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aftahk Siyasi Gazete

I Ekmek 2500 Lira Oldu
Bursa’dan sonra Gemlik’te de ekmeğe zam geldi.
Bursa Gıda Sanayi ve İşveren Sendikası tarafından geç

tiğimiz hafta başlatılan zamlı ekmek satışı uygulaması Gem
lik Belediyesi ve Unlu Mamuller Kooperatifi’nin ortak karan 
uyarınca bir süre ertelenmişti. Zam teklifini Gemlik Beledi
yesine götüren Gemlik’li fırıncılar, Başkan Dimili’nin 15 
günlük erteleme isteğini bir hafta yapma kiçin ikinci bir tek
lif daha vermişlerdi. Fınncılann yoğun baskısı üzerine tekli-

D. Sayfa 3’te

Şehir içi trafiği gelecek yıl rahatlayacak

Çevre yoluna
* Kaymakam, Belediye Başkanı, Karayolları Bölge Müdürü, Siyasi parti temsilci

lerinin hazır bulunduğu törende kurban kesildi.
Cemal KIRGIZ

Gemlik’in şehiriçi trafiğini önemli ölçüde ra
hatlatacak olan Çevre Yolu projesinin inşaat çalış- 
malannın başlaması nedeniyle Karayolları Böge 
Müdürlüğü’nce kurban kesildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü sabah saat 10.00 da 
Mezarlık mevkiinde yapılan törende konuşan Ka
rayolları Bölge Müdürü Naci Canbaz, çalışmalar 
hakında bilgi verdi. Kaymakma Orhan Işın, Bele
diye Başkanı Nezih Dimili ve çok sayıda siyasi par
tilinin katıldığı törende konuşan Çanbaz, yolun u- 
zunluğunun kavşaklar dahil 4 bin 700 metre olaca
ğını belirterek, toplam toprak hafriyatının 418 bin 
591 metre küp, alttemel miktarının 21 bin 446 met
re küp, temel miktarın da 15 bin 697 metre küp o-

lacağını söyledi. Canbaz, “Çalışmalar şu an Toprak 
İşleri Müdürlüğü’nün emanet makinalarıyla yapıl
maktadır. 4 bin 700 metre uzunluğundaki yol üze
rinde 1 adet köprülü kavşak, 2 adet hemzemin kav
şak, 1 adet köprü, 17 adet çeşitli ebatlarda sanat 
yapısı ve 522 metrelik yüksek duvar yapılacaktır” 
dedi.

Çevre yolunun 2 yıl içinde bitirileceğini ve 20 
milyar lira harcanacağını belirten Naci Cambaz, bu
güne kadar kamulaştırma bedeli olarak 8,5 milyar 
lira ödenek geldiğini söyledi. Ş uanda Gemlik ge
çişinin yapımına başlandığını sözlerine ekleyen 
Canbaz, yolun Gemlik-Armutlu, Çınarcık-Yalova 
yolu projesine dahil edildiğini anlattı.

Gemide Uyuşturucu Operasyonu
Bursa Narkotik Şube 

Müdürlüğüne yapılan ih
bar sonucu Gemlik’e ge
len Narkotik şube ekiple
ri ve Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü yaptığı ortak o- 
perasyonda “Meriç” adlı 
Türk gemisini aradılar.

Deniz Nakliyata ait 
Türk bandıralı geminin 
Lübnan’dan Asbest getir

diği ve boşaltılmak üzere 
Borusan A.Ş. iskelesi a- 
çıklannda bekletildiği öğ 
renildi.

Yapılan ihbar sonu
cu sahil güvenlik botuyla 
gemiye yaklaşan Narko
tik Şube ekipleriyle, Gem
lik Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, gemiyi karış ka
rış arayarak uyuşturucu

ihbarının gerçek olup ol
madığını araştırdılar.

Yapılan araştırmada 
gemide herhangi bir u- 
yuşturucu maddeye rans- 
lanmazken Narkotik Şu
be Müdürlüğü yetkilileri 
gelen her ihbarı en ince 
noktasına kadar değerlen 
dirdiklerini söylediler.

Düğün sonrası havaya 
a tef etti

Ruhsatsız silahla 
yakalandı

Gemlik Belediye Dü
ğün Salonunda yapılan 
bir düğün töreni sonra
sında aldığı alkolün etki
siyle aşka gelerek hava
ya ateş eden İsmail Yük
sel (32) silahıyla birlikte
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Bunalıma giren yaşlı adam kendini 
astı

UMURBEY'DE
İNTİHAR

1
 Umurbey beldesi’nde meydana gelen olayda 

Gemlik, eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır’ın kar
deşi Halil Çakır girdiği bunalım sonucu kendini 
astı.

Perşembe gecesi meydana geldiği belirlenen in
tihar olayı Halil; Çakır’ın İstiklal Caddesi No. 12 

İdeki eski evinde.meydana geldi. Bir süredir eşi Şe
rife ve oğlu Celalle arasının açık olduğu bildirilen 
Halil Çakır’ın daha önce eşiyle boşandığı fakat tek- 

I rar evlendiği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk 1 torun sa
hibi 62 yaşındaki Çakır’ın, bir oğlunu yaklaşık 8 
sene önce traktör kazasında kaybettiği ve son za
manlarda sık sık ailesiyle tartıştığı belirlendi.

Zeytincilik ve rençperlik yaparak geçimini sağ
layan Halil Çakır’ın 2 gündür Parsbey Mahallesin
deki evine gitmediği ve eski evinde kaldığım belir
ten yakınları, Çakır’ın intihar edebileceğini düşün
medikleri için girişimde bulunmadıklarını söyle
diler.

Umurbey beldesini üzüntüye boğan olay, Halil 
Çakır’ın bir kartona tükenmez kalemle yazıp evi
nin kapısına astığı “Halil çakır’ın cenazesi burada 
yatıyor. Ben yazdım” şeklindeki yazısının okunup 
araştırılmasıyla ortaya çıktı. Evinin merdiven çı
kışında tavana iple kendini asarak intihar eden 
Çakır’ın cenazesi Cuma günü ikindi namazından 
sonra Umurbey mezarlığında toprağa verildi.

Başkanlığa Nermin Nikişli getirileli 
SHP Kadın Komisyonu 
Yeniden Oluştu

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Gemlik Kadın
lar Komisyonu yeniden oluşturuldu. Görevden alı
nan eski yönetimden boşalan yere yeni üyeler a- 
tandı.

Geçtiğimiz Perşembe günü parti binasında ya
pılan basın toplantısında konuşan yeni Kadın Ko
misyonu Başkanı Nermin Nikişli, yaptığı açıklama
da, kadın ve erkeklerin eşit özgür ve dayanışma 1- 
çinde birlikte yaşayacağı bir toplum oluşturmayı 
amaçladıklarını belirterek, “Kadınların tarih bo
yunca kalkınmada eşit pay almadıkları günümüz
de, eşit pay almalarını sağlayacak tüm çalışmaları 
sağlayacağız. SHP kırsal kesimde ücretsiz tarım 
işçisi, sanayide ikinci sınıf işçisi olarak kamu ke
simde ise yükselme öncelikle erkeklere tanındığı

Menderes Bugün Geliyor
Büyük Değişim Partisi Genel Başkam Aydın - 

Menderes, bugün Gemlik’te halka hitap edecek.
Yurt çapında örgütlenmesini tamamlayan ve bir 

süre önce Genel Kongresini yapan BDP yerel se 
çimler için' kolları sıvadı.

Bursa İl Kongresi nedeniyle Ağustos ayında il 
çemize kısa bir süre uğrayan Aydın Menderes, 
parti binasından halka' kısa bir konuşma yapmıştı.

Bugün saat 15.30 da ilçemize gelerek Hükümet 
Konağının önünde halka hitap edecek. Menderes 
in hükümetin çalışmalarını eleştirmesi bekleni 
yor.

ESKİ PAZAR CADDESİ ESNAFI DERTLİ..

Pislik içinde yüzüyoruz
Eski Pazar Caddesinde esnaflık yapan vatan
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Sivil Savunma
Tatbikatı Yapıldı

Gemlik İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen Sivil Savunma Tatbikatı Gemlik 
ilçe stadında yapıldı. Siyil Savunma personel ser
vislerinin 1 yıllık çalışmalarının tatbikinin yapıl
dığı gösteri haşanla, geçti.

Kaymakam Orhan Işın, Belediye Başkam Ne
zih Dimili, çok sayıda partili ve mülki amirlerle öğ
rencilerin izlediği tatbikatta genel durum, birinci 
ve ikinci özel durum çalışmaları1 sergilendi. Sivil 
Savunma Müdürü Osman Erciyas tarafından yö
netilen tatbikatta, senaryolaştırılan bir şehre yapı
lan hava saldırısı sonrası, sivil savunma teşkilatı, 
itfaiye, sağlık personeli, polis ve zabıtanın yaptığı 
ortak çalışmalar aktanldı. Taarruz sonrası altyapı 
ve PTT örgütlerinin de onanın çalışmaları temsili 
olanak başarıyla gösterildi.

Sivil Savunma teşkilatının oldukça başanlı gö
rüldüğü tatbikata 300 kişi katıldı. Temsili ev yan
gını ve akaryakıt istasyonu yangını ve söndürülme 
çalışmalarıyla hava taarruzu sırasında şehre atı
lan temsili bomba çalışmaları izleyenlere heyecan
lı dakikalar yaşatırken, tatbikat yaklaşık 2 saat
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İki Kuşak birarada
Baba Oğul Belediyede Görev Yapıyorlar

Gemlik Belediyesi’nde 
görevli zabıta memuru 
Cevat Tümer (50) ve oğ
lu Ali Tümer (23) aynı 
görev için ter döküyorlar. 
Baba oğul ikisi birlikte 
Gemlik’in en hızlı zabıta 
memuru olarak nam sa
lıyorlar.

24 yıllık zabıta me
muru olan baba Cevat 
Tümer, mesleğini çök sev 
dlğlni belirterek, “Oğlu-

munda zabıta, olmasını 
ben istedim. Ben bir yıl 
sonra emekli olacağım. A- 
ma oğlum bu güzel mes
leğe benden sonr a uzun 
yılar devam edecek. Be
nim için bu çok büyük 
bir gurur kaynağı’'’ dedi.

Bir yıllık zabıta me
muru olan oğul Ali Tü
mer ise, mesleğe babası
nın isteği üzerine girdiği 
imtihan sonrasında baş

ladığını belirterek, baba
sının mesleğinde başarılı 
olduğunu ve zabıta komi
serliğine kadar yükseldi
ğini belirterek, “Kısa sü
rede bu değerli mesleği 
çok sevdim. Babam .mes
lek konusunda çok yar
dımcı oluyor. Eğer Gem- 
lik’e iyi hizmet verebili
yorsak ikimiz içinde mut
lu bir olay olur. Ben de

Gençlik tiyatrosu oyuntula
rı ilgi bekliyor

“Turnelere Çıkmak 
istiyoruz”

Yaxtsı Sayfa 3’te

SHP Gençlik 
Komisyonundan 
Kan Bağış 
Kampanyası

Yaxısı Sayfa 3 te

J TAŞI GEDİĞİNE

i KOMEDYA
* MEYDA...
i KOMEDYA..?
$ ÇIKARA1 ÖVGÜ...
J ZÜLFİKÂRA SÖVGÜ.....
J AKA KARA
t KARAYA AK..
S ŞAŞKIN, ŞAŞKIN DUR BAK
J SEYRET DUR
* YAPTIRAN (PARA •
J VEZİR DE EDER, REZİL DE...
J NUMUNESİ MEYDANDA...
j EKRANDA... 
t
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HER BÜTÇEYE UYGUN \
ADAKLIKLAR

t 4 
t1 
0
*

TEL : 5134275 J

YIKINTI KUZU LOKANTASI GEMLİK !

I GEMLİK’TE EV LENİN
ÖZEL GOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 

g BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ - 
ff GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
9 TESİSLERİ|
£ 35 MİLYON PEŞİN - 3 MİLYON TAKSİT
* 90 M2 105 MİLYON VE 12 AYDA TESLİM

TESLİM

&

&
&

& 
&

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE S İZLERE

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

KAYIP

Diyarbakır Hazro Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Remzi: GÜLER

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden aldığım 163825 no 
lu Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. ,

Rahmi VURGUNLU

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret f
£
&

Gemlik :> PTT karşısı Tel : 0 (224) 5121736 <
£

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel 5385773 &
£

BURSA : Haşini İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 4?

i Demirciler Ticaret 
0
J ÇİMENTO — KİREÇ - TUHLA — KİREMİT
\ KERESTE VE YONSAN SUNTA ÇEŞİTLERİ 
0
f
j NİYAt AYTAŞ — YUSUF SÜREN

j bilumum İnşaat malzemeleri bulunu

\ TEL : 5131302
\ ORHANGAZİ CADDESİ NO. 115 — GEMLİK

»
l Yeni Yılına 87 gün kaldı 
i işyerlerini yıl boyunca en etkin tanıtım 
| takvim ile yapılır
| 21 YILLIK. MÖESSESEMİZ

l ZENGİN TAKVİM REŞİTLERİNİ SUNAK
r ■Türkiyenin en kaliteli takvimleri bizde, 
l Bir telefonunuz yeterligy 
| Bilmediğiniz kişilere kapılmayın 
I : ; "Q i 'î..
| Bizi Arayın
I ALOMUZ: 5131797
t * TAKVİM * ACENDA * EŞANTİYON
i ■ ; f" • . ■

I KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
S | Gazhane Caddesi No. 45 - Gemlik
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SHP Gençlik Komisyonundan 
Kan Bağış Kampanyası

SHP Gemlik Gençlik Komisyonu ile Kızılay, or 
taklaşa kan bağış kampanyası başlattılar.

Konu hakkında açıklama yapan, Gençlik Ko
misyonu Başkam Şafak Durmuş, 15 Ekim’den son 
ra başlatılacak kampanyaya tüm Gemlik halkını 

J beklediğini (belirterek, «Bu kampanyadaki amacı 
0 mız siyaset değil vereceğimiz kanlarla kan bula 
* mama sıkıntısına düşen vatandaşlarımızın bu sı

iki kuşak 
birarada
babam gibi mesleği Gem
lik’te zabıta komiseri o- 
larak bırakmak istiyo
rum” dedi.

Ruhsatsız Silahla Yakalandı
yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Be
lediye Düğün Salonunda 
bir tanıdığının düğünün
den çıkan ve alkollü ol
duğu bildirilen İsmail 
Yüksel aşka gelip nara a- 
tarak havaya ateş etme
ye başlayınca, devriye 
gezmekte olan Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince ya 
kalandı.

Emniyete gözaltına a 
İman Yüksel’in ruhsatsız 
tabancasının 7,65 mm. 
çapında Brovning marka 
olduğu belirlendi. Yüksel, 
çıkarıldığı mahkemece 
meskun mahalde ateş et
mek ve ruhsatsız silah ta
şımak suçundan tutukla
narak cezaevine gönde
rildi.

Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye 
Saymanlığı Satın Alma Komisyonu

Başkanlığından
Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda, cinsi, mik

tarı, geçici teminatı yazılı sarf malzemesi, Demir
baş malzemeleri, Diş malzemeleri ve ilaç 
alımı için 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
13.10.1993 ÇARŞAMBA Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartna
meler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye Say
manlığından ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği 
taktirde 50.000.-TL bedelle temin edilebilir, istek
lilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belge
lerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları iha
le saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza ver 
meleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇ. BED. TUT. GEÇ* TEM.

1- Demirbaş 5 kalem 37.437.000.- 1.123 900.-
Malz.

2- Diş Malz 20 kalem 11.580.000.- 467 400.-
3- İlaç 40 kalem 89.018.000 - 8.6T0.000.-
4-SarfMalz. 41 kalem 156.680.090.- 4.700.400.-

İHALB SAATLERİ :

Demirbaş malzemeleri : 13.10.1993
Diş malzemeleri : 13.10.1093
İlaç : 13.10.1993
Sarf malzemeleri : 13.10 1993

Saat 09.30 da
Saat 10.00 da
Saat 11.00 de
Saat 14.00 de

KAYIP 

Sinop Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nü 
fus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Şevket KAYAR

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım Eh 
liyetlmi kaybettim. Hükümsüzdür.

Hasanl YAZICI 

kıntılannı bir nebze gidermektir. Bu kampanya 
da partili partisiz tüm gençlerimize görev düş
mektedir» dedi.

SHP Gençlik Komisyonu Başkanı Şafak Dur
muş, kampanyanın periyodik olarak belli zaman
larda gerçekleştirmek istediklerini söyleyerek, bu 
konuda Kızılay yetkilileriyle ortak hareket ede 
çeklerini belirtti.

Ekmek 2500 Lira i 
fi onaylayan Başkan Dimili’nin b ukaran üzerine daha önce 
325 gramı 2 bin liradan satılan ekmeğin gramajı 350 grama 
çıkarılırken, fiyatı da 2 bin 500 lira oldu.

Konu hakkında bir açıklama yapan Kooperatif Başkam 
Şahin Danış, yapılan zammın yetersiz olduğunu vurgulaya
rak, un mamullerine yapılan zamların fırıncı esnafını zora 
soktuğunu, bu yüzden ekmeğe yapılan zammın 1 ay içinde 
tekrar yükseltilebileceğini söyledi.

0
T.C. GEMLİK

0 ASLİYE CEZA ' MAHKEMESİ
0 1993/179-207

J KARAR ÖZETİ
\ HAKİM : Ekrem Sabri YILMAZ 23910
$ CRAŞSAVCISI : Hayrettin UYSAL 22966
0 KATİP Halise ÇOKYAVUZ
0 SANIK : Hüsamettin ÇAKIR Şerafet
J tinoğlu 1957 doğumlu Gemlik Osmaniye mah. De
* ğirmen sok. No. 44
* SUÇ VE TARİHİ ; GIDA MADNELERİ TÜZt 
0 GÜNE MUHALEFET 2.12.1992
* KARAR TARİHİ : 7.7.(1993 
0
\ Sanık Hüsamettin Çalar hakkında glda madde 
$ leri tüzüğünün 179/dve 180/b maddesine muha 
0 lefet ettiğindeh eylemimle uyanı TCKnun 395.
* 59/2, 647 SK. 4/1,5 mad. uyarınca neticeten
J 1.750.000 lira ağır para cezasınla, cezalandırılma 
* sına ve 4 eşit - taksitlerle alınmasına.
\ TCKnun 402/1. mad. uyarınca sanığın ceza
0 müddeti olan 10 ay süre ile cürme vasıta kıldığı 
* meslek, sanat ve ticaretim tatiline.
J TCKnun 402/1-2 cümle uyarınca sanığın iş ye 
J rinin| takdiren 7 gün süre) ile kapatılmasına.
i TCKnun 402/2. mad. uyannca kesinleşen karar 
0 özetinin büyük harflerle yazılmak suretiyle ve 
J kapatma süresi kadar kalmak üzere sanığın iş ye 
J rinin göze çarpar bir yerine asılmasına. Ayrıca 
J hüküm |özeti)ntoı C. Başsavcılığına gönderilerek 
t masrafı hükümlüden alınmak üzere Ankara, İs 
0 tanbul ve İzmir’de yayınlanan ve trajı yüzbinin 
J üzerinde bir gazetede ve Gemlik’te yayınlanan ma 
J halli bir gazetede derhal ilanına dair, Kanun yol 
S lan açık olmak üzere sanığın yüzüne karşı karar 
0 verildi. 7.7.1992
t
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; EMRE KUNDURA 
0 
0

KAUtTKMi OÜVBNCB MYÎNCB AKLA
■MRE KUNDURA OKU* 

GKUtN GÖRÜM TS GÜVMUN 
O sin KBP aÜTMTOOt 

\ EMRE KUNDURA 
tüm ssnoİn çattnntfna moda 

l ÖNCÜLÜĞÜ yapmakta!»
0 
J KMRE KUNDURA StSUON

a»MPATt V® HOŞGÖRÜLÜ DAVHANV 
HtUASTİNDIB GÜVMN VNRMMKTHDSR.

EMRE KUNDURA 
0 
0

t PAZAR CAD. NO. 1 GBMUK’DS DER 
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* GENÇLİK TİYATROSU OYUNCULARI
$ İLGİ BEKLİYOR. j ■ • . W ■
0

\ Turnelere
0

\ çıkmak 
\ istiyoruz
J ' Cemal KIRGIZ
0
0 «Ah şu Gençler» adlı oyunlarıyla tüm Gemlik
0 İllerin büyük beğenisini kazanan Gemlik Gençlik 
* tiyatrosu üyeleri, başarılarının devamım getirmek 
J için yetkililerden ilgi bekliyorlar.
$ Gençlik Tiyatrosunun başrol oyuncusu ve baş
0 kanlığını yapan Hüseyin Koçer, tüm kısıtlı imkan 
0 lara rağmen, kendilerinin senaryosunu yazdıkları 
* ve kendi yetenekli arkadaş grubuyla sahneye koy 
J duklan oyunlarının büyük ilgi ve beğeni gördüğü 
* nü, gelen seyirci ve yapılan alkışlardan anladıkla 
0 nni belirterek «Herkes, siz çok yeteneklisiniz. 
0 çok iyisiniz, vallahi bravo size, turneyede çıksa 
J nız. Çok iyi olur diyor. Ama nasıl çıkacağımızı 
* hiç sormuyor. Sahneye koyduğumuz oyunları ya 
0 Gemlik Lisesi ya da Gazi İlköğretim Okulu Salo 
0 nunda çok az bir ücretle oynuyoruz. Bu da an 
J cak kostüm paramızı karşılıyor. Bu' durumda na 
\ sil turmeye çıkabiliriz» dedi

Tiyatrodaki arkadaşlarının başarılarını tüm 
0 Türkiye’ye yaymak istediğini vurgulayan Koçer, 
0 «Hem! bizler gibi< tiyatroya ilgi duyan gençleri 
J kahvehane köşelerinden kurtarmak, hem Gemlik 
S in ismini duyurmak için bu çok iyi teşvik fırsatı 
0 olur ama bu güne kadar bize sahip çıkan olmadı 
0 Tek tesellimiz, bizi izlemeye gelen seyircimiz» c 
J yeı konuştu, 
0

Pislik içinde yüzüyoruz
daşlar, taşan kanalizasyon sularının, tüm caddeyi 
ve ara sokakları kaplamasına isyan ederek, yetki 
lileri sorunu -çözmeye davet ettiler.

Yaklaşık 600 metrelik Pazar caddesinde 350 
den fazla esnaf olduğunu belirten vatandaşlar, 
bu esnafların arasında, gıda maddesi 'satanlar 
dan; eczaneye, marketten kahvehaneye kadar 
çok yönlü işyerlerinin olduğunu bildirerek, «Biz 
bu pislik içinde nasıl temiz, sağlıklı' imal sattığı 
mızı söyleyebiliriz. Başta biz daha sonra müşte 
rilerimiz, bu lağım sularına basarak, dükkanlara 
oradanda evlerine gidiyor. Yetkililer kolera’ya, 
fo’ya davetiyemi çıkartıyor» dediler.

Bir süreden beri devam eden kanalizasyon taş 
malarını belediyeye defalarca bildirdiklerini öne 
süren esnaflar, her seferinde inşallah yapacağız 
sözüyle karşılaştıklarını vurgulayarak, «Artık bu 
nun inşallahı, manşallahı kalmadı. Kanalizasyon 
lan boşaltıp, kapatamıyorlarsa, itfaiyeye bu so 
kaklan yıkatsınlar, onu bile yapamıyorlar. Biran 
önce bizi bu pislikten kurtarsalar iyi olur» dedi 
ler.

SHP Kadın komisyonu
bir ortamda çalışan kadınların sorunlarına eğilme
yi, çalışma yaşamında eşitliğin sağlanmasının vaz 
geçilmez koşulu olarak görürüz. SHP gelecek ku
şakların mirnan olarak gördüğü kadınların eğiti
mine de özel önem verir. SHP Kadın Komisyonu, o- 
larak herkesin ev aile iş çalışmalan sonunda ken
dini geliştirecek her türlü faaliyette bulunmaları
na yardımcı olacağız” diye konuştu.

Başkanlığa Nermin Nikişlinin getirildiği Ka
dın Komisyonu Başkan Yardımcılığına Ferhunde 
Altıner, Sekreterliğe Aynur Demir, Eğitim Sekre
terliğine Behice Tekin, Saymanlığa Yüksel Uğur, 
Üyeliklere de Gülsen Turan, Gülçin Akyıldız, Neri
man Çetintaş, Gülsen Özturan ve Tülay Ülver se
çildiler.

Sivil Savunma Tatbikatı
sürdü. Tatbikat sonrası bir konuşma yapan Gemlik 
Kaymakamı riıan Işın, Sivil Savunma personeline 
teşekkür etti.
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AYDIN MENDERES
BDP Genel Başkam

MEHMET KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkam

ık Siyasi Gazete

MENDERES 
GELİYOR..!
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Değerli Gemlik’liler 33 yıl sonra
Sayın AYDIN MENDERES sahneye çıktı 

BDP GENEL BAŞKANI SAYIN MENDERES 
Gemlikle çok önemli mesajlar vermek için

Bugün
saat 15.30 da halka hitap edecektir. 

Tüm Gemlikliler Davetlidir.
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BU EL MENDERES’İN ELİDİR TUTUN 
BU SES MENDERESİN SESİDİR DUYUN 
VUR MÜHÜRÜ DEĞİŞTİR

"D emokasi için ve Demokrasi içinde*’ değişim 
“Büyük Türkiye için büyük değişim" 
“Kalkınmayı yeniden başlatmak ve yoksulluğu 
yenmek için Büyük Değişim"

4 
4
4 
44 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
i
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4 
4
4
’

BDP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI
TEL : 5142048
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Küçük Sanayi Sitesinde Kayyumlu Genel Kurul yapıldı

Yönetime 4 yıl 
yetki veıildi

Gemlik Küçük Sanayi, Sitesi Yapı Kooperatifi 
nin Kayyum Heyeti tarafından yaptırılan Genel 
Kurul toplantısında eski Başkan Süreyya Bayrak, 
bu kez 4 yıllığına yeniden yönetime seçildi. Ge" 
nel kurulu iptal ettirenler kongreyi terk ettiler.

Pazar günü saat 14.00’de Site Toplantı Salonun 
da yapılan Genel Kurul, toplantısında konuşan 
Mahkemece atanmış Kayyum Heyeti Başkam Av. 
Şerafettin Gökalp, bazı üyelerin geçen genel ku 
rulda alınan eksik kararlar nedeniyle toplantının 
mahkeme tarafından iptal edildiğini ve 3 kişilik 
Kayyum Heyetinin yeni Genel Kurulu toplamak 
la görevlendirdiğini' bildirdi.

BDP Genel Başkanı

MENDERES
Büyük Değişim Partisi 

Genel Başkanı Aydın 
Menderes partisinin yurt 
genelinde başlattığı açık 
hava mitingleri programı 
çerçevesinde Bingöl’den 
sonra Gemlik’e de gele
rek bir konuşma yaptı. E 
şi Ümran Menderes, eski 
AP Tarım ve Köy İşleri 
Bakam Cemal Külahlı, İs 
tanbul İl Başkanı Turhan 
Şahin, Bursa İl Başkanı 
Ahmet Özkul, ilçe başka
nı Mehmet Kaptan ve çok 
sayıda partilinin katıldı
ğı gezide Gemlik’e uğra

ANAP’lı Gençlerden Yiyecek Yardımı
ANAP Gemlik Gençlik Komisyonu yoksul ve yardıma müh 

taç ailelere yiyecek yardımına başladı.
Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet Dinç, yaptığı açıkla 

mada, her ay bir mahalleye yiyecek yardımında bulunacak 
lannı belirterek, ilk etapta Hamidiye mahallesinde 50 aile 
ye yiyecek dağıtarak kampanyaya başladıklarım söyledi. 
Dinç, hazırladıkları torbalarda 10 çeşit yiyecek yanında 
ANAP ve Türk bayrağı’da bulunduğunu belirtti.

Genel Kurul Divan Başkanlığına M. Fikri Ünal 
ı, Saymanlıklara Abdullah Ay ve Ahmet Sözün 
eri’ni getirerek başladı, Kayyum Heyetine Semih 
Aşkın ve Ahmet Güler tarafından 20 gün önce 
den gündeme eklenmesi için verilen; Hesap' Ko 
misyonu kurulması, kura çekimi1 ve yasalara ay 
kın yapılan arsa satımı nedeniyle sorumlulara da 
va açılması istemi, 3 evet oyuna karşın 83 oyla 
kabul edilmedi.

Seçim gündem maddeleri genel kurulda yeni 
den eski yöneticilerin aday olmaları üzerine, di 
vana verilen bir başka önergede, Anasözleşmenin

Devamı Sayfa 3’te

yağmur altında konuştu

İKTİDARA
yan Aydın Menderes ha«s 
vanın yağmurlu olması 
nedeniyle ancak yaklaşık 
800 kişiye konuşabildi.

Hükümet meydanında 
yaptığı konuşmasına ül
kenin ciddi meseleleri ol
duğunu belirterek başla
yan Aydın Menderes, 
DYP-SHP koalisyonuna 
veryansın ederek, Tansu 
Çiller hükümetinin başa
rısız bir yönetim gösterdi 
ğini öne sürdü. Menderes 
«Sayın Başbakan’ın başa
rılı olduğu tek konu bir 
önceki hükümet ile ilgili

öğretmenler Sorunların barışçı yollarla çözümünü istiyor

Eğit-Sen’den Teröre Kınama
Eğit-Sen Gemlik ilçe temsilciliği düzenlediği 

basın toplantısında son günlerde tırmanışa geçen 
PKK saldırılarını kınayarak, toplumun bütün ke
simlerini derinden yaralayan bu olayların bir an 
önce bitmesini istediler.

Temsilcilik adma açıklama yapan Eğit-Sen 
Gemlik Şube Başkanı Abdullah Çelik, Doğu ve Gü
ney Anadolu Bölgelerinde sürmekte olan kirli sa-

Belediye Meclisi Ekim toplantıları başladı

Yol ve Okul için 
Meclisten Okey

Gemlik Belediye! Meclisi, Ekim ayı olağan top 
lantılanna başladı. İlk toplantıda Karayollarına 
ye Anadolu Lisesine belediye mülkiyetindeki ar 
saların devrine izin verildi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında 
-toplanan Belediye Meclisine CHP’li Ali Yıldırım 
katılmadı.

Bir önceki toplantıda görüşülen konuların tuta 
Haklarının okunarak kabul edilmesinden sonra, 

‘.‘Armutlu Çevre yolunun geçeceği yerlerdeki bele 
diye taşınmazlarının Karayollarına devri 439' mil 
yon bedelle kabul edildi. Tüm üyeler devir işlemi 
ne olumlu oy kullandı.

Gündemin biri başka maddesinde, Hamidiye 
Mahallesine yapılması planlanan Anadolu Lisesi' 
için belediyeye ait arsaların metre karesi 50 bin

Devamı Sayfa 3’te

ÇATTI 
leştirileridir. Gerçekten 
birinci DYP-SHP hüküme 
ti başarılı olamamış vaat 
lerini tutmamıştır. Ama 
unutulmamalı ki bugün
kü iktidar dünkünün de
vamıdır. Sayın Başbakan 
da dünkü hükümetin eko 
nömiden sorumlu bakanı
dır. Şimdi kendi başarısız 
lığının mazereti olsun di
ye dünü kötülemesi, suçu 
dünkü başbakan bugün
kü Cumhurbaşkanına fa 
tura etmesi kendisini so
rumluluktan kurtarmaz.

Devamı Sayfa 2’de

Halk Eğitim Kuaför 
Kursu Açılıyor

Gemlik Halk Eğitim 
Merkez Müdürlüğünce 
Kuaför kursu açılacağı 
bildirildi.

İlçede ilk kez Kuaför 
Kursu açılacağını bildi
ren Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü yetkilileri, 
kursa 20 Ekim 1993 tari 
hine kadar kayıt yaptın 
labileceğini söylediler.

Halk Eğitimin meslek 
kazandırıcı kursları ilçe
de büyük ilgi görüyor.

Karısını Av
Tüfeğiyle öldürdü

Hüseyin Al (54) adlı şa 
his, kendisini eve alma
yan 30 yıllık karışı Hami 
de Al’ı (49) av tüfeğiyle 
vurarak öldürdü.

Geçtiğimiz hafta saat 
28.00 sıralarında Osmani 
ye Mahallesi Kaşkaya so 
kak No 11 deki evde mey 
dana gelen kanlı olayda, 
bir süredir karısıyla ara
sı açık olan ve ilçede «Ka 
marot Hüseyin» diye ta
nınan Hüseyin Al, aldığı 
alkolün etkisiyle eşiyle yi 
ne tartışmaya başladı. E 
şi, Hamide Al’ın «Evden 
defol git. Bıktım senden» 
sözlerine sinirlenen Al, 
duvarda asılı bulunan Hu

’ Devamı Sayfa 3’te

ilçe Meclisi 
Bugün Toplanıyor

Kaymakamlıktan yapı
lacak açıklamada, ilçe 
meclisinin bugün toplana 
cağı bildirildi.

3 Ocak 1992 tarihinde 
Başbakanlık emirlerince 
oluşturulan İlçe Meclisle 
ri, ilçelerde siyasi parti 
yöneticileri, Daire müdür

’ Devamı Sayfa 3’te

Eğit-Sen Olayı kınadı 
Öğretmenler Ek ders 
Ücretlerini Alamadı

Devlet
Hastanesine
Seyyar Röntgen
Cihazı Alındı

Yazısı Sayfa 3 te

Yazısı Sayfa 3’te

Minibüsçülerden
Tepki

Yazısı Sayfa 3 te

Fıstıklı Muhtarlığı 
TEK Kampını Yıllık 
516 Milyon Liraya 
Kiraya Verdi
Yaztst Say fa 3 te

ÇMİDIKLARL ARAÇLARI SAHTE 
BELGELERLE SATIYORLARDI..

ARAÇ ÇETESİNE 
DARBE

Çeşitlj yerlerden çaldıkları otoları sahte plaka 
ve belgelerle satan 4’lü çete Gemlik Polisi tarafın 
dan yakalandı.

Önceki gece saat 04.00 sıralarında ilçenin Ma 
nastır Mevkiinde polisler tarafından şüphe üzeri 
ne aranan 34 LMF 01 plakalı özel araçta 3 adet 
9 milim çapında silah, 7 şarjör, 150 mermi ve çok 
sayıda sahte belge ile plaka düzenlemede kulla 
nılan lastik mühür ele geçirildi.

İzmir Polisi tarafından da araba hırsızlığı ve 
sahte evrak düzenleme suçlarından aranan Meh 
met Ali Güçlü (27), Suat Avcı (25), Metin Ertuğ 
rul (38ı), Özkan Abibal (25) adlı şahıslar polis ta 
rafından gözaltına1 alınırken bu şahısların kullan 
dığı 34 LMF 01 plakalı aracında sahte plakalı ve 
çalıntı olduğu saptandı.

Olayla ilgili! (soruşturma derinleştirilerek (sürü! 
yor.

SHP’li Kadınlardan 
Başkana Ziyaret

SHP Kadın Komisyonu üyeleri Belediye Baş 
kanı Nezih Dimili’yi ziyaret ederek çalışmalar; hak 
kmda bilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta tanışma ziyaretlerine devam 
eden SHP’li yeni! Kadın Komisyonu üyeleri Bele 
diye Başkanı Nezih Dimili’yi makamında ziyaret 
etti. Başkan Dimili SHP’li kadınlara ilçede su sı 
kıntısının geçici olduğunu, yeni bir artezyenin 
devreye sokulduğunu, binlerce metre kare parke 
döşendiğini, Atatürk Kordonunun ilçeye yeni bir 
çehre kazandıracağını belirterek çalışmaları hak 
kında b^lgi verdi», ve kadınlardan çalınmalarını 
desteklemelerini istedi.

Umurbey Sağlık Lisesi 
Sınavı Yapıldı

Umurbey beldesinde bu yıl açılan Sağlık Mes 
lek Lisesi’ne alınacak öğrencileri belirlemek için 
Bursa Kız Sağlık Meslek Lisesi’nde yapılan sınav 
lana ortaokul mezunu 310 kız öğrenci katıldı. Sı 
navûarda başarı olan 60 öğrenci, alınacak.

1993-94 öğretim yılında eğitime başlayan Umur 
bey Sağlık Meslek Lisesine 90 öğrencinin alınma 
sı için gerekli girişimlerde bulunulduğunu belir 
ten İl Sağlık Müdürü Erol Afşin, başvuru sonucu

Devamı Sayfa 3’te

TAŞI GEDİĞİNE

Yetti Gayri...
SOKULUNCA NptFAK, 
BOZULDU DİRLİK. 
ÇOK ZOR OLSADA, 
SAĞLANSIN SOLDA BİRLİK. 

iÎKİ KARA, BİR DENİZ 
S|İZ BİZDEN, BİZ SÎZDENİZ. 
YURTSEVERLER, DEVRİMCÎLER, CUMHURİ 
YETÇİLER, KEMALÎSTLER’DİR 
DAVANIN ERİ, 
ONLAR TAYjtN EDECEKLERDİR LİDERİ 
NEO? AYRI GAYRİ 
YETTİ; YETTİ GAYRI 
GEMİ VURMADAN KARAYA 
GELİN BİR ARAYA...

Stıan. ‘Ctanet



12 EKİM 1992 SALI Körfez SAYFA

; Aydın Menderes
*
J Sadece kendi sorumluluk 
J anlayışını daha doğrusu 
J sorumluluktan kaçışını or 
J taya koyar» dedi.
J Hükümetin özelleştir- 
J me politikasını da eleşti- 
J ren Menderes «Sayın Baş 
f 'bakan ekonomi duvara 
t çarpacak direksiyonu kır 
j mak lazım diyordu bu yol 
* da hiçbir şey yapılmamış 
J tır. Özelleştirme ilgili söy 
* ledikleride bu konunun 
* ne kadar uzağında olduk 
J lannı gösteriyor. Ciddi 
J bir özelleştirme modelleri 
J ve politikaları yoktur. Ö- 
J zelleştirmeye sadece pa- 
J zartama açısından yaklaş 
J maktadır bu ise ekonomi 
J mizi ve KİT’leri daha bü 
J yük bir çıkmaza itecek- 
J tir» diye konuştu.
J Dış politikada da DYP 
J SHP hükümetinin pasif

ve etkisiz kaldığı görüşü
nü savunan Menderes, 
«Bu iktidar dünde bugün 
de Balkanların, Bosna 
Hersek’in Kafkaslar ve 
Orta Asya'nın Türkiye’
nin çıkarları için taşıdığı 
önemi bir türlü kavraya 
mamıştır. Bu bölgelerle 
ilgili dünyadaki konjöktü 
rü de izleyememiştir. İş
te ilk yüz günün tablosu 
budur. Söz işin önünde - 
dir. Propaganda da icra
atın önündedir. Bu du
rumda DYP-SHP koalisyo 
nunun dışında ANAP hiç 
bir ciddi proje üretemedi 
ği, mevcut düzenin deva
mım oynadığı ve yolsuz
luk konularında pek faz
la birşey söyleyemediği i- 
çin ciddi bir muhalefet 
boşluğu oluşturmaktadır. 
Mecliste yolsuzluk dosya

İktidara Çattı
Daha sonra Gemlik İl- J 

çe binasını ziyaret eden J 
Aydın Menderes’e ilçe baş J 
kanı Mehmet Kaptan ta- J 
rafından bir plaket veril- J 
di. İlçe binasından sonra J 
Umuıhey beldesine giden $ 
Menderes, burada halka J 
yaptığı konuşmada Gem { 

. lik ve Umurbey’in demok J 
rasinin kalesi olduğunu J 
söyleyerek, daha uzun ko J 
nuşmak için tekrar gele- * 
ceğini bildirdi. Menderes, J 
daha sonra Türkiye’nin 3 J 
ncü Cumhurbaşkanı Ce - { 
lal Bayar’ın anıt mezarı- J 
nı ziyaret ederek, fatiha J 
pkudu. *

Menderes, ilçe örgütü J 
tarafmdan Gemlik Tibel J 
Otel’de verilen akşam ye- J 
meğinden sonra Ankara J 
geri döndü.

lan ile ilgili takas odası 
kurulmuştur. Kim kimin 
açığım yakalarsa o öteki
nin açığım gösteriyor. 
Bunların hiç bir helali bil 
mezler. Bilmedikleri için 
ANAP’ta da DYP’de de ol 
madun Allah’ıma çok şü
kürler olsun.» dedi.

Özel televizyonlar ve ba 
zı basın organları arasın
daki çatışmayada deği
nen Menderes, «Doğrudur 
yanlıştır orasını bileme
yiz ama ne kadar 'kirli ça 
maşırlan varsa ortaya se 
riyorlar. Bu arada hükü
metin şimdiki Başbakanı 
Tansu h'anım, DYP Bü
yük kongresi öncesinde 
bir gazeteye üçte biri fa
izsiz, yüzde otuzuda kre
disiz olmak üzere 300 mil
yar lira civarında parayı 
veriyor» dedi.

GEMLİK LİONS KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN
KONGRE İLANI

Demeğimizin Mali Genel Kurulu aşağıda yazılı 
gündeme göre 27 Ekim 1993 Çarşamba günü saat 
14.00’de Gürle İş Merkezi Kat 4 No. 151de yapıla 
çaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Ekim 
1993 Cumartesi günü' aym yer ve saatte ikinci 
toplantı yapılacaktır.

Üyelerimizin teşrifi rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1— Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2— Başkanlık divanı teşkili
3— Faaliyet raporu, bilanço gelir gider hesapla 
rının okunması ve müzakeresi
4— Denetçi raporunun okunması
5— Yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
6— Dilekler ve kapanış.

Bir turist bin turist demektir

Yeni Yılına 80 gün kaldı 
işyerlerini yıl boyunca en elkln lanılım 

12 . lakvim ile yapılır »sş s
21 VllUK MÛESSESEMİZ

ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

Türkiyenin en kaliteli takvimleri bizde. 
Bir telefonunuz yeterli 

Bilmediğiniz kişilere kapılmayın

Bizi Arayın j
i

ALOMUZ : 5131797 i
* TAKVİM * ACENDA * EŞANTİYON î

i 
4.
i 
i

»''M 4
____M i

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ i
Gazhane Caddesi No. 45 - Gemlik I

i
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i öğretmenler ekders 
{ücretlerini alamadı
t

İlkokul öğretmenleri Eylül ayı seminerleri üc- 
0 retlerini alamadı. Eğit-Sen’den yapılan açıklama- 
0 da “Hakkımız gasp edilmiştir” dendi.

Gemlik Öğretmenler Lokalinde düzenlenen ba- 
j sın toplantısında, temsilcilik adına konuşan Eğit- 
* Sen Şube Başkam Abdullah Çelik “Yaşam şartlan 
* gü,nden güne ağırlaşırken, enflasyon hergün sof- 
* ramızdan birkaç lokmayı eksiltirken bu yetmezmiş 
J gibi basiretsiz yöneticiler yüzünden Eylül ayı ek 
J ders ücretleri de haksız bir şekilde tırpanlanmış, 
J gasp edilmiştir. Bu yapılırken gerekçe olarak yıl- 
J lık çalışma takviminde 1-10 Eylül tarihleri arasın- 
J daki sürenin seminer çalışması olarak adlandırıl- 
J mamış olduğu ileri sürülmektedir” dedi. 
0

Ek ders ücretlerinin ödenmesi ile ilgili düzen- 
J lemede “Seminer çalışmasına katılan ilkokul öğ- 
J retmenlerinin ek ders ücretinin açıkça belirtildi- 
J ğini öne süren Çelik, “Bilindiği gibi her yıl 1 Eylül 
J de göreve başlayan ilkokul öğretmenleri, okulların 
J açılacağı güne kadarki şüreyi seminer çalışması
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TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, sevgili babamız, eski gazeteler bayii

ARİF AYARI
3 Eylül 1993 günü kaybettik.

Cenazemize katılan, telefonla, telgrafla çelenk gön
dererek bizlerin acılarını paylaşan, arkadaş, eş, dost ve 
akrabalarımıza teşekkür ederiz.

AİLESİ
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Fıstıklı Muhtarlığı TEK 
Kampını yıllık 516 milyon 
liraya kiraya verdi

Fıstıklı Köyü tüzel kişiliğine ait TEK Kampı 
10 yıl süre ile kiraya verildi.

TEK tarafından yıllarca yazlık dinlenme tesis 
leri olarak kullanıldığı için adı TEK Kampına çı 
kan, gerçekte ise Fıstıklı Köyü tüzelj kişiliğine ait 
olan tesisi îstanbul’lu bir Avukat 516 milyon lira 
ya kiraladı.

Kapalı zarf usulü ile yapılan ihale sonucunda 
ihaleyi kazanan şahsın adı açıklanmadı.

10 dönüm arazi üzerine kurulu ve denize sıfır 
olan kampın bünyesinde restaurant disko, taver 
na ve 150 yatak kapasiteli dinlenme tesisi bulunu 
yor.

Köy muhtarı Coşkun Sevinç, «Muhtarlığa her 
yıl masraflardan sonra 400 milyon lira gelir geti 
recek olan kamp 10 yıllık süre ile aynı kişide kira 
da: kalacak ve yıllık %35 kira artırımına gidile 
cek» dedi.

\ Demirciler Ticaret ;
0 0
' ÇİMENTO — KİREÇ - TUHLA — KİREMİT J 

KERESTE VE TONSAN SUNTA ÇEŞİTLERİ * 
5 \

NİYAt ATT AŞ — YUSUF SÜREN 

0 BİLUMUM İNŞAAT MALZEMELERİ BULUNUR. ' 

\ \ 
\ TEL : 5131302 ,.n> J
0 ORHANGAZİ CADDESİ NO. 115 — GEMLİK 
* 1 

yaparak geçirir ve ek ders ücreti alırlardı. Bu öğ
retim yılı başında da ilçemiş ilkokulları ile ilköğ
retim okulları birinci kademede görevli öğretmen
ler 1 Eylül’de göreve başlamış ve mesleki çalışma
ları sürdürmüşlerdir. Çalışma takvimini hazırla
yanların ilgisizliği, dikkatsizliği nedeniyle adı ge
çen tarihler arası süreyi seminer çalışması olarak 
adlandırmamış olmaları bu hazsızlığa neden ol - 
muştur. Görevini yapma aczi içindeki yöneticiler 
yüzünden bizler ek ders ücreti alamazken, Bursa 
il merkezi ile bazı ilçelerde ek ders ücretleri öden
miştir. Ülke genelinde ise Bursa ili dışında hiçbir 
yerde benzer sorun yaşanmamıştır” şeklinde ko
nuştu.

Abdullah Çelik, açıklamasını “Gemlik’te gö
revli ilkokul öğretmenlerine yapılan haksızlığı kı
nıyor, yöneticileri personelin hak ve çıkarlarını ko
rumakta titiz olmaya çağırıyoruz. Hak ettiğimiz ek 
ders ücretlerinin vakit geçirilmeden ödenmesini is
tiyoruz” diye tamamladı.

SAHİBİNDEN
SATILIK DAİRE

KALORİFERLİ
95 m2

0
İki oda bir salon

2. Kat, Zeytin Hali 
Karşısı

255.000.000 TL. 
Peşin

Tel : 5136192

EĞİT-SEN’DEN TERÖRE KINAMA 
vaştan Eğitim emekçileri ve eğitim kurumlarının 
zarar gördüğünü belirterek, “Eğitim emekçilerine 
yönelik PKK, Kontgerilla ve Hizbullah tarafından 
yapıldığı ileri sürülen saldırılan sonunda çok sayı
da meslektaşımızı kaybettik. Bir çoğu da yaralan
dı. Sakat kaldı. Yüzlerce okul kapalı pek çok okul 
binası yakıldı. Son olarak Tunceli Pertek’te mey
dana gelen lojman baskınında, dört meslektaşımızı 
kaybetmiş bulunuyoruz” dedi.

Abdullah Çelik, hangi gerekçe olursa olsun, 
silahsız sivil insanların katledilmesine karşı olduk
larını bildirerek, “Kimden hangi örgütten hangi 
kurum ve kuruluştan gelirse gelsin, eğitim emek
çilerine ve eğitim kurumlanna yönelik saldırılan 
şiddetle kınıyoruz. Bu kirli savaşın biran önce so
na ermesini, sorunun barışçı yollardan çözülmesi
ni diliyoruz” dedi.
YÖNETİME 4 YIL YETKİ VERİLDİ 
63. maddesi hatırlatularak, mahkemece (görevden 
alınan eski yöneticilerin birdaha seçilemiyeceği 
Kayyum Heyeti ve divan tarafından ele alındı. 
Üç Avukattan oluşan Kayyum Heyeti, yaptıkları 
incelemeden sonra eski yöneticilerin suçlu olma 
dıklannı, kanaatlerinin bu kişilerin yeniden aday 
olabilecekleri olduğunu söylemeleri üzerine karar 
oylandı ve genel kurulca red edildi.

Yönetim Kurulunun 4 yıl süreyle ve beş kişi 
den oluşması genel kurulda kabul edildi. Denetle 
me kurulunun ise 3 kişiden oluşması ve 4 yıl ol 
ması öngörülürken, Başkan maaşının 4 milyon 
liradan 6 milyon liraya, sayman ve sekreter ma 
aşının 750 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya 
yükseltilmesi üyelerin 750 bin liraya çıkarılması 
kararlaştırıldı. Denetmenler ise 375 bin lira olma 
sı kabul edildi. Yapılan seçimlerde yönetim kuru 
luna Süreyya Bayrak, Mehmet Fıstık, Muammer 
Ay ve Oğuzhan Bülbül seçildi. Denetmenliğe ise 
Hüseyin Kökçü, Murat Beliç ve Nevzat Sümer ge 
tirildi.

Minibüsçülerden Tepki
Gemlik Minibüsçüler ve 

Otobüsçüler Odası üyesi 
şoförler Büyükşehir Bele
diyesi Encümeni ve Tra
fik Komisyonu tarafın
dan “İlçe otobüs ve mini
büslerinin şehir dışına çı 
karılması” kararını eleşti 
rerek, “Bu karar vakit 
geçmeden biran önce de
ğiştirilmeli” dediler.

İlçe minibüs garajında 
toplanan şoförler adına 
konuşan Oda Başkam E- 
rol Aksoy, alman kararı 
haksızlık olarak nitelen - 
direrek, “Halkın ucuz ola 
rak Bursa’ya gitmesi en
gellenecektir. Aynca bu
günün şartlarına göre, 1

Devlet Hastanesine 
Seyyar Röntgen
Cihazı
Tıp Merkezi olma yolun 

da önemli adımlar atan 
Gemlik Devlet Hastanesi 
nin bir açığı daha gide
rildi. Hastane Başhekimi 
Doktor Vedat Ökter, bir 
süre önce isteği yapılan 
Seyyar Röntgen cihazı - 
nın getirildiğini söyledi.

Seyyar röntgen cihazı 
sayesinde hareket edeme 
yen hastalarında röntge
ninin çekilebileceğini kay 
deden başhekim Ökter, 
«Büyük ihtiyacı duyulan 
seyyar röntgen cihazının 
Radyoskopi’de yapabilme 
si bizim büyük bir eksik
liğimizi daha giderdi. Bu 
cihazla her hastanın ko
layca röntgen filmi çeki
lebilecek» dedi.

Seyyar röntgen cihazı 
J.00 milyon liraya malol- 
du.

kişi gidiş geliş, 9 bin lira 
minibüs parası vermek 
zorunda kalacaktır” dedi.

Erol Aksoy, yaptığı a- 
çıklamada, şehiriçi trafi
ğini minibüsçülerin aksat 
madiğim savunarak, soru 
nun çevre yolu olmama
sından kaynaklandığını 
bildirdi. Aksoy, “Gemlik 
ten Bursa’ya çalışan 100 
minibüsçü var. Diğer ilçe 
lerle birlikte bu sayı bini 
buluyor. Bu kadar mini- 
büsçünün yanı sıra, seya
hat eden halkımızda mağ 
dur durumda bırakılacak 
tır. Valilik ve Belediye 
yetkililerinden duyarlılık 
bekliyoruz” dedi.

ABD'deki Prof. Hayrettin 
Kardeştuncer adı yaşatılıyor 

Nisaiye Polikliniği 
Yenilendi

Gemlik Devlet Hasta
nesi Nisaiye Polikliniği 
ABD’de yaşayan Profesör 
Hayrettin Kardeştuncer 
adına, kardeşi Müteahhit 
Nurettin Kardeştuncer ta 
rafından yenilendi.

Devlet Hastanesi Baş - 
hekimi Doktor Vedat Ök
ter, hayırsever Kardeş
tuncer ailesi tarafından 
Nisaiye polikliniği’nde bu 
lunan 4 oda ve 1 korido
run onanırımın yapıldığı 
nı belirterek, yerlere mer 
mer döşendiğini söyledi. 
Ökter, 65 milyon liraya 
malolan onarım çalışma
larının tüm masrafını üst 
lenen Kardeştuncerlere te 
şekkür ederek “Böyle in
sanların varolması bizle- 
ri duygulandırıyor ve se
vindiriyor» dedi.

Güzel bir görünüme bü 
ninen Nisaiye polikliniği 
nin girişine Prof. Hayret 
tin Kardeştuncer’in adı 
mermer tabelayla asıldı.

İlçe Meclisi 
leri mahalle muhtarlan, 
Belediye başkanlan Der
nek yöneticileri, Ziraat 
Bankası Müdüründen 0- 
luşuyor.

Bugün saat .14.00 de 
Kız Meslek Lisesinde top 
lanacak olan İlçe Meclis 
toplantısında daha önce
ki toplantıda alınan ka
rarlar ışığında çalışmala- 
n değerlendirecek.

Karisini Av
lu marka çift kırma tüfe 
ği alarak 2 el ateş etti. 
Vücudunun çeşitli yerle
rinden yaralanan Hami
de Al, hastaneye kaldırı
lırken yolda yaşamını yi
tirdi.

Evli ve 3 çocuk bahası 
Hüseyin Al, Gemlik Em
niyet Müdürlüğü’nde göz 
altına alındı. Mahkeme
ye çıkarılan sarhoş koca 
tutuklandı.

Yol ve Okul için Meclisten 
liradan Milli Eğitim Bakanlığına devri kabul edil 
di.

(İskele geçiş ücretlerinin belirlenmesi için açı 
lan görüşmede ise, konu takdir komisyonuna sevk 
edildi.

Belediye Meclisi toplantısında imar dilekçeleri 
nin, imar komisyonuna havale edilmesiyle Meclis 
toplantısı sona erdi.

Belediye Meclisinin Ekipti ayı ikinci toplantısı 
Cuma günü yapılacak.

Umurbey Sağlık Lisesi 
nu beklediklerini belirterek, «Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesine 60 yerine 90 öğrenci 'alınması için 
Sağlık Bakanlığından izin bekliyoruz» dedi.

Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez ise, 
Gemlik Kaymakamı Orhan Işın ve DYP ilçe Baş 
kanı Yüksel Yıldırım ile yapılan görüşmeler so 
nunda Sağlık Meslek Lisesinin 90 kişilik kapasite 
yİ karşılayabileceği görüş birliğine vardıklarım 
söyledi.
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SAHÎBÎ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
kadri güler

g YIL 21 SAYI 981 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil 
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 197» 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
ress®M«i3S5acas*a[,2B«t3esa93BsaMMK

YÖNETİM MERKEZİ :
| istiklal Cd Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLÎK

DİZGİ VE BASKI

“ Körfez Matbaacıılk ve Ambalaj San. Tel 5131797

SAYFA . 4

AYDIN MENDERES DİYORKİ!

AYDIN MENDERES 
BDP Genel Başkanı

Milletimizin önünde önemli meseleler 
olduğu gibi çok büyük fırsatların da 
durduğunu görüyoruz; bu fırsatların 
üzerine gideceğiz. Tarihin bu dönemeç 
noktasında olduğumuzu biliyoruz, mille
timizle el ele tutuşarak tarihimize ay
dınlık bir sayfa ekleyeceğiz.

MEHMET KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkanı

‘‘Demokrasi için ve Demokrasi içinde*' değişim** ||
!E

"Büyük Türkiye için büyük değişim î
i

‘ Kalkınmayı yeniden başlatmak ve J
I

yoksulluğu yenmek için Büyük Değişim” |

I j lBP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI I

| TEL: 5U2048 l



Cemal Kırgız Ameliyat Oldu
Gazetemiz ve Olay Gazetesi, muhabiri Cemal Kırgız, aya 

ğır\daki bir rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu.
Kırgız’ın askerlik görevini yaparken ayak kılcal ' damarla 

rında «peydana gelen/ intihaplarıma, Bursa (ihtisas ' Hastane 
sinde ameliyatla alındı. Cemal Kırgız sağlığına kavuştu.

: Gemlik Bursa ıarası 10 bin lira oluyor

1994 Belediye Bütçesi 
120 Milyar 376 Milyon Lira

GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISINDA TARİFE KOMİSYONUN
DAN GELEN RAPORU GÖRÜŞEREK KABUL ETTİ. 1994 YILI GELİR GİDER BÜTÇESİ 
120 MİLYAR 376 MİLYON LİRA OLARAK KARARLAŞTIRILDI. CARİ HARCAMALAR 69 
M+LYAR309 MİLYON LİRA, YATIRIM HARCAMALARI 33 MİLYAR 838 MİLYON LİRA 
TRANSFER HARCAMALARI İSE 17 MİLYAR LİRA

Gemlik Belediye Mec
lisi Ekim ayı ikinci top
lantısında 1994 yılı Bele
diye gelir gider bütçesi 
120 milyar 376 milyon li
ra olarak kabul edildi. 
1994 bütçesinde yatırım 
harcamalarına 33 milyar 
838 milyo nlira ayrıldı. 1 
Ocak 1994 gününden iti
baren Gemlik Bursa ara
sı Belediye otobüsleri 
Gemlikspor Kulübüne 
yardım ile 10 bin liradan 
yolcu taşıyacak.

Geçtiğimiz Cuma gü
nü, Belediye Başkam Ne
zih Dimili Başkanlığında 
toplanan Gemlik Beledi
ye Meclisinde, eski top

Sanayi Sitesini yapan Müteahhit aldı.

Fıstıklı Kampının Rekor Kirası
Fıstıklı Çamlık kam

pının kiraya verilmesiyle 
ilgili anlaşma muhtarlık 
ve kampın 20 yıllık işlet
mesini üstlenen ismet 
Özcanlı arasında imza
landı. 20 yıllık anlaşma i- 
çin her yıl köy muhtarlı
ğına 32 bin dolar gelir 
sağlayacak olan kampın 
geliri ile köyün ihtiyaçla
rı karşılanacak.

İlçe Meclisi 
Toplandı

Belediye Başkanı Ne 
zih Dimili, Emniyet Mü 
dürü Üzeyir Ergüven, 
Jandarma Bölük Komu 
tam Mehmet Aydın, Dai 
re Müdürleri ve Muhtar 
lann katıldığı toplantıda 
ilçenin sorunları artışıl 
dı.

•i

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın yaptığı açılış 
konuşmasında Gemlik 
Körfezinin elden gitme
mesi için herkesin bu 
konuya titizlik gösterme
si gerektiğini, ilçenin ve 
körfezimizin korunabil
mesi amacıyla kendimize

Devamı Sayfa 3’te 

3000 Lira Olduk
Gazetemiz Gemlik KÖRFEZ bu haftadan başlı 

yarak 3 bin liradan satılacak.

Kağıt, boya ve girdilerdeki artışlar nedeniyle 
fiyatımızı 2000 liradan 3' bin liraya çıkarmak zo 
runda kaldığımız için okurlarımızın anlayışla kar 
Allayacağını bekliyoruz.

lantı tutanağının okuna
rak kabul edilmesinden 
sonra,Tarife Komisyo
nunca hazırlanan Beledi
ye gelirlerine esas teşkil 
eden rapor okundu.

Tarife Komisyonu ra
porunda İlan ve reklam 
gelirlerine yaklaşk yüz
de 100 zam yapıldığı gör- 
rüldü. Daha önce işyerle
rine asılan ilan ve rek
lamlardan metre kare i- 
çin 100 bin lira, 200 bin li 
raya çıkarıldı. Motorlu ta 
şıtlann iç ve dışına ko
nan ilan ve reklamlar 100 
bin liradan 200 bin lira
ya çıkarıldı. Işıklı ilanlar 
150 bin liradan 300 bin li

150 yatak kapasiteli 
diskosu ve restaurantı 
bulunan 10 dönüm arazi 
üzerine kurulu Fıstıklı 
çamlık kampını kirala
yan İsmet Özcanlı firma
sı, halen yapımı biten 
Gemlik Küçük Sanayi Si
tesinin de yapımını üst
lenmiş durumda. Kampı 
kiralarken iyi bir şeyler

Devamı Sayfa 3’te

ANAP Gençlik Kolundan 
Yardım

K. Kumla 
ilkokuluna Soba 
Yardımı

Anavatan Partisi Kü
çük Kumla Belde Teşki
latına bağlı Gençlik Ko
misyonu Küçük Kumla 
İlkokuluna maddi ve so
ba yardımında bulundu. 
Okul Müdürü Şinasi Gö- 
kalp’e 1 milyon 400 bin 
lira nakit para veren 
gençler ayrıca kış ayları
nın en büyük ihtiyaçla
rından olan ilki adet soba 
armağan ettiler.

Gençlik Komisyonu 
Başkanı Güray Konak, 
yardımlarına önümüzde-

Devamı Sayfa 3’te 

raya, katalog, broşür cep 
takvimi gibilerden ise* her 
biri için 1250 lira alınma 
sına karar verildi.

Tarife Komisyonu, eğ
lence vergilerine zam yap 
madı. îşgal harçları m2 
si bin liradan 2 bin lira
ya yükseltildi. Mezbaha
larda kesilen hayvanlar 
için kg. başına bin lira a- 
İmması kararlaştırılır
ken, hafta tatili ruhsat
larına da yüzde 50 zam 
geldi.

MEZAR
1 MİLYON LİRA

Belediye Meclisi tarife 
.komisyonu ücrete tabi iş
ler faslına da çeşitli zam-

Sağlık Meslek 
Lisesl{jKontejanı 
Doldu

Umurtaey Sağlık Mes
lek Lisesi eğitim ve öğre
time başladı. Bu yıl açı
lan okulda şimdilik 120 
öğrenci eğitim ve öğretim 
görecek. 60 kişilik öğren
ciye hizmet veren okula 
kontenjan için kayıtlar 
devam ediyor.

İlk olarak 60 öğrenci 
kapasiteli olarak açılan, 
ancak daha sonra 120 öğ 
rencinin öğrenim görme
si kararlaştırılan okul i- 
çin, kontenjan kayıtları 
da Pazartesi akşamı saat 
17.00 ye kadar devam e- 
decek. Başvuracak öğren
cilerin tamamlanmasıyla 
bu yıl 120 öğrencinin o- 
kuyacağı okula, diğer öğ
rencilerin gelmediğini be 
lirten okul yetkilileri, öğ
rencilerin kayıtların de
vam etmesini yanlış an
ladıklarını şu an açık o- 
lan okula ı kayıtlı öğren
cilerin devam etmesi ge
rektiğini söylüyorlar.

Gıda Gününde 
Çocuklara Yardım

ANAP’lı gençler Dün
ya Gıda Günü’nde gıda 
yardımında bulundular. 
10 ve daha altında yaş 
grubundaki çocuklara ya 
pılan yardım paketinde 
Süt, Yağ, Bal, Şeker, Çi
kolata, Bisküvi gibi ço
cukların ilgisini çeken ve 
beslenmesine yardımcı o- 
lan gıda maddeleri bulu
nuyor.

Dünya Sağlık Günü’-
Devamı Sayfa 3’te 

lar yaptı. 1993 yılında bir 
kişilik mezar için 800 bin 
lira ödenirken 1994 yılın
da aynı yere 1 milyon li
ra ödenecek. Hoparlör i- 
lanlannm kelimesi bin li 
radan 2 bin liraya, pazar 
yerindeki açık sergiler i- 
çin ödenen 6.25 m2 120 
bin liradan 150 bin lira
ya çıkarıldı.

Vidanjörle şehir mer
kezinde fosseptik açma i- 
çin 400 bin lira, çim biç
menin saati ise 200 bin li 
ra oldu.

DÜĞÜN SALONU
Tarife Komisyonunca 

kabul edilen fiyatlar ara
sında Belediye Düğün Sa 
lonu için de yeni artışlar 
getirildi. Buna göre; Pa
zartesi, Salı, Çarşamba 
ve Perşembe geceleri ya
pılacak düğünler 850 bin 
liradan 1 milyon 250 bin 
liraya, gündüzleri saat 
9.00-12.00 arasındaki dü
ğünlerden 500 bin lira, 
saat 13.00-17.00 arasın
daki düğünlerden 750 bin 
lira alınmasına, gündüz 
tam gün salon ücretinin 
ise 1 milyon lira olması
na karar verildi.

Cuma, Cumartesi, Pa
zar günü saat 19.00-24.00 
arasında yapılacak dü
ğünler 500 bin lira arttı
rılarak 1 milyon 750 bin 
liraya yükseltildi. Hafta 
sonu tam günü ise 1 mil
yon 100 bin liradan 1 mil 
yon 500 bin liraya çıkarıl
dı. Belediye memur, işçi

Devamı Sayfa 3’te

Devlet Hastanesini 
Süper Hale 
Getireceğiz

Gemlik Devlet Hasta
nesi Başhekimi Doktor 
Vedat Ökter, “Başarılı o- 
labilmek için idealist ol
mak gerekir. İnsanlar 
kendini belli bir amaca 
adamazsa hiç bir işte ba
şarılı olamaz” diyerek 
Devlet Hastanesini süper 
bir hastane haline geti
receğini söyledi.

Göreve geldiği 31 A- 
ğustos 1992 yılında, bu
lunmayan Fizik Tedavi, 
Göz ve Bevliye üniteleri
nin hizmete sokulduğunu 
hatırlatan ökter, bir çok 
bölümün cihazları yeni
lendi. Hastanenin hizme
te açılmasından, göreve 
geldiğim güne kadar hiç

Devamı Sayfa 2*de

200 TURİST GETİRDİ,

Dev Gemi İskeleye Sığmadı
Çanakkale’den Gemlik limanına gelen Alman 

Bandıralı «Arkona» adlı dev turist gemisinin bo 
yu büyük gelince, iskeleye yanaşamadı.

Dün saat 9.3Ö sıralarında Gemlik limanına ge 
len ve içinde 200 turisti getiren Alman Bandıralı 
«Arkona» adlı' .165 metre uzunluğundaki dev gemi 
iskeleye boyu büyük geldiği için yanaşamayınca 
yolcularını filikalarıyla karaya indirdi.!

Yanaşacağı limanlara 10 gün önceden bilgi ver 
mesi gerekirken kendilerine üç gün önce bilgi ve 
rildiğini söyleyen Gemlik Liman. Başkanı, geminin 
çok büyük olması nedeniyle Belediye iskelesine 
yanaşmasının olanaksız bulunduğunu ve durumu 
acentaya bildirdiklerini söyledi. Liman yetkilileri, 
«Buna karşın geminin Gemport iskelesine yanaş 
ması için önlem aldık, ancak gemi acentası ilçe 
merkezinden uzak diye kabul etmedi ve yolcuları 
m filikalarla karaya indirdi» şeklinde konuştu.

Gemlik limanına gelen 200 yabancı turist İznik 
ve Bursa’yı gezecek. Arkona adlı gemi dün saat 
18.00 de Gemlik limanından ayrıldı.

Oto Çetesi Heryerde Aranıyormuş
Gemlik Emniyet Mü

dürlüğü ekiplerinin, sür
dürdüğü yol kontrolün
de, şüphe üzerine durdu
rulan arabada yakalanan 
kişilerin bir çok araba 
hırsızlığım gerçekleştiren 
çetenin elemanları olduk 
ları anlaşıldı.

Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü ekipleri geçen 
hafta Manastır mevkiin 
de saat 04.00 de ele ge
çirdiği Hüseyin Güler, 
Mehmet Ali Güçlü, Metin

Radyo 24 gücünü yükseltiyor
İlçemizin üçüncü özel radyosu olan «Ra^yo 24»? 

20 Watlık gücünü, bin Wata çıkarıyor.
Manastırda kiralanan lüks dairede bir aydır de 

neme yayınlan yapan «Radyo 24» Marmara Böl 
gesine ve Trakyanm bir bölümüne yayın gücüne 
erişmek için geçtiğimiz hafta 1000 Watlık çıkış 
siparişi verdi.

Kurşunlu Köyü üzerinde bulunan alana yansıtı 
cı koyacaklannı açıklayan «Radyo 24» sahibi Kut 
luhan Uluocak, «Amacımız Gemlik’e ve çevreye 
kaliteli radyoculuğu sunmak. Bu nedenle önce kad 
rolanmızı güçlendireceğiz. Kaliteli yayın dinleyen 
ler bizi tercih edecekler» jdedi.
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TAŞI GEDİĞİNE

"tövbe... \ 
l 

SN. ERBA'KAN, HERKESİ REFAH PARTİSİNE ı 
KATILMAYA ÇAĞIRIYOR.
ŞAŞTIM DOĞRUSU... J
RAHMANLARLA, ŞEYTANLAR? 
NASIL OLACAK Kî BU İŞ.. 
O ŞEYTANLAR YOKMU, O ŞEYTANLAR, 
NE RAHMAN BIRAKIRLAR, NE ÇELEBİ 

ABDURRAHMAN.,
VAZ GEÇ HOCAM, VAZ GEÇ..,
TÖVBE DE., 
TÖVBE, TÖVBE... J

t t
HatneA t t t

Ertuğ ve Özkan Abibal 
adlı kişiler, Mersin, İz
mir ve İstanbul’da 6 adet 
arabayı çaldıklarını iti
raf ettiler.

Yapılan araştırmada, 
Mehmet Metin Ertuğ’ım 
İzmir, Mersin ve Adana 
Emniyeti tarafından 6 a- 
det suçtan arandığı tes
pit edildi. Hırsızlar çıka
rıldıkları mahkemece tu 
tuklandılar.

Yakalanan şahısları!
Devamı Sayfa 3’te
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Devlet Hastanesini Süper Hale
kontrolü yapılmamış o- 
lan narkoz cihazlarının 
periyodik olarak kontrol
leri yapılıyor diyerek, “Şu 
an hastanenin yatak ka
pasitesini arttırarak ö- 
zel oda sayısını çoğalt
mak istiyorum. Buda ye
ni poliklinik binası hiz
mete girince gerçekleşe
cek. Benim ve personeli
min büyük titizlikle dik
kat ettiği olay, hastane
ye gelen' tüm hastalarla 
özenle ilgilenmek. Hasta
ların' tüm sorunlarıyla il
gilenmeye çalışıyoruz” de

di.
İleride alkolizmle ilgi

li bir bölüm, diet uzman
lığı ve önemli olanakta 
Terme’nin, Belediye Baş
kanlığının izni olduğu 
taktirde Rehabilitasyon 
merkezine dönüştürülme
si projeleri olduğunu be
lirten Gemlik Devlet Has 
tanesi Başhekimi Uzman 
Doktor Vedat Ökter, Kalp 
hastalıklarının tedavisi i- 
çinde Bursa Büyük İhti
sas Hastanesi ile işbirliği 
yapacaklarım, söyledi.

\ HER BÜTÇEYE UYGUN \ 
\ ADAKLIKLAR \ 
t it t

î TEL : 5134275 J

\ YIKINTI KUZU LOKANTASI GEMLİK *

\ * OLAY « SABAH
\ ♦ BURSA HAKİMİYET
\ & MİLLİYET # CUMHURİYET
J * HÜRRİYET GAZETELERİNDE **
i t

\ ilan ve reklamlarınız için
J bizi arayın
*
*
\KÖRFEZ REKLAM
J TEL : 31797 GEMLİK

KAYIP

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım eh 
liyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Rıza TAŞAR

GEMLİK’TE EVLENİN
ÖZEL GOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -

BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -
GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR

TESİSLERİ

35 MİLYON PEŞİN - 3 MİLYON TAKSİT
90 M2 105 MİLYON VE 12 AYDA TESLİM

TESLİM

GEMLİK - KÛMLA - ARMUTLU DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak ’I icaret

Gemlik : PTT karşısı Tel : 0 (224) 5121736

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel 5385773

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat

Yeni Yılına 74 gun kaldı 
işyerlerini yıl Beyanca en eikin tamlım 

ot i lakyim ile yapılır fes
21 YILLIK MÛESSESEMIHIZ

ZENGİN TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

Türkiyenin en kaliteli takvimleri bizde
Bir telefonunuz yeterli

Bilmediğiniz kişilere kapılmayın

Bizi Arayın
ALOMUZ : 5131797

# TAKVİM * ACENDA * EŞANTİYON

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
Gazhane Caddesi No. 45 - Gemlik
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1994 Belediye Bütçesi 120 milyar
ve bakmakla yükümlü ta
lanlara % 50 indirim uy- 
gulanmasıda toplantıda 
kararlaştırıldı. (

OTOBÜS ZAMMI
Belediye Meclisinde o- 

tobüs fiyatlarına yeni dü
zenleme getirildi. Gemlik 
Bursa arası -Gemlikspor 
dahil- 7500 liradan 10 bin 
liraya çıkarılırken, şehir 
içi sivil 1500 liradan 2 
bin liraya, şehir içi öğren
ci 500 liradan bin liraya, 
Gemlik Bursa asker ve öğ 
renci 4 bin liradan 6 bin 
liraya, Gemsaz 5 bin lira
dan 6 bin liraya yüksel
tildi.

Şehir içi tam ve öğ
renci abonmanlarna zam 
yapılmayan Belediye Mec 
lis toplantısında Bursa 
tam abonman 400 bin, 

. pazar hariç 350 bin, cu
martesi pazar günleri ha
riç 300 bin lira oldu.

Belediye Meclisi mes
kenlerde kullanılan su
yun 25 m3 üne kadar 3 
bin lira, 25 m3 ten sonra 
6 bin lira alınmasına ka
rar verirken, ticaretha
nelerde kullanılan suyun 
25 m3 üne kadar m3 ünü 
5600 liradan 7 bin liraya 
yükseltti.

1994 yılı bütçesinin 
denk bir bütçe olduğunu 
söyleyen Belediye Başka
nı Nezih Dimili, genel 
bütçeden 50 milyar, ver
gilerden 15 milyar, harç
lardan ve vergi dışı gelir
lerden 5 milyar 900 mil
yon lira kurum ve teşeb
büs gelirlerinden 25 mil
yar 701 milyon lira, kati
lim paylarından 3 milyar 
100 milyon lira, cezalar
dan 1.5 milyar lirla gelir 
sağlanacağını belirterek 
şöyle dedi ■:

“Belediye gelirlerimi
zin esasını genel bütçe 
gelirleri teşkil etmekte
dir. Vergi gelirlerimiz 84 
milyar 030 milyon, vergi 
dışı gelirlerimiz 36 mil-

■kate . alınarak hesaplan
mıştır.”

Belediye 1994 yılında 
yatırım harcamalarına 
33 milyar 838 milyon 439 
bin lira ayırırken, yapı te 
sis ve onarımlara2 6mil- 
yar lira ayırdı.

1994 yılında belediye
ce 3 milyar 200 milyon li 
ralık kamulaştırma öngö
rülüyor.

Belediye bütçelerinin 
okunup görüşülmesinden 
sonra oylamaya sunuldu. 
CHP’den Ali Yıldırım, 
DYP’den Bekir Çakır’m 
katılmadığı toplantıda, 
CHP’li üye Emin Türe 
bütçeye red oyu kullanır
ken, diğer üyeler olumlu 
oy verdiler.

Belediye meclisi gün
deminin diğer bir mad
desinde imar görüşmele
riydi. 4 yıldır meclisteki 
tüm görüşmelerde yerini 
koruyan imar konusu, bu 
kezde ele alındı. Toplan
tıda bazı vatandaşların 
dilekçeleri görüşüldü. 
Düz arazilerde 2.40 kotu 
ile ilgili görüşme açıldı. 
Yeni otopark alanları a- 
çılması kararlaştırıldı Bu 
arada söz alan ANAP’lı ü 
ye Mimar Haşan. Sözün- 
eri, yeni açılan Armutlu 
yolunun çevresinde çir
kin yapılaşmaların önlen 
mesi için acilen planlan
masını istedi. Sözüneri, 
‘'Eğer bu konuda acil bir 
karar almazsak, şehrin 
diğer yerleri gibi bu yol 
çevresinde de çok çirkin 
bîr yapılaşma doğacak
tır. Hiç olmazsa buraları 
kurtaralım” dedi. Meclis 
Sözüneri’nin teklifini tav 
siye kararı olarak kabul 
etti.

Belediye Meclisinin E 
kim ay toplantılarında 
bazı üyelerin toplantı so 
nunu getirmeden salon
dan ayrılmaları yerel se
çimlere az bir süre kaldı
ğı bu günlerde dikkât

yar 338 milyon, özel yar
dım ve fonlardan ise 8 
milyon lira gelir sağla
mayı hedefliyoruz. Bu 
bütçe tahmini olmakla 
birlikte gerçek veriler dik

Oto Çetesi
yanlarında da 3 adet si
lah, 7 şarjör, 100 adet 
mermi ve sahte evrak dü
zenlemede kullanılan mü 
hür ele geçirildi.

çekti. ANAP’lı üye Haşan 
Sezer, SHP’li üyeler Nâ
zım Karagöz ye Nazım 
Bayrak toplantı sona er
meden ayrılanlardandı.

ilçe meclisi
düşen görevleri bilinçli o 
larak idrak etmemiz ge
rektiğini söyledi. Komis
yon başka nının çalışma 
raporlarını sundukları 
toplantı iki saat sürdü.

Gıda Gününde Çocuklara
nde herkesin bir çok dün 
ya ülkesinde aç olan in
sanları hatırlaması ge
rektiğini belirten ANAP 
Gençlik Komisyonu Baş
kam Dinç, “ Şansımız, 
böyle zenginliklere sahip 
bir ülkede yaşamamız. 
Tüm dünya ülkelerinde 
ki durumu iyi olmayan 
kardeşlerimizi düşünüp,

ona göre hareket etmeli
yiz” diyerek, çocuklara 
yaptıkları yardımın onla
rı sevindirmek ve gelece
ğin büyüklerinin her za
man kalplerinde olduğu
nu anlatmak olduğunu 
belirtecek, çocuklar en bü 
yük servetimizdir. Onlara 
iyi bakmamız gerekir de
di.

KAYIP

Ankara Altındağ Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı ve Gemlik Belediyesin 
den aldığım öğrenci pasamu kaybettim.

Hükümsüzdür.

Gülşah BtLtR

DOSYA NO.

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılarak paraya 
çevrilmesine karar verilen gayrimenkulün,

TAPU KAYDI : Gemlik ilçesi Armutlu, Tavşan 
tepe mevkiinde bulunan tapu sicilinde 38 pafta, 
4065 parsel sayılan ile kayıtlı 7165 m2 alanlı ana 
taşınmazın 20/1040 arsa paylı A Blok (2) numa 
ralı bağımsız bölüm meskenin 10/1040 arsa payı 
na isabet eden 1/2 hissesidir.

İMAR DURUMU : Armutlu Belediye Başkanlığı 
mn 15.6.1993 tarihli yazılarına göre satışa konu 
bağımsız bölüm meskenin içersinde bulunduğu 
ana taşınmazın 1/1000 ölçekli planında iskan sa 
hasında kaldığı, ayrık nizamda 4 kât. 12.50 m2 
yüksekliğine bina derinliği maksimum 40 m olmak 
üzere, ön ve komşu mesafeleri krokide gösterildiği 
şekilde, arka bahçe mesafesi h/2 = 6.25m olmak 
üzere bina' yapımına müsaittir.

HALİHAZIR DURUMU ? Satışı yapılacak bağım 
sız bölüm mesken Armutlu Tavşantepe mevkiin 
de bulunan Hariciyeciler Sitesi’ndedir. Ana taşın 
masjda dublek tipte Blok şeklinde yazlık mesken 
olarak inşa edilen sitenin güneyinde Marmara de 
nizi ve ana taşınmazdan park ve bahçe olarak 
terk edilen alan, kuzeyinde Tayşantepe yolu, do 
ğu ve batısında parsel yolu vardır.. Satışı yapıla 
cak bağımsız bölüm dubleks mesken sitenin (A) 
bîokundadır. Bağımsız bölümün zemin katında 
mutfak, giriş holü xc, banyo ve balkonlu salon 
yer almıştır. Merdivenle çıkılan 1: katmada 3 oda 
sı mevcuttur. Zeminler seramik kaplı, duvarlar 
boyalıdır. Salonda banbüke ve şömine vardır. Ba 
ğımsız bölümün bürüt alanı 80 m2 dir. Elektriği 
mevcut olup su artezyenden sağlanmaktadır. 3. 
sınıf malzeme ile yapılmıştı?. Sitenin kısmen çev 
re düzenlemesi’ yapılmıştır.

■MUHAMMEN DEĞERİ : Arsa payı ve üzerinde 
ki bağımsız bölüm meskenin tamamına 160.ooo.ooo 
TL. satışı yapılacak 1/2 hisseye! 80.ooo.ooo TL. bi 
lirkişi tarafından değen takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1— Satışa konu, bağımsız bölümün hissenin bi 
rinei açık arttırması 26.11.1993 Cuma günü saat 
14.30-14.50’e Gemlik İcra Müdürlüğümde hükümet 
binasının 18 numaralı odasında yapılacak, mu 
hammen değerin %75’ni, rüçhanlı alacaklılar var 
sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geç

X. Kumla
ki günlerde devam ede
ceklerini belirterek şim
di de kırtasiye yardımı 
yapmayı düşünüyoruz. 
İmkanlarımız nispetinde 
bu yardımlar devam ede
cektir. Gençler olarak si
yasetten önce amacımız 
hizmet şeklinde konuştu.

Fıstıklı Kampının
yapmak ve vatandaşlara 
dOğa ile başbaşa kalabile
cekleri bir turizm merke
zi kazandırmak1 amacın
da olduklarını belirten İs
met Özcanlı, buranın ül
ke çapında adı duyula
cak bir kamp haline geti
rileceğini söyledi.

J KONGRE İLANI j
J t
t 1S Ekim 1993 günü, toplanan, kurulumuz 31 E J 
$ kim 1993 günü saat 13.00’de Atatürk İlkokulu Sa * 
* lobunda 1992 yılı olağan genel kurul toplantısı J 
J yapmasına karar vermiştir. *
J Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı } 
1 çoğunluk 'aranmaksızın 7 Kasım 1993 günü aynı « 
$ yer ve saatte tekrarlanacaktır.
* Ortaklarımıza duyurulur.
J î

S.S. Gemlik Sigortalı J
İşçileri Yapı Koöp. *

J Tasfiye Kurulu Bşk.
J GÜNDEM: r u
$ 1— Açılış ' *
j 2— Yoklama, diyan seçimli :1f * J
< 3— Saygı duruşu J

4— Tasfiye kurulu faaliyet raporu okunması * 
t ve görüşülmesi

5—• Tasfiye kurulu seçimi J
j 6— Tasfiyenin azatılması ’ 1 *
J 7—- Temenniler, kapanış. J

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN *

1993/373 T. *
mek şartıyla ençok arttırana ihale edilecektir. Böy J 
le bir bedelle alıcı çıkmazsa ençok arttıranın taah * 
hüdü baki kalmak şartıyla ikinci açık arttırma t 
6.12.1993 Pazartesi günü aynı saat ve aynı yerde J 
yapılacak, muhammen değerin %30’ını, rüçhanlı J 
alacaklıların alacağını ve satış masraflarım geç î 
mek şartı ili ençok arttırana ihale olunacaktır. $

Artırmaya ^tirak edeceklerin, tahmip edl j 
len kıymetin %20si «isbetinde pey akçesi veya bu * 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. 
Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya aittir.

3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım daya 
nağı belgeler ileonbeş gün içinde dairemize bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si 
çili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 
lacaklardır.

4— ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya 
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar 
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden rr.üteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale, farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelin 
den alınacaktır.

4_ Satış bedelf hemen veya verilen mühlet için
de ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. mat 
desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasında 
ki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul 
tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan ken 
dilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi 
ği takdirde isteyen alıcıya biy örneği gönderilir

6__ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş
ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaca bilgi almak isteyenlerin 993/373 T. sayılı 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

(İc: îf. K. 126) İcra Müdürü

(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 
de dahildir.

KAYIP

Urfa Suruç’ İlçe Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim: Hükümsüzdür.

Selvi -YAVUZ

J . r'„ JGemlik Devlet Hastanesi Döner
Sermaye Saymanlığı Satın Alma

J Komisyonu Başkanlığından
j Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, mikta * 
j rı, geçici teminatı yazılı ilaç malzemeleri ve se J 
$ rum için 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi J 
$ müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEK $ 
5 LİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur. İhale $ 
f .27.10.1993 ÇARŞAMBA Gemlik Devlet Hastanesin J 
* de yapılacaktır. İhale ide ilgili idari ve teknik $ 
> şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersenna * 
* ye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, is J 
J tendiği taktirde 50.000. TL. bedelle temin edilefoi J 
J Mir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede isten! J 
t len belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mek > 
* tuplan ihale saatine kadar Dönersermaye Sayman j 
j lığlınıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul J 
J edilmeyeceği’ ilan olunur. J
t j
S Cinsi Miktar G.Bel. Tutar Geçici Te. {!t ------------------------------------------------------------------ t
J .l- ilaç mal. 27 kalem 79.477,000 2.384.310 J
{'2-Serum mal. 13 kalem 58.110.000 1.743.300 J 
t j
$ jîHALE SAATLERİ :
J 1- ilaç malzemeleri 27.10.1993 saat 09.30’da î
J 2- Serum malzemeleri 27.10.1993 saat 10.30’da J
S s
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YIL 21 SAYI 982 FİYATI 3000 TL. KDV Dahil

KURULUŞ r 16 HAZİRAN 1671
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
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YÖNETİM MERKEZİ :
| İstiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLİK

J DİZGİ VE BASKI
g Körfez Matbaacıılk ve Ambalaj San. Tel. 5131797
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AVDIN MENDERES
BDP Genel Başkanı

Büyük Değişim Partisi 
Gemlik ilçe Teşkilatı

MEHMET KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkanı

BDP Genel Başkanı Sayın MENDERESİ
Dinlemeye Gelen

1 
1 
1 
I 
I 
i

DEĞERLİ GEMLÎK'Iİlere
Teşekkür Ederiz

1 
1 
i 
I 
i 
i 
i 
I 
I
1

İ3J

VATAN, MİLLET, HÜRRİYET, BARIŞ, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİDEN YANA OLAN HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR. MİLLETİ^ SİNESİNDE 
BAĞRINDA ALEV, ALEV YANAN MENDERES AŞKI BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ İLE 33 YIL ARADAN SONRA TÜRK SİYASİ YAŞAMINI 

‘ AĞIRLIĞINI KOYMUŞTUR.

ENFLASYON, İŞSİZLİK, KAYIRMACILIK, HAKS IZLIK, YOLSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELE ETMEK VE BUNLARA BÎR SON VERMEK 
İÇİN BDP’YE GEI4NÎZ.’ BDP ARTIK BU PİSLİK KOKAN DÖNEMİ KAPATACAKTIR.

Vur Mühürü »EĞİŞTİR BDP GEMLİK 
İLÇE TEŞKİLATI

j 
1 
i 
i
1 
1 
i
1 
i
1 
I

I

Menderes ile Geldik, Menderes ile Gideceğiz.
Yeter... Söz Milletindir.

« Bu El Menderes’in Eli, Bu Eli Tutun. Bu Ses Menderesin Sesi, Bu Sesi Duyun.
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GEMİ IK

Haftalık Siyasi Gazete

ZEYTİN
KAMPANYASI
15 KASIM’DA
AÇILIYOR
* BİRLİK GENEL MÜDÜRÜ BEKİR SEYMEN, 
PEŞİN ALIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİ, FİYAT 
LARIN ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAĞINI 
SÖYLEDİ.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Bir 
liği, Marmara Bölgesi’nde zeytin alım kampanya 
sim 15 Kasım’da açıyor.

Marmarabirlik Genel Müdürü Bekir Seymen, 
zeytin abralarında ürün bedellerinin peşin ödene 
ceğini, fiyatların da enflasyonun altında olmaya 
cağım söyledi. Zeytin fiyatlarının Bakanlık tara 
fından belirlendiğini, bu konuda Marmarabirlik 
olarak uygulanacak ücretlerle ilgili önümüzdeki 
hafta fiyat önerisinde bulunulacağım dikkat çe 
ken Seymen, «Marmarabirlik’in kurulduğu 1954 
yılından bu yana ilk kez gbçen yıl başlattığımız 
peşin fiyat uygulamasını ve yağlık zeytin alimini 
bu yıl da devam ettireceğiz» diyerek geçen yıl 
zeytin aliminin taban 7 bin 500, tavan ücretinin 
ise 17 bin' 500 hra olduğunu söyledi.

Devamı Sayfa 4’te

ANAP'tan dayanışma yemeği
Anavatan Partisi Gemlik İlçe örgütü, «Daya 

nışma Yemeği» düzenledi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 19.00’da Ata 
mer Tesislerinde düzenlenen yemeğe, ANAP Bursa 
Milletvekilleri eski Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Hüsamettin Örüç, Feridun Pehlivan, Mehmet Ge 

.dik, İl Başkanı İbrahim Yazıcı, Osmangazi, Nilü 
fer; Yıldırım İlçe Balkanları, 11 Yönetim Kurulu 
üyeleri, Orhangazi Belediye Başkanı, Armutlu Be 
lediye Başkanı, Küçük Kumla, Umurbey ve Armut 
lu belde teşkilatı yöneticileri ve üyeleri katıldılar. 

Geç saatlere dek süren Dayanışma gecesinde, 
ANAP’lılar doyasıya eğlendiler.

Armutlu Belediye Bütçesi 
10 Milyar 100 Milyon Lira

ilçemize bağlı Armutlu BelediSi Belediye Bütçe 
si 10 milyar 100 milyon lira olarak kabul edildi:

Geçtiğimiz hafta toplanan Armutlu Belediye 
Meclisinde 1994 yılı tahmini gelir gider bütçesi 
görüşüldü. 10 milyar 100 milyon lira olarak ka 
bul edilen 1994 yılı gelir bütçesinde, vergi gelirle 
ri 4 milyar 656 milyon lira, genel bütçe gelirleri
2 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi.

Devamı Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

Bir Panel Üzerine
Kadri Güler

Bursa inşaat Odası Gemlik Tem
rilc IJği, geçtiğimiz cumartesi günü Belediye Mec 
il» Salonunda ilçemiz için önemli bir panel varili

panelin konusu, «Çok Katlı Yapılarda Deprem 
Riski» idi. Oda Temsilcisi İnşaat Mühendisi Os 
raan Doğan ve arkadaşları mesleki bir konuda il

Devamı Sayfa 3’te

Cumhuriyet Bayramını Kutluyoruz
Cumhuriyetimizin 70’inci yıldönümü cuma günü törenler 

le kutlanacak.

28 Ekim Perşembe günü saat 13.00’de başlayacak olan 
70. yıl kutlamaları sonrasında 3 pare top atışı ile Atatürk 
anıtına Çdenk konacak, saygı duruşunda bulunulacak, daha 
sonra ise istiklal Marşımız okunacak.

Devamı Sayfa 2’de

784 Konutluk Mega proje kabul edildi

lelediye Meclisi
Zorla Toplanıyor
BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI ÜÇÜN
CÜ TOPLANTISI ÜYELERİN TELEFONLA 
ARANMASI SONUCU ÇOĞUNLUK SAĞLA
NARAK TOPLANDI. HALKIN OYLARIYLA 
SEÇİLENLER GÖREVLERİNİ YAPMIYOR
LAR. İLÇENİN ÖNEMLİ SORUNLARI GÖ- 
ŞÜLÜRKEN ÜYELER BAŞKA İŞLERİN PE-

CUMA GÜNÜ YAPILAN BELEDİYE MECLİ
Sİ TOPLANTISINDA İMARLA İLGİLİ RE
VİZYON İMAR PLANLARI KARARA BAĞ
LANDI. MERHUM MEMDUĞ ÖKTER’E AİT 
HİSAR MAHALLESİNDEKİ 60.. DÖNÜMLÜK 
ALANDA 784 KONUTLUK MEGA PLAN KA
BUL EDİLDİ. BÖLGEYE SÜPER PROJE

ŞINDE KOŞUYORLAR.
Gemlik Belediye Mec

lisinin Ekim ayı üçüncü 
toplantısında salt çoğun
luk telefon çağrılarıyla 
sağlanabildi. Meclis üye
leri toplantılara ilgi gös- 
termiyerek vatandaştan 
aldığı emanete ihanet e- 
diyorlar. İlçenin önemli 
konulan 15 kişilik mec
liste 8 kişinin zoraki top
lanmasıyla sağlanabiliyor 
Başkan Dimili bir üyenin 
bile meclisten gitmemesi 
için toplantılarda sıkıyö
netim ilan etti.

Etçiler Otomotiv 
Lassa Bayii Açıldı

ANAP Gençlik Komis 
yonu Başkanı Mehmet 
Dinç’in hizmete soktuğu 
Etçiler Otomotiv Ticaret 
Ltd. Şti. Lassa Bayii tö 
renle açıldı.

İstiklal Caddesinde 
Kafoğlu Apt. altında açı 
lan Etçiler Otomotivin- 
açılış kurdelesini ANAP 
Milletvekili Mehmet Ge 
dik kesti.

Açılışa, çok sayıda ko 
nuk katıldı. i ra

Kurşunlu iskelesi 
Uzaltllıyor

İlçemize bağlı Kurşun
lu Köyünde geçen yıl yap
tırılan iskelenin boyunun 
uzatılması için çalışmalara 
başlandı.

Daha önce 85 metre o- 
larak planlanan Kurşunlu 
iskelesi köylülerin istekle-
ri üzerine 100 metreye çı
karıldı. Yapılan proje de
ğişicinden sonra yapım 
çalışmaları başlatıldı.

Kurşunlu Köyü Muhta
rı Salih Kayır, 85 metre is
kelenin sert kuzey rüzgar
larında yararlı olamıyaca- 
ğını, mendirek yapılması
nın da zorunluluk olduğu
nu söyledi. Kayır, "İskele
mizin uzatılmasına bir di
yeceğimiz yok. Ancak, asıl 
sorun mendirekte. İlgilile
re başvurarak mendireğin 
yapılmasını da istedik Sa
nırım 1994 programına a- 
lınacak” şeklinde konuştu.

Cuma günü saat 14.00 
de Belediye Başkam Av. 
Nezih Dimili Başkanlı
ğında toplanan Belediye 
Meclisinde salt çoğunluk 
olan 8 üye gelmeyince, 
işyerlerinde ve evlerinde 
bulunabilecek tüm üyele
re telefon edilerek çoğun- 
luksağlandı.

UYGULANIYOR.
kir Çakır ile ANAP’lı üye 
Haşan Sözüneri’nin ka- 
tıldığı toplantıya Refah 
Partili Mahmut Kökbıyık 
gündem maddeleri bitti
ğinde geldi. Mahmut Kü
çük ise katılmadı. CHP’li 
Ali Yıldırım ile Emin Tü- 
,re ile ANAP’lı Haşan Se- 
fer de toplantıda yoktu-

SHP’den Nazım Bay- Jar. ,
rak, Yılmaz Kıhç A 
tila Köse, DYP’den Mah
mut Solaksubaşı, Seyhan 
Aydın, Hüseyin Er ve Be-

Soroptimistlerden 
Sağlık Taraması

Gemlik Soroptimist 
(Çalışan Kadınlar Derne
ği) tarafından Cihatlı Kö
yünde İlkokul öğrencileri
ne sağlık taraması yaptı
rıldı.

Doktor Emine Ruhan 
Çakır ve Diş Hekimi Do
ğan Alkaya ile birlikte geç 
tiğimiz hafta Crhatlı Köyü
ne giden Gemlik Soropti
mist Kulübü Başkan, yöne 
tici ve üyeleri, ilkokul öğ
rencilerinin koruyucu sağ
lık ve diş taramasından ge 
çirdiler.

SHP’li Gençlerin 
Kan Bağışı 
ilgi görmedi

Sosyal Demokrat Par
tisi Gençlik Komisyonu 
tarafından ilçe çapında 
düzenlenen kan kampan
yası ilgi görmedi.

Bursa Kan Merkezin
den gelen bir ekip tara
fından gün (boyunca kan 
vermeye SHP’li gençler
den başka kimsenin gel
memesi üzüntü yaratt. 
Bunsa Kan Merkezi ilgili
leri toplumda kan bağışı 
alışkanlığının gelişmeme
si nedeniyle kan bulmada 
zorluk çekildiğini, geçti
ğimiz günlerde İnegöl’e 
açılan Kan istasyonu tö
renlerinde bile 21 kişinin 
ikan vermesinin çok an
lamlı olduğunu söyledi
ler.

Devamı Sayfa 3’te

İMAR KONULARI

Meclis toplantısında 
eski toplantı tutanağı-

nın okunup, kabul edil
mesinden sonra Hisarte- 
pe Mahallesinde meyda
na gelen yeni yapılaşma
lar ve Revizyon İmar Pla
nı dip notlan üzerinde 
plancı Yıldız Üniversitesi 
Öğretim Üyeleri açıkla
ra a 1 a r d a bulundular. 
Plancılar 10 dönümlük 
alanlarda yapılacak if
razlarla daha sağlıklı ya- 
pılaşmalann gerçekleşe
ceği, bunun plana dip

Devamı Sayfa 3’te

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DÜZENLEDİ.

“Çok Katlı Yapılaşmada 
Deprem Riski” Paneli Yapıldı

Bursa İnşaat Mühendisleri Odası Gemlik Tem 
silciliği tarafından düzenlenen «Çok Katlı Yapılar 
da Deprem Riski» konulu panel ilgi gördü.

Cumartesi günü saat 14.30’da Belediye Meclis 
Salonunda düzenlenen panel öncesi «Erzincan^ 
Depreminden Manzaralar» konulu fotoğraf sergisi 
açıldı. Serginin açılışında konuşan Belediye Baş 
kanı Nezih Dimili, «Bu serginin değişen Gemlik 
İh insanlarının olumsuzluklarla; olumluluklara 
yeni bir başlangıç teşkil etmesini diliyorum. Yeni 
yapılaşma sistemi ile Gemlik’e yeni görünüm ve 
receğiz. Ancak, riskler getirecektir, ilçemizin bi 
rinci derecede deprem kuşağında olması panelde 
tartışılacak ve Meslek Odasından gelecek sese ku 
lak verilecektir» dedi.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Nezih Dimi 
li yanında, Bursa Mühendisler Odası Başkam Yük. 
înş. Mühendis Necmettin Turan, Mimar ve Şehir 
Planlamacısı Osman Ayrandili, inşaat ' Odaları 
Gemlik Temsilcisi Mimar Osman Doğan, İnşaat

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDJĞİNE

BİR-LEŞ-MtŞ...
BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER..
BİRLEŞMİŞ...
AMERİKA’NIN ETRAFINDA.,
KORE YE, VİETNAM A,ŞİLİ YE, KTFD NE, 

irak a, Filistin e, bosna hersek e, 
SOMALİ YE, İSLAM ALEMİNE KARŞI...
HtRrLEŞ-MİŞ...
DÜNYAYI KORKUTUP DURUYOR...

Snon. ‘Tamcı
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SPH’li gençlerin kan bağışı

BAŞSAĞLIĞI 
Çok değerli Hocamız ve 

Mûşteşarımız

Sn. Prof. Dr. İlhan Özdemirin 
vefatı nedeniyle ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz.

Gemlik Devlet Hastanesi 
Doktorları

Cumhuriyet Bayramını
29 Ekim 1993 Cuma günü tören şehir stadyu 

munda saat 9.30’da Kaymakamın kutlamasıyla 
başlayacak, kutlama komitesinin hazırladığı prog 
ram uygulanack.

Kan Merkezil ilgilileri. 
Bursada bile gönüllü kan 
vermek isteyenlerin sayı
sının günde 6-7’yi geçme
diğini, nüfusu 60 bini bu
lan Gemlik’te gençler ta-

rafından düzenlenen 
kampanyaya yâlnız SHP- 
li '8 gencin katılması bu 
sorunun ciddiyetini an
latmaktadır” dediler.

TASFİYE DOLAYASİYLE
PASTIRMA MAKİNASI VE 

ELEKTRONİK TERAZİ SATILIKTIR.

BALIKPAZARI İSTANBUL MARKET GEMLİK

K A Y I p

Ankara Altındağ Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum Nüfus cüzdanımı ve Gemlik Belediyesin 
den.aldığım öğrenci pasamu kaybettim.

Hükümsüzdür.

Gülşah BİLİR

KİRALIK ZEYTİN 
HAVUZU

HERB1Rİ 6 TONLUK, 6 HAVUZ

TEL : 5132332 * GEMLİK

I GEMLİK'TE EVtENİN
i
İ ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 
j BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ .

GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOB 
TESİSLERİ

35 MİLYON PEŞİN - 3 MİLYON TAKSİT
90 M2 105 MİLYON VE 12 AYDA TESLİM

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret

Gemlik : PTT karşısı Tel : 0 (224), 5121736

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel 5385773

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2

i
4
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9 21 YILLIK. MUESSESEMIZ

NGİN TAKVİM TLEAINI SUNAR

Türkiyenin en kaliteli takvimleri bizde 
Bir telefonunuz yeterli 

Bilmediğiniz kişilere kapılmayın

4
4

Bizi Arayın
ALOMUZ : 5131797

TAKVİM ’ ACENDA * EŞANTİYON
4
4

KÖRFEZ MATBAACILIK VE AMBALAJ SANAYİ
Gazhane Caddesi No. 45 — Gemlik
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HAFTAYA BAKIŞ

Bir Panel Üzerine
Kadri Gülerçemizde ilklerini teşkil edecek bir konuya zama rnnda parmak bastılar. Kendilerini kutlarız.Belediye Meclisi bir süre önce plan dip notları mİ görüşürken yapılarda katı tutumu bırakarak serbesti getirdi. İnşaat yapılacak arazide taban alanı daraltıp, genişleterek az veya çok katlı ya pılaşmaya izin verdi. Bu nedenle, Aydınlar İnşaat daha önce 5 katlı bloklar yapmayı düşündüğü Gürçaylara ait arazide şimdi tnpleks villalar yapı yorlar. Karsak deresi yanında bulunan merhum Kemal! Dikim’e ait' arsaya, Mimar Haşan Sözünerî nin projesini çizdiği 11 katlı tek bloktan oluşan, yeşil alanı, sosyal gereksinimleri karşılayacak bir inşaat başlıyor.Cuma günü toplanan Belediye Meclisinde ise ; merhum Ziraat Mühendisi Memduh Ökter’e ait 60 dönümlük araziye 7-16 katlı bir uydu kent ya pımma karar verildi. Tüm bu yeni yapılaşma, Gemlik’imizin kentsel görünümü sanıyorum bu gün içinde yaşadığımız kötü durumdan bir nebze kurtaracak. İnceliklere, yeşile, güzel görünüme yer verilecek.Bunca güzelliğin içinde çök katlı yapılaşmanın sakıncaları olmıyacak mı? Tabiiki var. işte İnşa at Mühendisleri Odası tam zamanında hem Bele diyeyi, hem meslektaşlarım, hem de müteahhitle ri uyarıyor, risklere dikkat çekiyor.Çök katlı yapılaşmada en önemli risk teknik, kurallara uyulması. Bunun da güzel örneğini son Erzincan depremindeki sonuçlar ortaya koyuyor. Açılan fotoğraf sergisi yıkılan binalardaki gerçe ği teknik kurallara uymayan kontrol mühendis lerine ve üç kuruş daha- fazla kar için malzeme ien çalan müteahhitlere kanıtlıyor.Bizler Gemlik’te yapılan inşaatlar hakkında va tandaşın kanaatleri biliniyor. Pek kaliteli inşaat yapıldığı idflia edilemezBirinci sınıf deprem kuşağında olan ilçemizde bugüne değin acı bir facia yaşanmadı. Ancak, bu yaşanmıyacağı anlamına gelmez.Onun için panelde vurgulanan uyanlara kulak verelim.Yeni bir döneme girerken, Belediye, teknik yet kililer ve inşaat' müteahhitlerini sorumluluk bekliyor.

Osman DOĞAN gİnş. Müh. gTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası g Gemlik Temsilcisi g
Gemlik’te Çok Katlı Yapılaşma ve Deprem Riski g5risinde bu tür uygulamanın greekliliğine İnşaat $Mühendisleri Odası olarak bizde yürekten inanı- 5 yoruz. ı . " iı«■ g

| Konuk Yazarlar
4 
4 
4 
4 
4 Çağımızda bina yapım sürecinde en önemli 
4 aşama, yapının doğum evresi olan tasarım aşama- 
4 sidir. Tasarım bilimsel bir sanat olup, bireysel ya- ratıcılığın bilimsel ve teknik esaslar ve tüksek tek- 
4 noloji ile buluşması, bunların bir tür üst düzey j sentezidir. Tasarım denetimi de gene tasarım aşa- 
4 masının özel ve önemli bir evresi olup yüksek dü- 
4 zeyde mesleki performans bağımsız karar verme 
4 yeteneği ve özel bilgi birikimim gerektirir.Genelde denetim, özelde yapı ve tasarım de- 
4 netiımi bir lüks değil, aksine tüketicinin haksiz re- /kabete karşı korunması ve dahada önemlisi, insan 
4 sağlığının ve yaşamının sakınılması için olmazsa 
4 olmaz bir hizmet faaliyetidir.i İnsanın odak noktasında bulunduğu katı- g lımcı bir sanayi toplumunda standartlara uygun- 
4 luğu denetlenmeyen 'mal Ve hizmet üretimi ola- 
4 maz. Bu noktada İnşaat Mühendisleri Odası’nm * yapıların gerek tasarım ve gerekçe yapım aşama- 
4 lannda denetlenmesini Sağlamak, ülkemizde, in- 
4 şaat mühendislik hizmetlerini 2000’li yıllara yaşı- 
4 yabimek için çözümler üretmek, ve topluma kabul 
4 ettirmek 'gibi çok önemli işlevleri vardır.
4 Ülkemizde İnşaat Mühendisleri Odası’nm en 
4 önemli görevlerinden birisi de üyeleri tarafından 
j projelendirilen ve inşa edilen binalann güvenli ol- 
J mâları için her türlü çalışmayı yapmaktadır) Bu 
J görev yasalarla yerel yönetimlere verilmiş olması- 
4 na rağmen bir kâmû kurumu olarak'meslek yasa- larımızda ve mevcut imar kanunlarında bulunan 
4 hükümler çerçevesinde aynı zamanda İnşaat Mü- 
J hendisleri Odasına da düşmektedir.
4 le maddi ilişki içerisinde olmaları bu denetimi pra- 
J tikte adeta yapılmış olsun yeter mantığı ile gere- 
4f ğinden eksik bir kontrol durumuna getirmektedir. 
4 İnşaat Mühendisleri Odası olarak, mesleki il- 
g gi alanımızda çeşitli kentsel sorunlar için çözüm- 
g ler üretme çabasındayız. Aktif bir deprem bölgesin- 
g de (bulunan Gemlk’imizde yapıların yapım süreci- 
g nin denetiminin nasıl yapılabileceği konusu sürek- 
g li gündemimizdedir.
g Bilindiği bigi son uygulamalar ışığında 
g Gemlik’imizin belirlenen bazı bölgelerinde çok kat- 
g lı yapılaşmaya başlanacaktır. Daha geniş yeşil a- 
g lan ve insan onuruna yakışan bir kent olgusu içe- 
4

MECLİS ZORLA

Ancak, çeşitli bilimsel ve teknik araştırmalar $ göstermiştir ki, yapılarda kat adedi arttıkça yapı 4 güvenliği konusunda mevcut denetimin yetersizliği 4 nedeniyle çok büyük yapısal riskler oluşmaktadır. 4 Mühendislik: yapılarının güvenli olarak inşa edile- 4 bilmeleri için tasarım aşamasındaki denetim kadar 4 önemli olan yapım sürecindeki denetimdir. Bu ne- 4 denle asıl amaçlanan bütünsel bir denetim uygu- S laması başlatabilmektir. Yasal olarak binalann 4 projesine göre yapılmassı, ve inşaatta kullanılan 4 malzemelerin standartlara uygunluğunun sağlan- C ması teknik uygulama sorumlusunun görevi ol- J maktadır. Ancak, Fenni mesuliyet alan meslekdaş- g lanmızın veyahut mimar arkadaşlarımızın çeşitli J nedenlerden dolayı sorumluluklarının gereğini yep J madıkları, yapamadıkları açıktır. Özellikle yap-sat g türü inşaat yapan müteahhit konumundaki kişiler- g Bu durumda proje uygulanamamakta, hatta taşı- g yıcı 'sistem -radikal olarak değiştirilebilmektedir, g Projede öngörülen beton kalitesi yerine daha dü- g şük kalitede beton üretilip kullanılmakta, temel- g ler dahi rasgele değiştirilebilmektedir. gBu düşüncelerin ışığı altında ileride telafisi 4 mümkün olmayan, can ve büyük ölçüde ekonomik 4 kayıplara sebebiyet verecek gelişi güzel bir yapı- 4 laşmanm bu 'günden tedbirlerini almak zorunda- 4 yız. Bu nedenle Gemlik İnşaat Mühendisleri Odası 4 olarak bu konuda taraf olan Teknik elemanlar, mü- 4 teahhitler ve belediyemiz yetkililer ile esas1 hizmet 4 sunduğumuz halkımızı bu konuda uyarmak, gerek- 4 li önlemlerin nelerden oluştuğunu ortaya koymak 4 kısaca konuyu enine boyuna tartışmak amacı ile 4 23 Ekim 1993 günü uzmanların katılımı ile bir top- 4 lantı tertip edilmiştir. Bunun yanı sıra yeterli ön- 4 lemlerin alınmaması durumunda netür tehlikele- 4 re maruz kalabileceğimiz hususunda son 13 Mart 4 1992 Erzincan depreminde odamızca yapılan çalış- 4 malarda çekilen Deprem hasarlarına ilişkin fotoğ- 4 raflardan oluşan bir sergide bu amaçla yetkililerin j ve halkımızm gözlemlerine sunulmuştur. İnşaat 4 Mühendisleri olarak tüm halkımıza her konuda j karşılıksız hizmete hazırız. g

TOPLANIYOR
4 
4S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ gYAPI KOOPERATİFİ 1993 OLAĞANÜSTÜGENEL KURUL TOPLANTISI *
4 
4Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplan g tısı 28.11.1993 tarihinde Pazar günü saat 10.00’da g Sanayi Sitemiz Kafeteryasında yapılacaktır.Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 4 5.12.1993 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapıla g çaktır. y gOrtaklarımıza duyurulur. * '■ g
4 
4

YÖNETİM KURULU £ 
4GÜNDEM: L ^ - • \
4 

_____ _ 41— Yoklama ve açılış g2— Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu3— jtbrası nizalı olan 31.12.1990 tarih itibariyle g bilanço, kar-zarar hesabının yeniden müzakere g si ile oylanması ve ibrası4  İbrası nizalı olan 31.12.1990 tarihi itibarıy \le bu döneme ait yönetim ve denetleme kurulu g raporlarının okunması müzakeresi ve ibrası g 5— 1.1.1993 tarihinden 10.10.1993 tarihine ka g dar olan dönemlere ait çalışma raporları, denet’ * *çi raporu, Kayyum raporu, kar-zarar ve bilanço g hesaplarının okunması müzakereni ve ayrı ayrı g ibrası 4
6— Üst birlik delegelerinin seçimi.7____ Site yönetim planının görüşülmesi, kabulü g
8— İşyerlerinin kura çekimi ile belirlenmesine g karar alınması, karar alındığı tabirde ayni' g gün kura çekiminin yapılması9— Dilek ve temenniler. I x g

4 4

not olarak işlenmesinin yararlarını anlattı.Daha sonra özel bir büro tarafından yapılan merhum Memduh Ökter’e ait Hisar Mahallesi Bursa yolu üzerinde bulunan 60 dönümlük zeytin liğe yapılması planlanan 784 konutluk uydu ken tin planının görüşülmesine geçildi.Bir Mega1 proje olarak görülen uydu kent proje si, plancının nazım plan ve proje bütünü, hakkın/ da görüş bildirmesinden sonra, iki çekimser, 6ka bul oyu ile aynen meclisçe kabul edildi.«Ökter Konutları»; adını taşıyan projede, jandar manın karşısında 15 'kata varan yüksek bloklar yanında değişik bir. yerleşim içinde geniş yeşil alanlarda modern şehircilik anlayışı ile bir yapı
Armutlu Belediye BütçesiGİDERLER BÜTÇESİArmutlu Belediyesinin 1994 yılı gider bütçesi ise şöyle :Personel harcalamaidn 3 milyar 412 mjftyon lira, yatırım harcamalara 2 milyar 305 milyon lira sermaye teşvik ve transfer harcalamaları 3 milyar, 3 milyonn lira, cari harcamalar 1 milyar 363 milyon lira.Belediye Başkanı Celal Göç, 1994 yılı bütçesi nin denk ve gerçeklere yakın bir tahmini bütçe olduğunu 1 Ocak 1994 tarihinden sonra 25 M3 den. fazja su. kullananlara %50 zam getirildiğimi, Gemlik Armutlu, Armutlu Yalova arasında çalı <

KAYIPErzurum merkez Nüfus Müdürlüğünden-almış olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim.Hükümsüzdür. Ayten KAHRAMAN 

laşma öngörülüyor. Maketiyle meclise sunulan «Ökter Konutları» projesi ile yapılaşmaya-yeni açılacak Engürü Ovasının Manastır bölgesi gibi beton yığınlarına dönüştürülmemesj plancılar ta rafındah arzulanıyor. Emlak Bankası tarafından yurdun ' çeşitli yerlerinde yaptırılan yeni kent mer kezlerine benziyen «Ökter Konutları» İlçemize ye ni bir görünüm vermesi bekleniyor.Belediye Meclisinde yeni açılan Armutlu yolu çevresindeki yapılaşmalar için plana gereken ek lentilerin yapılması, bunun için gerekli harita ça hşmalarina da başlanılması istendi. Meclis önü müzdeki hafta yeniden toplanacak.
10 Milyar loo Milyon lira'şan otobüs ücretlerine zam yapılmadığım hatırla tarak «1994 yılınca kasaba içi yollar, çocuk par kı, 30 yataklı kasaba içine kaplıcadan gelen şuy la çalışacak hamam yapılacak.Armutlu’nun asıl sorunu kanalizasyon. Projesi kabul -edilen DPT’den geçen ve bir yıldır Tasarruf tetbirleri nedeniyle ihalesi bekletilen kanalizasyo numuzun daha da gecikmesi Körfezin en berrak suyuna sahip Armutlu sahillerinin de yok olması na neden teşkil edecektir» dedi.Belediyfe Başkanı Çelal Göç’ün brüt 15 milyon lira olan -maaşı brüt 20 milyon liraya çıkarıldı.

KAYIPAbdi İpekçi Öğrenci Yurdu Tanıtım Kartımı, I Marmara Üniversitesinden aldığım paso ve öğret menevi kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.Barış KAYNARCA
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ZEYTİN KAMPANYASI 15 KASIM
Marmarabirlik olarak üreticinin elinde bulunan 

her türlü zeytini satın alacaklarım belirten Sey 
men, geçen jul alınan yağlık zeytinlerin’Tariş’te 
işlendiğini yurtiçi ve dışında ilgi gördüğünü kay 
detti.

Seymen, Marmarabirlik’in 1991 yılında İç piya 
saya 13 bin ton, dış piyasaya 2 bin 700 ton, ge 
çen yıl ise iç piyasaya 19 bin dış piyasaya da 3 
bin' 80 ton zeytin satıldığım hatırlattı. Seymen 
şöyle dedi:

«Marmarabirlik olarak ağaçta olan, yere düşen 
küçük-büjrük, yağlık demeden tüm zeytinleri enf 
lasyonun üzerinde ve peşin fiyat uygulayıp satın 
alacağız. Geçen yılki fiyatlarımızdan herkes mem 
nun. Piyasada*35 bin liradan satılan zeytini biz 
25 bin liradan sattık.»

Marmarabirlik Genel Müdürü Bekir Seymen, bu 
yıl zejrtin rekoltesinin az olduğunu da ifade ede 
rek, ellerinde stoklarla birlikte 25 bin ton zeytin 
olduğunu belirtti. Seymen, Marmarabirlik’in ban 
kaya 600 milyar lira borcu olduğunu' .ve bunun 
350 milyarının faiz olarak ödendiğini dikkati çeke 
rek, Başköy tesisleri için alınan kredi borcunun 
da .15 milyar lira olduğunu ve bu borcu 110 mil 

yar olarak 1998 jalına kadar ödeyeceklerini kay 
detti.

AVRUPA’YA İHRACAT

Birliğin (isminin AvrupaVia kullanıcı hakkının 
tek bayiye verilmesinden sonra Avrupa’ya ibra 
cat yapamayan Marmarabirlik çerayi yeni isim 
tescil ettirmekte buldu. Ürünlerini Marmarabirlik 
adı altmda Avrupa’da pazarlamakta yasal güç 
lüklerle karşılaşan birlik, Avrupa’ya sunduğu zey 
tinlerde Hakiki Mar-Bir markasını kullanmaya 
karar verdi.

Bekir Seymen, yeni marka Mar-Bir’i tescil ettir 
diklerini ve ihracata başladıklarını söyleyerek, 7 
bin .500 ton zeytin için de bağlantı kurduklarını 
söyledi. Seymen, bu yıl yeni markayla bin 500 
ton ihracat yapacaklarını belirterek, önümüzdeki 
yıl bu rakkımı 7 bine çıkaracaklarını açıkladı.

İŞÇİYE ZAM

Öte yandan Tek Gıda-İş Sendikası ile Marmara 
birlik arasında 800 işçiyi kapsayan toplu iş söz 
leşmesi de imzalandı. İşçilere 1993 yılı için yüzde 
75, 1994 yııl için de enflasyon oranında ücret ar 
tışı ve buna haveten 600 bin lira da sosyal yar 
dım zammı yapıldı.

Çok Katlı yapılaşmada
Mühendisleri, Müteahhitler ve halk katıldı.

Panelin açılış konuşmasını İnşaat Odası Gem 
lik Temsilcisi Osman Doğan yaptı.
Doğan konuşmasında şunları söyledi '• Gemlik’e 

kırsal kesimden gelen göç hızlı bir nüfus patlama 
sma neden oldu. Nüfus 10 binlerden 80 binlere 
yükseldi. Anormal büyüme inşaat sektöründe çok 
hızlı yapılaşma ve yetersiz denetim getirdi. Bölge 
mizin birinci deprem bölgesinde bulunması riski 
arttırmaktadır. Depremlerin pisikolojik, mühen 
dişlik etkileri vardır. Erzincan depreminden sonra 
yapılan bilimsel araştırmalarda basit işçilik hata 
lannınve denetimsizliğin büyük hasarlara yol aç 
tığı görüldü.

Plan dip notlan ile çok katlı yapılaşmaların 
başladığı ilçemizde çok katlı yapılaşmajn. destek 
liyoruz. Ancak, çok katlı yapılaşmanın risklerini 
de hatırlatmadan edemiyoruz. Burada mühendis 
lere, belediyeye ve müteahhitlere büjriik görevler 
düşüyor. Bu semineri bunlan hatırlatmak ve ilgi 
tilerin konuya dikkatlerini çekmek için düzenle 
dik.»

Daha sonra Bursa İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Necmettin Turan, depremlerde meydana 
gelen teknik hatalar hakkında bilgiler verdi. Mi 
mar ve Şehir Plancısı Osman Ayrandili ise şehir 
leşme konusunda görüşlerini açıkladı.

' star

Büyük Değişim Partisi | 
Gemlik ilçe Teşkilatı

AYDIN MENDERES MEHMET KAPTAN
BDP Genel Başkanı BDP Gemlik İlçe Başkanı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇATISI ALTINDA YER ALMIŞ HERKESİ, BUGÜN HANGİ ÜLKENİN SINIRLARI İÇERSİNDE YER ALDIĞI 
NA BAKMADAN, TÜRKÜ İLE, KÜRTÜ İLE TÜRKMEN’İ, YÖRÜK Ü, ARNAVUT U, BOŞNAK I, POMAK I, HIRİSTİYAN L MUSEVİ Sİ, SÜNNİ 
Sî VE ALEİ Sİ İLE ECDADIMIZIN BİZE ADETA KUTSAL BİR EMANETİ OLARAK KABUL EDİYORUZ. ONLARI EN SICAK SEVGİ İLE KUCAK 
LİYORUZ.

AMACIMIZ ZORU BAŞ'aRMAK, IRAK’I YÂKIN ETMEKTIİR. HACI BEKTAŞİ VELİ’NÎN GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE TALİBİZ. AMACIMIZ ASLAN 
LA GEYİĞİ BİRLEŞTİRMEKTİR.

BU BİRLİK BİZE BÜYÜK BİR İMPARATORLUĞU, BİR CİHAN DEVLETİNİ VERDİ. MEVCUT TABLO NE KADAR İÇ KARARTICI OLURSA <
OLSUN, UNUTULMASIN Kİ ARTIK TÜRKİYE’NİN GEMİSİ RÜZGARI ÖNDEN ALMIYOR. TAZELENMİŞ BİR BİRLİK VE BERABERLİK, BİZE j
BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİMİZ BÜYÜK, GÜÇLÜ VE ONURLU BİR TÜRKİYE’Yİ VERECEKTİR. !

f BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BÖYLE BİR BÜYÜK DEĞİŞİMLE GÜÇLÜ TÜRKİ’YEYİ KURMAK İÇİN VARDIR.

AMACIMIZ, ANKARA KONUŞUNCA YANKISININ CEBEL-İ TARIK’TAN, BASRA ' KORTESİNDEN, BAKÜ DEN, AŞKABAD DAN, SARAYBOS ! 
NA, KOSOVA, PRİŞTÎNE DEN DUYULACAK BİR DÖNEMİ BAŞLATMAKTIR.

BU ARADA İKTİDARLAR DEĞİŞMİŞTİR. BAKANLAR, BAŞBAKANLAR, HÜKÜMETLER DEĞİŞMİŞTİR. NEYAZIK Kİ MİLLETİN KADERİ 
DEĞİŞMEMİŞTİR, •

■ AMA DEĞİŞECEKTİR!

MÎLLETİN MAKUS TARİHÎ DEĞİŞECEKTİR. |

V BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİNİN VARLIK NEDENİ BUDUR.

MİLLETİMİZİN KADERİ., SESSİZ MİLYONLARIN SİYASETE DÖNMESİYLE DEĞİŞMEYE BAŞLAYACAKTIR. BU DÖNÜŞ, BÜYÜK YÜRÜYÜŞ 
■ TÜR. BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ BU YOLDA VE BU AMAÇLA MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKTİR.

BUNUN İÇİN HİÇBİR AYIRIM YAPMADAN HERKESİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞE DAVEt ETTİK. PARTİMİZE ÇAĞIRDIK. DÜNKÜ SİYASAL EĞİ 
LİMLER BİZCE ÖNEMLİ DEĞİLDİR DEDftK. DÜN KİM NEREYE OY VERMİŞ, OLURSA OLSUN BİZCE FARK ETMEZ, BİZ ONA TALİBİZ DEDİK

BU DAVETİ BİR KERE DAHA TEKRARLIYORUZ. HERKESİ 6AĞCI-SOLCU, İNANAN-İNANMAYAN, TÜRK, KÜRT, MUHACİR DİYE BÖLÜP
AYIRMADAN BERABER ' OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

Bu El Menderes’in Eli, Bu Eli Tutun. Bu Ses Menderes’in Sesi, Bu Sesi Duyun.
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