından % 23 
daha yüksek çıktı. 
Bunun, Afrika alt 
sahradan göç

bdrtid

hastab^ı kapaa 
kijdmı % 701

bulaştırma

Doğu Avrupa *

yeni HTV fesim 
terinin MM*.

200İ de 100 t

düştü. Bu dusus

kullananlar

53 oranuadak 
düşüşten kay
naklanıyor.

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

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

NÖBETÇİ ECZAN
5 Aralık 2003 Çır|i«h 

BAYER ECZANESİ

ı İL : 31 SAYI : 1 
FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahi^ 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER

Tel: 5131797 Fas . 513 35 95 GEMUK
Basddw Yer ; KÖRFEZ OFSET

Matbaa<±kA aywahk-RridaînaM< Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. Na3B GEMLİK 

(Dkâ bamM Ganteri ve Pazar galeri mmmI—mN
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“Minik Kardeş" öğrencilerle buluştj
Seyfettin SEKERSOZ 
Ekranların sevilen 
ismi Halil İbrahim 
Kuzucu, "Minik 
İbo" Bütünler 
Düğün Salonu nda 
sahnelediği 
oyunla öğrencilerle 
buluştu.
"Minik Kardeş 
Halil İbo” ismiyle 
oluşturulan 
5 kişilik tiyatro 
ekibiyle ilçemize 
gelen Halil İbrahim 
Kuzucu’nun en 
büyük desteği ise 
13 yıllık eşi 
Nazlı Kuzucu.
"Uzun bir hikaye" 
adlı çocuklara 
yönelik masal 
türünde yazılan 
ve iyi hükümdar ile 
kötü düşünceli 
kraliçeyi anlatan 
oyunla öğrencilerin 
karşısına çıkan 
Halil İbrahim, 
yıllar önce İTÜ ve 
Oyak Renault 
takımlarında 
oynadığı basketbol

kariyerine 
tiyatro oyunculuğunu 
da ekledi.
Halkla İlişkiler 
Uzmanı olan 
13 yıllık eşi Nazlı 
Kuzucu ile çocuklara 
olan sevgisini 
tiyatroya dökerek, 
yollara düşen 
Minik Kardeş İbo, 
sergilediği 
oyunculuğuyla da 
öğrencilerin minik 
kalplerine girmeyi 
başardı.
Dün, Bütünler 
Düğün Salonu’ndaki 
oyunda ilk olarak 
sahne alan 
Nazlı Kuzucu, 
minik öğrencilere 
unutamayacakları 
dakikalar yaşattı. 
Tarkan’ın sevilen - 
şarkılarından 
oluşan eserlerle 
öğrencileri 
sergilenecek 
oyuna hazırlayan 
Nazlı Kuzucu, 
öğrencilerin büyük 
sevgisini kazandı.

TMMOB MİMARLAR ODASI
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ 

GENEL KURULUNA ÇAĞRI
Mimarlar Odası Gemlik Temsildhği 

Olağan Genel Kurulu ve Temsile 
Seçimleri 21.12.2003 Pazar günü s 
14.00 de Gürle İs Merkezi Kat: 2 No: 
GEMLİK deki büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul 
Seçimleri 28.12.2003 Pazar günü a 
adres ve saat de çoğunluk aranmaksa 
aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Seçim saat 14.00 - 17.00 arası a 
adreste yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.
YÖNETİM KURU

GÜNDEM :
1- Yoklama ve açılış.
2- Divanın teşekkülü ve saygı duruşu
3- Çalışma Raporunun okunması 

değerlendirilmesi
4- Gelecek dönem çalışma raporu 

görüşülmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Adayların tesbiti
7- Seçimler
8- Kapanış

HER TÜRLÜ KARTUŞ DOLUMU VE 
AZICIŞERİTİ GARANTİLİ DEĞİŞTİRİL! 

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

Tel: 514 91 30 Fax: 512 20 76

TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

✓ TAKVİMLER 

✓ DUVAR & MASA SAATLERİ 
✓ AH$AP & KRİSTAL MASA SETLERİ 
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ 

✓ KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER 

✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 
✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER 

ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



Vmurbey’de zeytin alımlannı sürdüren İş Bankası kuruluşu olan Ant Gıda A5.

ı.Ant Gıda 150 bin ton zeytin aldı
İş Bankası kuruluşu olan Ant Gıda A.Ş. Umurbey beldesinde 16 Kasım 2003 tarihinde başlattığı zeytin aha 
sürdürüyor. Ant Gıda A.Ş. tarafından Umurbey beldesinde 150 bin ton zeytin alındığını belirten letkilier. mantar hastabjma 
rastlanmadığı bildirdiler. Zeytinin bu yıl erken kararmadığı ve tanenin ufak olduğu belirtilirken, zeytin ahm kaopan^«®« 
Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında daha çok hareketleneceği bildirildi. Seyfettin ŞEKERSOZ’ûn haberi sayfa 8 4*

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

KMrfe
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

6 Aralık 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

İbrahim Çetin AKP'den 
aday adaylığını açıkladı 
Adalet ve Kata» Partinden bete^yı 
başkan aday adayı olarak tkrett*’ Amlon 
adının ortaya atrtmas»ndan sorara. defle» 
Giyim Mağazası SaNb» ve Veteriner Mteteı 
İbrahim Çetin de dûn betedrye toaekaeû* 
için aday adayı olduğunu bfldtodL Sayte Zdr

Doğru Yol Partisi’nde yerel seçimler için start verildi.. Aday adayları başvurulan kabd edJiyûs.

Giizel'den Şahin’e “Hodri Meydan”
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset renkleniyor
Siyaset renkleniyor.
Bugünkü gazetemizde siyasi haberler yoğunlukta.
DYP aday adaylığı için düğmeye basarken, Faruk 

Güzel, en önemli rakipleri AKP’ye yüklendi.
AKPDçe Başkanı Enver Şahin’i hangi konuda 

olursa olsun tartışmaya davet etti.
Dahası, “ Hodri Meydan” dedi.
Güzel, DYP’nin belediye başkan adayı olacak 

çünkü...
Siyaset renklenecek, daha da renklenecek..
AKP’de sular durulmuyor.
Nurettin Ava şokundan sonra, gündeme anketler 

geldi oturdu.
Anketlerin sonuçlan AKP’nin adayının belirlen

mesinde anlaşılan önemli yer tutacak.
Dün, geç saatlerde, AKP'den bir yeni aday adayı 

daha çıktı.
İbrahim Çetin.
ĞEMSİAD’m kurucusu, bir dönem Başkanı..
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan sonra 

cesaretle “Ben de varım” diyen AKP’li.
AKP’de aday adayları cesaretleri "Çetin" gibi 

toplayıp, meydana çıkacaklar..
DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz’ın gazetemizde 

yayınlanan Bergin Savcı ve Cihan Örmeci için sarf 
ettiği sözlere, Sava çok üzülmüş.

Dûn, gazetemizi ziyaret ettiğinde, kendini “men- 
faatçilik” ile suçlayan Poyraz’a sitem etti.

CHP'den ne gibi menfaati olabileceğini söyledi.
DSP’liler Belgin Sava’yı hep üzdüler, yine de 

üzüyorlar...
önümüzdeki günler daha da hareketlenecek, 
önemli olan siyasetteki hareket değil, seviyedir. 
Bunu bozmamak gerekir.

Seyfettin SEKERŞÖZ
28 Mart 2004’de 
yapılacak yerel seçim
ler için DYP’de aday 
adayı kayıtlan başladı. 
15 Aralık 2003 Pazar 
tesi günü saat 16.00 
da sona edecek kayıt
larda aday adayı ola
cak kişilerden parti 
üyeliği aranmazken, 
aday adaylann başka 
partilere üye 
olmamalarına dikkat 
edileceği bildirildi. 
Belediye Başkanlığı 
aday adaylığına 
müracaat edecekler
den hiçbir ücret isten
meyeceğini söyleyen 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
"Partimizde adaylar 
kesinleştikten sonra 
Genel Merkezin bize 
bildireceği ücreti 
kendilerinden talep 
edeceğiz" dedi. 
ŞAHİNİN 
AÇIKLAMALARI 
ÜZÜCÜ
Geçtiğimiz günlerde 
Umurbey beldesini 
ziyaret eden AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin in bir kahve
hane toplantısında 
söylediği sözlere de 
dikkat çeken Güzel, 
konuşulanların üzücü 
olduğunu söyledi. 
DYP Umurbey Beldesi

Faruk Güzel başkanlığındaki DYP İlçe Yönetim Kurulu, yere' »çMter te* 
aday adaylık başvurularının kabul edilmesini görüştü

yönetiminden Salih 
Mete’ninde bulunduğu 
bir kahvehane toplan
tısında Enver Şahin'in 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevi için 
"Gemlik'te bulunan 
650 öğretmenden bu 
işi yapacak yok 
muydu?" sorusuna 
"Gemlik'te o kapa
site de öğretmen 
yok" demesini üzün
tüyle karşıladıklarını 
söyleyen Faruk Güzel. 
"Ben orada yoktum. 
Ama. bana anlatılan
lar üzücü. ‘Şube 
Müdürlüğüne Veysel

. Özmen 'in getirilmesi
ni uygun bulmuyo
rum' demiş. Bunlar 
kabul edilir açıkla
malar değil”

diye konuştu.
MASAYA YUMRUK 
VURMADIM
Faruk Güzel.
Umurbey'deki kahve
hane toplantısında 
yine Enver Sahin m 
"Onlar masaya ıvm- 
ruk vurarak iş yap
tırırlar diye konuş
tuğu belirterek. Ben 
25 yıldır Gemlik'te 
siyaset yapıyorum. 
Hiçbir partiyle 
sürtüşmeye girme 
dim. hepsiyle iyi 
diyaloglarım olmuş
tur. Masaya ç’umruk 
vurmaya gelince. 
Biz. işimizi sererek 
yaptıranlardanız. 
Masaları v-umrukla- 
mak bize takışmaz. 
Kimin masasına yum

ruk rurmusur’^ 
ver ek. tepki gömerdi 
HER PLATFORMDA 
VARIM
Seömierin vaKUstıkcz 
ağızlardan dökülen
sn ası ıh «mıhı inde

onun istediği yerde
tartışmaya hazınm- 
Hodri meyMİan 
Güzel. avnca. 
GencfikKoBan 
MKYKüyefiği 
görevine secden 
Erdem Turan m 
ardından gencHk 
koflarında kadro 
yu nâhım sine 
gidileceğini 
açıkladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İbrahim Çetin AKP’den
I YAŞ, yaş tahtaya basmıyor
I Kısa adı YAŞ olan Yüksek Askeri 
I Şura önceki gün Başbakan başkanhğın- 
I da toplandı.
I Komutanlar başbakana ülke yöne-
I timine dönük eleştirilerini yönelttiler.
I Eleştirilerin ana başlığı şu.
I İstanbul’da yaşanan terör olaylarına
I hükümetin bakışındaki zaafiyet.

Hassas bir konu ve önemli bir uyan.
Hükümetin dikkate alması gerekiyor.
Çünkü TSK toplumun düşüncesini 

I seslendiriyor.
Onlar seslendirince de daha etkili 

I oluyor.
Oysa demokratik, laik, halkın ege- 

I menliğini kayıtsız koşulsuz kabul etmiş 
I toplumlarda böyle uygulamalar olmaz...

Ama bizde...
Demek ki bir terslik var.
Çünkü dönemsel olarak dozu değişen 

I bu tür uyanlar oluyor.
O halde;
Demokrasi kavramı çok iyi anlaşıla- 

I mamıs.
İyi anlaşılamayınca, demokrasinin bir 

I yaşam biçimi olduğunun bilincine varıl- 
I mayınca doğru işletilemiyor.

Siviller günü kurtarmak daha
I doğrusu popülist yaklaşımla ülke 
I yönetiyorlar.

Geleceği kestiremiyorlar.
Doğaldır ki bu bir vizyon meselesi.
Vizyon da eğitim ile, bilgiyle, 

I görgüyle, çalışmayla oluşuyor.
Eğitim çok önemli.
Bizim parlamentonun öğrenim orta- 

I lamasına baksan lise düzeyini aşmak 
I olanaksız.

Böyle bir yapıdaki milletvekili doğal
I olarak liderinin etkisine giriyor.

O ne derse uyguluyor.
I Tartışmıyor.

Kendi doğrusunu gündeme getirmi
I yor.

Getiremiyor.
Çünkü getirenlerin hali iyi bir örnek

I oluşturmuyor.
I Avrupa Birliği’ne girelim.
I Ortak hedefimiz bu.
I Aksini isteyen de yok.
I Ama düşünen, soran sorgulayan bir 
I insan yapısıyla girelim.

Öyle girelim kİ orada da güdülmeye-
| lim.

Unutmadan;
Avrupa Birliği’ne gireceğiz diye, ona 

buna tazminat verip Kıbrıs’dan da ödün 
vermeyelim.

Onun sıkıntısını çok çekeriz.
Çekmeye de başladık bile.

aday adaylığını açıkladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı aday adaylığı 
için Nurettin Avcı’dan 
sonra Kardeşler Giyim 
Mağazası sahibi Veteriner 
Hekim İbrahim Çetin de 
dün aday adaylığını 
açıkladı.
1962 Orhangazi Narlıca 
Köyü'nde doğan İbrahim 
Çetin, İlk, Orta ve Lise 
tahsilini Gemlik'te 
tamamlayarak, Uludağ 
Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi’nden 
mezun oldu.
Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Zootekni bölümünde 
doktora yapan İbrahim 
Çetin, bir süre Uludağ 
Ü ni versitesi ’ nde 
eğitimcilik yaptı.
Askerlik dönüşünden 
sonra müracaat ettiği

Yüzüncü Yıl Üniversite
si’nde Yardımcı Doçent 
kadrosuyla göreve başla
madan önce ayrılarak 
ticaret hayatına atılan 
Çetin, Doçentlik Yabancı 
Dil sınavlarına katılarak, 
iyi derecede İngilizce 
eğitimi aldı.
TÜBİTAK ve ODTÜ’nin 
açtığı "Gen Mühendisliği 
ve moleküler biyoloji" 
konulu yaz okulunu 
bitiren Çetin, ticari 
hayata atıldıktan sonra 
Gemlik Belediye 
Meclis üyeliği’de yaptı.
Gemlik Sanayici ve İş 
Adamları Derneği kurucu 
başkanlığı da yapan 
İbrahim Çetin halen 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim kurulu 
üyeliği yapıyor.
Evli ve iki çocuk babası 
olan İbrahim Çetin,

İbrahim ÇETİN

AK Parti Gemlik Belediye 
Başkanı aday adaylığı için 
ise, "Genel Merkezimizin I 
Milletvekillerini izin, 
il ve ilçe teşkilatlan 
mızın ve Gemlik 
kamuoyunun tasvibi 
olur ise, AK Parti’den 
Gemlik Belediye

' Başkanlığı hizmetine 
talibim" dedi.

« mm ■ * . e ■

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESI’NIN YENİ HİZMETİ

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

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 1OO. YIL 

Sitesi’nde 
SATILIK DAİRE 
____ 513 67 95_____  
Manastır’da deniz 

manzaralı, kaloriferli...
(0.535) 774 45 32 
ILICA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ 

SATILIK 513 16 17 
Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 

No : 11 GEMLİK 
3200 M2 imarlı bahçe 

0.536.969 99 03
Manastır da Tay Tüydü 

Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 
140 m 2 daire 

0.536.969 99 03

198 m2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

Manastır’da 1 20 m2 
eşyalı liilcs daire 
Tel £ 513 415 11

Ilıca Caddesi'nde 
Kiralık Daire ve Dükkan

Tel » 514 ^1 80

Gürle
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık. Büro
_______ Tel : 513 2^t 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
Dtditn AKBUK’te
«b«çilBı Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde
11O m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar Hra 
araba ile takas yapılır

Tel. (0.532) 792 23 03

Sİ» de satılık veya kiralık ilanlarınızı, aradığınız eleman ' 
ilanlarının garetemirin 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
83 Model PORSCE 

944 KIRMIZI 12.000 $ 
0.532. 337 97 1O 
0-535- 308 41 53

1994 MODEL 
RENAULT SPRING 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATILIK YAZICI 

OKI MICROI.INE 3320 
9 f»İN PRİIVTER 

TEL s 512 28 40
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HABER

Vmurbey Belediyesi nin karşısında bulunan bina yapım için yıkılmaya başladı

Sollac sponsorluğu 
yeniden üstlendi

Settin SEKERSÖZ

Umurbey
Belediyesi'nin 
onanm yaparak 
değerlendirmek 
istediği tarihi evin 
rvstorasyon çalış* 
malarına sponsor 
olacağı açıklandıktan 
sonra vazgeçen 
Sollac Ambalaj Çeliği 
Sanayi ve Ticaret 
\S. aldığı yeni 

kararla tekrar 
sponsorluğu 
üstlendi.
120 milyar liraya 
mal olması beklenen 
rabşmalar için 
10 milyar lira ön 

mdemede bulunan
Sollac in bu tutumu 
belde halkını 

indirirken, 
»•ski evin yıkım 
işlemlerine başlandı. 
Çalışmalar hakkında 
bilgi veren Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler,

Yıkımına başlanan eski Umurbey evi, yapımından sonra eskisinin 
aynısı olacak ve belediye hizmet binası olarak kullanılacak

söyledi.
Restorasyon 
çalışmalarının
Yüksek Mimar Burçe 
İvedi tarafından 
yürütülmekte

bahar aylarında bitiri 
leceği ve Belediye 
Hizmet binası olarak 
kullanılacağını 
söyledi.
Başkan Güler,

"Sollac’tn verdiği 
karardan ve destek' 
terinden dolayı 
Umurbey Belediyesi 
olarak teşekkür 
ediyorum ” dedi.

tarihi evde çürüyen 
ahşap kısımların 
yıkılarak, mimarisine 
uygun şekilde 
yapımının gerçek
leştirileceğini

olduğunu bildiren 
Güler, 100 
metrekare alan 
üzerinde aslına 
uygun yapılacak 
binanın önümüzdeki

Yeni müftü atandı
TAŞI
GEDİĞİNE

Sindirim....
Sayın Başbakan, islami terör 
söylemini sindiremiyor.
Sayın Baykal, Başbakanın taleban’cı 
terörist Hikmetyar’ın önünde 
diz çökmesini sindiremiyor.
Millet siyasileri içine sindiremiyor.
Hortumculardan yediği kazığı sindiremiyor. 
Gak-guk edip duruyor....

İlçemizde 4 yıldır 
müftülük görevini 
yürüten Tahir 
Yemenoğlu’nun 
Eskişehir Müftü 
yardımcılığı 
görevine atanması 
üzerine, bu göreve 
Gönen Müftüsü 
Yusuf Şahin atandı. 
Görevinden 
ayrılan Müftü 
Yemenoğlu’na 
çalışma arkadaşları 
veda yemeği 
verirken, Müftü 
Yemenoğlu, 
gazetemize gön
derdiği yazılı 
açıklamada, 
Gemlik’ten kendi 
isteğiyle ayrıldığını, 
görev yaptığı 4 yıl
lık süre içinde 4 ü 
köylerde, 3 ü 
merkezde olmak 
üzere 7 camiinin 
yaptırılarak.

ibadete açıldığını, 
Kurşunlu 
Beldesi'nde de bir 
camiinin yapımının 
devam ettiğini 
söyledi.
Bahkpazan 
Camii’nin deprem 
nedeniyle hasar 
görmesinden 
sonra, aslına uygun 
olarak onaranının 
da yapıldığım 
bildiren 
Yemenoğlu, çalış
ma döneminde 
ilçede merkezi ezan 
sistemine geçildiği
ni belirterek, 
“Bütün bunlar 
sîzlerin yardım 
ve desteğiyle 
yapılmıştır” dedi. 
Yemenoğlu, mesai 
arkadaşlarının ve 
Gemlik halkının 
hakkını helal 
etmesini istedi.

Bir şartını var
Hepimizin sohbete ihtiyacı var.
Bildiklerimizi, düşündüklerimizi 

paylaşmaya ihtiyacımız var.
Ama. Halk düzeyinde.
Ama. Akademik düzeyde.
Herkesin, bu paylaşıma ihtiyacı 

var.
Peki. Sohbet edeceğimiz insan 

nasıl olacak.
- Entellüktüel mi olmalı.
- Çok tahsilli mi olmalı.
- Çok gezmiş ve çok görmüş mü 

olmalı.
- Akademik kariyeri mi olmak.
- Yoksa sıradan biri mi olmalı.
Bana göre, hangi kesimden olur

sa olsun farketmez.
Ama. Bir şartım var önyargılı 

olmasın.
Her olaya, at gözlüğü ile bak

masın. Çünkü önyargılı bir insan ile, 
sohbet olmaz.

Gerginlik olur.
Zaten sohbet de, başlamadan 

biter.
Peki. Bu eksiklik, nereden geli 

yor.
Mevlana’yı okumadığız için, ham 

kaldık.
Pişmedik, kavrulmadık.
Ve. Ulusça olgunlaşamadık.
Hoşgörüyü kaybettik.
17 Aralıkta Konya'da Mevtana 

kutlaması var.
Mevlana’nın din boyutu kadar 

felsefi boyutu da var.
Tüm dünya onu okuyor.
Biz Aristo'yu, Eflatun u nasıl bili 

yorsak.
Yabancılar da, Mevlana’yı biliyor.
Belki de, bizden daha iyi biliyor

lar.
Bizden iyi tanıyorlar.
Basın da, şaşırtıcı bir haber 

okudum.
Cumhurbaşkanımız Sayın Sezer. 

3 yıldır Mevlana kutlamalarına katıl
mamış.

Sağlık nedeni yoksa, katılmaması 
büyük eksikliktir.

Mevlana felsefesi çağa damgasını 
vurmuştur.

Radikal islami. top ile tank ile 
önlemek mümkün değildir.

Ama. Mevlana felsefesi ile önle
mek mümkündür.

«ÜNÜN SÖZÜ I
Para ile tuttuğunuz kişiye 
Teri kurumadan ücretini veriniz. 

“Hz. Muhammet"
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Kuponlarını getiren 
pizzasını alıyor

DYP’li hanımlar
çayda buluştular

Gemlik Körfez 
ile Mama Mıa 
Pizzeria işbirliği 
ile organize 
edilen "30 
kupona bir 
Pizza" kampan 
yasında kupon 
karşılığı dağıtım
lar başladı. 
Bir ay önce 
başlatılan 
kampanya ile 30 
Gemlik Körfez 
Gazetesi kuponu 
biriktiren 
okurlarımızdan 
ilk müşteri 
Keriman 
Çelebigil oldu.

Günlük haberleri 
okuyarak, 
Körfez 
gazetesinde 
yayınlanan Pizza

kuponlarını da 
biriktirdiğini 
söyleyen Keri 
man Çelebigil 
Pizza’sını

İşletme
Şefi Cevdet 
Serbest’in 
elinden aldı.

5 Aralık Kadm 
Haklan Ha ft ası 
nedeniyle, parti 
b i nas ı nd a bir 
araya gelen 
DYP’li hanım
lar, çay içerek 
sohbet ettiler. 
DYP İlçe Kadın 
komisyonu ve 
yönetim kurulu 
üyesi eşlerinin 
katıldığı çay 
partisine, DYP 
Bursa İl Yönetim 
Kurulu üyesi ve 
Sosyal İşler 
Sorumlusu Sema 
Karpuzoğlu’da 
katıldı.
Düzenlenen çay 
partisinde Kadın 
Haklan konusun
da konuşma

yapan DYP 
İlce Kadın
Komisyonu 
başkanı Safiye 
Çevik, 
amaçlarının 
gelişmiş ülke 
lerde olduğu gibi 
ülkem izdede 
kadınlarımızın 
sosyal, kültürel 
ve ekonomik

alanlarda aynı 
haklara sahip 
olması için çalış
malarda bulun
mak olduğunu 
belirterek Her 
başardı erkeğin 
ardında bir 
kadın vardır" 
sözünün unutul
maması gerek
tiğini söyledi.

GRANİT ATÖLYEMİZDE GÖREVLENDİRİLECEK 
✓ Makine Operatörü ile

✓ Tezgâh İmalatında tecrübeli ustalar aramaktayız: 
Ücret tatminkar olup, SSK, yemek ve yol masrafı 
karşılanacaaktır. İlgilenenlerin aşağı adresi yazılı 

atölyemizde Mustafa Serbest’e bizzat müracaatları rica olunur.
DOTAŞ DOĞAL TAŞLAR SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Yenidoğan Mh. Aydoğmüş Sk. No :4 Gürsu / BURSA 
Tel : 371 34 22

İLAN
48936- 48991- 49029 - 

49076 - 49043 numaralı fatu
ralarımızın nüshaları .ve 7299 
numaralı ' gider pusulamızın 
nüşhalan kaybolmuş olup hüküm
süzdür,

TASFİYE HALİNDE
UMUT GIDA TURİZM İNŞAAT 

SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaanızda yetiştirilmek ûtn 

ÇIRAK ARANIYOR
KÖRFEZ IFSEÎ 
istiklal Cad.Barı Sak. Na 3 B 

Akbank Aralığı Tel: 5131797 CEHLİ

a

AROL MOBİLYAa a a a a a

İ 
a
a a
a a a
a 
I 
a
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✓ MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI

•Z’ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDRC 
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ OARDROP 
✓ VESTİYER - KOMİDİN 
✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI
•Z* BİLGİSAYAR MASASI

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

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

Tef : (0.224) 363 98 72

I YEDEK KUPON |
I BU PİZZANIN I
" TADINA BAKMAK İSTERSENİZ, 
I BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! |

IBU İLANI KESİP, 30 İLAN İLE I
İŞYERİNİZE GELENLERE 1

I BİR PİZZA HEDİYE! I

MAMA MIA PIZZARIA
PîBi

İSTİKLAL CAD. NO :17 GEMLİK
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Dr. Ziya Kaya anıldı
Tıp Doktoru, Kuva- 
yı milliyeci, siyaset 
adamı, şair ve 
Gemlik eski belediye 
başkanlanndan 
Dr. Ziya Kaya, 
ölümünün 50. nci 
yılında Umurbey 
beldesinde şeref 
mezarlığındaki kabri 
başında emildi. 
Dr. Ziya Kaya’nın 
damadı Doktor
Avni Domaniç ile 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
Avukat Ali Aksoy’un 
unutmadığı 
Dr. Ziya Ahmet 
Kaya, 1891 yılında 
Umurbey’de dün 
yaya geldi.
İlk öğrenimini 
Umurbey’de tamam 
layan 2ya Kaya, 
eski adı Bursa Sulta ‘ 
niyesi olan Erkek 
Lisesi ile Haydar 
paşa - Lisesini 
bitirerek, 1912 
yılında Tıbbiye’den 
mezun oldu.
İLK GÖREVİ 
ORHANGAZİ 
İlk olarak Orhan 
gazi (Pazarköy)

Hükümet Tabipliği 
görevinde bulunan 
Ziya Kaya, 
Kurtuluş Savaşı’nda 
Yüzbaşı rütbesiyle 
görev yaptı.
Savaş yıllarında 
İttihat ve Terakki’ye 
katılan Ziya Kaya, 
Partisi nin Bursa ve 
Gemlik’te örgütlen
mesini üstlendi.
HAPİSE ATILDI 
1919 yılında 
"Memleket dahilin 
de fesat çıkarmak" 
suçlamasıyla hapise 
ahlan Dr Ziya Kaya, 
Divan-ı Harp’te 
yargılandı.

Siyasal
İktidar 

değişikliği 
ile salı 

verilen 
Kaya, 

Bur 
sa ve 
Gem 
lik’te 
"Mü 

da 
fa-i 

Hu 
kuk 
Cemi 

yeti” nin 
örgütle 

nmesine 
katildi. 

İNGİLİZ’LERİ 
ENGEL 

LEDİ
25 Ha 
ziran 

k 19 
A 20 

de 
İn 
gî 
liz 
le 
rin

Gem 
lik’e 

asker 
çıkarma 

girişimini 
engelleyen 

ku va-yı

milliyeci’Ier arasında 
bulunan Kaya, 
6 Temmuz’da 
Gemlik işgal edi 
linçe Anadolu 
içlerine çekildi. 
Antalya’da Hekim 
olarak çalıştıktan 
sonra, 11 Eylül 
1922’de Gemlik’in 
kurtuluşunun 
ardından belediye 
başkanlığı 
görevine getirildi. 
Bu görevini 
1933 yılma kadar 
sürdüren Ziya Kaya, 
uzun yıllar 
Gemlik’te 
Cumhuriyet 
Halk Partisi, ilçe • 
başkanlığı yaptı. 
DP’Yİ KURDU 
1945 yılı sonunda 
Demokrat Parti 
hareketi ortaya 
çıkınca buna katıldı 
ve 1946’da Bursa 
İl Örgütü’nden 
önce Gemlik’te 
bu .partinin 
ilçe örgütünü kurdu. 
1950’de bu kez 
DP adayı olarak 
katıldığı yerel 
seçimde, Gemlik 
Belediye Başkanı

seçildi ve
1 Aralık 1953’te 
ölümüne değin 
bu görevde kaldı. 
Dr. Ziya Kaya nın 
Gemlik e yaptığı 
çalışmaları 
unutmayan 
dönemin Belediye 
meclisleri ilçede 
hem bir caddeye 
hemde bir 
mahalleye 
Dr. Ziya Kaya nın 
ismini vererek 
ölümsüzleştirdi. 
Dr. Ziya Kaya. 
CHP'li eski 
Belediye Başkanı 
Nezih Dimili 
tarafından da 
oniki yıl önce 
Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda 
düzenlenen bir 
panelde anılmıştı. 
Aynı gün Ziya 
Kaya nın yaşamını 
anlatan bir de 
fotoğraf 
sergisi açılmıştı. 
Ziya Kaya Gemlik'te 
siyaset ve belediye 
başkanlığı yaptığı 
dönemde “Halk 
Adamı" olarak 
anıldı ve Sevildi.

ı
IICOflUA

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

İn sanyo-töyoset-toyostove-toyokunI-şarp 
HER MARKA. JAPON GAZ SOBANIZI

IŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ABAYIN

KÖRFEZ OFSET ve^Bb*-513 96 83

BİLİŞİM HİZMETLERİ E?"'-—.
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN! 
İt M T&Sİt m S YIL «âRANTİ 

7/24 nstatlsti SISYİS MİÎMITİ

TOYO TİCARET

II Yeni Pazar Cad. 
İrmak Sok No: 18/B 

.ÇfiMLİK

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! - 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR 
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR 
PENCEREDE TERLEME, ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ 

FAN İLE KIŞIN İSITIR. YAZIN SERİNLETİR

✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar bakm ve onarm
✓.Yazıa bakım ve onanm 
✓ Kartuş ve tooer dokumu 
✓ Cd.Rw-Ovd<?d.Rom Tamiri 
✓ Anakart Tamiri + Btos VaaUrm 
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Supçrty Tamiri
✓ MonUâr Tamfri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Matoerne Satışı
✓DaraşmanMc
✓ Web Tasanm
✓ Klavye Tamiri

TEJ:$13 H 071

Gürle İş Merkezi Kat. I No: 40 GEMLİK Td: (0.224) 5131169 * 51312 25 
ı• u w a c tjv e bi 1 i^j ■
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57475 kişi işsizlik sigortasından yararlandı
İHALE İLANI

M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adres i
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu malın
a) Niteliği türii ve miktarı

: 2003/106731

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

7.000 m3: Oksijen gazı

b) Yapılacağı yer 
c) Teslim tarihi

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

Protoksit D Azot gazı 3.000 m3
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Deposu
: Sözleşmenin notere onayına müteakip, yükleniciye 

tebliğinden itibaren başlanacak ve partiler halinde teslim edilecektir.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu 
: 29.12.2003 lO.oo’da

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler :

4.1 - ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

ronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayi odası belgesi veya meslek odasına 

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

’■*> veya Sanayi odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Z) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

*'uva sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sk Ip kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kçi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterer Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları 
teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar 
da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı

İşsizlik Sigortası 
Bülteni’nde yer alan 
bilgilere göre, 
Mart 2002’de, 
ilk kez 5710 kişiye 
ödenek verilmesiyle 
başlayan İşsizlik 
Sigortası uygula
masından, geçen 
ay 57475 kişi 
yararlandı.
Bu kişilere, toplam 
10 trilyon 746 
milyar lira ödendi. 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'na, işçinin 
aylık brüt ücreti 
üzerinden işveren 
% 2, sigortalı ve 
devlet ise yüzde 
l'er oranında 
prim ödüyor. 
İlk prim kesintileri 
1 Haziran 2000 
tarihinde başlayan 
İşsizlik

Sigortasından, 
hizmet akdinin son* 
ermesinden önceki 
son 120 gün surekl 
çalışan, kendi istek 
ve kusuru olmak
sızın işini kaybeden 
kişiler yararlanıyor 
En az 600 gün ça 
hşmış sigortalılara 
180 gün, 900 gün 
çalışmış sigortalı 
lara 240 gün, 1080 
gün çalışmış sigor
talılara ise 300 
gün süreyle 
ödeme yapılıyor. 

Uygulamadan yarar 
lanmak için, işsiz 
kalan kişinin, 30 
gün içinde işten 
ayrılma bildirge 
leriyle Türkiye İş 
Kurumu'na 
başvurmaları 
gerekiyor.

beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İsteklinin veya üretici firmanın ISO 9001 veya İSO 9002 kalite güvence belgesi
4.3.2. Tıbbi 02 gazının saflığının % 99.5 olduğunu gösterir saflık belgesi
Protoksit D, Azot gazının saflığı % 99.0 olduğunu gösterir saflık belgesi.
4.3.3. İstekli veya üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığı A Grubu emisyon izin begesi
4.3.4. İsteklinin sağlık bakanlığından medikal amaçlı gaz üretme iznine sahip olduğunu gösteren 

belgeyi ibraz edecektir. İstekli direk üretici firma değil ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık 
Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi.

4.3,5. İstekli Tıbbi 02 gazına ve Protoksit D azot gazına ait TSE standardına uygunluk belgesi 
ve imalat yeterlilik belgesi

4,3,6, İstekli Medikal amaçlı gaz üretiminde yasal zorunluluk ve Sağlık Bakanlığı tarafından ve 
rilmis olan Mesul Müdürlülük belgesi

4.3.7. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, mal alımlan için son 5 yıl içinde kamu veya 
özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70 i oranında gerçekleştirdiği veya yönettiği 
idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli isteklilire katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satın alma biriminde görülebilir ve 

25.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manım satın a İma lan zorunludur.)

8- Teklifler, 29.12,2003 Saat lO.oo’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odası
na verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Boın: 2003/56

HİZMETİNİZE AÇILDI
“\JCMZ keVp+lCMH AÇKIM ve 

Sağlıklı vıaşamanm abresi hizbe"

✓ DOĞAL w YÖRESEL GIDA REYONUMUZ AÇILMIŞTIR
✓ BÖBREK TA$I SUYU BULUNUR

✓ DOĞAL KAYNAK SUYU 19 LT. 1.500.000.' TLfc

Yeni Pazar Cd. No : 18 
Tel: 514 75 25 GEMLİK

mailto:deha2@superonhne.com
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jjîfer tenli mantar olmayabilir

nem 
sıireta

SttS

11W 
t a 
tan 
jın

Mİ 
1180 
gar*

t
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Nemli iklim 
koşullarına sahip 
bölgelerde sıklıkla 
rastlanan ayak 
mantarlarının, 
egzama ve benzer 
enfeksiyonlarla 
karıştırılmaması 
gerektiği ve 
tedavisinin mutlaka 
doktor kontrolünde 
yapılması gerektiği 
belirtildi.
Çukurova Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet 
Karakaş, yaptığı 
açıklamada, ayak 
mantarlarının 
sıklıkla benzer 
belirtiler gösteren 
rahatsızlıklarla 
karıştırıldığını ve 
bilinçsiz ilaç 
kullanımı nedeniyle 

’Yde tedavi sürecinin 
I zorlaştığını söyledi.

Karakaş, özellikle 
nemli iklim özelliği 
gösteren 
bölgelerde, spor 

Romatizma! kalp hastalıkları

ayakkabıların 
uzun süre giyilme
si, sentetik 
çorapların kullanıl
ması ve temizlik 
kurallarına gereken 
önemin verilmeme
si durumlarında 
ortaya çıkan man
tar hastalığının, 
belirtileri açısından 
egzama ve diğer 
bakteriyel 
enfeksiyonlarla 
karıştırıldığına 
dikkati çekti. 
Ayakta kaşıntı, 
parmak aralarında 
sulanma, kızarıklık
lar ve kepeklenme 
gibi belirtiler 
gösteren mantarın 
doktor kontrolünde 
tedavisinin 
mümkün olduğu
nun altını çizen 
Karakaş, şunları 
söyledi:
"Mantar, belirti
leri açısından 
benzer rahatsızlık
larla kolayca 
kanştırılabilecek 
bir sorundur.

Uzman doktorlar 
bile gerekli 
tahliller tamam
lanıncaya kadar 
kesin tanıyı koya
mazlar. Bu neden
le vatandaşların 
kulaktan dolma 
bilgilerle (bende 
mantar var) 
diyerek merhem 
satın almaları ve 
kullanmaları 
tedavi sürecini 
olumsuz etkiler. 
Mantar bazen 
beraberinde başka 
bakteriyel 
enfeksiyonları da 
getirebilir, bu 

durumlarda 
tek ilaç yeterli 
olmaz." 
Özellikle aktarlar
dan satın alman 
ilaçların soruna 
çözüm getirmeye
ceğini vurgulayan 
Karakaş, 
"Mantarlı hastaya 
egzama ilacı 
verirseniz sonuç 
çok kötü olabilir, 
bu nedenle 
şikayetleri olan
ların mutlaka 
uzman doktora 
görünmesi 
gerekir" dedi.

Kızamık Okul 
Aşı günleri 

8 Aralıkla başlıyor
Sağlık Bakanlığı 
önderliğinde, Millî 
Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ve UNI 
CEFin katkılarıyla 
başlatılacak "Okul 
Aşı Günleri" kap
samında Ankara'da 
916 ilköğretim 
okulunda 555.777 
çocuğun asılana 
cağı bildirildi.
Yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
"Okul Aşı Gün 
leri", 8 Aralık’ta 
başlatılacak.
Bu kapsamda 1-8. 
sınıflar arasında 
okula devam eden 
tüm çocukların 
özürlü okulları da 
dahil olmak üzere 
aşılamaları yapıla 
cak. II genelinde 
toplam 916 
ilköğretim okulun
da 555.777 çocuk 
aşılanırken, bu 
aktiviteyle eşza 
manii olarak 
ilköğretim 1. sınıf 
öğrencilerine adult 
tip difteri tetanos 
ve oral polio aşısı 
ile 8. sınıf öğrenci
lerine de adult tip 
difteri tetanos

asısı '
Aşı ekiplerinin 
saha cahsmalanm

için ü genelinde 65 
araç kiralanacak. 
İlköğretim 1-8. 
sınıf çocuklar daha 
önceki aşılanma ya 
da kızamık hastalı 
ğı geçirme durum
larına bakılmak
sızın son 1 ayda 
aşılananlar ve ası 
için kon trend ika s 
yon u olanlar dışın
da aşılanacak.
Okul aşı gün
lerinde ilköğre
timde okuyan tüm 
çocuklar ek bir doz 
kızamık aşısı ile 
aşılanarak 
Türkiye'de kızamık 
virüsünün yayılımı 
engellenmeye 
çalışılacak.
Kampanya ile 
Türkiye'de kıza
mığın neden 
olduğu hastalık ve 
engellenebilir 
ölümleri ortadan 
kaldırmak için 
kızamık virüsünün 
kökünün 
kazınması 
hedefleniyor.

NÖBETÇİ ECZANE
Uzmanlar, romatiz
ma! hastalıkların 
yanı sıra AIDS ve 
iştah kesici ilaçların 
da yol açtığı kalp 
kapak hastalıkları 
olduğunu söyledi. 
Uzmanlar tarafın
dan yapılan açıkla
mada, "20. 
yüzyılın başların
da romatizmal 
kalp hastalıkları 
çok önemliydi.
Gelişmiş batı 
ülkelerinde 
yapılan çalış
malarla çok aza 
İndirildi. Ancak bu 
hastalık, ABD 'nin 

sosyo ekonomik 
düzeyi yüksek 
olan bir böl
gesinde yeniden 
hortlayınca önemi 
ortaya çıktı"

denildi.
Dünya Kalp 
Federasyonu’nun, 
halen bu hastalığı 
öncelikli hastalık 
grubu arasında 
değerlendiğini 
hatırlatan uzmanlar 
şöyle konuştu: 
"Bu hastalık, az 
gelişmiş ülkelerde 
çok ciddi bir 
sorun. Dünyada 
30 milyon roma
tizmal kalp has
tası bulunmak
tadır. Türkiye'de 
bu oran % 3,5- 4 
civarındadır. Son 
20 yılda hastalığı 
% 50 azalttık 
ama, asla 
rehavete 
kapı İma mam ız 
gerekir. Sadece 
romatizma!

hastalıklar değil, 
AIDS ve iştah 
kesici ilaçların yol 
açtığı kalp kapak 
hastalıkları da 
ortaya çıktı." 
Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr.
Nizamettin Toprak 
ise romatizmal 
kapak hastalık
larının gelişmiş 
ülkelerde önemini 
yitirdiğini söyledi. 
Bu hastalığın 
Türkiye’de ve 
bölgede ölümlere 
neden olduğunu 
ifade eden Toprak, 
"Hekim eğitimin
den ziyade has
tanın eğitilmesi 
gerekir.

6 Aralık 2003 Cumartesi 
GEMİÇ ECZANESİ

7 Aralık 2003 Pazar 
İNCİ ECZANESİ

Hekimlerin bilgi 
eksikliği olduğuna 
inanmıyorum 
ama, hastaların 
bu konuda eksik
leri var. Bu 
hastalığın yenile
ceğinin ve 
tedavisinin 
önemli olduğunun 
hastalara iyice 
kavratılması 
gerekmektedir” 
diye konuştu.

YU. : 31 SAM : 1713 

FİYATI : 200.000 TL (KDV Dahil’*

Sahibi : Kadri GLLER 
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B

Tel : 5131797 Fas : 513 35 95 GEMLİK
Basıldığı Yer; KÖRFEZ OFSET 

Matbaadık-Yaymahk-Reklamahk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK 

(Dini bayram Günlen ve Pazar günleri yavmlunnM)

■



6 Aralık 2003 Cumartesi Sayfa

Seyfettin SEKERSOZ 

Türkiye İş 
Bankası kuruluşu 
olan ANT Gıda 
A.Ş. Umurbey 
beldesinde 16 
Kasım’da başlat
tığı zeytin alım- 
lannı sürdürüyor. 
ANT Gıda 
yetkilisi Ziraat 
Mühendisi İsmet 
Ensari, şimdiye 
kadar sadece 
Umurbey 
beldesinde 150 
bin kilo zeytin 
alındığını 
söyledi.
Bu yıl zeytin 
sezonunun diğer 
yıllara göre 
özellik taşıdığına 
dikkat çeken 
Ensari, "Zeytin 
erken kararmadı 
ve ufak. Üretici 
ağaçtan ayırarak 
toplayıp getiri 
yor. Bunun için 
sezonun Aralık 

sonu ve 
Ocak başında 
hareketlenmesi
ni bekliyoruz" 
diyerek, zeytin 
sezonunun uzaya
cağını söyledi. 
MANTAR 
HASTALIĞI YOK 
Umurbey böl
gesinde şimdiye 
kadar yaptıkları 
atımlarda Mantar 
hastalığına rastla

Muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelen 
5 Ocak 2004 tarihine kadar askıda kalacak
Seyfettin SEKERSOZ

28 Kasım 2004’teki gelen ve Türkiye’de

madıklarını 
bildiren 
İsmet Ensari, 
"Eğer hastalık 
olduysa şimdiye 
kadar zaten 
döktü. Bundan 
sonra hastalık 
olmaz. Yörede 
mantar hasta 
lığına rastla
madık" dedi. 
Ensari, bölgede 
alacakları zeytin

İsmet Erisalri

miktarı için 
rakam düşünme 
diklerini ve sezon 
sonuna kadar 
şartlarını zorla
yarak alım yapa
caklarını belirtti.

yerel seçimler için seç
menlerin belirlenmesi 
amacıyla oluşturulan 
isim listeleri muhtarlık 
merkezlerine asıldı.
2 Aralık 2003 -
5 Ocak 2004 tarihleri 
arasında askıda 
kalacak seçmen 
listelerinde ismi bulun
mayan vatandaşlar 
muhtarlık kanalıyla 
İlçe Seçim Kurulu’na 
başvurabilecekler. 
Muhtarlar aynca, yurt 
dışından gelen göç
menler içinde bundan 
sonra işlem yapabile
cekler. Alınan bilgiye 
göre, yurt dışından

bulunan kişilerin 
ikametgah dışında 
muhtarlıklarda her 
türlü işlemleri yaptıra
bilecekleri öğrenildi.
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun aldığı bir 
başka kararda ikamet
gah değiştiren vatan
daşları ilgilendiren 
husus. İkametgahlarını 
değiştiren vatandaşlar 
taşındıkları yerin 
Muhtarlıkları tarafın
dan doldurulacak 
belgelerle İlce Seçim 
Kurulu’na bizzat 
başvurarak seçmen 
listelerinde ver alabile
cekleri kaydedildi.

TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

✓ TAKVİMLER
✓ DUVAR & MASA SAATLERİ
✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ 
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ 
Z KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER 
y KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 

Z AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

Z ANAHTARLIKLAR & KALEMLER

ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri
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Ticaret Borsası Başkanı Melih Kazanç, Gemlik zeytininin yanlış haberlerle

“Gemlik zeytini doğaldır”
Milliyet Gazetesi’nin dün manşetten verdiği haberde, zeytinleri karartmak için tekstil kimyasal
larının kullanıldığı ve kaplara demir parçalarının atılarak, kullananların Alzheîmer hastalığına yaka
landığı iddiası üzerine konuşan Ticaret Borsası Başkanı Melih Kazanç, “Gemlik zeytininin buna 
ihtiyacı yok. Dalında doğal olarak kararmaktadır” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi syf 8 de

enç Parti Kumla’da 
“rşref Güre” dedi

ARAFSIZ SIYASI GAZETE
FİYATI : 200.000. TL.8 Aralık 2003 Pazartesi E

t bir 
smeî- 
tan-

AK Parti İlçe Başkanı, Genel Başkanlan Recep Tayyip Erdoğan gibi konuştu.

• Şahin, “Önce bizim ligimize çıksınlar”
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Ne demeli?
Bakın allah aşkına, Gündem Gazetesi’nde geçen

lerde çıkan “Solda Birlik CHP dedi" haberini 
atladığımız için “Ne yapacağımızı şaşırmışız ve kom
plekse" girmişiz.

Başka ne yapmışız, “mesleki rekabet yapmak yer
ine, çıkarcılık ve komplekslerimizi dışa vurmuşuz." 

Başka, "Yazımızda beyin kırıntısına rastlanmıyor- 
muş."

CHP, sol platformun kararlarını dikkate almış ama 
biz rahatsız olmuşuz. Aynca, platformlarda ne kadar- 
lık bir etki ile yer almışım?

Haber atladığımız için de karşı gruplan kışkırtıyor- 
muşuz!

Daha neler yapmışız?
“Ben yoksam, bu olmasın diye düşünenler”den 

imişim!
Tüm bunlara ne demeli bilmem.
Söyleyeceğim şu.
Her gazeteci haber atlatır.
Gazeteci de bundan gocunmaz. Ben, gocunanlardan 

değilim, olmadım da. Bunun için komplekse de 
girmem. Merak etme, sağlığım ve psikolojim yerinde.

Haber atlatmam diyen gazeteciyi de daha görmedim.
Sevgili dostum, gazetenizi kendime rakip de gör

müyorum.
Eserim ortada, buna ihtiyacım yok.
Ama, solda bir platform var ise, bunun sözcüleri 

ortak kararlan medyaya ortakça aktarır. Bu onlann 
bireysel bir karar değildir. Olamaz da.

Bunu bile beceremiyen insanlar, biraraya gelirse 
sonunda gazetenizde yazdığınız gibi ” CHP adayı biz
den sorulur" diye başlık atılır.

CHP'liler bunu nasıl hazmedecek bilemiyorum.
Yani bizim eleştirdiğimiz "sol platform var ya, “pot 

kırıyor" ama farkında değiller.
CHP'ye yazık!
Demek, kendi adaylarını bile çıkaramaz duruma 

düştüler. Bu konuda kararı platform üyeleri verecek!
Bu konuya yarın devam *’<!«•< rğım _____

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel in önce* g-- 
gazetemizde yaptığı açıklamaları cevaplandırırken, Umurbey beldesindeki konuş
malarının soruyu şoran kişi tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, öğretmeni» 
hakkında o tür bir ifadeyi kullanmadığını söyledi. Şahin, DYP'lileri kastederek 
“Önce bizim ligimize çıksınlar" dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3 de 

TEM latliamı ağı hûlajı tiB 
İstanbul TEM Edirne-Kapıkule
Otoyolunda, 
Kapıkule'den giriş 
yapan yolcu 
otobüsünde bulu
nan 6 kişinin 
başlarına ateş edil
erek, öldürülmesi 
olayının azmettiri
cisi'olduğu öne 
sürülen Nurullah 
Körken (41) 
Gemlik İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı'nm 
yaptığı yol kontrol 
leri sırasında 
yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 21 Aralık 
1997 tarihinde 
Polonya'nın 
başkenti Varşova 
seferinin ardından

sınır kapısından 
Türkiye'ye giriş 
yapan Alar 
Turizm'e ait
34 YSE 98 plakalı 
otobüsün mola 
verdiği sırada, 
yolculardan 6 
kişinin öldürülmesi 
olayının 
azmettiricisi olarak 
aranan Niğde Çağ
daş Turizm in 
sahibi Nurullah 
Körken. Kurşunlu 
Köyünde yapılan 
yol kontrolleri 
sırasında 
yakalandı.
Üzerinde C umali 
Ataş adına kayıtlı 
kimlik ve ehliyet, 
Seyfi Dağaşan ve

Mücahit İlker
Ağırca admı 
düzenlenmiş sahte 
kimlikler çıkan 
Korken yapılan 
araştırmalar sonu
cu gözaltına ahndı. 
Jandarma'dakî 
sorgusunda

Korken'in rahsal- 
szz silah 
t asımak ve gasp 
sudarmdan 
sabıkah okhığu 
eğremi* Minim 
Körken cıkankhğı 
Gemlik Adfiyesi'nde 
cumartesi günü 
nöbetçi sa\vihkca 
sorgusundan sonra ' 
çıkartıldığı mahke
mece tutuklandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

50. ölüm yıldönümünde Dr. Ziya Kaya’yı anarken

Türkiye’nin altın yumurtlayan

içeri

sonra

adam

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ

513 96 83YENİ TELEFONUMUZ

tavuğun içinde olduğunu sanan 
an önce altına kavuşmak için

Kaya Mahallesi olması aynca beni bar 
başka mutlu etti.

karşılaştı.
PETKİM, 

tavuğu.
Altınların 

zihniyet, bir

PETKIM’de yürekli 
bir direniş

PETKİM’in Aliağa’daki tesislerini incelemek 
isteyen İran heyeti, işçilerin direnişi ile

tavuğu kesmeye kalkışıyor.
Bilinen bir hikayedir.
Küçüklüğümüzde anlatılırdı. 
“Zamanın birinde” diye başlar... 
Bir kıssadan hisseyle biterdi.
Hani, adamın biri, bir kuyudan 

bakarken içinden bir cin çıkar.
“Dile benden ne dilersin” der.
O da, “Sen bilirsin” diye cevap verir.
Cin de ona bir tavuk verir.
Adam tavuğu alır. Köyüne götürür.
Amacı bir süre yumurtasını, bir süre 

da etini yemektir.
Koyar kümese geçer uykusuna...
Sabah olunca kümese bir göz atar.
Bir de ne görsün!
Tavuğun folluğunda bir altın.
Bir gün, iki gün, üç gün derken

servete kavuşur.
Ancak.
İhtiras insanoğlunun en büyük defosu.
Onun da..
Yapışır yakasına...
Her gün tek tek altın, adama yetmemekte

dir.
Bu kez, tavuğu kesip içindeki altınların 

tümünü birden almayı koyar kafasına.
Sonunda istediğini yapar.
Tavuğu keser.
Gözlerine inanamaz, gördüğü manzara 

karşısında!
Tavuğunun içinin diğerlerinden farkı yoktur.
Bilinen organlar.
Adam hem altından, hem de tavuktan olur.
Bizim özelleştirme de böyle bir hikaye işte...
Bir çok uygulama var.
Aralarında iyi bir örnek yok.
Hep alanın yanında kar, devletin sırtında 

yeni bir kambur..
Özelleşen KIT’leri yazmaya gerek yok.
Hepiniz biliyorsunuz.
Şimdi de PETKİM.
Hem de, Türkiye için önemli bir tehdit unsu

ru olan komşumuz İran’a pazarlanmak isteniy
or.

Çok geniş ve çok özel olan her iki anlamda 
da PETKİM işçilerinin direnişi alkışlanmalıdır.

Desteklenmelidir.
Aslında, yönetenler için de çok büyük anlam 

içeriyor bu direniş...
Ne var ki anlayana.
Anlamaya niyetleri yok.
Olsa direnşi yapan 19 kişiyi gözaltına alırlar

mı? _________________

Dr. Ziya Kaya. Gemlik’in yetiştirdiği 
güzide evladı. Tabip, şair, kuva-ı milliye- 
ci, siyaset adamı ve en uzun süreli 
Gemlik Belediye Başkanı.

O’nu elli yıl önce 1 Aralık 1953 tari
hinde; soğuk bir kış gününde yitirmiştik.

62 yıllık ömrünü vatanına, milletine 
hizmetle geçirmiş mücadeleci, düşün 
adamı, vatansever.

İngilizlerin Gemlik’e çıkarma yap
malarını elgellemek için uğraş veren 
direnişçilerin, Yunan işgaline karşı 
koyan kuva-ı millicilerin önderi.

Sıtmanın, veremin kol gezdiği büyük 
ölümlere yol açtığı yılların yorulmak 
bilmez doktoru.

Mübadele sonrası Girit ve Yunanistan 
dan gelen soydaşlarımızı tedavi eden 
besleyen, ilacını cebinden karşılayan 
fakir fukaranın babası. Öldüğü gün yelek 
cebindeki gümüş 25 kuruşluk servetin 
sahibi.

Kurtuluş sonrası 1933 yılına kadar, 
bilahare 1950 den ölümüne kadar halkı
na, beldesine hizmet veren Belediye 
Başkanı.

Ali Kemal’in, kuva-i millicilere karşı 
tutum ve davranışlarını içine sindire- 
meyip onu düelloya davet eden cesur 
insan.

Bunun yanında ince ruh, hamiyetli 
yürekten gelen aruz ve hece vezni ile 
yazılan şiirler.

Böylesi yiğit, hamiyetperver, ince 
ruhlu, tarihte, edebiyatta yer etmiş 
düşün, siyaset ve hizmet adamına ondan 
sonra gelen bizler ne yaptık arkasından 
onun için? Hiç !

Evinin önündeki 15-20 metre karelik 
bir alana “Dr. Ziya Kaya Bulvarı" adını 
verdik. Bence bu yeterli değildi. Şanına 
uygun değildi.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı olarak 
katıldığım I nci Gemlik Halk Meclisinde 
yaptığım konuşmada Gemlik’in 
yetiştirdiği, hizmet vermiş insanları yeni 
nesillere unutturmayıp, hatırlatalım, vefa 
borcumuzu ödeyebilmek üzere, iki büyük 
mahallemiz olan Osmaniye ve Hamidiye 
mahallelerimizin daha iyi hizmetin 
sağlanması noktasından bölünmesini, 
yeni mahallelerden birine Eşref Dinçer 
diğerine Dr. Ziya Kaya Mahallesi adının 
verilmesini önerdim. Önerim oybirliği ile 
kabul gördü. Böylece Gemlik’in iki 
büyük evladı ölümsüzleştirildi.

İkamet ettiğim mahallenin Dr. 23ya

KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

lanmda tamdım. Kalender, babacan, 
zengin, fakir ayırt etmeyen mütevazi w 
depdebeden uzak yaşayan bir halk 
adamıydı.

Tek lüksü, tuzlu leblebi ile evinde 
akşamlan bir iki kadeh rakı içmekti

Gemlik’in ünlü leblebicisi Tayyip Ağa 
(Tokgöz) dü. Tayyip Ağa, ev komsumm- 
du. Grip olmuş. Eşi Semiha Hanım teyae 
Salı günü dükkan kapalı kalmasın diye 
benden dükkanı açmamı ve satış yap
mamı istedi. Belediye Başkanı Dr. Ziya 
Kaya Bey akşam üzeri gel di. Vitrindeki 
kavanozun kapağını açtı, bir iki leblebiyi 
alıp ağzına attı. “1 Kg leblebi t art iver 
oğlum" dedi. Dr. Ziya Kaya Bey. 
belediye başkanı olarak yıkanmaz gula 
maddelerinin gazete kese kağıdı ile 
satışını yasaklamıştı. Aradım, taradım 
Kese kağıtlarının tümü gazete kağıdı 
“Tuzlu leblebi yok. Kalmamış" dedim 
Kavanozu gösterdi “Bu ne?" dedi.

“Var ama size yok" dedim. 
“Neden?” dedi.
Amacım ona saygımı göstermek, emir

lerine uyulduğunu kanıtlamaktı. “Sir 
gazete kağıdı ile yiyecek satılmasını 
yasakladınız. Gazeteden kese kağıtları
na koyup size vereyim de dükkanım 
mı kapattırayım Tayyip Amca’nm 
Adamcağız zaten hasta yatıyor. Bir de 
cezamı ödesin." dedim. Omuzum & 
vurdu, yanaklarımı okşadı. Memnun 
olmuştu. “Bana ver. Başkasına verme** 
dedi. 1 kğ leblebiyi kese kağıdına koy
dum, verdim. Parasını ödedi.

Çıkarken “Tayyip Ağa ’nm oğîu 
musun?” diye sordu. “Hayır ber bitişik 
bakkal Mehmet Ali Bey in oğluyum" 
dedim. Bir iki adım attı. “Mehmet .Ali 
Bey!” diye seslendi. Dükkandan dışarı 
çıkan babam. “Buyurun Başkalım!" 
dedi. Dr. Ziya Bey “Hadi söyle sade 
kahveleri içelim. Oğlunu tebrik ederim 
iyi yetiştirmişsin" dedi. Babam 
“Sağalasın doktorum. Teveccühünüz" 
dedi. Kahveleri içtiler. Beş on dakika 
sohbet ettiler ve daha sonra Ziya Bey 
eve gitmek üzere ayrıldılar.

Böylesi bir halk adamı, halktan biridir 
Dr. Ziya Kaya.

Ölümünün 50 yıhnda Allah'tan kendi
lerine af ve mağfiret diler, aziz hatırası 
önünde saygı ile eğilirim.
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HABER

AKP İlçe Başkanı Genel Başkanı Erdoğan gibi konuştu.

.Şahin“Önce bizim
ligimize çıksınlar”

Seyfettin SEKERSÖZ
Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel in önceki gün 
gazetemize yaptığı 
açıklamaları yersiz ve 
doğru olmadığını 
söyleyen AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
"Bizim ligimizle 
onların ligi ayn, 
önce bizim ligimize 
çıksınlar" dedi.
Parti teşkilatıyla bir
likte ziyaret ettiği 
Umurbey Beldesinde 
vatandaşlarla yaptığı 
sohbetlerin Sayın 
Faruk Güzel e yanlış 
aktarıldığını söyleyen 
Şahin, "Orada 
konuşulan sözler 
anlatıldığı gibi değil. 
Konuşulanları yanlış 
aktaran kişi için 
anlatılanları anlaya
mama özürlüsü 
olduğunu değer
lendirebiliriz " 
diye konuştu.
KONUŞULAN BAŞKA 
ANLATILAN BAŞKA 
Teşkilatıyla birlikte 
Umurbey beldesine 
yaptıkları ziyarette 
kendilerini davet eden 
vatandaşlarla birlikte 
bir kahvenin önünde 
sohbet yaptıklarını 

söyleyen Enver Şahin, 
"Orada başkan aday
ları için konuşurken 
tanımadığım ama ■ 
isminin şimdi Salih 
Mete olduğunu 
öğrendiğim kişi, 
'Gemlik’e Milli 
Eğitim Müdürü 
atamışsınız. Nereli 
olduğunu sordunuz 
mu? Gemlikli biri 
yok muydu?’ diye 
sordu. Ben de 
‘Gemlik li olması 
şart mı? 650 öğret
menin hepsi 
Gemliklimi, bu o 
kadar önemli mi" 
diye cevap verdim. 
Kendisi ise bana 
"Bizim için çok 
önemli" dedi. 
Umurbey de, 
Milli Eğitim için 
konuşulanlar . 
bunlar."
Şahin konuşmasını 
sürdürerek, "Milli 
Eğitim ’de görev 
yapan öğretmenler 
yurdumuzun değişik 
yörelerinden gelmiş 
tir. Onları rencide 
edecek sözleri 
kesinlikle sarfet- 
mem" dedi.
BU İFADELERİ 
KULLANMADIM 
"Bize bir kelime

öğretenin bin yıl 
kölesi oluruz" diyen 
ulusun insanı olarak 
öğretmenlere yöne
lik ifadelerinin 
yanlış ve maksatlı 
aktarılmış olacağına 
inandığını söyleyen 
Şahin, "Böyle bir 
ifade kullan
madığım gibi kim- 
seyede kullandırt- 
mam " dedi.
Enver Şahin, bu 
sözleri Sayın Faruk 
Güzel’e aktaran kişiyi 
"Anlatılanları 
anlayamama özür
lüsü" olarak değer
lendirdiklerini söyledi. 
MASAYA YUMRUK 
VURMAK 
Kendisinin 
Umurbey’de Faruk 
Güzel için "Onlar, 
masaya yumruk 
vurarak iş yaptırıyor
lar" sözlerini kesinlik
le kullanmadığını 
söyleyen Şahin, böyle 
cümlelerin kendisine 
yakışmayacağını 
belirterek, "O soruyu 
bana kendileri 
sordu. Hükümet 
Binasının önündeki 
Palmiyeler için 
Sayın Güzel ‘ben 
geldiğimde onları 
yıkarım’ demiş. Ben 
de “biz bu kelimeleri 
kullanmayız dedim" 
şeklinde konuştu. 
Bunun üzerine, 
masaya yumruk 
sorusunun kendisine 
o kişiler tarafından 
sorulduğuna dikkat 
çeken Şahin, "Bana 
neden masaya yum
ruğunuzu vurmuyor
sunuz’ dediler. Ben 
de 'bize masaya 
yumruk vurmak ya 
kışmaz’ yanıtını 
verdim " diye 
konuştu.
HODRİ MEYDAN 
Geçmişte siyaset 
yapan bir takım insan
lar için "Hodri 
Meydan" sözlerinin 
yakışık alabileceğini 
ancak kendisinin 
siyasette yeni bir

başkan olarak kimse 
ye bu kelimeleri sar- 
fetmeyeceğinin bilin
mesini isteyen Enver 
Şahin, "Bu sözler ve 
aktarılanlar mak
satlıdır. Ben kimseye 
‘Hodri Meydan’ de 
dirtecek sözler sar- 
fetmedim. Ben yarın
lara bakan biriyim. 
Dünü ve bugünü 
düşünenlerle geçire
cek zamanım yok 
diye konuştu.
LİGİMİZE ÇIKSINLAR 
Genel Başkanları ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın her 
yerde konuştuğu 
lafların şimdi ne 
kadar gerçek olduğu
nun altını çizen Enver 
Şahin, "Bizim ligimiz 
le onların ligi ayrı. 
Onlar önce bizim 
ligimize çıksınlar" 
yanıtını verdi.
Beldelerde oluşturula
cak aday adayı lis
teleri için il nezdinde 
kamu yoklaması 
yapacaklarını söyleyen 
Şahin, "Birçok isim 
oluşuyor, müracaat
lar başladıktan son 
ra onların geçmişine 
ve bugününe değil, 
gelecekte neler vere
bilir ona bakacağız" 
dedi. Enver Şahin, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı aday aday
ları içinde teşkilatının 
en doğru karan vere
ceğinden emin oldu 
ğunu belirterek. "İsmi 
geçenler belki aday 
olmayacak, neden 
şimdi konuşalım. 
Teşkilatımın tek 
aday üzerinde sağlık
lı karan içereceğin
den eminim" dedi.

Seçmen listeleri askıda
Seçmen Brtrirri askıya aktı
Siyaset ısınmaya başladı.
Taraflar kozlarım kullanmaya başladı.
Ekonomide Riflr—r
20 ııl sonra, enflasyon 3k kez 

nin altına düştü.
AK Parti, bu kozu kutaanacak
Ama. Bu basanda, Ecevit Hükümetinin 

de payı var. Bu hükümetin avanta»
Tek başına iktidar olması.
Kararlar, üçlü Lider toplantılannda atan

mıyor.
Bakanlar Kurulu. tamam diyor
Ve. Aynen meclisten çıkıyor.
Mu hale f etin bir projesi yok.
Ama. Bir kozu var.
Radikal dincilerin yaptığı terörle. AK 

Partiyi hırpalamak.
Muhalefetin odaklandığı konu bu.
Ekonomi, enflasyon, yatırım ve projeler 

muhalefetin gündeminden uzak.
Tek işlenen konu.
İslam, terör ve Hizbullah bağlantısı
Bürokrasi, Medya ve üniversite bu 

konuyu özenle kaşıyor.
Gelelim Gemlik seçimlerine.
Gemlik'te ise, farklı bir durum var.
AK Parti, iktidar sarhoşluğu içinde bir

birlerini kırıyor.
Diğer partilerin gücü, şampiyon olmak 

için yeterli değil. Bazılarının adayı etkin, 
ama partilerinin gücü yeterli değil.

Bazılarının ise, partilerinin potansari 
gücü var.

Ama. Kamuoyuna yansıyan adayları ise. 
etkin değil.

Dönelim yine AK Partiye.
Mevcut Başkan Mehmet Turgut, d attığı 

her işi bitirdi.
Ama.Diyalog konusunda cok zayıf kaldı
Muhalefet ile de, ihtilafı vardı.
Kendi Partisi ile de.
Bu eksikliği. (biraz da) kendi partsiran 

kaşımasıyla daha da büyütüldü.
AK Partide ki bu kavga. Gemlik desma 

taştı.
Gemlik adayı yüzünden, AK Parti Bvrv 

Milletvekilleri de bölündü.
Belki de çatışma noktasına gelindi.
Bu iş. Ankara'ya kadar tasmacak
Çünkü Gemlik. Sanası Turizm ve Tama 

potansiyeli olan bir üçe.
Gemlik. bir il kadar önemli.
Eski Başkan. Nurettin Ara nm adı gün

deme geldi. Bakalım AK Parti «mİ bir ter
cih yapacak

«✓A/UA/ HKE/Kf 
" 1 1

Arkadaşı, mankafa Veliye anlatıyor
du: **- Yer çekimi kanunu olmasaydı, 
hepimiz havaya uçacaktık."

Veli hemen sordu.
*- Yahu, bu kanun ne zaman çık

mıştı."
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İş bulmak için
218 bin kişi

Yem asgari ücret

IŞKUR’a başvurdu
Türkiye İş 
Kurumu’na bu 
yılın başından 
itibaren 8 aylık 
sürede iş için 
yapılan 
başvurular, 
geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 
79.9 oranında 
arttı.
Ancak, işe 
yerleştirilen kişi 
sayısı, geçen 
yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 32.72 
oranında azaldı. 
Iş-Kur'un aylık 
istatistik

lülerden iş 
arayanlar, 
169’unu ise 
terörden 
etkilenenlerden 
iş arayanlar 
oluşturdu. 
Iş-Kur, bu yılın 
8 ayında 132 
bin 680 kişiyi 
işverenle

I a a a a a a a a a a a 
0 a a a a 
I a a

YEDEK KUPON
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AROL MOBİLYA

İSTİKLAL CAD. NO ; 17 GEMLİK

Tel : 513 53 67

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI M.
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALtTEOE ÖA/CÜ 

Fİ YATTA ÖLÇ.Ü”

verilerine göre, 
bu yılın sekiz 
ayında toplam 
218 bin 504 
kişi iş bulmak 
üzere başvuru
da bulundu.
Başvuruda 
bulunanların, 
19 bin 115’ini 
daha iyi 
şartlarda iş 
arayanlar, 
315’ini emekli 
lerden iş 
arayanlar, 
35 bin 460’ını 
özürlülerden 
iş arayanlar, 
13 bin 217’sini 
eski hüküm-

görüşmeye 
gönderdi. 
Geçen yılın 
8 ayında toplam 
75 bin 605 
kişiyi işe 
yerleştiren 
kurum, bu 
yıl 47 bin 90 
kişiyi işe 
yerleştirebildi.

Asgari Ücret 
Tespit 
Komisyonu, 
1 Ocak 
2004’ten 
itibaren 
geçerli olacak 
yeni ücreti 
belirlemek 
üzere yarın 
toplanacak. 
Çalışma 
Genel Müdürü
Cengiz Delibaş ın 
başkanlığında 
toplanacak 
komisyon, Hazine 
Müsteşarlığı ve 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün 
raporlarını 
değerlendirecek. 
Komisyonda işçi 
kesimini temsil 
eden Türk-İş, 
asgari ücretin

belirlenmesinde 
çalışan işçi ile 
birlikte dört kişi
lik ailenin esas 
alınmasını, asgari 
ücretin kademeli 
olarak vergi dışı 
bırakılmasını ve 
asgari ücretin en 
düşük memur 
maaşı düzeyinde 
olmasını talep 
ediyor.
Komisyona 
işveren kesimi 
adına katılan 
TISK ise asgari 
ücretin belirlen
mesinde sadece 
çalışan işçinin

BU PİZZANIN 
TADINA BAKMAK İSTERSENİZ 
BU İLANLARI BİRİKTİRİNİZ! 
BU İLANI KESİP, 30 İLAN İH 

İŞYERİNİZE GELENLERE 

BİR PİZZA HEDİYE!

MflMfl Mlfl PIZZfiRIfl

kendisinin 
dikkate alın
masını, asgari 
ücretteki 
yaş ayrımının 
20 yaş ve üstü 
olmasını ve 
asgari ücretin 
büyük bölümünün 
kademeli olarak 
vergi dışı 
bırakılmasını 
istiyor. 
Asgari ücret 
halen, 18 yaşın
dan büyükler 
için net 225 
milyon 999 bin 
lira olarak 
uygulanıyor.

a a

I a

a _____________
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Genç Parti’nin Küçük Kumla Belediye Başkan adayı belli oldu

* Genç Parti Kumla’da
“Eşref Güre” dedi

Genç Parti’de yerel seçimler ile aday adaylığı başvu
rulan devam ederken, Gemlik Belediye Meclis 
üyeliği için 15 kişinin başvurduğu, belediye başkan
lığı için de İbrahim Talan ile ilçe Başkanı Haşan 
Kula’nın aday adaylığı için başvurmalan bekleniyor
Seyfettin SEKERSOZ 

Genç Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Haşan Kula, 28 
Mart ta yapılacak yerel 
seçimler için başlattıkları 
aday adayı çalışmalarının 
devam ettiğini, ilk 
adaylarının Küçük 
Kumla beldesinde 
belirlendiğini açıkladı. 
İlçe ve beldelerde başlat
tıkları aday adayı çalış
malarında sadece'Küçük 

* Kumla Belediye Başkan 
I adauının belli olduöunu 

açıklayan Kula, 
şöyle konuştu : 
"Genel Merkezimiz 
beldelerdeki belediye 
meclisi ile başkan aday
larım seçme işini ilçe 
teşkilatına bıraktı. 
Biz de adayımızı Eşref 
Güre olarak belirledik" 
Şimdiye kadar partilerinde

15 Belediye meclis aday 
adayı talebinin olduğunu 
söyleyen Haşan Kula, 
buna karşılık 4 kişinin de 
İl Genel Meclisi için aday 
adayı müracaatında bulun
duklarını söyledi. 
Partilerinden aday adayı 
olmak isteyenlerden 
değişik sorulara yanıt 
vermelerini istediklerini 
söyleyen Haşan Kula, 
bunların içinde en 
önemlilerinin "Secim 
bölgenizin sorunları, 
sorunların çözümleri, 
nasıl bir seçim propagan
dasının izlenmesi, 
Seçildiğinizde bölgeniz 
ile ilgili uygulamalarınız" 
olduğunu açıkladı.
28 Mart’ta yapılacak yerel 
seçimler için en önemli 
aday adaylarının çekişe-

Eşref GÜRE
ceği Gemlik Belediye 
Başkanlığı seçimleri 
içinde partisinden ilk 
ismin İbrahim Talan 
olarak ortaya atıldığını 
söyleyen Haşan Kula, 
kendisinin de Belediye 
Başkan aday adayı olabile-

SANYOTOYOSET-TÖYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

JAPOM SOBASI 0A2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
EVİNİZİ -İŞYERİNİZİ - 

YAZLIĞINIZI
HIZLI VE DENGELİ ISITIR 

SICACIK BİR MEKAN
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YAŞAYIN
İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR

PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RUTUBET YAPMAZTOYO TİCARET
FAN İLE KIŞIN ISITIR, YAZIN SERİNLETİR ■

II Yonl Pazar Cad. ■,8/bTEL:513 78 07 >

Cumhurbaşkanlığında Deriet Bakanı Gutöal Akşü I 
tarafından Serfcüfe “SevgT ödufeı verikfiğîn tesitten 1 
Tamer Sivri, özûriufenn tfertekferneeısM sM.

Tamer Sivri 
Çankaya’ya çıktı
3 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü 
nedeniyle. Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer.
Türkiye özürlüler 
Federasyonu üyele 
rini Çankaya'ya 
kabul etti. 
Özürlüler adına 
Çankaya'ya çıkan
lar arasında bulu
nan Gemlik Özür
lüler Okulu Müdü 
rü ve Türkiye 
Özürlüler Federas 
yonu Genel Mali 
Sekreteri Tamer 
Sivri aynı gün 
heyet olarak 
Anıtkabir’e çelenk 
koyduktan sonra, 
TBMM Başkanı 
Bülent Anne baş 
kanlığında topla 
nan ilk özürlüler 
parlamentosuna 
da katıldı.
Tamer Sivri,

burada eğitim ko 
misyonuna seçil 
diğini belirterek. 
özürlüler ile ilgili 
hazırlayacakları 
raporu TBMM ye 
sunacaklarım 
söyledi.
Aynı gün Cumhur 
baş kanı Ahmet 
Necdet Sezer 
tarafından kabul 
edilen heyet.
Avrupa Birliği nin 
engelliler parla
mentosunun aldığı 
kararla Türkiye 
Özürlüler Parla 
mentosunıı Avrupa I 
Birliği’ne kabul 
ettiğini bildiren 
Sivri, özürlüler 
idaresi başkan
lığınca bazı konu
larda değişiklik 
ya pı İma sı amaç n la I 
kanun tasarısını 
meclise sunduğunu I 
söyledi.

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN 
lS^slvSS>-513 96 83

ACÎİVe
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA $M KAMPANYA

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN RARAR DERMEVİNI 
J3 AY YASSİf İJiKAai »1 t YIL GASaATİ 

sâayte ahtNrri
✓ OEM BSglsaycır Scrhşı
✓ BRgisayor balam ve onaom
✓ Yazıcı balam ve onanm
✓ Kartuş ve toner ddumu
✓ Cd.RMv-Dvrt-Cd.Rorn Tamiri
✓ Anakart Tamiri ♦ Btos YazAmt
✓ Ağ KunJumu

✓ Power Suppty Tamid
✓ McrOör Tan M
✓ Veri Kvrtar-no
✓ Sarf Mateme Sc&ş

✓ Weök^am
KJavye To r«l

Gürle İs Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Td: (0.224 5131169 - 513 12 25
vwv.activebiHsiu.c«u
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Tütünspor ile karşılaşan kırmızı beyazlılar yine yenildiler

Gemlikspor yenilgiye Müftü Yemenoğlu’na 
vedayemegi

doymuyor
Bursa Süper 
Amatör liginde 
geçtiğimiz hafta 
kendi sahasında 
ilk galibiyetini alan 
Gemlikspor, 
Cumartesi günü 
deplasmanda 
Tütünspor’la 
yaptığı maçta 
hiçbir varlık 
gösteremeyince 
sahadan 
4-0 yenik ayrıldı. 
Maça hızlı başlayan 
ev sahibi 
Tütünspor, 
14. dakikada 
Murat’m attığı 
golle devreyi 
1-0 önde kapadı, 
ikinci yanda da 
baskısını sürdüren 
Tütünspor, 
peşpeşe bulduğu 
gollerle arayı açtı. 
Hacı Murat, Hilmi 
ve Ercan’ın attığı 

gollerle sonuca 
giden evsahibi 
Tütünspor, maçı da 
4-0 kazanmayı 
bildi. Takımlar, 
sahaya şu kadro 
ile çıktı:
Saha : Bağlarbaşı 
Hakemler : Emrah 
Selçuk (**) Fatih 
Türköz •(***) Ozan 
Demirezen (***) 
Tütünspor : 
Mehmet (**) Murat 
(***) Gürcan (**) 
Ercay (**). (Melih *) 
Kadir (**) Mehmet 
Günay (***) Emre 
(♦♦♦) (Orhan *) 
Ercan (*) Hacı 
Murat (***) (Samet*) 
Hilmi (***) 
Besim (***) 
Gemlikspor : 
İbrahim (*) (Emre 
♦•) Onur (*) Caner 
(**) Ümit (**) Akif 
(*) Muharrem (*)

(Serdar (*) Orhan
(*) Gökhan (**) 
(Ahmet *) Yalçın (**) 
Erol (*) Sercân (**) 
Goller ; Dk. 14 
Murat, Dk. 47 Hacı

Murat, Dk. 62
Hilmi, Dk. 66 
Ercan (Tütünspor)
Kırmızı Kart : 
Dk. 80 Ercan 
(Tütünspor)

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Eskişehir Müftü 
yardımcılığı 
görevine atanan 
Tahir Yemen oğlu’- 
na mesai arkadaş 
lan ve dostlan 
tarafından veda 
yemeği verildi. 
Ihça Caddesi 
üzerinde bulunan 
Hilal Lokantası’nda 
verilen veda yeme 
ğine, ilçe Kayma 
kamı Sadettin 
Genç, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Osman 
Kurt, Yıldıran 
Müftüsü Abdülceb 
bar Altun, Orhan 
gazi Müftüsü 
Muharrem Bilgiç, 
Mudanya Müftüsü 
Nizamettin Doğan, ‘ 
Karacabey Müftüsü 
İdris Çat makas ile 

birlikte çalışan 
mesai arkadaşları 
dostlan katıldılar I 
9 Aralık 1999 
tarihinden bu yana 
ilçede görev yapaa 
Müftü Tahir Yemci 
oğlu, 8 Aralık 
2003 Pazartesi 
gününden itibaren j 
görevinden aynkk I 
Gemlik’te basardı I 
hizmetler veren 
Müftü Tahir Yanca I 
oğlu na yemeğin 
sonunda Kayma
kam Sadettin Geaç I 
tarafından tekfir 
name ve teşekkür 
plaketi verilirken 
ayrıca 4 yıl boyun
ca birlikte çalıştık
ları mesai arkadaş I 
lan tarafındanda I 
teşekkür plaketi 
verildi.

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK’TE AÇILACAK ŞUBEMİZE ;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI 
REYONLARIMIZA TECRÜBELİ 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şaahsen yapılmasını rica ederiz. 

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ: 
222 97 60 - 224 65 06

HİZMETİNİZE AÇILDI
“VCUZ kcVp'flCî'miCnfM ve 

Sağlıklı vjaşArviArvm Aî*resi biz**" I

"YAZGAN" ve 'YETKİN' Şerapd - 
Gemlik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA 

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLAN»

SOFRA 
ŞARABI 
1.600.00'

KULÜP
4.500.000

PAPAZ 
KARASI t
5.00000C

OKUZ 
GÖZÜ 

11.5W.0W

✓ Möı • yöresel cm Kınan
✓ B00RE1 T*S »W*

✓ DûMlmwwsn»»II-

Yeni Pazar Cd. No : 18 
Tel î 514 75 25 GEMLİK j
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Hava kirliliği kalbimizi Gülmek vücudu
tehdit ediyor II

l

r 7

Amerikan ve 
Kanadalı bilim 
adamları, hava 
kirliliğinin kalp 
rahatsızlığına yol 
açtığım, bu 
daralma sebebiyle 
sağlıklı insanların 
bile kalp ve 
dolaşım rahatsızlığı 
çekip, kriz 
geçirebileceğini 
belirttiler.
Michigan ve 
Toronto Üniver- 
s iteleri'nde görevli 
araştırmacı Robert 
ve Jeffrey Brook 
kardeşlerin yaptığı 
araştırma 
"Circulation" der
gisinde yayımlandı. 
Brook kardeşler, 
araştırmaya katılan 

I deneklerin 
damarlarının, 
havası çok kirli 
bir odada 2 saat 
kaldıktan sonra, 
yüzde 2 ila 4 
oanmda daraldığını 
tespit ettiler. 
Diğer bilimsel

Gribi hafife almayın
Dünya nüfusunun 
yüzde 20’sini 
etkileyen gribin 
hafife alınmaması 
gerektiği bildirildi. 
Uzmanlar, sıkça 
soğuk algınlığıyla 
karıştırılan gribin, 
aslında çok daha 
tehlikeli bir hastalık 
olduğunu söyledi. 
Özellikle, yaşlılar, 
kalp hastalan ve 
çocukları etkileyen 
gribin dünyada her 
yıl 250 ile 500 bin 
kişinin ölümüne yol 
açtığını belirten 
uzmanlar, gribin, 
çalışan kesimi

araştırmalar da 
hava kirliliğinin, 
ölümle sonuçlanan 
çeşitli hatalıklan 
yolaçtığını 
ortaya koyuyor. 
Journal Siceence 
dergisinde yer alan 
araştırma raporun
da ise karbondiok
sit veya ozondan 
oluşan sera 
gazının, güneşin 
sıcaklığını atmos
ferde alıkoyarak 
dünyanın ısınması
na yolaçtığı, insan
ların sağlığını s 
etkileyerek ölüm
lere neden olduğu 
ifade edildi. 
Dünya Sağlık 
Örgütü’nün araştır
masına göre de 
2020 yılma kadar 
bütün dünyada 
hava kirliliği 
8 milyon insanın 
ölümüne sebep 
olacak.
Birçok bilim adamı, 
karbondioksit ve 
diğer gazların uzun 

yatağa düşürerek 
işgücü ve ekonomik 
kayba neden 
olduğunu hatırlattı. 
Gribe karşı kesin 
bir önleme ve 
tedavi yöntemi 
bulunmadığını 
ifade eden 
uzmanlar, gripten 
korunmak için en 
etkili yöntemin 
aşı olduğunu 
bildirdi.
Uzmanlar, şöyle 
konuştu: "Virüsün 
yarattığı bir 
hastalık olan 
gripte antibiyotik 
tedavisi İşe

dönemde havaların 
ısınmasına yol 
açtığını, bu yüzden 
buzulların eridiğini, 
denizlerin seviye 
sinin yükseldiğini 
ve anormal hava 
şartlarının geliştiği
ni ileri sürüyor.
Birleşmiş 
'Milletlerin yayın
ladığı çevre kirliliği 
raporunda da 
her yıl ortalama 
11 milyon 
çocuk hayatını 
kaybediyor.
Raporda, sadece 
5 yaş ve altı 
çocukların 

yaramıyor.
Rahatsızlığa karşı 
en etkili korunma 
yöntemi de 
zamanında 
uygulanan aşıdır. 
Aşılar eylül ve 
ekim aylarında 

oluşturduğu 
yaklaşık 4 milyon 
insanın, hammadde 
işleme fırınlarından 
çıkan duman 
sebebiyle solunum 
enfeksiyonundan 
öldüğü ifade edili 
yor. Raporda en az 
1.4 milyar insanın 
hava kirliliğinden 
etkilendiği ve 
bütün ölümlerin 
% 25’inin çevre 
kirliliğinden 
kaynaklandığı, 
dünyada en yoğun 
kirliliğin Asya 
ülkelerinde 
olduğu kaydedildi.

yapılmalıdır.
Ayrıca. vatan
daşlar mevsime 
uysun giyinmeli ve 
bol C vitamini 
alarak, bağışıklık 
sitemlerini güçlü 
tutmalıdırlar. *

Gülmek stres 
hormonlarının 
üretimini kısıt
layıp, bağışıklık 
sistemini de 
güçlendiriyor. 
Uzmanlar, gül
menin yararlarını 
anlatıp, yüzü asık, 
gülmeyen insan
lardan uzak 
durulması 
tavsiyesinde 
bulundu. 
200 bilim 
adamının gülme 
üzerinde yaptığı 
araştırmaya göre 
şu sonuca 
ulaşılmış;
Gülmek, mutluluk 
hormonu 
endorfinin 
üretimini artırıyor,

stres hormon
ları mn üretimini 
kısıtlayıp.
bağışıklık sistemi 
ni güçlendiriyor. 
Kan do la simini 
düzenleyerek, 
tansiyonu 
dengeliyor, 
sırt ağrılannı 
azaltıyor, zekayı 
bile geliştiriyor. 
Çocuklar günde 
400 kez gukıyor 
Yetişkinlerde ise 
günlük gülme 
süresi en fazla 
6 dakika.
Bundan 50 yıl 
önce ise 
yetişkinler günde 
18 dakika 
gülüyormus.

NÖBETÇİ ECZANE
8 Aralık 2003 Pazartesi 

SAĞLIK ECZANESİ

YR. : 31 SAYI : 1714
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Tel: 5131797 Fas : 513 35 95 GEMLİK

BasAhm Yer : KÖRFEZ OFSET
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Milliyet Gazetesi’nin dün manşetten verdiği haberde, zeytinleri karartmak için tekstil 
kimyasallarının kullanıldığı ve kaplara demir parçalarının atılarak, kullananların 
Alzheimer hastalığına yakalandığı iddiası üzerine konuşan Ticaret Borsası Başkanı Melih 
Kazanç, “Gemlik zeytininin buna ihtiyacı yok. Dalında doğal olarak kararmaktadır” dedi.

Scvftttin ŞEKERSÖZ
| Dün Milliyet 

Gazetesi’nde yayın
lanan, zeytinin 
kararması için 
kanserojen mad
delerin kullanıldığı 
konusunu içeren 
haber üzerine 
açıklama yapan 
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Melih Kazanç, 
"Gemlik zeytinini 
karartmaya gerek 
yok, o ağacında 
karardıktan sonra 
toplanır. Tüketici 
ler. güvenerek 
Gemlik zeytinini 
yiyebilirler" dedi. 
Milliyet Gazetesi’nde

yayınlanan haber 
hakkında Gemlik 
zeytin üreticisinin 
de rahatsız 
olduğunu söyleyen 
Melih Kazanç, 
"Yazara teşekkür 
ederim. Bizim 
yıllardır isyan 
ettiğimiz konuya 
açıklık getirdi. 
Gemlik zeytininin ' 
bu tip kimyasal 
maddelere ihtiyacı 
yoktur. Gemlik zey
tinin özelliği oluşu
mu, tadı, rengi, 
yemedeki lezzetin, 
dendir. Bu özellikte 
bir zeytini hiçbir 
yerde bulmanız 
mümkün değil. Bu

Melih Kazanç
nedenle sofralık 
zeytinde Gemlik 
Zeytini Dünya’da 
yerini alarak 
kalitesini ispat 
etmiştir" dedi. 
Tüketicinin gözünü 
boyamak' için bazı 
satıcı ve üreticilerin 
Gemlik tipi olmayan 
zeytinlerin erken

oluşturmak ve 
pazara sunmak için 
kimyasallarla siyah 
görüntü verilmesinin 
sağlandığını da 
söyleyen Kazanç, 
bu tür haberlerle 
Gemlik zeytininin 
baltalayamayacağını 
söyleyen Melih 
Kazanç, "Bu haberi 
okuyan tüketici
lerin kafası karış
masın. Gemlik 
zeytini doğal 
yollarla kararmak
tadır. Gemlik 
zeytini dışındaki 
zeytinler de uygu
lanan bu yönte 
meler insan 
sağlığına karar da

verebilmektedir. 
Halkımız Gemlik 
ve yöresinin 
zeytinlerini 
güvenle yiye
bilirler. Bu tür 
haberler 
Gemlik zey
tininin adını 
lekelemez" 
şeklinde 
konuştu.
Milliyet Gazete 
si’nin dün yayın
lanan sayısının
birinci sayfanın- 
da manşetten ver
ilen haberde 
"Zeytin değil 
Alzheimer satıyor-

karartmak için kul
lanılan tekstil 
boyalarının ölüm 
saçtığı belirtiliyor v» 
insanların Alzhem

lar" başlığı kul
lanılarak zeytini

hastalığına yaka
landığını yazdı.

TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

✓ TAKVİMLER 

✓ DUVAR & MASA SAATLERİ 
✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ 
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ 

✓ KAĞITLIKLAR & KÜLLÜKLER 
✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 
✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER 

ve daha nice hediyelik eşya çeşitleri

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



Sungıpek Fabrikası nın tapusunun Hâzineye devri için TEKEL görevlilerinin biran önce ilçeye gelmesi bekleniyor.

TEKEL tapuyu geciktiriyor 
57. Hükümet tarafından Gemlik Sunğipek Fabrikası arazisi ve binalarının Uludağ Üniversitesi ne tahsisin
den sonra, AKP hükümetince de kararın uygulamaya konması, bu kez TEKEL yetkililerine takıldı. Gemlik 
Mal Müdürlüğü yazışmaların tamamlanmasından sonra, TEKEL’e yazı gönderek “Gelin tapuyu devredin" 
dedi ama günlerdir gelen giden olmadığı için, Üniversite’ye tahsis de gecikiyor. TEKEL Genel 
Müdürlüğü’nün tapu devrini neden geciktirdiğine bir anlam verilemezken, Uludağ Üniversitesi tapunun 
biran önce Hâzineye devrinin gerçekleşmesini ve Sunğipek’in de ivedilikle kendilerine tahsisini istiyorlar.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GA7FTFS5İ

■■Kİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ^■■■K 
9 Aralık 2003 Salı FİYATI: 200.000. TL.

Gemlikli işçi emridrti kııİ Kaptan. feber 
hastalan İçin diyet sele zeytini üretti. Kacak 
Kumla beldesinde beyaz eşya tanrirabği 
yapan Kaptan, yaklaşık 5 yddrr üzerinde 
çalıştığı tuzsuz zeytin üretiminin gerçekleşti 
rerek, diyet hastalaruun zeytin yiyememe 
korkusuna son verdi. Kaptan, çatanaları ıda 
devletin kendisine yardım etmesini ataift. 
SeyfettinŞEKERSOZ'unhaben soyfo8 de

Solda birlik ortak platformu temsilcileri ile basın toplantısı düzenleyen CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan. iddialı konuştu:

“Sosyal demokrat iktidar çok yakındır”
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Ne demeli (2)
Solda veya sağda kurulacak birliktelikler siyaset

teki dağınıklığa çözüm olabilir mi?
Türkiye gerçeğine baktığımızda bu tür bir birlik

teliğin kurulduğu daha görülmüş değil.
Buna ne siyasi partiler yasası, ne de dernekler 

yasası izin veriyor.
Oysa, o yasaları yapanlar da siyasiler değil mi?
Gemlik’te örgütlü bireylerin oluşturduğu “çağdaş 

bir yerel yönetim için oluşum” kurulmasına ben 
kişi olarak karşı olamam.

Sosyal demokrasinin ülkenle gelmesi için 
yaşamımın büyük bir bölümünü harcamış bir kişi 
olarak, böyle bir birlikteliğe karşı olmak gibi bir 
lüksün içinde bulunamam. Olmadım da.

Karşı olduğum, böyle bir oluşumun sözcülerinin 
ortak kararlarını bir kişiye değil, toplumu bil
gilendirecek her çeşit medya kuruluşuna duyurul
malıydı.

Eleştirdiğim medya kuruluşları değil, açıklamayı 
yapanlardı.

Dün, CHP İlçe Başkanlığında yapılan basın 
toplantısında gerçekler ortaya çıktı.

Bir gazetenin attığı başlığın, CHP’nin ve platform 
gözcülerinin açıklaması olmadığı yetkili ağızlardan 
tekrarlandı.

CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan, CHP’nin seçim
lerde göstereceği adayları dayatmalarla değil, ilke 
terde tabanda birleşerek sağlanacağını belirterek, 
“Bir gazetede yer alan CHP adayı bizden soru
lur* kelimelerinin kendine yapılan bir saldırı 
olduğunu söyledi.

Benim bu konuda söyleyecek bir sözüm kalmadı. 
Kimin doğruyu, kimin yanlışı yazdığı ortada.
Birileri ortalığı mı karıştırıyor ne?

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, solda birlik 
platformu tarafından alınan kararları memnunlukla karşıladıklarını ve yerel 
seçimlerde Cumhuriyet Halk Parti’nin desteklenmesi kararının solun CHP 
çatısı altında toplanması anlamına geldiğini belirterek, bu birliktelikle 
Gemlik’te sosyal demokratların iktidarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Bazı siyasi parti 
üyeleri ile demek 
üyelerinin bireysel 
olarak başlattıkları 
yerel seçimlerde çağ
daş ve demokrat bir 
adayın desteklenmesi 
girişimleri sonunda 
CHP adayının destek
lenmesi kararının 
alınması üzerine, 
CHP ilçe merkezinden 
dün düzenlenen basın 
toplantsında konuşan 
İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, solda 
tabanda birlikteliğin 
çağdaş, demokrat, 
Atatürk devrim ve 
ilkelerine bağlı, 
üretken ve insanla 
kaynaşan bir yerel 
yönetim için Cumhu 
riyet Halk Partisi’nin 
seçimleri almasının 
kaçınılmaz olduğunu 
söyledi.
Sertaslan, CHP’nin 
seçimlerde göstere
ceği adayların 
dayatmalarla değil,

ilkelerde tabanda 
birleşerek sağlanacağı 
belirterek, bir gazete 
de yer alan "CHP 
adayı bizden 
sorulur” kelimelerinin 
de kendisine yapılan 
bir saldın olduğunu 
öne sürdü. Sertaslan 
"Ben bunu ilçe boş 
kanı olarak kendime 
yapı lan saldın 
olarak yorumladım ~ 
diye konuştu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
haberi sayfa 3’de

Osman Taylan vefat etti
GenıKkm sâraset w 
ticaret yaşamanı 
tanrans Kântertadea

yakaland^ı aamasn
MmMHhmi nra» 
■Bayarak, vefat etti, 
ilçemizde aeyttadBı 
w «MrifatanoHı 3e 
uğraşan Oummi 
lagİHk Adalet Rartisî

üyAderinde «na 
smnesöreFeaptj. 
BâdoaandeAP 
Wedne areds 
âye^i goreriade

GemBı İkaret 
Borsası'auı haraor- 
lanadaa otan Taylan, 
öacelti gin vefat 
ederek din dçenizde 
toprağa reriMk

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 29 Aralık 2003 Salı

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nm şehir dışın
da olması nedeniyle, bugünkü yazısı elimize 
ulaşmamıştır. Okuyucularımızdan özür dileriz.

DSP belediye başkan adayı ve İl Genel Meclis üyesi İlhan Soysal ın yaptığı teklif Karayollarına öetieca

eşiti ses tadı taııltf
Gülay ŞENMERDAN 

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Edebiyat Öğretmeni

İNSAN OLMAK

Demokratik Sol Parti İl Genel Meclis Üyesi İlhan Soysal, Gemlik- 
Bursa güzergahında Engürü-Kurtul ve Ovaakça köyleri arasmda bulu
nan 15 kilometrelik yolun bazı yerlerinde bulunan arızalı asfalt ke 
simin trafik kazalarına davetiye çıkardığını söyledi.

İnsan haklan tüm insanlann hiçbir aynm 
gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı 
eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip 
olmasıdır.

Toplumsal yaşamda etkili olan düzen sağlayıcı 
ilişkilerin genel ilkelerini açıklamak ve bu 
ilkelerin ışığında olumlu, dengeli ilişkiler kurup 
sürdürmenin yollannı aramak insanların hak 
arama amaçlan olmuştur.

Ama bu haklar hep yanlış değerlendirildi yıl
larca. Güçlü zayıfı ezdi, büyük balıklar küçük 
balıklan yedi. Kin, nefret, hırs, aç gözlülük ege
men oldu dünyaya, iyilik, güzellik ve doğruluğun 
özlemini çekti insanlar. Umutsuz, ezik ve onur
suz yaşamaya mahkum edildiler. Gelecekleri 
karanlıktı, kayıptı.

Günün birinde insanlar aynaya baktıklarında 
kendilerini değil de kendilerini o hale getiren 
gerçekleri gördüler. İnsan adı altında, dost 

| maskesi giymiş gülümseyen yaratıktı bu. 
ı Sahteydiler. Dil, din, siyah, beyaz ayrımı 
olmadan bütün insanların eşit olduğu fikri 
topluma egemen olmalıydı. İnsan haklarını hiçe 
sayanlar yeri geldiğinde utanmayı bildiler. 
Yüreklerde yanan yangını ve yüzyıllardır kopup 
gelen ama bir türlü duyulmayan çığlığı duydular. 
Görülmemek için yaratılan karanlıklar aydın
landı. Anladılar ki birlik için vardılar.

İyiye iyi başlamak iyiyi yaşamak ve yaşatmak 
için sıvandı kollar. Gözyaşlan tüketmek yerine 
umutlar yeşermeliydi yüreklerde. Geç kalınmıştı 
ama bir yerlerden başlamak gerekiyordu. 
Dünyayı döndüren güçler vardır. Sevgi, umut ve 
akıl gibi “Her şey bir insanı sevmekle başlar” 
diyen yazar insanı insan yapan en büyük ve et 
kili gücün içimizde, yüreğimizde, beynimizde yer 
aldığını hissettiriyor bizlere. Hayatın çizgileri, 
insanın sınırları var. Bu sınırlar insan haklarını 
gündeme getiriyor. Eşitlikler zincirinde birer 
halka oldu insanlar. Her insan sevginin, saygının, 
özgürlüğün birer halkası oldu, insanlar insanca 
yaşamanın onurunu, gururunu taşımaya 
başladılar.

Bir bütün olarak her yeni doğan güne umutla 
bakmayı mutlulukla karşılamayı öğrendiler. 
“Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi tüm insan
ların sloganı oldu. Sevgi ve adalet tohumlan 
atılarak yeşertilen insan hakları boy verdi cömert 
topraklarda. Bir Japon atasözünde olduğu gibi 
"Bu dünya bizim değil, biz başkalarından 
emanet aldık, yarınlara emanet ediyoruz/’ 
Emanetinizi en İyi şekilde korumamız ve gelecek 
kuşaklara bir öncekinden daha güçlü, kalkınmış, 
barış içinde bir dünya emanet etmemiz gereki 
yor. Atalarımız; "Ekmeğin büyüğü hamurun 
çoğundan olur” demiş.

Sevgi, dostluk, barış, çağdaşlık ve özgürlük 
I1 var bu hamurun mayasında. Bağnazlığın, haksız 

lığın, nefretin gözünü kör eden bir güneş doğru 
insanlık için. Doğan bu güneş kara bulutlan yok 
etti. Tüm insanlığa sevgi çiçeklerinden bir buket 

i sundu. Yasasın sevgi, yaşasın eşitlik, yaşasın 
I insan hakları!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokratik Sol Parti İl 
Genel Meclisi Üyesi İlhan 
Soysal, geçtiğimiz ay 
Vali başkanlığında yapılan 
İl Genel Meclis toplan
tısında yaptığı teklifle 
önemli bir konuya 
dikkatleri çekti.
Gemlik-Bursa güzergahın
da Engürü-Kurtul ve 
Ovaakça köyleri arasında
ki yaklaşık 15 kilometre
lik yolun bazı yerlerinde 
bulunan arızalı asfalt 
kesimin trafik kazalarına 
davetiye çıkardığına işaret 
ederek, bu bölgelerde ses 
bandı yapılması gerektiğini 
savunarak teklifte bulundu. 
Havaların özellikle yağışlı 
olduğu zamanlarda sürücü
lerin kaza yapmalarına 
elverişli bir yol olan 
Engürücük rampasında 
açıklamalarda bulunan 
DSP İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz ile İl Genel Meclis 
üyesi İlhan Soysal, asfaltın

yenilenmesi, meyilli 
olan kısımların düzeltilmesi 
yada öncelikli olarak 
nız kesici ses bandı 
konulması için teklifte 
bulunduğunu söyledi. 
Soysal, verdiği bilgide, 
İl Genel Meclisine teklif 
olarak sunduğu öneride, 
"II Genel Meclisi üyesi 
olarak vicdanımın rahat 
olması için bu teklifi 
yapma gerektiğine 
inandım. Yıllardır

yaşanan kazalarda 
hayatlarını kaybeden 
insanlarımız oldu.
Bundan sonra kaza lan 
en aza indirebilmek için 
çalışmalarımı sürdü 
receğim " diye konuştu. 
Yaptığı teklifin İl 
Özel idaresi tarafından 
Karayolları'na iletilerek, 
durumun değerlendirile
ceğini bildiren Ilhan Soysal. I 
verdiği teklifin takipçisi 
olacağını da belirtti.

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
Manastır 1OO. YIL 

Sitesi ’nde 
SATILIK DAİRE

513 67 95
Manastır'da deniz

1986 MODEL SKODA 120 1
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

O» 
6.600.000.000 TL 
(0,535) 925 81 02

ENGİIRÜCÜK KÖYV'NDE
1994 MODEL

SATILIK BİNA

Dktim AKBÜKt^

İstiklal Caddesi Borak
Sokakta Peksert İshanı

83 Model PORSCE
944 KIRMIZI 12 000 $ 

0.532. 337 97 1O 
0.535. 308 41 53

(0.535) 774 45 32
İLICA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17

No : 1 1 GEMLİK

*«I. (0.532) 792 23 030.505
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28 Mart'ta yapılacak 
yerel seçimler için 
solda birlik arayışları
na giden siyasetçilerin 
oluşturduğu "Solda 
birlik platformu" 
çalışmalarını siirdü 
rürken, CHP çatısı 
altında bir araya gelen 
taraflar, ortak basın , 
toplantısı düzenlediler. 
Günlerdir kamu oyun
da merakla beklenen
açıklamayı yapan CHP 
ilçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, "CHP 
adayı bizden soru
lur" cümlelerini ken
disine yapılan hakaret 
olarak yorumladığını 
söyledi.
CHP ilçe merkezinde 
düzenlenen basın 
toplantısına, İlçe

-« Başkanı Mehmet Uğur 
’ Sertaslan’m yanı sıra

Solda Birlik Platfor 
mu'nu temsilen Cihan 
Örmeci, Belediye 
Meclis üyeleri Dursun 
Özbey ile Necdet 
Ersoy ve platformda 
yer alan CHP’.Ii Musa 
Demir ve Ali Özcan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri katıldılar.
Basın toplantısında 
yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Sertaslan, Gemlik’te 
çağdaş bir yerel yöne
tim için birlik platfor
mu ile CHP yönetimi 
arasında ortak 
hareket etme kararını 
aldıklarını belirterek 
şu açıklamayı yaptı :
'Gemlik’te sivil

Nereye baksan aksıyor

Basın toplantısında, İlçe Başkanı Sertaslan CHPnin seçimlere en iddialı parti olarak gireceğim söyledi

toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin ve 
aydın Atatürk'çü 
sosyal demokrat 
kesimlerin altı aydır 
sürdürdüğü çağdaş 
bir yerel yönetim için 
birlik çağrısı, solda 
birliğin ilkeler bazın
da işbirliği yapıla
bildiği takdirde 
CHP'de olabileceğini 
mümkün gördüğü 
fikrine varmıştır.
Ve bu aşamada CHP 
yönetimine çalışma 
lordan çıkan sonuç 
lan ve yapılması 
gerekenleri sunmuş
tur. Bu mesajları 
CHP'nin doğru algıla 
dığı ve CHP'de bü 
yük bir memnuniyet 
ve heyecan yarattığı 
herkes tarafından 
görülmüştür. Bu 
arada bazı yerel 
basın organlarında 
yer aldığı gibi 
herhangi bir dayat
manın söz konusu 
olmadığı, yapılacak 
iyi niyetli işbirliğinin 

karşılıklı anlayışlarla 
sağlanacağı, bu 
konuda hiçbir kişisel 
çıkar veya beklen
tinin öne çıkmaya
cağı konusunda 
karşılıklı olarak 
görüş birliğine

. varıldı. CHP ilçe 
yönetimi olarak çağ
daş bir yerel yönetim 
için birlik platformu 
çalışmalarının bu 
aşamaya gelmesin
den ve solda birliğin 
adresinin CHP 
olduğunun toplumun 
çok geniş kesim
lerinde anlaşılmış 
olmasından mutlu
luk duyduğumuzu 
belirtmek isteriz. 
Biz de CHP olarak, 
kendini solcu sosyal 
demokrat, Atatürkçü, 
aydın, ilerici, emek
ten yana dürüst ve 
iyi nitelikli olmak 
kaydıyla geçmişte 
sağ partilere oy 
vermiş Cumhuriyet 
değerlerine bağlı 
toplumumuzun en 
geniş kesimlerine 
açılım sağlayarak, 
yerel aday kadro ve 
projelerimizi belir
lemek konusunda 
kararlı olduğumuzu 
bildirmek isteriz. Bu 
işbirliğinden rahatsız 
lık duyan ve bu bir
liğin önünü kesmek 
için yapılan pro
vokasyon re polemik- 
lere kapalı olduğu
muzu, bundan sonra
ki tüm enerjimizi 
Gemlik i yönetecek 
Başkan. Meclis 
üyeleri re projelen 
belirlet r yönelre- 
eeğimizi re seçimlere 
en iddialı parti 
olarak gireceğimizi 
kamuoyuna saygıyla 
bildiririz. “ 
Hazırlanan basın açık

lamasını okuyan CHP 
İlçe Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan. 
geçtiğimiz hafta basın
da yer alan kendilerini 
ilgilendiren konulara* 
da açıklık getirirken, 
"Yaklaşık altı ay 
önce başlatılan çalış
malarda gelinen 
sonuçları bize iletti 
ler. Yapılan tespitleri 
sundular. Bir araya 
gelen Platform 
üyeleri adayların 
aydın ve demokrat 
olması için özen 
gösterecekler" açıkla
masında bulundu. 
Sertaslan, bir 
gazetede yer alan 
"CHP adayı bizden 
sorulur" kelimelerinin 
de kendisine yapılan 
bir saldırı olduğunu 
öne sürdü.
Sertaslan "Ben bunu 
ilce başkanı olarak 
kendime yapılan 
saldırı olarak yorum
ladım" diye konuştu. 
Böyle bir birlikteliğin 
olması durumunda 
Gemlik’te belediye 
başkanlığını kazanma 
ihtimalinin olabileceği 
düşüncesiyle birleştik
lerini belirten Sertas 
lan. kendisi ve basın 
sorumlusu Cem Gü 
ler in dışında konuşu
lanların birer rivayet
ten öteye geçemeye
ceğini de açıkladı. 
Basın toplantısına 
platform sözcüsü 
olarak katıldığını açık
layan Cihan Orme- 
ci'de yaptığı açıklama
da. keiKÜlerinin 
sadece tespit çalış
ması yaptıklarını 
ancak kesinlikle 
dayatma almadığının 
altım çizerek.
"Bu iddialar 
Abesle iştigaldir 
dive konuştu.

Devietîu yemden yapdanması lazım.
Kimse olayı saptw »■
Ülkeyi bölecekler.
Bunlar kadrolasacaklar
Diye isin onu t ıkanmas m
Çünkü . Yetkilerini v ermeye tada

mayan Ankara tıkandı
Türkiye artık 80 d oldu
Nüfus 70 milyona dayanda.
Yeniden yapılanma şart.
Yerel yönetimlere, yetki serilmesi 

şart.
Sağlık, karnesi olayını hatırlatın
Bir karne için. Bursa dalu kuyruk

larda canımız çıkmıştı.
Körfez Gazetesi devreye girdi
Ve. Sağduyulu yöneticilerin gayreti 

ile, şifre Gemlik'e geldi.
Aslında. Şifre, aksayan konulardan 

sadece biriydi.
Daha. Yüzlercesi var.
Binlercesi var.
Yeniden yapılanmaya ve idari 

reformlara ihtiyaç var.
Asker bürokraside de ihtiyaç var
Sivil bürokraside de ihtiyaç var
Bakın. Kamu kesiminde. 400 farkh 

ücret varmış.
125 branşta.
Tam 400 farklı ücret.
Bu karmaşadan, kimse çıkamaz
Yargıda, cağa uyum sağlamakta 

zorlanıyor.
Teknolojik ve çağdaş suçlara, ceza 

bulamıyor.
Problemleri hep biriktirdik
Her 10 yılda bir kanunları cağa 

uygun haM getiremedik.
.Az da olsa, 53 yıl devam eden dava 

var.
İki ara karar arasmda 23 yd 

geçmiş.
Adamlar mavi Akım yolsuzkju 

konusunda yakalandı
Devleti. 50 miîıon dolar zarara 

uğrattıklarını söylendi
(11) er ay a mahkum evHdüer
(2) ser milyon. ağır para c» ı — ■ 

çarptırıldılar.
Cvzanın ağrrhğma bakm.
Aslında. aksav an sadece yağı 

değil.
Bü tün kurumlar aksıyor.
Kanunlar tüzükler W yönetmdSkler.

cağın isteklerine m vermiyor.
Karsı «kmasahm

■ Eksiklerini tartıı al—

I <Ş(/IV(ZİV FlkgACI I
Deneme atlayışı yapan paraşütçü

I komutana sordu :
Ya açılmazsa"

' - O zaman ilk sen mersin"
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Doğuştular Öğretmen 
Günü’nü kutladı

Ma ilgili la goıiâîf
Mudilere, ilk olarak 10 milyar, 3 ay sonra 5 milyar lira ödenecek

Seyfettin SEKERSOZ 

Doğuş Fen 
Dersanesi 
yöneticileri 
gecikmiş 
öğretmenler 

j gününü Mercan 
Restaurant'ta 
düzenledikleri 
yemek ile kut
ladılar.
İlçemizde faaliyet 
gösteren Doğuş 
Fen Dersanesi 
yöneticilerinden 
Zeki Zeybekçi ile 
Ercan Çizmeci, 
dersanede görevli 
öğretmenlerle bir 
araya gelerek, 

i neşeli saatler 
geçirdiler.
Bayram tatilinin 
öğretmenler 
gününe rastla
ması nedeniyle 

I kütlanamayan 
| Öğretmenler Günü 
I öncesinde düzenle

nen kutlama 
yemeğinde duygulu 
anlar yaşanırken, 
öğretmenler

birbirlerine
anılarını anlatarak, I 
geçmişi 
andılar.

İmar Bankası’ndan 
mevduatı olanların 
paralarının taksitli 
olarak ödenmesine 
ve bu bankadan 
karşılığı olmayan 
devlet iç borçlanma 
senedi alanlara 
ödeme yapılmasına 
imkan tanıyan 
tasan üzerindeki 
görüşmelere 
Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu’n 
da başlandı. 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan tasannın 
görüşmeleri 
sırasında, İmar 
Bankası’nda, 
sekiz katrilyonu 
aşan mevduata 
rağmen, kayıtlarda 
bu rakamın 750 
trilyon lira olarak 
göründüğünü 
söyledi.
Vatandaşın İmar 
Bankasına yatırdığı 
paraların kayıtlara

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

KALİTEDE ÖNCÜ
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girmeden bir 
şekilde yok edildiği
ni belirten Babacan, 
"Bu olay, Türki 
ye'deki bankacılık 
tarihinin en büyük 
yolsuzluğu, hırsı
zlığı ve bir anlam
da dolandırıcılığı. 
Bu olay hortumla- 
manın da ötesinde 
ve türünün tek 
örneği" dedi.
Babacan, İmarzede 
lere yapılacak 
ödeme planının, 
makro ekonomik 
dengeler gözetilerek 
hazırlandığını 
ifade etti.
İlk Olarak 10 
Milyar Ödenecek 
Ali BabacanTn 
verdiği bilgiye göre, 
İmar Bankası’ndaki 
mevduatın ve devlet 
iç borçlanma senet
lerinin 10 milyarlık 
bölümü Ziraat Ban 
kası'nda açılacak 
vadesiz hesaplara 
aktarılacak.
Bu para istendiği 
zaman çekilebile
cek.
Kalan paranın, 
5 milyan 
3 ay sonra, 
10 milyan 
12 ay sonra, 
15 milyan 
18 ay sonra, 
30 milyan

110 milyan 
30 ay sonra, 
kalan bölüm u 
36 ay sonra 
çekilebilecek. 
İÇ BORCLANM \ 
SENEDİ 
ALANLARIN 
PARALARI DA 
ÖDENECEK 
Tasanı, la İmar 
Bankası ’ ndan 
karşılığı <4ı>> 
na rağmen devk 
ic borçlanm ■ 
senedi al uann 
par.ilam n 
ödenmesin, 
tanımı <>ı 
İmar Bank.» nda 
mevduatı bulu 
lann paralannın 
taksitli olarak 
ödenmesi imkanı 
getiriliyor.
İmar Bankası ndar 
devlet iç borçlanm 
senedi almamasau 
rağmen, sahte bet 
geierle ödeme yap* 
masını talep edeni, 
hakkında ise kamı 
işlem yapılması 
öngörülüyor.
Tasarıyla, muvazaa 
hesaplar ile kıyı 
bankalarındaki paT 
alan devlet 
güvencesine aW 
amacıyla yapılacak 
işlemlere ilişkin b* 
ödeme yapılmaya 
cağı da hükme

24 ay sonra, bağlanıyor.

GAZETE DAĞITACAK 
ELEMAN ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora Sk. No: 3/ B 
Tel : 513 96 83 GEMLİK
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Katırlı Köyü 95 bin 
kilo zeytin aldı

S.S. Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, zeytin 
atımlarını sürdürürken, Kooperatif Başkanı Hulusi 
Bayrak, atımlarının üçte birini gerçekleştirdiklerini söyle* 
di. Bayrak, “Zeytinlerimizi kimsenin karalamaya hakkı 
yok” diyerek, Milliyet gazetesinin haberini eleştirdi.

Özürlüler 
Okuluna kömür

yardımı

Katırlı Köyü 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi ile 
başlayan zeytin 
alımlan devam 
ederken, kooperati 
fin bugüne kadar 
95 bin kilo zeytin 
aldığı açıklandı. 
Katırlı Köyü

। Tarımsal Kalkınma 
| Kooperatifi Başkanı

Hulusi Bayrak, 
kampanya öncesi 
üreticilere avans 
olarak 500 milyar 
lira dağıttıklarını, 
bugüne kadar koo 
peratifce ortaklar
dan 200 milyar 
liraya yakın 95 bin 
Jcilo zeytdin aldık
larım söyledi.
Alacakları zeytinin 

üçte birini sezonun 
hemen başında 
aldıklarını söyleyen 
Bayrak, önceki gün 
Milliyet Gazete
sinde zeytin 
konusunda çıkan 
haberi Gemlikli 
üreticilerin ve 
kuramların top 
yekûn tekzip 
etmesini istedi. 
Hulusi Bayrak, zey
tinin karartılması 
için kimyasal 
boyalar ve kaplara 
demir konmasının 
bölgemizde uygulan
masının mümkün 
olmadığım, üretici
lerin zeytini dalında 
olgunlaştırdıktan 
sonra kabına koy
duğunu veya koo

peratiflere verdiğini 
belirterek, 
şunlan söyledi : 
“Milliyet Gazete 
si’nin haberinde 
bütün zeytin üreti
cileri tüketici kar 
şısında aynı 
şekilde değerlen 
dirilmiştir. Haberi 
yazan kişinin 
bunun doğruluğu 

nu ispat etmesi 
gerekir. Bu şahsı 
Gemlik'e davet 
edelim ve Gemlik 
zeytininin nasıl 
karardığını, olgun
laştığını ve nasıl 
piyasaya sunul
duğunu gösterelim. 
Kimsenin Gemlikli 
üreticiyi mağdur 
etmeye hakkı yok
tur. Bu tür haber
ler tüketiciyi etkil
er. Zeytin tüketi
mindi azalma ola
cağını zannediyo
rum. Gemlik olarak 
hep birlikte buna 
karşı çıkıp, 
doğruların halka 
anlatılmasını 
isteyelim. Gemlik 
zeytininin imajını 
koruya hm. ”

Mahrukatcılar 
Der neg ı ve 
Anavatan Partisi 
İlce Bas kanı 
Ferhat Kurt.
Özürlüler 
Okulunun kışlık 
yakıt ihtiyacım 
karşılama 
sözü verdi. 
Geçtiğimiz yıl 
ilçemizde hizmete 
acılan ve zih in sel 
ve bede nse 1 özürlu 
öğrencilere eğitim 
veren Özel Türe 
Özel Eğitim Kurs 
Merkezi (Özürlüler 
Okulu) Müdürü 
Tamer Sivri, 
Gemlik 
Mahrukatcılar 
Odası Baskanı ve 
ANAP İlce Başkanı 
Ferhat Kurt'un 
başlangıçta bir 
bucuk ton kömür 
göndererek, özür
lüleri sevindirdiği
ni belirterek, 
şunları söyledi. 
“Okulu muzun 
açıldığından 
bugüne kadar 
çeşitli kurum ve

isteğimin gen 
çevirmeverek. 
hemen kur
sumuza bir 
buçuk ton 
kömür 
göndererek. 
Özürlü cocok 
lanmınn ısın 
masını «nglo m 
Kendisine tesek 
kür edr\'wuz 
Bu konudaki 
desteklerinin 
süreceğini 
sövlemesidc 
bezleri 
mutlu etti’

ı

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

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

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! - 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BÎR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN

TOYO TİCARET_ KOKUSUZ DUMAN® YANARI | I | H M PENCERK* WME <VAV?A I
■ fan Le kjjmstr ya3k srnt*

'^S -bTEL:S13 78 071

LÜTFEN BİZİ BU THEFBN NUMMSMMI İM

961

fi f

acüve r 
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ 
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SİMİ RAMPANVA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!

7/34 XETMTİ3U ;EXVh RİZMETI
✓ OEM B^glbarar Satışı «e Rommt Suoc*»' ~or-<ir
«e BNsgteayor t) öten ononm «e vsorMMör
✓ Yo»X3 tx3İom orranrn «e V-er KCr*or—ıc
✓ Kartuş ve toner düKjrrx: «e Sar \.*oter-^e SaSç

Cö.l^ir-C)s'd-C7<i- Rom TamM 
fmcStan TomM ♦ Bos YaaRmı u< ~osorw— 

«e KUrulurnu «e RSa*ve VamM

GiriebMRhraM INo MGBUld 0124*>13lift 513Ufi 
vvv.acHttbîlîsia.cea
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ünlü hoca Ferhat Aysan Gemlikli gençlere ders verecek

Karate ve Taekıvon-Do^ulara mijit
Uluslararası Hakem Antrenör ve Sınav
Komite Başkanı 5. Dan Ferhat Aysan, Gemlik 
Karate ve İhtisas Spor Kulübü Başkanı 

I Serkan Ezen'in daveti üzerine ilçemizdeki 
gençlere savunma sanatı dersleri verecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Karate ve 
Taekwon-Do Spor 
Kulübü.'nün 
girişimleriyle 
başlatılan derslerde 
gençleri eğitecek 
Uluslararası 
hakem. Antrenör 
ve Sınav Komite 
Başkanı
5. Dan Ferhat 
\ysan bugünden 
itibaren gençlerle

buluşuyor.
Gemlik Karate-Do 
İhtisas Spor 
Kulübü çalıştırıcısı 
ve hocası Serkan 
Ezen’in daveti ile 
ilçeye gelen ünlü 
hoca Ferhat Aysan, 
beraberinde gelen 
milli sporcularla 
birlikte önceki gün 
Gemlik'li gençlere ■ 
gösterilerde

w

bulundu. 
Kendisinin Bursa’lı 
olması nedeniyle 
yıllardır Gemlik’te 
gençlere yönelik 
spor salonu açmak 
niyetinin bulun
duğuna dikkat 
çeken Ferhat 
Aysan, "Bunu 
şimdi.gerçek-

. leştiriyorurm 
davet aldığımda 
çok sevindim. 
Gemlik’te bu 
kadar güzel bir 
salon olduğunu 

. düşünmemiştim.
Her yaşta bay ve 
bayanlarımızı 
spora davet 
ediyorum " 
şeklinde konuştu. 
Bahkpazarı 
Alemdar

ü

HİZMETİNİZE AÇILDI \

frû 
â»

BLM

Caddesindeki 
spor salonunda 
başlayan dersler 
Salı, Perşembe 
ve Cumartesi 
günleri saat 
19.30-21.30 
arasında, 
Pazar günü ise 
saat 16.30- 
18.30 arasında 
verilecek.

kZ

ANITEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK’TE AÇILACAK ŞUBEMİZE ;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI 
REYONLARIMIZA TECRÜBELİ 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şaahsen yapılmasını rica ederiz. 

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ: 
222 97 60 - 224 65 06

IS
’YAZGAN* w 'YETKİN' $»r« 

Gemlik Bayii i
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI |

OFRA r KULÜP
IMM
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Alerjik olmayan 
bebek giysileri

Ege Üniversitesi 
(EV’) Mühendislik 
Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği 
Bölümü tarafından 
geliştirilen.
"Çeşitli Tekstil 
Yüzeylerinden
Üretilen 0-2 Yaş
Grubu Bebek 
Giysilerinin 
Alerjen Özellik
leri" konulu proje 
kapsamında, 
alerjen özellik taşı
mayan bebek giysi
lerinin hazırlanması 
planlanıyor.
EÜ Mühendislik 
Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği 
Bölümü Tekstil 
Teknolojisi 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ziynet Öndoğan 
Aktuğlu, hazır 
giyim sektörünün

Az miktarda alınan
alkolde zararlı

Az miktarda 
alkolün yararlı 
olduğu tezi rafa 
kalkıyor: "Alkol 
beyni küçültüyor. 
Üstelik bunun için 
çok içmek gerek
miyor" "Şifa 
niyetine" deyip içki 
içenlere kötü 
haber: Amerikalı 
bilim adamlarının 
yaptıkları bir 
araştırmaya göre 
az miktarda alkol 
sağlığı korumadığı 
gibi beyin hücre 
ferini de öldürüyor. 
Çok miktarda içki 
içmenin beden ve 
ruh sağlığını olum
suz etkilediğini 
bilmeyen yok, peki 
ya az miktarda

oluştuğu ilk yıllar
da kişilerin yalnızca 
ihtiyaç amacıyla 
giyindiğini belirtti. 
Aktuğlu, "Gelişen 
teknolojiyle birlik
te kişilerde oluşan 
rahatsızlıklar da 
değişiklik göster
mektedir. Son 
yıllarda yapılan 
araştırmalar, 
her 10 kişiden en 
az birinin alerjik 
rahatsızlığı 

alkolün bile zararlı 
olduğunu?
Bu iddianın sahibi 
Baltimore’daki 
Johns Hopkins 
Üniversitesi ’nde 
görevli Dr.
Jingzhong Ding ve 
ekibi. Dr. Ding ve 
ekibi, hakkında 
çeşitli veriler topla 
dıkları, 55 yaş ve 
üzerindeki 1909 
hastayı uzun bir 
süre gözlemledi. 
Belirli aralıklarla 
deneklerin beyin 
MR’lan çekildi. 
Uzmanlar, kişilerin 
içki tüketim oranı 
arttıkça, beyin 
dokusunda azalma 
olduğunu, yani kişi
lerin beyninde bir 

olduğunu ortaya 
koymuştur. Bu 
kişiler, doğru ilaç 
kullanımı yanında 
doğru giysi çeşidi 
ve materyal 
seçimiyle de bu 
rahatsızlıktan 
daha az zarar 
görmektedir." 
dedi.
Doç. Dr. Aktuğlu, 
bebekler ve küçük 
yaştaki çocuklar 
şikayetlerini tam 

küçülme meydana 
geldiğini gözledi. 
Az miktarda alkol 
tüketen kişilerin 
beyinlerinde bile 
ilerleyen zamanla 
küçülme meydana 
geldi. Alkol tüketi
minin, beynin 
küçülmesine nasıl 
yol açtığının 
yanıtını henüz bula
mayan uzmanlar, 
ayrıca az miktarda 
içilen alkolün 
sanıldığı gibi felç 
riskini de azalt
madığını ileri 
sürdü.
Dr. Ding, "Şimdiye 
dek yapılan araş 
tırmalar ölçülü 
tüketilen alkolün 
kalp ve damar 

anlamıyla dile 
getiremediği için 
onların giysilerinin 
üretiminin daha 
fazla titizlik gerek
tirdiğini açıkladı. 
Aktuğlu, "Özellikle 
deriyle doğrudan 
temas halinde 
olan giysilerin, 
kesinlikle sağlık 
şartlarına uygun 
şekilde üretilmesi 
gerekmektedir.
Bu proje kap
samında bebek ve 
çocuk iç giyiminde 
en çok kullanılan 
kumaş türleri ve 
bunların hammad
deleri belirlenerek 
uygun kumaşlar 
hazırlatılacak, 
giysilerin 
kalıpları 
çıkarılarak 
dikilecektir" 
diye konuştu.

Aydın Adnan 
Menderes 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Ömer Faruk 
Şendur, ani hava 
değişikliklerine 
bağlı olarak 
ortaya çıkan 
yüz felci 
rahatsızlığına 
dikkat çekti. 
Özellikle ani 
mevsimsel ısı 
değişikliklerinde 
yüzde asimetrik 
değişiklik, ağızda 
çekilme ve göz 
kapağını kapata- 
mama gibi belirti

sağlığına 
yaradığını ortaya 
koydu, ancak 
bizim araştırma 
sonuçlarımız 
bunun doğru 
olmadığını 
gösterdi" dedi. 
Araştırma, 
Amerikan Kalp 
Birliği nin Stroke 
dergisinde yayım
landı.

Soğukta yüz

lerin yüz felcinin 
habercisi 
olduğunu vurgu
layan Sendur. 
"Yüz felci, 
tedavisi mümkün 
olan bir rahat 
sizlik. İlaç 
tedavilerinin 
yanı sıra rehabil
itasyonla başarılı 
sonuçlar alını 
yor" dedi.
Şendur, yüz 
felcine karsı alı
nacak en basit 
önlemin ani hava 
değişikliklerinde 
kulak ve boyun 
bölgesinin kaşkol, 
bere ya da sapka 
y ar d ı mıy la koru - 
m ak olduğunu 
söyledi.

NÖBETÇİ ECZANE

9 Aralık 2003 Salı 
SENA ECZANESİ

YIL : 31 SAYI : 1715
FİYATI : 200.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri Gt LER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

BasAhoı Yer : KÖRFEZ OFSET
MatbaachkAaunahk-Reklamahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3 B GEMLİK

(Dîni bayram Galeri ve Pazar yien m) ।
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Tuzsuz zeytin üretildi
Seyfettin SEKERSÖZ

I Gemlik li işçi emek* 
Ksi İsmail Kaptan, 
özellikle şeker hasta
larına yönelik diyet 
sele zeytini üretti. 
Gemlik'te ikamet 
eden ve Küçük 
Kumla beldesinde 
beyaz eşya tamirci 
fiği yapan işçi emek
lisi İsmail Kaptan, 
yaklaşık 5 yıldır 
üzerinde çalıştığı

I tuzsuz zeylin üreti-
I mini gerçekleştirerek 
I diyet hastalarının 
| zeytin yiyememe
I korkusuna son verdi. 
I Yıllar önce tanıdığı 
I bir doktorun kendi- 
I sine "Gemlik zeytin 
| memleketi, neden 
| tuzsuz zeytin 
I üretilmiyor?" deme- 
I siyle araştırma çalış- 
| malarına başladığını 
I söyleyen 49 yaşmda- 
I ki İsmail Kaptan, 
I ürettiği tuzsuz

zeytinin mutfak açık
lığında yaklaşık 6 ay 
bekletilmesine rağ
men bozulmadığını 
görünce "ben bu işi 
başardım" diyerek 
ortaya çıktığını 
söylüyor.
Ürettiği ‘sele zeytini’ 
dediğimiz mevsimlik 
zeytini kendi 
formülüyle hiçbir 
kimyevi madde 
kullanmadan yap
tığını ifade eden 
İsmail Kaptan, 
önümüzdeki aylarda 
salamura tipi zey
tininde tuzsuz kul
lanımı için 
çalışmalar başlata
cağını söyledi. 
Buluşu için devletin 
kendisine yardımcı 
olmasını isteyen 
Kaptan, "En azın
dan içinde kimya 
sal maddelerin 
bulunmadığını

içeren tahlille? için 
yardımcı oluna 
bilir" derken ikinci 
isteğinin de üreti
minde kendisine 
destek verecek 
sponsor bulunması.
Buluşu için 
geçtiğimiz yıl

Marmarabirlik yöne
timine başvurduğunu 
söyleyen İsmail 
Kaptan, kendisine 
birliğin Genel 
Merkezi’ne gitmesi 
yönünde yol göste 
riîmesine karşılık 
formülünün TSE’li 

olmadığından 
cesaret edemediğini 
söylüyor.
Kaptan ayrıca, 
Avrupa’ya zeytin 
ihraç eden firmalarla 
da bağlantı kur
duğunu belirterek 
"Numuneler 
verdim, onları 
Avrupa’daki müş
terilerine göstere
cekler ve bana 
cevap verecekler. 
Avrupa’lı tuzsuz 
zeytin yediği için 
talebin olacağını 
umuyorum" diyerek 
iyimser konuşuyor. 
Yeni toplanan mah
sulden elde ettiği 
tuzsuz zeytinin 
15-20 gün gibi 
zamanda oluştuğunu 
söyleyen Kaptan, 
"Maddi durumum 
elvermediği için 
kimyasal tahlilleri
ni yaptıramadım" 

derken, önceleri 
hobi olarak başlat
tığı çalışmalardan 
elde ettiği ürünü 3ce 
sokaklarında ken
disinin vatandaşlara 
tanıttığını söyledi. 
İsmail Kaptan.
"Fikirlerini 
sorduğum insan
ların hepsi bana 
'Mükemmel' 
kelimesini 
kullandılar.
Bu kelimeyi vatan
daşın ağzından 
duymak beni 
memnun etti ve 
hırslandırdı" 
diye konuştu.
İsmail Kaptan, ayn- 
ca, tuz’un olmadığı, 
acı’nın bulunmadığı, 
dahası zeytinin için
deki yağın kaybol
madığı "Tuzsuz Sele 
Zeytini" ni, isteyen
lere özel olarak yap
tığını belirtiyor.

BAŞSAĞLIĞI
DYP Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, 

İl Delegemiz Sayın Avukat Gökhan Taylan’ın 
Saygıdeğer Babası

Osman TAYLAN’ın
vefatını üzüntüyle öğrendik.

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

DYP Gemlik İlçe Teşkilatı adına İlçe Başkanı
Faruk GÜZEL



FİYATI : 200.000. TL. olduğu bildirildi. Haberi sayfa 2'de

ANAP’ın M Kumla 
adayı Ercan Kavlak

Anavatan Partisi Küçük Kumla beidesssn 
belediye başkan adayını açıkladı. Önceki 
gün İl Başkanı Orhan Efe nin de katıldığı L 
belde seçim bürosunun açılışında ANAP «ı I 
Küçük Kumla adayının Ercan Kavlak I

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Aralık 2003 Çarşamba

Güne Bakış

bu hafi ie tasmanı
YıbYak A.S. ye 
vernseierinsn devlet 
maSaraa özel

Bittik Yönetim Kurulu dün gece yaptığı toplantıda, kızıl zeytin alım tavan fiyatını 1 milyon 500 bin tira

Marmarabirlik’ten zeytine peşin ödeme
Havaların birden soğuması ve zeytin üreticisinin ürününün yüzde 60’ını toplayamaması nedeniyle, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu bir dizi kararlar aldı. Bunların başında zeytinin kırağı ve don yüzünden kaplık özelliğini kay
betmeden hasad edememe riskinin arttığı belirtilerek, mağdur üreticinin zararını aza indirmek için destekleme 
kararı aldı. Birlik, bugünden itibaren siyah, kızıl ve yağlık zeytinlerinin bedellerinin tamamını peşin ödeyecek. 
Aynca kızıl zeytinlerin ahmına da başlayacak. Tavan fiyatına da 1 milyon 500 bin lira ödeyecek.

Özelleştirmeye tepki gösteren işçiler dün iş çıkışında fabrikadan ayrılmadılar

İşçi TUGSAŞ’da eylemde
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

TÜĞSAŞ özelleşirken
Özelleşme furyası devam ederken, dün Gemlik 

Gübre Fabrikası için 6 firmanın Özelleştirme 
Yüksek Kurulu’na verdiği fiyatlar açıldı.

En yüksek teklifi, Yıl-yak A.Ş. 83 milyon 100 bin 
dolar olarak sunmuş. Onu ünlü Albayraklar A.Ş. 82 
milyon 100 bin dolar ile Toros Gübre ise 81 milyon 
dolar ile izlemiş.

Bu özelleştirmenin birinci aşaması olduğu için 
TÜGSAŞ’m Yıl-yak’a verildiği söylenemez.

Ancak, Petrol İş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han’ın da söylediği gibi, iki yıl önce yine açılan 
bir ihaleye verilen 99 milyon dolar yetersiz bulun
duğu için özelleştirme ertelenmişti.

Amonyak tesislerinin 300 milyon dolara mal 
olduğunu düşünürsek, bu fiyatlara fabrika satıla
maz. Bîr kez TÜĞSAŞ zarar eden bir kuruluş değil.

Türk çiftçisinin gübre gereksiniminin yüzde 45'1 
bu fabrikadan karşılanmakta. Durum böyle iken, 
salt IMF İstiyor diye bu kurum satılmamalı.

Bundan önce, özelleştirilen birçok kamu iktisadi 
kuruluşu alfalarına adeta peşkeş çekildi. Birçoğu 
taksitlerini ödemediği gibi, kıymetli arazilerde üre
tim yapmak yerine arsa olarak sattı.

Aynı akıbet TÜGSAŞ’m başına gelmemeli.
Bursa Serbest Bölge TÜGSAŞ’m hemen yanı 

başında.
BIJSEB e ait arazilerin metre karesi 200 dolardan 

satıldığına göre, yalnız TÜGSAŞ’m arazi değeri 200 
milyon dolar eder.

Ya limana ne demeli.
TÜGSAŞ’ta işçi işyerini terketmemekte haklı.
Kar eden ekmek teknelerinin, TÜGSAŞ’m satılma-

I maşım istiyor.
! Satılacaksa da hakkının verilmesini ve iş güvenliği 
istiyor.

Dün özelleştirme kurulu tarafından satış sonuçları açıklanan Gemlik 
Gübre Fabrikası’nın satışını istemeyen fabrikada çalışan Türkiye 
Petrol-İş Sendikası’na bağlı işçiler, işten çıktıktan£onra fabrikayı ter
ketmeyerek, sonucu beklemeye başladılar. Petrol-İş Şubesi Bursa 
Başkanı Nuri Han, TÜĞSAŞ’ı peşkeş çektirmeyeceklerini söyledi.
TÜĞSAŞ işçcileri 
Gemlik Gübre 
Fabrikası nın özel 
(eştirme kapsamın 
da satışının durdu
rulmasını isteyerek 
dün eylem yaptılar. 
Saat O8.oo'de 
işten çıkan 
işçiler, işyerini 
terketmeyerek bir 
ara kendilerini 
çıkış kapısına 
zincirlediler.
DESTEK GELDİ 
TÜĞSAŞ işçisine 
dün. Gemlikli 
siyasilerden 
destek geldi. 
AKP, DYP, CHP, 
SP ve MHP İlçe 
başkanlan fabrikaya 
giderek eylemci 
işçilerle görüştüler. 
SATIŞ GERÇEKLEŞTİ 
Dün akşam Özelleş 
t irme Yüksek Kuru 
lu'ndan yapılan açıkla
mada, ihaleye katılan 
6 firmadan en yüksek 
bedeli 83 milyon

100 bin dolar ile 
Yıl-Yak A.Ş. nin verdiği 
ve ihalenin bu firmada 
kaldığı bildirildi.
Albayraklar A.Ş. 82 
milyon 100 bin dolar. 
Toros Gübre A.Ş. 
81 milyon dolar 
Gümbetaş A.Ş. 
77 milyon dolar.
Bağlaş A.Ş.
69 milyon

950 bin dolar.
GAP A S tse 
42 milyon dolar 
teklif verdiler.
HAN'IN AÇIKLAMASI 
Petrol 4s Sendikası 
E ursa Şube Başkam 
Nuri Han. gazetemize 
yaptığı açıklamada.
2 yıl önce TVĞSAŞ'a 
99 m i İyon dolar 
verildiği halde ihalenin

çektirmek olacağa*.
yalnız amonyak 
loiıhıssn 300 
milyon dolara mal- 
olduğunu söçledi.

Geniş haberi s\$ 3 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Anavatan Partisi Küçük Kumla Belde teşkilatını hizmete açtı

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir dışın
da olması nedeniyle, bugünkü yazısı elimize 
ulaşmamıştır. Okuyucularımızdan özür dileriz.

İbrahim BABÜR
Emekli PTT Müdürü

Türklere Barbar diyen 
Başpiskopos Hristodulas’a

Olay Girit Kandiya (Irakliyen)da yaşanmıştır. Girit'te 
zenginlik kadar hırsızlıkta çokmuş. Günün birinde “Çavuş" 
lakaplı (Hüseyin Cakmak)’ın çift sürdüğü iki öküzü çalın- 

> uuş. .ıradan haftalaan geçmiş, öküzleri bulma ümidini yitir- 
, m».

Öküzler gidince kahveye daha çok takılır olmuş. Yine 
böyle düşünceli kahvede otururken, hızlı hızlı gelen bir 
hemşehrisi yanma yanaşmış, (Adını sanını söylemişte hatır
layamıyorum) Senin çalman öküzlerle filan koyun filan 
maresında çift sürüldüğü haberini ulaştırmış kendisine.

Hemen kalkmış, evden eşeğine bindiği gibi yola koyul
muş. Çavuş, tarif edilen mahalde hakikaten bir rumun ökü
zleriyle çift sürdüğünü görmüş.

Yaklaşmaya başlamış, iki üç yüz metre mesafe varken, 
ram üstüne geleni fark edip tanıyınca, öküzleri öylece 
bırakıp kaçmaya başlamış. Çavuş’ta eşekten inmiş, peşine 
düşmüş.

Üç beş dakika süren kovalamacada, Rum arazide bulu- 
I nan bir yerden atlamış ve nasıl olmuşsa ayağı kırılmış, 

> yığılmış kalmış.
| Rum acıdan danalar gibi böğürüyormus. Caviıs Çanına 

varıp durumunu görünce öfkesi geçmiş. Allah beni 
dövüştürmeden, dalaştırmadan benden daha güzel cezasını 
vermiş’ düşüncesiyle elini bile kaldırmamış.

Vakit akşama yaklaşıyor muş. Rum başlamış yalvar
maya “Hüseyin ben ettim sen etme, ne olursun beni bura
da bırakma, beni şehre götür” diye.

Çavuş dayanamamış, yalvarmalarına. Gitmiş öküzlerini 
pulluktan çözmüş, iplerini boynuzlarına dolayıp yola bırak
mış, eşeğine de gidip Rum'u bindirmiş. Öküzler önde eşeğe 
bindirilmiş, Rum ortada en arkada Çavuş yayan yola koyul
muşlar. Epey yol almışlar.

Çavuş öğlede yemek yememişmiş, uygun bir yere 
gelince, eşek semerine asılı torbada ekmek katık var, otu
rayım bir kaç lokma yiyeyim, sonra yola devam ederiz 
demiş. Daha yemeğe oturmadan Rum, ‘ben de acıktım, 
bana da biraz kopar yiyeyim’ demiş. Çavuş ekmeğinden 
katığından vermiş, yemeğe başlamışlar.

Yemek arasında Çavuş, Rum’a, ‘şu allahın büyüklüğüne 
bak, az evvel sana dayağımı yidirmek için seni bana 
kovalatıyordu. Şimdi ise sana benim ekmeğimi yidiriyor.’ 
demiş. (Çocukluğumda yakınen tanıdığım bahçe komşu
muz, mavi gözleri çakmak, çakmak parlayan, pala bıyıklan 
ile korktuğum, ürkütüçü bir sima olarak hatırladığım 
Çavuş Hüseyin'in ne kadar insanı duygu taşıdığımı hisset
miştim.

Yemek faslı bikmiş. Tekrar yola koyulmuşlar, şehre gir
erlerken, Gemlik’te Sadık Ağa namıyla tanıdığım (Sadık 
Karadağ) tesadüf etmiş.

Çavuş’a hayrola nereden böyle demiş.
Çavuş olayı kendisine anlatınca nereden böyle demiş. 

Çavuş, olayı kendisine anlatınca, dayanamamış, 
gençliğinin verdiği pervasızlıkla Rum’a hırsızlık yaptıktan 
sonra böyle merasim konvoyuyla şehre gelmeye utanmadın 
mı? diyerek yüzüne tükürmüş. Rum bu hakarete çok içer
lemiş. İyileştikten sonra dövmek için epey fırsat kollamış. 
Sadık Ağa, durumu sezdiği için tedbirli davranarak kendi
ni sakınmış daha sonra mübadele olmuş. Çavuş, benim 
yüzümden ayağı kırıldı. Araya kırgınlık girmesin düşünce
siyle Rum'u hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun, bir 
ihtiyacın var mı, diyerek gönlünü almış ve olayı tatlıya 
bağlamış. Evet, Sayın Başpiskopos, bu baahsettiğim 
Fürkter mi barbar?

ANAP’ın Küçük Kumla 
adayı Ercan Kavlak

Seyfettin SEKERSÖZ
Anavatan 
Partisi 
Kumla Belde 
Teşkilatını 
önceki gece 
kalabalık 
katılımla 
açarken İl 
Başkan Orhan 
Efe, Belediye 
başkan adayının 
Ercan Kavlak 
olduğunu 
açıkladı.
Kiicük Kumla 
kov içinde 
geçtiğimiz 
seçimlerde
AK Partinin 
kullandığı yere, 
bu kez Anavatan 
Partisi’nin 
seçim bürosu açıldı. 
Açılış törenine İl 
Başkanı Orhan Efe, 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler, Küçük Kumla 
Belde Başkanı 
Kemal Türe, 
Belediye Başkan 
adayı Ercan
Kavlak ve partililer 
katıldılar.
İl Başkanı Orhan 
Efe, açılış kurdelesi
ni kesikten sonra 
yaptığı konuşmada,

Anavatan Partisinin Küçük Kumla'dakî 
seçim bürosunun açılışı İl Başkanı Orhan 
Efe tarafından yapıldı.

Kumla Belediye 
Başkan adaylarının 
Ercan Kavlak 
olduğunu söyledi. 
Orhan Efe, 
"Mutlu bir akşam 
yaşıyoruz. Yeni 
adayımız Kumla’ya 
yenilikler getire
cektir. Seçimlerden 
partimizin mutlu 
çıkacağından 
eminiz. En tecrü
beli ve en güçlü 
yerel yönetimler 
bizde. Sivil toplum 
örgütlerine elimizi 
uzatıyoruz, en iyi 
aday kimdeyse 
onlar destekleyin.

bizim adun-ınmıt 
da en iyisi alacak
tır. 29 Mart sabahı 
yeni projeler üret
mek için 15 iunya 
sıyla birlikte bu 
işi biz yapa- ağız" 
dedi.
ANAP’ın Kıxı»k 
Kumla Bdedn* 
Başkan adav
Erca n Kavla k ne. ’ 
en mutlu gu no 
yasadığını 
belirterek.
"Başarılı ola» ağr- 
ma. Küçük sumla 
ya hizmet 
vereceğime 
inannorum dedi

Anavatan Partisi Küçük Kumla da 
belediye başkan adayının Ercan Kavlak

olduğunu açıkladı.
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TÜGSAŞ 
I işçisinden 

II
özelleştirme tepki

İşçi TUGSAŞ’ı terketmiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Özelleştirme kapsamın
da bulunan Gemlik 
TÜGSAŞ Tesisleri'nin, 

ihaleye çıkması 
beklenirken, işlet
mede çalışan işçiler, 
işyerlerini terketmeme 
karan aldı.
Dün sabah saat 
08-oo de işten çıkan 
işçiler işyerlerini terket- 
meyerek, özelleştirme 
komisyonunda tek
liflerin açılıp neticelen
mesine kadar eylemle 
rine devam edecekleri
ni açıkladılar.
1974-1978 yıllan 
arasında montaj çalış- 
malan tamamlanarak 
ilk deneme üretimine 
başlanılan eski adıyla 
Azot Sanayi T.A.Ş. 
yeni adıyla TÜGSAŞ 
tesislerinin ülkede 
başlatılan özelleştirme 
cahsmalanyla özel 
sektöre devredilmesini 

। istemeyen işçiler, 
Jkarara tepki olarak 

işyerlerinden çıkma
yarak toplu olarak 
yemekhanede 
özelleştirme sonucunu 
bekliyorlar.
Fabrika önünde işçiler
le birlikte açıklama 
yapan Petrol-İş Şendi 
kası Bursa Şube Baş 
kam Nuri Han, özel 
leştirmeyle birlikte 
gübre üretiminin özel 
sektörün eline geçe
ceğine dikkat çekerek, 
"Tarımı ve ülke geliri
ni ilgilendiren bir 
konuda 650 işçi ön

plana çıkarılmaz, 
bizim amacımız tüm 
ülkenin bu işten zarar 
göreceğidir" dedi. 
FİYATI KORUNSUN 
iki yıl önce aynı 
ihalenin yapılmak 
istendiğini de hatırlatan 
Nuri Han, "96 milyon 
dolar fiyat verilmişti. 
Şu anda sadece 
amonyak tesisleri 300 
milyon dolara mal 
edildi. Fabrika 650- 
700 milyon dolardan 
aşağı fiyat verilip 
özelleştirilirse, bunun 
altında peşkeş ararız" 
diye ucuz satışa 
tepki gösterdi.
Fabrikanın ülke tarımı
na olan katkısının 
devlet eliyle devam 
etmesini isteyen Nuri 
Han, "Devletin elinde
ki gübre gücü özel 
sektörün eline geçti

Tekke özlemi

TAŞI 
GEDİĞİNE

Tekkeler kapatıldığı için 
ahlaki değerler yozlaşmış. 
Bunları söyleyen AKP’li bir milletvekili 
cana kıyan caniler nerelerde ve de

Okullarda değil, tekkelerde, medreselerde. 
Görünen, bilinen gerçek bu

ğinde büyük koz veri 
lerek tarıma darbe 
indirileceğini" söyledi. 
Han, "Olumsuz sonuç 
halinde işyerimizi 
terketm eyeceğiz.
Fabrikamızı ilgilen 
diren konuyu yine 
fabrikamızın içinde 
konuşacağız" dedi. 
ARAZİLER çok 
DEĞERLİ

Devletin Et Balık 
Kurumu Tesislerini 
satarak hayvancılığa 
indirilen darbenin ağır 
faturasının hala ödeye 
mediğini söyleyen Han, 
yurt dışından ithal 
edilen et’lerin ülke 
insanına verdiği 
zararları örnek 
olarak gösterdi.
Nuri Han, "Şimdi Et 
Balık Kurumu Tesisle 
rinin arsalanna bina 
lar göz diktiler, dev 
letin yerleri talan 
edildi. TÜGSAŞ tesis
lerine ait boş arazi
lerin metre karesi 
17 dolardan Serbest 
Bölge’ye satışı 
yapıldı. Şimdi ise bu 
yerler 200 dolardan 
satılıyor. 941 dönüm 
araziye sahip TÜGSAŞ 
tesislerin yer değeri 
nin ne olduğunu tah
min etmek zor olmaz" 
diyerek özelleştirme 
idaresinin tesisleri 
650-700 milyon dolar
dan aşağı devret- 
memesinin doğru ola
cağını savundu.
6 FİRMA 
TEKLİF VERDİ 
Özelleştirme kapsamın
daki Gemlik TÜGSAŞ 

tesisleri için 6 firmanın 
teklif verdiğini bildiren 
Petrol-lş Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han. 
"Samsun Fabrikası 
için iki firmanın teklif 
verdiğini öğrendik.

50 milyon dolardan 
özelleştirilmek istenen 
fabrika için teklifin 
biri 36 milyon dolar 
diğeri ise 16 milyon 
dolar. Sonuçta ihale 
yapılmadı. Eğer 
Gemlik Tesisleri için 
de belirlenen fiyat 
verilmezse ihalenin 
iptal edileceğini bek
liyoruz" açıklamasında 
bulundu.
SİYASİLERDEN 

DESTEK
TÜGSAŞ’ın özelleşti 
rilmesine tepki göste 
ren işçilere siyasi par
tilerden de destek 
gelmeye başladı. AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, emekli 
olduğu TÜGSAŞ 
tesislerine giderek 
arkadaşlarına destek 
olduğunu gösterdi. 
Şahin, burada işçilere 
yaptığı destek konuş
masında "Ben buraya 
siyasi parti başkanı 
olarak değil, buradan 
emekli olan sîzlerden 
biri olarak geldim. 
Sîzler bu tesislerin 
özelleştirilmeyeceği 
düşüncesiyle hareket 
ederek çalışmanızı 
istiyorum. Popilis 
konuşmalara gerek 
yok. önemli olan 
tesislerin değeriyle 
satılmasıdır. İşçi 
aklarının korun
masıdır. Ekmek 
davasında particilik 
olmaz ' diye konuştu.

Yazarımız Erol Gurcay’m bugünkü 
yazısı elimize ulasmadbğmdan yay*' 
layamadık. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. Gemlik Körfez

İnsan Hakları 
Günü kutlanıyor

Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafın
dan İnsan Haklan 
Evrensel Bildirisinin 
kabul edilişinin 
yıldönümü bugün 
törenlerle kutlanacak. 
İnsanlar arasında dil, 
din, ırk, cinsiyet farkını 
ortadan kaldıran ve ilk 
kez ulusların ortak 
olarak kabul ettiği 
İnsan Haklan Evrensel 
Beyannamesinin kuru
luş yıldönümü nede 
niyle bugün Gemlik 
Belediyesi Kültür 
Merkezi nde bir 
tören düzenlenecek. 
Gemlik Özürlüler 
Okulu Müdürü 
Tamer Sivri, 9 Aralık 
1975 tarihinde de 
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nun 
3444 konu karan ile 
“Sakat kişilerin hak
lan” bildirgesinin de 
kabul edildiğini hatır
latarak, bu bildiride 
özetle sakatlara 
şu haklann 
tanındığını söyledi. 
“Sakat kişiler, bu 
beyannamede ileri 
sürülen haklardan 
yararlanacaklardır. 
Bu haklar, sakat 
kişinin ya da ailesinin 
sahip olduğu ırk. 
renk, cinsiyet. Hsan. 
din. siyasal ya da 
diğer fikirler, milliyet 
veya köken. varirk ce 
doğum gibi konularda 
hiçbir ayrıcalık 
gözetilmeden, dünya 
dakî bütün sakat 
kişilere tanınmıştır. 
Sakat kişinin insan 
haysiyetine saıgı gös
terilin esi. onun 
en doğal hakkıdır. 
Sakar kişfle rin sakat 
lık veto noksanlık
larınm sebebi, duru- 
mu ve ciddi» eti 
ne olursa olsun 
ayn t loştaki sağ4«m 
■ rfcadaj la rmm sahip 
oldu klan düzgün 
ı«şama koşullanma 
mümkün olduğu ka 
dar normal ölçüde ce 
Çok miktarda sahip 
olmak baklandır.

Sakat kişilerde diğer 
insanların sahip ol 
duldan medeni ve 
siyasi haklara sahgz- 
tirler. Akıl hasta
larının haklan 
bildirisinin 7. mad
desinde bu hakların 
sınırlandırılması ya 
da kaldırılması ile 
ilgili hükümler belir
tilmiştir. Sakat kişi
lerin kendi kendileri 
ne yeterli olmalarını 
sağlayan önlemler, 
mümkün olduğu 
kadar alınmalıdır. 
Sakat kişiler, tıbbı 
psikolojik ve fonksi 
yönel tedavi hakkma 
sahiptirler. Protez, 
ortopedik uygula
malar. tıbbi ve sosyal ] 
reheMütesy<Mi çalış
ma lan, eğitim, mesle
ki eğitim, stajı ve 
rehabilim n o*.
yardım, iştişara, plas- I 
man çıkaracak ve 
onların sosyal 
beraberiiHerîm ka- 
landıracak diğer 
bütün /nobşet ier ce 
bo maddenin kap
samına dahildir 
Sakat kifdec 
ekonomik ve eacpol 
gumhk hefcfano 
düafün bayat Stan
dard ı hakimrn sahip
tirler. Ekonomik ve 
sosyal plammalarm 
bütün erreferinde 
sakatlar. önel ihtiyaç 
iarmm daimi düşünül I 
ani ce gereçekteşti 
rihncsı gereken kişi 
ferdir Sakat irşiler.
•BeierMe berhkre 
paşama ce her türlü 
sosvel. yaratıcı ve 
eğiendsnci foafivete 
katılma hakkma 
sah rptiTİer Her türü 
■stîsmariordan. ayrım 
<x kötüye fcnBande- 
bür ce haysiyet tamcı 1 
posa ve dorrnncşinr- 
dan bornnmahdninK. 
Adlî dnraenbendi 
aleyhlerine gelişirse o j 
zaman bn ktşmrn 
neden veca zeka 
duru m m tam 
olarak dikkate 
almmahdır.
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2004 “Trafik yılı” 
ilan edildi Ettik üreliminde tam

Ülkemiz ölümle 
sonuçlanan kazaların 
en fazla görüldüğü 
ülkelerden biri. Her 
yıl, binlerce vatan
daşımız trafik canavarı 
nedeniyle yaşamını 
kaybetmekte, sakat
lanmakta. Kazalar 
nedeni ile oluşan 
ekonomik kayıplar, 
çok yüksek 
rakamlara ulaşmakta. 
Ekonomik ve sosyal 
yaşam üzerinde 
böylesine derin etkileri 
bulunan trafik sorunu, 
toplumun tamamını 
ilgilendirmesine rağ
men, kamuoyunda 
yeterli ilgili göremiyor. 
Halbuki sorunun 
çözümü, konuyla 
görevli kurumlann 
yanı sıra, toplumun 
tüm kesimlerinin 
özellikle sivil toplum 
örgütleri ile gönüllerin 
kafalımı ile mümkün 
olabilir.
OLUMLU ADIM 
Tüm bu gerçekleri 
değerlendiren 
Başbakanlık, yayım
ladığı bir genelgeyle 
2004 yılını “Trafik

0 aS @ a 
i 
i 
I 
s a 
i a 
I a a a

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 KALİTEJ3E ÖNCÜ

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

yılı” olarak belirledi. 
Söz konusu genelgeyle 
O Trafik konusunda 
kararlı önlemlerin alın
ması ve hızla uygula
maya konulması 
O Konuyla ilgili 
altyapının geliştirilmesi 
O Eğitim desteğinin 
sağlanması 
O iletişim tekniklerine 
uygun olarak hazırlan
mış, uyarıcı ve eğitici 
materyallerin yurt 
çapında yaygın ve 
etkili bir şekilde 
kullanılarak kamuoyu
nun ilgisinin aktif 
tutulması
O Bireysel ve toplum
sal duyarlılık ve trafik 
bilinci oluşturulması ve 
gelişti rilmesine 
yönelik etkinliklerin 
yaygın bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ve 
sürekliliklerinin sağlan
ması amacıyla 2004 

yılı “Trafik yıh 
olarak ilan edildi. 
Genelgeye göre 2004 
trafik yılı boyunca 
yapılacak etkinliklerin, 
özellikle sivil toplum 
kuruluşlarının katılım 
ve desteğiyle gerçek 
leştirilmesi sağlanacak. 
Ayrıca tüm kamu 
kurum ve kuruluşları, 
valililer, belediyeler, 
üniversiteler bu faali 
yetlere gereken katkıyı 
sağlayacak. 2004 yılı 
trafik yılı etkinlikleriyle 
ilgili hazırlanacak 
program ise İçişleri 
Bakanlığınca aynca 
bildirilecek. 2004 
Trafik yılı boyunca 
yapılacak etkinliklerin 
trafik canavarına karşı 
toplumun bilinç lenme- 
sine yadımcı ol masını 
ve trafik kaza larının 
azalmasına katkı sağla
ması amaçlanıyor.

Elektrik üretimi, ilk 
kez 2004 yılında 150 
milyar kVVh’yi 
geçecek. Son 8 yılda 
yüzde 64.2 artan 
elektrik üretiminin, 
gelecek yıl bu yıla 
göre yüzde 8.3 
artarak, 153.4 milyar 
kWh’ye ulaşması 
bekleniyor.
Hedeflere göre, 
önümüzdeki yıl termik 
üretimin 115 milyar 
750 milyon kWh, 
hidrolik üretimin ise 
37 milyar 650 milyon 
kWh olması 
bekleniyor.
Bu yıl için termik üre
timin 105.2 milyar 
kWh, hidrolik üre
timin ise 36 milyar 
450 milyon kWh 
olduğu göz önüne 
alındığında termik 
üretimin yüzde 10,

İşveren işçisinden
0 a a 
İ

hidrolik üretimin ise 
yüzde 3.3 oranında 
artacağı öngörülüyor. 
Öte yandan, bu yıl 1 
milyar 520 milyon 
kWh olan ithalatın, 
önümüzdeki yıl 1 mil
yar 530 milyon 
kWh’ye, 420 milyon 
kWh olan ihracatın ise 
430 milyon kWh’ye 
çıkacağı hesaplanıyor. 
TÜKETİM
Bu yıl için 142 milyar 
750 milyon kWh 
olarak öngörülen 

sorumlu olacak
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yürür
lüğe girdi. İşveren, işle ilgili her konuda 
işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla 
yükümlü olacak.
Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas ab- 
narak hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenfiği 
Yönetmeliği" Resmi Gazete de yayımla
narak, yürürlüğe girdi.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel 
görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlike»» 
azaltılması veya tehlikenin kaynağında' 
yok edilmesi için işverene öneride buk* 
ma ve işverenden gerekli tedbirlerin ak
masını isteme hakkına sahip olacak. 
İşveren, işçileri, işyerinde maruz kalacak
ları sağlık ve güvenlik risklerine uygı» 
olarak sağlık gözetimine tabi tutacak. 
Yapılan işin özelliğine göre, işin ıku»» 
süresince sağlık muayeneleri düzenli 
aralıklarla yapılacak.

GAZETE DAĞITACAK
ELEMAN ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Cad. Bora $k. No: 5/ B 
Tel: 513 96 83 GEMLİK

tüketimin ise gelecek 
yıl, yüzde 8.2 artışla, 
154.5 milyar kWh’ye 
çıkacağı planlanıyor 
Kişi başına tüketimin 
ise ilk kez bu yıl 2 b» 
kVVh’nin üzerine aka
cağı ve 2 bin 19 İcWh 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Kişi başına tüketimin 
2004 yılında ise 
yüzde 6.6’lık artışla 2 
bin 152 kWh olacağı 
hesaplanıyor.

i i I
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Semercilik mesleği yok oluyor
Motorlu araçların at, eşek ve katırın yerini 
alması sonucu Ata mesleği olan semerciliği 
ilçemizde bir tek Ali Ata yürütüyor. Ata, bu 
mesleği kendisinden sonra sürdürecek 
kişinin bulunmadığını söylüyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Değişen ve gelişen 
teknolojiye yenilen 
mesleklerden biri de 
Semercilik mesleği. 
Taşı toprağı inleten 
Köroğlu. "Delikli 
demir icat oldu 
mertlik bozuldu" 
demiş ya.. Semer 
cilikte aynen öyle. 
35 yıldır ilçede 
Semercilik yapan ve 
ilçenin tek semercisi 

olarak mesleğini 
yürüten Ali Ata’da 
kendine göre haklı. 
O da mesleği için 
diyor ki, "Traktör 
çoğaldı, Semer 
cilik ölüyor." 
HEY GİDİ GÜNLER 
Ali Ata 52 yaşında. 
Büyük Kumla’da 
dünyaya gelmiş. 
Genç yaşlarda eski 
semercilerden

İbrahim Tombul’un 
yanında başlamış 
mesleğe.
Ali Ata, mesleği 
ile ilgili şöyle 
konuşuyor: "Askere 
gitmeden önce 
merakla başladığım 
semercilik mesleği
mi askerden dönü 
şümde yapamadım, 
{•tonunda fabrika 
işçisi olmak iste 
dim. Fakat ne yazık 
ki iş bulamadığım 
için tekrar semerci 
liğe geri döndüm. 
Önce köy köy 
dolaşarak tamirci
lik yaptım.
Sonra ilçede 
dükkan açarak, 
bugünlere kadar 
mesleğimi 
sürdürdüm. ” 
10 yıl öncesine 
kadar semercilik 
mesleğinin geçer

filiğini koruduğunu 
söyleyen Ali Usta, 
özellikle odunculuk 
vanan dağ 
köylerinde kullanılan 
semerlere, bu yıl 
odun maktalarının 
verilememesi yüzün
den iş talebi 
olmadığını, gelecek 
yaza kadar dükka 
nını kapatacağını 
söyledi.
ESKİDEN KAZANÇ 
KAPISIYDI 
Bir zamanlar

10 liraya yaptığı 
semerden 7 lira 
kazandığını belirten 
Ali Ata, simdi ise 
150 milyondan 
yaptığı semerden 
50 milyon lira 
kazandığını söylüyor. 
"3 günde yaptığım 
semerden kazan 
dığım 50 milyon 
lira benim sadece 
yevmiyemdir.
Semer içine doldur
duğumuz sazlan 
bir zamanlar dere

kenarianndan 
keserdik.
Şimdi ise yerler 
kurudu ğu için 
Kemal pasa'dan 
para ode Lerek 
saz getirtiyoruz* 
diyen Ali Usta, 
Ata mesleğinin 
kaybolmakta 
olduğunu görerek 
üzülüyor ve 
“Sanırım bu 
mesleği benden 
sonra yapan zor 
bulunur" diyor.

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

1“ SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAMR SOBASI RAZYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

AKILLI JSITIC 
A

TOYÖSSfiRET

BVİNİZt -ÎŞYBRİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YAŞAYIN

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR

PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ

: Yeni Pazar Cad. ___

'""““gemIjk ,e/BTEL:513 78 071

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYDI
S^vee^513 96 83

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!

it AY TATSİT İNSAfl) w t YIL SASABYİ

✓ OEM Bkgisayar Satışı ✓ Power Suppty TamM
✓ Mglsayar bakım ve or«anı rt ✓ MorOör ı amfct
✓ Yazıci bakım ve onanm ✓ Ver Kurtar—ıa
✓ Kartuş ve toner etolümü ✓ Sarf McBeeme Sokş
✓ Cd.Rw-Ovd-Cd.Rom TamM ✓ Donanarak
✓ Anakart Tamiri ■+■ Bfos Yazjbmr ✓ Web Tasam
✓ AQ Kurulumu ✓ Kfcvye Tamiri

Gurk İş 5krkezî Kat: 1 No: 40 GEMLİK Td: eB-224) 5131169-5131225
«vv.actîvebilisiaı.cb*
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20 milyon çocnk talk aşısı olacak
“Kızamık Okul Aşı Günleri” 26 Aralık 2003 günü sona erecek

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
ihale Kayıt Numarası
1-idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- ihale Konusu malın
a) Niteliği türü ve miktarı

: 2003 / 106731

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

b) Yapılacağı yer 
c) Teslim tarihi

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 1 adet Silindirik ütü
1 Adet Kurutma makinası

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

tebliğinden itibaren başlanacak.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu 
: 18.12.2003 14.oo’de

4- ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

ronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya.sanayi odası belgesi veya meslek odasına 

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

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

ve/veya sanayi odasmdan, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan üyeleri veya kuruculan ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlan 
teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar 
da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. isteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi
4.1.8. ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İmalatçı firma sanayi ve ticaret bakanlığından onaylı Garanti belgesine sahip olduğunu 

gösterir belge.
4.3.2, Üretici firma TSE hizmet yeterlilik belgesine TSEK kalite uygunluk belgesine veya sanayi 

Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
4.3.3. Üretici firmanın Türkiye genelinde en az (4) dört bölgede servis Müdürlüğü veya yetkili 

servis temsilcilikleri bulunduğu, Bu müdürlük ve temsilciler TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip 
olduğunu gösterir belge.

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

25,000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manım satın almaları zorunludur)

8- Teklifler, 18.12,2003 saat 14.oo’e kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odası
na verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
gecici teminat vereceklerdir.

11 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Hanen duyurulur,_ ___________________ Basın : 2003 / 57

Türkiye genelinde ise tetanoz ve birinci
20 milyon çocuğa aşı 
yapılması hedefleni 
yor. Okul Aşı Günleri, 
Sağlık Bakanlığı 
önderliğinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ve UNICEF’in 
katkılarıyla başlatıldı. 
Bu kapsamda 1-8’inci 
sınıflar arasında 
okula devam eden 
tüm çocukların özürlü 
okulları da dahil 
olmak üzere aşıla
maları yapılacak. 
İlköğretim okulunda 
555 bin 777 çocuk 
aşılanırken, bu 
aktiviteyle eşzamanlı 
olarak ilköğretim 
1 ve 8’inci sınıf

sınıf öğrencilerine de 
polio aşısı 
Okul aşı günlerinde 
ilköğretimde okuyan 
tüm çocuklar ek bir 
doz kızamık asısı ile 
aşılanarak Türkiye'de 
kızamık virüsünün 
yayılımı engellenmeye 
çalışılacak.
Kampanya ile 
Türkiye’de kızamığın 
neden olduğu has 
talik ve engeBrıubfc 
ölümleri ortadan 
kaldırmak için kıza
mık virüsünün koku 
nün kazınması 
hedefleniyor. 
"Kızamık Okul Ası 
Günleri". 26 AralA ta

öğrencilerine, difteri, sona erecek

mailto:deha2@superonhne.com
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Çocukları gripten koruyun Mm kolesterol oranı
Çukurova Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Nejat Narh, 
yaptığı açıklamada, 
hava sıcaklıklarındaki 
düşüş nedeniyle özel
likle çocuklarda solu 
num yollan enfeksi 
yonlanna yakalarım a 
oranının arttığına 
dikkat çekti.
Mevsim değişiklik
lerinde vücut 
direncinin zayıfla 
dığını belirten Narh, 
şunları söyledi: 
"Özellikle kalabalık 
ortamlar solunum 
yolu enfeksiyon
larının bulaşması ve 
yayılması açısından 
son derece elveriş
lidir. Bu nedenle, 
ani sıcaklık değişim
lerinin yaşandığı 
bu günlerde, çocuk
larımızı havasız ve 
kapalı yerlere 
götürmeyelim.
Aynca, öksürme 
sırasında havaya 
karışan damlacıklar

Zatürree ölümleri artıyor
Uzmanlar, son yıllar
da zatürreenin sebep 
olduğu ölümlerin, 
diğer bulaşıcı hasta 
tıklardaki gerileme 
nin aksine arttığını 
söyledi.
Yaptığı açıklamada, 
kış mevsiminin, za 
türreenin sık görül 
düğü bîr zaman aralı 
ğı olduğunu belirte 
rek, "Zatürree, 
halen en öldürücü 
hastalıklar listesi 
nin başlarında yer 
alıyor. Dünyada her 
yıl 4.4 milyon kişi 
zatürreeden ölüyor" 
dedi.
Son yıllarda zatür
reenin yol açtığı 
ölümlerin, diğer 
bulaşıcı hastalıklar
daki gerilemenin 
aksine arttığına 
işaret eden uzmanlar, 
"Zatürree, ülkemiz 
de hastane ölüm
lerinin 5. nedenidir.

da bulunan 
mikroplar solunum 
yoluyla kişiden 
kişiye bulaştığı için 
öksürürken ve hapşı 
nrken ağzımızı ve 
burnumuzu 
kapatmalıyız. ” 
Çok ince ya da ter
lemeye neden olacak 
kadar kalın giysilerin 
tercih edilmemesi 
gerektiğini vurgu
layan Narh, beslenme 
açısından da özellikle 
bol miktarda C vita
mini içeren gıdaların 
tüketilmesi gerek
tiğine işaret etti. 
Narlı, üst solunum 
yolu enfeksiyonların
dan korunmak için 
temizlik ve hijyen 
kurallarının büyük

Ayaktan tedavi edi 
len zatürreeli hasta
larda ölüm oranı % 
1-5 arasında iken 
hastaneye yatırda 
rak tedavisi gereken 
hastalarda bu oran 
ortalama % 12’dir. 
Yoğun bakımda 
tedavisi gereken 
olgularda ise 
% 50’ye kadar 
çıkmaktadır" 
diye konuştu. 
Özellikle bebekler, 
çocuklar ve yaşlılar 
ile süreğen hastalığı 
olanlarda, zatürree 
nin hem daha sık 
görüldüğünü, hem de 
daha ölümcül seyret
tiği belirtilen açıkla
mada şu görüşlere 
yer verildi: "Zatürree, 
akciğe rin İltihabı 
dır. Yüksek ateş, 
üşü me, terleme, 
öksürük, balgam ve 
göğüs ağrısı en 
fazla görülen belirti

önem taşıdığını 
kaydederek, "Çocuk
larımıza ellerini yıka 
ma alışkanlığını 
kazandırmalıyız. 
Eller yemek yeme
den önce sıvı sabun
la yıkanmalı. Ayrıca 
hasta olan kişilerle 
öpüşmek ve tokalaş
mak gibi çok 
yakın temaslarda 
bulunmaktan 
kaçınılmalıdır" 
diye konuştu.
Doç. Dr. Narh, 
ailelerin, grip gibi üst 
solunum yollan 
enfeksiyonlanna 
yakalanmalan 
halinde, çocuklanna 
uzmana danışmadan 
antibiyotik tedavisi 
uygulamalannın son 

leridir. Nefes darlı 
ğı, hırıltılı solunum 
ve morarma ile hal
sizlik, kırgınlık gibi 
yakınmalara da sık 
rastlanın Bazen 
bunların sadece bir 
ya da ikisi bulu 
nabilir. Bu belirtileri 
taşı yan kişiler, 
özellikle bebek ve 
yaşlılar ile müzmin 
bronşit, kalp yetmez 
liği, şeker hastalığı, 
karaciğer ve böbrek 
yetmezliği gibi süre 
ğen hastalığı olan
lar, gecikmeden 
hekime başvurmalı 
dır. Erken tedavi, 
zatürreeden ölüm
leri önlemektedir. " 
Grip salgınları son
rasında, toplumda 
zatürree salgınlan 
görülebildiğini de 
dile getiren uzman
lar, düzenli, stresten 
uzak bir yaşam ve 
dengeli beslenmenin 

derece yanlış olduğu 
nu bildirerek, şöyle 
devam etti: "Ne yazık 
ki bazı aileler, 
çocuklarını sağlık 
kurumuna götürme 
yip kendileri tedavi 
etmeye kalkmakta 
dırlan Solunum 
yolu enfeksiyon
larının çoğu viraldir 
ve antibiyotik 
tedavisine gerek 
yoktur. Öyle durum
larda antibiyotikler 
girdiği gibi vücuttan 
atılır, fayda sağla
maz. Üstelik ishal 
gibi yan etkileri 
çocuğun sağlığını 
daha da bozan 
Sıklıkla antibiyotik 
kullanımına başvu
rulması halinde 
vücut bu ilaçlara 
karşı direnç 
geliştirir. Tedavi 
edici özelliğini 
ortadan kaldırın 
Ayrıca gereksiz ve 
kontrolsüz antibi 
yotik kullanımı aile 
ve ülke ekonomisi 
üzerinde de gereksiz 
bir yük oluşturur."

şart olduğunu 
söyledi. Ote yandan, 
"Alkol ve sigara kul
lanımının önlenme 
si, hijyenik ve sağlık 
lı çevre, zeminde 
var olan süreğen 
hastalıkların kont 
rol ve tedavisi, grip 
ve benzeri solunum
sa l enfeksiyonlar 
sırasında istirahat 
ve destek tedavisi 
nin ihmal edilme 
mesi, risk grupların
da grip ve zatürree 
aşılan nin yapılması 
ve belirtiler ortaya 
Çıktığında erken te 
da viye başlanması, 
zatürreeden ölüm
leri azaltacak”dendi 

Türkiye’de 2 mily
on kalp-damar 
hastası bulunduğu, 
bu hastalığa karşı 
koruyucu bir etken 
olan iyi kolesterol 
oranının, Türkler 
de ırksal bir özel
lik olarak düşük 
olduğu bildirildi. 
Uzmanlar, yüksek 
tansiyon hasta
larının çoğunun 
hastalığından ha 
bersiz yaşadık
larını ve kötü bes 
lenme, sigara kul
lanımı ve stresin, 
yüksek tansiyonda 
rol oynadığını 
bildirildi.
Kan basıncının 
140/90 mmHg’nin 
üzerinde bulun
ması, "yüksek tan
siyon" olarak 
kabul ediliyor. 
Normal tansiyon 
120/80 mmHg 
olarak değer
lendirilirken, kan 
basıncı 120-140 
ile 80-90 mmHg 
arasında seyreden
ler, "hipertansiy
ona yatkın kişiler" 
şeklinde ele 
alınıyor.
Bu kişilerin 
ailelerinde de aynı 
sorun yaşanıyorsa, 
beslenme alışkan
lıklarının değişti 
rilmesi, kilo veril 
mesi ve spor yapıl

NÖBETÇİ ECZANE
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(Dini bayram Günleri w Pazar günleri

ması 
Kan basma ne ka 
dar düşükse, kalp- 
damar hastalıkları 
riskinin o oranda 
azaldığı belirtildi. 
"Total koles- 
t er ol" un ise 200 
mg'nin altında 
olmasının normal 
karşılandığım 
bildiren uzmanlar, 
"kötü kolesterol 
olarak adlandırılan 
LDL’nin 100'ün al 
tında olmasını iste 
diklerini, bu değe 
rin, 130’a kadar 
"sınır" kabul 
edildiğini bildirdi. 
Damar sertliğini 
önleyen "iyi 
kolesterol” 
HDL’nin yüksek
liğinin riski azalt
tığını, 40 mg. 
üz e rin deki rakamı 
iyi bulduklarım 
belirten uzmanlar, 
iyi kolesterol 
düzeyinin Türk 
ırkında ortalama 
35-40 mg. 
arasında olduğu 
belirtildi.
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Öğretmenler Günü kutland
28 Kasım'm 
Ramazan Bayramı 
tatiline rastlaması 
nedeniyle kutlana* 
mayan Öğretmenler 
Günü, dün Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapılan etkinliklerle 
kutlandı.
Gemlik Lisesi’nin 
düzenlediği organiza
syona Kaymakam 
Sadettin Genç, Garni 
zon Komutanı Tank 
Kurmay Albay Sela 
mi Sar o han. Beledi 
ye Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Aygün, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercüment, 
okul müdürleri, 
öğretmenler ile 
öğrencilerin yanı sıra 
ilçedeki tüm siyasi 

parti temsilcileri 
katıldılar.
Saygı duruşu ve bir
likte okunan İstiklal 
Marşı’ndan sonda 
günün anlamını 
belirten konuşmayı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercüment yaptı. 
Ercüment, 
"Toplamların yüz 
kızartıcı işlerden 
kurtulması için ala
cağı eğitimin çok 
önemli olduğunu" 
dile getirdi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi emekli öğret
menlerinden Mahmut 
Aydoğdu ise yaptığı 
konuşmada öğret
menlik mesleğinin 
kutsallığına değine 
rek "Malzemesi 
insan olan 2 
meslekten biri 
hekimlik, diğeri de 

öğretmenliktir. 
Öğretmenlik vazife
si insanın doğu
muyla ölümü 
arasında bitmeyen 
bir meslektir" dedi. 
Daha sonra Gemlik 
merkez ve köy
lerinde öğretmenlik 
mesleğine yeni 
başlayan öğretmen
lerin yemin töreni 
izleyenlere duygulu 
anlar yaşattı. 
Öğretmenler Günü 
etkinliklerinde düzen 
lenen yarışmalarda 
derece alan öğrenci
lerin okuduğu şiir ve 
kompozisyonların 
ardından emekli olan 
öğretmenlere meslek 
lerinde yaptıkları 
hizmetlerinden 
dolayı Kaymakam 
Sadettin Genç 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi.

Yarışmalarda derece 
alan birinci ve ikinci 
kademe ögrencile 
rine ise plaketleri 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Selami Sarohan ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından verildi. 
Öğretmenler Günü 
için düzenlenen 
törenin sonunda ise 
Gemlik Lisesi 
Müzik gurubu 
öğrencileri 
izleyenlere 
konser verdiler.
Müzik öğretmeni 
Elif Solmazlar 
eşliğindeki 
müzik gurubu 
öğrencileri Atatürk 
için bestelenen 
eserleri sundukları 
konserin ardından 
büyük alkış 
aldılar.

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK’TE AÇILACAK ŞUBEMİZE;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI
REYONLARIMIZA TECRÜBELİ

BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şaahsen yapılmasını rica ederiz.

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ:
222 97 60 - 224 65 06

BAŞSAĞLIĞI
Borsamız Eski Yönetim 
Kurulu Başkanlanndan 

Sn. Osman
TAYLAN’ın

vefatını büyük bir 
üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tann’dan

rahmet, Kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

GEMLİK TİCARET 
BORSASI BAŞKANLIĞI



İlçemizin şirin beldelerinden olan Kurşunlu sahillerinde bu yaz tren sesleri de nostalji yaşanacak

Kurşunlu’ya tren geliyor
Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, önümüzdeki yaz Kurşunlu sahillerinde tren seslerinin duyulacağı müjdesi
ni verdi. Demir, belde sahilinde 2 kilometrelik uzunlukta çalıştıracakları raylı tren sistemi için çalışmaların son aşamaya 
geldiğini belirterek, tren ve raylarının 200 milyar liraya maiolacağını söyledi. Marmara’nın en çok konuşulan sahi belde
si olacağını söyleyen Demir, “Bu yaz herkes Kurşunlu'ya koşacak” dedi. Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 8 de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
11 Aralık 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

İnsan Hakları 
Haftası kutlandı
10 Aralık Duma İntan Haklan fona 
nedeniyle. dun Belediye Kotan Merkezi «dr 
tören düzenlendi Törende. deoKteratd 
yasamdan coğuicu düzene oiaaaa Mvedr 
insan yaşamından kesMİer srniereK ite 
edi ien msan haklan aniatddı Soıfa 2de

Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Nuri Han, TUGSAŞ ihalesini değerlendirdi:

“TUGSAŞ’ın değeri bu olamaz”
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Gemlik Gübre Fabrikası nın 
satışı için verilen en yüksek 83 milyon 100 bin doların fabrikanın 
gerçek değerinin onda biri olduğunu söyleyen Petrol-İş Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han, ihalenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurşunlu’ya tren
Ankara Belediye Başkanı kentte gemi işletecek

miş.
İşletir mi işletir.
Ankara Belediyesi’nin milyon dolarlarca borcu 

varmış, önemli değil.. Ankara’nın ön önemli ihti 
yacı(!) gemi olduğu için yapar mı yapar. Getirir mi 
getirir.

Ama, bugünkü manşetimizdeki haberi görünce 
bunda şaşılacak bir şeyin olmadığını görebilirsiniz.

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir 
başarılı bir Belediyeci.

Beldenin su sorununu çözdü.
Körfez’e en güzel balıkçı barınağını yaptırarak, 

yatların ve küçük teknelerin barınmasını sağladı.
Sahile kaldırımlar döşedi, kanalizasyon sorununu 

çözdü.
Şimdi sürpriz bir proje ortaya koydu.
Kurşunlu’ya tren getiriyor.
Bu tren, Gemlik Kurşunlu veya Bursa arasında 

taşımacılık yapmayacak.
2 kilometre uzunluğunda sahil bandında 

yazlıkçılara nostalji yaşatacak.
Belediyenin önünden trene binip, Kurşunlu sahil

lerinde gezeceksiniz.
Bu tür bir hizmeti yıllar önce Romanya’nın 

Köstence Mangalya sahillerinde görmüş ve şaşır
mıştım.

Haziran ayında Köstence’ye son gittiğimde, yine 
trenleri gördüm.

Bu yaz Kurşunlu sahillerinde trene binerek, nos
talji yapacağız.

Şu trenler bir de Gemlik Bursa arasına çalışsa da, 
insanımız toplu taşımacılığın tadını çıkarsa..

Bunun için Büyük Şehir’e geçmek mi gerekli ne?

Önceki gün, 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından 
özelleştirme kapsamın
da ihaleye çıkartılan 
Gemlik Gübre Sanayi 
A.Ş.’ye teklif veren 
6 firmanın tekliflerinin 
açıklanmasından sonra, 
fabrikadan ayrılmayan 
işçiler evlerine gider
lerken, işyerinde 
örgütlü olan Petrol-İş 
Sendikası Bursa Şube 
Başkanı Nuri Han 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
83 milyon 100 bin 
doların fabrikanın 
gerçek değerinin 
onda biri olduğunu 
belirterek, “Eğer, 
AKP hükümeti halkın 
malını bu fiyattan 
satarsa, bunun 
hesabını vermek 
zorunda kalır. Kimse 
halkın malını bir 
başkasına peşkeş 
çekemez” dedi. 
Han, ihale bedellerinin 
açılmasının fabrikanın 
^atıldığı anlamına 

gelmediğini belirterek, 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulunun önümüzde
ki hafta içinde teklifleri 
değerlendireceğini ve 
büyük bir ihtimalle 
yeterli bulmayacağını 
sandıklarını söyledi. 
Nuri Han, konuşmasını 
şöyle sürdürdü : 
“Eğer Özelleştirme 
Yüksek Kurulu, 
verilen teklifler için
den en yüksek olanı 
kabul edip, fabrikayı 
Yılyak'a satarsa bilin 
ki bu bir hortumla- 
madır. Halkın malını 
kimseye hortumlat- 
mayacaklannı iddia 
ederek iktidara gelen 
AKP hükümeti 
TÜĞSAŞ'ı bu durumda 
kesinlikle sotnwma 
hdır. Biz. bunun için 
gücümüz retriğmre 
başta AKP ilçe yöneti
cileri olmak üzere 
AKP Bursa milletve
killerine konuyu 
anlatarak, bu durum
daki bir satışın kabul 
edilmemesini istene

ceğiz. Eğer. AKP 
hükümeti buna 
rağmen TÜGSAŞ'r b® 
fiyatla satarsa b®n kı 
karlı durumda öten re 
Türk çiftçisini destek 
teyen ülken m gübre 
sin in yüzde 45 mi 
üreten bu değerli 
sanayi kvntesam 
biri terme peşkeş çek
miş oteoakterdn: 
Türk halkı bandan 
önceki ftüdartavo 
verdiği ders gAi 
AKP hüküm etme de

AKPAİ ZİYARET

TLĞSAS «eleri 3e 
Mtae AKPdre 
boafcaaft^M fctemta 
Bre Başkam &ner 
Sahte ve ycmeüdter Be 
gerüseceÜErÖK 
kirtuA 
Enver Saten.
TLGSASton ewe*£ 
bir tendir Fabtehomm 
gerçek değerim 
en ter bdeaierdfeadte 
Bo boanda godMI 
fârişmaleade bata

CteaMHbaBaam db 
ba softşm iptalinde 
bire destek olmaya

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazanınız Gürhan Çetinkaya’nın şehir dışın
da olması nedeniyle, bugünkü yazısı elimize 
ulaşmamıştır. Okuyucularımızdan özür dileriz.

insan haklan
Haftası kutlandı

Öğretmen 
’ Vakıfbank 
I el ele -

Vakıfbank, öğretmen- 
; ler e yönelik

I Bankacılık hizmetlerini 
genişleterek sunmaya 
devam, ederken, 
öğretmenler günü 
nedeniyle dünün 
öğrencileri olan 
bugünün banka yöneti
cileri öğretmenlerini 
unutmadılar.
Vakıfbank'm öğretmen
lere yönelik yaptığı 
hizmetlerin sunulduğu 
açıklamada, Kredi kartı 
ve Bankomat-724'ün 
yanı sıra bunlara

I ilişkin ek kartlar 
. dahil tüm kart 

taleplerinin derhal 
yerine getirilerek bu 
kartlardan hiç bir 
kart ücreti talep 
edilmeyeceği 
belirtiliyor.
Vakıfbank’ın öğretmen
lere yönelik hizmet
lerinde ayrıca, 
Taksitli ihtiyaç kredisi, 
Otomobil kredisi ve 
Konut kredisi ile 
Kredili Bankomat-724 
ve Kredi kartı faiz 
oranlan üzerinden 
0,15 puan indirim 
yapılacağı açıklanırken,

Araç kredisinde kefil 
alınmayarak sadece 
araç rehni’nin yeterli 
olacağı kaydediliyor. 
Öğretmenlerin talepleri 
halinde tüm fatura 
ödemelerinin de 
.otomatik ödeme 
kapsamına alınacağı 
bildirilirken, "Havuz 
hesabı" uygulamasıyla 
Bankomat-724 
hesaplannda bulunan 
ve belirli bir limitin 
üzerinde olan atıl 
bakiyelerde tercihe 
göre banka tarafından 
otomatik olarak 
fon veya dövizde 
değerlendirileceği, 
düzenli ödeme 
kapsamında yer alan 
fatura ve kredi kartı 
ödemelerinin havuzdan 
otomatik olarak 
ödeneceği duyuruluyor. 
İnternet ve Telefon 
bankacılığı hizmetinden 
de kolayhklafaydalan- 
abilecek öğretmenlerin 
bu hizmetlerden 
yararlanabilmeleri 
için en yakın 
Vakıfbank şubelerine 
müracaat etmeleri 
isteniyor.

Seyfettin SEKERSÖZ

10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
nedeniyle, 
düzenlenen törende 
konuşmacılar 
demokratik yaşam
dan çoğulcu düzene 
ulaşan süreçte 
insan yaşamından 
kesitler vererek 
özellikle ihlal edilen 
insan haklarından 
bahsedildi.
Belediye Kültür 
Merkezinde 
düzenlenen törene, 
Kaymakam 
Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehınet Ercüment 
ile daire amirleri, 
öğretmenler, siyasi 
parti temsilcileri ve 
öğrenciler katıldılar. 
Özellikle ikinci 
Dünya savaşından 
sonra insan 
hakları’nın ön plana 
çıktığını vurgulayan 
konuşmacılar, 
Batı hümanizmi ile 
Doğu hümanizmi 
arasındaki görüşleri 
anlattılar.

dereceye giren 
öğrencilerin 
eserlerini 
okumalarıyla 
sona erdi.

"İnsan hakları’na 
gasp'ın insanlar 
tarafından 
yapıldığını" öne 
süren konuşmacılar, 
günümüzdeki 
hakların ne kadar 
korunmakta 
olduğunu da gözler 
önüne serdiler. 
Konuşmacılardan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğretmeni Mesut 
Çalışkan, İnsan 
Hakları Analizi’ni 
yaparken "Özgür 
insan iradesini 
ortaya koyan 
insandır. Tutsak

insan ise 
hiçbir zaman 
bu isteğini 
gösteremez" 
görüşünü 
savundu.
Çalışkan, 
"İnsan 
doğduğu 
yerde hak 
sahibidir” 
felsefesinin 
geçerli 
olduğunu 
vurguladı. 
İnsan Haklan
Günü, düzenlenen 
şiir ve kom
pozisyon 
yarışmalarında

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

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

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
1OO. YIL

SATILIK DAİRE

1986 MODEL SKODA 1
VADE YAPILARIl IH 
0.535. 387 59 69

(0.535) 925 Sİ 02

GAZETE DAĞITACAK
ELEMAN ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ 

İstiklal Cad, Bora Sk. No : 3/ B
Tef : 513 96 83 GEMLİK

1994 MODEL

SATILIK BİNA

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert îşhanı

83 Model PORSCE 
944 KIRMIZI 12.000 S 

0.532. 337 97 1O 
0.535. 308 41 53No : 1 1 GEMLİK

(0.535) 774 45 32
ILICA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17 büro 513 26 SS

ATICI
İNE 3:

9 PIN PRINTER
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Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, bölgenin en modern 
Balıkçı Barınağı’nın tamamlandığını söyledi.

“Yatları Kurşunlu 
Barınağı’na bekliyoruz” 

Kurşunlu Beldesi’nde yapımı tamamlanan Balıkçı Barınağı hem 
balıkçılara hem de yat sahiplerine hizmet verecek düzeye getiril
di. Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, yat sahiplerinin 
teknelerini yaz kış barınakta bırakabileceklerini ve teknelerin elek
trik, su ve güvenlik hizmetlerinden yararlanabileceklerini söyledi.

Gemlik Gübrenin 
özelleştirilmesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kurşunlu Beldesi ne 
yapılan Balıkçı 
Bannağı’nın fiziki 
olarak tamam
landığını bildiren 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
"Tüm yat sahip 
terini beldemize 
bekliyoruz" dedi. 
1995 yılında 

y programa alınan, 
1996 yılında döne* 
min Başbakanı 
Tansu Çiller tarafın
dan başlatılan çalış
maların sonucunda 
1997 yılında temeli 
atılan Kurşunlu
Balıkçı Barınağı nın 
henüz Bakanlık 
bünyesinde 
göründüğünü 
söyleyen Bayram

Demir, "Şu anda 
belediye olarak 
24 saat güvenlik 
görevlisi

TAŞI 
GEDİĞİNE

Gülünç

Başbakan, AB'nin terörle mücadele 
etmemesinden yakınıyor...
Türkiye’nin AB'ye alınmaması uğraşından; 
terörle mücadeleye sıra mı kalıyor.
Sonra.,.
Yurdumuzda yıllarca süren 
terörün hamileri kimlerdi ki?
Onlardan yardım ummak?
Gülünç, gülünç...

çalıştırarak 
elektrik ve su 
hizmetiyle birlikte 
teknelere hizmet 
veriyoruz. Tekne 
sahipleri biran 
önce barınak'tan 
kendilerine yer 
ayırtmaları 
gerekiyor, çünkü 
çok talep var” 
şeklinde konuştu. 
Barınak’ta ayrıca 
birde *çekek' yerinin 
bulunduğunu 
söyleyen Demir, 
küçük teknelerinde 
limanda rahatlıkla 
barınacaklarını 
söyledi.
8 TRİLYONA 
MALOLDU 
2003 yılı hesapları
na göre yaklaşık 
8 trilyon liraya mal 
olduğu açıklanan 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı için çalış
maların bittiğini 
söyleyen Demir, 
"Şu an sadece 
kule boyanıp fener 
konacak, barınağın 
başka sorunu yok. 
beldemizde Balıkçı

Kooperatifi 
olmadığı için 
Bakanlık 
belediye’ye teslim 
edecek, belediye 
olarak gerçek 
hizmeti o zaman 
vereceğiz" 
diye konuştu. 
KÜLTÜR MERKEZİ 
OLACAK 
Önümüzdeki yaz 
aylarında Barınak ta 
sosyal ve kültürel 
faaliyetlere 
başlayacaklarını da 
müjdeleyen Bayram 
Demir, "Her hafta 
Cumartesi ve 
Pazar günleri 
eğlenceler 
düzenleyerek 
barınağı şenlendir 
meyi düşünüyoruz. 
Özel olarak ışık
landıracağımız 
barınak, Kurşunlu 
beldesinin yüz 
akı olacaktır" 
diyerek Kurşunlu 
nun Marmara 
sahilinin incisi ola
cağım 
iddia etti.

Uç yıl önce, kardeş şehir Navodan’ye 
ziyaret içm Romanya'ya gitmiştik.

Bir rulman fab likasını gezdk
Teknolojisi inanılmaz ölçüde geriydi
Sanki taş devrinden kalma gâuydL
Yörenin is adamı ve aynı zamanda

Belediye Meclis üyesi bir zata, bedava ve 
rildiğini öğrendik.

Köstence limanını gezdik
Bir dünya harikasıydı.
Ama. Aynı zamanda, bir vinç mezarbğs 

gibiydi.
Belki de, burası da özelleştirme kap

samında bedava verilecekti.
Ünlü futbolcu Hagi'ye de, özelleştirme 

kapsamında bir otel verilmişti.
Gelelim Türkiye’ye.
Ben artık eğitim, sağlık ve enerji sektör

leri dışında, özelleştirmeye karsı değilim.
Kütahya Azot ve Gemlik Sunğipek gibi, 

teknolojisi çökmüş fabrikaların 
özelleştirmelerine karsı değilim.

Üretimi olmayan bir fabrikanın, yönetime 
de işçiye de bir hayn olmaz.

Ama. Gemlik gübrenin durumu farkbdn
Gemlik gübrede, para kazanmak »cin fari 

lı üniteler vardır.
- Gübreden de, para kazanırsın.
- Rıhtımdan da, para kazanırsın.
- Bazı bölgeleri düzenleyip, depo w antn 

po yaparak da para kazanırsın.
İşte. Böyle bir fabrika, özelleştirilecekse 

değerine satılmalıdır.
Ve. Amacına uygun ozebestıribnefata
Alan adam burayı, değerli bir arsa gibi 

görmemelidir.
Yeni bir organizasyon yapmak.
Ve. Gerekli ünitelerde teknolojiyi yenile 

yer ek, gübre üretimine devam etmoMte.
Özelleştirme bu amada yapdmabdır.
Seçilecek firmanın, gübreye yakmbğı 

aranmalıdır.
Veya. Liman işletmeciliğinde. ıınnu bir 

firma tercih edilmelidir.
Özelleştirme anlaşmalarına söyle bâr 

anlaşma konmalıdır.
Gemlik Gü breyi satın alan firma, gübre 

üretimine devam etmek zorundadır.
Çünkü gübre, zirai ekonomide vatandan 

ilgilidir.
Veya. Üretim sorumtafağu firauau 

keyfine taratahnaz.
ihaleye verilen fiyatlara baktım.
En büyüğü 83 uutaoa dolar.
Gembk gübrenin sadece nbtam bie bu 

paranın uzermdedv
Rıhtımın deniz dmnfiğı yüksektir.
30 ton mal vukta gemi kolayca vanasn
Özelikle Gemlik Gübre içm “Ver kurtul- 

felsefesi gecerfi değildir.

eîüivuiv
Nasrettin Hocaya sermustar.
- Yahu hocan Karpuzu 10 liradan ahçorsm.
S hray a sabrorsme Böde ahsveris otar mu?

Hoca cevap vermiş
*- Boşver. Karıştırma. dostlar ahsveriste 

görsün.”
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Yılbaşı büyük çekilişinin 
biletleri satılmaya başladı
Milli Piyango 31 Aralık 2003 günü gece yarısı yapacağı büyük 
çekilişinde, bir kişiye 10 trilyon lira büyük ikramiye verecek

Uludağ Turizm1
Antalya seferleri 

başlattı

Seyfettin ŞEKERSOZ 
Şair Orhan Veli bir 
şiirinde, "Umut 
fakirin ekmeği/ 
Ye Memedim ye” 
der ama günümüzde 
bu umuda yalnızca 
fakirler bel 
bağlamıyor.
Millî Piyango'nun 
yılbaşı büyük 
çekilişinde 
ikramiyenin 
10 trilyon liraya çık
masını duyan 
vatandaşlar, soluğu 
milli piyango bayi
lerinin önünde 
alıyorlar.
Gürle İş Merkezi 
girişinde Milli 
Piyango bileti 
satan bayii Mehmet 
Algül, kendisini 
"şanslı bayi” olarak 
nitelendiriyor ve 
"şans bende" diyor. 
Zengin olmak 
isteyenlerin mutlaka

çekilişten önce bilet 
alarak, şanslarını 
denemeleri gerek
tiğini söyleyen 
Algül, tam biletin 
16 milyon,

.yarım biletin 
8 milyon, 
çeyrek biletin ise

4 milyon liradan 
satıldığını belirtti. 
Yılbaşı çekilişi için 
biletlerin biran önce 
alınmasını isteyen 
Mehmet Algül, son 
günlere kalanların " 
bilet bulmakta sıkın
tı çektiklerini ve

bilet almak için 
çeşitli il ve ilçeleri 
dolaştıklarını 
belirterek, 
"Son pişmanlık 
fayda etmez, bu 
bilet size de çıka
bilir ve hayatınız 
değişebilir" dedi.

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

JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

JAPON SOBASI GAZYAĞI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

TOYO TİCARET

EVİNİZİ -İŞYERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ ISITIR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN 

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR

PENÇE RE DE TERLEME ORTAM D A RUTUBET V APMAZ
. _- - - - - - - - - - - - - --=.—-j- - - - - - - - - - - - - - FAN İLE KIŞIN BfflR. YAZIN SERİNLETİR ■

Yeni Pazar Cad. _ -

,rmakGEMLİK 7 TIlîSlî 1İ 07"

İlçemizde bulunan 
Uludağ Turizm 
Otobüs İşletmesi 
Gemlik Antalya 
arasında yolcu taşı
macılığı başlattı. 
Uludağ otobüslerinin 
işleticisi Kayabeyoğlu 
Turizm Seyahaat 
Acentesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Harun 
Özkaya, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
Gemlik’ten ilk defa 
Antalya’ya doğrudan 
otobüs seferleri 
başlattıklarını,

otobüslerin her gün 
Ahmet Dural 
Meydanı ndan saat 
11.15’de hareket 
edeceğini söyledi. 
Seferlerin yaz-kış 
devam edeceğini de 
belirten Özkaya. 
güzergah» Afyon. 
İsparta üzerinden 
Antalya’ya varacağra 
ve aktarmasız 
yapılacağını bildirdi. 
Gemlik Antalya arası 
yolcu fiyatlarının 
27 milyon lira 
olduğu açıklandı

LÜTFEN BİZİ BU TELEFON NUMARASINDAN ARAYIN
KÖRFEZ GAZETESİ VE-, ı İBll|l|iiı.C <| O Afi 00
KÖRFEZ OFSET OJ

ACÜİVE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOR KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!
32 ât TAKSİT İMKAAJ *» S YIL 6A8AJJTİ 

7/24 K^SİÜTİSh «ISTte aİKflFTİ
✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar balam ve onanm
✓ Yazıcı bakım ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvci-Ccl.Rom Tamiri
✓ Anakart Tamiri ■+■ Bk» Yazılımı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Power Scçaply Tamfci
✓ Monitör Tamiri
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Mateme Sahş>
✓ Daraşmanftk
✓ Web Tasonm
✓ Klavye Tamiri

Gürle İş Merkezî Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (0.224) 513 11«-51

www.activebilisim.com

http://www.activebilisim.com
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2300'de nüfus
9 milyar olacak

Ekonomi ilk 9 ayda 
yüzde 5.2 büyüdü

Birleşmiş Milletler, 
dünya nüfusunun 
2300 yıhnda 
9 milyara ulaşacağı 
tahmininde bulundu. 
Birleşmiş Milletler 
nüfus bölümünün 
tahminlerine göre, 
ailelerin küçülme 
eğilimi bu şekilde 
devam ederse, 
şu anda 6 milyar 
300 milyon dünya 
nüfusu 2300 yılında 
9 milyar olacak. 
Ancak bu tahmin, 
2 çocuklu aile 
eğilimine göre 
yapılıyor.
Gelecek yüzyıllarda, 
gelişmiş ülke vatan

daşları daha çok 
yaşayacak; 100 
yaşını aşmış 
Amerikalıların, 
İsveçlilerin, Japonların

sayısı artacak. 
Afrika’da nüfus 
artarken 
Avrupalılann sayısı 
azalacak.

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
Temmuz, Ağustos, 
Eylül aylarını 
kapsayan bu yılın 
üçüncü üç aylık 
döneminde, 
Türkiye’nin 
Gayri Safi Milli 
Hasılasının 
(GSMH), geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4.9 
büyüdüğünü 
açıkladı.
Aynı dönemde 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla daki (GSYİH) 
artış ise yüzde 4.8 
olarak hesaplandı. 
DİE, 2003 yılının 
III. dönemine ilişkin 
GSMH ile harcama 
yöntemiyle hesa
planan GSYİH

geçici sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre bu yılın 
Temmuz-Eylül döne
minde GSMH, cari 
fiyatlarla 108 katri
lyon 383 trilyon 
823 milyar lira, 
1987 yılı sabit 
fiyatlarıyla 39 
trilyon 329 
milyar lira oldu. 
Bu yılın üçüncü

çeyreğinde.
2002 yılının aynı 
dönemine oranla 
büyüme hızı cari 
fiyatlarla yüzde
26.5, sabit
fiyatlarla yüzde
4.9 ol aralı 
hesaplandı.
Büyüme hızı. yıl ın 
dokuz ayında ise 
yüzde 5.2 olarak 
gerçekleşti.

8 0

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

1 i
Anne sütü
yaşamsal

öneme sahip
.. ** _

W > *

KALİTEDE ÖA/CÜ 
Fİ YATTA ÖLÇÜ”

Iİ

i

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

£ 
e} s

hk w 
t

UE___ I____
Mucizevi bir besin 
olarak tanımlanan 
anne sütü, bebekler 
için ya samsa 1 bir 
öneme sahip.
Anneleri bu konuda 
bilinçlendirmek 
amacıyla çeşitli 
çalışmalar yapılıyor.
VN1CEF yetkilileri, 
her yıl dünyada 
1.5 milyon bebeğin 
yaşamının ilk 6 ay 
emrin k* rek ku r- 
tanlabileceğini

Türkiye'de 3k 6 ay 
sadece anne sütü 
alan bebek oram 
yüzde l.S'ken. 
dünya ortalaması 
yüzde 39.
Uzmanlar. ilk asrt" 
adı verilen doğum
dan sonraki ilk 
anne sütünün 
bebeğe verilmesinin 
çok önemli olduğu
na dikkat 
cekhroriar.
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M intemef tftaırt inin
Yeni tarifeler 30 Haziran 2004'e kadar geçerli olacak

İHALE İLANI
T.C. BURSA VALİLİĞİ 

CELAL BAYAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlik Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin

: 2003/ 112875

a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- ihale Konusu yapım işinin 
a) Niteliği türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

3- İhalenin

: Umurbey - Gemlik / BURSA
: 0.224. 525 06 51 Faks : (0.224) 525 07 77

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Tesisat ve çatı onanmı
: Gemlik / Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden

itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Sağlık Meslek Lisesi Salonu
: 19.12.2003 Cuma günü saat lO.oo

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
a) Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt ronik 

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 odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu
na 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 kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri

d) Türkiye’nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

e) Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif 
verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge.

f) Şartnamenin 10 ncu maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinden yer 
alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname.

g) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
h) İş deneyim belgeleri (isteklinin ihale konusu iş ile ilgili kamu veya özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50 su oranında son 15 yıl içinde dene
tlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösterir bel
geler)

i) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 
noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim
1 beyannamesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
I) İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) (e) ve (f) de yer alan belgelerin her biri 

ortakça ayrı ayrı verilmesi gerekir.
4.2. İhalede benzer iş olarak her türlü yapım işi yapmış olmak kabul edilecektir.
5- ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6- İhale dokümanları Umurbey Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü Umurbey - Gemlik adresindre 

görülebilir ve 20.000.000 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan
ların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler ihale saatine kadar ihalenin yapılacağı yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

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

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. Basın: 2003 58

Türk Telekom, hızlı 
internet kullanımını 
yaygınlaştırmak 
amacıyla, Asimetrik 
Sayısal Abone Hattı 
üzerinden internete 
bağlantıyı ucuzlattı. 
Türk Telekom dan 
yapılan açıklamaya 
göre, yeni tarifeler 
30 Haziran 
2004’e kadar

geçerli olacak 
Uygulamadan 
1 Ocak 2001 r 
kadar Türk 
Telekom ve 
bayilerine 
başvurarak 
Asimetrik 
Abone Hattı 
müşterisi olan 
herkes yararla 
nabilecek.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Hükümsüzdür.

GÜROL ÇELİK

■SAM
FOEşar^pçılık!

FIÇI W? EVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

“Vcwz kcVfrfloVMCMÎM VC 

VtAŞAVMAMtM At*TC$İ bizt*C

YAZGAN" ve “YETKİN'
Gemlik Bayi i_____
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

Fsofrai 
ŞARABI 

.1.600.000

KULÜP PAPAZ
aeMAMk I KARASI♦.500.000 1 5.^

Yeni Pazar Cd. No : 1$ 
Tel: 514 75 25 GEMU\

✓ DOĞAL « YÖRESEL «M «t***
T.4$l

✓ DOĞAL KAYNAK SUYV l» II i **** i
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Çocuklarda yüksek
ateşe dikkat!

Uzmanlar, kış 
aylarıyla birlikte 
artan ateşli 
hastalıklar 
konusunda anne- 
babalan uyardı. 
Uzmanlar, insan 
vücudunun çevre 
ısısındaki değişik
liklere bağlı 
olmadan ısısını 
ayarlayabildiği n i, 
bunun hormon
ların etkisi, 
metabolizma 
hızının düzenlen
mesi, yüzeysel 
damarlarda 
daralma ya da 
genişlemeyle 
sağlandığını 
belirtti.
Beyindeki ısı 
ayarlama 
merkezinin iki 
şekilde uyarıldığını

SSK’nın yeni ilaç talimatı
2003 yılı SSK ilaç 
listesi ve uygulama 
Talimatı, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Talimatın anlaşmalı 
eczanelere uygulan
ması, 15 gün sonra 
başlayacak.
SSK "İlaç Komisyo 
nu" tarafından hazır
lanan ve Yönetim 
Kurulu nca onay
lanan talimat, sağlık 
yardımından yarar
lanma hakkı bulunan 
ve işsizlik sigortası 
kapsamında olup 
sağlık hizmetinden 
yararlanan kişilere 
uygulanacak. 
Talimata göre şunlar 
uygulanacak:
-SSK’da üretilen 
ilaçların kullanımı 
öncelikli olacak, İlaç 
satın atımında, tedavi 
maliyeti en düşük 

kaydeden uzman
lar, şöyle 
devam etti: 
"Vücuda giren 
mikroorganiz
malara karşı 
salman plorojen 
maddeler, 
beyindeki ısı 
ayarlama 
merkezini uyarır. 
Bu nedenle vücut 
ısısında artış 
görülür. Ateşin 
yükselmesi, 
enfeksiyon 
hastalıklarında 
vücudun mikro
plara karşı 
direncini sağlar. 
Ancak bu yüksel
menin dengede 
ve kontrollü 
olması gerekir. 
Aksi takdirde 
ateşin yükselmesi

ilaç tercih edilecek. 
Formüle edilmesi 
olanağı bulunan 
İlaçlar, SSK sağlık 
tesisi eczanelerinde 
yapılacak.
■Tüm reçetelere 
teşhis yazılacak. 
Teşhisi yazılmayan 
reçeteler, SSK 
eczaneleri ve 
anlaşmalı eczaneler 
tarafından kabul 
edilmeyecek.
Ayaktan yapılan 
tedavilerde, 
reçetelere en fazla 4 
kalemi ve 5 günlük 
tedavi dozunu aşmay
acak şekilde ilaç 
yazılacak. Tabip 
tarafından 5 günü 
aşan sürede devam 
edeceğine karar ver
ilen hastalıklarda 
kullanılacak ilaçlar, 
reçetede belirtilmek 
koşuluyla en fazla 2 
aylık doza kadar

deyip geçme

zararlı olabilir. 
Çocuklarda 
havale geçirmeler 
bu yüksek 
ateşlere bağlı 
olarak görülür." 
Ateşin en fazla 
enfeksiyon 
hastalıklarının 
seyri sırasında 
görüldüğünü de 
vurgulayan 
uzmanlar, ateşin 
41 derecenin 
üzerine çıktığı

yazılabilecek.
-İlacın piyasada bulu
nan en küçük ambal
ajı 5 günlük tedavi 
dozundan fazla ise 
bu ilaç bir kutu 
olarak verilecek.
- Kurum dışı sağlık 
tesislerinde yatarak 
tedavi edilen hasta
lara, en fazla 5 gün
lük doz reçete yazıla
bilecek. Bu dozu 
aşan ilaç SSK 
eczanesi veya anlaş
malı eczane tarafın
dan kesinlikle yazıl
mayacak. Ancak, 
kurum dışı sağlık 

durumlarda, 
beyin ve diğer 
organlarda yüksek 
ısıya bağlı zede
lenme olduğunu 
ifade etti.
Romatizmal, 
kanser, sinir ve 
bazı kan 
hastalıklarında 
kullanılan 
ilaçların da 
ateşlenmeye 
neden olabildiği 
bildirildi.

tesislerinde uzun 
süre yatarak tedavi 
gören tüberküloz 
hastalanna 1 aylık 
miktarda ilaç ver
ilebilecek.
- Şahsi tedavi için 
yurtdışmdan getirile
cek ilaçlar, reçeteye 
12 aylık doza kadar 
yazılabilecek. Ancak, 
ilaçların tamamı has
taya verilmeyecek, 
en fazla 3 aylık 
olmak üzere tedavi 
şekli göz önüne 
alınarak uygun 
miktarlara bölünerek 
verilecek

Kış sofralarının 
vazgeçilmez 
lezzetlerinden 
kuru fasulyenin, 
zengin protein 
içeriğinin yanı 
sıra lifli yapısı 
sayesinde bağırsak 
hareketlerini de 
hızlandırdığı 
bildirildi. Selçuk 
Üniversitesi 
Meram Tıp 
Fakültesi 
Diyetisyeni 
Melek Türkmen, 
kuru fasulyenin 
haftada 3-4 öğün 
tüketilmesi gere
ken çok faydalı bir 
besin olduğunu
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söyledi.
Sofrasına her 
zaman et koya - 
mayan dar gelirli 
kimseler veya 
vejetaryen beslen
me biçim i ni 
benimsemiş 
olanlar için kilosu 
800-850 civarında 
olan kuru fasulye
nin ideal olduğunu 
vurgulayan Türk
men, Etten alına 
mayan protein 
kuru fasulye yiye 
rek karşılanabilir. 
Kuru fasul ye lifli 
yapısı sayesinde 
bağırsakları da 
çalıştırır" dedi.



11 Aralık 2003 Perşembe

Kurşunlu’ya tren geliyor
SftffeltİDŞEKERŞÖZ 
Kurşunlu Beldesi 
Belediye Başkanı
Bayram Demir, 
önümüzdeki aylarda 
belde sahilinde 
tren seslerinin 
yankılanacağım 
müjdeledi.
Demir, "En geç 
bahar aylarında 
Kurşunlu beldesi 
sahilinde raylı treni 
görenler sakın 
şaşırmasın.
Kurşunlu’ya 
tren getireceğiz” 
iddiasında bulundu. 
NOSTALJİ GELECEK 
Gelecek yaz çalış* 
malarına şimdiden 
başladıklarını söyle 
yen Bayram Demir, 
belde sahilinde yak

laşık 2 kilometrelik 
uzunlukta çalıştıra
cakları raylı tren 
sistemi için çalış
malarının son 
şamaya geldiğini 
bildirerek, 
"Nostaljik olarak 
düşündüğümüz tren 
güzergahının alt 
yapısını oluşturarak 
daha sonra 
belediyemize ait 
halk plajına kadar 
götürmeyi planlı 
yoruz. Kurşunlu 
önümüzdeki yaz 
Marmara’nın en 
çok konuşulan sahil 
beldesi olacaktır" 
iddiasında bulundu. 
Trenin çalışacağı 
sahil bandında açık

lamada bulunan 
Demir, ön fizibilite 
çalışmalarının son 
aşamaya geldiğini 
belirterek, "Göreve 
geldiğimden bu 
yana vaat ettiğim 
her sözü yerine 
getirdim. Kurşunlu 
sahilleri önümüz 
deki yaz sezonun
dan itibaren 
tren sesleriyle 
şenlenecek" 
diye konuştu.
PLAJ ŞENLENECEK 
Planlanan projenin 
tren ve raylarıyla 
birlikte yaklaşık 
200 milyar liraya 
çıkacağını söyleyen 
Demir, "Sahilimiz 
bu projeyi gerçek
leştirmek için 
müsait. Beldenin 
alt yapısı tamam
lanmak üzere. 
Beldemize gelen 
yazlıkçı vatan
daşlarımız artık 
nostaljik görüntü 
istiyor. Biz de 
onları kırmayarak 
bu düşüncemizi 
hayata geçirmeyi 
planladık ve

İlçemizin şirin beldesi olan Kurşunlu’nun sahilleri bu yaz tren seste** 
inleyecek. Kurşunlu Beldesi’nde nostalji yaşanacak. Kurşunlu 
Başkanı Bayram Demir, bu yaz herkesin Kurşunlu’ya koşacağmt

başarılı olacağız" 
mesajını verdi.
Geçtiğimiz yaz halkın 
hizmetine açtıkları 
plajda önümüzdeki 
yaz değişik etkinlik
ler düşündüklerini 
müjdeleyen Demir, 
bunlardan birinde 
jet sky olacağını 
söyledi.

Demir, "Plaja 3 
adet jet sky alarak 
sahilimizi ege 
kıyılarını aratmaya
cak konuma getire
ceğiz. Herkes 
Kurşunlu’yu 
konuşacak" dedi. 
Kurşunlu beldesinde 
önümüzdeki aylar
dan itibaren sokak 

çalışması atağma 4a 
geçeceklerini 
bildiren Dram M 
de cadde ve sokak
larında her uen 
asfalt ve parke tep 
kaplayacağız. 
Hizmet götü 
rülmeyen yer 
l. almayacak* 
diye konuştu.
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Dün yapılan doğalgaz ihalesi, evrak eksikliği nedeniyle 25 Aralık 2003 tarihine bırakıldı

Doğalgaz ihalesi ertelendi
BOTAŞ, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinin de içinde bulunduğu yerler için açtığı doğal gaz ihalesini 
erteledi. Dün, Ankara’da, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından yapılan ihalede, Gemlik’in ihale 
dosyasında çevrim santralının ihaleye eklenmediğini için eksikliğin tamamlanmasından sonra tek
liflerin 25 Aralık 2003 gününe kadar verilmesi için ihalenin ertelendiği açıklandı.

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ GEMLİK

Körfez
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

12 Aralık 2003 Cuma FİYATI: 200.000. TL.

AKP’den Kumla ada? 
adayı Ünal Bayrak

Adalet ve Kalkınma Partisi nden KbcmA I 
Kumla belediye başkanlığı idn aday I 
adaylığına ilk açıklamayı yapan inat I 
Bayrak oldu. Bayrak, göreve talip okhığ—ı I 
söyledi. Kumla da AKP den be s a dav I 
adayının bulunduğu söyleniyor.

Haberi sayfa 2'de I

işçiler, dün Orhangazi Caddesi’nden AK Parti ilçe merkezine kadar yürüdü

TUGSAŞ işçisi sokağa döküldü
Kadri Güler
kadri_guier@hotmail.com

Güne Bakış
TÜGSAŞ’ta çalışan işiçiler dün iş çıkışı, Orhangazi kavşağında araçlardan 
inerek, AKP İlçe merkezine kadar yürüyerek gitmeye başlayınca, emniyet

Ankara’ya anlatılmalı
Özelleştirme konusunda iki görüş var.
Birincisi zarar eden KIT’leri devletin gerekirse 

sıfır değerle elden çıkanp, bu işletmelerin özel 
sektörce rantabl işletilerek, devletin vergi geliri 
erinesi ..

İkinci görüş, devletin elindeki zarar etmeyen 
kuruluşlar ile, stratejik değeri bulunan (TEKEL-ve 
TELEKOM gibi) kuramların satılmayarak, işlet
meciliğinin moderleştirilerek devam etmesi.

Aynca, birinci katagorîye giren işyerlerinin de 
gerçek değerinde satılması. İşçiye göre, birilerine 
peşkeş çektirilmemesi..

Kendi bütçesini denkleştiremeyen ve verdiği 
açıklar nedeniyle, uluslararası finans kurumlann- 
dan borç dilenen Türkiye’nin kredi alabilmesi için 
bu kuramların isteklerinin yerine getirilmesi 
gerekiyor.

İşte, her şey burada başlıyor.
Uluslararası finans kuramlarının denetçisi IMF 

sık sık ülkemize gelerek, her şeyimizi kontrol 
ederek, raporlar hazırlıyor.

Bu raporlar çerçevesinde darda olan Türkiye 
Hükümetleri paçayı bir süre için kurtarabilmek 
için IMF’nin İsteklerini yerine getiriyor.

Gün geliyor 1 milyar dolar kredi alabilmek İçin 6- 
7 ay bekleniyor. Heyetler gelip gidiyor. 
Yapılmayanları düzeltilmemesi halinde kredi mus
luklarını açmıyor.

Devlet ayakkabı üretmesin, gübre yapmasın ama 
halkın parasından milyarlarca dolar harcayıp yap
tığı sanayi kuruluşlarını da yok fiyatına mı satsın?

Satılanlar ortada. Alanlar borcunu ödemiyor.
Bunun için AKP, TÜGSAŞ gerçeğini Ankara’ya 

anlatmak. Fabrika değerinde satılmalı.

güçleri tarafından uyarıldı. Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Nuri Han 
AKP İlçe Başkanı ile görüşerek, TÜGSAŞ’ın peşkeş çektirilmemesini istedi.
Dün, ilçemizde yine 
TÜGSAŞ’h işçilerin 
eylemi vardı.
Özelleştirme kapsamı
na alınan ve ihale 
edilen TÜGSAŞ’a 
ve-rilen fiyatların açık
lanmasından sonra, 
işçiler bu kez iş çıkışı 
Orhangazi Caddesi’n 
den Minibüs Garajı’na 
kadar yürüdü.
Yer yer emniyet güç
leriyle tartışan işçiler, 
AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin ve ilçe yönetim 
kurulu üyeleriyle 
görüştü.
ilçe Başkanı Enver 
Şahin’e TÜGSAŞ ile 
ilgili bir dosya sunan 
Petrol-İş Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han, depolarda 
stoklu 137 bin ton 
gübre olduğunun, 
bunun ise değerinin 
23 milyon dolar 
tuttuğunu söyledi. 
Nuri Han, Şahin’den 
fabrikanın yok pahasına 
satılmasının 
önlenmesini istedi._____

milletvekillerine anlatailerine anlata- , 
kısa zamandacağını, en

AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin ise. konuyu 
İl Başkanma ve Bursa

Ankara'ya giderek 
görüşmeler yapacağını 
söyledi. TÜGSAŞ'h işçil
er daha sonra bekledik
leri AKP binası önün
den dağıldılar.

Seyfettin ŞEKERSÖTün 
haberi sayfa 3'te

mailto:kadri_guier@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir dışın

da olması nedeniyle, bugünkü yazısı elimize 
ulaşmamıştır. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Egitim-Sen 
halktan kamu 

mallarına sahip 
çıkmasını istedi
Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciliği yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"Sokakta işsiz, 
işyerinde köle, 
evde boynu bükük 
olmak istemiyorsan 
işine, iş güvencene, 
iş yerine, kamu 
mallarına ve gele
ceğine sahip çık” dedi. 
Kamu çalışanlarına bir 
yıl içinde sadece yüzde 
12.36 ücret artışının 
öngörüldüğü, ilk altı 
ayda en düşük kamu 
çalışanının günlük 
ücretinin 856 bin lira 
arttığı belirtilen 
açıklamada, faize 
yüzde 41.1, denetim 
dışı fon ve harcamalar 
hariç savunma ve 
güvenliğe yüzde 
12.4 bütçeden para 
ayrılırken, eğitime 
yüzde 8.51, sağlığa ise 
yalnız yüzde 3.17 
ayrıldığı belirtildi. 
Ülkede yatırımlara 
ayrılan payın son 17 
yılda yüzde 21.3’den 
4.7’ye düştüğü 
bildirilen basın açıkla
masında, servetten alı
nan vergilerin yüzde 
7.7 azaldığı, asgari 
ücretten alman vergiler 
ise yüzde 15’in 
üzerinde olduğu 
belirtildi.
AKP hükümetinin kamu 
hizmetlerini giderek 
şirketlere bıraktığı, 
eğitim, sağlık gibi tüm 
kamu hizmetlerinin

AKP’den Kumla aday 
adayı Ünal Bayrak

Seyfettin SEKERSOZ

paralı hale getirildiği, 
toplumsal katılım ve 
denetimin yok sayıldığı, 
kamuda çalışanlarının 
iş güvencesine göz 
dikilip, çalışanlarının 
sözleşmeli yapılmak 
istendiği, esnek, 
güvencesiz ve 
sendikasız bir çalışma 
hayatı istendiği 
bildirilerek, "Kamu 
reformunda şirket var, 
IMF, Dünya Bankası, 
OECD var, ancak 
toplumsal fayda yok” 
denildi.
Eğitim-Sen basın 
bildirisinin sonunda 
ise, merkezi yerel yöne
timlerde halktan yana 
demokratik dönüşümler 
için, parasız, nitelikli, 
sürekli ve kolay ulaşıla
bilir kamu hizmeti için 
iş güvencesi için, toplu 
sözleşmeli grevli hak 
ve özgürlükler için, 
insanca yaşanır bir 
ücretle çalışma 
koşullarının 
iyileştirilmesi için 
emekten ve halktan 
yana bir bütçe için hak
ların sonuna kadar 
savunulacağı bildirildi. 
Açıklamada, “Bunun 
İçin bütün kamu 
emekçilerinin bir tek 
Çatı altında işimizi, 
iş güvencemizi, 
haklarımızı, kamu 
hizmetlerinin 
geleceğini savunmak 
İçin mücadeleye 
çağırıyoruz” denildi.

Yerel seçimlere 
start veren siyasi 
partilerde belediye 
başkanlığı için aday 
adaylan birer birer 
ortaya çıkmaya 
başladı.
Özellikle Küçük 
Kumla beldesinde 
yoğunlaşan siyaset 
hız kazanırken, 
AK Parti belediye 
başkan aday 
adaylığına İzzet 
Kaptan’ın oğlu Ünal 
Kaptan’da hazır 
olduğunu açıkladı. 
Babası İzzet' 
Kaptan’ın turizmde 
nasıl başarılı 
olduysa kendisinin 
de siyasette aynı 
başarıyı yakalamak 
istediğini söyleyen 
Ünal Bayrak, 
"Kumla’Iı olarak 
belediye başkanlığı 
görevine talibim" 
açıklamasında 
bulundu.

1957 yılında 
Küçük Kumla’da 
doğan Ünal 
Bayrak, ilk, orta ve 
lise tahsilini 
Gemlik’te tamam
ladıktan sonra, 
Anadolu 
Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’ni 
bitirerek, iş hayatı
na Bankacılıkta 
başladı.
1977 yılında 
başladığı meslekte 
26 yılını geçiren 
Ünal Bayrak, bu 
sürenin 10 yılını 
değişik bankalarda 
Müdürlük olarak 
sürdürmüş. 
Görev yaptığı yıllar 
içinde ekonomi, 
finans, insan 
ilişkileri ve 
yöneticilik 
alanlarında eğitim 
alan Bayrak, 
doğduğu yer olan 
Kumla’ya hizmet

AK Parti Küçük Kumla belediye başkan
lığı için ilk aday adaylığını İzzet Kaptan'* 
oğlu Ünal Bayrak açıkladı.

vermek arzusuyla 
AK Parti’den 
aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Evli ve bir çocuk 
babası olan Ünal 
Bayrak, İngilizce 
biliyor.
Bayrak, "Vatandaş 

lanmın beni tercih 
etmeleriyle 
birlikte Kumla'da 
turizm atağı 
gerçekleştireceğim.
Kumla'yı layık 
olduğu yere 
getirmeyi hedefti 
yorum" dedi.
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TÜGSAŞ işçisi
sokağa

Seyfettin SEKERSÖZ

döküldü
Özelleştirme kapsamına 
alınarak, önceki gün 
satışı için teklif zarflan 
acılan Gemlik TÜGSAŞ 
işçileri, iş çıkışında İstik
lal Caddesi nde tepki 
yürüyüşü çaptılar. 
Gündüz vardiyasından 
çıkan işçilerle, gece 
vardiyası işçileri. İstiklal 
Caddesi ve Orhangazi 
Caddesi birleşiminde 
bir araya geldiler.
İşçilerin doldurduğu 
İstiklal Caddesinde 
trafik felç olurken, 
Petrol-İs Sendikası 
Bursa Şube Başkanı 
Nuri Han ile idari 
Sekreter Efraim Tümer, 
zaman zaman polisle 
tartışmaya girdiler. 
İlce Emniyet Müdürü Ali 
Osman Kurt’un, işçilerle 
sendikacılara yaptığı 
ikazlarla kalabalığın yola 
tasmasını önlemeye 
çalışırken sert tartış
malar yaşandı.
işçilere 'maksadınızı 
aşarsanız size mani 
olurum demesine 
karşılık işçiler el çır
parak, özelleştirme poli
tikasını protesto ettiler. 
Cadde boyunca geniş 
güvenlik önleminin 
alındığı gözlenirken, 
sayılan yaklaşık 200’ü 
bulan işçi topluluğu 
yürüyerek Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 
bulunduğu Minibüs 
Garajı ndaki Batum 
İs Merkezi önüne 
geldiler.

I TAŞI 

GEDİĞİNE
Onan

insanın hakkı....
İzmir’de KESK üyelerine 
İnsan Haklan Günü’nde 
polis vermiş dayağı... 
Nus ile uslanmayanın hakkı ne idi?
Kötek!
Hakseverler, hakkı teslim 
etmişlerdir efendim...

AK PARTİ’YE ZİYARET 
AK Parti’nin bulunduğu 
bina önünde işçilere 
konuşan Petrol-İş Bursa 
Şube Başkanı Nuri Han, 
amaçlannm AK Parti 
teşkilatına baskı değil, 
ziyaret olduğunu söyle
di. Han, "Niyetimiz 
kimseyi korkutmak 
değil, sadece partiye 
ziyarette bulunarak 
isteklerimizi sunacağız. 
Türkiye’nin en büyük 
Gübre fabrikasının 
kömür firmasına satıl
masını işçiler olarak 
hazmedemeyiz" 
dedi. Daha sonra 
Sendika Başkanı Nuri 
Han, İdare Sekreter 
Efraim Tümer ile birlikte 
bir gurup işçi, AK Parti 
teşkilat merkezine 
çıkarak İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
görüştüler.
23 MİLYON DOLARLIK 
GÜBRE VAR 
Enver Şahin’e isteklerini 
ileten Nuri Han ile işçi 
ler, TÜGSAŞ’tan emekli 
olan Şahin’e dosya 
vererek tesislerin 
durumu hakkında ken
disini bilgilendirerek, 
destek istediler.
Burada Enver Şahin ile 
partililere açıklamada 
bulunan Nuri Han, tüm 
işçiler olarak ihalenin, 
iptal olması beklentisi 
içinde olduklarını, ancak 
satış yolunda devletin 
iyimser gözükmesinin 
anlaşılmaz olduğunu

vurgulayarak, "TÜGSAŞ 
depolarında şu an 137 
bin ton gübre stoku 
var. Bunun da dolar 
bazında karşılığı 23 
milyon dolardır. Yani 
satışta istenen yüzde 
,20’nin karşılığı. Satış 
değerinin çok üstünde 
toprağı bulunan bir 
fabrikayı yok pahasına 
hemde bir kömür 
firmasına satmanın 
hiçbir açıklaması 
yoktur" dedi.
GÜBRE FABRİKASI 
KÖMÜRCÜNÜN 
OLUYOR 
1983’lerden kalma bu 
zihniyetin artık kalkması 
gerektiğini savunan Nuri 
Han, "Bu mantık artık 
bitmeli. Biz buraya sizi 
ziyarete geldik. Bizim 
derdimiz, ucuz fiyata 
gübre fabrikasını 
kömürcüye verdirt- 
memektir. Bu devlete 
yapılan ihanettir. 
‘Hortumcuya, 
vurguncuya devleti 
soydurtmam’ diyen bir 
Başbakan, nasıl oluyor 
da bu işe evet diye
biliyor. Bu devlete 
ihanettir" uyarısında 
bulunurken, "Bizim 
İsviçre Bankalarında 
ne paramız var, ne de 
kapımızda uşaklarımız. 
Biz, devletin hakkını 
koruyoruz." 
diye konuştu.
ŞAHİN DEN DESTEK 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ise, 
TÜGSAŞ emeklisi olarak 
her zaman işçinin yanın
da yer alacağını belir 
terek, kendilerine destek 
vereceğini söyledi.
Şahin, "Sîzlerin içinden 
çıkan biri olarak 
fabrikanın değerinin 
altında satılmasına 
karşıyım. Henüz satışı 
gerçekleşmedi. 3 yıl 
önce 99 milyon dolar 
istenilen fabrika için 

bugün 83 milyon dolar 
kabul edilemez. Biz, 
özelleştirmeye karşı de 
ğiliz ama, devletin malı 
nında peşkeş çekilme
sine karşıyız" dedi.
DURUMU IL 
BAŞKANINA ANLATTIM 
TÜGSAŞ işçisine olan 
desteğinin her zaman 
süreceğini bildiren Enver 
Şahin, işçinin lehine 
olan her harekette yer 
alacağını belirterek, 

- "II BaşkanTna durumu 
anlattım, kendisiyle bu 
luşup gerekirse Anka 
ra’ya giderek durumu 
Milletvekilleri aracı 
lığıyla ileteceğiz. Her 
hükümetin özelleştirme 
çalışması oluyor. Bizim 
hükümetimizin de za 
rar eden müesseseler 
için iyileştirme poli
tikası var ancak değe 
rinin altında satılması 
tabiki üzücü" diye 
konuştu.
SEÇİMLER YAKLAŞIYOR 
Yaklaşan seçimlerin AK 
Partisi’ne darbe indire
bileceğinin sinyalini 
veren Nuri Han, "İşin
den, aşından olan işçi 
devletine zarar vereni 
unutmaz. Sandıkta he 
saplaşır" diyerek fabri
ka hakkıridaki dosyayı 
Enver Şahin’e sundu. 
AK Parti ilçe merkezin
den çıkan Nuri Han ile 
Enver Şahin, bina önün 
de bekleyen işçileri 
sakinleştirerek açıkla
malarda bulundular. 
Durumun Ankara’ca 
iletileceğinden ve sorun
larına çare bulunacağın
dan umutlu olduklarını 
belirten Nuri Han, TL G 
SAŞ'm özelleştirilip ucuz 
fiyata satılmasına karsı 
olduklarını yine ferken. 
Enver Şahin ise Sendika 
yönetimiyle il başkam’na 
gideceklerini ve soruna 
çare bulmak amacıyla 
Ankara'ya gideceklerini 
açıkladı.

Bursaspor toparlanamadı

Ünlü b ir söz var.
“Ne oldum deme ne olacağım de”
İşte. 40 yıllık takıma bakınca, bu söz 

aklıma geliyor.
Bursaspor, kupa finalleri oynayan bir 

takımdı.
İkinci lige düşmeyen, ender anadokı 

takımlarından biriydi.
Avrupa standartmdaki sosyal 

tesislere, büyük kulüplerden önce 
kavuşmuştu.

Ama. Son iki yıldan beri, kendi de 
kahroldu.

Geçen sene, küme düşmekten son 
anda kurtuldu.

Adeta. Direkten döndü.
Bu senede durum kötü.
Son üç takım arasına, mıhlanıp kaldı.
Tam bir buçuk yıldan beri, deplas

manda yenemedi.
Denizlispor ise, son dört deplasman

ının hepsini kazandı.
İnsan G. Antep’i ve Denizli'yi 

görünce özeniyor.
Sanki, biraz daha kıskanıyor.
Hagi ayrıldı.
Yerine, Ümit Kayhan geldi.
Ama. Kötü gidiş durmadı.
Çünkü yıllardır beraber oynayan, bir 

çekirdek takım kuramadı.
Futbolcu, yönetici ve antrenör 

diyalogunu, yakalayamadı.
Bursaspor’dan ayrılan futbolcular, 

gittikleri takımda yıldız oldu.
Hakan Keleş, Ankaragücü'nün gol 

makinası oldu
Kaleci Şenol, Dîyarbakırspor’un 

vazgeçilmez adamı oldu.
Murat Hacıoğlu ise, iki yıldır 

Diyarbakır’ı kurtaran adam oldu.
Bu azizi, G. Antep’in temel direği 

gibi.
Belki de G. Antep’in kupa maçların

dan sonra, Avrupa'ya ucacak.
Tıpkı. Real Madrid'e giden ceremi 

gibi.
Bursaspor bu özel adamları, kulüpte 

banndıramadı.
Bazılarıyla itişti.
Bazılarını, çok küçük transfer farkları 

yüzünden kaybetti.
Bu takımın en büyük kaybı.
Puan kayıplan değildi.
Bu takım, kendine olan güveni kav- 

betti.

—. ......................  —I

Müdür adamı ise almaya karar vermişti.
Adama sordu:
*- Ne kadar niş ister sm."

Vaziyete göre değişir Kasaya ben baka
caksam 5 bin. ama başkası bakacaksa 10 bin"
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Dünya’da 65 milyon
kız

Okul çağındaki 65 
milyon kız çocuğunun 
çeşitli nedenlerle 
eğitim dışı kalması 
UNİCEF'i özel 
tedbirler almaya 
zorluyor.
UNİCEFin Paris’te 
düzenlenen, "2004 
yılına girerken 
çocukların dünyada
ki durumu" konulu 
toplantısında, 
65 milyon kız çocuğu
nun eğitim dışı tutul
duğuna dikkat çekildi. 
UNICEF bu sorunun 
hızla giderilmesi için 
7 maddeden oluşan 
acil planı kabul etti. 
Buna göre, okul çağın
daki kız çocukların 
okula gönderilmesi 
için ülkeler teşvik

t YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET

I 
i ı
a

ı 
i
İ
i
S

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

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

eğitim dışı

edilecek, kız çocuk
ların erkek öğrenciler
le eşit biçimde eğitim 
alma hakkından 
yararlanabilmesi 
sağlanacak.
İlköğretimin dünya . 
genelinde ücretsiz 
olması için girişimler 
sürdürülecek, bütçeler

den eğitim giderlerine 
daha fazla kaynak 
sağlanması yolunda 
çabalar artırılacak, 
ayrıca gelişmiş 
ülkelerin ulusal gelir
lerinin binde yedisini 
yoksul ülkelerin eğitim 
giderlerine ayırması 
sağlanacak.

513 96 83

Hisarcıklıoğlu “En büyük 
sorunumuz istihdam”

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye 
ekonomisinin 
geldiği noktanın 
umulanın çok 
ötesinde sevindirici 
olduğunu belirterek, 
"ihracatta rekorlar 
kırıyor, 5 yıl sonra 
ilk defa 2 yıl üst 
üste büyüme 
yaşıyoruz. Ama 
bardağın hala 
yarısı boş" dedi. 
Hisarcıklıoğlu, yap
tığı açıklamada, 
özel sektörün en 
büyük sorununun 
rekabet gücündeki 
azalma olduğuna 
dikkat çekerek, 
sorunlarının artık 
psikolojik 
olmadığını, en 
büyük sorunlarının

rekabet gücü 
zayıflığı olduğunu 
bildirdi.
En büyük sorunun 
istihdam olduğunu, 
bunun ardında ise 
enerji maliyetlerinin 
yüksek olmasının 
yattığını belirten
Hisarcıklıoğlu, 
yeni tedbirlerle 
sanayicinin destek
lenmesi gereğine 
dikkat çekerek, 
şöyle devam etti: 
"Devlet ne yazık ki 
elindeki santralleri 
tam kapasite kul
lanamıyor. Boş 
kapasite özel sek
tör toptan satış 
şirketlerine kanun

İlk muhtar adayı
Yeni Mahalle den
Yerel seçimlerin 
yaklaşması üzerine 
siyasi parti 
belediye başkan 
aday adayları 
ortaya çıkarken, 
mahalle muhtar
lığına aday 
olacaklardan ilki 
Belediyeden 
emekli olan 
Mahmut Akyol, 
Yeni Mahalle den 
muhtarlığa aday 
olduğunu açıkladı. 
1955 Gemlik 

doğumlu olan 
Mahmut .Akyol.
45 yıl Yeni 
Mahallede 
muhtarlık yapan 
Süleyman 
Akyolun oğlu. 
Akyol, gazetemize 
yaptığı açıklama
da. babasının 45 

ve yontla?, ti m 
uygun olur ah | 
satılarak 
kiralanat uh 
kullanım 
sunulnuththr 
Çözüm »< m 
hükümetle !>>rhkle 
çalışacaklarsa
enerji maln« fb«wB 
düşmesi için «#«4 1 
sektörün yolm .. I 
açılması ger» i «« 
vurgulayan 
Hîs.ırcıklıog 
sektörün br. «ruam
da destek!» 
sorunların daha 
kolay aşılmam<»«* 
sağlayacağını 
ifade etti 

yıl yürüttüg« 
muhtarlık h-.nıtfr 
ni onun bir astığı 
yerden dev «m 
etmek istediğim, 
amacının \em 
Mahalle haa&ıem 
sorunlarını « a/mA 
ve kamu kurumlan 
ile olan ilişkiler»» 
en üst düzeyde 
düzenlemek 
olduğunu sociedû 
Evli olan AkyoL 
2 çocuk babası
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Genç Partili gençler işçi 
emeklilerini ziyaret etti

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Genç Parti, İlçe 
Gençlik Kollan 
Başkanı Sedat Mutlu 
île yönetim kurulu 
üyesi gençler İşçi 
Emeklileri
Derneği ni ziyaret 
ederek büyükleriyle 
sohbet ettiler. 
İşçi Emeklileri 
Derneği’nin Gürle 
İş Merkezindeki 
merkezine gelen 
Genç Parti li 
gençler, burada 
dernek başkanı 
Hüseyin Yener ile 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandılar.
Samimi havada 
geçen ziyarette 
Genç Parti Gençlik 
Kollan İlçe Başkanı 
Sedat Mutlu, 
gelecekte kendi
lerinin de aynı 
yaşa gelecekleri 
emekli büyükleriyle 
sohbet ederek 
onlardan alacakları 
görüşleri siyasi 
hayatlarında değer
lendireceklerini

dün İşçi Emeklileri 
Yener’e çiçek vererek,

Genç Parti Gençlik Kolları üyeleri, 
Derneği’ne giderek, Başkan Hüseyin 
nezaket ziyaretinde bulundular.
söyledi.
Mutlu, "Bizler 
siyasete atılan 
gençler olarak 
büyüklerimizin her 
sözlerini dinleyerek 
ufkumuzu genişle 
tiyoruz. Amacımız 
dürüst ve halkı 
mızın isteği 
doğrultusunda 
hizmet siyaseti 
yapmaktır" dedi.

İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener ise 
yapılan ziyaretten 
çok mutlu olduk
larını belirterek, 
"Siyasete atılan 
gençlerimizin 
bizleri unutmadık
larını görmek 
bizi mutlu ediyor. 
Sîzlerin gelecekteki 

siyasi hayatınızın 
başarılı olmasını 
temenni ediyoruz" 
diye konuştu.
Genç Partili 
gençler, samimi 
geçen ziyarette 
Belediye hizmetleri 
ile yaklaşan yerel 
seçimler hakkında 
düşüncelerini 
aktarma fırsatı 
buldular.

Ahmet Hocaoglu 
muhtarlığa 
veda ediyor

Gemlik’te en uzun 
süre Muhtarlık yapan 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarı merhum 
Refik Acar’dan sonra, 
ikinci kişi olan 
Osmaniye Mahallesi 
Muhtan Ahmet 
H oca oğlu yerel seçim
lerde tekrar aday 
olmayacağını açıkladı. 
1977 yılının Aralık 
ayından bu yana 
Osmaniye Mahallesi 
Muhtarlığını kesintisiz 
27 yıldır basarıyla 
sürdüren Ahmet 
Hocaoglu. 28 Mart'ta 
yapılacak yerel seçim
lerde aday olmayarak 
Muhtarlığa veda ede
ceğini açıkladı.

Hocaoğkı.
*Seçâ»İer4e hiçbir 
adayı ofeszekimme 
ru m. Çünkü her 
aday benitn göraeimö 
başarıyla yürütecek 
güçte aiaoahbr' 
dedi.
74 vasonda olan w 
Mahtarhk görevmi 
isleyerek gene 
arkadaşlara bırak
tığını söyleyen 
Osmaniye Makalesi 
Ahmet Hocaofbo. *27 
yıllık girenim smamn 
4e bana güven 4a 
yan mahalle sakm- 
lerine teşekkür adi 
yorum* derken 
secmürrde tarafsa 
kalacağı büderdL

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

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

EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINSA SOR KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR SERMEYİN!

✓ OEM BBgteayor Sahş

✓ Kartuş ve toner dolur
,Rw Rom tamiri

TOYO TİCARET
İSSİZ KOKUSUZ

RUTUBF YAPMAZ I
: Yeni Pazar Cad

1 l'makâ’EMUK,8/B TEL:513 78 071
PENCEREDE TEKLEME 0R’AMCA Güt k Notea Ka: 1 Sı: tt (BIK U: Rl2N) 513110 ■ 51312 25

I VI. act İV t b ÎİİSİ4



12 Aralık 2003 Cuma

Kayıkhane tefen Gem/ıkspor’a Wrt
Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ait Kayıkhane Tesisleri

bundan sonra Gemlikli gençlere hizmet verecek

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- ihale Konusu malın

: 2003/106731

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

a) Niteliği türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer .
c) Teslim tarihi

3- ihalenin

: 1 adet Silindirik ütü
1 Adet Kurutma makinası

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

tebliğinden itibaren başlanacak.

a) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.12.2003 14.oo’de
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler :
4.1 - ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

ronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kavıth olduğu Ticaret ve? veya sanayi odası belgesi veya meslek odasına 

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

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

ve veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan üyeleri veya kurucu lan ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya husustan 
teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar 
da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önçeki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. isteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İmalatçı firma sanayi ve ticaret bakanlığından onaylı Garanti belgesine sahip olduğunu 

gösterir belge.
4.3.2. Üretici firma TSE hizmet yeterlilik belgesine TSEK kalite uygunluk belgesine veya sanayi 

Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi
4.3.3. Üretici firmanın Türkiye genelinde en az (4) dört bölgede servis Müdürlüğü veya yetkili 

servis temsilcilikleri bulunduğu, Bu müdürlük ve temsilciler TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip 
olduğunu gösterir belge.

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

25.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokü
manını satın almalan zorunludur)

8- Teklifler, 18.12.2003 saat 14.0o'e kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odası
na verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

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

11 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Hanen duyurulur. tu** - *003 5S

Seyfettin SEKERSOZ
Yıllardır göçebe 
durumunda 
bırakılarak sahipsiz 
kalan Gemlikspor, 
nihayet arzuladığı 
lokale kavuştu.
Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü’ne ait 
Kayıkhane tesisleri, 
aylığı 200 milyon 
liradan 10 yıllığına 
Gençlik ve 
Spor Genel 
Müdürlüğü’nden 
kiralandı.
Kiralama hakkında 
bilgi veren 
Gemlikspor Başkanı 
ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kayıkhane

Tesisleri ni ilk kez 
Gemlik li gençlerin 
hizmetine sunmakla 
büyük iş 
başardıklarını 
söyledi.
Turgut, kiraladıkları 
tesislerde yerlesin» 
sağlanmasından 
sonra açılısının 
yapılacağını 
bildirerek, 
"Tesislerde 
futbolun yanı smı 
yelken, pinpon, 
bilardo sporları do 
yapılacak.
Gemlik halkının do 
buradan 
faydalanmasını 
sağlayacağız 
dedi

mailto:deha2@superonlme.com
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Kış mevsiminin 
psikolojik etkileri

Menopozda
sağlıklı

Psikolog Dr. Olcay 
Kulakoğlu, mevsim 
değişikliklerinin 
insanları etkilediği
ni belirterek, 
"Yağmur/u ve 
kapalı havalar 
ösellikle şizofreni 
ve depresyon 
hastaları için 
tehlikeli" dedi. 
Psikolog Olcay 
Kulakoğlu, yaşanan 
ani mevsim 
değişikliklerinin 
insanlar üzerinde 
olumsuz yönde 
etkiler gösterebile
ceğini açıkladı. 
Sonbahar ve kış 
mevsimlerinde 
insanların günlük 
yaşamlarında ve 
İş hayatında bir 
karamsarlık oluş* 
tuğunu belirtti, 
Kulakoğlu, 
"Bilindiği üzere

fei ipde Una yollan
Sürekli yarın 
ne yapacağınızı 
düşünmekten 
bıktınız artık 
şu stresli günler
den kurtulup 
hayatınızı bir 
düzene sokmak 
istiyorsunuz o 
zaman şu 
tavsiyelerle işe 
başlayabilirsiniz. 
Çevrenizle İlişkiler 
Arkadaşlarınızla ya 
da ailenizle 
kurduğunuz 
ilişkilerde 
yakınlaşmayı 
deneyin. Yani 
onlarla geçirdiğiniz 
zaman içinde sami
mi olun böylece bir 
anlığına da olsun 
Işyerlndekl stresten 
uzaklaşmış 
olursunuz.

son günlerde 
güneşli hava yeri
ni yağmura bırak
tı. Güneşe ve 
aydınlığa alışan 
insanlarımız, 
bu ani değişim 
nedeniyle karam
sarlık İçerisinde 
girdi. Sonbahar 
mevsiminde 
ağaçlardan 
dökülen yaprak
lar, İnsanlarda 
hüzün ve 
mutsuzluk yaratır. 
İnsanların yapısı 
gereği de insanlar
da görülen bu ani 
değişim, psikoloji 
biliminde doğal 
karşılanır.
Yağmurlu ve 
kapalı havalarda 
müzik dinlenmesi, 
kitap okunması ve 
spor yapılması 
faydalı olur" dedi.

DÜZEN KURUN 
Çalışma masanızın 
üstündeki dağınık
lığı ortadan 
kaldırın ve herşeyi 
bir düzene sokun 
böylece kendinizi 
daha rahatlamış 
hissedeceksiniz.
Hatta işyerinizdeki 
dolaplarınızı 
boşaltın ve işe 
yaramayan 
dosyalan atın 
bu bile sizi 
rahatlatacaktır. 
Masanızın üstüne 
sizi mutlu edecek 
fotoğraflar 
koyun ya da 
çiçeklerle masanızı 
güzelleştirin.
ZAMANI 
AYARLAYIN 
Boş zaman yarat
maya çalışın ve bu

Yağmurlu ve kapalı 
havaların özellikle 
şizofreni ve 
depresyon hastalan 
üzerinde daha etkili 
olduğunu söyleyen 
Psikolog Dr. 
Kulakoğlu, 
"Bu durumdaki 
insanlarda hava 
değişimiyle birlik
te olumsuz yönde
ki davranışlarında 
artış görülür. Bu 
tür hastalan bulu
nan aileler, kapalı 

boş zamanlarınızda 
hoşlandığınız 
şeyleri yapmaya 
özen gösterin. 
SPOR YAPIN 
Spor stres atmak 
için birebirdir o 
nedenle spor yap
mayı ihmal 
etmeyin. Koşmak, 
yüzmek ya da yoga 
yapmak sizi rahat

havalarda hasta
larına daha çok 
dikkat etmeli ve 
onların olası kötü 
bir şey yapmasına 
engel olmalıdırlar. 
Şizofreni ve 
depresyon 
hastalannın 
bu aylarda daha 
çok doktor 
kontrolü altında 
tutulması 
gereklidir” 
diye konuştu.

latacak sporlardır. 
RAHATLAMN 
Kendinizi şımartın 
ve işten eve 
ge kliğin izde sıcak 
bir küvette hoş 
kokulu sabunlarla 
keyif yapm. Kıt ap 
okuyun ve biraz 
yalnız kahp bunun 
tadına varmaya 
calisin.

yaşam
t imanlar. kadn»- 
lann y asamiamn 
3 te 1 ’toa menopoz 
döneminde geçer 
diğini vurgulaya 
rak. amaç larmm 
bu saranla math»

sağla
mak olduğunu 
belirtti.
Msnopor yaşı 
değişmemesine 
r ağmen insan 
ömrün ün uzadığı 
belirtildi.
Menopoz sonrası 
kalp ve dama r 
hastalıkla n ile 
osteoporoz 
ris kinin mğahbğua 
anlatan uzmanlar, 
özellikle 50 yasın
dan sonra da 
yaşlanma torna 
arttığını kaydetti 
Bu hızı azaltmak 
için Hormon 
Replasman 
Tı do w iıi (HRT) 
aygolandhğsm İfade 
eden uzmanlar. 
İsveç’te gerçek
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iesbrihm bir 
asmAnamgo 
göre. bn Sodtaı 
on <ab jbaefeoiag 
aşhat de fhaabalag I 
dan kadar hdam 
lorta yaptM’tbğa* 
bekrtta 
Herkese apgan 
bbr tek MBÎ 
babaaBadh^ar 
düe getâren 
aaaMsdur. *Her 
haaSa tşpa ayn 
tedavi ptndanşp. 
dedaHaadt 
ril—ek Hsnsr no 
zarar daagpad her 
hassa Igtn aşm 
AAsAnAAmdl' 
dîye hanasta 
Tedavi At bonlmAb 
birbirine kanat* 
mamak gerektiğim 
adatarak <O 
yasadan sonra 
her kadana koğp- 
damar 9e asar 
ve jmehdoğk 
moagmderini 
vaptamaAan 
istaodL
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fei Irti ffilrt nw Atatürk Kordonu’na
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Müteahhitliğini 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün’ün 
yaptığı arazide 
kazı çalışmaları 
son aşamaya 
gelirken, 
bulunan tarihi 
eserlerin 
değerlendiril 
meye alınacağı 
bildirildi. 
Üçüncü derece 
sit alanı olan 
Şehit Cemal 
ilköğretim 
Okulu nun üst 
kısmında 
bulunan araziyi 
inşaat yapmak 
amacıyla alan 
Recep Ay gün, 
Belediye’ye 
inşaat yapmak 
için yaptığı 
müracaatın 
ardından 
istenen arkeolog 
sonuçlan için 
kazı yaptınyor. 
İnşaat yapmak 
için ruhsat 
başvurusunda 
bulunulmasının

ardından 
Bursa Anıtlar 
Yüksek Kurulu 
ile Müze 
Müdürlüğü’ne 
başvuran 
Recep Aygün, 
kazıdan çıkacak 
sonuçlara 
göre inşaat 
yapabilecek. 
Kültür 
Bakanlığı 
Arkeologları 
tarafından 
yapılan kazıda 
yaklaşık 
1500-2000 yıl

öncesinin 
kalıntıları 
aranırken, 
kazılan arazide

önemli bir 
kalıntıya 
rastlanmadığı 
belirtildi.

kilim işleniyor

tarafından bir süre önce 
ihalesi yapılan Atatürk 
Kordonu’nun yeni 
düzenleme çalışmaları 
hızla ilerliyor.
Atinak A.Ş. tarafından 
ihalesi alındıktan sonra,
mozaikleri kınlan Atatürk 
Kordonu’nda zemine 
perde demir döşenerek, 
beton döküldükten sonra
üzerine* 10x10
büyüklüğünde renkli 
döşeme taşlan ile kilim 
motifleri işleniyor. 
Balıkpazan Mahallesi’ne 
kadar gelen çalışmalan 
yakından izleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut,

yerinde gözledi. 
Çalışmaların kısa 
zamanda bitirileceğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet TurgaL 
“Kordon bittiğinde 
vatandaşların huzur
içinde gezebilecekleri 
bir alan meydana 
gelmiş olacak”dedi 
Ote yandan. Atatürk
Kordonu’nda tuvalet
bulunmamasından 
yakınan vatandaşlar, 
belediyeden Emin 
Dalkıran Kordonu na 
olduğu gibi bu böigaâı 
uygun bir yerine tuvatet 
yapılmasını istiyorlar

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK’TE AÇILACAK ŞUBEMİZE;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI 
REYONLARIMIZA 

TECRÜBELİ BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şahsen yapılmasını rica ederiz. 

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ: 
222 97 60 - 224 65 06

519 SAYILI UMURBEY TARIM KREDİ 
KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1 - Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan Bursa ili. Geudh km 

Adliye Köyü Köy içi mevkii, 12 pafta, 1335 numarah parselde kant 
880 m2 arsa üzerindeki tesisler (1 hizmet + 1 lojman + 200 toM 
depo) açık artırma usulü ile satılacaktır.

2- Gayrimenkulün muhammen bedeli 40.000.000.000. fcafe.
3- İhalenin teminatı 4.000.000.000. liradır.
4- İhale 25.12.2003 tarihinde Perşembe günü saat lljaa* 

Tarım Kredi Kooperatifleri 2. Bölge Birliği Müdürlüğü Kasaşfar 
Mahallesi Soma Caddesi No : 9 BALIKESİR adresinde topiauacd 
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

5- Bu ihaleye ait şartname 519 Saplı Lmurbey Tan- Kreö 
Kooperatifinden (Atatürk Caddesi No : 40 Lmurbey Gerfk 
Bursa) veya Tanm Kredi Kooperatifleri 2. Bölge 
Müdürlüğünden (Kasaplar Mahallesi Soma Caddesi No : “ 
BALIKESİR) ihale tarihine kadar çalışma saatleri içersinde bedefc* 
olarak alınabilir.

6- İhaleye iştirak edeceklerin şartnamede belirtilen esaslara cc« 
hazırlayacakları evrakı ihale tarih ve saatine kadar Tanm Kreâ 
Kooperatifleri 2. Bölge Birliği Müdürlüğü Kasaplar Mahallesi Smb 
Caddesi No : 9 BALIKESİR adresinde toplanacak olan ihale kor®? 
yonuna vermiş olmaları şarttır.

7- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8* Tanm Kredi Kooperatifleri 2886 sayılı yasaya tabi ohnaup 

ihaleyi yapma, yapmamakta veya dileğine vermekte serbesttir.



Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi yöneticileri, Belediye Başkanını makamında ziyaret etti

“Emeklileri kırmam mümkün değil”
Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi yöneticileri, Belediye Başkam Mehmet Turgut'u ma>amanda ziyaret
ederek, derneklerine karşı ilgisiz kaldıklarından yakındılar. Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise. "Srzler berum 
eski dostlarımsınız. Sîzlerle eskiye dayalı dostluğumuz var. Dostluğun bende anlamı çok özeldir. Ben her zaman 
Emekliler Derneği’nin yanında oldum ve sizi destekliyorum” dedi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3'de

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■
13 Aralık 2003 Cumartesi FİYATI: 200.000. TL.

Belediye Meclisi 
olağanüstü toplanıyor
Gemlik Baiady Medm, 15 And* h««ıı 
günü saat 14.00 de cdaftamatâ «tarak 
toplanıyor. Toplantı gvodesande eriri fcfaayr 
hizmet binasının Safi* Ocafr olarak bri- 
1 anılmak üzere, 10 yd aârajAe SağMk Briuate 
ğı’na devri 3e Belediye finodan içinde Ma
nan tüm mahallelerin terâdSc haznederinaa 
özel sektöre yaptırılmak uere. feriryr 
çAanbnası ko—aton yer atoytt.

S.S. Katırlı Köyü Tanmsal Kalkınma Kooperatifi, zeytin taban fiyatım 2 milyon 850 bin liraya yüksetti

Katırlı Kooperatifi zeytine zam yaptı
Kadri Güler
kadrl_gUler@hotmail.com

Güne Bakış
Hava koşullarının zeytinin su kaybına neden olması nedeniyle. Marmarab r 
lik’ten sonra, bu kez de Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ortaklarından
aldığı zeytinin fiyatlarını yükseltti. Kampanya başında 210 taneli zeytini 2 milyon
600 bin liradan alan kooperatif, fiyatı 2 milyon 800 bin liraya çıkardı

Bilgisayarlar rüşvet değil mi?
Son günlerde ulusal basın ve televizyon kanat

lan, hatta köşe yazarları, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine, İş Bankası Genel Müdürlüğü 
tarafindan armağan edilen diz üstü bilgisayarlan 
(Notebook) konuşuyor.

Milletvekili maaşlarının İş Bankasından dağıtıl
masının karşılığı olarak verilen bu bilgisayarlan 
bazı milletvekilleri almadılar.

Bazıları da özürlüler okullarına falan verdiler.
657 sayılı Devlet Memurlan Yasası’nda kamu 

görevlilerinin armağan kabul etmeleri suçtur.
TBMM üyeleri de birer kamu görevlisi olduğuna 

göre, göz göre göre, halkın gözünün içine baka 
baka, rüşveti kabul ettiler.

Meclis Başkanı’na göre bu rüşvet değilmiş!
Bu bal gibi rüşvettir.
Meclis üyeleri, bir hizmet üreterek kazandıktan 

paralarla mı aldılar bu bilgisayarları?
Her biri birkaç milyar lira olan Notebooklan, bir 

başka değişle “lap topTan kabul eden milletin 
vekilleri, milletin huzurunda ayıp ettiler.

Bir dizüstü bilgisayar alacak kadar paralan mı 
yok hazretlerin?

Ayrıca, milletin vekilleri, diğer kamu görevlileri 
ne kötü örnek oldular..

Memurlar da maaşlarım aldıkları bankalara 
giderek, müdürlerden lap top isteyebilirler...

TBMM üyeleri bir yanlışı başlattılar.
Bu yanlıştan geri dönmeliler..
Bilgisayarlan rüşvet olarak niteleyip almayan 

miletvekillerini kutlarım.
Ya, iş Bankası'na ne demeli,.
Böyle bir rüşveti hediye diye veriyorsunuz.
Kimin parasını, kime dağıtıyorsunuz Beyler...

Sınırlı Sorumlu 
Katırlı Köyü Tanmsal 
Kalkınma Kooperatifi, 
zeytin taban ve tavan 
fiyatlarına zam yaptı. 
Bu yıl, 400 bin kilo 
zeytin almayı hedefleyen 
Katırlı Köyü Tanmsal 
Kalkınma Kooperatifi, 
ortaklanndan sezon 
başından bugüne 
yaklaşık 100 bin 
kilo zeytin aldı. 
Kooperatif Başkanı 
Hulusi Bayrak, gazete 
mize yaptığı açıklamada, 
geçtiğimiz günlerde 
yaşanan iklim şartlan 
nedeniyle, zeytinin tane 
sinde su kaybı olduğun
dan üretici ortaklarının 
mağdur olduğunu, 
bu nedenle 210 tanesini 
2 milyon 600 bin 
liradan satın aldıklarını 
zeytine 2 milyon 850 
bin lira tavan fiyat 
verdiklerini söyledi. 
Hulusi Bayrak, uygula
maya 10 Aralık 2003 
gününden itibaren baş
landığını. tabanda ise 
1 milyon 350 bin liradan 
alman zeytin fiyatını 
1 milyon 525 bin liraya

çıkardıklarını söyledi. 
Kooperatifin sezon önce
si ortaklarına 500 milyar 
lira avans dağıttığını da 
belirten Hulusi Bayrak, 
“Biz, kooperatif olarak 
yıllardır ortaklarımız
dan ürünlerini peşin 
para ile almaktayız. 
Bu da kooperatif 
ortaklarını rahatlat
makta. İşçi parasını 
ürün hasadından 
sonra, zeytinliklerde 
yapılacak olan bakım 
için gerekli olan 
kaynağı böylece 
sağladıkları için 
sıkıntısız dönem 
başlangıcı yaşamakta
lar. " seklinde konuştu.
SATIŞ MAĞAZASI 
Vatandaşların kendi
lerinden Gemlik'te satıs 
mağazası acrnalanm 
ısrarla istediklerini 
belirten Hulusi Bayrak, 
bu konuyu da sezon 
sonunda ele alarak. 
gerekli gördükleri 
takdirde. Katırlı 
Köyü ürünlerinden 
oluşan bir 
tüketim mağazası 
açacaklarım soriedk

Orhaneli kömürü —————— 
5 köye dağıtılacak
✓ Sosyal Yards^lassa 
Vakfı tarafindan

\ atandasiara 
dajRCdnak üzere. 
Scma dan gelecek 
banar yeme âceye

i yüMtârihriaâı genierde caçdacağı
I efinde kakh. befirtML

haberi saydb •'«te
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir dışın
da olması nedeniyle, bugünkü yazısı elimize 
ulaşmamıştır. Okuyucularımızdan özür dileriz.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Uzmanlar Tıp 
Merkezi’nde sağlık bilgileri aldılar.

Miniklere
sağlık dersi

Küçük Kumla Adalet ve Kalkınma Partisinde aday adayı bolluğu

AKP’den ikinci aday
adayı Ali Dur

Seyfettin SEKERSÖZ W

Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
3-4-5 yaş gurubu 
miniklerine sağlık 
konusunda 
bilgiler verildi.
Sağlık konusunda 
dersleri olduğu için 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi’ne gelen 
Zübeyde Hanım’lı 
minik öğrenciler, 
öğretmenleri Şener 
Çağlayan ve Zehra 
Ovalı eşliğinde 

sağlıklarıyla ilgili 
bilgi edinirlerken 
sağlık aletlerini de 
tanıma fırsatı buldular. 
Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nun minik 
öğrencileri sağlık 
konusunda öğretmen
leri ve sağlık ekip
lerinden bilgiler alır
larken, Uzmanlar Tıp 
Merkezi’de kendilerine 
ailelerinin de izinlerini 
alarak ücretsiz 
Anemik Kan 
Tahlili taraması 
yaptılar.

Yerel seçimlerde 
aday adaylarının 
partilere yapacak
ları başvuru tarih
leri yaklaştıkça 
aday adayı olacak
lar da bir bir 
ortaya çıkıyor. 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde 
AKP’nin aday 
adayları her gün 
çoğalıyor.
Doğma büyüme 
Kumla’lı olan ve 
Kumla’da çay 
bahçesi, 
Restaurant, 
marketçilik ve otel 
işletmeciliği yapan 
Ali Dur da Adalet 
ve Kalkınma 
Partisi Kumla 
Belediye başkan
lığına aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
1948 yılında 
Küçük Kumla’da 
doğan Ali Dur,

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

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

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE! SATILIK OTO
Manastır 1OO. YIL 

Sitesi'nde 
SATILIK DAİRE 

____ 513 67 95_____
Manastır'da deniz 

manzaralı, kaloriferli... 
(0.535) 774 45 32 
ILICA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ 

SATILIK 513 16 17 
Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 

No : 11 GEMLİK

Manastır’da 120 m2 
.'sv-'lı lüks daire 
Tel : 513 46 1 1

Ibca Caddesi nde 
Kiralık Daire ve Dükkan 
______ Tel ; 514 91 »O

Gürle İs Merkezî 
I ıcaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel : 513 24 34

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert îşhanı 

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

SATILIK BİNA

1986 MODEL SKODA 120 1 
VADE YAPILABniR
0.535. 367 59 *9 _

92 Model Beyaz Da ıı a^M 
LPG ruhsatına rsH 

Orjinal
6-600-000-000 Tl 
(0-535) 925 Sİ O»

83 Model PORSCf
944 KIRMIZI 12-000 S 

0.532. 337 97 1O 
0-535. 3OS 41 S3

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır'da Tay Tüydü 
Cay Bahçesi üstü Avcı Ap. 

140 mİ daire 
0.536.969 99 03

19S mî 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39

ENGÜRÜCÜK KÖYÜNDE 
SATILIK 3 KATLI BİNA 

Tel İş : 513 15 07 
Ev : 524 71 79

1994 MODEL 
RENAULT SPR l Ng

Oidim AKBUK'te 
Muhasebeciler Kooperatifinde 

460 m2 arsa üzerinde 
11O m2 - 55 m2 teraslı 

Dubleks Villa 35 milyar Ura 
araba ile »ahas xM»r***ır 

Tel. (0.532) 792 23 03

Si» de satılık veya kiralık ilanlannuı. aradığın» elemaîı^ 

ilanlarım»» flaaatamiıln bu köşesinde ücretsiz yayınlatabiliriz

SATILIK >AZK'l 
OKI MICROUNE 3320 

9 PİN PRİNTER 
TEL : 512 2S 40

eski belediye 
balkanlarından 
Abdullah Aslan ile 
birlikte çalışarak 
Belediyecilik 
tecrübesi edindiği
ni belirterek, 
"Kumla Belediye 
Başkanlığını 
yapacak güçtey
im " diyerek, 
seçimlerde iddialı 
olduğunu söylüyor. 
Evli ve 3 çocuk 
babası olan Ali 
Dur, aday 
gösterildiği tak
tirde Kumla’lı 
vatandaşların 
oylarını alabilecek 
durumda olduğunu 
öne sürerek iddialı 
olduğunu söyledi. 
PROGRAMIM 
HAZIR
Küçük Kumla’nın 
öncelikli 
ihtiyaçlarının 
başında Su göleti

Küçük Kumla Beldesi’nde AKP’den Mı I u» 
da dün belediye başkanlığı için aday 
olacağını gazetemize gelerek açıkladı

yapımı geldiğine 
dikkat çeken 
Ali Dur, aday 
olur ve belediye 
başkanı seçilirsem 
"Marina yaparak 
yatçıların 
Kumla’ya 
gelme terini

sağlayacağım.
Ayrıca Kumla'nm 
çok ihtiyacı 
olan meydan 
düzenlemesi ve 
park lar benimle 
Kumla ’ya 
kazandırılacaktır 
şeklinde konuştu
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Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi yöneticileri 
Belediye Başkanını makamında ziyaret etti

“Emeklileri kırmam
Seyfettin ŞEKERSOZ

mümkün demi
SÖZ

İşçi Emeklileri 
Demeği Başkanı 
Hüseyin Yener ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut makamında 
ziyaret etti. 
Belediye Başkanı 
Turgut, işçi emeklileri 
derneği yöneticilerine 
yaptığı konuşma 
da: Tüm emekliler 
benim dostumdur. 
Emeklileri kırmam 
mümkün değildir" 
dedi.
Geçtiğimiz Ramazan 
Bayramı’nda AKP İlçe 
merkezindeki bayram 
kutlamalarında 
Başkan Mehmet 

ili ı yut ’ûlı işçi * 
Emeklileri henüz 
benim kapımı 
açmadılar" 
sözlerinden alındık
larını söyleyen İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, "Sayın Başkan 
4.5 yıldır bizim 
kapımızı siz açma 
diniz. Yaptığımız 
genel kurula da 
gelmediniz." diyerek 
kırgınlıklarını 
dile getirdi.

-TAŞI 
GEDİĞİNE

Yakışmıyor...
Sırf maaşlarını alacakları için 
550 milletvekili ile 100 TBMM 
personeline Işbank’tan bedava lap-top 
Aynı bankadan maaş alan emekli, 
dul, yetim ile para yatırana, 
küçük bir hediye vermeye gelince stop. 
İşbank’a hiç yakışmıyor. 
Sonra, Türk sanayi ürünü 
Beko, Vestel değil de 
neden Amerikan malı IBM?

KAPIMIZ
BAŞKANA AÇIK 
İsçi Emeklileri olarak 
"Kapımız her zaman 
Başkan'a açıktır" 
diyen Yener, bunu 
samimiyetle söyledik* 
lerinin altını çizdi. 
İşçi Emeklileri’nin 
ziyaretinden çok 
memnun olduğunu 
belirten Mehmet 
Turgut, kongreye 
gelememesinin 
mazereti olarakta 
işleri nedeniyle 
Gemlik dışında ' 
olmasını gösterdi.

Başkan Mehmet 
Turgut, "Sizi geçte 
olsa kutluvorum.

Sizler benim eski 
dostlarımsınız, 
sizlerle eskiye dayalı 
dostluğumuz var. 
Dostluğun bende 
anlamı çok özeldir. 
Ben her zaman Emek 
liler Derneği’n in ya 
nında oldum ve. sizi 
destekliyorum " 
diye konuştu.
DESTEK 
BEKLİYORUM
Aldığı aile kültürünün 
yanında politik 
kültürünün de 
insanları dışlamamak 
olduğunu ifade eden 
Mehmet Turgut, 
"Eşimi dahi doktora 
götürme fırsatı 
bulamıyorum" 
diyerek çalışma 
temposunun ne 
derece yoğun 
olduğunu söyledi. 
"Bana destek 
verilecekse, önce en 
güvendiğim dost
larım olan sîzlerden 
bunu bekliyorum" 
diyen Mehmet Turgut, 
halk otobüslerinin 
üçüncü yıl uzatmasın
da şartnamede 
olmadığı için 
emeklilere indirim 
yaptıramadığını 
öne sürdü.
Turgut, "Şu anda 
belediye olarak bor
cumuz yok. sıkıntı 
yaşa mı itiniz. Eğer 

tekrar seçilerek 
göreve gelirsem, 
emeklilere mutlara 
indirim imkanı 
sağlayacağım " 
diyerek emeklilere 
umut verdi.
YARDIMA HAZIRIM 
Gemlik SSK Hasta 
nesi’nde yaşanan 
personel sıkıntısına da 
değinen İşçi Emek 
İlleri Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, 
Başkan Turgut’tan 
destek istedi.
Yener, "Hastanede 
başta Hemşire, 
Röntgen uzmanı ve 
Anestezi uzmanı 
açığı var, emekliler 
küçük bir ameliyat 
için Devlet 
Hastanesi’ne 
ücret ödüyorlar. 
Aldıkları aylıkla zor 
geçinen emeklilerin 
sizden beklentileri 
var" demesiyle 
harekete geçeceğini 
söyleyen Turgut, 
öncelikle Bursadan 
halledilecek isteklerin 
yerine getirilmesi için 
elinden geleni 
yapacağını müjdeledi. 
Turgut, .Ankara'da 
Bursa Milletvekili 
Şerif Birinç'e 
sorunlar hakkında 
dosya ulaştıracağını 
belirterek.
"Emekliler için 
her yardımı 
lupmai’û bazın m’ 
mesajım verdi.

Gemlik’te Siyaset
Yerel seçimlerin bir özelliği 

Seçmen Türkiye genelindeki gafibi 
düşünmüyor.

kendi il ve ilçesindeki bar1- r~ı 
adayını düşünüyor.

Bu bakımdan yerel seçimlerde. 
partiden çok aday önemli.

Gemlik'te de partiler kadar, isimler 
yanşacak.

Aslında, bu seçimlerde ANAP w 
DSP adaylarına “fair play ~ yani cen
tilmenlik ödülü vermek gerekir.

Herkesin bu partilerden kopmak 
için koşuştuğu bir dönemde bu w — 
lar gemilerini terketmedürr

Se çimler e çok az bir zaman kala.
AK Partide karmaşa devam ediyor
Eski (ANAP) lı Belediye Başkam

Nurettin Avcı. ismi yalanlanmadı
Ve. Gündeme yeni bir adan, daha 

geldi.
İbrahim Çetin. Veteriner 

Fakültesini bitirdi.
Ama. Serbest ticaret ile uğraşıyor. 

İnanç motifi, AK partiye uygun
Ve şu ana kadar, mevcut Başkana 

Genel Merkez sahip çıkmadı.
Belki de, Başkan Turgut'a sahip 

çıkmadan önce, yeni adayların ortaya 
çıkmasını bekliyorlar.

Ama. Ankara'nın bu sezsizliği. 
Başkan Turgut’un karizmasını çizdi.

Aslında adaylığının bu ölçüde 
tartışılması Mehmet Turgut' da baksa 
lık oldu.

Bir başka şanslı aday (DYP) 6 
Faruk Güzel. Neden şanslı Fandı 
Güzel.

Çünkü (CHP) muhalefet sansan iyi 
kullanamadı.

Eğer AK Parti den bir dönüş olar
sa. bu (CHP) ye olmayacak

Muhtemelen (DYP) ye olacak.
Tabi. Gemlik için söylüyorum.
Faruk Güzel, gariban oylan ve bâr 

kısım Liberal oylan tnpiıy sbdü.
Aslında, önümüzdeki seçimlerin 

galibi (CHP) olabilirdi.
(CHP) doğulu, göçmen, yerfi ve 

dindar insani an aym ölçüde kucak- 
layamıyor.

Kendine has, bir seçmen şartname
si var. HaDan her kesenini kaplımı 
yor. Bir bölümünü dbshyor.

Zaten, hep yüzden kaybediyor

«✓Mzh/$€>?(/ |
Hayatınızı kontrol edecek
Gücünüz yoksa.
Hayatınız sîzi kontrol edecek 

demektin
“ ChaHeı Hoobs”
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Kadın adaylar da
başvurabilecek

Banka horbunlamaya aijra
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
bazı kamu kuru
luşlarındaki kadrolara 
başvurabilmek için 
aranan "erkek olmak" 
koşulunun kaldırılarak, 
başvuru süresinin uza
tıldığını bildirdi. 
Şahin, yaptığı açıkla
mada, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne 
ait "İnşaat 
Mühendisliği", Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’ne ait 
"Hava Trafik 
Kontrolörü Adayı" ve 
Toprak Mahsûlleri 
Ofisi Genel 
Müdürlüğü’ne ait 
"Muhasebeci" ve 
"Eksper" kadrolan 
için, "erkek" olmak 
koşulunun ilgili genel 
müdürlüklerce 
istendiğini ve 
yerleştirmeyi yapacak
ÖSYM tarafindan
I verilen ilanlarda bu 

AROL MOBİLYA

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

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

koşulun yer aldığını 
ifade etti.
"Anayasanın ve 
yasaların cinsiyet 
ayrımına izin ver
mediğini" vurgulayan 
Şahin, açıklamasında 
şunlan kaydetti: 
"Dolayısıyla, herkesin 
hiçbir aynma tabi 
tutulmaksızın kanun 
önünde eşitlik ilkesine 
göre, kamu hizmetine 
girme ve yararlanma 
hakkını düzenleyen 
temel normlar 
karşısında, bu işlemin 
düzeltilmesi için 
Bakanlığımızca 
ÖSYM’den başvuru 
süresinin uzatılması 
istenmiştir. Yapılan 
değerlendirme sonu
cunda, yukarıda belir
tilen koşul nedeniyle 
başvuramayan kadın 
adaylar tercih formunu 
en geç 19 Aralık 2003 
Cuma günü saat 
17.30’a kadar,
'Karyağdı Sokak

No:28 Aşağı 
Ayrancı-Ankara ’ 
adresindeki ÖSYM 
Ankara Bürosu’na 
veya Bilkent’teki 
ÖSYM Danışma 
Bürosu’na elden 
teslim etmeleri ya da 
tercih formlarını belir
tilen tarihe kadar 
ÖSYM-SHB 
Müdürlüğü 06538 
Bilkent/Ankara adre
sine posta ile 
göndermeleri halinde 
atama işleminde 
değerlendirilme 
imkanı tanınması 
sağlanabilecektir."

Banka hortumla- 
malarına karşı ağır 
cezai yaptırımlar 
geliyor. Banka hor
tum lan masına yöne
lik işlemler kara 
para kapsamına 
alınırken, Batık 
bankalar nedeniyle 
kamu alacaklarının 
tahsil süreci 
hızlandırılıyor. 
Düzenlemelere 
ilişkin tasan Meclis 
Genel Kurulunda 
kabul edilerek 
yasalaştı.
Başta bankalar 
yasası olmak üzere 
çok sayıda değişik
lik öngören yasayla, 
‘Kamuoyunda hor- 
tumlama olarak 
adlandırılan suçlar 
karapara suçu kap
samına alınacak.
Bu suçlarda zaman 
aşımı süresi 10 yıl
dan 15 yıla çıkacak. 
‘Fona devredilen 
bankanın 
kaynaklarını, 
yöneticinin kendisi 

veya başkasının 
mefaatine kullandır
ması zimmet olarak 
kabul edilecek. Bu 
fiilleri işleyenlere 
10 yıldan 20 yıla 
kadar ağır hapis ve 
20 milyar liradan 
80 milyar liraya 
kadar ağır para 
cezası verilecek. 
‘Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonuna 
devredilen bankala 
rın yönetim ya da 
denetimini doğru
dan ya da dolaylı 
elinde bulunduran
ların yakınlarına ait 
hesaplara aktardık
ları ve haksız elde 
ettikleri her türlü 
kazanca başka bir 
işleme gerek 
kalmaksızın el 
konulmuş sayılacak. 
Ayrıca bankanın 
kredi ile ilgili üst 
düzey yönetici
lerinin, eş, çocuk 
yakın ve benzerler
ine karşılıksız ve 
değerinin üzerinde 
aktarılan her türlü 
kaynak da bu 
kapsamda işlem 
görecek.
‘Banka yöneticileri 
ve diğer personeline 
karşı açılan davalar
da ispat yüküm
lülüğü davalılarda 
olacak.
‘Batık bankalarla 
ilgili davalara 
Danıştay 10.
Dairesinde 
bakılacak.
Yasayla, Tasarrruf 
Mevduatı Sigorta 
Fonuna devredilen 
bankalara ilişkin 
alacakların kısa

Vergi cezaları artınld
Vergi cezalan. 1 
Ocak 2004 tari
hinden geçerli 
olmak üzere.
%28,5 oranında 
artınldı.
1 Ocak 2004 tari
hinden itibaren 
uygulanacak vergi 
cezalannı artıran 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği 
Resmi Gazete de 
yayımlandı.

s ürede tahsil 
edilmesi amacıda 
da çeşitli düzen
lemeler getirildi 
‘İlgili birimlerin 

istediği bilgi ve bel
geleri makul sürede 
vermeyenler bar 0- 
dan üç yıla kadar 
hapis cezasına çarp 
tınla bilecek 
‘İdare isterse 
uzmanlık gerektim 
durumlarda serbest 
avukatlardan kÛM 
satın alabilecek. 
‘İrtikap, rüşvet, 
zimmet gibi sudan 
işleyenler hakkında 
Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerine: 
Yargılanması haki» 
daki hükümler 
uygulanmayacak. 
‘Batık bankada 
mevduat hesabı 
olmadığı halde 
sahte belgelerle. 
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonundan 
ödeme yapılmasa* 
talep edenlere 4 fi
dan 8 yıla kadar 
ağır hapis cezası 
verilecek, ayrıca 
ödenen miktarın 10 
katı kadar ağır para 
cezası hükmolu- 
nacak.
Tasanda bilirkişi
lerin sorumluluklar 
da arttırılıyor.
‘Bilirkişi rapor
larının maddi 
ve gerçeklerle bağ
daşmadığı yönünde 
kuvvetli emare ya 
da şüphe oluşma» 
durumunda, dava 
dosya!an işlem 
yapılmak üzere 
Cumhuriyet savdb 
ğına gönderilecek.

En az ceza 
haddi, yılbaşında* I 

itibaren da mga 
vergisinde 
5 milyon. diğer 
vergilerde de 
10 milyon 700 
bin lira olacak.
Alışverişte 
fatura ve fiş 
vermeyenler Be 
almayanlar ise 
107 mByon fira 
ceza ödeyecek.
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Bilgisayar teknolojisine 
büyük ilgi

Gemlik gençlerine
folklorii sevdi VI

Seyfettin SEKERSOZ

İnsanları teknolo
jinin son noktasında 
bilgilendirmek 
amacıyla açılan 
‘Teknoloji Günleri’ 
büyük ilgi gördü.
Belediye Sergi 
Salonu’nda dün 
açılan ‘Teknoloji 
Günleri’ne gelen 
vatandaşların isim
leri alınarak, yapılan 
çekilişte kuradan 
çıkanlara armağan
lar dağıtıldı.
Üç gün sürecek 
‘Teknoloji Günleri’ 
sergisini gezen
Kaymakam Sadettin 
Gene, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tanıtılan bilgisayar 
ve ekipmanlarını ilgi 
ile izlediler.
Bilgisayar sergisine, 
daha çok öğren 
çilerin ilgi gösterme
si dikkat çekti.
Teknoloji Günleri 
sergisi için bilgi 
veren Teknolojik

Genç Bilgisayar 
Genel Müdürü 
Bahri Akçan, vatan
daşlara bilgisayar 
teknolojileri, digital 
media ürünleri, 
notebook seçenek
leri, ses ve ev sine
ma sistemleri, 
server ve profes 
yönel çözümler, 
optıc ve multımedia 
ürünler ile kopya ve 
fotokopi çözümleri 
konularında bilgiler 
verileceğini söyledi.

Genç Bilgisayar tarafından Belediye Sergi 
Salonu’nda açılan ‘Teknoloji Günleri’ adlı 
bilgisayar sergisi büyük ilgi gördü.

Seyfettin ŞfKFRSOZ 
Gemlik’e folkloru 
sevdiren Ahmet 
Süren in eşi Dilek 
Süren, kısa süre 
önce kurdukları 
dernek ile unutu
lan coşkuyu tekrar 
yaratacaklarını 
söyledi.
Yıllarca Gemlik Ti 
gençlere folklor 
sevgisini aşılamaya 
çalışan ve bunda 
da başarılı çalış
malar yapan Dilek 
Süren, gençlere 
yönelik ilk folklor 
çalışmalarına 
bugün start verdik
lerini açıkladı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu

Salonu’nda basla 
y acak çalışmalar 
haftanın Cumartesi 
günleri saat 
18.oo-20.oo araun 
da gerçeklenerek 
İlçedeki ok utlar dan 
da gelecek talep 
feri değer fendir e - 
çeklerini belirt en 
Dernek Başkam 
Dilek Süren. 
"GemMk'te halk 
oyunlarını her 
türlü torlukla 
mücadele ederek 
tekrar canlandır
mak istiyoruz. 
Amacımız 
Gemlikli genç
lere folkloru 
tekrar sevdirmek 
olacaktır" 
diye konuştu

t
&

| 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

EVİNİZİ -İŞYERİNİZ! -
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN

TOYO TİCARET
İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ

PENCEREDE TERLEME, ORTAN'DA RUTUBET YAPM.AZ I

- - - - - - - - - - - -„ r-=r- - - - - - - - - - - - - - - - —-j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FAN İLE KJŞiN ISIBR. YA3N SERİNLE^

I-| Yeni Pazar Cad. -
"'"'"‘gemuk ,8/BTEL:513 78 071

ACmVe
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KANAR «»MEYİN!
İt M TâSSİT İMZAM « 8 YIL tÂSÂMTİ 

7/Î4 SİÜİAîhh tSSYh JIİZM ETİ
OEM BBgteayar Satış
Bilgisayar betam ve onanm 

✓ Yaact balam ve onanm 
v* Kartuş ve toner dolumu

Cd.RNA^Dvd-CdJtom Tarntf 
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Seyfettin SEKERSÖZ 
Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
İlçe Gençlik Kollan 
Başkanı Gencay 
Yılmaz ve yönetim 
kurulu üyesi 
gençler, 
Gemlikspor 
antremanına 
gelerek, destek 
verdiler. 
AK Partili gençler 
futbolculara 
baklava dağıttılar. 
Futbolculara yarın 
yapacakları 
Tofaş karşılaşması 
için destek 
vereceklerini

söyleyen Gencay 
Yılmaz, "Ama 
cimiz Gemlik 
spor’u yaşadığı 
kötü günlerden 
uzaklaştırmak. 
Süper lige yine 
şampiyonluk 
ümidiyle 
başlayan 
Gemlikspor, ne 
yazık ki istediği 
sonuçları ala
madı. Şimdiki 
desteğimiz süper 
ligde kalması 
yönünde 
olacaktır" dedi. 
Gemlikspor Teknik 
Direktörü Turgut

Akcan ise, 
AK Partili 
gençlerin 
futbolculara 
yaptığı ziyaretin 
anlamlı olduğu
na dikkat 
çekerek, "Bu 
ilginin devamlı 
olmasını dili 
yoruz. Gemlikli 
gencin başarılı 
olması için 
destek şart. 
Bizim için 
yapılan bu 
jeste teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Kayıkhane 
tesislerinin 
Gemlikspor’a 
kazandırılmasına 
gençlik adına 
memnun olduğunu 
belirten Turgut 
Akcan, "Bu 
ilk olabilir, 
inşallah 
Gemlikspor 
için yapılacak 
alt yapı atağı 
başlamış olur" 
dileğinde bulundu.

İLAN
UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kasabamız Gemlik Yolu Mevkii Sanayi Bölgesinde tapasaa 
H.22A.09.D.2.A Pafta, 152 Ada, 2 parselde kayıtlı belediyemin ait 
831.53 m2 miktarındaki arsa 43.250.000.000 - TL. muammen bedd ir 
30 Aralık 2003 Salı günü saat 14.oo’de Açık Arttırma usulü ile satdacab- 
tır.

Şartnameler mesai saatler içinde Belediyemizde görülebilir.
İlan olunur.

Fatih Mehmet Güler
Basm: 2003/60 Umurbey Belediye Başkanı J

I MİLTON AİLE GAZİNOSU
H12003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ ■
| DÜĞÜN • Nİ$AN • SÜNNET • ÖZEL GÜN • EĞLENCE • 
| TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

SREZERVASYONTEL.5131071

pcıhk

FIÇI W EVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

Gemlik B • f i i
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLAHP

SOFRA
ŞARABI KULÜP
ŞARABİ » karASI

t.6oo.ooo1*'500'w®İ5mooo.k;

FİRMALARA YILBAŞI HHXYE SEPETİ HAZBLAg.

Mta UM* SM n a l «MB-**
Yeni Pazar Cd. No : I* 
Tel: 514 75 25 GEML’\_
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Çocuklarda sinüzit oluşumu
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı 
öğretim üyesi 
Prof. Dr. Yaşar 
Anlar, soğuk 
havalarla birlikte 
çocuklarda sinüzit 
oluşumunda 
artış görüldüğünü 
söyledi.
Prof. Dr. Anlar, 
sinüzitin, burnun 
her iki tarafında, 
arkasında ve alında 
yer alan ve içinde 
hava boşlukları 
bulunan kemik 
yapılarının iltihap
lanması olduğunu 
belirterek, 
sinüzitin çeşitli 
nedenlerle 
oluşabileceğini 
ifade etti.
Mikrop, bakteri, 
virüs ve mantar
ların sinüzit oluşu
muna yol açtığını, 
soğuk havaların 
sinüzitin gelişimine 
zemin hazırladığını 
bildiren Anlar, hava 
kirliliğinin de 
önemli bir neden 
olduğunu söyledi.

Kadınlara ton balığı um
ABD Gıda ve İlaç 
Dairesi uyardı: 
Cîva zehirlenme
sine yol açabileceği 
gerekçesiyle 
doğurganlık 
dönemindeki 
kadınlar ton 
balığını haftada 
336 gramla 
sınırlamak 
ABD Gıda ve İlaç 
idaresi, civa 
zehirlenmesine 
yol açabileceği 
gerekçesiyle, 
doğurganlık döne
mindeki kadınlara 
ton balığı tüketim
lerini haftada 
336 gramla

Çocuklarda 2-3 
yaşlarından sonra 
sinüslerin 
görüldüğünü ve 
bu yaşlardan 
sonra sorun 
olmaya 
başladığım 
belirten Anlar, 
burnun içine 
küçük bir 
pencere ile açılan 
sinüslerin 
havalanması ve 
salgılarını düzgün 
bir şekilde burun 
içine akıtması 
gerektiğini söyledi. 
Bu fonksiyonların 
bozulmasının 
sinüzitin gelişimine 
neden olduğunu 
ifade eden Anlar, 
şöyle devam etti: 
"Sinüzit olan 
çocuklarda sık baş 
ağrısı, gözlerin 
etrafında ağrı, 
geniz akıntısı, 
öksürük, burun 
kanaması, ateş, 
iştahsızlık, ağız 
kokusu, sabahları 
mide bulantısı ve 
bazı hastalarda 
kusma görülmek
tedir. Gece yattık
larında boğ
macaya benzer 

sınırlandırmaları 
uyarısında 
bulundu.
Uyarı taslağında; 
emziren annelerin, 
çocukların, doğur
ganlık dönemindeki 
ve hamile kadın
ların fazla miktar
da ton balığı ve 
midye yememeleri 
gerektiği belirtildi. 
Ancak ABD Gıda 
ve İlaç İdaresi'nden 
yapılan açıklamada 
bu gıdaların besin 
değerinin yüksek
liğine de dikkat 
çekilerek bu 
yiyeceklerden 
tamamen

Bunjna «çmr dbrf onusun önden ve jnndeı gor*#WTu

öksürük nöbetleri 
görülebilir.
Sinüzitin kesin 
tanısı için 
radyolojik görün
tüleme yöntemle 
rine başvurulmalı 
ve tedaviye 
bir an önce 
başlanmalıdır." 
Anlar, 4 haftadan 
kısa süren sinüzit
lerin akut sinüzit 
olduğunu ve enfek
siyona yönelik 
antibiyotik tedavisi 
ile burunda birik
miş salgıları kaldır
mak için serum 
fizyolojik ile yıka
ma yapılması 
gerektiğini, 
4 haftadan uzun 
süren sinüzitlerin 
ise kronik sinüzit 

vazgeçmemeleri de 
tavsiye edildi. 
Uyanda ayrıca, 
risk grubunda 
olanların haftada 

olduğunu söyledi. 
Anlar, alerjik 
nezlelerde kronik 
sinüzitle daha 
sık karşılaşıldığını 
bildirdi.
Soğuk hava ve 
hava kirliliğinde 
alerjik nedenlere 
bağlı sinüzitlere 
daha sık 
karşılaşıldığını 
anlatan Anlar, 
sinüzit ile 
bronşiyal astım 
arasında yakın 
ilişki bulunduğunu 
söyledi.
Anlar, astım tedavi
sine iyi yanıt ver
meyen çocuklarda 
mutlaka sinüzit 
olasılığının araştırıl 
ması gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

168 gramdan 
fazla ton balığı 
yememesi 
gerektiği de 
belirtikli.

Alzheimer 
hastalığı 

durdurulabilir
Singapurlu bffim 
adamla n. bir 
genin. Alzhetaner 
hastalığının 
ilerlemesini 
durdurabileceğmi 
tespit ettMer.
Bilim adamı Liou 
Yih C herng,
Pin 1 geninin, 
beyinde bulunan 
sinir hücrelerinde
ki değişimleri 
tamir eden bir 
protein ürettiğini 
söyledi.
Cherng. fareler 
üzerinde yapılan 
deneylerde, 
Pin 1 geni alman 
farelerin beyin
lerindeki sinir 
hücrelerinin değişi 
me uğradığını 
belirterek, bu

hastahğı

yıhnda Pin 
1 genini belan
Harvar d C net er

katıldı

NÖBETÇİ ECZANE
13 Aralık 2003 Cısırtni
VEZİROĞLU ECZANESİ

14 Arılık 2003 Fııır 
ÖZER ECZANESİ
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Orhaneli kömürü
5 köye dağıtılacak

Hamsi el yakıyor

Seyfettin SEKERSOZ

Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 
muhtaç ailelere 
dağıtılmak üzere 
getirilen ancak, 
standart dışı 
Orhaneli 
kömürün 
gönderilmesiyle 
dağıtımı yapıla
mayan 100 ton 
kömür orman 
vasfı bulun
mayan köylere 
dağıtılacak.
Yüksek kalorili 
Soma kömürü 
yerine kükürt 
oranı yüksek ve 
hava kirliliği 
yaratacak 
kömürün gön
derilmesiyle 
bekletilen 
kömürler, 
özellikle orman 
arazisi vasfı

Yanlış gelen 100 ton Orhaneli kömürü Engürücük, Cihatlı, Gençali, 
Yeniköy ve Kurtul Köyü’rideki yoksul vatandaşlara dağıtılacak
bulunmayan 
Engürücük, 
Cihattı, 
Gençali, Yeniköy 
ve Kurtul’da 
yaşayan yoksul 
vatandaşlara 
dağıtılacak. 
Orman vasıflı 
köylerde 
yaşayan 

vatandaşlara 
her yıl kendi 
yakacakları için 
makta verildiği 
için kömürlerin 
ismi geçen 
köylere verile
ceği ve ihtiyaç 
sahibi köylü 
vatandaşların 
Muhtarlar 

tarafından 
belirlenerek 
isimlerinin 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Vakfı’na 
bildirildiği, 
dağıtımlarının 
ise önümüzdeki 
günlerde yapıla
cağı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylar
da çine kop 
balığının 
bollaşmasıyla 
tüketicinin ilgi 
göstermediği 
hamsi balığı 
diğer balıkların 
azalması üzerine
yine satıcıların 
gözdesi oldu. 
Çinekop ve pala- 
mutun oltayla 
yakalandığı 
günlerde 
Körfezimizde

kasanın üzerinde 
hamsi yakalan
ması üzerine ham
sinin kilosu
1 milyon liraya 
düşmüştü.
Körfez de balığın 
azalması üzerine 
hamsi fiyatları
yine artış göster
meye başlayarak, 
kilosu 2.5 -3 mily
on liradan satılıy
or.
Balık Halinde 
yaklaşık 18 kilo-

milyona satılan 
hamsin in kasa 
fiyatı şimdi 30 
milyon lira.
Hamsi balığının 
yükselen fiyatım 
çinekop ile pala
mut balığının bât 
me dön emine M 
layan balıkçılar, 
havaların soğu
masıyla birlikte 
Hamsi nin fiyatın
da daha da yük
selme olacağını 
söylüyorlar.

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK'TE AÇILACAK ŞUBEMİZE ;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI 
REYONLARIMIZA 

TECRÜBELİ BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şahsen yapılmasını rica ederiz.

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ: I
222 97 60 - 224 65 06

TAKVİM ve HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN 

✓ TAKVİMLER ✓ DUVAR & MASA SAATLERİ 
✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ 

✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ ✓ KAĞITLIKLAR 
KÜLLÜKLER ✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 

✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ 
✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER

KÖRFEZ OFSET
'MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sok. (Akbank Aralığı) No: 3/B GEMLİK 

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



Adalet ve Kalkınma Partisi*nde aday adayı kriterleri t>elirlendi

AKP’de aday adayı başvuruları başladı
Adalet ye Kalkınma Partisi’nde yerel seçimler için start verildi. Belediye Başkanlığı. İl Genel Meclis üyeliği ve Belediye Mecfis 
üyeliği için başvurular bugün başladı. Başkanlık için aday adayı olacaklar 1 milyar lira, İl Genel Meclîs ve İlçe Belediye MrrÜr 
üyelikleri başvuranlar ise, 150’şer milyon lira partiye para ödemek zorundalar. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 3 de

Saddam yakalandı

■■■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HHHHHİ
15 Aralık 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000. TL.

Irak in devrik devlet başkam Şadda* 
Hüseyin 1* America* askeri knssetlcri tarahe- 
dan dûn saklandığı Tikrit'teki oad
da yakalandığı açıklandı Şaddan MfaNyfin m 
yakalandıktan sonra, Amerika* Ikttinı 
tarafından sağlık kontrolünde* gedrik&ğt 
DNA testine tabii tutulduğu bddvfldk Saddam 
Hüseyin'in yakalanması basta İrak olmak 
üzere tüm dünyada geniş yankı snaodmk.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 23 belediyeli büyük bir metropol haline geldi

Gemlik Büyükşehir sınırlarına alındı
Güne Bakış

Büyükşehir sınırlarını genişleten yasa tasarısı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde yasalaştı. Yasaya göre, Gemlik dahil 4 ilce, 14 
belde ve 146 köy, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil 
oldu. Sınırları yeniden belirleyen tasarının TBMM de kabulünün 
ardından, yeni harita hazırlandı. Gemlik ve Belde Belediye 
Başkanlan Büyükşehir’e alınmaktan memnun değiller.

Kadri Güler 
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir’li olduk
I Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki gün kabul 
edilen yasa, büyükşehirlerin sınırlarını büyüttü.

Bursa da bu yasa kapsamında sınırlannı genişlet
ti.

Gemlik, Kurşunlu, Umurbey ve Küçük Kumla 
Belediye Başkanlan Büyükşehir sınırlan içine alın
mamızdan memnun değiller.

Büyükşehir sınırlan içine alınmamız için eski 
Belediye Başkanlanndan Nurettin Avcı döneminde 
bir çalışma başlatılmıştı.

Yanılmıyorsan Bursa Milletvekili Turhan Tayan bir 
yasa teklifi hazırlıyordu.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan görüşme 
ferde bu tasan Gemlik açısından yararlı değil diye 
kabul görmemişti.

Büyükşehir sınırlarına katılmamızın ne gibi sıkın
tılar doğuracağını bilemiyorum.

Belediye Başkanlan bazı kararlann Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde alınmasının zor olacağını, 
kararlarda yetki dağılımının söz konusu olacağın
dan memnunsuzluklannı ifade ediyorlar ancak, 
yapacaktan birşey yok.

Gemlik, Bursa metropolünün içinde olacak.
Aslında, istesek de istemesek de Gemlik, bu 

metropolün içine girmişti.
Limanıyla, Serbest Bölgesiyle, Bursa’ya yakınlığı 

ile, ticari ilişkileriyle Gemlik bir metropol kenti.
Bursa’daki Belediye Başkanlan birbirleriyle 

anlaşamıyorlar mış?
Olabilir. Ancak başkanlar buna da alışacaklar.
Bu kaçınılmaz.
Büyükşehirli olmanın yararlarını ve zararlannı hep 

birlikte göreceğiz. Ancak yararlarını daha çok göre- 
ceğfe gibi geliyor bana..

Seyfettin Şekersöz
Büyükşehir sınır
larını genişleten 
yasa tasarısının 
TBMM kabül 
edilmesi ile Gemlik 
ile birlikte Küçük 
Kumla, Umurbey ve 
Kurşunlu Beldeleri 
de Bursa Büyük 
şehir sınırlarına 
katıldı.
Yasa Cumhur 
başkanı Ahmet 
Necdet Sezer’in 
imzalamasından 
sonra yürürlüğe 
girecek.
Yasaya göre, Gemlik 
dahil 4 ilçe, 14 
belde ve 146 köy, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları
na dahil oldu.
Sınırlan yeniden 
belirleyen tasannın 
TBMM’de 
kabulünün ardın
dan, yeni harita 
hazırlandı.
GEMLİK’TEN 
TEPKİ VAR 
Gemlik Belde ve 
köylerinin Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi’ne dahil 
edilmesinden sonra 
görüşlerini aldığımız 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, belediye 
başkanlannın 
Bursa’da yaşadıkları 
kaosu, Gemlik’e de 
sıçrama olasılığının 
yüksek olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Çıkan yasayı 
tatbik etmeden bir 
şey söyleyemem. 
Bursa’da ilçe 
başkanlanyla 
sorunlar yaşanıyor. 
Bu sıkıntılar yıl
lara dayanıyor. 
Alacağımız her 
kararda sıkıntı 
yaşayacağız.
Ki l om etre terce 
uzaktaki kişiler 
bizi idare etmeye 
kalkacaklar.
İlçede yapılacak 
Kanalizasyon 
Çalışmaları için 
Büyükşehir 
karar verecek.
Nasıl çözümlenir

250 dba Bma BmiiMİtar saMriacsK
yeni duruına göre 2 bâa 3 7S yânkâ** «A* «Hk

bilmi yorum ama 
aynı partiden 
olmayan başkan- 
lann işleri daha da 
zorlaşacak. En 
küçük örneği ise 
Bur sa nın her 
hengi bir yerinden 
öğrenci tercihini 
Gemlik Anadolu 
Lisesi*ne yaptıra
cak olması.
Bu da ilçe 
gençlerinin bu 
liselere girmesini 

önleyecekfir" 
görüsünü savonur 
ken. kanunun ak- 
tujmı. yapılacak 
bir şeyin kalma 
dhğn söyiecfi. 
Turgut. "Façdah 
o'mcucccğ 
kanaatm deyrm re 
sorun larrmızı 
onlara nasıl 
anlatacağız, 
bilemeyec^der* 
diye konuştu.
Devamı sayfa S de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfg15 Aralık 2003 Pazartesi

Belediye Başkanı Bayram Demir in Başkanlığını yaptığı Kooperatif zeytin dunlansa ba$U

Özgür düşünce
Özgür düşünce...
Yetkili ağızların dilinden düşmeyen iki 

sözcüktü bir cümle...
Sağlanması için hep konuşuluyor.
Ne var ki çaba gösterilmiyor.
Bir kaç örnekle konuyu açalım.
örnek bir :
Son günlerde ülke gündemini yoğun olarak 

I işgal eden bir tasarı var.
"Kamu Yönetimi Temel Yasası Tasarısı"
Yürürlükte olan anayasanın bir çok madde

sine aykırı olduğu savlanıyor.
Doğaldır ki tasarıya olan tepkiler dönem 

| dönem de eylemli olacak.
Bize okulda öğretmişlerdi.
Yasa Tasarısı kamuoyunda tartışılır. 

| Düşünceler oluşur. Aksaklıkları varsa giderilir. 
Sonra TBMM’de görüşülür diye.

Söz konusu yasa tasarısına karşı yine 
anayasadan aldığı yetkiyle yürüyüş yapmak 
isteyen Kamu Emekçileri Sendikasının 
yürüyüşü polis tarafından engelleniyor. Dahası 
coplar, gazlar havada uçuşuyor.

Örnek iki:
Bir sanatçı adı çok önemli değil.
Bir televizyon programında kürtçe şarkı söy- 

■ leyip "Bu ilk adım" diyor.
Bir gazeteci bu cümleyi çekip altını deşmeye 

I çalışıyor.
Dolayısıyla tahrik nedeni oluyor.
Örnek üç :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde iki 

I öğrenci zamları protesto için okul kantininde 
I bildiri dağıtıyor.

Polisler önce gençlerin elini kolunu bağlıyor. 
I Sonra tekme tokat dövüyor.

Bir öğretim üyesi gençleri polisin elinden 
I güçlükle kurtarıyor.
| Evet kurtarıyor.
I Örnek dört :

Eli kalem tutan, ağzı laf yapan bir çok insan 
I “bu adam toplumsal çıkarları kendi çıkarlarının 
I önünde tutuyor diye” ülkelerini terke zorlanı 
I yor. O değerlere el kapılarında güç günler 
I yaşatıyorlar.

Örnekleri çoğaltmak mümkün.
Yukarıda saydıklarımın tümü benim 

I ülkemde ve kamuoyunun önünde yaşanıyor.
Ekranlar aracılığıyla da canlı ve kanlı olarak 

I görmeyenlerin, duymayanların bilgisine 
I sunuluyor.
• Ülke yönetici konumundaki özgür düşünce 
I savunucularının ise gördükleri karşısında kılı 
I kıpırdamıyor. Hatta teşvik de ediyorlar.
I Ama türbanmış, imam hatipmiş, denildiği 
I zaman da aslan kesilip özgürlük havarisine 
I dönüşüyorlar.
I Çifte standardın daniskası..
I Bu yapıyla ilerlemek mümkün değil.
i İlerleme raporunu almak da kolay değil.
ı Tüm insanların düşüncelerini özgürce açık

layabileceği, kavgasızca tartışabildiği bir ülke 
ne zaman olacağız?

İtişip kakışmadan yaşamayı ne zaman 
öğreneceğiz.

Yoksa hep ütopyamız mı olarak mı kalacak?

Kurşunlu Beldesi
üreticisi kooperatifleşiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kurşunlu 
Beldesi’nde yıl
lardır özlemi 
çekilen Kalkınma 
Kooperatifi’nin ilk 
temelleri atıldı. 
7 kişiden oluşan 
Kurşunlu Köyü 
Kalkınma 
Kooperatifi’nin 
kurucu yönetim 
kurulu Bursa 
İl Tarım 
Müdürlüğü’ne 
kooperatifin ana 
sözleşmesini hazır
layarak sundu. 
Beldelerinde 
Kalkınma 
Kooperatifi kurul
masının gecikmiş 
bir hizmet 
olduğunu söyleyen 
ve Kooperatifin 
kurucu başkan
lığını üstlenen 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
kurucu yönetim

kurulunda Necdet 
Aklan, Şevket 
Dalkılıç, Hayri 
Engin, Ekrem 
Tozan, Hayati 
Güneş ve Faruk 
Karakaş’ın bulun
duğunu açıkladı. 
Demir, "Kurduğu 
muz kooperatif 
belde üreticisine 
refah geri getire
cektir, ürünün 
daha iyi değerlet
mek için çaba 
harcayacaktır." 
dedi.
Belde’nin zeytin 
üretim merkezî 
olduğunu belirten 
Bayram Demir.
"Yıllardır özlemi 
ni çektiğimiz 
Kalkınma 
Kooperatifi 'ni 
kurarak hizmete 
ilk adımı attık. 
Önümüzdeki gün
lerde ortak üyelik

başvurularını 
kabul edeceğiz. 
Bir hafta içinde 
üye sayımızın 
100 tin üzerine 
çıku< ağını 
umut mum” dedi. 

• yram Demir, 
Kooperatife üye 
< >!.ı. ak kişilerden 
500 milyon lira 
ortaklık aidatı 
alacaklarını 
belirterek, "Çok 
hızlı hareket 
ederek Beledi

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan alnnaktad*

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 1OO. YIL 

Sitesi’nde 
SATILIK DAİRE

(0.535) 774 45 32
ILICA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ 

SATILIK 513 16 17
Hamidiye Mh. Yavuz Sok.

No : 11 GEMLİK 
3200 M2 imarlı bahçe 
___0.536.969 99 03

ye’den fcooperv 
tife yer tahsis 
edip, zeytin ahım- 
na başlayacağız.
Ayrıca önümüzde
ki yaz sezonunda 
kooperatif adına 
sahilimizin belirli 
kesimlerinde 
zeytin satış 
mağazalın açarak 
zeytinimizi ilk 
elden değer
lendirmeyi 
düşünüyoruz 
seklinde konuştu.

1986 MODEL SKODA 120 L 
VADE A APILABÎUR

6 600 000 000 TL 
(0.535) 925 Sİ 02

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert îşhanı 

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

83 ModeI PORSCE 
944 KIRMIZI 12.000 S

0.532. 337 97 1O

1994 MODEL 
RENAULT SPRING

ENGÜRÜCÜK KÖYÜNDE 
SATILIK 3 KATLI BİNA 

513 15 07

SATILIK BİNA
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nde aday adayı kriterleri belirlendi 1

AKP’de aday adayı 
başvuruları başladı 

J j

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde yerel seçimler için start verildi. 
Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclis üyeliği ve Belediye Meclis üyeliği 
için başvurular bugün başladı. Başkanlık için aday adayı olacaklar 1 
milyar lira, İl Genel Meclis ve İlçe Belediye Meclis üyelikleri başvuran
lar ise 150’şer milyon lira partiye para ödemek zorundalar.
Seyfettin SEKERSOZ

28 Mart seçim
lerinde siyasi parti
lerin aday adayları 
birer birer ortaya 
çıkarken, bugün 
Adalet ve Kalkınma 
Partisinde de aday 
adayı başvurularının 
kabulüne başladı. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
parti merkezinde 
dün düzenlediği 
basın toplantısıyla, 
partisine yapılacak 
başvurular 
hakkında açıklama
da bulundu.
KRİTER

BELİRLEDİLER 
Parti yönetimiyle 
geniş katılımlı 
toplantı yaparak 
durum değer
lendirmesinde 
bulunduklarını 
bildiren Şahin, 
aday adaylarında 
bulunacak kriterleri 
belirlediklerini 
söyledi.

Yönetim kurulu 
üyelerine, 
‘tanıdığınız,, 
bildiğiniz tecrübeli 
insanların partiden 
aday olmaları için 
teklifte bulunun» 
partiye üye olmaları 
şart değil’ uyarısın
da bulunduklarını 
söyleyen Enver 
Şahin, aday adayı

TAŞI 
GEDİĞİNE

karnen

Güven...

Milletvekili dokunulmazlığın 
kaldırılmama gerekçesine bakın 
“Mahkemelere güvenimiz yok" 
Sizin kendinize güveniniz yok.

başvurularının 
15 Aralık 2003 
günü başladığına 
dikkat çekerek, 
"Bitiş tarihini ise 
Genel Merkezimiz 
belirleyecek" dedi. 
AKP Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nda 
Seçim Koordinas 
yon Başkanlığı’na 
Ali Okuroğlu'nun 
getirildiğini bildiren 
Şahin, "Müracaatta 
bulunacak aday 
adaylarımız 
kendisinden 
forum alarak 
doldurmaları 
gerekecek" 
şeklinde konuştu. 
1 MİLYAR LİRA 
ÖDEYECEK 
AKP’den aday adayı 
olacaklardan alı
nacak ücretlerin 
Genel Merkez 
tarafından belir
lendiğini açıklayan 
Şahin, "İlçelerde 
belediye başkan 
aday adaylarından 
1 milyar lira 
alınacak. Buna 
parti hesabına

bankaya yatırabile
cekleri gibi, partiye 
bağış olarak ta 
yapabilirler" dedi. 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyeliği için aday 
adaylarından 
150 milyon lira 
alınacağını bildiren 
Şahin, belde 
Belediye Başkan 
aday adaylarından 
250 milyon lira 
alınmasının uygun 
görüldüğünü, 
belde belediye 
meclis üyelerinden 
ise para talep 
edilmeyeceğini 
söyledi.
İlçelerde yapıldığı 
gibi beldelerde de 
aday adayları için 
anket yapılacağını 
söyleyen Enver 
Şahin. "Çıkacak 
sonuçlara göre 
teşkilatlarımızın 
da görüşlerini 
alarak beledrive 
başkan adayını 
teshir edeceğiz” 
açıklamasında 
bulundu.

Jy Erol GURÇAY

Dinci Terörle Mücadele
Radikal iskanı avı susruyor.
Halbuki Amerika, bu isiaou kendi 

elleri ile büyütmüştü.
(1970) K yıllarda Afgauastaa da.

Afgan hla nn inançlarını somurdu.
Mücahit diyerek. sutiam okşadı
Ve Sovyet askerlerinin üzerine 

sürdü.
Amerika, her zaman olduğu jk 

geri plandaydı.
Çıkarları böyle gerektüiyordu 

(1970) li yıllarda da, tempolu olarak 
k o m in iz m korkusu yayddu

Bazı uygar ülkeler, bu psdkoioph 
harekatı yemedi.

Ama. Bu harekat bizde tuttu
Hapse gir mey en aç dm kaim ırk
Cumhuriyet ve Mı Un el gazetesi 

okuyanlar takipteydi.
Bir adamı bitirmek için, soku 

demek kafiydi.
Dönemin ülkücü gençleri.

Amerika lı ağabeylerine elinden 
gelen hizmeti esirgemedi.

Hiç yüzünden, imanlar birbirini 
öldürdü.

Birbirine küstü.
Biraz da, bölündü.
Şimdi yine, benzer bir olay 

yaşıyoruz.
Din olgusu, terörle birlikte amî- 

maya başladı.
Din savaşları, konuşulmaya baş

landı.

Ameri kah askerlere içinde orta 
doğu haritası olan ~ İncil” dağıtıldı

Incil'in içinde:
ilerleyin Hristiç an askerleri 

savasa gidiyoruz.” löıciftlrıÜM yer 
verildi.

Ortada bir gerçek v ar.
Din anlayışın, çağdaş alana 

taşıyamayan dinci teröristler de var
Ama. Biz farklı bir ülkeyiz
Hem de dinci. teröre karsıyız.
Bu mücadele de. Amerika'ma 

gazına gelmeyelim.
Masum dindarla, dinci teröristi 

birbirine karıştırma*, abm
Ve. Dinci terörle mücadeleyi. Ic 

politikaya bulastmnayahu*.
Yerel secim öncesi hem irM- 

olarak hem de muhalefet olarak bu 
konuya özen gösterelim,

Eğer bizim dinimiz.
Akla muntığu uevun bir dm olmasaydı 
Mu kem md olmazdı.
Dinlerin son imamı olmazdı.
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OSS başvuruları bugün sona eriyor
Öğrenci Seçme 
Sınavı na (ÖSS) 1 
Aralık 2003 Pazartesi 
günü başlayan başvuru 
süresi, bugün 
sona eriyor.
Meslek yüksekokullan- 
na sınavsız geçiş 
hakkından yararlanmak 
isteyen meslek lisesi 
mezunu adaylar da, 
ÖSS için hazırlanmış 
başvurma belgesiyle 
başvuru yapabilecek. 
ÖSS’ye Türkiye Cum 
huriyeti ve KKTC 
uyruklu adaylardan, 
dunımlan şu koşullar
dan birine uyanlar 
başvurabilecek: 
- 2002-2003 eğitim- 
öğretim yılında 
ortaöğretim kurum- 
larmdan (lise ve dengi 
okullar ile Açıköğretim 
Lisesi) mezun olabile
cek durumdaki 
öğrenciler, 
- Ortaöğretim kurum
lanılın son sınıflarımda 
beklemeli durumda. . 
olanlar, 
- Ortaöğretim kurulu
larının dışardan bitirme 
sınavına girenler, 
- Ortaöğretim kurum- 

| lanndan mezun olanlar, 
I - Ortaöğrenimlerini 
j yabancı ülkelerde 
yapanlardan durumları 
yukarıdaki koşullardan 
bîrine uyanlar.
Başvurma Belgesi ve 
Kılavuz nereden
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AROL MOBİLYA

a
Mrk.

$t>. : Davufkadı Mh. F.S.M. Cadşb. : oavuTkadı wn, hs.m. caa. 
a Yavuzlar Apt, 13 No: 1 43/C BURSA

Tel : (0.224) 363 98 72

: Hamldfye Mah. Kumru Sok. No: 1
Tel : (0.224) 614 30 52 GEMLİK

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

İl

temin edilebilir?
Halen öğrenim gören 
adaylar, başvurma bel
gesi ve kılavuzu öğren
im gördükleri okul 
müdürlüklerinden, 
mezun adaylar ise 
herhangi bir lise 
müdürlüğünden veya 
ÖSYM Sınav Merkezi 
yöneticiliklerinden 4 
milyon lira karşılığında 
alabilecekler. • 
ÖSS’ye girecek adaylar 
35 milyon lira,* sadece 

'sınavsız geçiş hakkın
dan yararlanmak 
isteyen adaylar da 6 
milyon lira ücret ödeye
cekler. Adaylar, ücret
lerini, Yapı ve Kredi 
Bankası, Türkiye 
Vakıflar Bankası, Ziraat 
Bankası ve Oy ak Bank 
şubelerinden birine T.C 
kimlik numaralarını 
söyleyerek 
yatırabilecekler.
Bu arada, üniver
sitelerin yabancı dil. ile 
ilgili bölümlerinde oku
mak isteyen adayların, 
Yabancı Dil Sınavı’ndan 
(YDS) önce ÖSS’ye. 
girmesi gerekiyor.
YDS’ye girecek aday
lann, Nisan 2004’te 
aynca 40 milyon lira 
daha ödemeleri 
gerekiyor.
Sadece sınavsız- geçiş 
ücreti yatıran adaylar 
başvuru süresi içinde 
ÖSS’ye girmeye karar

verirlerse, bankaya 
29 milyon lira fark 
yatırabilecekler.
Adaylar, başvurma bel
gesini kılavuzdaki açık
lamalara uygun 
dolduracaklar.
Adaylann ÖSS Kayıt 
Kartı’na yapıştıracakları 
fotoğrafın, "cepheden, 
son 6 ay içinde, başı 
açık, adayı kolaylıkla 
tanıtabilecek şekilde 
çekilmiş ve net" olması 
gerekiyor. Numaralı bile 
olsa camlan renkli 
gözlükle çekilmiş 
fotoğraflar kesinlikle 
kullanılmayacak.
Gözlük camı renkli ise 
bu adaylar gözlüklerini , 
çıkararak fotoğraf 
çektirecek.
Adayların, sınav günü 
ÖSS Kayıt Kartı na 
yapıştırdıktan 
fotoğraftaki şaç, bıyık, 
makyaj gibi tanınmada 
önemli rol oynayacak 
görünüm özelliklerinde 
bir değişiklik bulunma
masına dikkat etmeleri 
gerekiyor.

Adaylar, başvurma bel
gesini, sınav ücretini 
yatırdıklarını gösterir 
dekontla birlikte okul 
müdürlüklerine teslim 
edecek. ÖSS, 20 
Haziran 2004 Pazar 
günü gerçekleştirilecek. 
Başvurulann geçersiz 
olduğu durumlar 
Adayların başvurulan, 
şu durumlarda geçersiz 
sayılacak: - T.C Kimlik 
Numarası başvurma 
belgesine doğru yazılıp 
kodlanmamışsa, 
- Aday Bilgi Formu 
kısmında istenen 
bilgiler tam olarak, 
kurşunkalemle yazılıp 
kodlanmamışsa, .
- Başvurma belgesinin 
çeşitli kısımlarına 
yazılan kimlikle ilgili 
bilgilerde eksiklik 
ya da tutarsızlık varsa, 
- Kayıt kartının arka 
yüzünde aynlan yere 
açık adres yazıl
mamışsa,
- Başvurma belgesi 
aday tarafından imza
lanmamışsa,

Yoksulluk 
sınırı arttı

Türkiye Kamu 
Çalışanları 
Konfederasyonu 
(Türkiye Kamu- 
Sen), 4 kişilik bir 
ailenin "yoksulluk 
sının "mn geçen 
aya göre yüzde 
1.19 oranında 
artarak, 1 
milyar 629 milyon 
liraya yükseldiğini 
bildirdi.
Türkiye Kamu- 
Sen’den yapılan 
yazılı açıklamada, 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ’ nden 
alman Kasım 
2003 fiyatlarına 
göre araştırma 
yapıldığı belirtildi.

Araştırmaya 
göre 4 kişilik 
bir ailenin 
yoksulluk sımnnm 
geçen aya göre 
yüzde 1.19 
artarak 1 milyar 
629 milyar liraya 
yükseldiği 
kaydedilen açıkla
mada, çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınınnın da 766 
milyon liraya 
ulaştığı ifade 
edildi.
Açıklamada, 
"çalışan bir kişinin 
açlık sınınnın 
593 milyon lira 
olduğu" 
kaydedildi.

Vergi daireleri hafta 
sonunda açık

Yıl sonuna yak
laşırken motorlu 
taşıtların ahm satım 
işlemlerindeki olası 
artış nedeniyle vergi 
dairelerinin çalışma 
saatlerinde 
düzenleme yapıldı.

Vergi daireleri 
yıl sonuna kadar 
cumartesi ve 
pazar günleri 
normal mesaî 
saati bitimine 
kadar açık 
olacak.
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Geleceğin folklörcüleri 
çalışmalara başladı

Sadettin SEKERSÖZ

Gemlik’te folkloru 
yeniden yaşatmak 
ve sevdirmek için 
çalışmalara 
başlayan Ahmet 
Süren Halk 
Dansları ve 
Araştırma Derneği 
Başkanı Dilek 
Süren, dernek 
bünyesindeki 
gençlerle ilk çalış
malarına başladı. 
Deneyimli Folklor 
Hocası Hülya 
Yoldaş yönetiminde 
bir araya gelen 
Derneğin birinci ve 
ikinci kademe 
Öğrencileri, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu Salonunda 
ilk çalışmalara 
start verdiler. 
Haftanın her 
Cumartesi günü 
yapılacak çalış
malar, öğrencilerin 
talebi doğrultusun
da hafta içinde de 
yapılacak.
Derneğin çalış
maları hakkında 
bilgiler veren 
Başkan Dilek 
Süren, amaçlarının 
gençlere folkloru 
spor yaparak

öğretmek olduğunu 
belirtti.
Süren, "Derneğimi 
zin çalışma kural
larına uyulması 
esas amacımızdır. 
Kurallarımız ise 
gayet açık. Çalış
malara düzenli 
olarak katılmak. 
Eşortman ve spor 
ayakkabı ile katıl
mak. Çalışma 
düzenini bozan 
hareket ve 
faaliyetlerden 
uzak durmak. 
Dernek 
bünyesinde 
yapılan çalış
malarda, aileler 
ile dernek yöneti

minin koordineli 
olarak çalışmasını 
sağlamak. Mazeret 
bildirilmeksizin 
antrenmanları 
aksatmamak.
Mazereti olanların 
gün içinde 
mazeretlerini

bildirmeleri.
Dernek üyelerinin 
yüz kızartıcı 
fiillerden ve 
derneğe zarar 
verecek 
hareketlerden 
kaçınma lan" 
olduğunu söyledi.

2004 yA sonema kadar bMdaaa phadasaaı 
Kapak Spor Şato» m» irdumto» Mİlnd 

Kapalı Spor 
Salonu 2004

yılında bitirilecek
I beş fettin ŞLKLRŞO2

Gençlerin merakla 
yapımını bekledik
leri Ka pa lı Salon 
inşaatında çalış
malar tüm hızıyla 
devam ederken, 
inşaatın tamamının 
2004 yılı sonuna 
yetiştirileceği 
açıklandı.
Başar İnşaat 
tarafından yapılan

I bin 500 k isilik 
Kapalı Spor 
Salonu im a at—

I iki katlı 
müştemilat krs-

m mm t asmamiam - 
mastmn ardandan 
msvt i trtboaatovı 
de ortaya 
çdthnaya başladı 
İlçede ■■■* yd" 
lardnr ihtiyacı 
daoyvlaaı Kapak 
Spor Salona ‘nam 
onumu/deki yd 
tamamlanarak

i karnin
I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

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

EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR 
SICACIK BÎR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFÎNİ
YASAYIN

İSSİZ KOKUSUZ OLMAKSA A\AS
PENCEREDE TERLEME. ORTAMCA RlAJCE > AFMAZTOTO TİCARET

YeniPazarCad.
l,makGEkMu“l8/BTİL:51î 78 071

AACmVE ■C*
COMPUTER Ih —

BİLİŞİM HİZMETLERİ L
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOR KAMPANYA

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN HARAR VERMEYİN!
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Kendi sahasında Tofaşspor'a 2-0 yenilen Gemlikspor’un süper ligde kalma umutlan kayboldu

Gemfcpof .'0 »mt ,1
SeyfettinŞEKEBSÖZ. 
Süper amatör ligde 
iki beraberliği ve 
bir galibiyeti 
bulunan Gemlik 
spor, dün kendi 
sahasında Tofaş’a 
2-0 yenilince ligde 
kalma umutlarım da 
tamamen kayboldu. 
Maça kazanmanın 
bilinciyle iyi 
başlayan Gemlik 
spor, ileride tecrü
beli adamlarının 
olmaması sonucun
da başarılı oynadığı 
maçta sahadan 
yine boynu

bükük ayrıldı. 
İlk dakikadan 
itibaren Tofaş 
sahasına yerleşen 
Gemlikspor’lu fut
bolcular yakaladık
ları gollük pozisyon
larda acemice 
davranırken, rakip 
Tofaş ilk geldiği 
Gemlikspor 
kalesinde golü 
buldu. Gelişen 
karambolde topa 
dokunan Gökalp 
18 dakikada Tofaş’ı 
1-0 öne geçirdi. 
Maçın 40. inci 
dakikasında 

rakibine sert giren 
Tofaş’tan Sami 
direk kırmızı kartla 
oyun dışında 
kalırken, devre 
Tofaş’m üstünlüğü 
ile sona erdi. 
İkinci yarıya rakibi 
nin 10 kişi 
kalmasını iyi değer
lendirmesi beklenen 
Gemlikspor, rakip 
kale önünde yine 
pozisyonları 
cömertçe harcarken, 
gelişen Tofaş 
kontratağında 
yine Gökalp kafayla 
topu ikinci kez 
baleci Emre’nin 
üstünden ağlara 
göndererek 
70. dakikada 
takımını 2-0 öne 
geçirdi.
Kalan dakikalarda 
10 kişilik Tofaş’a 
üstünlük kurmasına 
karşın maçı 2-0 
yenik tamamlayan 
Gemlikspor ’ un 
gelecek yıl birinci

Gemlikspor birinci yanda rakip kalede eline geçirdiği fırsattan 
değerlendiremeyince gol atamadı ve kendi sahasında 2-0 yeaML

amatör lige düşmesi 
kaçınılmaz oldu.
Takımlar karşılaş
maya şu kadro 
ile çıktılar.
Saha :Gemlik 
Hakemler : Mehmet 
Kara (***) Mehmet 
Efe (***) Semih 
Bulcan (’“) 
GEMLİKSPOR .

Emre (**) Serdar (*•) 
(Caner *) Muharrem 
(**) Onur (*) (Emrah 
••) Akif (*•) Zeynel 
(**) Orhan (**) 
Gökan (*) Ahmet 
(**) Yalçın (*•) 
Erol (**) Sercan (*•) 
TOFAŞ : 
Tarkan (**) 
Hayrullah (**)

Musa (**) (Ayhan 1 
Veysel (**) Vzîk 
(•••) Dyas (~) 
**) Mümin (**) 
(Şerli aa ") Sana

R asi m (**)
Goller : Dk. 10-70
Gökalp (Tofaş)
Kırmızı Kart : 
Dk. 40 Sanri (Tofaş)

I MİLION AİLE GAZİNOSU I 
12003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ | 
I DÜĞÜN • NİSAN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÜN • EĞLENCE • | 
İ TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN |

HİZMETİNİZE AÇILDI

'YAZGAN' w -YETKİN' ŞmrM 
Gealik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLAMM

e K ULÜ P V P*
ŞARABI f f KARASI

1

inSYOHIEL.51310711
W
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Şişmanlık, şeker ve 
kemik erimesi

Küresel
ısınma tehdit!

Uzmanlar, birçok 
hastalığa zemin 
hazırlayan şişman
lığın, “dünyayı 
işgal etmek üzere 
olduğunu” belirtti. 
Uzmanlar, söz 
konusu üç 
hastalığın bütün 
dünyanın sorunu 
olduğunu söyledi. 
Birbiriyle son 
derece ilgili olan 
şişmanlık ve şeker 
hastalığının, önlem 
alınmazsa vücutta, 
büyük riski bulu
nan birçok başka 
hastalığa yol 
açtığını bildirildi. 
Uzmanlar, 
dünyanın 
% 50'sinin 
obez olduğuna 
dikkat çekti. 
1990 sonrası 8 
yılda kadınların 
ortalama 4 kg, 
erkeklerin ise 3.5 
kg. ağırlaştığının 
araştırmalarla

Urda sırt te bel eğrilikleri
Sırt ve bel eğrilik
leri özellikle 
çocukluk çağında 
göz ardı 
edilemeyecek 
kadar sık 
görülüyor.
Bu hastalıkların 
başında skolyoz ve 
kîfoz geliyor. 
Türkiye’deki 
büyüme çağındaki 
çocukların yaklaşık 
% 3-4 ‘ünde 
problem var.
Bu problemlere 
karşı erken tam 
koymak ve çok 
geç kalmadan 
gerekli önlemleri 
almak gerekiyor. 
Omurga eğrilikleri
ni tespit etmek 

belirlendiğini 
ifade eden 
uzmanlar, dünya
da bir salgın 
hastalık gibi 
yayılan diyabetin 
altında kilo 
artışının yattığını 
bildirdi.
2000 yılında 
dünyada 151 
milyon olan 
diyabetli sayısının 
yakında 300 
milyona ulaşa
cağının tahmin 
edildiğini vurgu
layan uzmanlar, 
Türkiye’de ise bili
nen diyabetli 
sayısının 2.6 mily
on kişi olduğunu, 
1.8 milyon kişide 
ise gizli şekerin 
bulunduğunu kay
detti.
Araştırmaların, 
diyabetin giderek 
genç ve ergenleri 
de tutmaya 
başladığını 

amacıyla okullarda 
taramalara başladı. 
Program 
kapsamında 19 
Kasım 2003 günü 
15-17 yaş grubun
da olan 180 kişilik 
bir lisede öğrenci 
grubuna tarama 
yapıldı.
Tarama sonrasında 
öğrencilerin 
velilerine konuyla 
ilgili bilgilendirici 
mektup gönderildi. 
Büyüme süreci 
henüz tamamlan
mamış kişilerde 
omurga eğriliği 
taramalarının 
düzenli olarak 
yapılması 
gerekiyor.

gösterdiğini 
ifade edildi. 
Ailelere, "Çocuk
larınızın arkasından 
tabak koştur
mayın" uyarısında 
bulunan uzmanlar, 
beslenme çantaları 
hazırlarken de 
dikkatli olunmasını 
istedi.
Uzmanlar, şişman
lık değer
lendirmesinde, 
göbek çevresinde 
yapılan ölçümlerle 
kadınlarda 88 cm.,

Omurga eğrilikleri 
önemsiz 
derecelerde 
olup ilerlemeye
biliyor da.
İlerlediği takdirde 
ciddi sağlık 
sorunlarına 
yol açabiliyor.
Omurga eğrilik

erkeklerde ise 
102 cm.'nin 
aşılması halinde 
hastalık riskinin 
arttığını söyledi. 
"Hala neden şiş
manladığımızı tam 
bilmiyoruz" diyen 
uzmanlar, yapılan 
diyetlerde dikkatli 
olunması gerektiği
ni, vücudun açlık 
krizi ile karşı 
karşıya kaldığında, 
depolama yoluna 
gittiğini belirtti.

lerinin kesin tanısı 
için bir sağlık 
kuruluşuna 
başvurmak ve 
radyasyona maruz 
kalmadan 
Orthoscan tara
masıyla bir uzman 
kontrolünden 
geçmek gerekiyor. 

Dünya Sağ İdi 
Örgütü (DSÖ). 
dünyadaki ısını n 
iklim değiş imlerine 
bağlı olarak 
artmaya devam 
etmesi durumun
da, milyonlarca 
insanın sağlığının 
kötü yönde 
etkileneceğini 
bildirdi.
Küresel ısınmanın 
olası etkilerini 
içeren bir çalışma 
yayımlayan örgüt, 
artan ısının su ve 
böcekler yoluyla 
taşman hastalık
ların yayılmasına 
neden olacağını 
ortaya koydu. 
BBC’nin internet 
sitesinde yer alan 
habere göre, 
çalışmada sıtma 
mikrobu taşıyan 
sivrisineklerin, 
hastalığın şimdilik

o jgjag/gogjgr

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE

İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83
Fay t 513 35 95_______

NÖBETÇİ ECZANE
15 Aralık 2003 Pııırtaıl 

YİĞİT ECZANESİ

YIL : 31 SAM z 1720
FİYATI s 200.000 TL. (KDV DaM) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok- N<k3 B 
Tel t 5131797 Fas 513 35 95 GEMLİK

Bas&boı Yer : KÖRFEZ OFSET 
avTK^k-Reldaaaahk Tesisi

İstiklal Cad. Bora ScL V 3 B GEMLİK 
(Din barana Giden w Fam fiadari «Mrimnaa^

Bat

hava kosofianyfta

hat ı r la 11 lan çalış
mada. y ağış 
ımklarmdain 
değişikliklerin 
tanma zarar 
vererek yetersiz 
brilenmeye yol 
aca bileceğine de 
değinddi
Bilim adandan.
ısının 2030 vdma 
kadar, gazların 
atmosfere yayıl
masıyla oluşan 
"sera etkisi ne 
bağlı olarak birkaç 
derece artabile
ceğine dikkat 
çekiyor.
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Gemlik Büyükşehir 
sınırlarına alındı

Birinci sayfanın devamı 
BELDFLER KARŞI
Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal da 
çıkan kanuna temkinli 
yaklaşanlardan.
Bal, seçilecek belediye 
baskanlanmn uyum içinde 
çalışmalarının Şart olduğu
na değinerek, "Diyalog 
ların çok iyi yapılması 
gerekiyor, Afisi takdirde 
yapılacak çalışmalar 
durgunbısı *. Avantajı 
olduğu ipi i dezavanta-

| jla'ri da <>;abilir. Yerel 
[ I yö’ietiniler yasasını çok

I iyi bilmemiz gerekiyor" 
11 diye konuştu.

İYİ DE, KÖTÜDE 
OLABİLİR

. Umurbey Belediye Başkanı 
' | Fatih Mehmet Güler ise

I çıkan kanuna temkinli 
î yaklaşanlardan. Güler, 
| yasayı iyi ve kötü olarak 

I- yorumladığında, birin- 
!| «isinin1 yapılacak plân ve 
j; uygulamaların daha iyi 
f olacağı ve Büyükşehir’in 
> teknik kadro elemanlann- 

• dan faydalanılması, kötü , 
■ olarak ta "Merkeziyetçilik 
r çıkması durumunda 
[tüm çalışmalarımız, 
'î-aksayabilir."

Yorumunu yaparken, 
"Kanun çıkmadan önce 
kamu, oyunda tartışılıp, 
bilgilendirilme yapılsaydı 
daha iyi olurdu 
görüşündeyim" dedi. 
KURŞUNLU “BARUT” 
Gemlik ve beldelerinin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına alın
masının kesinlikle yanlış 
ve hatalar doğuracağını 
söyleyen Kurşunlu Beldesi 
Belediye Başkanı Bayram 
Demir, kanunun asla 
kabul edilemez olduğunu 
savundu.
Demir, "Tartışmaya bile 
gerek görmüyorum.
Böyle demokrasi olmaz" 
diyerek tepkisini gösterdi. 
BİR ELDE PERGEL 
İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdür 
lüğü’ne gönderilen hari
tanın diziminde, tarihi 
Bursa" Valilik binası esas 
alınarak 30 kilometrelik 
yarıçap göz önünde bulun
duruldu. Merkezleri çizgi - 
içinde kalan ilçeler,- 
beldeleri ve köyleriyle 
birlikte Büyükşehir 
Belediyesi’ne dahil edildi. 
Yeni düzenlemeye, göre 
Bursa Osmangazi,

Yıldırım ve Nilüfer ilçele 
rine ilave olarak. Gürsu, 
Kestel, Gemlik ve 
Mudanya’da Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetlerinden yarar
lanacak. Bu arada 36’sı 
orman köyü olmak üzere 
146 köy’de Büyükşehir 
sının içinde yer aldı. 
BELDELER ÇOĞALDI 
Yeni yasayla Büyükşehir 
Belediyesi’ne katılan yeni 
beldeler "Demirtaş, 
Emek, Ovaakça, Kirazlı, 
Kayapa, Akçalar, 
Hasanağa, Gölyazı, 
Görükle, Zeytinbağı, 
Barakfaki, Küçük Kumla, 
Umurbey ve Kurşunlu" 
olurken, Bûrsa Valiliği’nin 
yasa yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 7 gün 
içerisinde Büyükşehir 
sınırlarına katılacak 
beldelere bağlanacak köy 
veya mahallelerin de 
durumunun belirleneceği 
öğrenilirken, 
Gemlik’in Yeniköy, 
Güvenli, Funducak ve 
Haydariye köylerinin 
orman köyü statüsünde 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içine 
alındığı belirtildi.

Tuncelililer Kültür 
ve Dayınışma 
Derneği’nde 
yapılan basın 
toplantısında solda 
birlik platformu’- 
nun CHP yi 
destekleme yönün
deki kararına 
karşın, dernek
lerinin böyle bir 
kararlan bulun
madığı açıklandı. 
Yazılı olarak 
yapılan açıklamada 
su görüşlere 
yer verildi: 
" Bizler, CHP ve 
solda birlik plat
formu ile yapmış 
olduğumuz 
görüşmelerde 
ısrarla her koşul
da CHP nin 
desteklenmesi

gibi bir düşünce- 
mez olmadığı, 
talep ve istemle 
rimizin doğrul
tusunda bir 
oluşumun 
destekçisi ola
cağımızı ve tüm 
yöneticiler olarak 
bu oluşumun 
içerisinde bireysel 
olarak yer ala
cağımızı dile 
getirmemize rağ
men yerel basın
da aksi yönde 
haberler çıkmıştır. 
Bizler, Gemlik’te 
yaşayan insan
lara, eşit hizmet 
götürecek, 
özelleştirmeye 
karşı olan, Halkın 
istek ve talepleri
ni dikkate alan,

halkı yönetime 
katan (Kent 
meclisleri yönte
mi ile) işsizliğe 
çözüm bulan, 
Gemlik! yaşa 
nabilir bir kent 
haline getirebile
cek. doğru ıc 
dürüst bir 
adayla, emekle» 
yana bir 
oluşuma, bireyler 
olarak destek 
vereceğimizi, 
ancak bu 
konunun 
demeğimizin 
sorumluluk ve 
yetkisi dışında 
kaldığını, 
Gemlik’te yaşayan 
insanlara 
duyurmayı bir 
görev biliriz.’

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK’TE AÇILACAK ŞUBEMİZE;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI 
REYONLARIMIZA

TECRÜBELİ BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şahsen yapılmasını rica ederiz.

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ:
222 97 60 - 224 65 06

VİM W
TAKVİM ve HEDİYELİK EŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN
✓ TAKVİMLER ✓ DUVAR & MASA SAATLERİ

✓ AHŞAP & KRİSTAL MASA SETLERİ
✓ TERMOMETRELİ DUVAR SAATLERİ ✓ KAĞITLIKLAR 

KÜLLÜKLER ✓ KALEMLİKLER & BARDAK ALTLIKLARI 
✓ AJANDALAR & TELEFON FİHRİSTLERİ

✓ ANAHTARLIKLAR & KALEMLER

KÖRFEZ OFSET
UATBAACHJK - YAYINCIUK - REKUUtOUK

istiklal Caddesi Bora Sok. (Akbank Aralığı) No: 3/B GEMLİK
Tel; (0J24) 513 96 83 Fax: (0224) 513 35 95



Genel Müdürlüğün aldığı kararla, Gemlikli kooperatif ortaklarına bugünden itibaren 358 milyar lira ödenecek

Marmarabirlik haftalık ödemeye geçti
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarından bugüne kadar 402 bin 395 kilo zeytin 
alırken, ödemeleri de bugünden itibaren haftalık yaparak, üreticisini rahatlatacak. Kooperatif, ortaklarına 
bugüne kadar 49 milyar lira ödemede bulunurken, Birlik Yönetim Kurulu, kızıl zeytinde 350 tane olan 
sınırın 400’e çekilmesi için Genel Müdürlüğe öneri götürüyor. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 8'de

GEMLİK İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ I

görevden alınan

16 Aralık 2003 Sah FİYATI : 200.000. TL.

Adalet ve KaOurvna Parti» MKYK'mm dâğı 
karada, görevde* ataa* içe jro*eti*dert*ddte 
kişilerin yerel seçimler efe aday aksudan y*Mİb* 
larunca. Gemlik te şok yaşaaA. Sayfa Zd*

Dün olağanüstü toplanan Belediye Medisi’nde 13 evet oyu ile temizlik işlerinin özelleştirilmesi karan alındı

Temizlik işleri özelleştiriliyor
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

İki karar
Belediye Meclisi dün olağanüstü olarak toplandı.
Meclisi toplantıya Belediye Başkanı çağırdı.
Gündemde ise, iki karar vardı.
Birincisinde, Kayhan Mahallesinde bulunan eski 

İtfaiye Binası’nın birinci katının sağlık ocağı olarak 
kullanılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi vardı.

Bu karar çıktı. Bana sorarsanız eksik çıktı.
Kentlerin sağlık sorunlan yalnız Sağlık 

Bakanlığının işi değil, aynı zamanda yerel yönetim
lerin de görevleri arasında..

Yerel yönetimler, Bakanlık kadar olmasa da bu 
hizmete destek olmalı.

Ayrılan yer küçük, oySa iki katı da verilmeliydi.
Sıkıntı, Çarşı yapımı için eski belediye yıkılırsa, o 

zaman ortaya çıkacak.
İkinci karar ise; Belediye Temizlin İşleri’nİn 

özelleştirilmesi..
Bu konuda medis gol yedi.
Çünkü, Belediye Başkanı bu karan kendi vermiş ve 

encümenden geçirerek, temizlik işlerini ihaleye çıkar
mıştı.

Bu iş, bayram öncesi yerel basında ilan edilmişti.
Peki, ilanı yapılan bir özelleştirmenin, dönüp 

meclisten kararının alınması nasıl olur?
öylese o ilan geçersizdir.
İhale o tarihte yapılamaz.
Çünkü, Medis karan olmadan özelleştirme ihaleye 

çAanlamaz.
Çıkanlır ise, neden meclise getirildi?
CHP karara karşı çıktı.
Nedeni ise. Mecliste Başkanın öne sürdüğü neden

lerin hafifliğinden.
Ama sonuç değişmedi. 
Karara DSP'liler de evet dedi.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan olağünüstü toplantısında, Kayhan Mahallesi nde 
bulunan eski itfaiye binasının alt katı III. Sağlık Ocağı yapılmak üzere. Sag k 
Müdürlüğü’ne 10 yıllığına tahsis edildi. Öte yandan, ihale ilanı gazetelerde yapılan
temizlik hizmetlerinin özelleştirilmesi meclisten tartışmalı olarak geçti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

✓ Gemlik Belediye 
Meclisi, dün düşük 
katılımla toplanarak, 
Belediye Temizlik 
İşleri’nin özelleştirme 
kararını aldı.
Mecliste, söz alan 
CHP sözcüsü Dursun 
Özbey, özelleştirmenin 
4 yıl 9 ayda neden 
yapılmadığının konuşul
ması gerektiğini, aynca 
ihale günü ve saati 
encümence belirlenip, 
özelleştirmenin ihaleye 
çıkartıldığını hatır
latarak, “Meclis başka 
nm oyuncağı mı?” 
diyerek tepki gösterdi. 
✓ Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut konuş
masında, temizlik 
işlerinde çalışan hiçbir 
işçinin işten çıkarılmaya
cağını, belediyenin 
başka birimlerinde 
çalıştırılacağını 
söylerken, bu kararın 
alınmasında çöp döküm 
merkezinin uzak olması 
nedeniyle, araçların çok 
yıprandığını ve yenile
menin ise zaman 
alacağını belirtti.

✓ Belediye Meclisi’nin 
dünkü toplantısına, 
AKP’den Enver Şahin, 
Cemal Aydın Aybey, 
Muharrem San, 
Saadet Parti’den 
İbrahim Camcıoğlu ile 
Ali Araş ve bağımsız üye 
Şeyda Saral katılmadı. 
Temizlik işlerinin 
özelleştirilmesi karan 
ise, 13 “evet”, 5 “hayır” 
oyu ile ahndı.

Haberi sayfa 3'de

KIB Tekstil dünyaya açılıyor
✓ Fason olarak ürettiği giyim 
eşyalannı değişik firmalar 
aracılığıyla, dünyama bir çok 
ülkesine ulaştıran KIB 
Tekstil de 6 kalite kontroku. 
10 makine ve overiohça 
bayan cahsıyoc KIB Tekstil 
ortaklanndan Gokaip hâol 
en çok talebin Amerika. Yuna 
nistan ve Rusya’dan geldiğini 
belirterek, makineci ve over- 
lokçu bayanlara iş ûrikam 
yaratabilecekleri söyledi. Seyfeftm hsberi seyfe

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Dünyanın gözü bizde
Küreselleşme çok etkin bir o kadar da 

acımasız bir süreç.
ABD’nin patronajında gelişen bu oluşu

mun ardında yatan temel hedef tüm 
dünyaya siyasal ekonomik kültürel alanda 
tek tıp elbise giydirmektir.

Hedefine ulaşmak için de önüne çıkan 
tüm engelleri deviriyor.

Körfez’de yaşananlar somut bir gösterge 
Önce Irak’a hem de ikinci kez girildi.
Aynı doğrultu da şimdi de
Irak’ın devrik lideri Saddam yakalandı.
Bir de,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

resmi olmayan sonuçlara göre
Oylar iktidar ve muhalefet arasında eşit 

olarak paylaşıldı.
Adına küreselleşme denilen süreçte 

dünyadaki dengeleri etkileyecek iki olay
Her ikisinin de Türkiye’ye yansımaları 

olacak.
Önemli olan bu yansımaları lehimize 

çevirebilmek.
Şu aşamada girişeceğiniz diplomatik 

ataklar çok önem kazanıyor.
Ülkemizi yöneten hükümete düşen akıllı 

I düşünüp akılcı davranmak
Mevcut verilerle geleceğe projeksiyon 

I yapmak ve tüm detayları gözden kaçırma- 
I mak gerekiyor.

Şimdi tüm dünya gözlerini Avrupa 
I Birliği’ne giriş sürecinin son ama çek etkili 
I dönemini yaşayan ülkemizin gelişmeler 
I karşısındaki duruşuna çevirmiş bekliyor.

Hükümetin muhalefetle işbirliği yaparak 
I küreselleşme sürecinin niteliklerinin son 
I olmadan ortak akıl ve düşünce çerçevesinde 
I buluşup üreteceği politika toplumsal gele- 
I ceğimizi aydınlatmak yada karartacak.

Ülkemizin iç gündemi de aslında çok 
I yoğun.

Ama başlıklar şöyle.
Ekonomi terör toplumsal tepkiler yerel 

I seçim
Listeyi daha da uzatmak olanaklı.
Türban, İmam hatip, en ücra köşedeki en 

I düşük rütbeli memura dek uzanan kadrolaş- 
I ma çalışmaları.

Ancak
Şimdi içeriyi de ihmal etmeden dış poli

tikaya ağırlık verme dönemi.
İlk sinyaller geliyor
İktidar beklemeyi tercih ediyor.
Ne var ki hızlı ama doğru karar vermek 

gerekiyor.
Kimse beklemiyor.
Malum bilgi çağında yaşıyoruz.
Teknoloji dünyayı iyice küçültmüş 

durumda..
İnteraktif yaşam toplumu sarmış.
Hazır yüce parlamentomuzun mümtaz 

üyelerine diz üstü bilgisayarlar da ve 
rilmişken kimseyi bekletmeye hakkımız var 
mı?

Böyle bir dönemde kullanılmazsa 
teknoloji cini o laptoplar ne İşe yarar kİ?

AKP Genel Merkezi görevden
alman üyelerini cezalandırdı

Seyfettin ŞEKERSÖZ *

AK Parti’nin 2002 
Ocak ayında kurul
masına öncülük 
eden Vedat Emek 
başkanlığındaki 
kurucu üyeler 
"Görevden alındık 
lart" için tekrar 
seçilme haklarını 
kaybettiler.
AK Parti’nin 
Gemlik’te oluşması 
çalışmalarında 
teşkilatı kurma 
görevi verilen 
Vedat Emek’in 
yönetim kurulu lis
tesinde yer alan 
Erdinç Arabalı, 
Selahattin Bakırcı, 
Yüksel Özaydm, 
Muharrem Sarı, 
Veysel Özmen, 
Yalçın Kara, 
Mehmet Kökçe, 
Ali Çilingir, 
Mehmet Bütün, 
Necati Demir, Sait 
Gengeç, Ergin 
Berberler, Metin 
Sönmez, Mustafa 
Şener, Ercan 
Barutçuoğlu, Halil 
Köse, Mustafa 
Tezcan, Mehmet 
Yıldırım, Ahmet 
Karagöz, Mustafa

Bayrak, Nurettin 
Bay, Muammer 
Yiğit, Nihat Aydın, 
Haşan Hüseyin 
Kaya ve Osman 
Sivas’tan oluşan 
kurucu yönetim 
kurulu, daha sonra 
2003 yılı Mart 
ayında üye yazılım
larındaki hatalar 
nedeniyle, Ge
nel Merkez tarafın
dan görevden 
alınmışlardı. 
"İlçe genelinde 
üye sayısını arttır
madığı" gerekçe
siyle kurucu 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
görevden alman İl 
Genel Meclis Üyesi 
Vedat Emek, bun 
dan sonra AK 
Parti’den hiç bir 
yere aday olama 
yacak. Görevden 
alındığında "Kendi 
içimizde olan bazı 
kişilerin tutum
larından dolayı 
yaptığımız bütün 
mücadelelerde 
bizi köstekleyen
lerin hataları 
sonucunda görev

den alındık. 
Bilgisayarlarda 
yapılan hatalar 
sonucunda 178 
üyemiz gözükül or 
Ama görevden 
alınmamız tama
men hatalar sonu 
cunda gerçek
leşti" diyerek ken
dini savunmuştu. 
Görevden alındığı 
için seçimlerde, 
AK Parti’den aday 
adayı olamayacağı 
bildirilen Vedat 
Emek, konu 
hakkında şimdilik 
yorum yapmaya
cağını belirterek, 
"Önümüzdeki 2-3 
gün içinde gerekli 
açıklamada 
bulunacağım " 
diye konuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ise, henüz bilgi 
sahibi olmadığını 
belirterek, "Bana 
ulaşan bir bilgi 
yok" şeklinde 
konuştu.
Alman kararın 
Genel Merkez 
karan olduğunu 
söyleyen Enver

AKP’mn görevden ata* 
kurucu başkan VMM 

Emek, önümüzde*,-
günlerde açddana* 
bulunacağın voytad

Şahin, konunun 
üzerin d e fazla 
durulması gerek 
mediğini savundu 
Şahin. "Genel 
Merkezimiz 
16 yerde göm 
den alınan par
tili tere bir daha 
seçilme hakkı 
tanımadı. Bu 
kişiler partimizin 
hiçbir kademe 
sinde görev 
ala maya c a klar 
Bize yazılı olarak 
bildirildi.
Alınan karar 
Genel Merkezin 
dir" dedi.

S GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ 1

SATILIK w KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu'ndan atanmaktadır.

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 1OO. YIL 

Sitesi’nde 
SATILIK DAİRE 

______ 513 67 95_________  
Manastır’da deniz 

manzaralı, kaloriferli... 
(0.535) 774 45 32 
ILICA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ 

SATILIK 513 16 17
Hamidiye Mh. Yavuz Sok. 

No: 11 GEMLİK 
3200 M2 imarlı bahçe 

0.536.969 99 03
Mnnastır'da Tay Tüydü 

Çay Bahçesi üstü Avcı Ap. 
140 rr»2 daire 

0.536.969 99 03

Manastır da 120 m2 
eşyalı lüks dai-re 
T^l : 513 11

Ilıe» Ceddesi'rıde 
frClralak Daire w Oûâklran 

T«1 s Sl^ ^1 SO
Gürle îş Merkezi 

Ticaret Borsası Bilişimi 
Kiralık Büro 

: 513 2-4

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İşharu 

Kat : l'de Kix kiralık 
büro : 513 26 SS

1986 MODEL SKODA 120 1
VADE YAPTLABİLÎR 
0.535. 387 59 69

92 Hodri Beyj Dı u ■ 
LPG ■ atı i ■**

Orjinal 
6.600.000.000 TL 
(0.535) 925 81 02

SATILIK BİNA

83 Model PORSC1 
944 KIRMIZI 12.000 S

0.532. 337 97 1O
0.535. 308 41 53

ENGÜRÜCÜK KÖYÜ NDE 
SATILIK 3 KATLİ BİNA 

Tel İş : 513 15 07 
Ev t 524 71 79

1994 MODEL 
REN ALTT SPRING

SATILIK YAZICI 
OKI MICROLINE 3320 

9 F*İN PRINTEK
TEL x 512 28 40

198 wı2 4 katlı 
işyeri satılık 

0.505. 361 14 39
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Belediye temizlik 
işleri özelleştiriliyor

Seyfettin ŞEKERŞOZ 
Belediye Meclisi dün 
yapılan olağanüstü 
toplantısında, temizlik 
işlerinin özelleştirilme
sine karar verdi.
18 meclis üyesinin 
katıldığı toplantıda, 
13 üye “evet" oyu 
kullanırken, 5 üye 
ret oyu kullandı. 
AK Parti’den Enver 
Şahin, Cemal Aydın 
Aybey. Muharrem Sarı, 
Saadet Parti den 
İbrahim Camcıoğlu ile 
.Ali Araş ve bağımsız
Şeyda Saral ın katıl
madığı olağanüstü 
Belediye Meclis toplan
tısında. Başkan 
Mehmet Turgut, 
görüşülecek gündem 
maddeleri konusunda 
açıklamada bulundu. 
SAĞLIK OCAĞI 
TAŞINIYOR 
Eski Belediye binasında 
faaliyet gösteren 2 No 
lu Sağlık Ocağı nın 
ihtiyaca cevap ver
mediği için üçüncüsü 
için yer istendiğini 
belirten Başkan Turgut, 
Yeni Çarşı nın da yıkıla
cağından, eski itfaiye 
binasının tahsis 
edilmesinin istendiğine 
dikkat çekerek, 
"Burada tadilat yapa
bilmeleri için 10 yıllık 
tahsis isteniyor. 
Bunun için meclisin 
karar vermesini 

istiyorum" açıkla
masında bulundu. 
DSP’li meclis üyesi Ali 
Altıntaş’ın söz alarak 
"Yer büyük, neresini 
vereceksiniz" sorusunu 
Başkan Turgut, "Daha 
önce cami için verilen 
alt kat" diye açıkladı. 
Yapılan oylamada, eski 
itfaiye binasının alt 
katı Sağlık Ocağı için 
10 yıllığına tahsis 
edilmesi oy birliğiyle 
kabul edildi.
ÖZELLEŞTİRMEDE
TARTIŞMA 
Gündemin ikinci mad
desi olan Temizlik 
İşleri’nin özelleştirilme
si görüşülmesinde ise, 
görüş ayrılıkları 
yaşandı. Başkan Turgut 
madde hakkında yap
tığı açıklamada, çöp 
dökme yerinin ilçeye 
12 kilometre uzaklıkta 
ve rampa konumunda 
olduğundan araçlarda 
erken eskime ve arıza
lanmalar meydana 
geldiği, ihale kanunu 
ile tamirlerinin uzaması 
ile sıkıntılar yaşandığı
na dikkat çekti.
Bu nedenle, temizlik 
işlerini ihaleye 
çıkararak, özelleştir 
meye karar verdiğini 
söyleyen Başkan 
Turgut’a tepki CHP’li 
Dursun Özbey, Necdet 
Ersoy ve DSP’li Ali

Altıntaş’tan geldi. 
CHP Meclis üyesi 
Dursun Özbey, "Bu 
özelleştirmeyi neden 
yapacağımızı, nasıl 
yapacağımızı görüş 
meden önce sayın 
Başkan’ın görevde 
kaldığı 4 yıl 9 aylık 
zamanda neden yap
madığını konuşmamız 
lazım. Bu zamana 
kadar meclise 
getirmemiş, şimdi 
olağanüstü toplantı 
yla getiriyor. Yetkiyi 
encümene vermiş, 
ihale günü ve saatini 
belirlemiş, ilan yayın
lamış, şimdi bizden 
yetki istiyor" dedi. 
Özbey, her zaman 
"Param var" diyen 
Mehmet Turgut’un 
"Şimdi kalkmış araç 
lar eskiyor" demesinin 
yanlış olduğunu 
söyledi. 
MECLİS 
OYUNCAK MI? 
Başkan Mehmet 
Turgut’un öğünerek 
konuşmalarına "Bu 
meclis oyuncak mı?" 
diyerek cevap veren 
Dursun Özbey, "Bu 
arkadaşlarımızı kapı 
dışarımı atacağız. Iş 
yapamayanlar, becere
meyenler bu tip 
özelleştirmeyle kendi 
beceriksizliklerini 
kapatmaya çalışıyor
lar. Ben bu özelleştir 
me karanna karşıyım 
ve karşı oy kullana 
cağım " diye konuştu. 
DSP’li Ali Altıntaş ise 
kısa eleştirisinde, 
"Mademki bu ekip
manlar iş göremez 
duruma geldi, işçi
lerin mağdur edilme 
mesi gerekir" dedi. 
CHP’li meclis üyesi 
Necdet Ersoy'da 
Başkan Turgut’un işçi 
ler adına güvence ver

mesi gerektiğini savu
narak, "Bu konuların 
olağanüstü toplantıy
la görüşülmesine 
karşıyım, işçilerin 
büyük bölümü mağ
dur edilecek, ya da 
gelecek yönetimin 
insafına bırakılacak. 
Başkanın bu konuda 
bize güvence vermesi
ni istiyorum. Geleceği 
ipotek altına almaya 
hm " diye konuştu. 
TURGUT KAZANDI 
Eleştirileri dinleyen ve 
cevap veren Başkan 
Turgut, daha önce yap
tığı otobüs özelleşti 
ölmesiyle tecrübe 
kazandığını belirterek, 
hiçbir işçiyi kapıya koy
madığına dikkat çekti. 
Turgut, "Konuşulduğu 
gibi yer değiştirecek 
işçi sayısı 60 değil, 
31 ’dir. Bizim ise, daha 
çok eleman açığımız 
var, bunlardan bazı 
lan ise Katlı
Otopark'a 4, altındaki 
Çarşı’ya 2, Kültür 
merkezi salonuna 4, 
aynı yerdeki spor 
salonuna 6, yeni kor
dona 2, kaynak atol 
yesine 2, boyacı 1, 
Su işlerine 4, ayrıca 
kanalizasyon, park 
bahçeler ile itfaiye 
şoför kadrolarıdır. 
Aynca Fen işlerinde 
eleman açığımız var. 
Bizim yaklaşık 50 ele
mana ihtiyacımız var. 
Mağdur edilecek 
işçimiz olmayacaktır" 
açıklamasında bulundu. 
Başkan Mehmet 
Turgut'un konuş
masının ardından 
geçilen oylamada, 
13 üye özelleştirmeye 
evet derken 5 üye'nin 
ret oyu kullanmasına 
karşın özelleştirme 
karan oy çokluğuyla 
kabul edildi.

Büyükşehir sınırlan 
genişledi

Büyükşehir sınırlan genişledi.
Gemlik'te Büyükşehir sınırlan içine 

dahil oldu.
İyi mi oldu.
Kötü mü oldu.
Uygulama baş la yınca gö r eceğiz.
Bu sistemde işlerin tıkanmaması 

için, her iki Başkamnda aynı partiden 
olması lazım.

Aksi takdirde, tıkanmalar olur.
Sürtüşmeler olur.
Bu sistem ilçe belediye balkan

larının bir ölçüde özgürlüklerini kısıt
ladı.

Ama. Başkanlann yerel baskılar
dan, bunalmalarını da önledi.

İlçe başkanlan, artık bireysel karar 
veremeyecek.

Önemli konularda, Buyuksehirden 
vize almak zorunda kalacak.

Biraz bürokrasi artacak.
Ama. Kollektif çalışma mecburiyeti 

gelecek.
Bu uygulama, diyaloga önem vert 

cek.
İyi diyalog, işlerin daha çabuk 

yapılmasını sağlayacak.
Yatırım imkanlanndan daha çok 

yararlanacak.
Büyükşehirlere verilen kredi 

imkanlannda, faydanılacak.
Dünya Bankası kredisi ve yabana 

ülke kredilerinden yararlanabilecek.
Bursaray, Alman kredisi ile 

yapılmıştı.
İlçe belediyelerindeki işlerde, iki 

bölüme ayrılacak.
- İlçe belediyesinin müstakil yapa

bileceği işler.
- Büyükşehirin makro planında yer 

alan işler.
Makro planda yer cilan işler için. 

İlçe Belediye başkanlan vize alacak.
Bu uygulamanın amacı
- Hizmet alamayan yerlere, hizmet 

götürmek olacak.
- İyi diyalog kuran kendini iyi anla

tan ilçe başkanı karlı çıkacak.
Bu konudaki yazılarımız devam 

edecek.

Arkadaşı Ali'ce sordu.
'‘-Zengin bir dulun peşinde 

olduğunu duydum.
Sana ümit veriyor mu bari.
AB.

Zannederim. Geçen gün bana 
horlayıp horlamadığını sordu.*'
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Dünya bankası raporu açıklandı
Dünya Bankası 
Türkiye Ülke 
Ekonomik 
Değerlendirme 
Raporu açıklandı. 
Devlet Bakanı 
Ali Babacan, 
uygulanan 
ekonomik 
programın sosyal 
boyutuna da 
dikkat çekti.
Babacan, "Bu 
nedenle popülizm 
yaptığımız e/eş 
tirisi alıyoruz. 
Hükümetimizin 
popülizm yapmak 
gibi bir lüksü 
yoktur. Olamaz 
da" diye konuştu. 
Ali Babacan, 
halkın karşısında 
önemli bir desteğe 
ve güvene sahip 
olduğunu belir 
terek, "Popülizm 
yapmanın bu

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83

nedenle anlamsız 
olacağını" 
vurguladı.
Babacan "Eko 
nomik progra 
mimiz sosyal 
boyutu öne çıkan 
bir program 
niteliğindedir. 
Önümüzdeki 
dönemde de bu 
konudaki çalış
malarımıza hız 
vermek amacın
dayız. Elde 
ettiğimiz 
başarının 
toplumun tüm 
kesimlerine eşit 
şekilde yansıması 
özellikle dargelirli 
ve yoksul 
kesimlerin rahat 
bir nefes ala
bilmesi çok kısa 
bir süre içinde 
mümkün olabile
cektir" dedi.

Dünya Bankası 
tarafından açık
lanan 179 sayfalık 
rapor hakkında 
açıklamalarda 
bulunan Dünya 
Bankası Başkan 
Yardımcısı Shigeo 
Katsu da 
Türkiye’nin uygu
ladığı programın 
başarısının çok 
önemli olduğunu, 
bunun süreklilik 

kazanması için 
mali disipline ve 
reformlara devam 
etmesi gerektiğini 
belirtti.
Hazine Müsteşarı 
İbrahim Çanakçı 
da elde edilen 
ekonomik başan 
nedeniyle rehavete 
kapılınmaması ve 
uygulamaların 
sürmesi gerekliliği 
üzerinde durdu.

{ Bağ-Kur ve İşçi 
Emekli Maaşları 

zamlanacak

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerinin 
maaşına zam 
yapacaklarını 
belirterek, 
"Yaptığımız hor
tumlardan kesip 
buraya aktar
mak" dedi.
Başbakan Erdoğan 
işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerinin 
maaşlarına bir yıl 
önce de zam 
yapıldığını 
hatırlattı.
Erdoğan, "Bunlar 
popülizm diyorlar 
nasıl anlayacak
sın aldıkları 
rakam ne ki 
benim şimdi 
emekli amcam 

dedem ıurwio» 
alacağı bir 
niye çok 
sun niye jnrğpd 
yorsun, bunivr 
bizim insanıma 
ülkemizin tnım 
yani açık soı lan*- 
rum. gucrnmn» 
ler. Bir gecede 
sadece bir 
tanesinin gazmv 
da veya herhangi 
bir yerde bir 
gecelik mörm 
ücreti bile degd 
Erdoğan /m*1 
ücret («İİivmmUmm 
da işaret cAıdb. 
"Asgari ücreti 
bugüne kadar 
yaşanmamış bir 
neticeyle 
landtracagu 
dedi.

Ankara Saddam’ın 
yakalanmasından memnun

Ankara, devrik Irak reji
minin lideri Saddam 
Hüseyin’in Tikrit yakm- 
lannda ele geçirilmesini 
memnuniyetle karşıladı 
ve bu gelişmenin Irak ın 
normal leşme sürecini 
hızlandırmasına katkıda 
bulunmasını diledi.
Dışişleri Bakanlığı n 
dan yapılan açıklama
da. "Saddam Hüse 
yin ’in ele geçirilmesi 
üzerine Irak halkının 
yanı sıra uluslararası 
camia tarafından 
sergilenen memnuni 
yet. Türkiye tarafın
dan paylaşılmaktadır” 
denildi.
Irak halkını ve bölgeyi 
onyıllarca "anlamsız 
savaş ve acımasız 
zulmün kıskacında 
tutan” Saddam 
Hüseyin'in yakalan
masının önemli bir 
gelişme olduğu ifade 
edilen açıklama şöyle 
devam etti:

"Bu önemli grhjmobı I 
Irak ta güven l A re 
istikrarın süratle 
tesisinde etken 
olmasını. normaHnm I 
sürecinin hıriandri 
masına katkıda behr- I 
masını diliyoruz.
Bütün İraklılar ic» 
artık yüzlerin: gele
ceğe dönmek akfaı 
gereğidir. Saddam 
Hüseyin'in ele geçir
ilmesi ile başknacdi 
yeni dönemde kadar I 
on güçleri re irdi 
halfa kadar. rw« «i» I 
/ararası camiam*. 
toprak bütünlüğü re 
siyasi birici sağlam
mış Irakta dost re 
kardeş Irak hclkm» C 
bütün katmanları | 
ile refah re banş 
içinde ı«şa 
terör odaklarmd&s 
tümüyle armdmlmş 
ortam m vııkşliıdma I 
için el bi rl iği ile ç*kJ* I 
malan gereklidir'
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KİB Tekstil dünyaya açılıyor
Fason olarak ürettiği giyim eşyalarını değişik firmalar aracılığıyla, dünyanın bir çok ülkesine 
ulaştıran KİB Tekstil’de 6 kalite kontrolcu, 10 makine ve overlokçu bayan çalışıyor. KİB Tekstil 
ortaklarından Gökalp İyiol, en çok talebin Amerika, Yunanistan ve Rusya’dan geldiğini söyledi
Seyfettin SEKERSÖZ

Orhangazi Caddesi 
üzerinde yeni 
kurulan KİB Tekstil, 
fason olarak 
ürettiği giyim 
eşyalarını değişik 
firmalar aracılığıyla 
dünya nın birçok 
ülkesine ulaştırıyor. 
Mehmet Ali Baraş, 
Bekir Keskin, 
Tayfun İyiol ve 
Gökalp İyiol ortak
lığında kurulan 
KİB Tekstil, aracı 

firmalarla çalışarak 
öncelikle Amerika, 
Yunanistan ve 
Rusya’ya sipariş 
üzerine gömlek ve 
ceket dışında her 
tür giyim imalatını 
yapabiliyor. 
KİB Tekstil 
ortaklarından 
Gökalp İyiol, 
atölye hakkında 
bilgi verirken "Bu 
işyerinde patron 
yoktur" felsefesinin 

geçerli olduğunu 
söylüyor.
YUNANİSTAN 
MÜŞTERİ 
Gelen taleplerin 
öncelikle
Yunanistan’a 
olduğunu belirten 
Gökalp İyiol, 
"Yunanistan yazlık 
ve kışlık diz altı 
kapri pantolon
larını talep ediyor. 
Şimdilerde ise 
yeni müşterimiz 
Rusya oldu" 
şeklinde konuştu. 
Rusya’nın özellikle 
Napa tipi Kaban 
istediğine dikkat 
çeken İyiol, 
"Her ihtiyaca 
cevap verebiliriz 
ancak, makineci 
ve overlokçu 
elemanlara 
ihtiyacımız var. 
Elemanlarımız 
tamamen bayan
lardan oluşuyor. 
İş arayan 
makineci ve

KİB Tekstil ortaklarından Gökalp İyiol. makineci ve oveköokçu beyan
lara her zaman iş imkanı sağlayabileceklerim belirtti

overlokçu bayan
larımıza her 
zaman iş imkanı 
tanıyabiliriz" 
çağrısında bulundu. 
BAYANLAR İDDİALI 
Atölyede altı kalite 
kontrolcu, on 
makine ve 
overlokçu bayanın 
çalıştığını 

söyleyen İyiol, 
"Eleman lanmtz 
atölyenin duvarına 
Atatürk’ün 
söylediği 
‘Kadınlarımız, 
erkeklerden çok 
daha bilgili, çok 
daha becerikli, 
çok daha çalışkan 
olmak zorundadır' 

sözleriyle işe 
başlıyorlar. 
Biz kazanırken 
çalışanımıza 
da kazandırmam 
felsefe edindik’ 
diyerek, havanlara 
daha c ok İş 
imkanı ar at mayı 
hedefledfcMa 
belirtti.

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

Iı ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI BAZYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
EVtNİZÎ -İŞ YERİNİZİ - 

YAZLIĞINIZI
HIZI .T VE DENGELİ ISITIR 

SICACIK BİR MEKAN
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YASAYIN
İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR

PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RU7UBT YAPMAZTOYO TİCARET
I Yeni Pazo. Cad 

!l,mQk^MUK: ,8/B TEL:513 78 07 ■

COMPUTER
BİLİŞİM HİZMETLERİ 

BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SU KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!

IS M T&£İT l««ai w 1 TR RARAlTt
i syU ahini

✓ OEM BSgfcayar Satış
✓ Bigteayar balam ve onanm
✓ Yasa bakırı ve onanm
✓ Kartuş ve fener dolumu
✓ Cd.Rvr-Dvd-Cd.Rom TamM
✓ Anakart TamM ♦ Bos Yasfcmı
✓ AğKurukjmu ✓ lOcvye Tamiri

Gûıle Is Nateâ Ki: 1 No: 40 ®O< W: (6.2241 51311»’ • 51312 S
tkilisiı.ctı
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Osman Çelik Engürücük 
Muhtarlığına yeniden aday 

olduğunu açıkladı

Kayıtae’tt'tafeto 
sîtata onarılıyor >

1989<1994 
yıllan arasında 
Engürücük köyü 
muhtarlığı yapan 
Osman Çelik, 
28 Mart 2004 
seçimlerinde tekrar 
aday olduğunu 
açıkladı.
Muhtarlık yaptığı 
dönemde köylü ile 
diyaloglarının üst 
seviyeye çıktığını 
ancak, özel işleri 
nedeniyle bir 
dönem yaptığı 
Muhtarlık görevini 
sürdürdükten 
sonra, aday 
olmadığını ifade 
eden Osman Çelik, 
tekrar aday olarak 
başarılı hizmetle 
rine kaldığı yerden 
devam etme kararı 
aldığını açıkladı. 
Evli ve 3 çocuklu 
Osman Çelik, 
köylünün tercihi 
ile göreve tekrar 
getirildiğinde

Engürücük 
Köyünün 
öncelikli olarak Su 
sorunu'nu çözmek 
için çalışmalara 
başlayacağını 
söyledi.
Engürücük Köyü 
ile Yazırova 
Mahallesi’nde 
yaşayan vatan
daşlarının ayağına 
hizmet götüreceği
ni vurgulayan 
Osman Çelik,

"Onların Devlet 
dairelerinde 
olan her tür 
işlerine yardımcı 
olacağım.
Yazırova Mahal 
leşinde yaşanan 
kömür depoları 
sorunu da çqre 
bulmaya çalışa
cağım" diyerek, 
Muhtarlık 
seçimlerinde 
iddialı olduğunu 
belirtti.

Atatürk 
Kordonu’nda 
başlatılan zemin 
düzenleme 
çalışmaları yanında 
Kayıkhane 
semtinde bulunan 
basketbol 
sahasının pota ve 
tel örgülerinin de 
onanmına

başlandı.
Yaz aylarında 
gençlere hizmet 
eden basketbol 
sahasını çevreleyen 
tel örgülerin 
parçalanmış olan 
bölümleri, 
Belediye Fen İşleri 
ekipleri tarafından 
geçtiğimiz

günlerde onanm 
çalışmalarına 
başlandı.
Atatürk Kordonu 
düzenleme 
çalışmaları 
kapsamı icerisâMİr 
çevrede bulunan 
bazı ağaçların 
dallarının da 
kesildiği gorukkı

I MİLTON AİLE GAZİNOSU I 
ğ 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ | 

Ş DÜĞÜN • Nİ$AN ■ SÜNNET • ÖZEL GÖN ■ EĞLENCE • Ş 
1 TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN S

i REZERVASYON TEL. SI310 71 s

w*

FIÇI ŞARAP EVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

YAZSAN* ve -YETKİN* Şonye» 
S e m I i İr Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

FSOFRAİ 
ŞARABI 

1.B00.000

KULÜP rPAPAZ 
KARASI 
MUM

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne ait EXO37801 sayı ve 10/11/2003 tarihli 
G.Ç.B’nin teyit nüshası kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
ECE MERMER Alper Yılmaz Atila 

Mermer İstihracı - Ihracaatı

FİRMALARA YILBAŞI

OKUZ 
GÖZÜ

Yeni Pazar Cd. No : I S I 
Tel : 514 75 25 GEMUK
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"112 Acil" sistemi değişiyor! Gebelik döneminde 
beslenme

112 acil yardım 
istasyonları; A, B 
ve C tipi olarak 
3’e ayrılacak. 24 
saat hizmet vere
cek A tipi istasyon
ların ambulans 
larmda; 1 doktor, 
1 hemşire ve 1 
şoför bulunacak. 
B tipi istasyonlar, 
küçük illerde ve 
ilçe merkezlerinde 
hastanelerin acil 
servisleriyle ve 
sağlık ocaklarıyla 
birlikte çalışacak. 
Hastane acillerinin 
hekimleri, ambu
lans hekimliği de 
yapacak. C tipi 
istasyonlar ise 
metropol 
şehirlerde, gündüz 
nüfus yoğunluğu
nun fazla olduğu 
yerlerde hizmet 
verecek.
Yönetmeliğe göre, 
daha önce il sağlık 
müdürlüklerince 
görevlendirilen 
şube müdürlüğü

Sağlıklı kalp için 9 tavsiye
Ülkemizde her 
100 ölümden 
39'unun nedeni, 
kalp ve damar 
hastalıkları.
Bunun dışında da 
milyonlarca 
insanımız, aynı 
nedenle, zor ve 
birçok açıdan 
kısıtlanmış bir 
yaşam sürdüyor. 
Oysa yaşam 
biçiminizde 
yapacağınız bazı 
değişikliklerle 
kalp sağlığınızı 
koruyabilirsiniz. 
- Çerez, unlu 
mamuller, "fast 
food" ürünleri gibi 
birçok hazır gıda, 
yüksek miktarda 
yağ İçeriyor. 
Kilonuzu dengede 
tutabilmek için 
görünen yağlara da 
dikkat etmelisiniz. 
- Hayvansal yağlar
dan uzak durun.

tarafından sevk 
ve idare edilen 
112 acil sağlık 
hizmetleri, bağım
sız başhekimlik 
haline getirilecek. 
İstasyonların, 
bağımsız bir 
döner sermayesi 
olacak, Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı 
tüm ambulanslar, 
112 istasyon
larının emrinde 
çalışacak. Bu 
kapsamda, Türkiye 
genelindeki ambu
lans ve personel 
envanteri çıkardı 
yor. 112’ye bağlı 
ambulanslar, 
başhekimler dışın
da kimse tarafın
dan göreve 
gönderilmeyecek. 
112 ve has
tanelerin acil servis 
çalışanlarının erken 
emeklilik, iş riski 
tazminatı, özel 
hizmet tazminatı 
almaları konusunda 
düzenleme

Tereyağı kuyruk 
yağı ve iç yağı, 
hem kolesterol, 
hem de doymuş 
yağları yüksek 
miktarda içerir. 
Kalbiniz için 
beslenmenizde 
çoklu doymamış 
yağlar bakımından 
zengin yağlar ve bu 
bitkisel yağlardan 
üretilen margarin
leri tercih edin. 
- Sebze, meyve ve 
tahıl ürünlerini 
bol bol tüketin.
Vitamin ve posa 
bakımından 
zengin bu yiyecek
ler, kalbinizin 
dostudur.
- Kırmızı et, salam, 
sosis gibi şarküteri 
ürünlerinden 
kaçının. Tavuk ve 
balık eti, kırmızı 
ete göre çok daha 
az doymuş yağ ve 
kolesterol içerir.

yapılacak.
Sağlık 
Bakanlığı’nın Urla, 
Manavgat, 
Gökçeada gibi yer
lerde bulunan 
kampları, yaz döne
mi dışında, acilde 
hizmet veren 
personel için eğitim 
merkezi olarak 
kullanılacak.
Eğitim toplantıları, 
ilk olarak Urla 
kampında 
başlayacak.
Bu arada, Türkiye 
genelinde 112

Ayrıca birçok 
balık omega ve 
omega-6 çoklu 
doymamış yağlar 
bakımından 
zengindir.
- Kolesterol 
deposu yiyecek
leri tanıyın. 
Karaciğer, 
böbrek, yürek, 
dalak gibi 
sakatatlarla, 
karides ve kala
mar gibi deniz 
ürünleri en önemli 
düşmanlarınız.
- Tansiyonunuzu 
yükseltmeyin.
Yemeklerinizde 
mümkün olduğun
ca tuzdan kaçının, 
taze otlar ve 
baharatlara yöne 
lin. Tuz, yüksek 
tansiyona 
neden olur.
- Stresle mücadele 
edin. Stres, kalp 
hastalıklarına

çalışanlarının 
tek tip giyinmesi 
sağlanacak.
Bu kapsamda, 
ilk etapta alman, 
dünya standart
larında san-lacivert 
renklerdeki 
1200 giysi, 
7 ilin 112 
çalışanlarına 
dağıtılacak.
112 çalışanları, 
2004 yılı Haziran 
ayından sonra 
Türkiye genelinde 
tek tip kıyafet 
giyecek.

neden olan önemli 
risk faktörlerinden 
biridir.
- Sigarayı yaşa
manızdan uzak 
tutun. Damar 
sertliğine neden 
olan sigara, yalnız 
kalp sağlığınızı 
değil, vücudunuzu 
da birçok açıdan 
tehdit eder.
- Hareketsiz 
kalmayın. 
Haftada en az iki 
kez egzersiz yapın.

Uzmanlar, bebeğin 
gelil iminde 
vitaminlerin 
rolünün önemine 
değinerek, sinir 
sisteminin gelişi
minde önemli rol 
oynayan fofik 
asid in gebelik 
öncesi alınması 
gerektiğini söyledi. 
Hamileliğin 3. 
ayına kadar folik 
asit alımma devam 
edilmesi gerektiğim 
ve 3. aydan sonra 
demir alımma 
başlanabileceğini 
ifade eden uzman
lar, "Hamilelikte 
folik asit ve demir 
dışında diğer vita
minlerin doğal 
yollardan alın
ması daha yarar
lıdır. Sağlıklı ve 
düzenli beslenen 
bir anne adayı 
doğal gıdalardan 
gerekli vitaminleri 
alacağı için, ilaç 
olarak almasına 
gerek yoktur" 
dedi.
Kalsiyum ilaçlan 
yerine de bol bol 
süt ve süt ürünleri 
tüketilmesi gerek
tiğini ifade eden 
uzmanlar, bir 
tablet kalsiyum 
ilacı yerine bir bar
dak süt veya iki

NÖBETÇİ ECZANE
16 Arılık 2003 Sili 
SEDA ECZANESİ

YIL : 31 SAM : 1721
FİYATI: 200.000 TL. (KDV DaHT 

: Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

Basddâı Yer : KÖRFEZ OFSET 
Mathavrtifc Yşad Riskamcddı Tesis 
istidal Cad. Bora Sok B GEMA 

(Dm teKTm Gâateri ve Pnar giden .«aniaHaac

irme yoğurdun da 
aym işlet i göre-

”7ioç perme doğal 
•Mİalardaa olman 
vitamin ve 
kalsiyumdan 
bebek daha çok 
/apdainatpor.
Annenin beslenme 
problemi yoksa 
doğal gıdalar ter
cih edilmeli ama 
her şeyde olduğu 
gibi beslenmede 
de aşırılıktan 
kaçınılmalıdır" 
diye konuştu. 
Hamile tikte fazla 
A vitamini kul
lanımın m bebekte 
gelil imi rl 
bozukluklar a yol 
açtığının bilinen 
bir gerçek 
olduğunu belirten 
uzmanlar, 
A vi t a min inin 
yağda eridiğini ve 
aşırı alınma sı 
durumunda vücutta 
depolandığını 
vurgulayarak, 
bunun risk olustur- 
duğunu söyledi. 
Doğal yollardan 
alman A vita
mininin risk 
oluşturmadığını, 
bu riskin hap 
olarak almanlar 
için geçerli 
olduğun u belirtti.
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Marmarabirlik haftalık
ödemeye geçti

Kampanyanın açılmasından bugüne kadar ortaklarından 
402 bin 395 kilo zeytin alan Marmarabirlik, ödemelerini 

bugünden itibaren haftada bir yaparak üreticiyi rahatlatacak.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Üretici ortakların
dan gelen talepleri 
değerlendirdiklerini 
söyleyen 
Marmarabirlik 
72 Nolu Zeytin 
Tanm Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkam İbrahim 
Aksoy, bugünden 
itibaren ödeme 
lerin haftalık 
yapılacağını 
açıkladı.
Yıllardır aldığı zey
tinin ücretini uzun 
vadelere bölerek 
ödeme yapan 
Marmarabirlik, 
rekoltenin açıldığı 
7 Kasım 2003 ile 
14 Aralık 2003 
tarihleri arasında 
aldığı 402 bin 395 
kilo zeytine şimdiye 
kadar 49 milyar 
lira ödemede

bulunmuştu. 
Genel Merkezin 
talimatıyla 
başlatılan haftalık 
ödemelerde, kalan 
358 milyar 
lira bugünden 
itibaren Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şubesi’nden 
ödenmeye 
başlandı.

ÖNERİDE 
BULUNACAĞIZ 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
olarak, Genel 
Merkeze öneride 
bulunduklarını 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, "Kızıl 
zeytinde 350 olan 
tane sınırının 
400’e çekilmesi 

için Genel Mer 
kez’e öneride 
bulunuyoruz. 
Bunun nedeni de 
zeytinin kıvırcıkla 
dönüşmesidir" 
dedi. Genel 
Merkezin bugün 
yapacağı yönetim 
kurulu toplantısına 
özel olarak giderek 
önerilerini ilete
ceğini söyleyen 
Aksoy, aynca 
"Normal zeytinin 
tabanında da 
üretici lehine 
iyileştirme 
istiyoruz. 410 
tanelik baremin 
430'a çekilmesini 
talep edeceğiz. 
Müstahsilin 
mağduriyetini 
önlemek için 
bunların mutlaka 
kabul edilmesini 
isteyeceğiz" 
diye konuştu.

|<BELEDiYESi
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Demeği TatI 
Sanat Müziği Korosu, Şef Erdinç ÇuHrfroi yteM 
minde vereceği konsere hazırlanıyor

Türk Sanat

27 Aralık’ta
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği, Şef 
Erdinç Çelikkol 
yönetiminde 
vereceği Türk 
Sanat Müziği 
konserine 
hazırlanıyor.
Yılın son konseri 
27 Aralık 2003 
Cumartesi günü 
saat 20.00 de 
Belediye Kültür 
Merkezinde 
yapılacak.
Konserin biletleri

I

Semerciler 
Yokuşundaki Ten 
Fikri Danış ın 
işyerinde ve 
İstiklal Cadde 
si’nde bulunan 
Elsan Elektrik 
mağazasında 
satışa çıkarıldı 
Şef Erdinç 
Çelikkol yöneti
minde verilecek 
olan Türk Sanat 
Müziği konserin* 
hazırlıkları tüm 
hızıyla devam 
ediyor.

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARI
GEMLİK’TE AÇILACAK ŞUBEMİZE;

✓ BAY & BAYAN SPOR GİYİM
✓ÇOCUK

✓ KOZMETİK
✓ ÇAMAŞIR

✓ AYAKKABI 
REYONLARIMIZA 

TECRÜBELİ BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ ALINACAKTIR. 
Müracaatların şahsen yapılmasını rica ederiz.

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ: 
222 97 60 - 224 65 06
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Anavatan Partili eski Belediye Başkanı, cumartesi günü düzenlenecek törende AKP rozeti takarak

Nurettin Avcı AKP’ye giriyor 
1994 - 1999 yıllan arasında ANAP’t an Gemlik Belediye Başkanlığı yapan Nurettin Avcı. cumartesi gumt Adalet w KjAjmm 
Partisi ne üye olacağını açıkladı. Avcı’nm AKP’ye katılımı nedeniyle, ilçe binasında düzenlenecek törende rozet taSdhcaŞı oğrtaft- 
di. 1999 yerel seçimlerinde, Fazilet Partisi’nden aday olan Mehmet Turgut karsısında seçimleri kaybedea Ases, bu be* AKPdeu 
Belediye Başkanlığına aday adayı olması bekleniyor. İlçede yapılan anketlerde. Avcının seçmenierce adaç orfmasma saçak 
bakıldığı, AKP ilçe yönetiminin de seçmenlerin tercih edeceği adayla çalışacağını açıklamalıdan sonra. AKP acmdrlu yrihnMİnr 
merakla izlenmeye başlandı. Avcı’yı Milletvekili Faruk Çelik’in desteklediği öne sürülüyor. ‘.Seyfettin hnbnrf*

GEMLİK GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASI GAZETE
17 Aralık 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

DSP’nin Kumla 
Belediye başkan 
adayı Nuri Can

Demokratik Soi Parti İte merkezinde dbn 
düzenlenen toplantıdan sonra. DSP dm 
Küçük Kunda Betabşe başkan adaşuan 
Nuri Can olduğunu acddandı
Seyfettin SEKERSÖZ’ım keben an^e Fde

Bilgisayar öğrenen esnaf ürünlerini internet aracılığıyla satarak, pazarlan yalandan izleme imkan tadacak

Esnaf AB’ye hazırlanıyor
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP’deki gelişmeler
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olması, 

bütün dikkatleri üzerinde topluyor.
Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde seçilme 

şansları yüksek olan olan AKP’li Belediye Başkan 
adayının kimliğinin belli olmaması, partide sancı 
yaratıyor.

Aday adayı da en çok olan siyasi parti AKP.
Mevcut aday adayları partiye kayıtlı ve bilinen isim

ler.
Ancak, bunlardan bir tanesi partili değil.
Ve de AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 

11999 seçimlerinde rakibi.
| Nurettin Ava...

Nurettin Ava ile dün görüştük.
Ava, cumartesi günü AKP’ye üye olacağını ve parti 

rozetini yakasına takacağını söyledi.
AKP’de gelişmeler hızlı bir şekilde gelişiyor..
Nurettin Ava, durup dururken neden AKP’li olsun!
Bunun nedenini daha önce yazmıştık.
Bîrileri Avcı’nm yerel seçimlerde AKP'den aday 

yapılması halinde, Gemlik Belediyesi üzerine 
konuşulanların olumsuzlukların ortadan kalkabile
ceğini söylüyor.

Avcı’nm tecrübesi ve uzlaşmacı kişiliği ile yönetim
lerle ters düşmeyeceği ve partinin oylarında artış 
olacağı görüşü konuşuluyor.

Şimdi bu gerçekleşiyor gibi geliyor bana.
Başkan Turgut, dün aniden Ankara’ya gitti.
Önceki gün, İlçe Başkanı Enver Şahin ve birkaç 

arkadaşı da Ankara’ya gitti.
AKP'de zaman daraldıkça tansiyon yükseliyor.
Bir yandan da görevden alınan eski yöneticilerin 

aday olmalarının yasaklanmasının getirdiği gergin
likle AKP yerel seçimleri sancılı bir şekilde gidiyor.

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın eski bilgisayarlarını Çıraklık Eğitim
Merkezi’ne armağan etmesi sonucu, Gemlikli esnaf bilgisayar öğrenmeye başlad 
Oda’ya kayıtlı 12 esnaf, ücretsiz olarak haftada 5 gün 75 saat bilgisayar eğitimi 
alıyor. MESO Başkanı İbrahim Talan, esnafın AB’ye hazırlandığım söyledi.
Gemlikli esnaf da çağ 
atlama yarışına katıldı. 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nın 
eski bilgisayarlarını 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi’ne vermesinden 
sonra düzenlenen 
bilgisayar kursları ile 
Oda’ya kayıtlı 
esnaf bilgisayar 
öğrenmeye başladı. 
Oda yöneticileri önceki

Öğretmen 
Ercan Barut 

kansere yenildi

Ticaret ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim Okulunda 
İngilizce öğretmenliği 
yapan Ercan Barut, yaka
landığı amansız hastalık
tan kurtulamayarak, yaşa
ma veda etti. Sayfa S’d*

gün kursa katılan esnafı 
ziyaret ederek, okul 
yöneticileriyle görüştü. 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan, bilgisayar öğrenen 
esnafın ürünlerini 
internet aracılığı ile 
satabileceğini, dünya 
pazarlarını yakından 
izleme olanağını 
bulabileceğini söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
haberi sayfa 3 te

Borusan Boru’da uygulamalı
✓ Kızılay Bursa Tıp 
Merkezi eğitimcileri 
Perihan Mutlu ve 
Hülya Özdemir 
tarafından Borusan 
Boru tesislerinde 
işçilere yönelik 
dun ilk yardım 
dersleri verildi. 
Uygulamah olarak 
anlatılan ilkyardım 
derslerinde.
kazalarda öK— 
oranının ilk yardımın 
yeterince bilinmemesi 
sonucu arttığına 
dikkat çekildi.

ilk yardım dersi

Seyfettm ŞEKEftSÖZun haöen sayCı |

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir Belediyesi 
sınırlarında olmak 
ya da olmamak!

Gemlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
sınırları kapsamına alındı.

Sevinelim mİ üzülelim mi?
Bana göre AKP’nin uzun vadeli planlarının 

bir aşaması.
Jandarmanın etkisini azaltmaya dönük 

ince bir ayar.
Yararlan var mı?
Vardır herhalde.
On sayfada Kadri Güler, karşı köşede Erol 

Gürçay konuyu değerlendiriyorlar.
İşin olumlu olduğunu vurguluyorlar.
Benim pek aklım almıyor. Derin bir konu.
Bu konuda ne yazık ki önyargılıyım.
Haksız çıkmak isterim.
Keşke...
Sesli düşünelim.
Şimdi Gemlik’le ilgili planlara Büyükşehir 

belediye meclisi karar verecek.
Varsayalım.
Gemlik Belediye Başkanı CHP’li.
Belediye meclisi de aynı partiden.
Yine varsaymaya devam ediyoruz.
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi de

ARP’IL
Belediye meclisi de öyle.
Ne olacak şimdi?
AKP’li bir meclis, CHP’li bir meclis 

tarafından sunulan planları onaylayacak öyle 
mi?

Ya da tam tersi.
Bana göre onaylamaz.
Bu konuda da yanılmayı çok istiyorum 

ama.
Biz Türkiye’de yaşıyoruz.
Gerçekleri ve insan yapısını çok iyi bili 

yoruz.
Siyaseti, kişisel kaprisleri toplum çıkar

larına alet etmek eskilerin deyimiyle vaka-i 
adiyeden, yenilerin deyimiyle normal olay.

Bana kalırsa onu bunu birbirine bağla
maya gerek yok.

Yerel yönetimler kendisine aynlan sınırlar 
içerisinde özerk olmalılar.

Hızlı, etkin ve katılımcı yönetim o zaman 
gerçekleşir işte.

Yoksa eskiden Ankara'nın karan bekleni 
yordu.

Şimdi Bursa’mn karan beklenecek.
Yapılan sadece mesafeyi kısaltmak.
Gerçi o da bir gelişme.
Bir kamu evrakının Ankara yerine 

Bursa’ya ulaşmasının sağlanacak olması 
azımsanacak bir zaman tasarrufu değil.

Ben diyeyim 10 gün siz deyin 30 günlük 
bir kazanç.

İnsan ve kaynak yönetimi ciddi bir iştir.
Ve de ciddiyet İster.
Küçük hesaplar ülkeye zaman ve kaynak 

kaybettirir.
Şimdiye dek olduğu gibi..
Dileyelim ki...
Daha doğru hedeflere daha eğitimli insan

larla yöneleceğimiz günler çok uzakta

DSP’nin Kumla Belediye
başkan adayı Nuri Can

Sevtettin ŞEKEHSflZ 
DSP, yerel seçim
lerde Küçük Kumla 
Belediye Başkan 
adayı olarak Nuri 
Çan’ı gösterdi.
Can, 15 Ocak 
tarihinde partisinin 
Kumla başkan 
adayı olarak müra
caatını yapacağını 
açıkladı.
Dün, DSP İlçe 
Merkezi’nde 
yapılan toplantı 
sonrası basma 
Kumla adayı 
olarak açıklanan 
Nuri Can, 
Kumla’da esnaflık 
yapıyor.
DSP İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz 
tarafından adaylığı 
açıklanan Nuri 
Can, Kumla 

Kalkınma 
Kooperatifinin 
duvarında yazan 
"İnadına üretim' 
sözlerini hayata 
geçirerek 
beldenin gerçek 
değerlerini 
ortaya çıkarta-

devrederek, 
başkanlığa 
aday oldu. 
Evli ve 2 çocuk 
babası olan 
Nuri Can, Kumla 
Belediye 
Başkanlığı ’na 
seçildiğinden ilk
hedefinin gençlere 
iş imkanı yaratmak 
olduğunu söylüyor. 
Can, "Gençleri 
Belediye kapısına 
muhtaç olmadan 
iş imkanı yarat
mak ilk hedefim 
olacaktır. Kumla

beldesinde 6 yıl
dan bu yana DSP 
li olarak siyaset 
yapıyor.
Kumla’da belde 
teşkilat başkanı 
olarak görev yapan 
Nuri Can, görevi 
Kemal Ulukaya’ya

cağım. İkincisi 
ise Kumla’nın 
Balıklı bölgesinde 
bulunan kullanıl
mayan su rezerv
lerini beldeye 
kazandırarak 
ambalajlama 
tesisi kurmak

Nuri Can ~ 
istiyorum.
başa rd ıg ı m izde 
Kumla gençliğin» 
iş imkanı da 
yaratmış 
olacağız" ecdde- 
masında bulanda.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2003 / 365
Davacılar Ali Avcıoğlu, Mehmet Fethi Avcıoğlu tarafından davalı Hazine ve Vrnerbeı 

Belediyesi aleyhine açılan senetsizden tescil davasında. Bursa ili. Gemlik ilçesi. 
Umurbey beldesi, Gemlikyolu mevkii, pafta 71 de kayıtlı taşınmazın doğusu toprak yoL 
batısı Turan Kader’e ait zeytinlik, kuzeyi 5446, 5447 ve 5440 nohı parseller, fûnuşi 
tapulama harici çalılıktan açılma zeytinlik ile çevrili taşınmazın kadastro teknisyeni 
Adnan Çimen’in 12.11.2003 tarihli mevcut krokili raporunda A harfiyle gösterilen 
5367.38 m2 kısım için davacılar Ali Avcıoğlu ve Mehmet Fethi Avcıoğlu tarafından 
senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia eden
lerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2003 365 esas saydı 
dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde davacılar AH Avcıoğlu ve Mehmet Fethi 
Avcıoğlu adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur. 2M3 «3

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2003 / 366
Davacı Turan Kader tarafından davalı Hazine ve Umurbey belediyesi aleyhine açdm j 

senetsizden tescil davasında. Bursa ili. Gemlik ilçesi. Umurbey beldesi. Gemlik yata 
mevkii, pafta 72 de kayıtlı taşınmazın doğusu Ali ve Mehmet Avaoğiu ria ait zeyrinft- 
batısı Haşan Kaygısız a ait zeytinlik. kuzeyi Haşan Oktay'a ait zeytinlik, güneyi IbraMa I 
Aykut'a ait zeytinlik ile çevrili taşınmazın kadastro teknisyeni Adnan Çimen "in 
12.11.2003 tarihli mevcut krokili raporunda A harfiyle gösterilen 7310.79 m2 kese 
için davacı Turan Kader tarafından senetsizden tescili talep edildiğinden dava taMM 
taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 
mahkememizin 2003 366 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde davacı 
Turan Kader adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur. : ZOM M
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Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 

bilgisayar donanı 
minin yenilenerek, 
eskilerinin Çıraklık 
Eğitim Merkezi’ne 
verilmesiyle birlikte 
esnafa da bilgisayar 
öğrenme 
fırsatı doğdu.
Odanın gönderdiği 
5 adet bilgisayarla 
eğitime başlayan 
küçük esnaf yakın 
zamanda AB 
normlarına uygun 
'esnaf* olma yolun
da ilk adımı da 
atmış oldu.
Çıraklık Eğitim 
Merkezi’ni ziyaret 
eden Oda Başkanı 
İbrahim Talan ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, Çıraklık 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Elçin 
Bekmezci’den 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.
ESNAF AB 
NORMLARINDA 
Öncelikli olarak 
oda’ya kayıtlı 
esnafın faydalandığı 
bilgisayar kursların
da ilk dönem 
12 kişi öğrenim 
görüyor. Ücretsiz 
verilen dersler haf
tada 5 gün ve

Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın bilgisayar 
desteğinden sonra, Gemlikli esnaf ta bilgisayar kullanmayı öğreniyor.

Erol GÛRÇAY

toplam 75 saat. 
"Esnafı gelecek yıl
lara hazırlıyoruz" 
diyen Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, bilgisayar 
öğrenen üyelerine 
yaptığı ziyarette 
onlara moral 
vererek "Yakın 
zamanda Oda 
olarak Gemlik Wep 
sayfası hazırlıyo 
ruz. Bundan sonra 
her işleminizi bil
gisayardan takip 
edebileceksiniz. 
Sîzlerin adres

lerinizi, yaptığınız 
işinizi internet 
kanalıyla müş
teriniz görebilecek, 
sizi oradan 
bularak bağlantı 
kurabilecek.
Dahası tüm dünya 
wep sayfası 
sayesinde 
Gemlik! izleyebile
cek" şeklinde 
konuştu.
Yapılan çalışmalara 
beldeleri de kata
caklarını bildiren 
İbrahim Talan, 
"Esnaf sadece 
işinin başında 
çalışarak ürününü 
pazarlayabilecek. 
Vatandaş ihtiyaç 
duyduğu her esnafı 
bilgisayardan bula
bilecek. Bunun için 
sîzlerin bilgisayar 
öğrenmeniz çok iyi. 
AB normlarına 
esnafımızın da 
uyması gerekiyor" 
dedi.

EĞİTİM MERKEZİ 
DE İNTERNETTE 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, çalış
malarının sadece 
esnafa yönelik 
kalmayacağını da 
belirterek, 
"Çıraklık Eğitim 
Merkezi içinde iş 
yerleri istediği bilgi 
ve belgeleri 
internet kanalıyla 
öğrenebilecek.
Yanında çalışan 
çırak öğrencinin 
durumu dahil 
her tür çalışmasını 
bilecek" açıkla
masında da 
bulundu.
Talan aynca, 
esnafın oda’ya kayıt 
işlemleri dahil her 
ihtiyacını internet 
aracılığıyla bulun
duğu yerden yapma 
imkanını bulacağını 
da belirtti.

Rakipler Taş Gibi
UEFA ku pasındaki rakiplerimiz beli 

oldu.
Bu kez tüm takımlarımıza, taş gflri 

rakipler çıktı.
Valencia. istikrarlı bir Ispanyol 

takımı.
Deportivo ile birlikte, her sene 

şampiyonluğu zorluyor.
Yıldız futbolcuların takmn değil.
Aynı ayarda, futbolcularla dohı 

çabuk oynayan, pozisyona giren bir 
takım.

Bana göre en dişli rakip Beşiktaş a 
çıktı.

Beşiktaş da. bazen Valencia tipi fut
bol oynuyor.

Ama. Beşiktaş’ın gol gücü zayıf.
Şu anda, gençlerde oynayan bir 

Mustafa Özkan çok iş yapardı.
Ersen Martin bile, faydalı olurdu.
Beşiktaş, hava toplarında sıfır.
Galatasaray daha şanslı kura çekti.
Gününde bir Galatasaray. Villareal 

takımından iki maçta da puan alabilir.
Villareal takımı, Valencia gibi çabuk 

bir takım değil.
Rakibi bunaltan, bir takım değil
Gençlerbirliği, tam kendi tipinde bir 

takım seçti.
Çabuk oynayan, pres yapan ve dar 

alanda top oynayan bu iki takımm 
maçları güzel olacak.

Heyecanlı ve zevkli olacak.
6-7 yıl önce, Parma çok iyi bir ekip 

kurmuştu.
Kasırga gibi, tüm Avrupa’yı sal

lamıştı.
G. Antep’e ise, Roma düştü.
Roma takımı, bu sene lider durum

da.
Roma takımlarının, bir özelliği var.
Futbol dışı oyunları, çok iyi uyguluy- 

orlar.
Hem misafir takıma, hem de hakeme 

baskı yapıyorlar.
Beşiktaş Lazio maçındaki provakasy- 

onlan, unutmayın.
Galatasaray-Roma maçındaki, kav

gaca unutmayın.
G. Antep kendi sahasındaki maa 

alsa bile, Roma'da çıkması çok zor.
Çünkü Roma'da futbol da var.
Futbol dışı oyunlarda car.

GÜNÜN PfkEAÇf

Üsteğmen. Karadenizli acemi ere 
insan iskeletini gösterip. ne 
olduğunu sordu.

Karadenizli er şöyle cevapladı
“- İnsan kilçiğudur komutanım."
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Türkiye ekonomide 17. sıratla
ABD'n in Merkezi 
Haber Alma 
örgütü'nün (CIA) 
verilerine göre 
Türkiye, 2002 
yılında dünyanın 
17. büyük 
ekonomisi oldu. 
ClA’nin internet 
sitesinde yer alan 
’The VVorld 
Factbook" çalış* 
masına göre 
Türkiye, 2002 veri
leriyle 468 milyar 
dolarlık satın alma 
gücü paritesiyle 
gayri safi yurtiçi 
hasılası (S-GSYH) 
ve 7.000 dolarlık 

İkisi başına milli 
! geliriyle (S-KBMG), 
dünya sıralamasın
da 17.'ligi aldı. 
ABD, 10.4 trilyon 
dolarlık S-GSYH ile 
ilk sıradaki yerini 

| korurken, Çin 5.7 
I trilyon dolarla ikin- 

j ci, Japonya 3.55 
trilyon dolarla 
üçüncü, Hindistan

I 2.66 trilyon dolarla 
dördüncü, Almanya 
2 trilyon 184 mil
yar dolarla beşinci 
oklu. 2002 sırala

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

BİLGİSAYAR MASASI

E

AROL MOBİLYA
B

Mrk. : Hamleliye Man. Kumru Sok. No: 1
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

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

Tel: (0.224) 363 98 72

masında Fransa 
altıncı. Birleşik 
Krallık (İngiltere) 
yedinci, İtalya sek
izinci, Rusya 
dokuzuncu, Brezilya 
onuncu sırayı aldı. 
Türkiye'nin önünde 
yer alan Avustralya 
528 milyar dolarlık 
yurtiçi gelirle 
16’ıncı olurken, 
İran 456 milyar 
dolarla Türkiye’nin 
ardından 18’inci 
sırada kaldı.
Birleşmiş Milletler 
(BM) Güvenlik 
Konseyi daimi üyesi 
Çin tarafından, Çin 
toprağı olduğu 
gerekçesiyle tanın
madığı için BM, 
Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) gibi 
uluslararası kuram
lara üye olamayan 
ve bu nedenle de 
uluslararası veril
erde yer almayan 
Tayvan, CIA’ya 
göre 406 milyar 
dolarlık bir yurtiçi 
gelire, 18 bin dolar
lık kişi başına milli 
gelire sahip durum

da. Tayvan, 
ekonomik büyük
lükte yirmiikinci 
sıraya yerleşti. 
Çin, ABD’yi 
Yakalıyor 
Son 20-25 yılda 
olağanüstü bir 
gelişme gösteren ve 
5.7 trilyon dolarlık 
bir boyuta ulaşan 
Çin ekonomisi ise 
ABD ekonomisinin 
yüzde 55’ine ulaştı. 
Uzun yıllar boyunca 
yaklaşık yüzde 10 
büyüyen Çin’in satı- 
nalma gücü , parite
siyle milli gelirde 
önümüzdeki 
15-20 yılda ABD 
ekonomisini geride 
bırakması 
bekleniyor. Çin’in

Sayfa 4

Virüsler "] 
çekingenleri 

seviyor |

cari
gayri safi milli 
hasılasının bu yıl 
1.3 trilyon dolan 
geçmesi bekleniyor. 
25 büyük ekono
minin dünya 
ekonomisi içindeki 
payı da yüzde 
80.2’yi buluyor. 
Toplam 49 trilyon 
dolarlık dünya 
hasılasının 39 
trilyon 295 milyar 
dolannı 25 ülke 
üretirken, kalan 
208 bağımsız, 
bağımlı ülke 
veya bölge 
ekonomisi 
sadece 9 trilyon 
705 milyar dolar 
(yüzde 19.8) üre
timde bulunuyor

Çekingen 
kişilerin viral 
enfeksiyon
lara daha 
kolay 
yakalandığı 
belirtildi. 
Bilim 
adamları, 
çekingen 
kişilerin 
vejetatif sinir sis
teminin, dışadönük 
kişilere göre, 
stresten daha çok 
etkilendiğini 
kaydettiler.
Biological 
Psychiatry dergisin
deki makaleye göre, 
bilinçsiz bir şekilde 
sürekli 
gergin olma hali 
bağışıklık sistemini 
zayıflatıyor.
Los Angeles’teki 
California Üniver- 
sitesi’nde görevli 
bilim adamı Steve 
Cole, Antik 
Yunan’daki hekim
lerin çekingen 
insanların bulaşıcı 
hastalıklara daha 
çabuk yakalandığını 
gözlemlediğini hatır
latarak, AIDS 
hastalığının ortaya 
çıkmasından sonra 
bu gözlemin doğru
landığını söyledi. 
Cole, bilim 
adamlarının, 
içedönük insanların, 
dışadönüklere göre, 
daha çabuk AIDS 
hastası olduğunu ve 
daha erken 
öldüğünü 
tespit ettiler. 
Bu gözlemin bi 
yolojik nedenlerini 
ortaya çıkarmak 
isteyen Cole ve 
ekibi, HIV bulaşmış 
54 erkeği 12 ila 18 
ay takip ettiler. 
Denerin başmda, 
deneklerin strese 
nasıl tepki verdiğini 
test eden bilim 
adamları, yapılması 
zor egzersiz ler. 
zihinsel problemler 
ve aniden gelen bir 
ses sırasında denek

lerin kalp atışı, ter
leme ve damariann 
genişlemesi gibi 
vejetatif sinir sis
teminin işaretlerim 
ölçtüler.
Bu testin sonuçları
na göre her denek 
için "stres kişiliği" 
belirleyen bilim 
adamları, çekingen 
kişilerin strese karsı 
çok duyarlı 
olduğunu 
saptadılar.
Bilim adamları, 
bundan sonraki 12- 
18 aylık dönemde 
deneklerin kanında 
ki HIV oranını 
ölçtüler ve bağışık
lık sistemindeki 
değişiklikleri 
belirlediler.
Araştırma 
sonuçlarında, çekin
gen ve strese karşı 
çok duyarlı olan 
kişilerin kanındaki 
HIV oranının, dışa 
dönük kişilere göre. 
10 ila 100 kat daha 
fazla olduğu ortay a 
çıktı. Bilim 
adamları, bu 
kişilerde antiviral 
ilaçların hemen 
hemen hiç etki 
etmediğini de tespit 
ettiler.
Bilim adamları, 
çekingen kişilerin 
sürekli olarak yük
sek miktarlarda 
noradrenalin isimli i 
stres hormonunu 
salgıladığını, bu 
hormonun vücudu 
adrenalin hormonu 
gibi alarm durumu- 1 
na soktuğunu ve 
süreklilik arz 
etmesi hal inde 
bağışıklik sistemini 
zayıflattığını 
kaydettiler.
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Borusan Boru’da uygulamalı ilk yardım dersi
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SfjdsttinSEKERSOZ 
Kızılay Bursa Tıp 
Merkezi eğitimcileri 
tarafından Borusan 
Boru tesislerinde 
işçilere yönelik 
ilk yardım dersleri 
veriliyor.
Borusan Boru 
Fabrikası’nm talebi 
üzerine verilen 
derslere tüm per
sonel katılırken, 
işçilere günlük 
hayatta karşılaşılan 
olaylarda ihtiyaç 
duyulan ilk yardım 
uygulamaları 
hakkında 
bilgiler veriliyor. 
Kızılay Bursa 
Tıp Merkezi 
eğitimcilerinden 
Perihan Mutlu ile 
Hülya Özdemir’in 
verdiği uygulamalı 
ders lerde işçiler, 
"Biz yapmazsak 
kim yapar 
sloganıyla

cfar 
üş 

ha i 
ıdaki 
te

tdafe 
HGH
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Bilinci açık olan hastu& 
uygulamalı olarak oöatarl 

eğitiliyorlar. 
MARMARA 
DEPREMİ DERS 
OLDU
Yaşanılan Marmara 
depreminden sonra, 
Kızılay tarafından 
görülen aksaklık
ların giderilmesi 
için sanayi işkol
larında uygulamalı 
derslerin verildiğini 
bildiren Kızılay İlk 
Yardım eğitimcileri, 
Haziran ayından 
bugüne kadar 
Orhangazi’de açtık
ları seminerde 
Borusan, Çimtaş, 
Asilçelik, Örmo, 
Polifleks, Döktaş, 
Aka, Elsan Elyaf, 
Sanenderteks işyer
lerinde çalışan 220 
işçiye 40 saatlik 
ilk yardım ders
lerinin verildiğini 
söylediler.
Uygulamalı çalış

maların Orhanga 
zi’de devam ettiğini 
bildiren İlk Yardım 
eğitimcileri, Gemlik 
Borusan Boru 
Fabrikasından 
gelen talep üzerine, 
işletmeye gelerek 
işçileri bilgilendir 
diklerini söylediler. 
ÖNCE İLK YARDIM 
Çalışan personele 
önce sinevizyon 
gösterisiyle bilgiler 
veren eğitimci 
Perihan Mutlu ve 
Hülya Özdemir, 
özellikle kaza son
rası uygulanacak ilk 
yardım konusunda 
çok dikkatli olun
masını istediler. 
İlk yardımda ilacın 
olmadığının önce
likli olarak bilin
mesi gerektiğini 
vurgulayan eğitim
ciler, kazalarda 
ölüm oranının
’k yardımın yete 

rince bilinmemesi 
sonucu arttığına 
dikkat çektiler. 
Kaza olaylarının 
üçe ayrıldığını anla
tan eğitimciler, 
kaza yerinde önce 
önlem alınması, 
daha sonra ise yer 
belirtilerek, 
112’nin aranması 
ve daha sonra da

bilinçli olarak kur
tarma işlemlerine 
geçilmesi gerektiği
ni anlattılar.
GEMLİK’TEN 
CEVAP 
BEKLENİYOR 
Gemlik’te ağır 
sanayi işletmeleri 
nin olması nedeniy 
le, çalışanlarının ilk 
yardım konusunda 
kesinlikle bilinçlen 
dirilmesi gerektiğini 
savunan eğitimci 
Perihan Mutlu ile 
Hülya Özdemir, 
Kızılay’ın girişim
leriyle Gemlik’te 
kamu personelin
den gelecek talep
lerin değerlendirile
ceğini bildirdiler. 
Gerekli girişimlerin

mit
Kızılay Gemlik Su 
be Başkanı Gökhan 
Özler tarafından 
başlatıldığını 
belirten eğitimciler. 
"Günlük yaşamda 
karşılaşabile
ceğimiz olaylarda 
ilk yardım bilgi
sine ihtiyacımız 
var, bunları

ra
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ı JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
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HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI
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IŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI BAZVAİI SATIŞ VE SERVİSİNİZ VAIIII

TOYO TİCARET

EVİNİZİ -İŞYERİNİZÎ - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ KITIR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN
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Yeni vergi paketi açıklanaca
Çevre Temizlik Vergisi’nin su fatularına dahil edilerek alınması hedeflenip

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
İhale Kayıt Numarası : 2003 / 166593
1* İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu malın

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

a) Niteliği türü ve miktarı 
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

3- İhalenin

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

yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu 
: 25.12.2003 14.oo’de

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler :

4.1- İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

ronik posta adresi.
4.1.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayi odası belgesi veya meslek odasına 

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

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

ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususları 
teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar 
da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi
4.1.8. ihale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı 

durumunu belgeleyeceklerdir.
4.3.2. 4.1. ve 4.2 maddelerinde istenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri üretici ve 

Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra noter tasdikli 
olarak verilecektir.

4.3.3. Firmalar TSE hizmet yeterlilik beglesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmet 
yeterlilik belgesini teklif doslası ile birlikte verecektirb Bu belgelere haiz olmayan firmalar teknik 
yeterliliklerinin uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakılacaktır.

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

25.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manım satın almaları zorunludur)

8- Teklifler, 25.12.2003 saat 14.oo‘e kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odası
na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- kteldiler tekliflerini, mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Teklif Birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Hanen duyurulur. B*sm: 2003 / 61

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan’ın, 
52 maddelik vergi 
paketini, bugün 
düzenleyeceği basın 
toplantısıyla açıkla
ması bekleniyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, kapsamlı 
düzenlemelerin yer 
aldığı paketle Özel 
İletişim Vergisi 
kalıcı hale geti 
rilirken, verginin 
alış şeklinin değişti 
rilmesi öngörülüyor. 
Paket kapsamında 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’nin, 
araçların silindir 
hacmi esas alınarak

şarapçılık!

yapılan düzerüe» | 
kapsamında 
konutlarda tnj? j 
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ması |
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tahsil edile» rk 
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AKARYAKIT ÜRÜNLERİ VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
BURSA ili Gemlik Belediye Başkanlığından
Belediyemizin 2004 Mali yılı yaklaşık ihtiyacı olan Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ alımı işi 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin

: 2003 / 104922

a) Adı-Adresi

b) Telefon ve fax no
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu malın 
a) Niteliği türü ve miktan

: Gemlik Belediye Başkanlığı Demirsubaşı Mahallesi 
Ahmet Dural Meydanı 16600 Gemlik /BURSA

: 0.224. 513 45 21 Fax : 513 45 28
: gemlikbel@ttnet.net.tr

Soğukta ince ama 
kat kat giyinin

: 1- MOTORİN
2- KURŞUNSUZ BENZİN
3- SÜPER BENZİN
4- 20/50 MOTOR YAĞI
5- 80- NO YAĞLAR
6- HİDROLİK YAĞ
7- ŞANZIMAN YAĞI 90 NO
8- TELLUS 68 YAĞ
9- KALORİFER YAKITI

10- GRES YAĞI
11- ANTİFİRİZ
12- HYDRO 46 YAĞ

• a®*
VMML
cana- 
tflb i*
I 'SMBI

300.000 LİTRE
6.000 LİTRE

20.000 LİTRE
2.080 KG

80 KG
80 LİTRE
80 KG

400 KG
10.000 LİTRE

510 KG
20 LİTRE

3200 LİTRE
B) Teslim yeri : Belediyemizin akaryakıt deposu bulunmadığından, araç ihtiyaçlarına istinaden 

ihtiyaç duyulacak akaryakıt ve madeni yağ ürünleri Belediyemizce talep edildikten en geç bir gün 
içinde fiş karşılığı Belediyemize teslim edilecektir.

C) Teslim Tarihleri : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Akaryakıt Ürünleri ve Madeni Yağ 
ahmma başlanacak ve alım işi 31 Aralık 2004 tarihine kadar sürecektir.

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : Gemlik Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü odası Gemlik / BURSA
b) Tarih ve saati : 06/01/2004 Salı günü saat lO.oo’da
4- ihaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler :
4.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayi odası belgesi veya meslek odası 

Belgesi.
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya sanayi odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan, ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduığuna dair 
belge.

4. 3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu husus
ları teşvik eden belgelerin aslı veya notere tasdikli örnekleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri.

4.4. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki 
üç (3) ay içinde alınmış belge.

4.5. Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde 
alınmış belge.

4.6. Bu işe ait idari şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bendi hariç olmak üzere, diğer 
bentlerde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taah
hütname.

4.7. Şekli ve içeriği bu işe ait İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu
4.8. Şekli ve içeriği bu işe ait İdari Şartnamede belirtilen Geçici Teminat,
4.9. istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna 

dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.10. Bu ihale için ortak girişim teklif verebilecek ; isteklinin ortak girişim olması halinde şekli 

ve içeriği şartnamade belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 
ortaklık sözleşmesi

4.11. İsteklinin ortak girişim olması halinde (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) ve (4.6.) da yer alan bel
gelerin her bir ortakça ayn ayrı verilmesi zorunludur.

4.12. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.13. istekli, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ; akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayii ise, 
akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alacakları, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu 
veya akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren 2003 yılına ait belge

4.14. Alımı yapılacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına uygunluk taahhütnamesi
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygu

lanmayacaktır.
6- ihale dökümanı Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve (50.000.000 TL) (elli 

milyon) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının 
safın almaları zorunludur.

7- Teklifler 06/01/2004 Salı günü saat lO.oo’a kadar Gemlik Belediyesi Hesap İşleri 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden verecekler ve ihaleyi kazanan İstekli birim fiyat sözleşmesi imzalayacaktır.

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. (Geçici teminat teklif geçerlik süresinden itibaren en az 40 takvim 
günü süreli olacaktır)

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 40 takvim günü olmalıdır.
11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
12- idare ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
İlgililere Hanen duyurulur, Baun ; 2003 62

Soğuk havadan 
korunmak için, cok 
kalın kıyafetler ye 
rine, daha ince ama 
üst üste giyinmenin 
yarar sağladığı 
bildirildi.
Uzmanlar, soğuk 
havalarda vücut 
direncinin ve 
ısısının korun
abilmesi için, 
mevsimsel şartlara 
uygun giyinilmesi 
gerektiğini açıkladı. 
Soğuk havalarda, 
direncin azalması 
sonucu vücudun 
hastalıklara karşı 
zayıf düştüğünü 
ifade eden uzman
lar, "Soğuk 
havalarda akciğer 
hastalıkları, sol
unum yolu enfek
siyonları, grip, 
nezle gibi hastalık
larda artış görü 
lüyor. Soğuk hava 
tek başına hastalık 
yapmaz, sadece 
kolaylaştırıcı rol 
oynar" dedi. 
Kış aylarında daha 
fazla kaloriye ihti 
yacı duyulduğunu, 
soğuktan korunmak 
için iyi ve dengeli 
beslenmenin yanı 
sıra iyi giyinmenin 
önemli olduğu 
belirtildi. Soğuk 
havalarda kıyafet 
seçimine dikkat 
edilmesinin büyük

öne* taşıdığını dBe 
getiren uzmanlar, 
kalın kıy af etler ye 
rine, ince ama üst 
üste birkaç kat 
giysinin tercih 
edilmesi gerektiğini 
bildirdi. Giy Berin 
pamuklu ve yünlü 
olmasının soğuktan 
korunmada önemli 
rol oynadığını anla
tan uzmanlar, 
bunun yanı sıra ter - 
lettikleri için sen
tetik kıyafetlerden 
uzak durulması 
gerektiğinin altını 
çizdi.
ALKOLE DİKKAT 
Kış aylarında 
mümkün olduğunca 
az alkol alınması 
gerektiğini ifade 
eden uzmanlar. 
"Çünkü, alkol 
alındığında 
damarlar genişler. 
Bu da vücudun 
daha fazla ısı kay
betmesine neden 
olur. İnsanlar, 
alkol aldıklarında 
ısındıklarını sanıy
orlar. Ama aslında 
sadece soğuğu 
hissetmiyorlar.~ 
dedi.

NÖBETÇİ ECZANE
17 Aralık 2003 Çarştnba 
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Emekliye saç-sakal
Seyfettin SEKERSOZ 

Türkiye İşçi 
Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şubesi, üyelerine 
şimdi de ucuz 
traş olanağı 
sağladı.
Daha önce 
üyelerine yönelik 
olarak konfeksi 
yon mağazaları 
ile anlaşan 
dernek yönetimi, 
erkek işçi 
emeklilerine 2 
milyon liradan 
saç sakal traşı • 
olabileceklerini 
açıkladı.
Dernek Başkanı 
Hüseyin Yener yap
tığı açıklamada, zor 
şartlar altında 
yaşamlarını 
sürdürmekte olan 
emekli üyelerine 
biraz olsun katkıda 
bulunmak amacıyla 
berberde ucuz traş 
olma imkanı bul
duklarını söyledi.
Anlaşma yaptıkları 
eski Pazar Caddesi 
Oktay Kuaför

2 milyon lira

Salonu’nun sahibi 
Oktay Donk, 
3.5 milyon liraya 
yapılan saç-sakal 
traşını dernek 
üyelerine 2 mil yon 
liraya yapacak
larını belirterek, 
"Emeklimize biraz 
olsun maddi 
destek verebilirsek 
mutlu olacağız"- : . 
şeklinde konuştu', 
işçi Emekliler 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener ise, 
anlaşmadan mem

nun olduklarını 
belirterek, 
"Emeklimize katkı 
olması için değişik 
alternatifler ' 
üzerinde çalış
malarımız devam 
ediyor. Onlara 
azda olsa bir 
maddi imkan 
tanıyan Oktay 
Erkek Kuaför 
salönu sahibi 
Oktay Donk’a 
emekliler adına 
teşekkür ediyo
rum" dedi.

Öğretmen Ercan 
Barut kansere yenildi
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
İngilizce Öğretmeni 
Ercan Barut, 
yakalandığı aman
sız haastalık sonu
cu yaşama veda 
edince, öğrenciler 
yasa büründü.
1991 yılından beri 
Gemlik’te çeşitli 
okullarda İngilizce 

öğretmenliği yapan 
ve öğrenciler 
tarafından sevilen 
Ercan Barut, son 
olarak Gazi 
İlköğretim 

Okulu’nda görev 
yaptığı sırada, 
akciğer kanserine 
yakalandı.
Üzün süredir tedavi 
gören Barut, 
geçtiğimiz günlerde 
ağırlaşarak, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesine 
kaldırıldı.
Dün, Tıp

Fakültesi’nde 
yaşama gözlerini 
yuman öğretmen 
Ercan Barut, 
buradan sevenleri 
ile birlikte 
memleketi olan 
Diyarbakır’a 
uğurlandı.
OKULDA YAS 
22 yıllık öğrtemen 
olan Ercan 
Barut’un ölüm 
haberi çalıştığı 
okulda öğrencileri 
ve öğretmenleri 
matem havasına 
soktu.
Dün okul öğrenci
leri ve öğretmen

lerin kaybettikleri I 
öğretmenlerime I 
fotoğraflarını gut I 
boyu y aka lannda I 

taşıdılar. Ercan 
Barut’un erken 
ölümü Gemlik tek I 

öğretmenler amel 
da da üzüntüye 
neden oldu.

i"" RflHMi"îTfîB ESTfÜlRA N TI
MÖNÜ

TABAĞI

(Salam, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 
peynir, rus salatası, acılı ezme, 

haydari, patlıcan herze) 

BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 
0.224 582 22 82 
0.224 582 21 65 
0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur 
0.542 524 97 86 Emrullah Şahin 
0.544 575 20 15 Emre Şahin 
0.532 436 18 22 Serhat Şahin 

Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) 

Orhangazi / BURSA

ARA SICAKLAR

(Paçanga Böreği, 
Mitite Köfte)

Pop Mitoik’te SİBEL 
T.S.M.’be EMEL 
PhpaıfetYAVVZ 

VN CENGİZ
Eğlenmeye hazımlısınız

Mevsim Salatası 
Hindi Dolma 

Meyva - Çerez 
Kabak Tatlısı 

İşkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rakı
35 Şarap

6 Bira 
Meşrubat fLimitsiz)



Marmarabirlik Genel Müdürlüğü, zeytin taban fiyatlarında baremi 350 taneden 410 taneye çekti

Zeytin taban fiyatında iyileştirme
Hedeflediği tonajda zeytin alamayan Marmarabirlik, hava koşullarının ortakların aleyhine gelişmesi uzenne. fyatiar- 
da iyileştirmeye gitti. 350 taneli kızıl zeytinin baremini 410 taneye çekerken, fiyatı da 800 bin lira olarak belirledi. Siyah 
Gemlik zeytininin ise, 460 tanesi 950 bin liraya yükseltildi. Dip zeytini ise 650 bin liradan alınacak. Haberi syf3de

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■I 
18 Aralık 2003 Perşembe FİYATI ; 200.000. TL.

Nurettin Avcı 
ANAP'tan istifa etti 
Anavatan Partisi kurucu üyesi. eski «kr w 
Belediye Rıdrw Nurettin Aud'mb âaoriki 
gön Birinci Noter kanahyia. partisinden 
istifa ettiği öğrenldi Amd'mi cumartesi 
günü AKP saBarına kanlar ak. yerel secım- 
lerde belediye başkanlığı için aday. adayı 
olması bekleniyor. Hofeed —0»

Genç Parti Kadın Komisyonu üyeleri ve başkam partisinden istifa ederek, DYP saflarına katıldılar

Genç Parti’den istifalar başladı
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Yerel seçimler yaklaştıkça siyasi partiler arasındaki transferler de hızlanıyor 3
süre önce Genç Parti Kadın Komisyonu Başkan ve üyeliklerine getirilen bayanlar
dün, DYP ilçe merkezinde düzenlenen törende, yakalarına ‘kırat’ rozeti taktılar

İstifalar ve birleşme
Siyasette her saat, her gün yeni bombalar duy

maya alışmalıyız.
Eski ANAP’h Belediye Başkanı Nurettin Avcının 

AKP’ye gireceği ve belediye başkanlığı için .aday 
adayı olacağını yazdığımızda, bu haber ilçede bâzı 
kesimlerde “sok” etkisi yapmıştı. .

Önümüzdeki günlerde yeni şoklar ve bombalara 
hazır olmalıyız.

Çünkü, siyasette olmaz olmaz kuralı geçerlidir.
Dün, Genç Partili bayanlar, toplu olarak Doğru Yol 

Partisine geçtiler.
GP’li bayan politikacılar, yakalarına “kıraf’ın roze

tini taktılar.
Genç Parti’de fırtınalar dinecek gibi değil.
Bu partinin şaibesi başından belli değil, mi?
Mantıklı olan, siyaseti kendi ailesel çıkarları için 

yapanların, soyguncuların, vurguncuların, dolan 
dıncılann, halkın geleceğini ipotek altına alanların 
yanında olamaz.

Olmamalı da..
Bu suça İştirak etmenin kendilerine hiçbir siyasi 

ikbal kazandırmayacağı ortada.
Bunun için parti yavaş yavaş boşalacak.
Genel seçimlerde şişirilen balonlar sönecek.
Siyasette saflar belli olmaya başladı.
ANAP’m görkemli kurultayları artık otel salonların

da yapılır oldu.
Demek, merkez sağda ANAP eridi bitti.
Yerel seçimler, birçok gerçeği daha ortaya çıkara

cak ve taşlar yerli yerine oturacak.
Bence, yerel seçimlerden sonra, sağda ve solda 

siyaset daha belirgin bir hal alacak, birleşmeler 
sandıktan sonra hızlanacak.

GP*den istifalar da seçimler yaklaştıkça artacak.

Genç Parti’de yaprak 
dökümü başladı. 
Genç Parti Kadın 
Komisyonu Başkanı ve 
üyeleri, partilerinden 
istifa ederek, 
Doğru Yol Partisi 
saflarına katıldılar.
Dün, düzenlenen törenle 
Genç Parti Kadın 
Komisyonu Başkanı 
Reyhan Müçeoğlu, 
DYP rozetini takarken, 
gerçek siyasetin 
DYP saflarında

Baca 
yangınlarına 

dikkat!
İlçede meydana gelen 
yangınlann yüzde 30’unım 
baca yangınlanndan 
meydana geldiğini belirten 
İtfaiye Amiri Abdullah Sal, 
vatandaşlann yılda en 
az 2 kez bacalanm temiz 
letmeleri ve çatı altlarına 
yamçı maddeler koyma- 
malan yviMuymı soywQL

Haberi sayfa SUe 

yapılacağını söyledi. 
Öte yandan, Genç Parti 
Gençlik Komisyonu 
üyelerinin de istifa 
ederek, DYP’ye üye 
olacaktan öğrenildi. 
Genç Parti’deki isti
faların önümüzdeki 
günlerde daha da arta
cağı siyasi kulislerde 
bugünlerde sık 
konuşuluyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi syf 5'de

SSK'va üç doktor alandı
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Gemlik 
Hastanesi kadro
suna 3 uzman 
doktor atandı.
Hastane Başhekimi

I Dr. Neşet
I Cigerli'nîn verdiği
I bilgiye göre, 

hastanede uzun
I süredir ihtiyaç 

duyulan kadrolara
| atamalar yapılarak

hastaların mağ
duriyetlerinin 
önlenmeye 
çalışıldığını, 
hastaneye 3 
uzman doktorun 
atandığını sövledi. 
Gemlik SSK ’ 
Hastanesi ne yeni 
atanan doktorlar 
şunlar : Kadın 
Doğum Uzmanı 
Dr. Burçak Kok.

Dahffiye Uzmam 
Dr. Özlem Ercin. 
Çocuk uzmanı 
Dr Mesut ÖzriL 
A taanalan yapılan 
uzman doktoriarm 
izin kufiand&lanm 
söyleyen Bajhrirîm 
Cigerfi. doktorların 
izin bitûnînden 
sonra gu«etlerine 
baslaynacakları 
büdirch.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tasarruf

Nurettin Avcı
ANAP’dan istifa etti

Kaynaklann verimli kullanılması toplumsal geliş
menin önemli birmotoru.

Yoksa hazıra dağ dayanmıyor.
Bir gün geliyor.
Denizin bittiğini farkediyorsunuz ancak iş işten 

geçmiş oluyor.
Olacak şey mi?
Tahıl deposu Türkiye buğday bile ithal ediyor.
Neredeyse dört bir yanı denizlerle çevrili Türkiye 

balığa çok yüksek bedel ödemek zorunda kalıyor.
Belki de dünyanın en iyi tütününü üretiyoruz.
Ancak iyi işleyemediğimiz için kendi tütünümüzü 

önce dışarıya ucuza satıyor, sonrada sigara haline 
gelmişine çok döviz ödüyoruz.

Bunların tümü iş bilmezlikten kaynaklanıyor.
Doğru eğitim, doğru yönetim.
Sıklıkla üzerinde durduğumuz bir konu.
Dilimizde tüy, kalemimizde mürekkep de bitse 

her fırsatta yineleceğiz.
Çünkü eğitimciler çok tekrarın iyi bir yöntem 

olduğunu söylüyorlar.
Geçen gün Yapı Kredi Bankası Müdürü Salih 

Bey le sohbet ediyoruz.
Ülke yararına çok somut tesbitleri var Salih 

Bey’in.
Bir çay içimi başlanan sohbetler bir demlik 

dolusuna kadar gidiyor.
Söz döndü dolaştı tasarrufa geldi.
Yurt dışından bir örnek verdi:
“Bir dostum anlattı. Almanya’da bir iş 

I görüşmesi için bir ofise gider.
Kapıyı çalar. Açılır. İlgili kişi sorulur. Henüz 

I gelmediği söylenir. Ohalde ben kapının önünde 
I bekleyeyim der bizim ki? İçeride görevliden 
I hemen yanıt gelir. Ya içeriye girin ya da kapıyı 
I örtmek zorundayız. Yoksa içerisinin havası 
I soğuyor.”

Kararlı, kurala bir ulus olan Almanlar için iyi bir 
I örnek.

Ancak daha da iyisi tasarrufa gösterilen önem.
İkinci Dünya Savaşı’nda çok ciddi kayıplar veren 

I ve çöküntüye uğrayan Almanya’nın çok kısa bir 
I dönemde toparlanmasının altında yatan ince bir 
I nüans.

O disiplin ve üretme isetegi Bosch’u, 
I Mercedes!, BMW yi yarattı.

Hepsi birer dünya devi.
Kapsama alanları ve performansları bir çok 

I ülkenin gayri safi milli hasılasının çok çok üzerinde.
Bu enerjiyi yaratan toplumsal sinerji.

i İnanç ve bilinç.
Ya biz.
Hala hareket halindeki aracımızdan yola 

rahatlıkla çöp atabiliyoruz.
Yere atılan o öpün temilenmesi için para ve 

zaman harcanacağını düşünemiyoruz.
Ama bu bizim suçumuz değil.
Toplum özellikle 1980’den sonra hızla tüketim 

borbardımanına tutuldu.
Işıltılı hiper marketler, market raflarındaki adını 

bilmediğimiz parlak jelatinli ürünler insanları 
dürtükledi.

Onları almanın yolu da kredi kartlarıyla açıldı.
İnsanlar ceplerinde olmayan paralarıyla o ışıltı 

marketlerdeki jelatinli ürünleri alacağız diye 
neredeyse birbirini ezdi.

Sonuç;
Dinsel motiflerle donatılan İslamcı partilerin 

yükselişi.
Üretmeden tüketen bir gençlik.
Ekonomi sicili bozuk yığınla insan.
Daha ne bekliyorduk ki...
Allah sonumuzu hayır etsin.

28 Mart 2004 
günü yapılacak 
yerel seçimlerde 
Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi’den aday 
adayı olmak için 
başvurması bekle
nen eski ANAP ilçe 
başkanı ve 
belediye başkanı 
Nurettin Avcı’nın 
partisinden istifa 
ettiği öğrenildi. 
Anavatan Partisi 
Gemlik kurucu 
üyesi olan Nurettin 
Avcı, partisinde 
ilçe başkanlığı yap
tıktan sonra 
1993 seçimlerinde 
ANAP’tan Gemlik 
Belediye Başkanı 
seçilmişti.
1998 yerel seçim
lerinde ANAP’tan 
yeniden belediye 
başkanı adalı olar 
Nurettin Avcı, 
Doğru Yol 
Partisi’nden Fazilet 
Partisi’ne geçen ve 
Fazilet Partisi’nden 
belediye başkan 
adayı olan 
Mehmet Turgut 
karşısında seçimi

kaybetmişti. 
TİCARETLE 
UĞRAŞTI 
Nurettin Avcı seçi
mi kaybetmesin
den sonra, uzun 
süre ilçe 
siyasetinden uzak 
kaldı.
Bu arada belediye 
başkanlığı 
yaparken, ortak 
olduğu uzaktan 
kumanda ile açılan 
kapı sistemleri işi 
üzerinde ticarete 
başladı.
Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi’ndeki 
işyerini bir süre 
sonra Bursa’ya 
nakleden Nurettin 
Avcı, siyasete 
yeniden dönerek, 
cumartesi günü 
Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi’ne kayıt 
yaptırarak, AKP 
rozeti takacak.
Nurettin Avcı, 5 yıl 
önce halefi olduğu 
Mehmet Turgut ile 
bu kez aynı partide 
başkanlık mücade
lesine başlaması 
bekleniyor.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİNİN YENİ HİZMETİ

SATILIK «'KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu'ndan ahnmaktadr.

SATILIK DAİRE
Manastır 1OO. YIL 

Sitesi'nde 
SATILIK DAİRE 

_____ 513 67 95_______ 
Manastır da deniz 

manzaralı, kaloriferli_
(0.535) 774 45 32 
11ICA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17
Hanıidiye Mb. Yavuz Sok. 

No : 11 GEMLİK

KİRALIK DAİRE

İstiklal Caddesi Borak 
Sokakta Peksert İshanı 

Kat : 1 'de lüx kiralık 
büro : 513 26 SS

SATILIK BİNA

Nurettin Avcı, kurucusu olduğu Anavatan 
Partisi’nden noter kanalıyla istifa etti
NOTERDEN İSTİFA 
Önceki gün, 
ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt’la 
birlikte Gemlik 
Birinci Noter’e 
giden Nurettin 
Avcı, partisinden 
istifa etti. 
Nurettin Avcı’nın 
ANAP’tan istifasını 
değerlendiren 
İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, her 
siyasetçinin kendi 
tasarrufu ile 
arzu ettiği partide

siyaset yapabil*- 
ceğini belirterek 
"Sayın Nurettin 
Avcı, bize 
gelerek istifa 

etmek 
istediğini 
söyled iğinde 
kendisini olumlu 
karşıladık. Gönül 
arzu ederdi ki 
yine aynı çatı 
altında mücadele 
edelim. Ama 
aldığı karara 
saygı duyuyorum' 
şeklinde konuşta.

SATILIK OTO
1986 MODEL SKODA I 2© L 

VADE YAPILABİLİR 
0 535 387 59

92 Model Beyaı Bı u ■ w 
LPG ruhsatına «s*.

Oı jinal
6.600.000.000 TL 
<0.5351 925 81 02

S3 Model P0RS< î 
944 KIRMIZI 12.000 S 

0.532. 337 97 1O 
0.535. 308 41 53
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HABER

[Zeytin taban fiyatında 
iyileştirme yapıldı

(Hedeflediği tonajda zeytin alamayan Marmara bir
ilik, hava koşullarının ortakların aleyhine gelişmesi 
Süzerine, fiyatlarda iyileştirmeye gitti. 350 taneli zey
limin taban alımları 410 taneye yükseltildi.

J Seyfettin SEKERSOZ 
Au IMarmarabirlik 

Yönetim Kurulu, 
tVu dün yaptığı toplantı- 

da kooperatif ortak- 
kırının lehine karar 
a|arak, taban

Anaata I fiyatlarında 
ı îtti. I iyileştirme yaptı, 
sodbık I Nolu

I Marmarabirlik 
r. - | Gemlik Zeytin Tarım 
e I Satış Kooperatifi

I Yönetim Kurulu 
1 Başkanı İbrahim 
uKksoyün yaptığı 
Hçıklamada, 

'n^e (üreticinin mağ- 
i o/umlı dııriyetini önlemek 
*- Gn™ amacıyla Genel 
tâ h I Merkeze yeni tek- 
1Ç® | lifler sunulacağını 
nücada belirtmesinin ardın-

alınması üzerine 
harekete geçen 
Genel Merkez yöne
timi, Gemlik’ten 
giden teklife de 
sıcak bakarak, 
üreticinin 
biraz olsun rahatla* 
masını sağladı. 
72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy yaptığı açık
lamada, "İklim 
koşullarının olum
suz geçmeye 
devam etmesi 
nedeniyle, zeytin
lerin kararmaması

kna 
MS 
;uııom 
ıcnustn.

dan, birlik taban 
fiyatlarında 
ayarlama yaptı. 
HEDEFLER 
TUTMADI 
Marmarabirlik’te 
hedeflenen miktarın 
çok altında sofralık 
ve yağlık zeytin

ve kararmama 
riskinin yüksek 
olması sebebiyle, 
büyük oranda 
zeytinini hasat 
edemeyen, zeytinin 
kıvırcıklaşması 
nedeniyle de kilo 
ve barem yönün-

TAŞI 
GEDİĞİNE

“Türkiye torpil ülkesi”
Eski İzmir Belediye Başkanı 
Sn. Burhan Ozfatura 
ne güzel demiş.
“Türkiye torpil ülkesi”
Patlatan yaşıyor
Ne yazık ki, patlamayan işsiz, 
güçsüz sürünüyor.

den mağdur olan 
ortaklarımızın 
mağduriyetini bir 
nebze olsun gider
mek amacıyla 
Genel Merkezimiz 
tarafından 17 
Aralık 2003 
Perşembe günü 
itibariyle zeytinin 
taban fiyatlarında 
iyileştirmeye 
gitmiştir" dedi. 
TABAN 
YÜKSELTİLDİ 
Kızıl Zeytin atım
larında baremin 
daha önce 350 
taneden başladığını 
söyleyen Aksoy, 
yeni iyileştirmeyle 
taban alımlannın 
410 taneden başla 
yacağını belirtti. 
410 taneli 800 bin. 
400 tane 830 bin, 
390 tane 860 bin, 
380 tane 890 bin, 
370 tane 925 bin, 
360 tane ise 960 
bin liradan alınacak. 
Yağlıkta elek altı 
zeytinin 470 
tanesinin 700 bin 
liradan alınacağını 
bildiren Aksoy. dip 
yağlık zeytinin ise 
650 bin liradan alı
nacağını söyledi. 
Havuzlama gurubu 
siyah zeytinin alt 
tabanında da

iyileştirmeye 
gidildiğine dikkat 
çeken Aksoy, 
460 tane 950 bin, 
450 tane 965 bin, 
440 tane 980 bin, 
430 tane 1 milyon 
420 tane zeytinin 
de 1 milyon 20 bin 
liradan alınacağını 
açıkladı.
TEKLİFİMİZ 
OLUMLU 
SONUÇLANDI 
Önceki gün 
yapılan 
Marmarabirlik 
Genel Kurulu na 
giderek. Gemlik 
üretici ortaklarının 
mağduriyetim ileten 
İbrahim Aksoy. 
taleplerinin Genel 
Merkez tarafından 
olumlu karşılan
masına çok mem
nun olduklarını 
belirterek. "Biz 
durumu yönetime 
ilettik ancak 
onlannda bu konu
da zaten bir çalış
maları varmış ve 
bizim teklifimizi de 
olumlu karşıla 
dılar. üretici ortak* 
lavımıza taban 
/tyattarmdc olsun 
biraz iyileştirme 
getirildiği için 
sevinçliyiz*’ 
şeklinde konuştu.

Heyke li Kadar 
Direnemedi

Bağdat heyhcBeri de ştataeojta
Ber heykel dbematata
Hemen ydukauMMMtaL
Seddam. bu taytad keder utameta
Kotama Laldemadae tastan «âda
Çocukları otan
HaBu perman <ddn
inat etmeseydi tahrik etmeseydi 

belki olay bu noktaya ğetaneadk.
İnadı çuzunden. taarrtaa ye atası 

bîr fırsat uerdL
Ve Amerdi mu , ortadoğuye kapd- 

masına neden oide
Amerika öyie veya böyle.
Mutlaka ortadoğuça ğataccflta.
Ama. Sebep. tariki de İnse ataçta 

ta
Çünkü. Amerika. dta devtataâ 

tehlike olarak görmüştü
Tüm dünyayı. Doğu Btatauaa dua 

man etmişti.
Yeni dünya düzeninde. tek tutak.
Yeni b ir rejim aniaytsena, ssiNb yek
Hele bu ü İke Iran gibi ise. oma 

yaşatmaz.
Afganistan gibi ise, dağaaa taşansa 

bombalar
Ezdiği u kelere bir betan.
Hep, çağın gensmde kataus tatoe 

ler.
Demokrasiden necibi ohuym, 

ülkeler.
Batıdan kopmuş ctaeirr öyie ütae 

ler seçti ki,
Dünyanm kik tuşnrdamata
Herkes atılan bombalan oaaetata 

izledi.
Gerçek savaşı, tatan kurgu fikni 

niyetine seyretti.
Ama. rasatçı Amerika’yı farta 

kınamavahm
Dik t a t örter bu MMM hendtar» koasr 

ladı.
Halklarım. eğitimsiz tarata»
Yoksul taraktı
Ve Amerika'da. hac bir tatar tarta 

olmayan
Bu tdketan rahatça legal etti.
Zataa <fiktat<wwde vahşi bir ker

van gibi yakaladu
\r Bunu düzwaça serytata

Bcnıi k işler gvhi.
Büyük düşünceJerrit de 
darula ihtiyaçtan çoktur.

^Badey”



Sayfa j18 Aralık 2003 Perşembe

Emekli ve asgari 
ücretlilere müjde

Sağlıkta 
Performansa 
Göre Ücret

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yeni yılda 
emeklilere zam 
yapılması için çalış
ma başlatıldığını 
açıkladı.
Başbakan Erdoğan, 
asgari ücreti de 
çok daha ideal bir 
noktaya getirecek
lerini söyledi.
Başbakan Erdoğan, 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Karaman 
Hastanesinin 
açılışında yaptığı 
konuşmada,

AROL MOBİLYA II ı
i 
i 
! i a a a 
ı i 
i a 
i 
i
E 
İ

✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİDİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLGİSAYAR MASASI KALİTEDE ÖK/CÜ

Mrk. : Hamldiye 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)^63 98 7201

'« < PART TIME ÇALIŞACAK 
GAZETE DAĞITICISI ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora Sk. Akbank Aralığı No:3/ B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Bağkur ve SSK 
emeklilerine uzun 
bir süredir zam 
yapılmadığını hatır
latarak, "Yılbaşı 
itibarı ile onların 
zamlarını yapmak 
için çalışma 
başlattık, 
arkadaşlarımız bu 
çalışmayı 
yürütüyorlar" 
dedi.
Erdoğan, asgari 
ücreti çok daha 
ideal bir noktaya 
getireceklerini de 
belirtti.

U . d

Başbakan Erdoğan 
1 Ocak itibari ile 
tüm çalışanların 
devletin bütün 
hastanelerinden 
yararlanabileceğini 
de ifade etti.
Erdoğan, 
"halkımız has
tane kapılarında 
beklemeyecek, 
eğer bir vatan
daşım bir has
tanede rehin kala
cak olursa 
karşılarında beni 
ve arkadaşlarımı 
bulur, artık SSK’lı,

Emekli Sandığı 
üyesi, Bağ-Kur'lu 
diye bir ayrım yok, 
bu hastanelerden 
hepimiz ortak 
hizmet alacağız" 
diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, 
uygulamaya koy
duğu ve bazı sağlık 
çalışanlarının tepki
sine neden olan 
"performansa da 
yalı döner sermaye 
ek ödemeleri", 1 
Ocak’tan itibaren 
tüm sağlık çalışan
larına verilecek.
Sağlık hizmetlerinin 
iyileştirilmesi, 
kaliteli ve verimli 
hizmet sunumunun 
sağlanması amacıy
la pilot olarak belir
lenen 10 yataklı 
tedavi kurumunda 
1 Nisan 2003’te 
başlatılan, perfor
mansa dayalı ek 
ödeme uygulaması 
Türkiye geneline 
yaygınlaştırılıyor. 
Performansa dayalı 
ek ödeme esasının, 
Bakanlığa bağlı tüm 
yataklı tedavi 
kuramlarında uygu
lanması kapsamında 
yapılacak ek ödeme 
tutarları, 1 Ocak 
2004’ten itibaren, 
personelin unvanı, 
görevi, kuramlarda 
yapılan muayene, 
ameliyat, anestezi, 
girişimsel işlemler 
gibi unsurlar 
dikkate alınmak 
suretiyle 
belirlenecek.
Söz konusu uygula
manın sorunsuz 
başlatılabilmesi 
amacıyla, tüm 
yataklı tedavi 
kuramlarının, her 
hekimin yapmış 
olduğu, muayene, 
ameliyat, anestezi 
ve benzeri işlemler 
ile eğitim faaliyet
lerinin tespit 
edilebilmesine 
elverişli şekilde, 
tüm alt yapı ve 
kayıt sistemlerini 1 
Ocaka kadar oluş
turmaları ve uygula
maya hazır hale 
getirmeleri 
gerekiyor.
Sağlık kuruluşu 
idarecileri, 1 
Ocaka kadar her 
hekimin yaptığı

fa ıl^ıet ve işlemken 
kayıt altına alacak. 
Sağlık personeli, 
yaptığı işe göre 
döner sermaye pap 
alacak. Dokt oriar. 
yaptıkları Hân 
karşılığında belir
lenen o ra nlar da 
puan kazanacak. Aş 
sonunda topladık- 
lan puanlara göre 
döner sermat eden 
pay alacak.
Daha fazla ca1ısıp 
çok puan toplayan 
hekimler, daha yük 
sek döner sermaye 
geliri elde edecek.
Yardımcı sağlık per
soneli ise, hekim 
lerin altıkları puav» 
lann toplamıyla 
belirlenec<•k olan 
ortalama hastane 
puanına gör» -T.oft 
sermaye kazancı 
elde edecek. 
Hastanelerde her ay 
gerçeklesen en az 
tabip puanı ile en 
yüksek tabip puanı 
dahil, cerrahi, 
dahili, radyoloji gibi 
uzmanlık dallarında- | 
ki tüm uzman puan- । 
lannın ortalaması 
"Tabip Uzman 
Ortalama 
Puanını 
belirleyecek. 
"Puanlama siste
mi", Sağlık 
Bakanlığı nın dışarı
dan gerçekleştirdiği I 

sağlık hizmeti abra
larında da uygu
lanacak. Yeni sis
teme göre kuram
ların birbirlerine 
olan sağlıkla ilgili 
borç ve alacakları 
puan üzerinden 
ifade edilecek.
Devlet kurum lan 
dışarıdan a lac akları I 

her sağlık hizmeti 
için belâ lenen puan I 
kadar borçlanacak. I 

Bu borçlar da 
toplam puanların 
Maliye Bakanhğı 
tarafından ilan 
edilecek katsayılarla I 

çarpımı sonucu 
ortaya çıkacak 
rakamlar üzerinden I 

ödenecek.
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Genç Partili bayanlar 
DYP’ye geçti

Seyfettin SEKERSÖZ W J

Genç Parti Kadın 
Komisyonu üyeleri 
başkanlan 
Reyhan Müceoğlu 
ile birlikte parti
lerinden topluca 
istifa ederek, 
DYP’ye katıldılar. 
Yaklaşık iki ay 
önce oluşturulan 
Genç Parti Kadın 
Komisyonu 
üyelerinin toplu 
olarak istifa 
etmelerinin ardın
dan önümüzdeki 
günlerde Genç 
Parti’li gençlerinde 
istifa ederek, 
Doğru Yol saflarına 
katılacakları 
bekleniyor.
Dün, Doğru Yol 
Parti ilçe merke 
zinde düzenlenen 
törenle partiye 
girişleri kutlanan 
Genç Parti eski 
Kadın Komisyonu 
Başkanı Reyhan 
Müceoğlu ile 
Başkan 
Yardımcıları Vesile 
Çengeltaş 
ve Hafize İpek ile 
birlikte 5 korniş

yon üyesinin yanı 
sıra Anavatan 
Partisi’nden de 
bir bayanın 
katıldığı törende, 
yeni üyelere parti 
rozetleri takıldı. 
Doğru Yol Partisi 
Kadın Komisyonu 
Başkanı Safiye 
Çevik’in elinden 
parti rozetlerini 
yakalarına takan 
bayanlar, gerçek 
siyasetin DYP’de 
yapılacağı inancıyla 
katıldıklarını 
öne sürdüler.

Genç Parti’den 
kadın komisyonu 
üyelerinin. DYP’ye 
katılmalarının 
ardından Cuma 

günü erkek 
üyelerinden de 
istifaların olacağı 
ve DYP’ye katıla
cakları bildiriildi.

Yusuf Güngör 
Al Eşref Dinçer 

Mahallesi
Muhtar adayı

Vrel secimler 
valdaştdkça

muhtar adak
ları da bir bir 
belli olmaya 
başladı.
Geçtiğimiz 
dönem Eşref 
Dincer 
Mahallesinden 
muhtar adayı 
olan ve seçim- 
I eri az bir oyla 
kaybeden Yusuf 
Güngör Al, 
mahallesinden 
yeniden muhtarlığa 
aday olduğunu 
gazetemize 
açıkladı.
Mahalle sakin
lerinin aday olması 
konusunda kendi
sine baskı yaptık
larını söyleyen Al, 
seçildiği takdirde 
Eşref Dincer 
Mahallesi nin her 
türlü sorununu 
i İği 1 i resmi mer
cilere ulaştırmada 
köprü görev i ola
cağını. hizmeti

söyledi.
Evli ve 3 cocuk 
babası olan 
Yusuf Gamgör Al. 
Eşref Dincer 
Mahallesinin 
vatandashk 0e 
ilgili her turfa 
kayıtlarını bügi 
sayara kaydeden 
hizmeti çağdaş 
bir şekilde verme 
amaçladığım, 
bu konuda 
hizmete t ahp

8İLGİSAVAR FİYATLARINDA $M KAMPANYA 
FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN KARAR DERMEYİN!

EVİNİZİ -ÎŞ YERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ ISITIR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN

it M W 18 W! w t YU l&üTri 
7/tt mlÜThlî tEMİİ BİZMÎİ

tSSt KOKUSUZ DUUAKSC YANAR 
PENCEREDE lERtEME ORTAMDA RUW y w < I

— <-> F-K--------------—-J---------------- FAN l£ n» SIR YADN SERhlFT

I~] Yeni Pazar Cad. -,8/BTEL:513 78 071
TOYO TİCARET

✓ OEM Ğtgtoayar Safcş
✓ Btgtearar batan ve onanm
✓ Yazıcı batan ve anam
✓ Kartuş ve toner dotamu
✓ CcLRye-Dva-CcLRom îamil
✓ Anakort Tamiri + Bos Vasimi
✓ Ağ Kurulumu

✓ Pcwer SuccA "amr
✓ Montör Tamr
✓Veri Kurtarma
✓ Sarf Mateme Sa^?
✓ Danşmanik
✓ Aet ’asarr*
✓ ItovveTdrnK

Gwie fe Meler Km : 1 Xc K GEMJK Te >131151312 25
ıvı.activekilisiB.cgB



18 Aralık 2003 Perşembe rgöfgag Sayfa 6

yeni vergi paketi açıttı
Soğuk ve

yağışlı hava 
etkili oluyor

2004 yılında uygu
lanacak vergilerle 
ilgili düzenlemeler 
açıklandı. Yeni yıldan 
itibaren enflasyon 
muhasebesine

| geçilecek.
Motorlu taşıtlarda 
vergilemede ağırlık 
esası terkedilerek 
motor silindir hacmi 
ve yaş kriterleri 
gözönünde bulun
durulacak. Özel 
İletişim Vergisi 
sürekli hale 
getirilirken, Çevre 
Temizlik Vergisi, su 
faturaları ile birlikte 
tahsil edilecek.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, merakla 
beklenen yeni vergi 
düzenlemelerini 
Ankara’da yaptığı 
basın toplantısı ile 
duyurdu.
ENFLASYON 
MUHASEBESİNE 
GEÇİLİYOR 
İlk olarak vergi 
alanında yaptıkları 
düzenlemeleri anla
tan ve ardından 
2004 yılına ilişkin 
planlanan hedefleri 

açıklayan Unakıtan, 
"Hiçbir hükümetin 
cesaret edemediği 
enflasyon muhase 
besi 1 Ocak 2004 
tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecektir. 
Bundan böyle vergi 
kaçırmanın hiçbir 
mazereti yok. Vergi 
indiriminde masraf 
kalemlerini artırıyo 
ruz. Vergi kaçıranın 
da canına okuya
cağız" diye konuştu. 
Kemal Unakıtan, yeni 
yılda kurumlar ver
gisi oranını yüzde 
33 olarak uygulan
abilmesi için düzen
leme yapıldığını 
belirtti. Unakıtan, 
gecikme zammının 
da günlük hesap 
(anacağını kaydetti. 
Taşıt Vergisi 
Motorlu taşıtlar ver
gisinin Avrupa Birliği 
ülkelerinde uygu
lanan sisteme göre 
düzenlendiğini vurgu
layan Unakitan, 
"Vergilemede ağırlık 
esası bütünüyle 
terkedilmiştir. 
Motor silindir

hacmi ve yaş kriter
leri yeniden düzen
lenerek daha adil 
ve basit bir 
vergilendirme 
sağlanmıştır" dedi. 
Buna göre, 1-3 yaş 
ve 1300 cc’lik 
araçlar için yeni yılda 
250 milyon, aynı yaş 
ve 1300-1600 cc 
arası araçlar içinse 
400 milyon vergi 
alınacak.
2003 yılında ödenen 
ek motorlu taşıtlar 
vergisi mahsubu, 
Ocak ayında 2004 
yılı motorlu taşıtlar 
vergisinden 
yapılacak.
ÖZEL İLETİŞİM 
VERGİSİ
Özel İletişim Vergisi 
sürekli hale getirildi. 
Cep telefonu 
aboneliği sırasında 
alınan özel işlem ver
gisi de bu verginin 
kapsamına alındı. 
ÇEVRE TEMİZLİK 
VERGİSİ 
Konutlara ait çevre 
temizlik vergisi su 
faturası ile birlikte 
tahsil edilecek.

Bankacılık işlem
lerinde bireysel ve 
yatırım amaçlı 
krediler için 
düzenlenen kağıtlar 
damga vergisi 
dışına çıkarıldı. 
DİĞER 
DÜZENLEMELER 
Serbest Meslek 
kazancının tespitinde 
dikkate alman 
giderlerin kapsamı 
genişletildi.
Temsil ve bazı büro 
giderleri de bu kap
sama alındı.
Teknoloji geliştirme 
bölgelerini işleten 
yönetici şirketler için 
10 yıl süreli kurum
lar vergisi istisnası 
getiriliyor.
Motosikletler de 
2005 yılından 
itibaren vergi 
kapsamına alınacak. 
Unakıtan, bir 
gazetecinin sorusu 
üzerine, asgari 
ücretin 2004’te 
vergi dışı 
bırakılmasının 
sözkonusu 
olmadığını 
sözlerine ekledi.

oluyor.Bursa Uludağ’da 
mahsur kalan 3 
kişi kurtarıldı. 
Kar yağışı, 
eğitimde de 
aksamalara yol 
açıyor.
Uludağ’da 
Jandarmayı ara
yarak kaybolduk
larını bildiren 3 
kişi kurtarıldı. 
Sabah saatlerinde 
Küçük Zirveye 
tırmanan 3 
dağcının sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi. 
Olumsuz hava şart
lan özellikle eğitim 
ve öğretimde 
aksamalara neden 

yüzünden Eskisehâr 
m erkez ve bazı 
ilçeleri ile bağh 
belde ve köy
lerinde ilköğretim 
okulları ve lisel
erde öğretime 2 
gün ara verildi. 
Bolu’nun Mudurnu 
ve Dörtdivan 
ilçeleri ile bağlı 
belde ve köylerde 
ise okullar 1 gün 
tatil edildi. 
Kütahya'da da. 
taşımalı sistemle 
eğitim gören 
okullarda 
öğretime dün ara 
verildi.

1

MİLYON AİLE GAZİNOSU 1 
! 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ i 
| DÜĞÜN -Nİ$AN -SÜNNET -ÖZEL GÜN -EĞLENCE - g 

TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN i

f REZERVASYON TEL. 513 W 711

FIÇI W EVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

"Vcmz lccvfrflov»"»-»-ıe>nTFi ve
Sa^İiRİ! AÎrrcsi

'YAZGAN* ve 'YETKİN* ŞarapçM 
Gemlik Bayii

PSOFRA^ 
'ŞARABİ ’
k1.600.0Mj

TOPTAN FİYATLARLA
PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

Beko Casio 108 SR marka yazar kasamızın 
MF - AE 20800522 nolu 

ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
MİNA YAĞ SANAYİ TİC. A.Ş.
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Müzik başarıyı etkiliyor
Gazi Üniversitesi, 
Endüstriyel Sanatlar 
Eğitim Fakültesi n 
den Yrd. Doç. Dr.
Vahit Bademe i, müz
iğin öğrenme, 
bellek, başan ve 
zeka üzerinde olum
lu etkisi bulun
duğunu belirterek, 
"Müzik, okullarda 
ve sınıflarda 
dikkatli, özenli, bil
gili ve bilinçli bir 
şekilde kullanıl
malıdır'' dedi. 
Bademci, yaptığı 
açıklamada, müziği 
öğrenme ve başan 
üzerindeki etkisi ile 
ilgili çalışmaların 
tarihinin eski 
olmasına karşın, bu 
konu konuşulduğun
da ilk akla gelenin 
1990’h yıllarda 
medyada popüler
leşmiş olan Mozart 
müziği ve etkisi 
olduğunu belirtti. 
Bademci, bugün 
halk dilinde Mozart 
dinlemenin zekada 
"patlama yaptığı" 
ya da "artırdığı" 
yolunda doğru 
olmayan bir ifadenin 
yerleştiğini de 
vurguladı.
Bademci, 
şunlan söyledi: 
"Birincisi, çalış
madaki 8-9 puanlık 
Mozart müziğinin 
etkisi, genel zeka

Ergenlikte ruhsal gelişim
Uzmanlar, yaşıtların
dan erken ergenliğe 
girmenin, kızlar açısın
dan olumsuz, erkekler 
açısından ise olumlu 
sonuçlar ortaya 
çıkardığını söyledi. 
Ergenlik döneminin, 
bireyin biyolojik ve 
duygusal süreçlerinde
ki değişikliklerle 
başlayan, cinsel 
ve psikososyal olgun
luğa doğru gelişme
siyle süren ve bireyin 
bağımsızlığını 
kazandığı dönem 
olduğu belirttikti. 
Uzmanlar, Özellikle 
ergenliğin başlangı 
çındaki en önemli 
sorunlardan birinin 
yeni bir beden imajı ve 
benlik duygusu oluşu
mu olduğunu, bu duru
mun kimlik oluşum 
süreci, kısmen de 

üzerinde değil, yal
nızca uzaysa l zeka 
ya da uzaysal man
tık becerileri üzer
inedir. İkincisi ise 
Mozart müziğinin 
etkisi yalnızca 
belirli bir süre 
devam 
etmektedir ki belir
li bir süre (10 daki
ka) Mozart'ın K448 
D Majör Piyano 
Sonatını dinleyen 
birisi asla 
Einstein 'a 
döndüğünü iddia 
edemeyecektir." 
Yapılan çalışmalar 
sonucunda müziğin 
olumlu etkilerinin 
çok çeşitli olduğu
nun ortaya konul
duğunu ifade eden 
Bademci, şöyle 
devam etti: 
"Yapılan çalış
malar müziğin, 
müzik öğrenmenin 
ve yapmanın, genel 
bilişsel gelişime, 
dil gelişimine, oku
maya hazırlık ve 
okumaya, sözel 
yeteneklere, soyut 
kavramsal düşün
me ve mantığa, 
yaratıcılığa, 
belleğe, devinsel 
(hareket) gelişim ve 
koordinasyona, 
okula karşı olumlu 
tutuma, stresi 
azaltmaya, yaşam 
kalitesini artır

kişinin deği şen 
bedeniyle ilişkili 
olduğunu vurguladı.
Ergenlik döneminde 
ortaya çıkan fiziksel 
değişikliklerin nasıl 
anlamlandırılacağınm, 
gencin içinde yaşadığı 
toplumun bu döneme 
bakışına bağlı olduğu 
nu ifade ederek, 
"Ebeveyn ve arka daş 
desteğinin varlığı 
veya yokluğu ile 
kültürel yapının 
ergenlik dönemine 
verdiği anlama bağlı 
olarak, bu fiziksel 
değişikliklere uyum 
zor ya da kolay ola
bilir. Yaşıtlarından 
erken ergenliğe 
girme, kızlar açısın
dan olumsuz, erkek
ler açısından ise 
olumlu sonuçlar 
ortaya çıkarıyor" diye 

maya, kişisel ve 
toplumsal uyum 
sağlamaya yöne
lik olumlu etki
lerinin olduğunu 
ortaya koymuş
tur."
Yrd. Doç. Dr. Vahit 
Bademci, Mozart 
müziğinin, hoş, 
güzel duygular 
uyandırdığı kadar, 
Alzheimer, 
Parkinson, Epilepsi 
(Sara) hastalarında 
da klinik uygula
malarda olumlu etk
ilere sahip olduğuna 
dikkati çekti.
Bademci, "Müzik, 
öğrenme, bellek, 
başan ve zeka 
üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir ve 
okullarda ve de 
sınıflarda dikkatli, 
özenli, bilgili ve bil
inçli bir şekilde kul
lanılmalıdır.
Doğrudan öğretim 
yapılıyorken müzik 
çalınması tavsiye 
edilir bir husus 
değildir. Zira bu 
durum, zihni veya 
ilgiyi başka bir 
tarafa çekebilir, 
dikkati dağıtabilir." 
dedi.
Yrd. Doç. Dr. Vahit 
Bademci, "hangi 
müzikler daha fay
dalıdır?" sorusunun 
cevabının ise 
literatürde Barok 

konuştu.
Yaşıtlarından daha 
erken ergenliğe giren 
erkeklerin, diğer
lerinden önce spor 
yapma, lider olma gibi 
vasıflar kazanma şansı 
olduğunu dile getiren 
uzmanlar, ebeveynler 
ve öğretmenlerin de 
yaşıtlarına göre daha 
yetkin görünen 
gençten daha yüksek 
beklenti içine girdik
lerine dikkati çekti. 
Uzmanlar, bu durumun 
gençlerin kendine 
daha güvenli, popüler, 
gerçekçi ve etkin 
olmasına yol açtığına 
değinerek, şunlan 
söyledi: "Geç olgun
laşan erkekler ise 
daha hayalperest, 
içine dönük, daha 
fazla kendini 
gözlemleyen, entelek-

müzik şeklinde ver
ildiğini vurguladı. 
J.S. Bach, Vivaldi, 
Telemann, Corelli, 
Handel gibi besteci
lerin eserlerinin 
Barok müzik 
içerisinde yer aldığı
na dikkati çeken 
Bademci, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Barok müzikte 
temponun hızı 
genellikle İtalyanca 
verilir, Andante, 
Largo gibi. Largo 
dakikada 40-60 
vuruştu, Larghetto 
dakikada 60-66 
vuruştu, Adagio 
dakikada 66-76 
vuruştu, Andante 
dakikada 76-108 
vuruştu, Allegro 
dakikada 
120-168 vuruştu 
tempoyu belirler ve 
Largo, Larghetto, 
Adagio tempo 
hızlarında parçalar 
seçilmesi ve 
dinlenilmesi 
tavsiye edilir." 

tüel ilgileri daha 
fazla olan kişiler 
olarak gelişmeleri 
beklenebilir. Geç 
olgunlaşan erkekler, 
sosyal açıdan daha 
çekingen olmakla bir
likte yakın kişisel 
ilişkilerde daha 
başarılıdırlar. Yapılan 
Çalışmalar erkeklerin 
ergenliğe girdik
lerinde övünmelerine 
karşın çoğu kızın bu 
konuda negatif 
tutum içinde olduk
larını göstermiştir." 
Uzman lar. erken 
ergenliğe giren kızların 
ise yalnız kalma îhti- 
malinin arttığını, 
bazen de sırf fiziksel 
görünümleri değiştiği 
için kendi yaşıtları 
tarafından 
dışlanabildikleri™ 
belirtti.

Egzersiz, şeker: 
ve tansiyonu 

önlüyor
Fiziksel 
egzersiz
lerin, 
şeker ve 
yüksek 
tansiyon 
riskini 
önlediği 
bildirildi. 
Amerikan 
Tıp Derne 
ği’nin 
yayın 
organında 
çıkan 
makaleye 
göre, az 
fiziksel egzersiz 
yapanlarda şeker ve 
tansiyon riski, çok 
egzersiz yapanlar
dan en az üç kat 
fazla oluyor.
Araştırmacılar, 
yetişkinlerin yeter
ince fiziksel alıştır
ma yapma
malarının, ileri 
yaşlarda kardiy- 
ovasküler hastalık
lara davetiye 
çıkardığını 
belirttiler.
Uzmanlara göre, az 
egzersiz yapan gene 
yetişkinler spora

NÖBETÇİ ECZANE
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yeterince vakit ayw- 
sa, yüksek tansiyon 
ve şeker vakaları 
yüzde 21 ila 
28 azahr.
Uzmanlar, bununla 
birlikte, fiziksel 
alıştırmaların, daha 
çocukluk ya «la 
rrişiı inMı döne
minde şişmanlayan 
insanlarda seker 
çıkmasını

dikkat çektiler. 
Araştırmanın.
15 yıl boyunca 5 
bin kadın ve erkek 
ü« rinde vapdrfağı 
kaydedildi.



İlçede meydana gelen yangınların yüzde 30’unun baca yangınlarından meydana 
geldiğini belirten İtfaiye Amiri Abdullah Sal, vatandaşların yılda en az 2 kez bacalarını 
temizletmeleri ve çatı altlarına yanıcı maddeler koymamaları gerektiğini söyledi.

Seyfettin SEKERSOZ

Kış aylarının 
gelmesiyle birlikte 
evlerde kurulan 

ı sobaların adeta 
birer bomba konu
muna geldiğini

। söyleyen İtfaiye 
Amiri Abdullah 
Sal v atandaşlann 
ba« alarmı çok iyi 
ter t izletmeleri

! konusunda 
uyanda bulundu, 
ilçede meydana

I gelen yangınların 
yüzde 30’unu 
baca yangınlarının 
oluşturduğunu 
söyleyen Belediye 
İtfaiye Amiri Sal, 
bu tür yangınların 
dikkatsizlik ve

i tedbirsizlik nedeni 
ile çatı ve ev 
yangınlarına 
dönüşerek, vatan
daşların can ve 
mal güvenliğini

I tehlikeye sok-
I tuğunu söyledi.

İtfaiye Amiri 
Abdullah Sal, 
vatandaşlara 
yönelik yaptığı 
bilgilendirmede 
şunları söyledi: 
"Bu tür baca 
yangınları, 
halkımızın evle 
rinin bacalarını 
temizletmeleri ile 
ortadan kalkacağı 
gibi, baca 
tütmesi sonucu 
zehirlenmeleri de 
önleyecektir" . 
DİKKAT GEREK 
Halkımızın kurmuş 
oldukları soba ve 
soba borularının 
duvar ve tavanlara 
sabitlenmesiyle 
sarsıntı sonucu 
oluşabilecek 
devrilmelerde çık
ması muhtemel 
yangınlarında 
önüne geçilebile
ceğini belirtti. 
Abdullah Sal, 
"Halkımızın

İtfaiye Amiri Abdullah Sal, bacaların temizlenmesiyle baca tütmesi 
sonucu meydana gelen zehirlenmelerin ortadan kalkacağını belirtti.

yılda en az 2 kez 
bacalarını temiz 
letmeleri ve çatı 
altlarına yanıcı 
maddeler koyma
maları kanun 
gereğidir" şek
linde konuştu.
Vatandaşların her 
hangi-bir yangın 

şüphesi olsa dahi 
ev ve cep telefon
larından ücretsiz 
itfaiye imdat 
telefonu olan 
110’u aramaları 
ve yangın adresini 
açıkça bildirmeleri
ni isteyen İtfaiye 
Amiri Abdullah

Sal, "Ev hanım
ları özellikle 
soba borularında 
çamaşır kuru
turken çok 
dikkatli olmaları 
gerekiyor. Fazla 
çamaşırlar boru
ların birbirinden 
ayrılmalarını ve 

yangın çıkmasına 
yol açabiliyor" 
ikazında bulundu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ise, vatandaşların 
soba küllerini 
çıkardıktan sonra, 
kesinlikle eski 
binaların diplerine 
dökmemeleri 
uyarısında 
bulunurken, 
"Sönmemiş kıvıl
cımlar rüzgarla 
çevreye dağılarak 
yangınlara sebe
biyet verebilir. 
Vatandaşlardan 
dikkatli olma 
larını istiyorum 
diye konuştu. 
Başkan Turgut, 
aynca sorun 
yaşayan vatan
daşlara belediye 
elemanlarının 
her zaman 
yardımcı 
olabileceklerini 
bildirdi. .

İ RAHMİ BfîBfii RESTHURfîNT
MÖNÜ

TABAĞI

(Salam, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 
peynir, rus salatası, acılı ezme, 

haydari, patlıcan herze)
BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN
0.224 582 22 82
0.224 582 21 65
0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur
0.542 524 97 86 Emrullah Şahin
0.544 575 20 15 Emre Şahin
0.532 436 18 22 Serhat Şahin

Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) 
Orhangazi / BURSA

ARA SICAKLAR

(Paçanga Böreği, 
Mitite Köfte)

Pop Mfcik’te SİBEL 
T.S.M.’be EMEL 
PhjânfetYAVVZ 

VM CENGİZ
Eğlenmeye hazırmısınız

Mevsim Salatası 
Hindi Dolma 
Meyva - Çerez 

. Kabak Tatlısı 
İşkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rakı
35 Şarap 

6 Bira 
Meşrubat (Limitsiz)
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Kar yağışlan nedeniyle ilçemizin Ham id iye, Fevziye, Şükriye, Şahinyurdu Köyü’nün İçe0e ulaşımı kesildi

4 köy yolu ulaşıma kapandı
Bölgemizde ani olarak bastıran kar yağışları nedeniyle, ilçemizin denizden yüksek köylerinden Şahinyurdu 
Hamidiye, Şükriye ve Feyziye Köy yolları ulaşıma kapandı. Dün, Valilik kanalıyla köy yollanma açılması »çın giri 
şimlerde bulunan Gemlik Kaymakamlığı, uzun süre köy muhtarlarına ulaşamadı. Durumun Köy Hizmetleri 
Müdürlüğü'ne iletilmesinden sonra çalışmalar başlatıldığı ve gerekli araçların Gemlik e gönderildiği o^mnOdl

gemlik GEMLİK’İN İLK günlük gazetesi

Körfez
TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE

19 Aralık 2003 Cuma FİYATI : 200.000. TL.

Eğitim-Sen’den
soruşturmaya tepki
Eğitim-Sen Gemfak Sobe yöneticâeri 
hakkında başlatılan soruşturasanm darda- 
rulmasını isteyen sendikacılar. dûn AKP 
İlçe Başkam Enver Şahini ziyaret ederek, 
ilçe eğitimi ve öğretmenlerin sonattan ite 
ilgili bilgiler sundular. Haberi sayfa 2 de

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Vakıfbank Gemlik Şubesi arasında anlaşma imzalandı

Esnaf düşük faizli krediden yararlanacak
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Bankalar ucuz kredi müşterisi arıyor
Kredi faizleri son 30 yılın en düşük düzeyine indi. 
Bu benim anımsadığım bir durum.
Elimde bir istatistik yok..
Bankalar, kredi verecek insan bulamaz duruma 

geldi.
Demek, kasalanndaki birikimler çok arttı.
Geçtiğimiz aylarda, Halk Bankası, Ziraat Bankası 

Bölge Müdürleri ilçemize gelerek, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt ile tüccara ucuz kredi kul
landırmak üzere, bir protokol imzaladı.

Bu kez, Vakıfbank Gemlik Şube Müdürü esnaf ve 
sanatkarlara ucuz kredi kullandırmak için Oda 
Başkanı İbrahim Talan ile bir başka protokolü imza
ladı.

Vakıfbank İstendiğinde 3 ayı ödemesiz, 60 aya 
değin ucuz kredi kullandırabilecek.

Bunun için teminat gösterildiğinde kefile de gerek 
kalmayacak.

Kredi faizleri aylık yüzde 2.3 den başlıyor, en yük
seği 2.60 akıyor.

ümit ise 50 milyar.
İyi para..
İhtiyacı olan esnaf ve sanatkar bu krediyi kullan- 

mah.
Geçenlerde, Halk Bankasından Defterdarlığa veril 

mek üzere teminat mektubu almak istediğimde 
şaşırdım.

Koca Çsnaf Kefalet Kooperatifinin kefaleti yetmi 
yormuş gibi küçük bir tutar için iki de kefil istendi.

Bürokrasi hazretlerinin işi bu.
Bu işleri daha da kolay hale getirmeli.
Esnaf ve sanatkarın desteklenmesi yeterli değil, 

piyasaların da canlanması gerekir.
Ticari hareketlilik olmazsa kredi ile ne yaparsın?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, dün düzenlenen törenle 
Vakıfbank Gemlik Şubesi Müdürü Saim Uysal ile düşük faizli kredi protokolü 
imzaladı. Protokole göre, teminat gösteren esnaftan kefil istenmeyecek. Kredi 
istendiğinde, üç ayı ödemesiz, bir yıldan 60 aya kadar vade yapılabilecek.
Seyfettin SEKERSÖZ

✓ Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’na 
kayıtlı 2 bin 949 üye 
düşük faizli krediden 
yararlanabilecek. 
Oda Başkanı İbrahim 
Talan ve Vakıfbank 
Gemlik Şubesi Saim 
Uysal, dün düzenlenen 
törende esnafın düşük 
faizli kredi kullana 
bilmesi için protokol 
imzaladılar.

✓ Tavanı 50 milyar lira 
olan krediden yararlan
mak isteyen esnafın 
Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası’na 
müracaat ederek, 
gerekli evrakları 
doldurması gerekiyor. 
Anlaşma gereği, 
esnaftan teminat 
gösterdiği takdirde 
kefil istenmeyecek. 
Haberi sayfa 3'de

Düşük feizfi kredi pratokukM Oda Başlar» toahrs tater w 
Vakıfbank Gemlik Şubesi Muduru Sam Uysa brBte arzasaâter

Devlet Hastanesi’nde Kardiyoloji polikliniği hazı
Seyfettin SEKERSÖZ 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne ataması 
yapılan Kardiyoloji 
uzmanı Tezcan 
Peker’in 1 Ocak 
2004 tarihinden 
göreve başlaması 
beklenirken, hizmet 
verilecek Kardiyoloji 
Polikliniği de 
hazırlandı.
Hayırsever bir vatan
daşın tefriş ettiği

bildirilen Kardiyoloji 
Polikliniği ’nin uzman 
doktorun göreve 
başlamasıyla birlikte 
hizmete gireceğini 
söyleyen Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Mehmet Küçük 
keçe, yeni bir ultra- 
son cihazı alımı için 
önümüzdeki gün
lerde ihale açacak
larını belirtti.
Hastaların kann

kısmı tespitini çeken 
ultrason cihazının 
eskimesi ve ihtiyaca 
cevap verememesi 
nedeniyle, hastaların 
Bursa Devtet Hasta 
nesine gönderildiğini 
açıklayan Başhekim 
Kücükkece. Bu ay 
içinde yeni ultrason 
cihan için ihale 
açacağız. Dolaya 
sayla hastalarımızı 
Bursa'ya gönder
meyeceğiz'’ dedi.

Ocak ayından 
itibaren Devlet 
Hastanesi nde 
dördüncü dahüKe 
uzmamnm göreve 
başlayacağı 
müjdesini de veren 
Başhekim Dr.
Mehmet Kucukkece 
2004 yıh içinde 
'Monitör. Eforla 
EKG gibi cihaz 
farında alınılan 
ıvplûeak 
şeklinde kon ustu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Üniversite 
ahlakı bozmaz

Dışarıda kar yağıyor.
Hava da ayaza çekmiş.
Kar yağışı, kimine mutluluk getiriyor.
Çoğuna burukluk..
Kar yağarken, benim içimi de buruk bir 

I hüzün kaplar.
! Çünkü, bu ülkede soğuktan, evet soğuktan 
■ ölen insanlar var.

Ne yazık ki, yine bu ülkede, yani bizim 
I ülkemizde, sokakta yaşayan insanlar var.. 
! Orman yoğunluğu yüksek olan bu ülkede, 
I yani bizim ülkemizde, yakacak odun bula- 
I mayan insanlar da var.

Karın sevdiğim tek yanı var.
Anlık da olsa pislikleri örtmesi...
Ama örtemediği pislikler de var.
Bu ülkede, yani bizim ülkemizde, insanın 

I kanını donduracak düşünce yapısına sahip 
I olanlar gibi.

Bunlar acı ama, evet, gerçek.
Bir vatandaş...
Ne kadar vatandaş denirse...
Şöyle buyuruyor :
“üniversitenin girdiği yerde, ticarete 

I varan olur, ama ahlak bozulur”
Lafa bak hizaya gel.
Adam der.
Çünkü onun ahlak anlayışı tek merkezli.
İnsanın içi neyse dışı da odur aslında.
Bana göre, esas ahlaksızlık, böyle , bir 

düşünceyi taşıyan insandır.
Ne acı ki; bu bozuk yapılı müsveddeler 

çok.
Sığ, yobaz, çağdaşlıktan yana nasibini 

almamış kafalar ülkeyi bu günler getirdi.
Bu insanlar var oldukça, bu ülkenin 

gelişmesi, aydınlanması olanaksız.
Yapışız, akılsız, izansız 

anlatırsın?
“Ona şimdi desem ki; sen 

Umden ne anlarsın?
Sen önce kendi vicdanını,

insana ne

ahlaktan, bi

beynini yıka
bre adam, desem ürerime yürür.

Sen görgüsüz, yobaz, kara cahilsin 
desem yüzüme bön bön bakar”

Kulaktan dolma bilgiler, hurafelerle
donatılan beyinlerle gelinen nokta bu..

Daha ötesi olmuyor.
Onun için;
Yine tekrarlıyorum.

' Çağdaş eğitim, çağdaş eğitim, 
eğitim...

Karanlık kafaları aydınlanmanın 
yolu yok. Gelecekten umutlanmanın 
çaresi yok.

çağdaş

başka 
başka

Gemlik Nüfus Mudurlugu ndon 
aldığım nüfus cüzdanımı ve Uludağ 
Üniversitesi nden aldığım öğrenci 

kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür. 
İLKER AKLAN

Engürücük Köyü Muhtarı Cemal İnce iddialı konuşta

UF1 •• •• ••I ••Engurucuk Koyu nu
kimseye kaptırmam”

Seyfettin SEKERSOZ

1999 seçimlerinde 
Engürücük Köyü 
Muhtarlığına 
seçilen Cemal İnce, 
28 Mart 2004 
günü yapılacak 
yerel seçimlerde 
ipi göğüsleyenin 
yine kendisi ola
cağını söyledi. 
Engürücük köyü 
Muhtarlığına 
tekrar aday ola
cağını açıklayan 
Cemal İnce, 
“5 yıldan bu yana 
yaptıklarım, 
bundan sonra 
yapacaklarımın 
teminatıdır" 
dedi.
Görev yaptığı 
süre içersinde 
Engürücük 
Köyü’nde birçok 
başarılı çalışmaya 
imza attığını 
belirten Cemal

İnce,yaptığı 
hizmetler arasında 
en önemli olan 
hizmetin Köy 
Meydanı düzenlen
mesi olduğunu 
söyledi.
İnce, köy içinde 
bulunan ara 
sokakların 
tamamının parke 
taşıyla kap
landığını 
belirterek, 
"Önümüzdeki 
yaz aylarında ise 
Yazırova 
Mahallesinde 
parke taşı 
kaplanmayan 
hiçbir sokak 
kalmayacak'' 
şeklinde konuştu. 
42 yaşında 3 
çocuk babası olan 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Cemal 
İnce, köye iki

Engürücük 
muhtarlığa 
belirterek, 
teminatıdır

Köyü Muhtarı Cemal İnce, 
yeniden aday olduğunu 

“Yaptıklarım yapacaklarımın 
aeaı

adet çocuk bahçesi 
ile dinlenme 
parkı kazandır 
dığını da ifade 
ederek "Tekrar

göreve geldiğimde 
projelerime 
kaldığım yerden 
devam edeceğim' 
şeklinde konuştu.

GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2003 / 365
Davacılar Ali Avcıoğlu, Mehmet Fethi Avcıoğlu tarafından davalı Hazine ve Umurbey 

Belediyesi aleyhine açılan senetsizden tescil davasında. Bursa ili, Gemlik ilçesi. 
Umurbey beldesi. Gemlikyolu mevkii, pafta 71 de kayıtlı taşınmazın doğusu toprak yoL 
batısı Turan Kader’e ait zeytinlik, kuzeyi 5446, 5447 ve 5440 nolu parseller, güneyi 
tapulama harici çalılıktan açılma zeytinlik ile çevrili taşınmazın kadastro teknisyeni 
Adnan Çimen’in 12.11.2003 tarihli mevcut krokili raporunda A harfiyle gösterilen 
5367.38 m2 kısım için davacılar Ali Avcıoğlu ve Mehmet Fethi Avcıoğlu. Gülsen 
Avcıoğlu (Tamer), Şengül Avcıoğlu (Arda) tarafından senetsizden tescili talep edikhğar- 
den dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 
ay içerisinde mahkememizin 2003/365 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi 
halde davacılar Ali Avcıoğlu ve Mehmet Fethi Avcıoğlu, Gülsen Avcıoğlu (Tamer). Sene* 
Avcıoğlu (Arda) adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur. Bas— 2003 «3

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2003 / 366
Davacı Turan Kader tarafından davalı Hazine ve Umurbey belediyesi aleyhine açdar 

senetsizden tescil davasında, Bursa ili, Gemlik ilçesi. Umurbey beldesi. Gemlik yolu 
mevkii, pafta 72 de kayıtlı taşınmazın doğusu Alî ve Mehmet Avcoğhfna ait zeytinlik, 
batısı Haşan Kaygısız'a ait zeytinlik, kuzeyi Haşan Oktay'a ait zeytinlik, güneyi İbrahim 
Aykut'a ait zeytinlik ile çevrili taşınmazın kadastro teknisyeni Adnan Çimenin 
12.11.2003 tarihli mevcut krokili raporunda A harfiyle gösterilen 3710.79 m2 kısım 

I için davacı Turan Kader tarahndan senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu 
I taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 

mahkememizin 2003 366 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde davacı
I Turan Kader adına tapuya tescil karan verileceği ilan olunur. Bas* : 2003 M
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krediden yararlanacak
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, dün düzenle

Annan Planı

nen törenle Vakıfbank Gemlik Şubesi Müdürü Saim Uysal ile 
düşük faizli kredi protokolü imzaladı. Protokole göre, teminat 
gösteren esnaftan kefil istenmeyecek. Kredi istendiğinde, üç ayı 
ödemesiz, bir yıldan 60 aya kadar vade yapılabilecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’na kayıtlı 
2 bin 949 üye adına 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan dün, 
Vakıfbank Gemlik 
Şubesi Müdürü 
Saim Uysal ile bir 
araya gelerek, ucuz 
kredi anlaşması için 

anal İB protokol yaptı.
Odası nda 

__ (düzenlenen törende «-»Mıaın konuşan Oda 
Başkanı İbrahim 

]ddi|ab Talan, Vakıfbank ile 
rnne Odalar Birliği
n yenia Genel Merkezi 
zdeopr' arasında sağlanan 
> anlaşma gereğinin 

hayata geçirildiğini 
— belirterek, "Esnaf 

açısından 
hayırlı bir gelişme 
olacağı düşünce 
sindeyim " dedi.

.r- " Esnafa verilecek ! UmDOB

kredilerin bir yıldan 
60 aya kadar 
ödeme planı içinde 
kullandırılacağını 
söyleyen Vakıfbank 
Gemlik Şubesi 
Müdürü Saim Uysal, 
kullanılacak 
kredinin bir yıla 
kadar olan diliminin

■onra* 
r. ilin®

zaatâr 
ni»ra 1
Kİ. ÜB

TAŞI
GEDİĞİNE ■W

a®

■ »B*

*

Düşen....
Merkez Bankası Başkanına 
göre; enflasyonun düşüş nedeni 
“Düşük ücret11
Düşen enflasyon değil, 
Toplum.
Hem de sırtüstü...
Kaldırabilirsen kaldır...
Batağa gömülü....

sabit faizli 
olacağını söyledi. 
Daha önce Ticaret 
ve Sanayi Odası 
üyelerine yönelik 
düşük faizli kredi 
anlaşması yapan 
Vakıfbank yönetimi, 
şimdi de ilçe 
genelinde oda’ya 
kayıtlı esnafa düşük 
faizli kredi 
açarak, istihdamın 
artmasına yardımcı 
olmaya çalışıyor. 
Kullanılan kredilerin 
normal ticari kredi
den daha düşük 
olduğunu bildiren 
Saim Uysal, iste
nildiğinde 3 ay 
ödemesiz olacağını 
söyledi.
Uysal, "Kredilerin 
tavanı 50 milyar 
olarak belirlendi. 
Vadelerde 36 aya 
kadar olan kısım 
Banka Müdürlüğü 
müz yetkisiyle 
verilebilecek. 
Kullanılacak 
krediler 
12-18 aylık 2.2.60. 
18-24 aylık 2.65. 
24-36 aylık 2.70. 
36-48 aylık 2.80

48-60 aylık 
vadede 2.90 faizle 
verilecek" 
şeklinde konuştu. 
Teminat gösteren 
esnaftan kefil isten
meyeceğini söyleyen 
Saim Uysal, 
"Kullanılacak 
düşük faizli 
krediler ham
madde kredisi, 
işletme, donanım, 
araç ve benzeri 
ticari kredileri 
kapsıyor" dedi. 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ise kullanıla
cak düşük faizli 
esnaf kredisinin 
olumlu etkiler 
yaratacağını 
düşündüklerini 
belirterek, 
"Krediden 
faydalanmak 
isteyen üyelerimiz 
bize müracaat 
ettikten sonra. 
alacakları erraJV 
larla anlaşma yap
tığımız Vakıfbank 
Şubesine giderek 
kredi alabilecek'- 
ler" dedi.

Kıbnsta secimler İNtU.
- Annan Plansr» destekleyen ■■dbaftü» 

fet % 51,5 oy Mu
- Drnâtaş'm ağarüğmı koyduğu Mk 

dar % 47,9 oy Mu
Bu ro—çf bnflu Bu mesaj verdk
- Annan Plnmm müzekereden 

kaçma.
- Ama. Haklarımız konusunda 

dikkati i ol.
Peki. Neydi bu Annan pUra
Bazı akademisyenlerin 17 bm sayfa 

dediği bu planın önemli noktalan nefer 
içeriyor.

- Bu planda, Türkiye'nin yr—rw 
lüğü devam ediyor.

- Her iki toplumun siyasi eşitliği 
kabul ediliyor.

- Başkan, nem Türlerden hem de 
Ramlardan dönüşümlü olmak secüe- 
cek.

- Senotodaki sandalyeler esrt olacak
- İki kurucu devlet kendi bol- 

gelerinde egemen olacak.
- Egemenliklerin bir bolumu, Büriesdk 

Kıbrıs Cumhuriyetine devredilecek
- Aradaki Türk ve Yunan asker

lerinin sayısı 6 bine indirilecek.
- Türkiye (AB) üyesi olduktan soma, 

askerlerin tümü adadan ceküecek
- Rumlar kademeli olarak Kuzey 

Kıbrıs'a göç edebilecek.
- Ama. İlk a İt ı yıl, sürekli ikamet 

hakkı olmayacak.
- 65 yaş üstü olanlar, istisna tutula

bilecek.
- Her halükada 15 ydm sonunda. 

Rum göçmenlerin sayısı Türk ahfamr- 
nun (%20) sini geçmeyecek.

- Kuzey Kabns'ta Rumlara ait gayri- 
menkullerin, iadece % (10) u iade 
edilecek.

- Gerisi uzun vadeli kiralama, takas 
ve tazminat şeklinde halledilecek

Göç ederek Türiderm saym 
tesbitine göre 50 bin atımlar ıh

İşte. Annan Plararan raim burâarmes.
Aslmda. Bu plan. Saym Denktas'm 
söylediği gibi öcü değil.

Ama. Bu plan. Kıbrtsiahj hanedan 
anlayışına son veriyor.

Ve. Birleşik Kıbrıs Devietmi öneri 
yor. Aslmda bu plana karsı oiardaorm 
kafasmda. Avrupa Bürfiği karsüh^ı var. 
(AB) karşrtbğı. Arman Plans lı ar ı ühğu 
dönüşüyor. Şöyle bir dusumm bakahm.

Annan planı, tuzak ma çözüm mâ 
içeriyor?

Sağduyusu olanlar için
Her şçpn bir fay’dası vardır.

“La Fontaine"
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Öğrenci öğretmenine
not verecek

2004 bütçesi 
görüşülüyor

Bütçe gelirleri 161 katrilyon lira, 
büyüme hızı %5 olarak belirlendi

” Personelin 
verimliliğini 
artırmak" 
amacıyla 
değerlendirme 
sistemini 
değiştiren 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
"Ortaöğretim 
de Denetim ve 
Performans 
Değerlendirme 
Esasları" 
belirledi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
okulların ve 
öğretmenlerin 
denetlenmesin 
de öğrencilerin 
de görüşünü 
alacak ve öğret 
menlere "per
formans değer
lendirmesi * 
notu verecek.

I Uygulama, bir 
I süre sonra 
I velileri de kap- 
I sayacak

şekilde 
genişletilecek. 
Öğretmenlerin 

performansının 
değerlendiril 
meşinde 
öğrencilerin 
görüşü yüzde 
15 oranında 
etkili olacak. 
Müfettişin 
değerlendirme
si yüzde 50, 
diğer öğretmen 
ve yöneticilerin 
değerlendirme
si de yüzde 
35 düzeyinde 
olacak.
Görüş bildire
cek öğrenciler, 
öğretmenlerin 
ders verdiği 
öğrenci sayısı 
mn yüzde 5 
veya 10’u 
civarında ola
cak. Örneğin, 
öğretmenin 
branşında okut 
tuğu öğrenci

sayısı 300’e 
kadar ise bu 
öğrencilerden 
25 veya 30’u 
nun görüşü 
alınacak.
Öğrencilerin 

yanı sıra, diğer 
branş öğret
menlerinin, 
okul yönetici
lerinin ve uygu 
lama oturduk
tan sonra 
velilerin de 
görüşleri 
sorulacak.
Bakanlık 
müfettişleri, 
tüm verileri 
elde ettikten 
sonra, bu 
konuda hazır
lanmış kriterler 
çerçevesinde 
öğretmenlerle 
ilgili kendi 
görüşlerini 
ekleyecek.
Bu bilgiler bil
gisayar ortamı

na aktarılacak 
ve öğretmene 
"performans 
notu" verile
cek. Notlar, 
100 puan 
üzerinden 
verilecek ve 
59 puanın 
altında kalan 
öğretmenler 
"yetersiz" 
oldukları için 
hizmetiçi 
eğitime 
alınacak.
Performansları 
nın değer
lendirilmesi 
sonucunda 
elde edilen 
veriler öğret

menlerin 
görevde yük
selmeleri ve 
terlilerinde de 
etkili olacak. 
Bakanlık 
müfettişlerinin 
okulları deneti
mi de öğrenci
lerin, öğret
menlerin ve 
yöneticilerin 
görüşleri 
doğrultusunda 
şekillenecek. 
Bu esaslar 
doğrultusunda
ki denetimler 
Şubat 
2004’ten 
itibaren 
başlatılacak.
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~^l MİMİ
✓ MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
✓ DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI OARDROP
✓ PROFİLLİ OARDROP
✓ VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFOMYER

✓ KİTAPLIK
✓ ÇAUŞMA MASASI
✓ BİLOİSAYAR MASASI KALİTEDE Ö/VC.Ü

Mrk. : HarrAdfye Mah. Kumru Sok. No: 1 
Tef: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

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

Tel: (0.224) 363 98 72

2004 Mali Yık 
Bütçe Kanunu 
Tas ansı’nın Meclis 
Genel Kurulu’ndaki 
görüşmelerine 
başlandı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, 
hükümetin 
ekonomik istikran 
sağlamış, rekabetçi 
piyasa yapısına 
ulaşmış, 
sürdürülebilir 
kalkınma ortamını 
yakalamış, nimetleri 
adil bir şekilde 
dağıtan, yoksul
luğun ve yolsu
zluğun giderildiği, 
bir Türkiye 
misyonunu gerçek
leştirmeyi hedef 
lediğini söyledi. 
Kemal Unakıtan, 
2004 bütçesi sunuş 
konuşmasında zor 
bir coğrafya’da 
bulunan Türkiye’nin 
ekonomisinin güçlü 
olması gerektiğini 
vurguladı.
Irak Savaşına 
rağmen Türk 
ekonomisinin 9 
aylık dönemde 
yüzde 5.2 
büyüdüğünü hatırla
tan Unakıtan, 
yatırım, üretim ve 
ihracattaki artışların 
katkısıyla istih
damın artmasını 
beklediklerin 
belirtti.
Unakıtan, önceki 
hükümet döneminde 
hazırlanan prog 
ramın, nimetlerini 
topladıkları yönün
deki iddilan da 
yanıtladı.
Unakıtan, "Önemli 

olan konuşmak mı 
uygulamak mı? 
İlk defa Türkiye 

Cumhuriyeti 
tarihinde bakın

bütçelere bakın 
makro ekonomik 
hedefler vardır. 
Bu hedeflerin 
tamamını tutturun 
bir bütçe huzurları 
niza geliyor. 
Bunun için 
muhalefete de 
kendi arkadaşları
ma da teşekkür 
ediyorum " dedi. 
Maliye Bakam 
Unakıtan 2004 yıh 
hedeflerini açık
larken de Gayri safî 
Milli Hasılayı 
419.7 katrilyon lira, 
büyüme hızını da 
yüzde 5 öngördük
lerini söyledi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına 
konuşan Genel 
Başkan Deniz 
Baykal ise, borç 
stoğu artan, cari 
açığı büyüyen, 
kamu yatırımları 
azalan, "uçan kuş- I 
tan " vergi alman 
bir ekonomik 
tabloyla karşı 
karşıya olunduğunu, 
bu tablonun 
Türkiye’yi refaha 
götüremeyeceğini 
öne sürdü.
Bütçenin tümü 
üzerindeki 
görüşmelerin 
tamamlanmasının 
ardından Meclis 
Başkanlığı, 
Cumhurbaşkanlığı. 
RTÜK. Sayıştay ve 
Anayasa Mahke 
meşinin bütçelere 
ele alınacak. 
Genel Kurul daki 
görüşmeler günlük 
program bitene 
kadar sürecek. 
2004 bütçesinin 
görüşmeleri 
24 Aralık 
Çarşamba günü 
tamamlanacak.

PART TİME ÇALIŞACAK 
GAZETE DAĞITICISI ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cil. BırıSk. Akbank Arslıjı N«3/ B 

Tel: (0.224) 513 9 6 83 GEMLİK
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Eğitim-Sen'den soruşturmaya tepki
Seyfettin SEKERSÖZ * 9
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Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciliği yönetim kuru* 
lu, haksız suçlamalarla 
soruşturma açılan 5 
üyesi İçin tepki gösterdi. 
AKP İlçe Başkanı Enver 
makamında ziyaret eden 
Eğitim-Sen yönetim 
kurulu üyeleri, Şahin’den 
yardımcı olmasını 
istediler.
Yönetim kurulu üyesi 5 
öğretmenin "Sendikal 
faaliyetlerde bulunarak 
okul müdürlerine, mü 
dür yardımcısı ata
malarında baskı yapıyor
lar" suçlamasıyla II Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafın
dan soruşturma açıldığını 
söyleyen Eğitim-Sen 
Başkam Yavuz Yazıcı ile 
Erol Taban, kendilerinden 
savunma istendiğini 
söylediler. İstenilen savun
manın kendilerine ulaş
masından sonra, yapıla
cak bir şeyin kalmaya
cağını savunan Eğitim- 
Sen'ciler, muhtemel ceza 
olayından önce soruştur
manın durdurulmasını 
istediler.
İSİMLER BELLİ
Eğitim-Sen Gemlik Şube 
Temsilcisi Yavuz Yazıcı, 
kendisiyle birlikte Erol 
Taban, Erhan Genç, 
Abdübillah Bilir ve 
Muzaffer Çiftçi için soruş
turma açıldığım söyle 
yerek, "12 yıldır 
Gemlik’te bu tip suçla
mayla karşılaşmadık. 
Suç unsuru olarakta 
'atamalarda baskı unsu
ru oluşturuluyor’ 

deniliyor. Bizimle birlik
te 12 müdür ve yardım
cısı hakkında soruştur
ma açıldı" diyen Eğitim- 
Sen temsilcileri "Şikayet 
eden belli" açıklamasın
da bulundular.
Sendikalarına yapılan 
baskı sonucu sıkıntılar 
yaşadıklarını öne süren 
Eğitim-Sen temsilcileri, 
"Durumu Eğitim-Bir-Sen 
temsilcisi'ne ilettik, 
'bugün bizim başımıza 
gelenler yarın sizin başı 
niza gelebilir, biz o za 
man sizin yanınızda yer 
alırız' dedik. Gazi 
İlköğretim okulunda 
Müdür arkadaşımız 
müdür yardımcısı olarak 
Eğitim-Sen’e üye öğret
meni aday gösterdiği 
için hakkında soruştur
ma açıldı" açıklamasında 
bulunurlarken, Gazi 
İlköğretim okulunun 
ilçede en gözde, en 
paralı okul durumunda 
göründüğünden bazı 
kişilerin gözleri olduğuna 
dikkat çektiler. 
EĞİTİMCİLERLE 
UĞRAŞMAYIN 
"Eğitimcilerle değil, 
okul yaparak eğitimle 
uğraşın" önerisinde 
bulunan Eğitim-Sen’e üye 
öğretmenlerin sorunlarını 
dinleyen AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, rahatsızlık
ların bilincinde olduklarını 
söyledi. Şahin, "Size 
yapılan baskılar sizi 
ilgilendirir, bize ulaşan 
şikayetleri biz dikkate 
almıyoruz. Ama başka

Aksoy belde 
başkanlığı 
görevinden 

istifa etti

yerlere de gidiyor. Şika 
yet edenin ağzı torba 
değil ki büzelim " diye 
konuştu. Şahin ayrıca, 
"İyi niyetli olan her 
kesin korunacağını" 
söyledi.
OKUL ARAZİSİ BULDUK 
Gemlik’te okul yapacak 
arazi bulduklarını açık
layan Enver Şahin 
"Sadece pazarlık kaldı, 
önümüzdeki günlerde 
onu da halledip ilçeye 
yeni bir okul kazandıra
cağız" açıklamasında 
bulundu. Sendika üyesi 
öğretmenlerin devamlı 
rahatsız edildiği için 
görevlerin tam yapa
madıklarını söyleyen 
Eğitim-Sen üyesi öğret
menler, "Hamidiye 
İlköğretim okulunda bir 
öğretmen herkesi yıldın 
yor. Okul Müdürü’nün 
de görevden alınmasını 
sağlayan bu öğretmen 
'ben kelle alırım, kelle 
götürürüm’ diyerek orta
larda dolaşması bizleri 
rahatsız ediyor" şeklinde 
konuştular.
Sendika temsilcileri

Gemlik eğitiminin bir 
kişiye kalmasını ise 
'üzüntü verici’' olarak 
değerlendirdiler. 
İSMİ BİLİNİYOR 
Herkesi tehdit eden ve 
isminin bilindiği halde 
kendisine mani oluna
mayan bu öğretmenin 
öğretmenleri rahatsız 
ettiğini öne süren Sendika 
temsilcileri, "Sendikamız 
üyelerine yönelik 
sürdürülen baskılar bizi 
rahatsız ediyor. Biz en 
fazla üyeyle öğretmen 
yetkisini elimizde 
bulunduruyoruz. İsmi 
bilinen kişi hakkında 
önlem alınması 
gerekiyor" uyarısında 
bulundular.
AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin ise, kişilerin ağzını 
dikemeyeceklerini, bir kez 
daha yineleyerek "Hiçbir 
sendikaya yakın değiliz. 
Hepsiyle iyi geçinmeye 
bakıyoruz. İddia ettiğiniz 
kişi bizim muhatabımız 
değildir" diyerek, öğret
men soruşturmalarını 
inceleyeceklerini 
söyledi. I

Doğru Yol 
Partisi Umurbey 
Belde Başkam 
İbrahim Aksoy, 
görevinden isti
fa ettiğim 
açıkladı.
Yıllardır beldede 
DYP saflarında 
hizmet eden. bîr 
süre Belediye 
Mecfte üyefiği ve 
Encümen üyefcği 
görev lerinde de 
bulunan Aksey 
2 yıldır DYP 
Belde Baskanhğı 
görevini 
yürütüyordu. 
İbrahim Aksoy. 
ısrarlara karsan

«■ada undaadal 
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HIZLI VE DENGELİ KITIR
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN

SINIRLI SORUMLU GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİF 

BAŞKANLIĞINDAN
Sayın Ortaklarımız ; Kooperatifimizin 2003 ydı «bağa» fanta kaarta 

toplantısı 16 Ocak 2004 tarihine rastlayan Cuma fanta saat 12L.«de 
kooperatifimiz idari binasındaki toplar t? aataavMda çaşjdacak₺r. 3® 
toplantıya ait gündem aşağıda yambdvr

Bu toplantıda ekseriyet temin eddmediği tafcdbd» donci tafdeHB apn 
gündem ile 24 Ocak 2004 tarihine rastlatan Cuvaartesâ fiuû saar 
15.30 da aynı adreste yapılacaktır.

Ortaklık cüzdammzla tesriflerudzı rica ederiz
klwlu.

GÜNDEM :
1- Açıhş. Baskanhk DnaoM eecâaL san* danan. WbM Mars?
2- KooperatifimizHi 2003 ydı cahsana. besao w daaaüa larnİK 

raporiarmm okunması. vanaaİRerelm ve «daaDaa
3- Yönetim ve dvntt— kao^a-a»» atineMnas?
4- Merkez Krfiğâaaa 25 Eyfil 2003 tardai cögaraâs^ neşet lant- 

hmda kabul eddm Merkez Bhfiği AnusüaiesaK değRsdd^ w afcsr 
karartana kabuhı

5- 2003 yvhRKİa tafcsdtBndfanBRdeM kabada de. ğbae MeriBEz 
Birftğimüve 2004 ydada baaütmd aiacaidar de dhl abaacak karar
ların uygulanması hokkanda yûaetta kDervüaa wdd vcvAaaai

6~ Ortak WRWW istsrak pay craDuaa aaDBSialeaaa dabfede 
duşürübapsi kenusunda vnaatiD» kuraİMRu vrtic writaaea

7- Fon y«wtmthğmm yjrâjühıvk karara bağimımas;
8- 2004 yA tahaâa büçasİBâa aiaaaaask adaaharaa w «aİBDaRRBa 
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Kanserden tomak artık tedaviden daha May
İHALE İLANI

M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu malın
a) Niteliği türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi

: 2003/166593

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

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

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

yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.

: M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu 
: 25.12.2003 14.oo’de

4- İhale 4734 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılcaktır.
İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler :
4.1 - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

ronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayi odası belgesi veya meslek odasına 

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

ve/veya Sanayi odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıth bulundüğu Ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı okluğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortaklan üyeleri veya kurucuları ile tüze! 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlan 
teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar 
da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin yazılı 
taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. İstenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı 

durumunu belgeleyeceklerdir.
4.3.2. 4.1. ve 4.2 maddelerinde istenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri üretici ve 

Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra noter tasdikli 
olarak verilecektir.

4.3.3. Firmalar TSE hizmet yeterlilik beglesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı satış sonrası hizmet 
yeterlilik belgesini teklif doslası ile birlikte verecektirb Bu belgelere haiz olmayan firmalar teknik 
yeterliliklerinin uygun olmaması nedeniyle ihale dışı bırakılacaktır.

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

25.000.000 TL karşılığı (aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokü
manını satın almaları zorunludur)

8- Teklifler, 25.12.2003 saat 14.oo’e kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma odası
na verilebileceği gibi, İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- İla nen duyurulur. Basic. ■ 2003 65

KAYIP
Beko Casio 108 SR marka yazar kasamızın 

MF - AE 752 20800522 notu 
ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

MİNA YAĞ SANAYİ TİC. A.Ş.

Uludağ’da düzen
lenecek olan "Ulu-Onk 
03" bilimsel kanser 
sempozyumuna uzman
ların yanısıra kanser 
hastalannm ve konu 
hakkında bilgi edinmek 
isteyen vatandaşların 
da katılabileceği 
bildirildi.
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Kayıhan Engin, 19-21 
Aralık tarihlerinde 
Uludağ’da Grand Yazıcı 
Otel’de yapılacak sem
pozyumun ilk gününde, 
Türki ye’nin önde gelen 
kanser uzmanlarının, 
halkın anlayabileceği 
bir dille kanserdeki ye 
ni gelişmeler hak kında 
bilgi vereceklerini 
söyledi.
Prof. Dr. Kayıhan 
Engin, kanserden 
korunma ve erken tanı 
konusunda önemli 
gelişmeler olduğunu 
hatırlatarak, 
"Yapılacak sem
pozyumda, özellikle 
Türk Kanser 
Araştırma ve Savaş 
Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Murat Tuncer ile 
İstanbul Üniversitesi 
Onkoloji Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. 
Erkan Topuz’un açık
lamalarının ilgi çeke
ceğini düşünüyoruz" 
dedi. Engin, Prof. Dr. 
Erkan Topuz’un 
kansere karşı beslen
menin önemi ve

tamamlayıcı tıp 
konusunda ilginç çı
maları olduğunu «fad* 
etti. Türkiye’de kanser 
hastalığı île ilgili ista
tistikle rin yeterli olma
masının en büyük 
sıkıntı olduğuna dflckM 
çeken Prof. Dr. 
Kayıhan Engin. ”Bu 
yüzden sürekli olarak 
ABD'de yürütülen 
istatistik rakamlarda» 
örnekler veriyoruz. 
Biliyoruz ki, önlene 
bilir hastalık olan 
kanserden korunmaya 
çalışmak hem daha 
kolay hem de tedavi 
masrafları açısından 
çok daha ucuz. Kesin 
bir gerçek var ki, 
sigara alışkanlığı 
kanser hastalığının 
oluşmasında yüzde 
30, beslenme alışkan
lığı ise % 35 oranında 
rol oynuyor. Aynca 
çeşitli tahlil ve tetkik
lerle kanseri erken 
dönemde teşhis etme 
imkanı bulunuyor' 
diye konuştu.
Engin, "Beslenme 
tarzınızda sebze ve 
meyvelere öncelik 
verin. Yağlardan, 
özellikle hayvansal 
yağlardan uzak 
durun. Her fırsatta 
yürüyün. Asansör 
yerine merdivenleri 
tercih edin. Sigara 
içmeyin. Tuzu azaltm. 
Balık ve tavuk 
gibi beyaz etleri 
tercih edin" 
şeklinde konuştu.

garpçılık
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Uzmanlar, horla
manın yumuşak 
damak ve küçük 
dilin normalden 
fazla büyümesi ve 
sarkması 
olduğunu belirtti. 
Burundan ses tel
lerine kadar üst 
solunum yolunu 
daraltan problem
ler (alerjik nezle, 
sinüzit, burun 
kemiğindeki eğri
likler, alt ve üst 
çene yapısındaki 
anormallikler ve 
dilin aşın büyük 
olmasının da) hor
lamaya yol aça
bileceğini ifade 
eden uzmanlar, 
çocuklardaki 
horlamanın ise 
geniz badem
ciğinin belirtisi 
olduğunu

l vurguladı.
Bütün horlamalar
da hava yolunun 
daralmasının söz

Günde 4 bardak çay ilaç
Dünya üzerinde en 
fazla tercih edilen
sıcak içecek türünün 
çay olduğu 
bildirildi.
Türkiye'de siyah 
çayın, sık aralıklarla 
ve fazlaca tüketildiği
ni belirten uzmanlar, 
çayın bu kadar çok 
İçilmesinin, insan 
sağlığı üzerinde ne 
gibi etkiler yaptığını 
belirlemek amacıyla 
bir araştırma 
yaptığım kaydetti. 
Siyah çayda "kateşî" 
adlı bir maddenin 
bulunduğunu, bu 
maddenin zamanında 
ve ölçülü içilmesi 
durumunda yararlı 
olabileceğini tespit 
ettiklerini ifade etti. 
Uzmanlar, "Çay için 
en ideali, günde 
4 bardaktır. Diğer 
Önemli bir nokta, 
çay, yemeklerden en 
az 1 saat sonra
İçilmelidir. Bu iki 
konuya dikkat 
edilerek tüketilen 

konusu olduğunu 
anlatan uzmanlar, 
daralmanın ciddi 
olması halinde 
uykuda solunum 
durması meydana 
gelebileceğini 
kaydetti.
Genellikle şiddetli 
horlama ile birlik
te görülen 
solunum durması 
olayının şişman ve 
yaşlı erkeklerde 
görülebileceğini 
anlatan uzmanlar, 
"Soluk alışverişi 
durunca, kanda 
oksijen seviyesi 
azalır. Bu durum 
tansiyon 
yüksekliği, kalp 
ve akciğer yetmez 
liği ve beyin 
dolaşım bozuk
lukları ve erkek
lerde iktidarsızlık 
gibi pek çok 
hastalığa davetçi 
olabilir" dedi. 
Horlamaların basit

çayın içerdiği 
kateşin, antikan 
serojen etki göster
diğinden kanseri 
önlüyor, kolesterolü 
düşürüyor. Bunların 
yanı sıra antimik 
robiyal bir madde 
olan kateşin, vücu
da giren mikropları 
öldürme özelliğine 
sahip. Bu 
nedenle içimine 
dikkat edildiğinde 
çay, birçok hastalığa 
karşı vücut direncini 
artırdığı için büyük 
fayda sağlıyor ve 
hastalıklara karşı 
koruyor." 
Uzmanlar, çayın, 
yararlı bir madde 
olan "kateşin"in yanı 
sıra "tanen" ve 
"kafein" gibi zararlı 
maddeleri de içerdiği
ni bildirdi.
Bu maddelerin, 
çayın ölçülü içilmesi 
durumunda zararlı 
olmadığını ifade eden 
uzmanlar, "Tanen, 
çaya aroma kazan

önlemlerle 
giderilmesinin 
mümkün olduğuna 
işaret eden 
uzmanlar, kilo 
verme, akşam 
yemeğini erken ve 
hafif yeme, alkol 
almama, sır üstü 
yatmamama gibi 
önlemler alın
masını önerdi. 
Hastalarda ileri 
derecede uykuda 
solunum durakla
ması olması

dıran ve buruk tadı 
veren bir maddedir. 
Sınırlı alındığında 
vücuda zararlı 
olmuyor, ancak 
fazla çay içildiğinde 
tanenin, zararlı 
etkisi ortaya 
çıkıyor" dedi.
Tanenin gıdalarla 
birlikte alındığında, 
vücut için gerekli 
olan proteinlerin 
emilmesini önlediğine 
dikkati çeken uzman
lar, şunları söyledi : 
"özellikle vücut 
için önemli bazı

halinde burundan 
maske ile sürekli 
hava verildiğini 
hatırlatan 
uzmanlar, gerek
tiğinde burun 
tıkanıklığını 
gidermek, dil 
kökü büyükse 
küçültmek, yana, 
öne çekme gibi 
cerrahi müda
halelerin 
de tedavi şekli 
arasında bulun
duğunu bildirdi.

aminoasitler de 
emilmeden dışarı 
atılabiliyor.
Bu da vücudun 
işleyişini önemli 
oranda etkiliyor. 
Tanen dışında fazla 
alman kafein de 
çay içinde bulunan 
diğer alkoloid 
maddeler gibi 
karaciğerde 
toksik etki 
yapabilir. Kafein 
ayrıca fazla 
alındığında 
sinirlilik 
yapabiliyor."

Kulak 
çınlamasına 

dikkat!

Halk arasında uzak
lardaki bir tanıdık 
tarafından anılmaya 
dalalet olarak 
görülen "kulak çın
laması" sanılanın 
aksine pek çok 
önemli rahatsızlık
tan kaynaklana 
biliyor.
İnsanların ortalama 
% 20'sinde görülen 
kulak çınlaması, 
işitme kaybından 
tümöre, stresten 
tiroid ve sinüs 
enfeksiyonlarına 
kadar birçok 
hastalığın belirtisi 
olabiliyor.
Basit gibi görülen 
kulak çınlamasının 
altında ciddi prob
lemler bulunabile
ceğini belirten 
uzmanlar, bu 
durumda bulunan
lara vakit geçirme
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den doktora 
başvurmalarını 
öneriyor.
Kulak çınlamasının 
önemsenmesi 
gereken bir 
rahatsızlık olduğu 
belirtildi.
Uzmanlar. çınla
manın hastalar 
arasında daha cok 
kulakta zillerin 
çalması, tıslama, 
şıkırtı veya ıslık sesi 
olarak tanım
landığını ifade etti. 
Kulak çınlamasının 
bazen uyumayı bile 
önleyecek kadar 
şiddetli seyTedebile
ceği bilgisini veren 
uzmanlar, 
bu durumun bazen 
depresyon gibi 
çeşitli psikolojik 
sıkıntıları da 
doğurabileceğini 
dile getirdi.
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Vatandaşlar, soba zehirlenmelerine
karşı bilgilendiriliyor

İzci liderleri
Karacaali’dt
toplanıyor

Çevre ve Orman 
Bakanlığı Müste 
şar Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa 
Oztürk tarafından 
hazırlanan "Soba 
zehirlenmeleri ve 
önlemleri" kitap 
çığı İlçe Kayma 
kamlığı tarafından 
okullara ve bele 
diyelere gönde 
rilerek, vatan
daşların bil
gilendirilmesi 
sağlanıyor.
Müsteşar Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk’ün 
hazırladığı "Soba 
zehirlenmeleri ve 
önlemleri" bilgi
lerini kitapçık 
haline getiren 
Bursa Valiliği, 
tüm ilçelere 
göndererek kış 
aylarında gerekli 
bilgilerin vatan
daşlara ve özellikle 
öğrencilere 
dağıtımının 
sağlanmasını 

istedi. Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından 
getirilen kitapçık
ların bir bölümü 
okullara gönde 
rilirken, bir 
bölümü ise Gemlik 
Belediyesi ile 
belde belediyele 
rine gönderildi. 
Gemlik Kayma 
kamlığı tarafından 
özellikle soba kul
lanan vatandaşlara 
yönelik başlattığı 
soba zehirlen
meleri ve önlem- 
leri’nin bilgilen, 
dirilmesi çalış
masında Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
kanalıyla okullara 
gönderilerek öğ 
rençilerin evle 
rinde ailelerine 
konu hakkında 
bilgi vermeleri 
isteniyor.
Kitapçıkta, 
pencere ve duvar
ların delinerek 

yapılan 
bacalar, 
pencere 
veya duvar 
delinerek 
yapılan 
bacaların 
yalıtılması, 
etkili baca 
yüksekliği, 
baca başlı 
ğının önemi,
Yüksek engellerin 
baca üzerine et 
kişi, sobanın daire 
içine yerleştirilme* 
si, bacaları temiz 
lemenin önemi, 
soba borusunun 
bacaya fazla sokul
masının zararları, 
rüzgarın bina üzer
ine etkisi, dairenin 
üst kısmındaki 
kırık camların ve 
boşlukların zarar
ları, hava ile direk 
temasta olan 
beton çatılar, 
lodoslu ve inver- 
siyonlu havaların 
bacalar üzerine

SOBA ZEHİRLENMELERİ 
ve ÖNLEMLERİ

etkisi, baca detay
ları, sobada yakıl
ması yasak mad
deler ve soba 
zehirlenmesi, baca 
temizleme esasları 
ile soba ve 
bacalarla ilgili tali
matlar yer alıyor. 
Kitapçıkta yer alan 
en önemli bilgi ise 
yaşlı ve çocukların 
yalnız başına yan
makta olan soba 
yanında bırakılma- 
maları belirtilir 
ken, sobaların 
yanma yanıca ve 
parlayıcı malzeme 
lerin kesinlikle 
konulmaması 
isteniyor.

Ülkenin 81 ilinden 
gelecek olan II izci 
Kurulu Başkan Lan. 
19-21 Araİık 2003 

tarihinde Karacaali 
Spor ve izcilik 
Kampı’nda bir 
araya gelerek 
seminer çalışması 
yapacaklar.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Spor 
izcilik Daire 
Başkanlığı tarafın
dan organize 
edilen seminere 
katılacak olan izci 
liderleri ’nin 
bugün Karacaali ’de 
toplanacakları 
öğrenildi.
Karacaali izcilik ve 
Spor Kampı'nda 
buluşacak II İzci

“Liderleri 
seminerinin açılışı 
ise 20 Aralık 
Cumartesi günü 
saat 10.00 da 
yapılacak.
Açılışa katılacak

ikram edBcc«0 
öğrenilirken 
izci liderler»» 

götürmeyi usde*» 
Gemlik Maribm 
cüler ve Otoban l 
cu ler Odası taut» 
dan Gemlik ztytA 
hediye edileceği | 
bildirildi.
Çeşitli sportif 
eğlencelerinde 
yapılacağı 

katılan 11 İzci 
Liderlerinin

Gemlik ve 
yöresinde tarihi * 
kültürel zengariA 
leri bulunan

bulunacaktan 
öğrenildi.

I RAHMİ BABA RESTAURANTl

ARA SICAKLARr TABAĞI
V'v •'

(Salam, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 
peynir, rııs salatası, acılı ezme, 

hay dar i, patlıcan herze) 

BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN

(Paçanga Böreği, 
Mitite Köfte)

MÖNÜ

Mevsim Salatası 
Hindi Dolma

0.224 
0.224 
0.224
0.542 
0.544

582 22 82
582 21 65
514 47 71 Gemlik Anı Tur
524 97 86 Emrullah Şahin
575 20 15 Emre Şahin

0.532 436 18 22 Serhat Şahin

Pop Müzik’tc SİBEL 
TS.M.’be EMEL 
PhjanistYAVVZ 

VN CENGİZ
Eğlenmeye hazininsiniz

Kabak Tatlısı 
İşkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rakı
35 Şarap 

6 Bira



Kar yağışları zeytin üreticisini vururken, ANT Guta A.Ş. Umurbey deki alım merkezim zeytin yokingmdan kapattı.

3tANT Gıda alımları durdurdu
nıyt
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16 Kasım 2004 günü Umurbey Beldesi’nde zeytin atımlarına başlayan İş Bankası kuruluşu otan Ani G*da AŞ na ratan- kar yap^ara 
dönüşmesiyle atımlara ara verdi. Şimdiye kadar, Umurbey ve bölgesinden yaklaşık 200 bin kSo zeytin atara gerçekleştiren Ant Gatau 
ani bastıran kar yağışı nedeniyle, zeytin toplanamayınca Umurbey'dek i zeytin alım yerini kapattı. Geçtiğimiz yritara oranla bu jta zey
tinin geç kızarması sonucu, yeterli ürün toplanamadığını gören Ant Gıda yetkilisi Ziraat Muhendrsi İsmet Ensari, zeytur atarianra 
önümüzdeki hafta tekrar başlayacaklarını açıkladı. İsmet Ensari, zeytin atımlarını son güne kadar devam attiracektanrv bAtarta

GEMLİK GEMLİK'IN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Körfez
■mim TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
20 Aralık 2003 Cumartesi FİYATI : 200.000. TL.

‘Şarapevi’nde 
şarabın tadı başka 
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Belediye Temizlik Işleri’ni ihaleye çıkardı sonra, meclis karan aldı. Şimdi de, önce yollar yapıldı sonra, İta» gkanidb

Önce yapılıyor sonra ihaleye çıkarılıyor
anrak» 
»liftir* M
er »M 
eder®» 
numas» 
ıçeaü
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Kar düşünce...

Halk arasında bir deyiş vardır..
“Yağmur yağdı böyle oldu” diye.
Ben, bunu değiştiriyorum ve “Kar yağdı böyle 

oldu” diyorum.
Kar, Gemlik’e daha doğru dürüst düşmedi bile.
Biraz yüksek yerlerde ise, kar ulaşımı kapadı.
Dün, gazetemizde çıkan habere göre, Hamidiye, 

Şükriye, Şahinyurdu ve Fevziye Köylerinden 
Gemlik’e ulaşım durmuş...

Haydariye Köyü neye yok diye düşündüm.
Belki de unutulmuştur!
Haydariye Köyü’nde dört yıl öğretmenlik yaptım.
Kar yağmaya başlayınca, Gemlik’e paten veya 

kasnak takıp giderdi köylüler.
Minibüscü Hüsnü Amca, Tavşantepe’ye kadar 

gelir, cesaret edip ilerlerse, aracı bir yana kayardı.
Kurtarmak için, köyden gençler giderdi kurtar 

maya.
0 zamanlar, Haydariye Köyü’nde bir traktör bile 

yoktu.
Biz, daha sonra kurduğumuz kooperatif aracılığı 

ile 850’lik Üniversal marka traktör almıştık 
Haydariye \e..

Kar benim ülkemde yaşamı felç ediyor.
Zeytin üreticisi tam ürünü hasad edecekken, kar 

İndi zeytinliklere..
Gride zeytin topla toplayabilirsen..
Ant Gda, zeytin gelmeyince alanlara ara vermiş..
Dün, Umurbey'de birkaç yağhaneye uğradım 

İşleticiler oturuyor.
Gemlik te de durum aynı.
Zeytin zorlu mahsûl.
Kaba giresiye kadar nelerle karşılaşıyor nelerle..
Toplaması bir dert, satması bir başka...

İlçemizin Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Cevizli Sokak, Ece Sokak, Hamidiye 
Mahallesi Yunus Sokak, 1 Nolu aralık 
Kesik Sokak, Ufuk Sokak yanı, 
Orhaniye Mahallesi Şelale Üstü, 
Hisar Mahallesi Orman Sokak ve 
çevresindeki yolların parkeleri 
döşenmesinde karşın ihalesi 17 
Aralık 2003 günü aynı sokakların 
parke döşenmesi ihaleye çıkarıldı.
✓ Aylar önce yollan parke taş kaplanan 
ve bordür döşenen 5 sokağın parke 
kaplama işi, 17 Aralık 2003 günü yerel 
bir gazetede yayınlanan ilanla ihaleye 
çıkartıldı. Mahalle sakinleri, yollannm 
parke kaplandığını, ihaleye çıkartmaya 
anlam veremediklerini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi syf 3’de

Temizlik ihalesi yapıldı
Gemlik Belediyesi’nin Temizlik Işleri’ni özelleştirme ihalesi dûn 
yapıldı. İhaleye, 5 firma katıldı. Sonuçlar, daha sonra açıklanacak.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nde pazarte
si günü görüşülerek 
kabul edilen 
Temizlik Işleri'nin 
özelleştirilmesi ile 
ilgili temizlik işi 
ihalesi dün belediye 
de yapıldı.
Belediye İhale

Komisyonu 
Başkanlığı nca 
koşullara uyan 
beş firmanın ihaleye 
katıldığı ve teklif 
mektuplarını 
ihale Komisyonu 
Başkanlığı na sun
dukları öğrenildi. 
Komisyon, ihaleye

katılan firmalarm 
zarflarım açarak, 
şartnameye uygun 
olup olmachidarvu 
kontrol etti.
BAŞKAN
KARAR MERECEK 
Tekfifler. komisyon
ca incelenerek.
rapor hafine

Betataye Başkam

Başkan Tnrgvt rai

sonra ise. taatay® 
kazanan firarararaı 
karaaoyrara açta- 
ianacağı btafirfldL
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İbrahim Batxr 

Emekli PTT Müdun

Yaşamın kıyısında
Giritle yaşanmış 

olaylar (2)
Yaşamla savaşan insanların uzman

lara göre tek amacı var.
O da yarma daha sağlıklı hazırlan

mak.
Bunun için olan bitenin haddi hesabı 

yok.
Zaman harcanıyor.
Para harcanıyor.
Silahlar patlıyor.
Kan dökülüyor.
Saygı önlüyor.
Sevgi yitiyor.
Yürek zedeleniyor.
Olanların listesi çok uzun.
Çünkü, genellikle mutluluk, 

başkalarının mutsuzluklarıyla elde 
ediliyor.

Oysa bana göre bunların hiç birine 
gerek yok.

inşam yarına hazırlayan en önemli 
etken, insanın kendisini, yakınlarını, 
çevresini, ülkesini, milletini, bitkisini, 
hayvanını kucaklaması...

Onlara Sevgiyle ve hoşgörüyle yak
laşması.

Yolda iki kişi kavga ediyor.
O sırada Hoca Nasrettin olaya tanık 

oluyor.
Adamları ayırıyor.
Sonra da Hoca Nasrettin olaya tanık 

oluyor.
Adamları ayırıyor.
Sonra da tek tek dinliyor.
Birincisini dinliyor.
Sen haklısın diyor.
İkincisini dinliyor.
Sen haklısın diyor. >
Yoldan geçen üçüncü kişi müdahale 

ediyor.
Hocam taraftan dinledin. İkisine de 

sen haklısın dedin.
Böyle şey olur mu?
Hoca bu kişiye dönüp;
Sen de haklısın demiş.
Uzlaşmacı tavır için iyi bir örnek.
Yaşamın ortasında dolu dolu yaşa

mak için “sen haklısın” demek çok mu 
zor?

Deneyin bakalım kaybedecek 
misiniz?

@ 0800502/505/505/81515/3150150051500 0

BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL : 513 17 97- 513 96 83 
Fa* : 513 35 95
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Olayı 1950 yılında Urfa Pi l 
Memuru iken telefon görüşmesi için 
postaneye gelen ünlü heykeltraşımız 
ŞADI ÇALIK’m babasından dinlemiş
tim.

Olayı bizzat yaşamış.
Daha önceden tanıdığım, 

beraberinde gelen Urfalı onu şu sözler
le tanıtmıştı bana. (Görünüşü orta 
boylu, dolgun vücutlu hafif esmer yaşı 
altmışbeş üstü)

Girit’te RUBI lakabıyla anılır ve 
tanınırdı.

Muhitinde bileğini bükecek yoktu. 
Kahvehanesinin yanındaki şadırvandan 
kulpsuz dört tenekeyle su taşırdı 
kahvesine. Tuttuğu eli sıktığı vakit 
parmakları birbirine geçirirdi.

Urfahmın bu sözleri üzerine be 
nimde elimi tuttu ve sıktı. Seneler çok 
şey almıştı kendisinden, elimde bek
lediğim acı kuvveti hissetmemiştim.

Bir nebze olaydan bahseden Urfalı 
dan söz alarak anlatmaya başladı.

Gecenin ilerlemiş bir saatiydi. 
Kahvehanede üç veya dört kişi 
kalmıştı.

Saplı süpürgeyi almış, süpürmeye 
başlayacaktım. Sekiz on Rum delikan
lısı içeri girdi. “Gelenlere geç oldu, 
artık kahveyi kapatacağım” dedim. 
“İçlerinden biri oturmayacağız” dedi 
ve masanın birine geçip oturdular.

Gelenlerin iyi niyetle gelmediklerini 
hır gür (kendi tabiriyle MAĞLATA)

çıkarmaya geldiklerini anlamıştım. 
Bize “kahve yap” dediler.

Sordum "nasıl olsun?”
Hepsi isteklerini sıraladılar. 

Kahveleri yapıp önlerine koydum. 
Ocağa dönerken üçü yüksek sesle ne 
biçim kahve yaptın şeker doldurımg 
sun deyip yere döktüler. Onlara 
yeniden kahve yaptım.

Sinirlenmemeye çalışıyor, hep ken
dini kontrol ediyordu.

Kahvelerini içtiler.
Biri “Bir bardak su ver” dedi, 

verdim döndüm.
İkincisi “Bir bardak su ver” dedi, 

verdim. Üçüncüsü devam etti. 
Dördüncüsünde.

Bardakla beraber dört bardak su 
yan maşrapayı da doldurarak 
masalarına bıraktım.

Tabii göz ucuyla onları takip ediyo
rum. Baktım maşrapadaki suyla 
bardağı dolduruyor, iki yudum alıp 
kalanı yere serpiyor tekrar benden su 
istediklerinde tepem attı.

Ocağın köşesinde altı gaz tenekesi 
su alan küp vardı.

Küpü kucakladığım gibi masalarının 
ortasına hızla vurarak oturttum için 
ulan pez.......... için istediğin kadar
dedim.

Bu hareketim karşısında şaşırdılar, 
birbirlerinin yüzüne baktılar.

Korkudan kuyruğumu apış araşma 
almış, köpek gibi hepsi kalkıp gittiler.
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■ Belediyenin işlerine akıl fikir ermiyor

I Önce yapılıyor sonra 
I ihaleye çıkarılıyor san.

İlçemizin Dr. Ziya Kaya Mahallesi Cevizli Sokak, Ece Sokak, Hamidiye
Mahallesi Yunus Sokak, 1 Nolu aralık Kesik Sokak, Ufuk Sokak yanı, 
Orhaniye Mahallesi Şelale Üstü, Hisar Mahallesi Orman Sokak ve 

JHI1 çevresindeki yolların parkeleri döşenmesinde karşın ihalesi 17 Aralık 
2003 günü aynı sokakların parke döşenmesi ihaleye çıkarıldı.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Belediyesi, 
ilçe içinde bulunan 
muhtelif cadde ve 
sokakların beton 
bordür ve beton 
kilitli parke taşı ile 
döşenmesi için açtığı 
ihale tarihi henüz 
gelmemesine karşm, 
işlerin ihaleden 
önce bitirilmesi 
vatandaşları 
hayrete düşürüyor. 
Yerel gazetelere 
verilen ihale ilanların
da 26 Aralık 2003 
Cuma günü saat 
ll.oo’de Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğünde ihalesi 
yapılacak olan parke 
döşeme işlerinin, 
haftalar önce 
yapıldığı gözleniyor, 
ihaleye girecek 
firmalardan şart
namede belirtilen 
birçok belgenin 
istenmesi ise for-

Hamidiye Mahalle 
si’nde Ufuk Sokak 
ve yanı, Orhaniye 
Mahallesi’nde 
Şelale üstü, 
Hisar Mahallesi’nde 
Orman Sokak ve 
çevresinin parke 
taşı ve beton kilitli 
parke taşı döşeme 
işleri için Beledi 
yece 17 Aralık 
2003 günlü yerel 
biri gazetenin 
8 ve 9. sayfalarında 
yayınlanan ilanında 
adı geçen sokak
ların 26 Aralık 
2003 günü Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Mürürlüğü ihale 
odasında ihale 
edileceği belirtiliyor. 
İhaleyi kazanan 
firmayla yapılacak 
sözleşmeden sonra 
5 gün içinde yer 
tespitinin yapılacağı 
belirtilen ihale 
ilanında, ayrıca sokakların aylar önce hayrete düşenler,

malite olarak 
belirtiliyor. .
YOLLAR DÖŞENDİ
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Cevizli 
Sokak ve Ece Sokak,

yüklenici firmanın yer 
teslimini almasından 
sonra, 60 gün içinde 
yolların yapımını 
bitirmesi gerekiyor. 
İhaleye çıkartılan

döşenmesine karşm 
ihalye çıkarılmasını 
görerek

"Bizim belediyemiz 
önce döşer, sonra 
ihale eder" diyorlar.

İHALE İLANI 
w GEMLİK BELEDİYESİ:

GEMLİK İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE 
SOKAKLARIN BETON BORDÜR VE BETON KİLİTLİ 
PARKE TAŞI İLE KALDIRIM DÖŞENMESİ İNŞAATI 
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Futbol bunalımda
Futbol da bunalım var.
Takımlarını puan er tı fİMMİriri durum

ları önemli değil.
Liderde de, bunalım var.
Diğer büyük takımlarda da v ar.
Alt sıralardakilerde de, var.
Beşiktaş’a geniş hoşgörü yaramadı.
Lucescu'nun babacan tavrım futbolcu

lar kötüye kullandı.
Tümer’i ilk on bire almadı.
Tümer kafa tuttu.
İlhan Mansız oynaması gerekli olan 

maçlardı, bilinçli olarak kart cezahsrydı.
Kurabiye gibi maçlarda sahadaydı.
Sergen zaten disiplini sevmezdi.
Ama. Hiç olmazsa takımı kurtardı.
Beşiktaş yönetiminde de hastalık var.
Halen yönetim kurulunu da görevli 

olupta, bunalım bekleyenler var.
Fenerbahçe, bunalım konusunda kro

nik hale gelmişti.
Şimdilik, durum biraz yatıştı.
Ama. Fenerbahçe'ye uzun devre arası 

yaramayacak.
İkinci yan başlannda, takım yeniden 

bocalayacak.
Gelelim Galatasaray'a.
Cimbom’da büyük hesaplaşma var.
Eski defterler gündeme geldi.
Fatih Terim ile, Kaptan Bülent arasın

da geçmişten kalan bir buzlanma vardı.
Fatih Hoca ile Hakan Şükür arasında 

da, her zaman kontrollü bir kriz 
yaşandı.

Arif ve Hakan Ünsal’da bu iki eski 
futbolcuyu destekleyecek.

Çünkü onlann da, Fatih Hoca ile 
ilişkileri buzlandı.

Galatasaray yönetim kuruluna da 
başkana da büyük tepki var.

Ama. Borçtan korkuyorlar.
Yeni stad yapımından korkuy orlar.
Esas sorun futbol katımmda.
Çünkü, memur futbolcu sayısı sürekli 

artıyor.
Herkes idmana çıkıyor.
Şans verilirse, maç oynuyor.
Fakat şampiyonluk özleminden uzak, 

bir atmosferde oynuyor.
Belki de fırsat buldukça, bol bol 

dedikodu yapıyor.
Ve. Bu huzursuz ortamda, sahaya ak

madan yoruluyor.

I ^(ZA/UA/ |
Gece bekçisi yol ortasında yatan 

sarhoşu dürttü.
- Ne bu hal. Haydi bakalım karako

la. Sarhoş yanın yamalak baktı ve 
konuştu.

- Ne aptal bir adamsın. Kalkabîlsem 
ben eve gidiceğim.

Karakola neden gideyim.
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Süper benzin tarihe karışıyor
Kurşunsuz benzine 
göre 31 kat daha 
fazla kurşun içeren 
süper benzinin 
kullanımının, 
Türkiye’de 2004 
Şubat ayından 
itibaren yasak
lanacağı, tüm 
araçlarda kurşunsuz 
benzin kullanımının 
zorunlu olacağı 
bildirildi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk, 
yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin hava 
kirliliği konusunda 
önemli sorunlar 
yaşadığını ve bu 
konuda yıllardır 
mücadele verildiğini 
söyledi.
Bakanlık olarak bu 
sorunları temelinden 
çözmek için yoğun 
bir çalışma prog 
ramı başlattıklarını 
vurgulayan Öztürk, 
bunların başında 
hava kirliliğine 
yol açan kurşunlu 
benzin kullanımının 
kaldırılmasının 
geldiğini ifade etti. 
Ülkede süper benzin 
kullanımının çok 
yaygın olduğunu ve 
bu türün kurşunsuz 
benzine oranla 31 
kat fazla kurşun 
içerdiğini vurgu
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layan öztürk, 
şunları söyledi: 
"Egzozdan çıkan 
kurşun doğrudan 
soluduğumuz hava 
İle birlikte ciğerle 
rim ize ulaşıyor. 
Havadaki kurşun 
özellikle anne 
karnındaki bebeğin 
ölümüne ya da 
özürlü veya felçli 
doğmasına yol 
açıyor. Araç yoğun
luğunun ve buna 
bağlı olarak hava 
kirliliğinin çok 
olduğu büyük 
şehirlerde yaşayan 
çocuklarda öğren
me yeteneğinde 
kayıplar ve görme 
bozuklukları 
görülüyor. Bu 
kirlilik 0-6 yaş 
grubu çocukların 
sık aralıklarla 
hastalanmasına 
yol açarak, gelişim
lerini olumsuz 
yönde etkiliyor. 
Bu nedenle Avrupa 
Birliği ülkelerinde 
kurşunlu benzin 
kullanımı 1993 
yılında yasaklandı. 
AB ülkelerinde 10 
yıl önce yasak
lanan kurşunlu 
benzin kullanımı 
2004 yılında 
Türkiye'de de 
kaldırılacak." 
Türkiye’de de temiz

ve sağlıklı bir çevre 
için süper benzin 
kullanımının kesin
likle yasaklanması 
gerektiğini vurgu
layan Öztürk, bu 
konuda gereken 
altyapı çalış
malarının tamam
landığını aktardı. 
TÜM ARAÇLARDA 
KURŞUNSUZ 
BENZİN 
KULLANILACAK 
Öztürk, 2004 yılının 
Şubat ayından 
itibaren ülkede tüm 
araçların kurşunsuz 
benzin kullan
masının sağlanaca 
ğım ifade ederek, 
şunları kaydetti: 
"Süper benzinin 
yerine AB ülkeleri, 
ABD, Singapur, 
Japonya ve Hong 
Kong’da kullanılan 
alternatif yakıt 
üzerinde çalışıy
oruz. Çıkarılacak 
Temiz Hava 
Kanunu kapsamın

da yayınlaya
cağımız genelge ite 
akaryakıt üreten 
yerleri benzine 
kurşun atmamaları 
konusunda uyara
cağız. Kurşun yeri 
ne sodyum, pota
syum ya da fosfor 
bileşiklerinin kul
lanılmasını sağlay
acağız. Amacımız 
benzindeki kurşu 
nu sıfır düzeyine 
indirmek.
Kurşunlu benzin 
kullanımı, 2004 
yılı içinde 
Türkiye'de de 
tamamen ortadan 
kaldırılacak." 
Öztürk, kurşunlu 
benzinin yasaklan
masından önce 
kamuoyunun konu 
hakkında bil
gilendirileceğini, 
kurşunlu ile kurşun
suz benzinin sağlık 
üzerindeki etki
lerinin anlatılacağını 
sözlerine ekledi.

İ

I

Kapıdan 
satışlarda 

yeni dönem
Sanayi ve Ticaret 
Bakan ı Ali Coşkun, 
kapıdan satış 
yapacak olan satıcı 
ve sağlayıcıla rda 
bulunması gereken 
unsurların, uygulama 
Yönetmeliğinin 5. 
maddesinde düzen
lendiğini belirterek, 
"Buna göre, yönet
melik kapsamındaki 
satışlarla ilgili 
olarak faaliyette 
bulunan satıcı veya 
sağlayıcıların 
ödenmiş sermaye 
leri en az 25 milyar 
lira olmak zorun
dadır" dedi.
Coşkun, yaptığı açık
lamada, 4077 sayılı 
Tüketicinin Korun 
ması Hakkında 
Kanun’un kapıdan 
satışlara ilişkin 
hükümlerinde 
değişiklik yapan 
4822 sayılı Kanunun 
14 Haziran 2003 
tarihinde yürürlüğe 
girdiğini hatırlatarak, 
bu kanun değişikliği 
çerçevesinde yine 
aynı tarihte yürürlüğe 
giren bir başka 
düzenlemenin ise. 
Kapıdan Satışlara 
ilişkin Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik olduğunu 
belirtti. Yapılan 
değişikliklerden 
önceki 8 yılhk 
dönemde 122 bin 
tüketicinin mağdur 
edildikleri iddiasıyla 
başvurduğunu 
bildiren Coşkun.
"Bu da göstermekte
dir ki. bakanlık 
olarak yaptığımız 
tüm eğitici çalış
malara rağmen 
kapıdan satış 
yöntemi ile satış 
yapanların bir 
bölümü, ticareti, 
tüketicileri istismar 
etmek olarak 

algılanmışlardır' 
dedi. Codam, 19% 
yafandan itibarca, 
bakanlığı tarafasdar 
onaylanan bin 795 
adet Cayma Bödna 
Belgesi nin. Yönel 
meliğin Geçid 1 jmİ 
desine göre 14 Ara 
hk 2003 tarihinde 
iptal olduğumu be 
nedenle, söz kocca 
Cayma Bildirim 
Belgelerine yeni na 
işlemi yapılamaya
cağını açıkladı.
Bu alanda faaliyet 
gösteren gerçek wşr 
tüzel kişilerin, ster 
kezlerinin buhaatağı 
il Sanayi ve Ticaret 
Müdürlüğüne baaaa- 
rarak Kapıdan Sats 
Yetki Belgesi ahnaar 
gerektiğini behrte» 
Coşkun, şunları 
kaydetti: "Kapıdan 
satış yapacak olan ] 
satıcı ve sağlayıatar 
da bulunması gen , 
ken unsurlar, uygr- j 
lama Yönetmeli 
ğinin 5.maddesinde 
düzenlenmiştir.
Buna göre, yönet
melik kapsamındaki | 
satışlarla ilgili 
olarak faaliyette 
bulunan satıcı new 
sağlayıcıların öder- i 
m iş sermayeleri «■ 
az 25 milyar lir» 
olmak zorundadır 
Bakan lığımızca 
yapılacak denetim 
ler sırasında.
Kapıdan Satış Yrtfc 
Belgesi almadan 
kapıdan satış 
faaliyetlerinde 
bulunduğu tespit 
edilenlere. 
4077 saydı 
Kanunun 
25/3. maddesine 
göre, her bir satış 1 
işlemi için 
250 milyon üre 
idari para cezası 
uygulanacaktır'

a
PART TIME ÇALIŞACAK 

GAZETE DAĞITICISI ARANIYOR
KÖRFEZ GAZETESİ

İstiklal Csd. Bore $k. Akbank Arshjı Ne 5 8 
Tel: (0.224) 513 96 83 GENLİK
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‘Şarapevi’nde şarabın tadı başka
Dereboyu’na açılan ve yalnızın şarabın satıldığı ilçenin tek Şarap Evi Sahibi Fatih Yavuz, şarabın insan 
sağlığına da iyi geldiğini söyledi. Üzümün kabuğunda bulunan Araştırmacı Dr. Lousı Donneily resveratroi- 
un akciğerlerde oluşan zararın büyümesini ve hastalığın daha da kötüye gitmesini engellediğini söyledi.
Stvfettln SEKERSÖZ 
Özellikle de kırmızı 
şarabın, gerçekten 
‘hayat suyu’ olduğu 
iddia ediliyor.
Çünkü insanlara 
resmen hayat 
bahşediyor!
Damarları ve 
kalbi koruduğu 
gerçeğinden sonra 
şimdi de, ‘akciğer 
anfizemi’nde de 
yararlı olduğu 
ortaya çıktı.
Pazaryerinin kurul
duğu Dereboyu’na 
girdiğinizde 18 
numaralı mağazada 
yeni bir satışyeri 
gözünüze çarpıyor. 
Adı,"Şarap Evi" 
İşleticiliğini ise 
Fatih Yavuz 
yapıyor.
Yavuz, Gemlik’te 
şarapçılığın 
yeterince 
tanınmadığını 
gördüğünde bu tip 
bir işyerini açmayı 
düşünerek, ilk 
adımı atmış. 
Müşterilerimin 
çoğunluğunu 
bayanların oluştur
duğunu söylüyor. 
Ve Şarap Evi’nde 
bir milyon 600 bin 

liradan, 12 milyon 
liraya kadar her 
çeşit şarapların 
bulunduğunu 
açıklıyor.
Kırmızıdan beyaza 
damak tadını ve 
zevkini bilen her 
insana hitap ede
bilecek lezzette 
şarapların bulun
duğu Şarap 
Evi’nde bayanların 
özellikle istedikleri 
Pembe Roze’nin 
müşterisi 
oldukça fazla. 
Fatih Yavuz’dan 
şarap hakkında 
bilgiler alırken 
şaşırıyoruz, çünkü 
şarabın kırmızı 
sının bir hayli mari 
fetleri de varmış. 
Kalp ve akciğer 
rahatsızlıklarında 
faydalı olabileceğini 
öğreniyoruz.
Ayrıca kırmızı şarap 
ta doğal olarak 
bulunan bir 
bileşiğin, anfize- 
minde (dokuda 
hava ve gaz 
birikmesi sonucu 
aşırı derecede 
şişme ve sonuçta 
nefes alma zorluğu)

Şarap Evi Sahibi Fatih Yavuz, damak tadını ve zevkini bilen her insana hitap eden şarap 
ların bulunduğunu söyledi. Şarap Evi’nde yılbaşı için hediye sepetleri de hazırlanıyor

mücadelede 
yardımcı olduğu 
belirtiliyor. 
ÜZÜMDE 
RESVERATROL 
Bilim adamlarının 
kırmızı üzümün 
kabuğunda bulduk
ları ‘resveratrol’ 
adlı maddenin, 
akciğerde hastalık
lara yol açan zararlı 
kimyasalların 
miktarını düşüre- 
bildiğinin sap

tandığını söyleyen 
Fatih Yavuz, bilim 
adamlarının sağlıklı 
ve dengeli bir diyet 
kapsamında, belli 
seviyede kırmızı 
şarap içmenin, 
akciğer iltihaplan
masını azaltabile
ceğini belirledikleri
ni açıklıyor.
Fransa gibi şarap 
içenlerin çok 
olduğu ülkelerde 
kalp krizinden

ölenlerin oranının 
düşük olmasının 
şaraba bağlandığını 
öne süren Yavuz, 
yapılan araştır
malarda ‘Pulmoner 
anfizem’in (akciğer 
anfizemi) genellikle 
steroidlerle tedavi 
edildiğine dikkat 
çekerek, 
"Araştırmalarda 
resveratrolun 
bu hastalığın 
tedavisinde daha 

et fcrfı 

iddia edıbyor ~ 
dedL 
Araştırmacı Dr 
Lomse DonneBy, 
resveratrahm 
akciğerlerde 
oluşan rar arm 
büyümeeiori w 
hastalığın daha da 
kötüye gitmesini 
engellediğini 
kaydettiği arastam 
malarında "şarap 
bardoklanmda. 
müzmin akciğer 
hastalığını 
durdurmak için 
yeterince reste 
ra t rol olmaması 
durumunda, 
bu maddenin 
doğrudan 
alınabileceğini’ 
ifade et t >ğmı 
söyleyen Fatih 
Yavuz, şaraba 
Gemliklilere 
sevdir mek km 
çahstaklanaaa 
söyledi.
Yavuz ayraca 
ydbaso için değişik 
şarap sepetlerini 
hazartnaada^m 
şarap sevenlere 
maaydeledı
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✓ Danşmanlk
✓ WebTdsoHm
a/Kcvye Tamte

Gak h Nntea Km : 1V: M (BU Td; |U24 513110 ■ 5U12 25
«aw.attivobilisiM.coM

aw.attivobilisiM.coM
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340 belde belediyesi
Sayüj

Sıcak tulan giysiler çiji

kapatılıyor
Konuya ilişkin yasa 
teklifi Meclis İçiş* 
leri Komisyonu’nda 
kabul edileli.
AKP Denizli mil
letvekili Ümmet 
Kandoğan tarafın
dan verilen ve 
komisyonda benim
senen kanun 
teklifiyle, 2000 
yılındaki son 
nüfus sayımına 
göre nüfusu iki 
binin altında olan 
belde 
belediyelerinin 
tüzel kişiliği 
kaldırılıyor. 
Nüfusu iki binin

altında olan ilçe 
merkezlerindeki 
belediyeler ise kap
atılmayacak. Tüzel 
kişiliği kaldırılan 
belediyeler, sınır
larına bitişik başka 
bir belediye olması 
halinde bu 
belediyeler ile bir
leştirilecek. Aksi 
takdirde köy haline 
dönüştürülecek.
Yakındaki 
belediyeye 
bağlanan 
belediyelerin tüm 
borç, alacak ve 
personeli yeni 
belediyeye geçecek.

Köye dönüştürülen
lerin borç ve ala
cakları ise İl Özel 
İdaresi’ne 
devredilecek. Köye 
dönüştürülen 
belediyelerdeki 
çalışanlar ise mev
cut haklan 
korunarak vali 
tarafından diğer 
kamu kurum ve 
kuruluşlanna 
atanacak, 
başlatılacak.

Kapatılan 
belediyelerdeki 
yönetim organlan 
28 Mart 2004 
yerel seçimlerine 
kadar görev 
yapacak.
Yasa teklifinin 
Meclis Genel 
Kurulu’nda da 
kabul edilmesi 
durumunda 
340 belde 
belediyesi 
kapatılacak.

Hafta başmdaan 
itibaren tüm yurdu 
etkisi altına alan 
kar yağışlarının art
ması nedeniyle 
vatandaşlar uyarıldı. 
Uzmanlar, tek bir 
kat, ağır ve kaim 
giysi yerine, birkaç 
kat bol, hafif, 
sıcak tutan giysiler 
giyilmesini tavsiye 
ediyor. Eldiven 
yerine baş parmaklı

kitle ulaşım 
araçlarını kul
lanın diyorlar 
Uzmanların, kar 
fırtınası sırasaad* 
araçta bukmaafam 
önerileri ese soşie 
Aracınızı kenara 
çekin ve dortki 
flasörl erinizi aca. 
Radyo antenine, 
tehlike bildiren 
bayrak asın.
Aracınızın motoru*

Yurtdışına öğretmen gönderilecek
Yurtdışında yaşayan vatan
daşların çocuklarının eğiti
mi için sınavla 712 öğret
men görevlendirilecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
anaokulu, sınıf, Türkçe ve 
Türk Dili Edebiyatı, 
Matematik, Fen Bilgisi, 
İngilizce ve Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi, Resim, İş 
Eğitimi, Müzik, Beden 
Eğitimi, Bilgisayar, 
Rehberlik ve diğer bazı 
meslek dallarında

görevlendirilmek üzere 
yurtdışına öğretmen 
gönderecek.
Avrupa ülkelerinde görev 
yapacak öğretmenlerin 
bulunacağı ülkenin diline 
göre Almanca, İngilizce 
veya Fransızca bilmesi 
gerekiyor. Avrupa 
ülkelerine sadece sınıf ve 
anaokulu branşlarında 
öğretmen gönderilecek. 
Öğretmenlerin 
29 Aralık 2003

16 Ocak 2004 
tarihleri arasında Milli 
Eğitim Bakanlığı’na şahsen 
başvurması gerekiyor. 
Başvurusu kabul edilen 
adaylar, 29 Şubat 2004 
tarihinde test usulü sınava 
tabi tutulacak. Sınavı 
geçen adaylar mülakata 
alınacak.

MİLYON AİLE GAZİNOSU
2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ

DÜĞÜN • NİŞAN • SÜNNET ■ ÖZEL ĞÜN ■ EĞLENCE ■ 
TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN

REZERVASYON TEL . 513 10 71

torba eldiven 
giyilmesi de bir 
diğer öneri.
Fazla hareketten 
kaçınılması gerek
tiğini belirten 
uzmanlar, 
"Vücudunuzda 
hipotermi (düşük 
ısı) belirtileri var 
mı, takip edin? 
Eğer bu bulgular 
var ise acilen tıbbi 
yardım isteyin.

saat bası 10 daldke 
çalıştırıp ısıtın. 
Motor çalışırken 
pencereyi az nA- 
tarda acın, egzoz 
borusunun karla 
tıkanmasını engel
leyin. Vücut 1SCTD 
korumak için 
hareket edin. Bir 
araya gelip Kar
maya çalısın. Sıra 
ile uyuyun. Araç 
aküsünün bosaha»-

Isınmak için 
yakıtınızı idareli 
kullanın. Eviniz

masına dikkat edh
Tenha veya kırsal 
alanda kar fırtmaar

normalden biraz 
daha serin olabilir. 
Karozenli ısıtıcıla 
nnızı dışarıda 
doldurun, yanıcı 
maddelerden 1
metre uzak olması 
nı sağlayın. Her 
hangi bir yere git
meniz gerekiyorsa.

na yakalandıysaaa. 
kar üzerine geni* 
bir giysi yayın. 
Böylece kurtarma 
görevlilerinin sizi 
görmesi kolavlas»
Kar fırtınası 
geçince, arabam? 
dan çıkıp biraz 
yürüyün.

FORffEVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

*YAZGAN* ve "YETKİN' ŞmpçM 
____  Gemlik Bayii

TOPTAN FİYATLARLA
PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLAN» ı

FSOFRA” 
ŞARABI 

.1.600.000
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Grip sonrası zatiirreye dikkat!
Uzmanlar, son yıl* 
lorda zatürreenin 
sebep olduğu 
ölümlerin, diğer 
bulaşıcı hastalık
lardaki gerile
menin aksine 
arttığını söyledi. 
Uzmanlar, kış 
mevsiminin, 
zatürreenin sık 
görüldüğü bir 
zaman aralığı 
olduğunu 
belirterek, 
“Zatürree, halen 
en öldürücü 
hastalıklar 
listesinin 
başlarında yer 
alıyor. Dünyada 
her yıl 4.4 milyon 
kişi zatürreeden 
ölüyor” dedi.
Son yıllarda zatür
reenin yol açtığı 
ölümlerin, diğer 
bulaşıcı hastalık
lardaki gerile
menin aksine art
tığına işaret eden 
uzmanlar, “Zatür 
ree, ülkemizde 
hastane ölüm
lerinin 5. nedeni
dir. Ayaktan 
tedavi edilen 
zatürreeli hasta
larda ölüm oranı 
yüzde 1-5 arasın
da iken hastan

eye yatırılarak 
tedavisi gereken 
hastalarda hu 
oran ortalama 
yiizde 12’dir. 
Yoğun bakımda 
tedavisi gereken 
olgularda ise 
yüzde 50’ye 
kadar çıkmak
tadır” diye 
konuştu.
Uzmanlar, özellik
le bebekler, çocuk
lar ve yaşlılar ile 
süreğen hastalığı 
olanlarda, zatür
reenin hem daha 
sık görüldüğünü, 
hem de daha 
ölümcül seyret
tiğine dikkati çek
erek, şöyle 
devam etti: 
"Zatürree, akci 
gerin iltihabıdır. 
Yüksek ateş, 
üşüme, terleme, 
öksürük, balgam 
ve göğüs ağrısı 
en fazla görülen 
belirtileridir.
Nefes darlığı, 
hırıltılı solunum 
ve morarma ile 
halsizlik, kırgınlık 
gibi yakınmalara 
da sık rastlanın 
Bazen bunların 
sadece bir ya da 
ikisi bulunabilir.

Bu belirtileri 
taşıyan kişiler, 
özellikle bebek ve 
yaşlılar ile 
müzmin bronşit, 
kalp yetmezliği, 
şeker hastalığı, 
karaciğer ve 
böbrek yetmezliği 
gibi süreğen 
hastalığı olanlar, 
gecikmeden 
hekime başvur
malıdır. Erken 
tedavi, zatürree
den ölümleri 
önlemektedir. ”
Grip salgınları 

sonrasında, 
toplumda zatürree 
salgınları 
görülebildiğini de 
dile getiren 
uzmanlar, düzenli, 
stresten uzak bir 
yaşam ve dengeli 
beslenmenin şart 

olduğunu söyledi. 
Uzmanlar, “Alkol 
ve sigara kul
lanımının önlen
mesi, hijyenik ve 
sağlıklı çevre, 
zeminde var olan 
süreğen hastalık
ların kontrol ve 
tedavisi, grip ve 
benzeri solunum
sa! enfeksiyonlar 
sırasında istira
hat ve destek 
tedavisinin ihmal 
edilmemesi, risk 
gruplarında grip 
ve zatürree 
aşılarının yapıl
ması ve belirtiler 
ortaya çıktığında 
erken tedaviye 
başlanması, 
zatürreeden 
ölümleri azalta
cak önlemlerdir.” 
dedi.

Düzensiz yemek 
yiyenlerde risk

Düzensiz yemek 
yiyenlerde alkol, 
uyuşturucu ve 
sigara bağımlığımn 
daha çok görüldüğü 
bildirildi.
Yapılan araştırma
da. düzensiz 
yemek yiyenlerin 
alkol ve uyuşturucu 
bağımlısı olma 
riskinin, düzenli 
yiyenlerden 5 kat, 
alkol ve uyuşturucu 
kullananların 
düzensiz yemek 
yeme riskinin 
kullanmayanlara 
oranla 11 kat fazla 
olduğunu ortaya 
koydu.

Hafızayı kuvvetlendirmenin 10 yolu NÖBETÇİ ECZANE
İstemesek de bazı 
şeyler zamana bağlı 
olarak unutuyor, 
hafızamızdaki bilgi
leri, telefon numar
alarını, isimleri çok 
net hatırlayamıyo 
ruz. Bilimsel 
araştırmalara göre, 
üniversite mezunu 
bir genç 1 yıl İçinde 
sahip olduğu 
mesleki bilgilerin 
yüzde 10 unu 
kaybediyor.
Unutmayı en aza 
indirgemeyi ya da 
hafızamızı 
kuvvetlendirmeyi 
yediğimiz besinlerle 
ve egzersizlerle 
başarabiliriz. 
u/ww.egitimplatfor- 
mu.com’ sitesinde 
yer alana bilgiye 
göre hafızayı 
kuvvetlendirmenin

10 yolu şöyle: 
"1. Soya : 
Soyadaki doğal 
östrojen hafızayı 
hem kuvvetlendiri 
yor, hem kıvrak
laştırıyor.
2. Hafıza mineral
leri : Vücutta demir 
ve çinko azlığı, 
belleği zayıflatıyor, 
çünkü azalan 
hemoglobin 
nedeniyle beyne 
yeterince oksijen 
taşınmıyor.
3. Kahve : Kafein 
zihin performan
sını, hafıza ve kon
santrasyonu 
artırıyor.
4. Zihin egzersizi: 
Zihnini aktif tutan
larda bellek daha 
kuvvetli.
5. Sakız çiğnemek: 
Sakız çiğnerken

beynin ’hipocam- 
pus’ bölümü daha 
iyi çalışıyor.
6. Biloba: Aynı adlı 
ağaçtan elde edilen 
madde, damarları 
açıp beyne daha 
fazla oksijen 
taşıyor.
7. Vücut egzersizi: 
Haftada üç kez 
yanm saatlik egz
ersiz, hafızayı 
zayıflatan stresi 
azaltıyor.
8. Adaçayı : Zihin 
yorgunluğu için en 
iyi çare. Adaçayı 
familyasından limo
nun yağından elde 
edilen esansın da 
konsantrasyonu 
artırdığı 
keşfedilmiş.
9. B vitamini: Beyni 
serbest radikaller
den koruyup beyne

20 Aralık 2003 Cıaarttıi 
SERİM ECZANESİ 

21 Aralık 2003 Pazar 
SAĞLIK ECZANESİ

daha fazla oksijen 
gelmesini sağladığı 
için Niacin. B3.
B13 vitaminleri 
bellek için çok 
önemli.
10. Yağlı bahk eti: 
Haftada üç kez 
yağlı bahk veya üç 
gün 330 mg. balık 
yağı hapı, hafızayı 
güçlendirecek 
'Omega 3' yağ asit
lerini almanız için 
yeterli".

¥■_ : 31 SAYI : 1725
FİYATI : 200.000 TL (KDV DaM 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İskri Müdürü : Serap GÜLER 

istiklal Cad. Bora Sok. 3 B 
Tel: 5131797 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yer : KÖRFEZ OFSET
M^baackk-YanBokk-lleKiarKAk Tesis
İstiklal Cad. Bora Sok. V? 3 B GEMLİK 
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Kursiyerlere hammadde
Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde el işleri ile uğraşan kursiyerlerin sıkın
tı çektikleri boyanmamış ahşap malzeleri artık Gemlik’te de bulmak mümkün.
Seyfettin SEKERSOZ

Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü ’ nün 
açtığı el işi 
boyama kursları
na katliamlara 
yönelik 
hizmetlere her 
gün yenileri 
ekleniyor.
MDF’den yapılan 
ve boyandıktan 
sonra çok güzel 
görünüm kazanan 
tepsi, ekmeklik, 
sandık, çiçeklik 
gibi tahta 
malzemeyi kursa 
katılanlar için 
getirdiğini 
söyleyen Gökhan 
Özler, "Ham 
olarak getirdiği 
miz bu malzeme

I leri alan kişiler 
katıldıkları kurs 
tarda edindikleri 
beceriyle boya
yarak güzel

Gökhan Özler, daha çok Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
kursiyerlerinin kullandığı MDF’den yapılmış malzemeleri 
ham madde olarak getirdiklerini söyledi.

hediyelikler 
meydana getire
biliyorlar" dedi. 
Daha önceleri 
ilçe dışından 
getirilen ancak

son zamanlarda 
birçok dükkanda 
hizmete sunulan 
hediyelik boyama 
eşyalarının önce
likli olarak Halk

Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü 
kursiyerlerinin 
kullandığı 
belirtildi.

■■ ■■ ■■Surucu 
kurslarına 

usta öğretici
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Sürücü kurslarında 
direksiyon eğitimi 
veren eğitmenler 
için "usta öğreticilik" 
kursları açılıyor.
Direksiyon eğitimi 
usta öğreticilik 
belgesi almak 
isteyenlerin 
en az lise mezunu 
olmaları bildirilirken 
3 yıllık sürücü 
belgesi sahibi 
olmaları isteniyor. 
Müracaatların 22 
Aralık 2003 ile 
23 Ocak 2004 
tarihleri arasında İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Özel 
Öğretim Bölümü'ne 
yapılacağı belirtildi. 
Sınavların ise, 
9-27 Şubat 2004 
tarihlerinde 
Osmangazi Atatürk 
Lisesi’nde mesai 
saatleri bitiminde 
yapılacağı bildirildi.

Ayrıca, Trafik ve 
Çevre Bilgisi Usta 
Öğretici’si 
Kursu’nun da 
açıl a cağı ve bu 
kursa katılmak 
isteyenlerden 
Yüksek Öğrenim 
belgesi ve bir yıllık 
sürücü belgesi 
sahibi olunması 
isteniyor.
Bu kursa müracaat
ların yine
22 Aralık 2003 ile 
23 Ocak 2004 
tarihleri açıklanırken 
sınavların Osman 
gazi Lisesi’nde 
1-19 Mart 2004 
tarihlerinde yapıla
cağı açıklandı.
Yapılacak sınavlarda 
başarı göstererek 
belge alanların 
tüm yurtta 
faaliyet gösteren 
sürücü kurslarında 
görev alabilecekleri 
belirtildi.

r RflHIMi”3Hb7TRESTHCİrHHT I
MÖNÜ

ORDÖV TABAĞI

(Salam, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 
peynir, rus salatası, acılı ezme, 

haydari, patlıcan herze) 
BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 
0.224 582 22 82 
0.224 582 21 65 
0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur 
0.542 524 97 86 Emrullah Şahin 
0,544 575 20 15 Emre Şahin 
0.532 436 18 22 Serhat Şahin 

Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) 
Orhangazi / BURSA

ARA SICAKLAR

(Paçanga Böreği, 
Mitite Köfte)

Pop Müzik’te SİBEL 
T.S.M.’te EMEL 
PhpoıirtYAVVZ

VM CENGİZ
. Eğlenmeye hazımlısınız

Mevsim Salatam 
Hindi Dolma 
Meyva - Çerez
Kabak Tatlısı 

işkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rakı
35 Şarap

6 Bira 
Meşrubat (Limitsiz)



Küçük Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu’nda açılan okuma yazma kursunun birinci etabı 25 Ocak 2004’te sona erecek

Okuma-yazma öğrenmenin yaşı yok
Küçük Kumla’da gönüllü hanımların kurduğu Küçük Kumla Kültür Sosyal Yardımlaşma Demeği öe Haft Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği okuma yazma kurslarına, Kumla’ya Anadolu'nun çeşitti yerlerinden gelen 27 bayan katikfa. 
Kursiyerlerin 23’ünün okuma yazmayı öğrendiğini söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu. ‘"Okuma yazma öğren
menin yaşı yoktur” dedi. Çetinoğlu, okuma yazma bilmeyen herkesi açacakları okuma yazma kurslarına beklerkk er nı söyledi. öde

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK _

KErfez
BHHHI TARAFSIZ SİYASÎ GAZETE —————
22 Aralık 2003 Pazartesi FİYATI : 200.000, TL.

Mimarlar toplanamadı
Mimarlar Odası Gcmfik TesKteKğTMn 7. 
olağan gene! kamte çoğurtek sağkmamadhğı 

I için yaptemadı 26 kayıttı üyesi tatenMi
Gemlik Mvnartar Oda» TfsssâcMğTnan kun»> 
luşunda bir ytf yönetim tente uyteğ* yapa* 
Orhan Bulut beş dönemde BaykaaMk görevini 
yürütüyordu. Gürle İş Merfcea/nde tetenaa 
Mimarlar Odası TemsHciüği'nde açdteao 
yapan Orhan ButuL yeteri üye saytenm gendi 
kurula gelmemesi nedeniyle, tepteteaa 2* 
Aralık 2003 Pazar gününe ertetendjğm? bekrtfi.

Genç Parti üçe Başkanı Haşan Kula, son günlerde Genç Parti’ye yönelik haksız suçlamalar başlatıldığını söyledi

“Moralimizi bozamazlar”
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Yaz dururken kışın onarım olur mu?
, 2003 mali yılı bitmek üzere..

Kamu da bu nedenle büyük telaşlar yaşanıyor.
Bu telaşlar salt kamuda değil, iş dünyasında da 

yaşanıyor.
Kamu da çalışanlarının neredeyse 150 günü tatil 

ile geçiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı personeli kamuda en uzun 

tatili yapan kurumlar arasında. Yılın ortasında 15 
gün, yaz aylarında ise iki ay okullar tatilde.

Tatili bu kadar bol olan ve okulları boş duran bu 
kurumun yapım ve onarım çalışmaları bu aylarda 
yapılmaz da öğrenimin yapıldığı aylarda okulların 
onanını başlar.

Geçtiğimiz ay Kız Meslek Lisesi, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, Gemlik Lisesi, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, Umurbey Abdullah Fehmi Sağlık Meslek 
Lisesi, (Hasanağa ve Karacaali Kampları bunları ayrı 
tutuyorum) gazete ilanları yapıldıktan sonra pnarıma 
girdiler.

Bir tarafta onanın, öbür tarafta öğrenim...
İş böyle olunca kaloriferler de yanmaz, öğrenciler 

de üşürler..
Geçtiğimiz gün, büromuzun önünde bir grup 

öğrenci gelip okullarında kış ortasında kaloriferlerin 
yanmadığım, derslere üşüyerek girdiklerini söyledi 
ler.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta İlçemize kar düştü.
Günlerce hava ısısı sıfır ve altında oldu.
Sıcak büromuzda bile ısı yetersiz kaldı.
Öğrenciler haklı, devlet bu işi bir türlü düzene 

sokamıyor. Yaz aylarında ödenek çıkartmayarak 
kışın olmayacak zamanda onarım yaptırıyorlar.

Bu tür olaylar ancak bizim ülkemizde yaşanır.
Ayıp oluyor beyler ayıp,. __

✓ Genç Parti İlçe 
Başkanı.Haşan Kula, 
düzenlediği basın 
toplantısında, son gün
lerde partilerine yöne
lik’ karalamaların art
tığına dikkat çekerek, 
“4 kişi gider, 44 kişi 
buluruz. Genç Parti’de 
bir tek üye kalmasa 
dahi Haşan Kula bu 
partinin bayrağını 
dikecektir” dedi.

✓ Yerel seçimlerde 
belediye başkanlığını 
mutlaka kazanacağız 
diyen Kula, “Saldırı 
lar bizi yıldırmaz. 
Bu işte ölmek var. 
dönmek yok. ” dedi. 
Kula, partilerinden 
istifa edenlere 
gönderme yaparak, 
uBizitn moralimizi 
bozamazlar" dedi. 
Haberi sayfa 3 de

Gemlik Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi’nde kaloriferier yanmıyor

Öğrenciler “donuyoruz”
Gemlik Teknik Lisesi ve Ana 
dolu Endüstri Meslek Lisesi’n 
de kaloriferlerin yanmaması 
öğrencileri çileden çıkardı. 
Geçtiğimiz hafta hava ısısının 
sıfıra düştüğü ve kar yağdığı 
sırada, okul kaloriferlerinin 
yanmadığı ve sınıfa paltolar 
ile sokulmayınca donarak 
ders yapmak zorunda 
kaldıklarını söylediler. 
Gazetemizi ziyaret eden bir 
grup öğrenci, soğuk sınıflarda 
ders yapmak zorunda kaldık
larını, bir haftadır kalorifer 
sorununa çözüm bulunma
ması nedeniyle, bu konunun 
basın yoluyla İlgililere 
duyurulmasını isteyerek, 
okul kaloriferlerinin 
bir an önce yakılarak,

sınıflannda ders yapmak eddfedMeririi söyleyen
istediklerini belirttiler. öğrencter, kış ortasmda
Soğuk sınıflarda, öğretelim soğukta ders yaptemaya-
iyi dinleyemedikterini ve bu çağam, gerekirse okuKarm tatil
durumun başanlanm da ı tem ısı gerekliğini hUrttikı

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’te siyaset
Seçim yaklaşıyor partilerde aday adayı 

I yarışı başladı.
Yanş daha çok AKP içinde.
iktidar Partisi ya.
Doğal olarak da yöneliş AKP’ye.
Aday adaylarından biri belki de en ilginç 

I olan Nurettin Avcı.
Gemlik’in geçen dönem belediye 

I başkanı...
Yani göreve seçilemeyerek, Belediye yi 

I Mehmet Turgut'a devreden kişi.
Çalışma döneminde Gemlik’te olumlu 

I izlenimler bıraktı.
Çok katlı yapılara verdiği izinler, 

I Gemlik’in girişine dikilen iki dev yapı, çevre- 
I çilerle planlamacıların eleştirisini aldıysa da 
I geniş bir kesim Başkanı onayladı.

Ne var ki bu olay, 1998 yerel seçim 
I sonuçlanna pek yansımadı ama.

Önce aday adaylığı sonra da adaylığı 
I kesinleşirse 2004 seçimlerinde başkanlık 
I forsunu göndere çekecek gibi gözüküyor.

Ancak siyaset bu...
Gemlik çeşitli yönlerden rüzgar alır.
Dağdan mı, denizden mi bu bilinmez.
Poyraz da olur lodos da.
Karayeli unutmamak gerekir.
Ayrıca yerel siyaset ulusal siyasete de ben-

I zemez. Aday çok önemli.
Adayın insan ilişkileri, iş bitirilebilme 

I yeteneği, karizması.
Adayı ciddi anlamda destekleyen unsurlar, fl 

I Avcı, bu tanımlamanın çok uzağında değil.
Ne var ki Mehmet Turgut’da yaptıklarıyla, I 

I yaşam biçimiyle son aylarda hız kazanan I 
I hizmetleriyle dikkat çeken bir aday adayı.

Gerçi şu ana kadar yeniden aday olacağı-1 
I na dair bir işaret yok ama başlattıklarını I 
I bitirmek için bir 5 yıl daha hizmete talip gibi. I

Zaafiyetleri yok mu
Olmaz mı?
Üniversiteye bakışı
Gülmeyen yüzü
Sinirli yapısı
Ekip çalışmasına uzak durması
Başkan Turgut'un olumsuz hanesine I 

I yazılanlar.
Gelelim DYP cephesine.
insanlarla kurduğu sıcak ve samimi I 

I diyaloglar Faruk Güzel’li DYP'nin yelkeni I 
I şişiriyor.

Belediye Başkanı ve milletvekili fab-1 
I rikatörü Faruk Güzel, aday olup da bu kez I 
I kendine çalışır mı?

Çalışıp da seçilir mi?
; Bekleyip göreceğiz.

Bu arada Genel Merkez ne der
II de dalgalar durulur mu?
Kulağımıza gelenlere göre, il yerel seçim-1 

ler için yeni bir başkan arıyormuş.
Bir de ANAP var.
Merkez sağın ve özellikle 12 Eylül sonrası I

I güçlü partisi.
Sahil ANAP nerede?
Adnan Tekin neler yapıyor?
Duyanlar duymayanlara söylesin
Diğer partiler mi?
Haberimiz olsa da yazsak.
Özellikle CHP mİ?
Atatürk’ün, İnönü'nün, Danış Ekim'in I 

kemikleri »izliyordur eminim.

Gündönümü ...

solgun bedenlerini topraktan kopana 
alırken, canhıraş çığlıklar atıyorlar 
gibi geldi bana.

Sanki artık yaşamlarının sona 
erdiğini, onlar için artık gelecek yd 
olmadığını anlamışlığm çaresizliği 
içindeydiler; hüzünlendim.

• O O

Torunum Zeynep dayattı. “Evi 
düzenleyip boyatacağız, eşyayı 
yenileyeceğiz" diye. Ben ve esim k« 
kuşkusuz yeterliydi yaşadığımız 
ortam; ama o yenilikti, yenileşmeydi, 
gelecekti. Bizimkiler ne denli asınm» I 
olsa da, onun pırıl pınldı umutlan.

Biz, yaz boyunca allı morlu sanlı 
turunculu çiçekler açarak gönlümü 
şenlendiren camgüzelleri gibiydik 
oysa o, taze menekşeler, çiçek 
açmak üzere tomurcuklanmış 
çuhaçiçekleri gibiydi. Onun dedtoı 
olmalıydı, çünkü o, 21/22 Aralık 
gecesinin ardından yüzünü gııın s* 
dönmüşlüğü simgeliyordu, biz ıs. 
21/22 Haziran'dan sonrasını...

Kaç gündür kitaplığa sıkışıp 
kaldık, hani eskilerin diliyle her ■ » r 
dandini. Aradığımı bulamıyorum I 
duğumu nereye koyacağımı şaşırıyo
rum, sonra kaybediyorum. Arada 
sırada bunalıyorum, “Öf be!" diye 
sim geliyor; ama torunumun o gence 
cik kara gözlerindeki ışıltıyı, yuzundr 
tomurcuklanan mutluluk çiçeklerinin I 
parıltısını gördükçe sıkıntılarımı 
unutuyorum, “İşte yaşam bu diyo 
rum kendi kendime, rahatlıyorum. 
Onun mutluluğunu görmek, dovum 
olmaz bir huzur veriyor bana.

# * *

Bugün yıldönümü.
Doğa ölüyor gibi görünüyor ama 

yepyeni bir gelecek filizlenecek 
önümüzdeki günlerde.

Bahçemdeki dut ağacı çarşaf 
büyüklüğündeki yapraklarını dök
meyi bitiremedi henüz, bir iki fırt ma 
daha bekliyor sanki.

Önümüzdeki baharda yeniden 
yeşerecek: birkaç zamandır açlığını 
benim bahçemde gidermeye çalışan 
serçe boyutunda, göğsü turuncu, 
zıplayıp duran adım bilmediğim kuş 
dallarından uçuşup cıvıldayacak.

Yaşam, eskilerin yüzyıllar boyunca . 
icat etmeye çalıştıkları "devr~i daim 
makinesi“nin ta kendisi dost 
okurlarım: önemli olan bunu 
algılayabilmek, işlevini tevekkülle ipe | 
sindi re bilmek. ...

Bugün 22 Aralık...
21 Aralık’ı 22 Aralık’a bağlayan 

gece, yılın en uzun gecesi. Annem 
1908 yılının bu en uzun gecesinde 
doğmuş; anneannem ve o öyle anlat
mışlardı. Doğduğu gece gibi uzun 
ömürlü oldu, seksen sekiz yıl yaşadı. 
Kimi zaman ekonomik nedenlerle 
sıkıntılar çektiyse de, son yıllarını 
rahat ve huzur içinde geçirirdi; dört 
kardeş, mutlu olması için elimizden 
geleni yapmaya çabaladık, başardık 
da sanırım.

Öldüğünde bu tuhaf olmuştum; 
inanasım gelmemişti. Pörsümüş, can
sız yanaklarını son kez öperken, beni 
doğuran, emziren, yaşama hazırlayan 
kadının bu ölü beden olduğunu 
algılamak, iç dünyamı sarsmış, hatta 
bir bakıma irkilmeme neden olmuştu.

Oysa evrendeki canlı cansız her 
şey önce var oluyor, yaşamı 
süresince değişimler geçiriyor ve en 
sonunda ölüyor; ya da canlı-cansız 
yeni bir varlığın moleküllerini oluş
turmak üzere görece yok oluyordu. 
Evrenin tek değişmez kuralıydı bu; 
her şey, her canlı, her taş, her dağ, 
her ırmak, her vadi, her okyanus 
durmaksızın değişimlere uğruyor 
ama bu kural hiç hiç hiç değişmiyor
du.

Dün gece yıldönümüydü.
Dünya bir iki salındıktan sonra 

güneye doğru eğilmeye başlayarak 
gün ışığını kovalamaya koyulacak, 
21/22 Haziran’da güneşin o göz 
kamaştırıcı san-kızıl saçlarıyla en 
uzun sarmaş dolaş gündüzünü yaşa 
yacak; sonra yine ters yönde, kuzeye 
doğrdu eğilip bükülme evresine gire
cek, güneşin o san-kızıl saçlanna 
aklyar düşecekti. Dünya var oldukça 
ve güneşin çevresinde pervane gibi 
döndükçe, hep böyle sürüp gidecekti 
bu...

Bahar bitip de yazın kavurucu 
sıcaklan başladığında, bahçemdeki 
üzerine titredeğim çuhaçiçekleri 
boyunlannı büktüler, ertesi bahar 
yeniden ışıldamak üzere saranp sol
dular. Onlann yerini cam güzelleri 
aldı; yaz boyunca hatta kasım orta
larına değin rengarenk çiçekleriyle 
şenlendirdiler gönlümü. Sonra onlar 
da bitti...

Dostum Abdullah Giilgeç. bu kez 
menekşeler, yeni çuhaçiçekleri gön
derdi. Ama inanır mısınız, çuhaçiçek- 
lerine yer açmak için camgüzellerinin

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE KÖRFEZ OFSET 513 96 83]
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II Genç Parti İlçe Başkanı Haşan Kula, son günlerde
■ Genç Parti’ye yönelik haksız suçlamalar başlatıldığını söyledi.

T “Moralimizi
bozamazlar”
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Seyfettin SEKERSÖZ 
Genç Parti İlçe 
Başkanı Haşan 
Kula, partilerinden 
istifa eden kadın 
kollan üyelerine 
gönderme yaparak, 
"Bizim moralimizi 
bozamazlar” 
diye konuştu.
Son günlerde, Genç 
Parti'ye yönelik 
haksız suçlamaların 
başlatıldığına dikkat 
çeken Haşan Kula, 
Kadın Kollan ile 
Gençlik Kolları 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu basın 
toplantısında
istilacıların partiyi 
bölemeyecekle ri ni 
savundu.
Genç Parti Kadın 
Kollan Başkanı 
Reyhan Müceoğlu 
ile bazı kadın kolları 
üyelerinin 
geçtiğimiz günlerde 
DYP’ye geçmelerini 
değerlendiren 
Haşan Kula, ”4 kişi

gider, 44 kişi 
buluruz" diyerek, 
gidenleri kendilerine 
muhatap görmedik
lerini söyledi.
ilçede yayınlanan 
bazı gazeteleri de 
hedef alarak çarpıcı 
iddialarda bulunan 
Haşan Kula, 
"Saldırılar bizi 
yıldırmaz, Bu işte

TAŞI 
GEDİĞİNE

Kimi Kıbrıs’lıya
Korumak için ananı, avradını 
Yaşatmak için seni 
Can veren sakat kalan 
incittin Atam 
Türk Ulusu, sanma 
Affeder Vatanım satanı 
Unutma! Destek verdiklerin 
Grivas’lann dölü 
Boğazlarlar fırsat bulunca seni 
Kıbrıs olur kan gölü...

ölmek var, dönmek 
yok’ sloganıyla 
yolumuza devam 
edeceğiz" şeklinde 
konuştu.
Kula, "185 üyeyle 
aldığımız Genç 
Parti’yi şu anda 
1168 üyeye 
ulaştırdık.
Bizim başarımız 
ortadadır." dedi.
Yaklaşık iki ay önce 
helvacı kağıdıyla 
gelen istifa 
mektuplarında ismi 
bulunan birçok 
kişinin partilerine 
üye dahi olmadık

larını söyleyen 
Haşan Kula, 
"4 üyemiz par
timizden istifa 
etmeden DYP’ye 
üye olmuşlar. 
Onların siyasi 
tercihidir. Genç 
Parti'de bir tek 
üye kalmasa dahi 
Haşan Kula bu 
partinin bayrağını 
dikecektir" 
diyerek, yerel 
seçimlerde 
Belediye Başkan 
lığını mutlaka 
kazanacaklarını 
iddia etti.

TÜRKİYE’DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ 
OLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 
İLE İLGİLENİYORSANIZ YÜZYILI 
AŞKIN DENEYİM, YETKİN KADROLARI 
VE YABANCI ORTAKLARI İLE 
KOÇ TOPLULUĞUNUN 
GÜÇLÜ KURULUŞLARINDAN 
KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK 
A.Ş.’NE MUTLAKA DANIŞINIZ.

<§re>Koç
AllİâîlZ @ acentauği

Metalim; terrs* cmj: tsa-sarorsnısr
krthçm: örer» ırtünr

Ahmet Dural Meydanı No: 2 Kat: 2 
Tel: 512 28 40 Fax : 512 28 41 GEMLİK

Sayfa 3

Halkın Şartnamesi
Halkın şartnamesi farkh.
- Siyasetçiyi de. bu şartnameye 

göre »eçiyor.
- Pop - Starı da
- Futbolcuyu da.
Adayın en kalıteh olması oneanb 

değil.
Ama. Farklı olması hem
Değildi f eyler söylemesi lanın.

Farklı görünmesi kazan
- (1970) lı yıllarda. bîrim kesâmin 

iki stan vardı
Biri Nilifer di
Diğeri Zerrin Özer di.
Nilifer i daha çok genç Bıea.

Dedeman Otel in karşısında bir 
kulüpte izlemiştik.

Ama. Anadolu halkının yıldızı.
Orhan Gencebay’ch.

Ferdi Tayfur’du.
Neşet Ertaş'dı.
Eğer bir referandum yapılsaydı.

Anadolunun tercihi lıaranırdı Stmddû 
pop-star yarışması da. ben zer görün
tü veriyor.

Adam öldüren Bavhant, halk tuttu 
Çünkü halkın şartnamesine uyuyor. 
Halk farklı olanı seçiyor.
Siyasette de durum aym.
1973 yılında, farklı, şeyler 

söylediği için Ecevit'î secmisti.
1983 de Özal’ı da, bu yüzden 

seçti.
Tayyip Erdoğan'ı da farkh gördü.
Onun için iktidara getirdi.
Futbolda da benzer durum var. 40 

yıl önce bir çok futbol yıldızı vardı.
Lefler. Metin Oktay. Turgay Seren.

Recep Adanır ve Varol Ürkmez gfei.
Ama. Bir de Can Bartu vardı.
Hem çok iyi Basketboicuvdu.

İtalya da Lazio da. Venezıa da ve
Fiorentina'da on yıl oynadı.

Simdi bir de. Hanry var.
Fransız asıllı. Ingiltere de

Arsenal da oynuyor.
Çok rahat ve çok yumusMc bir sâtii 

var.
Bir çok futbol yıkfazı var.
Ama. Tüm dünyan*! gönlünde.
Hanry yatıyor. Ozeffîğî nedir?
Özelliği farkh ohnasxhr.
Halkın şartnamesine uymasafc.,

| FlkCACr I
H I

Temel Re» e kibarca seks duru
munu sormuşlar.

O taraftan n haber"
* Av köpeği gibi"
"Ne demek yamûNasd?"
" Eı-dekilere ses etkamruyor.
Hep chşardakîlere havhyor.”
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Yerel seçimlerin 
takvimi belirlendi 
1 Ocak 2004‘te, seçime katılacak siyasi partileri ilan edecek.

Hava sıcaklığı artıyor
Hava sıcaklığı perşembe gününe kadar yurt genelinde artacak.

Yüksek Secim 
Kurulu (YSK), 28 
Mart 2004 Pazar 
günü yapılacak 
Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’ne 
ilişkin takvimi 
belirledi. Takvime 
göre, YSK, seçimin 
başlangıcı olarak 
belirlediği 
1 Ocak 2004’te, 
seçime katılacak 
siyasi partileri ilan 
edecek.
Alman bilgiye göre, 
YSK’nın belirlediği 

j seçim takviminin 
I önemli tarihleri
I şöyle:

-1 Ocak: Seçimin
I başlangıç tarihi.

Çiftçilere mazot müjdesi
Tanm ve Köyişleri 
Bakam Sami Güçlü, 
çiftçilere mazot 
desteğinin ikinci 
taksidinin Şubat 
ayında, 2003 yılı 
doğrudan gelir 
desteğinin 500 
trilyonluk kısmının 
da bu ay içinde 
ödeneceğini söyledi. 
Güçlü, 2003 yılında 
tanm sektörünü

YSK, aynı 
gün, seçime 
katılacak 
partileri ilan 
edecek. 
Partilerden 
seçimde 
hangi seçim 
çevresinde 
hangi usul ve 
esaslarla aday 
tespit edeceklerini 
bildirmeleri 
istenecek.
-5 Ocak: Sandık 
seçmen listeleri 
askıdan indirilecek. 
-7 Ocak: Sandık 
seçmen 
listelerine yapıla
cak itirazlar karara 
bağlanacak.

değerlendirerek, 
tarımın iyiye 
gittiğini belirtti. 
ÜRETİCİLERE 
MÜJDE
2003 yılı doğrudan 
gelir desteğinin
500 trilyonluk kıs
mının bu ay içinde 
ödeneceğini 
söyleyen Güçlü, 
bununla ilgili 
hazırlıkların tamam

-8 Ocak:
II seçim kurulları, 
belediye meclisi ve 
il genel meclisi 
asıl ve yedek üye 
sayılarını seçim 
çevrelerine göre 
tespit edecek. 
Sandık seçmen 
listeleri 
çoğaltılmaya 
başlanacak.

landığını ifade etti. 
Sami Güçlü, 
istatistiklerin, 
2004 yılında tarım 
açısından pozitif 
büyümenin 
yaşanacağını 
gösterdiğini, 
tarımsal destek
lerdeki artışın 
ise yüzde 30’un 
üzerinde olacağını 
söyledi.

Kar ve soğuk 
yerini güneşli 
günlere bırakıyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü 
hava sıcaklığının 
yurt genelinde 
artacağını bildirdi. 
Geçen hafta kar 
yağışı nedeniyle 
pek çok bölgede 
ulaşım ve eğitim 
aksarken Devlet 
Meteoroloji İşleri

Günde 100 gram
bal direnci arttırıyor

Günde 100 gram 
bal vücut direncini 
artırarak hastalık
ları önlüyor. 
Uzmanlar, günlük 
100 gram bal tüke
timinin, vücudun 
direncini artırarak, 
hastalıklara karşı 
koruduğunu söyledi. 
Baldaki vitamin,

Genel 
Müdürlüğü, 
hava sıcaklığının 
perşembe 
gününe kadar 
yurt genelinde 
artacağını 
belirtti.
Cuma günü, 
soğuk ve yağışlı 
hava geri gelirken, 
İç Anadolu’nun 
kuzeybatısı ile 
Batı Karadenizin iç 
kesimleri ve 

mineral, aminoasit 
ve enzimlerin
önemli oranda 
enerji sağladığını 
belirtildi.
Sağlıklı bir insanın 
günlük 2.500 kalori 
enerjiye ihtiyacı 
olduğunu, bu ener
jinin bir kısmının 
doğal bir besin kay
nağı olan balda 
bulunduğunu 
belirten uzmanlar, 
şunları söyledi: 
"Düzenli olarak 
tüketilen bal, 
bileşimindeki çiçek 
özleri ve diğer 
maddeler ile vücu

Trakya’da kar 
bekleniyor.
Cumartesi günü 
ise Marmara’nın 
batisi hariç tüm 
yurtta yağış 
bekleniyor.

dım dine kalmasttn 
sağlar, Günlük 100 
gram baf tuketTmZ 
vücudun direncini 
artırarak, hastalık
lara karsı korur.
Ayrıca, süt ile 
karıştırılarak içilen 
bal, enerji mik
tarını artırarak, 
vücuda 300-350 
kalori dolavmda 
enerji sağlar.
Gribal enfeksiyon
lardan ve yorgun
luktan şikayet 
eden herkes, her 
gün bal yiyerek b® 
sorunu ortadan 
kaldırabilir."

PART TIME ÇALIŞACAK 
GAZETE DAĞITICISI ARANIYOR

KÖRFEZ GAZETESİ
İstiklal Cad. Bora $k. Akbank Aralıjı Nı:3 B 

Tel: (0.224 ) 513 96 83 GEMLİK
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CHP’lihanımlar
Kumla’da buluştu
Küçük Kumla Belediye Başkan adayı Cafer Taylan’ı desteklemek 
amacıyla CHP’li hanımlar, 'Dayanışma Günü’ düzenlediler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tek tırnaklı 
layvanta RUAM 
taraması yapılıyor

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Kadın Kollarının 
düzenlediği 
"Dayanışma Günü" 
Küçük Kumla 
Denizden Balık 
Restaurant’ta 
yapıldı.
Katılımın yüksek 
olduğu Dayanışma 
Gününde CHP’li 
bayanlar piyanist 
eşliğinde pistte 
oynayıp atıp, 
bol bol eğlendiler. 
28 Mart ta yapılacak 
yerel seçimlere 

söyledi.
Küçük Kumla
Denizden Canlı Balık 
Restaurant’ta düzen
lenen Dayanışma

Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan 
eşiyle katılarak, 
CHP’li bayanlara 
destek verdi.

moralle başlamak 
istediklerini söyleyen 
CHP Kadın Kolları 
Başkanı Okşan 
Tırpan, yaptığı 
konuşmada, "Küçük 
Kumla Belediye 
Başkan adayımız 
Cafer Taylan’a 
destek vermek 
amacıyla Kumla’da 
toplandık" 
açıklamasında 
bulunurken 
'Dayanışma günü ve 
yemeği’nden elde 
edecekleri geliri 
yardım amaçlı kul

lanacaklarını Günü’ne İlçe

İlçe merkezi, Belde 
ve köylerde bulu- 
nan tek tırnaklı 
hayvanlardan 
eşsek, beygir ve 
katırlara yönelik 
ruam taraması 
başlatılırken, 
tespit edilenler 
kayıt altına 
almıyor.
İlçe genelinde 
daha önce yapılan 
taramalarda Ruam

I belgesi verilmiş 
| tek tırnaklı 

hayvanların kayıt 
altına alındıklarını 
bildiren İlçe 
Veteriner 
Müdürlüğü 
yetkilileri, henüz 

tespiti y apdraayan 
hayvanlarında 
Ruam taramasın - 
dan gec ırüdakt en 
sonra. kayıt ahbma 
alınacaklarını 
bildirdi.
Hafta basında 
başlatılan çalış
ma la nn Ar ahk 
a yorun sonunda 
biteceğini 
belirten Veteriner 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
köylerde 
muhtar lara haber 
verildiğini W 
elemanların çabş- 
malanni aralıksız 
sürdüğünü 
söyledi

YENİ TREFN NnUlANlZI KATNM
KÖRFEZ GAZETESİ VE

KöRrezoFSEr 513 96 83

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

11 SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
I HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

İl ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

JAPON SOBASI 0A1YAÖI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR
EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ - 

YAZLIĞINIZI
HIZLI VE DENGELİ ISITIR 

SICACIK BİR MEKAN
TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ

YASAYIN
İssiz KOKUSUZ DUMANSZ YANAR

PENCEREDE TERLEME. ORTAMDA RUTUBET YAPMAZTOYO TİCARET
İT Yeni Pazar Cad. _T_ _
'"^gemuk ,e/B 111:513 78 071

AACÜVb ■ÇF’ 
COMPUTER BA—dL,

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLCİSAVAR FİYATLARINDA SOR RAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR BERNEYİNI
IS At TAKRİT I#XA31 n î YB. ÖAtAMTİ
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Gemlikspor’un gücü yetmedi
İHALE İLANI

M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

AKARYAKIT İHALESİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULU İLE YAPILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası
1* İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu malın
a) Niteliği türü ve miktan

: 2003/ 116526

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

: Akaryakıt İhalesi
K. Benzin : 2.000 Lt.
Motorin : 10.500 Lt.

Akan (***) Ibrahin»

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

d) İhale Usulu
3- İhalenin

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

yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.
: Açık ihale usulu ile yapılacaktır.

a) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati : 29.12.2003 ll.oo’de
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler :
4.1 - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

ronik posta adresi.
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya sanayi odası belgesi veya meslek odası

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

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

vez veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4,1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durum
lar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin 
yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortak

lığı beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. İstenmeyecekdir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Satın alınacak akaryakıt için TSE standartlarına TUPRAŞ Spesifikasyonlann uygunluk 

taahhütnamesi
4.3.2. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belgeler. Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış teklif 
sahibinin dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu teşvik eden yazının aslı veya noter onaylı
sureti.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Satınalma biriminde görülebilir ve 

30.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dÖkümanının satın almalan zorunludur.

8* Teklifler, 29.12.2003 saat 1 l.oo'de M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satınalma odasına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan İstekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplaam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.

12* Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.
13- Hanen duyurulur. Basm : 2003 66

Orhangazi’de 
oynanan maçta 
rakibi Orhangazi 
Gençlerbirliği 
karşısında son 
7 dakikaya 3-0 
yenik giren 
Gemlikspor, 
2 gol atmasına 
rağmen yenil 
mekten kurtula
madı.Süper lig 
B gurubunun 
yenilgisiz lideri 
Orhangazi Bele 
diyesi Gençlerbir
liği’ne konuk olan 
ligin sonuncusu 
Gemlikspor, son 
dakikalarda rakibini 
zorlamasına rağmen 
3-2 mağlup olmaktan 
kurtulamadı.
Maça hızlı başlayan ev 
sahibi Gençler birliği, 
13 ve 63 dakikalarda 
Osman ve 43 dakika
da Osman’ın ayağın
dan yediği gollarle 
3-0 yenik duruma 
düştü. Ancak oyun 
disiplininden kop
mayan Gemlikspor, 
83 te Onur ve 85 te 
Ahmet’in golleriyle 
umutlanmasına 
rağmen sahadan 
3-2 mağlup ayrıldı. 
Takımlar, karşılaş
maya şu kadro 
ile çıktı : 
Saha : Göl Tesisleri

ffiGlll

Akçalar (’”) Alper»® 1 
Giray (“*) 
ORHANGAZİ BEL 
GENÇLERBİRLİĞİ 
Murat (**) Haşan lir 1 
D (Fatih •) Alp. t 
(***) Orhan (***) 
Sezgin (***) Serkan 
(**) Ayhan (“) İsk
ender (“) Haşan 
Yıldız (**') (Sezer 1 
Fırat (’) (Ercan 
Osman ('*’) 
GEMLİKSPOR 
İbrahim (**) Muhanr* ,■ 
( ) (Serdar ) Arif (t

Ümit (*’) Akif ( ) 
Zeynel (') Orhan ( 
Onur (“*) Yalan (' 
Erol (”) Serdar f) 
Sercan (”) (Ahmet 
Goller : Dk. 13-63 
Osman, 43 Haşan 
Yıldız (Orh. Bld G B 
Dk. 83 Onur. Dk 85 
Ahmet (Gemlik)
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Kışın pekmez tüketin 
w» 1

Ispanağı yoğurtlu yjtf
Demir yanandan

Kan yapıcı özelliği 
de bulunan 
pekmezin, özellik
le kış aylarında 
tüketiminin, 
vücudun sıcak 
kalmasında önemli 
rol oynadığı 
bildirildi.
Uzmanlar, pekmez 
kaynatma alışkan
lığının Anadolu’da 
yüzyıllardır devam 
eden bir gelenek 
olduğunu kaydetti. 
Bağ bozumunda 
kesilen üzümlerin 
bakır leğenlerde 
ya da tahta 
teknelere dolduru
larak çıplak ayakla 
çiğnenip suyunun 
çıkarıldığını anla
tan uzmanlar, 
posalarının 
atılmasından 
sonra kalan suyun 
kazanlarda ya da 
bakır leğenlere 
alınarak yüksek 
ateşte kay
natıldığını söyledi. 
Özellikle İç 
Anadolu 
Bölgesi’nde kay
natılan pekmez
lerin, seri üretimle 
elde edilen

Kış aylarında 
yağlanma artıyor
Uzmanlar, kış 
aylannda kendisini 
pasifize eden 
vücudun yağlan
maya meyilli 
olduğunu bildirdi. 
Yapılan açıklama
da, kış uykusuna 
yatan canlılarda 
olduğu gibi insan 
vücudunun da kış 
aylannda kendisini 
pasifize ettiğini 
aktivitelerini ise en 
aza İndirgediğini 
söyledi.
Soğuk ortamda 
kasların daha çok 
kasıldığını ve 
gevşemek 
İstemediğini 
belirten uzmanlar, 
ısınmaya harcanan 
kalorinin de art
ması nedeniyle 

pekmezlerden 
en önemli farkının 
kaynatılma 
aşamasında içine 
ilave edilen 
pekmez toprağı 
olduğunu vurgu
layan uzmanlar, 
"ilk bakışta 
pekmeze toprağın 
karıştırılması pek 
mantıklı gelmese 
de bu toprağın 
insan sağlığına 
hiç bir zararı 
yoktur. Aksine 
faydalıdır" dedi. 
Bu maddenin, tuz 
gibi toprakta bulu
nan doğal bir 
mineral olduğunu 
belirten uzmanlar, 
kaynama aşamasın 
da bu toprağın 
katılmasının asıl 
nedeninin, 
pekmezin kolayca 
koyulaşması ve 
istenilen kirli sarı 
rengin elde 
edilmesi olduğunu 
belirtti.
Kış aylarında 
havaların soğu
masıyla birlikte 
insan vücudunun 
bol miktarda 
karbonhidrata 

vücudun yağla
narak doğal bir 
savunma mekaniz
ması geliştirdiğini 
kaydetti. Vücudun 
kış aylarında kalori 
sinin üçte ikisini 
ısınmak için kul
landığını belirten 
uzmanlar, kasların 
kasılması ile enerji 
kullanımının art
masına yol açtığını 
dile getirerek, şun
ları kaydetti: 
"Bu biyolojik bir 
reaksiyon. Balıklar 
da ısı değişimine 
karşı dengelerini 
korumak için 
yağ stokları 
biritlrirlen Enerjiyi 
ısıya dönüştürm
eye yönelik bir 
denge oluşturur 

ihtiyaç duy
duğunu, beslen
me uzman
larının da kışın 
karbonhidratlı 
besinler 
tüketilmesini 
tavsiye ettikleri
ni anımsatan 
uzmanlar şun
ları kaydetti: 
"Birçok yerde 
bal ve şeker yer
ine kullanılan 
pek mez, kışın 
vücut ısısını 
artırarak soğuğa 
karşı vücudun 
bağışıklık sistemi
ni güçlendirir. 
Pekmezin en çok 
bilinen özellik
lerinden biri de 
kan yapıcı özellik 
taşımasıdır. Özel 
mineral yüklü 
toprak katılarak 
kaynatılan 
pekmezin kan 
yapıcı özelliği, 
içindeki demir 
oranın yükselme
siyle daha da 
artar. Çünkü, 
vücutta kan oluş
masının en önem
li unsurlarından 
biri demir mad

lan Isıya dönüştü 
recekleri bu ener
jiyi yağ stokların
dan sağlarlar". 
Bilinçli egzersiz ve 
spor aktiviteleriyle 
aşın kilo aliminin 
önlenebileceğini 
ifade eden uzman
lar, "insanlar bil
inçli egzersizin ne 
olduğunu bilmedik 
leri için kilo vere 
miyorlar. Aerobik 
yaparken uzun 
süreli ancak dü 
şük tempoda 
Çalışılmalı, nabız 
120 seviyesinde 
olmalıdır. Nabzın 
120'nin üzerine 
çıkması durumun
da vücut enerji 
olarak yağlan 
değil oksijeni kut

desidir. " 
Pekmeze karıştın 
lan toprakta bulu
nan minerallerin 
oranının, bulun
duğu yerin toprak 
yapısına göre 
değiştiğini 
söyleyen uzman
lar, "Yüzyılların 
deneyimiyle 
uygulanmakta 
olan pekmez 
toprağı kullanıl
ması, son derece 
doğal bir yön
temdir. Aynı şek
ilde, elde edilen 
pekmez şırasın
dan ak pekmez 
ya da bulamaç 
yapmak için de 
yumurta akından 
yararlanılmak
tadır" diye 
konuştu.

lanacaktır" dedi.
Kış aylannda 
vücudun yağlan
masının gerekli 
olduğu belirtilerek, 
gribal enfeksiyon- 
lann önlenmesinde 
ve savunma 
mekanizmasının 
korunmasında 
vücudun yağlan
maya ihtiyaç duy
duğu belirtildi. 
Kış aylannda aşın 
yağlı yemeklerden 
kaçınılması gerek
tiğine dikkat 
çekilerek, egzersiz 
yapılarak günlük 
alınan enerjiyle 
sarf edilen 
enerjinin denge 
lenebilecçğîni 
belirtti.

için diğer besinlerle 
lı irfan tuketifane 
sinin faydalı ala
cağını kaydeden 
uzmanlar şv bdgden 
verdi:
"Aslında sadece 
ıspanak değil, sem
izotu, asma 
yaprağı ve pazı 
gibi bazı yeşil 
yapraklı sebzeler 
de demir bakımın
dan oldukça 
zengindir. Ancak 
bitkisel besinlerde 
bulunan demirin 
vücutta emilimi 
yüzde 4-5 oranın
dadır. Et, karaciğer 
ve yumurta gibi 
hayvansal besin
lerdeki demirin
pmilmp nmm i+e
yüzde 15-30 
arasındadır. Yani 
vücut, hayvansal 
besinlerdeki demiri 
daha iyi kullan 
maktadır. Bitkisel 
besinlerdeki 
demirin emilme 
oranının artırıl
ması, diğer besin
lerle birlikte alın
masıyla sağla 
nabitir. Bu nedenle 
bitkisel besinler.

NÖBETÇİ ECZANE
22 Arılık 2003 Pızırtııl 
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Okuma-yazma öğrenmenin yaşı yok
Küçük Kumla Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü îşbirJ 
liği ile başlatılan okuma-yazma kurslarına, 27 bayan kursiyer katılıyor. Küçük Kumla Ai 
Kütahya İlköğretim Okulu’nda verilen okuma yazma kurslarının devam edeceği belirtildi. |
Seyfettin SEKERSOZ
Yurdun değişik 
yörelerinden gelerek, 
Küçük Kumla’ya 
yerleşen ailelerden 
değişik yaşta 27 bayan, 
okuma-yazma özlemiyle 
kurslara gidiyorlar. 
Geçtiğimiz aylarda, 
Küçük Kumla’yı seven 
bayanların öncülüğünde 
kurulan Küçük Kumla 
Kültür Sosyal Yardım 
laşma Demeği ile 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü’nün 
Küçük Kumla’lı bayan
lara yönelik başlattık
ları etkinlikler arasında 
olan okuma-yazma 
kursları sürüyor.
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu’nda verilen 
okuma-yazma kursuna 
27 bayan 
kursiyer katılıyor. 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü kurs öğret

Ali Kütahya ilköğretim Okulu’nda verilen birinci etap okuma-yazma kurslarına 
katılan. 27 bayan kursiyerden 23’ünün okuyup yazmaya başladı.
meni Emekli Öğretmen 
Musa Goran’ın 
yönettiği kurslara 
Eylül ayında başlandığı 
bildirilirken, kursa 
katılan 27 kursiyerden 
23’ünün okuyup

yazmaya başladığı 
öğrenildi.
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Kemal 
Çetinoğlu’nun, yurdun 
çeşitli bölgelerinden 
gelerek, Küçük

Kumla’ya yerleşen 
ailelere mensup bayan
lara yönelik verilen 
okuma-yazma birinci 
etap kursunun 25 
Ocak 2004 tarihinde 
sona ereceğini bildirdi.

Cetinoğlu. "Birinci
etap okuma-yozma 
kursunun tamamlan I 
masından sonra ikimi I 
etap kursları det af* 
edecektir” dedi.
Küçük Kumla Kültür 
Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Saime Ak t ürk. K*m ut 
Kumla da Halk 1 >{ttnxı ] 
Merkezi Müdürlüğü 
ile birlikte başlattıktan I 
bayanlara yönelik 
değişik kursların 
devam ettiğini 
belirterek, "Demek 
üyesi arkadaşlarımla 
birlikte Kumla lı 
bayanlara el işi hecen I 
terini ilerletmek 
amacıyla açtığımız 
kurslara devam ede
ceğiz. Amacımız 
Kumla’lı bayanların 
sosyal faaliyetlerim 
ön plana çıkarmaktır 
diye konuştu. 
__________________ j

r RflHMİİbÜSTİRESTflÖRfiNT I
©m. MÖNÜ

ORDÖV TABAĞI

■ (Salam, siyah zeytin, 
I yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 

peynir, rus salatası, acılı ezme, 
Ihaydari, patlıcan herze)

BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 
1 0.224 582 22 82

0.224 582 21 65
0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur 

1 0.542 524 97 86 Emrullah Şahin 
0.544 575 20 15 Emre Şahin 
0.532 436 18 22 Ferhat Şahin

I Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) 
Orhangazi / BURSA

ARA SICAKLAR

(Paçanga Böreği, 
Mitile Köfte)

Pop Mfizik’le SİBEL 
TS.M.>eEMEL 
PhjAHİrtYAVVZ 

VH CENGİZ
Eğlenmeye hazımlısınız

Mevsim Salatası 
Hindi Dolma 

Meyva - Çerez 
Kabak Tatlısı 

işkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rakı
35 Şarap

6 Bira
Meşrubat (Limitsiz)



Vedat Emek ve arRüctaylanııırı seçilme HaUlayı iade edildi

AKP’deki yanlı; barı Ankara düzeltti
Merkez Karar Yönetim Kurulu karan ile görevden alınan Adalet ve Kalkınma Partisi nan kurucu bugfcau ve poaMrtMa ta 
üyelerinin yerel seçimlerde aday olmalarını engelleyen MKYK kararı, Ankara de yıpdan temaetv sonuç- »akOrM AMF 
Başkanı Enver Şahin, Gemlik’ti kurucuların disiplin suçu işlemedikleri için kapsam içersine abmad^m adyiadL Mtafeart ay?
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■İMİ
23 Aralık 2003 Sah FİYATI : 200.000. TL.

Zeytinde hastalığa 
rastlanmadı

Zayfluda kaotddl an^oaan^a t^e ümm 
Mududugu m beevurae »rt» AadMA 
lodada ş*ayud âaedao. Vote*» Bdhçt 
KüBfirieri AraykraM EaaOMFae tdMK <* 
göaaderBea aeyda aMusadtadMde kedıaagl 
bir haatabfa raedsaaaad^ı t^aodMl

SeyMH >£KEMSdn» tatod /Vb

GEMSIAD’lılar “Şirketlerde Yaşam Çevrimi” adlı toplantıda TOSYOV Haşir anı Memiş Ydmam'ı ıfirietfi

Şirketler “Ben liderim dememeli”T

Kadri Güler
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yanlış karar Ankara'dan döndü
AKP'de sıkıntı yaratan Merkez Karar Yönetim 

Kurulu tarafından “Görevden alınan yöneticilerin 
yerel seçimlerde aday adayı olamama” karan 
kaldın İdi.

Bu karar, AKP’de kırgınlık yaratmış bazı eski 
yöneticilerin partiden kopmalannı engelledi.

Eğer karar düzeltilmeseydi, bazı AKP’liler istifa 
edecekti.

Enver Şahin’in ve Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un aynı tarihlerde Ankara da bulunması ve 
bu karann düzeltilmesi için çaba harcaması işe 
yaradı.

Enver Şahin’in açıklamasına göre; karann yalnız 
disiplin suçu işleyen partililere uygulanacak olması, 
Gemlik'ti kurucu AKP’lilerin aday adayı olmasının 
engellemeyecek.

| Yani, yanlış hesap, yine Ankara tarafından düzeltil
di.

Böylece, partisinin kuruluşunu yapan Gemlikli 
AKP’liler, aldıkları ilk cezadan sonra bir daha ceza
lanmış olmayacaklar.

“Bir suça İki ceza veril met" hükmü böylece ye 
rine getirilmiş oldu.

Şimdi Vedat Emek ve arkadaşlarının yüzünün 
güldüğünü, morallerinin düzeldiğini görür gibi olu 
yorum.

Haklılar da.
Siyasette “vefa yoktur" deyişi, cezaya dönüşünce, 

çotuğuna çocuğuna yapmadığın fedakarlığı yaptığın 
partine*, üst üste cezalanırsan, kimseyi siyasete 
sevdiremezsin.

Bu kez siyaset onun bunun eline kalır.

Seyfettin SEKERŞOZ 
Gemlik Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(GEMSİAD) ile Bursa 
Ekometre Gazetesi’nin 
birlikte düzenlediği kon
feransta, girişimci iş 
adamlarına açıklamalar
da bulunan konuşmacı 
Memiş Yılmam, 
‘liderim’ diyen şirketin 
en büyük hatayı 
yaptığını öne sürdü. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
konferansa Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut 
ile GEMSİAD üyeleri 
katılırken, (TOSYOV) 
Türkiye Orta Ölçekli 
İşletmeler Serbest 
Meslek Mensuplan ve 
Yöneticiler Vakfı Bursa 
Şubesi Başkanı Teknik 
Öğretmen Memiş 
Yılmam, “Şirketlerde 
yaşam çevrimi" konuş
masıyla çarpıcı açıkla
malarda bulundu. 
Gazetesi Ekometrenin 
amacının sanayici ve iş 
adamlannm sorunlannı 
aktarmak olduğunu 
belirten Kenan Sertalp. 
"Şirketlerin aldığı riskli 
Çalışmalarda nelerin 
yapılabileceği konusun
da şirketlere yardımcı 
olmaya çalıştvoruL 
dedi. KOBİİerin 
yaşadığı rorhı şartların 
altında küçükten 
büyüme hastahğınm yat
tığını ileri süren Memiş

Yılmam, "Şirketlerin 
ölmesini beklemeden 
önce teşhisinin iyi 
konulması gerekir. 
Şirketler niçin ölüyor 
diye düşünmeden 
önce şirketlerin neden 
yaşıyor olma sini 
araştırmamız gerekir" 
şeklinde konuştu.
Yılmam, 2000 yılında 
12 bin işletmenin 
muhtelif odalara kayıt 
yaptırdığına dikkat çe 
kerek, ' Buna karşılık 
7 bin kişi kayıt sildir 
miş. 2001 de ise kriz 
gözükmesine karşın 
10 bin işletme 
açılmış, S bin 
işletme ise kaydını 
sildirmiş, yani 
işletme ler krizlere 
rağmen yinede ayak
ta kalabilmişler" 
dedi.
Aile şâ ketle rinde 
yaşanan birinci kuşak de 
toruna ulasan zamanda 
şirketlerin büyük oranda 
yaşama veda ettikle rini 
söyleyen Memiş Ydmam. 
“Büyük bir şirketin tek 
başına çıktığı paıar 
savaşma bir müddet 
sonra başka şirketler 
ortak olmaya başlar re 
bu şirket en azına’an 
para kaybetmeye 
başlayınca ufalmaya 
başlar. Hiçbir Şirket
Ben liderim' dememek 

ikazında babanda.
Ben daha lyeyiae' 

diyvn bîr şirketin daha

tarabndan deh*

cSkfersri ya da baflafr- 
iaraeı' âae sürer. Meuas 
> daHHL Ikmk Pafer 
■aam dnadm "be kes 
dbaıae çab göaeue 
ceğaz. ne de aa" 
dâşüncesâie hareket 
•dkaesâaâı gerek- 
Bbğiae değeadL
YdauaB. "Boşan haberi"

mailto:kadrl_guler@hotmail.com


23 Aralık 2003 Salı =[3öKS
■■■ * flH

Nerede eski öğretmenler....
Dünkü yazımızda Gemlik’te siyaset üze 

rine ufuk turu yapmıştık.
Bugün tepkiler gelmeye başladı.
Yazımızda Genç Parti ye değinmemiştik.
Diğer partiler mi diye de soru sormuştuk.
Sorumuza yanıt ilk kez Genç Parti’den 

geldi.
Genç Parti’den Talat Şahin dün uğradı.
Sitem doluydu.
Talat Şahin, benim liseden hocamdır.
Kendisine çok saygı duyuyorum.
Bizde emeği vardır.
Ancak,
Biz yazımızı objektif gözlemler üzerine 

oturturuz.
Atatürkçülük ve laiklik dışında hiçbir 

biçimde taraf tutmayız.
Tüm partilere aynı uzaklıkta durmaya 

çalışırız.
Ve de duyduklarımızı, gördüklerimizi 

kendi imbiğimizden geçirir kaleme öyle dö 
keriz.

Dolayısıyla,
Talat Şahin Hocamızın partisine de aynı 

uzaklıkta dururuz.
Eğer parti ile ilgili bilgimiz olmazsa biz de 

yazamayız.
Hocam kusuru bakma...
Siyaset iletişim demektir.
Bizimle iletişim kurarsanız biz de dilimiz 

I döndüğünce topluma aktarırız.
Hocamdan sözedince öğrencilik yıllarımız 

I aklıma geldi.
Yöneticisiyle, eğitimcisiyle, öğrencisiyle 

I çok keyifli bir öğrencilik dönemi yaşadık.
Dönemin lise müdürleri Yılmaz Öğer 

I Hocamla, Rahmetli Mehmet Çalım Hocamı 
I anmamak olanaklı mı?

İhsan Başkesen Hocamı, Halit Çokal 
I Hocamı, Nihat Yavaşcaoğlu Hocamı, Talat 
I Şahin Hocamı, Ercan Çizmeci Hocamı, 
I Mehmet Sunar Hocamı, İhsan Topçu 
I Hocamı, Rahmetli Halil Uğur Hocamı unut* 
I mak olanaklı mı?

Bize en heyecanlı dönemimizde yardımcı 
I oldukları, sakin sakin yaşama hazırladıkları 
I için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1 Bizim öğretmenlerimiz bize böyle duygu- 
I lar yaşatır, öğrencilik yıllarımıza özel bir 
I anlam katarken, bugün duyduğum bir haber 
I beni şoka soktu.
j Bir ilköğretim okulunda bir öğretmenin, 
I bahçedeki kumları dağıttıkları gerekçesiyle 
I öğrencisine el kaldırdığını duydum.

İçim acıdı.
Hırsla ve öfkeyle doldum.
Ne yapacağımı bilemedim.
Oysa öğretmen hele hele ilkokul öğret- 

I meni öğrencisine şefkatle yaklaşır.
Ancak, hep duyardım ama sonunda 

kanaat getirdim.
Tüm öğretmenleri aynı biçimde nite

lendirmiyorum ama,
Demek kİ okullarda yüreği sevgi yüklü 

öğretmen kalmamış.
öyle öğretmenler okulları terketmişler.
Bu dayak İyine fena halde taktım.
Olaya sebep olan ve ne yazık kİ öğretmen 

kimliğiyle dolaşan o zat zarar verdiği 
öğrencinin ailesinden özür dileyinceye kadar 
da bu konuya değineceğim.

Seyfettin SEKERSOZ

Bazı zeytin üretici
lerinin topladıkları 
zeytinde hastalık 
endişesiyle İlçe 
Tarım 
Müdürlüğü’ne 
yaptıkları 
şikayetler sonucu, 
Yalova Bahçe 
Kültürleri 
Araştırma 
Enstitüsü’ne gön
derilen zeytinlerde 
hastalığa rastlanıl
madığı öğrenildi. 
Zeytinde özellikle 
dökülme ve bazı 
taneler üzerinde 
turuncu-kahverengi 
lekeler oluştuğu 
şeklinde İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
başvuran üretici
lerin şikayetleri 
üzerine belirlenen

Doktorlar, yarın acil servisler dışında tam gün çalışmayacaklar
Sağlık çalışanları 
yine iş bırakıyor. 
Doktorlar, yarın 
acil servisler dışın
da tam gün iş 
bırakacak.
Sağlık çalışanları, 
"nitelikli hizmet, 
insanca yaşa 
nabilir, herkesin 
ücretsiz yararlan
abildiği bir sağlık 
hizmeti" için 
iş bırakıyor.
Türk Tabipler 
Birliği Merkez 
Konseyi Başkanı 
Füsun Sayek, 
Sağlık
Bakanlığı’nın, 
"Sağlıkta
Dönüşüm Projesi" 
kapsamında hayata 
geçirmeyi 

bölgelerden alınan 
numune zeytinler 
Yalova’ya tahlile 
gönderilmişti.
Gönderilen 
numune zeytin
lerde herhangi 
bir hastalığa 
rastlanılmadığının 
tespit edildiğini 
söyleyen İlçe 
Tarım Müdür 
Vekili Gürkan 
Kantar, zeytin 
üreticisinin 
endişeye kapılma- 
masını istedi.
Gürkan Kantar, 
yaptığı açıklamada, 
"Elimize ulaşan 
sonuçlara göre 
yoğun meyve 
dökümüne 
sebebiyet verecek 
hastalık etmenine 

planladığı yasa 
taslakları hakkın
da kararlı görün 
düğünü belirtti. 
Buna bağlı olarak 
performansa day
alı ücretlendirme, 
sözleşmeli sağlık 
personeli uygula
ması ve aile dok
torluğu gibi uygu
lamaları eleştirdi. 
Füsun Sayek, 
"5 Kasım'a 
götüren talepleri 
miz yerinde duru 
yor. 24 Aralıkla 
kendimiz. halkı 
mız. ailemiz, gele
ceğimiz ve 
mesleğimiz için 
hep birlikte sahip 
çıkacağız. Başka 
çaremiz yok" dedi.

İlçe Tarım Müdür Vekili Kantar, yapılan tabi
lerin sonuçlarının alındığını belirterek 
zeytinde bir hastalığa rastlanmadığını soytadi

rastlanılmadığı 
belirtilmiştir.
Karşılaşılan 
durumun mevsim 
normalleri 
üzerinde seyreden 
nem dolayısıyle 
ortaya çıkan

Acil servisler dışın
da tüm b irimler  de 
yürütülecek iş 
bırakma eylemi 
için belirlenen 
kurallara göre, 
tüm hekimler, 
her yaştaki acil 
hastalar ve 
çocukların tıbbi 
zarar görmemeleri

ancak çok
yaygın olmayan 
spesifik bir 
durum
olduğu düşünül 
mektedir”
şeklinde konuştu

için özel önem 
gösterecek. 
Bu amaçla.
birinci basamak
sağlık hizmeti
sıman
birimler dahil.
acil tam ve tedavi 
encfikasyom dan 
hastalarm bakımı 
aksatılmayacak.

YEN^ELEFONUMUZlH<AYDEDİNİ^^f^^^Q£J?Q|
KÖRFEZ GAZETESİ VE KÖRFEZ OFSET O I O Jv Ov|
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Emek ve arkadaşlarının seçilme haklan iade edildi

AKP’deki yanlış 
karan Ankara düzeltti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünün' nün 
Kurucu Başkanı 
Vedat Emek ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin seçme ve 
seçilme haklarının 
MKYK tarafından 
ellerinden alınarak, 
cezalandırılmaları, 
ilçede “Şok” 
etkisi yaratmıştı. 
Alman bilgilere 
göre, Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 
2002 yılı Ocak 
ayında ilçemizde 
kurulmasına 
öncülük eden Vedat 
Emek başkanlığın
daki yönetim kurulu 
üyelerinin tekrar 
seçme ve seçilme 
yetkisi veriliyor. 
ANKARA 
TEMASLARI 
Geçtiğimiz günlerde

"Alınan karar suç 
unsuru bulunan ve 
disiplin kuruluna 
verilen kişileri 
kapsadığından 
yapılan hata 
düzeltilmiştir." 
dedi.
Ankara’da AKP 
Teşkilatlanma 
Başkanı Hayati 
Yazıcı ile görüşerek, 
durumu ilettiğini 
söyleyen Enver 
Şahin, alinan 
kararın yanlış 
olduğu iletildiğinde 
kendisinin 'hata 
yapılmıştır, disiplin 
suçuyla partiden 
uzaklaştınlanlara 
seçimlerde seçme 
ve seçilme cezası 
getirilmiştir’ diyerek 
kurucu üyelere 
partide tekrar 
siyaset kapısının 
açıldığını söyledi. 
EMEK’İN

Şahin, kurucu üyelerin haklarının iade edildiğini söyledi.

Emek, yanlışlığın düzeltileceğinden endişesi olmadığını belirtti.

Yaşar Nuri Öztürk
Pr. Dr. Yasar Nuri Oztürk.

Hem çağdaş bir dan alimidir
Hem hukukçudur
Hem de (CHP) milletvekilidir
Yı Ularca, İslam dinini bir rant sek

törü olarak kullanan çağdışı b«r 
anlayıs ile mücadele etti.

O kes im in boy hedefi oldu.
Bu mücadele sırasında. laik kesim 

den büyük övgü aldı.
Destek de aldı. Zaman geldi
Yaşar Hoca da, siyasetin buyusun- 

den kendisini kurtaramadı.
Ve. Siyasi kulvara geçti.
(CHP) milletvekili seçildi.
Başlangıçta büyük ilgi gördü.

Zaman içinde, kendisine destek olan 
hassas Laik kesimin bir bölümünüm 
meclis koridorlarında kendisiyle alay 
ettiğini hissetti.

Ve. Belki de siyasete atıldığına bin 
pişman oldu.

Laik kesin uğruna yaptığı mücade
lenin, değip değmediğini düsundu.

Bu iç çekişme sonucu, parti ile 
arasına soğukluk girdi.

Fizik olarak ayrıl masa da. ruh 
olarak (CHP)’den koptu.

Aslında, (CHP) de Tasar Hoca gibi 
mutsuz biri daha var.

Bu kişi, Kemal Derviş.
Sayın Derviş te ekonomide uzman.
Amerika nezdinde ve Finans 

çevrelerinde ağırlığı olan isim.
Ankara’ya giden 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe Başkanı 
Enver Şahin,

AÇIKILAMASI 
Yaklaşık bir haftadır 
gelişen olayları 
sessiz kalarak 
değerlendirdiğini

(CHP) nin ekonomik alanda vc 
s osy al alanda a sın devletci ya pisim. 
Sayın Derviş sevmedi.

Önümüzde, 28 Mart yerel secimler 
var. AK Parti nin kazanacağı kesin 
gibi.

Ama. Merak edilen bir konu daha 
var. (CHP) ne yapacak.

Oylarını, daha mı nıksetîecek.
Yoksa oylan, daha da dntccck ni?
Belki de. ikinci sıracı (DT"P) ye kap

tıracak.
İşte. (CHP) bu seçimi kayıpla ka 

patırsa. sarsılacak.
Ve. Satın Baykal ve çevresi tartışıl

maya başlanacak.
İşte. Bu yeni hareketin mimarları, 

belki de Yasar Hoca ve Kemal Derviş 
olacak.

Be kleyelim ve gördün.
Bakalım. (CHP) de neler oiacair.

yaşatmadık. 
Görevden 
alındıktan sonra 
da partimizin 
aleyhinde çalış
madık, bu da 
‘Adalet ve Kalkın 
ma Partisi’nin 
neferi’ olduğu
muzu gösteriyor" 
şeklinde konuştu.

söyleyen Vedat 
Emek, alınan 
kararın hatalı 
olduğunu düşü 
nerek, düzeltile
ceğinden en ufak 
endişesinin olma 
dığını belirterek, 
"Biz partimize 
yüz kızartıcı 
hiçbir olay

U
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Hal mi kaldı ki

TAŞI 
GEDİĞİNE

Yeni vergi paketini açıklayan 
Maliye Bakanı “kimse duvara 
tırmanmayacak" demiş.
Halkta hal mi 
bıraktınız ki; tırmansın. 
İşçi-memur, emekli, dul, yetim 

esnaf bacak sallıyor bacak..

TÜRKİYE’DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ 
OLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 
İLE İLGİLENİYORSANIZ YÜZYILI 
AŞKIN DENEYİM, YETKİN KADROLARI 
VE YABANCI ORTAKLARI İLE 
KOÇ TOPLULUĞUNUN
GÜÇLÜ KURULUŞLARINDAN 
KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK
A.Ş.'NE MUTLAKA DANIŞINIZ.

(§^§)Koç EMEKLİLİK A.Ş.
GEMLİKAllıanz (jlj) acentauği

«kntagne breyssl ndi gdbt tat d* tenstaartnş»

Ahmet Dural Meydanı No: 2 Kat: 2 
Tel: 512 28 40 Fax : 512 28 41 GEMLİK

Hiçbir ordu. 
Zamanı gelmiş bir düşünceye, 
karşı koyamaz.

"Viktor Hugo*
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Liselere giriş sınavları başvuruları başladı
Fen, Anadolu ve bazı 
meslek liseleri ile 
Sosyal Bilimler 
Lisesi’ne öğrenci yer
leştirmek amacıyla 
gerçekleştirilecek 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Sınavına 
başvurular başladı. 
Öğrenciler, başvurmak 
istedikleri lise ile ilgili 
istenen koşullan okul 

* İHALE İLANI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci Servis Taşımacılığı hizmet alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d madde-
sine göre Doğrudan temin usulü ile ihale edilecektir.

: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2- İhale konusu malın

Hükümet Konağı Kat: 4 16600 Gemlik Bursa 
5131174-5134970 - Fax : 5140230

a) niteliği, türü ve miktan 
b) Yapılacağı Yer 
c) İşin süresi
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer
b) tarihi ve saati

: Öğrenci Servis taşımacılığı 23 (Yirmiüç) hat 
: Şartnamede belirtilmiştir.
: 02 OCAK 2004 - 15 HAZİRAN 2004

: Ticaret Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu 
: 30 ARALIK 2003 Saat: 11.00

4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4- İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLECEKTİR.
5- İhale tüm yerli isteklilere açıktır.
6- İhale dokümanı Hükümet Konağı Kat 4 16600 Gemlik/Bursa adresindeki İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünde görülebilir ve 20.000.000 TL karşılığı Aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanlann ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 30 ARALIK 2003 Sah günü saat 11.00’e kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veri 
lebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9- İstekliler teklif edilen bedelin % 2'sinden az %4 ‘ünden fazla olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 12 takvim günü olmalıdır.

müdürlüklerin den ala
caktan kıla vuzdan 
öğrenebilecekler. 
Adaylar, başvuru for
munu kılavuzdaki 
kurallara uygun doldu
racaklar ve velilerine 
imzalatacaklar. 
Başvuru formunun 
eksiksiz veya hatasız 
doldurulup doldura
madığından, öğrenci 
velileri sorumlu 
olacak.

Adayların, Ziraat 
Bankası şubelerinden 
birine 13 milyon lira 
sınav ücreti yatırması 
gerekiyor. Sınav ücre
tinin yatınldığını gös
terir belge ile başvuru 
formu, 5 Ocak 2004’e 
kadar okul müdürlük
lerine teslim edilecek. 
Sınav, 13 Haziran 
2004’te ger çekleştir
ilecek. Öte yandan, 
Devlet Para sız

Yatılılık ve Burs luluk 
Sınavı da 8 Mayıs 
2004 günü gerçek
leştirilecek. Bu sınavın 
başvurulan, 19 
Ocak-13 Şubat 2004 
arasında alınacak.
Fen ve Anadolu liseleri 
ile diğer bakanlıktan 
bağlı meslek liselerine, 
gelecek öğretim yılın
da toplam 132 bin 
185 öğrenci 
yerleştirilecek.

Yeşil kart yerine, 
yeşil karne

Sağlık Bakam Recep 
Akdağ, yaklaşık 10 
yıldır ekonomik 
durumu iyi olmayan 
vatandaşların yarar
landığı "Yeşil Kart” 
uygulamasında 
değişikliğe gidecek
lerini açıkladı.
Bakan Akdağ, yeşil 
kartlı hastalarda ilaç 
israfını önleme ve 
hak edenlerin sağlık 
hizmetlerinden daha 
kolay faydalan
malarını sağlamak 
üzere "Fotokopili 
Yeşil Karne” uygula
masına geçeceklerini 
söyledi.
Sağlık Bakanı 
Akdağ, Meclis’te 
yaptığı konuşmada 
bakanlığının bütçesi 
üzerine bilgi verdi. 
2004 yılı bütçesinde 
yeşil kartlı hastaların 
yatarak tedavileri 
için 780 trilyon lira 
ödenek ayrıldığını 
açıklayan Akdağ, 
yeşil kartların yeşil 
karne ile değişimini 
13 Şubat 2004 tari
hine kadar tamamla 
yacaklannı söyledi. 
Herkesin herhangi 
bir ayrıma tabi tutul
maksızın tüm sağlık 

kurum ve kuru
luşlarından yarariaa- 
masını sağlayan 
protokolü Cahsma 
Bakanlığı 3e 
imzaladıklarım hasır
latan Akdağ. "Be 
uygulama halen 
11 ilde devam 
ediyor. 2004 yılmdc 
bu uygulamalı f mm 
yurtta yaygın hale 
getireceğiz." dedi.
Bakanlığının * 
icraatların dan 
birisinin, vatan
daşların hastane 
lerde rehin tutulması 
ayıbım ortadan 
kaldırmak olduğuna 
kaydeden Akdağ. 
"Artık gazete ve 
televizyonlarda 
(Borcunu ödemeye» 
vatandaş hastanede 
rehin kaldı) 
haberleri yer alma
maktadır. Nadirde 
olsa böyle bir 
uygulama yapan 
kurumun üze 
rine de süratle 
gidiyoruz.' dedi 
Akdağ, doktorlara 
döner sermaye 
katkısının art acağan. 
performansa göre 
ücret vereceklerini 
sözlerine ekledi

Basın : 2003/ 68
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AROL MOBİLYA

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

Şfc>. ; Davufkadı Mh. F.S.M. Cad. 
Ycrvuzlar Apt. 13 No: 1 43/C BURSA 

Tel : (0.224) 363 98 72

• X* MUTFAK DOLAPLARI
✓ YATAK ODASI
✓ GENÇ ODASI
• Z” DÖRT KAPILI GARDROP
✓ ÜÇ KAPILI GARDROP
✓ PROFİLLİ GARDROP
✓ VESTİYER - KOMİ DİN
✓ KARYOLA - ŞİFONYER
✓ KİTAPLIK
✓ ÇALIŞMA MASASI 
✓ BİLGİSAYAR MASASI

FIÇI W EW
HİZMETİNİZE AÇILDI

"\.’cuz v-c

'YAZGAN' ve 'YETKİN'
Gemlik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLAND*

rSOFRAT 
ŞARABI 

.1.600.000

PAPAZ 
KARASI 
ımm
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Banka önlerindeki
kuyruk çilesi bitmiyor 
İlçemizde sayıları giderek azalan bankaların önlerinde maaş, 
TED AŞ, SSK prim ve vergi ödemeleri olduğu günler sabahın 
erken saatlerinde başlayan kuyrukların çilesi gün boyu sürüyor.

MHP Büyükşehir 
ziyaretlerini 
sürdürüyor

Vatandaşların çeşitli 
ödemelerini yapa* 
bilmeleri için banka 
önlerinde oluştur
dukları kuyrukların 
çilesi dün de 
devam etti. 
Genellikle TEDAŞ, 
SSK primi, vergi 
taksit ve muhtasar 
ödeme günleri ile 
işçilerin ve 
emeklilerin 
maaşlarını alabilmek 
için ilçemizdeki 
Ziraat Bankası, 
Işbankası, 
Halkbankası, Yapı
Kredi Bankası ve 
Vakıflar Bankası 
önlerinde oluştur
dukları uzun kuyruk
lar bitmek bilmiyor. 
Dün de, Halk 
Bankası ve Yapı 
Kredi Bankası 
önlerinde vatan
daşlar taksitlerini 
yatırabilmek için 
gün boyu kuyruklar

Dünde ilçemizdeki bankaların önlerinde gün boyu kuyruk çilesi yaşandı

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı. 
Gemlik* in 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil 
edilmesinin 
faydalan ve ısrar
larını tartışmak 
üzere baaşlattağı 
ziyaretleri 
sürdürüyor. 
Gemlik ve 
beldelerinin Bursa 
Büyükşehir sınır
lan içine alın
masının ilçeye 
getirmesi 
muhtemel zarar
ların ön plana 
çıkarı 1 ması hedef 
lenen ziyaretlerde 
bugün ilk olarak

saat lljoode 
Muhtarlar Drrapği 
ziyaret edilecek 
Daha sonra.
saat 12.00 de 
Muhtelif Esnaf 
Odalarına 
ziyarette bakı
nacak olan MHP 
ilce teşkilatı, 
burada Esnaf w 
Sanatkarlar Odan 
Başkam İbrahim 
Talan w vonetam 
kuru lu üyeleriyle 
Büyükşehir korama 
hakkında MHP ran 
görüşlerim aktara
caklar. MHPnm 
Büyük setur koraskı 
ziyaretlerinin 
devam edeceği 
bekri akk

oluşturdular.
Banka yetkilileri, 
elektrik, su ve tele
fon abonmanlarının 
ödemelerini son 
güne bırakmayarak, 
otomatik ödeme

talimatı ile yap
maları halinde, 
kuyruklarda bek
leme sorununun 
ortadan kalkacağını 
ve vatandaşların 
rahat edeceklerini

söylüyorlar.
İlgililer, Gemlik’te 
otomatik ödeme 
talimatı verenlerin 
sayısının büyük bir 
çoğunluğu oluştur
madığı da belirttiler.

niHMnMBIIIIM
KÖRFE GAZETESİ VE

KÖRFG0B£T 513 96 83

I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

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

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
I JAPON SOBASI 0A2YAÖI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ -
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSEYANAR
PfNCERfK TRlEMf OBAMDA RC.K' v APMAZ I

■ V.nl Pazar Cod

,‘rT’akGEMüK ,8/bTIL:513 78 071
TOYO TİCARET

ACÛVE 
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
DİLOİtAVAR FİYATLARINDA SOK RAMPAMA

FİYATLARIMIZI (ÖRMEDEN RADAR »ERMEYİM! 
îî AY T&3İÎ tv î YIL BARARTİ 

7/î4 tmU ahaırl
✓ OEM Bagfeoyor Satş
✓ Mgteayar batan ve onanm
✓ Yazıo batan ve or<m
✓ Kartuş ve fener dolumu
✓ CdJ^v-Dvd-CdJtom Tottİr
✓ Anairart Tamfi * Bos Vaatm
✓ AğKunjkjmu

✓ Rraer Suppk Tamir
✓ MonBâr ramai 
✓ VerOLTanıc * 
rf Sarf MbTfcrr-e.

✓ WebrascHm
✓ KJcsyeTamü

Girit k Jtatai Kat: 1 No: W GBIK tt: (6224) 51J11H • 51312 S
VVV.ICtİTtbİlİSİR.tOM
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İHALE İLANI
GEMLİK BELEDİYESİ:

GEMLİK İLÇESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARIN BETON BORDÜR VE 
BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI İLE KALDIRIM DÖŞENMESİ İNŞAATI

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- ihale Konusu yapım işinin 
a) Niteliği türü ve miktan
b) Yapılacağı Yer

Yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
: 2003 / 121049 

: GEMLİK BELEDİYESİ GEMLİK / BURSA
: 0.224. 513 45 21 /27 VE 0.224. 513 45 28
: gemlikbel@ttnet.net.tr 

c) İse başlama tarihi
d) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: 6131.61 m2 beton kilitli parke taaşı ve 1195.40 mt. beton bordür döşemesi
: Gemlik ilçesi Dr. Zİya Kaya Mah. Cevizli Sok., Ece Sok., Hamidiye Mah. Yunus Sok.

1 No’lu aralık Kesik Sok. Ufuk Sok. yanı, Orhaniye Mah. Şelale üstü, Hisar Mah. Orman Sok. ve çevresi 
: Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yeer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
: Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

: Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Odası 
: 26 ARALIK 2003 Cuma günü ll.oo’de

4* İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1 * ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4. 1.1.- İsteklilerin ihaleyi katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmalan 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 

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,, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlan 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 dair ihale tarihinden önceki üç (3) aç 

içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
e) Şeklî ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat
g) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik bel

geleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli âdına kaatılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı veyaa konsorsiyum beyannamesi.
j) Bu şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündürkleri işlerin listesi.
k) Bu şartnamenin 8 nci ve ya 36.4 ncü maddelerinde istenmesi halinde, “yerli istekli olunduğuna ilişkin yapım işleri ihaleleri uygulama yönet

meliğinde belirtilen belgeler.
1) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
m) İsteklilerin imalatta TSE belgeli kullanacaklarına dair noter onaylı taahhütname, (Doğruluğu teyit edilmek, üzere, tedarik edilecek malların 

numuneleri, 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 bel

geleri ayrı ayn sunmaları gerekir.
Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarın

ca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin beyanname verebilirler.
4.2, Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.2.1 Malı durum bildirimi : Açık ihale usulü ile ihale edilen yapım işinde uygulanacak idare şartnamesi ekinde belirtilen forma uygun olarak 

düzenlenmesi.
4.2,2 . Bankalardan temin edilecek İsteklinin mali durumu ile ilgili belgeler : Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafın

dan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabana 
bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit ettirilir. Faks ile yap
tırılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır. İş ortaklarında bu belgeler hisseleri oranında bakılmaksızın ortaklarca 
müştereken karşılanabilir.

4,3, Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.3.1, İsteklinin, mevzuatı gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası, kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili 

olduğunu kanıtlayan begeler.
4,3,2, İstekliler son 15 (onbeş) yıl içinde, yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i (yüzdeyetmiş) 

oranında gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini 
gösteren belgelerin verilmesi.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 70/’i (yüzdeyetmiş) oranında ihale konusu iş veya benzer bir işlere ait tek sözleşmeve 
ilişkin iş deneyim belgesi verilir. Ortak girişim İsteklilerde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu 
tutarın asgari % 30‘unu (yüzdeotuzunu) sağlaması gerekir.

İş deneyimi gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer bir ilişlerdeki deneyimini ortaya koyan ve yapım işleri ihaleleri uygulama 
yönetmeliğindeki yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen, iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetim belgesi 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 ve İhale konusu işini yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıra

cağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler. Bir adet şantiye şefi olarak mühendis veya mimar, bir adet inşaat kalfası/kaldınm ustası, yeterli sayıda işçi.
4,3,5, Beton bordür ve beton kilgitlİ parke taşı ile kaldırım döşenmesi işinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yüretecek teknik personelinin eğiti

mi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler' Sunulacaktır.
4,3,6, Beton bordür ve beton kilitli parke taşı İle kaldırım döşenmesi işini yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve 

di^er ekipmana ilişkin belgeler.
1' Yapı Araçları Bildirisi
2- İstenen asgari ana ekipman listesi Devamı sayfa 7’dc

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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Kota dayağı ruh hastası yapıyor Kahvaltıda sütü
"Psikiyatriye başvu
ran kadınların yüzde 
57 si şiddete 
maruz kalıyor." 
Yapılan bir araştırma
da, ruhsal sorunlar 
nedeniyle psikiyatri 
polikliniğine başvuran 
kadınların yüzde 
57 sinin, çeşitli 
nedenlerle fiziksel 
şiddete maruz kaldığı 
belirlendi.
Başvuran evli kadın
lar üzerinde yapılan 
"Bir Psikiyatri 
Polikliniğine 
Başvuran Evli 
Kadınlarda Aile İçi 
Şiddet ve Evlilik 
Sorunları" adlı 
araştırmada, denek
lerin yüzde 57'sinin, 
çeşitli nedenlerle 
fiziksel şiddete 
uğradığı saptandı. 
Polikliniğe başvuran 
ve yaşlan 16 ile 59 
arasında değişen 300 
evli kadın üzerinde 
yapılan araştırmada, 
kadmlann yüzde 
36'sının duygusal, 
yüzde 32’sinin 
ekonomik (kaynak ve 
paranın kadın 

6. sayfanın devamı İHALE İLANI

olmalıdır.
11' Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. 
İLAN OLUNUR.

3- İhale şaartnamesinde taahhüt olarak temini istenilen yapı araçları için noterden tasdikli 
taahhüt (kiralama) suretiyle temini istenen yapı araçlarına ait “Yapı araçları taahhütnamesi” ve 
eki kanıtlayıcı belgeleri

isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya 
amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir 
raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir rapori ile tevsik edilmelidir.

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman kiralama işine ait 
noterce düzenlenmiş kira sözleşmesi ile kiralanacak araçlar için kiralayana ait mülkiyet tevsik bel
gesi eklenmesi gerekir.

Geçici ithalle geliştirilmiş veya 3226 sayılı finansal kiralama kanunu hükümlerine göre 
edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman da kira sözleşmesi eklenmek ve ihale ilk ilan 
tarihine kadar ki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılacaktır.

Bu belgeler açık ihale usulü İle ihale edilen yapım işinde uygulanacak idari şartnamesi ekinde 
kapsam ve şekli belirtilen forma uygun olması gerekmektedir.

4.4. Benzer iş olarak değerlendirilecek olan iş : Beton ve betonarme işler, yeşil alan ve park 
düzenlemeleri ve kaplaması.

5* Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim (iş ortaklığı 
veya konsorsiyum) yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna 
ilişkin yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sun
maları gerekir.

6* İhale dokümanı, Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 
100.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanı satın almaları zorunludur.

7- Teklifler 26 Aralık 2003 Cumaa saat 11 .oo’e kadar Gemlik Belediyesi Yazı İşleri 
Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8* İstekliler tekliflerini birim fiyat bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliye birim fiyat bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. Fiyat farkı ödenmeyecektir.

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

10* Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden İtibaren en az 60 (atmış) takvim günü

üzerinde tehdit ve 
kontrol aracı olarak 
kullanılması), yüzde 
30.7'sinin cinsel, 
yüzde 29.3’ünün ise 
sözel şiddetle karşı 
karşıya olduğu 
tespit edildi.
KADINLAR ŞİDDETİ 
GİZLİYOR
Aynı araştırmada, 
Türkiye’de aile içi 
şiddetin varlığının 
devam ettiği ve 
bunun kadınlar 
tarafından gizlendiği 
de ortaya çıktı.
Araştırmaya konu 
olan kadınların, 
eşlerinin şiddet içeren 
davranışlara başvur
malarını, "ekonomik 
sıkıntıların yol açtığı 
sinirlilik, işlerin 
kötü gitmesi, zaman 
zaman davranışları
na hakim olamama, 
eğitimsizlik, kişilik 
zayıflığı" gibi kişinin 
elinde olmayan 
nedenlere dayandır 
dığı veya davranış 
İarın "kalıcı", "sürek 
li değil", "geçici", 
"anlık" olmasına 
bağlayarak meşru

laştırdığı ve şiddeti 
gizledikleri saptandı. 
NEDEN EKONOMİK 
Kadınların şiddeti 
gizlemesinin altında 
yatan en önemli 
sebebin, kültürel ve 
ekonomik faktörler 
olduğu belirtildi.
Kadının yıllardır 
"evde olup bitenler 
evde kalır" mantığıy
la yetiştirildiğini ve 
bu nedenle şiddeti 
gizlemeye çalıştığını 
belirten uzmanlar şu 
bilgileri verdi: 
"Şiddet sonucunda 
evlilik sonlanırsa, 
kimi ailelerde 
kadın, baba evine 
dönemez. Çünkü 
evlenirken baba

evine dönmemek 
üzere evden 
ayrılmaktadır. 
İkincisi, toplumu- 
muzda boşanmış 
kadın olmak, birçok 
güçlüğü de bera 
berinde getirmekte
dir. Ayrıca ekonomik 
olarak özellikle 
kırsal kesimde kadın 
kocasına bağımlıdır. 
Bu ve benzeri 
sebeplerden dolayı 
kadın şiddeti gizler 
ve olanları sineye 
çeker. Bir nevi 
kocasının kullandığı 
şiddeti meşru 
kılmaya ve idare 
etme mantığıyla 
hayatını sürdürmeye 
çalışır."
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ONUR ECZANESİ

eksik etmeyin
Sütle yapılan kah- 
valtının, çalışma 
hızının yükselmesini 
ve yaratıcılığı 
sağladığı, bu neden
le çocukla nn okulda 
ki başarısını a rt irdiği 
bildirildi.
Süt, özellikle çocuk
ların fiziksel geliş imi 
açısından büyük 
önem taşıyor.
İçerdiği galaktozla 
beyin ve sinir doku
larının oluşum unda 
önemli rol oynayan 
süt, bağırsaklarda 
hastalık yapıcı 
mikroorganizmaların 
gelişimini önlüyor. 
Hücre ve dokuların 
oluşması açısından 
gerekli protein 
içeren süt, düzenli 

i tüketildiğinde sağlık
lı büyümeyi sağla
ması, kasların kasıl
masına yardımcı 
olması ve ödem 
yapan sıvıların 
toplanmasını 
önlemesi acısından 
hayati önem taşıyor. 
Özellikle kahvaltılar
da tüketilen süt, 
çocuklarda kon
santrasyonu 
artırıyor.

Katotatedarda drâraa- I 
fi olarak adfea süt. 
hata yapara araşan 
düşürürken 
jaratırd^ «afi» 
ma hızını artırarak 
rendriarra okul 
basammuı yük- 
sefinesinde enendi 
rai oynuyor
Sitede, sağbk aosa»- I 
dan bu kadar önemfi I 
olmasına karara 
sütun Türkiye deki 
tüketiminin yok 
denecek kadar az 
olduğu belirt itiyor. 
Kişi basma desen 
ydkk işlenmiş içme 
sütü tüket um 
Avrupa ulk elerinde 
60-170 litre 
aramada değişirken 
Türkiye'de bu 
rakam, sadece 
5 litreyle srmrh 
kalıyor.
Ülkede cok sayıda 
ailenin, çocukları 
için hazırladığı 
kahvaltıda süt 
yerme peynire yer 
verdiğinin behrtüdhği I 
sitede, sağkkh bir 
gelişimin sağlanması I 
icra sütun »ederek 
tüketilmesi gerektiği 
kanılı dBynr
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Tıkıntı’da mantı yemenin zevki başka
Anadolu’nun vazgeçilmez yemeklerinden olan mantı, yeni açılan ‘Tıkınti’ adlı lokantada $ 
yeri sahibi Gönül Bayrak’ın elleriyle müşterilerinin önünde hazırlanıp, sofraya sunuluyor.
Sıazfeıtin-SEKEfiSOZ 

Mantı yemek 
gerçekten damak 
tadı olanlar için 
bir ayrıcalık.
Mantı ise, tama
men değişik 
unlu bir yiyecek. 
Türk mutfağının 
vazgeçilmez yiye
ceklerinden olan 
mantı, artık 
değişik ortamlar
da, değişik yapılış 
şekilleriyle 
karşımıza çıkıyor. 
Kimi sade, içine 
bir şey koymadan, 
kimi soya kıyması 
kullarak, kimi ise 
gerçek kıyma 
koyup yaparlar 
mantıyı.
Bu anadolu kadının 
asırlardan beri 
yaptığı geleneksel 
yemeğimiz hele 
hele bir de büzmeli 
olarak yapılıyorsa 
işte o zaman mantı 
yemek gerçekten

Fırın Sokak’ta açılan Tıkıntı’da işleri sahibi 
Gönül Bayrak, müşterilerinin gözü önünde ev 
işi mantı yaparak, beğeni topluyor.
bir zevk oluyor. 
MANTININ TADI 
TIK1NTIDA 
İstiklal Caddesi 
Ziraat Bankasının 
karşısında bulunan 
Fırın Sokak’ta 

eşiyle birlikte 
‘Tıkınti’ adlı işyeri 
açan Gönül Bayrak, 
burada müşterinin 
önünde mantı 
hazırlıyor.
Gönül Bayrak, yak

laşık 8 yıl önce 
Bursa Fomara’da 
bir lokantada 
çalışırken öğrenmiş 
mantı yapmayı.

Öyle de benim
semiş ki mant ı 
yapmayı, 
müşterilerine de 
sevdirince, artık bir 
başka keyifle yap
tığım söylüyor.
HANIM ELİ 
"Hamuru yoğur
duktan sonra yak
laşık bir saat bek
letiyorum. Müşte 
rinin gözü önünde 
temiz şekilde 
mantı'yı yaparak 

serviste 
bulunuyo
rum. Müş 
teri gözü 
önünde 
yapılan 
mantıyı 

yiyor" 
diyen 
Gönül, 

bu tür mantının 
Gemlik’te yapıl
madığına dikkat 
çekiyor..

"Gemlik’te M kor* 
sözcüklerini 
rahatkkla Wb

söylüyor 
Gormi Bayrak 
Çünkü, müşterine ■ 
önünde mant ı 
yap— başka ba w 
olmadığından ba | 
işe baıladılılar— 
ifade ediyor. 
"Porsiywıu kesm- 
tikle bir kişiyi 
doyuracak 
lezzette" olduğa 
öne sürülen 
mantın ı n müşteri 
önünde 
yapılmasını ise 
"Müşterilerimi? 
gözleri önünde 
yapılan m an ti n 
görünce başka brr 
şey düşünmüyor 
lar. Dahası 
iştahlan açdryar. 
Mantılarını güven
le yiyorlar.’ sek
linde konuşuyor.

i"" RfiKMİ~iÜÎB7rİRESTfiURfiNT
, ı ©ZŞL MÖNÜ

’Â TABAĞI ARA SICAKLAR Mevsim Salatası
Hindi Dolma

(Salam, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 
peynir, rüs salatası, acılı ezme, 

haydari, patlıcan herze)
BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 
0.224 582 22 82 
0.224 582 21 65
0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur 
0.542 524 97 86 Emrullah Şahin 
0.544 575 20 15 Emre Şahin 
0.532 436 18 22 Ferhat Şahin

Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) 

Orhangazi / BORSA

(Paçanga Böreği, 
Mitile Köfte)

Pop Mitetk’te SİBEL 
TS.M.’be EMEL 
PhjAMİrtYAVVZ 

VMCENGİZ
Eğlenmeye hazımlısınız

Meyva - Çerez
Kabak Tatlısı 

İşkembe Çorbası

35 Rakı
35 Şarap 

6 Bira 
Meşrubat (Limitsiz)



GEMPORT’ta sendikalaşmak isteyen işçiler hak anyor

"Tehditlere varan baskılar var
GEMPORT’ta çalışan işçilerin Liman İş Sendikası çatısı altında sendikalaşmak istemesi üzerine, işverenin 
kendilerine baskı yaptığını ve 9 işçinin işine son verildiğini söyleyen Liman İş Sendikası 10 Bölge 
Temsilcisi Ertaç öktem, “Çıkarılan çalışma iş güvenliği yasasının sözde kaldığım iddia ederek. işten atılan 
işçilerin geri dönmesi için hukuk mücadelesi başlattıklarını belirtti. Seyfettin ŞEKERSÖZ’un haberi s yf 3'de

ı., GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
Çarşamba FİYATI

I Semerciler Yokuşu 
asfaltlanmaya başlandı
1 ve 2 Nolu Cadddtnn asfa* şlenae
tamamlanmasından sonra. Semorcflar
Yokuşu ve Çeşme Sokaktan** da a*t 
yapılan tamamlanarak, dun S ime reler 
Yokuşu nda asfalt kaplama çateşmatareM 
başlandı. Haberi tayta 9 de

AKP İlçe ve belde adayları birer birer ortaya çıkarken iddialı konuşmaktan geri kalmıyorlar

“Siyaset savasına hazırız”
Güne Bakış

AKP’de

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

aday adayı bolluğu var..
AKP'de Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvu

ru takviminin işlemesi üzerine, isimlerde belirlenmeye 
başladı.

Görülen o ki, iktidar partisinde aday adaylığı bol- 
luğu yaşanacak..

Küçük Kumla beldesinden 4 aday adayı şimdiden 
İlce Başkanalığına başvurdu.

Bu sayıya bir veya iki kişi daha eklenebilir.
Gemlik merkezinde konfeksiyonculukla uğraşan, 

Veteriner Hekim İbrahim Çetin, ilk aday adayı başvu
rusunu yaptı.

Dün ise, geçmiş yıllardan tanıdığımız Mimar Cemal 
Aydın Aybey, aday adaylığını açıkladı ve başvuruda 
bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un aday adayı ola- 
î cağı önceden açıklanmıştı.
I Merkezde aday adayı sayısı şimdilik üç.

Buna, pereşembe günü partide rozet takacak olan 
eski ANAP'lı Belediye Başkanı Nurettin Avcı ile -eğer 
başvurada bulunursa- yönetim kurulu üyesi Mustafa 
Semiz i de eklersek, AKP'de aday adayı enflasyonu 

I yaşandığını göreceksiniz.
| AKP Kurşunlu Beldesinde aday adaylığa başvuran 
tek kişi İle adaylık kesinleceğe benziyor.

Geriye Limurbey Beldesi kalıyor.
Vmurbey de de aday adayı sayısının iki veya üç kişi 

olacağı söyleniyor.
Ancak, başvurular daha yapılmadı.
Küçük Kumla fle Gemlik Merkezindeki aday adayları 

arasındaki çekişmenin, kimin lehine gelişeceği bugün
den belli değil.

Merkezde tüm aday adayları, kendinden emin ve 
Ankara'nın kendisini tercih edeceğini söylüyor.

AKP'de önümüzdeki günlerde akla kara belli olacak.

AKP İlçe Merkezi’nde düzenlenen aday adayları tanıtma toplantısın
da, en çok adayın 4 kişi ile Küçük Kumla Beldesinde olduğu 
görüldü. Gemlik Belediye başkanlığı aday adaylığına İbrahim Çetin 
den sonra dün de Cemal Aydın Aybey’de katıldı. Seçim 
Koordinasyon Başkanı Ali Okuroğlu, bağımsız çalıştıklarını söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde Gemlik 
merkez ve belde 
belediye başkan 
aday adayları belli 
olmaya başladı. 
Dün, parti ilçe 
merkezinde 
düzenlenen aday 
adayı tanıtım 
toplantısında, 
Gemlik merkezinden 
İbrahim Çetin ve 
Mimar Cemal 
Aydın Aybey’in 
aday adayı olduğu 
açıklandı. 
Küçük Kumla’da 
4 aday adayının 
başvuruda bulun
duğunu söyleyen 
Seçim Koordinas 
yon Başkanı Ali 
Okuroğlu, merkez 
deki adayın Genel 
Merkez tarafından 
belirleneceğini 
söyledi. 
Haberi sayfa 5 de

Adalet ve Kalkınma Partisi yerel seçiMtefde merkez ve belde bHedrye başkan aday 
adaylarını basma tanıttı. Küçük Kumla’da Hüsnü Gümüş, Kurşunkfcte Enâr Sagaa, 
Küçük Kumla da Cevdet Ünal GcmBuV İbrahim Çetin. Cemal Ayön Aybey. Küçük 
Kumla’da Ünal Bayrak, aday adaylığı içjt partSenne rasrner başvurdular

Bursa 18 büyüklüğündeki depremle sallandı
Haberisayfcttfe

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye starını 
arıyor

Biri bizi gözetliyor, ben evleniyorum 
programlarının ardından şimdi de bir 
başka televizyon rezaleti ekranlardan 
evlerimize taşıyor.

Bir televizyon kanlında “Pop Star” adıy
la bir yarışma düzenliyor.

İzliyorsunuzdur.
O televizyon kanalının bağlı olduğu 

grubun gazeteleri yaptıkları . yayınlarla 
yarışmayı gündemde tutuyor.

Onun için ilgilenmemiz ya da gözünüze 
çarpmaması olanaksız.

Öyle bir yarışmayla Türkiye pop starını 
bulacak.

Benim aklım almıyor.
Eğer star kavramı nitelik değiştirirse o 

I yarışmadan star çıkar.
I Ancak star kimin starı olur bilinmez.

Televizyonlarla birlikte, Türkiye’de ciddi 
I bir kültür ve ahlak erozyonu yaşanıyor.

Oysa televizyonların amacı kültürü 
I yozlaştırmak mı ?

Toplumsal yapıyı bozmak mı?
Eskiden televizyon desteksiz yarışmalar 

I olurdu.
I Eurovision Türkiye Finalleri ve Altın 
I Örfe, Altın Ses aklımda kalanı..
I Türk müzik yaşamına önemli katkıları 
I olan yarışmalardı bunlar.
I Günümüzün pek çok gerçek sanatçısı o 
I yarışmaların ülkemize kazandırdırlarıdır.

Gelelim günümüze...
Şimdi düzenlenen yarışmaların amacı 

I ise, tamamen rayting almak.
Bir de cep telefonlarına kontür sattır- 

I mak.
Amaca işte böyle ulaşılıyor.
Daha çok telefon ettirmek için bir de 

I promosyon yapıyorlar.
I “O da elin taşıyla elin kuşunu vurmak” 
I tanımına cuk oturur cinsten.
I Cep telefonuyla mesaj gönderenlere 
I yarışmaya sponsor olarak katılan bir fir- 
I manın ürünleri dağıtılacak.

Şarkılarla türkülerle, ninnilerle masal- 
I larla avunarak, ülkeyi kurtaracağız.
' Bu yöntemlerle, düşünen yaratan, soran 

sorgulayan beyinler yetişecek.
Toplum ilerleyecek.
Sanatçı seçilecek.
Toplumun sanat yaşamına katkıda bulu

nacak.
Geçiniz...
Oysa bizim çözümlememiz gereken çok 

daha ciddi işlerimiz var.
Yoksa amaç dikkat dağıtmak mı?
Medya denilen canavar bu düşünceye 

çanak mı tutuyor.
O yarışmaya katılanlardan izleyenler de, 

mesaj gönderenler de bir danışıklı döğüşe 
alet mi oluyorlar ?

Kimbilir belki de öyledir.

Seyfettin SEKERSOZ 
Gemlik’in 
Büyükşehir sınırları
na dahil edilmesinin 
yanlış olduğunu öne 
süren MHP, sivil 
toplum örgütlerine 
yaptığı ziyaretlerde 
yasanın Gemlik’e 
vermesi muhtemel 
zararları anlatıyor. 
MHP Seçim 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Çelik ve 
İl Yönetim Kurulu 
Üyesi Gülten 
Ayhan, dün 
Muhtarlar 
Derneği’ni 
ziyaret ettiler.
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt 
ve bazı muhtarlarla 
sohbet eden 
MHP’liler, "Bir 
gecede çıkan 
yasa "yla 
Büyükşehir’Ii olduk-, 
larını belirterek, 
tepki göste 
rilmediğinden 
yakındılar.
Cumhurbaşkanı’nın 
onaylamasından 
sonra köylerin 
mahalle statüsüne 
geçeceğini bildiren 
Mehmet Çelik,

"Kökler mahalle 
olunca, emlak 
vergisi ortaya çıka
cak, su ücreti 
ödenmeye başla 
nılacak, Köy tüzel 
kişiliği ortadan 
kalkarak tüm 
köyün mal varlığı 
bağlı belediyelere 
geçecek" açıkla
masında bulundu. 
TEPKİ GEREKİYOR 
Yapılan operasyona 
tepki gösterilmesi 
gerektiğini öne 
süren Çelik, "En 
azından davalar 
açılarak referan
dum yapılması 
sağlanabilir" dedi. 
ESNAF TEDİRGİN 
Mehmet Çelik ile 
Gülten Ayhan’ın 
ikinci ziyaretleri 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ile Yönetim 

’Kûrulu üyelerine 
oldu. Oda 
Lokalinde 
MHP’Iileri ağırlayan 
Talan, Büyükşehir 
yasasının 1995 
yılında da gündeme 
getirildiğini 
belirterek,

"Biz o zamanda 
karşı çıkmıştık, en 
çok zarar görecek 
olan alt tabaka 
insanı olacaktır"" 
şeklinde konuştu. 
MELİH GÖKÇEK 
ORTAYA ATTI 
Büyükşehir yasasını 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek’in 
organize ettiğini 
öne süren Çelik, 
Erdoğan Bilenser’in 
de o’na danışarak
yasayı üstlendiğini 
iddia etti. Önce, 25 
km. olarak belir
lenen sınırların 
Gemlik’in dışarıda 
kaldığının 
görülmesinden 
sonra 30 km.ye 
çıkarıldığını 
söyleyen Mehmet 
Çelik, liman kenti

olan Gemlik te 
Büyuksehuin goril 
olduğunu belirtti. 1 
GEÇİM STANDARB 
YÜKSELECEK 
Gemlik'te geçim 
standart) run 
halen 1 milyar 
700 milyon hra 
olduğumı acıklayao 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan.
"Büyükşehir de ör 
bu rakam 2 milyar 
600 milvon lirada
Esnaf vergisini 
ona göre yüksek 
verecektir. Yasa 
acele olarak 
çıkarılmayıp sivil 
toplum örgüt
leriyle işbirliğine 
gidilerek 
görüşülmesi 
gerekirdi diye 
konuştu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

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

SATILIK DAİRE
Manastır 1OO. YIL 
Sitesi nde SATILIK 
DAİRE 513 67 95 
IUCA CADDESİNDE 

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17
Hamleliye Mh. Vavuı Sok. 

No : 1 1 GEMLİK
3200 M2 imarlı bzıhçre 

0.536.969 99 03
Manastırda Tav Tiiydü 

Çay BahçMİ ösUÂİ Avcı Ap.

KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
1986 MODEL SKODA 1201.

VADE YAPILABİLİR 
______ O.S3S. 387 59 69 J 
92 Mode! Bevaz 8ı u■ 

LPG vraBasaCana işi» 
Orjinai 

6.600.000.000 TL 
(0 535) 925 Sİ 02

ilk sahibinden 93 Model 
Sabin 58.000 Kan.
0.535. Z76 40 1 __
83 Model PORSCE 

944 KIRMIZI 12.000 S 
0 532. 337 97 18 
0.535. 308 41 53

O.S36.969 99 03

Kumlada Vnû Seçkin ûaban Sitesi M 
bayat eyya ve mobdyab dab« 30 mdıar

513 44 79 0535 215 99 9Ş

Manastır’da deniz 
manzaralı, kaloriferli. 

(0.535) 774 45 32
1994 MODEL.

RENAULT SPRING 
1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92
SATILIK B AZICI 

OKI MICROLINE 3320 
9 PRISTER

TEL : 512 28 40
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Erol GÖRÇAYm n nr i (CHP) nin
seçmen şartnamesi

> u

Ülkemizde, farklı etnik kokenlî insanlar

GEMPORT’ta sendikalaşmak isteyen işçiler hak arıyor.

I”rr —

a tas
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Seyfettin SEKERSOZ
Gemport limanında 
çalışan işçiler adına 
basın açıklaması 
yapan Liman İş 
Sendikası 10. Bölge 
Temsilcisi Ertaç 
Oktem, işveren 
tarafından kendilerine 
baskı uygulandığı iddi
asında bulunarak, 
"Nerede iş güvencesi 
yasası" sorusunu 
işverene soruyor. 
Sendikanın Şirin 
Plaza’daki temsilcilik 
binasında düzenlenen 
basın toplantısında 
konuşan Sendika 
Temsilcisi Oktem, 
sendikanın kuruluş 
aşamasında işten 
çıkarılan 9 
arkadaşlarının 
mahkemelerinin 
devam ettiğini 
bildirerek, "Şirket 
taşeronlaşmaya git
tiğinden sendikalı 
işçilere baskı 
yapılıyor" dedi. 
Liman İş Sendika 
sı’nın ilk kez özel bir 
limanda örgütlendiğini

<OZ(/

Bir de CHP’deI
DP
AP
ANAP
DYP
Şimdi de
MHP
Oldu olacak
Bir de CHP de!
De, de hak yerini bulsun 
Hatır gönül kalmasın. 
Öbür alemde siyasetinin 
hesabı sorulmasın....

TAŞI 
GEDİĞİNE

açıklayan sendika 
temsilcisi Ertaç 
Oktem, şu anda 
GEMPORT limanında 
272 çalışandan 
256’sının sendikaya 
üye olabilecek 
durumda olduğunu 
belirterek, halen 180 
sendika üyesi işçinin 
bulunduğunu söyledi. 
Düzenlenen basın 
toplantısında açıklama 

yapan Liman İş 
Sendikası Gemlik 
Bölge Temsilcisi Ertaç 
Oktem, çağdaş 
toplumun örgütlü 
toplum olduğunu 
belirterek, şu açıkla
malarda bulundu: 
"Örgütlü toplum 
düzenli ve düzeyli 
toplumdur. Örgütlen
mek çalışanların en 
demokratik hakkıdır. 
Sendika olarak bizim 
amacımız kavga 
değil, iş barışını 
engellemek değil 
aksine daha verimli 
bir çalışma ve iş 
ortamı yaratmaktır. 
Bizler Gemport liman 
çalışanları olarak iş 
yerimizdeki çalışma 
şartlan ve ücret
lerinin yetersizliği 
nedeniyle Liman İş 
Sendikası ile 2 
Teınnıuz 2003 tari
hinde örgütlenme 
çalışmalarına 
başladık. 08 Ağustos 
2003 tarihinde noter 
aracılığı ile 129 kişi 
olarak Liman İş 
Sendikasına üye 
oluhmuştur. İşveren 
sendikalaşmamızı 
11 Ağustos 2003 
tarihinde öğren 
eliğinde 9 arkadaşı 
miti iş hacmindeki 
daralma gerekçesi ile 
içten çıkannıştır. 
Bu gerekçenin asılsız 
olduğu ülkemizde 
ihracat rekorlarının 

kırıldığı bir dönemde 
mali kriz gerekçesi 
ile limandan işçi 
çıkarılması inandırıcı 
değildir. Limanın iş 
hacminin azalmadığı 
aksine arttığı görsel 
ve yazılı basında 
çıkan haberlerde 
anlaşılmaktadır. 
Avrupa Birliğine 
girmeye hazır
landığımız bir 
dönemde yasal 
hakkımız olan 
sendikalaşmaya; iş 
yeri çalışanlarının 
yüzde 80’nin sendika 
çatısında toplan
masına rağmen 
GEMPORT A.Ş. nin 
neden karşı 
olduğunu soruyor, 
nerede iş güvencesi 
yasası diyoruz.
Şunu bilmelerini 
istiyoruz ki bizler 
GEMPORT Liman 
İşçileri olarak işimizi 
ve haklanmızı geri 
alana kadar 
mücadelemizi devam 
ettireceğiz." 
Liman İş Sendikası 
10. Gemlik Bölge 
Temsilcisi Ertaç 
Öktem, ayanca onurlu 
ve insanca yaşama 
mücadelesinde başta 
Gemlik halkı olmak 
üzere sivil toplum 
örgütleri ve siyasi 
parti yöneticilerine 
"onları ısınımızda 
görmek istiyoruz" 
çağrısında bulunuyor.

Farklı inanç da insanlar var.
Ama. Bu bizi korkutmasm.
Bunu bir tehlike değil. küftür zengu££i 

olarak görelim.
Bu zenginliği tehlikeli bölgeden kurtar

mak için, ne yıp—riı lazım.
Hepsini kucaklamak Lazım.
Bir bölümünü dışlamamak lazım.
Halkın partisi olan (CHP). bu gerçeği 

bir türlü yakalayamadı.
Aydın kesimin her zaman desteğim 

aldı.
Ama. Değişimden hep uzakta kaldı.
Acaba (CHP) neden başarılı olamadı
Çünkü (CHP), insanları açınma tabi 

tuttu.
Bu tutumunu seçimlere de yansıttı.
Kendi kendine, bir seçmen şartnamesi 

yaptı.
Bakın nasıl.
- Dindar kesime hep şüpheyle baktı.
Muhafazakar insanla, radikal dindarı 

bir türlü ayıramadı.
Partisinin dine nasıl baktığını, onlara 

bir türlü anlatamadı.
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü, bıryuk 

törenlerle saflarına aldı.
Aynı insanlar, meclis kulislerinde alay 

etti.
- Doğu ve Güneydoğu insanına. bir 

türlü ısınamadı.
Hepsine olmasa da. büyük bir 

bölümüne potansiyel bölücü gibi baktı
Yani. Devlet hangi insana nasıl bah

tıysa, (CHP) de öyle baktı.
Aslında, devletin her zaman insanlara 

doğru baktığı da şüpheliydi.
Bir zamanlar rahmetli Lğur Mumcu yu 

da, potansiyel tehlike olarak görmüştü.
Ama. (CHP) her zaman her im ana, eşü 

mesafede olmalıydı.
Dini törenlere bile, eşit mesafede dur

mayı beceremedi.
- Hacı Bektaş Veh t ör enlerine katıldı 
Etkin bir biçimde ağırlığım koydu.
.Aslında iyi de yaptı.
- Ama. Gelin görün ki. Mevtana kutla

malarına aynı ilgiyi göstermedi.
Felsefi ağırlığı olan bu iki insana. farklı 

gözle baktı.
Kısacası (CHP)
- Seçmenin bir bölümünden, bölücü 

diye kuşkulandı.
- Seçmenin büyük bir bölümünden, 

irticaa diye şüphelendi.
Ve. Seçimlerde, basardı olamadı.

Her yakılan kitap, 
dünyaya aydınlatır. 

‘'Emerson"
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Motorlu taşıtlar vergisi değişiyor
Motorlu Taşıtlar 

! Vergisi oranları 
değişiyor. Çevre 
temizlik vergisi 
artık su faturaların
da tahsil edilecek. 
Konuya ilişkin 
düzenlemeleri de 
içeren Bazı Kanun 
larda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 
Tasan Meclis 
Başkanlığına sunul
du.
Tasarıyla, kurum- 
lann 2004 yılı 
kazançlarından alı
nacak Kurumlar 
Vergisi oranı yüzde 
33 olarak uygu
lanacak.
Tasanyla, Motorlu 
taşıtlar vergisi 
yeniden düzenleniy
or. Silindir hacmi 
ve yaşlarına göre 
bazı araçlardan alı
nacak motorlu 
taşıtlar vergisi 
oranlan şöyle: 
- 1300 cc ve altın
daki otomobiller 
1-3 yas arası 
250 milyon 
4-6 yaş arası 
175 milyon 
7-11 yaş arası

AROL MOBİLYA
1
E

1

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

kalitede öncü

FİRMALARA Y1BASI

ÖKÜZ 
GÖZÜ

11.IN.Mt J Yeni Pazar Cd. No : 18
Tel: 514 75 25 GEMLİK

125 milyon 
- 1301-1600 cc 
arası otomobiller 
- 1-3 yaş arası 
400 milyon 
4-6 yaş arası 
280 milyon 
7-11 yaş arası 
200 milyon 
- 1601- 2000 cc 
arası otomobiller 
1-3 yaş arası bir 
milyar 200 milyon 
4-6 yaş arası 
840 milyon 
7-11 yaş arası 
600 milyon 
- Minibüs 
1-6 yaş arası 300 
milyon
7-15 yaş arası 200 
milyon
- 36-45 arasında 
oturma kapasitesi 
olan Otobüs 
1-6 yaş arası bir 
milyar
7-15 yaş arası 850 
milyon
- Azami toplam 
ağırlığı 10 bin bir 
kilo ile 
20 bin kilo arası 
kamyonlar 
1-6 yaş arası bir 
milyar 200 milyon 
7-15 yaş arası bir 

milyar lira 
Bu yıl ek motorlu 
taşıtlar vergisi 
olarak ödenen ve 
yasanın iptalinden 
sonra geri öden
meyen tutarlar 
2004 yılı vergisin
den mahsup edile
cek.
Çevre temizlik ver
gisi, tüketilen su 
faturası ile tahsil 
edilecek. Buna göre 
tüketilen suyun 
metreküpü başına 
konutlarda 100 bin 
lira çevre temizlik 
vergisi alınacak. 
Cep telefonlarının 
ilk tesisinde alman 
eğitime katkı payı 
kalıcı hale getiriliy
or. Cep telefonu 
aboneliğinin ilk 
tesisinde ayrıca 20 
milyon lira özel 
iletişim vergisi alın
ması öngörülüyor. 
GSM aboneliğinden 
yıllık sabit ücrete 
bağlı olarak alınan 
özel işlem vergisi 
ise kalkıyor. Aynı 
şekilde uçak bilet
leri ve tapu işlem
lerinden alınan

eğitime katkı payı 
ve özel işlem ver
gisi kaldırılıyor. 
Müşterek bahis ve 
şans oyunlarından, 
Şans Oyunları 
Vergisi adı altında 
vergi 
alınacak.
Spor -Toto, Spor 
Loto benzeri oyun
larda, kolon başına 
20 bin lira, 
Şans Topu, On 
Numara ve benzeri 
oyunlarda kolon 
başına 40 bin lira, 
Sayısal Loto’da 
kolon başına 80 bin 
lira At yarışlarında 
her bir bilet için 40 
bin liradan az olma
mak üzere kupon 
bedelinin yüzde 5’i 
kadar şans oyunları 
vergisi tahsil 
edilecek.
Gecikmiş amme 
alacaklarında, 
gecikme faizi her ay 
için ayn ayrı yüzde I 
4 olarak uygu
lanacak. Bir aydan ■ 
az olan sürelerdeki 
gecikme faizi gün- I 
lük olarak 
hesaplanacak.
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Vergi borcu otomatik 
ödenebilecek

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, vergi 
beyannamelerinin 
internet üzerinden 
verilebilmesi, vergi
lerin de bankalar 
tarafından tahsil 
edilebilmesi 
konusunda altyapı 
çalışmalarının 
tamamlandığını 
söyledi.
Kemal Unakıtan 
bakanlığının 
bütçesinin 
görüşüldüğü Meclis 
Genel Kurulu’nda, 
yakında enflasyon 
muhasebesine geçile
ceğini ve kayıt 
dişiliği gerektirecek 
bir durumun kalma 
yacağını ifade etti. 
"Bu nedenle şimdi 
kayıt dışı ekonomi 
ile kapsamlı bir 
mücadeleye gir
menin tam zamanı. 
K n ıt dişiliğin kayıt 
'Itıı. : alınması için 

* t ' jun ve yaygın bir 
| mü< adete yapıla

caktır" diye konuşan 
Unakıtan, alış-ve 
(işlerden fiş-fatura 
alınmamasının 
bedelini tüm 
toplumun, dolayısıyla 
da faturayı

FIÇI W E»
HİZMETİNİZE AÇILDI

YAZSAN' ve -YETKİN' Şarap:-’ 
Gemlik Bayii
TOPTAN FİYATLARLA

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI

FSOFRAl 
ŞARABI

1.600.000 

✓ mc» « mşa cm m—t
✓ ST» BUU*

✓ MCALKJMMKSM i

almayanın ödedupBi 
belirtti.
Unainfaa. ı ergi 
bilincinin yer
leşmesinde önemi 
bir faktör olan fatura 
atanman uygula
masının. gerekirse 
ders kitaplarına da 
konulacağını anlattı 
Vatandaşları vergi 
kuyruklarından kur
tarmayı amaçladık- 
lannı ifade eden 
Maliye Bakanı 
Unakıtan söy le 
devam etti: ' Herkes 
bankalardan, 
bankalara giderek 
veya gitmeden bir 
talimat vermek 
suretiyle veyahutta 
otomatiğe bağla
mak suretiyle aynı 
su, gaz parasını, 
telefon parasını 
ödediği gibi 
geldiğinde otomatik 
olarak vergi bor
cunu da ödeyecek. 
Artık beyannameler 
de öyle vergi daire
sine gidip kuyruk
larda beklenerek 
değil, tamamen 
otomasyonla. Com
puter ve internet 
yoluyla gayet rahcâ 
verilecek."

KULöp^rPAPAZ1
KARASI 1

Esserimau*
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AKP İlçe ve belde adayları birer birer ortaya çıkarken iddialı konuşmaktan geri kalmıyoriar:

“Siyaset savaşına hazırız”
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AKP İlçe Merkezi’nde düzenlenen aday adayları tanıtma toplantısında, en çok adayın 4 kişi ile Küçük Kumla 
Beldesinde olduğu görüldü. Gemlik Belediye başkanlığı aday adaylığına İbrahim Çetin den sonra dûn de 
Cemal Aydın Aybey’de katıldı. Seçim Koordinasyon Başkanı Ali Okuroğlu. bağımsız çalıştı^'arını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisinin ilçe ve 
belde belediye 
başkanlıklarına 
aday adayı olacak 
isimler birer birer 
ortaya çıkarken, 
Küçük Kumla’da 
aday çokluğu 
göze çarpıyor. 
AKP ilçe 
Merkezi’nde düzen
lenen basın toplan
tısıyla kamu oyuna 
açıklanan aday 
adayları önümüzde
ki seçimlerde iddi
alı konuşarak rakip 
siyasi parti aday
larına gözdağı 
verdiler.
AKP Seçim 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Okuroğlu, aday 
adaylarını açıkladığı 
toplantıda, önce 
seçim koordinasyon 
kurulu hakkında 
bilgi verdi.
Okuroğlu, kurulun 
tamamen özgür ve 
bağımsız bir şekilde 
çalıştığını bildire 
rek, "Belediye 
Başkan aday aday
ları gerekli form

ları doldurmak 
için mutlaka bize 
başvurmaları 
gerekmektedir" 
dedi.
SEÇİCİ OLACAĞIZ 
12 kişiden oluşan 
seçim koordinasyon 
kurullarının tüm 
ülkede aynı statüde 
çalıştığını bildiren 
Ali Okuroğlu, par
tinin genel siyase
tine uyum sağlayan 
ve iyi hizmetler 
verebilecek aday 
adaylarına her 
zaman kapılarının 
açık olduğunu 
söyledi..
Okuroğlu, "Parti 
miz aday aday
larını belirlerken 
halkımızın lehinde 
seçici olacaktır" 
diye konuştu. 
Okuroğlu, bizim 
alacağımız kararlar 
ilçe teşkilatından 
ayndır ve sorumlu
luğumuz yoktur. 
Genel Merkezi miz- 
den gelen talimatlar 
doğrultusunda 
müracaatların son 
tarihi belirlenecek 
derken, İlçe Başkan 
adayı için Geneİ

AKP Küçük Kumla belediye başkan aday adayları Ünal 
Bayrak, Hüsnü Gümüş ve Cevdet Ünal birlikte görülüyorlar.

Merkezin karâr 
vereceğini söyledi. 
KUMLA’DA ADAY 
BOLLUĞU 
Küçük Kumla’da 
AKP’den 4 aday 
adayının olduğuna 
dikkat çeken Ali 
Okuroğlu, "Aday 
adaylarının çok 
olması bize güç 
katacaktır." dedi. 
Küçük Kumla’da 
müracaat eden 
4 aday adayı 
olduğunu belirten 
Okuroğlu, 4 
aday adayını 
basma tanıttı.
Eski Belde Başkanı 
Cevdet Ünal, 
Necmettin Yaşa, 
Ünal Bayrak ve

Hüsnü Gümüş ün 
halen resmi olarak 
müracaat ettiklerini 
söyleyen Okuroğlu, 
bu isimlerin 
önümüzdeki gün
lerde artabileceğini 
ifade etti. 
KURŞUNLU TEK 
AKP’den Kurşunlu 
Belediye Başkan 
aday adaylığına 
halen bir müra
caatın olduğunu 
açıklayan Ali 
Okuroğlu, bu ismin 
İnşaat Müteahhidi 
Ersin Sağım 
olduğunu bildirdi. 
Kurşunlu Beldesin 
den belki de tek 
AKP adayı olması 
beklenen Ersin

Sağım, mesleğinin 
inşaatçılık olduğu 
nu belirterek 
"Belediyeciliğe 
yakın olduğum 
için yabancılık 
çekmeyeceğim ~ 
dedi.
GEMLİK 
BEKLEMEDE 
Belediye Başkan 
aday adaylarmm en 
fazla merak edildiği 
Gemlik için henüz 
iki aday adayının 
müracaat ettiğini 
açıklayan Ali 
Okuroğlu, bu kişi
lerinle İbrahim 
Çetin ve Cemal 
Aydın Aybey 
olduğunu açıkladı. 
Belediye Başkan 
aday adaylığı için 
ilk müracaat eden 
İbrahim Çetin, yap
tığı konuşmada 
"Bir hayalim var. 
Gemlik'i üniversite 
şehri, sanayi 
şehri, turizm 
şehri, zeytincilik 
ve ticaret merkezi 
olarak görmek 
istiyorum. Bunu 
ge r ç e k 1 eş ti rm ek 
için 20 yıllık 
gayret gerekiyor.

Bu yüzden 4 
dönem İçin bele 
diye başkanlığını 
istiyorum " dryerek

diden çalışmalara 
başltyorum. Amo 
cım diğer arka 
daşlanmla birlikte 
diğer siyasi parti 
adaylarını geride 
bırakarak ipi 
bizim göğüsleme 
mizdir" diye 
konuştu
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Soğuklar gidiyor, yağışlara dikkat,
İHALE İLANI

M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

AKARYAKIT İHALESİ İŞİ 
AÇIK İHALE USULU İLE YAPILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve fax
c) Elektronik posta adresi
2- İhale Konusu malın 
a) Niteliği türü ve miktarı

: 2003/ 116526

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

: Akaryakıt İhalesi
K. Benzin : 2.000 Lt.
Motorin : 10.500 Lt.

Hava sıcaklığı 5-7 derece artac< 
Güney ve batıda yağışlar şiddetfi.

b) Teslim yeri 
c) Teslim tarihi

d) İhale Usulu
3- ihalenin

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

yükleniciye tebliğinden itibaren başlanacak.
: Açık ihale usulu ile yapılacaktır.

a) Yapılacağı yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hast. Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati : 29.12.2003 ll.oo’de
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygu

lanacak kriterler :
4.1 - İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elekt 

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

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

ve■' veya Sanayi odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
husustan teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durum
lar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeleri ile buna ilişkin 
yazılı taahhütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. isteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortak

lığı beyannamesi
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. Istenmeyecekdir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Satın alınacak akaryakıt için TSE standartlarına TUPRAŞ Spesifikasyonlann uygunluk 

taahhütnamesi
4.3.2. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 

belgeler. Enerji ve Tabbi Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış teklif 
sahibinin dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu teşvik eden yazının aslı veya noter onaylı 
sureti.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi, Satmalma biriminde görülebilir ve 

30.000.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlara) ihale 
dokümanının satın almalan zorunludur.

8- Teklifler, 29.12.2003 saat ll.oo’de M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satmalma odasına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9* İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine İhale yapılan İstekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlara) çarpımı 
sonucu bulunan toplaam bedel üzerinden Teklif Birim Fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutar
da geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.
13- İlanen duyurulur. îoös 6?

Soğuk ve sisli hava 
yurdun bir 
bölümünde etkisini 
sürdürüyor. Hava 
sıcaklığında bugün
den itibaren 5 ila 
7 derece artış arta
cak. Ancak, bugün
den başlayarak 
yurdun, güney ve 
batı bölgelerinde 
şiddetli yağış ve 
rüzgar bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
verilen bilgiye göre, 
dün gece Kıyı 
Ege’de başlayan 
yağışlar, bugün 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz’de 
devam edecek.
Lodos, fırtına 
şeklinde esecek. 
Önümüzdeki 3 gün 
boyunca, yurdun 
güney ve b atı böl- 
gelerinde sağanak 
yağış görülecek. 
Sağanak yağışın, 
Marmara'nın batısı.

Ege ve Akdeniz'de 
fırtm a şeklinde 
esecek lodosla 
birlikte etkili ve 
sürekli olması 
bekleniyor.
Hava sıcaklığımn 
artması ve İn do— 
etkisiy 1 e birlikte 
eriyecek kar ve 
sağanak yağısın 
su baskınlarına 
yol açabileceği 
bildirilerek, 
ilgililer uyarıldı. 
Bu arada, soğuk 
havadan en fazla | 
Doğu Anadolu 
Bölgesi etkflenâyor 
Aşın soğuk yüzun- 
den bölgeye 
nakledilen meyve w 
sebze miktar—d» 
don tehlikesi 
nedeniyle yüzde 
elli azalma olduğu 
haber vtıilüyor.
Bölge d e kar 
yağışı sonucu cok 
sayıda köy 
yolu da ulaşıma 
kapandı.

Bursa 4.8 büyüklüğündeki 
depremle sallandı

Bursa’da 
4.8 
büyük
lüğünde 
bir 
deprem 
meydana 
geldi. 
Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma Enstitüsünden 
alınan bilgiye göre, saat 14.23 te 
meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki 
depremin merkez üssü Bursa-Keles 
olarak belirtendi. Depremin. can ve 
mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

mailto:deha2@superonhne.com
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Soğuk algınlığına dikkat.! Lifli gıdalar tüketin
Basit soğuk algın
lığı gibi görülen 
rahatsızlıkların 
astım, zatürree 
veya kronik 
bronşitin habercisi 
olabileceği 
bildirildi.
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Anabil im Dalı öğre
tim üyesi Doç. Dr. 
Meftun Unsal, yap
tığı açıklamada, 
kış aylarında üst 
solunum yolu 
enfeksiyonlarına 
çok sık rast
lanıldığını belirtti. 
Unsal, iyi bir 
tedaviyle bu 
rahatsızlıkların bir 
hafta içinde 
giderilebileceğini 
söyledi.
Öksürük, balgam 
ve nefes darlığı gibi 

Kışın cildinizi nemlendirin
j Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
Dermatoloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Hayriye 
Sancaoğlu, kış 
aylarında havanın 
kuru ve nemsiz 
olmasının, deride 
nem kaybına yol 
açtığını söyledi. 
Sancaoğlu, yaptığı 
açıklamada, cilt 
bakımı denilince 
ilk akla gelenin 
yüz bakımı 
olduğunu, ancak 
bakımın tüm 
vücudu kapsaması 
gerektiğini 
kaydetti.
Kış mevsiminde 
havadaki nemin 
azaldığını, 
kalorifer, soba ve 
klima gibi ciha
zların nem oranını 
daha da aşağıya 
çektiğini ifade eden 
Sancaoğlu, "Kış 
aylarında 
bulunulan 

rahatsızlıklara karşı 
duyarlı olunması 
gerektiğine dikkati 
çeken Unsal, 
"Öksürme şikayeti 
15 gün içinde 
geçmeyen kişinin 
mutlaka göğüs 
hastalıkları 
uzmanına görün
mesi gerekir" dedi. 
Unsal, halk arasın
da "grip göğsüme 
indi" şeklinde 
adlandırılan ve 
basit soğuk algın
lığı gibi görülen 
rahatsızlıkların 
astım, zatürree 
veya kronik 
bronşitin habercisi 
olabileceğini, söz 
konusu hastalık
ların soğuk algınlığı 
sonucu ortaya 
çıkmadığını ve 
bu hastalıklar için 
v ucutta bir zemin 
varsa soğuk algın

ortamın kuruluğu, 
derideki nemin 
azalmasına neden 
olur. Bu nedenle, 
özellikle kış 
aylarında cilt, 
uygun ürünlerle 
düzenli olarak 
nemlendirilme- 
lidir" dedi. 
Sancaoğlu, erken 
yaşlılık belirti
lerinin ortadan 
kaldırılmasına 
yönelik cilt 
bakımında, temizlik 
ve nemlendir
menin, yaşa, cin
siyete ve deri tipine 
göre değiştiğini 
anlatarak, derinin 
yıpranmasının 
önüne geçebilmek 
için özellikle yüzün 
günde bir defadan 
fazla yıkanmaması 
gerektiğini bildirdi. 
Bu durumun, 
derinin kendini 
toparlaması açısın
dan çok Önemli 
olduğuna dikkati 
çeken Sancaoğlu,

lığı gibi başlayıp 
ortaya çıktıklarını 
anlattı.
Soğuk algınlığı 
geçmiş olmasına 
rağmen, öksürük, 
balgam, göğüste 
tıkanıklık, hırıltılı 
solunum, nefes 
darlığı gibi şikayet
lerin devam etmesi 
durumunda astım, 
zatürree veya 
kronik bronşit 
şüphesiyle mutlaka 
doktora gidilmesi 
gerektiğini bildiren 

şunları söyledi: 
"Cilt temizliğinde, 
cildin PH değerine 
uygun tıbbi temiz
lik ürünlerinin 
kullanılması 
önerilir. El 
temizliği için 
kullanılan sabun
ların, yüz temizliği 
için kullanılması 
son derece yan
lıştır. Çünkü el 
derisi, yüze oranla 
daha kalındır. 
Günde birkaç kez 
duş alma alışkan
lığı. sık sabun kul
lanımı nedeniyle

Unsal, "Türkiye'de 
her yüz kişiden 
5 ile 10 u astım 
hastasıdır, ancak 
astım hastalarının 
çoğu hastalık
larının farkında 
değil" diye 
konuştu.
Unsal, özellikle 
sigara içen 
insanların şikayet
lerini sigaraya 
bağlayarak 
hastalığı göz ardı 
ettiklerini sözlerine 
ekledi.

cilt kuruluğunu 
artırır. Özellikle 
çok sık duş alan 
kişiler, cilt bakım
larını ihmal .
etmeyerek, banyo
dan sonra mutla
ka nemlendirici 
kullanmalılar." 
Sancaoğlu. cîltin 
yağh olmasının, 
nemle kanştırılma- 
ması gerektiğini, 
yağlı cilde sahip 
kişilerin de kış 
aylarında nem
lendirici kullanması 
gerektiğini 
sözlerine ekledi.

I Kış aylarında fazla 
kilo alınmasının 
önüne geçebilmek 
için tok tutucu 
özelliği bulunan 
çorba ve lifli gıdalar 
tüketime li öneri 
liyor. Uzmanlar, kıs 
aylarında artan 
soğukların, vücutta 
olumsuz etkilere 
neden olduğunu

I kaydetti.
Bazal metaboliz
manın (vücudun ihtiy- 
acı olan asgari enerji 
miktarı) değiştiği kıs 
aylarında vücut 
ısısının düştüğünü 
bildiren uzmanlar, 
normal ısı düzeyine 
ulaşılması için 
fazladan enerjiye 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti.
Bu nedenle kış 
aylarında yemek 
yeme isteğinin art
tığını ve yüksek ener
ji veren karbon
hidratlı gıdaların 
tüketildiğini ifade 
eden uzmanlar, 
bunun da asın kiloya 
yol açabildiğini anlat- 
ti.
Soğuk havalarda çok 
yemenin yanı sıra 
evden ya da çalışılan 
mekanlardan dışarı 
pek fazla çıkıl
madığını, bunun da 
hareketsizliğe neden 
olduğunu belirtilerek, 
yenilenin eri- 
tilmemesinin de kilo 
almada önemli rol 
oynadığı aktarıldı.

NÖBETÇİ ECZANE
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(Dm bayram Günleri ve Pazar günleri yaımlaMMi)

gıdaların lutoça 
douuamnmr neden 
olduğu bekrtddı 
Uzmaalar. "Kısm 
fazla kilo almamak I 
için .'ii olarak tok 
tutucu çorba <e lifli < 
gıdaların tercih 
edilmesi yerekiyat. 
Sürekli atıştırmana* 1 
önüne geçecek 
kepek, yulaf. çav
dar. kuru fasulye, 
nohut, meyve ve 
sebze gibi lifli 
gıdalar midede su 
çekip şişeceğinden, 
yeme isteğini azalta-1 
çaktır. Sık aralıklar- I 
la su içmek de 
yemek yeme isteğini | 
azaltan diğer bir 
etkendir. " dedi.
Uzmanlar, çok fazla I 
yemek yenilen 3 ana | 
öğün yerine gun 
içinde 5 ara öğünle 
karnın doyurulması 
gerektiğini vurgula
yarak, bunun nüde 
kapasitesini düuure- 
ceğmi ve meta bol iz - 
manın daha hızlı 
cabrarak. alman 
gıdaların daha kolay > 
eritilmesini sa ğlaya- 
cağmı bildirdi.
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Semerciler Yokuşu 
asfaltlanmaya başlandı 
1 ve 2 Nolu Caddelerin asfaltlanmasından sonra, Semerciler 
Yokuşu ve Çeşme Sokak’ta sürdürülen yol alt yapı çalışmaları 
tamamlanarak, dün asfalt kaplamasına başlandı.
Seyfettin SEKERSÖZ

Yıllardır alt yapısı
na el atılmayan 
Çarşı Meydanı 
Kumla çıkışı 
Çeşme sokak ile 
Semerciler 
Yokuşu’nda asfalt
lama çalışmalarına 
başlandı.
Geçtiğimiz aylarda 
asfaltlama çalış
ması yapılarak 
bitirilen 1 nolu 
Caddenin 
ihalesinin devamı 
olduğu bildirilen 
sokakların alt yapı 
çalışmaları da 
bitirildi.
Yaklaşık bir aydır 
devam eden çalış
malarda uzun yıl
lardır bakımı yapıl
mayan sokakların 
alt yapılarının da 
tamamlandığını 
söyleyen Belediye

Başkanı Mehmet 
Turgut, çalışmaları 
yakından 
takip ediyor.
İhalesinin 1 Nolu 
Cadde ile birlikte 
yapıldığı asfaltlama

çalışmalarının 
330 milyar liraya 
malolacağını 
bildiren Başkan 
Turgut, Göçay fir
masının üstlendiği 
asfaltlama çalış

malarının havaların 
da iyi gitmesi 
sonucunda 3-4 
gün için bitirilerek, 
araç trafiğine 
açılacağını 
bildirdi.

Kayıp köpeğimi i 
Lassie aranıyor]

3 yaşlarında Koli 
cinsi sarı-beyaz 
tüylü dişi köpeği 
miz kaybolmuştur 
Görenlerin a

veya Bulanların jL
gazetemizin * 
aşağıdaki x 
telefonuna *& ' w
melen ı
önemle 
rica 
olunur, ‘"113 96 83
TÜRKİYE’DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ 
OLAN BİREYSEL EMEKLİLİK SISTUI 
İLE İLGİLENİYORSANIZ YÜZYMJ 
AŞKIN DENEYİM. YETKİN KADROLAR 
VE YABANCI ORTAKLARI İLE 
KOÇ TOPLULUĞUNUN 
GÜÇLÜ KURULUŞLARINDAN 
KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK 
A.Ş.’NE MUTLAKA DANIŞINIZ

- ... GEMLİKAllıa nz (ili) acentauği i

Acenteliğimiz bireysel emeklilik aracılığı sıaiır-e <avm xc
Acenteliğimiz bireysel emeklilik sözleşmes tonlemeve ’ntir
Ahmet Dural Meydanı No : 2 Kat: 2
Tel : 512 28 40 Fax : 512 28 41 GEMLİK

I RAHMİ BfiBfl RESTflllRfiNT I ELEMAN ARANIYOR

■ (Sahun, siyah zeytin, 
|| yeşil zeytin, kaşarpeyniri, beyaz 

peynir, rus salatası, acılı ezme, 
_ haydarı, patlıcan herze) 

I BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN I 

I—ı 0.224 582 22 82
10.224 582 21 65

0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur

1 0,542 524 97 86 Emrullah Şahin I 

0,544 575 20 15 Emre Şahin 
0.532 436 18 22 Ferhat Şahin

I 0utluca koşu allı (İznik güneş şolu) I 
Orhangazi / Bl RSJ

(Paçanga Böreği,

PopMiMhSta 
T.SM’beîMEL 
PhptıttVAVVZ 

VNCBtt 
Eğlen meye hazımlısınız

Meyva - Çerez 
Kabak Tatlısı 

İşkembe Çorbası

35 Rakı
35 Şarap

6 Bira ■
Meşrubat (Limitsiz) ’

ÖN VE GENEL 
MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 3 YIL 

DENEYİMLİ 
ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların aşağıdaki adrese 
şahsen yapılması rica olunur.

OZAN KİMYA
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirtaş Sanayi Bölgesi 
Mine Sok. No : 4 BURSA 

Tel : (0.224) 261 21 30 - 261 21 36
Fax : (0.224)261 27 66

OZAN 
□ 

KİMYA



Türk Tabipler Odası’mn aldığı kararla doktorlar dün ikinci kez iş bıraktılar.

Türkiye Tabipler Odası’mn Türkiye çapında aldığı iş bırakma eylemi karan, dün Gemlik'te SSK Hastanesi nde 
uygulanırken, Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’nde karara uyulmadı. SSK Hastanesi nde acil servis ve 
çocuk servisi dışında diğer servislerdeki doktorlar, görev yapmadılar. Seyfettin ŞEKERSOZ un haberi syfTde

Gemlikli Aslı Ay 
‘Dekanlık Şeref

| listesine girdi
Gemlik Celal Bay ar Anadota
2000-2001 eğitim re öğretim ytirefe MM 
otarak. Doğuş ÜnrrersAes» EntitiMn 
Mühendisliği bölümünü kazanan Ati Ay 
‘Dekanlık Şeref üstesine fâMi Sayfa 9\te

MHHI TARAFSIZ SİYASİ GAZETE KMHMI
25 Aralık 2003 Perşembe FİYATI : 200.000. TL.

Vakıflar Bankası’na para yatırmak için ve bonkoda bekleyen şahsın para dolu çantası çalındı

Hırsızlar bankalara dadandı
Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Çarşı-pazarda rastladığımız hırsızlara bu kez de banka hırsızlan 
eklendi. Önceki gün, Vakıflar Bankası’nda kredi kartı borcunu öde
mek için bekleyen Cenan Göl(50) adlı müşterinin ayaklarının arasın
da bulunan çantası çalındı. Dalgın müşteri, çantasında 9 milyar lira 
para ile çek ve evrakların bulunduğunu söyleyerek, polise başvurdu.

Eliniz kırılsın hırsızlar..
Hırsızlar, o kadar cüretkarlaştılar ki, bir bankanın 

içindeki müşterinin ayaklan arasındaki çantasını bile 
profesyonelce çalabiliyorlar.

Olayın üç gün önce gerçekleştiğini duyduk ancak, 
yeterli bilgiyi dün elde edince, haber yaptık. 
Vatandaşların bankalar içinde bile uyanık olmaları 
gerektiğini duyurmak için de haberi manşete çıkardık.

Son bir yıldır, Gemlik’te hırsızlık olaylan çok ileri 
boyutlara ulaştı.

Bizim iş ve evimizi bile soydular...
Hırsızlar, o kadar İleri gittiler ki, Serbest Bölge 

Emniyet Müdürü’nün evinin önünden özel arabasını 
çaldılar...

Herkesin evinin önüne bir polis dikemezsiniz.
Veya her arabanın başına bir nöbetçi...
Gazetecilik tecrübeleri arasında banka veznedarın

dan para çalan hırsızları, emekli maaşını alan yaşlının 
maaşını, bankaya para yatırmak isteyen kişiye 
bankacı olduğunu söyleyip paralarım çarpan hırsızlan 
duyduk ve haber yaptık.

Ama, bankada ayaklan arasındaki para dolu çan
tanın çalındığını, meslek yaşamında ilk kez duyuyo
rum.

“Olmaz olmaz” sözü boşa söylenmemiş.
Belirli günlerde, bankalarda yaşanan kuyruktan ve 

kalabalığı hep haber yapıyoruz.
Bu kalabalıktan istifade eden profesyonel hırsızlar, 

her anı kollayıp, bir dalgınlık durumunda sizi de, bizi 
de kolay avlayabiliyorlar.

Birilerinin emek vererek kazandığını, emek verme
den çalanlara ne demeli?

“Eliniz kinisin mı?”
Yoksa, “gözünüz kör olsun, o paralarını yiyemeyin 

mi? Söz sizin.

Ev soyan, araba 
soyan, çarşı-pazarda 
cepten para çalan 
hırsızlan duyduk ama, 
banka içinde ayak- 
lannın arasından 
para dolu çantayı 
çalan hırsızlan 
ilk defa duyduk. 
Önceki gün, Vakıflar 
Bankası Gemlik 
Şubesi’ne giderek, 
kredi kartı borcunu 
ödemek için sıra 
bekleyen Cenan 
Göl(50) adlı banka 
müşterisi, saat 12.40 
sıralarında sırası 
geldiği için bankonun 
önünde beklerken, 
içinde para, çek, 
senet ve evrakların 
bulunduğu Bond tipi 
çantasını ayaklannın 
arasına koyarak, 
beklemeye başladı. 
Göl, banka görevlile 
rinin işlemleri tamam
lamasından sonra, 
çantasını almak için 
eğildiğinde, çantanın 
ayaklarının arasında 
olmadığım gördü.

Vakıflar Bankası içinde bir müşterinin ayaklan arasında butiman para öotiı çan
tanın çalınmasından sonra, banka müdürleri banka övtieriRde re îçMb mey
dana gelen kuyruklarda çantalara ve cüzdanlara d’kkat edrtmes*» isti
Çantasının çalındığını 
anlayan Cenan Göl, 
durumu banka 
görevlilerine bildirdik
ten sonra, çantayı 
alanın gören 
olmadığını öğrenince, 
soluğu Emniyet 
Müdürlüğü nde aldı. 
Dalgın müşteri. 
Emniyet 
Müdürlüğü ’nde 
verdiği ifadesinde 
olayı anlatarak, 
çantasının içinde

9 milyar lira para ile 
çek, senet ve işi ile 
ilgili çeşitli evrakların 
buluduğunu 
belirterek, hırsız» 
vaka kanmasını istedL 
Polis. dalgın müş
terinin ifadesini 
aldıktan sonra, 
çanta turşularının 
peşine düştü. 
Bankalarda maaşlarını 
alan vash kisikrin 
paralarını çalan hırsız 
lann olduğunu her 

zaana dUadi 
olunması gerekt^ni 
befirten banka mtidtir 
teri, bu tür bir oteçia

kez karsdasdttiğreL 
bankalarm bcfirÜ 
grâtente çok kaia- 
babk okteğona. her 
türlü tersızhk <4aysn 
yışanabBeceğMe 
dikkat çekerek. 
mûşterücTÎn kuyruk
larda ceplerine ve 
çantalarına sahip 
çıkmalannı istediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP’ve katılacaklar
Yerel seçimlerin 

çekim merkezi AKP!
Bundan böyle bol bol siyaset yazacağız her* 

halde...
Seçim yarışı kızışıyor.
Şimdilik yarış parti içinde ve aday adayları 

arasında geçiyor.
Yarış daha sonra adaylar ve partiler boyu

tuna çıkacak.
Geçen günde değindiğimiz gibi en çok 

gürültüde AKP’de çıkıyor.
Çünkü onlar genelde iktidarlar...
Dolayısıyla AKP’nin bu konumu çekim 

merkezi oluşturuor.
Tıpkı yıllar öncesinin ANAP’ında, daha da 

yıllar öncesinin AP’sinde, daha daha da 
öncesinin CHP’sinde olduğu gibi.

Şimdi ANAP’ın esamesi okunmuyor.
AP diye bir parti kalmadı.
Ortada adını sanını koruyan bir CHP var.
Ne var ki;
Atatürk’ün kurduğu CHP de dönem 

içerisinde erimiş gitmiş.
Hatta bir ara sandığa bile gömülmüştü.
Belki de iyi olmuş.
Darbeyi son seçimlerde yeseydi maazallah 

hiç çıkamayabilirdi de.
Bu sonuç salt CHP’nin ya da sosyal 

I demokratların hatalarından kaynaklanmıyor.
Türkiye’de yaşanan depolitizasyon bu 

I sonucu hazırlayan ana etken.
Kitap okumayan, okuduğunu anlamayan, 

I ağırlıklı olarak tüketime yönelen sağdan gelen 
I dış etkenlerden de payını alan bir toplumdan 
I başka ne beklenir ki?

Sonuç çok da sürpriz değil.
Benim için sürpriz marjinal noktadan 

I merkeze dek sağ yelpazede yer alan partilerin 
I hala iktidara oynuyor olmaları.

Yolsuzluk, adam kayırma, rüşvet, irtikap, 
I çalma çırpma genel olarak onlarda değil mi ?

Erbakan'ın başına gelenler bunun somut 
I bir göstergesi değil mi?

Yargılandığı ve cezasının kesinleştiği dava 
siyasal nitelikli bir suç değil.

Düpedüz partisine devlet hâzinesinden 
menfaat sağlamak.

Belki ağır kacaçak ama, halkın cebinden 
paralarını hortumlayanlardan ne farkı var bu 
•uçun.

İşin İlginç bir de cezadan kaçmak için türlü 
oyunlara başvurması.

Yok tekerlekli sandalyelere binmeler, yok 
rapora sığınmalar, icazetler falan filan.

Bu tür davranışlar cezanın kabullenildiğinin 
delili değil mi?

İşte şimdi iktidar da olan AKP de aslında 
Milli Nizam adıyla başlayan bu sürecin 21. 
yüzyıl versiyonu.

Değiştik demekle değişilmiyor da...
Kemal’e erdim demekle olgunlaşılmıyor

du..
önemli olan uygulamalar
Uygulamalar ve uygulanmak istenenler de 

hiç değişim İşareti vermiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeki beklenen katılım tören
bugün saat 14.oo’de parti ilçe merkezinde yapılacak.
Seyfettin SEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
İlçe Merkezi’nde 
bugün tören 
düzenleniyor.
Törende çeşitli 
meslek mensubu 
kişilerin partiye 
girişleri yapılacak. 
Parti merkezinde 
saat 14.oo de 
yapılacak törende 
geniş katılımların 
olacağını söyleyen 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, "Partimize 
olan sevgi ve talep 
bizleri memnun

ediyor" dedi. 
TÜGSAŞ SATIŞI 
ANKARA’DA 
İlçede faaliyet 
gösteren çeşitli 
mesleklere mensup 
kişilerin partiye 
giriş kayıtlarının 
yapılıp yakalarına 
rozetlerinin takıla
cağı açıklanırken 
dün Ankara’da 
telefonla ulaştığımız 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
"Milletvekillerimiz 
ve Bakanımızla 
TÜGSAŞ konu

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin

sunda temas 
farımız oluyor, 
girişimlerimizden 
iyi sonuçlar

çıkarmak 
istiyoruz” 
açıklamasında 
bulundu.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosundan ahnmaktadr

SATILIK DAİRE KİRALIK DAİRE SATILIK OTO
Manastır 1OO. YIL 
Sitesi’nde SATILIK 
DAİRE 513 67 95
ILICA CADDESİNDE

ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 
BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ

SATILIK 513 16 17
Ha mi d iye Mh. Yavuz Sok.

No î 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

Manastır da 120 n»2 
eşyalı lüks daire 
Tel ; 513 46 1 1

Ilıca Caddesi'nde 
Kiralık Daire vc Dükkan

Tel = 514 91 80

Gürle İş Merkezi 
Ticaret Borsası Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel ; 5 13 2 1 3 1

İstiklal C* addeyi Borak 
Sokakta Peksert Işhanı 
Kat : l'de Kîx kirahk 

büro : 513 26 88

Manastır da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32

SATTL.IK BİNA
İngcrvcvk KÖ1VTOE 

SATILIK 3 KATLI BÎKA 
Tel İş : 513 15 07 

Ev x 524 71 79

Kumlada Yeni Seçkin Özkan Sitesi M 
beyaz eşya ve mobilyalı daire 30 mihar 

513 44 79- 0535 215 99 95

Dm&o AKBlKtc
Muhasebeciler Kooperatifindi 

460 n»2 arsa üzerinde 
1X0 m2 - 55 n»2-ı«-

Dubleks Villa 35 miK arhra 
araba ile takas vapdır

TH. (0.532) 792 23 03

1986 MODEL SKODA İrtl 
VADE YAPILABİLİR 
8.535. 387 59 69 „ J 

92 Model Beyaz Dı u»lııW 
LPG rahsatma isE 

Oryana!
6.600 000.000 TL 
(0.535) 925 81 9*

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

944 KIRMIZI 12.000 S | 
0.532. 337 97 10 
0.535. 308 41 53

1994 MODEL 
RENAULT SPMNG 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0.536. 887 77 92 
SATOJK VAZK3 

OKI MİCRPUNE 3388 
9 f*İN’ PRİNTER 

TEL : 512 28 40
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HABERI Doktorlar dün özlükihakları için iş bıraktı

||U|< Türkiye Tabipler Odası’nın Türkiye çapında aldığı iş bırakma eylemi kararı 
dün Gemlik’te SSK Hastanesi’nde uygulanırken, Muammer Ağım Gemlik

Î1 Devlet Hastanesi’nde karara uyulmadı. SSK Hastanesi’nde acil servis ve
1 çocuk servisi dışında diğer servislerdeki doktorlar, görev yapmadılar.

Seyfettin SEKERSÖZ

Sağlık sektöründeki 
yanlış uygulamalar 
ve özlük haklarındaki 
eşitsizliği ortadan 
kaldırmak için ikinci 

1 kez iş bırakma eyle
mi yapan hekimler, 
dün acil servis 

(dışındaki poliklinik 
hizmetlerini 
durdurdular.
Sağlık l alışanlarının 
çalışma koşullarında 
olumlu bir gelisn* 
nlfnadıö» • ı**
bucuuna evl<” «n 
■>ıKİı<r” anp 

KM® sini’- uüller
jl I İpr- udir*” hursa 
- *j .uuır r -um vrfki 

, r •*» sanf I çalışan

larının ülke genelinde 
düzenledikleri iş 
bırakma eyleminin, 
hekimlerin özlük 
haklarının iyileştiril 
mesi ve vatan
daşların kaliteli 
sağlık hizmeti ala
bilmeleri amacını 
taşıdığını bildirdiler. 
DÜZELME OLMADI 

5 Kasım’da düzenle
nen ilk iş bırakma 
eyleminden bu yana 
hiçbir olumlu gelişme 
olmadığını savunan 
hekimler, her gün 

k- yüzlerce hastaya 
bakmak zorunda 
kalmak ve perfor
mansa dayalı döner

TAŞI 
GEDİĞİNE

DİSKİN SİTEMİ...
DİSK ve Priedrich Eberth Vakfınca 
ortaklaşa düzenlenen yıl 2005 
kotasız Ticaret koşullarında dünya 
tekstil ve hazır giyim sanayiinin 
geleceği, küresel rekabet 
ortamında Türkiye’nin sektördeki 
yeri ve yönelimleri konulu 
konferansa hiç bir hükümet 
temsilcisi katılmamış.
Bu duruma içerleyen DİSK Genel 
Başkanı patronlar çağırsa kuyruğa 
girerdiniz diye sitem etmiş. 
Patron para alır akıl satar 
onlara da lazımdır da ondan..

sermaye uygula
masının, sağlıksız 
bir çalışma ortamına 
neden olduğunu 
ifade ediyorlar.
SSK’DA EYLEM 
Dün, Gemlik SSK 
Hastanesi polik
liniklerine muayene 
olmaya gelen durum
dan habersiz 
hastalar, sürprizle 
karşılaştılar.
Sadece Çocuk 
Polikliniği ve Acil’in 
görev yaptığı SSK 
Hastanesi’nde 
hastaların Acil 
Servise yöneldikleri 
görülürken, 
Poliklinik Eczanesi 
ise tam gün görev 
yaptı.
Sosyal güvencesi 
olmayan vatan
daşların gidebildikleri

Sağlık Ocaklarında 
ise, durum SSK’dan 
farklı gözükmedi.
1 ve 2 Nolu Sağlık 
Ocaklarında 
doktorlar dün hasta 
bakmayarak 
eyleme katıldılar. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde ise, 
çalışan doktorlar dün 
eyleme katılmadılar. 
Meslektaşlarının 
eylemini destekleyen 
doktorların gün 
boyu hasta kabul 
ettikleri görüldü. 
Doktorların eylemi
nin duyulması 
üzerine dün hasta
ların Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine az 
sayıda hasta 
gittiği gözlendi.

Sap ile samanı 
karıştırmayalım

Devlet in. meteliğe kursun attığı geder
di.

Sürekli hazine bonosu «atarak 
borçlanıyordu.

Demirbank tüm frayririar» 3e bono 
aldı.

Ardından “Anayasa kitabı krizi’’ padadu
Ve. 5,3 milyar dolarlık “devlet kağıdı ” 

elinde kaldı.
Elinde nakit para yoktu.
Büyükçe bir’iki banka tarafından, kriz 

ortamına itildi.
Sonuçta, Demirbank a el kondu.
Olayın biraz politik boyutu olduğu da 

söylendi.
Kulislere göre, banka sahibinin Tansu 

Çiller e yakınlığı kabağın basma patla
masına sebep olmuştu.

Aradan 2.5 yıl geçti.
Yanlış hesap Bağdat'tan döndü.
Ve. Danıştay banka sahibinin itirazını 

kabul etti.
Netice olarak, kendi bankasını kendi 

batırmayan adam düze çıktı.
Ortada bir de. İmar Bankası örneği var.
İmar Bankası isinde, hangi sucu

<11<10<111 vaı.

- Hesaplarda çifte kayıt var.
- Mevduattan vergi kaçırma var.
- İzinsiz senet satışı var.
- Yaklaşık 7 katrilyon lira civarımla hor- 

tumlama var.
Velhasıh, ne ararsan var.
Yıllarca elindeki medyayı şantaj maki- 

naşı gibi kullandı.
Bürokratları korkuttu.
Politikacıları bazen sindirdi.
Bazen kullandı.
Belki politikaya bulaşmak da. uzun 

vadeli planların bir parçasıy dı.
Ama. Yolsuzluğun da. bir sonu vardı.
Zanlı baba, oğul kurtuluşu Amerika ya 

kaçmakta buldu.
Halbuki, yargı önüne akmaları lazımdı.
Suçlan yoksa, aklanmaları lazımdı.
İki de bir, Ceas ve Kepez i one sürerek, 

olayı saptırmamak lazım.
Hortumlanan yaklaşık 7 katrilyonun, 

hesabını vermek lazımdı.
İşte size iki örnek olay.
- Birinde: devletin politikasma uyan 

banka, sahibinin elinden alındı.
- İkincisinde bankayı soyduğu bilinen 

ama şantajlarından korkulan bir aileye, 
mani olunamadı.

tikemizin, bu kadar önemli bir olayda 

yanlış yapma lüksü yoktur.
Sap ve saman birbirine kanstmhntstrr.

Namuslular da. namussuzlar 
kadar. cesur olmalıdırlar.
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Bankalardaki ha liste siliniyor
Çiftçiye düşük faizli kredi

Bankaların kara lis
tesine girenlere 
sicil affı geliyor. 
Karşılıksız cek, 
protesto edilmiş 
senet ve kredi kartı 
borcu sebebiyle 
kredi alamayanlara 
kolaylık getiren 
tasan Meclis 
Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu’nda 
kabul edildi.
Tasanya göre, 23 
Aralık 2003 tari
hinden önce 
karşılıksız çıkan 
çeki, protesto 
edilmiş senedi ile 
kredi kartı borcu 
bulunanlar, 
kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihden 
itibaren üç ay 
içinde borçlarını 
ödemeleri ya da

yeniden yapılandır
maları durumunda 
yeniden çek karne
si alabilecek ve 
kredi kullanabile
cekler.
Tasarıyla, bu 
durumda olan kişi 
ve firmaların, 
ödemelerini yap
maları halinde 
daha önceki 
borçlarının dikkate 
alınmayarak mağ
duriyetlerinin 
giderilmesi ve 
ekonomiye katkı 
sağlanması 
amaçlanıyor. 
Merkez Bankası 
kayıtlarına göre, 
Kasım 2003 tarihi 
itibariyla protestolu 
senet sayısı 779 
milyon, bunun 96 
milyonunu 1 milyar

liranın altındaki 
senetler oluştum 
yor. Bu yıl karşılık
sız çek sayısı 766 
bin. Bu çeklerden 
hala ödenmemiş 
olanların sayısı ise 
587 bin.
Negatif nitelikli 
kredi sayısı 14 bin, 
kredi kartları sayısı 
ise 76 bin.

Komisyon Başkanı 
Soner Aksoy, 
Türkiye’de her 70 
kişiden birinin 
halen kara listede 
olduğunu 
belirterek, krizler 
nedeniyle mağdur 
olan kişilerin mağ
duriyetinin önlen
mesi gerektiğini 
söyledi.

YENİ TELEFONUMUZU KAYOEOİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET -513 96 83

0
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✓ KARYOLA - ŞİFONYER 
✓ KİTAPLIK
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2004 yılında tanm 
sektörüne 500 
trilyon lira tutarında 
düşük faizli kredi 
kullandırılacak. 
Tanm ve Köyisleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
yaptığı açıklamada, 
son ekonomik kriz 
sonrasında düşük 
faizli kredi kullana
mayan tanm sek
törünün yeniden 
kredilendirileceğini 
kaydetti.
Gelecek sene tanm 
sektörüne yaklaşık 
500 trilyon lira 
tutannda kredi 
kullandırmayı 
amaçladıklannı

vurgulayan Baltan 
Güdü, bu çerçevede 
kredi faizlerinde 
sağlanacak ioân- 
lerin baafcacdk «Ak
törünü zora sokma
ması için 2004 
bitçe rif 50 trflpM 
liralık bir kaynağa 
konduğunu 
ifade etti.
Güçlü, ayrıca sek
törün verimli bir 
şekilde 
kredilendirilebihnes 
için kaba ve sağlan 
temellere sahip bîr 
kurumsallaşma 
yolunda adımlar 
atılacağını 
vurguladı.

tabtaşıtlneıgisitais^
Çevre temizlik ver
gisinin su faturaların
da tahsil edilebilme
sine imkan tanıyan 
tasan Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda 
görüşülmeye başlandı. 
Tasanyla, kurumlann 
2004 yılı kazançlann- 
dan alınacak 
Kurumlar Vergisi 
oranı vüzde 33 olarak 

uygulanacak.
Tasanyla, Motorlu 
taşıtlar vergisi 
yeniden düzenleniyor. 
Yeni sistemde en 
düşük motorlu taşıtlar 
vergisi 250 milyon 
lira, en yüksek ise 9 
buçuk milyar lira

olacak. Bu yıl ek 
motorlu taşıtlar w 
gisi olarak ödenen w 
yasanın iptalinden 
sonra geri odenanwu 
tutarlar 2004 çili 
vergisinden 
mahsup edilecek.
Çevre temizlik sevgin, 
tüketilen su faturası 
ile tahsil edilerek 
Tüketilen sırvun 

metreküpü basma 
konutlarda 100 bn 
lira çevre tenudü 
vergisi alınacak.
Cep telefonlanmn 
ilk tesisinde alman 
eğitime katkı 
payı kedi a hale 
getiriliyor.

şagipçıhklta

FIÇI ŞARAP EVİ
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Kaldırımlardaki tabelaları
zabıta kaldırıyor

Seyfettin SEKERSÖZ W

■iah 
. »aa 
9MI 

[ggffi
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Son zamanlarda 
vatandaşların artık 
"illallah" diyerek 
şikayette bile bulun
mak istemediği 
kaldırımlardaki reza
lete Belediye Zabıta 
ekipleri önlem 
almaya çalışıyor. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
talimatı üzerine, 
harekete geçen 
Belediye Zabıta 
ekipleri, vatan
daşların özellikle 
yoğun olduğu 
İstiklal Caddesi, 
Eski Pazar Caddesi 
ve Dereboyu’ndaki 
kaldırımlarda dene
timlere başladılar. 
İnsanların yoğun 
olarak kullandığı 
kaldırımlarda işyer
lerinin önlerine koy
duktan tabelaların 
rahatsızlık vermesi 
üzerine Belediye 
Zabıta Amiri Hilmi 
Demirel nezaretinde
ki ekipler cep 
telefonu malzemesi 
satan seyyarların 
tabla’lannı aldılar. 
SEYYARLAR 
KAÇTI
İlçenin en yoğun cad

desi olan İstiklal 
Caddesinde denetim
lerini sürdüren zabıta 
ekipleri, öncelikli 
olarak esnafı ikaz 
etme yoluna 
gittiler.
Zabıta Amiri Hilmi 
Demirel, esnafın 
kaldırıma tabela 
koymasının yasak 
olduğunu bildirerek 
önce ikaz ettiklerini, 
daha sonra yapılacak 
denetimlerde bu 
ikazlara uymayan 
esnafın işyeri önünde 
bulunan malzeme 
lerinin zabıta ekipleri 
tarafından kaldırıla

cağını belirtti.
Bu arada kaldırımda 
cep telefonu satan 
seryar telefoncular 
da zabıtayı görünce 
sokak aralarına

kaçtılar.
Zabıta ekipleri 
kaldırdıkları sey
yarları belediyeye 
götürdüler.

ANT Gıda
zeytin 

atımlarına
başladı

Geçtiğimiz hafta 
ani bastıran kar 
yağışı nedeniyle 
zeytin alımlanna 
ara veren ANT 
Gıda A.Ş.
Umurbey'deki 
zeytin alımlanna 
başladı.
Bölgede peşin 
para ile zeytin 
alımı gerçek
leştirdiği için 
zeytin üreticisi 
tarafından 
benimsenen İş 
Bankası kuruluşu 
ANT Gıda, 
yaklaşık beş yıldan

16 Kasım 2003 
tarihinde basAado^ 
zeytin ahmlannda 
yaklaşık 200 bin 
kilo alım 
gerçekleştiren 
ANT Goda 
yet kiitsi Ziraat 
Mühendisi İsmet 
Ensari.
Umurbey'deki 
alımlarm zeytin 
sezonu bitimine

AACCİVe
COMPUTER
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ABD’de deli
dana vakası

Kendi başına osteoporoi. 
testi yapabilirsiniz

ölümcül 

"Deli Dana " 
hastalığı, Amerika 
Birleşik 
Devletleri'nde ilk 
kez kendini 
gösterdi.
IVashington 
eyaletinde bir 
sığırda, hastalığın 
saptandığı açık
landı...
Deli dana vakasına 
rastlanması 
nedeniyle, en 
büyük Amerikan 
sığır eti müşteri
lerinden biri olan 
Japonya ve Güney 
Kore, Amerika 
Birleşik 
Devletleri'nden 
sığır eti alimim 
gecici olarak 
durdurdu..
Amerikan ~1 aran 
Bakam Ann 
Veneman, yaptığı 
açıklamada, 
hastalığın , sadece 
bir hayvanda sap
tandığını ve söz 
konusu sığırın 
karantina altına 
alındığını bildirdi.
Veneman, hastalığa 
yönelik olarak 
gereken tüm 
önlemlerin 
alındığını vurgu

ladı...
Bakan deli dana 
hastalığına rast
lanan hayvandan 
9 Aralık ta alınan 
örneğin askeri 
uçakla daha ileri 
testler yapılması 
için İngiltere’deki 
bir laboratuvara 
gönderildiğini de 
arıkladı....
Haberin açıklan
masının ardından 
Japonya ve Güney 
Kore Amerika 
Birleşik 
Devletleri ’ nden 
sığır eti ve diğer 
sığır ürünlerinin 
ithalatını, geçici 
olarak askıya 
aldıklarını 
bildirdiler.
Singapur ve 
Malezya da

Amerika’dan sığır 
ithalatını askıya 
alan ülkeler 
arasında....
Hong Kong ise 
ithalatı durdurup 
durdurmama 
kararını konuyu 
araştırdıktan sonra 
vereceklerini 
açıkladı...
Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ilk 
kez rastlanan 
hastalık 90 lı yıllar 
boyunca Avrupa’da 
en az 130 kişinin 
ölümüne neden 
olmuştu...
Deli dana hastalığı 
bü tür etleri yiyen 
kişilerin genelde 
ölümüne bazıların
da da kalıcı 
felçlere neden 
oluyor..

Yeni geliştirilen 
"Kendi Başına 
Osteoporoz Riski 
Testi "nin (OST), 
osteoporoz ile daha 
etkin mücadele 
edilmesinin önünü 
açtığı bildirildi. 
Fransa’nın Nice 
kentinde gerçek
leştirilen Avrupa 
Osteoporoz ve 
Osteoartritin 
Klinik ve Ekonomik 
Boyutları 
Kongresi’nde 
(ECCEO) sunulan 
çalışmada, osteo
poroz riski taşıyan 
kişilerin, kilo ve yaş 
endeksleri kul
lanılarak hızlı ve 
düşük maliyetle 
belirlendiği 
bildirildi.
Çalışmanın araştır
macılarından 
Hollanda’nın 
Maastricht Üniver
site Hastanesi 
Romatoloji 
Bölümünde görevli 
Prof. Dr. Piet 
Geusens, yeni 
geliştirilen teste 
ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, 
OST’nin osteoporoz 
açısından risk 
taşıyan ve kemik 
yoğunluğu testinden 
geçmesi gereken 
kişilerin belirlen
mesinin en kolay 
yolu olduğunu 
söyledi.
Osteoporoz tanısın

da kullanılan kemik 
mineral ölçümünün, 
hem zor hem de 
masraflı bir uygula
ma olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Geusens, "Bu test 
hekimlerin kay
naklan doğru hede
flere aktarmalan 
açısından çok büyük 
yarar sağlayacak ve 
bu yıkıcı hastalık 
için en yüksek risk 
taşıyan kadınlarda 
tanıyıkolaylaştıra- 
caktır" dedi.
TEST NASIL 
UYGULANIYOR? 
Hekimler tarafından 
uygulanan test, 
kişinin yaş ve kilo
suna göre osteo
poroz riski taşıyıp 
taşımadığını 
içeriyor.
Basit bir skala 
üzerinde hastanın 
yaş ve kilo değerleri 
işaretlendikten ve 
ailede osteoporotik 
kınk gibi gerekli 
majör faktörler de 

göz önünde tutul 
duktan sonra, 
kişinin osteoporoz 
açısından düşük, 
orta veya yüksek 
risk gruplarından 
hangisinde yer 
aldığı ortaya cduvm 
Örneğin vücut agu 
lığı 63 kilogram 
olan, 66 ya sı odak 
postmenopozal tw 
kadın, orta dereted» 
risk taşıdığı kin 
kemik mineral 
yoğunluğu olcumu 
öneriliyor.
OST’nin güvenilir
liğini tespit etmek 
amacıyla İsveç'in 
Göteborg kentinde 
yaşayan 55 yas ve 
üzeri 4 bin 
716 kadın ile 
gerçekleştirilen 
geriye dönük 
çalışmada, testin 
İsveç'teki osteo- 
porozlu kadınların 
yüzde 91’ini 
belirleyebildiği 
görüldü.

I MUTUN AİLE GAZİNOSU j 
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Yılbaşı çamında alerji riski
İstanbul Üniversite
si (İÜ) Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
Anabillm Dalı öğre
tim üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta, yılbaşı 
yaklaşırken, evlere 
alman yapay ya da 
canlı çamlardaki 
alerji riskine 
karşı uyardı.
Prof. Dr. 
Küçükusta, yaptığı 
açıklamada, yıl- 
başının yaklaştığı 
şu günlerde, evleri 
yılbaşı çamlarının 
süslemeye başladı 
ğını hatırlattı.
"Yılbaşı çamları 
özellikle astım ve 
alerjisi olanlar için 
ciddi tehlikeler 
yaratabiliyor" diyen 
Prof. Dr.
Küçükusta, özellik
le astım, saman 
nezlesi, egzama 
gibi rahatsızlığı 
olanların yılbaşı 
çamı konusunda 
dikkatli olmaları 

uyarısında bulundu. 
Prof. Dr. Küçük 
usta, şunları söyle
di: "Uygun 
koşullarda saklan
mayan yapay çam
larda, küflenme 
olabilir ve fazla 
miktarda ev a kar
lan birikebilir. 
Bunlar eve 
alınmadan önce 
dışarıda bir bezle 
silinmeli veya 
sıcak sabunlu su 
ile yıkanmalıdır. 
Gerçek yılbaşı 
çamları, alerjisi 
olanlar için daha 
uygundur.
Ancak, bunların 
kabuklarında, 
dallarında ve 
iğnelerinde küf 
mantarları yu da 
polenler bulu 
nabilir. Bazı çam
lara, yeşil görün
meleri için 
püskürtülmüş 
olan kimyasal 
maddeler, solum- 
sal alerjisi olanlar 
için sorun yarata

bilir. Ağaç önce 
suyla yıkanmalı ve 
tam olarak 
kuruduktan sonra 
eve alınmalıdır. 
Yapay da canlı 
çamlar da eve 
alınmadan önce 
mutlaka 
yıkanmalı." 
SÜSLER DE 
ALERJEN KAYNAĞI 
Bazı kişilerde ağaç 
özsuyunun deriye 
temas ettiği yerde 
"kontakt der* 
mat ite" ye (temas 
alerjisi) neden ola
bildiğini de ifade 
eden Prof. Dr.
Küçükusta, duyarlı 
kişilerin eldiven 
takmadan ağaca

temas etmemeleri 
uyarısında bulundu 
Prof. Dr.
Küçükusta, bir 
başka alerjen kay- 
n ağının da camlara 
takılan çeşitli süsleı 

«olduğunu da kayd
ederek, "Bunların 
da çam eve alın
madan önce temi
zlenmeleri gerekir. 
Kokulu mumlar, 
astım ve saman 
nezlesi olanlar 
için problem 
yaratabildiği gibi, 
bazı mumlarda 
bulunabilen 
kurşun özellikle 
çocuklar için son 
derecede zarar
lıdır" dedi.

M
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' ruh halinizin 
aynası olabilir

I Yürüyüş bnm 
I ruh hali hakkında
I b ire ok ipucu 
verdiği belirt dA
Chemnitz Teknik 

I üniversitesi nde 
| görevli bdüu 
I adamları, 

Almanya'da 20 
ayrı şehirde 
yaşayan yaklaşık

I 6 bin yayayı 
inceledi.

Kılıç otu kanseri önleyebiliyor
Alman bilim 
adamları, kılıç 
otunun çevredeki 
kimyasallar 
nedeniyle oluşan 
kanser türlerini 
önleyebileceğini 
belirttiler.
Berlin’deki Klinik 
Farmakoloji 
Enstitüsü’nde 
görevli bilim 
adamları, hafif ve 
orta dereceli 
depresyonlarda 
kullanılan kılıç otu
nun, kanserojen 
"benzpyren " mad
desine nasıl etki 
ettiğini incelediler. 
Benzpyren 
maddesiyle çok 
yaygın olarak 
karşılaşıldığını 
belirten bilim 
adamları, bu 
kanserojen mad

denin yangınlarda 
açığa çıktığını, 
otomobil egzoz 
(arından havaya 
karıştığını, yanmış 
ette ve sigara 
dumanında bulun
duğunu belirttiler. 
Benzpyren mad
desinin kanserojen 
etki göstermesi için 
,,diolepoxid-2,‘ 
maddesine 
dönüşmesi gerek
tiğini ifade eden 
bilim adamları, 
maddenin böylece 
hücrelere bağlanıp, 
onları kanser 
hücresine 
dönüştürebildiğini 
söylediler.
Dönüşüm için bir 
enzime İhtiyaç 
olduğunu kaydeden 
bilim adamları, 
kılıç otunun bu

enzimin işlevini 
önleyerek, sağlıklı 
hücrelerin kanser 
hücresine 
dönüşmesini 
engellediğini ortaya 
çıkardılar.
Bu enzimin bloke 
edilmesinin, aynı 
şekilde etki 
gösteren çok sayt- 
da başka kansero

jen maddenin de 
etkisiz hale 
getirilmesi 
anlamına gelebile
ceğine dikkat 
çeken bilim 
adamları, enzimin 
bloke edilmesinin

anahtar
mekanizma” ola
bileceğini sorgu 
ladılav

Ps ik otog OU f 
Morgenroth. 
araştırma sonu
cunda, büyük 
şehirlerde yasayan 
insanların, küçük 
şehirlerdekilerden 
daha hazfa

NÖBETÇİ ECZANE
25 Arılık 2003 Ptrpabe 

ÇAĞLAR ECZANESİ

YB. : 31 SABİ - 17» 
FİYATI : 200 000 TL BOA DahB 

Safeebî : Kadri GÜLER
Yazı Hm Müdüre : Sereşı GLTER 

Istlüri Cad. Bcra SoL S*3 B 
| Tri : 5131797 Fav : 513 35 95 GEMLİK 
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Emek, “İsmim üzerinden 
spekülasyon yapılmasın”
§vyfettiiL§EKERS_QZ 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi nin kurucu İlçe 
Başkanı Vedat Emek, 
son günlerde .ismi 
üzerinde yapılan 
spekülasyonlara 
son vermek amacıyla 
açıklamalarda 
bulundu.
Seçme ve seçilme 
hakkının önümüzdeki 
günlerde Genel 
Merkez'den yazılı 
olarak ilçe teşkilatına 
geleceğini söyleyen 
Vedat Emek, "Ben 
yaprak gibi sallanan 
insan değilim ” 
diyerek "Vedat Emek 
bazı aday adaylarını . 
destekliyor" dediko
dularının tamamen 
asılsız ve gerçek dışı 
olduğunu söyledi. 
AKP organlarına her 
zaman destek 
vererek, onların 
aldığı kararlara saygı 
duyduğunu söyleyen 
Vedat Emek, son 
zamanlarda bazı 
ağızlardan maksatlı 
olarak çıkarılan 
"Vfedat Emek şunu 

destekliyor, bunu . 
destekliyor, şöyle 
diyor, böyle diyor 
laflarının ismim 
üzerinde özellikle 
oynanan oyun 
olduğuna inanıyo
rum. Benim iş 
yerime gelenlerin 
hepsi benim 
arkadaşlarımdır, 
dostlarımdır.
Onlarla her konuyu 
görüşürüz ama 
kimseye baskı yapıp 
yönlendirmedim. 
Bunların dediko
dusunu yapanlar 
yanlış yapıyorlar" 
şeklinde konuştu. 
Yıllardır siyaset yap
tığı Gemlik’te verdiği 
her sözü yerine getir
erek rahat olduğunu 
söyleyen Vedat Emek, 
"Siyasette kimsenin 
arkasında destekçisi 
olmadım. Herkesle 
uyum içinde 
çalıştım" diyerek 
AKP’nin belediye 
başkan aday adayları 
içinde yer alan tüm 
arkadaşlarına 
saygı duyarak yak-

Vedat Emek, parti teşkilatının belirleyeceği 
adayı kendisinin de destekleyeceğini söyledi.
taştığını söyledi.
Emek, "Parti teşki
latımın belirleyeceği 
belediye başkan 
adayı benim 
de adayım olacak 
ve ben onu 
destekleyeceğim " 
mesajını verdi. 
"Siyasi etik “ 
açısından ahlaklı 
siyaseti her zaman 
benimsedim" 
diyen Vedat Emek, 
üzerine oynanan 
oyunların ve yapılan 
dedikoduların artık 
bitmesini istedi. 
Emek, son olarak tâ 

"Benim Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi’nden 
İl Genel Meclisi 
üyesi olduğum ve 
önümüzdeki 
seçimlerde yine 
aynı göreve talip 
olduğumu sağır 
sultan bile 
duyduğu halde 
hala ‘Vedat Emek 
belediye başkanlığı
na oynuyor’ den
mesi ve isminin 
geçmesine anlam 
veremiyorum " 
açıklamasında 
bulundu.

Sayfa

Gemlikli AslıAy 
'Dekanlık Şeref 
listesine girdi

Celal Bay ar 
Anadolu Meslek 
Lisesinde 2000- 
2001 eğitim ve 
öğretim yılında 
mezun olan ve 
Doğuş Üniver 
sitesi Endüstri 
Mühendisliği 
bölümünü 
kazanan Aslı Ay, I 
‘Dekanlık Şeref 
listesine girdi.
Doğuş Üniversite
si Rektörlüğü’nden 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
gönderilen yazıda, 
okullarından mezun 
olan Aslı Ay’ın 
Mühendislik 
Fakültesi Endüstri 
Mühendisliği 
bölümünde göster
diği haşan sonucu 
‘Dekanlık Şeref liste
sine girdiği bildirildi. 
Okul yönetici ve 
öğretmenlerine 
gönderilen yazıda, 
“Böyle değerli 
öğrencileri yetiş 
tirdiğiniz için sizi ve 
şahsınızda oku

lunuzun eğitim m 
öğretim kadrosun* j 
kutlar, ülkemize ae | 
insanlığa yetenekli 
gençler yetiştirme ı 
misyonumuza okm j 
değerli katkılarımı- i 
dan dolayı şükran
larımızı sunarız” 
denildi.
Doğuş Üniversite
si nde Dekanlık.
Rektörlük ve 
Mütevelli beye4» şeref 
listeleri bulunuyor 
Bu listelere giren 
öğrencilerin genel 
not ortalamalarıma 3 
ile 4 arasmda oha 
öğrencilerden 
seçildiği bildirildi.

KflHMİ 1KTflüRflNTÎ
| ?JBL SEMM’

ORDÖV TABAĞI ARA SICAKLAR Mevsim Salatası 
Hindi Dolma

I /Salam, siyah zeytin,

I yeşil zeytin, kaşarpeyniri, beya 
peynir, rus salatası, acılı ezme, 

. haydari, patlıcan herze)
I BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN

. »JZ24 582 22 82
02245622165

' 02245144771 Gemlik Anı Tur

11542 524 9706 Emrullah Şahin
0.544 575 2015 Emre Şahin
158 43610 22 Ferhat Şahin

Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) 
Orhangazi / DURSA

(Paçanga Böreği, 
Mitile Köfte)

PupMiMk’te SİBEL 
TSMTkEMEL 
MtYAVVZ 

Vbi CENGİZ
Eğlenmeye hanımısınız

KM Tatlısı 
İşkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rakı
35 Şarap 

6 Bira
Meşrubat (Limitsiz)

ELEMAN ARANIYOR
ÖN VE GENEL 

MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 3 YIL 

DENEYİMLİ 
ELEMAN ARANIYOR
Müracaatların aşağıdaki adrese 
şahsen yapılması rica olunur.

OZAN KİMYA
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirtaş Sanayi Bölgesi 
Mine Sok. No : 4 BURSA 

Tel : (0.224) 261 21 30 - 261 21 36 
Fax : (0.224) 261 27 66

OZAN

KİMYA



Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı beklenen açıklamasını yaptı

Faruk Güzel “Adayım” dedi
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Faruk Güzel, 28 Mart yerel seçimlerinde Gemlik Belediye Başkanlığına aday oiduğune açridaö Dün akşam parti bmaearta 
toplanan yeni Gençlik Kolları’nın oluşumundan önce sürpriz bir şekilde adaylığını açıklayan Faruk Güzel, 'Ben aday adayr değdim D/PTen adayıyar' dfeye 
konuştu. Parti tüzüğü gereği 30 Aralık 2003 Salı günü saat 17.oo’ de istifa edeceğini açıklayan Faruk Güzel. "Burada toprfaaan pençten foram» ad»09mv 
açıklamaya karar verdim. İddialı konuşuyorum. Mağlubiyet yok, seçimi mutlaka kazanacağız. Allah bizi utandırmasın" dr/erek seçim starbm baştan Doğra 
Yol Partisi'nin Gemlik’te seçimi kazanacak gücünün olduğuna herkesin inanması gerektiğini vurgulayan Faruk Guzat *7um arkadaş\anm*ı deSkep/yke 
adayım. Onlarla 5 yıl değil, 15 yıl çalışmayı taahhüt ediyorum" diyerek Doğru Yol ekibine güveninin tam olduğunu belirtti SeyMan $EKBtSÛFIBa haberi"

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE HHHMH
26 Aralık 2003 Cuma FİYATI: 200.000. TL.

ANAP’lı eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı, AKP’ye katılarak, parti rozeti taktı

Nurettin Avcı AKP’de
Güne Bakış

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

Beklenen oldu
Beklenen oldu ve eski Belediye Başkanı Nurettin 

Ava, AKP’ye geçti.
Dün, AKP İlçe Merkezi nde düzenlenen törenle 15 

kişi ile birlikte Ava da AKP rozetini yakasına taktı.
Nurettin Ava beş yıldır siyasetten uzak, ticaretle 

uğraşırken, seçimlere çeyrek kala AKP’ye geçmesi bir 
tesadüf veya bir siyasi tercih değil.

Bunun böyle olduğunu kendisi de söylüyor.
Ava’nın AKP’li olmasının ardında yapılacak yerel 

seçimlerde aday olması için kendisine yapılan tek
liflerdir.

Ava, güvendiği kişilerin kendisine o güveni vermese 
AKP’ye geçmezdi.

Ava’nın AKP’ye geçmesi partide sıkıntı yaratır mı?
Partide bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum.
Olsa olsa sıkıntı aday adaylarında olur.
Ava’yı en çok eleştiren ise, Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut’tu.
Turgut’un dinde Ava’nın başkanlık dönemiyle ilgili 

kocaman bir dosya olduğuna kalıbımı basınm..
AKP’de saflar artık belli oldu.
Kimlerin belediye başkanlığına güreşeceği ortada.
Bu güreşin sonucunu kamuoyu yoklaması ve Genel 

Merkez belirleyecek.
Bu sonuç, bir bakıma yukarıdaki güçlerin kavgasının 

Gemlik'e yansıması olacaktır.
> Köşe yazımı yazarken, Seyfettin Şekersöz telefon ile 

DYPdeki basın toplantısında Faruk Güzel'in partisin
den belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladığını 
bildirdi.

DYP de başka adayın çıkacağını sanmıyorum
Geriye CHP kaldı
CHP aday adayı fakiri.

II Bu yüzden yerel seçimlerde iddialı olacağa benzemiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye olan 15 değişik meslek sahibi 
parti ilçe merkezinde düzenlenen törenle AKP rozeti taktı 
Törende konuşan İlçe Başkanı Enver Şahin, yerel seçimlerde aday 
adayı olacakların yarışa eşit bir şekilde katıldıklarını söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’ne dün katılan 
15 kişi için tören 
düzenlendi.
AKP’ye katılanlar 
arasında Mehmet Tur
gut’tan önce Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
yapan Nurettin 
Avcı’da vardı. 
Avcı’ya rozetini 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin taktı. 
AKP İlçe Başkanı
Enver Şahin, törende 
yaptığı konuşmada, 
AKP’nin yeni bir parti 
olduğunu her kesim
den AKP’ye katılmak 
isteyen vatandaşların 
bulunduğunu belir
terek, “Hiç kimse 
ben bir adım ilerde 
yim demesin” şek
linde konuştu. Şahin, 
törene katılanlara 
"Kapalı kapılar ar
dında politika yap
mayalım ” öğüdünde 
bulundu. Sayfa 5'de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, basın toplantısında 
aday adayı olacağını söyledi ve ekledi :

“Gemliklilere hizmet 
etmeye talibim”

Belediye Başkanı Mehmet Turgut düzenlediği basın toplantısında 
Ankara’da yaptığı temaslar sonucu, 2004 bütçe yasasına koydurduğu 
ek bir madde ile imar alanı dışında kalan kaçak yapılara geçici olarak 
elektrik ve su bağlanmasının sağlandığını söyledi. Turgut aday 
adaylığı için başvuruda bulunacağını söyledi. Haberi sayfe 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tuz kokuyor... Girit’te yaşanmış olaylar (3)

İbrahim Batnr

Ekonomik koşullarda yaşanan sıkıntı ne 
yazık ki ahlakı da bozdu.

Ancak bu sonuç sadece ekonomik nedenli 
değil.

Sosyal nedenleri ekonomik nedenlerinden 
daha baskın.

Kökü çok eskilere uzanan ahlaka yönelik 
girişimin bugün geldiği nokta.

Daha kötüsünü insan düşünmek bile 
istemiyor.

Biz yine en azından bugün için şanslıyız. 
Henüz yolda yürürken tehdit edilmiyoruz.
Ya da gaspa darpa maruz kalmıyoruz.
Büyük kentlerde yaşananları okuyoruz, 

duyuyoruz.
Dönem dönemde yaşıyoruz.
Ne yazık ki devlet anayasal hakkımız olan 

can ve mal güvenliğimizi sağlamakta güçlük 
çekiyor.

Can ve mal güvenliğimizi sağlamakla 
yükümlü kurumlar da haklı...

Olayın boyutları öylesine büyüdü ki.
Yöntemler değişti.
Dolandırıcılık ve hırslıkta çağın gereklerine 

uyduruldu.
Onun için;
Basetmeieri olanaksız.
Mazeret ki değil ama...
Sorun çok derin.
Çözümü de kapsamlı.
Kafa yormak, toplumsal yapıyı çok iyi ir 

delemek gerekiyor.
Önce insandan başlamak gerekiyor.
İnsanın iyi eğitimi ve iyi yetişmesi şart.
Eğitim için de en büyük iş aileye düşüyor.
Çünkü eğitim bir bütün ve uzun...
Doğumdan başlayıp ölüme dek uzanan bir 

süreç
Bu sürecin her evresi insan için çok önemli.
İyi değerlendirmek, doğru kazanımlar çıkar

mak gerekiyor.

(İsmet Dağ’dan dinlediğim olay)
Dedemin babası Kandiya (Irakliyen) 

TÜRLOTİ Köyü bayraktan idi. Hali vakti 
yerinde AĞA diye anılırdı. Yanında devamlı 
çalışan üç dört tane Rum yanaşması var
mış. Hasat zamanı iki üç ay işçi sayısı yirmi 
yirmibeşe çıkarmış. Dedemin İzmir 
Kadifekalede evi varmış. Ara sıra bu evde 
gelip kalırlarmış. Babam böyle bir geliş 
sırasında İzmir’de dünyaya gelmiş.

Dedem atlara çok düşkünmüş. Onlara 
binip koşturmaktan yanşlara katılmaktan 
büyük zevk alır, haz duyarmış.

Hele yarış sonrası at koşuyu kazan
mışsa; kahvede etrafını saranlara kahve 
ısmarlar, duyduğu poh pohlu sözler merak 
ve haverini büsbütün ateşlermiş.

Civar köylerde düğün dernek olduğunda 
çeyiz taşımak, misafirlere binek hayvanı 
lüzumunda atlarını düğün sahibinin emrine 
verirmiş.

Bu gibi iyiliklerine karşı köylülerden 
büyük sevgi ve saygı görürmüş. Babam da 
yarışları değil ama, köylülere yardım etme 
geleneğini aynen sürdürmüş.

Dedemin hayvan damı iki bölünmüş. Bir 
tarafta atlar, diğer tarafta çift süren ökü
zler ve inekler varmış.

Günün birinde sabahleyin kalkmışlar, üç 
çift öküzden, ne öküz kalmış, ne inek ne de 
at. Rumlar gece damı boşaltmışlar.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ’NİN YENİ HİZMETİ

SATILIK ve KİRALIK ÜCRETSİZ SERİ İLANLAR
Bu köşede yayınlanacak ilanlar yalnız Gazetemiz Bürosu’ndan ataoatbd!

Babamlar üc erkek kardesMMi 
Hayvanlan aramaktan kafir» sepeodder 
yokmuş. Üç kardeş giyinmişler kusaanafar 

ha yvanlan aramaya akmışlar. O gun am» 
da dolaşabild ikleri yerleri araaffe 
Hayvanlar yok. Ertesi gün tekrar arasMfs 
çıkmışlar. Öğleye doğru uzak bar kö^î» 

merasında hayvanların odatddağan 9» 
müşler. Sinsi sinsi yaklaşırken hayvaaİM» 
başındaki dört Rumdan biri nasıl cİmum» 
babamları fark etmiş. Başlamış dördü bv6 
en ateş etmeye. Çatışma on onbes dakâa 
sürmüş. Çatışma sırasında iki amcam var
lara k ölmüş. Babam iki kardesma 
gözönünde vurulmasını görünce, ydafaa» 
ve kaçmaya mecbur kalmış.

Bu sefer babamı köyde de rahat bak
mamış Rumlar. İki de bir de yannmzdı 
çalışan Rumlarla tehditler ulastırmısfar 
“Onun yanından ayrılın, onu vuracağa 
Ayrılmazsanız sizi de vururuz” sekhadr

Babam moral çöküntüsü içinde daha 
fazla direnememiş. Bir tahta sandık eşya 
65 parça tapu senedi alıp, bütün mal w 
lığı bırakıp Kandiya'ya göç etmiş.

Babam "Varlığa güvenmeyin böyle br 
varlıktan yoksulluğun dibine düştük büz
den bire” diye anlatarak öğüt verirdi 
bizlere.

(Geçen yazımdaki memuriyet ma hah »f»
URLA (İzmir) olarak düzeltiriz)

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

ILICA CADDESİNDE
ÇALIŞIR DURUMDA TEKEL 

BAYİİ DÜKKAN MÜLKÜ
SATILIK 513 16 17

Hamidiye Mh. Yavuz Sok.
No : 11 GEMLİK 

3200 M2 imarlı bahçe 
0.536.969 99 03

Manastır'da Tay Tüydü 
Çay Bahçesi üstü Avcı Ap.

140 m2 daire 
0.536.969 99 03

Kumla da Yeni Seçkin Özkan Sitesi M 
beyaz eşya w mobilyalı daire 30 milyar

513 44 79-0535 Î1S 99 95

19S n>2 4 katlı işyeri 
satılık 0.505. 361 14 39

Manastırda 1 20 m2 
eşyalı lüks daire 
Tel : 513 46 11

İhça Caddesi nde 
Kiralık Daire ve Dükkan 

Tel - 514 91 80

Gürle İş Merkezi
Ticaret Borsasa Bitişiği 

Kiralık Büro
Tel ; 513 24 34

İstiklal Cadde si Borak 
Sokakta Peksert İşbanı 

Kat : İde lüx. kiralık 
büro : 513 26 88

Manastır da deniz 
manzaralı, kaloriferli...

(0.535) 774 45 32 

SATILIK BİNA
engOrgcuk kow nde 

SATILIK 3 KATLİ BIS.A 
Tel İş : 513 15 07 

Ev s 524 71 79
DUKm AKBVK'te 

»ıkıııiııün Kooperatifinde 
460 tn2 arsa ürerinde 
HOm2-55 n*2 teraslı 

OüMeks VUl* 35 milyar Hra 
araba ile taka* yapılır 

Tel. (0.532) 792 23 03

1986 MODEL SKOD A 120 L
VADE YAPILABİLİR 
0.535. 387 59 69

92 Model Beyaz BcliJ W
LPG ruhsatına is» 

Orjinal
6-600.000-000 TL
(0.535) 925 Sİ 02

İlk sahibinden 93 Mu M
Şahin 58.000 Km 
0.535. 276 40 12
83 Model PORSCE 

944 KIRMIZI 12.000 S 
O.532_ 337 97 10 
0.535. 308 41 53

1994 MODEL 
RENAULT SPRr>?G 

1976 MODEL 
MURAT 124 

0-536- 887 77 92 
SATILIK YAZICI 

OKI MİCROUMf 3320 
9 PÎN PRINTER 

TEL : 512 28 40
Büromun : 

istiklal Cd - Bora Si - 
Moî 3 AB GEMLİK 

VM : 513 •• 93
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, basın toplantısında 
aday adayı olacağını söyledi ve ekledi:

“Gemliklilere hizmet
Sayfa

s etmeye talibim”
VM 1/
■ >, Belediye Başkanı Mehmet Turgut düzenlediği basın toplantısında, 
“**i Ankara’da yaptığı temaslar sonucu, 2004 bütçe yasasına koydur- 

duğu ek bir madde ile imar alanı dışında kalan kaçak yapılara 
geçici olarak elektrik ve su bağlanmasının sağlandığını söyledi. 
Turgut, aday adaylığı için başvuruda bulunacağını söyledi.

B

me, w Belediye Başkanı
I Mehmet Turgut, 

। J dün makamında basın 
w toplantısı düzenledi.

Turgut, basın toplan- 
j tısında yaptığı konuş- 

ra -®0 mada, “Bugüne 
u *■ kadar Gemlik'e

cak yasal düzenle
menin mecliste 
görüşülmekte olan 
285 sayılı 2004 yılı 
mali yıl bütçe kanunu 
tasarısına ek bir 
madde ile konul
duğunu ve böylece 
evlerine elektrik ve su

a* > hizmet ettik.
t anüs Bundan sonra 
uma Gemlik insanına 
m I hizmet edeceğiz” 
mart dedi.
f Geçtiğimiz hafta

1 Ankara’ya giderek,
I gecekondu böl

gelerinde bulunan 
yapı kullanma izni 
verilmeyen yapılara 
belediye hizmet
lerinden herhangi biri 
veya birkaçının geti 
riimesi halinde, bu 
yapılara kullanma izni 
alıncaya kadar geçici 
olarak elektrik ve su 
bağlanmasını sağlaya-

alamayan inşaatların 
durumlarının yasal 
hale getirildiğini 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, “Gemlik’te 
bilhassa Çakaldere 
mevkiindeki kömür 
depolarının karşısın
da bulunan ve 
bugüne kadar 
belediye hizmet
lerinden yeterince 
yararlanamayan 
imar alanı dışındaki 
kaçak yapılara elek
trik, su ve kanalizas 
yon hizmeti verile
cek. Bu mahalleye

TAŞI
GEDİĞİNE

11

is

a
[f
5

t
d

Demirbank...
Mahkeme, Demirbank eski 
sahibine iade karan vermiş. 
TMSF sorumlularını 
gasp tan yargılamalı.
Hukuk Devlet i’nin 
yapması gereken bu... 
Yaparlar mı?
Yolda olmayan 
verilirmiymiş mi derler? 
Ne dersiniz?

belediye olarak bir 
hizmet vereme 
diğimiz için halk 
sağlığı açısından 
tehdit oluşturuyor
du. Suyun olmadığı 
yerde de her zaman 
halk sağlığını boza
cak tehlike var 
demektir. 23 Adralık 
2003 günü mecliste
ki mali yıl bütçe 
kanunu görüş 
melerinde ek bir 
madde ile bu soru
nun çözüme kavuş
turulmasında başta 
hemşehrimiz Bursa 
Milletvekili Alton 
Karapaşaoğlu ile 
Bursa Milletvekil 
lerinin yardımları 
dokunmuştur. Yasa 
ile imar alanı dışın
daki bu yapılara 
elektrik ve su 
bağlanması ile 
Şahıslar herhangi 
bir kazanılmış hak 
oluşmamaktadır. 
Bu inşaatlara 
elektrik ve suyun 
bağlanması geçi
cidir. Ancak bu alan
lar imar alanları 
içine alınıp kanuni 
sınırları çekilirse, 
sorun kendiliğinden 
ortadan kalkacak
tır. ” dedi.

Bir soru üzerine 
Gemlik’in Bursa 
Büyükşehir’e bağlan
ması üzerine, yasanın 
kesinleşmeden bir şey 
söylemenin mümkün 
olmadığını belirten 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
“Şimdilik konuşmak 
istemiyorum” dedi. 
ADAY ADAYIYIM 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde belediye 
başkanlığı için aday 
adayı olacakların 
başvuruda bulun
duğunu hatırlatan 
gazetecinin “Siz ne 
zaman başvuracak
sınız?” sorusunu 
yanıtlayan Turgut, 
şunlan söyledi : 
“Ben, aday adayı 
olacağımı daha 
önceden her 
ortamda söyledim. 
Yine burada da 
söylüyorum.
Şu an da belediye 
başkanı da olsam, 
prodesürü yerine 
getireceğim.
Bugüne kadar 
Gemlik'e hizmet 
ettim. Bundan 
sonra Gemlik 
insanına hizmet 
edeceğim” 
dedi.

Hakemler hata 
yapıyor

Son yıllarda hakemler ton 
leri üzerlerine çekti.

Çünkü büyük yetkileri vardı. 
Bazen bir takımın öohbü kesti. 
Bazen bir futbolcuyu bitirdi.
Süper lig de çok kritik maçlar 

vardır.
Bir hakem müsamahası. o takma 

ihya eder.
Bazen bir hakem hatası tas gibi 

takımı ikinci kümeye iter.
Son günlerde Hakem Ali Aydm 

gündeme düştü.
Çok sivri kara rla n var.
Çok fevri davranışları var
Bu yanlışlan gündemde olmak için 

mi yapıyor.
Büyük takınılan, tutuyor gibi 

görünmesin diye mi yapıyor.
Tam anlaşılamıyor
Ama. Yanlış yapıyor.
Bir Fenerbahçe-Galatasaray maçını 

bir kararla, facia haline döndür
müştü.

Galatasaray yenildiği ile kalmadı 
Üç tane de kırmızı kart gördü. 
Bir Fenerbahçe - Rıza maçı yönet

ti.
Kural hatası yaptı.
Maçın tekranna sebep oldu.
Son üç dakikaya, berabere giren 

Rize’yi katletti.
Kural hatası nedeniyle, çok kısa 

süre ceza yedi.
Ve. Malatya-Galatasaray maçına 

verildi.
Malatya'lı forvet son saniyede gol 

pozisyonuna girdi.
Yapılan müdahaleye rağmen 

şutunu attı.
Ama. Gol olmadı.
Maç bitmişti.
Ali Aydın avantajı dikkate alma

yarak penaltı verdi.
Ve. Maç berabere bitti.
Ali Aydın, toplumdaki güveni yitir

di.
Diğer hakemlere de. kötü örnek 

oldu.

Temel bir kızı övüyordu.
- Lla Cemal, al şu kızı, güzel 

değildir ama zengindir. Güzellikten 
sana ne. Sabap iye git. Akşam 
karanlığında dön. Hafta sonu da 
seyahata çıkarsın"

Cemal düşündü ve şöyle dedi.
İyi çok iyi. Ama. Nüfus sayımı 

olduğu gün nee yapacağım."
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Aday adayı olmak isteyenlerin 
30 Aralık’a kadar görevlerinden 

istifa etmesi gerekiyor

Sözleşmeli sağlık 
personelisınavsonuçlaı
2J Aralık’ta açıklanacak

28 Mart 2004 
Pazar günü 
yapılacak mahalli 
idareler genel 
seçimlerinde 
görev yaptıkları 
yerden aday adayı 
olmak isteyen 
parti belde 
teşkilatı yönetim 
kurulu başkan ve 
üyelerinin 
30 Aralık 2003 
Salı günü mesai 
bitimine kadar 
istifa etmeleri 
gerekecek.
Yüksek Seçim 
Kurulu’nun konuya 
ilişkin kararı

* YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE O Q£ QQ
KÖRFEZ OFSET J/O O O

Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 
Kurul, söz konusu 
kararını Adalet ve 
Kalkınma 
Partisi, Doğru 
Yol Partisi ve 
Genç Parti nin 
başvurusu 
üzerine aldı. 
Bu partiler, 
seçimlerde, aday
ların merkez 
yoklaması ile belir
lenmesi durumun
da, görev yaptık
ları yerden aday 
adayı olmak 
isteyen parti teşki
latı (il, ilçe ve

belde) yönetim 
kurulu başkan ve 
üyelerinin bu 
görevlerinden 
istifa etmelerinin 
zorunlu olup 
olmadığının, belde 
teşkilatının 
istifa kapsamında 
bulunup bulun
madığının karara 
bağlanmasını 
istediler.
Kurul, görev yap
tıkları yerden aday 
adayı olmak 
isteyen parti belde 
teşkilatı yönetim 
kurulu başkan ve 
üyelerinin

30 Aralık 2003 
Salı günü mesai 
bitimine kadar 
istifa etmeleri 
gerektiğine karar 
verdi.
Yüksek Seçim 
Kurulu, istifa 
etmeleri gereken 
siyasi parti teşki
latı (il, ilçe ve 
belde) yönetim 
kurulu başkan 
ve üyeleri 
arasında aday 
belirleme yöntemi 
açısından bir 
ayrım yapılamaya
cağını da 
kararlaştırdı.

Eleman 
temininde 
güçlük çekilen 
yerlerde 
çalıştırılmak 
üzere 
11 bin 255 
sözleşmeli 
yardımcı 
sağlık 
personeli 
istihdamı için 
yapılan sınava, 
84.888 
yardımcı sağlık 
personeli girdi. 
13 Aralık 2003 
Cumartesi günü 
yapılan sınav 
sonuçlarına ilişkin 
listeler; 29 Aralık 

| 2003 te il 
| milli eğitim 
| müdürlüklerinde 

asılmak ve atan
mak için son 
başvuru günü 
olan 09 Ocak 
2004’e kadar 
askıda kalmak 
suretiyle ilanen 
duyurulacak.

FigtyMPEVİ
HİZMETİNİZE AÇILDI

SA^lıklı vj.KŞA»->vx»ını Aî»rvsı

'YAZGAN' «e 'YETKİN- 
G e m I i k Bayii

PERAKENDE SATIŞLARA BAŞLANDI
TOPTAN FİYATLARLA

✓ mm «vmsa car eronz ecas» 

eu t mum u*
Yeni Pazar CtL No : 18 

Tel : 514 75 25 GEMLİK

Adaylar, «mm e 
puanına s o—a «r* 
cih Sl r a s ı na hak ■! 
mak sur «'in İr 
yerleşti rik-» <k 
Yerleştirilen adaı 
lar. 29 Arafat 
2003-9 O at 
2004 ara*»..- . 
atandıkları 
hizmet bir»»» --»m 
bulunduğu 
İl Sağlık 
Müdüriiıgıı 
bünyesindeki 
İl Sınav ve Kura 
Komisyonu na 
istenilen belgeleri» 
müracaat 
edecekler.
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ANAP’lı eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı, AKP’ye katılarak, parti rozeti takti

AKP’ye katılım töreni
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne üye olan 15 değişik meslek sahibi parti ilçe merkezinde 
düzenlenen törenle AKP rozeti taktı. Törende konuşan İlçe Başkanı Enver Şahin, 
yerel seçimlerde aday adayı olacakların yarışa eşit bir şekilde katıldıklarını söyledi.
Seyfettin SEKERSOZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi ilçe 
merkezinde 
düzenlenen törenle 
partiye katılanalara 
AKP rozeti takıldı. 
ANAP’lı eski 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı’nın da 
bulunduğu 
15 kişi 
AKP İlçe 
Merkezinde düzen
lenen törende 
salonu dolduranları 
gören AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin,ürkek ve 
tedirgin olamaya
caklarını söyledi. 
Şahin, "Tüm insan
ları kucaklıyoruz. 
Mevtana gerçe 
ğiyle insanlara 
seslendiğimiz için 
her kes partimize 
koşuyor” diye 
konuştu.
BİZLER GEÇİCİYİZ 
Her vatandaşın 
değişik partilere 
üye olmasının hak 
olduğunu kabul 
ederek yola çıktık
larını dile getiren

Enver Şahin, 
"Bizter geçiciyiz, 
partiler üyele 
rindin Seçilenler 
görevlerini yapar 
giderler, yerlerine 
başkaları gelir" 
diyerek, partide söz 
sahibi olanların 
üyeler olduğuna 
dikkat çekti.
"Herkesi iyi olarak 
kucakladığımızdan 
esnaflıkta kendi
lerini kanıtlamış 
kişilerin partimize 
katılmaları bizleri 
sevindiriyor" diyen 
Enver Şahin, hiç 
kimsenin partide 
yerinin garanti 
olmadığını söyledi. 
TALEP ÇOK 
AKP’den özellikle 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyeliklerine bekle
nenden daha çok 
talep olduğuna 
dikkat çeken Şahin, 
"Müracaat eden 
kişilerin hiçbirinin 
yeri garanti 
değildir. Önemli 
olan, kamu oyu

nun adaylara nasıl 
baktığıdır. 
Teşkilatımız ile 
kamu oyunun 
istemediği bir 
kişinin adaylığı 
hiçbir zaman kesin 
olamaz" diyerek 
herkesin eşit şart
larla yarışa başlaya
cağını söyledi. 
Şahin, aday aday
larına "Hiç kimse 
ben bir adım 
ilerdeyim deme 
sin" ikazında da 
bulundu.
HERKES EŞİT 

Geçmişte herkesin 
bir siyasi partide 
mücadele verdiğini 
ancak, AKP’nin 
yeni bir parti 
olması nedeniyle 
herkesin yarışta 
eşit olduğuna 
dikkat çeken Enver 
Şahin, "Burada 
herkes eşit 
mücedele ediyor. 
AKP misyonuna 
uygun hareket 
edelim. Kapalı 
kapılar ardında 
politika yapma

yalım. Kabiliyetini 
ispat edenler, 
zaten alacağını 
alırlar" şeklinde 
konuştu.
Mevcut Belediye 
Başkanı da dahil 
herkesin yanşa eşit 
başlayacağını 
bildiren AKP 
İlçe Başkanı, 
"Halkımız taşları 
eşit şekilde gerek
tiği gibi 
yerleştirir. Kişi 
kişinin aynasıdır. 
Herkes kendini 
bilir" dedi.
15 KİŞİ KATILDI 

"Aradığımız 
siyaseti AKP'de

bulduğu
muz için 
üye olduk" 
diyen 
AKP rdzeti 
takan 
içlerinde 
eski 
ANAP’lı 
Belediye 
Başkanı 
Nurettin
Avcı’nın da bulun
duğu değişik 
mesleklere mensup 
15 kişinin adlan 
şöyle: 
Ali Sancar, Celal 
Duraklı, Rafet Ata, 
Menderes Bingül, 
Ahmet Uslu, Sinan

Yılmaz, Beyhan 
Aydm, M» itti» 
Avcı, Burhan 
Bütün. İzzettin 
Hocaoğhı. Naaadk 
İmdat Orturk. 
Kadir Gündüz. 
İzzet Bayrak. 
Bi la 1 Kar a. 
Selçuk Korun.
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“Gemlikspor’u düştüğü 2003 yılında 
tarıma büyük

destekyerden biz çıkartırız”
Seyfattin SEKERSÖZ

Büyük umutlarla 
başladığı süper 
lig yolunda 
aradığı başarıya 
yakalayamayan 
Gemlikspor’a 
eski başkan 
Faruk Güzel’den 
destek geldi.
DYP İlçe 
Başkam 
Faruk Güzel, 
Gemlikspor 
idmanına konuk 
olarak Antrenör 
Turgut Akcan ile 
futbolculara 
moral verdi. 
Önümüzdeki Pazar 
günü yapacakları 
Nilüferspor maçını 
kaybetmeleri 
halinde süper

| MİLTON AİLE GAZİNOSU I 
İ 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINDA YAPACAĞINIZ İ 
İ DÜĞÜN • NİŞAN ■ SÜNNET ■ ÖZEL GÖN • EĞLENCE ■ | 
i TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN İ

DYP İlçe Başkam. Faruk Güzel, Gemliksporlu futbolcuların antremanına 
giderek, futbolculara moral desteği verdi. Güzel, "Kimse unutmasın Gemlikspor 
bir zamanlar neyse ileri ki yıllarda yine aynı konuma ge/ecefctfr'’dedi.

ligten birinci 
kümeye düşmesi 
kesinleşecek 
Gemlikspor’u 
yalnız bırakmaya
caklarını söyleyen

Faruk Güzel, 
"Kimse 
unutmasın, 
Gemlikspor bir 
zamanlar neyse 
ileriki yıllarda 
yine aynı konuma 
gelecektir.
Takım düşüyor 
diye kimse 
üzülmesin, 
Gemlikspor’u 
düştüğü yerden 
yine biz çıkartı
ca*" diye 
konuştu.
Gemlikspor’lu 
futbolcularla birlik
te getirdiği

baklavayı yiyen 
Faruk
Güzel, "Takıma 
maddi yardım 
yapmadılar" 
sözlerine tepki 
olarak "Benim 
takıma yaptığım 
maddi katkıları 
herkes biliyor. 
Kimse üzülmesin 
bu takım bizim 
ve onu yine biz 
kaldıracağız" 
mesajı verirken 
Gemlik’ti 
sporseverlerin 
rahat olmalarını 
istedi.

Tarım ve Koyâtieri 
Bakanı Sami Godu. 
2OO3 te bütçe 
imkanları dofrai 
t usunda tanma 
elverdiğince fazla 
kaynak aynkhğmı. 
2004 te sektörün 
desteklenmesini 
sağlayarak kaynağm 
bütçeye konul- 
duğunu kaydetti. 
Önceki yıllar a göre 
artırılan proje 
ödeneklerinin ve 
desteklerin yanında 
2003 yılında çiftçi 
borçlannı yeniden 
yapılandırdıklarını, 
çiftçilere mazot 
desteği sağladık
larını dile getiren 
Bakan Güçlü, Kırsal 
Alanda Sosyal 
Destek Projesi’ni, 
Köy Merkezli 
Tarımsal Üretime 
Destek Projesi’ni 
(1000 Köye 1000 
Tarımca Projesi) 
hayata geçirdiklerini 
ifade etti.
Bursa iline dönük 
2003 yılı için , 
tarımsal faaliyetler 
ise şöyle: 
YATIRIM 
PROJELERİ 
ÖDENEKLERİ 
Bitkisel Üretimi 
Geliştirme Projesi 
308 milyon. 
Hayvancılığı 
Geliştirme Projesi

Su Ürünleri Urümü 
m Gefiaörmt Pırayes 
13 mfipaa. Çapr 
Mera w BMribat 
Projesi 1 miyaa. 
Mera Oaei Odam» 
400uJyoo. Me» 
Hizmetleri 400 
■rihaa fim.
PRİM ve 
DESTEKLEMELER 
Doğrudan Gefir 
Desteği 26 mdvar 
122 radyon 296 
bin, Tanmsal 
Amaçla Kafiaadm 
Mazot Desteği 3 
milyar 773 mÖMaa 
221 bin lira 
HAYVANCILIK 
DESTEKLERİ 
Yem Bitkileri 1 
milyar 487 
517 bin, Daımzfik 
Gebe Düve Deste» 
86 milyon 612 bav 
Suni Tohumlama 
Desteği 74 mfişaa 
1569 bin, Buzağ* 
Desteği 26 
milyon 199 bin.
Ana An Desteği 299 
milyon. Süt Deste» 
1 milyar 979 «ima 
818 bm lira. 
PRİM ÖDEMELERİ 
Yağhk Ayçiçeği 5M 
milyon 273 bm. 
Kütlü Pamuk 43 
milyon 273 bin İra. 
Genel Toplam : 
35 Milyar 376 b® 
599 fin.

İREZMSY0NIEL.51Î10 71

TÜRKİYE'DE YENİ BİR BAŞLANGIÇ 
OLAN BİREYSEL EMEKLİLİK StSTBfi 
İLE İLGİLENİYORSANIZ YÜZYTU 
AŞKIN DENEYİM, YETKİN KADROLAR 
VE YABANCI ORTAKLARI İLE 
KOÇ TOPLULUĞUNUN 
GÜÇLÜ KURULUŞLARINDAN 
KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKUUK 
A Ş NE MUTLAKA DANIŞINIZ.

Allianz (jîj) acentauği

fişa OMA mö 00 M fcMMI
Karaçrc fişss Mft âfeSRS iaşe» AA 
Ahmet Dural Meydanı No: 2 Kat: 2 
Tel: 512 28 40 Fax: 512 28 41GBUK
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Türk Müziği şifa kaynağı
Marmara Üniver
sitesi Türkiyat 
Araştırma Enstitüsü 
Türk Musikisini 
Araştırma ve 
Tanıtma Birimi 
(TÜMATA) 
Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Rahmi 
Oruç Güvenç, 
Türk müziğinin 
birçok hastalığın 
tedavisinde olumlu 
sonuç verdiğini 
bildirdi.
Yrd. Doç. Dr. 
Güvenç, yaptığı 
açıklamada, 
müziğin tarih 
boyunca insanların 
duygu ve bilgilerini 
yansıtan bir anlatım 
biçimi olduğunu 
söyledi.
Çeşitli insan toplu
luklarının müziğin 
etkilerini 
keşfederek, birçok 
konuda ondan ve 
çok yakın öğeleri 
olan ritim ile 
danstan çeşitli

"Hata yapan doktorlar 
bir daha okusun"

Japonya’da son yıl
larda doktor hata
larında büyük bir 
artış görülmesi 
üzerine, Sağlık 
Bakanlığı bazı 
önlemler almaya 
hazırlanıyor. 
Bu önlemler 
çerçevesinde, 
tıbbı hata yapan 
doktorların, eğitim 
için yeniden 
fakülteye 
gönderilmesi, 
ameliyat görüntü
lerinin hastalara 
^(ettirilmesi de 
bulunuyor.
Doktor hatalarının 
arttığına dikkat 
çeken hükümet 
yetkilileri, hatalı 

amaçlarla yarar
landıklarını anlatan 
Güvenç, Türk 
müziğinin de çok 
eski çağlardan beri 
tedavi amacıyla 
kullanıldığını 
kaydetti.
Güvenç, eski Türk 
toplamlarında 
"Baksı" ve "Ka" 
adı verilen kişilerin 
hastaları müzik, 
ritim ve dans ile 
tedavi ettiklerini 
belirterek, 
Selçuklular döne
minde Anadolu’da 
da çeşitli şifa 
kurumlarında 
müzikle tedavinin 
uygulandığını 
vurguladı.
Türk müziği 
makamlarının, 
müzikle tedavi 
amacıyla Avrupa’da 
araştırma konusu 
haline geldiğine 
dikkati çeken 
Güvenç, 
"Yurtdışında 

doktorlara tekrar 
zorunlu eğitim 
verilmesini 
kararlaştırdılarsa 
da uygulamaya 
ne zaman geçile
ceği henüz 
kesinleşmedi. 
900 dava açıldı. 
Japonya Sağlık 
Bakanı Şikara 
Sakaguçi ise 
konuyla ilgili şu 
açıklamayı yaptı: 
"Son yıllarda 
doktor hataları 
arttı. Bunları 
önleyebilmek ve 
hastaların 
kaygılarını 
giderebilmek için 
önlemler alıyoruz. 
Bu önlemler 

yapılan 
klinik çalış
malarda, 
yoğun 
bakımdaki 
hastalarda 
bile müzikle 
tedavinin 
olumlu 
etkileri 
görüldü. 
Özellikle
Türk müziği ter
apide 
çok etkili ve olum
lu sonuçlar veriy
or" dedi.
Nihavend 
makamının 
etkisinin özellikle 
öğleden sonra fazla 
olduğunu ifade 
eden Güvenç, 
bu makamın kan 
dolaşımı, karın 
bölgesi ve bacaklar
daki ağrıların 
tedavisinde etkili 
olduğunu, kişiye 
kuvvet ve barış 
duyguları verdiğini 
kaydetti.

arasında, hatalı 
doktorların eğitim 
için tekrar 
fakülteye 
gönderil 
nıesi de var." 
Resmi veriler, 
Japonya’da son 
beş yılda doktor 
hatalarının yüzde 
45 arttığını

Prostat kanseri 
şişmanlan 

seviyor
Güvenç, gece ve 
"sehe” zamanlan 
dinlendiğinde etkili 
olan rast makamın
daki müziğin ise 
kişiye neşe, iç 
huzuru ve rahatlık 
verdiğini, özellikle 
felç vakalarında 
olumlu etkisi 
bulunduğunu 
bildirdi. Güvenç, 
terapide kullanılan 
müzikte tar, ud, 
ney, kopuz, rebab, 
dombra ve kıl ko 
puzu gibi enstrü
manların yanı sıra 
su sesinden yarar
lanıldığını söyledi.

gösteriyor. 
Sadece 2002 
ile 2003 mart 
aylan arasında 
doktor hatası 
yüzünden 
Japonya'da 
900 dava 
açıldığı 
bildiriliyor.

ABD de yapılan 
iki ayrı araştırma 
da fazla kilolu 
erkeklerde 
hastalığın daha 
"saldırga" 
olan türünün 
görüldüğünü ve 
tekrarlama 
riskinin arttığını 
gösteriyor.
Dört binden fazla 
prostat hastasını 
inceleyen 
uzmanlar, aşırı 
kilolu olan 
hastalarda, 
prostat 
kanserinin daha 
saldırgan, hızlı 
yayılan türünün 
görüldüğünü ve 
tedavi sonrası 

tümörün 
tekrarlama 
riskinin yüzde 
60 arttığım 
tespit etti. 
Pek cok 
hastahğm nedeni 
olarak görü Jen 
stsmanhğm 
prostat kanseri 
konusunda da 
olumsuz et kilen 
old uğuna dikkat 
çeken doktorlar, 
şişman erkeklerin 
vücut yağlan 
içinde bulunan 
protein ve 
hm monloı 
tümörlerin 
büyümesine 
neden olabileceği
ni ifade etti.
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Muhtarlar sıkıntıda Kentin çeşitli

Yerel seçimlerin yaklaşması nedeniyle, başka yerlerde oy kullanmak 
isteyen vatandaşların mahalle muhtarlarından nakil belgesi getirme
den seçmen belgelerini istemeleri muhtarlarda sıkıntı yaratıyor.
Seyfettin SEKERSÖZ

Yerel seçimlerin 
yaklaşmasıyla birlik
te vatandaşların 
haksız talepleri 
muhtarları zor 
durumda bırakıyor. 
Seçmen listelerinde 
ismi olan vatan
daşların bir başka 
yerde oy kullanmak 
amacıyla, sandık 
numarası ve seçmen 
sıra numarasını 
isteyerek aktarma 
yapmak istemeleri 
muhtarların tepki
sine yol açıyor.
Değişik yörelerde 
oy kullanmak 
isteyen o mahallenin 
muhtarından yer
leştiğine dair yazı 
getirdikten sonra, 
nakil verileceğini 
söyleyen Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Muhtan Enver 
Çelik ile Hamidiye 
Mahallesi Muhtan 
Necmi Ünlü, "Konut 
bildirim kartlarını 
dolduran vatan

daşların ikametgah 
değiştirmeleri duru
munda geldikleri 
yerin muhtarından 
nakil belgesi getir 
meleri- gerekiyor. 
Aksi taktirde o kişi
lerin yasal olmayan 
isteklerini yerine 
getirmemiz yasa 
gereği mümkün 
olmayacaktır" 
açıklamasında 
bulundular.

Muhtarlık bürolanna 
"Nakil gidenler, 
taşındıkları yerin 
muhtarlıklarından 
taşındığına dair 
yazı getirecek
lerdir" açıklamasını 
asan muhtarlar, 
"Vatandaşımız 
yinede yasaları 
hiçe sayarak bizden 
yasal olmayan 
işleri yapmamızı 
istiyorlar" dedi.

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Muhtan 
Enver Çelik ile 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtan Necmi Ünlü, 
vatandaslann 
nakil işlemlerinde 
bulundukları 
mahalle muhtann- 
dan gerekli işlem
lerin nasıl yapıla
cağını öğrendikten 
sonra hareket 
etmelerini önerdiler.

MÖNÜ

ORDÖV TABAĞI ARA SICAKLAR

yerlerine yangın 
vanası konuluya

Çıkması olası 
yangınlarda itfaiye 
araçlarının ihtiyaç 
duyduklan 'su 
yangın vanaları 
ilçenin çeşitli 
yerlerine 
konuluyor.
Uzun yıllar ah 
yapısı değişmediği 
için yangın vana 
lannın bulunmadığı 
Ahmet Dural 
Meydanı çevresine, 
belediye su işleri 
ekipleri tarafından 
itfaiye araçlarının 
kullanabileceği

yangın mi » «Mhfl 
yerleştiril».- • ]
başlandı 
Yıllar <m.e • 
yangın I.»’ rt* 
araçlar* w» ta 
yarların kar*4 ’ 
Drrrsı 
suyundan 
karşılamaklara 
Gemlik Bekd 
vesi nce km» 
değişik yeri» '«w 
su cangm «m | 

lan nın 
yangın cmı»a 
acısından ta • 4a 
lan memen»' ** ’

■ (Salam, siyah zeytin, 
Iî yeşil zeytin, kaşarpeyniri, beyaz 

peynir, rus salatası, acılı eyne, 
_ haydari, patlıcan herze) 
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Gemlik zeytinini karalamak isteyenlere sert yanıt veren TSO Başkanı Kemal Akıt, önlem alınmasını istedi.

f Bölgemiz töhmet altında”
? Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Şenol, Gemlik Kooperatif Başkam İbrahim Aiu&oy ve 

.m11L Orhangazi Kooperatif Başkanı Süleyman Coştun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’ı ziyaret etti. Marmara Bölgesinde ûretflcn zey- 
I tinin doğal renginin belli olduğunu söyleyen Taviloğlu, “Bölgemizde üretilen zeytinin kimyasal ilaçlara ihtiyacı yoktur" dedi- TSO Başkam 

ı— Kemal Akıt ise, “Artık sesimizi çıkarmak zorundayız. Maalesef zeytin satışlarında düşüş var. Esnaf bu işle mücadele edemez. thracatvnm
vurursa ayakta kalamayız” diyerek, bu haberlerin bölgemizi töhmet altında bıraktığını söyledi. Seyfettin ŞEKERSOZ un haberi sayfa 3 de
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Emekliler indirimli 
konfeksiyon alıyor
İşçi Emeklilen Derneği üyelerine yonelA 
başlattığı indirimli satış hametme b» jraraaasuı 
daha ekledi Aydın Kordaki iyon de anlaşan 
İşçi Emeklilen Demeği Başkam Hüseyin Yanar 
demek üyelerinin yüzde 15 indirimden fay-, 
da la nacaklarını söyledi Haberi sa/fa t de

Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Faruk Güzel, esnaf kuruluşlannı ziyaret etti

*

I

Güne Bakış
Kadri Güler
Kadri_guler@hotmail.com

Güzel hızlı başladı
I Faruk Güzel’in Belediye Başkanlığı’na adaylığını açık
ladığı gece birlikteydik.

Güzel, Gemlik’te siyasi kulvarda DYP’ye geniş 
katıhmianri olacağını söyledi.

Bu katılımlar DSP’den, ANAP’tan belki MHP’den 
gelebilir.

Bunun ilk sinyallerini yan satırlarda okuyabilirsiniz.
Ydlann DSP’li, Belediye Meclis üyesi Ali Altuntaş, 

akrabalık bağlarını, siyasi inançlarından üstün tutarak 
ÖYP’ye geçeceğini söyledi.

Salon Ecevitler duymasın Ali ayıp ohır...
Güzel’in dünkü esnaf kuruluşlarına yaptığı 

taretlerdeki akışı da ilginç.
Ne diyor Güzel, “Ben kazanırsam Çarşı’yı yıktırmaya

cağım. '■
Çarşı projesi Nezih Dimili, Nurettin Avcı ve Mehmet 

Turgut’un belediye başkanlığı süresince gündeme 
geldi.

Gelişme ise Mehmet Turgut döneminde oldu.
Esnafın gideceği işyerleri belirlendi.
Sizin anlayacağınız seçim öncesi eğer Mehmet Turgut 

aday olursa, iki kozu İji kullanacak. Biri Çarşı, diğeri 
Bütçe Yasası ile çıkarılan kaçak İnşaatlara elektrik sıı 
kanalizasyon yol yapabilme kozu.

Kömür depofanmn çevresinde binlerce oy potansiyeli 
var. Belediye bu alana şimdi hizmet yağdıracak.

; Bu arada, bu köşede belediye meclis toplantısıyla 
ilgili olarak, Kayhan Mahallesi’ndeki eski itfaiye 
binasının bir katının Sağlık Ocağına verildiğini şeklin
deki yanmm yanlış olduğu Belediye Başkanı tarafından 
basın toplantısında belirtildi.

Mecliste, iki katın da Sağlık Ocağı İçin tahsis edildiği 
ni öğrendim. Düzeltirim.

Yılbaşından sonra siyaset gündemi kızışacak.

DYP’den Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Faruk 
Güzel ve yönetim kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Güzel, kim
seyi rakip olarak görmediğini belirterek, “Seçimi ben kazanacağım 
ve Yeni Çarşı’yı yıkmayacağım. Esnaf rahat olsun” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ 

Önceki gün 
belediye başkanlığına 
adaylığını açıklayan 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi ve 
Esnat ve Sanatkarlar 
Odası’nı ziyaret etti. 
Güzel, “Ben kimseyi 
rakip olarak görmü 
yorum. Seçimi ben 
kazanacağım” dedi. 
Güzel, konuşmasında 
“Göreve, geldiği 
mizde ilk işimiz 
İmar’ı açmak ola
caktır. İmarın 
açılması ilçe’ 
ekonomisini bir 
anda canlandıra
cak” şeklinde 
konuştu.
Güzel, daha sonra 
Muhtelif Esnaf ve 
Santakarlar Odası 
yöneticileri ziyaret 
ederek esnafın 
sorunlarını dinledi.

Haberi sayfa 5'de

Ali Altuntaş DYP’li oluyor
Yıllardır 
Demokratik Sol 
Parti’de siyaset 
hayatını sürdüren 
Belediye Medîs 
Üyesi Ali Altuntaş 
önümüzdeki 
günlerde.
DYP'ye geçe 
ceğini açıkladı. 
Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan 
adap Faruk 
Güzel’in eniştesi 
olan Ali Altuntaş, 
Faruk Güzel e

verdiği sözü verine 
getirerek. DYP ve 
geçeceğini belirtti. 
.Altuntaş. Bele 
diye Başkan 
adaı lıjını açık- 
lûdrğtnda onun 
vanmda ver ala
cağım ı kertese 
söylemiştim. 
Şimdi karnım 
olan Fûtuk 
Giael'in karşısın
da sı vaset 
vapa na k başka kir 
adayı destekle-

■mm doğra ofe- 
■Mçecağı km ba 
kuran •Mat' 
seklinde boaaşla.
Faruk GöaeTaı

parti merkezin de 
düzenlenen törenle 
Geadk Beiedke 
Baskaahğı'na 
atfaşhğaı aokb- 
Mmyh bâfl* 
DYP w seçeceği 
berinlesea AB 
Ahuntas la berfikte 
DSPBeMk*

Mecfe Üyesi 
Kental Yesâdd aı 
daDYPYv 
geonesinsı 
brHıd^i 
dğıeaML

mailto:Kadri_guler@hotmail.com
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Üç fıkra
Aslan, kurt, çakal...
Fıkra bu ya biraraya gelmişler ormanda avlanmışlar. 

Sınav avlan bölüşmeye gelmiş.
Aslan dönmüş çakala;
* Bölüştür bakalım.
Çakal çakallığını yapacak ya...
En besili olanlarını kendisine seçmiş.
Kalanını aslanla kurta bırakmış.
Bu işe canı sıkılan aslan adalet bunun neresinde 

deyip çakalı parçalamış.
Bu kez kurta dönmüş : - Hadi sen bölüştür.
Kurt: - Estağfurullah aslanım demiş. Senin yanında 

bizim ne haddimize...
En besili olanlar senin senden artanı da benim 

demiş.
Aslan bu işe memnun olmuş...
Kurta; - Ne kadar da adaletsin, aferin sana, nereden 

I öğrendin bakalım bu kadar adaletli olmayı
Kurt: - Çakaldan demiş.

Köyün çobanı her gün köydeki hayvanlan toplar 
I meraya çıkanrmış. Akşamda eksiksiz dönermiş.

Hayvanların arasında Fadime’nin de bir ineği var- 
I m,ş-

Fadime’nin tek geçim kaynağı da bu inekmiş.
Ne var ki çoban kendi kendine düşünürmüş.
Herkesin beşer onar tane hayvanı var. Onlan kurda 

I kaptırırsam benim çobanlığım gider.
Ama Fadime'nin zaten bir tane hayvanı var kaptır- 

I sam ne olacak? derken bir gün kurt Fadime’nin ineğini 
I kapı ver mis.

Akşam köşe dönen çoban meydanda olayı anlatmış.
Muhtar Fadime'yi çağırıp durumu aktarmış.
Fadime’de Padişah’a beddualar yağdırmış.
Muhtar Fadime’ye;
■ Bu işte padişahın ne suçu var. Senin ineğini 

I çaldıran çoban ona niye kızmıyorsun deyince;
Fadime : - Padişah padişah olsaydı, doğru dürüst 

I 'vezir atar, vezir vezir olsaydı doğru dürüst idareci atar, 
I idareci idareci olsaydı doğru dürüst muhtar atar, 
I muhtar muhtar olsaydı doğru dürüst çoban seçer, 
I çoban da benim ineğimi kaptırmazdı.
I • • •

Padişah atıcılığa ve ava çok meraklıymış.
Yakın avanesiyle ava çıkar avlanırmış.
Çok samimi bir arkadaşı da padişahın fişeğini hazır- 

I larmış.
Bir gün barutu çok koyunca fişek padişahın baş par- 

I mağını koparmış.
Ne yaptın demiş padişah arkadaşına :
Arkadaşı da : - Bu işte de bir hayır vardır 

padişahım.
Padişah ; - Bu işin de bir hayır mı olur. Parmağım 

koptu işte, altın bunu zindana her gün 40 kırbaç vurun 
diye buyurmuş.

Gel zaman git zaman padişah yine arkadaşlarıyla 
ı ava çıkmış.

Ormanda dolaşırlarken tuzak kuran yamyamların 
eline düşmüşler. Yamyamlar bunları kıskıvrak bağlayıp 
yemek İçin törenler yapmaya başlamışlar.

Ne var ki yamyamların inanışına göre herhangi bir 
uzuvu eksik olan birini yemek uğursuzlukmuş.

Bunun içinde diğerlerini yiyip padişahı serbest 
bırakmışlar.

Padişah bu duruma sevinmiş ve parmağının kop
masına neden olan arkadaşını cezalandırdığı için çok 
üzülmüş. Doğru arkadaşının yanına gidip durumu 
anlatmış ve onu serbest bırakmış.

Arkadaşı da: Vardır bunda da bir hayır demiş.
Padişah : Bunun neresinde hayır...
Arkadaşı da : Senin parmağın kopmasaydt ben 

şimdi neredeydim?
Bu fıkralardan kıssadan hisseyi çıkarmak da size

Bir mucize gerçekleştiriyoruz ...
Sayın emekli kardeşlerim; sîzlerle soh

bet etmek ve bir takım sıkıntıları sevinç
leri, fikir alışverişlerinde bulunmak dert
lerimizi birlikte yaşamak, sevinçlerimizi 
de birlikte paylaşmak biz faniler için çok 
yüce bir zevktir.

Bunlan yaşarken de paylaşmak kadar 
güzel bir duygu yoktur. Biz emekliler 
olarak, artık kendimize gelmek ve birlik
te bir mücadelenin içinde hep birlikte 
yerimizi almak mecburiyetindeyiz.

Sevgimi emekli kardeşimlerim; bizler 
bir mucize gerçekleştiriyoruz.

Ülkemizin yokluk ve yoksulluk sorunu 
iftar çadırlarıyla ve miting alanlarına 
benzeyen erzak dağıtım girişimleriyle, 
bedava bir ekmek alabilmek için itişen 
kakışan insanların tüm dünyaya izletti 
rilen sefalet görüntüleriyle çözülemez. 
Bu tür görüntüler ancak yaralarımızı 
kanatır ve yüce Türk milletinin özgüveni
ni zedeler. Bu tür görüntüler sadece 
psikolojik savaş ortamlarında bir 
toplumun kendisine olan güvenini ve 
direncini kırmak için kullanılır.

Medya kuruluşlarımızdan bu sefalet 
görüntülerini yayımlamamalarını istemek 
elbette haddimiz değildir. Sonuçta bun
larda bir haberdir. Ancak medya kuru
luşlarımızın değerli yöneticilerinden 
ricamız, insanlık onurunu zedeleyen, 
yaşlı, genç tüm nesillerimizin gururunu 
inciten ve çocuklarımızın tertemiz yürek
lerinde derin yaralar açan bu sefalet 
görüntülerinin mümkün olduğunca kısa 
sürelerle sınırlandınlmasıdır.

Evlatlarımızın geleceğe umutla baka- 
m ad ıklan, yarınlarından kaygı duyduk
ları bir ortamda bütün dirençlerinin kırıl
masına neden olan sözkonusu görüntüler 
bizleri derinden yaralamaktadır. Diğer 
taraftan, magazin kuşağında sunulan 
televole ve benzeri programların yüksek 
yaşam düzeyi görüntülerinin yarattığı 
çelişki ve özenti, sağlıklı düşünememen 
ve doğru tahlil yapamayan gençlerimizin 
yetişmesine neden olmaktadır. Bu yüz
den özellikle büyük kentlerde gasp, hır 
sizlik gibi suçlar artmakta gençlerimiz 
kendilerini adeta suçun içine itilmiş 
olarak bulmaktadırlar.

Yoksulluk ve sefalet çeken ilk ve tek 
ülke değiliz elbette. Yoklukla ilk kez 
tanışmış bir ülke de değiliz. Ayağımızda

çarıklarla, dünyanın en güdü docta» I 
malarım ve yıkılmaz denilen sata» ge» ’ 
lerini Çanakkale Boğazının derudâdes*I 
gömdüğümüzü kimse unutmamafata 0 | 
zaman da yoksulluk ve sefalet vardı am I 
bugünden farklı olarak toplumsa’ ir I 
diriliş ve milli bir duruş vardı. Ac kâm 
liriz, erzak dağıtım organizasyonlara* 
sefalet görüntüleri de sergileyebA* f 
ama bütün bunlann çocuklara®®* I 
torunlarımızın küçücük yüreklerinde « I 
tertemiz beyinlerinde yarattığı ezikfağ w ’ 
tahribatı yıllarca silemeyiz.

Hepimiz bu önemli konuda gösteriar 
hassasiyetin derecesini biraz daha pfc 
s eltm eliyiz. Bu toplum um uzun en ota 1 
sorunlarından birisidir. Bu; mffi W | 
duyarlılık ve insan onuruna yaraş® ir I 
yaklaşım sergilenmesini gerektiren ha» I 
sas bir konudur.

Açılık sının olarak tanımlanan w 41I 
kişilik bir çekirdek ailenin sadece ta I 
aylık gıda harcamaları anlamına ydn I 
454 milyon 935 bin lira karşısında 333 | 
milyon lira aylık alan bağkur emefcfata* f 
nasıl bir sefaletle karşı karşıya oMbj» 11 
ortadadır. Yetkililere düşen göre* p®» 11 
suman tedbirleri çözülmüş gibi gorter I 
meye çalışmak değil, gerçek anlamtaII 
bugünümüzü ve geleceğimizi ayıfantat» 11 
cak çözümler üretmektedir.

Bu basit bir aritmetik hesabıdır. 4541 I 
milyon 935 bin lira tutanndaki gıda har-1 I 
camasını, 332 milyon lira gelirle nast | 
yapılacağını hesaplamak emeklinin defi I I 
iktidarlann sorunu olmalıdır. Zaten ta 1 
hesabı yapamayan iktidarlar her do«B I 
ikmale kalmışlardır. 57. hükümetin ta» I 
betini izleyenler bunu gayet aok bö « 
kilde görebilirler.

Bizi törerle, kanla, acıyla sustun»® 
çalışanlara gelince.

Biz Yüce Türk Milleti olarak: acata. I 
ateşle, yoksullukla yüzyıllarca defi. ta® i 
yıllarca savaşmış bir milletiz- B® sasas | 
da hep şerefimizle ve onurum^ta | 
misiz dir.

Kimse bizi bunlarla sınamana kak-1 
masın. Acımızı içimize gömeriz aoa tara I 
gürültülere pabuç bırakmayız.

B ütün em e kİ i kardeşlerime saâk w I 
mutluluk dileklerimle yeni yıllLannaı tat-1 
lar. hepimize hayırlara vesile otama 
Allah'tan niyaz ederim.

BURSA HAKİMİYET & KENT VE 
OLAY GAZETELERİNE İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 17 97- 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemlik zeytinini karalamak isteyenlere sert yanıt veren Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, önlem alınmasını istedi.

II

Bölgemiz töhmet altında
Şgyfettin^EKERŞÖZ

atiydi

İZ 22 
mimin »
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Zeytinin kimyasal 
ilaçlar kullanılarak 
karartıldığı iddialarıyla 
Gemlik zeytinini ka 
ralamak isteyenlere 
sert yanıt veren Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Başkanı Kemal Akıt 
"Bölgemiz töhmet 
altında " diyerek, ön
lem alınmasını istedi. 
Son zamanlarda bazı 
televizyon kanallarında 
"Zeytin kanserojen 
içeren kimyasal 
ilaçlarla karartılıyor" 
yayınlarından sonra, 
harekete geçen Marma 
rabirlik Yönetim 
Kurulu Başkam Refi 
Taviloğlu ve Genel 
Müdür Yardımcısı 
Abdullah Şenol, Gemlik 
Kooperatifi Başkam 
İbrahim Aksoy ile 
Orhangazi Kooperatif 
Başkanı Süleyman

. _AıCoskun Ticaret ve
' Sanayi Odası Başkanı
eni

VS 

■ M

ea'

Kemal Akifa sürpriz 
ziyarette bulundular. 
VATANDAŞ 
AYDINLATILMALI 
Marmara Bölgesi’nde 
üretilen zeytinin doğal 
renginin belli olduğunu 
vurgulayan Refi Tavil
oğlu, "Bölgemizde 
üretilen zeytinin 
kimyasal ilaçlara 
ihtiyacı yoktur 
ama yapılan 
yayın lar maalesef 
üreticimizi zor durum
da bırakıyor, bunu 
halkımıza anlatmamız 
lazım" dedi.
Taviloğlu, "Medya 'yı 
tesislerimize davet 
ederek, zeytini ne 

tK*>

L

TAŞI
GEDİĞİNE i

Daha ne yapsın ?
Önce iş
Sonra karar
Topluma sağlamak için yarar 
veriyor kendine zarar 
Daha ne yapsın?
İnsaoğluna yaranmaz ki...

şartlarla 
yaptığımızı 
gösterdik, 
tesisleri 
mizi gezdi 
ler, ama 
yine de 
zeytine 
olan zarar 
devam 
ediyor.
Öğrendiği 
m ize göre 
50 bin 
dolan 
yatırıldığın
da Arena 
program yapıyormuş 
açıklamasında bulundu. 
AKILLAR KARIŞTI 
Marmarabirlik ile 
Gemlik’li üreticilerin 
ortak olarak görüş 
bildirmesi gerektiğini 
söyleyen Kemal Akıt, 
"Artık sesimizi 
çıkarmamız lazım. 
Vatandaşın aklı 
karışmış durumda. 
Bana gelen haberler 
iyi değil. Maalesef 
zeytin satışlarında 
düşüşler başladı" 
diyerek, vakit geçirme
den önleminin 
alınmasını istedi. 
Zeytinin nasıl top
landığı, nasıl entegre 
edildiği, boyamaya 
ihtiyaç duyulmadığının 
halkımıza biran önce 
duyurulması gerektiğini 
söyleyen Akıt, "Sizler 
bu sektörün öncüsü 
sünüz. Esnaf bu işle 
mücadele edemez. 
Hukuk mücadelesini 
Marmarabirlik olarak 
sizler yapacaksınız. 
Müstahsil, esnaf, tüc
car bir araya gelerek 
ne yapabiliriz konuşa

İtedir Tıpamı 
»y te Orhangazi

Irlik Yönetim Kurulu Bapdı Refi T 
Abdullah Şenol, Gemlik Kooperatifi Başkanı 
Kooperatif Başkanı Süleyman Coşkun, TSO Başkanı

hm. İhracatımızı 
vurursa ayakta 
kalamayız" 
uyarısında bulundu. 
VATANDAŞ 
BİLGİ İSTİYOR 
Yapılan programlardan 
sonra zeytin satışları 
nın durduğunu belirten 
Refi Taviloğlu, "Halkı 
mız konuya çok 
duyarlı, e-mail’lerle 
bizden bilgi 
istiyorlar" dedi. 
Taviloğlu, "Avrupa'da 
yaşayan insanımız 
bizim zeytinimizi yiyor 
ancak, potansiyel 
oluştuğundan yabancı 
firmalarda bizim zey
tinimize yöneldiler. 
Ancak zararlı yayınlar 
bizi etkiliyor. Ancak 
tuz oranını düşürme 
miz gerekiyor. Bunun 
yanında ambalajı da 
küçültmemiz doğru 
olacaktır" 
şeklinde konuştu. 
KALİTEMİZ DÜŞÜYOR 
İspanya seyahatinde 
yaşadığı bir anıyı dile 
getiren Kemal Akıt, 
"Ben Gemlik zeytini 
dışında zeytin yemem 
ancak Ispanya’da 
sabah kahvaltısında 
yediğim zeytini unuta
mam. Adeta lokum. 
Neden biz aynı zeytini 
üretemiyoruz.
Neden aynı kaliteyi 
yakalayanııyoruz. 
Bunu başarmamız 
lazım" diyerek, üretici
den tüketiciye uzanan 
zeytin üretiminde 
Dünyaca ünlü 
Gemlik zeytinin zarar 
görmemesi gerektiğini 
savundu.
Hava şartlarının da 
değiştiği dikkate 
alındığında zeytinin 
yumuşadığı ve dayanık
sız olduğundan çabuk 
bozulmaya başladığı 
belirtilirken bilinçsiz 
ilaçlamanın da zeytine 
zarar verdiği görüşü 
benimsendi.

BÖLGEMİZ
TÖHMET ALTINDA 
"Zeytinciliği nasıl 
kalkındırabiliriz" pro
jelerinin üretildiği gün
lerde yapılan yayınların 
Gemlik zeytinine darbe 
indirdiğini öne süren 
Kemal Akıt, "Bölgemiz 
töhmet altında. Bizler 
zeytinciliği nasıl 
kalkındırabiliriz diye 
düşünürken, kendi 
içimizden hançer
leniyoruz. Bazı 
imalatçıların yaptığını 
tabiki üreticiye 
yükleyemeyiz" dedi. 
Zeytin üreten tüm 
ülkelerin kimyasal ilaç 
kullandıklarını söyleyen 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, "Ancak 
onlar gıda kodeksine 
uygun oranda kul
lanıyorlar. Birde 
doğadan gelen katkıy
la zeytinde demir 
oluşuyor. Bu zeytini 
beton havuza koy
duğumuzda demir 
oranı fazla çıkıyor" 
şeklinde konuştu.
En büyük zeytin 
stokçusu 
Marmarabirlik olduğu 
için bölgemize atılan 
pisliği temizlemek için 
Refi Taviloğlu nun ön 
görüşme yapmak için 
geldiğini bildiren 
Kemal Akıt. Bölge 
mize atılan bu çamu
ru nasıl temizleriz, 
neler yapabiliriz, 
bölgemizin böyle bir 
sahtekarlığa ihti 
yacınm olmadığını 
nasıl anlatabiliriz 
düşüncesiyle toplantı 
yapmaya karar 
verdik" diverek.
29 Arahk 2003
Pazartesi günü saat 
15.oo'de Ticaret ve 
Sanayi Odası toplantı 
salonunda geniş 
katıhmh toplantı 
yapılacağını 
açıkladı.

Yerel seçimler
Yerel seçimlere az kiidc
Partiler, kamuoyunda icfaa yapuMf 

adayların peşine takddc Büyük yarw 
en büyük üç ffiurizde olacak

Bugünlerde Bursa ma w Gemkk'iu 
ndayi—T— merak ediyoruz.

Ama. İstanbul. Ankara İzmir ada^- 
lan nı da takip ediyoruz.

İzmir (C HP)nin kalesi.
Daha doğrusu ’sci * un kalesi.
(D SP) Ii Başkan Ahnurt Prbrtuaa. 

şimdi (CHP)’den aday olacak.
AK Parti nin genelde Izmür'de ve 

Trakya bölgelinde sansı yok.
Ama bu defa, İzmir'de iyi bir aday 

buldu.
Es ki ANAP' lı 1 sday Saygı
Isılay Saygın, gençlik yskaruuia

Buca BeIediye Başkanı idi.
İyi de isim yapmıştı.
Bu ir çimlerde, Ahmet Pıistinayı 

zorlayacak.
Ankara’da AK Partim i adayı.

Melih Gökçek olacak.
Keçiören Belediye Başkam da. AK 

Parti’den Büyükşehir adayı olacağını 
söyledi.

Ama. Melih Gokçek’i aşamaz.
(CHP)nin Ankara Belediye Başkan 

adayları, güçlü isimler.
İlk sırada, Murat Karayalon var.
(İTO) Başkanı Sinan Aygun de adı 

geçenler arasında.
Ankara’da yarış, AK Parti ile 

(CHP) arasında geçecek.
Gelelim İstanbul'a
Uzun süre bağımsız kalan Ah Müfit 

Gürtuna, AK Parti ye yanaştı.
Ama. Beklediği ilgiyi bulamadı.
Bana göre en şanslı aday. M. AK 

Şahin olacak.
Halen Başbakan yardımcısı olan 

Şahin, diğer adayları kolay asabOe- 
cek.

(CHP) nin İstanbul adayları kariz
ma tik isimler.

Kemal Derviş'm adı geçiyor.
Ama. Saym Derviş, bu tekide 

sıcak bakmaz.
Kemal Derviş seçim sonrasının 

hesaplarını yapıyor.
Bir başka aday, eski İzmit

Belediye Başkam Sefa Sürmen.
Bir başka aday da halen G,ant ep 

Belediye Başkam Celal Doğan.
Bursa ve Gemlik Başkan adaydan 

henüz netleşmedi.
Bu seçim daha ziyade, isnnAerîn 

yarıştığı bir seçim olacak.

*a • • «a

İyi danışmana.
İyi para ödemekten çekinme

"Stere Jenkins



27 Aralık 2003 Cumartesi EfâtiSS 
ftKKt -*Z/ ' IHHİ

Büy ükşehir Belediyeleri 
kanunu iade

Yerel seçimlere 
23 siyasi parti 

katılacak

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer, Büyükşehir 
belediyelerinin 
sınırlarını genişle 
ten "Büyükşehir 
Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 
Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında 
Kanunu"mı 
kısmen iade etti. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi’n 
den yapılan açıkla
maya göre, Sezer, 
kanunun, 2. ve 
geçici 2. mad
delerinin bir kez 

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE E d O QO
KÖRFEZ OFSET IO SJO OO

daha görüşülmesini 
isteyerek, 
TBMM’ye geri 
gönderdi. 
Açıklamaya göre, 
kanunu geri gön
dermeye gerekçe 
olarak, uygulama
da önemli sakın
calar yaratabileceği 
belirtildi ve neden
leri ayrıntılı 
biçimde anlatıldı. 
Bu çerçevede, 
kanunla 
yapılacak 
değişikliklerin 
28 Mart’ta 
yapılacak yerel 
seçimde 
uygulanmasının

öngörüldüğü, 
ancak Anayasa’ya 
göre seçim 
yasalarında 
yapılan 
değişikliklerin 
yürürlüğe 

girdiği günden 
başlayarak bir yıl 
içinde yapılacak 
seçimlerde uygula 
namayacağının 
hükme bağlandığı 
hatırlatıldı.

Cumhur 
başkanı 
Ahmet 
Necdet 
Sezer, 
Büyükşehir 
belediye 
terinin 
sınırlarını 
genişleten 
"Büyükşehir
Belediyele rinin 
Yönetimi Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 
Değiştirilerek 
Kabulü Hakkında 
Kanunu"nu 
kısmen iade etti. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi n 
den yapılan açıkla
maya göre, Sezer, 
kanunun, 2. ve 
geçici 2. mad
delerinin bir kez 
daha görüşülmesi
ni isteyerek, 
TBMM’ye geri 
gönderdi. 
Açıklamaya göre, 
kanunu geri gön
dermeye gerekçe 
olarak, uygulama
da önemli sakın
calar yaratabile
ceği belirtildi ve

nedenleri aynntA 
biçimde anlatıkh 
Bu çerçevede. 
kanunla 
yapılacak 
değişikliklerin 
28 Mart ta 
yapılacak yerel 
seçimde 
uygulanmasın*) 
öngörüldüğü, 
ancak Anayasa ya 
göre seçim 
yasalarında 
yapılan 

' değişikliklerin 
yürürlüğe 
girdiği günden 
başlayarak 
bir yıl içinde 
yapılacak 
seçimlerde 
uygulanamaya
cağının hükme 
bağlandığı 
hatırlatıldı.

KONGRE İLANI 
GEMLİK SANAYİCİ ve 

İŞADAMLARI DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü genel kurul - 
toplantısı 12 Ocak 2004 Pazartesi 
günü saat 19.oo’da dernek merkezhde i 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURUT

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu
3- Divan heyetinin oluşumu
4- Tüzüğümüzün 14 6 maddesinin 

değiştirilmesi için görüşülmesi
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış.

Pasaportumu kaybettim.
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. Hükümsüzdür.
* SADET YILDIZ
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Güzel, “Yeni Çarşı’yı yıkmayacağım” 
DYP’den Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Faruk Güzel ve yönetim 
kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Güzel, kimseyi rakip olarak görmediğini belirterek, 
“Seçimi ben kazanacağım ve Yeni Çarşı’yı yıkmayacağım. Esnaf rahat olsun” dedi.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Önceki gün. Bele 
diye Başkanlığına 
adaylığını açıklayan 
Doğru Yol Partisi 
üçe Başkanı Faruk 
Güzel, ilk ziyaretini 
dün Esnaf ve Sanat 
karlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi ne yaptı. 
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mevlüt Avcı ve yöne
tim kurulu üyeleri 
tarafından karşıla 
nan Güzel, iddialı 
açıklamalarda 
bulundu.
iki aydır ilçede sivil 
toplum örgütlerine 
yönelik ziyaretlerde 
bulunduğunu 
belirten Güzel, 
"Belediye başkanı 
olduğumda Yeni 
Çarşı’yı yıkmaya
cağım, esnaf 
rahat olsun" dedi. 
ÖNCE İŞ 
Sanayi kuru
luşlarının Gemlik 
dışından işçi alımlan 
gerçekleştirdiğine 
işaret eden Faruk 
Güzel, "Bu işlere 

belediye başkanının 
'dur’ demesi lazım. 
Engel olması lazım. 
İlçede bu kadar 
işsiz genç varken 
neden dışardan işçi 
almıyor. Ben fab
rikalardan para 
alıp sanatçı 
getirmem, parayı 
cebimden veririm, 
gençlerimizi işe 
aldırırım. Belediye 
başkanı cesaretli 
olmalı" dedi.
ÖNÜNÜZÜ GÖRÜN 
Yeni Çarşı esnafının 
işyerlerini terk 
etmesinin yanlış 
olacağını savunan 
Güzel, "Önünüzü 
görmeden iş 
yerlerinizi terk 
etmeyin. Belediye 
Başkanının sizlere 
gerekli projeleri 
açıklaması gerekir. 
Eğer giderseniz 
bir daha geri 
dönemezsiniz" 
uyarısında bulunan 
Faruk Güzel, 
"Alınan kararlar 
bağlayıcı değil" 
şeklinde konuştu.

"Ben kimseyi rakip 
olarak görmüyo
rum" diyerek, iddialı 
konuşan Güzel, 
"Seçimi ben kazant- 
cam ve Yeni Çar- 
şı’yı yıkmayacağım, 
bunu herkes böyle 
bilsin. Benim yıka
cağım başka yerler 
var" dedi.
Çarşı’nın yıkılmasına 
karşı olmadıklarını 
söyleyen Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt Avcı, 
“Ancak tekrar geri 
gelmek istiyoruz.
Yeni Çarşı’ntn mut
laka yenilenmesi 
gerekli. Hakları 
mızın kaybolmasını 
istemiyoruz" 
görüşünü belirtti. 
SADDAM 
YARATMAYALIM 
Gemlik halkının 
patlama noktasına 
geldiğini öne süren 
Güzel, "Gemlik’te 
Saddam yaratma 
yalım. Seçimlerden 
önce işyerlerinizi 
kesinlikle terk 

etmeyin. Göreve 
geldiğimizde ilk 
işimiz Imar’ı açmak 
olacaktır. İmarın 
açılması ilçe 
ekonomisini biran
da canlandıracak" 
diye konuştu.
Güzel, ayrıca çarşı 
esnafının devir 
işlemlerinde bir 
defada istenen 36 
aylık bedelin esnafa 
indirilen en büyük 
darbe olduğunu 
öne sürdü.
İKİNCİ ZİYARET 
ESNAF ODALARI 
Faruk Güzel ve 
yönetiminin 
ikinci ziyaretleri 
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
oldu.
DYP yönetim kurulu 
üyeleri, Oda Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
karşılandılar. 
"Birbirimizi kır
madan, üzmeden 
seçimleri atlat
mamız en büyük 
dileğimiz" diyen

Esnaf ve Sanatkarlar Odası m ziyafet odan DYP 
yönetim kurulu üyeleri. Oda Başkam brahn 
Talan dan esnafın sorunları hakkında bdgı aldı

Oda Başkanı 
İbrahim Talan, 
"Ön taraftaki özel 
mülklerin nasıl 
yıkılacağı, projenin 
neleri kapsadığı 
açıklanmadan Yeni 
Çarşı esnafının 
işyerlerini terk 
etmelerini 
istemiyoruz. İlçeye 
yakışır bir çarşının 
yapılmasını bizler 
de istiyoruz" dedi. 
DYP Belediye 
Başkan Adayı Faruk 
Güzel e esnafın 
dertlerini anlatan 
İbrahim Talan, açılan 

büyük marketlerin 
esnafa zarar 
verdiğini soy4edi 
Talan. "Büyük 
marketlerin 
ilçeye gelmesini 
engelleyemeyiz 
ancak. esnafımızı 
da düşünmemiz 
lazım. Ruhsat 
verirken en 
azından belirli 
otopark yeri 
istenebilir. 
Bunun yanında. 
Gemlik'e yakışır 
Terminal yapıl
masını arzu 
ediyoruz" dedi.
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Harç tutarları, 
1 Ocak 2004'den 
geçerli olmak üzere 
yüzde 28.5'lik 
yeniden değerleme 
oranında artırıldı. 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan Harçlar 
Kanunu Gene) 
tebliğiyle, Al, 
A2, B, F ve H 
sınıfı sürücü belgesi 
hara, yeni yılda 72 
milyon 700 bin lira 
olacak.
Bu yıl 80 milyon 
810 bin lira olarak 
uygulanan 1 yıllık 
pasaport harcında 
yeni tutar da 103 
milyon 800 bin 
liraya yükseldi.
1 Ocak 2004 
tarihinde yürürlüğe 
girecek tebliğ 
çerçevesinde, bazı 
harç tutarları şöyle: 
Pasaport harçları 
-6 aya kadar : 
72.700.000 
-1 yıl için : 
103.800.000 
-2 yıl için : 
175.100.000
-3 yıl için : 
250.300.000

-3 yıldan fazla olan
lar : 354.700.000 
Vize harçları 
-Giriş vizeleri-Tek 
giriş : 124.900.000 
-Müteaddit giriş : 
417.700.000 
-Transit vize-Tek : 
124.900.000 
-Transit vİze-Çift : 
250.300.000 
Sürücü Belgesi 
Harçları 
-Al, A2, B, F, H 
sürücü belge vizesi 
72.700.000 
-Diğer sürücü 
belgeleri : 
166.800.000 
-Karayolları teknik 
muayene harcı : 
72.700.000 
Yargı Harçları 
-Sulh mahkemele 
rine başvuru : 
4.800.000 
-Asliye ve idare 
mahkemelerine 
başvuru : 
10.100.000 
-Bölge idare 
mahkemeleri, yargı- 
tay : 15.300.000 
Celse harçları 
-Sulh Mahkemeleri 
Binde 1.8

İcra harçları 
-Başvuru hara : 
10.100.000 
-İdare harcı : 
7.100.000
Ticaret sicili harçları 
-Şahıs şirketlerine 
ait işletme kaydı: 
208.800.000 
-Sermaye 
şirketlerine ait 
işletme kaydı: 
470.000.000 
Maktu harçlar 
-Özel vekaletname 
2.900.000
-Genel vekaletname 
4.400.000 
Mâden arama ruh
satı (Her yıl için) : 
313.300.000 
Gözlükçü

ruhsatnamesi : 
313.300.000 
Avcılık belgeleri (her 
yıl için)
-Ava cemiyetlerine 
dahil olanlar : 
16.400.000
-Avcı cemiyetlerine 
dahil olmayanlar : 
20.600.000 
Silah Taşıma Vesi 
kası: 170.300.000 
Silah bulundurma 
vesikası85.100.000 
Okul diplomalan-
Lise ve aşağısı: 
2.800.000 
Üniversite diploma
ları: 4.400.000 
Banka kuruluş ve 
faal, izin belgesi: 
85.244.200.000

Kayıp köpeğimiz 
Lassie aranıyor

3 yaşlarında Koli 
cinsi sarı-beyaz 
tüylü dişi köpeği 
miz kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna Şl 
bildir 
meleri
önemle fi
rica
oluıjjgp

Gelir desteği 
ödemeleri başladı

513 96 83*

Taran ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü, 
2003 yılına ilişkin 
doğrudan gelir 
desteği (DGD) 
ödemelerine, bugün 
67 ilde, 378 ilçede 
başlandığını bildirdi. 
DGD ödemeleri için 
540 trilyon 422 mil
yar 176.1 milyon 
liranın Ziraat Bankası 
tarafından çiftçilerin 
hesaplarına 
aktarıldığını belirten 
Güçlü, ilk aşamada 
hak 
edişlerin yansının 
ödeneceğini 
kaydetti.
Güçlü’nün verdiği bil
giye göre, 2003 yılı 
DGD ödemeleri kap
samında 2 
milyon 759 bin çiftçi 
kayıt altına alınarak 
yaîdaşık 2 katrilyon 
642 trilyon liralık 
ödeme taahhuk 
ettirildi. Bu miktarın 
540 trilyon lirası 
2003 yılı bütçesin
den karşılanarak 
çiftçilerin hesaplanna 
aktanlmaya başlandı. 
Kalan bölüm 2Ö04 
yıh bütçesinden 
karşılanacak.
DGD ödemelerinin 
he rkes tarafından 
kabul edilen bir plan 
çerçevesinde yapıl - 
ması için Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
ile Hazine 
Müsteşarlığı ’mn 
ortak bir çalışma 
yürüttüğünü, bu 
çerçevede DPT 
tarafından belirlenen 
sosyo-ekonomik 
gelişmişlik seviyele 
rine göre ilçelerin 
sıralandığını belirten 
Bakan Güçlü, sırala

maya göre. 2003 
yılı bütçe olanaklar. I 
dikkate alınarak 
67 ilde 378 ilçede 
DGD ödrmrhrmm 
yansının yapılacağın ’ 
kaydetti. Hazine 
Müsteşarlığı nca 
Ziraat Bankasına 
gerekli kaynağın 
aktanldığını, bekrin * 
Güçlü, bu illerde ■ 
ödeme yapılmaya
cağını belirtti. Elazığ. I 
Hakkari, Karabük, 
Mardin, Sürt, Shm, 1 
Sımak, Zonguldak.
Diyar bakır illennm I 
içmedi eri ise henüz 
Tanm ve Köyişleri 
Bakar, lığı na ulaş
madı.
Bakan Güçlü’nün 
açıklamasına göre, 
ilk aşamada gelişmiş- | 
lik düzeyine göre, 
bazı ilçelerinde DGD i 
ödemelerinin yansı 
yapılacak iDer söyte I 
"Adana, Adıponıoı i 
A/yon. Ağn. AJtsa 
ray, Amasya, Anfa I 
ra, Antalya. Ank 
han. Artvin. Aydsc I 
Balıkesir. Bartın. 
Batman. Bayburt 
Bilecik, Bingöl 
Bitlis, Bolu. Butük | 
Bursa. Çanakkale I 
Çankırı. Çorum. 
Denizli. Düzce. 
Edime. Erzincan.
Erzurum. Eskişehir I 
Gaziantep, Ciıum I 
Gümüşhane. Hatan. I 
İğdır. İsparta. İzmir I 
Kahra menmTUf, 
Karaman. Kars.
Kastamonu. Kavse I 
ri. Kilis. Kırıkkale. I 
Kırklareli. Kırşehir. 
Konya. Kütahya. 
Malatya. Manisa. 
Mcrsin.MuşOsmaniye 
Uşak, Van, Yozgat.” j
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Yüzyılın en zor tedavi Anne sevgisi ve
edilen hastalığı şişmanlık

Dünya Sağlık 
Örgütü’nün, yüzyılın 
"patlama derecesin 
de hızla yayı lan ve 
tedavi edilmesi 
zorunlu bîr 
hastalık" olarak 
benimsediği şişman
lığı önlemek amacıy
la, yemek yeme, 
alışveriş, aktivite 
ve yemek pişirmeyle 
ilgili bazı davranış 
değişiklikleri 
önerildi.
Beslenmenin, karın 
doyurmak veya iste
nilen şeyleri yemek 
değil, insanın sağlık
lı olarak yaşaya
bilmesi için gerekli 
öğeleri vücuduna 
alması şeklinde 
tanımlandığı kitapta, 
şişmanlamamak için 
bazı davranış biçim
leri bulunuyor: 
- Güne erken başla 
yın, 7-8 saatten 
fazla uyumayın, 
uyandıktan sonra 
yatakta kalmayın. 
-Asansör yerine mer
diven kullanın, hızlı 
tempoyla yürümeye 
çalışın. HaftanınHiperaktif çocuklarda beslenme
Uzmanlar, insan 
davranışını et kileyen 
çok değişik etmenler 
bulunduğunu söyledi. 
Bunlardan birinin de 
beslenme mo deli 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, gıda 
sanayinde besinlere 
eklenen kimyasal 
katkı öğelerinin 
hiperaktivite olgu
larında davranış 
değişikliğine neden 
olduğunun sap
tandığını kaydetti. 
Hiperaktivite sendro- 
mu ve beslenme 
arasındaki İlişkiyle 
ilgili 1985 yılında 
yapılan bir çalışmada, 
katkı maddeleri 
eklenmiş besinlerin 
tüketilmesinden sonra 
hiperaktif çocuklarda 
rahatsızlık, huzursu
zluk, dikkat kaybı gibi 
davranış bozuklukları 

4-5 günü egzersiz 
yapın, pasif yerine 
aktif jimnastiği 
tercih edin.
-Aktif ve hareketli 
kişilerle birlikte 
olmaya özen 
gösterin. Hafta 
sonları için aktif 
planlar yapın.
-Ayakta durmaya ve 
yürümeye daha fazla 
zaman ayırın. Bir 
şey getirip götürmek 
için çocuklarınızı 
kullanmayın.
-Her gün yarım 
saat daha az TV 
seyredin.
YEMEĞE KÜÇÜK 
SALATAYA BÜYÜK 
TABAK KULLANIN 
Yemek yemeyle ilgili 
değiştirilmesi iste
nen davranış biçim
leri sıralanırken da 
az ve sık yenilmesi, 
öğün atlanmaması 
önerildi.
Acıkma duygusunun 
bastırılması için 
salatalık, domates, 
marul gibi düşük 
kalorili yiyeceklerin 
tercih edilmesi, her 
gün sebze ve meyve 

görüldüğünü anlatan 
uzmanlar, çalış
maların katkı maddeli 
gıdaların
hiperaktif çocuklarda 
kısıtlanması gerektiği 
sonucunu ortaya 
çıkardığını bildirdi. 
Uzmanlar, davranış 
bozukluğuna yol açan 
çok sayıda katkı öğesi 
ve bu öğelerin bulun
duğu yiyecek grubu 
olduğunu söyledi. 
Etsuyu,tavuksuyu 
tabletleri, hazır toz 
çorbalar, salam, 
sucuk gibi raf ömrü 
uzun et ürünler, mar
garinler, hazır kekler, 
şekerlemeler, hazır 
toz tatlılar, pudingler, 
dondurmada veya 
evde yapılan keklerde 
kullanılan vanilya, 
gazoz, hazır meyve 
sulan, bisküviler ve 
şekerlerde bulunan 

yemeye 
dikkat 
edilmesi, 
yemekler 
için küçük, 
yağsız 
salatalar 
için ise 
büyük 
tabak kul
lanılması 
da öneriler 
arasında 
yer aldı.
Öğünlerde gazete- 
kitap okuma, TV 
seyret me gibi 
aktivite lerin yapıl
maması gerektiği 
belirtilen kitapta, 
bol su içilmesi, açık 
büfe lerden kaçınıl
ması istenerek, 
"Mutfağa fazla 
zaman ayırmayın, 
işiniz bitince 
oradan çıkın" 
tavsiyesinde 
bulunuldu.
Özellikle kadınlan 
ilgilendiren alış 
verişle ilgili öneri
lerinde ise "Çarşıya, 
yemekten sonra, 
tok karnına çıkın, 
alışveriş listenizden 

katkı maddelerinin 
davranış bozukluğuna 
neden oldu ğunu 
araştırmalann ortaya 
çıkardığın anlatan 
uzmanlar, bu konuda 
ebeveynleri uyardı. 
Şekerlerin içinde 
bulunan katkı 
maddelerinin yüksek 
enerji sağlamalan 
nedeniyle hiperaktif 
çocuklar için oldukça 
olumsuz etkiler yapa
bileceğine de dikkati 
çekilerek, hiperaktif 
çocuklara yüksek 
enerjili gıdalar 
verilirken dikkatli 
olunması gerektiğini 
söyledi.
Türkiye'de henüz 
hiperaktif çocukların 
nasıl beslenmesi 
gerektiği konusunda 
yeterli bilgi 
bulunmadığını 
belirten uzmanlar,

fazlasını almayın, 
hazır yiyecekleri 
satın almayın, 
yanınızda fazla 
para bulundur
mayın, yeme isteği 
uyandıran TV 
programları ve 
reklamları izle
meyin" denildi. 
Aynca etli-kıymalı 
yemeklere yağ 
konulmaması, 
kızartma-ka vurma 
ve sostan kaçınıl
ması ve evde 
tatlı yapılmaması 
önerileri de 
şişmanlamayı 
önleyici 
davranış değişiklik
leri olarak 
sıralandı.

hiperaktivite 
sendromunda yapıla
cak beslenme öneri
lerinin o çocuğa özel 
olması gerektiğini 
bildirdi.
Uzmanlar, diyet ve 
beslenme önerile ri 
yapılırken, çocuğun 
beslenme hikayesi alı
narak davranışları ile 
beslenme özellikleri 
arasındaki ilişkilerin 
iyi değerlendi rilmesi 
gerektiğini de 
kaydetti.

kişilik gelişimi
Uzmanlar, bak ini ar 
tarafından büyüttü 
len bebeklerde 
özgüven duygu 
sunun yeterli 
düzeyde gelişmedi 
ğini söyledi. 
Bebeklerin özellikle 
3 yaşma kadar anne 
sevgisine buyuk 
ihtiyaç duyduğunu 
belirtildi.
AB ülkelerinde anne 
ve bebek sağlığına 
çok önem verildiği
ni, buna karşılık 
Türkiye’de bu 
konunun yeterince 
önemsenmediğini 
ifade eden uzman
lar, çalışan anne 
lerin doğumdan 
sonra en az bir yıl 
ücretli veya ücret s iz 
izinli sayılması 
gerektiğini bildirdi. 
Deneyimli 
bakıcıların dahi 
bebeğe annenin gös
terdiği özen, dikkat 
ve sevgiyi göstere
meyeceğini kayde
den uzmanlar, 
şöyle dedi: 
"Bu nedenle anne 
sevgisi, bebeğin 
ruhsal ve psikolo
jik gelişimi için

pahalı antibiyotik
lerden bile daha 
etkilidir. Yeni 
doğan bebeğe biz
zat annesi tarafın
dan bakılması 
sağlıklı ve özgüven
li bir kişilik gelişi
mi için büyük 
önem taşır.
Bakıcılar tarafın
dan büyütülen 
bebeklerde 
özgüven duşgusu 
yeterli düzeyde 
gelişmiyor." 
Uzmanlar.
"Almanya'da, 
doğum sonrası 
çalışan annelere 
18 ay, Hollanda 
ve İsveç'te 3 yıla 
kadar asgari 
ücretle izin verilir. 
AB'ye uyum 
yasaları koni—n 
da yapılanma 
çalışmalarını 
sürdüren ülkemi*-, 
anne ve bebek 
sağlığı konusunda 
uluslararası stan 
dartlan yakala
malıdır. Bu konu, 
insan haklan ve 
işkenceyi önleme 
çalışmaları kadar 
önemlidir,” dedi.
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“Bu gençler her yarışı kazanır”
Doğru Yol Partisi’nde düzenlenen törende DYP Gençlik Kolları yeniden 
oluşturuldu. Gençlik Kolları Başkanlığına Adil Tepe getirildi. İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, partilerine katılmak isteyen gençleri gördükçe 
mutlu olduğunu belirterek, “Bu gençler, her yarışı kazanır” dedi

Seyfettin SEKERSÖZ 
Seçimlere taze 
kanla girmeyi 
hedefleyen Doğru 
Yol Partisi, bir 
süre önce boşalan 
gençlik kollan 
yönetimine yeni 
atamalar yaptı. 
Yeni oluşan Gençlik 
Kollan için parti 
merkezinde düzen
lenen törende 
konuşma yapan 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, Kadın 
Kollarında sıkıntı 
yaşanmamasına 
karşılık Gençlik 
Kollan nda yeni 
atamaların gerek
tiğini bildirdi.
Güzel, "Partimize 
katılmak isteyen 
gençlerimizi 
gördükçe mutlu
luk duyuyorum, 
bu gençlerle her 
yarışı kazanırız" 
diyerek, onlara 
güveninin tam

Hakkı Çakmak, 
Mustafa Deliçam, 
Yaşar Tuna, Volkan 
Başaran, Öznur 
Tosun, Melek Yel, 
Erhan Hocaoğlu, 
Ahmet Yılmaz, 
Volkan Arda, Seçil

Yeşilmen, Tutku 
Çengeltaş, Sevim 
Gürel, Osman 
Murat Erten, 
Ceyhun Özer, İlker 
Filiz, Behiç 
Elbasan, Ferdi 
Bulut, Serkan Kurt,

Talat Tepe, İbrahim 
Çelik, Kadir Kara 
ağaç, Metin Tepe, 
Nuri San, Ercan 
Elikesik, Kenan 
Fatsa, Musa Tepe, 
Hacı Ömer Yavuz, 
Dursun Elikesik.

[RfiHMİ BflBflîl^mÎNTİ

ORDOV TABAĞI>IRA SICAKLAR

(Salam, siyah zeytin, 
yeşil zeytin, kaşar peyniri, beyaz 
peynir, rus salatası, acılı ezme,

_ haydan, patlıcan herze)

■ BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 
I0J24 582 22 82

0.22458221 65
0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur

1 0542 524 97 86 Emruilah Şahin
0544 575 2015 Emre Şahin
0532 43618 22 Ferhat Şahin

Köyü altı (İzjıik güney yolu)
B Orhangazi / BURSA

(Paçanga Böreği, 
Mitile Köfte)

PepMiak’teM 
TSJOeEMH. 
MtYAVVZ 

VN CENGİZ
Eğlenmeye hazırmısınız

Mevsim Salatası 
Hindi Dolma 

Meyva - Çerez 
Kabak Tatlısı 

İşkembe Çorbası

35 Rakı
35 Şarap 

6 Bira
Meşrubat (Limitsiz)

Aydın 
Konfeksiyon’dan 
emeklilere indirim

Seyfettin SEKERSÖZ

işçi Emeklileri 
Derneği, üyelerine 
yönelik başlattığı • 
‘indirimli satış’ 
hizmetine bir yeni 
sini daha ekledi. 
Yeni Çarşı ’da faaliyet 
gösteren Aydın 
Konfeksiyon 
mağazasıyla anlaşma 
yapan Dernek 
yönetimi, üyelerine 
yüzde 15 indirim 
anlaşması yaptı. 
Emeklilerin indirimli 
satış yapan 
mağazalara 
ihtiyaçları olduğunu 
bildiren Dernek 
Başkanı Hüseyin

Yener, "Yeni Çargf- 
da bulunan Hicri 
Aydtn'a ait Ayda» 
Konfeksiyon ile 
yaptığımız anlaşma 
gereği üyelerimin^ 
her türlü giyim 
eşyasını alıria 
yüzde 15 indirim- 
den faydalan
malarını sağladık' 
diye konuştu. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener, 
üyelerinin 
görebilmeleri »da 
hazırlanan bikhnu 
Aydın Konfeksava 
mağazasına astı.

ELEMAN ARANIYOR
ÖN VE GENEL 

MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 3 YIL 

DENEYİMLİ 
ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların aşağıdaki adrese 
şahsen yapılması rica olunur.

OZAN KİMYA
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirtaş Sanayi Bölgesi 
Mine Sok. No : 4 BURSA 

Tel : (0.224) 261 21 30 - 261 21 36 
Fax : (0.224) 261 27 66

OZAN

KİMYA



Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin Genel Kurulu yapıldı. Yönetim karma listeden oluştu.

Mimarlar “İmar
planlarında etkili olduk”

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Gemlik Temsilciliği’nin geçen hafta ertelenen genel kurulu dûn yapıldı. Genel Kurula sunulan çalışma raporun
da, temsilciliğin ilçe imar planlarıyla ilgili olarak sunduğu görüşlerin etkili olduğu ve Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edildiği bildiril
di. Orhan Bulut ve Tamer Kaplan’ın listelerinin katıldığı seçimlerden karma yönetim kurulu çıktı. Kadri GÜLER in haberi sayfa 3 de

TURKCELL ABONELERİ
VâU FATURALARINIZI 

ARTIK

TURKCELL ABONE MERKEZİ NE
ÖDEYEBİLİRSİNİZ
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İSTİK LAL CADDESİ NO : 21 GEMLİK 

TEL (0.224) 514 06 00

DSP’li eski Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli, partisinin kıymetinin anlaşıldığını söyledi

Güne Bakış
DSP İlçe örgütüne destek ziyaretinde bulunan eski Bursa Milletvekili 
Ali Rahmi Beyreli, DSP’nin enflasyonu düşürdüğünü AKP Hükümetinin 
hiçbirşey yapmadığını belirterek, “Ulusal Kuvvayi Milliye hareketi 
yaşamamız gerekiyor. 0 zaman ulusal canlanma gerçekleşir” dedi.

Kadri Güler
kadri_guler@hotmail.com

25 bin can
Deprem bu kez komşu İran’da can aldı.
Son bildirimlere göre, depremde ölenlerin sayısı 25 

bini aşmış durumda.
Aynı, 1999 Ağustosundaki Gölcük, Yalova, 

Adapazarı depremindeki gibi.
Binlerce ev ve işyeri yok olmuş, altında kalan canlar 

»e, ya çıkarılamamış, çıkarılanlar da toplu mezarlara 
! gömülmüş.

Deprem fadan geri kalmış, gelişmemiş ülkelerde 
büyük canlar alıyor.

İran depremindeki gerçek, yapıların depremsellik* 
ten ne denli uzak olduğunu gösteriyor.

Kerpiç ve yığma malzemeden yapılan evler, 6-7 şid- 
I defindeki deprem karşısında dayanamıyor ve içinde 
yaşayanlara mezar oluyor.

i Bizler de, başımızdan geçen ve onbinlerce 
taşanımızı kaybettiğimiz depremleri unuttuk.

Dûn yayınlanan Milliyet Gazetesi’nin birinci say
fasından verilen bir haberde, İstanbul’un en etkili 
deprem bölgesi olan Avcılar da, 4 katlı yapılaşma 
yapılacağına, 8-10 katlı İnşaatlara devam edildiğini 
yazıyor.

Yani, kendi mezarımızı kendimiz hazırlıyoruz.
Deprem Dedenin dediği gibi, "depremden kork

mayalım, depremle yaşayalım ama, depreme karşı 
gerekli Önlemleri alalım."

Dûn, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilciliğinin genel kumlu vardı.

Mimarlar bir kentin yaratıcılarıdır.
Gemlikte mimari açıdan bir bozukluk varsa, bu 

onların eseridir.
Durum ortada. Birşey söylemeye gerek yok. 
Kongrede herşey vardı ama, bir tek şey yoktu. 
Mimarların kentle ilgili görüşleri.

Seyfettin SEKERSÖZ

DSP ilçe teşkilatına 
destek vermek 
amacıyla Gemlik’e 
gelen eski Milletvekili 
Ali Rahmi Beyreli: 
"Ulusal canlanma 
hareketi gerekiyor" 
dedi.
DSP Bursa İl Gençlik 
Kollan ile Partinin 
Gemlik Sorumlusu 
Servet Özer, eski 
Milletvekili Ali Rahmi 
Beyreli ile Gemlik 
teşkilatını ziyaret etti. 
Önümüzdeki günlerde 
nasıl bir çalışma 
yürütülebileceği 
konusunda toplantı 
yapmak üzere, ilçeye 
gelen Beyreli’yi parti 
merkezinde İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz ile yönetim 
kumlu karşıladı.
Partililere konuşan 
Beyreli, DSP olarak 
bu ülkede var olmalan 
gerektiğini herkesin 
anladığını öne süre

rek, "Seçimlerde 
geçici de olsa yara 
aldık. Ama var
lığımızı anlamaya 
başladılar. Her 
yapılanın arkasında 
DSP’nin olduğu 
anlaşıldı. Adını ne 
koyarsanız koyun, 
biz geçmişte gerekeni 
yaptık. Enflasyonun 
düşmesi için bu 
hükümet hiçbir şey 
yapmamıştır. Biz. 
DSP olarak zaten 

bunun temellerini 
atmıştık" diye 
konuştu.
Ülkenin sağ-sol kav
gasını aştığını belirten
Beyreli. "L'lusal 
canlanma hareketi 
gerekiyor. Kurayı 
milliye hareketi yaşa
mamız gerekiyor. 
Meclisimiz insanı 
canından bezdiriyor. 
Avrupa Birliği. Recep 
Tayyip Erdoğan'ı çok 
seviıomıuş. tabi ki 

serer, çünkü her iste
diğini yapıyor' dedL 
Bu iktidarla dış 
dünyaya çok taviz 
vermemiz geı ektiğini 
savunan Afi Rahmi 
Beyrefi. “Sağı re 
soluyla b iri eşerek, 
ulusal Kurtuluş 
savaşı lerneiRU 
gerekir. Sivil toplum 
örgü tieriy le birlikte 
kamu oyu oluştur
mamız gerekiyor" 
şeklinde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik kurtarıcısını 
arıyor

Yerel seçim rüzgarı artan şiddetiyle esmeye 
devam ediyor.

Eserken de ortalığı toz duman ediyor.
Ne var ki rüzgar esmezse dinginlik olmaz.
Nasıl ki yağmur yağmadığında güneşin 

açmadığı gibi.
Önceki gün DYP cephesinde beklenen 

oldu.
Faruk Güzel yerel seçimlerde, Gemlik 

Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açık
ladı.

Gemlik için hayırlı olsun.
Güzel in Belediye başkanlığına adaylığını 

। duyururken, “aday adayı değilim adayım” 
vurgusu da ilginç.

Demek ki Güzel, DYP Gemlik ilçe 
örgütünün başına geçerken belediye başkan
lığım hedeflemiş.

Ekibiyle birlikte yola çıkan Faruk Güzel 
amacına ulaşır mı bilemem ancak bildiğim bir 
şey var yanşm çok zorlu olacağı.

Sağ seçmenin işi çok zor.
Çünkü önünde seçenek bolluğu var.
Su ana dek zikredilen adaylar genellikle 

I aynı kulvarın yarışçıları.
Geçmişe bakıldığında, Güzel’in hem 

I Nurettin Avcı’nın hem de Mehmet Turgut'un 
I seçilmesinde rol oynadığı gözlenebiliyor.

Demek ki taban üç aşağı beş yukarı aynı.
Bu durum soldaki partilere yarayabilir.
Soldaki partilerin akıllı ve akılcı bir kararla 

I tek adayda buluşmaları onlara başkanlık ipini 
I göğüsleme fırsatını verebilir.
। Türkiye genelinde başarılamayan bir giri 
I şim belki de Gemlik’te olumlu sonuç verir.

Şu ana dek kamuoyuna yansıyan bir ışık 
I yok ama belki de taraflar kapalı kapılar ardın

da görüşüyorlardır.
Ancak;
Gemlik’te alt yapıdan üst yapıya hala

I yapılacak çok iş var.
Doğalgaz kapıda...
Girdi girecek.
Üniversite açıldı açılacak.
Gemlik Marmara’nın limanlar kenti olmaya 

aday.
Özel girişim yeni bir limanı daha Gemlik’e 

kazandırmak için hızla çalışmalarını 
sürdürüyor.

Serbest Bölge tam kapasiteyle olmasa da 
çalışıyor.

Tüm bunlar Gemlik ve Gemlikliler için çok 
önemli fırsatlar.

Onun için;
Gemlik seçilecek belediye başkanının tüm 

bu olanakları Gemlik’e yansıtacak bir 
yeterlilikte olması gerekiyor.

Gemlik halkının tam desteğini arkasına 
alarak seçilen her yönden donanımlı bir 
belediye başkanı Gemlik’in yarınlarını 
güvence altına alabilir.

Yoksa bir beş yıl heba edilir.
Oysa zaman çok değerli...

-------------------- 1

Haşan PULUR

“Men çe guyem tamburem çe zened?”
Fenerbahçeli bir dost "Fatih Terim için 

uzun yazmışsın!” dedi.
“Düşenin dostu olmaz!” deseydin, 

yeterdi.
Doğru laf, düşenin dostu olmuyor.
Bizim “Karakaplı ”yı şöyle bir 

karıştırdık, ne laflar not etmişiz.
“Dost sanma, şanlı vaktinde dost 

olanı / Dost bil gamlı vaktinde ilinden 
tutanı. ”

* t t
Dünya malı elde iken, hep düşmanlar 

dost olur
Elde bir şey kalmayınca dost bile düş

man olur.”

“Ahlaksızlık” kaybolmuşsa, herifi 
Taksim Meydanı’na dikselerdi, herkes 
tanır; “İşte ahlaksızlığın heykeli!”

Herif şimdi kalkmış, ahlak üzerine vaaz 
veriyor, ahlaktan namustan söz ediyor; 
insanın aklına ünlü beyit gelmez mi?

“Bize mülhid diyenin kendinde iman 
olsa/ Dahleden dinimize bari müselman 
olsa. ”

“Türkçesi; “Bize dinsiz, imansız, 
diyenin kendisinde iman olsa/ Dinimize 
karşına bari Müslaman olsa.” 

♦ * *
CİDDİ, derli toplu ailelerde, ailenin 

reisi lafta ve kağıt üzerinde “erkek” 
görülse de “gizli reis” her zaman kadındır.

Uygun bir fıkra...
Adam kitapçıya gitmiş;
“Evin reisi erkektir, adında bir kitap 

varmış, onu istiyorum!”
Tezgahtar başını sallamış:

“Maalesef efendim, biz de masd 
kitabı yok!” 

< <
GÜZEL bir kadın, sırtında çok 

olduğu belli bir kürkle otele girmiş. geac 
bir kız yanaşmış:

“Sırtınızdaki o kürk için kaç hayvansı 
can verdiğini biliyor musunuz?'"

Kadın dudak bükmüş:
“Sen de benim, bu kürkü alıp 

için kaç hayvanın altına yattığımı M| 
yor musunuz?”

Her şeyin bir bedeli var! 
< ♦ ♦

İNSANI insan yapan, toplumu topfas I 
yapar, insanlığı hayvanlıktan ayıran değer-1 
ler teker teker yıkılıyor, gidiyor, yerm 
yenileri konulamıyor. Bazdan göre küre
selleşen dünyanın gereği bunlar.,

Yıkmak, yıkmak, yıkmak...
Mehmet Akif der ki:
“Yıkmak, insanlara yapmak jibi 

kıymet mi verir?
Onu en çulpa herifler de emin ol | 

becerir
Hele sen gösteriver, işte şudur kubbe I 

diye
İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. | 

Ama gel kaldıralım, dendi mi heyhat o | 
zaman

Bir Süleyman daha lazım, yeniden bv I 
de Sinan. ”

YAZIYORUZ, söylüyoruz, anlatmaya I 
çalışıyoruz da ne oluyor?

“Men çe guyem, tamburem çe zened" I 
diye Farsça bir deyim var.

“Ben ne söylerim, tamburum ne çalar?" I

•mutena»
RESTRüRfiNT]

W
MÖNÜ

ORDÖV TABAĞI ARA SICAKLAR

I
 (Salam, siyah zeytin, 

| yeşil zeytin, kaşarpeyniri, beyaz 

II peynir, rus salatası, acılı ezme, 
haydan, patlıcan herze)

I
 BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN I 

0.2245822282 |
0.2245822165 |

1
 0.224 514 47 71 Gemlik Am Tur

0.542 524 97 86 Emrullah Şahin
0.544 575 20 15 Emre Şahin

1
 0.532 43618 22 Ferhat Şahin । 

Dutluca Köyü altı (İznik §ûney yolu) I 
Orhangazi / BURSA

(Paçanga Böreği, 
Mitite Köfte)

Pop MiMk’t SİBEL 
TSACteEMEL 
PhfarfstYAVVZ 

VN CENGİZ
Eğlenmeye hazımlısınız

Mevsim Salatası
Hindi Dolma 

Meyva - Çerez 
Kabak Tatlısı 

İşkembe Çorbası

İÇECEKLER

35 Rab
35 Şarap

6 Bira I 
Meşrubat (Limitsü"
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği’nin genel kurulu yapıldı

Mimarlar “imar
planlarda etkili olduk” Güzel Kıbrıs Anılan

Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilciliği’nin 
ertelenen genel kurul 
toplantısında, yeni 
yöneticiler için 
seçim yapıldı.
Mimarlar Odası’mn 
Temsilcilik lokalinde 
dün saat 14.oo’de 
başlayan genel 
kuruluna 26 kayıtlı 
mimardan 18’i katıldı. 
Divan Başkanlığı’na 
Bursa Mimarlar Odası 
Temsilcisi olarak 
katılan Recep Çohan’m 
getirilmesinin ardından 
divan üyeliklerine ise, 
Abdülhamit Güler 
ile Ahmet Bayrak 
seçildiler.
Saygı duruşundan 
sonra, Oda Temsilcisi 
Mimar Orhan Bulut, 
6. dönem 2002-2003 
çalışma raporunu 
okudu.
Bulut, çalışma raporun
da, Gemlik Belediye 
si nin 13 Şubat 2002 
tarihli meclis toplan
tısında, EM-22 sıra 
nolu meclis karan ile 
imar kanunu ve yönet
meliklerine aykın 
olarak bodrum ve kat 
yapma imkanını 
ortadan kaldıran yanlış 
karan Bursa Valiliği’ne 
itiraz ettirildiğini ve 
düzelttirildiğini söyledi. 
Aynca, 17 Ağustos ve 
22 Kasım 1999 
depremlerinden sonra, 
İmar Bakanlığı’nın 10 
Nolu genelgesi doğrul
tusunda yeniden 
yapılan Gemlik reviz

TAŞI
GEDİĞİNE I

Bozulunca....
Bozulunca faz
Tekerlekli sandalyeye bindi
Ertelendi infaz
“Hoca” damda, dokunula
mayanlar ise makamda olamaz 
Onun için af vacib değil, farz...

yon imar planlarının 
değerlendirilerek, kat 
yüksekliği bakımından 
Sunğipek Fabrikası 
alanı, Emin Dalkıran 
Kordonu, dini tesis 
alanı, ticari bölge, 
genel sığınak yerleri ve 
Çarşı Camii yönünden 
itirazda bulunduklarını, 
itiraza olumsuz yanıt 
alınması üzerine, 
yapılan değerlendirme 
sonunda dini tesis alanı 
ve genel sığınak yerleri 
bakımından şubenin 
görüşü ve genel 
merkezin onayı ile 
Bursa Bölge İdare 
Mahkemesi’ne dava 
açtıklarını söyledi. 
ÇARŞI CAMİİ 
Mimar Orhan Bulut, 
çalışma raporunda, 
Çarşı Camii projesinin 
19.08.2002 tarihinde 
üyeler ile yapılan 
toplantıda değer
lendirildiğini, camiinin 
mevcut yerine uygulan
masının uygun 
görülmediğine ve böyle 
bir eserin de proje 

yarışmasıyla sonuç
landırılmasının odaca 
istendiğini belirtti. 
Orhan Bulut, raporun 
kalan bölümünde 
şunlan söyledi : 
“Gemlik Çarşı 
Camiinin yıkılıp, 
yeniden yapılması 
gündemde iken 
Mimarlar Odası 
olarak birinci etap 
revizyon imar planına 
itiraz dilekçemizde 
konuyu gündeme 
getirdik. Ancak, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığının verdiği 
bilgiler doğrultusun
da, imar durumu 
değişikliğinden dolayı 
yapılması düşünülen 
Yeni Çarşı’nın 2 katı 
çarşı, 2 katı sosyal 
tesis ve bodrum katı 
da otopark şeklinde 5 
katlı olarak yapılması 
düşünülmektedir. Bu 
son gelişme üzerine, 
mevcut camiinin sta
tik ömrünü tamam
ladıktan sonra, 
arazisinin yeşil alan 
olarak bırakılmasına 
ve buna bağlı olarak 
Adalar bazında düzen
lenecek yeni bir mey
dan proje yarışmasın
da mevcut camii 
yerinin fikir ve 
tasanm çalışması şek
linde belirlenmesinin 
odamızın görüşü 
olarak yeniden 
değerlendirmiştin ” 
Orhan Bulut çahşma 
raporunda, Gemlik 
revizyon ikinci etap 
imar planlarının oda 
üyeleri tarafından 
tartışılarak, imar yönet
meliğinin 26. mad
desinde belirtildiği şek
ilde TAKS sınırlandır- 
masının kaldırılması ile 
ilgili önerilerinin meclis 

üyelerince olumlu 
görüldüğü ve mecliste 
kabul edildiğini belirtti. 
Mimarlar Günü’nü de 
kutladıklarını söyleyen 
Bulut, “Üniversitemi 
istiyorum” kampan 
yasında sivil toplum 
örgütleri ile biraraya 
gelindiğini ve 
kendisinin burada 
grubun basın 
sözcülüğünü yaptığını, 
Gemlik’e üniversitenin 
bir an önce kurulması 
gerektiğini söyledi. 
Denetleme kurulu 
raporu da, Mimar 
Aydın Akovalıgil 
tarafından okundu. 
Odanın kasasında ve 
bankalarda 8 milyar 
106 milyon lira parası 
bulunduğunu ve defter 
ve kayıtların düzgün 
tutulduğunu söyledi. 
Yönetim ve denetim 
kurulu oy birliğiyle 
aklandı. Dilekler 
bölümünde söz cilan 
Mimar Aydın 
Akovalıgil, mimarların 
işlerini yaparken, siyasi 
tercihlere göre değil, 
mesleklerinin gerekle 
rine göre hareket 
etmeleri gerektiğini, 
siyasi baskılardan uzak 
kalmalarını söyledi. 
Yapılan seçimlerde. 
SANDIKTAN 
KARMA
YÖNETİM ÇIKTI 
Seçim Kurulu 
gözetiminde yapılan 
seçimlerde, eski başkan 
Orhan Bulut ün üste
sine karşı. Tank 
Kaplan tarafından 
karşı liste çıkarıldı. 
Yapılan seçimlerde 
Tank Kaplan, Orhan 
Bulut. Osman Turan. 
Mustafa Semiz ve 
Yunus Dargın yönetim 
kuruluna seçiktiler.

Kıbns bezi çok oy atadı Senelerce 
boşu boşuma çaba göstertfik.

Çok yorulduk. Hem kemdfamfar 
yorulduk, hem de konu Be ilgilenen
leri yorduk.

Çalışıyor, göründük.
Ama. Mesafe alamatfak. B» c o zum 

bulamadık. Öyle bir doneme grİrili 
Kıbrıs bizi yönetmeye başladı.

Bunlan yazarken. 1975 ysfamn 
Ağustos ayı aklıma geldi.

Kıbns Gemi konağından. Pirit 
madeni ithal ediyorduk.

Banş harekatı oldu.
ithalat durdu. Tesadüfe bakın
Bir yönetim kurulu üyemiz emekli 

Albaydı.
Rahmetli Sa im Sancar. Kardeş* de 

o dönemde, Genel Kurmay Başkam 
Semih Sancar’dı.

Durumu Genelkurmay'a ilettik.
Ve. Saim Albayla Kıbrıs’a gittik. 

Girne’de Magosada ve GuzeKurt ta 
toplantılar yaptık.

Anlaşma sağladık. Ve Den iz han lar 
gemisi ile 10 bin ton pirit ithal 
ettik.

Girne Mağosa ve Güzelyurt tam 
bir cennetti. Bahçe içinde, tek katlı 
evler vardı. Hiçbir pencerede demir 
parmaklık yoktu.

Magosa’da ve Maraş'ta nefis 
oteller vardı. Velhasıl Kıbns, gerçek 
bir cennetti.

Ama. Bu güzel cennet 30 yıl sonra 
adeta bir kabus oldu. Denktas ta. bir 
ortamın baş aktörüydü.

Birkaç lisanı mükemmel konuşan, 
harika müzakere kabiliyeti olan bu 
olağan üstü insan, zamanla inadrnm 
esiri oldu. Bırakın ramlarla anlaş
mayı. Türkiye ile bile uzlasamryordu.

Her toplantı öncesi, mermi gibi 
demeçlerle olayın önünü tıkıyordu.

Sayın Denktas m bu kadar sert 
çıkışlarına bir anlam verememiştim.

24.12.2003 tarihinde. Haşan 
Pulur'un köşesinde önemli iddialar 
vardı. Kıbns asıllı gazeteci Metin 
Münir’in inanılmaz iddiaları vardı.

Kuzey Kıbrıs'taki rum mallan. 
Denktas a yakın bazı gazetecilere 
diplaomatlara. profesörlere ve poli
tikacılara verilmişti.

Bu iddialar, yenilir yutulur gibi 
değildi.

Bakahm. kabak kimlerin basma 
patlayacak. Belki de bu patlama. 
Kıbns sorununu cözecek.

I I
İnsanlar konuşu konuşa anlaşır 
Hayvanlar koklaşa koklaşa

anlaşır. “Türk Atasözü**
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10 trilyon çıldırtmasın

Sa0« 4

Çanakkale Devlet 
Hastanesi Ruh ve 
Sinir Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Doğan 
Akyel. 10 trilyon 
liralık büyük 
ikramiyenin kişisel 
güçsüzlüğü olan 
İnsanlar üzerinde 
olumsuz etkiler 
yapabileceğini 
söyledi.
Milli Piyango İdare- 
si’nin yılbaşı çekil
işinde vereceği 10 
trilyonluk büyük 
ikramiyenin insan
lar üzerinden 
çeşitli etkiler 
yaratabileceğini 
belirten Dr. Akyel, 
"Türkiye'de bu 
meblağ çok az 
sayıdaki insan 

Adayların yarın istifa etmeleri gerekiyo
28 Mart 2004’te yapıla
cak Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’nde 
aday olmak isteyen 
kamu görevlileri ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensuplarının, yarın 
mesai bitimine kadar 
görevlerinden ayrıl

maları gerekiyor. 
YSK’nın konuya ilişkin 
kararına göre, aday 
olmak isteyen kamu 
görevlileri ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
mensupları, yarın 
mesai bitimine kadar 
görevlerinden

ayrılacaklar.
Aday olmak isteyen 
siyasi parti il ve ilçe 
yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri de, 
yann mesai saati 
bitimine kadar 
görevlerinden 
istifa edecekler.

AROL MOBİLYA
a a a 
I 
I 
ı 
i

i

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

Mrk. .* Hamldlyo 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

İ

a

tarafından 
normal olarak 
karşılanabilir. 
Ancak şunu da 
unutmayalım, 
insandan insana 
davranış biçimleri 
farklılık göstere
bilir" dedi.
Bu tür şans oyun
larından yüklü mik
tarlarla ikramiye 
kazan insanlar 
üzerinde önceki yıl
larda çok çeşitli 
araştırmalar 
yapıldığını hatırla
tan Dr. Akyel, şu 
bilgileri verdi: 
"Daha önceki yıl
larda yapılan 
araştırmalarda 
büyük ikramiye 
kazanan kişilerin 

ilk etapta aile 
yapılarının bozul
duğu, boşan
maların arttığı ve 
alkolizme 
yöneldikleri 
gözlenmiştir. 
Maddiyata önem 
veren insanlar, bu 
tür büyük ikramİ 
yelerden daha 
çabuk etkilenir. 
Ruhi anlamda 
ciddi olarak bozul 
malar gözlenir. 
Böyle bir meblağ 
insana güç verir. 
Para ona hükme 
der. Paranın 
gücünün etkisin
den kendisini 
sıyırması zordur." 
Bu tür sorunlarla 
karşılaşmış insan

ların durumlarının 
daha önce filmlere 
bile konu olduğuna 
işaret eden 
Dr. Akyel, "Büyük 
ikramiye kazanan
lar, kişisel güç 
süzlükleri nede 
niyle, şüpheci 
olurlar. Komşu 
lannı, ailesini 
ve arkadaşlarını 
beğenemez.
Farklı ortamlarda 
yer almak ister" 
diye konuştu.

2004 bütçesi 
yayımlandı
Memurla ydm ■[ 6 ayında % 6 

iki n ci 6 ayı nda da % 6 zam yapdacM.

2004 Mat 
Yıh Bütçe 
Kanunu nu 
Resmi 
Gazetenin 
mükerrer 
sayısında 
yayımlandı. 
Bütçe Kanu 
nunda.
2004 yılı bütçe 
sinde giderler 149 
katrilyon 858 tril 
yon 129 milyar lira, 
gelirler ise 103 
katrilyon 309 tril 
yon lira olması, 
aradaki farkın net 
borçlanma hasılatı 
ile karşılanması 
öngörüldü. 
"Analitik bütçe" 
sınıflandırılmasının 
yapıldığı 2004 yıh 
bütçesinde, yılın ilk 
6 ayında aylık kat
sayı 36 bin 420 ye, 
memuriyet taban 
aylığı göstergesine 
uygu la nac ak t a ban 
aylığı katsayısı 429 
bin 250'ye. yan öde 
me katsayısı 11 bin 
550'ye yükseltildi. 
Yılın ikinci yansında 
aylık katsayı 38 bin 
610, memuriyet 
taban aylığı göster
gesine uygulanacak 
taban aylığı kat
sayısı 455 bin 50. 
yan ödeme katsayısı 
ise 12 bin 240 
olarak uygulanacak 
Boylece. memur 
maaşlanna yıhn ilk 
6 ayında yüzde 
6, ikinci altı ayında 
da yüzde 6 zam 
yapılacak.
Sözleşmeli perso 
nelin ücret tavanı 
1 Ocak-30 Haziran 
2004 arasında 1 
mihar 779 müvon 
740 bin lira. 1 
Temmuz-31 Arahk 
2004 arasında ise 1 
milyar 886 müyon 
525 bin üra akarak 
uygulanacak. Devlet 
memurları. TSK 
personefi. hakimler 
w sa vcdar. uzman 
jandarma 3e kamu 
kurum ve kuru- 
kıslarmda çeşidi 
statülerde sözleş

meh personel 
olarak istihdam 
edilenlere Bakanim 
Kurulunca befar- 
lenec ek tarihlerde 
W tuta riar da İd 
bokun hafinde 
160 milyon fire 
ödenecek.
Genel bütçeye dahi 
daireler ile Iratma 
bütçeli idarelerin 
boş memur kadro
larına yaperfirlen 
açıktan atama 
savı lan ve konsohde 
bütçe dıs vndak ı 
kamu kurum w 
kurutuşlarından 
yapacakları meusar 
nakilleri toplamı 40 
bini geçemeyecek 
Hak imlik ve savcdk 
meslekleri ile bu 
meslekten savdan 
görevlere ve yük
seköğretim kurum
lan öğretim oyeBı- 
lerine ve askeri 
personel atamaları 
bu sayıya dahil 
edilmeyecek.
Dengeli ve edrifi 
bütçe pofitfiasmm 
yürütülmesi amacıy
la kamu istihdam 
pnfitfi vıı. ödenek
lerin kullanımı. Sefir 
ve giderlere fiston 
mevzuatta yer alan 
konularda standart
lar befirienmesi 
konularında Mafişe 
Bakanı na yetki 
verilirken, vatmm 
projeleri kapsaman
daki işlere basian- 
abiknesi için proje 
veya işin 2004 yîk 
yatıran ödeneğinin, 
proje mafipetmm 
yüzde 10 undan 
daha az atamaya
cağı öngörüldü. 
Hazine garantfi 
borçlanma fimM de 
1 milyar dotırta 
smriandınidı
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'San Si giriyor
Seyfettin SEKERSÖZ 

Forever Living 
Products Şirketi’nin 
tüm dünyada 
tanıtımını yapmaya 
başladığı Aloe Vera 
(san sabır) 
Gemlik’te tanıtıl
maya başlandı, 
Tibel Otel 
Salonu’nda yapılan 
toplantıda, tanıtımı 
yapılan ürünün 
pazarlamasını 
üstlenecek eleman
lara firma yetkilisi 
Cengiz Kamacıoğlu 
tarafından açıkla
malı bilgiler verildi. 
Gemlik Özel Türe 
Zihinsel Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Merkezi’nin girişim
leriyle başlatılan 
tanıtımlardan sonra, 
yapılacak 
satışlardan 
belirli bir ücretin 
Rehabilitasyon 
Merkezi ne bırakıla
cağı öğrenildi. 
Gemlik’te ve 
Orhangazi’de 
pazarlaması 
yapılacak ürünlerin 
tanıtım toplantısına 
özellikle bayanlar

büyük ilgi 
gösterdi.
Dünya’da 177 
çeşit ürün 
pazarlayan 
merkezi 
Amerika’nın 
Arizona eyaletinde 
bulunan şirketin 
Türkiye’de halen 
48 türde ürün 
pazarladığı 
bildirilirken, 
toprağa ekilerek 
elde edilen 
ürünün insan 
sağlığında 
harikalar yarattığı 
belirtiliyor. 
"İnsanoğlu ’nun 
vazgeçemediği 
dört doğal besin 
vardır ; buğday, 
üzüm, zeytin ve 
Aloe... Birincisi 
onu besler, İkin
cisi ruhunu can
landırır, üçüncü 
sü ahenk verir, 
Aloe ise bedene
şifa sunar" 
açıklamasının 
yapıldığı ürünlerin 
Avrupa’nın birçok 
ülkesinde üretilmeye 
başlandığı bildirildi. 
İçeceklerden Jel 
ürünlerine, diyet

ürünlerinden besin 
tamamlayıcılarına, 
kişisel bakım ürün
lerinden kremler ve 
cilt bakım ürünlerine 
uzanan çeşitli ürün
lere sahip Aloe

Vera ‘san sabır’ 
ürünlerinin 
önümüzdeki 
günlerde ilçede 
pazarlanmasına 
başlanılacağı 
öğrenildi.

I KOflU/l
I JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ

|“| SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP 
| HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

- ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.

I JAP8N «OBASI BA2YAÖI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

|G1SAMWI

BVİNİZt-İŞYERİNİZ! - 
YAZLIĞINIZI 

HIZLI VE DENGELİ ISITIR 
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ 
YASAYIN

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSZ YANAR
PENCER€D€ TERLEME. ORTACA RITU8T^W< I

- - - - -  —- - - - - - - - - - - - - —-J- - - - - - - - - - - - - - - - FAN lif W SIR YAZIN SRHEfc B

!^SUbTEL:513 78 071
TOYO TİCARET

İş dünyasına 
yeni katalog

Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar
Odası tarafından 
yaptırılan 
2004-2005 yılı 
İş Dünyası 
kataloğu 
hazırlandı 
Oda Başkanı 
İbrahim Talan, 
İş Dünyası 
Kataloğunu 
tanıtırken yaptığı 
açıklamada, 
"Gemlik’teki tüm 
esnafın işyeri 
telefonları ile 
adresleri bu

katalogda yer 
alıyor. Kataloğu 
eline alan 
kişi ihtiyacı 
olan esnafı 
bulmakta zorluk 
çekmeyecek" 
açıklamasında 
bulundu.
Odaya kayıtlı 
üyelere ücretsiz 
dağıtılmaya 
başlandan İş 
Dünyaj» 
kataloğunu 
almalı isteyen 
esnaf odaya 
müracaat etmesi 
belirtildi.

AACÎİVE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA ŞOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI GÖRMEDEN KARAR DERMEYİN! 
I* M TÂtdT İMZA» «• ıflL GAâAZTİ

7/34 XIâlJTİ3İ2 SİZSHİ
✓ OEM BSgteoyar Satış
✓ Bilgisayar balam ve onanm
✓ Yasa balom ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rv^Dvd<cLRom Tamfci
✓ Anakart Tamki + Sos Yaafemı
✓ Ağ Kurulumu

✓ Pcwer Sı<3pty TamM
✓ McnMrlcmM
✓Vsrifâjrtarma
✓ Sarf Mateme Safeş
✓ Danşmaıik
✓ WebTasann
✓ Klavye Tamki

Gürie İş Merkezi Kat: 1 So: 40 GEM Ti: |UZQ 51311H • 51312 S 
www.actİTebili$iı.coB
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Hakemlerin kötü yönettiği kendi sahamızda oynanan maçta Gemlikspor Nilüfer Belediyespor’a 4-0 yenikfi

Süper lige elveda
Seyfettin SEKERSÖZ

Süper ligde aradığını 
bulamayan 
Gemlikspor, dün 
kendi sahasında.
karşılaştığı Nilu.er 
Belediyespor 
karşıcıda ilk yarı 
başarın olurken, 
ikinci yarı kötü 
yönetim gösteren 
hakemlere 
yenik düştü.
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, güçlü 
rakibi Nilüfer

Belediyespor 
karşısında ilk 
tehlikeli atağını 
33. dakikada 
yakaladı.
Gelişen Gemlik 
atağında kaleye 
girmekte olan topu 
rakip müdafa 
oyuncuları son anda 
çıkarırlarken belki 
de maçın kaderini 
belirlediler^ 
İki tarafın da ilk 
yarıdaki mücadelesi 
gol getirmeyince 

ilk yan 0-0 bitti. 
İkinci yanya mutlak 
galibiyet için çıkan 
Gemlikspor rakip 
kalede gol ararken 
gelişen kontratakta 
1-0 yenik duruma 
düştü. Golden sonra 
ataklarını sıklaştıran 
Gemlikspor, 
hakeminde 
kötü yönetimiyle 
oyundan koptu. 
TAKIM DAĞILDI 
66 ncı dakikada 
gelen ikinci gol 
takımın dağılmasına 
neden olurken, 
88 ve 90 ncı 
dakikalarda arka 
arkaya yenen goller 
farkı 4-0’a çıkardı. 
Gemlikspor aldığı bu 
sonuçla süper ligden 
düşecek takımlar 
arasında girdi. 
Saha : Atatürk 
Hakemler : Mehmet 
Biçer (**) Alperen

Süper ligde aradığını bulamayan kırmızı beyazlılar, kendi sahalarında dün 
Nilüfer Belediyespor ile yaptığı karşılaşmadan 4-0 yenik ayt 
Gemlikspor’un süper lig umudu bir başka bahara kaldı.

Giray (*) Aziz 
Sonat (*) 
GEMLİKSPOR : 
İbrahim (**) 
Muharrem (**) 
Arif (**) Onur (**) 
(Ahmet *) Akif (**) 
Zeynel (**) Orhan (**) 
Yalçın (**) (Caner *)

Sercan (*) Tahsin (*) 
(Erol *) Murat (*) 
NİLÜFER 
BELEDİYESPOR : 
Serhat (**) Ersin (**) 
Adnan **) Tuncer **) 
Alper (***) Mustafa 
(**) Murat (***) 
Ahmet (**) Levent

(**) (Fatih ’) LUU> 
(***) (Cüneyt ') 
Ogün (* *) 
(Fettah **)
Goller : Dk. 54-H®
Murat, Dk. 66
Hakan, Dk 90 
Fettah
(Nilüfer Bld.)

IMİLTON AİLE GAZİNOSU I 
O oi 2003 YILI FİYATLARIYLA 2004 YILINIM YAPACAĞINIZ | 
1 DÜĞÜN -NİŞAN - SÜNNET -ÖZEL GÜN -EĞLENCE ■ I 
I TOPLANTILARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN YER AYIRMAK İÇİN i

|IE2flK0A IEL. SIS 10 71 i

Kayıp köpeğimiz
Lassie aranıyor

BULANLAR VEYA 
YERİNİ BİLDİRENLER 

ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR
3 yaşlarında Koli cinsi 
san-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonuna^ 
bildir 
meleri 
önemle 
rica I 
olunual

513 96 83
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Hamilelikte yüksek "Demir
ateşe dikkat

Uzmanlar, özellikle 
soğuk kış günlerinde 
sıkça yaşanan yüksek 
ateşin, hamile kadın
larda bebek açısından 
önemli sorunlara yol 
açabileceğine dikkat 
çekiyor.
Uzmanlar, insanlarda
ki normal vücut 
ısısının 37 derece 
olduğunu belirterek, 
bu değerin 38.9 
derecen i n üstüne çık- 

' masının ve belirli bir 
süre bu değerde 
kalmasının hamile bir 
kadında çeşitli sorun
lara neden olabile
ceğini söyledi.
Uzmanlar, şu 
bilgileri verdi: 
"Yüksek ateşin, 
anne kamında 
gelişmekte olan 
bebek üzerindeki 
etkileri 
araştırıldığında, 
merkezi sinir sistem
inin en fazla etkilen
me riski taşıyan 
bölüm olduğu belir
lenmiştir. Bunun 
yanı sıra artmış 
vücut sıcaklığı 
kafanın normalden

San tesisleri ortalı kullanılacak
SSK ile Sağlık 
Bakanlığı na bağlı 
sağlık tesislerinde 
daha Önce bazı 
illerde başlatılan 
"Ortak Kullanım 
Uygulaması", 
1 Ocak 2004 
tarihinden 
itibaren tüm 
illeri kapsayacak 
şekilde 
genişletiliyor. 
Ortak Kullanım 
Uygulaması

küçük olması, göz ve 
damak kusurları, üst 
Çenede küçüklük, 
kol ve bacaklarda 
hasar, böbrek gelişi
minde bozukluklara 
neden olabilir. Bu 
fiziksel hasarların 
yanı sıra yüksek 
ateşten etkilenmiş 
bebekler, ileriki 
yaşamlarında 
öğrenme ve kon
santrasyon güçlük
leri yaşayabilirler." 
Gebelik sırasındaki 
yüksek ateşin, 
düşüğe ve bebeklerde 
merkezi sinir sistemi 
kusurlarına da neden 
olabileceğine işaret 
eden uzmanlar, 
bunların dışında 
bu rahatsızlığın 
doğacak çocuğun 
kalp kulakçıkları 
arasında delik ve 
kalbin sol tarafında 
gelişme geriliği 
olarak da yansıyabile
ceğini vurguladı. 
ÖNERİLER
Yüksek ateşli bir 
rahatsızlık 
geçirmemek için, 
hamile kadınların 

çerçevesinde 1 
Ocak’tan itibaren 
Emekli Sandığı 
mensuplan, yeşil 
kart sahipleri ile 
Bağ-Kur’lular, 
SSK sağlık tesis
lerinden, 
SSK’ya mensup 
vatandaşlar ise 
Sağlık Bakanlığı’na 
ait tesislerden 
hizmet alabilecek. 
Uygulama 
çerçevesinde,

dikkatli olmaları 
gerektiğini hatırlatan 
uzmanlar, anne aday
larına şu önerilerde 
bulundu: 
"Hamileliğinizin 
erken dönemlerinde 
herhangi bir enfek
siyon geçirirseniz ya 
da ateşiniz yük
selirse 38.9 
derecenin üzerine 
çıkmadan önce 
mutlaka dok
torunuza haber 
verin. Hamileliğiniz 
boyunca saunaya 
gitmemeye çalışın. 
Sıcak suya girerek 
banyo yapmayın.
Su sıcaklığı 39 dere

SSK’lı vatandaşlar 
sağlık ocaklarından 
sevk almadan 

cede ise 15, 
40-41 derece ise 
10 dakikadan uzun 
suda kalmayın. 
Üçlü tarama testi 
ile nöral tüp 
defektlerinin yüzde 
80’i tanınabilir.
Ültrason incelemesi 
ile diğer kusur ve 
sakatlıkların da 
büyük bir kısmı 
teşhis edilebilir.
Bu yüzden yüksek 
ateşin bebekte 
neden olabileceği 
bazı hastalıkların 
erken teşhisi 
için, rutin kontrol
lerinizi asla 
ihmal etmeyin." 

doğrudan devlet 
hastanelerine 
başvurabilecekler.

Gibi Türkiye"
projesi

Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye’de de çok 
yaygın görülen 
demir eksikliği 
anemisini önlemek 
için proje 
başlatıyor.
"Demir gibi 
Türkiye" sloganıy
la başlatılacak 
olan proje 
kapsamında, 
sayılan 1 milyonu 
bulan 4-12 ay 
arası tüm bebek
lere demir 
desteği 
sağlanacak.
Proje ile anemik 
bebeklerin yüzde

NÖBETÇİ ECZANE
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MURAT ECZANESİ

KErfez
^■■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHİB

YIL : 31 SAYI: 1732
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-Yayancıhk-Reklamahk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini Kavram Günleri ve Pazar günleri vavmlanmaz)

90'mın tedavisi 
hedefleniyor.
Demir yetersizliği 
anemisi 
günümüzde en 
sık görülen halk 
sağlığı sorunların
dan biri.
Türkiye’de 
0-5 yaş grubu 
çocuklann 
yaklaşık yansında, 
okul çağı 
çocuklannm 
yüzde 30’unda 
emzikli kadın lann 
ise yansnda 
demir eksikliği 
anemisi 
var.

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET 513 96 83
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Türk Sanat Müziği
Korosu büyüledi

Seyfettin ŞEKERSOZ
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneğinin, 
Belediye Kültür 
Merkezi nde verdiği 
konser izleyenleri 
büyüledi.
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
da izlediği Türk 
Sanat Müziği 
konseri nde yer 
sorunu yaşandı. 
Yaklaşık 500 kişi 
kapasiteli salonda 
yer kalmayınca 
konseri izlemeye 
gelenler da 
vetiyelerini girişte 
yerlere atarak 
protesto ettiler. 
İlginin büyük 
olduğu Türk Sanat 
Müziği Koro ele
manları Şef Erdinç 
Çelikkol yöneti
minde, Türk

Müziğinin büyük 
bestekarlarının 
eserlerini başarıyla 
seslendirdiler. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise 
konuk bestekar 
Haşan Soysal’ın 
Hüzzam makamın
daki eserlerini 
koro solistleri 
seslendirirken 
konuklardan 
büyük alkış 
aldılar.

Belediye Sanat ve Kültür Derneği’nin yılın son 
konseri büyülerken, konseri AKP Bursa 
Milletvekili Altan Karapaşaoğlu da izledi.

Rüya Pastanesi 
hizmete açıldı

Seyfettin SEKERSOZ

Rüya Pastaneleri, 
Bursa ve Orhan 
gazi'de sonra 
üçüncüsü şubesini 
Gemlik’te 
hizmete açtı.
Rüya Pastane 
lerinde ikinci sınıf 
ürünlerin satışının 
olamayacağını 
söyleyen işletme 
sahibi Ferhat 
Genç, "Bursa ve 
Orhangazi de 
başarıyla yürüt
tüğümüz pastane 
hizmetlerini Gem 
lik’te de vermeye 
karar verdik. 25

yıllık tecrübeme 
ve 30 kişilik per 
sonelimizle 
börek ve şeker
leme sektöründe 
Gemliklilere ca 
iyi hizmeti »ere* 
bilmek amacıyis 
Gemlik şubesini 
açtık. ~ dedL 
Rüya 
Pastaneleri nân 
açılış kurdeiauM 
işletme sahibi 
Ferhat Gene, 
tarafından 
Açılıştan som 
davetlilere 
ikramda 
bulunuldu.

TURKCELL ABONELERİ | 
FATURALARINIZI | 
A R T I K |

TURKCELL ABONE 
MERKEZİ’NE 

ÖDEYEBİLİRSİNİZ
İSTİKLAL CADDESİ NO : 21 GEMLİK 

TEL (0.224) 51 4 06 00

ELEMAN ARANIYOR
ÖN VE GENEL 

MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN EN AZ 3 YIL 

DENEYİMLİ 
ELEMAN ARANIYOR 
Müracaatların aşağıdaki adrese 
şahsen yapılması rica olunur.

OZAN KİMYA
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demirtaş Sanayi Bölgesi 
Mine Sok. No : 4 BURSA 

Tel : (0.224) 261 21 30 - 261 21 36 
Fax : (0.224) 261 27 66

OZAN

KİMYA



I
Frenleri patlayan çimento yüklü kamyondan atlamak isteyen şoför arka tekerlekler arasında kalarak parçalandı

Kurtul’da feci kaza: 1 ölü
1 gece Kurtul Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, freni patlayan çimento yüklü kamyonun şoförü Mustafa Öztimur feci 

şekilde öldü. Kaza saat 21.30 sıralarında Bursa’dan Gemlik yönüne gelmekte olan çimento yüklü kamyonun frenlerinin patlaması sonucu 
meydana geldiği sanılıyor. Dürdane rampasından düzlüğe inen kamyonun şoförü frenlerin patladığını anlayınca, kendini dtşanya atmak iste
diyse de arka tekerleklerin arasında kalarak feci şekilde parçalanarak öldü. Kaza sonrası kamyondaki çimentolar yollara dağıbnca bir süre 
Bursa Gemlik yolu trafiğe kapandı. Kamyon şoförünün ceset parçaları çevreden toplandı. Kazayla ilgili soruşturma savcdtkca başlatıldı.

GEMLİK
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

rfez
TURKCELL ABONELERİ 
FATURALARINIZI 

ARTIK

11 iti 1 • t ti

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
30 Aralık 2003 Salı FİYATI : 200.000. TL.

TURKCELL ABONE MERKEZİM 
ÖDEYEBİLİRSİNİZ 

İSTİKLAL CADDESİ NO . 21 GEMLİK 
TEL (0.224) 514 06 00

Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıda konuşan AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu müjdeyi verdi

Zeytinde KDV yüzde Te düşürüldü
ı
idil

Kadri Güler
kadri_gu le r@ ho t m a il.com

Güne Bakış

Zeytinde kimyasallar ve KDV
Son günlerde, Gemlik Ticaret Odası ve Marmara 

birlik, medyada zeytinlerin siyahlaması için kullanılan 
kimyasal maddelerin kanserojen içerikli olduğu ve 

I kaplara paslı demirlerin atıldığını konusundaki yayın- 
| lara tepiri için toplantılar düzenliyor.

Banlardan biri de dün yapıldı.
Zeytinlerin gıda boyalarıyla veya başka kimyasallar

la siyahlatıldığı doğru olabilir.
Ancak, bu tur bir işlem bölgemizde yetişen kaliteli 

zeytin için düşünülemez.
Ama, Uğur Dündar üstadın proğramı zeytinin 

tümünü kapsam içine alınca, piyasalarda zeytin tüke
timinde bîr azalmanın hemen başladığı yetkililerce 
belirtiliyor.

Yani, yayınlarda sapla saman karıştırılınca, bölge 
mfe zeytin stokçuları da üreticileri de, bu işten zarar 
görüyor.

Bu konuda yayın yapanlara kızmak yerine, Gemlik 
yöresi zeytinin nasıl hazırlandığını medyaya anlatmak 
gerekir.

Merıaa abiılik, bu konuda reklam kampanyaları 
duzenteyebilir.

Hemşehrimiz AKP Milletvekili Altan Karapaşaoğlu 
mm önerdiği gibi devlet televizyonu TRT’yi devreye 
«okop, zeytin özel programlan yaptırılabilir.

J Doğru olan budu r.
Toplantılardan çıkan sonuç da doğrudur.
Scrtndirtd bîr haber de, zeytinin temel gıda mad- 

dekri araşma ahnip, KDV onarırım ytızde 8 den yüzde 
1« İndirilmelidir
80 konuda yasa çıkarılmasında emeği geçenleri kut- 

bmak gerekir,
Mreye kızıp yorgan yakmak yerine, pireleri yok 

çolu bulunmalı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytinin kimyasal 
maddeler kullanılarak 
karartıldığı iddialarına 
nasıl önlem alınması 
gerektiğine dair 
Ticaret ve Sanayi Oda 
sı’nda yapılan toplan* 
tıya katılan AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
zeytinin temel gıda 
maddesi olarak kabul 
edildiğini ve 1 Ocak 
2004’ten itibaren 
KDV oranının yüzde 
8 den yüzde l’e 
düşürüldüğünü 
müjdeledi.
Toplantıya Milletvekili 
Mehmet Altan Karapa 
şaoğlu, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri 
Marmarabirlik Tesisler 
Müdür Yardımcısı 
Ertuğrul Doğanalp, 
Gemlik Ticaret Borsa 
sı Başkanı Melih 
Kazanç, Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Orhangazi Kooperatifi 
Başkanı Süleyman 
Coşkun ile ilçede 
zeytin ticareti yapan
lar katıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını 
yapan Meclis Başkanı

Haşan Sözüneri, 
yapılan haksız ka
ralamaların Gemlik 
zeytinine darbe 
vuracağını söyle 
yerek, "Zeytin 
bölgemizde hala 
birinci geçim kapı 
sidir. Gerçekle 
bağdaşmayan 
dedikodulara se 
simizi yükselterek 
cevap vermemiz 
lazım " dedi. 
FAKSLA BİLGİ 
VERDİK 
Ticaret Odası Mec 
lis Başkanı Haşan 
Sözüneri, program 
yapımcısı Uğur 
Dündar'a faks 
çekerek, Gemlik 
zeytininin dünyanın 
en kaliteli yemeklik 
zeytini olduğunu, 
ag«. ından tek tek 
toplandıktan sonra, 
sofraya gelene kadar 
yapılan fermantasyon
larda kimyasal mad- 
delere gerek duyul
madığının altı çizildiği
ni, herhangi bir 
kimyasal katkı 
bulunmadığından 
vitamini ve besin 
değerini her zaman 
koruduğunu bildirdik
lerini söyledi.
Sözüneri. Uğur 
Dündar'a çektikleri 
faksta kendisini 
Gemlik e davet

Altan Karapaşaoğlu, Ertuğnri Doğanfe Mnm Mrânrt

(Ması Başkan Komİederek, "ağaçtan 
sofraya' uzanan 
zeytinin nasd 
üretildiğini göstere 
bdtcekkrin 
sözlerine ekledi.
ÇAMUR ATILIYOR 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı

karaya cMnMaraa

Ba îfcrBcm masif

'Bölge zevtDrâı 
atılan çamurdan 
nesd kurtanra'

önerüer ortava arikh. 
Ticaret ve Sanayi

m c iflwarsai

setinde tecensta

il.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
İnan TAMER

GemBk Ticaret Borsa» Eski Baçfcaa

Ulusal 
Kurtuluş

Bursa Milletvekili Ali Rahmi Beyreli 
I önceki gün DSP Gemlik İlçe Örgütü’ne 
I gerçekleştirdiği destek ziyaretinde, Ulusal 
I Kurtuluş çağrısı yaptı.

Ne dedi ;
“Sağı ve soluyla birleşerek, ulusal 

I Kurtuluş Savaşı vermemiz gerekiyor. Sivil 
I toplum örgütleriyle birlikte kamuoyu 
I oluşturmamız gerekiyor.”

Yani Kuva-yı Milliye Hareketi’nden 
I sözediyor.

Beyreli’yi yaklaşık 25 yıldır tanırım.
Durumunu hiç değiştirmeyen bir 

I arkadaşım.
Aklı da, yüreği de iyidir.
Dönem dönem çeşitli basın yayın organ- 

I larına da yazı gönderir.
Saptamalarına, dikkat çektiği konulara 

I katılmamak olanaksız.
Kuva-yi Milliye çağrısı da dikkate alı- 

I nacak nitelikte.
Ne var ki;
Beyreli’nin iki dönem ardarda mil- 

I letvekilliğini yaptığı partisi DSP bana göre 
I tümüyle lider merkezli bir parti olduğu için 
I şu anda çok zayıf gözüküyor.

Gözüküyor değil öyle ....
Onun için ;
DSP, Beyreli’nin sözünü ettiği hareketin 

I önderliğini yapacak durumda değil.
Aslında Kuva-yı Milliye hareketi toplum- 

I sal nitelik taşıdığı için, parti yörüngesine de 
I oturtulamaz.

Oturtulmamak da..
Bugünün koşulları ile Kurtuluş Savaşı 

I koşullarını da aynı kefede tutmak 
I olanaksız.
i Her şeyden önce;

İnsan yapısı çok farklılaştı.
Üreten insanın yerini tüketen insanlar 

aldı.
Dünya değişti.
Teknoloji başdöndürücü hızla ilerledi.
İnsanın mutluluk kavramı ciddi anlamda 

kapsam değiştirdi.
Dolayısıyla,
Elektronik ve İletişim devriminin de etk

isi altında kalan insanoğlu, milliyetçilik 
kavramına da farklı bakıyor.

Önce, Türk insanı da, seçtiği politikacı 
da yurdunu sevecek, yurdunun çıkarlarına 
kendi çıkarlarının önüne alacak.

Çıkış noktası bilinç düzeyinin değişi
minde yatıyor.

Yoksa o sözü edilen, sözünü ederken bile 
içimizi ferahlatan

Kuva-yı Milliye hareketi bir avuç yurtse 
verle olanaklı gözükmüyor.

Kara Zeytinin 
geleceği karartılamaz!

Görsel medyada son günlerde siyah 
sofralık zeytinlerin bazı kimyasal mad
deler ve materyallerle siyahlaştırılıp 
olgunlaştırıldığı, kanserojen madde 
içerdiği yolunda yayın yapılmaktadır.

Sanki tüm siyah sofralık zeytinler 
böyle bir durumda halka arz ediliyor
muş intibaı uyandırılıyor.

Ayıptır, günahtır. Bu gibi beyanlar, 
binlerce zeytin üretici ve sanayicisine 
ve tacirine bühtandır. Belki bir iki 
kendini bilmez, Allah’tan korkmaz, 
kuldan utanmaz, sahtekar, gayri ahla
ki davranışta bulunmuş, iddia olunan 
yola başvurmuş olabilir.

Tüm sofralık siyah zeytinler 
böyledir düşüncesinin topluma ve 
rilmek istenmesi ne derece doğrudur ?

Bilip bilmeden, yerinde araştırma 
yapmadan ulu orta yayın yaparak 
zihinleri bulandırıp, insanları 
ürküterek dünyaca ünlü Gemlik 
sofralık siyah zeytinini kötülemek bin
lerce zeytin üreticisi, sanayicisi ve tüc
carını lekeleyerek küçük düşürmeye 
ve mağdur etmeye ne hakkı var 
medyanın.

Gemlik, Orhangazi, İznik, Erdek, 
Çanakkale ve Şarköy yörelerinde 
zeytin, ağacında siyahlaşmadan 
toplanmaz. Siyah renk alması olgun
luğunun delilidir. Yüzde 10-12 bome

salam ura ile yemeklik hale getirttr 
Türk Gıda Kodeksine göre zeytimn 
siy ah la st ırılmas ında maksimum 154 
mg kg düzeyine kadar "ferrogluiuMtat 
ve ferrolaktat' kullanımına izin ve 
rilmektedir. Devşirilen zeytin 
ürününün büyük miktarı üreticiler 
tarafından salamura edilerek depolan 
maktadır. Çoğu üreticiler, zaten Tâsk 
Gıda Kodeksinin izin verdiği kimy asal 
maddeleri kullanmamaktadır. Altsıkn» 
rengi aşan tonda bir zeylinin, tüccarca 
alınamayacağı üreticiler tarafından 
bilinir. Tüccarın bu davranışı ilk dene
timdir. Bütün bunlar gerçek iken 
kime, kimlere hizmet ediliyor 
medyadaki yayınlarla.

İşin üzücü tarafı, ne zeytin üreti
cisinden, ne zeytin tüccarından, nede 
mesleki kuruluşlardan bir tepki gös
terilmiyor böylesi yayınlara.

Devlet de müdahale etmiyor, seçim 
kalıyor.

Dünyaca ünİü miİİi bir ürünün yoî 
olmasına, alıcı bulmaz hale getirilme
sine üreticilerin perişan edilmesine 
göz mü yumulacak ?

Yazıktır, ayıptır, günahtır.
Zeytin üreticisinin ve tacirinin gele

ceğini karartmak, zeytini gayri nızaaa 
uygulamalarla karartanların 
davranışlarından hiç de farklı değildir

| RAHMİ BABA RESTA(1RANT|
MÖNÜ

ORDÖV TABAĞI ARA SICAKLAR

I
 (Salanı, siyah zeytin, 

yeşil zeytin, kaşarpeyniri, beyaz

I
 peynir, rus salatası, acılı ezme, 

haydari, patlıcan herze)

I
 BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 

0.224 582 22 82 

0.2245822165

1
 0.224 514 47 71 Gemlik Anı Tur

0.542 524 97 86 Emruhah Şahin

0.544 575 2015 Emre Şahin

1
 0.532 43618 22 Ferhat Şahin 

Dutluca Köyü altı (İznik güney yolu) |

Orhangazi / Bl'RSA

(Paçanga Böreği, 
Mitile Köfte)

Pop Mfcik'fc SİBEL 
TSM’beEMEl 
MstYAVVZ 

VMCEN6İZ
Eğlenmeye hazımlısınız

Mevsim Salatası |

Hindi Dolma .
Meyva - Çerez I
Kabak Tatlısı

İşkembe Çorbası I
İÇECEKLER

35 Rakı I
35 Şarap *

6 Bira I
Meşrubat (Limitsiz)
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Zeytinde KDV 
yüzde l’e düşürüldü Uğur Mumcu ne demişti

»ırinci sayfanın devamı 
İMLİK İSMİ 
i CMİYOR

ı > nlantıyı izleyenlerin 
jur Dündar’ın prog 

anında Gemlik tipi 
«lirtilmiyor. Akhisar

• Aydın olarak isim 
. riimîş, bunun çok 
t i değerlendirilmesi

rekir" düşüncelerine 
izi zeytin tüccarları. 
Hursa bölgesi zey
tinde karartma 
madiğini anlat- 
lamız lazım. Zeytinin 
anırmadan önce 
konfit) denilen pem
beleşme anında topla- 
arak kimyasal mad- 

‘eler kullanılıyor. 
'rogram yapılmadan 
»nce neden müdahale 

ilmedi" sorusuna 
tanıtlar sert oldu.

r ANC m YUYORUM 
trııbunun

Mandıra kurup sutlu 
mahfillere yöneldiği 
km. nuçuk üreticilere 
yönelik karalama kam 
panvası haşlattığını one 
suren Marmarabirlik 
Orhangazi Kooperatifi 
Başkanı Süleyman 
Coşkun bölge zeytini 
içinde aynı karala
maların yapıldığını 
iddia ederek, çarpıcı 
açıklamalarda bulundu.
Coşkun, "Marmara 
birlik yönetiminin 
zeytin almak düşünce
si yok. Onlar sadece 
koltukta nasıl otura

TAŞI I
GEDİĞİNE i

Nasrettin Hoca’nın torunları...
İzmir’de iki balıkçı balıklan 
boyayıp BARBUNYA diye 
satarken yakalanmış.
Bir bu eksikti
Ne de olsa Nasrettin
Hoca nın torunları
Hoca, eşeği boyayıp satmıştı
Torunları da balığı.».
Vay uyanıklar vay!

Ticaret Odası’ndaki toplantıda kimyasal ile zeytin karartılması masaya yatırılırken, AKP Bursa 
Milletvekili Karapaşaoğlu, zeytinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düyürüldüğünü açıkladı.

bileceklerinin hesabını 
yapıyorlar. Orhangazi 
Kooperatif Başkanı 
olarak utanç duyuyo
rum " diye konuştu. 
ÜSTLENMEMİZ 
İSTENİYOR 
Marmarabirlik İşleme 
Tesisleri Müdür Yardım 
cısı Ertuğrul Doğanalp, 
"Programı bizim 
üstlenmemiz beklen i 
yor" diyerek, bunun 
şahsi görüşü olduğunu 
vurguladı. Doğanalp, 
"40 bin ortağı olan 
Marmarabirlik zeytin 
de boyamaya gerek 
duymaz, çünkü bölge 
zeytini buna müsait 
değildir" şeklinde 
konuştu. Kendilerini 
rahatsız edecek bir 
durumun henüz oluş
madığına dikkat çeken 
Doğanalp, doğal fer
mantasyonla yapılan 
zeytinde hafif acılığın 

mutlaka olacağını 
söyledi.
KARAPAŞAOĞLU 
MÜJDE VERDİ 
Toplantıya katılan 
AKP Bursa Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu, yıllardır 
zeytin üreticisinin adeta 
kabusu olan yüzde 8’lik 
KDV oranının 1 Ocak 
2004 tarihinden 
itibaren yüzde 1 ’e 
indirileceğini söyledi. 
Zeytinin bundan sonra 
"Temel Gıda Maddesi" 
maddesine alındığını 
müjdeleyen Karapa 
şaoğlu, perakende 
satışlarda ise, oranın 
yüzde 8 olarak kala
cağını söyledi.
İHRACAT ARTIŞINDA 
ZEYTİN BAŞTA 
Zeytinin yüzde 247 ile 
ihracatta en çok artış 
gösteren gıda maddesi 
olduğunu söyleyen 
Karapaşaoğlu, "Bunun 
nedeni ise, zeytinde 
organik tarım yapıl 
dığı içindir. Gem 
lik’ten değişik yöre 
lere gönderilen zeytin 
fidanları bulunduğu 
yere uyum sağlaya
madığı için verim alı
namadı. Gemlik ve 
havalisinde yetişti 
rilen zeytinin özelliği 
ise iklim özelliğidir. 
Zeytinin, genleri 
üzerindeki etkilerinin 
araştırmalan yapılı 
yor, kısa aralıklarla 
bulunan zeytin ağaç 
larında değişik ürün 
alınıyor. Yapılan 
araştırına çok 
önemli sonuçlar 
verecektir" dedi.
TRT’YE DİZİ 
YAPTIRABİLİRİZ 
Yapılan yayınların kötü 
etkisinin olduğuna 
dikkat çeken Karapa 
şaoğlu, devlet olarak 

ele alınması gerektiğine 
değindi. "TRT'de bir 
dizi program yaptıra 
hm " diyen Karapa 
şaoğlu, "Bunu yaptır
mak için çalışacağız. 
Zeytinin dikiminden 
soframıza gelene 
kadar neler yapılıyor, 
bunu anlatmamız 
lazım. Tüm çiftçiyi 
kapsadığı için yapıla
cak masraf ortak 
olarak karşılanabilir" 
diye konuştu. 
Marmarabirlik’in her 
yerden zeytin aldığına 
da değinen Karapaşa 
oğlu, "Ama ambalajı
na Gemlik yazdığı an 
her şey biter" açıkla
masında bulundu. 
SEKTÖRE 
RUSYA GİRDİ
Dünya zeytin ihracatına 
Rusya’nın da girdiğine 
dikkat çeken Karapaşa 
oğlu, "Mutlaka orga 
nik tarıma önem 
vermemiz lazım.
Avrupa’lı kimyasal 
maddelerin yüzde 1 
olmasını bile kabul 
etmiyor. TRT ile ilgili 
çalışmayı ise hemen 
başlatacağım" dedi. 
Yapılan haksız yayın
ların zeytinde yüzde 
247 olan ihracat 
artışının etkisi olabile
ceğini savunan Karapa 
şaoğlu, "Bazı çevre 
lerin bu programı yap
tırmalarının altında 
zeytinde yaşanan 
büyük ihracatın yat
tığına inanıyorum" 
diye konuştu.
Toplantı sonunda 
Milletvekili Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu 
nun Ankara'da 
TRT ile yapacağı 
temasların ardından 
somut girişimlere 
başlanılacağı 
açıklandı.

Rahmetli Uğur Mumcu ne güzel 
söylemişti.

**- Fikir sahibi olmak için. bilgi 
sahibi olmak gerekir"

Aslında Uğur Mumcu Türk 
top 1 um un u c ok iyi tanımıştı.

Çünkü, bizim toplumda ağzı olan 
herkes konuşuyordu.

Bilgi sah ibi olsun veya olmasın hic 
farketmiyordu.

Peki. Bilgi sahibi olduk.
Fikrimiz de oluştu.
Ama. Bu da yetmiyordu.
Fikrimizin, çağdaş k onseptler e 

göre gelişmesi gerekiyordu.
Nedir çağdaş konsept.
Çağdaş projeler demek.
Dünyada, ekonomide ve siyasette

ki güncel uygulamalar demek.
Peki. Bu çizgi nasıl yakalanarak
Diplomatik ataklarla yakalanacak
Olaylara, asker gözlüğü ile bak

maktan vazgeçmekle yakalanacak.
Çünkü yeni dünya düzankade. hiç 

bir devletin kendi iç meselesi 
kalmadı.

Bir ülkenin kendi iç meselesi, 
dünya meselesi haline getirildi.

Bu bakımdan komşularla olan iliş 
kilerde, kırmızı çizgilere dikkat 
etmek gerekiyor.

- Bir kürt devletinin kurulması 
savaş sebebidir dedik.

Ama. Adamlar, Irak'ta bir Kürt fe 
derasyonun kurdular.

Aslında, bu niyetleri yıllar önce 
belliydi.

Biz bunu bile bile, kırmızı çizgiyi 
çizdik.

Ama. Bir “U dönüşü" yaparak, kır
mızı çizgiyi kaldırdık.

Kıbrıs konusu da aynı.
Çözüm olmaz ise, K. Kıbrıs'ı 

ilhak ederiz” dedik.
Ama. Bunu yapamayacağımızı, biz 

de biliyoruz.
Süper gücün. buna mani olacağını 

çok iyi biliyoruz.
Ama. İyi düşünmeden, böyle riskli 

projeleri kamuoyuna sunuyoruz.
Çünkü olaylara diplomat gibi 

değil, “şahien gibi" bakıyoruz.
Demek ki. önce bilgi sahibi ola

caksın.
Sonra, fikir sahibi olacaksın.
Ve. Bu fikrini. “U dönüşü" yapma 

yacak şekilde kullanacaksın.

«✓NCİIV cd?(/
Şurada, burada.
Güçlü adımlarla dolaşmak- 

tansa. doğru yolda sekerek 
yürümek iyidir. ".Augustinus
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Bireysel emeklilik 
sistemine 

15 bin katılımcı
27 Ekim de hayata 
geçirilen "Bireysel 
Emeklilik" sistemi, 
2 ay gibi bir 
sürede 15 bin 
katılımcı ve 5 
trilyonluk fona 
ulaştı.
Sistem, çalışma 
hayatı içindeki 
kişilerin, emeklilik 
yıllarında, hayat 
standartlarının 
düşmesini engelle* 
mek ve emekli 
maaşına destek 
olmak üzere 
kuruldu.
Gönüllülük esasına 
dayalı Bireysel 
Emeklilik Siste 
mi’nde, şimdilik 11 
şirket yerahyor. 
Neredeyse her

i
AROL MOBİLYA

i
i
I

I 
I 
i a a 

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

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

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

Tel: (0.224) 363 98 72

müşteriye, 
koşulları dahilinde 
seçeneklerin sunul* 
duğu sistemde, 
fon yönetiminin 
denetimi de çok 
sıkı yapılıyor.
Üzerinde çalışılan 
bilgisayar sistemi
nin hayata geçme* 
siyle, müşteriler, 
fonlarını, herhangi 
bir yerden internet 
aracılığıyla da 
izleyebilecekler.
Bireysel Emeklilik 
Sistemi’nin yaygın
laşması için bir 
destek de Ziraat 
Bankasından 
geldi.
Müşteriler, tüm 
Ziraat Bankası 
Şubeleri’nden,

Ocak ayından 
itibaren Başak 
Emeklilik 
poliçelerine 
ulaşabilecekler. 
Kamu Bankaları 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki 
Sayın, düzenlenen 
tanıtım toplantısın

da, yaygın şubeleri 
ve kamu bankası 
olması nedeniyle 
Ziraat Bankası'nm 
bu desteğinin, 
bireysel emeklilik 
pazarını 
hareketlendireceği
ni söyledi.

Depremin 
bilançosu 
ağırlaşıyor

İran’ın Bern kentini 
vuran depremde, 
ölü sayısının 
25 bini bulduğu 
bildirilirken, enkaz 
altından canlı bulma 
umudu azalıyor. 
Arama kurtarma 
çalışmalarının 

| dördüncü gününe 
girildi. Kurtarma 
görevlileri, enkaz 
altından sadece 
ceset parçalan 
çıkarabildiklerini 
kaydediyorlar.
Birleşmiş Milletler 
kurtarma çalış
maları koordinas 
yon heyetinden bir 
yetkili, kurtarma 
çahşmalannm bu 
gece yansına kadar 
süreceğini belirtti. 
Ekiplerin ar alıksız 
sürdürdüğü arama- 
kurtarma ve yardım 
çalışmaları, güven
lik koşullarının 
yetersizliği, çevre
den gelen tacizler 
ve yağmalama 
olay lan yüzünden 
güçlükle

I yürütülüyor.
Hükümet kaynaklan 
depremde ölen 25 
bin kişinin toprağa

Ck. Gemlik Endüstri Meslek
Lisesinden aldığım tastiknamemt 

kavbettim. Hükümsüzdür
İZZET ORHAN

Manisa Gördes Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim 
Hüküm üzdür.
ORHAN ATAY

verildiğini bü 
30 bin lusm» 
landığı depr» e. 
100 binden t • 
kişi de evsiz l« 
Enkaz alt md. 
bulma 
lirken, Kerm. 
jetinden yetini 
ölü sayısının Ü 
bulabileceg rns 
söylüyor. Bazı y * 
ililer de bu savK 
40 bine ulasabü 
ceğine işaret ede» 
Depremin yerie »• 
ettiği tarihi Bew 
kenti hastalık 
tehditiyie de ka 
karşıya. İran 1 
Bakanı Abduk a 
Musavi-Lari, bir 
kuruma, felaket » 
gesinde derhal tm 
izlik cahsmalan* 
başlanması tak» 
verikfcğâıi bddr 
Bu arada, duv k 
Ayetullah AK 
Hamaney. 
mcelemelerdc 
bulunmak üzer» 
Bern kentim gr- 
Cumhurbaskar* 
Muhammed 
Hatemi nin de ge» 
içinde Bern'i zmarrr 
etmesi bekienâyoc

a
f
a
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l'ji iktidara gençler taşıyacak I
Genç Parti Gençlik Kolları’na önceki gece 13 gencin katılımı 
için düzenlenen törende konuşan Gençlik Kolları Başkanı 
Sedat Mutlu, GP’yi iktidara gençlerin taşıyacağını söyledi.
Seyfettin SEKERSOZ
Genç Parti 
Gemlik İlçe 
Gençlik Kollan’na 
katılımlar devam 
ederken önceki 
akşam düzenlenen 
törenle 13 genç 
‘Genç Parti'li 
oldu.
Gençlik Kollan 
Başkanı Sedat 
Mutlu ile Başkan 
Yardımcısı Sezgin 
Mutlunun 
bulunduğu 

. törende katılan
gençlere konuşan 
Sedat Mutlu, Genç 
Parti’yi iktidara

; gençlerin taşıya- 
I cağını söyledi. 

' "Bizi yıkmak 
isteyen, parçala
mak isteyenler 
olacaktır" diyen 
Gençlik Kollan 
Başkanı Sedat 
Mutlu, "Buna 
göğüs germemiz 
lazım. Elimizden 
geldiğince 
mücadelemizi

vereceğiz. 
Partimizi 
seviyoruz ve 
onun iktidara 
gelmesini biz 
sağlayacağız " 
diye konuştu. 
Partilerine katılan 
her üyenin Genç 
Parti sevdalısı 
olduğunu söyleyen 
Sedat Mutlu, 
"Bin üyemizden 

sadece 180 
üyemizde parti 
kimliği var, 
yakında hepsine 
kimlikleri verile
cek. Partimize 
gönül verenleri 
bir kez daha 
kutluyorum" 
dedi.
Genç Parti İlçe 
Gençlik Kolan’na 
katılan yeni üyeler 

şunlar: Osman 
Çömez, Ahmet 
Çeyrek, Hüseyin 
Yıldırım, Erol 
Ayyıldız, Osman 
Çakır, Yavuz 
Dündar, İsa Uçar, 
İmren Tutum, 
Gökan Arslan, 
Şafak Üney, 
Hüseyin Şahin, 
Mustafa Güvenli, 
Haşan Şahin.

Atatürk 
İlköğretim 
Okulu Okul 
Aile Birliği 
tarafından 
düzenlenen 
yiyece k ve 
giyecek 
kermesi 
Belediye 
Sergi 
Salonunda 
açıldı.
Açılışım
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
yaptığı kermese 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercüment, Şube 
Müdürü Veysel 
Özmen ile Okul 
Müdürü Ahmet 
Kafalı ve öğrenci 
velileri katıldılar. 
Okul Aile Birliği 
tarafından esnaf 
ile velilerin katkı 
larıyla toplanan 
gıda ve giyecekler 
satışa sunulurken

elde edilecek gel i 
rin okulun i 
şartlarında ve 
ihtiyaç duyulan 
araç-gerec alımm-

Kermesin açılışım 
yapan Belediye

Turgut. 40 milyon 
lira vererek el 
işlemesi Masa 
Örtüsü satın 
alarak okula 
katkıda 
bulundu.

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

MPSN SIRASI IA2YAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

TOTO TİCARET

EVİNİZİ -İŞ YERİNİZİ - 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR
SICACIK BİR MEKAN

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YAŞAYIN

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR
PENCEREDE TERLEME, ORTAMDA RUTUBET YAPMAZ

FAN İLE KIŞIN ISITIR, YA3N SERİNLETİR ■
Yeni Pazar Cad. “ .

,8BTEL:SI3 71 071

ACîiüE
COMPUTER

BİLİŞİM HİZMETLERİ
BİLGİSAYAR FİYATLARINDA SOK KAMPANYA 

FİYATLARIMIZI DÖKMEDEN KARAR DERMEYİN!
Dâ M TMSİT İ8W1 n î YJL «AU

7/14 minkte taanl
✓ OEM Bilgisayar Satışı
✓ Bilgisayar batan ve onanm
✓ Yancı batan ve onanm
✓ Kartuş ve toner dolumu
✓ Cd.Rw-Dvd-Cd.Rom Tamfri
✓ Anakart Tamiri + Bros Yazfcnı 
✓ Ağ Kurulumu

✓ Pawer SLŞDöy Tar^f
✓ Montör Tamtf
✓ Veri Kurtarma
✓ Sarf Mateme Sah?
✓ Dar^manAk
✓ Web Tasarın
✓ Klavye Tamti

Güık İş Merkezi Kat: 1 No: 40 GEMLİK Tel: (022^ 51311W ■ 51312 25
■ ■ı.actnebilisiB.cıa
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Karatecilerin gösterileri nefes kesti
Gemlik Karate İhtisas Spor Kulübü Salonu’nda sergilenen karate gösterileri nefes kesti. 
İlginin her gün arttığı karate sporunda, başarılı karateciler dün Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’u makamında ziyaret ederek, gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.

Seyfettin SEKERSÖZ 
Uluslararası Hakem, 
Antrenör ve Sınav 
Komite Başkanı 
5. Dan Ferhat 
Aysan, Gemlik 
Karate ve İhtisas 
Spor Kulübü nde 
verdiği derslere 
devam ederken 
yaptığı gösterilerle 
öğrencilerini 
büyülüyor.
Gemlik Karate ve 
Taekwon-Do Spor 
Kulübü’nün girişim
leriyle başlatılan 
derslerde gençleri 
eğiten Uluslararası 
Hakem, Antrenör 
ve Sınav Komite 
Başkanı 5. Dan 
Ferhat Aysan, ders 
aralarında 
öğrencilerine çeşitli 
gösteriler sunuyor.

Taekwon-Do 
sporunun kavga 
değil, aksine 
bir banş sporu 
olduğunu 
öğrencilerine 
öğreten Ferhat 
Aysan, yaptığı 
birbirinden güzel 
hareketlerle de 
öğrencilerini spora 
teşvik ediyor. 
Türkiye ve Avrupa 
şampiyonalarında 
dereceler alan bayan 
öğrencileriyle 
gösteriler sunan 
Ferhat Aysan, bir 
öğrencisinin başın
dan tuğla kırma 
gösterisi ise 
yürekleri hoplattı. 
Öte yandan, Gemlik 
Karate İhtisas 
Kulübü karatecileri, 
11 Ocak 2004 günü

Mustafakemalpaşa 
Belediyesi’nin 
düzenlemiş olduğu 
karşılaşmalara 
katılacaklar.
Gemlik Karate 
İhtisas Kulübü 
Antrenörü Serkan 
Ezen, bu karşılaş
malarda başarılı 
olmak için disiplinli 
bir şekilde çalışma 
yaptıklarını söyledi. 
Şubat ayında ise, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nde 
Taekwon-Do ve 
karate gösterilerinin 
yaplacağım belirten 
Ezen, dün karşılaş
malarda başan 
göstererek dereceye 
giren karateciler ile 
birlikte kendilerine 
destek veren 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut’u 
makamında ziyaret 
ettiklerini söyledi. 
Serkan Ezen, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a

kendilerine göster
dikleri ilgiden dolayı 
teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise, 
başarılı olan sporcu

ları kutlayarak 
ellerinden 
geldiğince 
desteklerim 
sürdüreceğim 
söyledi.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Kayıp köpeğimiz
DOSYA NO : 2003/515
Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Çakaldere mevkiinde kain doğucu kadast 

ro harici (çalılık) batısı yol ve yoldan sonra Mehmet Dil’e ait 412 ada 1 nolu 
parsel, kuzeyi kadastro harici (çalılık) ve ilerisi Halil Durgut’a ait 412 ada 23 nolu 
parsel, güneyi kadastro harici (çalılık) ile çevrili 1448.43 m2 lik taşınmazın davacı 
HALİS AYGUL tarafından senetsizden tescili talep edildiğinden dava konusu taşın
maz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
mahkememizin 2003/515 esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri ve müracaat 
etmeleri ilan olunur. Basın : 2003/70

Lassie aranıyor
BULANLAR VEYA 

YERİNİ BİLDİRENLER 
ÖDÜLLENDİRİLECEKTİR

Yılbaşı önlemleri alınıyor
Yılbaşı coşkusu için 
geri sayım başladı. 
Başkentlilerin yeni 
yıla huzur ve güven 
içinde girebilmesi 
için gerekli 
önlemler alındı.
Yapılan açıklamaya 
göre, yılbaşı tatili 
süresince, alışveriş 
merkezleri, PTT 
binaları, gar ve 
otogar ile şehiriçi 
ve şehirlerarası yol

larda görevli trafik 
ve asayiş ekip
lerinin sayılan 
artırılarak gerekli 
güvenlik ve trafik 
önlemleri alınacak. 
Ayrıca, has
tanelerin acil 
servisleri takviyeli 
olarak çalışacak, 
tüm birimlerde 
hekim bulundurula
cak ve kan 
bankalan açık

olacak. 
Gıda 
Kontrol ve 
Çevre 
Sağlığı Şube 
Müdürlüğü 
ekipleri de, 
gerekli 
denetimleri
aralıksız olarak 
yapacak.
Yılbaşı tatili 
öncesinden başla
mak üzere, tatil

bitimine kadar, 
yetkili memurlarca 
yaygın ve yoğun 
vergi denetimlerine 
aralıksız devam 
edilecek.

3 yaşlarında Koli cinsi 
sarı-beyaz tüylü dişi 
köpeğimiz 
kaybolmuştur. 
Görenlerin 
veya bulanların 
gazetemizin 
aşağıdaki 
telefonundan 
bildir 
meleri nMM 
önemleP 
rica 
olu

513 96 83
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J “Aşın baskı istenmeyen 
sonuçlar doğurabilir”

I Psikiyatr Sabri 
ı Yurdakul, çocuğa

.ısın baskının isten- 
I uıeyen sonuçlar 
| doğurabileceği ne 

dikkati çekerek,
Aşırı tenkit ve 

her şeye 'Hayır’ 
1 demek çocuğu 

i hırçın yapıyor. 
i Onun da bir kişi 

ligi ve gururu 
' olduğunu unut- 
1 mayın" dedi.
i Sabri Yurdakul, 

Mutlu bir çocuk 
yetiştirme ve eşler

I «ırası uyum" konu
lu seminerde, çoğu 
ailenin "her dediği
ni yaptırmasın" 
düşüncesiyle her 
şeye "hayır" 
demeyi alışkanlık 
haline getirdiğini, 
ancak bunun önem
li sakıncalarının 
bulunduğunu 
söyledi.
"Aşın baskı dar bir 
giysiden farksız..." 
İstediği hiçbir şey 

yapılmayan, her 
isteği geri çevrilen, 

| aşın tenkit edilen 

çocuğun daha 
hırçın ve inatçı bir 
kişilik yapısı 
edindiğini belirten 
Yurdakul, "Aşırı 
baskı dar bir 
giysiden fark
sızdır, çocuğu

KBrfez
■■■■ GÜNLÜK SIYASI OAZfTf ■■■■■

YIL ; 31 SAYI : 1733
FİYATI î 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 

ftaAfah Ver; KÖRFEZ OFSET
Matbaachk-Yaymahk-Reklamcıhk Tesisi
İstiklal Cad, Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

IDW baj/ram Güneri ve Pmuh günleri v«V«nhnma/)

kıpır kıpır yapar, 
ancak bir gün 
gelir patlar" 
uyarısında 
bulundu.
Çocukların okul 
öncesi eğitim 
kuramlarına gön
derilmelerinin 
olumlu gelişmele 
rine dikkat çeken 
Yurdakul, şöyle 
devam etti: 
"Anaokullarında 
çocuklar planlı ve 
programlı yaşa
mayı öğreniyor. 
Ancak, bu kuram
larda verilen 
eğitimin fayda 
getirmesi için 
uygulamanın evde 
de sürmesi 
gerekir. Ancak, 
bu disiplin baskı 
yoluyla yapılma
malı. Çocukla 
konuşulmalı, inat
laşmadan doğru
lar ve yanlışlar 
anlatılmalı." 
ÖZÜR 
DİLEMEKTEN 
ÇEKİNMEYİN 

Zaman zaman 
ailelerin çocukları
na karşı kırıcı 
olabildiklerini 
belirten Yurdakul, 
bu durumda çocuk
tan özür dilemek
ten çekinilmemesi 
gerektiğini vurgu

ladı. Yurdakul, 
"Henüz 2 yaşında 
bile olsa çocuğun 
da bir kişiliği ve 
gururu olduğu 
unutulmamalıdır" 
dedi.
YAPILMASI 
GEREKENLER 
Çocuğun yaptığı 
güzel davranışların 
övülmesi, yaratı 
ediğinin gelişti 
rilmesine yardımcı 
olunması gerektiği
ni ve başkaları 
yanında tenkit 
edilmemesini 
öneren Yurdakul, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Birlikte kitap 
okuyun, oyuncak 
seçimine özen gös
terin. Şımartma 
korkusu olmadan 
sevginizi verin, 
yargılamadan din
leyin, yaşamınızı 
onunla paylaşın.

KAYIP
Eczacı Leyla Bayer adına basılmış aşağı 
daki tarin ve nolu tutan yazılı fatura 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
TSO Gazi İlköğretim Okulu 
02/10/2003 tarin no 7654 
621.684.000 TL.

Ecz. Leyla Neveser BAYER

NÖBETÇİ ECZANE
30 Arılık 2003 Salı 
GEMİÇ ECZANESİ

Hatalarınızı 
itiraf etmekten 
çekinmeyin, onu 
sevdiğinizi sık 
sık söyleyin. 
Sevmemekle 
tehdit etmeyin. 
Sürprizler yapın. 
Çocuğun kendi
sine güven duy
masını sağlayın. 
Yaşma uygun 
harçlık verin, abur 
cubur yedirmeyin. 
Uyku saatlerine 
dikkat edin. 
Eleştirileriniz 
daima yapıcı 
olsun."
Yurdakul, çocuğun 
cesaretinin kırılma
ması "Sen küçük
sün yapamazsın" 
gibi sözlerden 
uzak durulması 
gerektiğini belir 
terek, "Cesareti 
kınlan çocuk 
çekingen ve 
korkak olur" dedi.

Sınavdan önce!
adaçayı için

Strese, sinir

geldiği 
belirtilen 
adacayımn 
sınav önce 
sinde öğren
cilere ve 
s in ir li kisile 
re önerildiği 
bildirildi. 
Tanm ve 
Köyişleri 
Bakanlığı na bağlı 
Tanm İşletmeleıl 
Genel Müdürlü 
ğü’nün internetteki 
"www.tigem.gov.tr 
" sitesinde yer 
alan bilgiye göre, 
adaçayının tüm 
dünyada 500.
Türkiye’de ise 90 
ayrı türü 
bulunuyor.
Adaçayının 
Akdeniz ve Ege 
Bölgeleri'nde 
yaygın olarak 
yetişen türleri 
arasında en yarar
lısını ilaçlık 
adaçayı ile 
yabani adaçayı 
oluşturuyor.
Değişik alanlarda 
kullanımı bulunan 
adaçayı sık sık cay 
olarak içilmeli 
durumunda 
vücudu 
kuvvetlendiriyor, 
bademcik iltihabı, 
boğaz hastalıkları 
ve öksürüğe karsı 
iyi geliyor, sol
un um organ lan ve 
midedeki balgamı 
söküyor.
İdrar sokturucu de 
olan adaçayı. 
böbrek tembellik
leri, ödem, roma
tizma ve migren 
gibi hastaidrlara iyi 
gelirken, ateş 
düşürücü, iştahı 
açıcı özelliğinin 
yanı sıra bağırsak 
rahat sırldrlıarmı ve 
ishale karşı da 
etkili oluyor.
Adaçayı. badem
cik. ağız içi. boğaz 
hast ahklan. ilti
haplı diş etleri Be 
diş eti yaralarına 
karşı da gargara 
şeklinde

kuHarutoyor

yatıştıran 
adacavuu. kansı
zlık çekenlere. 
haatahfctan yeni 
kalkmış kişdere. 
Serginhk geçiren
lere, çok aftate* w 
stresli olanlara ve 
öaeSUe aamau 
girecek öğren
cilere cay gfti 
içmeleri oaarrdayor 
Menopozdaki 
kadınlar a da 
t avsive adBen 
adaçayı. adetleri. 
gene kızların 
hormon dengeleri
ni düzenlemesi 
nedeniyle de 
aranan bîr bitki 
olma özeibğmi 
taşıyor. Kandaki 
yüksek seker 
oraamu normal 
seviyeye dusuren 
bitki. özellikle bal 
ve sirkeyle karıştı 
olarak kâAğmde 
ruhi depresyonlara 
ve şiddetli soğuk 
algvnkkiarmda 
etkili şekilde 
ktaAarutovor 
Ayrıca. adacayvun 
kurumuş yaprak
lan böcek ya da 
güveleri kacarmak 
kin yatak örtâ- 
ierimn iane 
atdabttyur. Aşan 
kuBaramda kan 
basmcHU çuksei 
tebSyor. Aşan kod
lananda kan baasa 
chb yuksekebden 
adacaymm.
dol yatağı kasianm 
uyardığı km 
gebefik dönem
lerinde uzun sûre 
yüksek dozda 
ahmnamasa da 
tavsiye edifiyor.

http://www.tigem.gov.tr
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Gemlik Halk 
Dansları’ndan ‘Folklora 

katılın’ çağrısı

Ne alırsan 1 milyon mağazaları hızla çoğalıyor]

Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği orta yaş 
üstü yetişkinlerden 
oluşacak folklor 
ekibi kurma 
çalışmalarını 
hızlandırdı.
1990 yılından beri 
ilçemizdeki her yaş 
gençlere halk 
oyunları üzerinde 
eğitim veren 
Gemlik Halk

I TURKCELL ABONELERİ | 
I FATURALARINIZI ■ 
। W A R T I K । 

ı ı
I TURKCELL ABONE I 
| MERKEZİ’NE | 
■ ÖDEYEBİLİRSİNİZ ■
_ İSTİKLAL CADDESİ NO : 21 GEMLİK _ 
j TEL (0.224) 51 4 06 00

Dansları Folklor 
Derneği, gelen 
istekler üzerine, 
yetişkin ekibi 
kurma çalışma 
lanna başladı. 
Halk Dansları 
Folklor Derneği 
Başkanı Çağn 
Selçuk, folklor 
oynamaya istekli, 
yatkın, kişilerin bu 
konuda kendi 
yörelerinin oyun

larını öğrenmek 
veya düğünlerde 
folklörcülere ayak 
uydurabilmek için 
derneğe başvur
malarını istedi. 
Çağn Selçuk, on 
kişilik bir grubun 
oluşturulduğunu, 
isteklilerin artması 
üzerine, değişik 
grupların da 
kurulabileceğini 
söyledi.

Seyfettin SEKERSÖZ 

Tüm ülkede 
açılmaya başlayan 
‘Ne alırsan bir 
milyon’ 
mağazalanna 
vatandaşlann talep 
leri hızla artarken 
Dereboyu’nda 
Gemlik’in üçüncü 
mağazası açıldı. 
"Çılgın" adı 
verilen mağazada 
aklınıza gelenin 
dışında gıda 
paketleri de bir 
milyon lira.
Aynı semtte Halk 
Pazan ismiyle 
züccaciye mağazası 
işleten Yakup 
Uzun, vatan
daşlann yoğun 
talebi üzerine

"Çdgm "ı açmaya 
karar verdiğini 
söylüyor.
Mağazanın açılışını 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün yaparken, 
"Ne alırsan bir 
milyon lira" 

mağazasını a canlan 
da kutladı. Aygün. 
"Bozuk ekono
minin yaşandığı 
ülkemizde işyeri 
açanları 
cesaretlerinden 
dolayı kutluyo
rum. " dedi.



28 Mart 2004 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere katılmak isteyen kamu görevlileri ve parti yöneticileri göı

Seçimlere katılacaklar istifa etti
28 Mart yerel seçimlerinde, belediye başkanı, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyeliğine aday adayı olacak kamu 
görevlileri He siyasi parti yönetim kurullarında görev yapan partililer, dün görevlerinden istifa ettiler. AKP’den belediye 
başkanlığına aday adayı olan Mimar Cemal Aydın Ay bey, Avukat Refik Yılmaz görevlerinden ayrılırken. Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da gazetemize belediye başkan aday adayı olacağı için istifa ettiğini açıkladı.
CHP yönetim kurulundan ayrıca Feza Atasayar, Tahsin Kaya da dün görevlerinden ayrıldılar. Haberi sayfa 8 de

. GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEML K

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
31 Aralık 2003 Çarşamba FİYATI : 200.000. TL.

AKP'de belediye başkanlığı yarışı giderek kızışırken, aday adaylarının sayısının önümüzdeki günlerde 5’e çıkması bekleniyor.

AKP’de aday adayları tidendi
Kadri Güler
fcadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden belediye başkanlığına aday 
adaylığını açıklayan Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Refik Yılmaz 
ile aday adaylarının sayısı 3’e çıktı. Yılmaz, aday adaylığını açık
larken, “Başkan ve personeli halkın hizmetçisidir” dedi.

Hoş geldin yeni yıl
Bir yılı daha geride bıraktık.
2003 çık siyasi huzur açısından olumlu bir yıldı.
3 Kasım 2002 seçimleri ile parlamentoda tek başı

na hükümet kuran AKP. ABD’nin Irak’ı işgali sırasın
da yaşadığı “teskere" krizi dışında pek de önemli bir 
bunalım yasamadan birinci yılım geride bırakırken, 
ülkeye de damgasını vurdu.

Islama bir yapıdan gelen AKP liderlerinin iktidara 
gelirken ve iktidarda izledikleri batıcı ve Amerikancı 
politikaları, geçmişlerine bakarak hayret uyandırıyor.

AKP 2003'de ekonomik açıdan rahat bir dönem 
yaşadı. "

2003, son 30 yılın enflasyonu en düşük yıl olması 
nedeniyle de piyasalara damgasını vurdu.

2003’de liramız, fazla değer yitirmezken, dolar 
neredeyse yerinde saydı ve dövizin rant olması bir 
bakana önlendi.

Dövizden kaçış, Türk parasına dönüşü sağladı.
Ekonomideki bu iyi göstergeler ihracattada patla- 

malar neden oldu.
2003 yıfe «onuda, Cumhuriyet tarihinin en büyük 

ihracat rakamına ulaşıldı.
50 milyar dolar.
Tüm bunlar yaşanırken, hükümetin sinsice getirmek 

istediği bazı laiklik karşıtı kararlara doğan tepkiler, 
kararların geri alınmasına neden oldu.

Ekonomide bunca iyileşmeye karşın insanlarımızın 
gelir düzeyi artmadı.

Üretimde büyük artışlar görülmedi.
İMMh, köylünün, esnafın yüzü gülmedi.
Halkın atan gücü daha da düştü.
Tta bunlara karşm, huzurlu bir yıl geçirdik.
Dilerim, 2004. ülkemize ve dünyaya barış ve huzur 

getirtin. Mutlu yıllar dileklerimle..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde belediye 
başkanlığına aday 
adaylığını açıklayan
ların sayısı yönetim 
kurulu üyesi Avukat 
Refik Yılmaz ile 3’e 
çıkarken, Seçim 
Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Ali Okuroğlu, 
“Belediye başkanı 
aday adaylarının 
AKP misyonuna 
sahip çıkacak kişiler 
olması nedeniyle 
onlarla gurur 
duyuyorum” dedi. 
Okuroğlu, belediye 
başkanlannm kendi
lerini yenileyen insan 
olmaları gerektiğini 
belirtirken, yıllar 
önce yapılan hataları 
tekrarlamamaları 
gerektiğini söyledi. 
Ali Okuroğlu, 
yetkililere seslenerek, 
“Tabanın sesine 
uyulmalı, taban 
kim istiyorsa 
onu seçmelidir” 
şeklinde konuştu. 
Haberi sayfa 5'de

AKP’den belediye başkan adayhğmfaçıkiayan fMk Ytanz’e* basar 
toplantısına diğer aday adayları Çetin, Ceaaai AH* %taf detaMü

DYP Belediye Başkan Adayı Faruk GüzeL, GEMSİAD ı zfcaref etti.

Faruk Güzel "Zeytin 
havuzunu yıkacağım"

Doğru Yol Pa rtis i’nden belediye taşkar. adayı olan Faruk Gözet lesMIı 
kuruluşlarına olan ziyaretlerini sürdürüyor. Güzel, önceki gün ziyaret 
ettiği GAlik SanayB ve işadamları Demeği nde (GEMSİAD) «gmç açık
la mala rt» bulundu, >üzel. Hükümet Konağı önünde bulunan fcstayeyi 
zeytin havuzuna benBterek. yapılan düzenlemeyi yıkacağını söyiedL

SeyMtaŞEKERSÛTlâı tatarıFsayfe |

mailto:fcadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yeni yılınız gerçekten 
yeni olsun

Yeni bir yıla giriyoruz bu gece..
Çok sıkıntılı bir yıl geçirdik desek muhale

fet mi etmiş oluruz diye düşünüyorum.
Ancak görünen köy de kılavuz istemiyor.
Dünya da gerçekleşen gelişmeler.
Ekonomiden sosyal yaşama dek ülke 

mizde yaşananlar.
Siyasette gözlenen fırsatçı yaklaşımlar.
Dinin siyasete alet edilmesi.
İktidarı elinde bulunduranların kendilerini 

aklamaya dönük yasal düzenlemeleri.
Bu kadarla kalsa iyi.
Tümünü yazıp da kafa karıştırmanın 

anlamı yok.
Aslında gereği de yok.
Çünkü tümü geçmişte kaldı.
Gözümüzü yarından itibaren 2004’e 

çevirdik.
Umutlarımızı koruyarak.
Gerçi geçmişte yapılanlar bir ölçüde gele

ceği de hazırlamıyor değil.
Görünen o ki; tüm hesaplar ileriye dönük 

yapılıyor.
Aslında olay, Türkiye’yi yönetenlerin 

boyunu da aşıyor.
Birileri durmadan senaryo hazırlıyor.
Kendi gelecekleri için dünya haritalarına 

göz atıyorlar.
Dünya’yı yeniden yapılandırıyorlar.
Önemli olan ülkelerin duruşu.
Toplumsal dinamiklerin zedelenmemesi.
Yurttaşların uyanık olması.

Elin gavuru hedefine ulaşmak için tüm 
yöntemleri deneyecek.

İçeriden bazıları ile işbirliği de yapacak.
Güç birliği de yapacak.

Binlerini dışlayacak.
Toplumun gözünde küçük düşürecek.
Ancak insanoğluna bahşedilen çok yüce 

bir nimet var.
Beyin..
Düşünce Sistemi..
Akıl..
İşte o beyini iyi değerlendirip, aklımızı 

kullanıp doğru düşünce sistemi üretmemiz 
gerekiyor. ' J

Evvel Allah onu da mz yapacak kapasit
edeyiz.

Aklımızı peynir ekmekle yemedik ya..
Bu vesileyle yeni yılımızı kutlar, umut

larınızı korumanızı dilerim.\

ı avi ır paket pSl ah i
IH milycmKLV
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Türk Sanat Müziği Konseri

Yeni yılın Türk Sanat Müziği kon
seri Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği Korosu’nca Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde icra edildi. Şef 
Erdinç Çelikkol yönetti konseri.

Konser, Kültür Merkezi’nde verilen 
ilk konserdi.

Kültür Merkezi çok güzel olmakla 
birlikte akustiği yok. Sahne geniş 
olmasına rağmen, dar. Korisler ve saz 
heyeti birbirlerine yakın. Sıkıntılı bir 
durumda söylüyor, çalıyorlar. Yine de 
bir noksanlık giderildi.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet 
Turgut verdiği sözü tuttu. Gemlik 
Kültür Merkezi’ni halkın ve sanatın 
hizmetine sundu sağolsun.

Gözlemim o ki; bu salon da yet
meyecek 500 ü aşkın sanatsever 
salonu doldurdu. Çoğu kişi yer bula
madığından konseri izleyemedi. 
Halkımızın Türk Sanat Müziği’ne 
dolduğu ilgi sevinilecek bir durum.

Konserin birinci bölümünü mahur 
makamında eserler teşkil ediyordu. 
Konser Rauf Yekta Bey’in muhammet 
peşrevi ile başladı.

Yorgo Bacanos Selanikli Hamet 
Bel, Münir Nurettin Selçuk, Endurini 
Hafız Hüsnü Efendi, Sadettin Kaynak, 
Mazhar Bey, Rahmi Bey, Şemsettin 
Ziya Bey, Kemal Emin Bara’nın eser
leri, koroca başarılı olarak icra edildi. 
Konserin birinci bölümü “Beyoğlu’n 
da gezersin”, “Çek küreği güzelim, 
uzanalım göksuya”, “Otomobil uçar 
gider, ömrün gibi geçer gider” adlı 
birbirine bağlı üç eserle sona erdi.

Konserin ikinci bölümünde, koro
nun Başkemancısı şair, bestekar 
Haşan Soysal ın eserlerine yer ve 
rilmişti.

TRT repertuarına girmiş 100 şarkı, 
60 saz eseri bulunan 18 ödülü bulu
nan Haşan Soysal ın hüzzam med- 
halinden sonra Gemlik’te Dr. Abdullah 
Öztemiz’in “Ne günün şi’ri biter, ne 
de akşam tüketir” şarkısını şiirinden 
beslediği eseri korodan dinledik.

“Akşamla eser rüzgarı ben yar 
diye sardım, dalgın yürüdüm eski 
günleri andım” ve “Yürürken içimde 
kuş cıvıltısı, huzurum, gülüşüm, 
şendedir canım.” şarkılarını Zeynep 
Yüksel söyledi.

Yakın bir tarihte yitirdiği annesinin

acısını yüreğine gömerek sanat asiant 
sahne alan Zeynep şarkılarını 
söylerken çoğu dinleyenin göz 
pınarlarından yaşlar boşandı Saz 
heyetinde ritim saz üstadı babası

sesi ile ağlattı.
Cihan Yurttaş. "Fırtına brklemt 

kalbimden, gülüm eserse dik bir 
meltem bulursun" Sabriye Ozha* 
man, “Sen gülersen güler kalbim, 
hüzünlümsen, mahvoluru m " (juner 
Tetik, “Senden gelir baharın hk bit 
meyen duygusu, bir gülüşle ısıttın 
yüreğimi her akşam" Hayriye 
Gülhan. “Sevgi diyar doğan gunrs 
sıra dağlar aydınlanır" ve “Bir 
güneş bıraktın sen avuçlarına gittin 
buz dağlarım eridi, çöllerim çiçek 
açtı" Münire Sayın “Gülüşün baharlar 
getirir bana'tek bir söz bir hece şarkı 
olurken” ve “Seninle bir sabah 
karşılaşınca, savrulur yüreğim, 
hışımla vurur” Rena Yıldırım 
“İçimdeki yangın, söndürmeyen 
nehirsin, ben çektim bu çileyi, çek
meyenler ne bilsin” Ferhan Tekin, 
“Gizli sevda yüzünden ben gülerken 
ağlarım, Coşkun ırmak misali deli, 
deli çağlarım” Fikri Danış, “Rüzgar 
olur bazen sevda başımda, gurbet 
diyar bilmez savurur beni” adlı eser
leri duyarak söylediler.

Gemlikli Avkut Ali Aksoyun 
“İçimde ki yangını söndürmeyen 
nehirsin. Ben çektim bu çileyi çek
meyenler ne bilsin " adlı şiirini 
besteleyen Haşan Soysal ın bu eseri 
de Rena Yıldırım seslendirdi.

Bestekar Haşan Soysal ın oğlu 
Onur Soysal ın keman ile gecis taksi
minde gözlerimden akan yaşlar öğret
meni babası olan bir kişinin deneti- 
minde bir eseri basan ile icraî 
etmenin zorluğunu yeteneği ile asabil
di.

Mehmet Günç'te klarnet taksiminde 
başarılı idiler.

Dinleyiciler içten gelen takdirlerini 
ayakta alkışlarla koroya ve başanh 
şefleri Erdinç Çelikkol'a sundular.

As hhan Yurdakul'un arkadaşlarını 
yalnız bırakmayıp, koroya katılımı da 
takdire şayan. Eniştemiz, dileğimin 
yerine getirdiği için ona da teşekkür
ler.

YENİ TELEFONUMUZU KAYDEDİNİZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE Cd O QC QQ
KÖRFEZ OFSET JİO *zO UJ
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DYP Belediye Başkan Adayı Faruk Güzel, GEMSİAD’ı ziyaret etti

L Faruk Güzel "Zeytin 
havuzunu yıkacağım”

• „ T4T4»
erer

Doğru Yol Partisi 
Belediye Başkan adayı 
Faruk Güzel, Gemlik İş 

। Adamları Derneğine 
(GEMSİAD) yaptığı 
ziyarette, Belediye 
Başkanlığını 
kazandığında yapacağı 
ilk İşin Hükümet Binası 
önünde yapılan ve 
"Zeytin Havuzu" diye 
isimlendirdiği palmiyeli 
havuzu yıkmak 

-olduğunu söyledi. 
Gemlik Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
paşkanı Ahmet Avcı, 
Güzel e yönelttiği ilk 
ıoru Yeni Çarşı konusu 
oldu. Güzeİ, Avcı’ya 
verdiği yanıtta: 

। "Belediye Başkanlığı 
bize nasip olursa 
esnafın garantisi 

'olmadan kesinlikle
Yeni Çarşı'yt yıkmaya
cağım" dedi. Güzel, 
Orada bir banka var. 

yanında bir otel. Çarşı 
esnafını çıkardınız 
onlar orda kaldı. Ne 
olacak? Aynı şartlarla 
esnaf nasıl gelecek. 
Yapılacak camiye 
karşı değilim. Ancak, 
Yeni Çarşı'nm üzerine 
cami yapılmasına 
karşıyım" şeklinde 
konuştu.
Getnlik'in Büyükşehir 
sınırlarına alınmasına 
kesinlikle karşı 
olduğunu her yerde 
dile getirdiğini belirten 
Faruk Güzel, İskele’nin 
ilçe dışına çıkarılmasını 
herkesten çok 
kendisinin istediğini

TAŞI 
GEDİĞİNE

'İnan larnet

Bol kazançlar....
Başbakandan Sayın Erdoğan yeni bîr 
pazarlama şirketi kurmuş...
Alaturka düşünceyi pazarladığına göre;
“Ala turka" kolayı haydi haydi pazarlar...
Bol kazançlar...
Acısız, elemsiz, sıkıntısız, neşeli, 
sevinçli, bereketli bir yıl dileklerimle.

GEMSİAD’ı ziyaret eden Doğru Yol Partisi Belediye Başkan adayı Faruk Güzel.
Belediye Iskelesl'nden taşımacılığı kaldıracak ilk kişinin kendisi olduğunu söyledi 
söyledi.
İSKELEYE 
ALTERNATİF 
Mevcut iskeleyi kaldır
madıktan sonra, ilçeye 
hiçbir yatırımın yapıla
mayacağını öne süren 
Güzel, "Gemlik İske
lesinin şimdi birçok 
alternatifi uar. Faruk 
Güzel, iskeleyi kullan
mıyor. Faruk Güzel, 
limanlara gelen mal
ların taşımacılığını 
yapıyor. Halkımız 
bunu böyle bilmeli. 
İskelenin mal taşı
macılığına kapatıl
masını önce ben 
istiyorum " dedi.
Güzel, "Gemlik’in en 
büyük sağlık sorunu 
Kan Merkezinin 
bulunmamasıdır. 
Bunu ilçeye kazandır
mak zorundayız.

Ağabeydin Altıntaş 
isimli şahsın ilçeye 
liman kurmak istiyor. 
Bu şahıs Gemlik e 
yeni bir SSK 
Hastanesi kurmadan 
kendisine liman 
kurma ruhsatı kesin
likle vermeyeceğiz'* 
diye konuştu. 
GENÇLER İŞSİZ 
Serbest Bölge açıl
madan önce "İşçiyi 
Gemlik’ten alacağız 
diyenler şimdi sözleri
ni tutmayarak dışarı
dan işçi getiriyorlar" 
diyen Güzel, Belediye 
Başkanının cesur 
olması ve ilçe genç
lerinin iş sahibi 
olmalarında yardımcı 
olmasını istedi.
"Biz, ilçe gençlerine 
iş bulmak için çaba 
gösteriyoruz. Bana 
pislik atanlar utansın. 
Ben devlete milyar 
larca lira vergi veren 
biriyim. Onlarda 
benim gibi olsunlar. 
Kimin gençlere iş bul
duğunu halkımız 
biliyor diyen Faruk 
Güzel, Sanayi kuru
luşlarının hangisinin 
Gemlik e faydası var- 
Ben göreve geldikten 
sonra onlar ilçeye 
yardım etmek 
mecburiyetinde kata
caklar, dahası tüm 
işçilerini Gemlik ten 
alacaklar. Şu anda 
Serbest Bölgede 
Gemlik ten 50 genç 
çalı iyor. Yalova'dan 
6(), Mıangazı'de» «e 
20 durum ortada. 
Belediye Başkanı 
bu işlerde pasyT 
HİdiasunU bulundu.

ZEYTİN HAVUZUNU 
YIKACAĞIM 
"İlçenin en güzel 
yerinde zeytin havuzu 
olmaz" diyen Güzel. 
"Bir gün gelecek 
kapalı çarşı deresi 
bomba gibi patlaya
cak. İçi metan gazı 
dolu" dedi.
Belediyenin rutin isleri 
yapmak mecburiyetinde 
olduğunu söyleyen 
Güzel, "Ben halkla kol 
kolayım. Halkın isteği
ni yapmak için proje 
gerekmiyor. İşini 
yapan hangi Belediye 
Başkanı hapse girmiş 
diye konuştu.
GEMSİAD üyelerinden 
gelen "İnsanlar Bele 
diye Başkanma dert- , 
terini anlatamıyorlar 
sorusuna ise Güzel, ilce 
İçindeki tabelaları 
gösterdi
"GemlikT sevmekle bu 
işler olmaz. İnsanları 
sezmesi tazım" dn.cn 
Güzel. Koltuğaotu
ran değişiyor. Başka 
na partisi ov vermedi, 
biz verdik ve kurandv 
Kazandırdığım kişzJer 
istenileni veremedi- 
Amacım bu mem
lekete hizmet 
ııımilr' dedû
Tıı—hri Ü» Üyelik 
konuş—— da defnen 
Faruk GüreL
’ Belediye Boşken: 
Turgut un ter—û—I 
dediği »m in 
zaten gülerek crrata-’s 
reriıorta Ö—rersac 
içtad» kÜMde nasd
■aücedtbr a—düB— 
be ı kes bdta
tnuersüe Gem M e 
İKB0HMrecek dedi

Sorumlu Muhalefet örneği
Tam 27 yd sonra, enflasyon (%2 O) 

mn altına duştu.
2004 butee görüşmelerinde.

Kemal Derviş hükümeti övdü.
Ama Büyüut tazı İm—onda 

. önemli uy arda.
Eğer ekonooriyi ger cemden fazla

—ıtırsanız, canavar tekrar 9» dö—er. 
AK Parti de, bu basan da Kemal

Derviş in payı olduğunu «kar etme
di.

Güzel bir cfi^alog.
Daha önce pek rastlamamastda
Ama. Eaftaag—tnm düşnae—nde de. | 

esas başa n fakir halkanamnda.
Maaşına zam çapıfamadhı 
Ses pkannade.
YokauBah simrma •***
Gdu çıkmadı.
Achk sımrma dâ—tü.
M Aman" demedi.
Ve İha sil. fakir halkwmrw» sat m 

alma gücü gak <rfda
AhşmeHş yapamadı.
Üstüne bayma al—adı
Durum böyle okmca, enflaaş—n 

lobisinin bay s ma dank etti
Önce alışılmış, yüksek ora—b a— 

lar durdu
Bu arada, durgunlukta kendin* 

göstermişti.
Ufak tefek zamlar, dönemi 

başladı.
Ama. Durgunluk, dal— da derin

leşti-
Zam lobisinm akb kaşma geMi
Bir t a rafftan da. yaygaraya 

başladı.
Çünkü darganhak. camna tak 

demişti.
Zamları dur durdu.
Peşin fiyatına. vedaA «nSmegn 

başAadu
Halkam/ da. yavaş yasas ab—ur 

rise döndü.
Enflasyon lobMnL kagn ■—■abada 

küta—net dtae getirmişti.
Ama. fm «ben nşgütaannşdk
Boşan, fukara kadomb
Çünkü ahsverisi kesince. zam 

lobisi İri seksen uzandı.
Ama. Yine eSkkatk ob—ak İnana 
Çünkü gene nüfusumuz fazia 
Y ani Talep her zaman gündemde.
Enflasyon lobisi de. hep teri—e

I |

Bir şiHbet^ şefi işten 
ani—ştı.

D—ran bari a—d—re surdu :
Çok dhM—h re enet eda bir 

ge—çü. Yede» ^ûae sen rerd—zT”
NBdür —fi. |

Sunul gdiydi. Aaee c—tar cmsÜR- 
d-adfc*
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Aile doktorluğu uygulaması
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar, hayata geçi 
rihnesi planlanan aile 
doktorluğu uygula
masının, Türk sağlık 
sisteminde anahtar 
rol oynayacağını, 
hastanelerdeki yoğun
luğun, kuyrukların 
sona ereceğini ve 
hastanelerin yükünün 
azalacağını belirtti. 
Sistemin, 2004 yılının 
ilk yansında, nüfusu 
orta ölçekli bazı 
illerde uygulanmaya 
başlayacağını bildiren 
Ünüvar, 2-4 bin kişiye 
1 aile doktoru düşe
cek şekilde planlama 
yapılacağını, sosyal 
güvencesi olsun 
olmasın tüm vatan- 
daşlarm aile dok
toruna kayıt yaptıra
cağını bildirdi.
Genel Sağlık 
Sigortasına geçilme
den aile doktorluğunu 
başlatacaklarını ifade 
eden Ünüvar, sosyal 
güvencesi olmayan 
vatandaşların fatu
ralarının nasıl

karşılanacağı 
konusunda 
çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
kaydetti.
Ailfe hekimi uzman
larının yanı sıra belli 
bir eğitimden geçen 
pratisyen hekimlerin 
de aile doktoru olarak 
görev yapacağını 
anlatan Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Ünüvar, bu konuda 
kamuda çalışan per
sonele öncelik verile
ceğini, 
ihtiyaç halinde özel 
doktorlardan da 
yararlanılacağını ifade 
etti.
Ünüvar, bakanlık 
bünyesinde kurulan 
ve üniversitelerin aile 
hekimliği anabilim 
dalı öğretim 
üyelerinden oluşan 
Aile Hekimliği 
Danışma Kurulu’nun, 
hekimlere verilecek 
eğitimin kapsamı ve 
süresini belirlediğini 
bildirdi.
Kamuda çalışan ve 
aile doktoru olmak 

isteyen personele 
kendi maaşının yanı 
sıra kayıt yaptığı 
hasta başına prim 
verileceğini dile 
getiren Ünüvar, kamu 
dışından aile hekimi 
olarak çalışmak 
isteyen doktorların 
ise ayn bir ücret poli
tikasıyla özendirile
ceğini söyledi.
Ünüvar, 1 Ocak’ta 
Türkiye geneline 
yaygınlaştırılacak 
SSK-Sağlık Bakanlığı 
ortak kullanım, pro
tokolünde sevk zorun
luluğunun kalktığını 
anımsattı. Sevk işlem
leri nedeniyle bazı 
sağlık ocaklarında 
sorunlar yaşandığını, 
personel açısından 
zorluk çekildiğini 
anlatan Ünüvar, uygu
lama çerçevesinde, 
SSK’lı hastaların 
sağlık ocaklarından 
sevk almak zorunda 
kalmadan doğrudan 
devlet hastanelerine 
başvurabileceklerini 
kaydetti.
Ünüvar, protokolde 

yaptıkları bir düzenle
meyle, 65 yaş 
üzerinde yaşlılık ve 
malullük aylığı alan
ların da ortak kul
lanımdan yararlan
malarının yolunun 
açıldığını belirtti. 
Ünüvar, ortak kul
lanımının uygulamaya 
girdiği 1 Temmuz’dan 
31 Ekim’e kadar, 
ŞSK’nın, Sağlık 
Bakanhğı’na 45 trily
onun üzerinde borç
landığının hatırlatıl
ması üzerine, bundan 
sonra faturaların 
60 günde bir 
ödeneceğini bildirdi. 
Ortak kullanımdan 
doğan faturalandırma 
veya tetkik, 
tahlillerde çıkan 
sorunların çözümü 
için SSK ve Sağlık 
Bakanlığı 
yetkililerinden oluşan 
“Uzlaşma Komisyo 
nu”nun oluşturul
duğunu kaydeden 
Ünüvar, bu sorunların 
komisyon aracılığıyla 
çözüleceğini ifade 
etti.

Emekliye I 
vergi I 

kolaylığı !

Tek eve sahip 
emekli, gazi, 
şehitlerin dul ve 
yetimlerinden 2004 
yılında bina vergisi 
alınmayacak.
Karar, 1 Ocak 
2004 tarihinden 
itibaren geçerli 
olacak.
Resmi Gazetede 
yayınlanan Bakanlar 
kurulu kararına 
göre uygulamadan, 
-Kendisine bakmak
la mükellef kimsesi 
olup 18 yaşını 
doldurmamış olan

BURSA HAKİMİYETİ
KENT VE I

OLAY i
GAZETELERİNE I

İLAN ALINIR I

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

Fax: 513 35 95 I

Nüfüs cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ŞENGÜL ERDENİZ 
Sağlık kamame kaybettim. 

Hükümsüzdür 
Ahmet ERDENİZ

lar hariç olmak |
üzere hiçbir gefari 1 
olmadığını bel- I
geleyenler. I " 
-Gelirleri mün
hasıran kanunla 
kurulan sosyal 
güvenlik kurum- 
lanndan aldıkları 
aylıktan ibaret 
bulunanlar, 
-Türkiye sınırları 
içinde "brüt 200 
metrekareyi 
geçmeyen" tek 
meskene sahip 
olanlar yarar
lanacak.

Pasaportumu kaybettim 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. Hükümsüzdür.
SAADET MLDIZ
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AKP’de aday adayları içlendi 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden belediye başkanlığına aday adaylığını açıklayan 
Yönetim Kurulu üyesi Avukat Refik Yılmaz ile aday adaylarının sayısı 3’e çıktı. Yılmaz, 
aday adaylığını açıklarken, “Başkan ve personeli halkın hizmetçisidir” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Adalet ve 
Kalkınma
Partisi’nde Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı sayısı 
dün Refik 
Yılmaz’m aday 
adaylığını açıkla
masıyla üçe çıktı. 
Parti merkezinde 
düzenlenen törene 
diğer aday aday
ları İbrahim Çetin 
ile Cemal Aydın 
Aybey de katıldı. 
AKP Seçim 
Koordinasyon
Kurulu Başkanı 
Ali Okuroğlu, 
daima yeniliği 
düşünen, 
gönüllerde taht 
kuran partinin bir 
adayını daha açık
lamaktan gurur 
duyduğunu belirt
tiği konuşmasında 
"Aday adayları 
toplumun 
götünde benim
senecek biri 
olması lazım.
Bitim misyonu
muza sahip çıka
cak kişi olmaları 
nedeniyle gurur

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde belediye başkanlığına aday adaylığını açıklayan İbrahim
Çetin ve Cemal Aydın Aybey’den sonra dün de Refik Yılmaz aday adaylığını açıkladı

duyuyorum." 
şeklinde konuştu. 
Belediye 
Başkanlığı 
makamının güzel
likleri barındıran 
bir makam oldu 
ğunu vurgulayan 
Ali Okuroğlu, 
"Belediye Baş 
kanları büyük 
özveriyle kendi
lerini yenileyen 
insanlardır.
İnsanlar 
toplumun her 
kademesinde 
kendilerini nasıl 

yenileyebiliyor- 
larsa kuramlarda 
da böyle olma 
lıdır. Kapınızdaki 
son model ara 
bayı kullanamı 
yorsanız. Bir bil
gisayar kul- 
lanamıyorsanız 
çağa ayak uydu
ramazsınız" 
diye konuştu. 
HATALAR 
TEKRARLANMASIN 
Yıllar önce yapılan 
hataların tekrar
lanmamasını 
dileyen Okuroğlu, 

aksi taktirde 
telafisinin müm 
kün olmadığını 
söyleyerek, 
"Tabanın sesine 
uyulmalı, taban 
kimi istiyorsa onu 
seçmeli. İnşallah 
tüm adaylarımız 
aradığımız kriter
lere uyulması 
gerektiğini 
anlarlar” dedi. 
Aday adaylarına 
nasihat ta bulunan 
Ali Okuroğlu, 
"Bir başkasının 
atma binipte yola 

çıkmayın" derken, 
teşkilatın 
istemediği halde 
baskı yapılarak 
aday belirlenmesi
ni de onaylamadı 
ğını sözlerine 
ekledi.
AKP İlçe Seçim 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Okuroğlu, Küçük 
Kumla’da aday 
adayı sayısının 
beşe çıktığını 
belirtirken yeni 
aday adayının 
Ali Dur oldu 

ğuaaa açddadL. 
Kurşunlu Belde 
sinde Belediye 
Baskatakğı aday 
adayuun ikiye 
çıktığa» bddbreu 
Okur oğlu. yesû 
aday adayana 
Bayram AK 
Çayla oidağaaa 
söyledi.
Imurbey 
beldesinde AKP 
aday adayı olarak 
ise Hüseyin
Kar av aka Üe Rbris 
Ç iftci Madl baysan 
olduğu acddandı.
YILMAZ 
ADAY ADAYI 
AKP’deki topiaatr- 
da Gemlik Bek? 
diye Başkanhği'aa 
aday adayı 
olduğunu açık
layan Avukat llaflk 
Yılmaz, törene 
kat i Banlara yaptığı 
konuşmada.
Öncelikle 'Halk. 
belediyenin

Başkan re per
sonel ise hal km 
hizmetçileridir" 
prensibiyle yola 
çıkacağım soytedi

Herşey, Güzel ve Yaşanabilir bir Gemlik için 
Üniversite İçin Kaybedilen Zamanı

BİRLİKTE KAZANALIM...
iğlf CEMAL AYDIN AYBEY

Mimar
'W ADALE. VE KALKINMA PA.ÎTİSİ

AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADfcYI
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Bayan futbolcu yaşının 15’e indirilmesine tepki gösteren Zeytinspor Kulübü Başkanı İhsan Ünlü, alınan karara tepki gösterdi

“Süt liginde mi oynayalım ”
Zeytinspor Kulübü Başkanı Ihsan Ünlü, kulüp başkanlarının karan alınmadan 
baaşan futbolcu yaşının 15’e çekilmesini uygun bulmadıklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bayan futbolcu 
yaşının 15’e 
çekilmesiyle ilgili 
kararın mimarı 
olarak bilinen 
Gündüz Tekin 
Onay ın bu karan 
alırken etrafındaki 
memurlara 
danıştığını iddia 
eden İhsan Ünlü, 
"Kulüp başkan- 
ianyla toplantı 
yapmadan bu 
kararın alınmasını 
uygun bulmu 
yoruz. 15 yaşında
ki çocuğu deplas
man maçlarına 
nasıl götürürüz. 
Kurulacak lig süt 
ligimi olacak" 
diye konuştu.
1993 yılında 
amatör kümede ilk 
bayan futbolcu 
oynatan ve uzun 
yıllar Marshall 
Bayan Futbol 
takımını çalıştıran

Ünal Tombulel ile 
birlikte basın 
toplantısı 
düzenleyen İhsan 
Ünlü, "88-89-90 
doğumlu kızların 
oynayacağı lig 
değil, turnuva 
olur. Amaç bu 
kızların önünü 
mü açmak yoksa 
diğerlerinin 
önünü mü kapa
mak anlayamadık" 
görüşünü belirtti. 
ABLALIK LAZIM 
13 Aralık 2003 
tarihinde Futbol 
Federasyonu’ndan 
gelen yazıda belir
tilen "Bayanlar 
ligi yaş katogori 
sinde gençleşmeye 
gidilecektir. 
2003-2004 ve 
2004-2005 
sezonunda düzen
lenecek Bayanlar 
lifi müsabakaların
da 1988 ve daha 
sonra doğumlu

olan futbolcuların 
oynayabileceği bir 
lig oluşturulacak
tır" kararının 
bayan futboluna, 
darbe olacağı 
görüşünde birleşen 
Ünlü Tombulel, 
"Oluşturulacak 
takımda ablalık 
yapacak topçu
ların olması lazım. 
Federasyondan 
yakınlık bekli 
yoruz, tek yetkili 
olan Gündüz Tekin 
Onay’ın memurla 
rina değil, kulüp 
başkanlarına 
danışması gerekir" 
diye konuştular. 
Çocukların sokak
lardan toplan
madığının altını 
çizen Ünlü ve 
Tombulel, "Türki 
ye’de bünye sinde 
bayan takım oluş
turan kulüpler 
arasında birlikte
lik yok. Sesimizi

yükseltmemiz 
lazım" dediler. 
YİNE DE VARIZ 
Her türlü zor 
koşullara rağmen 
yinede bayan 
takımı oluşturacak
larını söyleyen 
İhsan Ünlü ve 
Ünal Tombulel, 
Azerbaycan uyruklu 
A diplomalı bayan

Lale Köprülü ile 
anlaştıklarını, 
kendisiyle birlikte 
13 topçu bayanın 
da İstanbul’dan 
gelerek çalışmalara 
başlayacaklarını 
belirttiler.
Mart ve Nisan 
aylarında oynan
ması beklenen 
maçların 

kurallarının da 
olmadığını öne 
süren Ünlü ve 
Tombulel, 
"Federasyondan 
haber bekliyoruz. 
Yapılacak toplantı 
sonrasında bayan 
futbolunun 
kaderide belirlen
miş olacak" 
dediler.

| JAPON GAZ SOBALARI MERKEZİ
[ SANYO-TOYOSET-TOYOSTOVE-TOYOKUNİ-ŞARP
I HER MARKA JAPON GAZ SOBANIZI

I ŞOK YEDEK PARÇA FİYATLARIMIZLA YENİLİYORUZ.
| JAMN SIRASI SAZYAİI SATIŞ VE SERVİSİMİZ VARDIR

TOYO TİCARET
MUTLU YILLAR DİLER 

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

EVİNİZİ -İŞYERİNİZİ- 
YAZLIĞINIZI

HIZLI VE DENGELİ ISITIR |
SICACIK BİR MEKAN 

TEKNOLOJİNİN KEYFİNİ
YASAYIN I

İSSİZ KOKUSUZ DUMANSIZ YANAR
PENCEREDE TERLEME, ORTAMDA RUTUBET Y AZ I 

FAN İLE IOŞIN KITIR, YAZIN SERİME^ I —

TEL:S13 71 »I ■

TURKCELL ABONELERİ |
FATURALARINIZI ■ 

fk A R î I K | 

«©şmsiLusR i

TURKCELL ABONE I
MERKEZİNE j

ÖDEYEBİLİRSİNİZ |
İSTİKLAL CADDESİ NO : 21 GEMLİK . 

TEL (0.224) 51 4 06 00
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ayıannoa îizyoıojı Bozulması
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp 
Fakültesi Fizyoloji 
Anabilim Dalı 
öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Neyhan 
Ergene, yaptığı 
açıklamada, kış 
aylarında sıcaktan 
soğuk havaya 
geçişlerde vücu 
dun adaptasyon 
sorunu yaşadığını 
bildirdi.
Bunun bütün 
canlılarda ortaya 
çıkan bir durum 
olduğunu, ancak 
insanlarda daha 
farklı görüldü ğünil 
vurgulayan Ergene! 
kendisini soğuğa I 
karşı ayarlayan 
vücutta özellikle 
ısının tasarruflu 
kullanılması için 
deri damarlarının | 
büzüldüğünü, 
ısı üretim me 
karizmasının çalış* 
masını sağlayan 
titremelerin ortaya

Tıp öğrencileri tiryaki çıktı
ÇÜ Tıp Fakültesi! 
Halk Sağlığı Ana 
bilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr.
Elçin Yoldaşcan Ve 
Prof. Dr. Şinasi 
Akdemir tarafından 
ÇÜ Tıp Fakülte 
si’nde 1. ve 6. 
sınıflarda okuyan 
301 öğrenciye 
anketler verilerek, 
sigara İçme sıklığı 
ve etki eden 
faktörler araştırıldı. 
Üniversiteye başla
manın farklı bir 
çevre ve yeni 
arkadaşlar tanıma 
gibi kişinin 
yaşamının değiştiği 
dönem olduğu 
belirtilerek, yaşları 
yaklaşık 17-19 
olan gençlerin 
sigaraya başlaması
na etki eden fak
törleri belirleme ve 

çıktığını kaydetti, 
frgene, bu nedenle 
fış aylarında 
ptremenin büyük 
»nem taşıdığını 
İfade ederek, 
"Titreme ısı üre

ttim mekaniz
masını harekete

I geçirerek vücudun 
j soğuğa karşı 
adaptasyonunu 
kolaylaştırıyor.
Yüksek ısı kaybı 
sırasında ortaya 
çıkan titremeler 
dışındaki, kişinin 
sağlıklı olduğunu 
gösterir" dedi.
Sabahlan Bir 
Fincan Pekmez İçin 
Ergene, ısı kay
bının yanı sıra 
vücuda kış ayların
da ihtiyaç duyduğu 
ısının üretiminde 
de yardımcı olun
ması gerektiğini 
vurgulayarak, 
bunun için beslen
menin büyük önem 
taşıdığını anlattı.

hangi yaşta oltırsa 
olsun bu davranışın 
kazanılmasını 
arttıran faktörleri 
belirleyip önleme 
çalışmalarının, 
sigarasız bir 
toplum mücadele
sine büyük katkı 
sağlayacağı 
kaydedildi.
Özellikle tıp 
fakültelerinde 
okuyan geleceğin 
hekimlerinin 
topluma örnek 
olması gerektiği 
İfade edilerek, 
araştırmaya, bu 
nedenle sağlık 
ordusuna katılacak 
ve hekim olarak 
toplum sağlığında 
etkili olacak tıp 
fakültesi öğrenci
lerinin alındığı 
bildirildi.
Araştırmada,

İsı üretiminin 
artırılması için yük
sek enerjili 
gıdaların tüke
tenine ağırlık 
verilmesinin daha 
iyi olacağını ifade 
eden Ergene, 
pekmez, bal, 
makarna ve süt 
gibi yüksek 
enerji veren 
gıdaların tüketi
minin artırılması 
gerektiğini söyledi. 
Sabahları A'den 
çıkarken içilecek 
bir fincan 
pekmezin, vücudun 
soğuğa karşı adap

sigarayı deneme 
oranın birinci 
sınıflar için yüzde 
57.2, altıncı 
sınıflarda ise yüzde 
75 sıklıkta belir
lendiği ifade edildi. 
Tüm grup için 
sigarayı deneme 
yaşı ortalamasının 
en az 10, en çok 
25 olmak üzere 16 
olduğu vurgulanan 
araştırmada, birin
ci sınıf öğrenci
lerinin yüzde 7.6, 

tasyonunu daha da 
kolaylaştıracağını 
belirten Ergene.
"Vücuda enerji 
sağlayan karbon
hidratlı yiyecek
lere yönelmek, 
adaptasyon un 
yanı sıra kişinin 
psikolojik açıdan 
da sağlıklı kalma 
sini sağlayacaktır. 
Soğuk havalar, 
kar yağışı ve 
kapalı hava 
fizyolojik olduğu 
kadar psikolojik 
olarak da kişiyi 
olumsuz yönde 
etkileyebilir" dedi.

altıncı sınıf öğren
cilerinin ise yüzde 
42.9 unun sigara 
içtiği tespit edildi. 
Sigara içmeye etki 
eden faktörlerin 
değerlendirmesinde 
ise sırasıyla cin
siyet. alkol alma, 
kardeşlerin sigara 
içmesi ve daha ileri 
sınıfta olmanın etk
ili olduğu saptandı. 
Alkol alma ile 
sigara arasında da 
ilişki bulundu.

Şarbona karşı 
etkili madde

Amer&ah 
bilim adam 
lan, şarbon 
bakterilerinin 
ürettiği zehre 
karşı etkili 
olan ve ant ı 
biyotiklerle 
birlikte kul
lanılması 
planlanan 
maddeler 
buldular.
Harvard Tıp 
Okulu nda görevli 
bilim adamı Lewis 
Cantley başkan
lığındaki ekip, 
küçük protein 
molekülleri olan 
milyarlarca peptiti 
inceledi ve 6 mad
denin etkili 
olduğunu saptadı. 
Şarbon bakt eri- 
lerinin ürettiği 
zehrin üc faktör
den oluştuğunu 
belirten bilim 
adamları, bulduk
ları toplam 6 mad
denin letal denilen 
faktörün aktivitesi- 
ni engelleyebildiği- 
ni kaydettiler. 
Cantley, bu 6 
maddeyle destek
lenen tedavinin 
yan etkilerinin ve

NÖBETÇİ ECZANE
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■ ■Birfiriı daha 
az olacağaru bekri ~ 
tr Şarbon bakteri
lerinin neden 
olduğu ak< ağer 
enfeksiyonları, 
bak t enlerle tek 
buru mücadele 
çoğunlukla yeter
siz nldnğundTi 
yüzde 90 or ananda 
ölümle sonuçların - 
•r Enfeksiyon gec 
teshis edildiğinde, 
bakteriler yüksek 
miktarda rehn 
üretmiş oluyor ve 
kullanılan antibiy
otikler zehre dbgi 
sadece bakterilere 
karsı etki gösteriy
or. Araştırmayla 
ilgiK makale.
Natnre Stroctnrai 

Bıologv 
dergisinde 
yaywn tandı
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Seçimlere katılacaklar
istifa etti CHP'lî kadınlar

z< 
b;
Seti 
Bat 
yaş 
çek 
kar 
ola 
Güı 
On. 
alır 
meı 
dar 
ede 
"Kı 
lan 
yajt 
kat 
uyc 
yor 
fci < 
ma 
nas 
kut 
ligi 
diy< 
199 
ame 
bay; 
oyn. 
yılla 
Bay 
takı

■ ■

Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
belediye başkanı 
adaylığı 
nedeniyle ilçe 
başkanlığı 
görevinden istifa 
ederken, yönetim 
kurulu üyesi 
Abdullah Güler’in 
de belediye 
meclis üyeliği 
aday adayı olmak 
için istifa ettiği 
öğrenildi.
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep

Faruk GÜZEL

Aygün de, 
partisinden 
belediye başkanlığı
na aday olması

I

M
SAJ 
HEI 
$O
JA

Recep AYGÜN

nedeniyle 
İstifa edenler 
arasında 
yer alıyor.

■ İbrahim Talan 
zatürree’ye yakalandı
Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı ve Genç 
Parti Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Talan’ın zatürree'ye 
yakalandığı öğrenildi. 
Havalann soğuması 
nedeniyle, soğuk 
algınlığı şeklinde 
başlayan rahatsız 
lığın yapılan tıbbi
kontrollerde zatürree ye çevirdiği 
görülünce, Talan 3 gün Muammer 
Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları bölümünde

tedavi gördü. Evinde dinlenmekte 
olan Talan, partisinden belediye 
başkanı aday adayı olmayacağını 
gazetemize açıkladı.

yılbaşıyı erken kutlad1

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kollan, bu akşam kutlanacak 
olan yeni yılı bir gün önce parti lokalinde biraraya gelerek, 
evlerinde yaptıkları pasta ve keklerle çay içerek kutladılar.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Kadın Kollan 
üyeleri Yılbaşı 
kutlamalarını 
erken yaparak 
yeni yıla 
girdiler. 
Kadın kollan 
üyelerinin yılbaşı
na değişik yer
lerde girmesi 
nedeniyle,

haftalık toplantı 
öncesinde 
Yılbaşı kutlaması 
yapmaya karar 
verdiklerini 
söyleyen Kadın 
Kollan Başkanı 
Okşan Tırpan, 
"Bugün 2003 
yılının son 
toplantısını 
yapıyoruz. 
Üyelerimizle 
bir araya

delerek 
evlerimizde 
yaptığımız 
yiyeceklerle 
Yılbaşını erken 
kutlamaya karar 
verdik. 2004 
yılının tüm 
ülkemize ve 
dünyamıza

getırmesmi 
ditiyorum* 
dedi.

“Üniversite, Sanayi ve Turizm şehri Gemlik için...

AK PARTİ

İBRAHİM ÇETİN
Dr. Vet. Hekim - Esnaf

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 
GEMLİK BELET /E BAŞKANI ADAY ADAYI
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