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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

^Belediye Meclisi haziran ayı toplantıları başladı
i

K^rf
ANAP CHP işbirliği

5 «Belediye Metlisi haziran ayının İlk toplan
tısını yaptı.
| Toplantıda, Belediye Başkanının 1994-1995 
haziran ayı çalışma raporu okundu. Belediye 

Çalışmaları hakkında bilgi veren raporun 
Kkunmasından spnra kritik oylamada 
başkanın imdadına CHP'li üyeler İbrahim Koç 
ve Gül Buçukoğlu yetişti.
| Muhalefetten Emin Bora ve Ali Okuroğlu'nun 
(eleştirilerinden sonra Koç ve Buçukoğlu, çalış
maları olumlu bulduklarını belirterek, "evet"
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Borusan Boru 
Fabrikaları Genel 
Müdürlüğünün yaklaşık 2 
bin kişilik personeli 

geçtiğimiz pazar günü 
Gemlik Tesislerinde 
biraraya gelerek doyul- 
maz bir piknik yaşadılar.

Gemlik Borusan 
Fabrikasının ev sahipliğini 
yaptığı piknikte yok yoktu. 

• Pazar günü sabah 
erken saatlerde özel oto
mobilleri ve otobüslerle

Gemlik Börusan Tesislerine 
gelen İstanbullu 
Borusanlılar, tesislerin 
restaurant çamlığında 
gün boyu İstanbul stresin
den kurtuldular.

İskelede satıcılık 
yapan dönerçiden, koko- 
reçcisine, ünlü çerezci 
Mehdi'den pamuk helva 
satıcına dek bir çok sökak 
satıcısının dâ yer aldığı 
piknikte j Borusanlılar 
günün.tadını çıkardılar

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLERa| 
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Mini seçimler
Önceki gûn 2 ilçe 34 beldede yapılan yerel seçimlerin 

sonuçları kısa sürede alındı.
Seçimler iktidarın büyük kanadı olan DYP'ye yaradı.
DYP Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller artık partisinin için - 

deki "Şahin"lere karşı daha sert tutum alabilir.
Gerekli ortamı bulduğunda, merkez sağın oylarını kendi 

partisinde toplayabilmek için de erken genel seçime gidebilir.
Bunun için yüzde 80'lere inen enflasyonunun daha da 

aşağılara çekilmesini bekliy ebil ir de...
Hükümetin önünde Gümrük Birliği ve Terörle Mücadele 

Yasasının 8. maddesi gibi zor konular var. Bu konular aşıl - 
madan yukarıdaki konularda uygun ortam olsa bile sandık 
görülmez.

i DYP içindeki karmaşa, Çiller'in elde ettiği avantajları iyi kul
lanmasına bağlı.
i Cumhurbaba'nın Çankaya'dan baskısı, TBMM Başkanı 
Cindoruk'un olur olmaz çıkışları, Başbakanı rahatsız eden 
etkenlerden...

Bunlar giderilmeden, sandık biraz zor görülür.
l Çiller, iç ve dış sorunlarını çözümlediği zaman bundan 
sonra ise "İşte sandık" diyebilir.'

Pazar günü yapılan mini seçimlerden büyük sonuçlar çıkar
mak doğru olmaz.

Devletin tüm olanaklarının kullanıldığı bir seçim yaşandı.
Seçime bir gün kala Kilis'i İl yapma kararı alınması seçmen 

üzerinde olumlu etki bırakmış olabilir.
Bundan genel bir sonuçun çıkarılması ne kadar doğru ola

bilir.
Mini seçimlerle siyasi nezaketsizliği yaşadık topluma karşı. 

Siyasi başarı elde etmek için her türlü rüşvetin kullanılabile- 
c^ini gördük...

Rahmetli Özal'da 9 kez seçime gitti, her gidişininde par- 
lementodaki çoğunluğuna güvenerek seçim yasalarını kendi 
siyasi çıkarlarına göre değiştirdi. O'da birçok yeri ilçe ve il 
y«pb.
, Bugün oynanan oyunları biz daha önce bu sinemada yine 
izlemiştik.

Değişen birşeyin olmadığını görerek üzülüyoruz.
Avrupa Birliğine girerken, Avrupanın siyasi değer 

Yargılarından da birşeyler kapsa bizim şu politikacılarımız, 
jelM birçok torunumuzu çdzerlz.

|r Belediye Meclisinin haziran ayı toplantısında 
meclis organları İçin seçimlerde yapıldı.

Başkan vekilliğine Kaya Kesen yeniden 
atanırken, encümen üyeliklerine ANAP'lı Aslan 
Özaydın, CHP'den İbrahim Koç seçilirken, meclis 
yazmanlıklarına Ğüİ Buçukoğlu ve Ayten Şendil 
yeniden getirildiler.

DYP ve RP'li üyelerin salonu terk ettikleri meclis 
toplantısında komisyon üyelikleri jçih de tarife ve 
imar komisyonu üyelikleri için de seçimler yapıldı.

GEMPORT Yönetirp Kurulu'na başkanın yanın
da Ayten Şendil belediyeyi temsil edecek.

Haberi Sayfa 3‘de

OKULLARIN
YIL SONU 
SERGİLERİ
ARD ARDA
' 1994-1995 öğfetihı yılı..* 
sonunun yaklaşması üze 
rine orta dereceli okulların 
yıl içinde yaptıkları çalış - 
malar sergilenmeye baş
landı.

Bugün, saat 17.00'de 
Anadolu Lisesi öğrenci* , 
lerinin yaptıkları çalışmalar 
Belediye Sargı Salonu'nda 
gösterime girecek.

Haberi Sayfa 2'de

Kısa kısa kısa
TİBEL OTEL E 
TEŞEKKÜR 

:BELGESİ VERİLDİ 
flçemizin en eski otel- 

. -terinden olan Tibel 
Hötel'e Bursa Valisi 
Rıdvan Yenişen tarafın - 
dan teşekkür belgesi 
verildi.

^Geçtiğimiz hafta Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesinde düzenle- 

' törene otel işlet- 
.jrtecisi Recep Yüzücügil 
katıldı. Teşekkür bel- 
Binden bu yıl 30

net yılını dolduran 
Tibel Ötel'e İl turizmine 
•katkılarından dolayı 

§|||ekkür belgesi verildi.

Tüm odaların perdeleri yenilendi 

ANAP'tan 
Halk 
Eğitime 
destek

' Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Faruk Güzel ve 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne ait 
resmi dairenin tüm 
pencerelerine perde tak
tırdılar ve maddi yardımlar
da bulundular.

Haberi Sayfa 3'de

10149 küçük 
ve büyük baş 
hayvana aşı 
yapıldı

İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nce 1995 yıhllk- 
bahar projeli aşılamalar 
çerçevesinde İlçemizde 10 
bin 149 baş hayvana sap, 
sığır vebası ve kuduz aşısı 
yapıldı.

Sap aşılarının sürdüğünü 
belirten İlgililer, 3222 baş 
sığırın da sığır vebasına 
karşı aşılandığını söylediler.

Haberi Sayfa 3'de

&UNĞİPEK 
FABRİKASINA YENİ
MÜDÜR ATANDI
Sunğipek
Fabrikası Müdürü 
Burhan Akça 
Çanakkale Sentetik • 
Ayakkabı fabrikası 

'Müdürlüğüne 
atanırken, bu göreve 

(Şgtıkamış Ayakkabı
Fabrikası Müdürü Remzi 
'.Şahin getirildi.

Haberi Sayfa 3'te 
JÖr. Naci Özokur 
ameliyat oldu 
İlçemizin sevilen he,kim

lerinden Naci Özokur, 
geçtiğimiz hafta Bursa

Fakültesinde
•başarılı bir prostat 
ameliyatı oldu. 
.Hastaneden taburcu 
’blpn Dr. Naci Özokur, 
■ÖVİnde dinleniyor. 
İŞ BANKASINA 
YENİ MÜDÜR
ATANDI

SfBankası Müdürü 
ecmi Aygın'ın emekli 
.olması üzerine bu 

!©reve Samsun
Örşamba'dan Haşan 
İker atandı.

Haberi sayfa 2'de

"STEPNE"
Yılmaz Akkılıç 'ın 

yazısı

2. Sayfamızda

9)ü0ün, O^işan, günnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz. 
BİZİ MUTLAKA AK AVINIZ.

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

Gemlik Körfez bu sayısında 
dopdolu

YILMAZ AKKILIÇ
"Köşemden" adlı köşesinde "Stepne"
NECATİ KARTAL
“Kartalın Gör Dediği " adlı köşesinde

"Günümüzdeki Seçim ve Gemlik'e Vaadi er"
Konuk yazar'köşemizde
EROL GÜRÇAY "Büyükşehir“e
İNAN TAMER
"Sırası Geldikçe" adlı köşesinde "Doğal

Varlıklarımızı Koruyalım"
GONCA YERLİYURT
"Renkler" adlı köşesinde "Hastalıkları biz

Yaratıyoruz" temalarını işliyorlar.

biıincibkiĞ; ,

Emine 
Alkaya'nın 
başarısı

Burda adlı kadın der
gisinin Türkiye çapında 
4. ke^ açtığı Moda 
Giyim yarışmasında 
Emine Alkaya Türkiye 
birincisi oldu.

Diş Hekimi Doğah 
' Alkaya'nın eşi olan 
Emine Alkaya, yarış
maya işlemeli giysiler 
dalında "fermuarlı giysi" 
adlı elbisesi ile katıldı.-

Alkaya'nın çalışması 
İtalya'nın Trieste 
kentinde'yapılacak 
olan Avrupa finallerinde 
Türkiye'yi temsil edecek.

Haberi Sayfa 3'de

Ozelü;
Köseoğlu 
Lisesi ilk 
mezunlarını 
veriyor

Özel Köseoğlu Lisesi 
ilk mezunlarını vermesi 
nedeniyle 9 Haziran 
1995 Çarşamba günü 
okullarında özel bir 
program yapac,aklar.

İlgililer, ilçemizde ilk 
özel okulun Özel 
Köseoğlu Lisesi 
olduğunu bildirdiler.

Program cuma günü 
saat 14.00'de kokteyl ile 
başlayacak.

Haberi Sayfa 3'de

İlçe Milli Eğitim Müdürü öldü

Celal Yüce 
kalbine yenildi

?* . İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Celal Y^.ce, 
geçtiğimiz hafta geçirdiği 
kalp krizi sonucu evinde 
öldü.

1992 yılında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
görevine başlayan ve 
ölesiye dek bu görevi, 
sürdüren Yüce, evli ve 4 
çocuk bdbası idi.

Geçirdiği kalp krizi ile 
yaşama veda eden 
Yüce İğin geçtiğimiz 
hafta cuma günü saat 
12,00'de hükümet konağı 
önünde tören, düzenlen
di. Burada çalışmaları 
anlatıldı ve cuma 
namazından sonra 
toprağa verildi.

Haberi Sayfa 3'de
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VURAN VURANA.... 
Kimi insan 
Kimi arsa 
kimi parsa 
Kimi deniz 
Kimi göl 
Vuramadın? 
Acından, öl....
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KARTAL w GÖR DEDİĞİ

Necati

STEPNE
Ara yerel seçimin sonuçları ANAP'ta 

ve CHP'de tartışılacağa benzer. 
Yaşadığımız bu deneyimin ardından, 
ana muhalefet partisinde Genel 
Başkan Mesut Yılmazın performansının 
enine boyuna ciddi biçimde irdelen
mesi beklenmelidir. DYP'nln önceleri pot 
üstüne pot kıran Genel Başkanı Tansu 
Çiller'in zaman içinde gösterdiği geliş 
meye, ANAP'ta Mesut Yılmazla kur
mayının ayak uyduramadıkları artık 
ayan beyan ortada.

Dikkatinizi çekmiştir, Çiller pazar 
akşamı seçim sonuçlarının alınmasının 
ardından parti genel merkezinde yap
tığı konuşmaya "basketbol" ve "futbol" 
milli takımlarımızın başarılarını överek 
başladı. Lafı döndürüp dolaştırdı, DYP 
ve ANAP'ın seçmen tabanlarının bir
birinden farksız görüşlere sahip bulun
duklarına getirdi ve "sağ seçmen 
tabam"nın DYP'ye destek vermiş 
olmasından duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Hani uygun düşer mİ bilemem 
ama, Çiller sanki ANAP seçmenine 
"Gelin canlar bir olalım" mesajı verdi.

Sonuç ne olur, şimdiden kestirilemez. 
Ancak Sayın Yılmaz'ın ideolojik farklılık 
ve ilkesel bütünlükten uzak "takatuka 
muhalefetinin, sağ seçmen tabanında 
çekiciliğini yitirmeye başladığı anlaşılı 
yor. Ara yerel seçim sonuçlarının ortaya 
çıkardığı gerçek bu...

* * *

CHP'ye gelince....
Aslında ANAP'la CHP'nin seçim 

kaybediş nedenleri arasında benzerlik - 
ler var Her iki parti de "ideoloji" ve "ilke 
ler" bakımından açmazda. Ne var ki, 
ANAP'la DYP arasında gerek "ideoloji" 
gerekse "ilkeler" bazında var olan 
"aynılık" dolayısıyla Mesut Yılmaz'ın işi 
daha zor., Yani ANAP ve Yılmaz, 
bocalamakta bir ölçüde haklı.

Oysa CHP ve Çetin açısından durum 
değişik, CHP ve Çetin, hem "ideoloji" ve 
hem de "İlkeler" yönüyle farklı bir siyasal 
çizginin temsilcileri. Dolayısıyla 
seçmene DYP ve ANAP'tan daha 
değişik mesajlar verebilme şansına 
sahipler. Ama CHP ve Çetin, şimdiye 
değin bu şansı kullanamadılar, -gallba- 
kullanmaya da pek niyetleri yok - 
kuşkusuz Hikmet Çetin in bu konudaki 
sorumluluğu, "genel başkanlık 
dönemiyle sınırlı tutulamaz. -

Seçimin hemen ârdından da 
görüldü ki, CHP, asıl kaybediş nedenleri 
"es" geçip, sorumluluğu bir "günah 
keçlsi"nin sırtına yüklemeye hazırlan* 
yor.

f GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

I
 Yıl:22 SAYI: 1066

Fiyatı :5.000 TL.
||||feahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

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

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET

Günah keçisinin adı : Aydın Güven 
Gürkan....

Sayın Gürkan her dönemde "iri 
laflar" söyleyip, ardı sıra beklenmedik 
“tutarsızlıklar sergilemekle ünlü bir poli
tikacı. Hani bizde "Hocanın dediğini 
yap, arkasından gitme" diye bir atasözü 
var ya, işte böyle bir karakter. Bir bakı 
yorşunuz "doğru"yu söylüyor, ama 
ardından öyle bir "çam" deviriyorki, 
apışıp kalıyorsunuz.

Bu son olayda da böyle. Hoça'nın 
söyledikleri "doğru" ama davranışı "yal- 
nış". Ve lâkin CHP'nin Kilis'te seçimi 
yitirmemesinin suçunu Gürkan'ın sırtına 
yıkarak işin içinden sıyrılmaya kalkış - 
mak, bir bakıma sorumluluktan kaçmak 
ve hastalığın gerçek nedenini görmez
den gelmek demektir.

CHP ve Çetin önce şunu bilmek 
durumundadırlar: Sosyal demokratlar, 
kendilerini "liberal" gösteren "sağ" parti
lerin uyguladıkları yöntemlerle başarıya 
ulaşamazlar. Zira seçmen katında 
inandırıcılıklarını yitirir, yalama olurlar. 
Sayın Hikmet Çetinin "Kilis ya II olacak, 
ya II olacak!" diye yırtınmasının 
yaratının olmayacağı daha baştan bel
liydi. Koalisyon'un patronu Sayın Çiller'in 
"İt kararnamesl"ni koltuğunun altına 
sıkıştırıp seçimden bir gün önce oraya 
gideceğini ve Kilislilere müjdeyi bizzat 
vererek parsayı toplayacağını anlama
mak için yeterinden fazla akıllı olmaya 
gerek var mıydı yani?

Kaldı ki Kilisliler, koalisyon'otompbili 
nin dört tekerleği de döner dururken, 
bagajdaki "stepne"ye niye bel 
bağlasınlardı? Nitekim stepne "patlak" 
çıkmıştı. Aydın Hoca çiviyi koyup 
havasını indirivermişfi işte? 

★ ★

CHP, ara yerel seçimden yüzde 19'la 
ikinci çıkmasıyla övünmeye kalkışma - 
malıdır, Sosyal demokratlar, önce 
Demir.el'in, ardından da Çiller'in 
"büyü"süne kapılmış lider takımının 
aymazlığıyla yok olmaya doğru emin 
adımlarla gidiyorlar bence.

Aydın Hoca'yı partiden atmaya 
hazırlanan, ancak adayı çekilmiş ve 
seçimde sadece "üç" oy çıkacağı 
önceden belli Kirazlı'ya genel başkasını 
-hem de bu durumdan haberi olmasına 
karşın, bile bile- getirerek maskara 
eden genel başkan yardımcısına gele - 
ceğini emanet eden partiden hayır 
gelmez.

CHP önce gerçekten "Atatürk 
geleneği"ne sahip çıkmalı ve "sosyal 
demokrat" olmalıdır, "stepne" değil...

İSİM 1ASHİHİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nln 

1.6.1995 tarih 1995/550 
esas 1995/569 karar 

sayılı lamı ile
BursalI olan soyadım 
Kaplan olarak tashih 
olunduğu ilan olunur.

BÜLENT BURSALI

KÖRFEZ

Özel
Köseoğlu 
Lisesi ilk 
mezunlarını 
veriyor

Özel Köseoğlu Lisesi bu 
yıl ilk mezunlarını vermesi 
nedeniyle okullarında özel 
program düzenledi.

Özel Köseoğlu Lisesi 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada 1991-1992 
öğretim yılında Gemlik 
Orhangazi yolundaki 
okullarında ilçede ilk kez 
özel okulu hizmete açıldığı 
ve bu yıl birinci mezunlarını 
vereceği bildirildi.

Özel Köseoğlu Lisesi ilk 
mezunlarını vermesi 
nedeniyle 9 Haziran 1995 
cuma günü saat 14.00'de 
okul binasında kokteyl 
düzenledi.

Okulların 
yıl sonu 
sergileri 
ard arda

1994-1995 öğretim yıllı 
sonunun yaklaşması üze 
rine ilk ve orta dereceli 
okullarda ard arda yıl sonu 
sergileri açılmaya baş
landı.

Halk Eğitim 
Müdürlüğü'nün sergilerinin 
geçtiğimiz hafta sona 
ermesinden sonra Endüstri 
Meslek Lisesi Belediye Sergi 
Salonu'nda öğrencilerinin 
bir yıllık çalışmalarını 
sergilerken, bugün saat 
17.00'de Anadolu Lisesi 
öğrencileri yaptıkları resim 
iş çalışmalarını Belediye 
Sergi Salonu'nda gösterime 
sunacaklar.

GÜNÜMÜZDEKİ SEÇİM ve 
GEMLİK'e VAADLER

Partilerin doğrudan ya da dolaylı olarak siyasi 
merkezi/yerel proje ve çözüm önerilerinin kalmadığı 
seçmenle kurulacak yegane yolun 'rüşvet' oldul 
günümüzde; olanları ibretle izliyoruz.

620 seçmeni bulunan Kirazlı'da 73 yıldır unutulan 
sağlık ocağı sorunu, son 10 gün içerisinde- hukumej 
kanalıyla-DYP-Bursa belediyeleri kanalıyla-ANAP I 
adet açılış yaparak çözüverdi(l)

Sadece bu kadar mı? Hayırl Daha neler neler...!
İhracat teşvikleri, tarım kredileri, imar durura 

okul, yurt, köprü, baraj, hamam, hamam tellakıj 
Ne istersen....

Ve hatta kesmedi “Uludağ milli parkını" vereni! 
oldu.

Buna karşın iktidar olanaklarını kullanamayan bw 
muhalefet partisi "Cennet" bile vaadetti.

Hey be hey.... Böyle mezat dostlar-başına... 1
Kirazlı'lılar kendi köylülerinin cenazelerine ■ 

omuz bile veremediler. -Parlementerler dahil! 
siyaset esnafı (diğer adıyla siyaset erkan'ı) "olmaz 
cenazenizi biz taşıyacağız" deyip, mezarlığa kadar 
kendi omuzlarında götürdüler rahmetlileri... . ■

Bu teveccüh ve bu vaadlerin bu kadar bol 
olduğu günümüzde; siyasal/yerel proje üretimi! 
uğraşmanın, memleket ve toplum menfaatine 
kazandırdığı sadece bir hiçtir. Ve hatta zararlıdır(l)I

Bizimkisi “Müslüman mahallesinde salyangoz sat; 
maya" benziyor. Ne alıcısı var, ne satıcısı...

İyisi mi, günümüz politikasıyla bakarsak GEMLİK 
olarak ne yapmamız gerekirdi, "Bu vâad ve 
tevecühe mashar olmak" için, bir onu inceleyelim,'

Önce bir.günah keçisi lazım. Kimdir O? .
-Kim olacak Sayın Başkan Nurettin Avcı. ■
Günümüz politikasıyla Başkan bir istifa edece! 

ve hâttâ belediye meclisi üyeleri de ederse, kay] 
maklı ekmek kadayıfı...... olurdu.

Gemlik'te seçim var.
Hemen asılacaktık; Onlarda verecekti (vaadlefl
Gemlik'e 2 üniversite, 2 tam teşekküllü spor kom 

pleksi, 2 kültür sarayı, 3 Anadolu Lisesi, 10.000 konul 
lu uydu kent, serbest bölge, 100 trilyon turizm teşvii 
pirimi, İstanbul ve Marmara şehir vapur hizmet! 
merkezi, 3000 yatak kapasiteli tam teşekküllü 9 
hastahane. Körfezin temizlenmesi, 2 adet çevre 
yolu, şehirler arası otobüs terminali, 100 trilyon zirai 
kredi, 5 küçük sanayi sitesi, 5 katlı’otopark, yollar, 
köprüler ve çevre düzenlenmesi için 200 trilyon 
hibe kredi ve yakışıklı bir vali... Daha neler neler.... | 
, Ah Başkan! gördün mü? Yaktın bizi...

Belki de “Başkent" vaadedeceklerdi.....(!)(?) 1

ÇATAK
GIYIAI

Bankası'na 
yeni müdür 
atandı

Gemlik İşbankası 
Müdürü Necml Aygın'ın 
emekli olması nedeniyle 
yerine 24 yıllık memur 
Haşan Şeker atandı.

Evli ve iki çocuk babası 
olan Şeker, Samsun 
Çarşamba'da görev yap
maktaydı.

Eski Müdür Necml Aygın 
emekli olduktan sonra 
İlçemize yerleşti.

KAZAKLAR GÖMLEKLER

®' GİYSİLERİ

KAYIP

Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim

Fakültesl'nden almış 
olduğum kimlik kartım 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Orhan ERDEM

çAtAIc cIYkn cülerYüzlÜ 
a AğA'zA

fili Çatak ue Oğulları
Demirs

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantıları Başladı.

■ Belediye Meclisinin Haziran ayı 
olağan toplantılarına başlandı. Meclis 

(organlarının seçimlerinin yapıldığı 
I toplantıda ANAP'lılar CHP'Iller ile işbirliği 
yaptılar.

Belediye Meclisinin Haziran ayı birin- 
kİ toplantısı Perşembe günü saat
14.00'de Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın başkanlığında toplandı.
f Bir önceki Belediye Meclis 
tutanağının okunarak kabul edilmesin
den sonra gündem maddelerinin 

^görüşülmesine geçildi. Belediye 
başkanı Nurettin Avcı'nın 1994-1995 
Haziran ayları arasındaki çalışma 
raporu okundu.
| Çalışma yılı içinde 1235 encümen 
Kararı alındığı, 6 yoksul, 38 ise asker 
gailesine yardımda bulunulduğu belirtil
di. Kamyon garajı kamulaştırmasının 
yapıldığı, zabıtaca 480. adet zabıt 
tutulduğu, 395 çiftin nikahının kıyıldığı, 
1994 yılında belediye gelirler bütçesinin 
98 milyar 66 lira olmasına karşın, gider - 
lerinin 88 milyar 640 milyon lira 
olduğunu bildirildi.
| Çalışma raporuda, Temizlik İşleri 
Müdürlüğüne iki adet sıkıştırmalı çöp 
kamyonu alındığı, çöp kamyonu 
sayısının 16 olduğu vurgulandı.
[ Otobüs İşletmesi hakkında verilen 
bilgilerde ise, 1994 yılı içinde 2 milyon 
416 bin 335 kişinin taşındığı, otobüs 
işletmesinde toplam gelirin ise 20 mil
yar 293 milyon lira olduğu açıklandı.

Su İşletmesi konusuna da değinilen 
raporda, Manastır'ın su sıkıntısının 
giderilmesi için 1500 tonluk deponun 
inşaatının bitirilmesine karşın, bağlantı 
çalışmalarının yarım kaldığı bildirildi. 
Ote yandan Askerlik Şube yanına 
yapılan 5 bin tonluk su deposunun 
bağlantı çalışmalarının tamam - 
landığını, yakında çalışmalara 
başlanacağı belirtildi.

Belediyenin her birimi hakkında 
yapılan çalışmalar konusunda bilgi 
veren raporda, çalışmaların karşılığının 
1995 yılı içinde alınacağı ileri sürüldü.

OYLAMA YAPILIYOR
Belediye Başkanının çalışma

raporunun okunmasından sonra 
muhalefet adına RP'den grup sözcüsü 
Ali Okuroğlu, DYP'den ise Emin Bora 
çalışmaları eleştirdiler. Muhalefet 
üyeleri belediyenin 1994 yılında çok 
kötü bir yönetim sergilediklerini çalış
malara red oyu verecekelerini söyledi 
ler.

Başkanın çalışmalarına ANAP'lılar 
yanında iki CHP'li üyenin olumlu oy ver
mesi sonucu başkanın çalışmaları 
meclisten geçti.

6 Refah Partili 6 da DYP'li üyenin 
"red" oylarına karşın 12 ANAP ve 2 
CHP'li meclis üyesinin "evet" oyu 
başkan Avcı'nın rahat nefes almasına 
yetti.

SEÇİMLER
Belediye Başkanının Meclisten 

güven oyu almasından .sonra 1995-96 
çalışma raporu kabul edildi.

Daha sonra ise meclis organlarının 
seçimlerine geçildi. Bu arada 
CHP'lilerin ANAP'lılarla ittifaka gitmesi 
RP Ve DYP'lileri kızdırdı. DYP'li Osmal Sal 
dışında tüm muhalefet salonu terk etti.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
başkanvekilliğine Kaya Kesen'i 
atadığını bildirdi.

İkinci Başkan vekilliğine ise Ali Avcı 
getirildi. Meclis yazmanlıklarına Gül 
Buçukoğlu ve Ayten Şendil yeniden 
seçilirlerken, encümen üyeliklerine 
ANAP'tan Aslan Özaydı.n, CHP'den 
İbrahim Koç getirildi.

Daha sonra komisyon seçimlerine 
geçildi. İmar Komisyonu üyeliklerine: 
Osman Sal, Engin Kökçam, Ömer 
Uzunkaya, Hüseyin Ulukaya, Mehmet 
Dinç, Aydın Kaya, Gül Buçukoğlu, 
Haydar Gül seçildiler.

Tarife Komisyonuna ise:ANAP'tan 
Ayten Şendil, Ali Avcı, Hüseyin Ulukaya, 
Şükrü Onal, CHP'den İbrahim Koç, Gül 
Buçukoğlu, RP'den Haydar Gül, İbrahim 
Çetin, DYP'de ise Osman Sal getirildiler.

GEMPORT yönetim Kurulu üyeliğine 
ise ANAP'lı Ayten Şendil seçildi.

İmar konuları İmâr Komisyonuna 
sevk edildi.

Toplantı saat 21 .oo de son buldu.

Burda Dergisinin açtığıMODA giyim yarışmasında birinci oldu

Emine Alkaya’nm başarısı
Burda adlı kadın dergisinin Türkiye 

'çapında açtığı Moda Giyim 
Yarışmasında Emine Alkaya, Türkiye 
birincisi oldu.

Diş Hekimi Doğan Alkaya’nm eşi 
olan Emine Alkaya, dört katagoride 
düzenlenen yarışmaya İşlemeli giysiler 
dalında "fermuarlı giysi" adlı elbise ile 
katıldı.

Geçtiğimiz pazar günü ünlü 
modacıların seçici kurulu oluşturduğu 
seçmelerde 150 giysi arasından

yapılan elemelerde finale kalan 
"Fermuarlı giysi", dalındgbirinci oldu.

23-24 Eylül tarihinde İtalya'nın Trieste 
kentinde Avrupa finallerine katılacak 
olan Emine Alkaya'nın çalışması 
Türkiyeyi temsil edecek. Burda dergisi 
Moda Giyim yarışmasını 4. kez düzen
ledi.

Yarışmaya profosyonel terziler dışın - 
da her branştan hanım katıldı.

Emine Alkaya'nın başarısı ilçede 
seviçle karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü öldü.

Celal Yüce 
kalbine yenildi

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Celal Yüce(51) 
geçtiğimiz hafta 
geçirdiği kalp krizi soru- 
cu evinde öldü. Yüce 
için resmi tören düzen
lendi.

1.992 yılında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
görevine atanan, öle
siye dek bu görevi 
sürdüren Celal Yüce, 
geçtiğimiz hafta rahat 
sızlanarak rapor aldı. 
Evinde dinlenen 4 
çocuk babası Celal 
Yüce, ilkokul müdürlük
lerinde bulundu ve yatılı 
bölge okülu müdürlüğü 
yaptı. Bir arada 
Diyarbakır Halk Eğitim 
Müdürlüğü görevinde 
de bulunan Yüce 1978 
yılında DYP'den Ağrı mil
letvekili adayı oldu. 
Seçilemeyince öğret
menliğe dönen Yüce 
Gemlik Haydariye ve

Umurbey'de öğretmenlik 
yaptı. Bir ara görevi 
bırakarak tekrar döndü. 
Hüseyin Alga'nın 
görevden alınmasıyla 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine 
süpriz bir şekilde atan
ması, Gemlik'te siyası 
tartışmalara neden 
oldu. Bu nedenle DYP 
İlçe örgütü bir süre 
karıştı.

Görevinden alınan 
Yüce, yeniden görevine 
dönmeyi başardı.

Geçirdiği kalp krizi 
sonunda yaşama veda 
eden Celal Yüce için 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 12.oo de 
Hükümet Konağı 
önünde tören düzen
lendi. Burada Yüce'nin 
çalışmaları anlatıldı. 
Yüce, daha sonra cuma 
namazından sonra 
toprağa verildi,

10149 küçük 
ve büyük 
baş hayvana 
aşı yapıldı 
İlçe Tarım Müdürlüğü'nce 
1995 yılı ilkbahar projeli 
aşılamalar çerçevesinde 
Gemlik'te 10 bin 149 baş 
hayvana şap, sığır vebası 
ye kudus aşısı uygulandı. 
İlgililerden aldığımız bil
gilere göre, aşılama çalış - 
maları kapsamında 1940 
baş sığır ve 4843 baş koyun 
ve keçiye şap aşılaması 
yapıldı. Şap aşı çalış - 
malarının sürdürüldüğünü 
bildiren yetkililer, 3222 baş 
sığırın da sığır vebası 
hastalığına karşı aşı - 
landığını bildirdiler.
Öte yandan 144 köpek 
kuduza karşı koruyucu aşı 
oldu. 1995 yılı sum tohumla
ma çalışmalarının - 
sürdürüldüğü, 350 hayvana 
sunni tohumlama yapıldığı 
öğrenildi.l İçe Tarım 
Müdürlüğü veterinerlerince 
dairede 89 hayvan 
muayene edildi, 3 bin 
büyük, 5 bin küçük baş 
hayvana da tarama 
yapıldı

Sunğipekte kan değişimi 

Burhan Akça 
Çanakkale'ye 
atandı
Yeni Müdür Remzi 
Şahin Sarıkamış'tan 
geldi

Sunğipek Viskoz 
Mamulleri Sanayi A.Ş. 
Genel Müdürü Burhan 
Akça, Çanakkale Sentetik 
Deri Fabrikası Genel 
Müdürlüğüne atanırken, bu 
göre Sarıkamış Ayakkabı 
Fabrikası Müdürü Remzi 
Şahin getirildi.

Özelleştirmesi, beklenen 
Gemlik Sunğipek 
Fabrikası'nda Burhan 
Akça'nın görevindefi alın
masından sonra Müdür 
İdari Yardımcılığı görevine 
Ticaret Müdürü Erdal Bekçe 
getirildi. Erdal Bekçe, den 
boşalan göreve de Nazmi 
Gür atapdı.

Sunğipek Fabrikası 
Genel Müdürü Remzi Şahin 
fabrikadaki görevine 
başladı.

Gonca YERLİYURT
HASTALIKLARI BİZ YARATIYORUZ

Tüm odaların perdeleri 
yenilendi 

ANAP'tan 
Halk Eğitime 
destek
Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Faruk Güzel ile 
Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğüne ait 
resmi dairenin tüm 
pencerelerine perde yap
tırdılar.
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne perdelerin 
takılmasından sonra Müdür 
Kemal Çetinoğlu, yardım
da bulunan Güzel ve 
Dinç'e teşekkür etti.

Borusan
Arıtma tesisi 
yarın açılıyor 
Borusan Gemlik Boru 
Fabrikasının üretiminde kul
lanılan sularını arıtarak 
yeniden kazandıran Arıtma 
Tesisleri yarın saat 1 l.oo de 
düzenlenecekn törenle 
hizmete girecek.
Daha önce fabrikasa 
içinde bulunan arıtmanın 
daha modern hale geti 
rilmesi için Borusan firması 
tarafından imal edilen arıt
ma tesisi, üretimde kirlenen 
suları arıttıktan sonra içinde 
canlı yaşıyacak hale 
getiriyor.

Hafta başında bir yakınım omiriliğinden ameliyat 
olmak zorunda kaldı. Şu son günlerde neredeyse her *' 
5 kişiden birinin sorunu olan bel ağrısı artık dayanıl
maz boyutlara ulaşmıştı ve tek çözüm olarak amel 
iyat gerekiyordu. Uzun araştırmalar sonucu Bursa 
Devlet Hastanesi'ne Operatör Doktor Mesut Heper 
başkanlığında bir ekibin ameliyatı yapmasına karar I 
verildi ve şükür başarılı bir operasyon geçirdi. 
Bugünlerde normal hayata dönmeye çalışıyor. 
Onunla ilgilenirken zaman zaman sîzlerle de pay- 1 
laştığım Loisa Hay'ın "Düşünce Gücüyle Tedavi" 
kitabında yer alan bir bölümü hatırladım. Hay'e göre 
bedenimizde hastalık denen şeyi aslında kendimiz 
yaratıyoruz. Ve hayatta herşeyin olduğu gibi bedenin 
de içsel düşünce ve inançlarımızın bir aynası 
olduğunu söyleyen Hay, bakın neler diyor.

"Dinlemesini bilirsek bedenimiz dalma bizimle 
konuşur. Bedenimizin her hücresi, düşündüğümüz her 
düşünceye, söylediğimiz her söze karşılık verir.

Sürekli söylediğimiz ve düşündüğümüz şeyler, 
beden yapınızı, şeklini, sağlığı ve hastalığı oluşturur. 
Asık görünüşlü bir surata sahip kişi, bu görünüşünü 
sevecen ve mutlu düşüncelerle oluşturmamıştır.

Yaşlı İnsanların yüz ve bedenleri açık bir biçimde 
hayat boyu sürdükleri düşünce kalıplannı yansıtır. Siz 
yaşlandığınızda nasıl görüneceksiniz?*

Kitapta hemen her hastalığın zihinsel bir nedenden , 
kaynaklandığı belirtiliyor. İşte size birkaç örnek...

Sırt, destek sistemimizi temsil eder. Sırt sorunları | 
genellikle yeterince destek görmediğimizin ifadesidir. 
Sıklıkla bizi işimizin ailemizin, eşimizin desteklemediğini > 
düşünürüz. Üst sırt ağrıları, duygusal destek yoksun- i 
luğunun hissedilişidir. Kocam/ sevgilim/ arkadaşım/ 
patronum beni anlamıyor, desteklemiyor.

Orta kısım suçluluk duygusuyla ilgili. Geçmişimizde | 
arkamızda kalan şey. Arkanızda ne bıraktığınızı ! 
görmekten mi korkuyorsunuz ya da arkada birşeyi mi i 
gizliyorsunuz? Sırtınızdan hançerlenmiş gibi mi I 
hissediyorsunuz? Gerçekten bitip tükendiğinizi mi ' 
hissediyorsunuz? Ekonomik sorunlarla bir çıkmaz , 
içinde misiniz? Ya da ekonomik endişeleriniz çok mu . 
fazla? Bu durumda alt sırt bölgenizde sorunlarınız ola
caktır. Parasızlık ya da parasal korku bunu yaratacak- 
tır. Miktarın hiç önemi yok...

Kalp, tabii ki sevgiyi, kanımız da sevinci temsil 
ediyor. Kalbimiz sevgiyle bedenimizin her noktasına 
sevinci pompalıyor. Kendimizi sevgi ve sevinçten yok
sun bırakırsak, kalbimiz daralır ve soğur. Sonucunda ; 
kanımız sağlığını yitirir ve anemi, anjin ve kalp krizlerine 
doğru yol alırız.

Kalp, kriz yaratmaz, krizi yaratan bizleriz.
Yaratığımız dramlara ve oyunlara kendimizi öyle- } 

sine kaptırırız ki her an çevremizde olan küçük sevinç
lerin farkında olmalıyız. Yıllar.boyu sevinçleri 
kalbimizde öylesine sıkıp atarızki, bu artış ağrı verir. , 
Kalp hastalıkları olan kişiler asla mutlu kişiler değildir. -I 
Hayatın güzelliklerini görmek için zaman ayırmazlar. 
Bu değer bilmezlikle bir kalp krizi daha yaratırlar.

Altın kalpli, taş yürekli, açık kalpli, kötü yürekli, I 
sevecen kalpli, sıcak kalpli.... Kalbiniz nerede?

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

O Müteahitlere O Kooperatiflere O Şahıs inşaatlarına

KALİTELİ -UCUZ VE YERİNE TESLİM

PRES KAPI VE KASALARI»
ISI CAMLI STANDART DOĞRAMALAR

ÖZEL SİPARİŞLER

İstiklal Cad. No. :84 GEMLİK (Sağlık Ocağı Karşısı )T el: 514 21 83
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ÇİFTÇİ KÖŞESİ Ferit BADEMCİ
Veteriner Hekim
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü

SIĞIR VEBASI HASTALIĞI
Çok bulaşıcı ve çok öldürücü bir 

hastalık olduğu için eski çağlardan beri 
sığır yetiştiricilerinin korkulu rüyası olan 
sığır vebası hastalığı 1991 sonbaharın
da ülkemizin aktüel konularından biri 
haline gelmiştir.

Sadece sığır yetiştiricileri ve besiciler 
değil, et ve süt tüketicisi olan geniş 
halk kitleleride bu hastalığı konuşmak
tadır.

Sığır vebası sığır ve mandalarda 
görülen salgın bir hastalıktır. Hastalık 
genel durgunluk, bitkinlik, halsizlik, yük
sek ateş, gözyaşı, burun akıntısı ve 
salya akıntısı gibi belirtilerle birden 
ortaya çıkar. Uç gün içinde bütün 
sindirim kanalında şiddetli kangrenli ve 
ülserli yangı şekillenir. Dördüncü günde 
başlayan çok şiddetli ishal sonucu 
hayvan birkaç gün içinde ölüme sürük
lenir. Ahırdaki hayvanların tümü hasta
lanır ve hemen hemen hepsi öldüğü 
için sığırların en öldürücü ve en 
bulaşıcı hastalığının sığır vebası olduğu 
kabul edilir. ,

Sığır vebasının etkeni bir virüsttür. 
Virüs dış ortamda dayanıksızdır. Sığır 
vebası virüsü sadece sığır ve mandalar 
sığır vebası hastalığını meydana getirir. 
Sığır vebası domuzlarada bulaşır, fakat 
hastalık yapmaz. Domuzlar taşıyıcı 
görevi görebilirler. Sığır vebası insan, 
diğer çiftlik hayvanlarına ve ev hay
vanlarına geçmez. Sığır vebası insan 
sağlığı ile doğrudan ilgili bir hastalık 
değildir.

Hastalık belirtilerinin ortaya çıkışın - 
dan ölüme kadar hayvanlar soluduk
ları hava ile, gözyaşı akıntısı, burun 
akıntısı, salya akıntısı, dışkı, idrar ve süt - 
leri ile etrafa bol miktarda mikrop

saçarlar.
Hayvan pazarları ve panayırlarda 

değişik bölgelerinden gelen hayvan
ların bir araya toplanması ve bölgeler 
arasında hayvan nakillerinin yapılması 
hastalığın yayılmasında çok büyük rol 
oynamaktadır. Özellikle hastalık çıkan 
bir ahırda, sağlam görülen hayvanların 
kaçırılarak başka yerlere nakledilme- 
si(hatta kötü amaçlı kişilerce pazarda 
satılması) çok büyük tehlikeler yarat
maktadır.

Hastalığın tedavisi mümkün değildir. 
Bu nedenle hastaların, hastalıktan 
şüphe edilenlerin bulundukları yerde 
öldürülerek ahıra en yakın mahalle iki 
metre derinlikteki çukurlara gömülmesi 
gerekir. Sağlıklı bütün sığır ve mandalar 
en kısa sürede veteriner teşkilatınca 
aşılanır.

Sığır vebası ihbarı mecburi ve tazmi- 
natlı bir hastalıktır. 3285 sayılı hayvan 
sağlık zabıtası kanununun hükümlerine 
uygun şekilde veteriner hekim 
raporuna istinaden öldürülerek 
gömülmek sureti ile imha edilen hay
vanların takdir komisyonlarınca sap
tanan gerçek bedelleri devletçe 
tazmin edilir. Bu nedenle ahırında 
hastalık çıkan üreticiler hiç vakit kay
betmeden olayı en yakın mülkiye 
amire ve ya doğrudan veteriner teşki
latına haber vermelidir. Bulundukları 
yerden başka bir yere nakledilecek 
hayvanlar için muhakkak menşei 
şahadetnamelerdi ve sağlık raporları 
mevcut olmalıdır.

ilçemizde son dört yıldır bütün sığır 
hayvanları her yıl aşılanarak sığır 
vebasına karşı koruyucu tedbirler alın - 
maktadır.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 

Dosya No: 994/775.T

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı,
Gemlik Tapu Sicilinin Osmaniye Mahallesi Yıldırım Sokak Pafta :26, ada: 75 ve 

parsel :94 te kayıtlı 443.35 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen kargir 
apartmanın 4/40 arsa paylı (4) nolu meskenini (birinci katta) bir koridor, bir 
salon, balkonlu salona bitişik bir oda, ayrıca iki odası bulunan mutfak, banyo ve 
Wc ayrı ayrı elektrik ve suyu mevcut daimi mesken olarak kullanılan taşınmaz 
bilirkişi tarafından 500.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Mesken açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 17/7/1995 pazartesi günü saat 14.00 den 14.20'e 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 şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyla 27/7/1995 perşembe günü aynı yer 
ve aynı saatlerde ikinci artırma çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artır - 
ma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve 
bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmasza satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri 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.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aki takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesel- 
silen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temeryırrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup masrafı verildiği takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 994/775.T sayılı dosya numarasıy - 
la müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur.

konuK

BÜYÜKŞEHİR'e

Bağlanması ne getirecek. Ne götürecek.
Gemlik Belediyesi'nin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanması yönünde 

çalışmalar yapıldığı biliniyor. Bu yeni yapılanma Gemlik Belediyesi'ne ne 
kazandıracak. Yoksa mevcut yapı daha mı avantajlı idi. Bu durumu

- Mali kaynakların artması
- Özelleştirme sonucu ortaya çıkabilecek yeni yatırım imkanları
- Proje, makina-ekipman imkanlarım artması.
- Her iki belediyenin aynı partiden olmasının avantajı 
başlıkları altında incelemekte yarar görüyoruz.

MALİ KAYNAKLARIN ARTMASI
Bilindiği üzere, Bursa Bölgesinde, merkezleri İstanbul'da olan özel sektörün büyük 

yatırımları bulunmaktadır. Bursa'da kurulmuş olan bu fabrikalar, şehrin suyundan, 
her türlü temizlik ve bakım imkanlarından faydalanırlar. Ve hatta bazıları bir 
ölçüde çevre kirliliği bile yaratırlar.Bu fabrikaların tamamı tarım arazisinin yok 
olmasına bir ölçüde katkıda bulunurlar.

Ama gelin görün ki bu fabrikaların sağladığı karlarla ilgili vergiler, merkezleri 
Bursa dışında olduğu için Bursa dışındaki vergi dairelerine ödenir.

1995 yılı başlarında BUSİAD'ın yılın iş adamı ödülünü TOFAŞ'ın sahibi olan 
Sn.Rahmi Koç'a -verince, bu olay Bursa'da büyük tepkiye neden oldu. Bursa 
imkanlarını kullan, Bursa'da kar et ve vergiyi İstanbul'a öde. Bu tepki sonucu, şimdi 
TOFAŞ vergisini Bursa'ya ödemenin yollarını arıyor. Bursa Bölgesi'nin bu sebeble 
kaybettiği kaynağın 300 milyar (TL) olduğu söyleniyor.

Eğer yasal engeller kaldırıldığı taktirde, merkezleri Bursa dışında olan kuru
luşların ödedikleri vergilerden, belli bir payı da Bursa Büyükşehir Belediyesi alacak.

Bu ilave vergi kaynağının Büyükşehir'e Bağlı belediyeler arasında bölüşümü 
sırasında Gemlik'in yüksek turizm potansiyelinin dikkate alınacağını ümit ediyoruz.

Gemlik hudutları içinde yer alan bu örneğe uygun bilançoları karlı olan kamu 
ve özel kuruluşlar için Gemlik Belediyesi'nin bir ön araştırmaya girmesi yararlı olur.

ÖZELLEŞTİRME SONUCU ÇIKACAK YENİ İMKANLAR
Pek hızlı olmasa da, özelleştirme uygulamaları devam ediyor. Sümerbank'ın da 

ihale aşamasında olduğunu duyuyoruz. Bursa Merinos'da ihale kapsamında. 
BursalIlar “Ortak Girişim Grubu" adında bir oluşum kurdular. Bu kurulun başında 
Bursa Büyükşehir Belediyesi var. Bazı iş adamları tarafından desteklenen “Bu ortak 
oluşum Grubu" Merinos'un BursalIların elinde kalması için çalışıyor..

Eğer, Gemlik Sunğipek Fabrikası'nda bu ihale kapsamında ise, ekonomik ve 
teknoloji yönünden iş dünyası tarafından ilgili görmediği takdirde, Gemlik 
Belediyesi'nin bu işe el atması ve bazı projeler için şimdiden çalışmalara başla - 
ması yararlı olacaktır.

Mesela şu "fikir projeleri" düşünülebilir.
1- Fabrika sahası çeşitli deniz sporlarım yapıldığı bir "Deniz Kulübü" olarak 

değerlendirilebilir. Buraya bir açık-kapalı yüzme havuzu, cafe ve dinlenme ve 
alışveriş üniteleri yapılabilir.

2- Eğer daha büyük düşünülürse, Gemlik turizmini teşvik için buraya çok güzel 
bir otel ve yat turizmini teşvik için "Yat limanı" yapılabilir.

Bursa'nın ve Gemlik'in içinde bulunan ve yapıldığı dönemlerde gözde olan bazı 
oteller, artık yeni teknoloji ve yeni beklentileri pek sunamıyorlar.

Burada unutulmaması gereken husus, Gemlik'in ileride İzmir'in Karşıyaka'sı konu - 
muna girmesi için, tüm çabaların harcanmasıdır.

PROJE MAKİNA EKİPMAN İMKANLARININ ARTMASI
Özellikle, turizm mevsiminde Gemlik ve çevresinde devam eden alt yapı çalış

maları sırasında Bursa Büükşehir Belediyesi'nden proje ve makina yardımı 
istenebilir. Bu yolda ilk çalışma "Rıfat Minare-Manastır" çevre yolunun yapımı, yeni 
yapılaşma ve imar izinleri konusunda olabilir.

Artık Gemlik'teki altyapı ve imar durumu hakkında. Bursa Büyükşehir kendisini 
en az Gemlik Belediyesi kadar sorumlu ve görevli hissedecektir. Artık liman, sanayi 
ve turizm beldesi olan Gemlik'te azda olsa elektrik ve su kesintisi gömek istemi 
yoruz.

Gemlik Belediyesi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanması, Gemlik 
halkının lehine olacaktır.

Belki idari mekanizma olarak Sn. Belediye Başkanının bazı zamanlar müstakil 
hareket etme kabiliyeti kısıtlanabilecektir. Ama kendine güvenen, kişilikli ve 
ilçesinin sorunlarını iyi anlatabilen bir Başkan Gemlik'i sıralamada BİR NUMARAya 
çıkarabilir.

Ben mevcut başkanın bu fırsatı kullanabileceğini sanıyorum.
Dünyadaki yeni oluşumları, bölgedeki yeni oluşumlar, ülkemizde ve yerel yöne - 

timlerdeki yeni oluşumlar dikkate alınarak, bu yeni imkanlardan Gemlik'e azamisi
ni sağlamak yeni Belediyenin hedefi olmalıdır.

Bu olaylar değerlendirirken, sadece "siyasi açıdan" ve mensubu bulunulan 
"parti penceresinden" bakmamak gerekir. Geniş vizyon sahibi olmak gerekir.

Sn. Başkana bir slogan öneriyorum.
Gemlik ilçesi "İZMİR'in KARŞIYAKASI GİBİ OLACAK"
Bu konudaki yazılarıma devam edeceğimi bildirir, saygılar sunarım.

KÖRFEZ OFSEF
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Davetiye sezondmu baeuttik
Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeieri bizde...
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış 

Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek 
Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-Broşür

Beeeren Apt. Altı 51/A

(İc.İf.K.l 26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü Bir Körfez Gazetesi'kuruluşuyuz
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Sayfa: 5 L
■■■■■■ MT

İnan TAMER

Dengeli bir zayıflama diyeti DOĞAL VARLIKLARIMIZI KORUYALIM
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Zayıflama histerisine kapılmadan 
önce kendinizi tanımanız gerekir. Hafif 
toplu insanlar daha uzun ömürlü ola
biliyor.

Bazı gazete ve dergilerde yayın
lanan 6 günde 4 kg ya da buna benzer 
rakamlar sizin sağlığınız için kötü 
sonuçlar doğurabiilir.

Belki istenilen günde istenilen kiloyu 
verebilirsiniz fakat ya sonrası ?

Bunları düşünen yok. Şişman insan - 
ların, zayıflama diyetine başladığı ilk 
hafta içinde verdiği kilonun çoğu sudur. 
Yapılan araştırmalarda düşük kalorili 
diyete başlandığında ilk hafta verilen 
kilonun yüzde 70'inin su, yüzde 5'inln 
protein, sadece yüzde 25'inln yağ 
olduğu saptanmış. Buna göre zayıfla
ma diyetinde yaklaşık 2500 kalori sınır - 
laması İle 1 kg zayıflanabiliyor. Yağ 
kütlesindeki yıkım ikinci haftadan sonra 
artmaya başlar ve 1 kg zayıflamak İçin 
7000 kalori açığı gerekir. Bu nedenle 
hızlı zayflama, diyetin sonunda hızlı kilo 
alımı ile sonuçlanır. Kilo verme, tekrar 
alma kısır döngüsü sağlığı olumsuz 
yönde etkiler. Kilo vermenin amacı 
belirli kiloya İndikten sonra onu yaşam 
boyu korumak olmalıdır. Y-aşam boyu 
kiloyu korumak ise bedenin fiziksel 
hareketini arttırmak, kalorisi yoğun yiye
cek ve içeceklerden sakınılabilecek 
alışkanlığı geliştirmekle mümkündür. 
Zayıflamak isteyen kişi her şeyden 
önce kendisinin şişman olup 
olmadığını, şişmansa ne kadar fazlası 
olduğunu, bu fazlalığı atmak ve uygun 
kiloyu yaşam boyu korumak için 
yaşam biçiminde ve yeme içme 
alışkanlığında hangi değişiklikleri yapa
bileceğini bilmesi gerekir. Her insan 
farklı yapıda olduğuna göre, zayıflığın 
da şişmanlık kadar sağlık bozpcu ve 
yaşam süresini kısaltıcı olduğu bilin
melidir.

DENGELİ ZAYIFLAMA DİYETİ 
(1000-1100 KALORİLİK)

Sabah
Bir ince dilim (50 gram) kepekli 

ekmek(125-130 kolarillk), 1 adet suda 
pişmiş yumurta 70-75 kalorilik, 1 adet 
salatalık, 1 adet domates 40-50 kalori, 
şekersiz çok açık çay.

öğle
İki yumurta kadar tencerede, fırın

da, ızgarada yağ konmadan pişirilmiş 
tavuğun derişiz beyaz eti 120-150 kalori, 
bir tabak marul-domates salatası içine 
bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve limon suyu 
konmuş 80-90 kalori.

Bir ince dilim kepekli ekmek 125-130 
kalori

Bir su bardağı ayran 65-75 kalori.
Seçenekler:
-Tavuk yerine aşağıdakilerden birini 

de seçebilirsiniz.
1- Sabah yumurta yemediyseniz 

yumurtalı sebze (Menemen, ıspanak, 
vb) porsiyon için yarım tatlı kaşığı sıvı 
yağla pişecek)

2- Izgara veya buğulama balık.
3- Yağ konmadan pişmiş 1 adet etli 

biber veya kabak dolması veya 3-5 
adet yaprak sarması.

4- Tavuk 2 dilim kepekli ekmek 
içinde sandviç olarak yenebilir. Bunun 
yanında 1 adet salatalık, 1 bardak 
ayran yeterli

5- Ekmek yerine 2-3 kaşık bulgur 
pilavı.

Akşam
-Bir kepçe sebze çorbası 120-130 

kalori.
- 2-3 kaşık zeytinyağı barbunya pilaki 

150-160 kalori.
- Bir tabak sebze salatası
- Yarım ince dilim kepekli ekmek 65- 

70 kalori.

Mor dağlar. Zümrüt yeşili ovalar. Mis 
kokan ormanlar. Şırıl şırıl gümüş rengi 
akan dereler, çaylar, ırmaklar. Bakınca 
dibi görünen berrak deniz. Masmavi 
gökyüzü...

Cıvıl cıvıl ötüşen bülbüller. Yazı 
müjdeleyen leylekler. Çocukluğumuzda 
peşinden tutmak için koştuğumuz ağus
tos böcekleri..

İlkbaharın papatyaları. Yazın gelin
cikleri. Binbir türde kır çiçekleri. Mor 
menekşeler.

Âdâm boyu altın sarısı buğday 
başakları. Kınalı yapıncak, pembe 
çavuş misket üzümü bağları. Pembe 
çiçekleri şeftali bahçeleri. Hevenk 
elmaları. Üvez tomarları. Bardacık İncir
leri. Canım kestaneler.

Barbunyalar, levrekler, lüferler., 
İstakozlar, her türden bol balıklar.

O bolluk, o bereket. Yok oldu. 
Yozlaştı. Çoğu hayal oldu. Mazide 
kaldı. Medeniyet denilen canavar tek 
dişi ile yok etti, gitti.

Yaradanımızın lüfettiği muhteşem ve 
vazgeçilmez varlıkları mirasyedi gibi 
tükettik. Ne var, ne yok tükettik.'

Havayı kirlettik. Doğayı kirlettik, 
çevreyi kirlettik. Ne için, sözde sana 
yileşmek için. Altyapıyı kurmadan, 
önlemler almadan. Sanayi ile kalkı
nacaktık. Hani nerede? Toplumun 
yüzümü güldü. Bir mutlu azınlık, vur pat
lasın çal oynasın. Ceplerde dolarlar, 
marklar. Ülkesinin parasına rağbet elti
leri de yok. %20 leri aşan işsizlik, açlığa 
mahkum işçi, memur...

Otomobil kullanmayı teşvik ettik. 
Egsoz gazından soluk alınamıyor. 
Bağları, bahçeleri bozup gökdelenler

diktik. Güneş yüzü görmez olduk. 
Kalorifer bacalarından toplum boğulu 
yor. Doğal haşarat dengesini bozdu, 
zirai mücadele ilaçlarına para yetiştire
mez olduk. Ne meyvede, ne sebzede 
tat kaldı. Yenilen içilendeki kimyasal 
maddelerle tedricen zehirlenir olduk. 
Denizler kimyasal atıklarla civa depo
suna dönüştü. Pırıl pırıl gökyüzü gri oldu. 
Denizler, göller acı yeşil renk aldı, ve 
rimli topraklarımızı bilinçsiz tarımla 
yozlaştırdık.

Biz bugün hayatta olanlar, orta yaş 
grubu iyi kötü birşeyler gördük, bulduk. 
Yararlandık doğadan. Temiz hava 
soluduk, temiz su içtik, güneş gördük, 
doğal gıdalarla beslendik. Yaralandık 
nimetlerden.

Yarınki kuşaklar, çocuklarımız, torun - 
tarımız ne temiz hava soluyabilecekler, 
ne temiz su içebilecekler, ne de yiye
cek bol ve sağlıklı gıda böyle gider ise.

Tüm bu doğal varlık ve güzellikler 
Allah'ın bize emaneti. Emaneti iyi kul
lanmak gerekir. Emaneti koruyalım, 
temiz tutalım, yok etmeyelim. Allah, 
canlılar yararlansın diye hak etti, sağlıklı 
bir yaşamımız olsun diye bahşetti. 
Nimeti küfran olmayalım. Kadrini, 
kıymetini bilelim.

Elimizi, evimizi, çevremizi temiz 
tutalım. Doğal varlık ve güzelliklerimizi 
yok etmeyelim.

Bu büyük varlıkta tüm canlıların 
hakkı var. Yalnız insanların değil, hay
vanların, bitkilerin hakkı var. Bir tek kula 
olan hakkı affetmeyen Yüce Allah, bu 
kadar büyük hakkı

Korkarım. Hiç Affetmez.

Mehmet Ali S'EVIMTAŞ

jSkOjâk-.İN^ALORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 
GEMLİK

FİKRET 
OTO 

ELEKTRİK
YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

24 AY 
GERÇEK 
GARANTİ 

TEL&FAX: 513 10 01

İSTİKLAL CD. 1 NOLU 
ARALIK 
GEMLİK

'Dursun ERgÜC/ER
"Zalim olanlar zayıf kişilerdir. Sevecenlik 
güçlülerden beklenir" -Leo Rosten 
"Bir mesajm hiç alınamaması onun gönde 
rilmeye değer olmadığı an anlamına gelmez"

. -Segaki
GİZEM

Tek başıma 
belkiler ormanında 
bir yangın yerinin 
ortasında da kalsam 
sönse de kandillerin gökyüzünün 
yıkılmam 
korkmam!
'Tahta bacaklı dul "dan 
çalınmış zamanlarda 
açık denizlere salınmış 
yosun tutmaz sevgilerin 
kağıt sandallarda 
çırpmışım hayal ederim 
Olürüm-dirilirim binlerce kez 
ve birden 
çözülür gizemi belkilerin.
UMUTLANIRIM!
En güzel şeyleri düşünürüm 
en olmaz zamanlarda 
sevgiden, umuttan, yaşamdan yana 
ve birden 
gözlerin gelir aklıma 
ben MUTLANIRIM!.

1984 İSTANBUL 
* Tahta bacaklı dul: Batı Edebiyatı'nda idam 
sehpası" anlamına geliyor._________________

Sn. M. Zeki Çırak'a 

EVET İSYAN
Öyle tepeden inme ölmek yok
Konsada gözkagaklanma o kanatsız kuş
Direneceğim
İsyanım kutsaldır sevgilim
Sürse de bu ayrılık sonsuza dek
Seni seve seve 
seni bekleye beldeye 
Öleceğim
Sen benim verem illetimsin

18 Nisan 1995
KÜÇÜKKUMLA 

ÇEKİRDEK
Birdik
İkiye böldüler bizi
Üçe-beşe
Yediye böldüler bizi
Saçtılar
Kara toprağın kara bağranı tane tane
Bilmem ki ne diye böldüler bizi

27 Nisan 1995 

KÜÇÜKKUMLA

5131053
5132954
5131028

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45,46

C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz

5134521-23 
5134520
5134521-190 
5134521-122 
5134521-115
5132325 
5134521-182
5134521-111
Yalnız 185

Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 
07.30-09.35-17.10

Tatil Günleri 1030-17.15 
Yalova -Kartal (İş günleri) 

07.00-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARI

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051 
Kaymakamlık EV5131052

Santral 
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

SFYfrTI Gemi Saatleri
ni Yalova -Sirkeci (Işgünlerl)

05.50-13:05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Belediye

Deniz Otobüsü KÖBHTÇJ ECZAXE£ERGEMLİK
Gerekil Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar, kom. 5131206

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

5132066
5134503
5131274 
5131900 
5131286 
5131174
5131846
5131353
5131057
51,31308
5131133 
5131095 
5133742 
5131507

ULAŞIM
Doğan Körfez 5131212
Aydın Turizm 5132077

Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md.

5131414
5131364
5131411-5130024

TAKSİLER
Ukltgaz 513 17 38
Yeni Ukltgaz 513 65 00

Körfez Taksi Olölöz1 Alevgaz 513 40 95
Tekel Md. 5131042 Çınar Taksi 5132467

• Ver. Da. Md. 5132360 Güven Taksi 5133240 Hastaneler
İlçe Tar. Md.
İlçe Seç, Md.

5131186
5134994

Gemlik Taksi 5132324
Devlet Has. 5139200
SŞK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

T

6 Hpziran 1995 Sah SERİM

7 Haziran 1995 Çarşamba ÖZER

8 Haziran 1995 Perşembe GEMLİK

9 Haziran 1995 Cuma ONUR

10 Haziran 1995 Cumartesi MERKEZ

11 Haziran 1995 Pazar ÇAĞLAR

( 12 Haziran 1995 Pazartesi S.SARAL
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4Hatlrc_ Gemlik KÖRFEZ Sayfa: 6

Ç1
Genel kurula ilgi azdı

Gemlikspor'un yeni
"Bebek Firarda" Şirin 
sinemasında oynuyor 

Gemlik’te

Ço 
hastalı 
sığır y« 
sığır ve 
da ülk 
haline

Sac 
değil, 
halk ki 
tadır.

Sığı 
görüle 
genel 
sek at 
salya 
ortayc 
sindirin 
ülserli ) 
başlan _ 
hayva

yönetimi belirlendi
Gemlikspor'un yıllık 

olağan genel kurulu 
ilgisiz bir şeklldeyapıldı. 
Kongrede yeni yöne
tim belirlendi.

Gemlikspor'un kulüp 
lokalinde yapılan 
genel kurul toplantısı
na 75 üyeden 20 
kişinin katılması ilgi 
sizliğin nedeni olarak 
gösterilirken, genel 
kurulda konuşan kulüp 
Başkanı Mahir Gencer, 
4 yıldır çalışmalarıyla

yorulduğunu ve yöne
time aday olmadığını, 
belirterek, genç ve 
değişik bir kadronun 
işbaşına gelmesiyle 
durumun farklı olabile
ceğini söyledi.

Gencer'in konuş
masından sonra eski 
yönetimin çalışmaları 
aklandı. ‘

YENİ YÖNETİM
Ust üste 4 yıldır 

şampiyonluğu final 
karşılaşmasında

kaybeden 
Gemlikspor'un yeni 
yönetimine şu kişiler 
seçildi:
Zeki Gemicioğlu, Celal 
Katımoğulları, Enis 
Öner, Nurettin Avcı, 
İbrahim Kaptan, 
Haşan Şözüneri, Turgut 
Akcan,İbrahim
Ünal,Cahit 
Geyik,Cevat Tümer, 
Faruk Güzel.

lenir. / 
lanır v 
için s 
bulaşır 
kabul

Sığı 
Virüs < 
vebas 
sığır vs 
Sığır vs 
hasta 
görev 
diğer 
vanldı 
sağlığ 
değild

Hal 
dan c 
lan h< 
akıntıs 
teri il|

G 
Dosya

Sat
Ge 

parsel 
a parti 
salon! 
Wc a>
bilirkişi 

Me 
SA1 
ı-;

Müdü 
kıyma 
masrc 
çok a 
ve ay 
ed i İsı
ma ita 
kadar 
satış is 
bundc 
Böyle

2-1 

pey a 
meler 
üzere 
aittir. I

3-1 
larını I 

gün iç 
olmac

4-1 

hine s 
araşıl 

silen r 
kaime 
bedel

5-1 

olup!
6-5 

sayılar 
la mü<

(î| 

(*)]

FABRİKA SATIŞ MAĞAZASI GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 
O Müteahitlere O Kooperatiflere

O Şahıs inşaatlarına

KALİTELİ -UCUZ VE YERİNE TESLİM

PRES KAPI VE KASALARI-

ISI CAMLI STANDART DOĞRAMALAR

ÖZEL SİPARİŞLER

İstiklal Cad. No. :84 GEMLİK

( Sağlık Ocağı Karşısı)T el: 514 21 83

SATILIK
KOOPERATİF ORTAKLIK HİSSESİ

Endüstri Meslek Lisesi Karşısında 
bulunan S.S. GÜNEŞ Yapı 
Kooperatifindeki ortaklık hissem 
satılıktır. İlgilenenlere duyurulur.
Müracaat:

Tel .512 22 39 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
O Şirket muhasebesi tutabilecek

O Bilgisayar kullanabilen
O Askerliğini yapmış

Bay veya bayan eleman alınacaktır
Başvuranlar için kısa özgeçmişleri ile 
saat 17.oo I8.00 arasında telefonla

I randevu almaları rica olunur.

Müracaat: OZAN BOYA
KİMYEVİ MADDELER TİCARETİ

Tel. 2361641 — BURSA

Lions 
Kulübü 
sağlık 
taraması 
yaptı

Gemllk’in Lions kulübü 

sağlık tarama çalışmalarını 
sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Namık 
Kemal İlkokulu'nda 6 dok
torla tüm öğrencileri sağlık 
taramasından geçiren 
Gemlik Lions Kulübü, 
geçtiğimiz yıl da bir dizi 
sağlık taraması yapmış, 
tdramada çocuklarda 
görülen hastalıklar, teşhis 
edilerek, ailelerine 

^bildirilmişti.
Öte yandan Kumla yo 

luna bir süre önce dikilen 
fidanlığın üzeri İnşaat 
molozları İle kapatılıyor.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
Lions Kulübü üyelerince 

karayolunun girebildiği yer
lere çam ağacı di kilmlştl. 
Ağaçların olduğu yerlere 
inşaat molozu dökülmesi 
üzüntü yarattı.’

sinema 
günleri

Şirin Sineması 
"Gemlik'te Sinema 

Günleri’ni başlattı.
■' Şirin Sineması İşleticisi 

Murat Çengeltaş 
gazetemize yaptığı 

^açıklamada Gemliklilere 

kalitelijfilmleri izletme 
amacıyla Sinema 
Günlerini başlattıklarını 
söyledi.

• Vizyonun en beğenilen 
' filmlerini Gemlikli sinema 

severlerin ayağına 
'getirdiklerini söyleyen 
. Çengeltaş, “Amacımız 
sinema sevgisini 
yeniden kazandırmak. 
Bu hafta İstanbul ve 

Buna hin ünlü sine
malarında oynayan 
"BebekFirarda "filmini 
gösiv itme sunduk.

Gemlikte güzel bir 

salonun bulunmaması 
faizlerin sinema sever
lere daha kaliteli filmleri 
göstermemize imkan 
tanımıyor. Günümüzde 

uygun bir mekanda izle
nen film sinema sevgisi
ni aşılıyor. Biz bunun 
peşindeyiz. Bunun için 
yerel yönetimlerden 
destek bekliyoruz." 

/. dedi.

Bebek Firarda filmin
den sonra ünlü "Taciz" 

filmin iç bir hafta göste 
-itfıde Çalacağını , 

bildiren Murat
' Çençfeftaş, daha önce 
'Gemliklilere Jure

- •Parosle, Riche Rirc gibi 
. ' ünlü, filmler in gösterime 

.'girdiğini söyledi.

.; Tacizden sonra 
Gedenin Rengi, Taş 

.Devfl^Aslan Kral gibi yılın 

fflrnîerıninin viz yona gire
ceği açıklandı.

Îİç&saizi 
İ

ili

i

S S ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ
ALIM VE SATICILARI TOPLU İŞYERİ 

YAPI KOOP BAŞKANLIĞINDAN
- GENEL KURUL İLANI-

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
25 Haziran 1995 pazar günü saat 11 .OO'de Yeni Zeytin 
Hali yönetim binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta 
sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur. '
YÖNETİM KURULl

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okun-1 

ması, oylanması (ibrası)
4- Yönetim ve Denetim kurulu seçimi
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış.

■ ' oo
KORrcz.

OfSe 1
MATBAACILIK-

REKLAMCILIK-YAYINCILIK
HİZMETLERİ

DAVETİYE SEZONUNU
BAŞLATTIK

BİZİ BAŞKALARI İLE

KARIŞTIRMAYIN

Körfez Gazetesi kuruluşuyuz.

Gazhane Cad. No:51/A
GEMLİK

TEL : 513 17 97
iBiaiBiBjBigiBigıaiBiaBfaı@ıgıaiBraiBJBi@JBiBiBiBiBrgiBiBi@rBiBigiBiaıaaaaBrgJBiaıaiBiaaiBiBJBiBiaEiaıgJB^ ^^

Sesanslar: 10.00-14.00 - 16.00 - 21.30 tel. 51 313 &



İjedlye Meclisi'nin haziran ayı toplantıları devam ediyor.

obüs ııvatıarına zam
I Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantılarının İkincisi geçtiğimiz 

| hafta perşembe günü yapıldı. Toplantıda, belediye otobüsleri yüzde 
50oranında zam görürken, kaçak su alanlara abone olma hakkı 
pnındı.___________ ___________________________________

Belediye Meclisi'nin haziran ayı ; Manastır mıntıkasında belediye 
1 ikinci toplantısında Gemlik-Bursa i şebekesinden kaçak su alan saati

r
ı

LK

*

otobüs fiyatları 20 bin liradan 30 bin I bulunan vatandaşlar, kullandıkları, 
liraya, şehlriçl 4 bin liradan 6 bin ! ?u bedellerini ödemeleri ve iki ay 
liraya çıkartılırken, şehiriçi öğrenci 3 i çerslnde abone olmaları, saatsiz su 
bin liradan 4 bin liraya yükseltildi, i k±n,aLnl?,'l2^dlld±d'Y,?'I? £dî 
^emlik-Bursa ogıencı 10 bin liradan । statüsünde ödemeleri halinde 
15 bin liraya, Gemsaz 15 bin liradan j abone olabilecekler.
20 bin liraya, Engürücük 7 bin I. jmar alanı dışında kaçak su 
liradan 10 bin liraya çıkartıldı. ı alanlar için belediye karar ala- 
i Karar Kaymakam Orhan Işın'ın ı madı.
»Dayından sonra geçerli olacak. Haberi Sayfa 3'de

Demokrat Parti İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye Genel İdare Kurulu üyesi Yalçın Koçak da katıldı.

Mehmet Kaptan başkan
■Demokrat Parti İlçe kong 
(esi pazar günü Belediye 
Düğün Safonu'nda yapıldı.
(Kongreye Genel İdare 
kurulu üyesi Yalçın Koçak ile 
Bursa, Adapazarı, İzmit il 
başkanları ile bazı ilçe 
başkanları katıldı.

Kongrede Mehmet 
-Kaptan yeniden başkanlığa 
getirilirken, yaptığı konuş
mada "Yıllardır siyasetçiler 
sağ gösterip, sol vuruyorlar. 
İlçede bu kadar sorun 
varken, TBMM'de mil -

• KADRİ GÜLER

letveklller koltuk kavgası 
ediyorlar. Memlemeketin 
doktoru Demokrat Parti, 
ilacı da Aydın Menderestir" 
dedi.

Demokrat Parti kong 
resinde yönetim kuruluna şu 
kişiler seçildi:

Hüseyin Karaahmetoğlu, 
Taner Gençoğlu, Güven 
Ünlü, Nurullah Göker, 
Mehmet Erten, İsmail Oğuz 
Şimşek, Ramazan Büyükyıl. 
maz ve Süleyman Tunç.

Mehmet Kaptan 
DP İlçe Başkanı

Hacı Uzun kanb ^usuda öldü 

Tunceli'de 
bir şehit 
daha 
verdik

Tunceli'nin Kutudere 
vadisinde önceki gece 
teröristlerce pusuya 
düşürülen 18 asker şehit 
oldu. Şehit erlerden Hacı 
Uzyn'un Gemlikli olduğu 
öğrenildi.

Bingöl, Hakkari, Şırnak, 
Diyarbakır ve Tunceli'nin 
kırsal kesimlerinde 
sürdürülen operasyonlar 
sırasında çıkan silahlı çatış 
mada teröristler tarafından 
çembere alınan birlikte 7 
kişi kurtulurken, 18 asker 
şehit düştü.

Şehit erlerin 3'ünün 
Bursa'lı olduğu ve bunlar
dan birinin de Gemlik'ti 
Hacı Uzun olduğu bildirildi

Uzun ailesinin bir süre 
önce Gemlik'ten 
Adapazarı'pa taşındığı, 
öğrenildi.

Hacı Uzun'un ölümü 
ilçede üzüntü yarattı.

Gemlik KÖRFEZ 22 yılı geride bıraktı.

23 yaşma giriyoruz
Gazetemiz Gemlik 

Körfez, 1067 sayısıyla 22 
yıllık yayın yaşamını biti 
rerek, 23.ncü yayın yılına 
giriyor.

16 Haziran 1973 günü 
Erol Güler ve Ö.Lütfü Erer 
tarafından kurulan 
Gemlik Körfez Gazetesi 
22 yıllık yayın yaşamında 
ilk sayısında belirttiği gibi 
Atatürk ilkelerinin yılmaz 
savunucusu olmuş, çağ
daş, demokrat, pay-, 
laşımcı çizgisini sürdürdü.

İlçemizde bilgisayarlı

dizgi ve ofset baskı ile 
hazırlanan ilk gazete 
olmdnında mutluluğuna 
1.5 yıl önce kavuşan 
Gemlik Körfez, 
önümüzdeki günlerde 
çağdaş teknolojinin yeni 
olanakları ile de 
okurlarının eline daha 
özel bir gazete sunacak.

Haberleri ye düşünce 
yazıları ile Anadolu Basını 
içersinde yadsınmaz bir 
yeri olan gazetemiz, 
halkımızın sesi ve kulağı 
olmayı sürdürecek.

Çevreye gösterilen duyarlılıktan dolayı kuruluşa 
"Çevre Beratı" verildi.

BORUSAN Arıtma 
Tesisi hizmete girdi

HAFTAYA BAKIŞ

Kamu makilikleri
Cumartesi günü Orhangazi’ye doğru giderken,arabamla 

kesif bir dumanın içine girdiğimde Yıkıntı Restaurant'ın 
yamaçlarının alev alev yandığını gördüm.

Esen rüzgarın etkisiyle, birkaç dakika içinde alevlerin 
bodur ağaççıkları, çatırdayan seslerle bir anda yok ettiğini 
gözlemledim.

Kapıkaya virajlarında aracımın direksiyonunda çevreme 
bakarak, 'daha yakılacak oldukça yer var1 diye geçirdim içimden...

iyi bir gözlemcimisiniz bilmiyorum.
Eğer çervenizi sağlıklı izleyebil! yorsan ız, kamuya ait, yani 

halka ait arazilerin son yıllarda nasıl yağmalandığına da tanık 
oluyorsunuzdur.

Gemlik ve çevresi Akdeniz ile Karadeniz ikliminin geçiş 
alanı olduğundan, bitki örtüsü genellikle makilerdir.

Yaz - kış yapraklarını dökmeyen boyu 1 metreyi aşmayan 
bu çalımsı ağaççıkları, sahilden biraz uzaklaştığımızdan her 
yanımızıda görebiliriz..

ilçemizin güney sırtlarına baktığınız zaman makiliklerin ye 
rini zeytinlikler almaya başlıyor.

Gemlik'in 1970'11 yıllardan sonra çok hızlı bir şehirleşme 
içine girmesi, toprak sorunu da gündeme getirdi. Karadeniz, İç 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu'dan ve Doğu Anadolu'dan 
Gemlik'e akan insan seli başta barınacak yer için ovaya, sonra 
da yamaçlara tırmanmaya başladı.

önce ovayı yok ettik. Sonra rant getirdiği için zeytinliklere 
saldırarak beton yığını haline getirdik. Kesilen zeytinlerin yerini 
betona terk ettik. Bir Allah'ın kulu da çıkıp "ne yapıyorsunuz" 
demedi ? Bugün de demiyor.

Yok edilen zeytinliklerden daha çok açılan yeni zeytinlik 
alanları yaratılıyor. Verimsiz ağaççıkların ekonomik değeri olan 
üretim alanlarına dönüştürülmesi güzel. Buna kimsenin bir İti
razı olamaz. Ama bunun bir kuralı, bir planı olmalı.

Ketilen makilikler adeta orman yasalarıyla ele geçiriliyor. 
Yeni rantlar yaratılıyor.

Gemlik'te birçok topraksız insan var. İşsiz aileler var...
Makilik yağması kapanın elinde kalmamalı.
Buna bir çeki düzen vermeli.
iş işten geçmeden birllerl buna dur demeli.

BfiKTAT 
1 Temmuz'da 
açılıyor

İlçemiz gıda sektörünün 
en modern kuruluşu olan 
BBK-TBT 1 Temmuz 1995 
Cumartesi günü düzen
lenecek törenle hizmete 
açılacak.

Bir süre önce sermayesi
ni 10 milyar liradan 20 mil
yar liraya yükselten 
BfilK-TRT kurduğu tam 
otomatik dolum tesisleri ile 
saatte 6 bin kavanoz ürünü 
işleyebilecek.

Sebze konservesi, 
meyve konsantreleri ürete
cek olan BAK-TAT üreti
minin tamanınrlhraç ede
cek.

Yurt dışında da pazarla - 
ma şirketleri, Sungurlu'da 
da bulgur, çerez fabrikası 
ile bakliyat depolama tesis
leri bulunan BBK-TAT'ın 
Gemlik Tesisleri yaklaşık 150 
milyar liraya mal oldu.

Armutlu 
ilçe oldu

ilçe olmak İçin uzun süredir 
çaba harcayan Armutlu 
beldemiz Yalova'nın II yapıl
masından sonra bu İle 
bağlanan İlçe oldu.

Resmi gazetede yayın
lanan karara göre Armutlu 
İlçe olurken, bu İlçeye Fıstıklı, 
Hayriye, Selimiye, Mecidiye, 
Kapaklı köyleri bağlandı.

Kısakısakısa
ANAP'LI 
KADINLARDAN 
KERMES

MİhlAP kadın korniş7 
ybnu üyeleri yoksul

IMbcuklar yararına 
j|||ıgün Belediye Sergi 
||||sılonu'nda kermes 

.düzenledi. ANAP 
iM^ıdın Komisyonu 
İMbşkanı Nuray Erten, 
IMIrrnesten elde edile- 
^ppk gelirlerle yoksul 
Blçbcukların tüm 

tıtiyaçlarının giderile- 
^^Bğlni söyledi.

Marti ajans 
■çildi 
Stüdyo, televizyon, 

.gazetelere ilan ve 
; reklam alacak pro-

SBiasyon işlerini yürüte- 
.||||bk olan Martı Ajans 
liğbçtiğimiz hafta 
lilslımartesi günü Gürle 
İİİşİMerkezi 3. katta 
^Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı, ANAP 
Başkanı Faruk 

^Güzel'in katılımları ile 
: hfzmete açıldı.

"Benimle-Bu Utancı 
Paylaşır mısınız?" 
Yılmaz AKKILIÇ

Sayfada 
"Siyasal Atmosfer ve 

YDH Kongresi" 
Necati KARTAL

2. Sayfada
I
Gonca YERIİYURT

3. Sayfada 
"Gemlik'te Yükselen 

Değerler ve
Belediyeden 
Beklenenler” 
Erol GÜRÇAY
4. Sayfada

İlçemizin büyük I 
sanayi kuruluşlarından 
olan Borusan A.Ş. fabrika 
içersine yapmış olduğu 
arıtma tesisini hizmete' 
soktu.

Bursa Vali Yardımcısı 
Hayati Yaşar, Borusan 
Â.Ş.'ye çevreye gösterdiği 
duyarlılıktan dolayı.

“Çevre Beratı" verdi.
Borusan'm logosun

daki simgenin verimliliği, 
yenilikçiliği, çevreye 
saygıyı .belirttiğini 
söyleyen İşletme Müdürü 
Can Kıbrıslı, tesisin 7.5 mil
yar-liraya mal olduğunu , 
Kirli suyun arıtıldıktan 
sonra tekrar kullanıldığını 
söyledi.

'Haberi Sayfa 3'de

Eğitim-. \ 
Sen de 
görev 
bölümü

Geçtiğimiz günlerde 
yeni yönetimi belirlenen 
Eğitim-Sen sendikası 
başkanlığa yeniden 
Abdullah Çelik'i getirdi.

Yönetim Kurulu 
üyelerinden Hidayettin 
Fidan örgütlenmeden 
Sorumlu Temsilci, Erhan 

. Genç Mali İşlerden 
Sorumlu Temsilci, Dilvin 
Semizer Özlük İşlerinden 
Sorumlu, Erol Taban 
Sekreter.

Abdullah Çelik, 15-16 
Haziran günü Ankara'da 
yapılacak olan uyarı 
mitingine tüm kamu 
çalışanlarını davet etti.

Haberi Sayfa 3'de

Ozd Körfez Feû Dershanesi 
sınavlarına binin üzerinde 
öğrenci katıldı.

Seviye 
belirleme 
sınavları 
yapıldı

Gemlik Özel Körfez 
Fen Dershanesi ilkokul 
3.ve 4. sınıf öğrencileri 
arasında seviye belir
leme sınavı yaptı.

Binin üzerinde 
öğrencinin katıldığı 
sınavlarda 3. sınıflar 
arası birinciliğini Gazi 
İlköğretim Okulu'ndan 
Ebru Erol, ikinciliği Onur 
Yılmaz, üçüncülüğü 
Atatürk İİKokul'ndan 
Sultan Orman elde etti.

4. sınıflar, arası birim
cisi Gazi İlköğretim 
Okulu Zafer Pazar birinci 
oldu.

Haberi 3. sayfada
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BENİMLE BU UTANCI PAYLAŞIR MISINIZ?
Ara yerer seçim öncesi DYP II 

başkanı İdris Sevinçle yönetimden 
bur grup Bursa 2000'ni ziyarete 
gelmişlerdir. Bir süre güncel konular 
üzerine söyleştik, sonra Sayın 
Sevinç'e çok net bir soru sordum : 
"Terörle Mücadele Yasası'nın 8. 
maddesinin kalkmasından yana 
mısınız, değil misiniz?"

Bütün uğraşılarıma karşın soru
ma yanıt alamadım. Bu ziyaretten 
kısa bir süre sonra "hukuk komlsy- 
onu"nun başına getlrilği basında yer 
alan Avukat FüsurvYaşar'da, ısrar
larıma karşın konuya teğet 
geçmeyi yeğledi. Sonra bir ara,- 
"Parti olarak bilimsel bir çalışma 
yaptırdık. Almanya'da da bizdeki 8. 
maddenin hemen hemen aynı olan 
yasa hükmü varmış" dedi.

Meraklandım. "Bu çalışmayla 
ilgili rapordan bir ötmek de bize 
verir misiniz?" ricgsında bolundum 
ve ekle dim:

"Böylece biz de yanlışta diren
mekten vazgeçeriz!"

Bu güne değin bana herhangi bir 
rapor falan ulaştırılmış değil. ■

Ne var ki, bir röportajında hakkın
da “bölücülük" suçlamasıyla soruş
turma açılmış birinin görüşlerinden - 
sadece- bir bölüme yer verdiği için. 
Cumhuriyet gazetesi yazarı Oral 
Çalışlar.'önümüzdeki günler de 
Hapse q.;rmek üzere!...* * *

ıtıurı Selçuk,, önceki günkü 
Pencerelinde şöyle yazıyordu •:

"Oral Çalışlar, bu ülkede yedi yıl 
yattı..../Suçu neydi?/ Hiç!..../1995'in 
haziran ayında ne sıkı yönetim var, 
ne askeri yönetim; ama, Oral yine 
içeri mi girecek?.. Onlarca aydın 
cezaevinde fikirlerinden ötürü yatıy
or; onlarca aydın dışarıda kuyruğa 
girmiş, cezaevine gir mek için 
sırasını bekliyor. (....) Peki bu ülkede 
buna aydın, solcu, sosyal 
demokrat, sosyalist, demokrat, lib
eral insan varken neden yaprak 
kımıldamıyor?.... Niçin insanar 
gazete yerine çarşafla yemek 
takımı peşinde koşuyorlar? .. 
Meydanlar demokrasi ve fikir 
özgürlükleri için neden dolmuyor?.. 
İşçi sendikaları demokrasi adına 
neden eyleme geçmiyorlar?... 
Terörle Mücadele Yasası'nın 8. mad
desini kaldırmak için kullanılan itici 
güç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesi yolunda Batı'dan gelen 
baskı mı olacak?/ Bu ayıp hepimize 
yetmez mi?..."

Ne var ki, "ayıp" utanma duygusu 
olanlar için var olan kavramdır. Eğer 
biz antidemokratik yasaların baskısı

altında yaşamaktan, düşüncelerim
izi özgürce ifade edememekten 
utanmıyorsak, Batı'nın buyruğuna 
göre kuyrak sallamak bize ar 
gelmiyorsa, ne önemi var "ayıp" 
denilen kavramın? Önce “utanmayı 
bilmek" gerekil dost okurlarım....

★ ★ ★

Önce, TBMM'de isteyerek veya 
istemeyerek "İLO sözleşmelerini 
onayladıktan sonra, Bursa'da 740 
kamu çalışanını “sendikal hak"larını 
kullandıkları için mahkemeye çek
mekten "utanç" duyuyor muyuz, 
duymüyor muyuz? Bu sorunun 
yanıtını vermek durumundayız, ver
mek durumundadır Parlamento ve 
Hükümet!

Bir ülke düşününüz ki, 
anayasasının 90. maddesinde 
"usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası antlaşmalar kanun 
hükmündedir" kuralı konulmuş; 
ondan sonra da, parlamentosunun 
onayladığı "İLO sözleşmeleri" ne 
göre kurulan memur sendikaları, o 
ülkenin "yargıtay hukuk genel kuru
lu" kararıyla kapatılmış!

Eğer utanma duygumuz olsa, bu 
ayıp bize yetmez mİ?...

Ne dersiniz Sayın Sevinç, Sayın 
Yaşar, Sayın Y azıcı, Sayın 
Karapaşaoğlu....... ve sayın Bursa
milletvekilleri?...

★ ★ ★

Ilhan Selçuk, Oral Çalışlar üzerine 
yazısını şöyle tamamlamış:

"Oral'ın eşi İpek de Cumhuriyet 
çalışanıdır: geçen gün odasına 
indim, biraz sonra Oral'da geldi, iki
sine birden gelişigüzel sordum:

- İyi misiniz?
Sonra ne kadar anlamsız bir soru 

sorduğumu düşündük; ömrünün 
yedi yılını bu ülke için dört duvar 
arasında geçirmiş bir insana 'fikir 
suçı/ndan ötürü 'Buyur, birkaç yıl 
daha yat' diyen bir devletin ve 
toplumun üyesi olduğumu 
düşünerek utandım. /Yurdumun 
insanlarını utancımı paylaşmaya 
çağınyorum."

Evet Sayın İdris Sevinç, Sayın 
İbrahim Y azıcı, Sayın Altdn 
Karapaşaoğlu, Sayın öteki partilerin 
il başkanları ve yöneticileri!

Sayın Turhan Tayan, Sayın Cavit 
Çağlat Sayın Mehmet Gazioğlu, 
Sayın Mehmet Gedik, Sayın 
Hüsamettin Örüç ve tüm öteki Sayın 
Bursa Milletvekilleri!

Ve de Uludağ Üniversitesi'nin 
sayın ve suskun hocaları!

Benimle bu utancı payldşmaya 
varmışınız?...-

KAYIP

Ehliyet, ruhsat 
ve sigorta kartım 

kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Osman KOZLU

Özel Köseoğlu Lisesinde 
Kep giyme töreni 
yapıldı

İlçemizin İlk Özel okulu ojan Özel Köseoğlu İlk,Orta ve lis
esinde orta bölümü bitiren öğrencilere kep Giyme töreni 
düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta cuma günü Orhangazi yolundaki okul

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1067
Fiyatı :5.000 TL.

Ç,Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
^Wönetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

da yapılan tören görkemli 
geçti.
Törende konuşan okul 
Müdürü Yıldız Şiretoğlu 
Köseolu Özel Lisesinin orta 
bölümünden mezun plan 
öğrencilerin başarılı bir 
dönem geçirdiklerini ve lis
eye gitmeye hak kazandık
larını söyledi. Törende okulu 
blteren öğrenciler kep giy
diler. Hazırlanan program 
davetli ve velllerce beğeni 
İle izlendi.

Umurbey' 
de Kanlı 
tartışma

Umurbey'de meyedana 
gelen ağız dalaşı sonunda 
kan dökülmesine neden 
oldu.

Beldenin merkez 
birhanesinde aynı masayı 
paylaşan Mehmet Orhan 
ve Orhan Keskin adlı şahıs - 
lor birhaneden çıktıktan 
sonra Hayrettin Sivri ile 
karşılaştılar.

Sivri ile arası açık olan 
Mehmet Orhan arasında 
başlayan tartışmasonunda 
kavgaya dönüştü.

Evine giderek av tüfeğini 
alan Hayrettin Sivri(38) kav
gayı ayırmaya çalışan 
Orhan Keskini (25) vurarak 
ağır bir şekilde yaralan
masına neden oldu.

Yaralı Orhan Keskin 
çevredekiler tarafından 
Bursa Vatan Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına 
alındı.

Kumla'da 
Araba 
hırsızları

Küçük Kumla kasabasın
da geçtiğimiz hafta sonu 
ilginç bir araba hırsızlığı 
olayı yaşandı.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak'ın 
ağabeyine alt otan Doğan 
Marka Özel otomobil kimliği 
belli olmayan hırsızlar 
tarafından çalındı..

Ağabeyine ait özel 
araba ile Bursa daki bir 
düğünden dönen Mehmet 
Parlak.aracı Parlak 
Pansiyon ünene park etti. 
Gece saat O4.oo sıraların
da uyanan ağabey Parlak 
kamyonuna binerken 
yanında duran özel oto
mobili hızla hareket ederek 
uzaklaştı. Aracın içinde - 
olan hırsızlar Gemlik 
yönüne doğru kaçarlarken, 
mal sahibi de jandarmanın 
yolunu tuttu.

Jandarmaya verilen 
yanlış plaka, Gemlik'te 
polis tarafından önü kesilen 
aracın kaçmasına neden 
oldu.

Özel oto tüm aramalara 
karşın daha bulunamadı.

Armutlu 
yoluna 
devam
Gemlik! Kumla ve
Armutlu yoluna bağlaya
cak olan 7 km'llk yol 
çalışmaları devam ediy- 
or. j 
Askerlik Şubesinin ardın- 
danjgelen yolu 
Cumhuriyet mahallesine 
bağlayan güzaıgahta 
son plet vurma çalış
malarına başladı.
Yeni mahallenin üst
lerinde sürdürelen çalış- . 
malar İle yolun bağlantısı 
tamaıplanmak üzere 
olduğu yetkililerce bildiril
di. .

KARTAL m GÖR DEDİĞİ A

Siyasal Atmosfer ve S
YDH Kongresi I

4 Haziran mini seçiminde Tansu ÇillejB 
başarısı ile; gerek DYP içindeki muhalif kana|W 
lar, gerekse merkez sağdaki ANAP dahil diğeB 
partiler gördüler ki, muhalefet ahpap-çavuB 
ilişkileri ve Tao'culukla yapılamıyor. |i

Gerek parti, gerekse ülke bazında 
muhalefet geliştirmek isteniyorsa; ciddi siya» 
proje üretip; topluma bunun aktarıl ması ve» 
yönetimin şu şu tespit ve uygulamalarında» 
dolayı yanlış çizgide olduğu ve toplumun bun« 
dan zarar göreceğini aktarması gerekmektedir'

Oysa, siyasal muhalefet günümüzde Tansu 
Çillerin ifade ettiği gibi "Tao'cu" mantıkla ya 
da "çamur atma" felsefesiyle yapılmakta; üreti
ci olma yerine "Hata yapmasını bekleyip, 
bindirme" felsefesi egemen olmaktadır.

Olaylar pratik olmaktan çok, kişisel çamui 
atmalara ve siyasi usluba yakışmaya® 
kelimelerle ifade bulmaya başladı.

Son dönemin revançta sözleri bir anket 
yapılsa herhalde siyasi çatışmada ifade edilen 
" ...Aklı sekste, kafayı üşüttü ve üç fahişe...'1 bk 
iki ve üçüncü sıralara yerleşirdi.

Bütün bunlar Drakula'nın Ahlaksızla! 
Ülkesinde geçen bir masalda yaşanma» 
malumunuzdur.Ülkeyi yönetmeye aday siya! 
lerin “toplumun sıradan ahlakının dahi 
kaldıramıyacağı sözleri siyasal ideolojik çatış
ma araçı yapabilen bir ülkede geleceğe hara 
umutla bakılır soruyorum?

Türkiye'de kirlenmiş siyasal yapıların ve telsi 
felerin aşılması gerektiğini savunarak 19® 
Ocak'ında açığa çıkan YDH, yaptığı son Bursa 
Kongresinde farklı bir parti olduğunu! 
sergiliyemedi bence...

Önceliikle:
1- Siyasal gündemi değerlendiirmeliJ 

adaylar.
2- Grup' listeler ahbap-çavuş ilişkisine göl 

değil; yetenek, üretkenlik ve özveriye göre oluş 
tutulmalıydı.

3- Amaç herşeye rağmen kazanma İdi 
asında kilitlenmemeliydi.

Çünkü; YDH'nin - zaten darbe yemeği 
başlamış bulunan- çıkış felsefesini anlamayanı 
yeni üyeler, "Türkiye'nin malum siyasal/ideolojlM 
çatışma düzeyini, malumunuz olduğu üzere 
hemen içeriye taşımaya hazırlar.

Oysa, malum siyasal atmosferin dişindi 
"toplumun şıradan ahlakının siyasete egemen 
olmasını" isteyen insanlar hala-dz da -olsa- vat 
bu ülkede...

ÇATAK
GİYİAV

GİYSİLERİ

çArAk dYIm cüle^YÜzlO 
in Ağ Az A

flli Çatak ye Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı-1
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Çev^ye clolayı kımMujcı beratı verildi.

pkmsi 
Tesisi hizmete girdi
i İlçemizin büyük sanayi kuruluşların - 
'dan olan Borusan A.Ş. fabrika içersine 
[yapmış olduğu arıtma tesisini hizmete 
[sokarken, Bursa Vali Yardımcısı kuru
luşa çevreye karşı gösterdiği özenden 
dolayı "Çevre Beratı" verdi.
f 5-12 Haziran tarihleri arasında kut
lanmakta olan “Çevre Haftası" 
nedeniyle Borusan Fabrikası'nda 
düzenlenen törenle, işletmenin kendi 

[olanakları İle yaptırdığı arıtma tesisleri 
hizmete açıldı.

Açılış törenlerine Bursa Vali 
Yardımcısı Hayati Yaşar, Gemlik 

[Kaymakamı Orhan Işın, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi Günkent, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, İl 
Çevre Müdürü Zeynel Abidin Turan, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, fabrika personeli 
ve davetliler ile Borusan İlköğretim 
Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Gemlik Folklor Derneği'nin gösteriler 
sunduğu açılışta arıtma tesisleri 
konusunda bilgi veren Fabrika İşletme 
Müdürü Can Kıbrıslı, fabrikanın üretim 
konusunda da konuklara bilgi verdi, 
t Kıbrıslı, Borusan'ın Gemlik tesis - 
lerinde ürettiği ürünlerin yüzde 50‘sinini 
yurt dışına sattığını, ihracatın yüzde 
•80'inin Avrupa'ya yapıldığını söyledi.

Borusan İşletme Müdürü Can Kıbrıslı, 
Borusan'ın logosunda bulunan sim
genin verimliliği yenilikçiliği, çevreye 
saygıyı belirttiğini hatırlatarak, 1976 
yılında öğretime geçen Borusan'ın 
1978 yılında Galvanis ve Asit 
Cenerasyon-Nötrölizasyon Tesisleri kur

Özel Körfez Fen Dershanesi sınavlarına binin 
üzerinde öğrenci katıldı.

Seviye belirleme 
sınavları yapıldı

Demokrat Parti İlçe kongresi yapıldı.

Mehmet Kaptan başkan
0 Pazar günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Demokrat 

Parti İlçe kongresi beklenen ilgiyi görmedi.
Kongreye genel İdari Kurulu Üyesi Yalçın Koçak ile Bursa ve 

Adapazarı ii baş kanları katıldı.

Gemlik Özel Körfez 
Fen Dershanesi bu kez 
de ilkokul ve ilköğretim 
okullarının 3 ve 4. sınıf 
öğrencileri arasında 
seviye belirleme sınavı 
yaptı.

Önceki hafta 
başlayan seviye belir
leme sınavlarına binin 
üzerinde öğrenci katıldı.

Sınav sonuçlarının 
değerlendirilmesi sonu
cu 3. sınflar arasında ilk 
üçe Gazi İlköğretim 
Okulu'ndan Ebru Erol, 
Onur Yılmaz ve Atatürk 
İlkokulu'ndan Sultan 
Orman elde etti, /

Dördüncü sınıflar 
arasında ise birincilik, 
ikinciliği ve üçüncülüğü 
yine Gazi İlköğretim 
Okulu öğrencileri pay
laştılar.

Birinciliği Zafer Pazar, 
İkinciliği Gizem Gülşen, 
üçüncülüğü ise Ayşegül 
Kökçek kazandı.

3. sınıflar arasında 
yapılan belirleme 
sınavında İlçe sırala - 
masında İlk ona giren 
öğrencilerin İsmi sıra ile 
şöyle: v

1- Ebru Erol (Gazi 
İlköğretim Okulu)

2- Onur Yılmaz (Gazi 
İlköğretim Okulu

3- Suİtan Orman

(Atatürk İlkokulu)
4- Ceren Kılıç.(Gazi 

İlköğretim Okulu
5- Faruk Avcıoğlu 

(Atatürk İlkokulu)
6- Selin Bayer (Gazi 

İlköğretim Okulu)
7- Doğan Yağcı (Gazi 

İlköğretim Okulu)
8- Sibel Türker (Gazi 

İlköğretim Okulu)
9- Nuri Karagöz (Gazi 

İlköğretim Okulu)
10- Aysun Elikesik 

(Şehit Ethem Yaşar 
İlköğretim Okulu)

4. sınıflar
1- Zafer Pazar (Gazi 

İlköğretim Okulu)
2- Gizem Gülşen 

(Gazi İlköğretim Okulu)
3- Ayşegül Kökçek 

(Gazi İlköğretim Okulu)
4- Mehmet Karaca 

(Gazi İlköğretim Okulu)
5- Hasar Aydınlı 

(Namık Kemal İlköğretim 
Okulu)

6-Orçun Kavaklıpınar 
(Gazi İlköğretim Okulu)

7- Murat Güven 
(Namık Kemal İlköğretim 
Okulu)

8- Ezgi Yeşildal (Gazi 
İlköğretim Okulu)

9- İlker D. Sinan (Gazi 
İlköğretim Okulu)

10- Melih Alp (Şehit 
Cemal İlkokulu)

duğunu söyledi.
Eski arıtmanın büyüyen fabrikamı 

kapasitesine yetmediğini de belirten 
Kıbrıslı, 1994 yılı sonlarında yeni nötrö 
llzasyon yatırımının planlandığını açık - 
ladı. Bu konuda İstanbul Üniversitesi 
Kimya Bölümü profesörlerinden İlker 
Kayalı'nın danışmanlığında Borusan'ın 
kendi inşaat kuruluşu olan Askont 
tarafından yapılarak bitirildiğini söyledi.

Kıbrıslı, tesisin tam otomatik olarak 
çalıştığını işletmeden gelen kirli suyun 
arıtıldıktan sonra tekrar kullanıldığını 
söyledi.

7 bin metrekarelik alan üzerine kuru
lan arıtma tesisi 7.5 milyar liraya mal 
oldu.

Borusan İşletme Müdürü Kıbrıslı, 
çevreye karşı çok hassas olduklarını 
belirterek, doğayı kirleten gaz atık
larının doğal gaz kullanarak yok ettik
lerini, ayrıca fabrika içersinde yapılan 
ağaçlandırma ile çevreye oksijen 
sağladıklarını da söyledi.

Danha sonra Borusan'a "Çevre 
Beratı" Vali Yardımcısı Hayati Yaşar 
tarafından verilirken, Narlı Aydınlar Tatil 
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Necati 
Aydın'a da Kaymakam Orhan Işın 
tarafından Kapaklı, Denizkent Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kurt'a 
da beratı il Çevre Müdürü Zeynel 
Abidin Turan tarafından verildi.

Çevre konulu şiir ve kompozisyon 
yarışmalarında dereceye giden öğren
cilere törende ödülleri dağıtıldı. Daha 
sonra Borusan firması tarafından 
konuklara öğle yemeği verildi.

Demokrat Parti birinci 
olağan genel toplantısı 
geçtiğimiz hafta pazar 
günü Belediye Düğün 
Salonu'nda yapıldı.

Genel kurulda ilçe 
başkanlığına Mehmet 
Kaptan, yeniden seçildi.

Büyük Değişim Partisi'nin 
Demokrat Parti le bir
leşmesinden sonra kapatıl
ması sonucu ilçemizde de 
örgütlenen DP, ilk genel 
kurulunu geçtiğimiz pazar 
günü saat 13.00'de topladı.

Genel kurulun divan 
başkanlığına Bursa İl 
Başkanı Av. Ali Hasdemir, 
ikinci başkanlığına 
Adapazarı İl Başkanı 
Erdoğan Öztürk'ü, yazman
lığa İzzet Yıldız, Halil 
Sünnetçioğlu'nun geti 
rilmesinden sonra çalışma 
raporu okundu.

Kısa çalışma raporuna 
Demokrat Parti'nin BDP ile 
birleşmesinden sonra üye 
yazılımlarının başladığını, 
siyasi katılımlarda bulun
duğunu, ülke sorunlarına 
basın yoluyla cevaplar 
verdiğini bildirdi.

Çalışma raporunun 
aklanmasından sonra 
genel kurula katılan genel 
idare kurulu üyesi Yalçın 
Koçak, bir konuşma yaptı.

Koçak konuşmasında 
DYP, CHP İktidarının millete 
zulüm eden ihtiyat ye te 
rakki zihniyetinin devamı 
olduğunu söyledi.

ANAP Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz'ı da eleştiren 
Koçak, "işgalci genel 
başkan görevini yerine 
getiremediği İçin milletten 
gereken cevabı aldı. 
Bundan sonra hükümetin 
muhalefet matabı biz ola
cağız" dedi.

Eğitim - 
Sen’de 
görev 
bölümü

Geçtiğimiz günlerde 
yapılan Gemlik Eğitim-Sen 
sendikası yeni yönetim 
kurulu aralarında görev 
bölümü yaptı.

Başkanlığa yeniden 
Abdullah Çelik getirildi.

Eğitim-Sen yeni yönetim 
kurulu üyeleri geçtiğimiz 
hafta ilçe merkezinde 
toplanarak, aralarında şu 
şekilde görev bölümü yap
tılar.

Abdullah Çelik başkan, 
Hüdayettin Fidan 
Örgütlenmeden sorumlu 
temsilci, Erhan Genç Mali 
İşlerden Sorumlu temsilci, 
Dilvin Semizer Özlük 
İşlerinden Sorumlu, Erol 
Taban sekreter.

BİRLİK OLUNUZ
Eğitim-Sen Gemlik temsil

ciliğinden yapılan yazılı 
açıklamadan kamu 
çalışanlarının sendikal 
hareketinin 5 yaşını doldur
duğunu ve bu süreçte yüz 
binlerce üyesi olan 
sendikaların doğduğunu 
belirtti.

Bildiride 1992 yılının 
kasım ayında İLOK 
sözleşmesini TBMM'since 
onaylanmasından sonra 
memurlarında toplu 
sözleşme ve grev yapa
bilme hakkının doğduğu , 
buna karşın tüm kazanım - 
ların bir çırpıda yok sayıl
mak istendiğine yer verildi.

Eğitim-Sen Gemlik tem
silciliğinden yapılan açıkla
mada sendikaların kapatıl
mak istendiği, anayasa 
değişikliğinin memur 
sendikaları kurulması 
konusunda komisyonun 
İLOK sözleşmelerine karşı 
değişikliği yapmadığı belir
tilerek, şu görüşe yer verildi:

Yasa gereği en geç 
kasım 1993’te kamu 
çalışanlarının sendikal hak - 
larının kullanmaları ile ilgili 
iç hukuk düzenlemelerinin 
bir yasa ile yapması 
gereken siyasi iktidar, 
anayasada yapılacak 
değişikliklerin ardına sığı
narak, elimizi kolumuzu 
bağlayan, sendikalarımızı 
memur sevenler dernekle 
rine dönüştürecek bir 
sendika yasası hazırlandı.

"Bütün bu oldu bitti 
karşısında "Bana ne" dlye- 
blllrmlylz? Birilerl ekmeği 
mlzle, aşımızla, geleceği 
mlzle ilgili kararlar alırken, 
susacak, seyirci kalacak, 
mıyız?"

Memurları, sendikalara 
sahip çıkmaya çağıran 
Eğitim-Sen Gemlik temsilci 
liği 15-16 Haziran günü 
Ankara'da sendika 
başkanları ve Ankara'daki 
Güven Parkı'nda oturma 
eylemi yapacaklarını, 17 
Haziran da ise oturma 
eylemini Türkiye'nin her 
tarafından gelen yüzbin- 
lerce kişinin destekleye
ceğini belirterek," taleple 
rlmize olumlu yanıt ala
mazsak eylem, 18 
Hazirana sarkacak."

Omrenkleri 
=Gonca YERLİYUKT=

TAOCULUK

Tam da kendine göre büyük bir seçim zaferi 
kazanmışken nereden aklına geldiyse "taocu 
muhalefet" deyimini ortaya atan Başbakan Tansu 
Çiller seçim zaferinden! çok bu Sözünün tartışılmasına 
neden oldu. Çok çeşitli anlamlarda Taoculuk 
tartışıldı, durdu. Ben de merak ettim Japon Savaş 
Sanatında taoculuğu araştırdım. Japon Savaş Sanatı 
isimli kitapta da konuyla ilgili oldukça enteresan nok
talar buldum. Onları sîzlerle paylaşmak istiyorum.

"Bir ülke barış içinde olduğu zaman, dikkatler 
yetkililerin seçimine çevrilir ve ulusun güvenliği de bir 
savaş sanatıdır. Yetkililer kişisel çıkarların peşinden 
koştukları ve dolayısıyla sıradan İnsanları ezdiği 
zaman, bu herşeyden önce bir ulusun sonunun 
başlangıcıdır. Bu durumu dikkatle gözlemlemek İçin, 
yetkililerin çıkar peşinde koşmaları nedeniyle 
devletin bozulmasına yol açmaktan kaçınılacak bir 
şekilde planlama, bir düelloda hasımın hareketini 
yapmadan önce görmek için gözlemeye benzer...

Adımlar ne çok hızlı ne de çok yavaş atılmalıdır. 
Adımlar rahat ve telaşsız bir şekilde atılmalıdır.

Çok uzağa ya da yeterince uzak olmayan bir yere 
gitmek kötüdür, ortayı seçin. Çok hızlı giderseniz, bu 
korktuğunuz ve şaşırdığınız anlamına gelir; çok yavaş 
giderseniz, çekindiğiniz ve korktuğunuz anlamına 
gelir.

İstenen durum hiç altüst olmadığınız durumdur.
Gözlerinin önünde birşey sağdan dokunursa, 

insanlar genellikle gözlerini kırparlar. Bu normaldir ve 
gözlerinizi kırptığınız gerçeği, altüst olduğunuz 
anlamına gelmez. Gene birşey gözlerinizin önünde 
sizi şaşırtmak için iki ya da üç kere sallanırsa, göz
lerinizi hiç kırpmamanız, sizin altüst olduğunuz 
anlamına gelir.

Kasten durdurulmuş kendiliğinden goz kırpma, göz 
kırpmanın yaptığından çok daha rahatsız olmuş bir 
aklı işaret eder. Kımıldamayan ya da soğukkanlı akıl 
normaldir. Gözlerinize birşey gelirse, gözlerinizi kır
parsınız. Bu altüst olmama.durumudur. Önemli olan 
nokta, aklın normal durumunu gevşetmemektlr. 
Hareket etmemeye çalışmak, hareket ettirilmektir. 
Hareket etmek kolay değiştirilemez bir ilkedir.

Adımları normal bir tarzda ve normal bir akıl 
çerçevesinde atmak iyidir. Bu, ne görünüşünüzün ne 
de aklınızın altüst olduğu durumdur"

Evet, taoculuğun benimsediği felsefeden küçük bir 
özet bu. İyi de taocu muhalefet suçlamasının 
bazılarının kafasından bu felsefeye göre epeyce 
altüst olduğunu göstermiyor mu sizce?

Belediye meclisi haziran ayı toplantıları devam ediyor

Otobüs fiyatlarına zam
Belediye Meclisinin hazi

ran ayı toplantılarının İkincisi 
geçtiğimiz hafta perşembe 
günü yapıldı.

Toplantıda, otobüs flyat- 
lanna zam yapıldı. Bir önce
ki tutanağın kabul 
edilmesinden sonra gün
demde kalan maddelerin 
görüşülmesine geçildi.

Kaçak su bağlantıları ile 
İlgili olarak meclise getirilen 
önergenin görüşülmesinde 
imar alanlarında kalıp, 
bugüne kadar su bedeli 
ödemeyenlere bugünkü 
bedel üzerinden ücret alı
narak abone yapılmasına, 
su saati arızalı olanların 
ücretlerini saati bozuk olan
lara göre ödemesine ve İki 
ay İçersinde abone olması
na karar verilirken, imar 
sahası dışında kaçak su kul - 
(ananların sorununa çözüm 
bulunamadı. Konuda yasal 
bir hataya düşülmemesi için 
konu bir sonraki toplantıya 
bırakıldı.

Hlsartepe Mahallesi'ne 
cami yapılması İstemi imar 
komisyonuna havale 
edilirken, belediye otobüs
lerinden Gemllkspor'a 586 
milyon 222 bin Hra otopark
tan 221 milyon 660 bin Hra 

gelir sağlandığı açıklandı.
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı, otobüs ücret
lerinden Hastane Yaptırma 
Derneklerine 700 lira, 
Gemlikspor'a ise 800 Hra 
yardım toplandığını söyledi.

Başkan Avcı, otobüs 
ücretlerinin ilçeler İçersinde 
km'ye göre en ucuz taşı
manın Gemlik'te yapıldığını 
bu nedenle İşletmenin zarar 
ettiğini belirterek, şunları 
söyledi:

“Otobüs fiyatlarına zam 
yapmak zorundayız. 
İlçemizdeki minibüs işlet
mecileri de Bursa'ya aynı 
fiyatla yolcu taşıyorlar. 
Bunlarında belediyeden 
haklı istekleri var. Biz, 
belediyenin ve halkın çıkar
larını korumak zorundayız. 
Bir km. yolu 630 liraya 
taşırken, ilçeler İçersinde 
bizim taşımamıza en yakın 
Orhangazi Belediyesi 833 
liraya yolcu götürüyor1'

Daha sonra ANAP'lı üye1 
Mehmet Dinçin fiyatları 30 
bin liraya çıkarılma önerisi , 
CHP üyesi İbrahim Koç'un 25 
bin Hra önerisi onaylandı ve 
Gemlik Bursa arası tam 
biletin 30 bin lira olması 
kararlaştırıldı.
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Vakıfbank %10 indirimli 500 milyon kredi veriyor

Başak Sigortadan iş adamlarına jest
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile 

Başak Sigorta Gemlik Acenteliği 
arasında yapılan bir anlaşma gereği, 
Oda üyeleri Başak sigortadan kasko 
sigortası yaptıranlara yüzde 10 İndirim 
yapılacağı açıklandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Genel 
Sekreteri Agah Arda, Başak Sigorta 
sahiplerinin Oda yönetimine yaptığı 
başvurunun değerlendirildiği ve olumlu 
bulunduğu belirtilerek," Odamız üyeleri 
Oda belgesi İle birlikte Başak Sigorta 
Gemlik Acentasına yapacaktan 
başvurularda İndirimden yarar
lanacaklar" dedi.

500 MİLYON KREDİ
Öte yandan Odalar Birliği ile 

Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü 
arasında yapılan anlaşma gereği 
Ticaret ve Sanayi Odaları üyesi iki kişi 
aralarında yapacakları kefalet ile 
bankadan 500 milyon lira kredi alabile
cekler.

Ticaret ve Sanayi Odası açıkla
masında kredinin normal ticari faizlerin 
% 10 düşük verileceğini isteklilerin 
Odaya ve bilgi için Vakıflar Bankası 
Şubelerine başvurabileceklerini 
söylediler.

konuK Yazar B

Anadolu Lisesinde 
kep giyme töreni

Gemlik Anadolu Lisesi orta bölümünü bitiren 84 
öğrenci için kep giyme töreni düzenledi.

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Okul 
Salonunda yapılan törene İlçe Emniyet Müdürü 
Üzeyir Ergüven, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Necdet Arı, öğrenci velileri, okul yöneticileri ve 
öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Okul Müdürü İdriş Aka,Gemlik 
Anadolu Lisesinin kuruluşunun çok yeni olmasına 
karşın, başarıların ı ilçe içinde ve dışında duyur - 
dugunu, bugünde mutluğu birlikte yaşıyarak ilk kez 
başarı gösteren 84 öğrencinin lise yaşamına başlı 
yacağını belirterek, öğrencilerine, öğretmenlerine 
ve velilere teşekkür etti..

Okul birincisi Zehra Özaydın yaş kütüğüne 
plaketini çakmasından sonra kısa bir konuşma 
yaptı ve ödülünü aldı. Daha sonra Bursa da 
yapılan yarışmada derece alan öğrencilere de 
ödülleri verildi. Mezun olan öğrencilerin kepleri, 
giymesinden sohra okul korusunun sunduğu şarkılar 
ilgiyle izlendi.

Makilikler 
cayır cayır 
yandı

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
T8.00 sıralarında Yıkıntı 
Restaurant yakınlarında 
başlayan makilik 
yangında az daha 
zeytinlikler de yanacak
tı.

Kimin yaktığı belli 
olmayan makilik yangını 
rüzgarın da etkisiyle kısa 
sürede çevreye yayıldı.

Bir saatte dere 
yatağından tepelere 
Sıçrayan makilik 
yangınında bitki örtüsü 
tamamen yanarken 
.alevler zeytinlikleri de 
kavurmağa başladı.

Orman yangın 
söndürme ekiplerinin 
olay yerine gelmesinden 
sonra önlemler alındı.

İlgiler yangın mevsi
minin başladığını dikkatli 
olunmasını istediler.

I

ÇİFTÇİ KÖŞESİ Neval ÖZTÜRK
Ziraat Mühendisi

ZEYTİNDE SULAMA

Değerli çiftçiler bugün sîzlere zeytin 
sulamanın önemini anlatmak istiyorum.

Zeytin tam zamanında verileçı az 
miktarda su ile yetinen kanaatkar*bitkı 
terden biridir.

Sulama bakımından yemeklik ve 
yağlık olarak ele alınmalıdır. Yemeklik 
zeytinler yağlık zeytinlerden daha iri 
olduklarından daha fazla suya ihtiyaç 
duyuyorlar.

Zeytin ağaçlarının en fazla suya 
ihtiyaç duyduğu devre haziran, tem
muz, ağustos ve eylül aylarıdır. Bu süre 
lerde yapılacak 4 kez sulama mah
sulün birkaç kat artmasına neden olur.

Zeytin ağaçlarının çiçek açtığı 
halde da ne tutmaması, haziran ayın
daki meyve silkme nedenlerden biri de 
toprakta yeterli suyun olmamasıdır. L, 
sulama haziran ayında yapılmalıdır.

Zeytin ağacının suya en fazla 
ihtiyaç duyduğu devre İse çekirdeğin 
sertleşmeye başladığı ağustos, eylül 
aylarıdır. Bu dönemde toprakta yeterli 
su olmazsa meyveler normal dane İri 
liğinl alamamakta ve erken dane 
dökümü görülmektedir.' Bu devrede 
yapılacak 1-2. sulama o yılın mah
sulüne olduğu kadar bir sonraki yılın

mahsulüne de katkıda bulunur. 1. gün 
için da. 'a 1.5 ton su hesaplanmalıdır.

Tam çiçeklenme ve dane tutumu 
sırasında sulama tavsiye edilmez. Fazla 
sulama topraktaki besin maddelerinin 
yıkanmasını sağlayacağı gibi, sula
madan dolayı oluşacak rutubet döl
lenmeyi önleyici etki yapmaktadır.

Genellikle zeytinliklerde meyil dere
cesine göre %0.8-3 meyil gösteren 
zeytinlerde yalak veya tava şeklinde 
%3-4 meyilli zeytinliklerde karık ve çizgi 
usulü, meyilln daha fazla olduğu 
hallerde de tavsiye eğrileri 
istikametinde açılacak karıklar İçine 
suyu vermek suuretlyle sulama yapıl
malıdır. Özellikle sü kaynaklarının diğer 
sulama yöntemleri için yeterli olmadığı 
durumda damla sulama yöntemi en İyi 
netice vermektedir.

Sulama suyunun %0.4'den fazla tuz 
İhtiva etmemesi ve dekara ortalama 
400 ton su hesaplanması Icabeder.

Bahçelerde bahar yağışlarından 
veya sulama İşlemlerinden sonra 
yabancı otlarla mutlaka mücadele 
edilmelidir.

GEMLİK'TE YÜKSELEN DEĞERLER VE 
BELEDİYEDEN BEKLENENLER

Gemlik Sanayi, ticaret, tarım, turizm ve liman hizmetleri gibi etkinlikleri bir arada I 
yaşayan konumuyla, pek çok ili bile kıskandıracak bir ilçe durumundadır

Bu çok yönlü özellikle, çağın YÜKSELEN DEĞERLERİNİN Gemlik'te aellsmeslnll 
sağlamıştır.

NEDİR BU YÜKSELEN DEĞERLER ?
-İlçemizde kamu ve özel kesime ait büyük tesislerin olması
- Dike çapında ve yüksek kapasiteli bir limanın bulunması,
- Bu liman nedeniyle büyük holding ve ticari kuruluşlar tarafından Gemlik-Bursa 

karayolu üzerinde büyük ve nitelikli Depo ve Antrepoların yapılması
- Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Bursa halkı tarafından yaz turizminde gözde bir 

belde olarak seçilmesi, ■
Gemlik'te arazi ve gayrimenkul fiyatlarının hızla tırmanmasına sebep olmuştur. 1
-Sanayide, turizmde ve liman hizmetlerinde, kısa zamanda meydana gelen bu 

gelişme, ilçedeki ticaretinde çok hızlı gelişmesini sağlamıştır.
RANT PAYLAŞIMI

Bu çok yönlü gelişme sonucu, gayrimenkul ve arazi değerlerindeki inanılmaz 
artışlar, imar konusunda çok etkin ve adil çalışmalar yapılmasını gerekli kılmak -1 
tadır.

Kanun ve yönetmeliklere uygun olmadan verilecek yapılaşma ve imar izinleri, 
ilçede yasa dışı bazı oluşumların gelişmesine sebep olacaktır.

İmar izni ile ilgili tüm kararların, politik baskılardan uzak, kurallara, uygun olması 
gerekir.

Bunun da tek yolu, Gemlik halkının da benimseyeceği adil bir İMAR PLANI 
uygulamasına geçilmesidir. 11

Kesinleşmiş bir İMAR PLANINA göre yapılan uygulamalar ve alınan kararlar, 
sade vatandaş dahil her türlü baskı gruplarının girişimlerini sonuçsuz bırakır.

RANT PAYLAŞIMINDA eşitlik ölçüsü kaçtığı takdirde bu boşluk, bazen siyasiler 
bazın da yasa dışı oluşumlar tarafından süratle doldurulur. .

Belediyemizin en adil ve etkin olarak yapacağı görev, İmar ve yapılaşma ilgili 
olan görevdir.

Belediyemizin görevinden bahsetmişken, özellikle yaz turizminde temizlik, sağlık j 
ve fiyat kontrolünüde unutmamak gerekir.

Turizmde hızla yükselen Marmaris ve Kuşadası'nda yaşanan olayları televizyon -1 
ların haber programlarında izliyoruz.

Ve diyoruz ki "ilçemiz Kuşadasına” benzemesin.
TARIM ALANINDA YÖK OLMASIN

Sanayi Turizm ve liman hizmetlerinde bu olumlu gelişmeler, tarım arazilerinin ve I 
zeytinliklerin yok olmasına sebep olmaktadır.

■ İmar planları yapılırken, sanayi ve tarım alanları arasındaki denge korunmalıdır. I 
Turizm de bu denge ile yakından.ilgilidir.

Turizm cenneti diye anılan İspanya, aşırı betonlaşma nedeniyle ciddi sayıda 1 
turist kaybına' uğramaktadır.

İlçemizde yavaş yavaş zeytin alanları yok olurken, çarşıdaki zeytin satış yer -1 
leride, elektronik mağaza ve kuyumcu haline dönüşmektedir.

OLUMSUZ ETKİLENMELER
Çağımızın yükselen değerleri, ilçeye bir ölçüde dinamizm ve ticari işlemlerde 

olumlu sonuçlar getirirken, bazı konularda da olumsuzluklar yaşanmaktadır.
- İlçe nüfusu Türkiye ortalaması olan yıllık %2.5 oranından çok daha yüksek 1 

“•m yoreîerden^ğelen bû göç ciddiye alınmalıdır
- Hele turizm mevsiminde, sun'i olarak, birkaç kat aran nüfus, ilçemizi enflasyon I 

yarışında ilk sıralara çekebilir. Belediyenin etkin ve sürekli denetimleri, fiyat 
artışlarını bir ölçüde kontrol altında tutabilir.

- En önemli sorunlardan biride, çevre kirliliğidir. İlçenin alt yapış ı dolayısıyla, I 
sanayi tesislerinin atıkları nedeniyle deniz'sürekli kirlenmektedir.

Eski Orhangazi Caddesi çevresindeki yeni yapılaşma ile mezarlıkların altındaki 
yeni yapılaşma, kış aylarında bu bölgelere hava kirliliği getirebilir.

FUTBOL SAHİBİNİ ARIYOR
1950-1960'11 yıllarda Bursa Amatör İpliğinde yapılan maçlar, İstanbul'daki pro- I 

fesyonel lig kalitesine yakındı. İstanbul'un yaşı geçkin şöhretleri ile, İstanbul'da ilk 
onbine giremeyen genç futbolcular için Bursa en gözde futbol beldesi idi.

Ama bu yıllarda Bursa 1. liğinde oynayan öyle bir Sümerspor vardı ki. Anlatmak. I 
mümkün değil. Sümerspor şampiyona oynayan bir takımdı. En. azından şampi 
yona vize veren takım hüviyetindeydi.

Ben bu aşamada “Kocaeli Modeli" öneriyorum. Kocaelispor Başkanı yıllardan 
beri aynı zamanda belediye başkanlığı da yapmaktadır.

Belediye imkanlarını, yöredeki kamu kurumu imkanlarımgerektiği zamanda bu 
ku|up için seferber edebilecek bir azim ve kişiliğe sahiptir.

ı 1950'11 yıllardan beri herşey büyük gelişme göstermesine rağmen, futbol maele- I 
sef bu büyük gelişmeye ayak uyduramamıştır.

Sayın Başkan ilçenin tüm sorunlarıyla uğraşırken Gemlik halkının ve gençleri 
çoşkuylâ sokağa dökecek spor olayına da el atmalıdır.

(2000)11 yıllara girerken, çağın meydana getirdiği tüm olumlu ve olumsuz halleri 1 
birlikte yaşayan ilçemiz için, hizmet veren tüm Belediye çalışanlarına başarılar dili 
yorum.

KÖRJEZ 07SEJ
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

İLAN
23.5.1995 tarih ve 50240 sayılı MIHI Eğitim Bakanlığı özel öğretim

Kurumlan Genel Müdürlüğü'nden alınan onayla
ÖZEL ÜÇLERTOPRAĞI ETÜD EĞİTİM MERKEZİ açılmıştır.

Duyurulur.
İstiklal Cad. No.: 30 GEMLİK Tel: 513 72 77

Fotura-İrsalîye-Gider Makbuzu- Perakende Satış 
Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek 

Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-Broşür

Bir Körfez Gazetesi kuruluşuyuz



Sebze ve
meyvede yeni özellikler

I Domates, patates, çilek, pamuk 
gen mühendisliği sayesinde yeni özellik
ler kazanıyor.
t Doğa karşısında insanla öbür can
lıların (bitki ve hayvanlar) tutumu tam 
bir zıtlık İçindedir. Öbürleri, kendilerini 
doğaya uyduruyor. Canlı, doğaya 
uymazsa yok oluyor, insan uyarsa 
yaşayamıyor. Her bitki yetiştiği yere 
göre kendini doğanın olumsuzluklarına 
karşı koruyor. Hayvanlar da öyle . İnsan 
kendini doğanın güçlerine bırakınca 
yaşayamıyor. Kışın soluğuna, yazın 
aşırı sıcağa karşı kendini koruyacak 
önlemleri almayan, alamayan insan 
yaşamını yitiriyor.

Bu genellemeden sonra hemen 
eklemeliyim : Biz bu yazıda doğa ile 
İnsan arasındaki zıtlıkların hepsine değil, 
sadece yiyecekler alanındaki zıtlığa 
değineceğim.

İnsan doğanın sunduğu her bitkiyi, 
her sebze ve meyveyi kendi yetiştirmiş - 
İnsan, bu yediğimiz meyve ve sebzeleri 
yüzblnlerce yıl içinde kendi çabaları ile 
bugünkü hale getirdi.

Domates
Sebze mİ, meyve mi sayılması gerek

tiği henüz bilemediğimiz bu bitkiden 
istediklerimizin başında olgunluk, dol
gunluk, tad geliyor, tabii, bu arada 
dayanıklılık da.

Dalında koparılıp hemen yenen 
domates İle bir haftalık yodan gelmiş 
ve ham koparılmış domates arasında 
tad farkı vardır. Çünkü, bu ürün henüz 
olgunlaşmamışken toplanıp gönderil 
iyor gideceği yere; başka bir deyişle 
hamken. Olgun domates fazla yola 
dayanmaz.

Domateste 10.000 gen vardır. Her 
hücrede bulunan bu genler domatesin 
komuta merkezleridir. İşte bunlar içinde 
PG enzimine komuta edene gen dur
durulursa ürün bozulmaz.

Gen mühendisleri domates örneğin
den yola çıkarak kavun, karpuz, şeftali, 
çilek ve dut gibi meyvelerin de 
üzerinde çalışmaktadırlar. 5-6 yıla 
kadar bütün bu meyveler sadece tatlı 
olmakla kalmayıp daha uzun süre 
dayanacak ve uzun yolculuklara mey
dan okuyacak.

Patates
Patatesin üçte birinin çürüdüğünü 

biliyoruz. Bu nasıl önlenebilir? Civciv 
genlerinden aktardıkları birimlere 
patateste önleyeceklerini, bunun 
laboratuarda şimdiden gerçekleştir
ildiğini biliyor muydunuz?

Çileğe antl-frlz
Çilek, halkımızın çok sevdiği bir 

meyvedir. Fakat, yetiştirilmesi çok 
dikkat ister. En ufak bir soğukta kavrulur.

KÖRFEZ Sayfa : 5

ŞİİR KÖŞESİ(Dursun T/RğÛI/E/lt

Ahmed düşlerini hazırlayan örümceklerdir 
gözkapaklannın altında yıldızlar.

.. .. ADONİSHÜZÜN
İçimdeki
İçime sığmayan hüzün 
geçer oturur karşıma 
güler alaylı...
Ben 
öyle bir yanlız 
yıkılmış
kala-kalınm...

En sevdiğim
İnsanlara bile yabancı 
kendime
yamp-sönen 
yıldızlardanda uzak 
durgun sularda 
çırpman hayalime 
bakakalırım

Dalgalı denizlerde 
bir kağıt sandal, 
bur kum tanesi gibi 
kızgın çöllerde 
eriyen, tükenen 
bir şey var 
bir şey var içimde... 
ve
"kapısını kapattı, 
ama zincirlemek için değil sevinçlerini, 
özgürleştirmek için kederini"

 13.8.1986 ATİNA

İLÂN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN :

Dosya No : 1995/192
BOTAŞ A.Ş. tarafından davalı CENNET ÇOLAK aleyhine açılan irtifak hakkının 

teşçili davasının yapılan yargılamasında ;
Gemlik Umurbey kasabasında ikamet ettiği bilinen, ancak yapılan arıaştır - 

malara göre semti meçhule gittiği, tebligat adresinin bilinmediği saptanan 
davalıya ilanen tebliğe karar verilmiş olup, duruşmanını bırakıldığı 22 Haziran 1995 
perşembe günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir 
vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam edilerek 
karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
Basın : 1995/11 Hakim 23910

(Mehmet S'EVİMdMŞ 
Dost Cemal Turan'a

ADEMOĞ LU
Etten
Kemikten
Bir sur İçindesin
Ateş- hava
Su-toprak
Dört unsur içindesin
Özünle insan
Et özünle Bin Kusur İçindesin

17-Ekim-1993 GEMLİK

DİRİLİŞ
Dost Cemal Turan'a

Ydianmış şarap İçer 
Güzel kadm severim 
Kim demiş ki ölüler gül koklamaz 
Hem gül koklar 
Hem göğsüme takarım

21-MAYIS-1995

KüçükKUMLA
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İNŞAATMAKLIGI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446
GEMLİK

FİKRET
OTO 

ELEKTRİK
YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

24 AY
GERÇEK 
GARANTİ

TEL& FAX:
513 10 01

İSTİKLAL CD.

1 NOLU ARALIK 
GEMLİK

İLÂN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN :

Dosya, No: 1995/193
Davacı BOTAŞ A.Ş. vekili Şerafettin Gökalp tarafından davalı Mehmet kızı SUZAN 

CANBAK aleyhine açılan irtifak hakkının tesçili davasının yapılan yargılamasında;
Davalının bilinen en sonz adresi olan Umurbey kasabasında yapılan zabıta 

araştırmasına rağmen tebligat adresinin! belirlenemediği anlaşılmış olup, yargıla - 
manın yapılacağı 22^06.1995 günü saat 09.00'da bizzat veya bir vekil aracılığı ile 
hazır bulunması, aksi takdirde yokluğunda yargılamanın devam ederek hüküm ve 
rileceği ilanen tebliğ olunur.

Hakim 23910
Basın : 1995/12

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN :

Dosya No : 1995/819
Davacı BOTAŞ A.Ş. vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından Halil Aydın ve 39. ark. 

aleyhine açılan irtifak hakkının tesçili davasının yapılan yargılamasında;
Davalı (ölü) Haşan Necmi Tongul varislerinden ABDULLAH TONGUL'un bilinen 

adresine tebligat yapılamadığı, zabıtaca yapılan araştırmada ikamet adresinin 
saptanamadığı anlaşılmış ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı 
geçenin duruşmanını yapılacağı 22.06.1995 günü saat 09.00 da bizzat veya bir 
vekil sıfatıyla hâzır bulunması, aksi takdirde yokluğunda yargılamanın! sürdürülecek 
hüküm tesis olunacağı ilanen tebliğ olunur.
Basın: 1995/13 Hakim 23910

GEMLİK
Gerekil Telefonlar

r D İ GemlSagtlerl
FlF- NCST Yalova -Sirkeci (İşgünleri)

Resmi Daireler UÖ.ÖU - I3.UÖ - 1 /.UU.

itfaiye 1' 5 TEK Arıza 5132066 lanı turnen uo.ou- io.uu- ı z.uu
Polis İmdat 155 TEK işletme 5134503 Belediye
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. kom. 5131206

Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.

5131900
5131286
5131174
5131846

Sekreter 5134520
Zabıta 5134521-190
Otobüs İşlet. 5134521-122

Kaymakamlık
Halk Kütüp. 5131353 Su İşletmesi 01 34ö2 1 -1 i ö
As. Şb. 5131057 itfaiye 5132325

Kaymakamlık 5131051 Karayolları 5131308 Muhasebe Md. 5134521 -182
Kaymakamlık Evsj 3] 052 Uman Bşk. 5131133 Yazı İş. Md. 5134521 -111

Su Arıza Yalnız 185C. Savcılığı 5131053 Mal Md. 5131095
C. Savcı Yrd. 5] 32954 Nüfus Md. 5133742
Emniyet M. 5131028 Özel İd. Md, 5131507

♦ Tapu SIc. Md. 
Müftülük

5131414
5131364

TAKSİLER
Gümrük Md. 5131411 -5130024 Korfez laksl ’’ „ .. '
Tekel Md. 5131042 çınar Taksi 010240/

ULAŞIM Ver. Da. Md. 5132360 Güven Taksi 5133240
Doğan Körfez 5131212 İlçe Tar. Md. 5131186 Gemlik Taksi 5132324

Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç. Md. 5134994

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

07.30-09.35-17.10
Tatil Günleri 10.30-17.15

Yalova -Kartal (İş günleri) 
07.00-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88.43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Llkltgaz 513 17 38
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

KÖBETÇJ ECZAKEEER
13 Haziran 1995 Salı ÇAĞLAR

.. ,M^ıirmİ9SSjâ^rnr>c W 1 ‘

15 Haziran 1995 Perşembe İNCİ

İUHmlraft KAHRAMAM

17 Haziran 1995 Cumartesi MURAT

| U Haziran 1995 Pazar

19 Haziran 1995 Pazartesi BALIKPAZARI
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TEŞEKKÜR
9 Haziran 1995 günü yapılan, açılış 

törenimize katılan, 
Gemlik Belediye Başkanı

Sn. Nurettin AVCI
Armutlu Belediye Başkanı
Sn. Osman Elbaş 

ile bizzat gelerek, 
veya çelenk gpndererek, 

açılışımıza katılan
Dost ve Müşterilerimize 

teşekkür ederiz.
Radyo 24 Reklam Bürosu

MARTI-Reklam-Orgamzasyon
Nail ÖZER

Gürle İ şMerkezi Kat-2 No.76 
Tel. :5140668 Fax.:5139912

Başkanlığa Avukat Zeki Gemicioğlu getirildi.

Gemlikspor'da görev
bölümü yapıldı

Hanımlar yaz sezununa daha formda 
girmek ve 

sizi rahatsız eden fazla 
kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız

ÜCLERT0PRAĞ1 SPOR 
MERKEZİ 
emrinizdedir.

Sabah, öğle ve akşam olmak 
üzere üç seansla sîzlere hizmet 

verilmektedir.
ADRES : istiklal Cad. No :30 Kat 2-3 

TEL 1513 72 77 GEMLİK

Gemlik Manastır'da sahibinden 
parkeli, hazır mutfaklı, panjurlu 
lebiderya daire 1.1OO.OOO.OOO.-TL 
Müracaat:

Tel: 513 03 58 GEMLİK

■man araniyor
O Şirket muhasebesi tutabilecek

O Bilgisayar kullanabilen
O Askerliğini yapmış

Bay veya bayan eleman alınacaktır 
Başvuranlar için kısa özgeçmişleri ile 
saat 17.oo 1 B.oo arasında telefonla 
randevu almaları rica olunur.

Müracaat: OZAN BOYA
KİMYEVİ MADDELER TİCARETİ 

Tel. 2361641 — BURSA

Geçtiğimiz günlerde '20 
kişi ile genel kurul toplantısı 
yaparak, yeni yönbtiminl 
belirleyen Gemlikspor 
Külübü-başkanlığına 
Avukat Zeki Gemicioğlu 
seçildi.

, Yönetim Kurulu 
üyelerinin parti lokalinde 
yaptıkları görev bölümü 
toplantısında Av. Zeki 
Gemicioğlu başkanlığa 
getirilirken, Enis Öner 
başkan yardımcısı, Turgut 
Akcan genel kaptan, Cavit 
Geyik bölge sorumlusu 
görevlerine getirildi.

Celal Katımoğulları, 
Nurettin Avcı, İbrahim 
Kaptan, ıHasan Sözüneri, 
İbrahim Ünal, Cevat Türel, 
Faruk Güzel de üye. oldular.

.Gemlikspor Kulübü'nden 
yapılan açıklamada, 
kulübün altyapısının otur- 
duğunu üst üste son 
maçlarda kaybedilen . 
şampiyonluğun olumsyz 
etkilerine karşın bu yıl 
tabandan gelen sağlam 
kadrolar ile.şampiyonluk 
mücadelesinde yeniden 
çaba harcanacağı belirti 
lerek, "Gençlerimize 
güveniyoruz. Yıllardır kay
bettiğimiz şampiyonluğu 
bu yıl mutlaka elde ede
ceğiz" denildi.

I .. İSİM
DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi'nin 995/531 
esas ve 995/572 karar 
sayımıyla "KAÇ" olan 

soyadımız "KOÇ" olarak 
değiştirilmiştir.

Duyurulur.
Muzaffer 
Fatma 
Gökhan 
Mert KOÇ 

Enver 
Gülay 
Serkan 
Erkan 
Erdal ve 
Mustafa KOÇ

Okullar 
tatile 
girdi

’ 4994-1995 eğitim ve 
öğretim yılı 9 Haziran 
1995-cuma günü Bursa 

;. J; : Sinde de sona erdi.
: .BursaValiliğince alınan 
{'^ararip ilkokullar ile

İlköğretim okullarının 
birinci devreleri tatile 

|||:<^diirken, İkinci devre 
ve.orta öğretim

;• : öküllar ı n d a ü n i tele r i
\ t$&)pyen bitesiye
'kadar devam edecek. 

W Kredili sistemde kredisi
ni dolduran öğrenciler 

. tatile başlarken,*
X ddduramayan öğren

ciler de derslerini 
sürdürecekler.

/»//Öğretmenler, 1 
{'': Temmuz tarihine kadar 

okullarında çalış
tı motorini sürdürecekler.

Yilin
EUL
BOĞULMASI

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü serinlemek için 
Kumsaz'da denize giren 
Kestel lisesi öğrencisi Kerim 
Derriirbâş.boğularak öldü.

Bursa YÜdirim Esenevler 
Mahallesinde oturan Kestel 
lisesi öğrencisi' Kerim 
T5eniiiba|; pazaügühü 
arkadaşları ile birlikte serin- 
lemelcîçİnKumsaz'a giden 
genç HsetİDereağzı 
Mevkiinde mayolarını gi 
yerek;:şülçtra daldılar. 
.. Öir.süi^suda kalan 
ğeriçter/kıyıya çıktıklarında 
arkadaşları Kerim 
Demirbaşın dönmediğini 
görünce, boğulduğunu 
anki«$ldip
i Durum Jandarmaya 

bildirildi, Dalgıç ve tatilci- 
lerin bütün gün aramaları 
sonunda genç liselinin 
cesedi bulunarak karaya 
çıkartıldı.

Yapıla^ otopside 
ölümün su ile oksijensizlik 
nedeniyle boğulmadan 
meydana geldiği saptandı. 
Genç liselinin ölümü üzüntü 
yarattı.

GENEL KURUL İLANI 
AYDINLAR MADENCİLİK

TAS SAN. ve TİC. A S
Şirketimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı ■ 

29.6.1995 Perşembe günü saat 10.00'da şirketimizin 
merkezi olan Kumsal Sok. No: 47'de yapılacaktır. I

Duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
■ 1 - Açılış ve saygı duruşu
2- Divan oluşumu
3- Çalışma raporunun okunması
4- Denetçi raporunun okunması
5- Çalışma raporları üzerinde görüşmeler ve I 

raporların aklanması
6- Yeni denetim ve yönetim kurulunun seçimi j
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

A 

kÖRFEZ
OFSET

MATBAACILIK- 
REKLAMCILIK-YAYINCILIK

HİZMETLERİ

DAVETİYE SEZONUNU
BAŞLATTIK 

"BİZİ BAŞKALARI İLE

KARIŞTIRMAYIN

Körfez Gazetesi kuruluşuyuz. 
Gazhane Cad. No:51/A GEMLİK

TEL : 513 17 97

DUYURU 
İLANEN TEBLİGATTIR

Gemlik BEKO-CASİO yetkili servisimiz 
Sn. Hüseyin KÖKÇÜ'nün servistik sözleşmesi 
tarafımızdan iptal edilmiş olup yazar kasa 

cihazlarına ait bakım ve onarım yetki belgesi
Maliye Bakanlığına iade edilmiş ve ■ 

mühürü geri alınmıştır.
Görülen lüzum üzerine üçüncü şahıslara ' 

duyurulur.
Saygılanmızta

Bekoteknik Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü

GEMLIK'te SİNEMA 
GÜNLERİ

TRCİZ
ŞİRİN SİNEMASINDA
Sesanslar: IB.oo- 14.oo - I6.00 - 21.30 Tel. 51313 29



cpüğün, Ç^işan, Sünnet daveti-yeferinia için 
zengin çeşitlerimizi

ve fiyatf arımızı görmeden karar vermeyiniz.
BİZİ MUTLAKA ARAYINIZ.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Gazhane Cad. No:51 /A GEMLİK 

Tel: 513 17 97

Meclisi'nin kararları Kaymakamca onaylandı.

Zamlar başladı
^Belediye Meclisi'nin haziran ayı 
toplantılarında otobüs fiyatlarına 

ı'yaptığı zamlı tarife, Kaymakam 
tornan tşın'ın meclis kararlarını 
onaylamasıyla yürürlüğe girdi.

Belediye Meclisi, karârlarını 
ıgeçtiğimiz hafta inceleyen 
l Kaymakam Orhan Işın, belediye 
| otobüs tarifelerinde yapılan şehir içi 
[zammını 6 bin liradan 5 bin liraya 
[düşürerek onayladı.

Cumartesi gününden itibaren 
LGemlIk-Bufsa arası, Şehlriçi ve 
[Ğemlik-Gemsaz arası otobüs ücret-

lerl zamlı olarak alınmaya başlandı.
Zamlı tarifeye göre Gemlik-Bursa 

arası 20 bin liradan 30 bin liraya 
öğlenci 10 bin liradan 15 bin llrdya 
çıkarılırken, şehir içi 4 bin liradan 5 
bin liraya, şehir içi öğrenci 2 bin 
liradan 3 bin liraya, Gemsaz 15 bin 
liradan 20 bih liraya, Engürücük'7 
bin liradan 10 bin liraya çıkartıldı.

.Öte yandan belediye otobüs
lerinin düğün için kiralanması duru
munda, eski tçrifeye yüzde 50 
oranındd zam uygulanacak.

Bursa yolu üzerindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Cerrahi Tarikat Şeyhi 
Ahmet Karacan öldü
» Umurbey'de yapımı 
süren Cerrahi Dergahı'nın 
Şeyhi Ahmet Karacan 
Bursa yolu üzerinâe 
geçirdiği trafik kazasında 
oldu.
I Bursa'dan Gemlik'e
gelmekte olan Karacan, 
arkadaşının kullandığı 
jeepe, 16 P 0385 plakalı 

Lkamyonun çarpması 
sonucu, şarampole 
‘yuvarlanan aracın altın-

da kalarak hayatını kay- 
betti.

■ karaca o'ın 2 yıldır 
Bfcerrahi Tarikatının mensu-

bu olduğu ve şeyh mer

■ • KADRİ GÜLER

-- - 23. Yıl
Gemlik KÖRFEZ Gazetesi bu sayısıyla 23. yayın yılına 

başladı.
Yerel bir gazetenin çeyrek yüzyıla yakın yayın yaşamını 

sürdürmesi önemli bir olaydır.
16 Haziran 1973 günkü ilk sayımızı çıkarırken yaşadığımız 

heyecanı ahlatmak olanaksız.
Daha baskı makinamız yoktu o günlerde. Hüseyin Sırma 

adlı İstanbul'dan getirdiğimiz bir kalfayı usta yapmıştık. 
Gazete çıkarma kararım verdikten sonra o günkü Gürle Hanın 
tek katlı bürosundan Özden Matbaası sahibi Ruşen Usta ile 
görüşüp, bize baskıda yardımcı olmasını istemiştik.

Ruşen Usta teklifimizi memnunlukla karşılamış, hatta ken - 
dişinin de bir gazete çıkarmak istediğini ve adının Körfez 
olduğunu, klişelerini yaptırdığını ve kırmızı başlığını basmış 
olduğunu gördük.

Gemlik KÖRFEZ'in ilk sayıları Ruhşen Özden'in matbaasın - 
da sabahlara dek hazırlanırdı.

0 zamanlar matbaacılık nedir bilmediğimiz için, kasalardaki 
yazıları el kumpasına dizmeyi ne kadar çok arzuladığımı anım - 
sıyorum.

Gazetenin bir sayfası tek tek harflerle dizilir, basılır daha 
sonra ikinci sayfası basılırdı.

Katlanan sayfalardan sonra üçüncü ve dördüncü sayfalar el 
sallamalı Alman malı Viktorya motorlu pedalla basılır dağıtıma 
yollanırdı.

Bugün teknik olanaklar bakımından büyük aşama yaptık. El 
dizgisi yerine, bilgisayar ile dizip, baskıyı yapacağımız ofset 
kalıplar üzerine yazıların filmini çekiyor, bir banyo olayından 
sonra kalıbı makinaya bağlayarak baskıyı gerçekleştiriyoruz.

23 yıl önce batıda bu kolaylıklar vardı. Ama bizde yerel 
basın her türlü olanaktan yoksıfndu. Bugün Anadoluda çıkan 
birçok gazetenin eski teknolojiyi kullandığını düşündükçe 
üzülmemek elde değil.

Evet eeyglll okurlar. Sîzlerden gördüğümüz ilgi İle 22 yılı 
gerilerde bırakarak bugünlere ulaştık.

İlçemizin olaylarını haftalıkta olsa sîzlere en sağlıklı bir 
şekilde iletmenin hazzını yaşıyoruz.

23 yılın mutluluğunu sîzlerle paylaşıyoruz. Sağolun.

tebesine.yükseldiği öğre
nildi.

dergah taraftarlarının 
Umurbey'de ev ev 
dolaşarak, kendilerine 
yandaş ^ulduklârını 
o e I i r t e n ■; U m u r b e y 
Belediye Başkanı Mete 
Okay, cenazenin derga
ha gömülmesine izin ver? 
meaiklerini söyledi.

. Ahmet Kpracan'ın 
cenazesine İstanbul ve 
çevresinden gelen cer
rahi tarikatı mensupları da 
kâtıldı.

Haberi sayfa 3'de

Kabotaj 
bayramı 
hazırlıkları 
tamamlandı

Kabotaj hakkının Türk 
Bayrağrve Ulusuna 
tanındığı 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramının 69. yıl 
dönqmü törenlerle kut
lanacak.

Bayram hazırlıkları ile 
ilgili programı hazırlayan 
kutlama komitesi bu yıl 
da Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramının her yıl . 
olduğu gibi görkemli bir 
şekilde kutlanması için 
yapılacak törene halkın 
geniş bir şekilde katıl - 
mâsını istedi.

Törenler, 1 Temmuz 
günü saat 10.00'da 
başlayâcak

Yüzme yarışmaları ve 
deniz eğlenceleri ise 
saat 18.00'de yapıla
cak.

Selüloz yüklü 
kamyonlar 
tehlike 
yaratıyor

Haberi Sayfa 6'da

Dörtyol'da zincirleme 
trafik kazası 

Allah 
korudu

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü saat 16.00 
sıralarında Dörtyol'da . 
meydana gelen^zlncir- 
leme trafik kazasında 7 
kişi çeşitli yerlerinden 
yaralandı.

Devlet Hastanesi'nde 
İlk tedavileri yapılan 
yaralılar, Bursa Devlet 
Hastanesi ile Vatan 
Hastanesl'ne 
kaldırıldılar.

Haberi Sayfa 3'de 

Nurettin Avcı üç 
günlüğüne Ankara'ya 
gidince Ayten Şendil 
koltuğa oturdu.

ilk kadın 
başkan

Belediye Başkanı 
hlurettin Avcı, üç gün- . 
lüğüne belediye işlerini 
görüşmek için 
Ankara'ya gidince, ye 
rine başkan vekili Ayten 
Şendil, vekalet etmeye 
başladı.

Gemlik'in İlk kadın 
başkanı ünVanını . 
kazanan Ayten Şendil; 
üç gün süre ile başkan
lık koltuğunu doldu
rarak, ilçemizi yönete
cek.

Kısa kısa kısa 
GEMLİK LİONS'TA 

^NÖBET DEĞİŞİMİ 
^yemlik Lions Kulübü 
IlİBerneği bozar günü 
|||g|şamı Bursa Çelik

• Palas'ta yapılan- eşli 
: topla ntıda nöbet 

değişimi yaptı.
|ltOeçmis Dönem 

başkanı Doç. Dr. Müfit 
Parlak, görevini Efsan 

iiİBırısen'e devretti 
^mrışeh ile birlikte > 

t.Üpns'ta yeni yönetim 
^Jpnemi başladı.

KARMA SERGİDE 
2GEMLİK'Lİ

- Adayan 
|||||ırsali Kadın 

Ressamlar Derneği 
biyelerinin yaptığı 

tablolar geçtiğimiz 
golfta DGSG'sinde 
Mşrgilendi.
"■/■"El bebeğim, Gül 

Bebeğim" adı verilen 
1g?e?rgiye Emine Alkaya 
ve Nadide Atamer, 
birer tablo İle

Mlıtıldılar.
Haberi Sayfa 3 de

K: MESLEK
ESI'NDEN SERGİ 

^Gemlik Kız Meslek 
Msesi öğrencilerinin bir 
IIB boyunca göz nuru 

el emeği dökerek yap- 
tığı çalışmalar 14-15- 
16 Haziran günleri 
Okul Salonunda 
sergilendi.

"Demokrasiye sahip

Yılmaz AKK1LIÇ
2. Sayfada 

"Çevre Programında 
Kömür Sorunu(l) 
Necati KARTAL 
&’-la$fada 

"Maço Bakanlar" 
Gonca YERLİYURT

3. Sayfada 
"CİNE -5 ve Piyasa 

Ekonomisi"
Erol
4. Sayfada

TEŞEKKÜR
Gazetemizin 23. yayın yılına gir mesi 

nedeniyle
büromuzâ kadar gelerek bizleri 

kutlayan, çiçek gönderen »telefon 
eden ve faks çeken değerli okur 

arkadaş ve tanıdıklarımıza teşekkürü 
borç biliriz.

Cengiz 
Göral 
anılacak
Yazı 

, Müdürlerinden Avukat 
./ Mehmet Cengiz Göral, 
k l-Terrynuz, 1995 günü ' 
ç Eğitim-Sen Sendikası

Salohünda anılacgk.
’ Atatürkçü . 
Düşünce Derneği, 
Eğitim-SenSendikası ve 
gâzetemizinkatkılan ile 
anılacak olgri M,\

■ Cengiz Göral'ın ... 
yaşamı, düşünceleri ve 

' şiirleri anma gününde' 
onu tanıyanlarca , ...

. anlatılacak. 1 ;

Gazetemizin eski
İşleri .

Deprem 
korkuttu

Dün saat 18.45 
sıralarında meydana 
gelen 'şiddetli deprem 
ilçemizde korku yarattı.

Dipten gelen sarsıntı 
ile şiddetli bir şekilde sal 
lanan ilçemizde, depre
mi hisseden halk, sokak
lara.koşuştu. ■

Kısa süren deprem 
nedeniyle korkan 
Gemlikliler bir süre evle 
rine giremediler:

Deprem merkezinin 
Marmara Denizi olduğu 
öğrenildi.

Kısa bir süre önce , 
Yunanistan'da yaşanan 
deprem olayından 
sonra onlarca kişinin 
ölmesi Gemlik ve 
civarında da dün mey
dana gelen deprem 
korkuya neden oldu.

MENZİL
Menzir'le.... 
Menzile 
Acaba.... ?

Mesajlar
Dile kolay.. Tamı tamına 
22 yıl. Küçücük bir 
ilçede, 22 yıldır olanca 
güçlüğe-ve dayanılmaz 
baskılara karşın, kesintisiz 
bir yayın hayatı sürdü 
rerek bugünlere ulaşa
bilmek...
Ne güzel... Geriye 
dönüp bakıldığında, 
değil utanç üzüntü bile 
verebilecek hiçbir şey 
'bulamamak...
Ne güzel şey...Doğru'nun 
yanında, yanlışın 
karşısında olan tavırdan 
öğün vermeden iler
lemek. Çağdaşlığı, 
demokrasiyi, ülkenin ve 
ulusun bölünmez bütün
lüğünü yılmadan, bu 
gerekleri yüreğinde 
duyarak savunabilmek... 
Ve hepsinden önemlisi, 
tüccarların, memurların, 
işbitiricilerin türediği 
basın dünyasında oir 
gazeteci olmanın,, basın 
emekçisi olmanın onuru 
ile yaşamak...
Kutluyor ve 'daha nice 
23 yıllara' diyoruz.

BURSA HABER 
Çalışanları

Gemlik Körfez 
Gazetesi'nln kuruluş yıl 
dönümünü kutlar, 
bugüne kadar gerçek- 
leşTirdiğiniz başarılı yayın 
hayâtının devamını 
dilerim.

Mehmet DİNÇ 
Belediye Meclis 
üyesi

Gemlik KÖRFEZ 
Gazetesi'nln 23.ncü 
yayın yılını kutluyoruz. 
Yerel bir gazetenin 22 yılı 
başarıyla geride bırak - 
ması aile kolay.

Gemlik Rotary
Kulübü Başkanlığı Gemlik KORFEZ'İ 23. *

yaşında kutluyoruz. 
Demokrasinin, 
gelişmesinde basının 
yeri yadsınmaz. Gemlik 
KORrEZ'in demokrasi 
mücadelesindeki yeri 
unutulmaz. Gazetenin 
yayınlanmasında emeği 
ğeçen herkese başarılar 
diliyoruz.

Eğitim-Sen Sendikası 
Gemlik Şubesi
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V^rtM»AKKtUÇ

Demokrasiye sahip çıkmak!
İstanbul Emniyet Müdürü Necdet 

Menzir'in acılı bir anında sarfettiği, 
ancak "devlet memurluğumla bağ
daşması olanaksız sözler, çeşitli kesim - 
lerde değişik yorumlara yol açtı. 
Genellikle "medyanın devleri ", 
Menzir'in haklı olduğunu savunur tutum 
içinde göründüler. Büyük gazeteler ve 
özel TV kanallarının hemen tamamı, 
CHP'yi ve Bakan Algan Hacaloğlu'nu 
"haksız", hatta "suçlu" bulan yayınlar 
yaptılar.

Bir büyük gazete, olayı birkaç gün 
süreyle manşetinden indirmedi. O 
arada bazı bakanlarla Bursa millekve 
kili ve DYP Grup Başkanvekili Turhan 
Tayan'ın konuya ilişkin görüşlerini 
yayımladı. Gazeteye göre Tayan 
şöyle demişti:

"Siz bir polis .öldüğünde evine 
başsağlığına gitmez, teröriste 
başsağlığı dilerseniz olacağı da budur. 
Menzir bu güne kadar ne zaman siyasi 
bir tavır İçine girmiş? Ne zaman ters 
bir laf söylemiş? Orada gencecik bir 
delikanlı polis memuru ölmüş. Hangi 
biri arayıp da başsağlığı dilemiş? 
Menzir'in sözlerine sonuna kadar 
destek veriyorum"

Turhan Tayan'ı yıllar öncesinden 
tanıyorum. Görüşlerimiz çoğunlukla 
uzlaşmaz, ancak Sayın Tayan'ın böyle - 
sine Gökdemir veya Şahin'vari "abuk" 
şeyler söylemiş olmasına doğrusu pek 
akıl erdiremedim. Kendisine sordum. 
Yanıtı çok ilgimi çeti, "Gazetede, 
benim söylediklerimle, Şükrü 
Erdem'inkllerl karıştırmışlar. O sözler 
bana ait değil" dedi.

Böylece mozaikin parçaları yerine 
oturmuş oldu. Yani bu "abuk" lafları yıl
ların deneyimli politikacısı Turhan 
Tayan'ın değil, devleti yöneten -ve de 
'demokratikleşme' vaat eden- koalis 
yon hükümetinin BursalI bakanı 
söylemişi

Anlaşılıyor ki. Sayın Şükrü Erdem 
"demokrasl"den de, ancak "spor"dan 
anladığı kadar anlıyor.

Hoşgörülel...

olmaması gereken kesimlerde de 
ortaya çıkmakta.

İlginç bir durum var : Menzir 
konuşuyor, tehdit ediyor. CHP ve par
lamento dışı bazı partiler hariç, 
hertıen tüm siyasi kadrolar "alkış" 
tutuyor; ya da DYP’nin koalisyonu 
sürdürmekte engin yararlar uman kimi 
yöneticileri tarafından "ldare-1 masla
hat" çı bir tutum sergileniyor!

Geçmiş dönemde 1971 ve 1980 
darbelerini eteklemekten, paşalara 
“arz-ı ubudiyet" yarışına koşulmaktan 
sabıkalı "basın"la, onun içinden çıkan 
"televizyon” da öyle!

İyi de, yarın bir gün filanca ordu 
komutanı da Menzir'in ağzıyla zılgıtı 
çekip, "Artık canımıza tak etti" diyecek 
plursa, ne yapacaksınız bayanlar, 
baylar?

Bir kez daha şapkanızı kapıp 
savuşacak, "Buyurun, meydan sizin" 
diye temenna mı çakacaksınız?..

Bir hafta sonra bu konuya dönme 
gereğini neden duydum?

Açıklayayım : Türkiye'de "Batı"lı 
anlamda çağdaş demokratik norm
ların uygulanması, bir bakıma 
“slyaseten" engellenmiyor. Görünürde 
koalisyonun büyük ortağı DYP içinde 
bir ölçüde, ama özellikle ANAP içinde 
önemli ölçüde “güçlü" olan tutucu 
kadrolar, -sanıyorum- gerçekte kendi
ni canhıraş biçimde kendini savunma 
telaşına düşen bugünkü "devlet 
anlayışının temsilcisi, avukatı konu
mundalar. Ne var kİ, bir tehlikeli 
gelişme söz konusu. O da şu : Bu ken - 
dini canhıraş biçimde savunma telaşı - 
na düşen klasik “devlet anlayışı" temsil
ciliği veya avukatlığı görevinin gönüllü
leri, siyasetle uzaktan-yakından ilgili

Şakşakçılık yapmanın yararı yok. 
Demokrasi çatısı çökerse, "Alkış tuttuk
larımız bizi enkazın altından kurtarır" 
mantığı yanlıştır. Şimdiye değin hiç 
olmadı böyle bir ş,ey!

Geçtiğimiz hafta Bursa Demokrasi 
Platformu adına bir açıklama yapan 
Bursa Barosu Başkanı Yahya Şimşek, 
"Güvenlik güçlerimizin ve askerleri 
mlzln şehit edilmesi ne kadar içimizi 
yakıyorsa, kaybolan insanların 
sayısının her geçen gün artmasını da 
'adllyenin işini azaltmak' olarak kabul 
edemeyiz" dedi.

Dikkat edinizl Barö Başkanı, kay
bolan insanların öldürülmüş olarak 
bulunmaları olayının bir tür "adllyenin 
işini azaltma" eğiliminin belirtisi gibi 
algılanmaya başladığı tehlikesine 
işaret etmektedir.

Baro Başkam'nın -ne yazık ki 
gürültüye giden- bu uyarısı son derece 
ciddidir. Spordan anladığı kadar 
demokrasiden anladığı anlaşılan 
Bursa'lı Bakan'ın, bu açıklamanın bazı 
bölümlerini değil, tamamını okuyup 
özümsemeye çalışması çok daha iyi 
olurdu sanırım. Ne var ki, yerel 
basınımız yeterince önem vermedi, 
yazıkl...

Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir 
“bürokrat"), kendilerini devletle özdeş 
sayan çevrelerin sözcülüğüne soyun- 
malıdır. Hiçbir siyasetçisi de, "Rejim 
çökerse, bunlar nasıl olsa beni 
enkazın altında ezdirmezler" düşünce
siyle, demokrasi dışı davranışlara 
sahip çıkmaya kalkışmamalıdır.

O yüzdendir ki, -çok başarılı bir 
polis olabilir, ama- Necdet Menzir 
zaman yitirilmekslzin görevden alın
malı, böylece bir zamanlar milletvekili 
adayı olduğu DYP kadrolarında politi
ka yapma fırsatı kendisine tez elden 
tanınmalıdır...

Haftalık Siyasi Gazete
Yıl: 23 SAYI: 1068 

Fiyatı :5.000 TL.

/A

lığı yer KÖRFEZ OFSET Matbaacılık Yayıncılık

DÜZELTME 
Gazetemizin 2 Mayıs 1995 

tarih ve 1061 sayılı 
nüshasında yayınlanan 

duyuru İlanında 
"Özel Gemlik Fen 

Dershanesi 
Müdürlüğü'nden" 

başlığındaki "KÖRFEZ" 
kellme^jınutulmuştur.

“ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN 
DERSHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ" 

olarak düzeltilir.
GEMLİK KÖRFEZ

Borusan 19.
Kuruluş 
yıldönümünü 
kutlayacak

Borusan Birleşik Boru 
Fabrikaları A.Ş. ’nin Gemlik 
Tesislerinin faaliyete 
geçişinin 19. yıldönümü 
nedeniyle kokteyl düzenli 
yor.

Borusan Birleşik Boru 
Fabrikaları A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet 
Kocabıyık ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdür C. Bülent 
Demircioğlu, 26 Haziran 
1995 günü Pazartesi günü 
saat 19.30 da Borusan 
Gemlik Tesislerinde verile
cek kokteyl için Türkiyenin 
tanınmış iş ve siyaset 
adamlarını davet etti.

Anadolu 
basını 
Çanakkale'de 
toplanacak

Anadolu Basın Birliği 
Genel Yönetim Kurulu her 
yıl ülkenin değişik yerlerinde 
yaptığı genel kurul toplan
tılarından bir yenisini de bu 
yıl Çanakkale de yapacak.

Yerel basının sorun
larının saptanacağı ve 
tartışılacağı Anadolu Bâsın 
Birliği bölge toplantısına 
Devlet Bakanı ve Hükümet 
Sözcüsü Yıldırım Aktuna, 
Başbakanlık Basın Yayın 
Enfermasyon Genel 
Müdürlüğü, Basın ilan 
Kurumu Genel Müdürlüğü 
ile SEKA Genel 
Müdürlüğünün üst düzey 
yöneticileri ile Çanakkale 
Valisinin katılması bekleni 
yor.

Bölge toplantısına 
Trakya ve Marmara 
Bölgesinde yayınlanan 
gazetelerin sorumluları 
katılacaklar.

ANAP'lı 
kadınların 
kermesi 
büyük ilgi 
gördü

Anavatan Kadın Korniş 
yonu üyeleri tarafından 
geçtiğimiz hafta Belediye 
Sergi Salonu'nda düzenle
nen batik ve el işi kermesi 
büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın açılışını 
yaptığı kermese ANAP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
ANAP'lı Belediye Meclis 
üyeleri, ANAP'lı kadınlar ile 
vatandaşlar katıldı.

150'ye yakın eserin 
sergilendiği kermeste, elde 
edilen gelirlerle yoksul 
öğrencilere yardımlarda 
bulunulacağını söyleyen 
ANAP Kadın Komisyonu 
Baışkanı Nuray Erten, “Bu 
tür etkinliklerimizi sürdü 
rerek, muhtaç olanlara 
yardım elimizi uzatmaktan 
mutluluk duyacağı" dedi.

KARTAL ffl GÖR DEDİĞİ

Çevre Programında 
Kömür Sorunu (1)

Kentlerin demografik yapısı üzerine doktorasın 
hazırlayan öğretim üyesi bir arkadaşım, i 
Almanya'da arşiv incelemeleri sırasında kömür v« 
çevre kirliliği üzerine birşeylere rastlayınca, bizlerj 
anlatmak üzere bazı notlar almış.

Almanya 1903-1910 yılları arasında, Ankara'nın 
1984'ten beri, Bursa'nın 1988'den, İstanbul, İzmii 
Adapazarı, Konya, Kayseri, Bolu, Erzincan, Erzurun 
vs. gibi vilayetlerin 1991'den beri ve hatta İneğe 
gibi ilçelerin 1992'den beri yaşadığı kömür yakıtı 
kükürtdloksit, parti kül kirlenmesini, kent organiza 
yonlarının iyi yapılamamasını, göç ve gelişmenin 
derme çatma olduğunu bu nedenle gazete 
manşetlerini sürekli meşgul ettiğini gözlemlemiş.

Tarih tekerrürü gibi gazete manşetlerinde 
"KÖMÜR SKANDALİ" toplumsal konu haline gelmiş.

1920'lerde sorun çözülmüştür. Keza aynı olay 
ABD New york'ta aynı yıllarda görmek mümkün.

Nedense, Devlet 1980'lerde (tartışma konusu 
olan Çevre Bakanlığı) bir araştırma heyeti gön
derip, program doğmadan çözüm önerilerini 
araştırmak yolunu seçmemiz kirlilik başgösterme-■ 
siyle panik doğmuş, ÇEVRENİN mi, ÇEVRELERİN m 
korunduğunu anlayamadığımız ucube kararlar çık
mıştır.

Şu anda aynı problem Gemlik için .sözkonusudur.l 
Eğer bu konuda şu anda bir karar alınamaz ve 
ciddi uygulama programına koyulmaz ise, kışa 
kömürden kaynaklanan problemlerle girmeye
ceğimizin garantisini ne BELEDİYE ne de KAY
MAKAMLIK verebilir.

Bir hafta" sonraki yazımızda daha detaylı olarak 
açacağımız çözüm önerilerimizi kısaca aktarmak 
istiyorum.

Birincisi : Şu anda Bursa, İzmit, Gölcük, 
Adapazarı, Eskişehir, İnegöl, ve İstanbul'a gire
meyen Keleş, Orhaneli, Tunçbilek kamyonlarının 
yegane kömür pazarı Gemlik'tir.. Taşıdıkları kömür1 
2-3 000 kcal/kg ve %2.5 kükürttür. Öncelikle bunların 
yasaklanması gerekir. Kentin girişlerini zabıta ve 
polis denetimiyle tutup, kömür kamyonların sokul
maması gerekmektedir.

İkincisi : GSM ruhsatı bulunmayan bütün odun- 
kömür depoları kapatılmalıdır.

Üçüncüsü : Deposunda yasak kömür satan 
kömür ticarethanelerine yüksek meblalarda ceza 
uygulanmalı, kömürleri müsade edilmeli, depolan 
kapatılmalıdır.

Dördüncüsü : Kaloriferli binalara ithal kpmür 
zorunluluğu getirilmeli, uymayanlara yüksek cezai 
müyideler uygulanmalıdır.

Beşincisi : Kükürt oranı %1, kalori düzeyi 3500- 
4500 Kcall/kg olan yerli kömürler ile, kükürt oranı %1 
kalori 1000-7000 olan ithal dışında kömürler gerek 
sobalar gerekse, diğer alanlarda yakılması, 
depolanması ve satılması yasaklanmalıdır.

Altıncısı : Belediye bünyesinde özellikle kömür 
zabıtası kurulmalı, apartman, depo ve kömür kam 
yonları sürekli denetlenmelidir.

Yedincisi : Çevre kirliliği ve. ithal kömür zorunlulu
ğunu içeren pankart, afiş, panel vb. propaganda 
çalışmaları yapılmalı, karara toplumun katılımı 
sağlanmalıdır.

Yok eğer kulak arkası edilirse bunun ceremes 
tüm Gemliklilere, vebali ise Kaymakamlık v 
Belediyeye çıkar.

GİYSİLERİ

çArAk dYîm gÜle^YItzlÜ
en AğAzA 

Rli Çatak ue Oğulları
Demlrsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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Umurbey'de yapımı süren Cerrahi 
Dergahı'nın Şeyhi Ahmet Karacan(35) 
Bursa yolunda geçirdiği trafik kazasın
da yaşamını yitirdi.

Arkadaşları ile birlikte Bursa'dan 
Gemlik'e gelmekte olan Ahmet 
Karacan, Metin Düşmez(28)'in kul
landığı 16 ZD 719 plakalı Jeep ile 
Necati Altın'ıh kullandığı .16 P 0385 
plakalı kamyon Özdllek yakınlarında 
aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kam 
yonun jeepe çarpması sonucu kaza 
meydana geldi.
^Kamyonun vurması ile şarampole 
yuvarlanan' jeepte bulunan Cerrahi 
Tarikatı'nın Gemlik Sorumlusu Şeyh 
Ahmet Karacan aracın altında 
kalarak, feci şekilde can verdi.

Kazada jeepte bulunan özcan 
Serpil(27), Metin Düşmez(27), Ertuğrul 
Güvenay(33), Emre Arıdil(27) ve- Sinan 
Akgün(26) çeşitli yerlerinden yarala
narak Bursa Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Cenah! Şeyhi Karacan'ın ölümü 
merkezi İstanbul'da bulunan tarikdt 
mensupları arasında büyük üzüntü 
yarattı.
< Umurbey'deki cerrahiyeler 
cenazenin kasabada kaçak olarak 
yapılmakta olan dergahın bahçesine 
gömmek istediler. Bunun için Umurbey 
Belediye Başkanı Mete Okay'a 
başvurdular.' Konuyu encümene 
götüren Belediye Başkanı durumun 
incelenmesinden sonra cenazenin ruh
satsız olarak yapılan ve defalarca 
mühürlenen dergaha gömülemeye-

ceğinl tarikat mensuplarına bildirdiler. 
Bunun üzerine cenaze geçtiğimiz hafta 
cuma günü Balıkpazarı'nda kılınan 
cuma namazından sonra Balıkpazarı 
Camil'nden alınarak, Küçük Kumla'da 
toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet 
Karacan'ın '2 yıldır Cerrahi Tarikatın 
mensubu dlduğu ve şeyh mertebesine 
yükseldiği öğrenildi.

Umurbey'de, evlerde başlatılan 
tarikat çalışmaları destek bulunca 
Kanlıkuyu mevkiinde tarikata dit der
gahın yapımına eski Umurbey Belediye 
BdşkanrPars Dönmez zamanındg baş - 
tandı. Kaçak inşaat çeşitli zamanlarda 
mühürlenmesine karşın çalışmalar 
sürdürüldü. Umurbey Belediye Başkanı 
Mete Okay, kaçak dergah hpkkında 
şuhları söyledi:

11 Bu inşaata benden önce başlan - 
mtş ve belirli aşamada yapılmasına 
göz yumulmuş. Belediye başkanı 
olduktan sonra bana İntikal ettiğinde 
durumu İnceledik ve mühürlenmesi 
İçin karar aldık. Ancak, buna rağmen 
İnşaata gizil gizli devam edildi. Biz, 
yasal İşlemlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Dergah taraftarlarının Umurbey'de 
ev ev dolaşarak, kendilerine yandaş 
bulduklarını, söyleyen Umurbey 
Belediye Başkanı olayı yekinen takip 
ettiklerini bildirdi.

Trafik kazasında ölen Ahmet kara- 
can'ın cenazesine İstanbul ve 
çevresinde bulunan cerrahi tarikat 
mensupları da katıldılar.

Dörtyol'da zincirleme trafik kazası

Allah korudu
O Geçtiğimiz hafta cuma günü Dörtyol çıkışında meydana 

gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girerken, 7 kişi 
çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada şans eseri ölen olmadı.

MİNER Otomotiv Sanayi fabrika kuruyor 

GEMLİK'E 
CONTA 
FABRİKASI

İlçemizde kurulu 
bulunan M İN A Yağ 
Sanayi A.Ş.'nin ortak
larından Melih ve 
kardeşlerinin ortak 
olduğu-MİNER Otomotiv 
Sânayi, Bilecik'te bulu
nan fabrikalarını Gemlik 
Orhangazi yoluna 
yapımı sürdürülen işye 
rine nakledecekler.

Sanayide kullanılan 
sızdırmaz conta imal 
eden MİNER A.Ş. 'nin 
Gemlik'e nakli,nedeniyle 
Orhangazi yolu ,3, kilo
metresinde 6200 
metrekarelik alanda 
2500.metrekaresi kapalı 
olan fabrikanın yapım 
çalışmaları hızlandı.

MİNER Â.Ş. yetkililer) 
Bilecik'te 22 İşçi çalışan 
fabrikanın Gemlik'e 
naklinden sonra kapa
sitenin büyütüleceğini, 
sanayide aranan sızdır
maz conta üretiminin 
Gemlik'ten yapılarak 
ilçe ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunulacağını 
belirttiler.

Sonbahar aylarına 
kadar inşaatın bitirilen- 
rek rçıa.kinalarm 
Bilecik'ten Gemlik'e 
nakledlleceğlnl.söyleyen 
ilgililer, Gsrnlik sanayiine 
yeni bir işletmeyi 
kazandırmaktan dolayı 
mutluluk duyduklarını 
Söylediler.

Alkaya ve Atamer sergiye birer tablo ile katıldı.
Karma Sergide 2 Gemlikli bayan

Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü 
Emin İlter tarafından kurulan BursalI Kadın 
Ressamlar Derneği üyeli bayanların yaptığı tablo
lar, geçtiğimiz hafta DGSG'sInde sergilendi.
"El Bebeğim, Gül Bebeğim" adı verilen sergiye 
Gemlikli ressam bayanlardan Emine Alkaya İle 
Nadide Atamer de birer tablo İle katıldılar. 
Geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 18,30 verilen 
kokteyle açılan sergi büyük İlgi gördü. Sergide 49 
bayan sanatçının tabloları yer aldı.

Geçtiğirniz hafta cuma 
günü saat 16.00 sıralarında 
Dörtyol'da meydana 
gelen zincirleme trafik 
kazasında 7 kişi çeşitli yer - 
ferinden 7 yaralanarak, 
Gemlik ve Bursa 
Hastanelerinde tedavi 
gördüler.

Gemlik'ten Orhangazi 
yönüne clö.nen 16 VAN 163 
plakalı kamyon ile karşı 
yönden gelen 34 VPY 56 
plakalı Renault Manager 
özel oto İle 16 -FVA 09 
plakalı Doğan ile. 16 AC 
346 plakalı. özel oto 
çarpıştı.

Zincirleme kazada 
Renault Manager'in 
sürücüsü: Ühnlt aynı otoda 
bulunan Ayan Akgün ve 
.Hıilüsi Belgün, 16 FVA 09 
plakalı otomobilde, bulu
nan. Tevfik Cemal 
Çağlayan ile yanındaki 
Remzlye Motor, 16 AÇ 346 
plakalı otoda bulunan' 
Mehmet Çakır ile eşi Necla 
Çakır yaralanarak, Gemlik 
Devlet Hçrstanösİ'ne 
kaldırıldılar.

Devlet Hastanesl'nde İlk 
tedavileri yapılan yaralılar, 
Bursa Devlet Hastanesi İle 
Vatan Hastanesl'ne 
kaldırıldılar.

Olayla İlgili soruşturma 
sürdürülürken, kazanın 
Dörtyol kavşağındaki ışık
ların hatalı yanmasından 
meydana geldiği İddia 
edildi. Sürücüler, 
Dörtyol'daki trafik ışıklarının 
zgman zaman nataB" 
yandığı bu nedenle büyük 
tehlike meydana getirdiği
ni bildirdiler.

Cerrahiye 
nedir?

Ünlü Ana Britannica 
Ansiklopedisi Cerrahi 
tarikatını şöyle tanımlıyor:

Halvetiyenin en yaygın 
ve ünlü kollarından biri. 
Halvetiyenin ana kolların
dan Ahmediyenin bir kolu 
olan Ramazaniyeden sür
müştür. Kurucusu Nureddin 
Cerrahi'dir. Cerrahlyfe, ben
liği çeşitli hazlardan zorla 
.uzaklaştırma ve tanrısal 
yardıma ulaşıncaya değin 
Tanrı'dan yardım dileme 
ilkeleri üzerine kurulmuştur. 
Şeyh Nureddin Cerrahi, 
değişik bir uygulama ğeti 
rerek zikirde kullanılan tanrı 
adlarını 28'e çıkarmış ve A 
bunları dört bölüme ayır
mıştır :

1) Usul: Laİlgheillallah , 
yd Allah, Hu, Hakk, Hayy, 
Kayyum, Kahhar.

2) Füru: Ya Vehhab, 
Fettah, Vahid, Ehad, 
Samed, Alim, Aziz ;

. 3) Tebeddülat: Ya 
Kadir, Kavi, Çelil, Cemil, 
Hadi, Malik, Vedud

4) Tasarrufat: Ya Kerim 
Allah, Basit Allah, Mani 
Allah, Lâtif Allah .

Bu 28 ad haftanın yedi 
gününe bölünerek günlük 
zikirler buna göre düzenlen
miştir.

Kurucusunun kabrinin 
de bulunduğu.Karagümrük 
Asitanesi'nde Şeyh Nurettin 
Cerrahi'den sonra 
Mehmed Huşameddin, , 
Abdurrahman Hilmi, 
Abdulaziz, Yahya Galib 

' Hayati, Muhammed 
Rızaeddin ve Fahreddin 
efendiler şeyhlik görevini 
'yürütmüşlerdir.

Yaşlı çiftçi 
kestiği ağacın 
altında kaldı

Haydariye Köyü’nde 
çiftçilik yapan Ferhat 
Bıyık(56) Elmalık Mevkii'nde 
kestiği ağacın devrilmesi 
üzerine altında kalarak feci 
bir şekilde can yerdi.

Geçtiğimiz hafta 
pazartesi günü ağaç 
kesmek için köyünden 
ayrılan Bıyık, eve dönme 
yince iki gün sonra köylüler 
tarafından ormanlık 
arazide bulundu.

Bıyık' ın cenazesi Gemlik 
Devlet Hastanesi morguna 
oradan dd,otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli Tıp 
Kürumüna gönderildi.

Gonca YERLIYURT
MAÇO BAKANLAR

Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemlr'ln AvrupalI bayan I 
parlamenterlere söylediği o malum söz pekçok basın I 
yayın orgdnında günlerce tartışıldı. Bakan istifaya I 
davet edildi, olayın sosyal yönleri araştırıldı falan...

Kimi zaman gülerek kimi zaman kızarak bu yorum- I 
lan okudum, dinledim. Bunların içinde Duygu 
Asena'nın Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan köşe I 
yazısı diğerlerinden ayrılıyordu.

Bu yazıdan bir bölümü dikkatlerinize sunuyorum :
"Benim Ayvaz Gökdemlr'ln söylediği "orospu" | 

sözcüğüne- itirazım “onlar yabancı parlamenter" 
olduğu için değil, çoğu erkeğin "çalışan kadın"a ne I 
gözle baktığının kesin işareti olduğu içindir. 
Türkiye'ye zararı değil yaran olan, Birand'ın dediğine 
göre, "en azından Avrupa Parlamentosu'ndaki Yunan 
egemenliğini kıran "bu kadınlara İlk tepkisi orospu, 
fahişe ya da kahpe" demek oluyorsa, bu adam 
kendi çev renizdeki kadınlar için neler diyordur kim- 
bilir. Dikkat edin meclisin "gıkı çıkmayan kadınları", 
bunlar sizi döver bile. “Ay ne var-bunda biz zaten 
küfürbaz bir milletiz" diyenlere de çok şaşırıyorum. 
Bu, bir futbol maçı sırasında, heyecanla edilen bir 
küfür değil, bu yalnızca kadın oldukları için söylemiş 
bir aşağılama sözcüğü. Bu tür adamlar toplumumuzu 
ve ailemizi nasıl demokratikleştirir?

İşte bu adamlar yüzünden kadınlar politikaya 
ahlamıyor. Çünkü hem bu adamlar çalışan kadına 
"orospu" gözüyle baktıkları için onları engelliyor, 
kadınlar da bu tavn bildiklerinden ürküyoıiar.

Oysa meclisin yansı ya da çoğunlğu kadın olsaydı 
kadınlar sinirlenince birbirlerinin yüzüne su atmaz, 
ana avrat küfür etmez, birbirlerinin kafasını gözünü 
yumruklamaz ve de kızdıkları erkekler hakkında, 
“bırakın şu üç pezevengi yahu" diye konuşmazlardı. 
Daha başarılı olup olmayacaklarını bilemiyorum 
ama kadınlar çoğalınca meclisin daha kaliteli ve 
seviyeli olacağından eminim.

Basın Ayvaz'a da, Naffz'e de “maça bakanlar" 
diyor. Maçoluğun da bir üslubu, bir sevimliliği vardır 
efendim. Maço sözcüğü, yoğun bir erkeklik 
kavramını içerir, bu kavramın içinde de "hiç olmazsa 
görünüşte kadına saygılı olmak ve söylediğini İnkar 
etmemek" bulunur.

Bunlar maço bile değil, maçoluğa hakaret 
etmeyin. Biri kadından korktuğu için, onu ancak 
sözcüklerle aşağılamaya çalışıyor, öteki de gence
cik bir kızın karşısında çuvallayınca söylediği sözü 
inkar ediyor.

Sağalasın Tansu Çiller... Tercihin bunlarsa işin 
kolay, öyle çoklar ki, yeni kabinen için benzerlerini 
çok bulursun."

Matbaacıhk-Reklamcılık -Yayıncılık Hizmetleri

DAVETİYE SEZONUNU AÇTIK 
Türkiye’nin en kaliteli davetiyelerini 

sizlere sunuyoruz.
Temiz Baskı- Uygun Fiyat 

Gelin Görüşelim....
BİZİ BAŞKALARI İLE KARIŞTIRMAYIN. BİZ KÖRFEZ OFSETİZ

Gazhane Cad. No: 51/A

Tel: 513 17 97
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GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemlzce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, geçici temainatı yazılı , 
labaratuvar malzemeleri işi İçin 84/ 8213 sayılı kanunun 29-A maddesi müteakip 
maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ'yle eksiltmeyle konulmuştur, ihale 
28.06.1995 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesi'nde yapılacaktır.

İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 
Dönersermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği takdirde 
100.000.- TL bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede İste
nilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar { 
Dönersermaye saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul 
edilmeyeceği İlan olunur.

CİNSİ MİKTARI GECİCİVBEDEL TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI
1-Lab. Malz. 25 kalem 593.600.000.- .17.808.000.-
CİNSİ İhale Tarihi Saati
1-Lab. Malz. 28.06.1995 09.30
Basın: 1995/14

çİftçİ köşesi Osman KARAKAŞ
Ziraat Teknisyeni

"Neden Zirai Mücadele"

Tarımsal çalışmaların başlıca 
amacı üretimi artırmak ve kaliteyi yük
seltmektir. İnsan nüfusunun hızla art
ması gözönünde bulundurulursa, üre
timin en az artan nüfusu paralel art
ması planlanmalıdır. Bu amacı gerçek - 
leştirmek için modern teknolojinin bize 
sunduğu kolaylıklar geniş çapta kul
lanılmaktadır.

Tarımın her kolu makinalaşmıştır. 
Yapay (suni) ve doğal gübre tüketimi 
gün geçtikçe artmaktadır. Birçok yeni 
ve verimli bitki türleri geliştirilmekte su 
kaynaklarından olanaklar ölçüsünde 
yararlanılmakta, iklim değişikliklerine 
bağımlı ilkel tarım yöntemleri birer birer 
terkedilmektedir.

Tarımsal ürünlerimizin, gerek artan 
nüfusa yetecek miktar gerekse dünya

pazarlarında yer alabilecek nitelikte 
olması bu ürünlerin hastalık ve zarar
lılardan korunmasıyla mümkündür. 
Yapılan bir araştırma sonucunda üre
timin 1/3 gibi önemli bir miktarı hastalık 
ve zararlılar tarafından yok edilmekte
dir. İşte tüm bu nedenlerle "Tarımsal 
savaş" yani bitki hastalık ve zararlıları
na karşı yapılacak zira mücadele bir 
zorunluluktur. Bu amaçla kullanılan 
ilaçların temininden muhafazasına kul
lanılışı hatta imhasına kadar uzanan 
işlemler gerek sonucu alabilmek için 
gerekse çevre kirliliği ye ihsan sağlığı 
yönünden sonderece önemlidir. 
Önümüzdeki haftalarda bu önemli 
konulara sırasıyla değinmek suretiyle 
sîzlere yardımcı olmayı görev biliyo
rum.

Çocukluk çağı korkularına dikkat
H (BVE) Çocukluk çağı korkularının ileri 

devam ettiği, çocuklara , 
korkarını açıklama fırsatı verilmesi 
gerektiği bâdirildi.

Çocukların ilgileri ve yönlendiriliş- 
lerlyle korkulan arasında bazı ilginç 
bağlanîılar bulunuyor. Bu daha çok 

eğitimden kay- 
naktanıyor.
MQusu, dini iÇŞtiMi, sosyal 

hayvanlardan kay- 
naktonan korkular ile fiziksel örselehme 
\&t, çocuktuk çağı korkularını oluşturan . 

^O^^O^ler arasında yer almaktadır. 
Çocuk, bu korkuları özellikle ebeveyn- 
(erinin yardrnıyla kolayca aşmalıdırlar.

Çağı korkuları aileleri 
tarafından iyi gözlenmeli, onlara korku- 

BBB^^^İMla anlatma ortamı sağlan- 
malıdiE Yapılan bilimsel araştırmalarda, 

MİMWwWkulannın yaygın, beklenen, 
. dbğal ye geçici olduğu saptanmış,

ancak gelişimi ciddi olarak etkilemediği 
öne sürülmüş. Günümüzde ise.çocuk
ların gelişimleri boyunca.çeşitll korkular 
yaşadığı ve bunların da her zaman 
geçici olmadığı yine bilimsel araştır
malarla ortaya konmuştur. Annenin, 
babanın ya da aileden birinin ölümü 
ile onlardan ayrı kalma korkusu, çocuk-' 
luk çağı korkularının ilkini teşkil etmekte
dir. Bu korkuyu yine yanlış eğitimden 
kaynaklanan dini içerikli korkular (şey
tan,cehennem, dini bir kuralı çiğneme) 
takip etmektedir.

Öte yandan, kendilerine gelebilecek 
tehlike ve fiziksel örselenmeler, (elektrik ■ 
çarpması, kaçırılma) çocuğun 
belleğine yerleşen korkulan gündeme 
getirmektedir. Sosyal korkular (derslerde 
başarısız olmak, hata yapmak) çocuk - 
ların sık sık dile getirdiği korkular arasın
da yer almaktadır.

konuK Yazar
CİNE -5 VE PİYASA EKONOMİSİ

Dünyamız "Bilgi Toplumu" çağını yaşamaktadır. Bu yapı da en etkin görevi tele 
vizyonlar yapmaktadır.

Bilgi toplumu fırtınası o kadar hızlı estlki, özel televizyonlarla İlgili kanun ve • 
yönetmelikler çıkmadan yüzlerce radyo ve televizyon yayınlarına başladı.

Olayları hızla yakalayan ve aynı hızla yorumlayan, bu özel televizyonlar, halkı o 
derece etkiledi ki, bir gün bazıları yaptıkları yayınlarla halkı miting yapmaya bile 
yöneltti.

Yetkililer, halkın henüz "Bilgi toplumu" çağına yeteri kadar hazır olmadığını 
anladılar ve çok acele olarak Radyö-televizyon kanunu çıkarıldı.

Ve yaşanan olaydan da ders alınarak, toplumun birliğini bozan ve onları kışkır
tan yayınları engellemek için bazı cezalar öngörüldü.

Toplumun ahlaki değerlerine aykırı bulunan yayınlar da ceza kapsamına alındı.
Halkın erotik ağırlıklı yayınlara olan açlığını farkeden bir iş adamı "piyasa 

ekonomisi" anlayışıyla bir şifreli kanal kurdu ve yayınlara başladı.
Bu kanala talep genellikle gelir gurubu yüksek kesimden geldi. Daha fazla 

abone sağlamak için önce Avrupa Kupası maç yayınına başladı. Daha sonra, 
Türk milli takımını Avrupa Kupası maçlarının yayınlarını satın aldı

İşte bu aşamada, milli maçların şifreli kanaldan yayınlanması toplum da büyük 
tepkilere neden oldu. Bu kanal son anda toplumun tepkisini görünce, milli maçı 
şifresiz vermek zorunda kaldı.

Evet, şifreli kandl yine bugünlerde hareket halinde. Bursaspor takımının inten- 
toto maçlarını, Gençlerbirliğl'nin maçları ve milli takımımızın Kanada ve G. 
Amerika'da yapacağı maçları bağlamış durumdadır.

Ortağı olduğu diğer kanalda, bu maçlarla ilgili bilgi verilirken"seyretmek istiyor
san abone ol" şeklinde bir de uyarı veriyor. Bu tür bir anlayışla uygulanan piyasa 
ekonomisinin

r Tüketiciye koruma .kanununa,
- Haksız rekabeti ve tekelleşmeyi önleyen kanuna, aykırı olduğu düşünülebilir.
Bu dönemde, büyük ekonomik sıkıntılar çeken 60 milyon insanın, Türk takım

larının ve milli takımın başarıyla çoşmaya ve olayı anında yaşamaya hakkı olması 
gerekir.

Bazı büyük iş damları, bu şifreli kanalı seyrederken huzur bulduğunu söylerken, 
diğer bir büyük özel kuruluşta henüz kuramadığı televizyonunu "şifre ücretinin" 
daha ucuz olacağını şimdiden açıklıyor.

Ülkemizde, yaşayan halkın, tamamına yakın bir yüzdesi dar gelirlidir. İş dünyası, 

piyasa ekonomisi anlayışını sadece arz talep dengesine göre değil, halkın mali 
imkanlarıyla birlikte düşünmelidir.

Halk biraz daha fakirleşirse bırakın şifreli kanala abone olmayı, elektrik Ve tele - 
fonu bile yeterince kullanamaz hale gelir.,

- Sağ duyulu iş adamldrının bunu farkederek, haksız kar peşinde koşan 
toplumun maddi ve manevi olarak tahrip edilmesine sebep olan uygulamalar 
yapan meslekdaşlarını uyarmaları gerekmektedir.

- 60 milyon insanın mağdur olduğu ve tepki gösterdiği bu olaya Radyo televiz 
yon kurulunun sessiz kalmaması gerekmektedir.

- Toplumun birliğini, huzurunu ve moral değerlerini bozan bu anlayışa (DGM) 
baş savcısının el koyması süprlz sayılmamalıdır.

Şunu unutmamak gerekir.
Milli duyguları ve milli maçları piyasa ekonomisi diyerek ticari düşünmek büyük 

yanlıştır.

KÖKJ EZ OJSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsallye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-Broşür

Davetiye sezonunu baslattik
Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir günde basılır....

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLİK 
Tel: 513 17 97
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Serap ‘BKRLHÇ

Sigara ve bağımlılık
Bağımlılık Nedir?
Bağımlılık, bir maddenin kul - 

(anıldığında görülen zihinsel, fiziksel etki
leri nedeniyle sürekli ve sık bir şekilde 
kullanılmasıdır. Bu maddenin ruhsal 
durumda ve davranışta yaptığı etki 
keyif artması, neşeli olma hali gibi hoşa 
gidici şekilde ise “Pozitif Peklştiricllik"ten 
söz edilebilir. Pozitif pekiştirlcilik 
maddeyi kullanmak için teşvik edicidir. 
Kişi bağımlılık yaratan maddeyi bula
mayınca keyifte azalma ve bu mad 
deye karşı bir özlem oluşur. Bu olumsuz 
durumdan sakınmak için maddeyi kul

lanma davranışı devam eder. Bu etki
'negatif pekiştlricl" dir.
T İnsan, arkadaş grubunun ısrarları 
sonucu uygun ortamdaki ilk kullanma 
deneyimi ile alışkanlığa il adımını atmış 
olur.

Bağımlılık beyinle ilgili bir olaydır. 
Pekiştlricilerin her biri beyine çeşitli 
merkezleri uyarmakta, genelde keyif 
verici etkiler oluştu rma ki ad ıı.
[ Sonuçta kişi zevk almak, rahatla
mak, o maddenin eksikliğini duymamak 
İçin daha çok miktarda, tekrar tekrar 
kullanma durumunda kahr. Kısacası kişi 
başlangıçta hoşa gidici etkisi için o 
maddenin esiri olur.

Tütün ve bağımlılık
Sigara içme veya tütünün değişik 

şekillerde-kullanılması zamanla bağım
lılık oluşturur. Tütün bağımlılığından 
sorunlu olan en önemli etken nikotindir. 
Nikotin insanlarda davranış uyarıcı 
etkiye sahiptir. Beyinde keyif verici bir
takım maddelerin salgılanmasına 
sebep olduğu bilinmektedir. Ayrıca bir 
çök hormon (metabolizmayı 
düzenleyen, vücut tarafından üretilen 
kimyasal maddeler) salgılanmasını ve 
çizgili kaslarda gevşemeye yol açar.

7 saniyede beyine!....
Bir sigara içme sonrası.sigaranın için

deki nikotin içeren parçacıklar beyne 7 
saniye içinde ulaşmakta ve sigara içen 
yaklaşık yarım saat içinde yeni bir

sigaraya ihtiyaç duymaktadır.
Nikotinin İlk başlarda belirgin olan 

bulantı, kusma, baş dönmesi gibi yan 
etkilerine zamanla tolerans oluşmak
tadır.

Sigaranın tüm zararlarına ve kul
lanılan kişiyi böylesine esir edici olması 
na karşın, bu denli yaygın ve çok 
tüketiliyor.

Gençlik ve sigara bağımlılığı
Gençlik kişiliğin geliştiği, yerleştiği bir 

dönemdir. Kişilik özelliklerinin bir çoğu ilk 
gençlik yıllarında edinilir. Tutumlar, 
değerler, davranış kalıpları ve alışkan - 
(ıklar hep bu yıllarda oluşmaya başlar. 
Sigara alışkanlığı için de durum 
aynıdır.

Sigaraya solunum sisteminin gelişimi
ni henüz tamamlamadığı yıllarda 
başlamanın vücut üzerinde yaratacağı 
tahribatın büyüklüğü ortadadır. İlk yıllar
da sağlık ile ilgili tehlikeleri yeterince 
önemsemeyen genç, ne yazık kişi işten 
geçtikten sonra bunun ağır faturasını 
ödeyecektir. *

İlk gençlik çağında sigara bağım
lılığını oluşturan etkenlere göz attığınız - 
da en önemli etken sosyal çevre ve 
arkadaş grubuğur.

Tedavi yolları
Psikolojik bağımlılık ve şartlanma 

(belli durumlarda sigara içme gereksini
mi duyma) için davranış tedavisi ola
bilir. Burada ilke sigara içen kişinin 
sigara içme davranışı ile günlük yaşam 
olaylari arasındaki ilişkiyi görmesi, 
sigara içmeyi ertelemesi ve gerilim kay
nağı durumlarla başedebilmesidir.

Bir çok hastalıkta- olduğu gibi en 
ucuz en etkin tedavi yöntemi koruyucu 
olanıdır. Sigara için önemli bir risk 
grubunu oluşturan gençler bu zararlı, 
alışkanlıktan’ sık ve düzenli eğitim 
faaliyetleri ve sosyal çevreyi düzenleyi
ci tedbirlerle korunmalıdır.

Gelecek gençliğindir ve dumansız 
bir toplum gençliğin eh doğal hakkıdır.

Seçimin Galibi 
Kim?

Hüseyin yUfRfT
YDH Gemlik İlçe Bşk.

FİKRET

Ara yerel seçimlerin kamu oyunda 
tartışıldığı şu günlerde, siyasi kimliğimi 
unutarak kendime şu soruyu soruyorum. 
Seçimin gerçek galibi acaba kimdir?

Seçim sonuçlarının açıklanmasından 
sonra siyasilerin başarılı oldukları yönün - 
deki açıklamalarından sonraki durumu
na baktığımda, acaba başarısız yine 

■oyunu veren halkımız mıdır? diyorum.
Senen yosunun ve baş oyuncularının 

değişmediği geçen mini seçimde, yeni 
figüranlarda yine komik bir şov izledik.

Şatafatların, vaadlerin, anlamsız 
polemiğlerin, ülke sorunları dd alakası 
olmayan tutarsız demeçlerin verildiği, 
vakitli vakitsiz miting koşturmalarının 
sonunda birilerinin bazı makamlara 
seçilmelerini izledik. Başarı olarak lanse 
edilen seçimden sonra yükselen fiyat
lardan başka ne değişmiştir, ne 
güzelleşmiştir.

Yapılan harcamalar, kayıp edilen 
zaman, halkın geleceğinden çalınmak
tadır. Halkın siyasetten soğutularak poli-. 
tikacılara nefretle bakar hale geti 
rilmekte, umutsuzluğu sürüklenilmekte- 
dir.

500-1500 seçmenin bulunduğu 
beldelere, dizlerinde içinde hakkımız 
bulunan hakları, siyasi geleceklerini kur
tarmak için tutarsızca veren hizmet 
ettiklerini sanmakta anlamsız çe 
kişmelerinin içine halkımızı sokarak, bir -

i birlerini kırabilecekleri atmosfere sokula- 
: bilmektedirler.

Toplumun genelini ilgilendiren 
ekonomik, siyasi, sosyal ye kültür 

i iyileştirmeler dururken 15-20 beldede 
seçim kazanabilme uğruna genel 
oaşkanlar düzeyinde, toplumun siyasi 
tercihlerine baskılar, şantajlar uygula
yarak ipotek koymaya çalışıyorlar ve 
bunun adına seçim diye övünebiliyor
lar.

Halkın paralarını kendi siyasi gele
cekleri için hovardaca harcayanlar 
acaba aynı hovardalığı kendi paraları 
ile de yapabilirler mi? Hiç sanmıyorum.

İzlenen bu popilist siyasete halkımız 
prim vermekten hızla uzaklaşarak yeni 
siyasi arayışlara yönelmişlerdir.

Sağ duyunun kazanabilmesi, halkın 
bilinçlenmesi, medyatik dünyamızda bu 
tür arabesk politika ve propaganda, 
israya yönelik seçim yatırımlarından 
kaçınılması sağa sola asılan bayrak
ların, yapıştırılan afişlerin, dağıtılan 
kağıtların çevreye verdiği çirkinlik ve 
zararda çabasıdır. Teknolojinin maxlmal 
düzeye geldiği çağımızda, çağdaş pro
paganda metodları ve yöntemleri 
varken, halkımıza maddi zarar veren 

i siyasilerin, en azından manevi huzuru 
İ ve çevre konusunda zararlı olmamaları 
İ dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

İNŞAATORTAKLIGI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforla

Parkeli
Asansörlü

Süper Lux daire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 
GEMLİK

GEMLİK
Gerekil Telefonlar
İtfaiye •> U 0
Polis İmdat ' 55
Jandarma İmdat I56 
Jandarma K. ’ 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom. 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 513105i
Kaymakamlık Evg]31052 
C. Savcılığı 5131053 
C. Savcı Yrd. 5132954 
Emniyet M. 513)028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt., Mrk. 
Halk Kütüp. 
Âs. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mâl Md.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

OTO 
ELEKTRİK

YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

fMefanet M S&VİM&IŞ
Sn. Dursun ERGÜLER'e

24 AY
GERÇEK 
GARANTİ

TEL& FAX:
513 10 01

İSTİKLAL CD.
1 NOLU ARALIK 

GEMLİK

"UMUT DOLU YARINDA"
Başlangıç noktasında
Seni buldum yanımda
En güzel anılarda
Umut dolu yarında 

| * * *

Bir ışık doğuşunda
Seni gördüm ufukta
Hayallerimin ardında
Umut dolu yarında...

* * *
Yaşam sonsuzluğunda
Yaşadım seni dünyamda
Sevdalı bakışlarında
Umut dolu yarında...

| Kahpe tuzağı kurdular
I Şafağa uçan
; Tüm kuşları vurdular
| Kördü gözleri avcıların

30 Mayıs 1995 K. Kumla

MUTSUZ ŞİİR
; Gökyüzümdeh mavimi

■i Çeşmemden sularımı çaldılar
; Oysa ki yıldız yıldız
! Evrene umut tohumları saçmıştım
I Ellerimi
I İlahlardan önce
! Yağmur yüklü bulutlara açmıştım
! Ve
! Çöller kadar hasretken bir damla suya
I Bulutlarımı çaldılar
I Umutlarımı çaldılar

t» er* ır* ■ Gemi Saatleri
NlsF BTaR Yalova -Sirkeci (İşgünlerl)

Deniz Otobüsü

5132066 
5134503
5131274 
5131900
5131286 
5131174 
513,1846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
51.33742 
5131507
5131414
5131364

05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13,00-17.00

Santral
Sekreter
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye
5134521-23 
5134520 
5134521-190 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821 ■
5132467
5.133240
5132324

Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleriıl 0.35-13.30-1 7.15 
Yalova -Kartal (İş günleri), 

07.30-09.00-10.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likit gaz 
Yeril Ukltgaz 
Alevgaz

513 12 95 
51.417,00 
513-1637
513 16 37
513 88 43 
513.22 59
513 45 46
513 17 38
513 65 00
513 40 95

Hastaneler
Devlet Has. । 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer, Sağ. Ocağı 51,31068

KÖBETÇJ ECZAXE£EX
20 Haziran 1995 Salı GEMİÇ

■jHtuitammçaîambo sağuk

22 Haziran 1995 Perşembe ERÇEK

24 Haziran 1995 Cumartesi ENGİN

26 Haziran 1995 Pazartesi VEZİROĞLU



YG,Wâzfran*lV% Salı Gemlik KÖRFEZ

Gemlik'ten 100 e yakın memur Ankara'ya gitti

Memur eylemi 
başarılı geçti

Geçtiğimiz hafta cuma ve 
cumartesi günleri Ankara'da yapılan 
Kamu Platformuna bağlı memur, 
sendikalarının eylemi başarılı geçti. -

Memurların oturma eylemine 
Gemlik Eğitim-Sen, Sağlık-İş, Tanen
sen, Saglık-$en, Haber-Sen, 
sendikalarına üye yaklaşık 100 kişilik 
bir kafile Ankara'ya gitti.

Disiplinli bir şekilde geçen oturma 
eyleminde memurlar, toplu sözleşmeli 
grev hakları alınaşıya değin eylem
lerinin devam edeceğini söylediler.

Ankara'daki eylemden dönen 
Gemlik'li kamu çalışanları eylemin 
çok başarılı geçtiğini, ancak 
hükümetin seslerine kulak vermemesi 
durumunda eylemlerin devam ede
ceğini söylediler.

Gemlik Eğitim-Sen Sendikası Şube 
Başkanı- Abdullah Çelik, gazetemize 
yaptığı açıklamada Ankara'ya 40

eğitim emekçisinin gittiğini ., 
Ankara'daki eyleme ise 54 bin öğret- 
menin katıldığını söyledi.

Yaklaşık İ50 bin kamu görevlisinin 
katıldığı oturma eyleminin uygun bir 
şekilde sona erdiğini söyleyen Çelik, 
bir günlük aradan sonra bu günden 
başlayarak, memurlar Türkiye 
genelinde işi bırakma eylemlerine 
başlayacaklar.

Anayasa değişikliğini yapıldığı bu 
günlerde memurların toplu sözleşmeli 
grevli sendikal haklarının verilmesine 
kadar eylemlerin devam edeceğini 
söyledi.

. Abdullah Çelik, "TBMM'nln İLO 
kararlarına uygun bir şekilde 
memurların demokratik haklarının 
tanınması gerekiyor. Aksi halde kamu 
çalışanları hakkını alasıya kadar 
mücadelelerini sürdüreceklerdir 11 
dedi.

Gedelekspor'u 6-2 yenerek bir engeli daha aştı

Umurspor Gemlik'in
gururu olmayı başardı
110 [ö]

KUTLAMA
GEMLİK KÖRFEZ

Gazetesi'nin
22 yılı geride bırakarak

23.ncü yayın yılına
girmesi nedeniyle

kutlar,
daha nice başarılı yıllar

geçirmesini dilerim

Av. Aydın ERENOGLU
5İ

Gemlik girişinde Deniz manzaralı Kılıç 
Apartmanında 1 salon, 2 odalı kaloriferli, 
asansörlü lüx daire sahibinden satılıktır.

Müracaat: 513 20 33-513 01 30 GEMLİK

Geçtiğimiz, hafta 
Orhangazi sahasında 
Gedelekspor'u 6-2 yenerek; 
bir engeli daha aşan ' 
Umurspor, şampiyonluğa. 
koşuyor.

Rakip takımın sahasında 
top koşturan Umursporlularr 
bir avuç seyirci çoşkuyla 
desteklerken, ard arda 6 
gol atan futbolcular 
şampiyonluğa takımlarını 
bir adilin daha yak
laştırdılar.

Öte yandan Öursa 
Gençler liginde Umurspor 
Küçük Kumla Belediyespor 
karşısında 5-3 yenilmekteıi . 
kurtulamadı.

Ağabeylerinin şampi 
yonluk yolunda ilerleme- . 
sine karşı gehçier, işi sıkı 
tutmuyorlar,

UMURSPOR 
(Gençler)sahaya şu kadro 
İle çıktı:

Serkan(*) Coşkun(**)
Hallt(*) Mehmet(**) 
İbrahim(*) Haşan(**)
İsmail(**) Sermet(**) Ufuk 
.(***) îsrnail(*) Ali *?) Ali İhsan 
(**)

KÜÇÜKKUMLA
Şahln(**) Halit(**) 

Murat(***) (Serhat **) 
Günay (***) Metin (*) 
Hüseyin (**) (Fatih**) 
Memduh (***) Hakan (**) 
Muhittin .(*•**) Hüseyin (****) 
Yalçın (**)

Gemlik Manastır'da sahibinden 
parkeli, hazır mutfaklı, panjurlu 
lebiderya daire 1.100.000.000.-TL 
Müracaat:

Tel: 513 03 58 GEMLİK

KAYIP
BAĞ-KUR Sağlık 
Sigortasından 

aldığım' cüzdanımı 
kaybettim.

-Hükümsüzdür.
Saray ÇELİKEL

Sayf|

Selüloz 
yüklü 
kamyonlar 
tehlike 
yaratıyor

Gemlik iskelesinden 
.aldığı selüloz yükünü
Konya ve Bozyük 

I yönüne götüren 
, ^kamyonların yükünü 

.' ? bağlamaması tehlike 
yaratıyor.
DÜftsaat 14.00 
sıralarında aşırı yüklü 
42 Yİ 369 plakalı

. selüloz yüklü’ kamyon 
: İstiklal Caddesi
Dörtyol yönüne
İfâyken Kafoğlu 

partmanı önünde
, devrildi. Şans eseri tro
tuara yıkılan selüloz 
paketlerinin altında

?... kalan olmadı.
Önceki günde 

/$ungıpek ranpasını 
' '"çıkmakta olan selüloz 
'' yüklü bir kamyonda 
,/y^künun bağlı olma- 

• masi: nedeniyle devri 
ağır selüloz

? ^ketleri belediye 
beton parke

' taşlarının üzerine
•• devrildi:

, Trafiğin yük dolu kam 
t vyontan şehir içinde ' 

bağlı olup olmadığını
■■ • köhfröl etmemesi, 
. /İdede vatandaşların 

yakınmalarına neden
•' oluyor.

Meyve 
çekirdeklerine 
dikkat edin!

y KaytSi(;elma ve şeftali 
I gibi acı meyve çekirdek- 

lerinih>'ölumlere yol açan 
zehirlenmelere neden

■■ olduğu bildirildi.
% Yaz aylarında özellikle 
acı kayısı çekirdeğinin 
neden cilduğu zehirlenme 

.. olâyîarıntn sık görüldüğü 
.'ve ^Çekirdeklerde, 
' 'bulandın siyanür mik- 

tatıhınzehirlenme miktarı 
olduğu belirtiliyor.

/'BOŞ dönmesi, bulantı, 
kusma, Mıntı, çarpıntı, 
yüksek tansiyon da, 
zehirlenme belirtilerinin 
başında geliyor.

tedd^ide geç kalın- 
mdsı halinde çekirdek 
zehirlenmesinin santral 
sinir sisteminin bozulması- 
hd, koma, felç, solunum 

' bozukluklarına, çene ki 
. liflenmesine ve akciğer 
: . ğdemi ile solunum

kesilmesi sonucu ani 
-ölümlere yol açıyor, (BYE)

CHP 
İLÇE MECLİSİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Tüzüğümüzün 7/A maddesi gereği

tüm üyelerimizin ödenti hükümlülüğü! 
yerine getirmeleri gerekmektedir. |

Yerine getirmeyen üyeler parti içi | 
seçme ve seçilme haklarını kullana 1 
mazlar.

Yaklaşan ilçe kongresi nedeniyle I 
üyelerimizin mağdur olmamaları saygı] 
ile duyurulur.

Mehmet PARLAK ı 
. CHP İlçe Başkanı

MATBAACILIK-
REKLAMCILIK-YAYINCILIK!

HİZMETLERİ
DAVETİYE SEZONUNU

BAŞLATTIK I
"BİZİ BAŞKALARI İLE

KARIŞTIRMAYIN
Körfez Gazetesi kuruluşuyuz. 1 

Gazhane Cad. No:51/A GEMLİK.
TEL : 513 17 97 -4

-DUYURÜ-
BEKO CASIO ile aramdaki ■! 

şervislik sözleşmesi BEKO-GASIO değil,. 
benim istifamla sona ermiştir. 1 

İstifa dilekçemin tarihi 16.01.1995’diı. 
BEKO-CASlO'nun istifamın kabulüne dair, 
cevap yazısı 01.03.1995 tarih MHM 0427: 
noludur. Görülen lüzum üzerine Gemlik 

halkına duyurulur..
HÜSEYİN KÖKÇÜ

a 
I a i ABONE KAMPANYASI

Bir yıllık abone 250.

iBaaaarâ^aaaaaaaaıaaaaaaaaifjaaaaaaıaaıasB^^

■ ©aa©ü©no3a (âBÇflCLDGS
. /Afö®m© CsaınıpamszasD &a§Daüo^®ff 

/^©©m ©₺m©s'

S® paşama feasam gıaa©ü©ffiıteQ afö®ffl©
. ©OaffaCs â©sü©CsD©27Qm08

Tel : 513 17 97



fA^iTIM'K0rf
Küruluşun yaşgunu kokteyle kutlandı

Borusan 19 yaşında

27 Haziran 1995 Salı
<J)üfjün, cNjşan, günnet davetiyeleriniz için 

zengin çeşitlerimizi 
ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.

MUTLAKA AK AVINIZ.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Gazhane Cad. No:51/A GEMLİK 

Tel: 513 17 97

'etyle

u

Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Tayan açıklama yaptı

1 Gemlik'in Bursa Büyükşehir hudutları 
kapsamına alınması için TBMM'ye yasa 
önerisi veren ancak daha sonra geri 

ıçeken DYP Bursa Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Turhan Tayan, geri alınan 
itasarının İç İşleri Bakanlığı Mali İdareler 
Dairesi Teknik Kurulu'nda incelendiğini 
belirterek, "Yasa tasarısının TBMM Genel 
Kuruluna en erken 1 Eylül, en geç 1 Ekim 
tarihine kadar getireceğiz. Yasa tasarısı 
yıl sonuna kadar mutlaka meclisten 
çıkacaktır" dedi.

Öte yandan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem Saker'de geri 
çekilen yasa tasarısının kendileri tarafın - 
dan da incelendiğini, hazırlanan raporün 
İç İşleri Bakanlığı'na sunulduğunu 
belirterek, "Gecikme bizim yönetime 
gelmemiz üzerine tasarının İnceleme 
mize sunulması nedeniyle oldu. 
Görüşlerimizi bildirdik. Olumlu sonucun 
çıkacağını bekliyorum" dedi.

Haberi Sayfa 6'da

ANAP’h belediyeler destek veriyor

Kumla’da yollar asfaltlanıyor
r Küçük Kumla Belediye 
si parke döşemesi yapıl -

» mayan tüm yollarını 
[asfaltlama çalışmalarına

1K başladı.
I Yaklaşık 2.5 km.lik
j yolun asfaltlanması için

UZ.

eği.

edtf
100

Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, KeşteI, 
Umurbey ve Büyük Şehir 
Belediyesi tarafından 
araç^ve ekipman yardımı 
yapılıyor.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Sivillerin anayasası
Türkiye Cumhuriyeti, ilk Anayasasını Kurtuluş Savaşı 

koşullarında 1924 yılında hazırladı.
Bu Anayasa savaş Anayasasıydı. Doğal olarak o günün 

koşullarına göre kaleme alınmıştı.
Daha sonra 1960 Anayasası, 1971 Anayasası, son olarak da 

1983 Anayasası hep askeri dönemlerin ürünü olarak toplumun 
karşısına çıkarıldı.

1950-60 yılları arasında iktidar olan DP'nin giderek anti
demokratikleşen yönetimine karşı, 27 Mayıs 1960 yapılan 
askeri ihtilal sonunda, yine askerlerin hazırlattıkları Anayasa, 
düşünce özgürlüğüne, örgütlenmeye özgürlüğüne çağdaş 
topluma gidecek bir Türkiye'nin kapılarını açtı.

1960 Anayasası uzun yıllar " Ülke bu anayasa ile 
yönetilmez" diyen bugünku sırça köşkteki yöneticilerin 
muhalefetiyle karşılaştı.

Bir dönem geldi, "Toplumsal olaylar sosyal olayları geçti. 
Kabahat Anayasa da. Bu Anayasa ile ülke yönetilmez" diyen bir 
başkaları çıktı. Yine askerlerin emriyle Anayasa budandı.

1971 yılında değiştirilen Anayasa, yine beğenilmedi. Çünkü, 
ekonomi dûzettilemedi, sosyal sorunlar daha da büyüdü.

Bu kez bir başka askeri yönetim geldi başa ve yeni bir 
Anayasa hazırlandı.

Simdi bu Anayasa'dan da kurtulmak isteniyor.
Yeni Anayasayı yapma görevi ise parlamentonun.
Bizim siyasilerimiz yıllardan beri askeri Anayasalara karşı 

Sıkarlar. Ancak, ellerine gelen fırsatlarda da hiçbir zaman sivil 
ir Anayasa'yı hazırlayamazlar.

İşte bugünlerde TBMM görüşülen Anayasa değişikliği tre- 
jedyasını Tv.'lerden birlikte izliyoruz.

Parlamenterler kamuoyunun karşısında çok kötü sınav 
veriyorlar.

Beğenmedikleri askeri Anayasaları aşamıyorlar. Onların 
gerisinde kalıyorlar.

İmzalanan hükümet protokolüne imza koyanlar, değiştirile
cek Anayasa maddelerini protokole bağlayanlar, attıkları 
İmzalarına meclis salonunda sahip çıkmıyorlar.

Parlamento halkın gözünde kotu sınav veriyor.
Bu parlemento, Türk toplumuna yakışır, 2000' II yılların 

çağdaş Anayasasını hazırlamak zorundadır.
Yoksa bırileri gelir ve önümüze yine bir Anayasa koyar. 
Bunun sorumluluğunu taşıyacak sîzler olursunuz..

Memurdan 
DYP'ye 
protesto yağdı

Anayasa değişikliğini 
görüşen TBMM'de 
memurların toplu 
sözleşmeli grev hakkı 
konusunda takındıkları 
olumsuz tavırdan dolayı 
hükümetin DYP kanalını 
protesto eden Gemlikli 
kamu sendikalarına üye 
memurlar telgrafla.DYP'li 
parlementerleri 
kınadılar.

Memurlar, çektikleri 
telgrafta “partinizin 
üyesi milletvekillerini 
sendikal özgürlük karşıtı 
tavrını şiddetle protesto 
ediyoruz. “ dediler.

Haberi Sayfa 3'de

4>

YDH'da
istifalar

YDH İlçe yönetici
lerinden Mehmet 
Başaran ile Haşan 
Karsaklı, Nilüfer Karsaklı, 
İbrahim Aşan, Alper 
Ufuk Esen partilerinden 
istifa ettiler.

İstifacılardan 
Mehmet Başaran, 
YDH'nin diğer partiler
den farklı olduğu l^ln 
görev aldığını fakat 
içine glrlnci farklı 
olmadığını söyledi.

öte yandan YDH İlçe 
Başkanı Hüseyin Yurt, 
istifaların ve suçla
maların yersiz olduğunu 
belirterek, yazılı açıkla
ma yaptı.

Haberi Sayfa 3'de

Helmersan ve Mina 
Yağ'a 42 şer 
milyon lira ceza 

Kaymakamdan 
yeni cezalar

Kaymakam Orhan 
Işın, çevreyi atık suları ile 
kirleten Helmersan 
Mermer Fabrikası ve 
Mina Yağ Sanayi A.Ş.'ye 
42 şer milyon lira para 
cezası tahakkuk ettirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
yapılan incelemelerde 
Helmersan Fabrikası'nın 
dereye atık kaçırdığını, 
Mina Yağ Fabrikası'nın 
ise arıtma tesisi 
olmadığını belirten Işın, 
"Körfez'i kirleten ve ant- 
ma tesisi yapmayan 
kuruluşlara cezalar kat
lanarak, halka duyrula- 
caktır" dedi.

Haberi Sayfa 3'de

Kısa kısa kısa 
YILIN İKİNCİ 
BOĞULMA OLAYI 
Sıcakların artması ile 

uV.bbğulma olayları da 
Çoğaldı.

’ Kumsa z sahillerinde bir 
gencin iki hafta önce 

s boğulmasından sonra 
^geçtiğimiz hafta da 
^pyıkhane Mevkii'nde 
Resul Tekin(l 1) boğul- 

İ du. v
Hçberi Sayfa 3‘de Zeytinlerde 

sap dibi: mücadelesi
İB^SLADI

7. Zeytin ağaçlarının 
dmansız zararlılarında 

lllİİİan sinekle 
.mücadele başladı. 
:;ltçe Tarım Müdürlüğü 

... ^teknisyenlerince zarar- 
| ' Hora karşı zehirli 

'taçların kullanılmasını 
llllgedl.

Haberi Sayfa 3'de 
SARALI GENÇ 
YARDIM BEKLİYOR 
Karabük'ün Cumayanı 

İiwYİü 1976 doğumlu 
| Erdal Heyder adlı sa 
!;falı genç, beynindeki 
urdan kurtulmak için 
Gemliklilerden yardım 

i ' bekliyor.
Hcımidiye 

| Mahallesindeki 
teyzesinin yanına yer- 

. üleşen Erdal Heyder, 
kçıpı kapı dolaşarak, 

ferdine çare arıyor.

i "Medya 
lyıtarıc^AKKIUÇ^

"23 Yılda Neler Oldu?
< Necati KARTAL İ

"intemetBI
Gonca ybrUyürt '
"Belediyede şeffaf

'Yönetimi
. firolGÜRÇAY1 
A<|«ytada

Borusan Gemlik 
Tesislerinin faaliyete 
geçişinin 19. yıldönümü 
dolayısıyla, dün fabrikada 
davetlilere kokteyl 
düzenlendi.

Kokteyle Borusan 
Birleşik Boru Fabrikaları 
Yönetim Kurulu Başkanı 
A.Ahmet Kocabıyık, 
Holding Başkanı Asım 
Kocabıyık, DYP Bursa 
Milletvekili ve Grup 
Başkanvekili Turhan 
Tayan, Bursa Büyük Şehir 
Belediye Başkanı Erdem 
Saker, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Belediye Başkan! Nurettin 
Avcı, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile kalabalık 
bir davetli topluluğu 
katıldı.

Engin Ege ve 
arkadaşlarının Çigan 
müziği eşliğinde başlayan 
kokteylde, Borusan 
camiyası, iş adamları ve 
Gemlikliler kaynaştılar.

Kokteylde konuşan 
Borusan Fabrikalar Grubu 
Başkanvekili Bülent 
Demircioğlu, 19 yıl önce 
kurulan Borusan Gemlik 
Fabrikalarında 3 bin 
kişinin doğrudan 15 bin 
kişinin de dolaylı olarak 
hayatını kazandığını, 
bölgedeki sanayi kuru-

İlçemizin ilk modern kon
serve fabrikası olan 
BGK-TfiT 1 Temmuz 
1995 Cumartesi günü 
üretime başlayacak. 
Saat 11,00'ae açılışı 
yapılacak olan 
BAK TAT tesisleri için 
Almanya ve Fransa'dan 
Baklan Şirketler 
Grubu'nun satış bayileri 
ilçemize gelecekler. 
Açılıştan sonra saat 
12.00'de tesis davetlilere 
tanıtılacak.
Daha sonra ise açılış 
kokteyli yapılacak. 
Gece ise konuklara 
Atamer Otel'de yemek 
verilecek.

SIFIR?
Paramızdan üç sıfır atılacakmış...
İyi de...
Solda sıfırlar ne olacak?
Onları atmalı, onları...
O kadar çok ki;
Sıfıra sıfır, elde var?sıfır...

tuşlarından yılda 50 tril 
yonluk bir rant elde 
edildiğini bunun da yak
laşık 1 milyon dolarlık bir 
değer ölduğuAu 
belirterek, “Bu durumdan 
hepimizin gurur duyması 
gerekir. Biz, bu sanayi 
potansiyelini yeterli gör
müyoruz. Artırılmasını 
diliyoruz. Ayrıca, artık bu 
bölgenin organize sanayi 
bölgesi olmasını da dili 
yoruz. Bu konuda 
merkezi ve yerel yöne
timler üzerine düşeni 
yaparlarsa mutluluk 
duyarız. “ dedi.

Borusan Fabrikası'nın 
yıida 250 bin ton üretim 
yaptığını, iskelenin yet
mez duruma geldiğini, 
yeni kurulan Borçelik 
Fabrikasının ise yılda 700 
bin ton üretime sahip 
olduğunu hatırlatan 
Demircioğlu, “Gelişen bu 
ekonomik potansiyelin 
daha da gelişmesi için 
bölgedeki liman yerer 
sizliğinin ortadan kaldırıl
masının desteklenmesini 
diliyoruz" şeklinde konuş
tu.

Kokteyl sonunda da
vetlilere tarihçi-yazar 
Cemal Kutay'ın 5 ciltlik
""OsmanlI'dan
Cumhuriyete" adlı yapıtı 
armağan edildi.

Belediyenin 
SSK'ya borcu 
1 milyar 
789 milyon lira

Bursa Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na 1994 yılı sonuna 
göre prim ve gecikme faizi 
borcu olan resmi ve özel 
sektör işverenlerinin adları 
açıklandı.

Kuruma borcu olan ilk 
yüz arasında Gemlik 
Belediyesi de bulunuyor.

Gemlik Belediyesi'nin 
SSK'ya olan borcunun l_mil- 
yar 789 milyon lira olduğu 
öğrenildi.

En çok borcu olan işlet
menin iseSümerbank 
Holding olduğu belirtildi.

Haberi Sayfa 3'de
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MEDYA AHLAKI
"Yozlaşma", salgın hastalık gibidir. 

Eğer toplumun bazı kurum veya kesim
lerinde bir "çözülme", bir "bozulma", 
ortak değerlere karşı bir "yabancılaş
ma", özetle bir "yozlaşma" başlamışsa; 
bunun, zaman içinde toplumun öteki 
kurum veya kesimlerine de bulaşması 
kaçınılmazdır. Yani içinde var olduğu
muz toplumda bir genel "yozlaşma" 
dan kaygı duyuyorsak, kimi, ayrıcalıklı 
kurum veya kadroların bu genel 
"yo^laşma"dan etkilenmeyeceği 
umuduna sarılmak gerçekçi olmaz.

Çünkü "yozlaşma" bulaşıcı bir 
toplumsal hastalık, taşıyıcı ise 
"İletişim"dir. iletişim olanaklarının sınırlı 
olduğu dönemlerde, hatta yakın 
geçmişte bile, "yozlaşma"nın yaygın
laşması çök daha yavaş ve etkisi geç 
olurdu. Oysa iletişim araçlarındaki,ve 
"medya teknolojisi" ndeki 
başdöndürücü gelişmeler, yayılmanın 
ve etkilenmenin adeta "epldemik" bir 
hal almasına yol açmış bulunuyor."

Ama asıl önemlisi, "medya"nın bu 
e'pidemik olayda giderek bir .tür ' 
"gönüllü portör/taşıyıcı" rölü üstlenmiş 
görünüm sergilemekte oluşul

Tehlikeli olan da bih..
* * *

Teknolojisindeki başdöndürücü 
gelişme, "medya"da geleneksel, 
yapının değişmesine neden oldu. Artık 
eskiden olduğu gibi gazetelerin 
patronları "gazeteci" değil. Bugün çağ 
daş normlara uygun bir gazetenin 
hazırlanarak okura sunulması, 
olağanüstü "karmaşık" ve son derece 
"pahalı* bir üretim sürecini, dolayısıyla 
büyük sermayeyi gerektiriyor.

Bu durum gelişme yolundaki ülke 
lerde -örneğin Türkiye'de- gazetenin 
veya topluca "medya" dediğimiz 
gücün, zaman zaman kötüye kullanıl
masına yol açıyor -yakın geçmişte 
örneklerini bolca gördük-.

Daha çok sayıda okura veya İzleyi
ciye ulaşabilme tutkusuyla göze alınan 
"promosyon" yöntemleri, okuru veya 
izleyiciyi şaşkına çeviriyor. Son derece 
düzeysiz ve sakıncalı uygulamalar var - 
örneğin şu günlerde 'bir yıl süreli' bir 
kampanya başlatan gazete, 'üç aylık 
zorunlu abonelik' uygulamasına zor
luyor satıcıları-.Ve şaşkına dönmüş 
okur veya izleyici, bu toz-duman 
içinde, birde medya sahipleri arasın
daki rekabet savaşının bombardımanı 
altında bunalıyor, İyice sersemliyor.

Bombardıman her şey göze alı
narak yapıldığı için, olabildiğince 
*yozlaşma"yı Ivmellyor. Ve böylelikle 
"medya", bir yozlaşma salgınının 
"vlrüs-ü İşlevini üstleniyor. Gerçekleri 
saptırma, yalan haber, gelişmemiş 
seks güdülerini tahrik vb. yöntemler ve 

GEMLİK KÖRFEZ
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bok bol kampanyalarla ulaştığı'okur 
veya İzleyici kesimlerinin değer 
yargılarını sarsıyor; bozulmaya/ kokuş - 
maya, bir tür "etik epldeml“ye ortam 
hazırlıyor...

★ * W -

Amâ bundan daha “elim" ve daha 
"vahim" olanı da var: Medya çalışan - 
İaren "gelecek güvencesinden yoksun 
oluşu ya da birtakım özel çıkarlara 
düşkünlüğü, patrönlararası savaşta 
olsun, patronunu tekerine taş koyan; 
kişiye veya -hatta ’meslekdaş'a- karşı 
saldırıda olsun, kimi medya emekçisini 
"tetikçi" konumuna indirgeyebiliyor.

Evetl daha "elim" ve daha "vahim" 
olan, medya emekçisinin "tetikçiliği 
içine sindirebilmesi, buna rıza göster
mesi; ama en önemlisi, birlikte çalışan - 
lan da eylemine -isteseler de, isteme
seler de- ortak etmesi...

Son zamanlarda bazı olumsuz 
gelişmelerden duyduğum rahatsızlık 
giderek yorgunluk kazanmakta. 
Medyadaki "yozlaşma"dan dehşete 
düşüyorum,' urperiyorum. z

Örneğin yetenekleri tartışmasız 
kabul edilen bir gazeteci,, bir köşe 
yazârı/yorumcu, bakıyorsunuz "ansızın" 
ve son derece düzeysiz bir "dolaylı 
saldırı" bombardımanına tutulmuş.

Gerçi bunu da bir bakıma 'doğal 
karşılıyorum. Çünkü hiç kimse, bir köşe 
yazarı/yorumcunun savunduğu görüm
leri beğenmek, savunduğu doğrularıı 
onaylamak veya eleştirilerine katılmak 
zorunda değildir. Kaldı kİ, kimileri onun 
yazdıklarından "huzursuzluk" duymak
ta, hatta "yara"sı olanlar “gocunmak
ta" olabilirler. Ve hattâ siyasette bir yer
lere alışılmadık yöntemlerle gelmiş ve 
siyaseti olağanüstü hırsların “kaldıraç"! 
olarak kullanmayı alışkanlık haline 
getirmiş kimileri, yazılanlardan müthiş 
ürker, kızar, sinirlenir ve saldırganlaşa - 
bilirler.

Bu gibilerin kendilerini, savunma 
yöntemlerini onaylamayabilirim; ama 
anlarım^ hatta o kalemi "satın alma" 
ısrarlarını bile anlayışla karşılamaya 
çabalarım. Tutumları hiç "etik" olmasa 
da, “yalan"a, "saptırma'ya ve "dolaylı 
saldırıya prim tanımış olsa da 
davranışlarını doğal bulurum... ,

Ne var kİ “medya emekçisr'nin, 
gelecek güvencesiriden yoksunluk 
bahanesiyle veya "hasis çıkarlar"! 
uğruna , meslekdaşından rahatsızlık 
duyan patronunun "tetikçiliğine gönül
lü olmasını bir türlü ve asla içime sindi
remiyorum, "medya ahlakı" anlayışım - 
la bağdaştıramıyorum.

Ve bu gibileri, toplumu giderek 
saran "etik epideminin "virüsleri sayı 
yorum...

İSİM TASHİHİ

Gemlik Asliye ^lukuk 
Mahkemesinin 
22.6.1995 tarih 

1995/554 esas 1995/597 
karar sayılı İlamı İle 
Yaşalı olan ismim

Yeşim olarak tashih 
olunduğu ilan olunur.

Yaşali Aksoy

ANAP’lı belediyeler 
destek veriyor 

Kumla'da 
yollar 
asfaltlanıyor

Küçük kumla Belediyesi 
parke döşemesi yapıl
mayan tüm yollarını asfalt
lama çalışmalarına 
başladı.

Yaklaşık 2.5 km.lik yolun 
asfaltlanması için Gemlik, 
Orhangazi, Mudanya, 
Kestel, Umurbey ve Bursa 
Büyük Şehir Belediyesinden 
araç ve ekipman yardımı 
yapılğını söyleyen Eşref 
Güre, çalışmalar hakkında 
gazetemize şu bilgileri 
verdi:

"Küçükkumla'nın altyapı 
sorunu tamam sayılır. 
Bugün, kanalizasyon 
bağlantısı için yapacağımız 
son çalışmadan sonra bu 
konuda doğan sorun da 
ortadan kaldırılacak. 
Kasabamızın Musakaya 
bölgesinden Büyük 
Kumla'ya doğru stabilize 
olan yolların asfaltlanması 
çalışmalarına başlıyoruz. 
ANAP'lı çevre belediyeler
den malzeme ve araç 
yardımı aldık. Malzeme 
nakllyelerini onların 
araçları İle yaptık. 
Büyükşehlr Belediyesi İle 
yapacağımız protokol 
gereği de 2.5 km.iik yolu
muz asfaltlayacağız. 
Ekiplerin bugün(dün) 
Kumla'ya gelmesini bekli 
yoruz. Aralarda kalan tüm 
toprak yollar ile Hasanağa 
Koyu yolunu da asfaltlaya
cağız."

Kumla'lılarıh bu yaz su 
sıkıntısı çekmeyeceğini 
söyleyen Belediye Başkanı 
Eşref Güre, dar bütçe ile 
yaz aylarında yaklaşık 60 
bin nüfusa hizmet 
götürdüklerini hatırlatarak, 
“Bu yaz daha az sorunlu bir 
Kumla'da yaşayacağız. 
Halkımızın her konuda 
belediyeye göstereceği 
yardım işlerimizi daha da 
kolaylaştıracak" dedi.

Küçük Kumla kasabasın
da yapılan asfalt çalış - 
maları 1995 yılı birim fiyat
larına göre yaklaşık 6 mil - 
yar lira tuttuğu öğrenildi. 

Başkan Avcı, 
Ankara'dan 
döndü

Geçtiğimiz hafta 
Ankara'ya giden Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
temaslarını tamamlayarak, 
İlçemize döndü.

Mahalli İdareler 
konusunda belediyede 
bulunan bazı sorunların 
çözüme kavuşturmak ve İki 
yıl önce planlamaya alı
nan yeni İmar alanlarını 
açma konusunu takip için 
Ankara'ya gittiğini söyleyen 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, yetkililer İle ilgili 
temasları yaptıktan sonra 
İlçemize döndü.

KARTAL Di GÖR DEDİĞİ
Necati KARTAL

23 YILDA NELER OLDU? ]
Bir yaz günü, tarih 16 Haziran 1973,12 Mart muh 

turası hükümetlerinin çözülüşüne az kalmış.
Gemlik'te ikinci bir gazete kuruluyor. "Bizim <U 

görüşlerimize yer veriyordu Doğal Malgil" diyerej 
övgü belirten Kadri Gülerin açıkladığı sadecı 
Gemlik Gazetesi var o tarihe kadar.

Bir sohbet toplantısı düzenliyoruz. Beş kişiyiz. İnan 
Tamer, Yılmaz Akkılıç, Kadri Güler ve Eşref Yüceli 
Eren. Yer, Narlı YOSUN Balık Lokantası

Sohbet, 80 öncesi Gemlik'ten başlıyor, bir yığ 
paradoksla devam ediyor.

Bir utun yazı dizisi olur Gemlik Körfez Gazetesi'nj 
23 yılı, inan Tamer Gemlik, Yılmaz Akkılıç Bursa tart 
ansiklopedisi gibi.

23 yıl geriye baktığımızda, Türkiye nereden n 
reye gelmiş. Talu, Irmak CHP+MSP, MC 1 ve i 
CHP+1 iler, AP azınlık hükümetleri ve 12 Eylül. Som 
malumunuz ANAP'ın dört hükümetli ve 
SHP(CHP)+DYP'njn dört hükümeti. Toplam sekiz Ik 
dar geçirmiş Türkiye bu süreçte ve neler değişini 
“Değerler bile tepetaklak olmuş". Dünyada tıayı 
bile ^kurulamayacak gelişmeler yaşanmış./ 73-8 
arası FKÖ'yü, 76 Vietnam'ını, 79 İran ve 
Nikaragua'sını unutmamak gerekir.,Sonra 90'larc 
sosyalist sistemin çözülüşü. Sosya-pölifik analizde 
post model arayışları, birlik, globelleşmelafizk 
altında dinler, kimlikler ve milliyetler çatışrfıdkjffl 
atomize olmuş bir dünya oluştu bu çeyrekte. Bire 
imaj satın almayı öğrendik(l), siyasette, sanat 
sporda, ticarette ve sanayide (I)

İşte bütün bunlar varken ve olurken tiya: 
dünyasında "Perde mutlaka açılacak* der ç 
okuyucuya her hafta ulaşıyordu Gemlik Körfez.

Gerçi ulaşamadığı günlerde oldu; ama1 usc 
mışlıktan, brkmışlıktan ve talep olmamaSındç 
değildi? 12 Eylül yönetimi birgün gelip süresiz 
patıvermişti gazeteyi...

Hani bilirsiniz, onlar “en vatanperver", karşı ok 
lar “vatan haini" idi ya(!) işte öyle bir şeydi senar 
Rahmetli Cengiz Göral Yazı İşleri Müdürü idi ve kc 
yazardı. Sözü dinlenirdi ve okuyucusu boldut/ ■]

20.000'lik Gemlik'te bin adet satıyordu Ger 
Körfez.. Vurlıİdu 1979'da Bursa'nın Sakaldöl 
Caddesinde. İşte ö'nun ölüm yıldönümünde "ı 
mak bile bir eylemdir" diye yazıyordu Yılmaz Akk 
Sıkı yönetim komutanlarının hiç hoşuna gitmedi 
kapatıverdi gazeteyi...

Sonra tarihin akışı engellenemedi, yeniden ç 
Gemlik Körfez Gazetesi..

Bu çeyrekte dünya değişti de Gemlik durur? 
O da "bir ileri-iki geri" gide gide gelişti(l)

Azot Sânayi (TÜĞSAŞ), Borusan kurulda c 
sonra Çimtaş vs. derken Körfez battı.

73'lerde başladı yap-satçı müteahhitler; bek 
kesti Gemlik, Manastır, Hisartepe, Orman Kai 
imar içerisine girdi:

Önce birinci rıhtım, sonra Kayıkhane, sonra ik 
rıhtım yapıldı; şimdi kumsal yerine %2 si ç 
lendirilmiş beton rıhtımlarımız var. “Deniz boşı 
döver kendini. Salak! Kumsal olmadan temizle 
mezsln kendini, anlaşana; bu bir biyolojik vefizi 
olay"

Sonra ne mi oldu? Genel basında ne oldu 
onların hepsi oldu. Hani Ali Sirmen sahte isimle 
evinden köşe yazıyordu ya Cumhuriyetle, aynı 
kilde Kadri Güler'de öğretmenlik yaparken Ata- 
ismiyle yazıyordu “Körfez“de .. Sonra sansürde^ 
İade köşe yazarlarına(l) Yılmaz Akkıhç'ın "nal 
papuçlannın altında işçi sınıfını ezecekler" cümlı 
bile çıkarmıştı sıkıyönetim döneminde (Kadri Gük

İmar durumlarında, belediye faaliyetlerin 
çevre mevzuatında önemli direnişler göstı 
Gemlik Körfez.

Zaten Yerel (kasaba) basını, genel medyı 
göre daha güvenilir olmak zorunda. Çünkü 
devletten teşvik alıyor, ne de büyük sermâye 
şantaj ilişkisi var. Okuyucu -daha doğrusu ahcıs 
arttırması için tabak- çanak, çarşaf- mendil ve 
eneyeceğine göre, sermayesi objektiflik! 
Kasabada insanlar hergün birbirlerinin yüzı 
bakıyor, doğruyu yazarsan ne ala, yoksa mul 
tabıyla sokakta karşılaşıveriyorsun...

Ha, birde tlpo baskıdan ofsete geçiyor 
sürede Gemlik Körfez. Baskıyı öğreninceye ka 
hayli zayiat verdi.

Şimdi 20.000 nüfusa 1000 satan gazete, 60. 
nüfusa 700 sâtıyorsa herşey gibi buda mı gerilly 
Tarihin yerel savaşımı anlamını mı yitirme! 
başladı? Şimdi “bırakmak veya hala diren 
zamanı mı?" bunu henüz çözmüş değilim.

Yoksa Mlrkelam'ı yaratanları çağırıp, kendini 
yeni bir imaj mı SATIN ALALIM bilemiyorum.

. Yine de herşeye rağmen 23 yıl ayakta kain 
çok büyük olay, bu savaşımı verenleri kutluyorum
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g Eğltlm-Sen, Tüm Sağlık- 
Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm 
Maliye-Sen, Tüm Tarım- 
Sen'den 100'e yakın 

;mem u r T B M M' d e 
anayasa değişikliği 
yapan parlamenterlerin, 
memurların grevli toplu 
sözleşmeli sendikal hak
lar konusunda takındık
san tavırdan dolayı 
hükümetin DYP kanalına 
telgraf çekerek protesto 
yağdırdılar.
R Geçtiğimiz hafta 
Kamu Sendikalarını 
ılstemlerini yerine 
getirmeyen DYP'yi 
protesto etmek İçin PTT 
Rinasına giden sendika 
üyesi memurlar, çektikleri 
fakslarla DYP milletvekil
lerini protesto ettiler.
K Protestocumemurlar- 
la konuşan tğitim-Sen

teşne

cafa

trnij

ma*]

orduGa 
Sabkjgl 
nünde İl 
ıhazMİ

l^gpat 1995 günü birinci olağan 
jmgini yapan Gemlik Yeni

Hareketi Sayman üyesi 
^Mehmet Başaran İle Haşan Karsaktı, ve 
^H^^&rsaklı, üyelerjbrahim Aşan ile 
Siper Ufuk Esen partilerinden istifa etti 

ler.
■y Isfifctcı yönetim kurulu üyeleri parti iş 
B|ytüğüne ve partililer yasasına uyul- 
^.■madığını belirterek, kongrede 
^femokratik bir seçim bekliyorduk.

Ancak önümüze tek liste koydular. 
Söyle olunca YDH'ya olan bakış açımız 
^eğ&i.dedi

, üyelerden toplanan pa 
konusunda da İlçe Başkanı

YDH Gemlik'te yasal parti konumuna 
İ girmiş, seçime katılabilme hakkına 
1 kavuşmuştur.. İlçe binamız tam olarak 
i donanmış , vatandaş ve partililere 
s hizmet eder hale getirilmiştir. Her gün 
i ve cumartesi günü saat 14.00'e kadar 
; açık olan parti binamızda yeni üye 
ş kayıtlan yapılarak, Gemliklilerin ilgi 
f duyduğu parti haline gelmiştir.

19 Ocak 1995 günü Cem Boyner 
| imzalı yönetim kurulumuz Ekim 1995 de 
L yapılacak olan olası bir erken seçime 
\ katılabilmesi İçin büyük kurultayın en 

geç Mart 95'te yapılması gerekmektey-
1 di. Bunun için ilçe kongrelerimiz'” 
i sıkıştırılmış bir kongre takvimine uymak

Kg^^Yurt'u suçlayarak, kendilerinin i zorunda kaldı. Atanmış yönetim 18

r-. kaşaj

nizbflj 
femi#
kvett

Saptıkları yardımlarını geriye 
9|aBI|£dİİğini, İlçe başkanının düzenle- 
O9p?*hfamek sonrasında elde edilen 
||gBİ^®&rbkendi masraflarını düştüğünü 

iddia etti.
yandan YDH Gemlik İlçe say- 

|^^^H»|rıdan istifa eden Mehmet 
i ise YDH'nin diğer partilerden 

* farkh olduğu için görev aldığını ancak 
|^^^HRçine girince diğer partilerden 

terki olnldcyğını gördüğünü söyledi.
Kongresin d en demokratik bir 

beklediklerini belirten Başaran, 
gsûzıı listelerle seçime gidilmesini 
ggp^lptik anlayışına uymadığını bu 

istifa ettiklerini söyledi.
J YURT'UN AÇIKLAMASI

I»* YDH İlçe Başkanı Hüseyin Yurt, isti - 
> faların basında yansıması üzerine yap - 
«^ğf-yazriıaçıklamada ilçe kongresini bir 
|>âypnce değil, 18 Şubat 1995 tarihinde 
|||apridıqını, aradan 4 ,ay geçtiğini 
OBlrterek. şunları söyledi:

l Ocak'tan 28 Ocak tarhlne kadar par- 
: tiye yazılmış üyelerle kongreye gitmek 
i zorunda bırakıldı. Bu kısa süreçte 30 
\ kişilik üye sayımızla kongreye gitmek 
j zorundaydık. Kongreye katılan 21 kişi 
i. oldu. Bizler bu mevcuttan 8 asil, 8 
i yedek, 1 başkan ve 29 II delegesi 
\ çıkartmak durumundaydık. Bu koşullar- 
\ da kongre yapan bir partinin genel 
İ kurulunda antl demokratiklik aramak 
\ ilginçtir. Biz, ne kadar demokratik olun- 
\ ması gerekliyse o kadar demokratik 
\ davrandık. Gelir ve giderlerimizin Ince- 
; lenmesl partimizin bütün üyelerine 
| açıktır."
f/, Hüseyin Yurt, mevcut yönetim ve İl 
\ delegasyonu Oluşumunda en çok ken- 
\ dişini rahatsız olduğunu üye sayısının 
i 300'e çıkması durumunda ve şartların 
İ uygunluğunda Kasım-95'te olağanüstü 
i kongreye gideceklerini ve yönetimi 
\ yenileceklerini söyledi.

W
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I Helmersan ve Mina Yağ'a 42 şer milyon ceza

Kaymakamdan yeni cezalar

d
■k-^I
;eıe^| 

t.s J

L Kaymakam Orhan 
Işın, çevreyi atık suları İle 
.kirleten Helmersan 
Mermer fabrikası ve 
Mina Yağ Sanayi A.Ş. ye 
42 şer milyon lira para 
cezası tahakkuk ettirdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü 
ekipleri tarafından fab
rikaların atıklarının gön - 
derildiği Karksakderesi 
İncelemelerinde 
Helmersan Fabrlkası'nın 
arıtma tesisi olmasına 
karşın dereye atık 
kaçırdığını, Mina Yağ 
Fabrlkası'nın İse arıtma 
tesisi bulunmadığını 
söyleyen Kaymakam 
Orhan Işın, "Körfezi kir
leten ve arıtma tesisi 
yapmayan kuruluşlara 

Gemlik Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, anayasa 
değişikliği çalışmaları 
sırasında hükümetin DYP 
kanadının hükümet pro
tokolüne karşı çalışma 
yaşamı İle İlgili mad - 
delerin değişiminde 
kamu çalışanlarının 
toplu sözleşmeli, grevli 
sendikal haklarına 
güvence getirmesi ile 
ilgili maddelerle DYP'II 
milletvekillerinin de olum
suz tavır takındıklarını 
söyledi.

Çelik, yeni haklar adı 
altında kamu çdlışan- 
larını 5 yıldır var olan 
haklarının da. ortadan 
kaldırılmaya çalışıldığını 
belirterek) "Bu tutumun 
birinci derece, sorumlusu 
olarak İktidar partisi DYP 
ve bu partinin mlletvekll- 

cezalar katlanarak yük
seltilecektir. " dedi.

Kaymakam Orhan 
Işın, Gökçenteks 
Fabrlkası'nın atıklarını 
Kurtulderesl vasıtasıyla 
denize bıraktığını, bu 
nedenle birçok defa 
çevreyi kirlettikleri için 
para cezası İle ceza
landırdıklarını belirterek, 
önümüzdeki günlerde 
Gökçenteks 
Fabrlkası'nın arıtma tesisi
kuracağını öğrendik şek
linde konuştu.

Kaymakam Işın, 
çevreyi kirleteh kuru
luşlara ceza yazacak
larını ve halka duyara- 
çoklarını söyledi.

terini, görüyoruz. Haklı 
mücadelemizde 
memurların önüne kimse 
geçemez. DYP'nln bu 
tutumunu şiddetle kını 
yoruz." şeklinde konuştu.

Memurlar, DYP genel 
merkezine şu şekilde faks 
çektiler, çektikten sonra 
dağıldılar.:

"TBMM'de kamu 
çalışanlarının sendikal 
hak ve özgürlükleri İle 
İlgili gelişmeler 
sürecinde, partinizin 
üyesi milletvekillerini 
sendikal özgürlük karşıtı 
tavrını şiddetle protesto 
ediyoruz. Bu tavrınızın 
partinize ve sîzlere gele
cekte çok olumsuz 
sonuçlar getireceğini bil
gilerinize sunuyoruz"

Mahir Gencer'in arabası çalındı

Araba 
Hırsızları 
çoğaldı
İlçemizin tanınmış kişi - 

terinden Gemllkspor'un eski 
Başkanı, Yeminli Mali Müşavir 
Mahir Gencer'in Doğan 
marka özel otomobili dün 
sabaha karşı blllnmlyen klş 
İlerce Atatürk Kordonundaki 
evinin önünden çalındı. 
Aynı gece bir başka araç 
daha çalındıktan sonra 
Atatürk Kordonuna terk 
edilmiş bir şekilde bulundu. 
Geçtiğimiz hdfta da CHP ilçe 
Başkanı Mehmet Parlak'ın 
ağabeyinin aracı çalınmıştı.

Belediyenin 
SSK'ya borcu 
1 milyar 
789 milyon lira

Bursa Sosyal Sigortalar 
Kurumuna 1994 yılı sonuna 
göre prim ve gecikme faizi 
borcu olan resmi ve özel 

.sektör işverenlerinin adlan 
açıklandı.

Bursa Sosyal Sigortalar 
Kuruhnuna borcu olan ilk 
yüz kişi ve kurumlann 
toplam prim borcunun 537 
milyar 654 milyon lira 
olduğu açıklandı.

SSK'ya en çok borcu 
olan İşletmenin iSe 

. Sümerbank Holdingin 143 
milyar 634 milyon lira 
gecikme faizi birlikte 
toplam prim borcu 244 mil
yar 456 milyon lira öldüğü 
belirtildi. -

Kuruma borcu olan ilk 
yüz arasında Gemlik 
Belediye Başkanlığının 1 
milyar 789 milyon lira borcu 
olduğu öğrenildi.

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin A ver, prim borcu
nun önceki dönemlerden 
kendilerine kaldığını, 
borçlarının bir kısmının 
ödendiğini, bir kısmını ise 
ödenemediğini söyledi.

W

Gonca YERLIYURT
İNTERNET

Yılın ikinci 
boğulma 
olayı

Sıcakların artması ise 
boğulma olayları da 
başladı.

Kumsaz sahillerinde 
Bursa'lı bir gencin iki hafta 
evvel serinlemek için girdiği 
denizde yüznsa bilmediği 
İçin boğularak ölmesinden 
sonra da geçtiğimiz hafta 
Kayıkhane Mevkii'nde saat 
19.00 sıralarında 
arkadaşları ile birlikte 
denize giren Resul Tekln(Tl) 
boğuldu.

11 Eylül İlkokulu'ndan bu 
yıl mezun olan Resul Tekin, 
kıyıdan T0 metre açıldıktan 
sonra kayboldu. Küçük 
Resul arkadaşlarının 
arasında boğuldu.

S

Zeytinde sap' 
dibi mücadelesi 

i

: €

başladı
Zeytin ağaçların amansız 

zararlılarından olqn sinekle 
mücadele başladı. 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
Teknisyenlerince çevrede 
yapılan kontrollerde zeytini 
de yüzde 50 dökülmeye 
etken olan sinek vuruğuna 
karşın mücadelenin 
başladığı belirtilerek, zararlı 
için zehirli İlaçlardan kul
lanılması istendi.

Geçen hafta içinde Milliyet Gazetesi'nde küçük bir 
haber çiKJr.' İç sayfalarda ve çok fazla dikkat çek
meyecek bir yerde bölümde yer alan haber "Kominlst 
yönetim kapılarını İnternete açtı... Çin'de bilgisayar 
demokrasisi" başlığını taşıyordu. İLO ülkeye dağılmış 
yaklaşık 4 milyon bilgisayarı birbirine bağlayan . 
dünyanın en yaygın bilgisayar ağı İnternet sınırları ve 
yasakları kaldırıyordu.- Tıpkı Çin'de olduğu gibi...

Haziran ayının 4. günü Tinanmen Meydanı'nda 
demokrasi gösterilerinin kanla bastırılmasının 6. 
yıldönümünde çıkabilecek yeni olaylara karşı önlem 
alan binlerce Çinli polis, şehirde New York'takl 
Özgürlük Abidesini andıran bir demokrasi Tanrıçası'nın 
varlığını keşfedemedi. Demokrasi Tanrıçası'nın altında 
da şöyle yazıyordu: "Hatırlatmak acı veriyor, ama 
asla unutmayacağız International Herald Tribüne'un 
blldlrdirglne göre (20 Haziran) Tannça'nın görüntüsü 
ve mesajı Çin polisinin gözünden kaçtı, çünkü 
İnternette ortaya çıktı.

ABD'de oturan bir grup Çinli muhalif tarafından 
slcer uzaya gönderilen tanrıça görüntüsü yanında 
1989 demokrasi hareketiyle İlgili anı ve yorumlar 
Pekin'dekl bütün kişisel bilgisayarlar tarafından 
İzlenebildi.

Zira Çin Ulaştırma Bakanlığı geçen aydan itibaren 
abonelere bir Amerikan Şirketinin kurduğu donanım 
araçlarıyla İnternet hizmeti vermeye başladı. Binlerce 
bilim adamı, öğrenci ve şirket şimdi çok popüler olan 
iletişim ağına bağlanabilecek."

Çin'de bu gelişmeler yaşanırken Canan Barlas 
Amerikadan farklı bir pencere açıyor önümüze. 
"Günümüzün akıllı evleri" başlıklı yazısında şöyle diyor:

"Geçtiğimiz hafta Wall Street Journal gazetesinde 
günümüzün yüksek teknolojisi ile giydirilmiş evinden 

। söz ediliyordu.
Bu ev büyük, güzel, pahalı ve aynı zamanda 

konuşuyor; Gelen misafir kapıda görünüp konuşan 
ses evin her yerinde görüntü ile birlikte çoğalıyor. Ev 
sahibi ötürduğu yerden görüyor ve kapıya kendi sesi 
ile açılması talimatını veriyor.

Evin çalışma odasında video disk ye her yerinde 
dolaşan ses tesisatı var. Kapılar, elektronik gözlerle 
açılıp kapanıyor. Misafirler çeşitli ışıklarla evin İçinde 
yönlendiriliyor. Gelecek şimdi olandır diyen yeni kapi
talistler evlerini tamamen otomatik sistem içine sokma 
yanlısı görülüyorlar.

Yüksek teknolojili evlerde yoğun .iletişim ile tartış
maların ve kavgaların azaldığı iddiası sürerken "insan
lar hem yalnızlar hem de İletişim halindeler, İlişkilerde 
çeşitlilik boyutu çatışmayı önlüyor" deniyor. 
Amerika'da evlerih yüzde 50'sinde bu sistemlerin bir 
kısmının kulanıldığı gerçeği dile getirilirken 100 bin 
dolara bu yüksek teknolojili eve sahip olunabildiğl 
söyleniyor.

Bu yeni "silikon vadisi* teknolojili eve insanların 
gerçekten ihtiyacı var mı? sorusu önemli...

Evet b|r yanda sınırları ve yasakları ortadan 
kaldıran internet ağı bir yanda hayatı kolaşlaştıran bil - 
gisayar sistemleri...

Ve bir yanda bunlardan habersiz milyonlarca 
insafı...
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ÇİFTÇİ KÖŞESİ

Bitki yetiştirme alanlarında yani bağ, 
bahçe, zeytinlik, tarla, sera vb. ortamlarda 
tarımsal mücadele kararı verildiğinde 
yapılacak en önemli İş kullanılacak İlacın 
seçimidir. Tercih edeceğimiz İlaç; çevreye 
zarar vermeyecek korumaya özen göster
diğimiz “doğal dengeyi" bozmayacak, kul
lanıldığı alanda Tse maksimum yarar 
sağlayacak ve aynı zamanda ekonomik 
olacaktır.

Ancak; tarımsal mücadele yapılmadan 
önce, ilacın hazırlanış) kullanış tekniği, kul - 
(anım esnasında ve sonrasında alınması 
gerekli önlemler, İlaç kaplarının İmhası ve 
kullanılan aletlerin temizlenmesi, İlaç 
zehirlenmeleri İle zehirlenme esnasında 
nelerin yapılması gerektiği bir çiftçinin 
bilmesi gereken önemli konulardır.

ilaçlama zamanının tesbltl teknik bir 
konudur. Bu konuda devam edecek yazı 
dizimizde bilgi verilecektir. Bu yazımızda 
erken ya da geç atılacak İlacın ve dozun
dan farklı kullanılacak ilacın, hastalık ya 
da zararlılar açısından önlemine 
değineceğiz.

zamanından erken yada geç atılan 
ilaç bitkilerimize zarar veren hastalık ya da 
zararlının verebileceği zararı önlemek bir

Osman KARAKAŞ
Ziraat Teknisyeni

"NEDEN ZİRAİ MÜCADELE" MlUıC YûZûR
yana oradaki problemin büyümesine 
neden olacaktır. Şöylekl; tam İmha edile
meyen zararlılar fazla çoğalma isteği 
göstereceğinden adeta problemi kendıl 
elimizle büyütmüş oluruz. Hastalıklarda ise 
enfeksiyon başlamışsa önleme olanağı 
ortadan kalkar. Ayrıca İlacın uygun dozda 
kullanılmamasının doğuracağı sonuçta 
aynıdır. Gerek biz tarımcıların önerdiği doz 
gerekse, ilacın orjinal ambalajının üzerinde 
yazılı doz en uygun dozdur. Bu da uzun yıl
lar yapılan araştırma ve deneme çalış - 
malarının sonucudur.

Konunun önemi bakımından örnekle 
açıklamak daha uygun olacaktır. Örneğin 
100 İt. suya 200 cc Haç tavsiyesinde ağaç 
basına 20 gr. ilaç düşeceği hesaplanmıştır 
ve 10 ağaç llaçlanacaktır. Ancak, kullanıcı 
20 ağaç İlaçlarsa doz yarı yarıya düşmüş 
olacağından yarar sağlamayacağı gibi 
popülasyon artışına neden olabilir. Ya aa 
5 ağaçta biterse o zamanda yüksek doz 
kullanılmış ve çevreye zarar verilmiş mas - 
raftı bir iş yapılmış olacaktır.

Sîzleri sıkmamak için bu önemli konuyu 
parça parça ele aldık, önümüzdeki hafta
larda- sîzlere daha yararlı olabilmek 
amacıyla dizimize devam edeceğiz.

T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ . >

Dosya No: 993/362 „ ,
GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı,
Gemlik Tapu Sicilinin Narlı Köyü Köyiçi mevkiinde kain : 10 pafta,!046 parselde 

kayıtlı 145 m2 arsa üzerindeki üzerinde her ne kadar iki adet ev yazılı ise de evin 
biri yıkılmış vaziyette, diğerinin viran durumda olduğu ve bu durum itibariyle taşın
mazın tamamı 300.000.000-TL. kıymet takdir edilmiştirTaşınmaz açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 28/7/1995 Cuma günü saat 10.00 den 10.20'e kadar Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas - 
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7/8/1995Pazartesi günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırma çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile - 
memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar 
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bulması ve sgtış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bun
dan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmasza satış Taîebl düşecektir. '------------- . , ,

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey I 
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.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fes - 
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mijteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve tememrrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı
nacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenleri 1993/362 sayılı dosya numarasıyla 
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İcra Müdürü

(İc.İf.K.l 26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

BELEDİYEDE ŞEFFAF YÖNETİM
Çağımızda, belediye hizmetlerinin yapılması sırasında, Başkanların iki korkulu 

rüyası var. Bunlardan biri İHALELER, diğeri ise İMAR UYGULAMALARIDIR.
Bu iki konu, aynı zamanda medyada sürekli ve en geniş biçimde yer alıyor.
Şeffaflık kelimesi, özellikle son 15 yıldır siyasette de en çok kullanılan bir kelime 

olmasına rağmen, yönetimde, politikada ve ekonomide bu ilkeyi tam anlamıyla 
yakaladığımızı söylemek mümkün değildir.

Şimdilik politika ve ekonomiyi bir kenara bırakıp, Belediyenin mal ve hizmet 
alımlarında, yatırımlarında ve imar uygulamalarında şeffaflığın bir ölçüde nasıl 
yakalanabileceği husufundaki önerilerimi belirtiyorum.

İHALELERDE ŞEFFAFLIK NASIL OLABİLİR
Belediyeler, yaptıkları her türlü mal ve hizmet alımlarında ilgili kanunu ve yönet

meliklere göre işlem yapmakla yükümlüdür.
Ancak, piyasa ekonomisi uygulamaları sonucu, bu yönetmeliklerin çağdaş 

ticaret hayatının gerçekleri karşısında zaman zaman yetersiz kaldığı görülmekte - 
dir.

Bu yeni anlayış dikkate alınarak,
- Her türlü İhalelerde, siyasi görüş, yakınlık ve esnaf düşünülmeden tüm ticaret 

erbabına "FIRSAT EŞİTLİĞİ" s ağlanmalıdır.
- Teklif talepleri, eş zamanlı olmalı, rekabet imkan geniş ihalelerde "İLAN YOLU" 

mutlaka denenmelidir.
- Alınan tekliflerin "DEĞERLENDİRİLMESİ" I ç in bir sistem kurulmalı, keyfi ve duy

gusal terdhhN'öAlenmelidir.
- Her altı ayda ve|a yılda bir, o yıl içinde yapılan mal ve hizmet atımları, bedel 

de belirtilerek bir liste ile ilan edilmelidir. Bu listeler Belediye Meclisine de sunul
malıdır.

Bu listelerin ilan edilmesi ve Belediye Meclisine sunulması, bu işlemleri yapan 
insanların kendilerine olan güvenlerini gösterdiği gibi, bu olay bir anlamda 
Kamuoyu denetiminden geçmek demektir.

ALT YAPI VE BENZERİ BÜYÜK İHALELER

Büyük yatırımların tercihi sırasında, siyasi olarak düşünmemeli, teknik uzmanların 
görüşlerine değer verilmelidir.

Büyük yatırımların,
- Yer seçimi
- Finansman
- Maliyet

. -Termin
yönünden "FİZİBİLİTE ETÜDLERİ"mutlaka yapılmalıdır.
Bu büyük yatırımların "DEĞERLENDİRİLMESİ DE" daha önce tesbite ddilmiş özel 

puanlama sistemleriyle yapılmalıdır.
İMAR UYGULAMALARINA DİKKAT

İmar uygulamalarında, her türlü titizlik ve dürüstlük sadece Belediyeden beklen
memelidir.

İnşaat şirketlerinin ve arsa sahiplerinin de imar uygulamalarında, ilçenin jeolojik 
yapısına dikkat etmesi ve "GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE" se bep-olacak taleplerde 
bulunmaması şarttır.

MANASTIR YORGUN GÖRÜNÜYOR

Bursa'dan Gemlik'e girişte, yükünü almış, yorgun bir Manastırla karşılaşıyor - 
sunuz.

Manastır son yapılaşması ile, bütün ders kitaplarını sırtına yüklenmiş bir ilkokul 
çocuğu gibi zorlanmaya başlamıştır.

Hiç olmazsa bundan, sonra yolun altında denize dik olarak inen bölge için 
gerekli imar izinleri verilirken, ilçenin jeolojik yapısı, deprem kuşağına olan yakınlığı 
hatırlanmalıdır.

Eğer bu bölgede bundan sonrada yoğun yapılaşma devam ederse Gemlik'te 
bir “HALİÇ" olayı yaşanması süpriz sayılmamalıdır.

Tüm Belediye çalışanlarına başarılar diliyor ve kolay gelsin diyorum.

KORJE2 OJSE'î
Matbaacılık-Yay incilik- Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet-Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-Eİ İlanı-Broşür

L Davetiye sezonunu baslattik
Türkiye'nin en kaliteli ve ucuz davetiyeleri bir günde basılır....

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı Beceren Apt. Altı 51/A GEMLİK
Tel: 513 17 97
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Gemlik KÖRFEZ

Serap BİRLİĞİ

yiyecekler güzelleşti
O Yiyecekler güzelleşti, çevre kötüleşti.

Artık dış görüntü önemli oldu.‘Meyve ve sebzenin gösterişleri çok iyi, varsın 
içleri kof olsun, kimyasal olsun...

Tarımda İleri teknikler çevreyi ve sağlığı kötü etkiliyor.
Bundan otuz yıl önce kışın domates 

yoktu, yazın da portakal. Hele kiviyi,' 
ananası hiç bulamazdınız bile. Çilekleri 
100 gramlık plastik kutularda alınmıyor
du, her gün muz bulunamıyordu. 
Donmuş sebzelerle ve meyvelerle 
tanışmamıştı mutfaklarınız. Kısaca o 
zamanlarda insanların yemek alışkan 
lıkları çok daha farklıydı.

er%.
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Çağdaş yaşam biçimine uymanın 
bir göstergesi de mutfaklardaki sessiz 
devrimler, ağızlarımızda değişen tatlar.

Satın aldığımız gıdalarına gösterişine 
de dikkat ediyor musunuz? Çoğu ne 
kadar şıklaşmış değil mi? Artık elmayı 
da, üzümü de, çileği de ya en parlağın
dan, en irisinden alıyorsunuz ya da 
güzel paketli reçel, komposto,, şurup 
vb. olarak alıyorsunuz onları. 
Günümüzde insanlar gibi, besin mad
delerinin de ambalajı önemlidir. 
Gösterişi iyi olsun da varsın içi boş 
olsun, lezzetsiz olsun, vitamini, minerali 
olmasın. O güzelim görüntü aslında bir 
sürü kimyasal maddenin yazdığı bir 
senaryonun ürünü ve elbette sonuçta 
ortaya çıkan yapıtta hepsinin imzaları 
var.

Günümüzde içide, üstünde, amba 
lajında hızlı büyütücü hormonlar, 
antibiyotikler, kimyasal gübreler, tarım 
ilaçları, bozulma önleyici, renk 
veren/değişiren boyalar, tatvericiler vb. 
olmadan tarım ürünleri yok, hayvansal 
ürünler yok. Herşeyin bedeli olduğunu 
biliyormusunuz, böylesi hızla artan 
nüfusu. Tarım alanlarından kentlere 
göçen insanları beslemenin, bedeli de 
bu. Yoksa herkes kendi bahçesinde 
yetiştirdiği lahanayı yer, patatesini 
komşusunu tavuğu ile takas eder yaşar

gid.erdi köyünde. Bu yaşam yok artık.
İleri teknikler çevreyi ve sağlığı 

olumsuz etkiliyor
Günümüzde en çok şikayet konusu 

tarım İlaçlarını bilinçsizce kullanılması 
sonunda insan ve hayvan yaşamlarının 
tehlikeye girmesidir. Dünyada kul
lanılan 1 700 dolaylarında tarım ilacı 
var. Zararlı saydığımız bitkilerin, hayvan
ların, mikropların kullandığımız ilaçlara 
karşı direnci arttıkça önce onları 
değiştirip aldatmaya çalışıyoruz, 
olmazsa hemen daha başkasını, daha 
etkilisini bulup kullanıyorlar. Bunlardan 
tüm canlılar zarar görüyor.

Bu ilçların birçoğu meyvenin, tahılın 
içine girdiği için onları yıkayarak, pişi 
rerek çıkarmamız olanaksız, mecburen 
onları da yemek zorundayız. Birden 
karşısında tanımadığı klorlu hidrokar
bonları bulan karaciğerimiz ne yaksın 
ki? Pankreans hangi salgısıyla onlarla 
uğraşsın? Onlar bile işin kolayını bulup 
bir kenara atıyorlar ve yağ tabakalarını 
bir kenara biriktiriyorlar. Sonra hekim
lerin orada ne olduklarını bilemedikleri 
kist ve ur. Bu dertten ölmez ama yine 
de bıçak altına yatabilir insan.

Besi hayvanlarının çabuk büyümesi, 
hastalanmaması, ahır ya da 
kümeslerde sakin oima'a'i için antibi 
yetikler, anabolik maddeler ve 
kimyasal maddeler kullanımı olağan. 
Bu hayvanların etleri güzel, canlı 
görünüyor vitrinlerde, ama etteki su 
çoğaldığı için doğal büyüyenlere göre 
daha besleyici olmuyor. Bu etleri yi 
yerek dolaylı yollardan edindiğimiz 
antibiyotikler vücudun bağışıklık sistemi
ni bozduğunu artık biliyorsunuz.

bayta: o

AH BİRAZ SEVGİ

Söylenecek, yapılacak ö kadar iş 
var ki. Herkesin bir şeyler söylediği şu 
günlerde kafalarımız iyice karıştı.

Ekonomik sorunların, siyasi ve sosyal 
problemlerin ayyuka çıktığı 
günühnüzde, buhrana sürüklenen 
kitlelerin sosyal patlamaya hazır bom
balar gibi ortada bırakıldığı gerçektir.

Sonunda İzm olan felsefelerde temel

var

öğe, saptırılmaması kaydı ile İnsanların 
yaşam refahının yükseltilmesini amaçla - 
maktadır. Ben şahsen herhangi bir 
"lzm"ln mensubu olmadığımı açıken 
beyan ediyorum.

Demokrat düşünceye sahip olanlar, 
insan hak ve özgürlüklerine uymayı 
yaşam biçimi haline getirenler. 
Kartelleşmeyi ret ederek rekabete da 
yalı serbest ekonomiyi savunanlar, 
evrensel çevre kirliliği için mücadele 
verenler, ülke bütünlüğünü korumayı 
amaç edinen herkesle anlaşabileceği
mi sanıyorum.

Geçmişte ülke yönetimlerinde söz 
sahibi olmuş kişilerle övünmek veya ye 
rihmek, din sömürüsü yaparak vicdan
lara ipotek koymaya çalışan, vatan mil
let edebiyatından başka ülkeye hiçbir 
katkısının olmadığına inandığım görüş - 
lerine, hedefi ne olduğunu hala anlamış 
değilim.

Manevi dünyası ile başbaşa, emeği 
ile çalışan, beyni ile üreten, sermayesi 
ile yatırım yaparak kalkınmaya katkısı 
bulunanlar. Siyaset yapan politik dürüst 
çalışmaları tle ülke ve dünya insanının 
yaşam standartlarını yükselmeye 
çatışan, can, mal güvenliği korumaya 
çalışanlar.

Eğitim, sağlık, konusunda gerçek 
katkfları olanlar. Tarımsal üretime alın 
terini akıtanlar. Spor, sanat ve kültür 
mözağimizi başarı ile temsil edenler

Hüseyin
YDH Gemlik İlçe Bşk.

bence vatan severdir, insan severdir.
Geçmişten ziyade deleceğin daha 

önemli olduğu bir realitedir. Yarınların 
bizler için düzenlenmesi^ tüm bireylerin 
yarınlarına sahip çıkmak ile 
mümkündür. Adam sendecilik, bahane- 
cilik, bencil tutum.ve davranışlarla ilgisiz 
kalmak, beğenemeyeceğim yarınlarla 
bizi başbaşa bırakacaktır. •

Doğum ve ölümümüzde söz sahibi 
olmdaığımız bu evrende, yaşamı 
denilen zaman insanoğlunun en uzun 
sınav sürecidir.

Sevgi çemberi kurularak insan onuru 
ve sevgisi ile dünyayı ve ülkeyi 
güzelleştirmek herkesin görevi olmalıdır.

Anlamsız,; saygısız tutum ve 
davranışlarla, ne dünyâya ne de 
vatanımıza hizmet etmek, mümkündür. 
Bu tutum ve davranış içinde olanlar 
altında kendilerine de kötülük yapmak
tadırlar.

yer insanın kutsal hakkı olan ömür 
denilen zamanın, temel insan hak ve 
özgürlüklerini kısıtlamak ve kısıtlanması - 
na yardımcı olmak çalışan, üreten, zar 
zor yaşamaya çalışan insana en büyük 
saygısızlıktır.

Felsefe olarak hangi imz'in 
görünüşünde olursanız olunuz, bence 
bugünlerde en fazla ihtiyaç duyduğu
muz şey sevgi ve hoşgörüdür.

Hoşgörü ve sevgimizi istismar edenler 
tabi olacaktır, ama ben buna rağmen, 
dünyayı sevmenin, insanı sevmenin, 
yaşamadan zevk almanın yegane yo 
lunun hoşgörü ve sevgi olduğuna 
inanıyorum. Bu inancımı da hiç kaybet
meyeceğim.

NOT: Tüm babaların, babalar 
gününü kutluyor sevgiler ve saygılar 
sunuyorum. •
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İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE
Deniz manzaralı

Kaloriferli
Hidroforlu

Parkeli 
Asansörlü

Süper Lux dâire satışlarına 
başladığımızı müjdeleriz

Tel: 513 46 37- 5136446 
GEMLİK

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat, 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar, Kom. 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 513105i
Kaymakamlık Evg] 31052
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet JVI.

5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Retml Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları- 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel id; Md; 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver, Da. Md. 
İlçe Tar. Md; 
İlçe Seç. M d.

5132066 
5134503 
5131274 
5131900
5131286
5131174 
5131846 
5131353 
5131057
5131308 
5131133
5131095 
5133742 
5131507 
5131414
5131364

OTO 
ELEKTRİK 

YEDEK PARÇA- 
AKSESUAR- AKÜ 

Otomotiv Sanayiinin 
tercih ettiği

(Dursun
Sn. M. Ali SEVİMTAŞ'a

GECENİN RENGİ

ŞİİR KÖSESİ JT/ı S‘EtVİM(T.2LŞ
** * < " Sn. Peyami ÇAĞLAR'a

24 AY
GERÇEK 
GARANTİ

TEL& FAX: 
513 10 01 

İSTİKLAL CD.
1 NOLU ARALIK 

GEMLİK

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

05.50-13.05-17.00, 
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Belediye
Santral
Sekreter
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5134521-190
5134521-122 
5134521-115
5132325

Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
Yalnız 185

TAKSİLER
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821 
5132467 
5133240 
5132324

Kimler pusuya yatar 
Kim sever sisli havayı!...
Ne farkeder
kara olmuş 
kızıl olmuş 
ya da tütün yeşili... 
Değişen ne?
İlkesel ne?
Adem ile Havva'dan beri 
bildiğimiz hep aym gece 
Hep aym kaldı GECENİN RENGİ!

, GİZEMLİ ŞİİR
I Doğa anlam
I Doğa giz
| Çözemediğimiz
[ Sen-Ben-O
; Hepimiz
; Dev aynasında cüceyiz

24 Nisan 1995 K.Kumla

AĞAÇ
Sn. Naci BİÇER'e

22.Haziran 1995 GEMLİK I

GECENİN RENGİ : Bu günlerde oynayan bir 
yabancı-sanki yerli- filmin adı.

Ayrım yapma dost
San esmer
Beyaz arap diye
İç inşam gönül kadehinden
En kutsal şarap diye

11 Nisan 1995 K. Kumla

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

07.20 09.35-17.10
Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15

Yalova -Kartal (İş genleri) 
07.3Q-09.00-l0.30 
12.30-14.45-16.45 
18.15-19.30-20.00

Hastaneler

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocdkgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likit gaz 513 1738
Yeni Llkltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Devlet Has.
SSK Hastanesi

5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

KÖBHTÇJ ECZAK'EE'ER

28 Haziran 1995 Çarşamba

30 Haziran 1995 Cuma

W

SEDA

DEMİRİZ
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DYP Bursa Milletvekili ve Grupbaşkanvekili Turhan Tayan açıklama yaptı

sonbahara kaldı
Gemlik'in Bursa Büyükşehir 

Belediyesine katılması konusunda TBMM 
yasa teklifi sunan daha sonra kapsam 
genişletilmesi için teklifi geri alan DYP 
Bursa Milletvekili ve Grupbaşkanvekili 
Turhan Tayan, çalışmaların İçişleri 
Bakanlığı Mahalli İdareler Dairesinde 
İncelenmekte olduğunu, yasanın 
enerken 1 Eylül, en geç ise 1 Ekim tari
hine kadar mecliste görüşülerek yasanın 
yıl sonuna kadar çıkacağını söyledi.

Borusan'ın 19. kuruluş kutlamalarına 
katılan DYP Bursa Milletvekili ve 
Grupbaşkanvekili Turhan Tayan, 
gazetemiz Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler'in sorularını yanıtladı.

Gemlik. Küçük Kumla, Umurbey'in 
Büyükşehir kapsamına alınması için 
başlatılan girişimlerin hangi aşamada 
olduğu şeklindeki sorumuzu yanıtlayan 
Turhan Tayan şu cevabı verdi:

"Bilindiği gibi Gemlik, Orhangazi,

Mudanya ve Armutlu'yu Bursa
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına almak 
İçin TBMM'sIne bir yasa tasarısı sunmuş
tum. Ancak, yerel seçimlerde yönetimi 
DYP'li belediyenin kaybetmesi üzerine 
bu tasarıyı geri çektim. Yeni Belediye 
yönetiminin düşüncelerini almak iste 
dlm. Bu konuda sayın Erdem Saker bir- 
Inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Bu 
arada Armutlu yeni II olan Yalova'ya 
bağlandı.

Şimdi konu İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Dairesinin teknik kurulunda 
İncelenmekte. Bu kurul hazırlayacağı 
raporu Bakanlığına sunacak. Buna göre 
yasa teklifi yeniden meclis içişleri korniş 
yonuna gelerek ele alınacak. 
Komisyondaki görüşmelerden sonra 
tasarı TBMM inecek ve görüşülecek. 
Ancak, eldeki Anayasa değişikliği 
görüşmeleri nedeniyle bu konu hemen 
ele almak mümkün değil. Benim kanım

KONGRE İLRNI
KÜÇÜK KUMLA, BÜYÜKKUMLA, KARACAALİ 

VE NARLI KÖYLERİ ÇEVRE KORUMA VE
GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 23

Temmuz 1995 Pazar günü saat 15,oo de Küçük 
Kumla'daki Dernek Merkezinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, toplantı bir hafta 

sonra aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
Duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama ve divan oluşumu
3. Çalışma raporunun okunması, ve aklanması
4. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi
5. Dilekler ve istekler
6. Kapanış

DUYURU
Ayda 4 milyon maaşla ELEMAN 
alınacaktır.

NUMAN SİGORTACILIK 
HİZMETLERİ ITD.ŞTİ.

• Müracaat: Çarşı Cami Yanı Akıt Han 
Tel: 513 02 34-Fax:514 11 48 GEMLİK

SATILIK DAİRE
Gemlik girişinde Deniz manzaralı Kılıç 

Apartmanında 1 salon, 2 odalı kaloriferli, 
asansörlü lüx daire sahibinden satılıktır.

tasarı en erken 1 Eylül, en 
geç 1 Ekim tarihine kadar 
Meclise gelir ve yıl sonuna 
kadar da yasalaşacağını 
umuyorum"

SAKER NE DİYOR
konuyla ilgili olarak 

görüşlerini sorduğumuz 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker ise , 
Büyükşehir sınırlarının 
geliştirilmesi konusunun 
kendisine geldiğini ve bu 
konuda görüş bildirdiklerini 
söyledi. Erdem Saker, işin 
teknik yönlerinin bulun
duğunu, Büyükşehire katıla
cak belde ve ilçelerin 
hangi statüde bulu ( - 
nacağını bilmediklerini, 
Büyükşehir Meclisine nasıl 
katılacaklarının da bilin
mediğini, İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İdareler Dairesinin 
konuyu incelemekte 
olduğunu söyledi. Saker, 
"Biz de bu konunun açığa 
çıkmasını İvedilikle bekli 
yoruz. Sayın Tayan size 
kesin bir söz vermişse 
konuyu takip ettiğini gös
terir. Bizim BursalI par - 
lementerlerlmlzde kendi
lerine bu konuda genel 
kurulda ve komisyonlarda 
yardımcı olacaklardır." 
dedi.

Kuyfiilve 
Kurşunlu'daki 
kazada 3 kişi öldü 

Tuhafiyeci 
Veysel 
Özmen 
kazada 
w
H Yeni Çarşı

esnaflarından Veysel 
| özmen, geçirdiği trafik 

kazasında hayatını kay-

CSıî'-'^'Ğ^tiğimiz hafta 
cumartesi günü

^WMwmı'daki yazliğın- 
dan Engurucuk 
Köyümdeki bir yakının

|1 cenazesine katılan Yeni 
H| Çarşı esn af la rı nd a n

||| Tuhafiyeci Veysel 
■&|^me$(67), kayınbi- 
.A ..tçtderUekeriya Dil'in kul-

İahdiğl 16 ZE 409 plakalı 
özel otomobille

:? f;i:Küf|ti^lü'ya dönerken, 
Avkdtşr Yönden gelen Ali 
;A/kemal Mutlu(27) yöneti-

I mindeki 34 CYF 38
H i^akûk kamyonetle 
8O?çötpıstı Kazada 3 

Scül basası Veysel 
zhnert, hayatını kay- 

i? A-Jsietİt; Aracı kullanan
Zeketiye Dil ise hafif 

H£W0İandı.
I H A Kazaya neden olan 

Kemal Mutlu, jandar- 
ç ma tarafından gözaltı- 

na alınarak, çıkarıldığı 
: :mahkemece tutuk-

;: I Öte yandan Kurtul 
yakınlarında

?"-'^pazar ğunü saat 16.00 
î^^talamda meydana 
ş i ş gelen bir başka kazada

'{aö/Yusuf Akpınar'ın kul- 
' ' İahdlğt 34 BTR 10 plakalı 

' özel otomobil, Ahmet
-< Ceylan yönetimindeki 

tV.,847 plakalı kam
' arkadan çarptı.

^Otomobildeki 
s ' Mustafa Çalışkan ve 
,'3> Kltaz Çelik, ağır yaralı 
| olarak kaldırıldıkları has - 

tanede kurtarıla- 
madlfar.

Müracaat: 513 20 33-513 01 30 GEMLİK

w

KAYIP

Gemlik Manastır'da sahibinden 
parkeli, hazır mutfaklı, panjurlu 
lebiderya daire 1.100.000.000.-TL 
Müracaat:

Tel: 513 03 58 GEMLİK

Aksaray'dan aldığımız 
evlilik cüzdanımızı ve 
Gemlik Nüfus müdür- 

lüğü'nden aldığım cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Sevda DİNÇ 
Ramazan DİNÇ

OFSETİ

davetiye sezonunu

: i CJOb ir 1—. ■ #
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BAŞLATTIK

ELEfflAn AîUmYoit
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 
konusunda deneyimli veya bu konuya 
ilgi duyan en az lise mezunu tercihen 
Açık öğretim Fakültesi öğrencisi 
eleman alınacaktır.
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KARIŞTIRMAYIN

KÖRFEZ Gazetesi kuruluşuyuz.
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