
6 Eylül 1994 SahGEMLİK Düğün, /1/şa.K, Sünnetdweti^dwİKİz için zencin çe^itles'imizi 
fyatdarıtnızı^ö^ntede^n darar &wiKeyİKİz,

Körfez OFSET
MATBAACI LIK-YAYINCILIK-TANITIM

HAFTALIK SIYASI GAZETE Gazhane Cad. Beceren Apt.altı GEMLİK 
(Oto Elektrik Fikret yanı) TEL: 513 17 97

■üLPİyango nun 30 Ağustos çekilişinde çeyrek bilet Gemlik'e isabet etti,

p Milyar Gemlik'te
■Klm/Tkıt Caddesinde lokanta işletmeciliği yapan Emir Erdemin 40 bin liraya aldığı 
493749 nolu çeyrek bilete 5 milyar lira isabet etti. Ancak, biletin çeyrek olması nedeniyle 
lokantacı genç 1 milyar 250 milyon lira aldı.Erdem parayla, bir ev, bir araba alacak ve 
^fcarını ödeyecek.

Açılış için Cumhurbaşkanı Demir el geliyor 

BORÇELIK 
AÇILIYOR

!■ IV1İIİİ Piyango 30 Ağustos 
^nel çekilişinde 5 milyar 

hanın talihlisi Gemlik li 
■bkantacı Emin Ertem(29) 
I Bdu.
(■Aldığı 493749 nolu
Q Seyrek bilete 5 milyar lira 

■□bet eden ve bu yüzden 
■ milyar 250 milyon liranın 
Kllhlisi olan Emir Ertem, 
■arasını .Milli Piyango 
■iaresinden aldı.
■ 15 yıldır aralıksız Milli 
■yango aldığını belirten

ûymakam bir ytlda 55B milyon 200 bin lira ceza kesti

Sökçenteks ceza 
ekortmeni
remize atandığından 
eri çevreyi kirleten 
jnayi kuruluşlarıyla 
iücadele eden 
Bymakam Orhan Işın, 

■İr y# içinde çeşitli kuru- 
uşlara tam 558 milyon 
>00 bin lira ceza kesti.
Bçok cezayı

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Solun gidişi
t Batı demokrasilerinde parlementoya toplumun her kesiminin 
| yansıması temel kuraldır.
■ Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen yıllarda, tek partili dönem
ken çok partili sisteme geçişten sonra bizde de toplumun çeşitli 
Kesimlerinin düşüncelerini yansıtan partiler kuruldu.
F 1946 dan başlayan çok partili siyasi yaşamda halk, devletçi 

■yapıya sahip CHP ile, muhafazakar yapıya sahip DP arasında ter- 
Icihini yaptı.
i Merkez sağ siyaseti ilke edinen DP, 1950-1960 yılları arasında 

[iktidar görevini yürüttü. DP iktidarı 27 Mayıs askeri darbesiyle son 
ıbuldu. 6O'lı yıllarda bir geçiş süresinden sonra yeniden çok partili 
■öneme girildi.
I Bu dönemden sonra iktidardan 10 yıl uzak kalan CHP artık 

iyeni arayışlara .yöneldi ve "ortanın solu" formülünü ortaya attı. 
I CHP geçen yıllarda "sol"da kimlik arayışını sürdürdü.
F Bülent Ecevit'le başlayan dönem, kimlik arayışının kavgalarıy - 
I la geçti. CHP batı tipi, marksist olmayan, köylüye, işçiye, 
jesnafa,memura dayanan bir "sol"un simgesi olmuş, "ortanın solu" 

Erine "demokratik sol" veya "sosyal demokrak" sloganlarları kul - 
ımağa başlamıştı.

i CHP ve DP'den sonra AP'hin yanında MSP gibi İslam 
■radikalizmine, MHP gibi ırk milliyetçiliğine dayanan, TİP, TSİP gibi 
I marksizmi benimseyen siyasi partilerde kuruldu.

Türk toplum merkez sağda AP ve daha sonra DYP ve ANAP 
■Bibi partilerle merkez solu temsil eden CHP, SHP'nin çevresinde 
■tercihini yaptı.
i Türk soru 12 eylül 1980 den sonra belini bir türlü düzeltemedi.
ı Bence bunun en büyük nedenlerinden bir "sosyal 
I demokratların lideri olan Bülent Ecevit'in tabanına sahip çıkma- 
■ masıdır.
I Sayın Ecevit'in ve eşinin egoları "sol"un darmadağınık olması - 

|na yetmiştir.
I Bugün sol toplumun güvenini yitirmiş durumdadır. Yüzde 35 
j olan oy potansiyeli yüzde 15 lere gerilemiştir. Bu girdiş ancak bir
leşme ile önlenebilir.
| Ecevit'in yeniden yeniden "sol"un umudu olması, bence lider- 

llikteki üstün yeteneklerinden değil, yitirilen siyaset ahlakı içinde 
L dürüstlüğün simgesini üzerinde taşımasından kaynaklanıyor.

Ecevit'in keşke toplayıcı özelliği de olsaydı da "sol" bu hallere

30 ’Ağustos talihlisi Emir 
Ertem, özel çekiliş, 
nedeniyle de 2 yarım 6 
'çeyrek bilet aldığını... 
belirterek, "Nihayet talih 
bana güldü. Kazandığım 
parayı 15 yıldır aldığım 
biletlere vermişimdir" 
dedi.

1 yıllık evli olan Emir 
Ertem, baba mesleğim 
dediği lokantacılığı bırak
mayacağını kaydederek, 
kira, plân eyirün yerine

Engürücükte bulunan ve 
arıtma tesisi yapmayan 
Gökçenteks 226 milyon 
500 bin lira ile yedi ve 
birinciliği elde etti.
Gökçenteksi, Helmersan 
Mermer sanayi 125 mily
on lira ile İzliyor.

Haberi sayfa 4‘te

Bursa'da. Jzmlr yolu 
üzerinde büyük bir daire 
şdtın alacağını sözlerine 
eklödl. Parasını Emlak 
Kredi Bankası Bursa şube
sine ve Ticaret Bankası 
Ğemli-k şubesine 
yatırdığını belirterek, 
düğünden kalan 250, mil
yon Hra. borcünuödeye- 
ceğini söyledi. Emir Ertem, 
İbrahim. Akıt Caddesî- 
üzerinde bulunan lokan- 
tısının aynen kalacağını

Dinç kalp a 

krizi geçirdi
BEski Balıkçılar Derneği 

aşkanı Hüseyin Dinç, 
geçtiğimiz hafta Cuma 

günü ikinci kez kalp krizi 
‘geçirdi.

Bir süre önce şiddetli 
bir- kalp krizi geçiren ve 
uzurv bir süre tedavi 
gören Hüseyin Çinç'in 

, ikinci kez kalp krizi geçi 
rerek Bursa Tıp Fakültesi 
Kalp C e r ra h i s i 
bölümünde tedaviye 
alınması üzüntü yarattı.

Karsaktı 
Camii'nin 
temeli 
atıldı

□ Yaklaşık 20 gün 
önce yıkılan Karsakh 
Camiinln yerine yapıla
cak olan Müftülük Sitesi 
Ve Yeni Karsakh 
•Çamii'nin temeli- 
Diyanet İşleri Başkanj 
Möhmet Nuri Yılmaz 
tarafından atıldı. 4.5 
milyara mal olacağı 
tesbit edilen camii için 
225- metrekare alan 
ayrıldığı belirtildi;,

Haberi sayfa 3'de

12 yaşındaki 
Boraİlgililerden 
yardım bekliyor
j Hamldlye ilköğretim 
okulu son sınıf ögrehclsl 
12 yaşındaki Bora 
Kavalîı, yakalandığı 
amansız hastalık 
nedeniyle yeniden 
yürüyebilmek, konuşa
bilmek, hareket edip, 
okuyup yazabilmek İçin 
hayırsever vatan
daşların yardımını bek
liyor.

Haberi sayfa 3'de 

belirterek. "Orasının 
hatırası var. Bu yüzden hiç 
bir değişiklik yapmaya
cağım. Borçlarımı temiz
leyip, ev satın alacağım 
İçin sevinçliyim. Dansı 
diğer piyangoculara1.' 
dedi.

Emir Ertem, piyango
nun son günüde Gemlik 
İskele Meydanında çektiği 
piyangocu Kemalettin 
Eren'e 20' milyon lira 
bahşiş verdi.

İYâlavcı 
yolunda

Pazar günü saat 
10:30 sıralarında Devlet . 
Hastanesi yakınlarında 
meydana gelen kaza
da karşıdan karşıya 

’ geçmek isteyen Ali.
Kılınç adındaki vatan- 
daş, Yalova yönünden 
gelen Metin Çetin 
yönetimindeki 
aracınçarpmdsı sonu
cu hayatını kaybetti.

——----- 1
kısa kısa kısa

SİLAH BULUNDU
Pazar Caddesinde bir 
Zahirecide Fransız 7.65 
Armes marka silâh 
bulundu^

Haberi sayfa 2'de 
JANDARMA YUTMADI 
Uyanık şoför patro - 
hunun 6 milyon lirasına 
göz dikerek gaspçılar 
■tarafından kaçırıldığını 
ye paralarının alındığını 
iddia etti. Ancak, jan
darmayı kdndıramddı.

Haberi sayfa-2'de 
Orhangazi'de Tapu 
dağıtımı 
Orhangazi'nin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
72. yıl törenlerinde 
Belediye tarafından 
yaptırılan Toplu 
Konutların tapuları 
ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz tarafından 

.dağıtılacak. ,

“Danış Bey’den 
ders alabilmek”

Yılmaz Akkılıç

Bi 
ıda

İlçemizin] dev • kuru- 
luşlarından olan- 
BORÇELIK, .
C u mh u r b a.ş k a n ı 
Süleyman Demir el'in 
de katılımlarıyla 10 
Eylül günü tör enle 
hizmete açılacak.

'Saat ll.oo de 
başlayacak- olan açılış 
törenleri için hazırlıklar

Öalikçıfar denizden umduğunu bulamadı-

Av yasaklan bitti
INI.san günü 

başlayan deniz av 
yasaklan 31 Ağustos 
saat 24.00'da sona 
erdi.

■ Yasakların "sona 
ermesiyle denize 
açılan Gemlik1 II 
balıkçılar denizden 
umduğunu bula. - 
rihadilar..

Yasaklar boyunca 
tekne ve av bakım
la r ı n ı . y a p a n

Ata Menkul 
Kıymetler 
Açıldı
Menkul kıymetler bor? 
sasından alış veriş 
yapanlara-hizmet ede
cek ve‘-danışmanlık 
yapacak olan Ata 
Menkul Kı^metler'in 
Gemlik temsilciliği 
geçtiğimiz hattâ hizme
te açıldı.
Akıt İş Merkezinde 
faaliyetini sürdürecek, 
olan işyerinin kur.der 
lasını Armutlu Belediye 
Başkanı kesti.

Haberi sayfa 2‘de 

M.E.B. merkezi yerlerdeki okulları 
satacakmış..
Yıllarca öğrenci okutulacak değil a...
Biraz da okulları okutmalı.
Okutmalı ki,
Yedi ceddimize bi güzel okunsun...

tamamlandı.
Fabrika .Genel 

Müdürü Mehmet . 
Kürşüncu'nun açılış 
konuşmasından sonra, 
Borçelik Yönetim kurulu 
Başkanı Asım 
Köcabıyık bir konuşma 
yapacak. Daha sonra! 

• Erdemir Genel Müdürü
Devamı sayfa 6'da

balıkçılar, 5 ay.süren 
dinlenmeden sonra 
büyük umutlarla 
denize aw bıraktık
larını ancak her 
geçen gün körfezde 
balık soyunun 
azaldığını söylediler.

... Balıkçılar,. deniz 
kirliliğinin önlen - 
memesi halinde balık 
soyunun tamamen 
yok olacağını . 
söylediler.

. Haberi sayfa 2'de

Sivrisinekler 
çoğaldı
Belediye tarafından 

haşa relere k.a rş.ı 
yürütülen. mücadele 
yeterli gelmeyence 
ilçemiz adete 
sivrisinek hücumuna 
uğradı.

Son günler de 
sivrisineklerin artması, 
sivrisinek ilaçları satan- 
ların yüzlerini' 
güldürüyor.'
Belediyeden sivrisinek 

mücadelesi için daha 
etkin ilaç kullanılması 
isteniyor.



iayfa- 2

'«Z“ MAT T\YJVC/ £> M LJİ2v İN
Yılmaz AKKILIÇ

I. DA NİŞ BEY DEN DERS ALA BİLMEK
İnsanlar "sadakat" duygusunu mu yitir

di ne? O eski "ahde vefa", o eski 
“bağlılık", o eski " kararlılık" yok artık I 
"Dürüstlük")© "dürüştlük" arasındaki faik, 
gerçekten de bir çengel kadar kalmış 
sanki I (*)

Hele şu " 12 Eylül" felaketinden sonra 
gelen dönemde Türk insanının kafasına 
“hap yap- para kap" felsefesini 
yerleştiren" benim insanım İşini bilir" 
düzenbazlığını "marifet" mertebesine 
çıkartan ve devlet yönetimine "bezirgan" 
yöntemlerini sokan zihniyet yokmu ? Bir 
zamanlar hiç değilse sosyal demokrat 
geçinenler "yolsuzluk" çayırlarında kispet 
kuşanmazlardt, kuşanamazlardı. Şimdi 
öyle mi ya ? iktidarın sosyal demokrat 
çalımlar atan kanadı da, şimdilerde işin 
ustalarına “kalfa " oldu, olacak 1 Hdnidiyse 
“peştamal" kuşanacak I

Ben, galiba "dinozor" laştım. Akıl erdi
remiyorum, şu günlerin "aklı evvellerinin 
işlerine. Partilerde ya "köşe dönücülük" 
hevesleri revaçta, ya "lümpen" takımına 
yağ çekip kongre alma dümenleri. 
Ülkenin, insanların belli sınıf veya katman
ların ortak çıkarları; yani toplumsal poli
tikalar bir yana itiliyor; saman altından 
kişisel veya, grupcu yağma "üç kağıt" ları 
açılıyor, “karayı bulan" kazanıyor ki, 
yahey!

Siyaset, bir tür "barbuf'a dönüştürüldü, 
neredeyse...

Olabildiğince karamsarlık aşılayan bu 
ortamda, yine eskiler tad veriyor insanın 
gönül damağına. Bir önceki pazar akşamı 
Kadri Güler'le birlikte " Danış Bey"in 
sofrasında konuk olduk. Uzun uzun 
söyleştik. Daha' doğrusu susmayı ve 84 
yaşındaki delikanlı Daniş Ekim'i dinlemeyi 
yeğledim. Birşeyin ayırdına. vardım bir kez 
daha :

Daniş bey gibilerine “dürüstlüğe cen
gel taktırmak, “peştamal" kuşandırmak 
olanaklı değil!..

Belki görüşlerine katılmayabilirsiniz, 
ama O'nun ve O gibilerin su katılmadık bir 
"sadakat" anlayışları var. O'na, O'nun 
gibilere, öyle işlerine geldiği zaman "sağ" 
ve "sığ" sulara doğru .yelken açtırmak "na- 
mümkün", yani kesinlikle olanaksız !..

Size göre daha tutucu görüşler olabilir, 
OsmanlI'nın etkisini duyumsayarak 
yetişmiştir çünkü. Ama Şemsettin Sami'nin 
-şimdi gençler" Kim bu Şemsettin Sami ?" 
diyeceklerdir, açıklamayacağım, öğrenin 
efendim-, ilk türk ansiklopedisi sayılagelen 
ünlü yapıtı "Kamus-ül Alam"ı okurken, 
ansızın şöylece bir başını geriye atıp

"Allah razıolsun Atatürk'ten, yeni harfleri 
getirdi de bu milleti okur yazar yaptı" de 
yişi var ki!..

Daniş Bey'le siyaseti bir "gül" gibi narin 
tutabiliyorsunuz elinizde, "devedikeni" gibi 
değil, izin vermiyor örselemenize; kir
letilmesine, yozlaştırılmasına karşı 
koyuyor.Ve özellikle de "sadakattin henüz 
müzelik veya mostaralık hale gelmediğinin 
canlı kanıtı gibi duruyor karşınızda.

Yine söyleyeyim, kimilerine belki çapraz 
gelebilir Daniş Bey. O'nun "rahle-i 
tedrisinden geçip de, yulaf yalamaya 
talimli "keçi" kadar bile okur yazar 
olmayanlar bulunabilir!

Ama 1910 Gemlik doğumlu Daniş Bey, 
geçmişteki bütün hata ve sevaplarıyla, 
bugün artık neredeyse sözlüklerden 
çıkarılıp atılmak üzere olan bir takım 
"değer yargıları"nı yaşatıyor, savunuyor. 
Öyle aklına eştiği veya kolayına geldiği 
için, siyasete "yeni don" biçmeye falan 
kalkışmıyor.

Bencileyin, "eski tüfek'Tikte direniyor...

Siyasette yeni arayışları her zaman 
özendirdim.Ama yeniliği, eskiyi bir çırpıda 
kopartıp atma biçiminde algılamıyorum 
ben. Çünkü "tarihçi"yim; "tarih"in ne her 
gönüle göree değiştirilebileceğine, ne de 
yok sayılabileceğine inanırım. Olmaz öyle 
şey! Olmadığı da şuradan belli 
ki,"numarataj" meraklıları mecra 
değiştirmeye başladılar bile!

Sevgili Necati'yi anlıyorum; Anlıyorum 
anlamasına da, ikide birde “ideolojisiz 
parti"den söz etmesini kavrayamıyorum 
bir türlü. Doğrudur," 40 yaşın altında, 40 
milyon insanın yaşadığı ve farklılıklar 
arzettiği ülkemizde, bu genç nüfus, artık 
siyasette; ticarette, kültürde, sosyalitede 
ve devlette eski kalıplara sığmamak
tadır".

Bunlara diyecek yok, alkışlıyorum...
Ama örneğin Daniş Bey ve o'nun gibi 

ler, eskiden adına kabaca "emperyalizm" 
denilen tek kutuplu sömürünün, şimdil
erde, "Yeni Dünya Düzeni" kimliğiyle 
kapımızı çaldığının ayırdında.

Ya ben?
Ya ben, ya benden sonrakiler ayırdın- 

da mıyız, ha?..
(*) Gençler için bir açıklama yapayım: 

Osmanlıcada kullanılan farsça kökenli 
"dürüst" sözcüğü doğru, düzgün, sağlam 
anlamınadır. Oysa yine farsça kökenli ve 
sadece bir çengel farkıyla -ve arap 
alfabesinde üç nokta farkıyla- yazılan 
"dürüşt" sözcüğü ise'tamamen tersine, kaba, 
sert, katı, kalın anlamında.

I

İstanbul Borsası ayağımıza geldi
İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası'na kayıtlı Ata Menkul 
Kıymetler A.Ş. Gemlik Şubesi 
Armutlu Belediye Başkanı Osman 
Elbaş tarafından açıldı.

DYP İlçe Bdşkaçıı Yüksel 
Yıldınm'ın oğlu Fatih Cafer Yıldırım 
ile Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemâl Aktı'ın oğlu'Levent 
Akıt tarafından Akıt İş Hani birinci 
katında düzenlenen tor enle 
hizmete açılan Ata Menkul 
Kıymetlerde her türlü menkul

kıymetlerin alım ve satımı anında 
yapılacak..

Borsa hizmetlerini ilk kez. 
Gemliklilerin ayağına getirecek 
olan Ata Menkul Kıymetler Gemlik 
Şubesi ilçedeki para piyasaların
da bir eksikliği, gidermiş olacak..

Şube yöneticileri Fatih Cafer 
Yıldırım ve Levent Akıt, Borsa'yı 
Gemlik'e getirmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirter ek, hisse 
senetleri satışlarının başladığını 
söylediler.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl; 22 SAYI: 1027
Fiyatı :5.000 TL.

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

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 01
İstiklal Cad; 1 nolu 
aralık GEMLİK

Za hirecl'de Fra nsız 7.65 
Armes marka bulundu 

Her 
aramada 
silah 
bulunuyor 
Emniyet Müdürlüğü ekip
lerin yaptığı her arama
da ruhsatsız silah 
bulunuyor.
İlçemizde silahlanmanın 
önüne geçilememesi 
hayretle karşılanıyor. Bir 
ihbar sonucu Osmaniye 
Mahallesi Pazar Caddesi 
numara 82'deki zahire 
ve yem dükkanına 
giden Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, bura
da yaptıkları aramada, 
dükkan sahibi Berkay 
Karakaçan'ın(33) 
üzerinde bir adet Fransız 
Armes marka 7.65 
milimetre çapında silah 
buldular.
Dükkan sahibi olan 
Berkay Karakaçan, ruh
satsız silahının ölen 
babasından kaldığını 
ifade ederek,'herhangi 
bir amacı olmadığını bu 

.yüzden boş bulundur
duğunu söyledi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde ifadesi 
alınan Berkay 
Karakaçan, çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine gön
derildi.

Uyanık şoför 
patronunun parasına 
göz dikti.
Jandarmayı 
kandıramadı
Bursa Fakülte Taksi 
durağında çalışan taksici 
Ayhan Baybar(26), 6 
milyon 200 bin lira için 
jandarmayı kandırmak 
istedi.
Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü saat 18.30 sıraların
da Kumla 'Jandarmasına 
başvurarak taksi şoförü 
Ayhan Baybar, 
"Gemlik'ten Kumla'ya 16 
D 0596 plakalı dolmuş 
taksiyle gelirken, 3 kişi 
arabama bindi. Beni dağ 
yoluna götürerek, silah 
zoruyla tehdit ettiler. Ve 6 
milyon lira paramı 
aldılar" diyerek şikayette 
bulundu. Olayı araştıran 
jandarma taksi 
şoförünün ifadesinin 
yalan olduğunu anlayın
ca gözaltına aldı.
Yapılan sorgulamasında 
suçunu itiraf eden taksi
ci, fakir aile çocuğu 
olduğunu öne sürerek, 
"Gemlik'e yolcu getirdim. 
Oradan Kumla'ya 
geçerken taksi sahibi 
Ayhan Yaşar Çoşkun'a 
ait olan 6 milyon 200 bin 
lirayı elde etmek için 
böyle bir oyun tez
gahladım. Amacım o 
parayı alıp biraz gön
lünce eğlenmek ve bir 
miktar borcumu vere
bilmekti. Olmadı. 
Pişmanım" dedi.
Taksi sahibi Ayhan Yaşar 
Çoşkun, Baybar'dan 
şikayetçi olmamasına 
karşın üçkağıtçı taksici 
Baybar tutuklandı,

Balıkçılar denizden umduğunu bulamadı

Av yasakları bitti
1 Nisan'da başlayan 

avlanma yasakları sona 
erdi. Yaklaşık 5 aydır din
lenmeye bir başka de
yişle işsizliğe çekilen 
balıkçılar, motorlarının ve 
ağlarının son onarım ve 
bakımını yaparak 
geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü saat 
18.00'dan itibaren denize 
açıldı.

Balıkhali ve Kayıkhane 
Mevkii'nde yaklaşık bir 
aydır yoğun ve heyecanlı 
bir şekilde onarım ve 
bakım çalışması yapan 
balıkçılar Perşembe günü 
sabahı erken saatlerden 
itibaren yeni ağlarını 
motora yükleyerek, vinç
lerine taktılar.

Oldukça sevinçli ve;

balıkçılar, buna rağmen 
yeni av sezonundan 
umutsuz olduklarını 
belirterek, "Deniz kirli
liğinin gün geçtikçe art
ması, buna sorumsuz 
balıkçı arkadaşlarımızın 
yasak süresince kaçak 
avlanması eklenince biz 
haliyle umutlu değiliz. 
Zaten birkaç çeşit balık 
kaldı, bakalım o bize ne 
getirecek. Buna rağmen 
yine de rastgele diyoruz" 
dediler.

İlçemiz Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
Mehmet Aydın'da yaptığı 
açıklamada bir kaç yıl 
Önce Gemlik'te bin olan 
balıkçı sayısının bu yıl 
400'e düşmesine dikkat 
çekerek, "Balık gibi, 
balıkçılık' mesleğide 
değerini her geçen gün 
yitiriyor. Eski günleri özle
memek mümkün değil. 
Ancak ben yinede tüm 
balıkçı arkadaşların yeni 
av sezonunu kutlar, hayır

Gemi) 
önünd 
da 69 
belli.

Geı 
1(120 s 
da, Gc 
llruuıb 
isleyer 
klanbu 
süratli g 
34KPH 
kaldı. 0

lı uğurlu geçmesini dile- ■ 
hm" dedi.

Balıkçılar, ilk etapta I 
mezgit, istavrit, hamsi gibi I 
balıkları avlanmaya çık- I 
tıklarını kaydettiler.

1 Eylül sabahı avdan I 
donen balıkçılar bek -iI 
(ediklerini bulamadı, I 
Balıkhaline az sayıda i 
istavrit, hamsi, kolyoz, 
kalkan ve pisi balığıyla | 
dönen balıkçılar, 
"Avlanma yasağı 
olmasaydı yine bu kadar I 
balık çıkardı. 5 ay boşu- I 
na bekledik. Eskiden I 
böyle, miydi? Yüzlerce I 
kasa balıkla dönerdik. I 
Şimdi 10 tekneden 100 j 
kasa balık çıkmadı1' diye 
konuştular.

Deniz kirliliğini ve ] 
kaçak avlanmanın ydnı 
sıra, avlanma yasak -| 
farının bittiği 31 Ağustos 
akşamında çıkan sert 
poyraz rüzgarlarının dal 
avlanmayı zorlaştırdığını 
kaydeden balıkçılar, I 
büyük teknelerden bir kıs
mının bu yüzden denize 
açılmadığını, çıkan 1 
büyük teknelerden büyük 
bölümünde Armutlu, 
Trilye ve Imralı açıkların
da kaldığını kaydederek, 
gelecek günlerin kendiri 
lerine hayırlı olmasını iste
diler.

Bu arada 10-13 kilo: 
arasında kasalarda ı 
satışa sunulan istavriti 
balığı kasası 250 bin liraya 
satılırken, 15-16 kiloluk 
kasalarda satılan hamsi 
balığı da kasası 500-600 
bin liradan alıcı buldu. 
Hamsi ve istavrite göre 
daha az çıkan kolyoz, 
kalkan ve pisi İse kasası 
600 bin lira ile bir milyon 
lira arasında satıldı.
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24pcörenin anahtarı, 56 dairenin de tapu$u dağıtıldı

tppra kkent’te tapu lar dağıtıldı
■ Orhangazi Caddesi ve Küçük 
Kumla'da yapımına 1993 yılında 

»başlanan Yaprakken! Berk Sitesi'nin 1 
nci kısım 24 dairenin anahtar teslimi ile 
2 nci ve 3 ncü kısım 56 dairenin tapu 
teslimleri geçtiğimiz hafta Cuma günü 
düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Rıhtım Restaurant'ta düzenlenen 
Itörenlerde anahtdr teslimi ve tapuldr 
sahiplerine verilirken, Site'nin Bdşkanı 
Burhan Apaydı, yaptığı açıklamada 
1993 yılı Mart ayında inşaatlar 
başlarken, bir çok yerden eleştiri aldık
larını vurgulaydrak, "O zaman yok 
15-20 milyon peşinle bu olur muymuş, 
yok ayda 3-5 milyon taksitle bu iş 
yürüymüymüş, en fazla iki ay bile 
dayanamazlar, batarlar diyorlardı.

Amd yaptıkldrımız ortada. Bızlerden 
daire alanlar ortalama 20 milyon peşin 
ayda 2-3 milyon lira taksitle iki senede 
ödenecek şekilde senetlerden 128 
milyon liraya daire sahibi oldular. Bu 
arada sıkıntı çektik. Özellikle 5 Nisan 
kararlarından sonra epey sıkıntıya 
girdik. Fiyatlar 3-4 misli çıktı. Bu 
sebepten daire teslimleri biraz uzadı. 6 
dy uzayanda var. 25 gün uzayanda. 
Tek isteğim boıcu olanların bir an önce 
bu borçların ödemeleri. Yinede 
dndhtarları ve tapuldrı teslim ettiğim 
için sevinçliyim" dedi.

Ddha sonrd topluca yenilen yemek
ten sonra anahtarlar ve tapular sahip
lerine verilirken, tutulan minibüslerle de 
Kumld sahil turu atıldı.

12 yaşındaki Bora yardım bekliyor
■ İlçemiz Hamidiye İlköğretim Okulu son 
sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Bora Kavallı, 
yakalandığı amansız "SSPE ve Vilson 
Hastalığı" nedeniyle, yeniden yürüye
bilmek , konuşabilmek, hareket edip, 
okuyup yazabilmek için hayırsever 
vatandaşların ilgisini bekliyor.
i Hamidiye Mahallesi Orhangazi 
Caddesi 1 nci Belediye Evleri A blok 
daire 4 no 8'de oturan, Hamidiye 
İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Fikret 
Kayallı'nın oğlu olan Bora Kavallı, 3 yıl 
önce ayaklarının çekmesiyle başlayan 
ve daha sonra parmak uçlarında yürü 
yerek devam eden ve son olarak el ve 
ayaklarını hareket ettiremeden, konuş
masını tam yapamadan yaşamaya 
başlayan Bora Kavallı'nın babası Fikret 
Kavallı 3 yıldan beri oğlunun hastalığıyla 
uğraştığını belirterek, evini ve arabasını 
sattığını bunun için 500 milyon lira har
cadığını ve halen 150 milyon lira borcu 
olduğunu belirterek, hastalığının 
iyileşmesi için tedavisinin ve ilaçlarının 
uzun yıllar devam etmesi gerektiğini 
söyledi. Kavallı, "Ancak benim dayanıklık 
■gücüm kalmadı. Bursa Tıp Fakültesi'ne 
götürdük. Oradan İzmir 9 Eylül 
Üniversitesi'ne, daha sonra İstanbul 
Çapa'ya ve Ankara Hacettepe'ye 
götürdük. Hiç birinden sonuç alamadık.

Vilson hastalığı dediler. Verdikleri ilaç 
fayda etmedi. Tam teşhis konulamıyor. 
Tedavisinede benim gücüm kalmadı. 
Hayırsever vatandaşların eline kaldık. 
Çocuğumu tedavi ettirsinler" dedi.

Her yıl teşekkür getirerek başarılı bir 
öğrenci olan Kavallı'nın bu yıl okula 
.gidemeyecek durumda olması anne 
Hatice Kavallı, ağabey 16 yaşındaki 
Hikmet Kavallı'nın yanı sıra 4 yaşındaki 
Barış Kavallı'yı da etkiliyor.

Durumu hakkında konuşan Bora 
Kavallı, "İlkokul 5 teyken rahatsızlığım 
başladı. Daha sonra konuşmam 
yavaşladı. Yolda yürürken düşmeye 
başladım. Bir ara sadece parmak 
uçlarımda yürüyebiliyordum. Yaklaşık 1 
yıldırda hiç yürüyemiyorum şimdi elleri
mi bile hareket ettiremiyorum. 
Yazamıyorum, 1 sayfa kitap okusam 
dayanılmaz başağrıldrı hissediyorum. Sık 
sık baygınlık geçiriyorum. Saçlarım bile 
dökülmeye başladı. Gözüm kararıyor. 
Konuşman bile bozuldu. Arkadaşlarım 
bile artık dalga geçmeye başladı. 
Tekrar koşmak, yazmak, konuşmak, 
okumak istiyorum. Acı ağrı hissetmet 
istemiyorum. Beni tekrar hayata 
döndürürlerse ömür boyu minnettar 
kalacağım" dedi.

pemiik Yalaya yolundaki kçzadal .kişi hayatını kaybetti?§

IÖzdlarbitmivor
Gemlik Yalova yolu Devlet Hastanesi 
önünde meydana gelen trafik kazasın
la 69 yaşındaki Ali Kılınç hayatını kay - 
betti.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 
»20 sıralarında meydana gelen olay
da, Gemlik Devlet Hastanesi önünden 
Umurbey altındaki zeytinliğine gitmek 
İsteyen 69 yaşındaki Ali Kılınç, 
İstanbul’dan Bursa istikametine oldukça 
süratli gelen Metin Çetin’in(33) kullandığı 
34 KPH 82 plakalı özel otonun altında 
kaldı. Olayın görgü tanıkları Kılınç'ın bir

kamyonu sollamakta olan özel otoyu 
görmediğini ve birden karşıya fırladığını 
bildirdiler. Hemen Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılmak istenen Kılınç, yolda hayatını 
kaybetti.

Bu arada özel oto sürücüsü Metin 
Çetin, Gemlik Emniyet Müdürlügü'hce 
göz altına alındı.

Gemlik Kafoğlu Sabun Fabrikası'ndan 
emekli olduğu belirlenen evli 3 çocuk 7 
torun sahibi Ali Kılıhç'ın cenazesi dün 
öğle namazına müteakip Çarşı 
Camii'nden kaldırıldı.

ler gerrçekllk kazanmadı,Doğru Yol Partisi İlçe
Yönetiminde bir süredir Bugün Abdullah Güler istifa
devam eden çalkantı dilekçesini İlçe Başkanlığına
Avukat Gökhan Taylan ve sundu. Gökhan Taylan İse
Abdullah Güleri'ln İstifalarıyla daha önce verdiği İstifasını
noktalandı.
Geçtiğimiz hafta 8 kişinin İşti
ra edeceği ve dilekçelerini İl 
Başkanlığına vereceği 
doğrultusunda çıkan haber-

geri almadı.Güler İstifasında 
yönetimin halka hizmet 
götüremedlğlnl ve güvem 
tazelemesi gerektiğini söyle
di.

HRDEP 
KURULDU
HADEP Gemlik İlçe 
Teşkilatı kuruldu,Dün bir 
basın toplantısı 
düzenleyen HADEP'liler, 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Hüseyin 
Aslan(bakkal),başkan, 
yardımcılığına Erdal 
Han, üyeliklere de 
Hüseyin Genç,İlhan 
Bozkurt ve Abdullah 
Çelik'ln getirildiğini 
söylediler.

Karsa kİı 
Camii'nin 
temeli S® 
atıldı
Yaklaşık 20 gün önce 
yıkılan Karsaklı Camii'nin 
yerine yapılacak olan 
Müftülük Sitesi ve yeni 
Karsak Camii'nin temeli. 
Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz 
tarafından atıldı.
İstiklal Caddesi'nde bulu
nan camii ve Müftülük 
Sitesi'nin temel atma 
törenine Vali Yardımcısı, 
Şinasi Göklerin yanı sıra, 
Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Siyasi Parti Temsilcileri, 
çevre il ve ilçe müftü
leriyle, Diyanet İşleri 
yetkilileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.
Kuran'ı Kerim okunmasıy
la başlayan temel atma 
törenleri İstiklal Marşı'yla 
devam etti. Açılış konuş - 
masını yapan Gemlik 
Müftüsü Mustafa Aksoy, 
Türkiye Diyanet Vakfı'na 
ait 460 metrekare alan
da yapılacak olan 
Müftülük Sitesi ve Cami i 
inşaatında Camii için 
225 metrekare alan 
ayrıldığını vurguladı.
Aksoy; inşaatın 1994 yılı 
birim'fiyatlarına göre 4.5 
milyar liraya malola- 
cağını söyledi. Aksoy, 
tüm hayırsever vatan
daşların yardımını bek - 
(ediklerini vurguladı. Vali 
Yardımcısı Şinasi 
Gökler'de, Türkiye'nin 
hukuk düzeni içindeki 
moral değerlerini destek
leme inançlarını besle
mek amaciyla bu tip gi 
rişimlerih faydası olduğu
na değindi.
Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz'da, 
Diyanet İşleri'nin lav 
edilmesini, isteyenlere 
karşı yaptığı konuşma - 
da, "Diyanet İşleri milletin 
inanç birliğini koruyan, 
sağlayan bir mües 
sesedir. İfta ve fetva 
makamıdır. Köklü bir 
müessesedir. Böyle boş 
konuşanlar bunları 
bilmeli" dedi.

Ankara'nın taşına bak
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Ankara 

Hipodrumu'nu dolduran yüzbinlerin gözler önüne serdiği 
çoşku, alkış tufanı, ses tekniklerinin yetersizliğine, bil- 
boardların kapatılmasına, ulaşımın zorluğuna rağmen 
görülmeye değerdi.

Herkes, tek ses, tek yürek, tek amaçla toplanmış, 
büyük sanatçı Zülfü Livaneli'nin dudakları arasından, 
notalar eşliğinde çıkan ses uyumunu ve mesajları 
büyük dikkatle ve çoşkuyla dinliyordu.

Tabiiki bundan ders çıkarması gereken kitle, bugün 
bölünmenin bölünmüşlüğünü yaşayan, sosyal 
demokratların ve demokratik solcuların liderleriydi. O 
büyüleyici atmosferde onlara seslenmekten, bu çoşku - 
nun ne anlama geldiğini belirtmekten başka bir şey 
gelmedi aklıma.

"Başta ve özellikle Sayın Bülent Ecevit, sonra onurlu 
ve tarihi bir mirasın şimdiki emanetçisi Sayın Deniz 
Baykal ve maksatlı bir şekilde yok edilmek istenen SHP 
lideri Sayın Murat Karayalçın.

Sîzlere sesleniyorum. Bu ses yalnızca mütevazi bir 
taşra gazetecisinin, ahkam kesme sesi değildir.

SHP-DSP ve CHP'nin sayın milletvekilleri sîzlere de 
seslenmek şart oldu.

Olası bir biçimde erken genel seçimde seçile- 
memek korkusu ile küreksiz sandal konumuna düştünüz. 
Sîzleri sırtında taşıyarak parlementoya getiren Sosyal 
Demokrat Halk, solculuğun ilkelerini reddetmiyor. 
1977‘Ierin umudunu, karizmasını yaratan halk, sosyal 
demokrat iktidarı reddetmiyor. Ancak bilesiniz ki tek tek 
sîzlerin siyasal kişiliklerinizi reddediyor.

Sosyal Demokrat kitlelerin liderliğine soyunmuş, 
deneyimli olması gereken muhterem üstadlar.

Sîzler, Zülfü Livaneli'nin Ankara Konseri'ni izlediniz mi?
O müthiş atmosferi kokladınız mı?
Halkın, dürüst bir sanatçının kişiliğinde Sosyal 

Demokratlığın namusuna, erdemine, geleceğine nasıl 
sahip çıkmaya hazır olduğunu sezebildiniz mi?

Bence, Ankara'da toplanmış yüzbinlerin saatlerce 
süren güdümsüz çoşkusundan tek ses çıkmıştır.

"İhtirasları, akıllarını aşmış, Sol'cu liderler lütfen 
yakamızdan düşün. Biz halkız, sağduyumuz tamdır. 
Demokrasinin arkasına saklanıp, yalnızca 
demokrasinin nimetlerini kaybetmemek için siyaset 
yapanları istemiyoruz."

İşte Sevgili okuyucular. 15 gün önce söz verdiğim 
Livaneli konseri gözlemlerim bunlar. Bu sıradan bir 
konser değildi. Olamazdı da.

Şu da biline ki.
Sönmüş zannedilen Sosyal Demokrat meşale kıvıl - 

cim bekliyor. Hemde sırtını Anıtkabire dayamış, 
kamuoyu araştırmaları bilgisayarlarının saptayamaya - 
cağı bir kitle hazır bekliyor.

Sevgili Gemlikliler, değerli okuyucularım.
Bütün gönlümçe söylüyorum. İnanın.
Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve niceleri, gerçek

ten boşuna ölmemişler.
Kıvanç duyuyorum, kıvanç duyduğunuzu biliyorum.
Ve "Görecek günler var daha" diyorum.
Bu arada SHP'nin, DSP'nin ve CHP'nin ilçe başkah- 

larıda artık kabuğunu kırsın diyorum.
Çünkü, beklenen olması gereken, liderlerin, mil

letvekillerinin işi değil. Tabanın işidir.
Özlenen kıvılcımda onların ve ilçedeki »diğer par

tililerin pâyıda büyük olacaktır. Aksi takdirde tarih onları 
da affetmeyecektir.

Hepinize iyi haftalar dileğimle.

İlk ve Orta dereceli okullarda ders başı 

Okullar 
açılıyor

Haziran ayında tatile giren ilk ve orta dereceli 
okullar 12 Eylül Pazartesi günü yeni öğrenim yılına 
kapılarını açıyor.

Okulların açılması nedeniyle kayıtların tamam - 
(andığını bildiren ilgiler, 1994-1995 eğitim ve öğretim 
yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söylediler.

Bu yıl ilçemizde Gemlik Lisesi ilk kez "Süper Lise" 
olarak hizmet verecek. Öte yandan yapımına iki yıl 
önce başlanan Cumhuriyet İlkokulu da pazartesi 
günü kapılarını yeni öğrenime açacak. Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu binasında Gemlik Anadolu Lisesi de. 
öğrenimini sürdürecek.
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Gökçenteks ceza rekortmeni
ilçemiz Kaymakamı Orhan Işın'ı, ilçedeki görevine başlamasının üzerinden tam 

İki yıl geçti. Işın, 21 Ağustos 1992 tarihinden bugüne kadar, denizi kirleten sanayii 
kuruluşlarının can düşmanı olurken, bu kuruluşlara İki yıl İçinde toplam 558 milyon 
200 bin lira ceza kesti.

Kaymakam Orhan Işın'ın cezalarına en fazla maruz kalan kuruluş Gökçenteks 
Bursa yolu üzerinde Engürücük Deresi kanalıyla denizi kirleten bu kuruluş defalarca 
uyarılmasına rağmen arıtma tesisi kurmamakta direnince, toplam 226 milyon 500 
bin Hra ceza vermek zorunda kaldı. Gökçenteksl Helmersan Mermer Fabrikası 125 
milyon 500 bir lira İle takip ediyor. Bu kuruluşta kirli atıklarını Karsak Deresi kanalıyla 
denize gönderiyor. Bunların dışında Işın'ın cezalarına maruz kalan 8 fabrikada 7 
milyon 500 bin Hra ile 70 milyon Hra arasında ceza gördü.

Kaymakam Orhan Işın, bugüne kadar kesilen cezaların büyük.bir kısmının 
alındığını belirterek, BP'nin İtirazının şu anda mahkemede olduğunu, kesilen 558 
milyon 200 bin Hra cezanın yaklaşık 200 milyon liralık bölümün ise Vergi Dairesi 
Müdürlüklerince mahkemenin red etmesi sonucu en kısa zamanda tahsil ediliceği- 
ni vurguladı.

Kaymakam Orhan Işın tarafından yapılan incelemeler sonucu atıklarını denize 
bırakan fabrikalar ve aldıkları cezalar ile tarihleri şöyle:

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 

BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Amme borcundan dolayı hacizli bulunan Tapunun Gemlik İlçesi Hamidiye 
Mahallesi İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi 551 ada,l 9 parsel, 31 pafta 4. katta not- 
mal aydınlığa bakar 28 m2, 24/6678 arsa paylı işyeri açık artırma usulü İle satışa 
çıkartılmıştır.

2- Gayrimenkulun açık artırmaya esas rayiç bedeli 125.000.000.-TL 
(Yüzyirmibeşmilyon)Geçlci teminat ise 9.375.000.-TL'dir. Teminat olarak Para, Banka 
Teminat Mektubu, Hazine Tahvil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek milli esham 
ve tahvilat(Esham ve Tahvilat en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla 
değerlendirilir.)

CEZA MİKTARIKURULUSUN ADITARİH

21.08.1992 Yavuzlar Et Kombinası 10.500.000.-TL
16.08.1994 •< II II 49.500.000.-TL
21.08.1992 Mina Yağ Fabrikası 10.500.000.-TL
01.12.1992 ıı. u ıı 22.500.000.-TL
02.04.1994 il. ıı . ıı 12.000.000.-TL
21.08.1992 Marmosan Mermer Sanayii 10;500.000.-fP

01.12.1992 II II ıı 7.500.000.-TL
21.08.1992 Helmersan Mermer Fabrikası 10.500.000.-TL
01.12.1992 II II - II ' 22.500.000.-TL
23.06.1993 ıı II ' II 24.000.000.-TL
18.04.1994 II II II 16.500.000.-TL
Sağlık M.T.Ayrıca II ' ıı II 52.000.000.-TL
14.01.1993 Demirtaş Mermer Fabrikası 7.200.000.-TL
14.01.1993 Diabaz Mermer Fabrikası 12.000.000.-TL
22.09.1992 Marmara Enteğre 15.000.000.-TL
02.12.1992 II ıı 7.500.000.-TL
18.04.1994 Meksan Karo . 16.500.000.-TL
16.11.1994 II 11 A 12.000.000.-TL
02.04.1993 Brıtısch Petrollıum (BP) • 12.000.000.-Ti
02.04.1993 Gökçenteks 12.000.000.-TL
23.06.1993 II 24.000.000.-TL
20.08.1993 II 36.000.000.-TL
12.01.1994 49.500.000.-TL
01.07.1994 II 36.000.000.-TL,,
Sağlık 
Md.T.Ayrıca

70;000.000.-TL

3-Gayrimenkul 13/09/1994 Salı günü, saat 14.00'te Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğünde Satış Komisyonu huzurunda ihalesi yapılacaktır.

4- Satış şartnamesi mesai saatlerinde Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünde 
görülebilir. (İsteklilere masraflarını ödemek kaydıyla P.T.T. ile gönderilir.)

5- İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve saatten önce geçici teminat mak
buzu

nun Satış Komisyonu Başkanlığı'na verilmesi zorunludur.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç 
değe

rîn %75 İni bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan ala
cakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış, Yapılacak masrafları karşıla
madığı takdirde en çök artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 
20/9/1994 tarihe rastlayan Salı günü gayrimenkul aynı yer ve saatte tekrar açık] 

artırmaya çıkartılacaktır.
Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Basın: 27/1994
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Küçük tJtetmelerin büyük derdi

Pazarlama eksikliği
0 [gjgjgjgjgjBigfgıgjgfgjgjBfgjgjgı 0

Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin pazarlama 
konusunda önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduk - 
lan ve bu sorunların en kısa sürede çözülmesi gerek
tiği belirtildi.

MPM tarafından yayınlanan Verimlilik Dergisi'nde 
Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin pazarlama sorun
larını verimlilik boyutuyla birleştirerek ele alan TÜMAŞ 
Araştırma ve Fizibilite Bölüm Başkanı İ. Kahraman 
Arslan; işletmelerin bu konuda büyük sorunları 
olduğunu dile getirerek, bu sorunların birkaç ana 
nedenden kaynaklandığını ileri sürdü.

Pazarlama fonksiyonunun; tüketimin, tüketici tat
mininin, kişilerin seçeneklerinin ve yaşam kalitesinin 
maksimize edilmesi amacında hareket ettiğini 
belirten Arslan, pazarlamanın öneminin işletmeler 
tarafından yeterince kavranamadığını, bunun İse 
işletmelerin kendi yapılarından kaynaklandığını vur - 
guladı.

' Sorunların işletme yönetiminden, pazar ile ilgili 
bilgi toplama ve değerlendirmeye yeterli önemin ve 
rilmemesinden, pazarlama etkinliklerinin yetersizliği ve 
bilgi eksikliğinden, yeni pazarlama giriş riskini azaltan 
araç ve mekanizmaların geliştirilmemiş olmasından, 
pazarlama giderlerinin firma ölçeği itibariyle yüksek 
olmasından ve İşletmelerin gerekli İşbirliğine git
memesinden kaynaklandığı belirtildi.

İŞBİRLİĞİ YETERSİZ
işletmelerin karşılaştıkları sorunların çözümünü 

genellikle devletten ve kendileri dışındaki kuruluşlar - 
dan beklediklerine dikkati çeken Arslan şunları söyle
di: "Halbuki kendileri blraraya gelerek yatay ve 
dikey İşbirliği yapabilirler. Bu İşbirliği satın alma, üre
tim, finansman ve pazarlama gibi alanlarda olabilir.

işletmeler blrblrlerlyle ekonomik, mantığa ters 
। düşen mücadelelere girişmek yerine, sürekli İşbirliği 

zemini arayabilirler.“
Diğer yandan, her İşletmenin kendi atölyesine 

göre tezgah parkını düzenlediğini, sonuçta İse önemli 
ölçüde atıl kapasite yaratılarak, ortqk çalışma bilinci 
oluşturulmadığını vurguladı.
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acah DüĞüp 
ve TOPLANTI SALONLARI 

Mükemmel Hizmet için bizi seçin 
Yeni açılan düğün ve toplantı salonlar 1 

siz Gemliklilere hizmete sunmakla \kıvanç 
duyuyoruz.

Her bütçeye uygun 
yemekli, kokteyli ve pastalı olmak üzere 
dekor ve elkondeyşınlı-Oto parklHenar etör- 
lü servis otobüslerimizle 500 ve 600 kişilik 
salonlarımız hizmetinizdedir.
Rezervasyonlarınız için:
Yeni Yalova Yolu üzeri 12. Km

ACAR EKİP LTD.ŞTİ
îel: 2670135-36-37/ 10. HOjt

İLÇEMİZİ TEMİZ TUTALIM

NÖBEFÇJ ECZAXE£E^
7 Eylül 1994 Çarşamba KAHRAMAN

9 Eylül 1994 Cuma SAĞLIK

11 Eylül 1994 Pazar GEMİÇ

13 Eylül 1994 Salı ENGİN
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Gömlek alırken nelere dikkat etmeniz 
gerektiğini biliyor musunuz?

[ "Eyvah kazık yemişim."
■"Haberim olsaydı daha kalitelisini

I alırdık."
"Geri götürsem ayıp mı olur?"

■ "Daha ucuzu yok mu?"
■ Siz hiç de yabancı olmayan bu cüm-

$

ide

S,

İQt]' 

oft. 

idhfi 

°Çt

nu.

I telef alış veriş sonrası yakınlarımıza veya
I mağaza sahibine söylediğimiz sözlerden 
I bir kaçıdır.

■ İndirimli satışların devam ettiği şu 
günlerde özel olarak dikilmiş, düşük fiyat 

i ve kalitedeki ürünlerin piyasaya 
[sürüldüğünü de göz önüne aldığımızda 
! hatalı ürün satın alma riskini biraz daha 
I aza indirebiliriz.
I Vücut ölçülerimize uygun gömleğin 

İl seçimi her zaman için belirleyici bir fak- 
11 tordur. Bunun yanında alışveriş sırasında 

gömlek seçiminizi yönlendiren fiyat, 
kalite ve etiket diğer unsurları oluşturur 
I Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki. iyi’ 

| pir gömlek seçimi, iyi bir incelemeyi 
I; gerektirir. Gömlek alırken dikkat etmeniz 
a gereken özellikleri kısaca şöyle sıralaya - 
■ biliriz:
I -Dikişler, başlangıç ve bitiş yerlerinde 
en az uç geri dikişle pekiştirilmelidir.
f -Kapatma dikişlerinin overlok dikişleri 

Jile birlikte ve içe kıvrılıp yapılması gerek 
İrmektedir.
| -Cep uçları punteriz yapılmalı veya 

»yaklaşık aynı sağlamlıkta bir dikişle 
ıpekiştirilmelidir.

Ailelerde çevre bilinci yaratılmak zorunda
■e

M
i Endüstri toplumlarında giderek artan 

[ tüketime yönelik üretimin, doğal kay- 
nakların hızla tükenmesine yol açtığı 

■belirtilerek, tüketim sonucu oluşan katı 
atıkların ise, istenilen düzeyde kaynak 

[sisteme geri dönemedigi, ailelerin bu 
rkonuda bilinçlendirilmesi gerektiği ileri 
['sürüldü.
| MPM tarafından aylık aylık olarak 

[yayınlanan Anahtar Gazetesi'nde
"Ailelerin Tüketim Alışkanlıklarını ve artık 
yönetimlerinin çevre açısından 

[önemi’ni inceleyen A.Ü. Ziraat Fakültesi 
[öğretim üyelerinden Doç. Dr. Meltem
Bayraktar, tüketim sonucu ortaya çıkar 
katı atıkların yok edilmesinin endüstriyel 
toplamlarda önemli bir problem oluştur
duğuna dikkati çekerek, atıkların 
kimyasal yapısı ve çevreye etkilerinin de 

. henüz tam olarak bilinemediğini söyledi. 
| Çevre korumacılığı açısından birinci 
Ke en önemli aşamanın üretilen katı 
i atık miktarını azaltmak olduğuna ve bu 
aşamada ailelerin rolünün büyük 
olduğuna dikkati çeken Bayraktar;
‘Ailede günlük yaşamı sürdürmek için 
üretim ve tüketimle ilgili çok sayıda 
karar alınır. Ayrıca alışveriş yapma, üre - 

| tim ve tüketim faliyetleri, evin bakım ve 
| onarımı aile üyelerinin bakımı, sosyal 
| ilişkiler kurma ve sürdürme gibi bir- 

birinden farklı çok sayıda faaliyet 
gerçekleştirilir.

f--
iiğün, günnet davetiyeferîniz için zengin

»İÜİ MUTLAKA AK AYI»

Gazha ne Cd. Beceten A pt. altı G E M LİK i 
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Düzenleyen: 
Serap Birlik

-Sarkan dikiş uçlarının olmaması 
gerekir.

-Satın alınacak gömlekte kullanılan 
düğmelerin yıkama ve ütüleme sıcaklığı
na uygunluğu düşünülmelidir.

-Düğme dikişlerinin sağlam olması ve 
iplik uçlarının pekiştirilmesi gereklidir.

.ve dikişler düzgün ve sık aralıklı 
olmalıdır.

Bu saydığımız özelliklere dikkat et 
meniz, gömlek alışverişinde yapabile - 
ceğiniz hataları en aza indirecektir.

Diğer ürünlerde olduğu gibi gömlek 
alırken de etiketine dikkat edin. Etiketi 
dikkatli incelemeniz ise gömleğinizin 
ömrünü uzatacak, yıkama ve temizlen
mesi esnasında yönlendirici olacaktır

Kumaşlar kullanılış yerlerine göre lif 
ve karışımlarından meydana gelmekte 
dir. Çeşitli liflerin karışımından meydana ' 
gelen kumaşlar, lif cinslerine göre 
kumaşa yıkamada, ütülemede, 
çamaşır suyu kullanmada, kuru te 
mizlemede bir takım sınırlamalar 
getirmektedir. Bu bilgileri içeren etiketi 
gömleklerin secimi, ünutulmaması 
gereken hususlardan biridir..

Türk Standartları Enstitusü'nce göm
lekler konusunda TS 9690, gömleklik 
kumaşlar.için de 10259 sayılı standartlar 
hazırlanmış, üretici ve biz tüketicilerin 
kullanımına sunulmuştur.

Bunların sonucu ise yalnız ailenin 
değil, fakat tüm toplumun yaşama biçi
mini ve kalitesini belidir" dedi.

Ailelerin tüketim sürecinde satın 
aldıkları ürünlerin ambalajından başla - 
yarak kullanım süresinin d'e gözden 
geçirilmesi gerektiği, doğaya daha az 
zararlı olan, çevre dostu ürünleri kullanıl
ması gerektiğinin önemini vurgulayan 
Bayraktar, katı atıkların yok edilmesi 
problemi konusunda tüketicinin bi 
linçlendirilmesi, tutumlarda ve satın’ 
alma davranışlarında değişime neden 
olduğunu kaydetti.

Ailerin yalnızca ekonomik ve diğer 
dış etkenlere mekanik olarak tepki 
veren ya da uyum sağlayan yaratıcı ve 
dinamik bir birim değil, aynı zamanda 
makro düzeydeki koşullar ve 
değişmelerin somut yaşam biçimlerine 
ve tüketim kalıplarına transfer 
edilmesinde belirleyici etkisi olan birimler 
olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini 
şöyle sürdürdü. "Ailelerin ürün seçimleri 
ve günlük yaşamlarını organize etme 
biçimlerinin çevreye olan etkileri 
konusunda duyarlılık kazandırmak ve 
çevre dostu tüketim davranışları yarat
ma girişiminde ailelerin işbirliğinden 
yararlanmak temel ilke olmalıdır. Şu 
anda ihtiyaç duyulan, çevre bilinçli, 
hisseden, düşünen ve uygulayan 
bireylerdir."

Kalp damar 
hastalıklarından 
korunmak için 
beşlenme ilkeleri

Vücüdun büyümesi , yenilenmesi ve 
çalışması için gerekli olan besin 
öğelerinin herbirinln yeterli miktarda alın
ması ve vücutta uygun şekilde kullanıl
ması durumu "yeterli ve dengeli beslen
me" deyimi ile açıklanır. Yeterli ve den
geli beslenme sağlığın temelidir.

Diyetin günlük enerji, karbonhidrat, 
yağ ve protein değeri kadar, yemek 
yeme sıklığı, da beslenme yönünden 
önemlidir. Günlük alınması gereken yiye
ceklerin bir seferde, seyrek veya sık öğün 
olarak tüketilmesi metabolizmayı çeşitli 
yönlerden etkilemektedir. İnsanlar 
üzerinde yapılan çalışmalara göre; 
beslenme şeklinin herhangi bir nedenle 
değiştirilmesi geçici bir zaman da olsa 
metabolik aksaklık ve psikolojik gerginlik 
yaratır. Organizmanın alıştığı beslenme 
düzene bağlı olarak vücutta çeşitli 
enzim .ve hormonların miktarı değişir. 
Bazı enzimler ve hormonlar günde üç 
öğün beslenme şekline göre daha az, 
bazıları işe daha fazla salgılanırlar. 
Günde bir veya iki öğün beslenme de 
metabolizmayı aksatır. Günlük enerji ve 
besin öğeleri gereksinmelerinin uzun 
aralıklarla alınması ve bir iki öğünde 
tüketilmesi vücutta protein dokusunun 
azalmasına yağ dokusunu,n artmasına 
neden olmaktadır ve bu durum daha 
ileri yaşlarda kalp hastalıkları riskini artır - 
maktadır.

Günlük besinleri dört veya daha çok 
öğünde tüketenlerin LDL -kolesterol 
düzeyleri , 1-2 öğünde tüketenlerden 
düşük bulunmuştur. Kahvaltı yapma 
günlük öğün sayısının artmasını sağlama 
açısından önemli olduğu gibi kahvaltı 
yapılmadığında iş veriminin düştüğü ve 
kişilerin daha çabuk yorgunluk, halsizlik 
duyduğu bildirilmekledir.

Düzensiz beslenmenin . bir başka 
sakıncası da organizmanın ihtiyacı olan 
bütün besin öğelerinin alınmamasıdır. 
Bütün besin öğelerinin tam randımanlı 
olarak organizmada kullanılabilmesi için 
çeşitli yiyecek gruplarından karışık bir 
diyetin yenmesi gerekmektedir.

Sağlıklı beslenme ve besin tüketimi 
konusunda aşağıdaki önerilere dikkat 
edin:

1- Yeterli ve dengeli beslenin. Günlük 
beslenmenin daima üç öğün halinde 
olmasına özen gösterin.

2- Kalpı-Damar hastalıklarından 
korunmak için yağı azaltın. Serum koles
terol düzeyini yükseltmemek için yağdan 
gelen enerji oranını %30 ve altına indirin. 
Kalp lipitlerini yükselten dolayısıyla 
koroner kalp hastalığı riski oluşturan en 
önemli faktör diyetle alınan yağ asit
lerinin arasındaki dengesizliktir. Diyet 
yağının yağ asidi öruntüsü.üçte bir çoklu 
doymamış civarında .olacak şekilde 
ayarlanmaktadır. Bu dengeyi sağlama 
için doymuş yağı çok içeren kırmızı et ve 
et ürünleri, yağlı süt ve süt ürünleri, 
yumurta diyette çok yer aldığında, 
görünür yağ olarak zeytinyağı ve bitkisel 
sıvı yağ kullanılmalıdır.

Doymamış yağ asitlerinden olan 
oleik asidi çok içeren ayçiçeği, mısırözü, 
soya veya pamuk yağı belli bir oranda 
bulunmalı, lineolik asit oleik asitten fazla 
olmamalıdır. Böylece toplam yağın 
kalan üçte birinin tek dereceden doy
mamış yağ asidini, diğer geri kalan üçte 
birinin ise çok dereceden doymamış 
yağ asidini içermesi sağlanabilir.

3- Beslenmede kan kolesterolünü art
tırıcı, özellikle taşıdığı kolesterolün

Prof. Dr.Sevim YÜCECAN
HU Beslenme ve Diyetetik 

Bölüm Başkam

fazlasını atardamarların cidarlarına 
bırakan LDL'yi.(düşük dansiteli lipopro- 
tein/ arttırıcı, tansiyonu arttırıcı uygula - 
malardan sakının. Bunun için tam yağlı 
süt ürünleri yerine yağ azaltılmış süt ürün
lerini tüketin. Yağlı etler yerine yağsız 
veya yağı az eti tercih edin. Kırmızı et 
yerine yağı az ve çoğunlukta doymamış 
yağ içeren balık ve tavuk eti tüketin. 
Balık, kırmızı etten daha az yağlıdır ve 
yağının çoğu doymamış yağ asitlerinden 
oluşmuştur. Ayrıca balık yağında bulu - 
nan n-3 yağ asitleri (EPA.DHA) koroner- 
kalp hastalığının önlenmesinde yardım
cıdır.

4- Besinlerin hazırlanması ve pişiril 
meşinde fazla yağ kullanımını gerektiren 
yöntemleri, (haşlama, ızgara, fırında 
pişirme vb.) tercih edin. Yemeklerinize 
yağı yakmadan ilave, edin. 
Kızartmalardan kaçının. Kahvaltıda yağ 
yeme alışkanlığınız varsa çok ince.bir 
tabaka halinde sürün.

5- Aşırı şekerden kaçının. Saf şekerin 
enerjinin %10 unu geçmemesine dikkat 
edin. Şeker pankreası uyararak insulin 
salgılanmasına neden olur. 
Hipednsulinemi, karaciğerde LDL 
yapımını artırır. Bunun için; reçel, 
marmelat, bâl gibi tatlılardın tüketimini 
sınırlandırın, kek, tatlı ye hamur işlerini 
azaltın, kolalı içecikler, şekerli konserve 
meyve suları, öğün aralarında şekerli 
büskivilerden kaçının, bunlar yerine taze 
meyve suları, meyve ve sebze tüketin. 
Çay ve kahveye şeker koymayın yâ da 
koyduğunuz şekeri azaltın.

6-Kompleks karbonhidrat içeren 
saflaştırılmamış kepekli tahıl ürünlerinin, 
kurubaklagillerin tüketimini azaltın. Fazla 
posalı besinleri tüketen gruplarda, serum 
kolesterol düzeyleri ve iskemlik kalp 
hastalıklarında-ölümlerin düşük, olduğu 
rapor edilmiştir. Ayrıca, tipik batı diyet
lerine, enerji Ve besin öğeleri değerler 
değişmeden, posası çok besinler 
eklendiğinde, serum lipit düzeylerinin 
düştüğü görülmüştür. Bu nedenle beyaz 
ekmek yerine kepekli ekmek tercih edin. 
Ayrıca haftada en az bir defa kurubak- 
lagil tüketin. Bir öğünde et, tavuk, balık, 
yumurta yedinizse, öbür öğünde 
kurubaklagilleri tercih edin. Her öğünde 
sebze ve meyve yemeye çalışın. 
Unutmayın, -vücuda alınan posa, 
barsaklardan yağ atımını artırıp kan lipit
lerini düşürdüğü gibi özellikle taze sebze 
ve meyvelerden sağlanan antioksidant 
vitaminler de kansere karşı korur.

7-Gereğinden çok tuz tüketmeyin. 
Günlük tuz tüketiminin 6 gramı-aşma
masına özen gösterin.

8- Süt ve yoğurt tüketimini arttırın. 
Sütte bulunan kalsiyum hipokoles - 
terolemik etkisi vardır. Ayrıca yararlı 
lipoprotein sentezini (HDL) artırır, stoid 
sentezini %50 azaltır ve sütte bulunan bir 
enzim (Hidroksi Metil Glutoril 
CoARedüktaz) kolesterol sentezini 
engeller.

9- Alkol kullanmayın ya da en aza 
indirin.

10-Boya uygun ağırlığınızı koruyun. 
Bunun için enerji alimini enerji harca
masına eşit olacak şekilde ayarlayın.

11- Tüm bu beslenme kurallarına 
dikkat ederken günlük fiziksel aktivitenizi 
artırın. Fiziksel aktivitenin artması, kanda
ki zararlı kolesterolü düşürür (LDL), yararlı 
kolesterolü yükseltir (HDL). Ayrıca kemik 
sağlığının korunmasının sağlar.

(nüketicl Bülteninden alınmıştır)
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MMJYGUN FİYATLARLA OKUL 
KIYAFETLERİ

Ortaokulu, Gemlik Lisesi, 
^gicaret Lisesi, Anadolu 

Liş^İmam Hatip Lisesi, Endüstri 
Meslek Lisesi, Gazi ve 

^^muriyet İlköğretim Okulları, 
Meslek Lisesi Kıyafetleri

■5yfls\TO.
çArAk dı'İm gÜlerYÜzlÜ 

aAĞAzA

Hli Çatak ue Oğulları 
mirsubaşi Mh. Mesudiye Sk. Otel 
lirbey Altı Tel: 513'20 75 GEMLİK

Adli tatil 
sona erdi
20 Temmuzda 
başlayan Adil tatil 
bugün sona erdi. 
Adil tatil nedeniyle 
mahkemelerde 
davalara nöbetçi 
mahkemelerce 
bakıldı. Bugün yargı- 
tay ve danıştay da 
düzenlenecek tören
lerle yeni Adil yıl 
bdşlayacak.
Danıştay ve yargıtay 
başkd nları. yapacak
la rı. kon uşmâ lada Türk 
H u ku k' Sistemi' üze d ne 
görüşlerini bildirecek- • 
ler.
Bursa'da da bugün 
ayrrbir tören yapıla- , 
cdk. Ve Atatürk anıtı
na çelenk .kopmasın
dan son ra Baro 
Başkanı A vukat 
Yahya Şimşek günün 
önemini belirten; 
konuşma yapacak.

BORÇELIK AÇILIYOR
Birinci sayfanın devamı 

ve İdare Meclisi Başkan 
Vekili Yalçın Amanver- 
mez.UsInor-Sacilor 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Francls Mer de birer 
konuşma yapacaklar.

DEVLET ERKANI 
BORÇELİK Yöneticilerinin 

konuşmasından sonra 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Döner, Devlet 
Bakanı Ali. Şevki Erek , 
daha sonra ise 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel birer 
konuşma yapacaklar.
• Açılıştan sonra topluca 
fabrika gezilecek,saat 
T3.30-15.00 arasında ise 
toplu yemek yenecek.
10 Eylül günü yapilaÇak 

büyük açılış İçin 
Istanbuldâh gelecek 
konukldra Den iz Otobüsü 
kiralandı. Kabataş iske
lesinden saat 9.00 da 
hareket edecek olan 
Deniz Otobüsü İçin özel 
biniş kartları davetiyelere' 
eklendi.

Deniz otobüsü 
İstanbul'dan hareket etik- 
ten sonra Borusan 
İskelesine davetlileri 
getirecek.Dönüş yine 
Deniz Otobüsü İle olacak. 
Açılışa Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in katıl
ması nedeniyle Gemlik'te 
sıkı güvenlik önlemleri 
alınmaya başlandı.

DEV KURULUŞ
. Hisar Mahallesi tuzla 

Çiftliği mevkiinde kurulan 
BORÇELİK Soğuk " 
Hâddane Tesislerinin 
■yapımına 1989 yılıhda 
başlandı. 212 bin 
metrekarelik bir dianda 
kurulan BORÇELİK,7 trily
onluk yatırımı ile TO 
YOTO SA'dan sön ra 
ülkepin en büyük özel 
teşebbüs yatırımı oldu/

BORÇELİK ^yetkilileri 
yaptıkları açıklamada, 
"Bugüne kadar ülkenin 
söğuk < çelik İhtiyacının 
yüzde 70'1 İthalat yoluyla 
karşılanıyordu. 1994-95, 
yıllarında ihtiyaçın bir 
kısmı daraldı. Daha sonra 

genişledi. Yaptığımız 350 
bin ton yıl üretimin yüzde,| 
40'ını İhraç ettik. Yılda 80 
milyon kadar döviz1 
kazancımız olacak'dedll 
er.

Elektrik enerjisiyle üre-' 
tim yapacak olan 
BORÇELTK, fabrika kuru
luşunda çevreyi kirlet- 
memek için dünyanın en 
modern teknolojisiyle ant- 
ma tesisleri kurdu.

BÖRÇELİK'in arıtma,: 
tesislerine BORUSAN 
Fabrikasının arıklarıda 
bağlanarak denizel 
■akıtılan kirlilik önlenmiş' 
oldu.

. Ülkenin 5 Nisan ekono- 
muk kararlarına karşın 
'yatırım; planlamasını 
aksatmayan BORÇELİK 
aynı dönemde deneme 
üretimine başladı.

Deneme üretiminin 
başarılı geçmesi sonunda 
fabrikanın üretime tam 
kapasite ile geçme kajarj 
alındı. BORÇELİK | 
piyasaya yatsı kaliteli 
çelik üretecek.

| ELEmAn AıUnîYon
$ etimizin Merkez Bürosunda çalış- 
r. Tk üzere SEKRETER aranmaktadır.

M jracaat: Ilıca Cad. Çiğdem,Sk.
; 1/A Tel. 513 49 11 Gemlik

Havuzlu kiralık ve satılık
daireler,

Satılık 50 m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97

ATA MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İstanbul Menkûl Kıymetler Borsasını 
ayağınıza getirdik.
Hisse senedi, tahvil alım Ve satışlarınız . 
için artık uzağa gütmenize gerek yok. Bir. I 
adım yanınızdayız.
Borsada alım satımlar anında görüntülü . 
olarak büromuzdan izleyebilirsiniz.

Çağdaş bir hizmeti sunuyoruz.
Gelin yardımcı olalım...

Adres: İbrahim Akıt Cadde
Akıt İş Hanı Kat 1 GEMLİK

TEL: 514 36 66-3 HAT

İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı 

kaloriferli
Hidroforla

Parkeli I
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz
Daire satışlarımız sınırlıdır.

Başvuruda acele ediniz
Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK
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^Kilyonluk BORÇELİK Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hizmete sokuldu 

Dev tesis açıldı 
Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan BORÇELİK fabrikasının açılış

«eninde konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, devletin ticaretin ve 
sanayinin içinden çıkpcağını belirterek, işadamlarına şöyle seslendi :" Yapmağa, 
baha çok yapmağa devam edin. Bu saha Türk müteşebbislerinindir.Ortaklık 
kurun, dünyanın çeşitli ülkelerinden teknoloji sermaye getirin, üretin istihdam 
yaratın, ihraç edecek, rekabet gücü olan mal çıkarın"

> Nisan ekonu 
larına 
anlanoııuıJ 
m BORÇh| 
nde deneme 
ışladi. 1 
1 üretimini 

nesi sonunda 
üretime 1^ 
jeçmeko^ı 
)RÇELİK 
□tsı kaliten

:UŞ.

Türkiyenin en büyük 
■sanayi kuruluşu olan BORÇE- 
LİK Gemlik Soğuk Haddane 

^Tesislerinin açılışını . 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel yaptı.
■ Açılışta konuşan 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel Türk müteşebbüsleri- 
ni överek BORUSAN Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Asım 
Kocabıyık'ın bin metrekarelik 
iş yerinden bugün ulaştığı 
noktayı örnek gösterdi. 
Demirel, söyle konuştu 

k’Kocabıyık'ı tebrik ediyo- 
rum.Kendisini 36 yıl önceden

tanırım. Buraya kadar 
getirdiği hizmeti 
bırakamaz,bana emekli 
oluyorum diyor. Ben bu 
emekliliği kabul etmiyorum. 
Bu tesis Türkiyenin kalkınması 
basama kI a r ı n d a n 
biridir.Burada 250 işçi çalışa - 
cak. Bu fabbrikada gele
ceğin dünyasında işbirliğinin 
bir örneği var. Bu globalleş

Dİ

iniz.
-ok. Bir

me n i n güzel bir 
örneğidir.Çevreyi kirletmiye- 
cektir.En iyi yerde kurulmuş- 
tur.Önü ve ardı olan tesistir."

Demirel çeliğin kalkınma 
olduğuna üstü basarak

intülü
Gemlikspor Merinosu

tuz.

2-1 yendi
Gemlikspor 'un şampi 
iyonluğu iki yıldır elinden 
tatarynerinoş'un 3. liğteki 
A rakımını-kendi 
çağasında 2-1 yenmesi 
İlçede, sporseverler 
arasında büyük sevinç
[yarattı. Gemlikspor

Kulübü Başkanı Mahir 
Gencer, merinos yengisi 
üzerine spor cüların, 
moralinin .çok iyi- 
olduğunu bu durumun 
gelecek günler dekr 
karşılaşmalara etkisi ola - 
cağını söyledi.

9
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HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Kurtuluş sulandırılmamak
Güzel Gemlik'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 72. yılı 

iki gün önce müzikli, folklörlü şenliklerle kutladık.
72 yıl önce halkı Rum olanı Gemlik, Yunan askerlerinin isti

lasından, 22 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün önder
liğinde başlatılan büyük taarruzdan sonra, 11 Eylül günü, 
Yüzbaşı Şehit Cemal ve arkadaşlarının kasabaya girmesi ile kur
tuldu.

Yüzbaşı Cemal, kurtuluşumuzun şehididir.
Tarihi iyi bilmek gerekir. Yaşadığımız kasabanın tarihini çok 

iyi bilmek zorundayız. Bizi yönetenler ise daha çok bilmek zorun
dadırlar.

Gelmiş geçmiş belediye başkan ve meclis üyelerininjbu konu
da yapılacak bir tarih sınavında, sınıfta kalacaklarına adîm kadar 
eminim.
, Bu konu okullarda okullarda yeterli bilgi genç kuşaklara da 
verilmiyor. İlköğretim haftasının başladığı bu günlerde Gemlik'in 
kurtuluşu konuşunun iyi işlenmesi gerektiğini altını çizeıek 
hatırlatıyorum.

72. kurtuluş kutlamalarının şenliklerle, ilçe halkıyla kutlan - 
masının düşünülmesi saygıyla karşılıyorum. Avcı'yı ve yardım - 
cılarını da kutluyorum..

Bu tür kutlamalarda daha az yanlış (hata) yapılmaması için 
organizasyonlara erken başlanmalıydı. Bu yapılmalıydı. İş bir kaç 
kişiye bırakıldı.

Yürüyüş başlarken "mehteri" beklemek neydi öyle. Hangi akıl, 
kurtuluşla mehteri birleştirebiliyordu. Bu nasıl tarih bilincidir.

Orhangazi, Bursa, Mudanya Belediyeleri mehter yürütüyor 
diye biz de mi yürütmek zorundaydık.

Sonuçta bekleyiş yürüyüşü siyasi şova dönüştürdü.
Sol partiler ve Refah yürüyüşe katılmadı. MHP şovun başını 

çekti, ANAP meydanı kaptırmamak için çaba harcadı. MHP'nin 
şovu müzik şenliklerinde de görüldü.

Anlaşılan birileri uzun yıllardır kaybolan varlıklarını ispatla - 
mak peşindeler. Ancak, bunun yapılacağı yer kurtuluş şenlikleri 
olmamalıydı.

Gelecek yıl işi sulandıranlara karşı dikkatli olmak gerekir.

değindiği konuşmasını şöyle 
sürdürdü.

"Çelikkalkınma,sanayi,zen 
ginlik iş, aş demektir, Asım 
Kocabıyık 350 bin ton yıl ka 
pasiteli bir tesis kurdum, 
gözüm arkada kalacak diye- 
mez.Önce bunu 700 bin tona, 
sonra 1-2 tona çıkaracak, 
sonra bana gelecek emeklilik 
işini görüşeceğiz.'1

Testsin Fransız ortağının 
yaptığı konuşmanın anlamlı

■" oldu gu ıha da d eğ i nen 
. Demirel,değişen dünya şartları 
ı İçinde Türkiye'nin özel bir yeri 

olduğuna dikkat çekerken,"bu 
ortağı bulduğunuz için sizi, 

-i örtagınızında sizi bulduğu için 
kutlarım" dedi.

Demirel konuşmasında . 
î Türkiye'nin nüfusunun her yıl 

1,5 milyon ârttığına dikkât çe
kerek de şunları söyledi:

" Çocuklarıma aş istiyorum 
Eğer yatırım olmazsa işi nere
den bulacağım.Ben aş istiyo
rum, refah istiyorum.Bunların 
her üçü de üretime, yatırıma 
dayanmaktadır. Ben döviz 

gS$tiyorum;Onun için gelin 
buraya diyoruz.Artık bugün 
için önemli olan hadise 
birşeyin kimin tarafından 
yapıldığı değil, yapılmış

J olmasıdır."
-i Asım Kocabıyık'ın konuş- 
|ı masından gerekli mesajları 

aldığını da söyleyen Demirci, 
işçilere seslenerek tesise göz -

Lambada 
balık 
tutanlar 
yakalandı

RSahil Güvenlik 
uvvetlerine bağlı 
bir hücumbot

. Gemlik Körfezinde 
yasak olan "Lamba" 
ile balık yakalayan 
80 kişiyi savcılığa 
şevketti.
Dün savcılığa 
çıkarılan Balıkçıların 
sorguları yapıldı.
İlgililer lamba ile 
avlanmanın yasak 
olduğunu söylediler

Okullar 
açıldı

J Dün bütün yurtta İlk 
ve orta dereceli okullar
da 1994-95 eğitim ve 
öğretim yılı ile ilköğretim 
haftası başladı.

İlköğretim haftasının 
başlaması nedeniyle 
sabah saat 08.30'da 
Atatürk Anıtına çelenk 
konularak saygı duruşun - 
da bulunuldu. İlçemizde 
yaklaşık 14 bin öğrenci 
okul başı yaptı.

(JJüğün, q\işan, Sünnet davet ileteniniz için 
zengin çeşitferimizi

ve fryattarımızı görmeden karar vermediniz. 
»İZİ AUITLAKA ARAYINIZ.
M KörfezOFSET
^^:; MÂTB^CİLll€.-'YAYlNÇlLİK TANITIM^’

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

«a

Gemlik'in kurtuluş unun 72. yıldönümü kutlandı.

Kurtuluş 
Şenliklerle 
kutlandı

leri gibi bakmalarını istedi. 
Daha sonra da Kocabıyık'a 
"eğer buraya sığmıyorsanız 
çarelerine bakarız" dedi.

Sevgi gösterileri. içinde 
alkışlanan Cumhurbaşkanı 

/■ Süleyman Demirel
BORÇELİK'in açılışını yaptı.

DEV TESİS
Yatırım tutarı 200 milyon 

ABD doları olan BORÇELİK, 
bugünkü değeri ile. 7 trilyon 
liraya mal oldu.

Açıl ış töre nine 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel askeri bir helikopter ile 
geldi. Demirel ile birlikte 
Devlet Bakanı Ali Şevki Erek, 
Şükrü Erdem, DYP GIK üyesi 
Cavit Çağlar, DYP TBMM 
Başkanvekili Turhan 
Tayan,Bursa milletvekilleri 
Mehmet Gazioğlu,Yılmaz 
Ovalı, Vali Rıdyan Yenişen 
eşlik etti. -

İstanbullu işadamaları için 
özel deniz otobüsünün tahsis 
edildiği açılışa ilgi büyüktü.

Açılışta Devlet Bakanı Ali 
Şevki Erek'de konuştu. Erek 
konuşmasında dünyadaki 
çelik üretimlerinden örnekler 
vererek Türkiyede tüketilen 

' yayı çelikin ço.k az olduğunu 
.belirterek, " 2 binli yılların 

başında, ülkemizdeki yassı 
çelik talebi 8 milyon tona 
ulaşmasının bekliyoruz" dedi.

BORÇELİK'in açılışında en
Devamı sayfa 8'de

kısa kısa kısa
Allattin Bilgi Rotary 
Kulübü nünün 
yemeğinde "Barış" 
konusunda konuştu
Haberi sayfa 2'de

Boşandığı karısıyla 
karşılaşınca taban - 
çayla üç yerinden 
yaraladı

Haberi sayfa 2' de
Sunğlpek 
Fabrikasında 
çalışan İşçiler 
ödenmeyen 
İkramiyelerinin 
yarışını almadılar

Haberi sayfa 2'de 
Devlet Hastanesinin 
yolu tamamlanarak 
hizmete açıldı

Haberi Sayfa 5'de

1 Kurtuluş mu, 
fetih mi?

Yılmaz Akkılıç

2. sayfada.

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşu - 
nun 72. yıl törenleri 
uzun yıllar sonra 
görkemli törenlerle kut
ba n d ı. Sabah 
Kordon'da yapılan 
törenden sonra akşam 
"Birlik Yürüyüşü'* düzen-

Cemal Kırgız ve Kadri Güler hakkında 
savcılığa suç duyurusunda bulundu 

Nezih Dimili, 
cezalandırılmamızı 
istedi

Eski Belediye Başkanı 
Nezih Dimili gazetemizin 
"Son Nokta" köşesinde 
yazan Cemal Kırgız'ın 9 
Eylül günkü "Vay Anasını 
sayın Okuyucular" adlı 
yazısında kişilik Ve siyasal 
kişiliğine, saldirilchğı, 
hakaret edildiği, ayrıca 
halkın husumet ve 
hakaretine hedef yaptığı 
gerekçesiyle yazarımız 
ve Sorumlu. Müdürümüz

Türkiye tırmanma şampiyonası yapıldı.

Şahintepe şenlendi
Âta menkul Kıymetlerin sponsorluğunda BOSSEK 
tarafından düzenlenen Şahintepe Türkiye Tırmanma 
Şampiyonasında katogori 1 'de Necip İrde, katogori 
2'de Burak Sohtorik birincilik kürsüsüne çıktılar.
Türkiyenin en iyi tırmanma parkuru olarak adlgndırılan 
Şahintepe yolunda geçtiğimiz pazar günü yapılan 
yarışlarda 32 otomobil start aldı. 7 araç ise elendi.

Sosyal Demokrat 
"Ben de Sosyal Demokratım! 
Söyle dur... Gümrük yok, vergi yok. 
Yetmiş yıldır söylüyorlar.
Bir türlü olamadılarda. 
Siz..
Dün bir, bugün iki.
Sosyal Demokrat olmak kolay değil bacım, 
kolay değil.
Almak yok. 
Hep vermek var. 
Vermek de zor. 
Zor ki, ne zor...
Alışmayana çok zor. 

lendi. Yürüyüş siyasi 
gösteriye dönüştü.RP, 
SHP, DSP ve CHP 
yürüyüşe 
katlim ad ı. G ece 
yapılan müzik 
şöleninde halk do 
yasıya eğlendi.

Haberi sayfa 2'de

Kadri Güler'in Türk Ceza 
yasasının 480/4 ve 482/4 
maddelerini ihlal ettiği 
iddiasıyla Gemlik 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına suçduyu- 
rusuhda bulunarak dava 
açılmasını istedi.

^Yazarımız Cemal 
Kırgız ve Sorumlu 
Müdürümüz Kadri Güler, 
geçtiğimiz hafta 
Savcılıkta ifade verip*, 
savunma yaptılar.
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Kurtuluş mu, Fetih mi?
6 Eylül'den 14 Eylül'e değin Bursa'da 

"Kurtuluş günleri" yaşanır(dı). Önce 6 
Eylül'de İnegöl ve Yenişehir'de, sonra 10 
Eylül'de Orhangazi'de, 11 Eylül'de 
Gemlik ve Bursa'da, 12 Eylül'de 
Mudanya ve Orhaneli'de (6 Eylül'de 
boşaltılmıştır.) 14 Eylül'de de Karacabey 
ve Mustafakemalpaşa'da işgalden kur
tulmanın, aydınlığa kavuşmanın mutlu
luğu ile bayram edilir(dl.)

Şimdi de bayram ediliyor, ama 
' emperyalizme karşı savaşımın o çetin 
günleri -galiba- haylice uzakta kaldı, 

ı Şimdilerde pek umursanmıyor sanki. Kimi 
siyasetlerde ulusal kurtuluşun önderi 

I Mustafa Kemal'i unutturabilmek ya da 
| hiç değilse küçümseyebilmek için kurtu

luş günlerine "teğet"- geçmeyi yeğliyor- 
. lar. Örneğin geçen haftaki 6 Eylül'de 

İnegöl'ün Refah'lı Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin çıkmış kürsüye, almış sazı 
eline başlamış OsmanlI tarihini anlat - 
mağa!

Peki 6 Eylül 1922'de İnegöl'ü düşman 
işgalinden kurtaran TBMM Ordularının 
başkomutanı Mustafa Kemal Paşa?..

1 Yok, adı bile geçmemiş O'nun. Şahin, 
OsmanlI'nın erdemlerini, büyüklüğünü

' anlatmış, ama nedense "Atatürk" adını 
ağzına almayı unutmuş!..

Düşündüm: Bu Refah'ın ideolojisine 
ne ad veriliyor? "Milli Görüş" değil mi? İyi 
de bu nasıl "milli görüş"tür ki, beldesini 
şgalden kurtaran bir ordunun başkomu- 

, tanına bir saygıyı sunmayı çok görür?.. 
I Ve yine düşündüm: Temmuz 1920 
I sonlarında bir İnegöl Belediye Başkanı, 

SofyalI Osman Efendi'nin örgütlediği işbir
likçi bir grup, silahlı adamlarla köşe 
başlarını tutup "Kuva-ı milllye'yi kasaba 
içinde tuzağa düşürmeye kalkmıştı. 
Benzetmek gibi olmasın...

Genç kuşaklar bilmez, orta yaşlılar da 
olabilir ki anımsayamazlar. Atatürk'ün 
sağlığında , hatta 1950'ye varıncaya 
değin, kentlerimizin yanlızca "kurtuluş" 
günleri kutlanırdı, "fetih" günleri değil.

Nedeni vardı kuşkusuz bunun. 
Emperyalizm, yalnızca "Garbın'ın cebini 
zalimi, affetmedim seni" diye bağırıp 
çağırmakla, "Haç"a karşı "Hilal" duy
gusallığına sımsıkı sarılmakla geriletil© - 
mezdi. O tehdit salt pazı ve kılıç 
gücüyle, Allah'ın inayetine sığınarak 
aşılamazdı.

Emperyalizmle, yani batı'yla savaşım
da başarının ön koşulu “uygar" olmaktı, 

| "barbar" değil. Yani siz, sabah akşam

durmaksızın "Biz İstanbul'u, biz Bursa'yı 
fethettik" teraneleriyle meydanda 
peşrev vurursanız, İstanbul'un ve 
Bursa'nın başkalarına ait olduğunu, zorla 
ve günümüzde artık "barbarca" sayılan 
yöntemlerle buraları ele geçirmiş 
olduğunuzu itiraf etmiş olmaz mısınız?

İstanbul'da ve Bursa'da "İğreti" otur
duğunuzu, buraların "sahibi" değil, 
"şagiri olduğunuzu kabul etmiş sayılmaz 
mısınız?

Oysa tarih, salt krallarla imparatorların 
veya sultanlarla padişahların, kas ve 
kafa gücüyle kazanıp kaybettiklerinini- 
anlatmaz. Tarih bir süreçtir, kitaplarda 
adları geçmemiş olsa bile, bir dönüşüm 
veya bir yeniden oluşumu gerçekleştiren 
insan topluluklarının serüvenidir. Hiç 
adları anılmamış da olsalar, sıradan 
insanlardır tarihi yoğuran hamurkarlar.

Atatürk bunun ayırdına varmış kişiydi. 
Bu topraklarda yaşayanlar, yani bu 
"ulus", O'na göre; tarihsel süreçte bir 
görkemli "dönüşüm" ve bir "yeniden 
oluşum''un ürünüydü.Bu toprakların 
"şagiC'i değil, gerçek "sahip"! idi.

Onun içinde ulus, "Garb-ın cebln-i 
zallmr'ne öyle olağanüstü bir ders ver
mişti ki, bütün "mazlum uluslara ve ezilen 
halklara"a örnek olmuştur bu ders.

Ve onun için de, bu ülkede ancak 
emperyalizme karşın şanlı direnişlerin 
bayramları kutlanmalıydı, "salip"le 
"hilal"in çatışmasını körüklemekten 
başka bir işlevi olmayacak "fetih" bay 
ramları değil...

Birkaç yıl önce Dimili'nin başkanlığı 
döneminde, Gemlik 'in yakın geçmişiyle 
ilgili bir toplantı düzenlenmişti. Ne varki 
arkası gelmedi bu gibi etkinliklerin.

Şimdi görüyorum, ANAP'lı belediye 
Gemlik'in kurtuluş gününü gerçekten 
"bayram"a dönüştürmek çabası içinde. 
Ama yeterli değil. Emperyalizme karşı 
"dünyanın ilk ulusal bağımsızlık savaşı"nı 
vermiş insanların çocukları, daha bir bi 
linçle aşılanmalıdır.

Tarkan'ı bildikleri gibi Kaymakam 
Mehmet Cemil Bey'i bilmek, Burak Kut'u 
tanıdıkları gibi Dr. Ziya Kaya'yı tanımak 
ve de Yalan Rüzgarı'nın yakışıklı aktörü 
Victor Nevvman'a hayran olduklarının 
hiç değilse yarısı kadar şehit Yüzbaşı 
Cemal'e de ilgi göstermek zorundadır
lar.

Ne dersiniz?...

HADEP 
ilçemizde^ 
örgülendl
Halkın Demokrasi Partisi 
Gemlik İlçe örgütü 
geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü yaptığı 
toplantıda yönetim kuru
lu üyelerini basına tanıttı. 
Asil Han İş Merkezi 4 ncü 
kattaki parti binalarında 
örgütlenen HADEP'in ilçe 
Başkanlığına esnaflık 
yapan Hüseyin Arslan 
getirildi. HADEP Başkan 
yardımcısı Erdal Han 
olurken, Yönetim Kurulu 
üyeleri de Abdullah 
Çelik, Hüseyin Genç, 
İlhan Bozkurt 'tan oluştu. 
HADEP İlçe Başkanı 
Hüseyin Arslan, Türkiye 
genelinde 60 il ve ilçede 
örgütlendiklerini 
belirterek, en aktif şe 
kilde çalıştıklarını bildirdi. 
Arslan, HADEP'in herkesin 
partisi olduğunu ve 
Türkiye'de demokrasiyi 
tüm kurum ve kurallarıy
la geliştirmek, bilgi ve 
refah toplumu yaratmak 
amacı taşıdığını söyledi. 
Güney ve Doğu 
Anadolu'da süren 
savaşın kirli olduğunu 
savunan Hüseyin Arslan 
"İnsanlarımız bu kirli 
savaşa alet olmasın. 
Ülkemizde dökülen kan 
artık durdurulsun. Türk ve 
Kürt analannın 
gözyaşları dinsin. Orada 
ölen askerde, köylüde, 
çocukta, gerillada bizim 
insanfrnızdır. Biz bu 
savaşın bir an önce biti 
rilmesinden yanayız" 
kısaca parti afişimizde 
de yer alan silahlar sus
sun, kalemler konuşsun 
felsefesinden yanayız" 
dedi.

Sayfa: 2

Gemlik’in kurtuluşunun 72 nc! yıldönümü kuttandı.Gemlik'in kurtuluşunun 72 ncl yıldönümü kutlandı.

Kurtuluş şenlikleri yapıldı *
Gemlik'in kurtuluşunun 72 kurtuluş günüyle İlgili konuı. I H 

ncl yıldönümü ilçemizde masından sonra geçit tören 1 P 
reşitli senliklerle kutlandı rliizenlenHI Hahn r t Içeşitli şenliklerle kutlandı.

Kutlama törenleri öncesi 
belediyede toplantı yapan 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, toplantıya siyasi parti, 
basın, dernek temsilcilerini 
davet ederek 72. kurtuluş 
törenlerinin gelecek yıllarda 
daha güzel kutlanması İçin 
birlik ve beraberlik içinde 
programa destek olunmasını 
istedi.

11 Eylül Pazar günü 
yapılacak olan yürüyüşte hiç 
bir siyasi partinin öne çıkarıl
mayacağını Gemlik'in bu 
yürüyüş simgesi olacağını 
katılımın yoğun olmasını iste
di. Gemlik'in kültürel ve 
sanatsal açıdan diğer 
ilçelere oranla geri kaldığını 
vurgulayarak, elele güzel bir 
organizasyon hazırladıklarını 
belirti.

Kurtuluş törenleri Pazar 
günü saat 10.00'da Atatürk 
anıtına çelenk konup, İstiklal 
Marşı ve saygı duruşuyla 
başladı. Daha sonra 
Kaymakamlıktan kutlamalar 
kabul edildi. Daha sonra 
tören alanına gidilerek halkın 
kurtuluşu kutlandı.Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın

düzenlendi Daha sonra

Gemlik'in kurtuluşunda şehit 
düşen Yüzbaşı Cemalin 
mezarını ziyaret edildi.

Aynı gün saat 18.00 de 
İlçe girişinden yapılacak 
olan yürüyüş mehter 
takımının gecikmesi 
nedeniyle bir çubuk saat 
sonra başladı. Yürüyüşe RP, 
SHP, CHP ve DSP temsilcileıl 
katılmadı. Gemlik Turlrru 
Derneği temsilcileri yürüyüşün 
politik bir hava alması 
nedeniyle yürüyüşten 
vazgeçtiler. İskele 
Meydanındaki şenliklere bin
lerce Gemlikli katıldı. Mehter 
takımının gösterisinden sonra 
ses sanatçıları Mithat Körler, 
Necla Akben, Sami Aksu, 
Kadir Tapucu ve Fatih 
Müfürdar geç saatlere kadar 
çoşku içinde halk tarafından 
dinlendi.

Havai fişek gösterilerinin 
de renk kattığı kurtuluş şenlik- 
lerine Anavatan Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz ve 
İstanbul Belediye Başkan 
adayı İlhan Kesici ve mil

letvekilleri de katıldı. Kutlama 
şenlikleri geç saatlerde sona 

erdi.
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Vazar çeuirmen Rlaatin Bilgi Rotary Kulübünün konuğu oldu

Rotary Kulübün haftalık olağan 
yemeğinde konuşan gazeteci yazar ve 
çevirmen Alaatin Bilgi "İnsanlık savaşa 
değil barışa yatırım yapmalı" dedi.

Tibel Otel Restaurant'ta düzenlenen 
haftalık Rotary Kulübü yemeğinde bulu
nan Alaattin Bilgi, konuşmasında "Barış 
konusunu" işledi. Bilgi, "Selam" sözünün 
“Barış", "Selamünayleyküm" sözünün ise 
"barış üzerinizde olsun"anlamına geldiği
ni belirterek başladığı konuşmasında "2 
ncl Dünya Savaşı bitti. Bu sefer insanlık 
kendini soğuk savaşın eşiğinde buldu. 
6-7 senedir soğuk savaş bitti. Peki sıcak 
savaşlar bitti mi hayır bitmedi. Bosna 
Hersek, Cezayir, Angola, Lübnan, 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 
savaşlar hala sürmekte. Bunun yanı sıra 
bir yanda açlık ve sefalet çekilirken bir 
yanda fütursuzca yaşanmakta. Bu den
gelere dikkat etmek lazım. İnsanın İnsanı 
sömürmediği, üretime dayalı, hakça 
görüşmeye dayalı bir ekonomik denge

savaşların çıkmasını engeller. Ekonomik 
eşitsizlik büyük sorun." dedi.

Dünyada en çok yatırım yapılan 
alanın silah sanayisi olduğunu belirten 
Bilgi, "Milyarlarca dolar silah sanayiine 
akıtılıyor. Bu önlenirse savaş biter yerini 
özlenen barış ahr.İnsanlık barışı yatırım 
yapmalı, silah sanayii sürüp gittikçe 
barışın kurulması mümkün değildir" diye 
konuştu.

Alaattin Bilgi, barışı engelleyen faktör
lerin başında bencilliğin geldiğine dikkat 
çekerek ulusun dil ve tarih bilincinin var 
ettiğini söyledi. ■

Bilgi, konuşmasında Lozan Barış 
Antlaşmasının Türkiye açısından çok 
önemli olduğunu, Lozan'da İsmet 
Paşa'nın diplomatik başarısının bugün 
unutturulmak ve karalanmak isten - 
meşinin anlamlı olduğunu belirtti.

Toplantıda gazeteci, yazar ve çevir
men Alaatin Bilgi'ye Rotary Kulübü 
Başkanı Ali Mutman tarafından "onur 
belgesi" verildi.

(■GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1028 
Fiyatı:5.000 TL. 

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

'önetlm Merkezi: Gazhane«Cad. No.51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK . 

Basıldığı yen KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 01
İstiklal Cad. 1 nolu 
aralık GEMLİK

Boşanamadtğı karısını üç 
yerinden tatnuıeayla vurdu.

Kumla'da f:

İlçemize bağlı Kumla 
beldesinde geçtiğimiz 
hafta Cumartesi günü 
saat 24.00 sıralarında 
meydana gelen kanlı 
olayda Çiğdem Ağır(36) 
adlı kadın yaklaşık bir 
yıldır ayrı yaşadığı kocası 
Ali Ağır(39) tarafından 
silahla ağır yaralandı.
Kumla Siteler
Mahallesi'nde meydana 
gelen olayda, sahiide 
dolaşırken eşi Ali Ağır ile 
karşılaşan Çiğ dem Ağır 
henüz sebebi bilinmeyen 
bir nedenle tartışmaya 
başladı.
Tart ışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine karısı - 
na tekme tokat döven 
Ali Ağır, sinirini alamayın
ca yanında taşıdığı silahı 
çekerek 3 kez ateşledi. 
Çiğdem Ağır, ağır yara 
tandı.
Ali Ağır olaydan sonra 
kaçarken, Çiğdem Ağır 
Bursa Devlet
Hastanesi'nde tedavi altı
na alındı.
Ağır çiftinin şiddetli 
geçimsizlik nedeniyle 
yaklaşık bir yıldır ayrı 
yaşadıkları ve sık sık 
kavga ettikleri öğrenildi, 
bu arada Ali Ağır'ın aran
masına devam ediliyor.

Çöpleri yerlere atmayınız

Sunğipekişçisinden protesto
Sunğipek fabrikası'nda çalışan 
466 işçi, ödenmeyen birinci 
ikramiyelerin tutarı plan 2 milyon 
400'er bin lirayı alamayarak 
hükümeti protesto ettiler.
DYP Grup Başkan Vekili- Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan'ın gi 
rişimleriyle veznelere yatırılan pa 
lalarının dağıtılmasına karşın 
paralarını tam almayan işçiler, < 
"Bizim 2 yarım bir tam maaş 
ikrameyi alacağımız var; Bu kişi 
başına yaklaşık 10 milyon lira 
tutuyor. Ancak, bize birinci 
ikramiyenin tutarı 2 milyon 400 
bin lira. Hiç olmazsa yarısını 
verseylerdi. Sadaka niyetine 
verilen bu parayı, almıyoruz" 
dediler.
Petrol-İş Bursa şubesi İdari 
Sekreteri Nuri Han ve Sunğipek 
Fabrikası işyeri temsilcisi Takin

Demirci fabrikada çalışan 330 
işçinin geçtiğimiz ay içinde 
ücretli olarak zorunlu izne 
çıkarıldığını belirterek, "Şu an 
fabrikada 130 işçi çalışmakta. 
Bu işçiler 12 Eylül tarihinde 
işbaşı yapacaklar ama onlarda 
paralarını alamayacak. Bu yüz
den Genel Merkezimiz Genel 
Müdürlükle yaptığı görüşmeden 
çıkacak sonucu bekliyoruz" diye 
konuştu.
Okullarında açılmasıyla işçilerin 
zor durumda kalacaklarını vur
gulayan işçi temsilcileri, "bize 
yarısı verilecek dediler 1/4 û 
verildi. Yani daha alacağımız S 
milyon lira civarında para var, 
Bunun yanı sıra haziran 1 den 
itibaren 4 ncü zam dilimini de 
alamadık. Bu da 30'ar milyon 
yapıyor" dedi ler.

Rahmi BABA Restaurant'ın
Güzel ortamında her akşam

piyanist

eşliğinde nefis meze ve sıcakmenii 
teriyle ve uygun fiyatlarıyla..

(h(işan, (Düğün, Sünnet 
'cemiyetleriniz için 

rezervasyonlarnızı beziyoruz.

Rahmi BABA
Restaurant
HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

Dutluca Köyü altı ORHANGAZİ
Re zervasyon: Tel & Fax : 582 22 82

Tel: 582 26 40
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yönetimden 7 kişi toplu olarak İstifa etti. Hedef ilçe Başkanı Yıldırım. 

pfP’deîkarışıklık sürüyor 
■ İstafa edenlerin yerine Hilmi Sancar, İsmail Kaya, Şafak Ergül,

Kulisi Hazar,Kemal Tamer,Berkay Sanca,Sedat Sönmez getirildi.

27 Mart 1994 Genel 
Yerel Seçimleri sonrasında 
DYP Gemlik ilçe örgütünde 

»başgösteren huzursuzluk et 
ikisini göstermeye başladı. 
27 Mart seçimleri sonrasın
da yoğun işlerini göstererek 
partideki yönetim kurulu 
üyeliğinden istifa eden Salih 
Mete'den sonra, geçtiğimiz 
hafta Perşembe günü 
Başkan Yardımcısı Diş 
Hekimi Peyami Çağlar, 2 
ncl Başkan Mahmut 
Solaksubaşı, parti sekreteri 
Avukat Gökhan Taylan ve 
yönetim kurulu üyeleri 
Abdullah Güler ve Sadullah 
Uçan istifalarını ettiler.

Doğru Yol Partisi Gemlik 
İlçe Yönetim Kurulunda 
başgösteren huzursuzluk, 
27 Mart yerel seçimlerinden 
önce yapılan ön seçim
den sonra başladı.

İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım'ın İl Genel meclisi 
sıralamasında 5. olmasının 
ardından Genel İdare 
Kurulu tarafından ikinci 
sıraya yerleştirilmesi karışık - 
tıkların çıkmasına neden 
oldu. Yerel seçimlerde 
DYP'nin başarı kazanama
ması üze rine parti içinde 
Yüksel Yıldırım'a karşı gizli 
bir muhalefet başlatıldı. 
Nisan ayında bazı yönetim 
kurulu üyeleri tek tip 
dilekçe ile partinin önünün 
açılmasını bahane ederek 
istifa etmeğe karar verdiler. 
İlçe Yönetimine verilen isti
falardan bazıları geri alındı. 
Mahmut Solaksubaşı isti
fasını geri almadı. 5 ay 
önce başlayan istifa kar
maşası geçtiğimiz hafta 
noktalandı.

Yönetim Kurullarındaki 
görevlerinden istifa eden 
üyeler istifalarını Diş Hekimi 
Peyami Çağlar'ın muaye 
nesinide basına yapacak
larını açıkladılar. Ancak, bu 
karardan daha sonra vaz 
geçilerek istifaların toplu 
olarak İlçe başkanı Yüksel 
Yıldırım'a verilmesi kararı 
basına duyuruldu.

18 istifacının temsilcisi 
olduklarını söyleyen 
Peyami Çağlar ve Av. 
Gökhan Taylan parti 
merkezinde İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım'ı ziyaret ettil - 
er.İlçe binasına gelen 
Taylan ve Çağlar'ın İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 
yanı sıra yönetim kurulu 
üyeleri Mehmet Avcı ve 
Sümer Atasoy karşıladılar. 9 
asil 9 da yedek üyeden 
oluşan ve aralarında DYP 
Armutlu Belde Başkanı 
Hüseyin Kozlu, Mustafa 
Margılıç ve İhsan Ateşli ile 9 
yedel^ Yönetim kurulu 
üyesininde bulunduğu istifa 
dilekçelerini Yüksel 
Yıldırım'a sunan Taylan ve 
Çağlar, Yıldırım'dan tepki 
gördüler.

İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım,18 kişilik istifa 
dilekçesinden kendisine 
bizzat verilen Salih Mete, 
Abdullah Güler, Peyami 
Çağlar, Gökhan Taylan, 
Mahmut Solaksubaşı ve 
Sadullah Uçan'ın istifasının 
tüzük gereği işleme konula
cağını belirterek, diğer 12 
kişinin istifa ettiklerine dair 
açıklamanın kesinlikle 
yapılmaması gerektiğini 
söyledi, Yıldırım "Bu İstifalar 
14 Nisan 1994 tarihinde 
verilmişti. Ancak daha 

sonra kendileriyle 
görüştüm bir çok arkadaş 
hatır için istifa dilekçesinin 
imzaladığını böyle bir 
düşüncesi olmadığını" 
söyledi.

Yüksel Yıldırım,"Böyle bir 
durumda kendisiyle 
görüşmediğim partililerin 
istifalarını burada açıklattır- 
mam. İstifa edecek kişi 
bana gelecek ve istifa 
dilekçesini verecek. 
Kimsenin bu partide 2'li 
oyndmasına hakkı yok. Bu 
tip davranışlar sonucunda 
bu partide siyaset yapacak 
adam bulamayız O yüzden 
aracı kabul etmi yorum. Bu 
sayılan isimlerle kendim 
görüşeceğim daha sonra 
basına bilgi verilecektir." 
dedi.

İstifa etmesi beklenen 
18 kişinin İlçe başkanına 
aracı olarak gönderdiği Diş 
Hekimi Peyami Çağlar, 
"Üyesinden delegesine 
herkes bu yönetimin 
gitmesini, erken kongre 
yapılmasını istiyor. Bu 
arkadaşlarla bize imzalı 
istifa dilekçelerini verdiler. 
Bizde götürdük. Ama 
kendilerinin neden bu 
toplantıya katılmadığın 
bilmiyorum. Herhalde par
tiye girmek istemiyorlar. 
Ama bana göre partinin 
bugüne gelmesindeki en 
büyük sorumla ilçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım'dır. 
Genel merkezce, 
seçilemediği il Genel 
Meclisi 2 ncl sırasına atan
ması bardağı taşırmıştır." 
dedi.

Parti Sekreteri Avukat 
Gökhan Taylan'da, "Seçim 
kaybettik. Bir çok kişi 
yönetim kurulu olarak biz- 
leri suçladı. 
Demokrasilerde başarılı 
olursan yönetimde oturur
sun, başırısız olursan istifa 
edersin. Biz bunu gelenek 
haline getirmek için seçim 
sonrası istifa ettik. Ancak, 
bunu yönetim kurulunun 
hepsine aksettirmek için 
mücadele ettik. Bu yüzden 
bu zamana kadar bek
ledik." diye konuştu.

Diğ£r istifa eden yöne
tim kurulu üyelerinin neden 
toplantıya katılmadığı 
sorusunu da cevaplayan 
Taylan, "Herhalde çekindil
er. Ya da yüzyüze gelmek 
istemiyorlar ancak bize isti
fa ettiklerini söylediler ve 
dilekçelerini gönderdiler. 
Eğer istifalarından 
cayarlarsa bunu bilemeyiz" 
dedi.

İSTİFALAR KABUL 
EDİLDİ
Yönetimde İlçe Başkanı 

Yüksel Yıldırım'a karşı kazan 
kaldıran ve erken İlçe 
Kongesi isteyen Mahmut 
Solaksubaşı, Abdullah 
Güler, Ahmet Atalar, 
Peyami Çağlar, Mustafa 
Margılıç,Gökhan Taylan'ın 
istifası İlçe Yönetiminçce 
kabul edildi.

DYP İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü parti 
merkezinde Armutlu, 
Kurşunlu ve Küçük kumla 
belde teşkilatları ile 
Gemlikli partililerin katıldığı 
bir sbasın toplantısında İsti
faların kabul edildiğini, 
tüzük- gereği boşluğun 
yedek üyeler tarafından 
doldurulduğunu söyledi.

Yüksel Yıldırım, istifa 
eden arkadaşlarıyla hiçbir 

sorunları bulunmadığını, 
kendisinin il Genel Meclisi 
ön seçimlerinde birinci 
sıraya sokulmasında hiçbir 
kimseyle teması bulun
madığını Parti Mecsinin 
karaına herkesin saygı 
göstermesi gerektiğini 
ancak bazı kimselerin bunu 
dinlemeyerek seçimler de 
bile parti alehine çalıştık
larını söyledi.

Yerel seçimlerde seçim 
kaybeden tek örgütün 
Gemlik olmadığını söyleyen 
Yıldırım,"Bursa, Orhangazi, 
Mudanya gibi birçok 
merkez ve ilçe seçimleri 
kaybetti. Seçim kaybettik 
diye yönetim bırakılıp 
gidilmez. Bizim Gemlikte 
yapılacak çok işimiz var. 
Vatandaş bizden hizmet 
bekliyor. İstifa eden 
arkadaşlara soruyorum, 
ilçe işleriyle ne kadar 
ilgilendiniz. Partiye ne 
kadar uğradınız? "dedi.

Yüksel Yıldırım 30 Mart 
1993 tarihinde ilçe başkanı 
seçildiğini, 15 yıllık aradan 
sonra parti mozağini oluş
turacak bir kişi olarak ısrar
larla bü göreve geldiğini 
hatırlatarak /'bugünlere 
yönetimdeki arkadaşlarım
la geldim, "dedi.

Önseçim ve yerel 
seçimlerle ilgili görüşlerini 
anlatan Yıldırım,") ay sonra 
iilçe .kongreleri yapılıyor. İl 
Başkanımız istifa edecek 
arkadaşlarla görüştü ve bu 
aşamada istifa etmenin 
partiye bir şey kazandır
mayacağını söyledi. 
Arkadaşlar ikna oldular, 
ardından basına demeçler 
vererek partiyi küçük 
düşürücü, yıpratıcı bir 
tutum içine girdiler.Bu 
sakıncalıdır. Buna izin vere
meyiz." şeklinde konuştu.

Yüksel Yıldırım, tüm 
çabalara karşın parti dışın - 
da birkaç bilinen kişinin 
parti içinde yıllardır nifak 
tuhumu ektiklerini ve 
ekmeyi sürdürdüklerini de 
söyledi.

Yıldırım daha sonra söz
lerine şöyle devam etti.:

"Yönetimler istifa ede
bilir. Ama istifa edecek 
arkadaşlar yönetimi 
düşürnhek için yedek üyel
erden bile istifa 
istemişlerdir. Fındıcaktaki 
arkadaşımız bile istifa ettir
ilmiştir. Kendisine telefonda 
sorduğumda 'önüme bir 
kağıt getirdiler imzalamamı 
istediler' demektedir. Bu tür 
dd vranışyar çirkindir, 
arkadaşlarımız zorla ibstifa 
için imza almışlardır.7 
üyenin istifasınıilçe Yönetim 
Kurulu tarafından kabul 
edilmiştir, yerlerine yedek 
üyelerimiz Hilmi Sancar, 
İsmail Kaya, Şafak Ergül, 
Hulisi Hazar, Kemal Tamer, 
Berkay Sarıca ve Sedat 
Sönrpez davet edilmiştir."

Yıldırım kendisinin 
Gemlik'te siyasi denge 
unsuru olduğunu, hizmet 
için göreve geldiklerini kon
greye kadar da görevi 
götürüp sahibine iade ede
ceğini söyledi. Daha sonra 
yapılan hizmetlerle ilgili bil
giler verdi.

Toplantıda Kurşunlu 
Belediye Başkanı ve 
Armutlu Belediye Başkanı 
da katıldı.

Kordon^ve 
caddel^g 
isimleri 
değiştirildi
Gemlik Belediye 
Meclisi'nin haziran ayın
da oy çokluğuyla aldığı 
karar uyarınca adları 
değiştirilen Muammer 
Aksoy Kordonu ve 
Kasaplar Caddesinin 
yerine yeni isimlerinin 
yazıldığı tabelalar 
geçtiğimiz hafta pazar 
günü düzenlenen tören
le yerlerine takıldı. 
Muammer Aksoy 
Kordonu'nun adı 
Mehmet Emin Dalkıran 
Kordonu Olurken, 
Kasaplar Caddesi'nin 
ismide İbrahim Akıt 
Caddesi olarak değiştiril
di. Tabela takma 
töreninde konuşan 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, isim 
değişikliklerinin meclis'in 
aldığı karar uyarınca 
gerçekleştiğini belirterek, 
M. Emin Dalkıran'ın 1969- 
1972 yılları arasında 
Belediye Başkanlığı yap
tığını ayrıca 1973-1977 
yılları arasındada mil - 
letvekililiği görevinde 
bulunduğunu söyledi. 
Avcı, Dalkıran'ın, kordon 
dolgusunun yapılması 
sırasında büyük emek 
verdiğini ifade ederek, 
"Bu ismin verilmesini 
haketmlşti hayırlı olsun" 
dedi.
Daha sonra Kasaplar 
Caddesi'nin adının 
değiştirilmesi törenine 
geçen protokol heyeti, 
İbrahim Akıt olarak 
değiştirilen caddenin 
yeni isminin hayırlı 
olmasını temenni ettiler. 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, da bura
da vaotıâı konuşmasın
da, Mayış ayında vefat 
eden İbrahim Akıt'ın 2 
dönem Belediye 
Başkanlığı görevinde 
bulunduğunu ve 
Haydariye suyunun 
ilçemize getirilmesini 
sağladığını belirtti. 
Törenlere, Kaymakam 
Orhan Işın, Cumhuriyet 
Başsavcısı Hayrettin 
Uysal siyasi parti temsilci
leri ve vatandaşlar 
katıldılar. Başkan 
Nurettin Avcı, 
tabelaların 
değiştirtmesinin Gemlik'in 
kurtuluş gününe geti 
fümesinin daha anlamlı 
olduğunu söyledi. 
Öte yandan Gemlik 
Belediyesi'nce yine oy 
çokluğuyla ismi Yunus 
Emre olarak değiştirlen 
Rotary Çocuk Parkı'nın 
tabelasının ise 
önümüzdeki günlerde 
takılacağı belirtildi.

Gemlik'i yeniden fethetmek
Gemlik girişi S.S.K. önünde bekleyen yüze yakın 

vatandaş, saatlerce neyi beklediğini bir türlü’bilmiyor
du.

Çünkü kendilerine şenlik yürüyüşünün saat 18.00'de 
başlayacağı söylenmiş ancak saatler 19.30'u göster
diğinde hala orada durmaktaydılar.

Tören komitesinden birine kimi bekledikleri sorul
duğunda ;

"Protokol heyetini bekliyoruz" diye cevap verildi.
Ancak çok geçmeden, protokol heyeti yerini aldı. 

Bu kez ne beklendiği yine soruldu asıl cevap verildi. 
"Mehter takımını bekliyoruz" diye.

Hoppala, nereden çıkmıştı bu mehter takımı.
Gemlik'i yeniden mi feth ediyorduk, ya da 72 yıl 

önce bu topraklara fetih yoluyla mı gelmiştik? Bir 
başka değişle bu toprakları Türk askerlerimi, yoksa 
OsmanlI'lar mı kurtardı, düşmanlardan.

Kısaca kutlama gününe yakışmamıştı, mehter 
takımı. Üstelik saatlerce beklemek iyi gelmemişti. 
Törenlerin başlangıcında.

Birde kutlama gününün, siyasi şova dönüşr9f& eğil
imleri vardı. Gecede.

Oysa, 3 gün önce yapılan komite toplantısında her 
partinin tek bayrakla sembolik olarak katılabileceği 
belirtiliyordu. Dahası böyle bir karar alınmıştı.

Buna uyan olmadı tabiiki.
Başta MHP olmak üzere, DP ve ANAP bayrak 

yarışındaydılar.
SHP, DSP ve CHP'lilerin törende görünmemeleri 

ilginçti. Bir de RP'nin "Burada Mesut Yıllmaz bekleniyor. 
Biz, ANAP'ın propagandasına katılamayız" diye şölen 
yürüyüşü öncesi protestosu vardı.

Her neyse gelelim İskele Meydanı'ndaki şölene.
Burada, uzun bir müddet. Ülkü Ocakları'nın ve 

MHP'nin bayraklarının dalgalanmasını izledik. Bir de 
havai fişeklerini. Güzel gösteriydi doğrusu. Ancak, 
Gemlik'in kurtuluş töreninde, siyasi şovenliğin bizce hiç 
gereği yoktu. Allah'tan, karşıt grup provokatör tipler 
çıkıpta, ortalığı bulandırmadı.

Haa, siyasi şov sadece bayraklarla mıydı.
Değildi tabbiki, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 

Bursa Milletvekilileri Mehmet Gedik, Hüsamettin Örüç, 
Feridun Pehlivan ve İstanbul Belediye başkan adayları 
İlhan Kesici ile il yöneticileri gelişleri ve gidişleriyle tam 
bir gövde gösterisi yaptılar. Hele İlhan Kesici tam bir 
şovmendi.

Peki, ANAP Belediye'yi almış, bu organizasyonu 
yapmıştı. Diğer partiler bu durumda olsa bu tip bir 
şova gi rişilmezlermiydi. Hayır diyecek parti yok 
sanırım.

Üstelik bir önceki Belediye Başkanı Nezih Dimili, hiç 
bir şey yapmamışken böyle şovlar hoşgörülebiliyor.

Her neyse, Gemlik nerdeyse unutamıyacağı bir 
eğlence yaşadı 11 Eylül 1994 günü.

Sanatçılar bir harikaydı. Gemlik seyircisi daha hari
ka. Taşkınlık yok.Küfür yok. İtişme »kakışma yok. Buna 
karşın alkış var. Sevgi var.

Bir organizasyondaki ufak tefek hataları yazdık. Bir 
dahaki sefere bunlar düzelecektir umarım;

Kaymakam Orhan Işın'a, Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'ya, hazırlama komitesinde büyük emeği geçen 
Mehmet Dinç'e ve diğerlerine özellikle, eğlenmesini 
Idyıkıyla bilen Gemliklilere teşekkür ediyoruz.

Hepinize iyi haftalar dileğimle...

için senlin

| fcarat* verme^inig.
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ILANEN TEBLİGAT
Davacı BOTAŞ A.Ş. Vekili Av. Şerafettln Gökalp tarafından Kamulaştırma Kanununun 17 nci maddesine dayanılark açılgn boru hattı irtifakının tescili davasının yapılan 

yargılamasında; .
Gemlik Hisar Mahallesi 617 Ada ve (44) Parselde kayıtlı taşınmazın aşağıda İsim ve Kimlikleri yazılı maliklerine (davalılara), yapılan tebligat işleminde adreslerinin meçhul 

olduğu, daha sonra yapılan zabıta tahkikatında da belli adreslerinin bulunmadığı anlaşılmakla, duruşma tarihi 18.10.1994 saat: 09.00 da hazır bulunmalarının Hanen 
tebliğine, mahkemece karar verilmiştir

Tebligat Kanunu Mad. 28 gereğince Hanen tebliğ olunur.

DAVALILAR

ADI VE SOYADI BABA ADI ADRES

Zehra ONAR Akif Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Abdullah TURAN İsmail Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Necati ENGİN Haşim Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
A. Mete ERDEMIR Sadettin Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Mustafa ÜNAL Ömer Lütfü Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Muhteber SAĞLIK Necati Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Haşan YILDIZ Hüseyin Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Necla KARACA Fahrettin Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Savaşer KESKİN Şevket Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Abdullah BÜLBÜL Taşa Mehmet Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Mevlüt KARA Mehmet Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Arslan AY Kaydi Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Savaşer ÖZDE MİR Şükrü Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Mehmet AYTEKİN Hüseyin : Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Hamide EMRE Harbey Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
İsmail ERDOĞAN Harbey Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Recep PAZEN Şaban Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Hüseyin ÖZCAN İbrahim Hisar Mahallesi Gemlik/BÛRSA
A. Yaşar ÇAL Katip Ender. Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
K. Ender ÇAL Yaşar Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Sabahattin ÖZANADOLU İbrahim Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
HçısanCİNİT Haşan Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Ramazan ÇAKIN İlyds Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Mehmet ÇAKIR Hakkı Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Ahmet TAŞ Yusuf Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Sehavet ÖZCAN İbrahim Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Abdurrahman TAŞ Yusuf Hisar Mahallesi Gerhlik/BURSA
Halis KULA Mustafa Lütfü . Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Sabahattin AYDEMİR. Hıdır Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Sebile GÖMLEKÇİ Haşan ' , Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA.
İbrahim ÖZDEMİR Yusuf. Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Feride ÖZDEMİR Kazım Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Hikmet ERTAŞ Ramazan Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Şükrü GÜLEK Hakkı Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
İbrahim KIR İbiş Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Güven ÇAL Katip Ender Hisar Mahallesi Gemlik/BURŞA
Muzaffer BEDER Mustafa Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
İsmail İNCE > Mustafa Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Bahriye YILDIZ Osman Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Mehmet GÜRDERE Abbas Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Ali DEMİR Mustafa ■ Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Çelil ŞAHİN İsmail Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Aziz ŞAHİN Çelil . Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Musa ŞAHİN Çelil Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Tahsin TAŞ İsmail Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Şerife CANSU Mümin Hisar Mahallesi Gemlik/BURSÂ
Ahmet CANSU Mehmet Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Mustafa ARSLAN l^ehmet Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA
Basın :31/1994

ADI VE SOYADI BABA ADI

h
<

ADRES

ie
ıK

A
Veysel KÖFÜNCÜ Hüseyin Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 H
Ahmet AKSU. Tevfik Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 H
Nezahat BAYRAKTAR Mehmet Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 5İ
Hüseyin YILMAZ - İbrahim Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 il
Hayrettin NARİNALP Recep ' Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 H
Semiha TOPRAKYİYEN Hüseyin Hüspü Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA$ 1 H
Osman KOCATEPE ■ Mevlüt Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 II
S. Emine AKDAĞ Osman Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA; 1 A
Sevim BOYACIOĞLU Arif Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1
Ziya AKŞAHİN . Mahmut -Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 1 A
Zehra ERDİREN AH Lütfü Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA A
Hayrunisa ERDİREN Ali Lütfü Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 1 A
Remzi ARACI Mahmut Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA İs
Uğur ÇELEBİ Adil Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA ?
Halil AYTAÇ Kamil Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 A
İ. Önal'AVŞAR ' Galip Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA1 fı
İsmail GÜLÜMSER Haşan Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 R
Ahmet HIZ Halil İbrahim Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA. C
TalatTURAN Halim. Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA! A
NihatTURAN Halim Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA Rn
Abdullah AYDÇĞDÜ Abdulaziz Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA . a
Nuriye TURAN Mehmet Emin Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA ,. z«
Tayfun ŞAPOLYA Necdet Hisar ,Mahallesi Gemlik/ BURSA ’l
AğahSOLAK , Ahmet . Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA] H
Ahsen YOLDEMİR 
Halil YAŞAR.
Altın TETİK
Ahmet GÜNDÜZ 
İsmail GÖYNÜK 
Mehmet DOĞRU 
A. Osman ÖZDEMİR 
Saadet ŞAHİN 
Penbe DUMAN 
Ayla BAŞLIKÇIOĞLU 
Nilüfer BAŞLIKÇIOĞLU 
Sevim BAŞLIKÇIOĞLU 
Nigar YAMAN 
Makbule AKARSU , 
Mehmet KAR ’ 
Haşan YILDIRIM 
Şenay KIZILCA 
Fuat KIZILCA 
Sabri ERDEŞER
H. İbrahim.AKMAN , 
Adnan ŞEN 
Beytullah AKGÜN '

Hüseyin Hüsnü
Halil . 
Haşan. 
Hüseyin 
Ali 
Haşan 
Murat 
İsmail 
Mehmet 
Hasün 
Haşan 
Haşan 
Hüseyin 
Beytullah 
Osman 
Abdullah 
Fuat 
Hüseyin 
Resul 
Mustafa

. Mustafa 
Ahmet

Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 

, Hisar Mahallesi Gemlik/BURSAİ
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA i 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 

. Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA ‘
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 1 
Hisar Mahallesi Gemlik/BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA- 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA 
Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA
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K. Diyap KOCA Mehmet Hisar Mahallesi Gemlik/ BURSA Na 
h

AcAr DÜĞÜn 
ve TOPLANTI SALONLARI 

Mükemmel Hizmet için bizi seçin 
Yeni açılan düğün ve toplantı salonlarımızı 

siz Gemliklilere hizmete sunmakla kıvanç 
duyuyoruz.

Her bütçeye uygun 
yemekli, kokteyli ve pastalı olmak üzere yeni 
dekor ve elkondeyşınlı-Oto parklHenar etör- 
lü servis otobüslerimizle .500 ve 800 kişilik 
salonlarımız hizmetinizdedir.
Rezervasyonlarınız için:
Yeni Yalova Yolu üzeri 12. Km

ACAR EKİP LTD.ŞTİ
Tel: 2670135-36-37/ 10. Hat

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
ARMUTLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDANN

0

İZ TUTALIM

Kulüp tüzüğümüzün 10. maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. Duyurulur.

Yeni Şekli:
DERNEK GENEL KURULUNUN ŞEKLİ VE TOPLAMA 

ZAMANI
MADDE 10: Dernek genel kurulu derneğe kayıtlı asil 

üyelerden varsa şubelerin temsilcilerindenoluşur. Genel 
kurulun toplantı gününden 1 ay öncesine kadar aidat
larını ödemeyenler toplantı zamanında,göz önüne alın
maz ve oy kullanamazlar. Aldatınrödemeyen asil üyeler 
İle fahri üyeler toplantıya dinleyici olarak katılabilirler. 
Dernek Tüzüğünün gazetede yayınladığı tarihi takip 
eden 6 ay içerisinde II genel kurulu 1. toplantısını yapar.

a) İki yılda bir Mart ayında olağan,
b) Yönetim ve denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya d eme k üyelerin İn beşte birlin 
yazılı İsteği üzere olağan üstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından 
çağırılır. Denetleme kurulunun veyaViernek üyelerinin 
beşte birinin yazılı İsteği üzerine yönetim kurulu genel 
kurulu bir ay içersinde toplantıya .çağırmazsa 
denetleme kurulu veya toplantı isteğindebulunan üyel
erden birinin müracaatı üzerine'mahalli Sulh Hukuk 
Hakimi duruşma yapatak dernek üyelerinin üçüncü 
genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
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YEDEK PARÇA AKSUSUAR - AKÜ

E

Yeni düzenlememizle oto elektrik, , |
ıjedefc parça servisi île hizme 

tiniz dey iz.
Tel: 51310 01 İstiklal Cad. INo'lu aralık GEMLİK

e

KÖBETÇJ ECZANELER
13 Eylül .1994.

14Eylül ' 1994 Çarşamba >^iroğlu

İĞEylÜÇ P^şj^rn^^. YİĞİT

16 Eylül "1994 Cuma SEDA

17 Eyiüi 1994 Cumartesi

18 Eylül ^1994 Pazar SERÎM
J9Eylül' pazartesi DEMİRİZ
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13 Eylül 1994 Salı

Dosya No : 1993/469

T.C 
GEMLİK 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT
I Davacı BOTAŞ A.Ş Vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından Kamulaştırma Kanununun 17 nci maddesine dayanılarak açılan boru hattı irti
fakının tescili davasının yapılan yargılamasında,
■ Gemlik Hisar Mahallesi 617 Ada ve (42) Parselde kayıtlı taşınmazın aşağıda isim ve kimlikleri yazılı maliklerine (davalılara), yapılan tebligat 
Eleminde adreslerinin meçhul olduğu, daha sonra yapılan zabıta tahkikatında da belli adreslerinin bulunmadığı anlaşılmakla, duruşma tarihi 
olan 18.10.1994 saat :09.00 da hazır bulunmalarının ilanen tebliğine, mahkemece karar verilmiştir.
I Tebligat Kanunu Mad. 28 gereğince ilanen tebliğ olunur.
BDA V A L I L A R :

Basın :30/1994

ADI VE SOYADI BABA ADI ADRES ADI VE SOYADI BABA ADI
İffet DEMİRSEREN Halil' Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Mustafa ÖZKAN İbrahim
Hatice DENİZ Burhan Hisar Mahalles Gemlik/Bursa M. Emin AYKUL Rasim
Salih ŞAHİN Ahmet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Mustafa ARIKAN Emin
Halil ŞAHİN Ahmet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Abubekir KURT
Haşan DURAN Yusuf Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Ulviye KANARIK Hâşan
Hüseyin DÜR AN Yusuf Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Farize YILDIZ Temur
'Bilal KINACI Mustafa Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Tevfik ÖRS Ali Haydar
Mustafa KINACI Mustafa Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Seyfettin KILIÇ Haşan
Emine UYSAL Mehmet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa İbrahim SEZER Mustafa
Ahmet UYSAL Osman Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Galip DURAKOĞLU İsa
Abdurrahman AYDIN Mehmet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Nebahat İZBULDU İsmail Hakkı
Ali Şan BEKMEZCİ İsmail Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Halil ÖZKAN Mevlüt
İsa KARABACAK Aziz Hisar Mahalles Gemlik/Bursa M.Necdet Hurşit
Ali ŞAHİN Ahmet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa ŞENGÜVEN
Nevin SEZER Ersin Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Önal ŞENGÜVEN Necdet
Fatma YALÇIN İbrahim Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Metin ERGENÇ Süleyman
Şerif DEMİRKOL Abdullah Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Osman Nuri. Mahmut
Öner ÖZKAN Hüseyin Hisar Mahalles Gemlik/Bursa ÇETİNAY
Ahmet GÜLER Adem Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Ziya AKŞAHİN Mahmut
Nevzat KARATAŞ İbrahim Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Mustafa TÜRKAN Hıdır
Azize YEŞİLBAHÇE Muttalip Hisar Mahalles Gemlik/Bursa HüseyinALTUNHAN Hıdır
Zellha YAZICI İlyas Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Yılmaz ALTUNHAN Şerif
Tahsin IŞIK Abdi Hisar Mahalles Gemlik/Bursa İsmail ÇIKIKÇI Ali
Hamdi BALABAN Nazif Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Abdullah TUDEŞ . Dursun
İsmail KART Nazif Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Halil AYTAÇ Kamil
Nuriye TUNCER Meh.Emin Hisar Mahalles Gemlik/Bursa A.Engin KINAY Abdul Hamit
Ekrem ANI İzzet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Mümin KIRAT Mümin ।
Gülseren KONDAKÇI Zühtü Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Yılmaz GÜNEY Haşan
Hüsnü PLANALI Hüseyin Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Ali ÖZDE MİR Rıza
Küçük KESKİN Şevket' Hisar Mahalles Gemlik/Bursa AğahSOLAK Ahmet
Savaşer OZDEMIR Adem Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Mevlit DEMİR Yakup
Ahmet ESMERDAL Mustafa Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Mehmet KURT Süleyman
Hayrettin OĞUZGİRAY M.İbrahim Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Talip TABAK Halim
Nabi PLANALI Muslu Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Talip TABAK Halim
Ahmet NAMAL Şiha Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Fahriye OBUT İsmail
Müslim YILDIRIM Şıh Hüseyin Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Hilmi GÖRAL Mehmet
Esen Mualla AYTAÇ Kazım Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Şadan ŞAHİNOĞLU Şaban
Musa DURAN Yusuf Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Saadet ŞAHİN İsmail
Ali DOĞAN Feyzi Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Sadettin TATVEREN Sabahattin
M. Turan ÖZÖGÜRLÜ Arslan Hisar Mahalles Gemlik/Bursa C. Cahit HELVAN Haşan
Faik GÜLER Beysin Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Cemal TATVEREN ' Mehmet
Orhan ÖNCE Halil Hisar Mahalles Gemlik/Bursa' Fatma ÇAL Hüseyin
Mehmet SARGINOĞLU Hacı Ali Hisar Mahalles Gemlik/Bursa İsmail İLTUŞ Kadir
Mehmet KIYAK Mustafa Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Emine ŞEYLAN Hüseyin
Kemal KARAKAŞ Faik Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Beytullah AYTUN Ahmet
Osman COŞKU NE R Remzi Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Süleyman ÖZTÜRK Mümin
Cazim ÖZTÜRK Mustafa Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Hüseyin ÖZTÜRK Temur
Nasım ÖZTÜRK Mustafa Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Hakkı NURİOĞLU Ahmet
Eyüp ATAÇ Mehmet Hisar Mahalles Gemlik/Bursa Tülay SÜRÜM Zakir

ADRES
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Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemİik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
Gemlik/Bursa 
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Hastane 
yolu Blslil 
tamamlandf
Gemlik Devlet 
Hastanesi yolu 
belediyece tamam
landı.
Karsak Deresi başın
dan Devlet 
Hastanesi’ne dek 
belediyenin kendi ima 
ettiği beton parke ile 
kaplanan hastane 
yolunun bitirilmesi 
üzerine Devlet 
Hastanesi Baş Tabibi 
Vedat Ökter "yol 
yapımıyla Gemlik 
halkının sağlık suru- 
nuna büyük bir katkı
da bulunulmuştur.
Çünkü artık hastane
miz daha az kir
lenecek, ambu
lanslarımız süratle ilgili 
adrese ulaşacaktır. 
Ayrıca dere kenarının 
temizlenmesi ve yeşil- 
lendirilmesi bu anlam
da iç su kavramına 
dönüşmüş olup, kirlilik 
önlenmiş olacaktır" 
diyerek belediye 
ilgililerine teşekkür etti. 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı1 da 
seçim öncesi verdikleri 
sözü tuttuklarını 
belirterek, "Artık 
hastalarımız bu 
yoldan korkmadan 
geçebilecek. Araçlar 
sallanmayacak" 
dedi.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN

Gemlik tapusunun Hamidiye Mahallesi 38 pafta 621 ada 63-64 
parsellerde bulunan ve 137 ile 135 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşın 
mazlar Fehmi Kaya ve İbrahim Şen adına kayıtlı olup, planda yolda 
kaldığından kamu yararına Belediye Encümenimizin 27 Temmuz 1994 gün 
ve 994/613 ile 10 Ağustos 1994 gün ve 994/657 sayılı kararları ile kamıı- 
laştırılacaklar dır.

Adı geçen taşınmazlara 2942 sayılı kamulaştıma yasasının 10. madde - 
sine göre teşekkül’ eden İlçe Taktiri Kıymet Komisyonunca, aynı yasanın 11. 
maddesine göre adı geçen komisyonca mahallinde 23 Eylül 1994 Cuma 
günü sadt 15,00 de kıymet taktiri yapılacağı yukarıda tapu kayıtları yazılı 
taşınmazların mal sahiplerine 2942 sayılı yasanın 11. maddesi geeği tebliğ 
olunur.

İnş. Müh. Nurettin AVCI 
Belediye Başkanı

Batın: 32/1994

ApAYOL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz

Tel : 513 46 37- 5136446 GEMLİK

MHP’den 
muhtarlara 
yemek
MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından ilçe 
merkez ve köy muhtar
larına dayanışma 
yemeği verildi.
Ahmet Dural 
Meydanındaki 
Akçaabat Köfte 
Salonu'nda verilen 
yemeğe Gemlik 
mahalle ve köy muhtar
larının yanı sıra ilçe 
örgütü ve MHP İl 
Başkanı Turan Tatlısev 
katıldı.
Yemekte kısa bir.konuş
ma yapan MHP İlçe 
Başkanı Zeki Saral, yeni 
kurulan MHP ilçe yöne
tim kurulu üyelerine 
eylül ayından itibaren 
mahalle ve köy gezile 
rine başlayacaklarını 
bu yüzden muhtarlarla 
tanışıp, sofurflarını 
yakından izlemek 
amacıyla yemek 
verdiklerini söyledi. İl 
Başkanı Tatlısev'de, 
MHP'nin yerel yönetim
lere bakış açısını 
anlatarak. Genel 
Merkez ile birlikte gittiği 
Güneydoğu gezisindeki 
anılarını anlattı. Tatlısev 
"Sizin sorunlarınız bizim 
sorunumuzdur" dedi. 
Güneydoğu'da sürege
len savaşın bir ermeni 
oyunu olduğunu 
belirten Tatlısev 
"Gözlerimizle gördük 
öldürülen eşkıyaların 
büyük bir bölümü ve 
liderleri hepsi Ermeni. 
Bu oyuna kanmayalım. 
Birlik olalım bu terörün 
sonunu getirelim" diye 
konuştu.



GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1993/934 .T.

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik Tapu Sicilinin pafta: 1 .d.ada -277. parsel: 10 da kayıtlı Gemlik ilçesi 

Kayhan Mahallesi Vefa-7 Evler Mevkii'nde kain 116.15 M2 miktarındaki arsa 
üzerine Inşaa edllenkat İntifakı halinrdeki Kahir apt. 3. normal kattaki E-8 eklen - 
tisi bulunan 28/232 arsa paylı (81 nolu mesken 1. giriş holü, balkonlu, 1 salon, 2. 
balkonlu oda, 1. mutfak, banyo, wc ayrı ayrı elektrik ve suyu mevcut bulunan 
mesken bilirkişi tarafından 400.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. ,

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 14/10/ 1994 Cumagünü saat lO.oo den 10.20'a kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24 /10/ 1994 Pazartesi günü aynı 
yer ve aynı saatlerde ikinci attırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu’miktar 
elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki, artıma bedelinin malın tahmin edilen kıyrtietinin %40 mı bulması ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 
ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelli alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %■ 20 şi nlşbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu 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.

KDV alicıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki hak

ları hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinin yatırrnamak suretiyle ihalenin fes

hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ye diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesel- 
silen mesul ölacpktır. İhale farkı ve temmerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.

5- Şatname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müfnderecatını kabul etmiş. 
sayılacakları, başkaca bilgi alrihak İsteyenlerin 1993/9341 .T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İcra İf. K. 126)
(İlgililer tabirine irtifak İCRA MÜDÜRÜ
hakkı sahipleri de dahildir.)

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1994/225 .T.

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
1- Gemlik Tapu Sicilinin Batıkpazarı Mahallesi Yalı Cad. Zeytinlik Sokakta kain pafta: 

3.d.ada -291. parsel: 10 da kayıtlı Kahir apt. 3. normal kattaki 20/80 arsa paylı (3) 
nolu meskenin 1. giriş holü, balkonlu ,2 yatak odası, 1 oturma odası,balkonlu 1 salon 
mutfak, banyo, wc ayrı ayrı elektrik ve suyu mevcut bulunan mesken bilirkişi tarafın- 
dan 400.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.
2- Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesine kain tapunun 31 pafta 31 aq 

551 parsel 19'da kayıtlı 1128.90 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen, tapu 1 
sicilinde kat irtifakı halindeki 3. normal kattaki 24/6678 arsa paylı 135 ve 136 bağım® 
bölüm sıra nolu büroların bilirkişi tarafından her birinin değerinin 50.000.000.-TL kıymet 
takdir edilmiştir
Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI:

• 1 - Birinci sıradaki taşınmaz 14/10/ 1994 Cuma günü saat lO.oo ile 10.20'a arasında 
2- 2. sıradaki taşınmaz (135) nolu büro 14.10.1994 Cuma günü 11.30 ile 11.50 arasın 

da (136) nolu büro saat 12.00 ile 12.20 arasında .
Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahin 

edilen kıymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları mecmuunu ve salı 
masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24 /10/ 1994 Pazartesi günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci attırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edile 
memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında 
gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artımı 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve satış isteyenin alacağım 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, parayc 
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelli alıcı çık I 
mazsa satış talebi düşecektir.

3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey akçe 
si veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Şali 
peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebifı 
Tellaliye,resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.Birikmiş vergiler salı 
bedelinden ödenir.

KDV alıcıya aittir. .
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki hakla 

hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş güı 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sab 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
5- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin feshim 

sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındal 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul dlacal
tır. İhale farkı ve temmerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahs
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şatname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, maı 

rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılo 

cakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1994/225.T. sayılı dosya numarası® 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
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GEMLİK KÜLTÜR VE HALK DAYANIŞMA DERNEĞİ 
ANA TÜZÜĞÜ

A-DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ: örneğin adı GEMLİK KÜLTÜR HALK DAYANIŞMA DERNEĞİ olup 
merkezi Gemlik'tir.

İB-DERNEĞİN-AMAÇLARI:

■ a) Üyeler arasında maddi ve manevi kaynaşmayı sağlamak için gerekli kültürel ve eğitim çalış
malarında bulunarak üyelerin her türlü problemlerini çözmek amacı ile faaliyetlerde bulunmak. .

I. b) Eğitim ve öğretimi destekleyici kurslar tertip etmek.'
I c) Seminer, konferans, tiyatro, film, salyt, video, panel, açık oturum, basın yayın ve benzeri 
Kültürel faaliyetlerde bulunmak.
Kd) Lokal, kütüphane, yurt, özel okul ve dersane açmak.
C-DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN,
■a) Dernek lokalini açmak ve üyelerin iştirakini sağlamak.
I b) Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda derneğe gelir sağlayıcı fallyetlerde bulunmak.

c) Nakdi bağış ve yardım toplamak için, kanunların öngördüğü şekilde makbuz bastırır, kermes 
kuzenler, sergiler açar.
MADDE 3- DERNEK KURUCULARI ŞUNLARDIR
ADI VE SOYADI B.Adı D.Yeri tarihi Uyr. Mesleği Adresi
İ-İbrahim ŞAHİNOĞLU Kurban Bayburt 1947 TC işçi Hamidlye Mah. Demir

Sok. No 4
2- Mustafa ŞAHİNOĞLÜ Kurban Bayburt 1949 TC işçi Hamidlye Mah. Demir

Sok No 4
3- Cemil KILIÇDOĞLU Çelil Bayburt 1952 TC işçi Orhangazi Cad. No 7
4- Osman KAYA Mustafa İstanbul 1965 TC işçi Orhangazi Cad. No 41
5- AH SARICA Fahri Akpınar 1959 TC İŞÇİ Doğan Sok. No:2/4 '
6- İbrahim BAKİ Yahya Şarıkamışl970 TC İŞÇİ Osmaniye Mah. İbret

Sok. No 2
7-Servet ŞAHİNOĞLU Haşan Başburt 1961 TC işçi Orhangazi Cad. No 100

MADDE 4- DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ
Medeni haltları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşının bitirmiş bulunan dernekler kanununa göre 

lüyeliklerl yalaklanmamış herkes derneğe üye olabilir.
■Kanunun 16. maddesinde belirtilen hususlar belirtilmek kaydı ile kamu görevlileri üye olabilirler. 
'Kanunun 16. maddesinin 2. fıkrasında 2 ve 3 numaralı bendlerinde gösterilenler ile diğer kanun
ların derneklere üye olamayacakları belirlenen kişiler, ortaokul ve ortaokul öğrencileri dernek 
tüyesi olamazlar. Türk vatandaş olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk vatandaşların - 
Ida aranan şartlardan başlıca Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmasıda gerekmektedir.
Madde 5- ÜYELİK HAKLARI

Dernek yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içindeüyeliğe kabul veya 
İsteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazılı olarak duyurmak zorun- 
dadır.
MADDE 6 - Hiç kimse bir derneğe üye olmağa veya dernekte kalmaya zorlanamaz.Her türlü istiu 
fa etene hakkına sahiptir.
MADDE 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir, üyeler arasında dil, renk, ırk, cinsiyet, din, mehzep, 
aile, zümre sınıf farkı yoktur.
Tüzüğü eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulmaz., 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MİADDEB ■ Üyelerden:
a) Yasalarımıza ve dernek tüzüğüne, aykırı ve. amaca zarar verici hareket edenler.
b) Aidatını tebliğe rahmen 30 gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler. Yönetim Kurulu karın ile 

»üyelikten çıkarılırlar.
Dernekten çıkarılanların ilk genel kurula itiraz hakları yardır,Genel Kurul kararı kesindir.. 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatı geri isteye 
mezler.
DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 9- Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı üyelerden varsa şubelerinde temsilci üyelerden 
teşekkül eder.
| Aidatını edemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplatıya katılabilir, dilek ve 
'temennide bulunabilirler.
I Dernek tüzüğü gazetede yayınlandığı, tarihi takip eden 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını 
yapar.Genel kurul, asil üyelerin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile yapılar. Genel kurula çağrı usulü 10. 
maddeye göre yapılır.
DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 10-
I d)Genel-Kurul » . .. ■ >

b)Yönetim Kurulu
. c)Denetleme Kurulu
ajGenel kurul derneğin-en yetili organıdır.Genel Kurul her yıl mayıs ayında toplanır. 

l'Yönetlrn Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden seçilir. Denetleme Kurulu İse 3 asil ve 3 yedek üyeden 
seçilir.Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördükleri hallerde Veya dernek üyelerinin beşte 
birinin yazılı İsteği üzerine olağanüstü toplanır, olağan genel kurul toplantılarının her yıl yapıldığı 
ğlbl en geç iki yılda bir olmak üzere yapılması zorunludur.Genel Kurul toplantıya genel kurul 
tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı İsteğine rağ
men yönetim kurulu bir ay içinde toplayamazsa denetleme Kurulunun veya toplantı isteğinde 
bulunan üyelerden blririn müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak deTnek 
üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 11 - GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ:

L Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerden oluşan listeyi düzenler yeni 
kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede 
İlan edilmek suretiyle çağrılır.Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz 
İşe,İkinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.Toplantının yapılacağı gün , saat ve yeri ile 
toplantı gündemi toplantıdan 15 gün önceden mahallin en büyük mülkü amirine yazı ile belirtilir. 
Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösterir liste de eklenir.
i . Toplantı başka bir sebeple geri bıkarılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek 
sureti İle toplantı İlanının yazıldığı gazetede ikinci bir İlan verilerek üyelere duyurulur, İkinci toplan - 
tının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde duyurulması zorunludur.

L Üyeler İkinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Toplantı ikinci 
fıkra esaslarına göre mahallin en büyük-mülkü amirine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir haf
tadannazla geri bırakılamaz. Genel kurul merkezin bulunduğu yerde yapılar, 
MADDE 12- Genel Kurul toplantısı toplantıya katılma hakkına sahip üyeleri yarıdan bir fazlasının 
toplanmasıyla yapılır.İlk toplantıda yeter sayı toplanamazsa İkinci toplantıda çoğunluk aran - 
maz.Ancak, bu Ikincf toplantıya katılan bu üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye 
tam sayısının toplamının İki-katından âz olamaz.
MADDE 1.3- Genel Kurul toplantıları İlanda belirtilen mahallin en büyük Mülki Amirine bildirilen gün, 
yer,saatte yapılan, genel kurula katılacak üyeler, yönetim .kurulunca düzenlenen adları karşsına , 
İmza atılarak toplantı yerine girerler. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Her üye oyunu 
bizzat kullanır, vekaleten oy kullanılamaz. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kararlar mevcut üyelerin 
salt çoğunluğu İle alınır.

Eğer çoğunluk sağlanamazsa bu.durum bir tutanakla tesblt edilir ve toplantı yönetim kurulu 
bazılarını veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet 
komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertenmeslnl gerektirmez.Toplantı açıldıktan 
sofıra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yeklll ve İki de katip seçlllr.Toplantının 
yönetimi genel kurul divan başkanına aittir.Katipler, toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlik - 
te İmzalar.

toplantı sonunda tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verlIlr.Toplantıda yâlnız gündemde 
OtarTmaddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunananların en az onda biri tarafından görülmesi; 
Mafetonuların gündeme alınması zorunludur. ................................ ... ..... _

MADDE 14-ŞENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır:

si.

1) Dernek organlarının seçilmesi
2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3) Denetleme ve yönetim kurulunun raporlarının görüşülmes i ve,yönetim kurulunun İbra edilme -
4) Yönetim kurulukça hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5) Dernek Içlo ğerekli-taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması husuusn - 

da yönetim kurula yetki verilmesi.
6)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.
7)Derneğln uluslararası faaliyetlere katılmaa, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak 

katılması veya ayrılması.
8) Derneğin' fesh edilmesi
9)Mevzuatın kendine verdiği diğer görevleri yerine getirmesi.

MADDE 15- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI:
Yönetirin 7 asil, ve 7 yedek üyedenteşkil edilmek üzere genel kurulca gizil oyla seçlllr.Asil 

üyelerden boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlanmak üzere yedek üyelerin 
göreve çağrılması zorunludur.İlk toplantı en yaşlı üyelinin başkanlığında yapılar.Üyeler arasında 
görev teeblti yapılır.Toplantıda salt çoğunluk aranır.Mevcudun salt çoğunluğu İle karar alınır.Üst 
üste 3 ya da yılda 10 toplantıya mazaratslz kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmayan üyel - 
er yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş olur. Buna göre ilgilinin süre verilerek savunması alınarak 
yönetim kuruluna verilir.
MADDE 16- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmaları nedeni ile yedeklerin yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri 
veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır çağrının yapılmaması 
halinde dernek üyel'erinin birinci başvurusu İle mahalin Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak 
dernek üyeleri arasında seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırmak İle 
görevlendirir.
MADDE 17- Yönetim kurulu aşağıda görevleri yerine getirir.
1 j Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek 

■2) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak, şube kuruluşlarına yetki vermek.
3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi 
hazırlayarak genel kurula sunmak.
4) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 15 gün içinde mahalin 
en büyük mülki amirliğine bildirmek.-
5) Mevzuatın Kendisine verdiği diğer İşlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
MADDE 18- Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurula seçilir. 
Bu kurul derneğin esaslarım ve çalışmalarını devamlı denetleyerek en az 6 aylda bir hazırlaya • 
cağı raporları yönetim kuruluna ve toplandığı takdirde genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin 
dernek çalışmaları hakkında ihbarları üzerinde de rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göster 
meye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıktığı takdirde yönetim kurulu bunu 
zabıt ile tespit eder ve dengeler genel kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar, suçun teskin eden 
hususların tespiti hilande durumu ilgili makamlara iletir.
MADDE 19- Genelkurulca yapılan seçime izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı 
tarafından organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adlan, doğum yeri ve 
tarihleri, meslekleri, ikamet adresler) dernek merkezin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine 
yazı ile bildirilir. >
MADE 20- Derneğin şubesi yoktur.
MADDE 21- Üyeler girş 20.000.-TL giriş aidatı ve yılda 240.000.-TL üye aidatı öderler. Bu miktar yıl - 
hk olarak verilebileceği gibi aylık taksitler halinde ödenebilir. Ödeme şekil ve zamanının üyenin 
talebi göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için 
kayıt defterine işlenir.
MADDE 22- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Derneğin tüzüğü genelkurulca iştirak eden üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilir. Yapılan değişikli 
kuruldaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
MADDE 23- DERNEĞİN GELİRLERBerneğin gelirleri şunlardır:
1 -Giriş üye aidatı
2 Dernekçe yapılan yayınlar. Tertiplenen temsil konferans gibi faaliyetlerinden sağlanan gelirler. 
3-Derneğln mal varlığından elde edilen gelirler.
4-Bağışlar ve yardımlar
5-Yardım toplama hâkkınddkl mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardım
lar, Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İç 
İşleri Bakanlığından alınacak izin İle olur.
MADDE 24 -TUTULACAK DEFTERLER : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1 - Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimliklerini derneğe giriş tarihleri İle aylık veya yıllık aidat
ları bin deftere ydzılır.
2- Karar defteri: Yönetim kurulunun alacağı kararlar, tarih ve numara sırası ile bu deftere kayıt 
olur.
3' t- Gelen ve giden aylık defteri: Gelen ve giden evraklar târih ve numara sırası İle bu deftere 
kayıt olunur.
4- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan tüm paralan alındıktan ve harcanan paranında 
verildikleri yerleri açık ye düzenli bir şekilde bu defterde gösterilirler.
5- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere İşlenir.
6- Demirbaş defteri: Derneğe alt demirbaşlar bu deftere işlenir.
7- Alındı belge kayıt defteri: Derneğe alınan herşey bu deftere kaydedilir.

Bü sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
MADDE: 25- Dernek Gelirierl(alındı belgesi ile) toplanır. Giderler(harcama belgesi) ile yapıhr.Bu 
belgelerin saklanma süresi özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı 
kalmak üzere beş yıldır. Dernek gellrlerlninahnmasında kullanılan Alındı Belgeleri Maliye 
Bakanlığınca bastırılıp derneğin talebi üzerine 30 gün içinde verilmezse kanun usulüne göre 
dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahalin en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve 
aidat kab ulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgeleri saklandığı zaman derneğin 
bastırdığı özel alındığı belgeleri kullanılmaz.

Bağış ve aldat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir karar İle belirtir ve o 
karar o yerin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki yazılı 
eserleri vererek bunların karşılığında para ve başka yardım toplamak yasaktır.
MADDE 26- TAŞINMAZ MAL EDİNME :

Derneğin amacını gerçekleştirmek İçin bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal 
edinilebilir. Dernek bunları satabilir, hibe veya terk edebilir., kamu yararına karan almadıktan 
sonra İkametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekil olanlardan başka taşınmaz mala sahip 
olamaz.

Derneğe satın alma veya bağış ve vasiyet yolu ile derneğe İntikal eden taşınmaz mallar 
dernek adına tescilinden İtibaren üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.
MADDE 27- DERNEĞİN SANDIK KURMASI:

Dernek üyeleri arasında kaynaşmaylı, yardımlaşmayı sağlamak amacı ile sandık kurulabilir. 
Sandığın kuruluş ve çalışma amaçları esasları İç İşleri Bakanlığınca çıkaan yönetmelik 
çerçevesinde yönetim kurulunca tesblt edilip yürütülür.
MADDE 28- LOKAL AÇMA :

Dernek Merkez ye şubesinin bulunduğu yerde mahalin en büyük Mülki Amirliğinden izin almal 
ve kanunlara aykırı davranmamaları şartı İle birer lokal açıp İşletebilir.
MADDE 29- DERNEĞİN FESHİ VEYA MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
Genel kurul derneğin feshine karar alabilmeleri için tüzüğe göre genel kurula katılma haklarınc 
sahip bulunan dernek üyelerinin temsilci dahil en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şartı 
İle toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde üyeler usulüne uygun olarak İkinci toplantıyc 
çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa fesih konusu görüşebilir. Feshe alt kararın 
toplantıda hazır bulunan üçte İki çoğunluğun tamamı İle verilmesi zorunludur.-
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün İçinde mahalin en büyük amirliğine yazıılı olarak 
bildirilir. .
MADDE 30- Fesih halinde derneğin menkul ve gayrimenkul malları hâzineye devredilir.



AÇIK TEŞEKKÜR

11 Eylül 1994 tarihinde 72 nci 
yıldönümünü kutladığımız Kurtuluş 
Günü Şenliklerine gösterilen ilgiden 
dolayı öncelikle sevgili hemşeriler- 

ime, devlet erkanına ve basın kuru
luşları ile kutlamaya katılan siyasi 

parti temsilcileri, kurum ve kuruluşları
na, ayrıca şenliklerin hazırlanmasın - 
da emeği geçen belediye personeli 
ile emniyet teşkilatına, destek olan 

tüm kuruluşlara ye dostlarımıza
TEŞEKKÜR EDERİM

GEMLİK İÇİN ELELE...

SAYGILARIMLA 
Nurettin AVCI 

Gemlik Belediye Başkanı

KRVIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım özel Armağan 
aracıma ait ruhsatnamemi kaybettim.Hükümsüzdür. PEHLİVAN

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 

BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
1- Amme borcundan dolayı hacizli bulunan Tapunun Gemlik İlçesi Hamidiye 

Mahallesi İstiklal Caddesi Gürle İş Merkezi 551 ada,19 parsel, 31 pafta 4. katta nor
mal aydınlığa bakar 28 m2, 24/6678 arsa pgylı İşyeri açık artıfma usulü ile satışa 
çıkartılmıştır.

2- Gayrimenkulün açık artırmaya esas rayiç bedeli 125.000.000.-TL 
(Yüzyirmlbeşmilyon)Geçicl teminat İse 9.375.000.-TL'dlr. Teminat olarak Pârd, Banka 
Teminat Mektubu, Hazine, Tahvil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek milli esham 
ve tahvllat(Esham ve Tahvilat en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla 
değerlendirilir.)

3-Gayrimenkul 13/09/1994 Salı günü, saat 14.00'te Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğünde Satış Komisyonu huzurunda ihalesi yapılacaktır,.

4- Satış şartnamesi mesai saatlerinde Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünde 
görülebilir. (İsteklilere masraflannı ödemek kaydıyla P.T.T. ile gönderilir.)

5- İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve saatten önce geçici teminat makbuzu 
nun Satış Komisyonu Başkanlığı'na verllmesl zorunludur.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrlmenkule biçilen rayiç 
değerin %75 ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan 
alacakların tutarıridan fazlaya çıkmadığı ve yapılmış, Yapılacak masraflgrı karşıla - 
madiği takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 
20/9/1994 tarihe rastlayan Salı günü gayrimenkul aynı yer ve saatte tekrar açık 
artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

Basın; 28/1994

Dev tesis açıldı 1
nuşan Asım Kocabıyık tesisin teşekkür etti. Kocabıyık sanayi için Türkiye'de bulun- ||
teknik yönden bilgilerini konuşmasını şöyle sürdü: maz vasıflara sahip, hem ■
verdikten sonra “Bu tesisin "Bugün burada açılışına bitişiğinde de vaktiyle hava ] 1
memleketimiz için çok yapacağımız tesis ara kade- alanı yapmak üzere 5 bin 1
önemli bir kuruluş olacağına meyi teşkil eder. Önünde ve dönümlük bir arazi istimlak 1 13
inanıyorum.Yabancı ortak- arkasında yeni ilave tesisler edilmiş. Bilhare bu projeden
larımız Usınor Sacılor grubu yapılabilir. Diğer bir ifade ile vaz geçilmiş. Burası sanayi | |
ve llva 'nın Türkiye ye tevec- şartlar müsade ettiğinde için 50 ile 100 dönüm arasın- 1
cühleri ortaklığımızın temelini yeni yatırımlarla büyüyebilir, da parselleme, içine bir de 1id
teşkil eder. Bu iki kuruluş da Önümüzdeki yıllarda ortaya enerji santralı kurulsa, 11
şirketimize ham maddeyi çıkacak ihtiyaçlar bu tesisin önümüzdeki 5-10 yıl içinde II
tedarikte de rol almaktadır- ne istikamette büyüyeceğini faaliyete geçecek 50-60 1 1
lar. Bugünkü şartlar ve kon- tayin edecektir.Gemlik, bu müessese Gemlik'in gele- | II
jektürde buna imkan ver- tesisin kuruluş yeri olarak ceğini değiştirir."dedi.
mesi de bu işbirliğinden çok uygun yer oidğu gibi her BORÇELİK, sanayiye yassı ’ |
daima memnun olacakları- istikamete gelişmesi için de çelik üretecek.
na ve desteklerini sürdüre- yine en uygun yerdir." dedi. Açıştan sonra fabrika ger ■
çeklerine inanıyorum" dedi. Gemlik'e gelişinde yer di- Bin kişinin ürerinde 1
BORÇELİK'in yerli ortakların- ararken arkadaşı Tevfik konuğa öğle yemeği verildi. 1
dan birinin de ERDEMIR Solaksubaşı'nın “tavassutu11 Açılış törenini ünlü sunucu j
oiduğunu söyleyen i]e Gem||k<e geldiklerini Bülent Özveren yaptı. Açılış |
Kocabıyık, kredi yönünden söy|eyen Kocabıyık,"Gemlik organizasyonu her.zamanki 1
kendilerini destekleyenlere gibi mükemmeldi. M\ |

I

-i_____________ İLAN_____ 1

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN laz
Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi Altıntaş Mevkii 34 paftada bulunan ve aşağı- 1 înû

da isimleri ile ne kadarının kamulaştırılacağı yazılı olan taşınmazlar planda kamyon 1
parkı olarak kaldığından kamu yararına kamyon parkı yapılmak amacı ile 2942 i.
sayılı Kamulaştırma Kânununun 5. Maddesinin 3. Fıkrası hükümleri dahilinde jL İZ
Belediyemize© kamulaştırılaca klardır, çerr

topa
HAMİDİYE ALTINTAŞ eslin

PAFTA ADA PARSELM2 CİNSİ K~KISI - — MALIK
fcsıı 
belit

34 122 13 2960 Bahçe 87.7 Nurettin Tepedelen kana
Mehmet oğlu

34 122 14 1734 Bahçe 1564.3 Güngör Mert-Ali oğlu U!
34 122 17 37770 Bahçe 2144.3 ’ Güngör Mert-Ali oğlu ■ iaı

Koç Yatırım ve San; Ma.
Pazarlama A.Ş. en
115.608.000.-TL

Ger
34 122 45 3307 Bahçe 1185.2 Salih Mete- Müt

Mı Kİ
Mehmet oğlu NUol

Fr
34 122 42 3745.00 Bahçe 227.0 Hikmet Zeki Anuk

nulu
8oıs

Musa Kazım oğlu 4/16 oilS
Osman Erol- İKıyn

■ Ömer oğlu 3/16 açlı
Saime Çömlekoğlu ■ I .

Ömer kızı 3/16
Hatice Erol-
Ömer kızı 2/16

Bilal oğlu 4/16

34 125 6 1746.00 Bağ 1288.8 İlyas Gamsız(Ayşe kocası)
Osman Gamsız-İlyas oğlu
Ali Gamsız-İlyas oğlu 1
Behzat Gamsız-İlyas oğlu i Si1Hüseyin Gamsız-İlyas oğlu, Yozla
Halit Gamsız-İlyas oğlu 1 paıtilı

34 125 7 1783.00 Zeytinlik ve tarla tamamı Dursun Ali Okumuş
I si) 

dönen
Ahmet oğlu I 12

rlnee
34 125 8 1586.00 Zeytinlik ve tarla 585.4 . Erol Ateşli-İsmail oğlu | malar 

bugün
34 125 10 3131.00 Bağ 1852.8 Selim YetimKazım kızı 4/16 Siy

1 Hal
Gülşen Buluç gözüm
İsmail kızı 3/16 Meı
İbrahim Yetim somut
İsmail oğlu 3/16 1 197
Mustafa Yetim dûştüğ
İsmail oğlu 3/16 [ Top
Kazım Yetim nimetle
İsmail oğlu 3/16 j ödünü

34 125 11 1241.00 Bahçe 846.00 Halit Ak-İsa oğlu

ııinierû 
bölünm

Seç
bir sür

34 125 12 929.00 Bahçe Halit Ak-İsa oğlu _ siyaseti

Adı geçen taşınmazlara 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesine i
f 'Bal 

bunun 1
göre teşekkül eden İlçe Taktiri Kıymet Komisyonunca, aynı yasanın 11. maddesine ; h'kacınıı
göre adı geçen komisyonca mahallinde 23 Eylül 1994 Cuma günü saat 15.00 de Çevr
kıymet taktiri yapılacağı yukarıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların mal sahiplerine kslitenr
2942 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince tebliğ olunur. . UIKK, 

İhsanlar
Görd

İnş. Müh. Nurettin AVCI Demi
Basın 27/994 ' Belediye Başkam Sinnesiy

Siyas



Gazhane Cad. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Oto Eletrik yanı) TEL : 513 17 97

ir suyu akmayan derenin durumu endişe verici.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

> Körfez OFSET
^^MATBAACILIK- YAYINCILIK-TANITIM

janş ı eresi

<J)ü0ün, q\işan, günnet cfavetryeterinİE için 
zengin çeşitlerimizi

■ve Jl^atfarımızı görmeden karar -vermediniz.
BİZİ MUTLARA ARAYINIZ.

PKK tarafından şehit edilen

Doğu'daki 4' üncü 
şehidimizi verdik

#•
yon

Yaz boyunca suyu akmayan dere çevreye pis koku saçıyor. Balıkhane
önünde bulunan tuvaletlerin kokusu çevre gazinolarını ve Tibel Oteli etkiliyor.

a Çarşı Deresinin denize döküldüğü noktada 
bulunan tuvaletlerin kanalizasyona bağlanma
ması ve Balık Çarşısındaki atıklarının dereye 
verilmesi .çevreye çok pis bir koku yayılmasına 
neden oluyor. Yaz boyunca dere suyunun 
akmaması nedeniyle çevrede bulunan gazino
larda ve Tibel Otel'de oturmak sorun oldu. 
Belediyenin tuvaletleri kanalizasyona bağla
ması isteniyor.

Ma

| İznik Gölünde su seviyesinin düşmesi üzerine 
çemize akan Karsak Deresinin kanallarının 
Katılması, Çarşı ve Karsa kderelerinin sularının 
Bsİlmesine ve çevreye kötü kokuların saçıl- 
nasına neden oldu. Yaz boyunca kuru dere 
Beliğini taşıyan Çarşı Deresine çevreden sızan 
Bnalizasyon akıntıları vatandaşların tepkisine 

,|eden oluyor.

plusret Mutman
Sayılgan Menkul Kıymetlerin 
temsilciliğini açtı

Gemlikli İnşaat 
Mühendisi ve kuyumcu 
Nusret M utman, Bursa 
da merkezi İstanbul'da 
bulunan Gemlikli
Borsacı Leyla Sayılgan'a 
ait Sayılgan Menkul 
kıymetlerin acenteliğini 
açtı.

ili;

le

M) 
jkıl

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Siyaset Kirlenince
Siyasi yaşantımızdaki yozlaşma bütün hızıyla sürüyor. 

Yozlaşmanın sonucu kitlelerin siyasilere, parlamentoya, 
partilere karşı bakış açıları da değişiyor.

Siyasi yozlaşmanın nedenlerinin başında, 12 Eylül 
döneminin getirdiği kurallar, yasaklar ve yasalar var.

12 Eylül sonrası siyasetten uzaklaştırılan kitlelerin ye
rine eski profesyonel politikacıların sahneyi bırakma
maları, bunların ihtirasları, bencillikleri, çıkarcılıkları 
bugünkü tabloyu ortaya koydu.

Siyaset yozlaştırıldı.
Halka verdikleri sözleri tutmayan siyasetçi, halkın 

gözünden düştü.
Merkez sağda ve solda yaşanan erezyon bunun en 

somut örneklerinden biri.
1970'li yıllarda kitlelerin umudu olan "sol'\m bugün içine 

düştüğü durum düşündürücü değil mi?
, Toplum gerçeklerine göre siyaset üretemeyen, iktidarın 
nimetlerinden yararlanmak için temel ilkelerinden her türlü 
ödünü verebilen, rüşvet karşısında aciz kalan, yerel yöne
timlerde beceriksizlikler gösteren, partinin mirası için 
bölünmeyi bile göze alabilen "sol" eriyip gitti.
■ Seçildiği partiden salt kendi çıkarları için istifa eden ve 
bir sure sonra hile ile başka bir partiye geçebilen bir 
siyasetçiye ona oy veren seçmen nasıl güven duyabilir.

"Bakan olmak İçin neyim eksik" diye koltuk bekleyen, 
bunun için istifa silahını kullanmaktan çekinmeyen bir poli
tikacının saf değiştirmesine halk nasıl olumlu bakabilir.

Çevremize bakalım, yerel bazda da olsa siyasi partilerde 
kalite ne düzeyde. Bizim İçin kimler politikayla uğraşıyor.

Dikkat edin, büyük bir kalitesizlikle karşılaşacaksınız. 
İnsanlarımız siyasetin İçine girmek istemiyor.

Gördükleri örnekler onlara ürkütücü geliyor.
Demokrasinin yaşayabilmesi, İnsanların siyasetin içine 

girmesiyle gelişir.
Siyasette kalite yükselebilirse, demokrasi de yükselir.

Bursa İnönü Cad. 
Huzmen Plaza No. 
423'te Sarmen Menkul 
Kıymetler Ltd..adıyla 
faaliyete giren acenta, 
İMKB alım satımı 
yapılan hisse senedi, 
tahvil alım ve satımını 
yapacak.

Veliler, 
ek hazırlık 
sınıfı istiyorlar

□ 3u yıl hazırlık sınıfını 3' 
e çıkararak 1994-1995

- öğretim yılına başlayan 
Anadolu Lisesi yedekte 
kalan öğrencileri ala
mayınca öğrenci velileri 
bir ek hazırlık sınıfın açıl 
masını istediler.

Topladıkları 100 imza
lı dilekçeyi Milli Eğitim 
Bakanlığına fakslayarak 
yardım istediler,

Haberi sayfa 6'da

Yağ 
hırsızları 
yakalandı
Q B. P. Dolum 

Tesislerine dadalan 
dolandırıcılar teker 
teker yakalanıyor.

Geçtiğimiz hafta 
.Çarşamba günü 
sahte plaka, sahte 
ruhsat ve sahte evrak
larla , B.P . Dolum 
Tesislerine giden 
kamyon sürücüsü yet
kililerin şüphelenmesi 
üzerine yakalandı.

Haberi sayfa 2'de

MHP'den 
konferans

MHP ilçe teşkilatının 
Ticaret ve Sanayi 
Odasında düzenlediği 
konferansta konuşan 
Muharrem Şemsek, 
MKYK* üyesi Mahir 
Özuzun, Erol Sönmez ve 
Turan Tatlısev iktidara 
gelirlerse terörün 
kökünü bir yılda kazıya- 
caklarını söylediler.

Haberi sayfa 2'de

Öğretmen g 
öğrencisinin 
saldırısına 
uğradı
Gazi İlköğretim Okulu 
son Sıinıf öğrencisi 
Ahmet Demirtaş(16)adlı 
öğrenci kendisini sınıfta 
bırakmaktan sorumlu 
tuttuğu Okul Müdür 
Yardımcısı Hüseyin

, Güler'i saldırdı.
Devamı sayfa 4'de

r........... .. ;.................
kısa kısa kısa

Halk Eğitim Merkezi 
19 broşta kurs açı
yor.

Haberi sayfa 3'de
Gemsaz ve
Haydariye'de çıkan 
yangında 1.5 hek
tarlık alan yandı.

Haberi sayfa 2'de

Eğit-Sen Gemlik 
Şubesinden yapılan 
açıklamada "eğitim 
yılı sorunlarla 
başladı" dendi.

Haberi sayfa 3'de

Gemlik Belediyesin 
de toplusözleşme 
görüşmeleri 
başladı.

Haberi sayfa 3'de

"Havadan, Sudan"
Yılmaz Ak kılıç 

yazdı
2. Sayfada

Karsı'ın Sarıkamış ilçesi 
28 ncl Mekanize Tugayı 3 
ncü Tabur 3 ncü Bölük'te 
askerlik görevini-yapmak
ta olan . piyade er Naci 
Çakır, Kazıkaya 
Mevkii'ndeki askeri birliğe 
erzak götürürken PKK 
tarafından pusuya 
düşürülerek şehit edildi.

Geçtiğimiz hafta 
Gemllk'e getirilen şehit er 
ailesine teslim edildi.

Şehit erin cenazesi 
geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü öğle 
namazından sonra Çarşı

Kurtul ve Kurşunlu'daki kazada 2 
kişi hayatını kaybetti.

Kazalar bitmiyor
' İlçemize bağlı Kurşunlu 

Beldesi ile Kurtul Köyü'nde 
meydana gelen Ikazâda 
2 kişi hayatını kaybetti.

Kurşunlu Mudanya 
yolu Sırakayalar mevki- 
i'nde geçtiğimiz hafta Salı 
günü meydana gelen 
kazada aşırı alkol yüzün - 
den 1 kişi hayatını 
kaybederken 2 kişide 
yaralandı, bu arada araç

Belediye de ihale
Gemlik Belediye encü

meni geçtiğimiz hafta 
toplu sözleşme gereği 
belediyede' çalışan 
işçilere dağıtılmak üzere 
verilecek yakacâk 
nedeniyle odun ihalesi 
açtı.

■ ihalede, 500 ton 
odunun kilosu 1500 
liradan Hüseyin Sertaslan 
da kaldı.

Yürüyüş

Gemlik'in Kurtuluş Şöleninde 
protokol Mehter Marşı ile yürümüş... 
Harbiye Marşı ile yürütenler, 
harbi olmadıkları için...

Camil'nden büyük bir 
törenle kaldırılarak 
toprağa verildi.

Cenazi törenine Çevre . 
Bakanı Rıza Akça|ı, Bursa 
Valisi Rıdvan Yenişen, 
Bursa Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Tuncer Aksoy 
resmi ve siyasi parti tem
silcileri'İle yaklaşık 3 bin 
vatandaş katıldı.

Cenaze töreni sırasın
da PKK'ya lanetler 
yağdırıldı.

. Şehit er gözygşları 
arasında toprağa verildi.

Haberi sayfa 2‘de 

sürücüsü kayıplara karıştı.
Aynı gece Gemlik 

Bursa yolu Kurtul Köyü 
Dürdane rampası mevki
inde meydana gelen ikin
ci kazada ise bir kişi aşırı 
hız ve dikkatsizlik sonucu, 
yolun kenarında bulunan 
demir korkuluklara 
çarparak hayatına kay
betti.

Haberi sayfa 3'de

Öte yandah Kütahya 
Elmacık'tan ilçemize 
getirilecek olan 6 bin ton 
dolaylarında ncömür 
ihalesi ise tonu 1.500.000.- 
TL'den nakliyesi dahil 
Muhsin Bozdemlr'de 
kaldı.

Eskişehir'den getirile
cek olan kömürün 3 bin 
tonu belediye persone
line dağıtılacak.
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Köşe yazarının “doğru" bilgilenmeye 
gereksinmesi vardır. Öyle kimilerinin 
bandığı" veya "yaptığı" gibi, al kalemi 
eline, ya da geç makinenin başına, yaz 
yazabildiğin kadar kolaylığı yoktur köşe 
yazarının. Çünkü eğer gerçeklere 
dayanmıyorsa yazdıkları, -oküyucu öyle 
kolay kül yutmaz- açığını yakalayıverir 
ve önce bıyık altından gülerek dalgasını 
geçer, sonra da bir daha okuma külfe
tine katlanmaz.

Elinin tersiyle'itiverir bir kenara...
Bir başka şey: Köşe yazarı "yorumcu" 

dur, "muhabir" değildir. Bu ikisinin arasın
da kopmaz -daha doğrusu kopmaması 
gereken- bir ilişkisi vardır. İkincisi -yani 
muhabir- basın sektörünün gerçek- 
emekçisidir, birinci -yani köşe yazarı- 
ıçin gerekli "veriler"! o sağlar. Köşe 
yazacının yorumunün tutarlı olması, 
haber kasnağından elde edilen bilginin 
"doğru" ve "objektif" bir biçimde aktarıl
masına bağlıdır.

Örneğin ikinci kordondan Prof. 
Muammer Aksoy'un adını indirip M. Emin 
Dalkıran'ın adinin asılması töreninde, 
Belediye Başkam Nurettin Avcı -eğer- 
bizim geçen sayımızda verdiğimiz konuş
mayı yaptı ise, kocaman bir yazık ve de 
ayıp!

Çünkü, -eğer öyleyse- adını törenle 
kordonun başına astığı kişinin özgeçmişi - 
ni bile doğru dürüst öğrenme gereğini 
duymamış olduğu ortaya çıkar!

Yok eğer biz Başkan'ın konuşmasını 
yanlış veya eksik aktarmış isek, o zaman 
da basın olarak görevimizi aksatmışız 
demektirlik. * * *

Havalar sonbahara dönemedi bir 
türlü. Ama okullar açılınca, yazlıklar 
zorunlu olarak boşaldı. Tam- benim 
l^larlı'dan keyif alacağım günler geldi. 
Geçtiğimiz cuma akşamı Gemlik içinden 
geçerken, o bunaltıcı trafik akışının- 
kalmadığını farkettim. Özcesi Gemlik 
bunca yükü kaldırmıyor: 1.940'ların,. 
50'lerin Gemlik']/ kumsalında yaka 
mozların oynaştığı bir şirin kıyı kasabasıy - 
dı. Şimdilerde o yakamozların oynaştığı, 
deniz kabuklarının iz bıraktığı kumsal yok. 
Dolduruldu ve arada kocaman bir çirkin
lik anıtı gibi duran "Tlberin ortasından 
kopardığı iki kordon oldu o kumsal.

. İyi mi yaptılar, kötü mü bu işe Önayak 
olanlar? Şimdilerde pek çözümleyemiyo- 
rum. Bakıyorum, Gemlikliler akşamın 
serinliğinde dolduruyorlar kordonları. Bu 
iyi yanı.

Ama bir de kötü yanı var. Kumsalın 
hemen ardından sıra sıra İnci taneleri 
gibi dizilmiş "beyaz" evler yok oldu, yer
lerinde başdöndürücü yükseklikleriyle 
apartmanlar dikili şimdi. Kumsalın doldu - 
rularak o kordonların yapılması kararını, 
verenler, üç veya beş metre cepheli 
arsalara bu "rant"ı kazandırırken, kentin 
ikinci ve daha sonraki sıralarında oturan
lar için yaşamı çekilmez hale getirecek
lerini düşünmediler .mi, düşünemediler 
mi acaba?.. W ★ *

Bu yıl Körfezin rengi "yeşil"e çalmadı, 
“mavi" idi. Birk'aç gün önce Sait Reis'e 
uğradım. Bir "tek" rakının eşliğinde bolca 
söyleştik. 1989'da "Olay" gazetesinde 
iken, yerel seçimden hemen sonra. 
"Körfez'i kurtaralım" kampanyası 
açmıştık. Ö sıralar -Dalan'ın sivri aklının 
buluşu- Bizans'ın pisliği, kolektörlerle 
Marmara'ya boca ediliyordu. Körfezimiz 
adeta bataklığa dönüşmüştü. Bu kam
panyanın da etkisi var mıdır bilemem, 
ama Nurettin Sözen'in ilk işi kolektorleri 
durdurmak oldu. Dalan, Haliç'i gözlerinin 
rengine döndürrheye çalışırken, 
Marmara'yı çirkefe çevirmişti, onu önle
di.

Beş,yıl geçmiş aradan. Körfez, artık 
Bizans'ın pisliğinden arınmış durumda. 
Deniz kendini toparlıyor mu, ne? Sait 
Reis, küçük yosunların yeniden belirmeye 
başladığını, bunun iyiye alamet 
olduğunu söyledi.

Bu arada çok merak ederim doğrusu: 
Dalan'ın göz rengi acaba "deniz mavisi" 
mi, yoksa "bataklık yeşili" mi?

Adamcağız gerçekten de sözünde 
durmuş muydu yoksa?..w * * *

Ahmet Dural Meydanı'nd girişte 
RP'nin kocaman bez pankartı ve flaması 
hemen ilgi çekiyor. Partinin gençlik kolu 
-oysa yasal olarak gençlik kolu yok-, 
yeni öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere 
saygı sunuyor!

İyi de kardeşim, bırakalım şu siyaset 
bezirganlığını bir yana artık. Ne gerek var 
bir siyasal partinin, öğretim yılı açılışı 
dolayısıyla gösteri yapmasına?

Bunun yalnız RP için yazmıyorum 
kuşkusuz. Tüm öteki politikacıların da, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarını 
siyaset arenasına çekme manevraların
dan kaçınmaları gerektiğini düşünüyo
rum.

Ne dersiniz?..

MHP Gemlik İlçe Teşkilatı tarafın
dan Ticaret ve Sanayii .Odası'nda 
düzenlenen konferansta. Çorum 
Milletvekili! Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyesi Muharrem Şernsek konuştu. 
Konferansa ayrıca MKYK üyesi Mahir 
Özuzun, Kamu çalışanları V akfı 
Başkanı Erol Sönmez, II Başkanı Turan 
Tathsev ve İl Başkanı ile ilçe yönetici- 
leri katıldılar.

Konuşmacı Çorum Milletvekili 
Muharrem Şernsek ülkenin bugün en 
önemli sorununun, terör ve bölücülük 
sofunu olduğunu -belirterek, milleti bü 
beladan kurtaracaklarını öne sürdü. 
Şernsek, DYP-SHP köoliasy^nunun 
biran önce bu meseleyi çözmediği 
takdirde istifa etmesi gerektiğini,vuıgu- 
layarak, iktidar olduklarında* 1 yıl 
içinde terörü kazıyacaklarını söyledi.

Muharrem Şernsek, "6 ayı hazırlık, 6 
ayı uygulama olmak üzer e 
programımız var. Ülkenin dört bir 
yanından gönüllü olarak toplaya
cağımız özel orduya öncelikle güven

lik, terör çetesinin İdeolojik fikri ve 
coğrafi eğitiminden geçireceğiz. 
Çağın en iyi silahlarıyla donatarak, 
PKK terörünün üstüne salacağız ve 1 
yıl içinde terörün kökünü kazıyacağız. 
Birde üzülerek söylüyorum. Yörede 
devletin memuru ve polisi bunlara 
yardım etmektedirler. Biz iktidar 
olduğumuzda devlete ihaneti önleye
ceğiz. Bunları tuttuğumuz gibi adaletin 
önüne çıkaracağız. Türkiye ABD'den 
de güçlü devlettir. Dünyanın en güçlü 
devletidir." dedi.

Ülkenin ikinci büyük sorununun 
ekonomi olduğunu belirten Şerhsek, 
Türk ekonomisinin ciddi bir krizle karşı 
karşıya bulunduğunu kaydederek, 
"Dış ülkelerden borç alınmış, öden
miş. Ödenmeyince ekonomi tıkan
mıştır. Biz ülkeyi dış borç baskısından 
kurtaracağız. Ülkemizi 70 milyarlık dış 
borçtan temizleyeceğiz. Programımız 
ciddi ve gerçekçidir. Bizim İkti
darımızda gelirimiz ve giderimiz denk 
olacaktır" dedi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1029 
Fiyatı :5.000 TL.

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

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 1001
İstiklal Cad. 1 nolu 
aralık GEMLİK

Yağ 
hırsızlarına 
amonyak 
Son iki ay içerisinde 
Gemlik D.P. Dolum 
Tesislerine dadanan 
dolandırıcılar af 
edilmiyor.
Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü sahte 
plaka, sahte evrak ve 
ruhsatla Gemlik Horoz 

/ Nakliyat firmasından 
sevk kağıdı alarak B.P. 
Yağ Dolum Tesislerine 
giden 35 PR 169 sahte 
plakalı Ford Marka 
kamyonun sürücüsü 
Fatih Fındık(23), B.P. 
yetkililerinin şüphe
lenerek jandarmaya 
haber vermesi üzerine 
yakalandı.
Yaklaşık 1 milyar liralık 
yağ götürecek olan 
Fatih Fındık, yapılan 
sorgulamasında suçu
nun itiraf ederken, 

■ aracın plakasının sahte 
olduğu saptandı. Bu 
arada ruhsatında 
Osman Karanfil takma 
isme düzenlenmiş 
olduğu görüldü. 
Mahkemeye çıkçrılan 
Fatih Fındık, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

T5Hdâ^rhk 
çamlık ve 
fundalık alan 
yandı
Gemsaz ve Haydariye 
köylerinde çıkan 2 ayrı 
yangında yaklaşık 1.5 
hektar çamlık ve fundalık 
alan kül oldu.
Geçtiğimiz hafta Salı 
günü saat 15.00 sıraların
da Gemsaz Danış Ekim 
Çiftliği yakınlarında mey
dana gelen ilk yangında 
yarım hektarlık fundalık 
alan yandı. Henüz sebe
bi belirlenemeyen 
yangın Gemlik,- Küçük 
Kumla ve Orman Bölge 
Müdürlüğüne bağlı itfaiye 
ekiplerinin yoğun çalış
malarıyla saat 16.30 
sıralarında kontrol altına 
alınabildi.
Bu yangının bittiği sıralar
ca bu kez Haydariye 
köyü Gemlik Nacak Su 
Arıtma Tesisleri

: Mevkii'nde yine sebebi 
belirlenemeyen başka 
bir yangı çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve 
arıtma tesisleri ile 20 
metre, gerisindeki 
Haydariye köyünde 
tehdit etmeye başlayan 
yangın Gemlik, Orhan 
gazi ve Bursa itfaiye ekip
lerince saat T8.00 
sıralarında kontrol altına 
alınabildi. Yangını Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın 
ve Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'da izledi. 
Yangında yaklaşık 1 h$J< - 
terlik çamlık alanın 
yandığı saptandı: 
Kaymakam Orhan Işın 
kçylülerln zamanında 

Mhüdaleslnln ve itfaiyenin 
yoğun çabalarının 
yangının büyümesinin 
önlediğini söyledi.

Çöpleri yerlere atmayınız

Kars'ın Sarıkamış ilçesi 
28 nci Mekanize Tugayı 
3 ncü Tabur 3 ncü Bölükte 
askerlik görevinin yap
makta olan ] 973/4 tertip 
piyade- er Naci Çakır, 
KazıkaVa Mevkiindeki 
askeri birliğe erzak 
götüren 3 araçlık askeri 
konvoyun PKK'lı 
teröristlerce pusuya 
düşürülmesi sonucunda 
şehit düşmesi ilçemizi 
yasa boğdu.

Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü erken 
saatlerde Hamidiye 
Mahallesi Orhangazi j 
Caddesi Yağcı Sokak No 
16'daki evine getirilen 
Naci Çakır'ın cenazesi 
başında, yüzlerce vatan
daş tarafından tören 
düzenlendi. Daha sonra 
bir ambulansla cenazesi 
Çarşı Camii'sine getirilen 
er Naci Çakır için askeri 
tören düzenlendi.

Törene Çevre Bakanı 
Rıza Akçalı, Bursa Valisi 
Rıdvan Yenişen, Bürsa 
Garnizon Komutanı 
Tuğgeneral Tuncer Akşoy, 
Bursa. Jandarma Alay 

• Komutanı Kıd. Albay 
Hüseyin Yılmaz, Gemlik 
Garnizon Komutanı * 
Piyade Kıd. Albay Bilgi 
Günkent, Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
siyasi parti temsilcileri .ile 
yaklaşık 3 bin kişilik vatan - 
daş toplululuğu katıldı.

Cenazede "Türkiye 
Apo'ya mezar olacak", 
"Türk-Kürf kardeştir PKK 
kalleştir", “Kahrolsun PKK", 
"Şehitler ölmez vatan 
bölünmez" şeklinde slo
ganlar atılıp, sık sık tedbir 
getirildi. Bu arada 
üzerinde arapça yazılar 
yazılı bayraklarda dikkat 
çekti.

Cenaze namazından 
sonra Türk Silahlı Kuvvetleri

adına bir konuşma yapan 
Gemlik Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim Merkeı 
Komutanlığı subaylarında 
Binbaşı Engin Kırmızı, Türk 
Milleti bölünmez bir 
bütündür. Yüzbinlerce
şehit veren bu vatanın I 
verilecek bir karış bile I 
toprağı yoktur. Şehlk eı 
Naci Çakır'da bunu kanıl- ■ 
lamak İçin canını feda 
edip, şehit düşmüştür, 
Kadın, erkek, çoluk, 
çocuk demeden katliam 
yapan kanlı PKK terörüne 
Türk Milletinin huzurunda 
sesleniyoruz. “Senin de 
düşmanın olan dış güç- 
lerin oyuncağı olma. 
Kardeş kanlar dökme, gel 
pişman ol. Arkada gözü 
yaşlı analar, babalar, 
bacılar bırakma. Bir gün 
döktüğümüz kanlarda 
boğulacaksınız. Şehit 
anası, şehit babası, 
şehidimizin kahraman
lığıyla övünün aziz vatana 
bir değil binlerce şehit 
feda olsun" dedi.

Eller üzerinde mezarlığa 
doğru taşınan şehit erin 
cenazesi sırasında 
yüzlerce Giresunlu kadının 
cenazeye katıldığı ve 
ağladığı gözlenirken,; 
MHP'lilerin Türk Bayrağı 
altında ve çevresinde 
yürüdükleri, sık sık slogan 
attıkları görüldü. MHP 
gruplarının sloganlarına 
karşılık olarak MSP'li birj 
başka grubunda “La ilahe 
illallah" diye bağırmalaıı 
ye sürekli tedbir 
getirmeleri dikkat çekti.

Şehit erin annesi 
Münire Çakır, babası 
Durmuş Çakır ve Kardeşi 
Necati Çakır sık sık Naci 
Çakır'ın tabutuna 
sarılarak ağlarken, PKK'ya 
lanet yağdırdılar.
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ikan Avcı» DİSK‘e bağlı Genel İş Sendikası ile masaya oturdu.

elediye'de toplu sözleşme
□ Belediye'de toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri 

»sonunda başladı.
[ DİSK Genel İş 
Sendikası ile Belediye İş 
Sendikası arasındaki 
mahkemenin 
sonuçla na maması 

^nedeniyle bir türlü toplu 
sözleşme masasına 
oturamayan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
yargıtayın onayladığı 
mahkeme kararı

uyarınca Genel-lş 
Sendikası ile 
görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü 
yapılan ilk toplantıda 
Belediye Başkan Vekili 
Kaya Kesen, ile 
Genel-İŞ Sendikası 
yetkilileri, toplu 
sözleşme taslağının 
İnci maddesi olan 
tarafların birbirini tanı-

ve Kurşunlu'daki kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazalar gün geçtikçe artıyor

Halk .2|J| 
Eğitim'den 
1 ?gbran§ta 
kursr'’V 
açılıyoÇS

İlçemize bağlı Kurşunlu beldesi ile 
Kurtul köyünde meydana gelen 2 ayrı 
trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybe 
derken, 2 kişi de yaralandılar.

Kurşunlu Mudanya yolu Sırakayalar 
Mevkii'nde geçtiğimiz hafta Salı günü 
01.30'da meydana gelen ilk kazada, 
aşırı alkollü oldukları belirlenen Ercan 
Eraslan'ın (28) kullandığı 41 ET 156 
plakalı şahin marka özel otomobil, virajı 
alamayarak savruldu. Direksiyon 
hakimiyeti kaybolan araç takla atarak 
devrildi. Araçta bulunan Firuzan kır- 
can(30) hayatını kaybederken, Yılmaz 
Yıldız(27) ve Ferruh Kırcan(28) Gemlik 
Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
1994-1995 eğitim ve 
öğretim yılında 19 branş
ta kurs açılacağı bildirdi.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, yaptığı açık
lamada kurslara katıl
mak isteyenlerin ilçe 
merkezinde Halk Eğitim 
Merkez Müdürlüğüne, 
kasaba ve beldelerde 
Belediye Başkanlıklarına, 
köylerde ise muhtarlık
lara başvurarak kayıt
larını yaptırabileceklerini 
belirtti.

Bu öğretim yılında 
giyim, makina nakışı, el 
nakışı, trikotaj, el sanat- 
ları(batik, kumaş, boya
ma kursu), el sanatları 
(cam süsleme ve porse
len boyama kursu), 
kuaförlük kursu, bilgisa
yar operatörlüğü kursu, 
daktilografi kursu, 
kalorifer ateşçiliği kursu, 
bina içi elektrik 
tesisatçılığı kursu, elek
trikli ev aletleri bakım ve 
onarım kursu, ev, büro 
ve kurum temizliği kursu, 
anne eğitimi kursu, eğiti 
cianne (çocuk bakıcısı) 
yetiştirme kursu, yiyecek 
hazırlama-pişirme ve 
saklama teknikleri kursu, 
uygulamalı Türk Halk 
Oyunları kursu, süs bitki
leri yetiştiriciliği kursu, ev 
mefruşatı dikimi ve de 
kerasyon kursu olarak 
açılacağı bildirildi.

Kursları başarı ile 
bitirip belge alanlar, Halk 
Bankası Kredi imkanların
dan yararlanabilecekler.

gördüler. Bu arada araç sürücüsü 
Ercan Eraslan ise kayıplara karıştı. 
Eraslan'ın aranmasına devam ediliyor.

Aynı gece ikinci kaza ise Gemlik 
Bursa yolu Kurtul Köyü Dürdane ram
pası mevkiinde saat 05.00 sıralarında 
meydana geldi.

16 K 2262 plakalı Skoda marka 
kamyonet ile Bursa'ya gitmekte olan 
Hüseyin Yaşdelen'in(38) kullandığı araç 
aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden yolun 
kenarında bulunan demir korkuluklara 
çarptı. Araç sürücüsü Yaşdelen olay 
yerinde hayatını kaybetti. Yaşdelen'in 
evli ve bir çocuk babası olduğu ve 
Bursa'da tornacılık yaptığı öğrenildi.

^ĞÎT-^eııGeıiıtiİiŞubeBaşkanLAbdullahÇeÛkyüptığıa^tklatııada

"Eğitim yılı sorunla başladı"dedi
Eğit-Sen Gemlik Şubesinin düzen

lediği basın toplantısında, 1994-1995 
öğıetim yılının çok sayıda sorunla 
birlikte başladığı belirtildi.

Eğit-Sen Gemlik Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, eğitim sisteminin 
yanlışlığına değinerek, "Kalkınmış 
ülkeler uyguladıkları eğitim sonucu, 
üretici, paylaşımcı, katılımcı, düşü - 
nen düşündüklerini özgürce ifade 
edebilen, örgütlü yaşamayı benim
semiş insan yetiştirirken, bizim 
eğitim sistemimiz, çağdışı kalmış 
programlar ve uygulamalarla, 
tüketici, düşünmeyen, okumayan, 
hakkını aramayan, etken olmaktan 
çok edilgen olan insan yetiştirmek
tedir. Sosyal devlet ilkesi çiğnen
miştir. Eğitimin paralı hale getirilmesi 
ve özelleştirilmesi çalışmaları hızlan - 
mıştır. Devlet kendi okulunu temel 
İhtiyaçlarını karşılayamazken, özel 
okullara uzun vadeli düşük faizli 
krediler vermektedir. Okullarda 
bağış adı altında eğitim vergisi alın
maktadır. Daha da kötüsü bu işlerde 
öğretmenler tahsildar olarak kul
lanılmaktadır." dedi.

Demokratik, laik ve bilimsel eğitim
den ödünler verildiğini savunan 
Abdullah Çelik, "Dinsel eğitime ağır

lık verilerek bu okullarda laik 
cumhuriyet düşman insanlar yetişti 
rilmektedir" diye konuştu.

Başta ders kitapları olmak üzere 
eğitim araçlarının oldukça pahalı 
olduğunu belirten Çelik, eğitim çalış
malarının ekonomik, özlük, mesleki, 
akademik ve demokratik sorun
larının çözülmediğini, İLKSAN olayınn 
örtbas edildiğini belirtti.

Bu arada Tunceli'nin Mazgirt 
ilçesinde şehit edilen 6 öğretmene 
de değinen Eğit-Sen öemlik Şube 
Başkanı Abdullah Çelik, "Hangi 
kurum ve kuruluştan ya da örgütten 
gelirse gelsin, hangi gerekçeyle 
olursa olsun silahsız, savunmasız, 
sivil insanların katledilmesine 
karşıyız. Hele ki bu saldırılar çok güç 
koşullarda çalışan eğitim emekçi
lerine yapılmışsa saldırılara hiç bir 
haklı neden gösterilemez. Yörede 
süren kirli savaşa bir an önce son 
verilmelidir. Sorun sadece silahlı 
mücadeleyle çözülmeyecek boyut
tadır. Temel insan hakları ve 
demokrasi içinde barışçı çözümler 
üretilmesini, yörede kapalı bulunan 
5 bine yakın okulun gerekli can ve 
mal emniyetleri sağlanarak eğitime 
açılmasını istiyoruz" dedi.

merkezi

Demokratik Sol 
Partinin İstiklal Caddesi 
Bora Sokakta bulunan 
ilçe merkezi taşınıyor.

DSP İlçe Başkanı 
Vedat Emek, parti 
merkezinin 1980 önrcesi 
CHP parti binası olarak 
kullanılan, Demirsubaşı 
Mahallesi Fırın Sokak'ta 
bulunan Ayar Kırtasiye' 
nln üzerine taşınacağını 
söyledi.

Emek, 24 Eylül günü 
ilçe merkezinin törenle 
açılış yapılacağını belirt - 
ti.

KÖJOTZ 07SEÎT
Matbaacılık- yayıncılık- kanıtım «Hizmetleri

Fatura- İrsaliye- Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bllet- 
Müstahsll Makbuzu- Kartvizit- El ilanı- Davetiye- Broşür-Cilt

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM
TEL: 51317 97
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masıyla ilgili maddeyi 
kabul ettiler.

Görüşmelerin 
pazarlık bölümünü 
oluşturan toplantının 
İse 21 Eylül 1994 
Çarşamba günü 
yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, 230 işçiyi 
kapsıyan görüşmeler
den iki tarafında mem
nun ayrılması için çaba 
harcayacağını söyledi.

GEMLİK'TE EĞİTİM SORUNLARI
Ortaöğretimde 1994-1995 eğitim ve öğretim yıl 

geçtiğimiz hafta başladı.
Başladı, Ipgşlamasına ama, bir dizi tantana ve sorun - 

landa beraberinde getirerek.
Bu sorunların toplamı Gemlik'te, tüm Türkiye'nin genel 

istatistiğini çıkarabilmekte. İsterseniz baştan alalım.
Okullarda kayıtlar başlarken, yaşanan bağış adı altın - 

daki "Eğitim Vergisi" krizi, Valiliklerin gönderdiği "250.000 İle 
500.000 lira arasında para alınabilecek. O da verebile
cek olanlardan" şeklindeki genelgelere rağmen, hala 
sürmekte.

Bir de bunun tahsilatının öğretmenlere verilmesi yüzün
den, velilerle, öğretmenler istenmeyen durumlarla 
karşılaşmaktalar. Okulların para ihtiyacından doğan sıkın - 
tı o kadar büyümüş olacakki, Ortaokulu dışırdan bitirme 
sınavına girenlerden bile, girişte 500.000 lira, diplomayı 
alırkende "Sizi en kısa sürede diploma sahibi yaptık. Artık 
bu okula bir yardımınız dokunur" şeklinde sözlerle 
500.000 ile 5 milyon lira arasında para, ya da Televizyon, 
kitaplık vs.vs. istemeye gelmiş durumda.

Tabiiki bunlar kulağımıza gelenler.
Geçtiğimiz yıl çevre köylerin öğrencilerini de eğitebilsin 

diye pilot okul seçilen ve ilköğretim okulu yapılan 
Muratoba köyü ilkokulu'nun öğretmen açığı devam 
etmekte. Bunun dışında toplu taşıma sisteminin geti 
rilmemesi yüzünden gerek Muratoba köyü, gerekse 
Güvenli, Adliye, Yeniköy, Kafirli, Hamidiye Fındıcak 
köyündeki öğrenci velileri, ya çocuklarını okula gönder- 
memekte ya da, Gemlik ve ya Umurbey'i seçmekteler. Bu 
konu gazetelere yansımasına rağmen ilgilenen olmaması 
yüzünden sürüncemede kalmış durumda.

Gün geçtikçe gelişen ve büyüyen Gemlik'te 
Cumhuriyet İlköğretim Okulu bu yıl hizmete girmesine 
rağmen, dersliklerde Avrupa standartlarının çok üzerinde 
öğrenci eğitim görmeğe çabalamaktadır. Ders kitapları 
ile araç gereçlerinin pahalı olması velilerin boynunu bük
mektedir. Alınmayan ders kitabı ve ya araçları yüzünden 
öğrencilerle öğretmenler karşı karşıya kalmaktadır.

Geçici olarak Cumhuriyet İlköğretim Okuluna taşınan 
Gemlik Anadolu Lisesi'ne, ek sınıf açılması için öğrenci 
velilerinden siyasi partilere baskı artmaktadır. Özellikle 
DYP'liler bu baskıdan epey pay almaktalar. Yeni ek sınıf 
açılır mı, açılmaz mı? pek bilinmiyor. Gelişmeleri yakın - 
dan takip ediyoruz.

Birde yeni öğretim yılının ilk haftası sonunda Gemlik 
Şehit Cemal İlkokulu Müdürü Ahmet Yavuz görevden 
alındı. Yavuz'un çeşitli hareketleri Okul Aile Koruma Birliği 
ve öğretmenler tarafından siyasilere iletilmişti. Ancak, 
görevden alınması gerçekten gerekli miydi? gerekliydise 
niçin okulların açılması beklendi. Bu merak konusu.

En önemlisi ise öğretmenlerin ipinin siyasilerin elinde 
oluşu.

Eğit-Sen Gemlik Şube Başkanı Abdullah Çelik 
geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenleyerek, eğitimin 
sorunlarına değindi. Çelik'in açıklamasında biçim 
yazdığımız büyük bir bölumTt^jveı verildi ancak. Tam 
Türkiye'yi ilgilendiren başka konulara da el attı.

Abdullah Çelik öğretmenimizin söylediklerine7bg 
bakalım.

"Kalkınmış ülkeler uyguladıkları eğitim sonucu, üretici, 
paylaşımçı, katılımcı, düşünen, düşündüklerini özgürce 
ifade edebilen, örgütlü yaşamayı benimsemiş insan 
yetiştirirken, bizim eğitim sistemimiz çağdışı kalmış 
proğram ve uygulamalarla, tüketici, düşünmeyen, oku
mayan, hakkını aramayan, etken olmaktan çok edilgen 
olan insan yetiştirmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği kalmamıştır. Parası olan öğrenci 
ler özel ders ve kurslar sayesinde Anadolu Liselerini, Fen 
Liselerini, Üniversiteleri, kazanırken, zeki ancak fakir olan 
öğrencilerin önü tıkanmaktadır.

Demokratik, laik ve bilimsel eğitimden ödünler ve 
rilmiştlr. Dinsel eğitime ağırlık verilerek bu okullarda laik 
cumhuriyete düşman insanlar yetiştirilmektedir. Her türlü 
denetimden uzak bazı vakıf yurtlarında genç beyinler 
yıkanarak birer kökten dinci militana dönüştürülmektedir.

İLKSAN yolsuzluğu örtbas edilmiştir
Eğitim çalışanlarının ekonomik, özlük,mesleki, 

akademik ve demokratik sorunları çözülmemiştir.
Atatürkçü, demokrat, laik ve devrimci İnsanlar bilinçli 

bir şekilde baskı altında tutulmakta, Milli Eğitimden 
dışlanmaya çalışılmaktadır.

Ülkemizin bir bölümünde süren kirli savaşa son ver
ilmelidir. Yörede kapalı bulunan 5 bine yakın okulun 
gerekil can ve mal emniyetleri sağlanarak eğitime açıl
malıdır." '

i
Eğit-Sen şube Başkanı Abdullah Çelik'in söylediklerine 

kulak verelim.
Sağlıklı, çağdaş, demot^ğt, Atarükçü ve laik bir beyin 

yetiştirmekle sorumlu olan Milli Eğitimimizin belli başlı 
sorunları bunlar.

İlçemizdeki sorunlarda, ülkemiz genelindeki sorunlarda 
aynı. &

Aslında bu kadar sorun çok değili
Hepsi birden hallolur olmasına.
Yeterki İstensin.
Hepinize iyi haftalar dileğiimle.
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Dün mahkemeye çıkarılan Demirtaş 
yaşı küçük olduğu gerekçesiyle serbest 
bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü akşamı 
meydana gelen olayda okuldan çıkıp 
Orhangazi Caddesl'ndekl evine gitmek
te olan son sınıflardan sorumlu müdür 
yardımcısı Hüseyin Güler, zeytin hail 
önünde son sınıf öğrencisi Ahmet 
Demirtaş ile karşılaştı. Kurul kararıyla 5 
dersten sınıfta kalan Demirtaş'a okula 
niye gelmediğini soran öğretmen 
Hüseyin Güler, Ahmet Demirtaş 
"Hocam, yaşım büyüdü çok büyüdü. 
Artık ben okula gelirsem benle dalga 
geçerler ama siz bana ayıp ettiniz. Bazı 
arkadaşlanmı geçirip mezun ettiniz beni 
bıraktınız. Artık okumayacağım" ce 
vabını aldı.

Beraber sohbet ede ede giden Güler 
ve Demirtaş, Orhangazi Caddesi Özen 
.Apartmanı önünde durdular. Evine 
girmek isteyen müdür yardımcısı Güler, 
"Bak oğlum, okumanın yaşı olmaz sen 
okula gel derslerine çalış bu yıl sınıfını 
geçersin. Seni İse ben bırakmadım. 
Çünkü ben senin derslerine gelmiyo
rum. Pazartesi günü okula gel sınıfına

gir" dedi.
"İyi akşamlar" diyerek gitmek İsteyen 

Hüseyin Güler'e "Hocam bir dakika 
bakarmısınız" diyerek aniden 2 yumruk 
atan Demirtaş, ne olduğunu anlaya
mayan öğretmeni Hüseyin Güler'i yere 
yığarak kaçtı.

Komşuları tarafından Devlet- 
Hastanesl'ne götürülen Hüseyin Gülerin 
sağ gözü şişerken, sol kaşının varıldığı 
tesbit edildi. 3 gün rapor alan Hüseyin 
Güler, bugün görevine başladı.

Öğrencisinden beklemediği bir tepki 
alan evli 2 çocuk babası Güler "Böyle 
bir şey beklemiyordum üzüldüm. Anne 
ve babalardan ricam çocuklarına sahip 
çıksınlar. Zaten öğrenciler bunalıyor, 
hırçınlaşıyor. Bir de sahip çıkılmazsa 
bekledikleri sevgi ve saygıyı gör 
mezlerse, bu tip olaylar oluyor. Dilerim 
bu hırçınlaşma onları da yutmaz. Ahmet 
Demirtaş ders alsın diye şikayetçi 
oldum" dedi."

Emniyet Müdürlüğü'nce olaydan yak
laşık 24 saat sonra bir bilardo salonunda 
bulunan Ahmet Demirtaş, yapılan 
sorgulamadan sonra çıkarıldığı mahke
mece yaşı küçük olduğu gerekçesiyle 
serbest bırakıldı.
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Işyerimizin açılışına 
katılan çelenk ve çiçek 
gönderen dost, tanıdık, 

esnaf arkadaşlarımıza ve 
müşterilerimize teşekkürü 

bir borç biliriz.

ümüî
Armutlu eski Belediye Başkanı
Celal Göç Belde Başkanı oldu

Armutlu eski Belediye 
Başkanı Celal Göç, 
ANAP belde başkanı 
oldu.

Anavatan Partisi 
Genel ivierkezi rârafrndan 
belde başkanlığına geti 
rilen Celal Göç, 
amacının ANAP'ı. 
yeniden Armutlu'da birin
ci parti yapmak 
olduğunu söyledi, 
ş. Celal rGöç, şöyle 
konuştu:

"Armutlu'da iki dönem 
belediye başkanlığı yap
tım. Beldeye büyük 
hizmetler getirdim. 
Hemşerilerim beni bu 
dönem seçmeyerek 
muhalefette bıraktı. 
Amacım Armutlu'da 
ANAP'ı birinci parti yap-- 
mak- bunum için- 
arkadaşlarımı bir araya 
toplayarak çalışmalara

hemen başladım. Ülkenin 
ANAP iktidarına ihtiyacı 
olduğu her gün biraz 
daha belli oluyor. 
Hatalarımızı düzelterek, 
ülkemiz ve beldemiz için 
doğru olanı yaparak 
yeniden halkımızın be 
genişini kazanacağımıza 
inanıyorum. Bunun için 
yola devam ediyorum." -

Celal Göç Armutlu 
ANAP Belde 
Başkanlığına getirildi.

KONGRE İLANI
ARMUTLU AVCILIK -ATICILIK VE İHTİSAS 

KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Armutlu Avcılık-Atıcılık ve İhtisas Kulübü 
Derneğinin İlk genel kurul toplantısı 
09.10.1994 Pazar günü saat 20.00'de çarşı 
kahvesinde yapılacaktır.

İkinci toplantı çoğunluk sağlanamadığı 
taktirde bir hafta sonra aynı saat ve yerde 
yapılacaktır, ’

Armutlu Avcılık-Atıcılık ve 
İhtisas Kulübü Demeği 

Başkanlığı
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu

' 3- Divan heyetinin teşekkülü
4- faaliyet raporunun okunması ve 

görüşülmesi:
5- Hesap raporunun okunması ve görüşülmesi
6- Seçimler
7-Dllek temenniler ve kapanış

Gemlik KÖRFEZ 
ilânlar ve 
reklamları size 
kazandırır.
Tel: 513 17 97

Adres: Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No : 5 Gemlik

AN AP lı Meclis üyesi evleri ziyaret ediyor.

Dinç, "Vatandaşın 
derdini dinliyoruz"

Anavatan Partisi Meclis 
pyesi Mehmet Dinç, 
Hamidiye Mahallesinin arka 
sokaklarında İncelemeler 
yaparak vatandaşların dert
lerini dinliyor.

Geçtiğimiz Pazar günü 
bir grup arkadaşıyla İlçenin 
hizmet bekleyen arka 
mahallelerini gezerek bazı 
kimsesiz vatandaşların evle' 
rine gidip, sorunlarını dinledi, 
gıda yardımında bulundu. 
Mehmet Dinç, vatandaş ile 
llğilenlnce sizin yanınızda 
ol uyorlaÇ^G ezil erimizi

sürdüreceğiz" dedi.

GENEL KURUL İLANI 
GEMLİK ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin birinci olağanfoplantısı 8 Ekim 
1994 Cumartesi günü Saat 14.00'de EGİT-Sen 
Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci 
toplantı 15 Ekim 1994 Cumartesi günü aynı yer 
ve saatte çoğunluk aranmaksızınyapılacdktır.

Üyelerimize duyurulur. '
GÜNDEM Yönetim Kurulu
1) Açılış, yoklama ve divan oluşumu
2) Saygı duruşu
3) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması 

ve raporların görüşülerek aklanması.
4) Gelecek dönem bütçe ve bilanço raporunun 

sunulması ve görüşülerek karara bağlanması
5) Genel merkeze ^onulacak önerilerin saptan

ması,
6) Seçimler:
a. Yönetim Kurulu seçimi
b. Denetleme kurulu seçimi
c. Genel Kurul delege seçimi
7) Şube çalışmalarıyla İlgili öneri ve dilekler.1
8) Kapanış ı

Çeyiz Evi
Nermin KILIK

AflA'ı'OL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
H id raf orlu

Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz
Daire satışlarımız sınırlıdır.

Başvuruda acele ediniz.
Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK
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YEDEK PARÇA - AKSUSUAR AKLI

Yeni düzenlememizle oto elektrik, ı 
yedelc parça servisi ile hiztne 

t iniz dey iz.
Tel: 51310 01 İstiklal Cad. 1 No'lu aralık GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
20 «MİL

2KkEylül 1994 Çarşamba ÖZER

22

23 "Eylül 1994 Cuma " ONUR

24 Cumartesi

25 Eylül 1994 Pazar BAYER

26 Pazartesi



Bu hafta Gemlik AEG Yetkili Satıcısı Arif Sönmezay ile görüştük. Elektronik eşyaları 
kullanırken için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüketicilere şunları öner-

I "Buzdolabı, çamaşır makinesi, elek- 
trikli fırınlı ocak ve bunun gibi beyaz 
eşyanızı alırken dikkat etmeniz gereken 
hususlar şunlardır:
F l)Bir beyaz eşya aldığınızda, kullan

ma kılavuzunu dikkatle okuyup bunlara 
kesinlikle uymanız gerekir.
I 2) Aldığınız beyaz eşyanın markasına 
ve bu markaya ait servisi olup olmadığı
na mutlakd dikkat ediniz.
j 3) Beyaz eşyanızı aldığınızda garanti 
belgesindeki şartlan okuyup bu şartlara 
uymalısınız.Bu belgelerin kaç yıl garantili 
olduğuna dikkat ediniz.
I 4) Aldığınız beyaz eşyanızı alabile - 

I ceği voltajda kullanmaya özen gösterin.
Yüksek ya da alçak voltajla eşyanızı kul -

I İsınmayın.
I 5)Buzdolaplarınızı genellikle yaz 
aylarında fazla doldurmayın. Çünkü 
fazla doldurulan dolap hava almaya
cak ve yiyeceklerini soğutmayacaktır.

6)Beyaz eşyanızı alırken elektrik 
fi------------------------ --------------------------------

u_______________
Türk kadınının çalışma hayatındaki yeri

Milli Prodüktivite Merkezi Danışmanlık 
Bölümü uzmanlarından Nurdan A. İlgaz 
tarafından yapılan ve MPM Anahtar 
gazetesinde yayınlanan bir 
incelemede Türk kadınının çalışma ha 
yatındaki yeri incelendi.

■ Son yıllarda DİE tarafından yapılan 
I araştırmalara göre, Türkiye'de yaklaşık 

olarak kadın işgücünün 6.5 milyon, 
ı erkek işgücünün ise 14.6 milyon civarın - 

da olduğunun belirlendiğini, herhangi bir 
işe istihdam edilenlerin %31 'inin kadınlar, 
%69 unun erkekler olduğunu belirten 
İlgaz, işsizlik oranını, kadınlar içn %7.2, 
erkekler için ise %8.1 civarında olduğunu 
vurguladı.
s DİE tarafından 1990 yılında yapılan 
işgücü anketlerine göre, kadınların 
%7sinin endüstri sektöründe çalıştığını, 

‘ bu ©ranın ise endüstride kullanılan 
। işgücünün %12 sini oluşturduğuna 

dikkati çekerek; "1970-1990 yılları 
arasında, endüstri sektöründe cinsiyete 
göre istihdamın gelişimi anlamlıdır.

Başka bir ifade ile, cinsiyetler arasın - 
da İstihdamın gelişmesi açısından 
anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 1970- 
1990 arasındaki 20 yıllık bir süre içinde, 

I endüstride kadın işgücü sayısı %50 
oramda artmıştır, erkek iş gücü sayısı ile 

j daha fazla artarak ikiye katlanmıştır" 
dedi.

Mesleki statü açısından bakıldığında, 
imalat sanayiinde çalışanların büyük 
kısmının, her iki cinsiyet için de üretim 
işçisi kategorisinde olduğunun sap
tandığını vurgulayan İlgaz, ancak bu 
sayılarda giderek göreli bir düşme eğili
mi gözlendiğini ileri sürdü.. Bu düşüşün 
nedenini "Özellikle kadın işgücü açısın
ın bakıldığında, üretim işçisi kate
gorisinin yerini, hizmet sektöründe ve 
büro işlerinde çalışanların alması ve bi

I limsel-teknlk faaliyet alanlarına doğru 
görülen kaymanın belirgin hale gelme
si? olduğunu belirten İlgaz sözlerini şöyle

I sürdürdü;
"Endüstri sektöründeki kadın işgücü

frta-zırtayan: Serap 'BİRLÎOÇ

tasarrufuna dikkat edin.
Tüketici büzdolap almaya geldiğinde 

No-Frost buzdolaplarını beğeniyor fakat 
fazla elektrik yaktığını hesaba katmıyor. 
Fazla elektrik yakan bir beyaz eşyadan 
sakının. Zevkinize göre alacağınız 
beyaz eşyanın biraz da bütçenize 
uygun olup olmadığını alırken yetkililer
den öğrenin.

7) Buzdolaplarının iç hacimleri 
geniş olmasına dikkat ediniz. Ve sürekli 
içinin temiz olmasına dikat ediniz.

8) Beyaz eşyaların üstüne ağırlık koy
mamaya özen gösteriniz.

Bu saydığımız özelliklere dikkat et 
meniz beyaz eşyanızda çıkacak sorun-, 
lan, bozulmaları ve yapacağınız hata
ları en aza indirecektir.

Hiç bir zaman unutmayın ki iyi bir 
beyaz eşya seçimi iyi bir incelemeyi 
gerektirir. " 

göreli olarak gençtir. İmalat sanayiin- 
deki kadın işgücünün %50 sinin 25 yaş 
altında yer alan aktif yaş grubu içinde 
bulunduğu belirlenmektedir. Erkek 
işgücü için ise bu oran %30'lar civarın
da bulunmaktadır. Kadınlar açısından 
25 yaş üzerinde, işgücüne katılım oran - 
larında düşüş görülmektedir.

Bunun nedeni, bir taraftan kadınlar 
eş ve annelik rolleri iie ilgiliyken; öte 
yandan işgücü piyasasının 25 yaş altın - 
da yer alan genç kadınların hem daha 
verimli, hem de daha itaatkar olabile
cekleri sayıltısıyla tercih etmesinde yat
maktadır. "

İstihdam edilen kadın nüfusunun 
önemli bir bölümünün (%12) hizmet sek
töründe çalıştıklarını, 1970-1990 yılları 
arasında hizmet sektöründe çalışan 
kadın sayısının 3 katına 255 binden 768 
bine ulaştığını, aynı dönemde hizmet 
sektöründe çalışan erkeklerin sayısının 
ise 2.4 milyondan 5.4 milyona yükseldiği
ni belirtti.

Öte yandan istatiklere göre kadın 
işgücünün daha çok tarım ve 
ormancılık sektöründe kullanıldığının 
tespit edildiğini vurguladı.

Ülkemizde kırsal kesimden kentlere 
göç olgusu dikkate alındığında, 
kentlerde kadınlar açısından işgücüne 
k atılım oranının düşük olduğunu vurgu
layan İlgaz; "Bu durum, bir yanda resmi 
İşgücü istatiklerinde kentlerde Informal 
sektörde çalışan kadınların gözden 
kaçması ve kyıtlara girmemesi, diğer 
yandan kentsel kesimde kadınların isti
hdamı konusunda oldukça sınırlı 
olanakların sunulması ile İlgilidir.

İşgücünün nitelikleri ve eğitim düzeyi 
açısından bakıldığında da genel olarak 
kadınların yetenek, bilgi ve beceri 
donanımı ile eğitim olanakları açısından 
erkeklere göre İkinci durumda olduk
ları; dolayısıyla kentsel kesimde normal 
sektörlerde iş elde etme olanaklarının 
sınırlı olduğu ileri sürülmektedir" dedi.

"'' ' - * '''''''''''''' 4

Türkiye'de enflasyon önlenmek zorunda
Türkiye'de enflasyonun nedenlerini 

İnceleyen Erzincan Hukuk Fakültesi 
Ekonomi-Mallye Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Osman Demir, Türkiye'de süren 
enflasyonist ortamda herkesin enflas 
yona karşı kendi refah düzeyini koruma 
yarışına girdiğini, bunun ise enflasyonu 
kamçıladığını ileri sürdü.

MPM tarafından yayınlanan Verimlilik 
Dergisinde "Türkiye'de Enflasyonun 
Sebepleri" konulu bur inlemesi yer alan 
Demir, enflasyonun sebeplerini belirli 
başlıklar altında topladı.

ÜCRET VE MAAŞLARDAKİ
HIZLI ARTIŞLAR

'Ücret ve maaşların verimlilikten daha 
hızlı artmasının enflasyona neden 
olduğunu söyleyen Demir; "Çünkü ücret 
ve maaşların prodüktiviteden daha 
fazla artması, işçi ve memurların satın 
alma gücündeki artışın üretim artışından 
daha büyük olması demektir. Bunun tek 
istisnası, işçi ve memurların gelirleri 
artınca daha çok tasaruf yapmalarıdır" 
dedi.

Ücret ye maaş artışının sadece talebi 
artırarak değil, üretilen mal ve hizmet
lerin maliyetini artırarak da enflasyona 
sebep olduğunu vurgulayan Demir, 
çünkü ücret artışlarını kendi karlarından - 
feragat etme eğiliminde olmadıklarını, 
mdaliyet artışlarını fiyatlara yansıttıklarını 
belirtti.

Demir, enflasyonu yükselten faktör
lerin birinin de "Faizlerdeki Artışlar" 
olduğunu kaydetti.

Mevzuat faizlerinin artmasının 
başlangıçta geçici olarak enflasyonu 
frenlediğini, ancak anaparanın ve faiz 
ödemelerinin geri dönüşüyle birlikte 
oluşan tüketim zincirinin arz-talep den
gesinin bozacağını ve enflasyonun 
körükleneceğini vurguladı. Öte yandan, 
mevzuat faizlerinin artmasıyla kredi faiz
lerinin de artacağına dikkati çeken 
Demir, kredi kullanan üreticilerin kredi 
maliyetini de üretilen malların fiyatlarına 
yansıttıklarını vurguladı.

KAMU AÇIKLARINDAKİ
ARTIŞLAR ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR
Enflasyonun en büyük sebeplerinden 

birinin kamu açıklarındaki artışlar 
olduğunu ve bunların merkezi idare, 
yerel idare ve KİT açıkları şeklinde 
ortaya çıktığını belirten Demir sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Bu üç açığın da sebebi, 
gelirlerinden çok harcama yapmaktır."

Yıllardır merkezi idarelerin bu açıkları 

emisyon, dış borçlanma ve veya iç 
borçlanma yoluyla kapatma çabası 
içerisine girdiğine dikkati çeken Demir,' 
özellikle 1988'den beri süren emisyon ve 
dış borçlanmayı Türkiye'de enflasyonu 
%50'lerin altına indirmeyen sebeplerden 
biri olarak gösterdi. Enflasyonu artıran 
sebeplerden birini de vadeli satışlar 
olduğunu, vadeli satışta alıcıların mal 
bedelinin tamamını ödemedikleri halde, 
ödemiş gibi sahip olduklarını, bunun ise 
talebin olması gerekenden büyük 
olduğunu, üstelik hem alıcı hem de 
satıcının malın o anki fiyatından daha 
yüksek bir fiyat üzerinden alimim satımını 
gerçekleştirdikleri için fiyatların otomatik 
olarak arttığını kaydetti.

VERİMLİLİĞİN AZALMASI
Verimliliğin, üretimde kullanılan işgücü 

ve sermaye birimi başına çıktı miktarını 
ifade ettiğini belirten Demir, konunun 
enflasyona etkilerini ise şöyle özetledi: 
"Eğer, toplam üretim; üretimi gerçek
leştiren işçi sayısına bölünürse, ortalama 
işgücü verimliliği, sermaye miktarına 
bölünürse ortalama sermaye verimliliği 
bulunur. Bu nedenle, birim işgücü ve 
sermaye başına ürün ne kadar çoksa, 
verim o kadar büyüktür. Türkiye'de tarım 
ve kamu sektöründe verim düşüktür. 
Çünkü bu iki sektörde aşırı istihdam 
vardır ve teknolojik yenilenme sağlana
mamıştır."

Tarımdaki aşırı istihdamın yeni iş dian - 
larını açılamaması ile fazla işgücünün 
sanayi ve hizmet sektörüne aktarılama- 
masından kaynaklandığını vurgulayan 
Demir, kamu sektöründeki aşırı istih
damın ise tamamen politik nedenlerden 
kaynaklandığını.ileri sürdü.

Enflasyonu körükleyen en önemli 
unsurlardan birinin ise "Kayıt Dışı 
Ekonomi" olduğunu vurgulayarak; 
"Türkiye'de sıfır vergi oranına göre tah
min edilen kayıt dışı ekonominin 
GSVIH'ya oranı yaklaşık olarak 1960'da 
%44, 1970 ve 1980'de %33, 1990'da %28 
ve 1991'de %26'dır. Vergilenmeyen 
gelirin GSVIH'ya oranı ise yaklaşık 
1984'de %48, 1986'da %121,1988'de 
%34, 1990'da %41 ve 1991'de %40'dır. Bu 
rakamlar, ekonominin istikrara kavuş
ması için kayıt dışı ekonominin kayıtlı 
ekonomi haline gelmesj gereğini açıkça 
gösterir" dedi.

(MPM Verimlilik bülteninden alınmıştır)
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 İM TMFCILEKI
llpik Ortaokulu, Gemlik Lisesi, 

ret Lisesi, Anadolu Lisesi,İmam
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, 

i ve Cumhuriyet İlköğretim 
kulları, Kız Meslek Lisesi

Kıyafetleri

çArAk sİYİm sülerYİtzlü 
m AgAhtA

t|| Rli Çatak ue Oğulları
İİbmirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
■nurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

Havuzlu kiralık ve 
satılık dair eler, 

Satılık 50 m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97

r

sı

İ
sliler, 
nadolu 
sesi'ne ek 

hazırlık sınıfı 
isliyorlar

Anadolu Lisesine ek 
sınıf açılmasını İsteyen 
veliler, slyaslcllerl sıkıştın 
yor.

Geçtiğimiz yıl 2 hazır
lık sınıfı olan Gemlik 
Anadolu Lisesi 1994- 
1995 öğretim yılında 
hazırlık sınıfını 31 e 
çıkararak yapılan 
sınavlarda başarı 
gösteren 108 öğrencinin 
kaydını yaparak yeni 
öğretim yılına başladı.

. Öğrencileri yedek lls 
tede kalan ve okula 
kayıt yaptıramayan 
veliler, yeni bir hazırlık 
sınıfı açılması İçin Milli 
Eğitim Bakanlığı yanında 
Doğru Yol Partisi İlçe 
Yöneticilerininde kendi- 
I eri ne. yardımcı 
olmalarını istediler.

Geçtiğimiz hafta 
topladıkları 100 imzalı 
dilekçeyi Başbakanlık 
ve Milli .Eğitim 
Bakanlığına faksladık
larını bildiren öğrenci 
velileri, DYP ilçe 
merkezine de giderek 
burada bulunan yöne
tim kurulu üyeleri Ali 
Acar ve Yıldırım 
Akıncı'dan yardım iste
diler.

Veliler, dördüncü 
hazırlık sınıfının açılması 
için yeterli öğretmen 
araç, gereç ve sınıfın 
mevcut olduğunu, ilçe 
Milli Eğitim Müdürünün 
ifade ettiğini belirterek, 
"Çocuklarımızı madur 
durumda bırakmayın. 
Bize yardımcı olun" 
dediler.

|SIRASI GELDİKÇE |

Haydi Asım Baba

Geçen hafta İlçem, ülkem dev bir 
tesise kavuştu. Gururlandık. Ne mutlu. 
Sağol Kocabıyık. Tebrikler Sayın Mehmet 
Kurşuncu. Tebrikler Mühendis kardeşle 
rlm. Tebrikler işçi kardeşlerim.

Atelyeden, dev bir tesise İşte Türkün / 
azmi, kararlılığı, mücadele gücü, 
güvenirliliği, dirayeti.

dünyanın İki dev kuruluşuna güven 
vermek, onları ortak almak, yönetmek 
bravo, Asım Baba. Tebrikler. Seninle 
onurlandık. O dev tesisi gezerken gayri 
ihtiyari gözlerimden, çoğu davetlinin 
gözlerinden sevinç göz yaşları döküldü. 
Çocukluğumun tutum ve yerli malları 
haftaları geldi gözümün önüne. 
Elmamızla, ayvamızla, zeytinimizle kaput 
bezimizden başka neyimiz vardı.Bu var
lıklarımızla övünç duyardık. Yetmiş yılda 
çok şükür, yollar, limanlar, silolar, 
santreller, fabrikalar, fabrikalar, fab
rikalar... Kuruldu yurdumun dörtbir 
köşesinde. İnsanımın alınterl bilgisi, 
beceri ve parası İle az gelişme değildir 
bu. Daha iyisini, daha çoğunu, daha 
modernini yapacağız mutlaka. Bilgimiz, 
becerimiz, dirayetimiz, gençliğimiz 
yapacak, yaratacak. Dünya ile yarışa
cak sanayi devrimimizi. İnsanımızın yüzü 
gülecek, daha iyi daha mutlu bir yaşam 
sürecek bölünmez bir bütün vatanımda.

Sîzler rehber olacaksınız Asım Baba,

Koç Baba, Sabancı Baba. Sîzler teşvik 
edeceksiniz daha çoğunun, daha 
güzelinin diye diye.

Yetmişi devirdim diye yok öyle gitmek 
Asım Baba. Daha çok işler var yapıla-* 
cak. Sîzler için, bizler için. Hem dünyevi,! 
hem uhrevi.

İlçemize bir okul kazandırdın. İşgalde 
ilçemin müslümanlarının ibadet ettiği tek 
mescidi Emetullah Hatun Mescidini! 
yeniden işa ettin. Daha çok insanım 
ölmesin, yürekler yanmasın, kardeş kanı 
akmasın diye karayoldmuza üst geçitler 
yaptırdın. t

Gel Asım Baba. Tasarruf tedbirlerine 
takılan Anadolu Liseme de bir el at Asım 
Baba. Mirasçılara hiçbir şey yetmez, 
Hep az bulurlar Baba.

Topluma bırakacağın miraslara, şükür î 
edilir Baba? Hayırlarla anılırsın Baba. 
Fatihalar sunulur aziz ruhuna Baba.

Büyük İşin, büyük derdi olur Baba, 
Bunu söylemeye gerek yok. Bilirsiniz bun
ları. Ölmüşlerini en yakınlarının anması - 
na fırsat olmaz. Sonra hayır herkese 
nasip olmaz. Onun için bu dünya amel 
defterini daha çok açık tut Asım Baba. 
Haydi Asım Baba, el at şu Anadolu Lisesi 
İşine. Yeri var, parası yok. Dua bizden 
para sizden. Haydi Asım Baba size 
böylesi yakışır.

Haydi Bismillah.

w REKLAM KAZANDIRIR
O Haber O Olay

O Bursa Hakimiyet

GazetelerineVereceğiniz ilanlar için bizi ataym.
■I Tel: 51817 97
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

usuf OzaF'Ana
ıuhalef et biziz"

l£)ü0üh, l\işan, günnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi

ve Jiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
EİZİ MUTLAKA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
^MATBAACILIK.- YAYINCILlK-TANITIM

Gazhane Cad. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(.Fikret Oto Eletrik yanı) TEL : 513 17 97

UHV yayınlarını bozuyor

Halk Gemlik
TV'den şikayetçi

İlçe merkezinin açılışı nedeniyle ilçemize gelen Yeni Parti Genel Başkanı Yusuf 
Bozkurt Özal, ülkenin en önemli meselesinin özelleştirme olduğunu söyledi.
H Yeni Parti Genel Başkanı Yusuf Bozkurt Özal 
bemlik ilçe merkezlerini açmak için cumartesi 
günü Gemlik'e geldi. Ticaret ve Sanayi 
Odasında bir toplantı düzenleyen Özal, hükümeti 
eleştirdi ve ülkenin kurtuluşunun tek yolunun 
Killerin .özelleştirmesi olduğunu goruşunu tekrar
ladı. Ozal, Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın 
özelleştirmeye karşı çıkış şeklinin doğru olduğunu 
Şsöyledi.

□ Yusuf Bozkurt Ozal ile birlikte Gemlik'e 
eski Maliye ue Gümrük Bakam Kurtcebe 
Rlptemuçin, Bursa Mi İle t ue kil i İlhan 
Aşkın, II Başkanı Timur Noyan ue- İl 
Yöneticileri de geldi.

Rsil İş Hanında bulunan 
merkezinin açılışında da kon 
RNRP'ın muhalefet ü

YP'nîn ilçe
kuşan Ozal, 

................  efet yapamadığını', YP'nîn 
ülke gerçeklerini dile getirerek ana
muhalefet olduğunu iddia etti.

Manastıra su bağlanması basıncı düşürdü

Susuzluk tak ettirdi
Eski Belediye Başkanı deposuna su çıkmasını
Nezih Dimili döneminde engellediği basıncın
Manastır mıntıkasındaki 
bazı sitelere kaçak su 
bağlanması, ilçenin 
büyük bir bölümünün 
susuz kalmasına neden 
olduğunu iddia edildi. 
Manastıra bağlanan su 
nedeniyle Nacaklıdan 
gelen hattan Şube

düşüklüğü nedeniyle 
depoların dolmasının

• geciktiği belirtildi.. 
Belediye ilgilileri' 5 bin 
tonluk deponun tamam 
(anmasıyla sıkıntının 
sona ereceğini‘söyledi 
ler.
• Haberi sayfa 3 'te

Atilla 
Mutman 
DSP'ye geçti
[. j SHP İzmir milletvekili 

hemşehrimiz Atilla 
Mutman, partisinden isti-

| fa ederek DSP ye geçe 
c e ğ i n i açıkladı 
DSP Genel Başkanı 
Ecevit'e sert eleştrileriyle 
tanınan Mütman'ın Dış 
İşleri Komisyonu 
Başkanlığından ayrıl
masından sonra yem

DSP yeni 
binasına
taşındı
Demokratik Sol Parti. 
Gemlik İlçe örgütü yeni 
binasına taşındı.
Geçtiğirrviz hafta 
cumartesi günü Bora 
Sokaktan Demirsubaşı 
Mahallesindeki eski 
C\HP ilçe merkezine taşı-

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER
Ecevit Umut oldıı mu?

arayışlara yönelmişti.
Habere sayfa 2'de

i nan DSP'liler partilerine 
' ilginin arttığını söylediler

Haberi sayfa 3'te

İlçemizde yayın yapan 
Gemlik TV'nin televizyon
ların UHV kanallarını boz
ması halkın yoğun 
şikayetlerine neden olu 
yor;

Öğrenildiğine göre, 
Gemlik TV yayınlarından 
yakınanlar aralarında 158 
imzalı bir dilekçe ile 
Kaymakamlığa başvu
rarak konunun, incelen
mesini isteyecekler.

İlçe Kaymakamı 
Orhan Işın, daha önce 
Sine 5 yayınlarının Gemlik 
TV'nin frekansına girmesi

nedeniyle bir hafta 
süreyle yayın yapıl - 
madiğini ve Gemlik TV'nin 
gücünü yükselttiğini 
belirterek "Yansıtıcımızı 
teknik elemanlara duru
mu ileteceğim. Eğer
Gemlik TV 
kanalları 
gereğini 
Ancak 29

yayınları diğer 
bozuyorsa 

yapacağım.
Eylül tarihinde

kanalların çoğunun 
uyduya bağlanacağın
dan yayınların düzelmesi 
bekleni yor" dedi.

Haberi Sayfa 3 de

Vilson hastalığına yakalanan Bora Kavalı için 

Hasta öğrenciye yardım 
kampanyası açıldı

Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu son sınıf 
öğrencisi Bora Kavalı 'nın 
yakalandığı Vilson 
hastalığının tedavi 
edilmesi için İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gemlik 
Kaymakamlığı tarafından 
yardım kampanyası 
başlatıldı.

Bankasına

00-10315-0 nolu hesaba 
yatırılacak yardımlar 
hasta öğrencinin sağlığına 
kavuşması için kullanıla
cak.

Öğretmen babası 
tarafından uzun'süre dok
tor doktor dolaştırılan 
küçük Bora'nın sağlığı 
yapılacak- yardımlarla 
düzelecek.

Haberi sayfa 3‘te

Ülke gündemini birinci sırasını yeniden yolsuzluklar aldı.
İlk-San, İSKİ skandallarının sıcağı gitmeden Emlakbank eski 

Genel Müdürünün mafya bağlantılı vurulması olayı - geçen hafta 
yazdığım gibi- siyasetteki batağın ne denli ciddi olduğunu gözler 
önüne seriyor.

Halk, ülkeyi sülük gibi sömürenlerin bir başka skandalinin 
nasıl olsa yeniden su yüzüne çıkacağını biliyor.

iktidar koltuğuna oturanlar, iktidarın olanaklarından devleti 
sülük gibi emerek yararlanıyorlar.

Bu batağın kurutulması acaba devletin elindeki ekonomik 
kurumlan özelleştirmekle bitecek mi!

Toplum olarak bir yozlaşmanın batağına sürüklendik.
Kısa yoldan köşe döndürücü formüller değer yargılarımızı 

altüst etti.
1980 de başlayan bu yozlaşma hızla sürüyör.
İktidar koltuğunda oturmuş partilerin bürokrat, oğul akraba 

işadamı rezil ilişkileri gözler önüne birer birer seriliyor.
Bu yozlaşma sağda Refah Partisine yararken, SHP'nin becerik-1 

siz iktidar deneyimi sonucu soldaki umud yeniden Bülent Ecevit'e 
va partisine mi çeviriyor!
I Sayın Ecevit, 12 Eylül darbesinden beri kendi "sol" tabanını 

inkar etti. Geniş tabanlı parti formülleri tutmadı.Tabandan tavana 
örgütlenme istemleri ütopik kaldı. 1980 öncesi çalışma 
arkadaşlarını inkar etti,-dışladı. Yıllardır Rahşan Hanımla siyaset 
yapmayı daha uygun buldu.

Türk solunun umûdu, lideri, onbir yıl parçalanmanın, bölün- 
menin başını çekti. Solun erimesine neden oldu.

fimdi SHP'de ve CHP'de umduğunu bulamayanlar -veya gele -ı 
^'■seçimlerde milletvekili seçilme umudu kalmayanlar- Ecevit 

kandilinin çevreside toplanmağa çalışıyorlar.
Daha iki ay önce Büroma uğrayan İzmir milletvekili Atilla 

Mütman'ın DSP'ye ve Sayın liderine söyledikleri kulaklarımda çın - 
■yor. Bugün ne olmuştu da Sayın Mutman saf değiştirmişti!...

Sayın Ecevit'i 1980 öncesi görev aldığımız CHP saflarından 
tanıyoruz. 1980 sonrası kuracağı sol partide kurucu olarak başvu
rularımızdan ve geçen yıllardan tanıyoruz.

Bugünün koşullarında Ecevit solu kucaklayabilecek mi? 
'aniden umut olabilecek mi? Dahası acaba Sayın Ecevit değişti 
mil

Cumali
Tutar trafik 
kazasında 
öldü
|~J Eski İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürlerinden 
Cumali Tutar rapor 
almak için gittiği Düzce 
yolunda geçirdiği trafik 
.kazasında yaşamını 
yitirdi.

Cumali Tutar'ın Bolu 
Düzce yakınlarında 
önündeki bir aracı sol
lamak isterken fazla hız 
nedeniyle direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek takla attı.

Haberi sayfa 2‘de

Şans 
Gemlik'e 
gülüyor.

Sabah gazetesinin 
20.09.1994 tarihinde 
gerçekleştirilen "200 
Şahin" çekilişinde otolar 
sahiplerini bulurken şans 
Gemlik'e de güldü.

Ilhan Yıldız ve Yılmaz 
Kılıç'g çıkan otolar se 
vinç kaynağı oldu.

Haberi Sayfa 3'de

ı " 11 ......—1 .... ..........i

kısa kısa kısa:
Şehit Cemal İlkokulu 
Müdürü Ahmet Aksoy, 
Okul Aile Birliği ve 
Koruma derneğinin . 
isteği üzerine görevin
den alınarak Ata 
İlkokulu Müdürlüğüne 
verildi.
Karayolları 14. bölge 
Müdürlüğü tarafından 
yapımı devam eden 
Gemlik Armutlu yolu
nun şehir içi çalışmaları 
sürüyor.İlgililer çalış
maların mazot bulun
duğu sürece kısa 
zamanda tamam
lanacağını söylediler. 
Öte yandan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
da Hamidiye mahallesi 
ve Cumhuriyet 
mahallesinde yeni yol 
açımını hızlandırdı. 
Açılan yeni yollara 
parke döşenecek.

B P Gemlik Dolum 
Tesislerinden son bir - 
buçuk ay içinde 6 kişi 
sahte ehliyet , plâka -ve 
ruhsatla yağ alırken yaka
landı.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü BP'nin nakliyeci fir
ması Horoz nakliyattan 
sahte ruhsat ve Yaşar 
Atmaca adına düzenlen

miş ehliyet ilesevk irsaliye
si alan Ahmet Türk , BP 
görevlilerinin şüphelen
mesi üzerine jandarma 
tarafından sanatını icra 
edemeden.yakalandı.

Suçunu kabul eden 
-sahtekar çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Haberi sayfa 2'de

TÜY, TÜY...

” Ozalizm ve 
Doğru-Yanlış" 
Yılmaz Akkılıç 

yazdı
2. Sayfada

"SHP vatandaşın beklentilerine uygun 
yanıt verememiş, gelecek için umut 
olmaktan çıkmıştır.."
Sîzlere, vermekten...
Sîzleri M atlandırmaktan halka sıra mı kaldı..
Tüy, tüy Mutlanırsın..
Bize umutlanmak, 
Size Mutlanmak, 
Sanki, Allah'ın emri.
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ÖZAÜZM VE DOĞRU- YANLIŞ

Emlakbank eski Genel Müdürü Engin 
Civan'ın kurşunlanması olayı, 
"Özalizm"in getirdiklerinin toplumda 
unutulmaya başlandığı bir sırada 
"bellek tazelemesTne yol açtı. O yüz
den yararlı oldu.

İşe bakini Merhum Turgut Özal'ın 
oğlunun “prens" arkadaşlarıyla eşinin 
"şımarık" papatyaları arasındaki karan
lık ilişkileri çözmek, yeraltı dünyasının 
ünlü babalarına ihale ediliyor!

Bu kadar da değil, olaya neden olan 
karanlık hesaplaşmanın bir ucunda 
bizzat Ahmet Özal'ın bulunduğu da ileri 
sürülüyor, ve de (VİP) veliaht -her 
nedense Star'ın kırmızı koltuğuna kuru
larak- suçsuzluğunu kanıtlamak için 
yeraltı dünyasının eli kanlı bir kaçağının 
tanıklığına başvuruyor!

Yani tam da şu bizdeki özdeyişte 
olduğu gibi:

“Bozacının şahidi şıracı..."

Üç yıl önceki bir yazımı anımsıyorum: 
O sıralarda Star'ın sahibi "Mfcıcig Box" fir
masının ..iki önemli ortağı Gem Uzan ile 
Ahmet Özal arasına kedi mi girmişti de, 
biri ötekini -yanılmıyorsam- 20 milyarlık 
bir senedin karşılığını ödemediği için 
icraya vermiş; öteki de senedin "sahte" 
olduğunu iddia etmişti!

Ben de sormuştum. "Bu iki can 
arkadaştan hangisi doğruyu söylüyor 
acaba?" diye..

Sonra?
Sonra zaman herşeyi örtbas etti. 

Cumhurbaşkam'nın oğlunun “sahte 
senet" düzenlediği iddiaları havada asılı 
kaldı, unutulup gitti de, veliaht prens bir 
zamanlar kanlı-bıçaklı olduğu eski 
arkadaşının televizyonunda kendini 
savundu. E, boşuna söylememiş eskiler 
"Eski dost düşman olmaz" atasözünü.

Ama şimdi "bellek tazeleme" 
zamanıdır. Örneğin tam da bu pis koku
lu çek-senet sahtekarlığı olayının patlak 
verdiği sıralarda Sabah'ın manşetini 
anımsatmanın zamanıdır şimdi. 
Anımsayın canım! Hani annesinin "Bir 
dikili ağacı bile yok" diyerekten 
açındığı, ancak aylığı 3 bin 500 dolarlık 
-yoksa 5 bin miydi?- bir daire kiralaya
bildiği şehzade için "Efe banka satın 
alıyor" başlığını atmamış mıydı Sabah?

Efendim Atatürk de kimmiş? Bu ül 
keye bir Özal gelmişmiş, gerisi fasafisoy - 
muş!

Cuma akşamı ÇGD tokalında Yeni 
Parti Genel Başkanı Yusuf Bozkurt Özal'ı 
dinledik. Daha sözlerinin yarısında 
sevgili Uğur Mumcu'yu anımsadım. Bir 
takım aklı evvelleri "bilgi sahibi 
olmadan fikir sahibi oknak'la suçlardı,

anımsayacaksınız.
Yusuf Bozkurt Özal, Uğur'un bu 

değişine tipik bir örnek. Adam 
"Osmanlıcı", tamam, buna bir diye
ceğim yok. Kişi, dilediği gibi düşünmek
te ve bu düşüncesini açıklamakta 
özgürdür. Ama tarih, cehaletin kalkanı 
yapılmaz. Ya da insanları aldatabilmek 
uğruna tarihsel gerçekler tersyüz edile
mez, edilmemelidir!

Sayın Özal, OsmanlI'nın tılsımının 
bozulmasını "İttihat Terakkf'ye bağlıyor. 
Olabilir, onun görüşü böyledir, katıl
masam saygı duyarım. Ama eğer 
İttihat-Terakki'yi OsmanlI'daki "ayrılıkçı" 
akımların nedeni olarak gösterir ve her 
şeyi ona bağlarsanız, iki olasılık var 
demektir:

Ya “cahil"siniz, ya da “doğru"yu 
söylemiyorsunuz!

Çünkü İttihat-Terakki'nin gizli bir 
cemiyet olarak kuruluş tarihi, 1889'dur. 
Oysa Yunanlıların bağımsızlık kazan
malarının tarihi 1830, Bulgarlarınki ise 
1878'dir -başka uzun boylu örneklem
eye gerek görmüyorum-. Hatta bir 
bakıma İttahat-Terakki, OsmanlI'daki 
ayrışmacı eğilimlere karşı "tepki" olarak 
doğmuştur da denilebilir.

Yusuf Bozkurt Özal'ın rahketli ağabeyi 
de zaman zaman böyle desteksiz 
atışlar yapardı. Örneğin son derece 
yüzeysel tarih bilgisiyle, durup dururken, 
Mustafa Kemal'in kürtlerle "federasyon" 
veya "kofederasyon" yapabileceğini 
söylediğini öne sürmüştü de, kırk akıllı 
bu taşı kuyudan çıkartmak, için çaba 
harcamış durmuştu -burada hemen 
belirteyim, salt bir örnek olsun için 
andım bu olayı, bir görüşü 
güçlendirmek için değil-...

Ya o, atv'de önceki hafta yayım
lanan "Siyaset ^teydanı"ndaki Cem 
Boyner'in şahane "cehalet"! neydi öyle?

İsmet Paşa -ki o zaman paşa değildi 
henüz-, Bursa bozgunundan kaçanÇsu 
baylara, "Düşman yalnız Yunanlılar 
değil, millet de size düşman" demiş. Ve 
işte "1923 hareketl"nin millete karsı 
olduğunun kanıtı imiş bu! Oysa Bursa da 
tek silah atmaksızın Halife'nin fetvası 
gereği dağılan 56. Tümen'in serüvenini 
bilse, böyle abuk sabuk şeyler söyle
mezdi bu genç adam.

Yazıklar olsun! Güzel yüzlü, düzgün 
endamlı, ağzı laf yapan bir burjuva 
genci, burjuvanın temel dayanağı olan 
"tarih"ini bilmiyor -veya bilmemezlikten 
geliyor-. Sonra da ülkesini ve halkını kur
tarmaya kalkıyor!

Ne denir? Allah encamımızı 
hayreylesin!...

Dolum ■|. 
Tesisleri ■ 
sahtekarlar
dan yıldı.

B.P. Dolum Tesislerin 
den 1.5 ay içinde 6 kişi 
sahte plaka ve ruhsat 
ile yağ alırken yaka
landı.

Geçtiğimiz hafta Salı 
günü B.P. nin nakliyeci 
firması Horoz 
Nakliyattan 34 MRL 79 
sahte plaka. Yaşar 
Atmaca adına hazırlan
mış ruhsat ile sevk kağıdı 
alpn bir sahış, B.P. 
Dolum -Tesislerindeki 
görevlilerin şüphe - 
lenerek durumu’ jandar
maya bildirmesi üzerine 
gözaltına alındı.

Jandarmanın 
kamyonda yaptığı 
araştırmada aracın 
gerçek plakası olan 
36 AZ 492 bulununca, 
sahtekar sürücünün fo 
yası ortaya çıktı.

Sahtekar sürücünün 
adının Ahmet Türk, (45) 
olduğu jandarma sorgu
lamasında öğrenileli. 
Türk, suçunu kabul etti.

1. milyar lira tutarın
daki yağı B.P. den sahte 
belgelerle yağ çalmak 
isteyen Ahmet Türk 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

Yeni Parti Genel Başkanı İlçe Binasını açtı

Yusuf Bozkurt ÖZAL
“Ana muhalefet bizlz"

yjsonha

Hat
■

Mutman SHP’den 
|stifa edip DSP’ye geçti

Sosyal Demokrat Halçı Parti İzmir mil
letvekili Atilla Mutman, partisinden istifa 
ederek Demokratik Sol partiye geçti.

Eski SHP ilçe Başkanı Erkan 
Mutman'ın kardeşi olan Atilla Mutman, 
kardeşinin Gemlik Belediye Başkanı ve 
Milletvekili olması için 1980'11 yıllarda 
büyük çabalar harcadış, ancak ilçemiz
den ticari İşleri nedeniyle ayrılarak 
İzmir'e yerlemek zorunda kaldı.

İzmir Konak'ta kuyumculut ticaretiyle 
uğraşmaya başlayan Atilla Mutman, 
burada SHP saflarında siyasete atılarak 
önce Konak İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, 
geçici olarak ilçe başkanlığı yaptı. 1989

milletvekili seçimlerinde ise İzmir'den 
SHP'nin tek milletvekili seçildi.

Erdal İnönü'ye yakınlığı ile tanınan 
Atilla Mutman, İsmail Cem'in partisinden 
istifa ederek CHP saflarına geçmesi 
.üzerine, partisinin kontenjanından Dış 
İşleri Komisyon Başkanlığına 
getirildi.Daha sonra bu göreve Erdal 
İnönü'nün getirilmesinden sonra SHP'ye 
olan tavırlarında değişmeler görüldü.

Atilla Mutman ,SHP'deki çözülmeler 
üzerine kendine yeni bir yol aramağa 
başladı ve geçtiğimiz hafta partisinden 
istifa ederek DSP'ye geçti.

Mutman, yıllardır Ecevit'i sert 
eleştirmeleriyle tanınıyordu.

■GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete
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ggİfsahlbi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

■
Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. N.cr.51/A

J Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO £
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 01
İstiklal Cad. 1 nolu 
aralık GEMLİK

Eski MİDİ Eğitim Şube 
Müdürü idi...

Cumali ihtar 
trafik | 
kazasında t 
Öldü

Gemlik Milli Eğitim 
eski Şube 
Müdürleri'nden Cumali 
Tutar, Bolu Düzce 
yakınlarındaki yol 
ayrımında geçir diği 
trafik kazasında ha 
yatını kaybetti.

1990-1993 yılları 
arasında İlçe Eğiti.m 
Şube Müdürlüğü 
yapan ve geçtiğimiz yıl 
Bursa Fatih İlköğretim 
Okulu'na atanan 
Cumali T utar'ın 
arkadaşına ait

özel otoyla Bolu 
Düzce'deki tanıdık bir 
doktordan rapor 
almak için geçtiğimiz 
hafta Salı günü sabahı 
Gemlik'ten yola çıktı. 
Çumali Tutar, Düzce 
yakınlarında aşırı hız 
nedeniyle direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek takla atmaya 
başlayan otomobilde 
hayatını kaybetti.

Çarşamba günü 
Gemlik'e getirilen 
Tutar'ın cenazesi yakın
ları tarafından doğum 
yeri olan Mersin'e 
götürüldü.

Cumali Tutar'ın ani 
ölümü eğitim ca 
miasında üzüntü yarat
tı.
—<--------------------

Yeni Parti Genel Başkanı 
Yusuf Bozkurt Özal, Bursa İl 
Merkezini açtıktan sonra 
İlçemize de gelerek, Gemlik 
İlçe Binasının açılışını yaptı. 
Özal, açılışta yaptığı konuş - 
mada. ANAP'ın Turgut 
Özal'ın misyonunu taşı - 
madiğini, bu misyonu Yeni 
Partinin yerine getireceğini 
belirterek, "ANAP ana 
muhalefet görevini yerine 
getiremiyor. Milletin derdine 
tercüman olan biziz, Ana 
muhalefet biziz."dedi.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü saat 13.30 
sıralarında İlçemize gelen 
Yeni Parti Genel Başkanı 
Yusuf Bozkurt Özal'ın yanın
da, eski Maliye ve Gümrük 
Bakanı K u r t c e b e 
Alptemuçin, eski Bursa 
Milletvekili İlhan Aşkın, II 
Başkanı Timur Noyan, İl 
Yönetim Kurulu üyeleri ve. 
partililer vardı.

Yeni Parti Seçim’ oto - 
büsüyle ilçeye gelen Özal, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi ve 
Odasında YP Gemlik Kurucu 
İlçe Başkanı Necmettin 
Özpamuk, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Âkit ile YP'li 

üyeler karşıladılar.
Burada konuşan 

Özaljürkiyenin bugün.içinde 
bulunduğu sıkıntılardan kur
tulmanın tek yolunun KIT'lerin 
özelleşti rilmesi olduğunu, 
bunu yaparken kar getirip 
getirmemesine bakılma - 
mdsını, Başbakan Tansu 
Çillerin bu konudaki gi rişim- 
lerinin samimi bulmadığını 
söyledi.

Özelleştirme konusunda 
iktidarın SHP kanadının ne 
yaptığını bilmediğini, Dış İşleri 
Bakanı Mümtaz Sosyal'ın 
özelleştirmeye karşı çık ■- 
masının doğru olduğunu, 
özelleştirmenin kararnamel
erle değil yasalarla yapıl
masının doğru olacağını

söyledi. Turgut Özal döne
minde yapılanları bugün sol
cuların bile sahip çıktığını 
anımsatan Yusuf Bozkurt 
Özal , siyasi partilerin ülkem
izde batidakiler gibi müess- 
eselleşemediğini, bu yüzden 
de demokrasinin tam 
anlamıyla yerleşemedlğlnj 
sözlerine ekledi.

Özal, hükümetin ara 
seçimlerde büyük darbe 
yiyeceğini belirterek ekono
mideki bozuk gidişi anlattı. 1

DİE başkanın görevden: 
alınmasını da eleştiren Özal,’ 
"Biz o sayın kişiyi binbir min
netle o kurumun başına 
getirdik. Bundan sonra 
DİE'nin yayınladığını 
sonuçlara inanmıyacağız.

iO Vilso 
yökolonı 
löm |çç 
olomayr 
Yaşar ilk 
son sini! 
Kovallı'r

için yc 
pahası 
I II Mi 
Muaurlı

ma

İMF DİE'nin rakkamlanyla 
oynandığın farkına vardı. 
Dünya ya rezil olduk. Erken 
seçimden kaçanlar yerel . 
seçimle işi geçiştir meye 
bakıyorlar. Merkez 
Bankası'nın son operas yon- 
lan için soruşturma açıl
malıdır. Sermaye, döviz 
piyasasında tiyalar verdlrtil- 
erek, bazı g rupların haksız 
kazançlar sağladığını 
bildiren Özal, hükümeti vur
gunlara alet olmakla 
suçladı. Bizler belki hayali 
ihracat yüzünden yüce 
divanda bile yargılanabiliriz 
diyen Bozkurt Özal memura. 
217 bin lira zam yaptılar. 
Memur bunun üstüne bir bar
dak su içti. Toplu sözleşmeler 
imzalanıyor işçinin alacağı 
ödenmi yor. Bunlar bizim 
zamanımızda olsaydı. 
Gökkubeyi başımıza yıkar
lardı" dedi.

Özal, Ticaret Odası 
meclis Başkanı Mehmet? 
Turgut'un 11 siz 10 yıla yakın 
iktidarda kaldınız, o 
günkühükümetin beyin 
takımındaydınız. Neden 
özelleştirmeyi gerçek
leştirmediniz" sorusuna kaça
mak cevaplar verdi.

Özal daha sonra İlçe 
merkezini açtı.

[ Sobe 
çekilişir 

' güldü.

görkem 
lişınde 
buluıke 

Neknisyı 
Belediyı 
Osman.

dobirer
I ?an

Millisi

Susı

Rahmi BABA Restaurantın
Güzel ortamında her akşam

piyanist

I AğU! 
pylonnır 
s ilçemi 
boyutla 
sneneo 
| Aylan 
jecege 
likan ı 
belediyı 
Bjndıııyt 
। Belec 
lAudûrlüı 
kınlısı 
duşükluç 
ionage 
ubesıne 
onluk 
lamam 
ıkıntının 
ti soyleı 
jozeter 
İÇlklOTC 
ıpnusur 
oyledi: 

■ ' Esl 
Baçkanı 
kamamı 
olarak 
Mevkıınd 
iü bağla

eşliğinde nefis meze sıcak 

menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

9\[işan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonkarnızı bekliyoruz.

Mü!

M

Fal

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.
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Vilson hastası öğrenci için Vakıflar bankasında 10315 nolu hesap açıldı

Hasta öğrenciye yardım 
fcımpanyası başlatıldı
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□ İVilson hastalığına 
yakalanan ve yapılan 
tüm tedavilere cevap 
alamayan Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim Okulu 
son sınıf öğrencisi Bora 
Kavalh'nın tedavisinin 
yurt dışında yapılması 
için yar dım kam 
panyası başlatıldı,

il Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Gemlik

Kaymakamlığı tarafın
dan hasta öğrenciye 
yardım toplanması için 
başlatılan kampanya 
için Gemlik V akıflar 
Bankasında 00-10315 -0 
nolu hesap açıldı.

Hamidiye mahallesi 
Belediye Evlerinde otu
ran Kavallı Ailesinin 
öğıetmen babası oğlu
nun hastalığının sap
tanabilmesi için yıllardır

d o k.t o r doktor 
dolaştığını elde avuçta 
neyi varsa sattığını 
sonunda hastalığın 
teşhisinin konduğunu 
ancak kendisinde 
maddi güç kalmadığını 
söyledi.

Ya rdımsevenlerin 
küçük Bora'nın tedavisi 
için kampanyaya katıl
ması isteniyor,

Vatandaşlar, * 
UHV kanallarını bozan 

Gemlik 
T V'den 
şikayetçi

İlçemizden yayın 
yapan Gemlik TV'nin
kalitesiz ve standartlara

Yılmaz Kılıç ve Ilhan Yıldız'a Sabah'tan Şahin oto çıktı

Şans Gemlik'e gülüyor
Sabah Gazetesinin "200 Şahin Oto" 

çekilişinde şans bu kez de Gemlik'e 
güldü.

21 Eylül günü İstanbul'da Sabah'ın 
görkemli müzik şöleninde yapılan çeki 
lişinde 200 Şahin oto sahiplerini 
bulurken Gemlik TÜGSAŞ tesislerinde 
teknisyen olarak çalışan eski SHP 
Belediye Meclis üyesi Yılmaz Kılıç'a ve 
Osmaniye Mahallesi Pazar Caddesi 
Nö.,13 'de ikamet eden İlhan Yıldız'a 
da birer Şahin otomobil çıktı.
t Şanslı Sabah okurları geçtiğimiz

hafta İstanbul'a giderek kendilerine isa
bet eden araçlarını aldılar.

Bilindiği gibi Milli Piyango İdaresinin 
30 Ağustos çekilişinde Gemlikli lokanta 
işletmecisi Emir Erdem'in aldığı çeyrek 
bilete 5 milyar lira ikramiye isabet 
etmişti, Şanslı lokantacı çeyrek biletinin 
karşılığı olan 1 milyon 250 milyon lirayı 
almıştı. .

Son günlerde Gemllik'te şans rüzgar
larının esmesi milli piyango bileti ve 6'h 
galyan meraklılarının çoğalmasına 
neden oldu.

Yetkilileri basınç düşüklüğünü neden gösteriyor

Susuzluk had safhada
Ağustos ve Eylül I 

aylarının kurak geçme- 
| ilçemizde susuzluğun 
boyutlarının büyüme
sine neden oluyor.
. Aylardır konutlarına 
gece geç saatlerde su 
çıkan vatandaşlar 
belediyenin kapılarını 
aşındırıyor.

Belediye Su İşleri 
Müdürlüğü yetkilileri su 
İlintisinin basınç 
düşüklüğünden mey
dana geldiğini. Askerlik 
Şubesine yapılan 5 bin 
tonluk deponun 
tamamla nmasıyla 
sıkıntının sona er eceğF 
ni söyledi. İlgili-yet kili 
gazetemize yaptığı 
açıklamada su sıkıntısı 
Susunda şunları 
söyledi:

Eski Belediye 
Başkanı sayın Dimili 
zamanında kaçak 
olarak Manastır 
Mevkiindeki konutlara 
su bağlanmış.Ayrıca

Belediye 
Encümeninden bir 
karar çıkarılarak 
kaçak su bağlayanlar 
hakkında yasal işlem 
yapılması karar - 
taştırılmış. Ancak alı
nan karar ilgililer e 
tebliğ edilmemiş. Sizin 
anlıya,cağınız sayın 
Dimili tavşana kaç, 
tazıya tut örneğindeki 
gibi i davranmış. Ama 
bugün çekilen su sıkın- 
tısı Manastır a 
bağlanan suların 
Nacaklıdan gelen 
suyun basıncını 
düşürmesinden kay
naklanmaktadır. Biz 
şimdi evlerine su 
bağlanan bu vatan
daşların sularını nasıl 
keselim. 5 bin tonluk 
deponun kısa bir 
bağlantı sorunu kaldh 
Bütün gücümüzle 
deponun bitirilmesine 
çaba harcıyoruz."

DSP yeni 
binasına
taşındı
Demokratik Sol Parti 

yeni parti binasına 
taşındı.
Geçtiğimiz hafta 

cumartesi gunu saat 
14.oo de Demiısubası 
mahallesi Fırtr■ • ~kal' 
bulunan eski CHP 
binasına taşman F 
İlçe merkezinin açılışım 
il Başkanı Emin 
Demircioğlu yaptı. 
DSP parti merkezinin 
taşınması üzerine 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı da açılışı 
yapılan yeni binaya 
giderek ziyarette bulun
du.
DSP'liler açılışlarına eski 
CHP'lileri tümünü davet 
ettiklerini ve büyük ilgi 
gördüklerini söylediler.

KOJÜTZ OFSET
MatGacıcıûR- yagıncıûR-- ffanıtım Jfizmetfen

Fatura- irsaliye- Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet- 

Müstahsil Makbuzu- Kartvizit- El İlanı- Davetiye- Broşür-Cilt-

Kaşe

MATBAA İŞLERİNİZDE TEK İSİM
TEL 513 17 97

ADRES | Gazhane Cadde Oto Elektrik Fikret yanı 
Beceren Apt altı 51/A GEMLİK

nedeniyle UHV kanal
larında sürekli bozul - 
malar meydana geliyor.

Osmaniye Mahallesi 
Pazar Caddesi Asil İş 
Hanı'ndan yayın yapan 
Gemlik TV bir süre önce 
Sine 5 kanalının frekans 
çatışması nedeniyle 
yayınlarına bir süre ara 
vermek zorunda kalmıştı. 
Güçlendirilmiş olarak

başlayan Gemlik TV bu 
kez başta birinci kanal 
olmak üzere UHV bantın- 
daki yayınları etkilemeye 
başladı.

Başta elektronikçiler

daşlar Gemlik TV'nin 
televizyon yayınlarını 
bozması üzerine 
şikayetçi oluyorlar. Bu 
konuda 158 imzalı bir 
dilekçenin hazırlanıp 
Kaymakamlığa verile
ceği öğrenildi.

Öte yandan ilçe 
Kaymakamı Orhan 
Işın'la yaptığımız 
görüşmede, yakınmaları

bakan eleman tarafın
dan .kontrol ettirileceği, 
Gemlik TV'nin yayınlara 
zararı olması durumunda 
kendilerini uyaracağını 
belirtti.

Kaymakam Orhan 
Işın,. "Yakında Türk Sat 
uydusuna tüm kanal
ların bağlanması ile 
yayınlar net olarak 
izlenecek. Bu tür 
şikayetler o zaman 
tamamen ortadan 
kalkacak" dedi..

Halk
bankasına
yeni müdür 
atandı

Halk Bankası Gemlik 
Şube Müdürü Adnan 
Bekir Topaloğlu'nun 
emekliliğe ayrılması 
nedeniyle bu göreve 
Bayram Özdemir atandı.

Keleş Halk Bankası 
Şube Müdürlüğünden 
İlçemize atanan 
Bayram Özdemir,dün 
görevine başladı.

Ege Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesi mezunu olan, 
Bayram Özdemir, 
Halkbankası Manisa 
Ahmetli ve Bursa 
Keleş'te görev yaptı. 
Özdemir, Gemlik halkına 
esnaf ve sanatkarına 
hizmetin en iyi şekilde 
vermeye çalışacağını 
söyledi. Sayın Bayram 
Özdemir'e yeni görevin
de başarılar diliyoruz.

HER ŞEY SATILIK
Türkiye para denilen et kirinin /neman

ahlak kirlenmesiyle bir depreme gidr
Dürüstlüğün, efendiliğin namus jr; . bilginin 

yerini, yalancılık, rüşvet,.bayağılık ahlar ' mafya 
ve sillah almış durumda.

Devletin her kademesi ya kirlenmiş ya lekelenmiş, 
halk ise güvensiz ve sindirilmiş olarak olan biteni izle
mekte.

Sıradan vatandaş devlet bankasından 10 milyon 
lira kredi çekmek için türlü türlü eziyet çökerken, 
siyaset, mafya destekli kodomanlar trilyarlarca-lirayı 
götürmekte; Hem de 3.5 milyon dolar rüşvet vererek.

Hani, Türkiye'nin Emniyet birimlerinden, politikacıları
na, işadamlarından zorbalarına, bankacılardan, üst 
düzey bürokratlarına kadar tutup araştırsan, "Yalan 
Rüzgarı", "Flamingo Yolu'1,’"Dallas" gibi diziler halt eder. 
Hem bizimki 3-5 yıllık değil, 20-30 yıllık dizi olur.

İlk bölümünü ya da bin bilmem kaçıncı bölümünü 
seyretsen, hiç bir şey kaçırmamış gibi heyecanla ve 
zevkle izlersin. Çünkü yıllardır bu çark böyle dönüyor. 
Yükselmek, zengin mi olmak istiyorsun?

Çok kolay, bir mafya babası, bir bankacı, bir poli
tikacı dostun olsun, bir iki üst düzey bürokratla yemeğin 
olsun yeter. Sonra gelir paralar, üçkağıtçılar, alavere 
ler, dalavereler.

Ne oluyoruz beyler? diyen yok.
Hani, bir türlü beğenilmeyen Medya'mız da olmasa, 

bunları öğrenemiyeceğiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin 

Cindoruk bile, "Bu işin içinde bir politikacı olarak", 
"Türkiye'de her şey olabilir" diyor.

Kısaca her yanımız pisliğe batmış durumda. 
Gazeteci olarak, iyimser olmam gerekirken, sîzlere 
daha iyi yazılar verebilmem gerekirken, açıkça 
söyleyeyim ben bile sîzlerden daha karamsarım.

Şu Gemlik'te olanlara bir baksak, Türkiye'nin şu anki 
durumunun küçük bir. kopyasını görebiliriz.

Ben, yaşadıkça, gördükçe, okudukça ve yazdıkça 
daha da bunalıyorum. Her şeyin para etrafında 
döndüğünü görmek miğdemi bulandırıyor. Halkın 
güvenmesi gerekenler, güvensizliği oynuyor.

Dolayısıyla, vatandaş silik, kişiliksiz, düze'nin çarkına 
uymak zorunda kalan korkak, "ama bana bir şey 
olmasın", “bana dokunmayan yılan bin yaşasın" gibi 
zırvaların arasında, her gün güneşin batışını bekliyor.

Zülfü Livaneli'nin de dediği gibi “Bu ahlak erez 
yonunu yaşarken, bir yandan da dolu dizgin "Toplu 
çıldırmaya" doğru gidiyoruz."

Şimdi, basına, namuslu, dürüst vatandaşlara, yine 
namuslu, dürüst? tüm siyasi parti temsilcilerine büyük 
görevler düşüyor. Lütfen, TBMM'ye, Başbakanlığı, 
Cumhurbaşkanlığa baskı yapalım. Gemlik küçük yer 
demiyelim. Yukarıda niteiklerini saydığım, insan sınıfına 
giren herkes sesim yûKseırmel' bu ahlak erezyonuna, 
mafyaya, dolandırıcılara duroemeli.

Türkiye çok kotu bir duruma azami süratle gidiyor.
İtalya gibi boka batmış bir ülke bile, bu durumdan 

kısa sürede kurtuldu. Politikacı, işadamı, mafya derken 
şimdi di modacılara geldi. Temiz eller operasyonu tüm 
hızıyla orada devam ediyor.

Neden biz de de olmasın?
Türkiye'nin yakın tarihindeki tüm pislikler ortaya 

dökülsün. Biz bu ülkeyi, ülkücü mafyadan da çok sevi 
yoruz. Pisliğe batmış, bankacılardan da, politikacılar
dan da çok seviyoruz.

Artık, para silah, dolandırıcılık değil.
Dürüstlük, mertlik, bilim ve bilgi kazansın.
Türkiye'yi, Gemlik'i, Anadolu'yu, her şeyden öncede 

insanlığımızı kaybetmeyelim.
İsmet İnönü'nün ünlü sözünü, Zülfü Livaneli'den 

sonra ben de hatırlatmak istiyorum.
"Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmalı"
Gelin vakit geçmeden, tüm namusuzlara haddini 

bildirelim.
İnsan dahil her şeyin satılık olmadığı bir dünyayı 

özlüyorum.
Sîzlerde bu dünyayı izleyin ve bunun için çalışın.
Hepinize iyi haftalar dileğimle...

İlan ve reklam 
KAZAN.DIRIR,

O Haber O Olay O Bursa 

Hakimiyet
Gazetelerine Vereceğiniz ilanlar 

için bizi arayın
I Tel: 513 17 97
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Kış yaklaşıyor Akü'nüzün Bakımını yaptı rdınız mı?

Gemlik KÖRFEZ

kSTİCİ KÖSESİ

[önümüzdeki günler kış. Oto kul
lananlar yazdan kışa girerken kış 
[bakımı için araçlarının elektrik 
[akşamının bakımını bir Oto Elektrik 
İ ustasına götürerek baktırmak zorun- 
Bmdiflar.
[ Bu hafta köşemizin konuğu 20 yıllık 
foto Elektrik Ustamız Fikret Ünay.
■ Sayın Ünay ile söyleşimizde otolarda 

kış elektrik bakımı.Bu konuda araç kul - 
Banan sürücülere tecrübeli ustamızın 

önerileri var. Bunlara uyulduğu takdirde 
[yakıttan gerekiği gibi tasarruf 
yağlanacağı gibi, sağlıklı ve güvenli yol 
culuk yapmanızı da mümkün olacak.
i Şimdi Ustamıza kulak verelim: 
"Otomobilimizde en önemli enerji kay- 
nağı aküdür. Akünüzün uzun ömürlü 

! olması için bir oto elekrikçiye şarj duru
munun kontrolünün yaptınlması gerek
lidir. Akünüzün asit bomesinln normal 
olmasına dikkat etmelisiniz. Eksiklik 
görüldüğü takdirde, bu eksikliğin gider
ilmesini ustanızdan isteyiniz.

I, Akü kutup başlarının temizliğine 
dikkat ediniz. Eğer kutup başları oksitli 
İse mutlaka temizletiniz.
[ Aküde önemli bir unsurda saf su 
'ölçümlemesidir. Eksik safsu, akünüzün

Kumla’da Satılık. 
Daire ue İşyeri 

60 m2, havuzlu, 
TeL 51317 97

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
KÜÇÜK KUMLA SPOR KULÜBÜ 

DERNEĞİNDEN

Dernek tüzüğümüzün bazı maddeleri 
aşağıdaki şekilde değişmiştir. Duyurulur. .

Eskisi
Madde 1) Derneğin adı: Küçük Kumla 

töpor Kulübü Derneği
■ Yenisi
I Madde l)Derneğin adı: Küçük Kumla"
Belediye Spor Kulübü'Derneği
^Eskisi
I Madde 22)Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat 
[miktarı: Üyelerin ödeyeceği senelik aidat 
miktarı 1200.-TL dir.
■ Yenisi
t Madde 22) Üyelerin ödeyeceği yıllık
-aidat miktarı: Üyelerin ödeyeceği senelik 
bidat milctarı 120.000.fc dir.

Küçük Kumla Spor 
Kulübü Derneği

Asil Han'da 40 m2 büro

93 Model Mazda Van 
Karavan Minibüs

1994 Model 60 ES Uno sahibinden 
satılıktır.

Tel: 51302078

Bunları 
biliyor 
musunuz?

ömrünü kısaltacağı gibi size de yeni bir 
masraf kapısı açacak demektir.

Kış gelmeden mutlaka akü kontrol- 
ününü yaptırınız. Soğuk havalarda 
akünüz sağlam olmadığı takdirde 
motoru çalıştıramadığınız gibi itmek 
zorunda kalırsınız. Belki de işinize de 
gldemiyeceksinlz.

İterek çalıştırılan araçlarda birtakım 
elektrik arızalarının da ortaya çıka
cağını da unutmamanız gerekir.

Araçlarınızdaki şarj ve marş 
motorunun da bakımı önemlidir. Kış 
aylarında sizi üzecek olan bu İki 
motorun- rulmanlarının gözden geçir
ilmesi gereklidir.

Gözünüz arkada kalmaması için akü 
kontrollerini, şerj ve marş motorlarını 
bakımlarını mutlaka yaptırmanız gerek
mektedir.

Akü alırken dikkat edeceğiniz husus
ların başında TSE'li markaların tercih 
edilmesi olmalıdır. TES'sIz akülerde her 
zaman sorun çıkama olasılığı mevcut
tur.

Otonuzda kış hazırlıklarını yap - 
tırdığınız takdirde güvenli ve huzurlu 
yolculuk sîzleri bekler."

Sigara 
içenlerde 
uykusuzluk 
fazla
Wisconsin 
Üniversitesinde sigara 
içenler üzerinde yapılar 
bir araştırmada sigara 
içenlerin sigara 
içmeyenlere kıyasla çol 
daha fazla uykusuzluk 
çektikleri, uyku bozuklu 1 
lan yaşadıklarubelirlend 
3500 kişi üzerinde 
yapılan araştırmalarda 
sigara içenlerde şu belir 
tiler saptandı:

" uykuya dalma zorluk
ları"
" Daha zor uyuma" 
"Gün içinde uyuma 

isteği”
"Korkulp rüyalar" 
Bu belirtilerin çeşitli

kOl^FEZ 
OFSET
Matbaacılıkta 
tecrübenin 
temiyiz 
Yeni iş 
yerimizdeyiz. 
bizi yeni İşyer
imizde ziyaret 
edin.

nedenleri üzerinde duru 
luyor. Bir tanesi de 
sigaraya bağlı solumu 
zorluklarıdır.
Sigara içenlerde görüle 
üst solunum rahatsızlık- 

/lan, yalnız sigara içen
lerin uyku bozukluklarınc 
değil, aile içinde uyku 
bozukluklarına da 
neden oluyor. Evde 
devamlı öksüren bir 
anne veya'baba aileniı 
diğer fertlerinin uyku 
sağlığına etki yapar ve 
bu kişilerin geç Uyuması 
na,uykuda uyanmasına 
neden olurlar.

ApAYOL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK

KAYIP

Ağrı Hamur 
Nüfus 
Müdürlüğümden 
aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

Fevzi 
BARAN

İ 
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YEDEK PARÇA - AKSUSUAR

-AKÜ

Yeni düzenle
memizle oto e
lektrilc, yedek
parça servisi üs
ile hizmetiniz 

deyiz.
Tel: 51310 01 İstiklala Tel: 51310 01 istiklal 1

| Cad. INo'lu aralık 
GEMLk
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HAFTAYA BAKIŞ I
AHMET TANER KIŞLALI |

Biraz da Buradan Buyurun!..
Sayın Cem Boyner, atv'dekl canlı yayında, önce 

elindeki, birincLmetni okudu.
Sanki Ismerjriöhu'nün, halkı "düşman" saydığı 

anlamına gelen bir anı parçası okuduğu... Toktamış 
Ateş dayanamayıp söz almasa, ekran başındaki bir 
çok kişi" Vay anasını, resmi tarih de bizi amma aldat - 
mışl" diyecek.

Padişah ve yanlıları "düşman"... Dış düşmanlar 
zaten "düşman"... Düşünebiliyor musunuz, üstelik halk 
da "düşman"..,. * * *

Ağır ağır, üzerine basa basa okuduğu sözler bu kez 
Atatürk'ün:

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir 
doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıy - 
orum. benim manevi mirasım ilim ve akıldır, benden I 
sonrakiler^ bizim- aşmak zorunda olduğumuz çetin ve 
köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen 
eremediğimizi, fakat asla taviz yermediğimizi, akıl ve 
ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman 
süratle ilerliyor; milletlerin, toplumların, kişisel mutluluk 
ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir 
dünyada asla değişmiyecek hükümler getirdiğini iddia 
etmek, aklın ve ilmin gelişmesini inkar etmek olur."

Ve numaracı Cumhuriyetçilerin gözbebeği, bura
da noktayı koyuyor.

Amacı belli... Kemalizm 1930'larda kalmış olması 
gerektiğini, Atatürk'ün ağzından onaylatmak...

Atatürk'ün sözlerinin sonundaki şu. iki tümceyi- oku
muyor:

"Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve 
başarmaya çalıştıklarım ortadadır, benden sonra 
beni benimsemik isteyenler, bu temel eksen üzerinde 
akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi 
mirasçılarım olurlar!"

Bu son bölümü niçin atladığı çok açık... İşte 
Kemalizm Atatürk'ün, "...bu temel eksen"dediği şeydir; 
yoksa, 15 yıllık iktidar döneminde yaptıklarının bekçil - 
iği değildir.!

Yapılanlar, o günkü koşulların gereğidir.O günkü 
koşulların elverdiğidir... En ileri kurumlar bile zaman 
içinde eskir; ama Kemalizm, bu "sürekli devrimci" 
özünden dolayı eskimez!
j O'nü "cehaletken ya da "ihanetken dolayı yıkmak 

isteyenler, sözlerini ve tarihsel gerçekleri tersyüz etmek 
‘için ellerinden gelenleri ardlarına koymasalar bile...

•k k k

Yeni "Demokrasi Hareketi'nin sayın önderinin yeterli 
■tarih bilgisine sahip bulunmasını istemeye hakkımız 
olmayabilir...Atatürk'ün düşünceleri ve yaptıklarıyla 
ilgili yeterince okumuş.bulunmasını istemeye hakkımız 
olmayabilir...

Ama "dürsi" olmasını, halkı aldatmaya çalışma - 
masını istemek hakkımızdır!

Ne eliyor Atatürk: "Türk milleti emniyet ve mutlu ■ 
luğun güvencesi olan medeniyet yolunda tereddüt
süz yürümeye devam edecektir."

O, ilkeler, Kemalizmin özünü oluşturan "altıok" değil 
denedir?

Biz, Atatürk'ün bu topluma kazandırdıklarından 
yararlanarak belirli yerlere gelmiş olanların "gaflet" ya 
da "ihanetini anlamakta zaman zaman zorlanıyoruz.

. Ama -ne ilginçtir ki- Atatürk bunu da, daha o zamarfc 
dan öngörmüştür.

Şöyle diyor:
"Gelecek kuşakların, cumuriyet'e hiç acımadan 

saldıranların başında 'Cumuhriyetçiyim' diyenlerin yer 
aldığını gördükleri zaman şaşıracaklarını hiç san - 
mayınız! Tersine, aydın ve cumhuriyetçi .çocuklar, 
böyle cumhuriyetçi 'geçinmiş olanların gerçek 
düşüncelerini irdeleyip saptamakta hiç de güçlük 
çekmiyeceklerdir."

Bir tarihte, 11 Mustafa Kemal'e Saldırmanın 
Dayanılmaz Hafifliği" başlıklı yazımı şöyle nokta - 
lamıştım: "Bu ülkede Atatürk'ü yıkarak olumlu bir 
şeyler yapabileceğini sananların, kendi küçük 
dünyaları içinde büyük bir yanılgıyı yaşadıklarını 
sanıyorum."

Artık "sanmıyorum", inanıyorum!..

i 
I i i 
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(25 Eylül 1994 günlü Cumhuriyet Gazetesinden alınmıştır)

NÖBETÇJ ECZANELER

■ Eylül 1994 Salı

28 Eylül 1994 Çarşamba BAYER

29 Eylül 1994 Perşembe İNCİ

30 Eylül 1994 Curfe KAHRAMAN

1 EkfHl 1994 GEMİÇ

2 Ekim 1994 Pazar KAHRAMAN

3 Ekim 1994 Pazartesi saüB®
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GİYİMİM?
TAKIM ELBİSELER 

■ KAZAKLAR 
■ GÖMLEKLER 
»BAY ve BAYAN ' 
Ot' GİYSİLERİ \ ■

■MrAk «İYİm «UlerYUzlü 
fflAĞAzA

fili Çatak ue Oğulları 
^^^fernifsubaşrMh. Mesudiye Sk. Otel 
İBMtnurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

Havuzlu kiralık ve 
satılık dair eler,

Satılık 50 iti2 dükkan.
Tel: 513 17 97

Frankfurt 
Kitap Fuarı 
rakorlar 
kırıyor.

Frankfurt Kitap Fuarı 
bu yıl rakorlar kırıyor. 5- 
10 Ekim tarihleri arasın
da düzenlenecek olan 
kitap fuarına 100 ülke
den 8.600 katılımcının 
gelmesi bekleniyor.

Uluslararası yayın 
dünyası 322 bin yapıtı 
içeren devasa, bir kitap 
dağıyla Frankfurt'a ğeli 
yor. Hatta işin ehli olan
lar bile bu yıl yayınlanan 
89 bin . yeni eseri kitap 
selinden ayıklamakta 
zorluk çekiyor.

Fuar Müdürü fuarın, 
"daha önce görülmemiş 
keşif yolculuklarıyla 
dolu bir çalışma fuarı" ' 
olacağını söylüyor.

Kitap Fuarı "Brezilya" 
başlığı altında 13. defa 
ağırlıklı olarak bir konuyu 
tanıtıyor .ve 
Latinamerika'yı üçüncü 
kez fuarın odak noktası 
haline getiriyor. İçerikşel 
ağırlık noktalarının yaşa-' 
ma geçirildiği 1976 yılın
da da fuarın konusu 
Latin Amerika olmuştu. 
!• 9 9 2 y ı lı n d a . i s e 
Meksika'nın edebiyatı 
ve kültürü olmuştu.

Brezilyalılar fuardaki 
katılımları için yaklaşık 
on milyon mark harcı 
yorlar. Sanat, tiyatro, 
dans, film ve okutma 
günlerini kapsayan 300 
etkinlikle Brezilya fuarın 
odak noktası olacak. 
Ülkenin 60 yazarının 
fuara katılacağı 
bildirilmiş. (DID)

SİRRSI GELDİKÇE

Nedir Bu Kadirbilmezlik

Ne kadar da kadirbilmez olduk. 
Belediyemiz milyarlar harcayarak 
rıhtım düzenlemesi yaptı. Yeşil alanlar 
açtı. Gelin, görün, bir bakın ne halde.

Acınacak halde.
Yollar boşken çimenlere basarak 

yürüyen mi ararsınız, çiçekleri ezen, 
koparanımı ararsınız. Dikilen fidanları 
sökmeye uğraşanlar mı. ararsınız. 
Bankları kırıp, parçalayarak oturulmaz 
kılanlarımı ararsınız. Keyif için ışıl ışıl 
yanan elektrik lambalarının kar 
puzlarını patlatanımı ararsınız.! emizlik 
için adım başı konulmuş, bur nunun 
dibindeki çöp kutularına yediği 
çerezin kabuğunu atmayarak yolları 
çöplüğe dönüştürenlerimi ararsınız. 
Hava basmak için gezdirdiği süs 
köpeğini kum havuzlarına, çimenlere 
işeten, kaka ettiren sosyete şımarık- 
larımı ararsınız. V elhasılı ne cins 
ararsanız var, kullanılmaz, ydrarlanıl- 
maz kılmak için o canım, güzelim isti
rahat mahallerini. Karga, kuş besi- 
hdnesi yaptık.

Niçin böyleyiz. Neden bunları yapı 
yoruz. Anlamak mümkün değil.

Sorarım bu tesisler . kimin? Kimin 
parası ile yapılıyor. Kimler yararlanıyor.

Sen, ben, biz Gemlikliler... Mola 
veren turistler/'

Bu bulunmaz' varlığı, nimeti koru
mak gerekmez mi. Hepimizin görevi 
bu değil mi?

Kırıp dökerek, pisleyerek ne yapı 
yoruz? Kimden öc alıyoruz. Gavurun 

’ malı mı. Gavurun bile-olsa insan olan
lar böyle yapmaz, davranmaz, 
Düşünüyorurp da; normal insan nasıl 
yapar bunları, sorumsuzca davranır..

Denge bozulmuş.- Ruhsal denge 
bozulmuş. Toplum bunalım içinde 
genci ihti'yön, cahili okumuşu.ile. ■

Kırılan, dökülen,' kirletilen senin

benim malım. Düşünün o rıhtım 
düzenlemesi yapılmasa idi, o yeşil;! 
alanlar, dinlenme mahalleri, çocuk 1 
bahçeleri, spor tesisleri olmasa idili 
halk nerede dinlenip, bir oh!.. diyeJI 
çekti. Deniz' havası soluyacaktı,|l 
Nerede voleybol, nerede basketböllM 
oynayabilecekti. I

Kırarak,dökerek,, yapılmaması® 
gerekeni bir hünermiş gibi yapmakla® 
her halde güçlerini gösteriyorlar, tat- ll 
min oluyorlar. Acınacak hal. Zavallılık, 11

Be kardeşim, be oğlum, be kızım... | 
gücünü kanıtlayacak öyle yerler var ||| 
ki. Yüz, koş, karate yap, boks .yap,.il 
kürek çek, top oyna. Şiir yaz, resim! 
yap. Yardım derneklerinde çalış, par-| | 
tilerde çalış olmadı Güneydoğu'ya gitll 
güvenlik kuvvetlerine yardımcı ol.| 
Bosna'daki, Azerbaycan'daki kan I 
kardeşlerinin,, din kar d eşle rininl I 
yardımına koş. Onları düşrman zul
münden kurtar. Kahramanlığın ile ; 
övün. Övünelim. Başarmanın hazzını 
tat. Yaraları sar.

Desenize, bu sayılanlar zor işler.: 
Nasıl yapıdır. Kolayı varken, kırmak- 
dökmek pislemek varken neyine değil ] 
mi. Höt diyen de yok yap dur, yaptığın ;

1 yanında kalsın.
Böyle olmamalı. Belde senin.? : 

Hizmet sana. Yapılanı koru, kolla. Kore 
kolla ki daha çoğu, daha güzeli yapık , 
sın. Şehirin her yeri parklarla, spor tesis
leri ile dolsun. Yapanlar, yaptığına piş-" 
man olmasın. Kime yapalım, kadiri 
kıymet mi biliniyor dedirttirilmeye fırsat 
verilmesin. Şevklendirelim yöneticileri 
daha çoğunu yapsın. Pırıl, pırıl, terte 
miz, yemyeşil, mis gibi çiçeklerin kok
tuğu bir şehir olsun Gemlik'imiz.

Bu büyük varlığın kıymetini bilelim.- 
Bu eserlerde bizden sonra gelecek
lerinde hakları var. Unutmayalım

Çevreciler, öyle değil mi?...

KÖRFEZ OFSET I 

MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ

Siyah Beyaz ve Renkli Baskı işleri 
Fatura-irsaliye- Gider Makbuzu-Perakende 
Satış Fişi- Bilet- Müstahsil Makbuzu- Kartvizit- 

El İlanı- Davetiye- Broşür- Kitap- Kaşe-Cilt 
İşleriniz için bizi hemen arayın.

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