
MARMARABİRLİK zeytin alım fiyatlarını açıkladı. Taban 68 bin, tavan 140 bin lira

PLASER ARANIYOR
En az lise mezunu, askerliğini yapmış 

diksiyonu düzgün, ehliyetli gıda konusunda deneyimli 
tecrübeli eleman alınacaktır.
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TEL : 524 82 34

□ Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
1995-96 ürün alım kampanyasında Gemlik tipi 
220 taneli zeytine 140 bin lira, 460 taneli zeytine 
de 68 bin lira tavan fiyat uygulanacağını açıkladı.

Marmarabirlik ürün alımına başlarken, 
havaların yağışlı'gitmesi toplamayı durdurdu. 
Marmara Birlik Su tipi zeytinin 220 tanesini 95 bin, 
460 tanesini de 45 bin liradan alacak.

Birlikten yapılan açıklamada 220-350 taneli kızıl 
zeytinin 50 bin liradan, barem dışı 461-500 taneli 
zeytin ise 55 bin liradan alınacak. Öte yandan 
Marmarabirlik, bu yıl da elek altı zeytine (yağlık) 
Gemlik tipinde 30 bin, su tipinde ise 20 bin lira 
fiyat koydu.

Gemlikli zeytin tüccarları fiyatların seçimlerin 
etkili olduğunu ve taban fiyatların yüksek tutul
duğunu iddia ettiler. Marmarabirlik'in fiyat belir
lemesinden bir de EZE firmasının geçtiğimiz yıl 
piyasaya güçtü girerek alım yapmasının etkisinin 
bulunduğunu söylediler.

EZE firması geçtiğimiz yıl piyasadan peşin fiyat
la alım yaparak, Marmarabirlik'e ciddi rakip 
olmuştu. Taze zeytinin yanında salamura zeytinde 
alarak, yıl boyunca rekabetini sürdürdü. Bu yıl 
Ege- bölgesinde zeytinin az olmasının da 
Marmara bölge zeytininin artmasında etken gös
teriliyor. Haberi Sayfa 3 'de

Faruk Güzel adaylığını 
resmen açıkladı

Anavatan Partisi Eski ı toplantısıyla açıkladı.
Güzel, tabandan 

gglen istek üzerine aday 
olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 3'de

İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, 24 Aralık günü 
yapılacak erken seçim
lerde aday olacağını 
düzenlediği basın
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Seçimler ve kara kış
TBMM'nin 24 Aralık günü milletvekili seçimlerini erkene alması üzerine 

siyasi atmosfer birden seçim havasına girdi.
Birçok siyasi, adaletsiz seçim sistemi ile seçime gidilmesininin ülkeye 

yarardan çok zarar getireceği kanısında.
Bizde bu kanıya kaplanlardanız. Erken seçime evet, ama baskın 

seçime hayır.
Mümtaz Hoca, bir Anayasa profösörü olmasının verdiği sorumlulukla, 

parti grubu kararına karşın, meclisten gece yarısı alel acale geçirilen seçim 
yasasının, Anayasaya birçok yönden aykırı olduğunu, bu nedenle çıkanla - 
cak yasaların Anayasa ile uyumlu olmasının şart olduğunu söyleyerek, 
seçim yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Gerekli olan 
90 imza da toplanarak Anayasa Mahkemesi yetkililerine verildi.

Bir taraftan parti örgütlerini seçim heyecanı sararken, adaylar boy 
göstermeye başladılar.

İlçemizde de Faruk Güzel ve Zeki Saral adaylıklarını geçtiğimiz gün - 
lerde açıkladılar. DYP saflarında aday çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Oysa, geçtiğimiz seçimlerde Yavuz Alemdar ve Av. Aydın trenoğiu bu 
konuda partilerinden aday adayı olan siyasi kimliklerdi. Şimdi bu saflardan 
ses gelmemesi, bana göre seçim sistemindeki yanlışlıktan kaynaklanıyor.

Partilerin büyük bşr bölümü milletvekili sıralaması için önseçim yapa
mayacak. Yani parti içinde demokrasi işlemeyecek. Genel Merkez sırala
malarıyla adaylar belirlenecek. Burada ne esas alınacak. Tabiiki Genel 
Merkeze yakınlık.

Bir başka konu seçim listelerinin düzenlenmesi.
Yeni yasa, 18 yaşını tamamlayanlara seçme hakkını getiriyor. Bu genç

lerimiz açısından sevindirici bir durum, ancak gençler seçmen listelerini 
yazılamasa ne olacak?

Güneydoğudan ilçemize bile gelenlerin sayısının kaç olduğunu doğru 
dürüst bilmiyoruz. Buralardan gelen gençlerin durumu ne olacak?

Yurt dışındaki İşçilerin oy kullanmaları gerekiyor. Bu konuda bir düzen
leme getirilemedi, bu sorun nasıl çözülecek.

Yukarıda belirttiğim soruların cevabı verilmediği takdirde, gidilecek 
seçim hep kuşku yaratacak.

Bir de buna kara kışı ekleyin. Kar kapıya dayandı. Gemlik gibi ılıman 
bir Udime sahip bölgede, tepelere kar düştü bile.

Bu koşullarda gidilecek bir seçim, acaba Doğu Anadolu bölgemizde ne 
kadar sağlıklı sonuçlar doğurur.

Türkiye bir erken seçim istiyor. Hukuğa dayalı, Anayasaya ters 
düşmeyen, demokratik olan bir seçim yasası değişikliği ile seçime 
gidilmeli,,.

Belediye 
meclisi bugün 
toplanıyor

Belediye Meclisi ekim t 
ayı toplantılarının sonun - 
cusunu bugün yapıyor.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü toplanan 
Belediye Meclisinde Su ve 
Kanalizasyon İşletmesi 
bütçesi görüşülerek kabul 
edildi.

Bugün toplanacak 
mecliste ise gündemde 
bulunan imarla ilgili konular 
ele alınacak. İmar korniş 
yonu vatandaşlardan 
gelen başvuruları incele 
yerek meclise sunacak. 
Görüşmelerden sonra istek
ler kabul veya red edile
cek. Haberi sayfa 3'te

MHP İlçe Başkanı 
Maden Mühendisi Zeki 
Saral, aralık ayında 
yapılacak olan mil - 
letvekili’ seçimlerinde 
partisinden aday 
olduğunu açııkladı.

1983 yılında kurulan 
Anavatan Partisi de bir 
süre görev yapan Saral 
daha sonra MHP safları- 
nc^katılmış, bu partiden 
Belediye Başkanlığına 
da aday olmuştu..

Haberi Sayfa 3'de

29 Ekim günü yapıla
cak olan Cumhuriyet 
Bayramı törenleri 
havaların yağışlı gitmesi 
nedeniyle 4 Kasım 1995 
cumartesi gününe erte
lendi. Ancak, cumarte
si günü de havaların 
sağnak yağışlı olması 
nedeniyle törenler iptal 
edildi.

Bayram kutlama 
Komitesi Başkanı 
Kaymakam Orhan Işın, 
yasalara göre yapıla
mayan bayram tören
leri iki defadan fazla 
ertelenemediği için 
törenlerin iptal edildiğini 
söyledi.

Kısa kısa kısa
EGE SİGORTA 
HİZMETE GİRDİ 
İçSmizdeki sigorta ker
vanına bir yenisi daha 
eklendi. Gürle İş Merkezi 
Tokatta Serap ve Serkan 
Birik kardeşler, Körfez 
Sigorta Aracılık Hizmetleri 
gy Şti'nin A tipi bayiliğini 
aldılar.

ATATÜRK VE CUMHURİYET 
KONULU RESİM VE 
KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI SONUÇLANDI 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi'nin düzen- 
lemiş olduğu resim ve kom- 
pozisyon yarışması sonuç- 
lahdi. Haberi Sayfa 3'de

1995/96 ÜRÜN ALIM KAMPANYASINDA 
UYGULANACAK DANE SAYILARI VE 

BAREM FİYATLARI
/

Havuzlama
Grubu

Gemlik 
Tipi

Su Tipi Kayısı Tipi

220-250

220 140.000 95.000 70.000

230 135.000 92.000 67.000

240 130.000 89.000 64.000

250 125.000 86.000 61.000

251-300

260 122.000 83.000 58.000

270 119:000 80.000 55.000

280 116.000 77.000 52.000

290 113.000 74.000 50.000

300 110.000 71.000 47.000

301-350

310 107.000 ' 69.000 44.000

320 104.000 67.000 42.000

330 101.000 65.000 40.000

340 98.000 63.000 38.000

350 95.000 - 61.000 36.000

351-400'

360 92.000 59.000 -

370 89.000 57.000 -

380 86.000 55.000 -

390 83.000 53.000 -

400 80600 51.000 -

401-460

410 78.000 50.000 -

420 76.000 49.000 -

430 74.000 48.000

440 72.000 47.000 -

450 70.000 46.000

460 68.000 45.000 -

Barem Dışı(461-50Q 55.000 34.000 -■

Kızıl Zeytin(220-350) 50.000 35.000 -

Kızıl Zeytin(360-460) 40.000 30.000 -

Yağlık Elek altı 30.000 20.000 -

İlçe Sağlık Kurulu kömür sorununu görüştü.

Hamitabat kömürüne izin çıktı
İlçe Sağlık Kurulu 

geçtiğimiz hafta 
Kaymakam Orhan Işın 
başkanlığında yaptığı 
toplantıda soma 
kömürünün ocaktan alın
masında sıra olması 
nedeniyle kükürt oranı 
yüzde l'in altında olan 
ithal kömür ile Tunçbilek

Hamitabat damarlarından 
çıkan lave kömürünün de 
ilçeye sokulmasına izin ve 
rildi.

Hamitabat kömürlerini 
getiren kamyonların bran- 
daları Tunçbilek 
Belediyesince mühür -I 
lenecek.

Haberi Sayfa 3'de

GÖZÜ BAĞLI
ÖYLE YA.. HER İŞ BİTTİ
VAN GÖLÜ'NDE CANAVAR ARANIYOR.
MEBUSU GÖRÜYOR.
VALİSİ GÖRÜYOR
HALK GÖREMİYOR.
GÖREMEZ.
GÖZÜ BAĞLI
BİR GÖREBİLSE...
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Sayfa; 2

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi'nin Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle orta dereceli arasında açtığı "Cumhuriyet ve Atatürk"
konulu kompozisyon yarışması birinci gelen yazı.

ATATÜRK, TÜRK MİLLETİ 
VE CUMHURİYET

Uğur KANER
Celal Bayar

Anadolu Lisesi 8-B 89

Bunalım ve belirsizlik
Türkiye çok partili demokratik 

yaşamı boyunca bunalımlar yaşadı, 
bunların bir bölümünü demokratik 
yoldan aşarken, bir bölümünde sistem 
kendini savunma içgüdüsüyle "yanlış" a 
yöneldi ve "müdahaleler oldu.

Bugün de bunalım var, DYP-CHP 
Koalisyonunuzun güven oyu almaşına 1 
karşın bunalımın aşıldığı savlanamaz. I 
Kaldı ki, bunalımın salt içsel nedenlere 
bağlı olduğunu söyleyebilmek de hayli 
güç. Türkiye, onyıllardır son derece 
kötü yönetilmesinden ötürü sıkıntıda. 
Ve yurttaşların önemlice bölümünün, 
sıkıntının aşılması konusundaki umutları 
artık oldukça farklı yönlerde.

Yalnız Türkiye'de değil, tüm dünya
da ama en çok da Orta Doğumda 
sancı var. İnsanlar, toplululuklâr, halklar 
ve uluslar, "barışçı" çözüm arayışların - 
dan giderek uzaklaşıyor; "şiddet" git
gide daha çok, siyasal savaşımın 
temel öğe niteliğini kazanı yâr.

Bu, yanlızca geri kalmış veya -daha 
nazik söylemle- gelişme yolundaki 
ülkelerde böyle değil. Gelişmiş, ama 
yeterince gelişmemişlikle kuşatılmış 
ülkelerde de "şiddet" siyaset aracı 
olma yolunda. Önceki gece "barış 
şenliği" sırasında İsrail Başbakanı izak 
Rabln'i vuran Yigal Amir'in sözleri çok 
ilginç : "Bu İşi, Tanrı nın emriyle yaptım" 
diyor genç ilahiyat öğrencisi.

Yani yıllardan beri süregelen bir 
savaşın "barışla sonuçlanması, içini şu 
veya bu nedenle "arap milliyetçiliğine 
karşı derin bir "kin" doldurmuş kesimin 
"şiddet"© yönelmesine yol açabiliyor. 
Yıllar boyunca ekilen "düşmanlık" 
tohumları, tam da “barış"a doğru 
adımların atıldığı bir sırada, yüreğine 
yıllarca "kin" pompalananların 
"güvercin avı"na çıkmalarına neden 
olabiliyor.

Yalnızca ulusal planda değil, bölge
sel planda da, fatüra • kesilmeye 
başlanıyor. Orta Doğu, sanki altmış 
küsür yıllık bir gecikmeyle, 1930'lar 
Avrupa'sının serüvenini yaşamaya 
başlıyor...

* * *
Evet bunalım var; hem Türkiye, hem 

de İçinde yet aldığı Orta Doğu sorun 
yumağı. "Şiddet", siyaset sürecinin etkili 
aracı olma özelliğini giderek hızlanan 
bir İvmeyle kazanıyor. Güçlülerin 
güçsüzleri ezdiği bir dünya'da, bir 
ülkede, siyasal deneyimler sonuçsuz 
kaldıkça "İdealizm" güç kazanıyor, her 
türden “şeriatçı" ve "şovenlst" akımlar 
toplumsal bilince ağırlık koşmaya 
başlıyor.

İsrail'de yaşanan olay, "ideallzm"ln 
güdülediği "şiddet" in yalnızca gelişme 
yolundaki ülkelerdeki değil, 
gelişmemişlikle çevrelenmiş ülkelerde 
de pratik çözüm .arayışlarına 
yönelebileceğinin ciddi bir uyarısı.

lig
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Siyasetin etkisiz kaldığı veya i 
umudun tükendiği toplumlarda, bir- . 
takım insanlar “Tanrıdan vekalet aldık
tan" inancıyla "şiddet" e başvurabilirler. 
Bunu Türkiye çokça yaşadı.

Bugün- de aynı tehlike vdr. Son elli 
yılda bir türlü çözüm üretemeyen ve 
tıkanan "orta sağ" ye "orta sol" siyaset , 
anlayışları, Türkiye'nin “ldeallzm"yle 
beslenen "şeriatçı" ve "şovenlst" ' 
arayışlara sürüklenmemesine yol i 
açmış bulunuyor.

Ama ilginçtir, kendilerini "liberal" 
sanan siyasal kadrolar, akıl almaz bir 
aymazlık içinde, kendi partisel 
bunalımlarını "şeriatçı" ve "şovenlst" 
siyasetlerle "İttifak" yaparak aşabile- . 
çeklerini sanıyorlar.

Ve görünen o ki, 1980'de ağır bir । 
darbe yiyen "sol"un "sosyal demokrat" 
kanadı, "orta sağ"ın kendi içindeki 
açmazında âdeta "taraf" konumuna ş 
düşmüş durumda.

Hatta ortağı tarafından "asalak* 
diye aşağılanmasına karşın...

* * * .
Umarım ki Anayasa Mahkemesi 

yürürlüğü durdurma kararı verir de, 
Türkiye bu olumsuz koşullarda ve bu 
antidemokratik seçim-yasasıyla 
sandığa gitmek zorunda kalmaz.

'82 Anayasası her ne denli yüzde 
10'luk "ülke barajı" getirmişse de, beş 
generalin hazırlattığı seçimyasasındâ ’ 
bile "çevre barajı" yoktu. Bu çevre 
barajlarını, kontenjanları falan, kimi
lerinin yana yakıla andıkları Turgut Özal 
koydu. Sıkıştıkça, oy oranı düştükçe, 
daha çok milletvekili çıkarmak ve 
siyasal eğemenliğini sürdürmek uğruna 
"seçim yasası değişikliği" yaptı.

Ve bugünlere geldik...
Şimdi-bakıyorsunuz, sosyal , 

demokrat CHP'nin Genel Başkanı, DYP ;i 
ile ortaklaşa Meclis'ten geçirdikleri 
seçim yasasını savunuyor!

Olacak şey değili...
«■* *

Evet, hükümet güven oyu aldı. 
Anayasa Mahkemesi, olasıdır kili 
Kasım'a değin karar verecek.

Ve umut, umarım ki bu karar "yürür
lüğün durdurulması" biçiminde olur. 
Barajların kalktığı yeni bir seçim yasası 
hazırlanır. Bu arada kendilerini "liberal" 
sayan kadrolar, aralarındaki anlamsız 
kavgayı bir yana bırakarak uzlaşırlar.

"Devlet'i kurda emanet etmek" ve 
bu yönde "İttifak" arayışlarına girişmek 
sağlıklı değildir, "şiddet" in siyaset aracı 
olma sürecini hızlandırır.

Oysa DYP ile ANAP'ın paylaşa - 
madıkldrı tek şey "liderlik koltuğu"dur. 
yani "Tansu-Mesut rekabetindir.

Eğer orta sağ siyasetçilerde biraz 
“basiret" varsa, kavgaya son vererek 
belirsizliği gidermenin bir yolunu 
bulurlar...

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nln 
31.10.1995 tarih 

1995/801 esas 1995/925 
.karâr sayılı İlamı İle

Güner olan ismim, Sibel 
olarak tashih olunduğu 

İlân olunur.
Sibel ESEN

Tarih boyunca türkler özgürlükler
ine düşkün olmuşlar dır. 
Özgürlüklerini kolay alamadıkları gibi 
kolayda vermemişlerdir. Özgürlükleri 
İçin savaşmış, onu canları pahasına 
korumuş ve böylece dünyanın en I 
büyük gücü haline gelmişlerdir.

Türkler bu özgürlüğü korumak için 
sadece dış değil uç huzura da önem 

.vermişlerdir.. OsmanlI
İmparatorluğunun, ilk dönemlerindeki 
iktidar sahipleri ellerinden geldiğince 
adil, ellerimden geldiğince dürüst 
olmaya çalışmıştır. Bu sayede ülke 
içinde bir huzursuzluk çıkmamış, 
herkes bir bütün hale gelmiş ve 
büyük başarılara imza atılmıştır . 
Fakat OsmanlI İmparatorluğu'nûn 
son dönemlerindeki iktidar sahipleri 
sadece kendilerini düşünen ve hatta 
şahsi menfaatleri için ülkeyi düşman 
eline teslim edecek hale gelmişlerdir.

İşte bu dönemlerde, ülke yok 
olmaya, vatan elden gitmeye 
yakınken, halkın aklı başına gelmiş, 
ülkelerini ve özgürlüklerinin elden 
gideceklerini anlamış ve de vatan
larını ve özgürlüklerini korumak için 
yol aramaya başlamıştır. Bu sırada 
halk yardıma muhtaç olduğunda, 
Atatürk vatanın imdatına yetiştir- 
miştir. Her türk gibi Atatürk'te özgür- 

. lüğüne düşkün bir kişiliğe sahip 
olduğundan canla başla çalışmıştır. 
Atatürk başarının sınırının yar dunlaş
ma ve birliktelik olğunun farkında 
olduğundan, bütün ülkeyi bir araya 
toplayıp, o güne kadar kimsenin 
yapamadığını yapıp ülkeyi tek bir 
yumruk haline getrmiştir. Bu coşkuyla, 
halk vatanları ve özgürlükleri için 
canlarını ortaya koyup, ellerinde hiç 
bir imkanlarının olmamasına aldır
mayarak, inanmış ve düşmanları 
hep birlikte denize dökmüştür; halk 
devletin bölünmez bir bütün olduğu- 
kararına varmıştır.

Atatürk'e göre devlet, belli sınırlar 
içinde yaşayan ve ortak bazı-özellik-I 

I lere sahip olan insanların, kendi 
içlerinden çıkardıkları güçle örgüt
leyip yaşamalarında oluşan bir 
toplumsal kurumdur. Ülke, insan 
topluluğu (ulus) ve eğemenlik her 
devletin oluşmasına temel taşlardır. 
Bu üç öğeden biri olmazsa devlet 
ortadan kalkar. İşte Atatürk bu üç 
öğeyi bir arada tutmak için en uygun 
yönetim biçimi olan cumhuriyeti 
seçmiştir.

Atatürk, Türk milleti ve 
cumhuriyeti; birbirlerini tamamlayan 
üç öğe. Atatürk milleti için bu düzeni 
getirmiştir. Söyleşine güzel bir 
düzenin üzerine daha çok güzellikler 
ekleme gereği duymuştur. Türk 
Milletinin rahatlığı ve gelişmesi için 
çeşitli ilke ve inkılapları gerçekleştir
miştir. Bu ınkalapların nedeni Türkiye 
cumhuriyeti halkını bütünüyle, çağ
daş günün koşullarında uygun, 
bütün anlamı ve biçimleri, görünüşü 
ile .uygar bir toplum durumuna 
getirmektir.

O zaman Atatürk ilke ve ınkalap 
yaparak ükeyi karanlıktan kurtarmak 
istemiştir. Çünkü ülke daha savaştan 
yeni çıkmış ve de daha yeni yeni 
toparlanmaya başlamıştır. Halkı bu 
yönetim biçimine alıştır mâk için 
TBMM'ni kurmuş ve de ülkenin başı
na Cumhurbaşkanı olârak geçmiştir. 
Bundan sonra halk yavaş yavaş 
toparlanmaya başlamış, yavaş 
yavaş karanlıkları üzerinden silkmiştir.

İşte bu günkü çağdaş Türkiye 
Cumhuriyetinin temelleri, o zaman
larda yapılan yeniliklere, değişimlere 
dayanmaktadır. Geçmişte yapılan 
yenilikler, devrimler, ilke ve ınkalaplar 
ve Atatürk'ün Milliyetçiliği şimdiki 
çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin 
geçmişteki temelidir.

Atatürkçü 
Düşünce 
Derneği 
"Atatürk 
ilkeleri ve 
Cumhuriyetimiz" 
konulu 
panel 
düzenledi
Gemlik Atatürkçü Düşünce 
Derneği Yönetim Kurulu, 
Atatürk Haftası nedeniyle 
"Atatürk İlkeleri ve 
Cumhuriyetimiz" konulu 
panel düzenledi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Şube Başkanı 
Doğan-Alkaya 12 Kasım 
Pazar günü Belediye 
Düğün Salonunda saat 
13.30 da yapılacak olan 
panele Prof. Dr. İzzettin 
Önder, Prof. Dr. Orhan 
Özcan, ve Doç. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu konuşmacı 
olarak katılacak.

ÇATAK
■i

TAKIM ELBİSELER
11» TİŞÖRTLER, GÖMLEKLER 

KOT ÇEŞİTLERİ -OKUL ÖNLÜKLERİ
OKUL ELBİSELERİ

cÜler Yüzlü mAcAzA

Rli Çatak ue Oğulları

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel Umurbey Altı

Tel : 513 20 75 GEMLİK
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MARMARABİRLİK zeytin alım fiyatlarını açıkladı: taban 68 bin, tavan 140 bin lira

Seçimler üreticiye yaradı
O 24 Aralık günü yapılacak genel seçimler arifesinde açıklanan zeytin

alım fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Marmarabirlik, üreticinin kabındaki 
zeytinden ham zeytine daha yüksek fiyat verdi.

Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
1995-96 ürün alım kam 
panyasını Gemlik tipi 
zeytinde tavan 220 tane 
140 bin taban 460 tane 
68 bin lira olduğunu açık
layarak, alımlara başladı.

95-96 ürünü zeytinlerin 
1994-95 yılı kap zeytinle 
rlne göre daha yüksek 
olması ve küçük taneli 
zeytine yüksek fiyat ve 
rllmesi üreticiler arasında 
memnunluk yarattı.

Maramarabirllk'ln 
zeytin alım fiyatlarının bu 
yıl Orhangazi Zeytin 
Festivali'nden önce açık
lamasının yapılacak 
genel seçimlere bağlı 
olduğu ve piyasada EZE 
olarak ad yapan firmanın 
gireceğinden kay 
naklandığı belirtiliyor.

EZE firması geçtiğimiz yıl 
peşin fiyat ile piyasadan 
alım yaparak, 
Marmarabirlik'e ciddi bir 
rakip olarak ortaya çık
mıştı. EZE daha sonra .kap 
zeytinini de alarak, reka
betini yılboyunca sürdür
müş, Marmarabirlik tari
hinde ilk kez salamura 
zeytin almak ihtiyacının 
duymuştu.

TÜCCAR NE DİYOR :
Marmarabirlik'in taban 

fiyatı 68 bin tavan fiyatını 
140 bin liradan açıklana- 
masından sonra Gemlik 
piyasasında zeytin alım

ANAP'ın Kervansaray Otel'de yapılan yemeği 
büyük ilgi gördü.

Faruk Güzel adaylığını 
resmen açıkladı

2.4 Aralık günü 
yapılacak olan 
Milletvekili genel seçim
leri nedeniyle ilçemiz
den ilk resmi aday olan 
Anavatan Partisi Eski İlçe 
Başkanı Faruk Güzele 
basın toplantısı 
düzenleyerek, adaylığını 
açıkladı.

ANAP ilçe binasında 
geçtiğimiz hafta yapılan 
toplantısında ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
Belediye Başkanı Adnan 
Tekin, parti yöneticileri, 
Belediye Meclis üyeleri 
ve partililer katıldı.

Faruk Güzel, burada 
yaptığı konuşmasında 
uzun yıllardan beri 
Gemlik'ten bir milletve 
kilinin çıkmaması ilçe 
sorunlarının başkentte 
yeterince savunülama- 
masına neden 
olduğunu, aday olması 
İçin kendisine Gemlik 
halkından ve partili 
arkadaşlarından sürekli 
baskı geldiğini belirterek, 

satımı yapan Öner 
Zeytincilik A.Ş. sahip - 
lerinden Enis Öner, 
Marmarabirlik'in fiyat
larının her ne kadar küçük 
zeytinde üretici leyhine 
olsa da. yüksek taneli 
zeytinde tüccarında açık
lanan fiyatlarla ürün 
aldığını söyledi.

Gemlik tipi zeytini daha 
çok 250-270 tane arasın
da olduğunu, Birlik'in ise 
bu zeytine 119 bin ile 125 
bin lira arasında fiyat 
verdiğini, bu fiyatın yüksek 
olmadığını söyledi. 
Marmarabirlik'! EZE 
Zeytinciliğin piyasaya 
girmesiyle tavan fiyatını 
140 bin liradan 150 bin 
liraya yükseltmesini bek
lediklerini de söyleyen Enis 
Öner, küçük tüccarın yük
selen fiyatlardan sonra 
yavaş yavaş aradan çe 
kileceğini, bu rekabetten 
üreticinin yararlanacağını 
belirtti.

Öte yandan Durmaz 
Zeytincilik sahiplerinden 
Faik Durmaz ise fiyatları 
anormal bulduklarını 
ancak, kendilerinin de 
kaliteli zeytini 140 bin 
liradan aldıklarını söyledi.

Faik Durmaz'a göre, bu 
yıl seçimler olmasaydı 
Marmarabirlik'in bu fiyat 
uygulaması olmazdı 
görüşünde.

Durmaz, "bunlar seçim 
fiyatıdır. Ufak zeytinler, 
kaptaki zeytinlerden

“Genel Merkezine Bursa 
milletvekilliği adaylığım 
İçin başvurumu 
yapacağım. Milletvekili 
seçilirsem, herşeyden 
önce Gemlik ve 
Gemlikliler için çaba 
harcayacağım. Gemlik 
halkından destek İstiyo
rum" dedi.

ANAP YEMEĞİ
Öte yandan

Anavatan Partisi 4 Kasım 
1995 cuma günü 
■akşamı Bursa 
Kervansaray Otel'de 
düzenlediği Dayanışma 
yemeği büyük ilgi gördü.

Seçim öncesine rast
layan yemekte büyük 
izdiham yaşandı. Siyasi 
polislerin çok yoğun 
İşlediği ANAP 
yemeğinde partiye 600 
milyon lira yardım top
landı.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan* Tekin, partiyi’ 
kendi malı olan binaya 
kavuşturmak İçin girişim - 
ler başlattıklarını söyledi. 

daha yüksek fiyatla • 
alınıyor. Bu yıl, bana göre 
zeytinde kalite eksik . Bu 
zeytin yeme yapmaz, öte 
yandan fiyatların yüksek 
olmasının bir nedeni de 
geçen yılkl üretime göre 
bu yıl üretimin daha az 
olması, Edremit'te yeşil 
zeytin 25 bin liradan 
alınırken, bu yİ 75 bin 
liradan alınıyor. Kokteyl 
yeşil zeytini geçen yıl 30 
bin liradan alınırken, bu 
yıl 80 bin liradan alınıyor. 
Aradaki fark 3 kattır. 
Marmarabirlik'in verdiği fl 
yatları bunlarla 
karşılaştırırsak normaldir"

Faik Durmaz'a göre 
zeytin fiyatlarının yük - 
selmesi amatörce zeytin
cilik yapan bazı kişilerinde 
işlerinin bitmesine neden 
olacak.

KÖYLÜ NE DİYOR
Marmarabirlik zeytin 

fiyatlarının açıklanması 
üzerine yağmur öncesi 
ürünlerini toplamaya 
başlayan üreticiler 
gelişmelerden memnun.

Piyasaya EZE 
Zeytinciliğin girmesi peşin 
ödemeyi getirirken, 
Marmarabirlik'in de ken
dini buna göre ayarlaya
cağı ve aldığı zeytinin 
bedelini daha kısa 
zamanda ödeme zorun
da kalacağı belirtiliyor.

Köylü, fiyatlardan 
memnun görünüyor.

MHP İlçe 
Başkanı 
Zeki Saral 
aday

Erken milletvekili seçim
leri nedeniyle aday ker
vanına MHP İlçe Başkanına 
Zeki Saral da katıldı.

1983 yılında ANAP'ın 
kurulmasıyla ANAP 
saflarında siyasete atılan 
Zeki Saral, daha sonra 
MHP'ye geçerek, MHP İlçe 
Başkanı olmuş, 27 Mart. 
1994 seçimlerinde ise 
MHP'den Belediye 
Başkanlığına adaylığını 
koymuştu.

Maden Mühendisi olan 
ve Müteahhitlik yapan MHP 
İlçe Başkanı Zeki Saral, 
yaptığı açıklamada, "Parti 
tabanından gelen bir 
destek İle aday oldum. 
Gayemiz uzun yıllardır 
miletvekill çıkaramayan 
Gemlik'ten milletvekili 
çıkarmak ve Gemlik halkı
na, ve partime eh İyi 
hizmeti vermektir" dedi.

Belediye 
Meclisi 
bugün 
toplanıyor 
Belediye Meclisinin ekim 
ayı toplantılarını bugün 
şorta erdirmesi bekleni 
Mİ
İ^Bçfiğimiz hafta 
'Saplanan Belediye
Meclisinde Belediye su ve 

'Itâ^alizasyon bütçesi ele 
&IWİarak, 43 milyar 963 
milyon lira olarak kabul 

^etkimesinden sonra imar- 
İİdgilgili konuların
görüşülmesi geciktiği İçin 

.s|d-ğlantı bugün saat
14.00 e ertelendi.
Saat 14.00'de Belediye 

İHrakanı Nurettin Avcı 
b â şkanlığında 
toplanacak olan 
Betediye Meclisinde imar- 
la ilgili konular ele alı- 
hâtak, ekim ayı meclis 
toplantısının bitirilmesi 
bekleniyor.

■ Gonca YERLİYURT ------

Yazarımızın yazısı elimize ulaşmadığından yayın - 
layamadık. Okuyucularımızdan özür dileriz.

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 
31.10.1995 tarih 
1995/852 esas 

1995/926 karar sayılı 
ilamı ile Özkalalı olan 

soyadım ÖZKALELİ 
olarak tashih olunduğu 

ilan olunur.

Serdar ÖZKALELİ

Atatürk ve Cumhuriyet" 
konulu resim ve kompozisyon 
yarışması sonuçlandı

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi tarafından 
ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen “Atatürk 
ve Cumhuriyet “ konulu resim ve kompozisyon yarış
maları sonuçlandı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre yarış
maya katılan ve dereceye giren öğrenciler şunlar:

İLKOKULLAR:
1. Melis Şenoğulları (Atatürk İlkokulu Resim)
2. Emine Cüneyitoğlu (Özel Köseoğlu Lisesi Resim)
3. Duygu Güler (Cumhuriyet İlköğretim Resim) 
Mansiyon Cumhuriyet İlköğretim Okulu resim 
Mansiyon Haşan Dere (Atatürk İlkokulu Resim) 
ORTAOKULLAR:
1. Uğur Kaner (Celal Bayar An. Lis. Kompozisyon
2. Caner Taşkın (Celal Bayar Ana.Llis Kompozisyon)
3. Oya Şimşek İmam Hatip Lisesi Komp.
Mansiyon Derya Dinç Dinç Celal Bayar An. Lis. Kom
Mansiyon Derya Kartal Borusan İlköğrt. Okulu Kom.
Liseler:
1. Bahar Akay Gemlik Lisesi Kompozisyon
2. M. Ali Yıldız Tic. Meslek Lisesi Komp.
3. Türkan Dinç Ticaret Meslek Lisesi Komp.
Mansiyon Gamze Karaka Özel Köseoğlu Lis. Komp.
Mansiyon Gül Katipoğlu Ticaret Mesl. Lisesi Komp.

İlçe Sağlık Kurulu kömür sorununu görüştü

Hamitabat kömürüne izin çıktı
Geçtiğimiz hafta Kaymakam Orhan 

Işın Başkanlığında toplanan ilçe Sağlık 
Kurulu kömür konusunu ele alarak, kükürt 
oranı yüzde l'in altında olan ve ilçeye 
girmesi veya satılmasına izin verilen Soma 
ve İtgl kömürün dışındaki kömürlerinde 
satılması için karar aldı.

Soma kömürünü almak için uzun süre 
beklemek zorunluluğu nedeniyle 
Tunçbilek, Hamitabat damarından çıkan 
Lave kömürününde ilçeye giriş ve satıcı

serbest bırakıldı.
İlçe Sağlık Kurulu kararına göre 

Tunçbilek'ten geien kömürlerin Tunçbilek 
Belediyesince brandaların mühürlenmesi 
gerekiyor. İlçe girişinde zabıta ve 
emniyetçe gelen kamyonların mühürleri 
denetlenecek.

Ayrıca, kömür kamyonlarının 
boşaltıldığı yerde ise depocu ya da 
ekiplerce gelen kömürün mühürlü olduğu
na dahir tutanak tutulacak.

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)
YILDIRIM BAYEZİT Zamanında BURSA

Bursa Yıldırım Bayezit zamanında en 
parlak devrini yaşadı, ama onun 
gününde en gözde semt olan Yıldırım 
Mahallesi bugün Bursa'nın en geri' 
kalmış yerlerinden biridir. Yıldırım'ın 
ölümünden sonra mahallenin önemini 
yitirmiş olmasını, halk Kosova savaş 
alanında şehit edilen Yakup Çelebi'nin 
lanetine bağlamıştır.

Derler ki:
"Yıldırım kardeş kanı İle yüreğini klr- 

letmeseydl. Allahın uğursuzlukları üze 
rlne çökmeyecektl. Kurduğu saray 
harabe olmayacak, seçtiği semt boynu 
bükük kalmayacaktı"

Uğruna kardeş kanı döktüğü taht 
ona da kalmadı. Timur'a esir düştü, 
nice nice acılar yaşandı. Ne onlar, ne 
de halk huzur yüzü gördü. Bursa şehri 
yandı yıkıldı, perişan oldu.

Taht Yıldırım'a mutluluk getirmediği 
gibi, uğursuzluk onun oğulların da 
yürüdü.

Yıldırım semtinin esintili bir tepesin
den Yıldırım Camii iki kubbeli bir yapı 
olup, kanatlı cami tipindedir. Camiin 
kuzeyindeki türbe tek kubbeli klasik bir 
eserdir ve Yıldırım'ın oğlu Süleyman 
Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 
Karamanoğlu istilâsında yıkılmış olan 
türbe Mehmet Çelebi tarafından 
yeniden yaptırıldı.

Yıldırım Bayezit zamanında pek çok 
cami yaptırılmıştır. Bursd şehri içinde.

Bunlar Çandan Ali Paşa Camii, 
Ertuğrul Camii, Molla Ferari Camii, 
Sonuncu Baba Camii ve Ulu Camii'dir.

Bursa sokaklarında adımbaşı 
görülen mescitlerin türü Bursa'nın fethi 
ile İstanbul'un fethi arasında geçen yıl
lar arasında yapılmıştır.

Türbelerde o devirlerin ünlü din ve 
devlet adamları yatar, camiler, mes 
çitler o devrin ünlülerinin adlarını taşır.

Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi) 
Emir Sultan (Haftaya)
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SIRASI GELDİKÇE
İnan

HAYDİ GENÇLER...

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesince düzenlenen 
geleneksel Cumhuriyet Bayramı Balosunda; bir Gemlik halkının.mutlû- 
luğuna en büyük katkıyı veren ve kendisini kendisinin yetiştirdiği değerli 
müzisyen ve Şantör Sn. Özcan Ceylan, Gemlik Beledlyesl'nln 
himayelerinde Gemlik Musiki Dernöği'nln kurulmuş olduğunu; yüze 
yakın gencimizin başvurduğunu, oluşacak Türk Sanat Müziği korosunun 
Bursamızın ve yurdumuzun değerli bestekar ve müzisyenlerin Sn. Eıdlnç 
Çelikkol tarafından yetiştirilip yöneltileceğini ve topluma kazandırıla
cağını müjdeledi ve tüm Gemliklilerden bu girişime katkı ve yardım 
diledi.

II Bu duyurunun hemen akabinde anılarım beni çok önceki yıllâra 
götürdü...

Sosyal yönden; 50-60 yılın öncesi Gemllk'in; bugünkü hallnçlen ne 
kadar ileri konumda olduğunu bildiğimden,, bugünkü konumuza 

i üzüldüm, hayıflandım.
Ya yedi, ya sekiz yaşlarımda idim. Bir gece babam beni elimden 

tutmuş. Rahmetli Ağabeyimi ve ablamıda yanına alarak Eski Belediye 
Binası (Şimdiki Balıkhane Girişi) nin önünde İnsanların neşe içinde 
gülüp oynadığı, dans ettiği, eğlendiği blrr topluluğu izletti. Hava serince 
oldugundan-tahmin ediyorum bir Cufinhüriyet Bayramı Balosu idi. 
Gemlik Belediye Bandosunun çaldığı müzikle amcalar eşleri ile; abiler . 
kız kardeşleri veya komşu kızları ile gecenin ilerlemiş saatlerine kadar 
pürneşe gülüp oynayarak mutluluğu payldşıyorlardı.Şimdi öylemi ya... i

Yaşça bizden büyüklerimizden, sohbetlerimiz-esnasında çok işittik : 
60-70 yıl öncesi Gemlik'te kahvehanelerde, birahane ve meyhdne 
lerde kadın garsonların hizmet verdiğini...Kendilerine ne kem gözle 
bakan olmuş, ne de cinsel taciz. Hemde taassup nedeni toplumun 
cinsel açlığı bugünkünden daha çok olduğu halde... O günün insan- 
lafı, hayatını namusluca,kazanma , uğraşı ver enleri rahatsız etmemiş, 
namus mevfumuna özen göstermişler. Ve de bu para bugünkü ğibi 
her kapıyı açamamış.

Bu ilçede 40 yıl öncesi haftanın her pazar günü futbol maçları 
yapılırdı. Gençler spor yapar, halk maçlara büyük ilgi gösterirdi. 
Çocuklar, Tekbaş Mehmet, Sivri Mehmet, Tuzi Necati, Börekçi Gülnihal, 
bek Abdullah olabilmek ister, 'onların hayali İle yaşar, ayakkaılldnnı, 
formalarını taşıyabilen çocuk bahtiyar ve kahraman olur du.. Büyükler 
spor yapan gençlerine sahip çıkardı. Kulüp kongreleri büyük heyecan 
ve çekişme içinde yapılırdı. Bir .keresinde Güvenspor Kulübünün 
başkanlığına Sn. Muhasebeci Şükrü Özsdyın ile eski Halkbank 
Müdürlerinden Yusuf Kartal aday olmuşlar, hafta boyu süren ve tam 14 
kez yapılan oylama sonunda da eşitlik bozulmadıp başkan seçileme 
yince Yusuf Kartal feragat etmiş, böylece Özşayın başkan 
seçilebilmişti. Şimdi ise kim kime, dum duma, kimin uğrunda. Bak dal
gana. O Güvenspor futbol, baskentboL voleybol, su sporları, güreş 
dallarında faaliyet göstermiş, birincilikler almış gençlerimiz iyi der ece 
ler elde etmişlerdir. Deniz tutkusu o yıllarda bu derece, değilken; T 
Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarının görkemi... 50 mt. 100 mt. 
15000 Mt. mukavemet yarışları... Kelebek, .kurbalama yüzme yarışları. 
Tek çifte, iki çifte alamana kürek yarışları;.. İçten takma motor yarışları, 
yelkenli yarışlaTk... Büyük iddialı dalma yarışları, çıvıl çıvıl çocukların 
yağlı direk çekişmeleri halkın büyük heyecanı. Kürekte birinci plan san-' 
daldan Rahmetli Arap Musa'nın,.Kani'nin elbise ile denize atlayışları. 
Alkış sesleri.. Rahmetli Çakal İzzetin yağlı direk yarışları çekişmeli 
geçsin diye yağlama çabaları, çocukların öncelik almak için İtişip 
kakışmaları... Büyük dalıcılar mola Ihsa ile Kyankçı Fdhr eftin'in amansız 
mücadeleleri..

Güreş'te Kırpar, Memduh Ataş, Şükret Solmaz'ın Bursa güreşleri...
Şimdi ise... Geçmişe mazi... Gençler sahipsiz. Koruyanı elinden 

tutanı yok. Birşeyler yapmak isteyenin hayal, sükutu şevkinin kurulması...
Bir Denizspor'ümüzda vardı bir zamanlar. Çök aktif fdi. Güreş ve 

Musiki ağırlıklı idi çalışmaları. Başkanı Lliman Başkanı Y aşar Bey, yöneti
cileri rahmetli İsmail Tatlısözlü, Rahmetli Korpar, Sn. Muammer Âlbey 
çok çalıştılar, hizmet verdiler Gemlik gençlerine.

Her pazar günü saat 10' da kulüp korosu hoparlörler ile konserveler 
verirdi, halka. Büyük bir zevklş dinlerdi Halk Çarşı Meydanında, kulüp 
lokalinde. Rahmetli bando şefi, kanuni Yarbay, Kanuni Hakkıbaba'nın 
Kamil, sağolsun Abdül vb. çdlar Rahmetli Akın Kral, Rahmetli Bakir 
Dedeoğlu Rahmetli Refik, uzun ömürlü olsun Gazelhan Kamil söyledi; 
40 yıl önce temsiller verilirdi halkevlerinde, Amdtör gençlerimizce hey- 
gidl günler hey.,. Neymİştik, ne olduk.. Anlattıklarımız hikaye değil, 
Gemllk'in yıllar öncesi gerçeği.

Şimdi yerinde yeller esiyor.. Amp olacak... Adım atıldı.
Halı saha spor çalışmaları her geçen gün gençlerimizce yapılıyor... 

karate, sporu ilgi görüyor.
Aşağı yukarı hemen hemen her mahallemizde bilardo salonlarımız 

I oldu... Gençlerimiz büyük İlgili gösteriyor. Sigara alışkanlıkları azalıyor. 
I İçki kumar azalıyor, Tiyatro ve müzik konserlerine İlgi büyük. Folklor 
I Kulübümüze katılım bir hayli. Musiki Derneğimizde gençlerimize kucak 
I açtı... „■

Bunlarda olumlu gelişmelerimiz öncülerini kutluyorum. Başarılar dili
I yorum.

Halkımın gençlerimize ilgi göstermelerini; Gemllk'in kültürel gelişmesi 
I ne omuz vermelerini, maddi ve manevi katkıda bulunmalarının bir 
I görev olduğunu hatırlatıyorum. Esirgemeyeceklerini ümit ediyorum.

Sağ olasın Sevgili özcanl.. Bana neleri anımsattınız Keleri dile 
I getirme fırsatı verdiniz.

Haydi Gençleri.. Daha, İleri bir Gemlik İçin... Beden ve ruh sağlıklı I nesiller İçin göre v başına...
Spor Kulüpleri, musiki dernekleri, Folklor dernekleri, Siyasi Partilerimiz 

I kucak açmış sîzleri bekliyor, durmayın, koşun, koşun...

"YENİ MALLAR HAFTASINDAN "
"GÜMRÜK BİRLİĞİNE"

Yaşlan 50-55 clvannda olan "bizim kuşak" "Yeril malı türkün malı, herkes onu 
kullanmalı" sloganıyla büyüdü.

İlkokul çağımızda, "yeril mallar Haftası" denilen özel günler düzenlenirdi.
. Bu dönemde, en önemli fantezimiz, “sümerbank mamüllerini" kullanmaktı.
Bunu, hem ülkeye katkı, hem de bir ayrıcalık olarak düşünürdük.
Tabi... O günkü çocukluk aklımızla, demir-çelik çimento ve gübre sanayinin 

önemini henüz kavrayamamıştı.
, 1960-1970 II yıllar, ağır sanayi-monta] sanayi tartışmalam İle geçti.

Flat-otomobil, volvo-otomobll derken, Bursa'da ilk otomobil fabrikası kuruldu.
Bahsettiğimiz bu yıllarda, "biraz aklını" "bir miktar da sermayesini” kullanan 

özel girişimciler, Devlet desteğiyle yatırımlarını arttırmaya başladılar.
Devlet bu yatırımcıların gelişmesi İçin, teşvikler verdi, onlan gümrük duvarları 

ve fonlarla korudu.
1980II yıllardan sonra, piyasa ekonomisi uygulanmaya başladı.
Ama... henüz tüketici kanunu, haksız rekabeti önleyen kanun çıkmamıştı.
Üstelik gümrük duvaıian da henüz kaldırılmamıştı.
İşte böyle bir ortamda uygulanan piyasa ekonomisi, bazı firmaları devleştirdi.
Halkı, daha da fakirleştirdi.
Toplumda gelir dengeleri alt üst oldu.
Ve... Fakirin aleyhine alabildiğine bozuldu.
Devleşen özel sektörün, bütçeleri artık "trilyonlarla" konuşulmaya başladı.
Sanayi devleri de "İRİ LAFLARLA" konuşmaya başladılar, hatta bazdan ödediği 

vergiyi "Devletin başına kakmaya" bile başladı.
Devleşen bazı sanayi liderleri, ülkedeki "genç nüfusu" iyi yakaladı.
Üretimi artırmaya, yeni yatırıma ne gerek vardı.
Nasılsa, genç nüfus evlenecekti. Beyaz eşyayı ve otomobili hangi fiyattan 

satsa, alıcı buluyordu.
Hem de, kalitesine bakan bile yoktu. Mallar kapış kapışa gidiyordu.
Hatta bir dönem, parasını yatırıp, altı ay sonra otomobil için, kuyruğa girenler 

İbile vardır.
Ve hala, tükbtici ve rekabet kanunları çalışır halde değildi ve teşvikler, koru

malar sürüyordu.
1960 yıllardan beri, Devlet tarafından korunan ve halkın omuzlanna basarak 

yükselen, bu sanayi devleri, uyguladıktan fiyatlarla "halkı fena halde vuruyor
lardı"

Bu da gazeteler arası promosyon savaşı başladı. Armağan olarak, televizyon, 
buzdolabı gibi kıymetli mallar da veriliyordu.

Bir ithal televizyonun (gümrük ve fon dahil) yaklaşık (200 Dolara) (İO milyon 
liraya) malolduğunu gördük.

Peki., neden bu televizyonlar bizde 25-30 milyon liraya satılıyordu.
Diğer beyaz eşya ve otomobilde de durum aynımıydı.
O zaman biçim özel sektör, İthal mallan İle rekabet etmeliydi.
Ama., eşit şartlarda ve gümrük duvarlan ve fonların kaldırılmasıyla olmalıydı 

bu yanşma.
Benim karlara doyamayan, bazı sanayi liderlerim hizaya gelmeliydi.
Ve ben yine yeril malı kullanmalıydım-
Gümrük Birliği ülkemizde, "gerçek piyasa ekonomisinin" uygulanmasını 

sağlayacaktır.
- Belki, ilk anda büyük bir ucuzlama olmayacak, ama her yıl meydana gelen, 
inanılmaz fiyat artışlannı da görmeyeceğiz.

İşte bizi "yeril mallar haftasından", "İthal malları dünyasına" getiren öykü 
budur._______________ ________ «. “ '______ ___________________________

DÜZELTME: 31 Ekim 1995 tarihli yazımda; "Genel Başkanın kişisel çıkışlarla yükselttiği oy oranım 
parti tabanı koruyamıyor" şeklindeki satır başı hatası nedeniyl e "Genel Başkanını kişisel çıkarlar yük - 
şelttiği oy oranını parti tabanı koruyamıyor" olarak çıkmıştır. Düzeltir, okuyucularımızdan özür dileriz.,

OJE2 03St<i
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve

• ______ Tanıtım Hizmetleri_______________
Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende 

Satış Fişi- Bilet - Kitap 
Müstahsil Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-

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

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A

Tel : 513 17 97 GEMLİK
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GEMLİK İCRA DAİRESİ
Dosya No : 995/279 T

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
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Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Ilıca Civarı mevkiinde kain pafta 33, ada 

592 ve parsel 219 da kayıtlı 184 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen kat 
İrtifakı halindeki kargir apartmanın 4. nci normal kattaki 2/20 arsa paylı (10) nolu 
meskenin bir giriş antresi, bir salon, balkonlu bir oda, ayrıca bir çocuk odası, bir 
yatak odası küçük bir gece holü, mutfak, banyo wc den ibaret elektrik! ve suyu 
mevcut mesken bilirkişi tarafından 650.000.000.- TL kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 11/12//1995 Pazartesi günü saat 11.40 den 12.00 ye kadar GEMLİK 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık - 
mazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21/12/1995 PERŞEMBE 
günü aynı yer v.e aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
bu miktar elde edilememişse gayrimenkul çok artıranın taahhüdü saklı kalmak 
üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edile - 
çektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 mı bul - 
ması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 
olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nîsbetinde pey 
akçesi veya bü miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere 
mehil verebilir. 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. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde ödenmezse İ.İ. K'nun 
133.ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 30 
faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmadan kendi
lerinden tahsil edilecektin

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 isteyenlerin 995/279 T sayılı dosya numarasıy - 
la dosyamıza başvurmaları, dellaiye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının 

file ihale bedel üzerinden % 15 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.
(İc.İf.KJ 26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

Gerekli Telefonlar

itfaiye 5132325

Hastaneler
TÜP DAĞITICILARI

Deniz Otobüsü

Otobüs İşlet. 5134521-122 
Su İşletmesi 5134521 -115

Santral 
Başkanlık 
Zabıta

Belediye 
5134521-23 
5134520 
5132432

Muhasebe Mdl 34521 -182 
Yazı İş. Md. 5134521-111 
Su Arıza Yalnız 185

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

0'5.50-13.05-17:00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

GEMLİK REHBERİ

5131186
5134994

İtfaiye 110 Resmi Daireler
Polis İmdat 155 TEK Arıza 5132066
Jandarma İmdat 156 TEK İşletme 5134503
Jandarma K. 5131055 Turizm Der. 5131274
Polis Karakolu 5131879 Spor Sah. 5131900
Gar. Kom 5131206 Örm. Böl. Şf. 5131286

MIHI Eğt.Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353

Kaymakamlık As. §b. 5131057
Kaymakamlık 5131051 . Karayolları 5131308^
Kaymakamlık Ev 5131052 Uman Bşk. 5131133
C. Savcılığı 5131053 Mal Md. 5131095
C. SavcrYrd. 5132954 Nüfus Md. 5133742 •
Emniyet M. 5131028 Özel İd. Md. 5131507

Tapu SIc. Md. 5131414

ULAŞIM Müftülük
Gümrük Md.

5131364
5131411-5130024

Uludağ Turizm 5131212 Tekel Md. 5131042
Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360

İlçe Tar. Md.
İlçe Seç. Md.

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

Yalova -Kabataş (İşgünleri) 
07.20-09.35-17.10

Tatil Günleri 10.35-13.30-17.15 
Yalova -Kartal (iş günleri) 

07.30-09.00-10.30 
12.30-14.45-1,6.45 
18.15-19.30-20.00

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekğaz 513 16 37
Ocakgaz 513.16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 5İ3 45 46
Llkltgaz 513 17 38
Yeni Llkltgaz 51365 00
Alevgaz 513 40 95

AY DOĞSUN EBEMKUŞAĞI
- Herkese ya da hiçklmseye- 
Doruklardan 
doruklardan
doruklardan...
Boğulup kalmadan 
mevsimlik olaylara 
şöyle biraz uzaktan 
dingince bakabimek dünyaya! *

MERBAHA!
i Dayamışım başımı parmaklıklara, 
: gökyüzünde milyarlarca yıldızlar 
: ve

eğilir öper gibi yanağımdan
; gülümseyen ayl
i MERHABAI
: Merhaba, dostlardan, uzaklardan 
: getirdiğin selama!..

1981

Sezebilmek ilkeselle-güncell 
Davld Hume'la konuşmak 
tartışmak İlyd Prigogine'le 
evrimseli-devrimsell-dinamiklerl 
zorunlu olanla raslantıyı 
gözardı etmeden öğeselle, bütünseli!

Aklın, duygunun, tarihin ışığında 
yakalamak günü ve geleceği 
bir kez daha bakabilmek 
1930'lar sonrasına!

Şayet bunu, 
BAŞARABİLİRSE İNSAN 
olumlayabilir akışın dengesini! 
Deneyler aklın ışığı 
umuda açılan kapıl 
Bırakabilirse övünüp-dövünmeyi 
yırtabilir cehalet perdesini 
AY DOĞAR EBEMKUŞAĞII

Ya da 
bir kez daha 
zaman geriye akar 
yok olur mekan 
kan gölüne döner dünya! 
Belki bir yıldız daha 
kayar, eksilir, 
nükleer bir çöle döner 
yanar kavrulur uzayda!

18 EKİM 1995 
David Hume : İngiliz empirist 
düşünürü. Causalite ilkesine ilk sarsıcı 
eleştiriler ondan geldi.
İlya Prigogine : Nobel ödüllü Belçikalı. 
Raslantı ve zorunluluk, düzen ve 
karışıklık kavramlarının şaşırtıcı sen 
tezlerini ve causalite ile bağlantılarını 
veren çağımız düşünürü.

SEN
; Berrak bir gökyüzü 
i duru sular gibisini 
i En gizemli gecemin 
i düşlerinden de güzel 
i sen mevsimler gibisini..

10 Temmuz 1991 
Stockholm

ÖLÜ DENİZ
i Güneş birdenbire doğar
İ dy birdenbire!
i birdenbire
: dorukları görür insan, 
İ denizi görür...

Birdenbire sever insan
î delice, ölesiye...
: Ve herşey;
İ birdenbire olur
i ölüdeniz'del

19.8.1994
Ölüdeniz

MANDELA'YA
Kırk yıl 
zindanları 
özümsedi yüreğinde. 
Kırk yıllık karısı 
hala bilmece beyninde.

5 Haziran 1995

PROMETE
Şimşekler çakar 
gökler alevlenir 
sallanır toprak!..

Koşar PROMETE 
kucaklar alevi 
sunar sofrasına NUH'un 
SÖKER ŞAFAK!..

20 Eylül 1995

ATATÜRKÇÜLÜK

Zerrin SÖKMEZ
İmam Hatip Lisesi

. Tarih Öğretmeni

Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam' 
bağımsızlığa huzur ve refaha sahip 
olması, devletin millet eğemenliği esasına 
dayandırılması, aklın ve ilmin rehber
liğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık 
düzeyi üzerine çıkarılması amacı ile temel 
esasları Atatürk tarafından belirtilen 
devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik 
hayata ve toplumun temel müessesele 
rine ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere 
Atatürkçülük denir.

Atatürkçülüğün tek tek kişilerce ve mil
let olarak benimsenmesi, mevcut ve gele
cekteki her türlü tehlikeye karşı, Türk 
devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin en 
parlak güvencesidir.

Atatürkçü düşüncede "Tam bağım 
sizlik ve Milli Egemenlik" düşüncesi 
Devletin temel unsurlarındandır. 
Atatükçülüğün unsurlarından biride çağın 
ilim ve teknolojisinin getirdiği yeniliklerin 
ışığı altında toplumun çağdaşlaşmasını 
sürdürmesidir.

Atatürkçülüğün kapsadığı fikirler ve 
ilkeler, hayallere değil gerçeklere dayanır. 
Atatürk'ün Türk Milletine gösterdiği ideal, 
onur, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
yükseltecektir.

İşte bize büyük önderin gösterdiği 
hedefler:

"Milletimizin yüksek karakterini...

Yaratılıştan sahip olduğu zekasını İlme 
bağlılığını, güzel sanatlara sevgisi, en 
değerli varlığımız olan MIHI Birlik, İyi geçin
mek ve çalışkanlık duygu ve kabiliyet
lerindeki olgunluğunu, ulus varlığını ve 
yurt erginliğini korumak ve her türlü vasıta 
ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek."

"Türkiye'yi hür, bağımsız, dalma 
kuvvetli, daima daha müreffeh olmasını 
sağlayacak ekonomik güce sahip kıl
mak.

"Fikri, hür, vicdanı hür, erdemli, 
kabiliyetli, kudretli bir nesil" yetiştirmek,

"Türkiye'nin emniyetinin amaçlayan, 
hiçbir milletin aleyhine olmayan bir barış 
istikametini, prensip kabul etmek.

"Yurtta Barış, Dünyada Barış" İçin çalış - 
mak "insanca yaşamak"

“Ellerinde örnekleriyle tarımın, ticaretin, 
sanatın, çalışmanın, hayatın temsilcisi 
olmak.

"Kültürlü İnsan" olmak bu özelliği 
çevrelerine ve bütün Türk Milletine yay
mak.

Atatürk'ün bize gösterdiği bu hedefler 
doğrultusunda yürümek, İlke ve inkı
laplarına bağlı kalarak Türk Milletinin 
huzuru ve mutluluğu İçin çalışmak her 
Türk ferdinin birinci vazifesi olmalıdır.

Ne Mutlu Türküm Diyene.
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İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN :

Dosya No: 1995/199
Davacı BOTAŞ A.Ş. vekili Av. Şerafettin Gökalp tarafından davalılar Hüseyin 

Gürsoy(Günay), Osman Bostan Şeydi Güvenç ve Huriye Erdinç aleyhine açılan 
Kamulaştırma Kanunu'nun 17 nci maddesi gereğince boru hattına ait irtifakın 
tesçill davasının yapılan yargılamasında;

Davalılardan ŞEYDİ GÜVENÇ'in Umurbey kasabasında bilinen son adresinde 
bulunamadığı, adresinin de bilinmediği anlaşılmış olmakla, adı geçene Hanen 
tebliğe karar verilmiş olup,

Umurbey cilt: 70, sayfa :6742 ve parsel :6767 de kayıtlı taşınmaz üzerindeki 
1945 m2 İlk kısım için irtifak kamulaştırmasının tesçiline dair dava açılmış olup, 
duruşması 14.12.1995 günü saat 09.00 a bırakılmıştır.

Belirtilen gün ve saatte yargılamada hazır bulunmanız; aksi tekdirde yok
luğunuzda karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

HAKİM 19499

Çok yakında yenidüzenlemesiyle 
kışları üstü örtülü, yazları açık

Çay Bahçesi ve Düğün Salonu ile
Gemliklilerin

LİNYİT KÖMÜRLERİ
Sanayici ve İhtiyaç Sahipleri Kaliteli 

Sanayi Kömürleri .

TURAN 
TİCARET’te

O Soma O Tunçbilek 
O Çan O Dursunbey 
Talep halinde günde 100 ton 4 günde 

bin ton derhal teslim edilir.
Beğenilmeyen kömürlerden 

bedel alınmaz.

Tel: 254 93 06 Ev : 254 86 77 
Merkez : İlkbahar Cd. Servet Apt.

No : 11/B Vali Konağı Karşısı 
Çarşamba Pazarı BURSA

SATILIK 
DÜKKANLAR 

Orhangazi caddesi 
Yeni Zeytin Hali 

yanında her biri 150 
m2 asma katlı 18 adet 

dükkan sahibinden 
satılıktır.

Müracaat: AYBEY 
. Mim. tnş. San. Ltd. Şii.
Tel: 514 00 29 

513 58 07 GEMLİK

hizmetine girecektir.
Düğün, Ni/an, Sünnet, özel oün 

leriniz ile toplantılarınız için 

Rezerva/ijonlarımıza banladık.

Tel: 513 10 71 Gemlik
w KAYIP

BAĞ-KUR sağlık 
karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Necati AYDIN

KAYIP
BAĞ-KUR sağlık k 

karnemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Mübeccei AYDIN

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı, 3190 notu Şekerbank TAŞ. Emeklilerine ait 
sicil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ÇİĞDEM YAZICI
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İLKER YAZICI
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden almış olduğum nüfus 
cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. İLKE YAZICI

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı,ehliyetimi, İmtaş 
Sigorta Şirketi'nden verilen 

hüviyetimi ve Merhum Teoman 
Sepken'e ait ehliyeti kaybettim.

Hükümsüzdür.
Üstün SEPKEN

r
1996 yılı yaklaşıyor

Müşterilerinize vereceğiniz armağanlar için

KÖKJE2 KEKCSIM
Hizmetinizde^

Takvim-Anahtarlık-Kalem- Masa ve Duvar Saatleri- Küllük Çeşitleri- £
Ajandalar- Masa Yazı Takımları - Çakmak-/ Ataşlık-T elefon Fihristlerı- 

Hesap Makineleri-Çay Altlığı-Notluklar -Deri Cüzdanlar

Çeşit kataloglarımızı görmeden karar vermeyin

BÎR TELErOnUnU'Z YETERLİ
Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı No. : 51/A GEMLİK

TEL : 513 17 97
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En az lise mezunu, askerliğini yapmış 
diksiyonu düzgün, ehliyetli gıda konusunda deneyimli 

tecrübeli eleman alınacaktır.
Müracaat : BALOĞLU LTD.ŞTİ.
TEL : 524 82 34

> Geçen hafta Ankara'ya ağır toplar olarak giden ANAP Milletvekili adayı Genel Merkezi zorluyor.
Atatürk'ün^, ölüm yıldönümünde saygıyla andık.

□ 24 Aralık 1995 pazar 
günü yapılacak mil - 
letvekilliği erken seçim
lerinde aday olmak için 
başvuranlar Ankara'nın 
yolunu tutuyor,

İlçemizde milletvekil
liği adaylığı için ilk 
başvuruyu yapan 
Anavatan Partisi Eski

• İlçe Başkanı Faruk Güzel 
de Ankara yolunu 
tutanlardan.

Faruk Güzel, 
geçtiğimiz hafta 
Bele d iy e Başkanı

Nurettin Avcı, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin ile 
birlikte Ankara'ya 
gidere k, Genel 
Merkezde kulis çalış - 
maları yaptılar.

Ankara'da Bursa 
Milletvekili ve genel 
Başkan Y ardımcısı 
Mehmet Gedik ile 
görüşen Güzel ve ekibi 
Genel Merkezce belir
lenecek milletvekili liste 
sıralamasında ön sıralar
da yer almak için çaba 
harcadılar. Bu konuda

parti üst düzey yönetici
leri ile görüşen Güzel, 
Gemlik'in nüfus bakımın
dan İnegöl'den sonra 
en büyük ilçesi 
olduğunu ve 
Gemlik'lilerin bir mil - 
letvekili görmek istedik
lerini ilettiler.

Gemlik'ten MHP İlçe 
Başkanı Zeki Saral ve 
Refah Partisi İlçe 
Başkanı Ali Kahraman'ın 
da daha önce mil - 
letvekilliği için adaylığını 
açıklamışlardı.

Anavatan Partisi Milleti ekili 
adayı Faruk Güzel, Ankara'da 
Genel Merkez bazında y aptığı 
temaslarla listelerde ön sıraya 
girmek peşinde.

Ulu Önder, büyük kur
tarıcımız Mustafa Kemal 
Atatürk'ü 57. ölüm 
yıldönümünde bir kez 
daha ulusça andık.

ilçemizde Atatürk 
anmak için geçtiğimiz 
hafta cuma günü 
Atatürk Anıtı önünde ve 
Kız Meslek Lisesi 
Salonunda törenler 
düzenlendi.

Atatürk anıtındaki 
törenler anıta çelenklerin 
konulması ve saat 
09.05'te saygı duruşunda 
bulunulması ile başlandı.

Haberi Sayfa 3'de

Kaymakam Orhan Işın 
Ankara'dan döndü

Ticaret Odası ve 
Borsası'nda heyecan

Üçe Kaymakamımız 
Orhan Işın, Gemlik'in 
sorunlarını görüşmek 
üzere gittiği başkentten 
söz alarak döndü.

Orhan Işın, Haydariye 
yolu, Anadolu Lisesi,

Hamidi\fe Mahallesi'ne 
yapılacak olan ilköğre
tim okulu için Ankara'da 
temaslarda bulunarak, 
Turhan Tayan'dan 
yardım sözü aldı.
Haberi sayfa 3'de

Milletvekili adaylarını 
belirlediler.

HAFTAYABAKIŞ
O Kadri GÜLER

Seçim gündemde olunca
Türkiye'yi seçim heyecanı sardı.
Bir taraftan seçimin belirsizliği, öte yandan seçim nedeniyle sapla 

şamanın birbirine karışması...
Sizin anlayacağınız herşey karmakarışık;
CHP'li Tunceli Milletvekili Kamer Genç ile Kadından Sorumlu Eski 

Bakan Önay Alpagu DYP'lilerie milletvekilliği pazarlığında!
Olacak şey mi demeyin bunlar bugünün Türkiyesinde yaşanıyor.
Eğer, 24 Aralıkta seçimler Anayasa Mahkemesine takılmazsa, bugün 

TBMM de bulunan milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu sandığa takılacak 
bir daha o çatı altına giremiyecektir.

İşte bu olgu, yılların en koyu sosyal demokratlarını bile inançlarından 
uzaklaştırıp birden sağcı yapabiliyor.

Ey parlamento sen nelere kadirsin...!
Seçimler yaklaştıkça Başbakan Tansu Çiller bile, milletten Amerika'ya 

kaçırdığı servetini ,bir vakfa bağışlayacağını açıklamak zorunda kaldı!
Büyük kurtarıcı ve devrimci Atatürk'ü ölümünün 57. ölüm yıldönümünde 

anarken, siyasetçiler, din bezirganlarına kucaklarını açarak, tarikat önde 
gelenlerinden destek arayışlarını açıkça sürdürüyorlar.

Büyük kurtarıcı bir söylevinde,"Türkiye şehler, dervişler ve müritler 
ülkesi olmayacak* diyerek genç cumhuriyeti uluların, şehlerin, şıhların, 
dervişlerin sömürüsünden kurtarmıştı.

Bugün onun kurduğu cumhuriyeti yaşatığını söyleyen sözde çağdaş 
siyasetçiler, sandığı dinsel güçlerin peşinden sürüklüyor. Her zamanki gibi 
dini siyasete alet ediyorlar.

Bugün Türkiyede İslamcı akımlar büyük ölçüde güçleniyorsa, bunun 
sorumluları dini siyasete alet eden sağ siy ayet bezirganlarıdır.

işte İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde yaşanan olay budur.
Oda tarihinde Refah Partisinin yan örgütlerinden olan MÛSİAT'ın 

seçimlere aktif katılımı 35 bin üyenin oy kullanmasına neden olmuştur.
Bu da gösteriyorki İslamcı tekim liberaller için bir tehdit oluşturmaktadır.
Kendi ektiklerini kendileri biçiyorlar.
Yıllardır dini siyasete alet ettiler, oy için liselerden çok imam Hatip 

Okulları açtırdılar ve Islamçı kesimin alt yapısını oluşturdular.
Şimdi buna tepki gösteriyorlar,.
Biraz geç kalmadınız mı sayın siyasiler, holdingçller...

Gemlik Ticaret Sanayi 
Odası ve Ticaret 
Borsasında bugün seçim 
heyecanı yaşanıyor.

Oda meclislerini oluştu
racak meslek komiteleri 
için bugün iki odanın 
üyeleri yargı gözetiminde 
oy kullanacaklar.

Meslek komitelerine 5 ile 
7 kişi arasında üye seçile
cek. Seçilen üyeler oda 
meclislerini teşkil edecek
ler.

Haberi Sayfa 3'de

Sterli»

24 Aralık 1995 günü 
yapılacak olan mil - 
letvekilliği seçimleri 
nedeniyle Cumhuriyet 
Halk Partisi ilçe örgütü 
aday belirlemek için 
sandık başına gitti.

Önceki gün Gazi 
İlköğretim Okulu'nda 
yapılan milletvekilliği ön 
seçimlerinde CHP'li 168 
delegeden 119'u oy kul
landı.

Zeytin ürününün 
toplanması nedeniyle 
bazı delegelerin oyla
maya katılmadığı 
görüldü.

Sandıkların açıl - 
masında aday aday
larından Bursa Baro 
Başkanı Yahya Şimşek 
119 oyla birinci olurken, 
ikinciliği Sami Bayram, 
üçüncülüğü de Necmi 
Demir aldı.

Lions Kulübün

fotoğrafları 
beğenildi’!

Gemlik Liops Kulübü 
tarafından Belediye 
Sergi Salonunda açılan 
"Anılarda Atatürk" adlı 
fotoğraf sergisi büyük 
beğeni topladı.

Kaymakam Orhan 
Işın tarafından açılan 
sergide 93 adet 
cumhuriyetin ilk kuruluş 
yıllarına ait ve Atatürk 
fotoğrafları yer alıyor.

Haberi Sayfa 3 de

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından "Atatürk ve 
Cumhuriyet" konulu 
panel düzenlendi.

Pazar günü Belediye 
Düğün Salonu'nda 
yapılan panele konuş
macı olarak Prof. Dr. 
İzzettin Önder, Prof. Dr. 
Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. 
Orhan Özcan katıldı.

Haberi Sayfa 2'de

tt

Özel Körfez Fen Dershanesinde
deneme sınavları yapıldı

Gemlik Özel Körfez Fen 
Dershanesi ilkokul 
dördüncü, beşinci sınıflara 
sekizinci sınıflara ve ÖSS I.

deneme sınavları yaptı.
Dereceye giren öğrenci

lerin isimlerini 3. sayfada 
yayınlıyoruz.

Adliye Köyü'ne 
yapılacak su deposuna 
yardım için açılan kam
panyaya İngiltere'nin 
başşehri Londra'da 
yaşayan Adliyelllerden 
8.700. Sterlin 
(709.000.000) TL. yardım 
geldi. Köy Muhtarı 
Cevdet Turan, yapılan 
yardım nedeniyle köylü
lerine teşekkür etti.

’ Taycın v» üıerine" 
YUmca AKKIUÇYn

s yazısı 2. Sayfada

f ZGb»»Gt COŞKUN 'un 
Sayfada

|. “ÖAfadiy» için yan! mail
Xkaynaklar||

Sayfada

ÇEKİÇ GÜÇ BİN BİLE İMİŞ.
DEMEKKİ KİMİ KAFALARA DANK ETMİŞ.
BAŞKA TÜRLÜ PEK ANLAYAMAYIZ DA.
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" tatürk ve
BOR ELEŞTİRİYE YANITLA BAŞLAMAK

Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından düzen- 
fendi.

Tl Flrim 1OOK cnı. 
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</««« i/orum
Necati KARTAL

Tayan ve seçimler üzerine

belirtmeden geçemeye -

Bu satırların yazıldığı sırada CHP'de

ki Tayanla görüşme fırsatım 
Çünkü benim Radyo S'd e

Bunu 
ceğim...

Yazık 
olmadı.
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Turhan Tayan'ın yeni kabinede Milli 
Eğitim Bakanı olarak görev almasına 
olumlu yaklaşanlardanım. O'nun, 
üstlendiği işi en iyi biçimde yapmak 
için elden gelen çabayı harcaya
cağını bilirim. Kaldı ki Tayan, neredeyse 
otuz yılı bulan politik yaşamında, 
önüne konulan engelleri kimliğinden ve 
İlkelerinden "ödün" vermeksizin aşmayı 
başarmış ender siyasetçilerdendir.

O nedenle Milli Eğitimin başına 
getirilişini memnunlukla karşıladım.

Ama bir itirazım var: Bence Turhan 
Tayan'ın, cumartesi ve pazar günleri 
Bursa trafiğini alt üst eden o "alaturka 
gösteriler"e hiç ihtiyacı yoktu. 
Düşününüz bir, bin zahmetle Bursa 
2000 gazetesine gidiyorum ve bir trafik 
görevlisi; aracımı her zaman parket- 
tiğim ve de boş olan yerde park ede
meyeceğim uyarısında bulunuyor. 
"Niçin'ini soruyorum, "Bakan gelecek" 
yanıtını veriyorl

Oysa bir sıkıntı filan yok; ama 
görevli haklı, üstelik son derece kibar 
ve saygılı. Haksız olan Tayan da değil, 
çünkü bilirim duyarlı bir insandır. Haksız 
olan, yolları kestirenler, o trafik görevli
sine bu tür emri verenler.

“ön seçim" yapılıyordu.
Ne var ki bu parti bir türlü "bütün

leşememe" nin sancılarını çekiyor. Eski 
PM Üyesi Asude Şenol ve eski İl Başkanı 
Mithat Kırayoğlu'yla arkadaşlarının 
açıklaması, -beni hoş görsünler- tam 
bir "talihsizlik" olmuştur. Siyasette 
"seçme" ve "seçilme" savaşımı verilir, 
"seçmeme" ve "seçtirmeme" savaşımı 
değili

Siz Baykal ve ekibinin saptığı 
"labirent") daha da dolambaçlı ve için
den çıkılmaz hale getirerek ne 'yapa
bilirsiniz?.

Kendinizi tatmin edersiniz...
Peki ya sonra? Eğer seçimler 24 

Aralık'ta yapılır da, 20. dönem 
TBMM'de bir tek CHP'li milletvekilinin 
bile bulunmayacağı bir tablo ortaya 
çıkarsa, bunun sorumluları yalnızca 
Baykal ve ekibi mi olur?

Bütün sağ siyasetlerin "şeriat" ve 
"şovenizm" batağına bulaştığı bir 
Türkiye'de, hiç kimse -!çjn© sinsin veya 
sinmesin- parlamentoyu Atatürk 
geleneğinden yoksun bırakma hakkına 
sahip değildir.

Bu öyle ağır bir yüktür ki, altında yal
nız Saykalla ekibi kalır sananlar 
aldanıyorlar, bu yükün altında hepiniz 
ezilirsiniz.

Ve bu ülkeye yazık edersiniz...

proğramda olduğum sırada geldiz.ve 
gitti. Eğer görüşme olanağını bula- 
bilseydim, o eski alışkanlığıyla 
"Bayındırlık Bakanlığı" kapsamındaki 
hizmetlerle ilgili müjdelerini pek dinle
mez, örneğin şunu sorardım:

"Sayın1 Bakan, Milli Eğitim'dekl 
'gerici' ve hatta 'faşist kadrolaşmaya 
karşı ne gibi önlemler almayı 
düşünüyorsunuz?"

Örneğin Bakan Turhan Tayan, yerel 
politikacı ve milletvekili .Turhan 
Tayan'ken yaptığı gibi, yine Halil Öztürk 
veya Topuzoğlu türünden görevliler mi 
getirmeyi düşünüyordu kritik nokta
lara?

Bunu bilmek isterdim. Ayrıca 
Hükümetin sorumlu bir üyesi olarak, 
dünyada eşi-benzeri görülmeyen 
"promosyon rezaletl"ne son vermek 
için bir çabası olup olmayacağını sor
mak isterdim. Ve de RTÜK Yasası'nın 29. 
maddesine bizzat kendisinin de imza
sının bulunduğu bir önergeyle "finans 
kurumlarının radyo ve televizyon kura
mayacakları" hükmü eklenmek isten
mişken, nasıl olup, da bunun tam 
tersinin yasa maddesine geçtiğini ve 
bu sakıncalı durumu değiştirmek için 
birşeyler yapmayı düşünüp düşün - 
mediğini öğrenmek isterdim.

Bir kez daha yineleyeyim : Tayan'ın 
yerini dolduracak ender bakanlardan 
olduğu kanısındayım, ancak kendisini 
."partizan siyaset" alışkanlığından 
arındırması koşuluyla...

"Kurtlarla dans" sanıldığı kadar 
kolay olmasa gerek. Bakıyorsunuz ki 
"kurt", hayli zamandır DYP'yle çan ciğer 
kuzu sarması iken, ansızın dönüp 
ANAPla peşreve başlamış.

Şu kadar milletvekili, şu sıralar, bu 
sıralar...

Peki DYP -veya ANAP- ile MHP 
arasında ittifak gerçekleşirse, MHP 
seçmeni ve militanları örneğin Bursa'da 
ne yapacaklar?

Bir MHP'li dost şöyle dedi:
“Bizim adayımız Sami Bilge, yani 

Demokrat Sami. Onun bu seçimde 
Bursa'nın temsilcisi olarak parlamento 
gitmesini istiyoruz. Hatta herhangi bir 
partiyle ittifak yapmasak da, Sami 
Beyi parlamentoya-gönderileceğimiz 
kanısındayım. Ama eğer 4. sıranın 
altında kalırsa, ittifak yaptığımız parti 
bizden oy beklemesin."

Özcesi bütün partiler sancılı. Hele 
adayların "merkez yoklaması"yla belir
lenecek olması, partilerdeki sıkıntıyı 
daha da artıracak. Hiç kimse liderle 
yakın, çevresinin "tekke"sinden çıka
cak sonuçlara kolay rıza göstereceği 
benzemiyor.

Örheğin alın ANAP'ı veya DYP'yi. Eski 
sisteme göre bu iki partiden birinin altı 
ile yedi arasında milletvekili çıkara
bilmesi olanaklıydı. Ama ya şimdi?

Şimdi üç, ya da bilemedin dörtl
Peki kime.yetecek bu üç veya dört 

milletvekillik kadro? DYP'ye veya 
ANAP'a mı, yoksa. MHP'ye mi?

Hadi bakalım, kolay gelsinl..
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Cumhuriyet" 
konulu panel
I

» 90 15 «IJı gordu
" ..Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği tarafın
dan düzenlenen “Atatürk 
ve Cumhuriyet" konulu 
panel yapıldı.

Pazar günü Belediye 
»ün Salonu'nda saat 
13,30 da başlayan pa nete 
konuşmacı olarak Prof. Dr. 
fenttin Önder, Prof.Dr. 
Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. 
örhan Ozcan katıldı. 
•Panelin açılış konuşmasını 
yapan Prof. Dr. Orhan 
Öz açın, Cumhuriyet reji
minin demokrasiyle bağ
daşmadığı öne sürenlere 
çattı. Son yıllarda Atatürk 
dönerıicirı sorgulandığına 
dikkat çeken Özcan, "Bu 
Enterne dikta ya da yan 
dikta dönemi diyorlar. 
Oysa o dönemde alınan 
kararların yüce Meclisten 
geçtiğini unutuyorlar. Sevr 
Antlaşmasını Lozan'a karşı 
savunuyorlar. Demokratik 
ülkelerde her rejim tartışılır, 
ettirilebilir ancak, bu bel
celerle olur. Yalan begel- 
İ||İ Atatürk ve silah 
a^kâdaşlarına saldırmak 
in$afsızlıkdır. Bu dönemden 
önce, bu insafsızlar kim
lerdir, ne yaparlar, 
amöçları nedir bu tartışıl
malıdır" dedi.

Cumhuriyet döneminin 
ekonomi politikalarına 
değmen Prof. Dr. izzetin 
önder , "Atatürk içime 
kadar girmiş emperyalist 
düşmanlara karşı dik - 
tetördü. Ayrıca büyük bir 
asker ve taktlsyendi. Halk 
Örgütlenmesini başarıyla 
gerçekleştirip, savaşlardan 
başarıyla çıkmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti kurulmasına 
rağmen ekonomik olarak 
yabancıların güdümüne 
gfcftjöyö başlamıştı, çünkü 
‘Atatürk OsmanlI'dan blrşey 
atamamıştı. Bunun dışında 
feodal düzenin başlan ve 
sermaye çevresi o devirde 
yabancı sermayenin işbir
liğini Istlyorlardır. Atatürk 
bu tehlikeyi gördü ve red- 
ıdçtti. Burada devletçiliğin 
önemi ortaya çıkıyordu"

İjurkiye Cumhuriyetinin 
r uruluşunun milli mücadele 
ite boşladığını belirten tari
hçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu 
feç, Atatürk'ün bu mücade
leyi, başlatmadan önce 
halkın içinde örgütlen 
meye gittiğini ve milli 
mücadelenin aynı zaman
da bir halk hareketi olduğu 
söyledi.
ç Kurtuluş savaşı sonrasın - 

da kurulan Cumhuriyet ,ve 
ardından gelen devrimler 
Türkiye'ye çağdaş yönetim 

/şekliyle ortaya çıkardığını 
Söyleyen Oğuzoğlu, 
“Atatürk dönemini 
eleştirirken o dönemde 
Çekilen sıkıntıları ve döne
min sosyo-ekonomlk 
yapısını İyi bilmek gerekir" 
MM-

Bir ay kadar önce, bir arkadaş sohbetinde sevgili I 
dostumuz Ahmet Sözüneri bir eleştiride bulundu.

2 ay kadar önce bir yazımızda siyasetçilerimizi 
eleştirirken "ELİT DOLAŞIMI" teorisine değinmiş; | 
"Türklyenln elit dolaşımına k'apah karakter göster
diğini, bunun asıl nedeninin sistemde kurumlar 
üzerinde başkanlık koltuğunu ele geçirenlerin, ne 
pahasına olursa olsun bu koltuğu bırakmadıklarını 
ve yeni yöneticilere yer açmadıklarını,,sistemin o 
günkü dengeleri ne İcap ediyorsa o laflan söyledik
lerini" belirtmiştim.

Bu durumu tarihsel bir örnekle vermiştim. "Bu 
davranışın babası fransız devrimi sırasında kİ Joseph 
Jouçhe'dir demiştim. Denğe döneminde Nantes mil
letvekili sıfatıyla denge adamı, Jakoberler döne
minde Kilise karşıtı büyük devrimci (I) Gironteriler 
döneminde burjuva maliyecisi, Napolyon döne
minde Bonopartizmin ünlü istihbaratçısı.

Tüm bunlar olurken J.Fouçhe hep aynıydı. 
Sadece itifakları ve söylemleri farklıydı.

Bugünkü siyesetçileri buna benzeterek; Temel'den 
bir fıkra anlatarak; Temelin fakirken borcunu 
ödemediğini, ama zengin olduktan sonrada öde
meyince, sorulan soruya "Karakterini değiştirdi' 
demesinler diye yanıt verdiğini belirterek sonlamıştık.

Dostumuz Ahmet Sözüneri, Stefan Zvvig'in Josep 
Fouçhe'yi anlatan "bir politikacının portresi" kitabın
dan bahsettiğimiz için bizi eleştirmişti.

Eleştirisi; toplumumuzun J.Fouçhe'den anla
madığını, bunu nereden çıkarttığımızı, bu alıntıya ne 
gerek olduğunu ve daha yerel, somut şeylerden 
bahsetmemiz gerektiği şeklindeydi.

Ancak, bugün tarih bizi doğruladı. Bizim 2 ay 
önce bahsettiğimiz Josep Fouche, bugün T.C 
Başbakanı Sayın Tansu Çiller ile Ana muhalefet par
tisi ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz arasın
da konu ediliyor ve karşılıklı suçlamalar getiriliyor.

Bizim önerdiğimiz Stefan Zvvig'in kitabı DYP meclis 
grubu kürsüsünde ve TBMM kürsüsünde ellerde 
havaya kaldırılarak teşhir ediliyor. 1

Demekki dostum Ahmet Sözüneri: biz süreci 
Başbakan ve Ana muhalefet liderinden daha önce 
kavrayıp, sürece uygun eleştiri ve önerileri daha 
önce aktarabiliyoruz.

Bu olayda iki ay, diğerlerinde altı aydan, altı yıla 
kadar daha öndeyiz.

Ve yine iddialıyız; toplum, Ankaradan 10 yıl 
ileride. Gerçi Boyner 20 yıl deyip biraz abartıyor, oda 
farkındadır herhalde.

Şimdi gelelim diğer eleştirine. Bunda çok haklısın.
65 yaşını doldurmuş insanların resmi dairelerde 

işlem yaptırırken -örneğin Tapuda- Kanunen doktor 
raporuna ihtiyaç duyulduğu bir düzenlemede, 
toplumu yönetenlerin % 60'ının 65 yaşın üzerinde 
olması bir çelişki ve haksızlık diyorsun.

Değil kardeşim, değil. Bu bir çelişki değil. Bir 
vahamettirl Örneği bocalayan Türkiye'dir.

"Eleştirinin üçüncü bölümüne gelince, yine hak
lısın. Daha çok yerel sorunlardan bahsetmek gerekir.

Ancak, Gemlikli hemşerilerimizin bir garip huyu 
var. Gerek yerel, gerekse merkezi idareye karşı ta 
leplerini ve haklarını dile getirme alışkanlıkları yok.

Başlarına gerek alt yapıdan, gerekse diğer 
mevzuatlardan bir problem geldiğinde, haksızlığa 
uğradığında bunu basına bildirmeyi, taleplerini bu 
kanalla teşhir etmeyi pek düşünmüyorlar.

Bu anlamda dostumuzun getirdiği eleştiri‘doğru 
olmasına rağmen, bütün suç bizde değil. Buda bizim 
savunmamız olsun.

Ve tekrar yineliyorum. Bu köşe ve gazete bu 
anlamda gelebilecek tüm yerel sorunlara açıktır.
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Atatürk'ün 57. yıldönümünde saygıyla andık

l Ulu Önder Atatürk'ü 
. ölümünün 57. yıldönümü

olan 10 Kasım 1995 cuma 
11 günü şükran, minnet ve 

saygıyla andık.
10 Kasım günü saat 

08.45'te Atatürk Anıtına 
I çelenk konmasıyla 
J boşlayan törenler, saat 

09.05'1 gösterdiğinde 
bayraklar yarıya indirilerek 
saygı duruşunda bulunul
du. Bu arada denizdeki

gemiler ile karadaki 
araçlar siren ve kornaları 
ile saygı duruşuna 
katıldılar. Daha sonra 
İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı önünde 
yapılan törenlerden sonra 
tüm daire amirleri, kurum 
ve kuruluş yetkilileri Kız 
Meslek Lisesi'nde yapılan 
kutlama programına 
katıldılar.

| Büyük.insan, kur -

tarıcımız, önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk, 
burada da Kız Meslek 
Lisesi öğretmenleri ve 
öğrencilerinin hazırladığı 
anma programıyla bir kez 
daha kalplerimizde yer 
aldı.

Atatürk, ölümünün 57. 
yıldönümünde okullarda, 
fabrikalarda da özel 

| törenlerle anıldı.

Lions Kulübün etkinlikleri sürüyor

Gemlik Lions Kulübü 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü'ne 
kazandırdığı Atatürk büst 
ve kaidesinden sonra 
Belediye Sanat 
Galerisi'nde Atatürk 
Haftası nedeniyle açtığı 
"Anılarda Atatürk" konulu 
fotoğraf sergisi ile büyük 
beğeni topladı.

Geçtiğimiz hafta kay
makam Orhan Işın 
tarafından açılan ve 
izleyenler tarafından 
beğenilen Atatürk ve 
Cumhuriyetin kuruluşu
nun ilk yıllarına ait 93 
adet siyah beyaz 
fotoğrafı ile Atatürkçü 
Düşünce Derneği

tarafından Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
açılan resim yarışmasın - 
da dere’ceye giren 
öğrencilerin resimleri 
sergileniyor.

Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Erkan Sarışen, 
Atatürk fotoğraflarının 
Lions Kulüpler tarafından 
tüm yurt düzeyinde 
sergilendirilerek, 
Cumhuriyetimizin ilk yıl
larının bilinmeyen yön
lerinin genç kuşaklara 
aktarılması ve çağdaş 
Türkiye'yi kuran Büyük 
önderin düşüncelerinin 
yaşamasına yardımcı 
olduklarını söyledi.

n

Özel Körfez Fen Dershanesi’nde
deneme sınavları yapıldı

İlçemizdeki özel ders 
hanelerde deneme 
sınavları başladı.

Özel Gemlik Körfez Fen 
Dershanesine devam 
eden dört ve beşinci 
sınıflar arasında deneme 
sınavı yapıldı.

Deneme sınavlarında 
dereceye giren öğren
cilere yönetim tarafından 
kol saati armağan edildi.

Gemlik Özel Körfez Fen 
Dershanesi Birinci de 
neme sınavında dere 
ceye giren öğrenciler şun
lar:

Beşinci sınıflar arası 
dereceye girenler

1- Gizem Gülşen
2- Gökhan Üngören
3- M. Kaan Kaya
Dördüncü sınıflarda 

dereceye girenler:
1- Ebru Erol

2- Gülşah Çıkrıkçı
3- Erai Yüksel- Onur 

Yılmaz
Sekizinci sınıflarda 

dereceye girenler: * .
1 - Derya Dinç
2- Başak tekin
3- Osman Solakoğlu
ÖSS I. Deneme Sınavı 

Sayısal bölümünde dere
ceye girenler:

1 - Deniz Şahin
2- Özgür Erdem,
3- Nilay Gürel
Sözel bölümünde 

dereceye girenler;:
1-Özgür Erdem
2- Öznur Akbıyık
3- Sibel Demirci
Eşit ağırlıkta dereceye 

girenler:
1 - Özgür Erdem
2- Deniz Şahin
3- Nilay Gürel

Yollar yine bozuldu
Kar ve yağmurdan 

sonra Gemlik'in asfalt 
yolları yeniden delik 
deşik oldu.

İlçemizin daha çok 
eski asfaltı yama 
yaparak onarılan 
Manastır Bölgesinde 
meydana gelen bozuku-

luklar, araç sürücülerinin 
şikayetlerine neden 
oluyor.

Sürücüler, bir taraftan 
çukurlardan kaçarken, 
diğer taraftan da setler
den korunmaya çalışı 
yortar,

Ticaret Odası ve
S orsası 'nd a heyecan 

Meslek 
Grup ' '• " 1 9 seçimleri 
bugün fi

Gemlik Ticaret Sanayi 
Odası ve Borsasında 
bugün seçim heyecanı 
yaşanıyor.

İlçe Seçim Kurulu göze
timinde oda meslek 
komiteleri seçimleri bu. 
sabah saat 07.00'de başla
yarak saat 17.00'de gizli oy 
açık sayım esasına göre 
yapılacak.

Gemlik Ticaret ve
"Sanayi Odası meslek 
komitesi seçimlerinde 10 
meslek grubuna 5 ve 7 kişi
lik üyeler seçilecek. Seçilen 
üyeler. Ticâret ve Sanayi 
Odasının 20 kişilik Oda 
Meclisini oluşturacaklar.

Ticaret ve Sanayi Odası 
meslek komitesi seçim - 
lerinde 6 grubu, oluşturan 
hırdavatçılar ile dördüncü 
grubu oluşturan bakkaliye, 
kuyumcu ve toptan gıda 
satıcıları arasında liste çe 
kişmesinin yaşanması bek 
leniyor.

Ticaret ve Sanayi Odası 
meslek komiteleri şunlar:

1- Zeytin stokçuları
■ 2- Zeytin sevkiyatçılar ı

3- Sanayiciler.
4- Bakkaliye, kuyumcu 

ve toptan gıda satıcıları
. 5- Tuhafiyeciler

6- Hırdavatçılar
7- Fırıncılar
8- Nakliyeciler
9- Müteahhitler
10- Turşu imalatçıları
TİCARET BORSASI'NDA 

SEÇİMLER
G e mİ i k 'Ti çare t 

Borsasında da bugün 
seçim heyecam yaşanıyor. 
Ticaret Borsasını oluştura
cak 7 meslek grubu için 
saat 08.00'den 17.00'ye 
dek borsa üyeleri oy kul
lanacaklar.

Ticaret Borsası Meslek 
komiteleri şunlar:

1- Hububat mamülleri 
alım satıcısı

2- Zeytin stokçuları
3- Yağ-Sgbun imalatçı 

lan
4- Turşu ve konserve 

İmalatçıları
5- Et ve et mamülleri 

alım ve satıcıları
6- Çeşitli gıda mad - 

deleri
7-z Zeytin komisyoncuları

wy<ayma kamımız Orhan 
aİşXq, ödenek bekleyen 
By%»ırımlara para bulmak 

acıyla gittiği
Â^lSkara'dan döndü.

'/Geçtiğimiz hafta 
/.fe. ı ş e m b e günü 
cAhkara’ya giden.
Kaymakam Orhan Işın,

Eğitim, Bayındırlık ve 
'/Öıâştırma Bakanlıkları 

yetkilileriyle görüşerek, 
'.'ilkemizde yapımı devam 
^eden ve daha önce 8 
'/tnilyar lira ödenek gelen 

■ Anadolu Lisesi inşaatına 
• :-g^îekli 30 milyar lira ile 

birlikte, Osmaniye 
: Mâhallesi'ne yapılması 
•Lcltîşunülen ilköğretim 
■'ökulu'nun arsasının 
kamulaştırılması için 
gerekli olan 10 milyar lira 

I talep ettiği bildirildi.
\ Kaymakamımız Orhan 
İM& yaklaşık 1.5_yıl önce 

yanan ÂfâTürk’
• hkokulü'.nun bakım ve 

onarımı için 12.5 milyar 
ile çevre yoluna 

| .gerekli olan 10 milyar 
f lirayı ve Haydariye Köy 
yp|unun asfaltlanması 

; içlö gerekli ödenek için 
M ilgili bakanlıklarda 
^^Bıaslarda bulundu.
| ‘-Kaymakam Orhan 
lş;n, Ankara'da yaptığı 

| Temasları tamamlayarak, 
höftasonunda ilçemize 

/döndü ve görevine 
I böşladı.

------- Gonca YERLİYURT .......
AMERİKAN VARI YÖNETİM SIRLARI
Lee Isocona ile Willlam Nevak'ın "Milyarder Olma 

Sanatı" adlı kitabından alıntılar sunmak istiyorum.
Bunların bir bölümünü yönetim veya yönetilen 

olarak çalışan okurlarımız ile yöneticiliğin sırlarını 
keşfe çalışan gençlerin dikkatine sunuyorum.

Başarıya ulaşmanın sırrı', dikkatini o işe vermek Ve 
zamanı iyi kullanmaktır.

iyi bir yöneticinin sahip olması gereken nitelikleri 
tek bir sözcükle özetlemek gerekirse "İş bitkicilik" 
derim.

iş yaşamında iş bitirici olmak için hangi konuya 
öncelik tanınacağının bilinmesi gerekir.

Bir yönetici kraldan fazla kralcı ve fil dişi kadar 
lekesiz olmalıdır.

Astın sorunlarına kulak vermek, onları çözmesine 
yardımcı olmak, iyi bir yöneticinin görevidir.

Hedefe ulaşan yöneticinizi tatlı sözlerle ödül
lendirme yetmez. "Sen benim için çok değerlisin" 
demenin somut yolları zam ve terfldlr.

Astınızın morali bozuksa ona fazla yüklenmeyin.
Bir yöneticinin sicilinde asla görmek istemediğim 

bir cümle vardır. "İnsanlarla geçlmekte güçlük 
çekiyor" Ne kadar yetenekli olursa olsun, o yönetici 
benim için ölmüştür.

Başarının anahtarı bilgi değil, insanlardır.
Yönetim felsefesi : Yanında çalışanları rahat 

ettirme. Kendi bildiklerini okumalarına izin verme.
Sekreterler dalga geçiyorsa, o şirket içten çökmüş 

demektir.
Yönetim kurulu başkanının İşçilerle sohbet etmesi, 

en etkili İletişim yoludur.
Şirkette yeteneksizler temizlenince, yeteneklileri 

bulmak kolaylaşır.
İşinde kendine pek güvenemeyen bir insan, 

kendine güveni tam olan birini yanında çalıştırmak 
istemez. Yeteneksiz yönetiminin ekibi de kendisi 
gibidir.

Bir işletmeyi üç sözcükle tanımlamak olasıdır. 
İnsan, ürün ve kar... Önce insan gelir... İyi bir rakibiniz 

I yoksa, ötekilerle bir yere varamazsınız.
Bir de'aTâTufkdnkîâr Var. İşte bazıları r
Mâli bağımsızlığını yitirmiş şirketlerin hemen pes 

ederek.ulasö gitmesi, yeni arayışlara girmesi, alter
natif üretmemesi, kalmaya, razı olması. İşte 
alaturkalıkların en büyüğü. Orta çağlı bir işletmenin 
bile so.ri derece kompleks bir yapısı olduğu 
düşünülürse bir tek firmanın batması biie bu firma ile 
ilişkide bulunan diğer firmalar için son derece olum
suz bir durum olarak nitelendiriliyor.

Uzun yıllar zarar eden firmaların hala ayakta 
olması, yaşatılmaya çalışılması da alaturkalığın bir 
diğer önemli boyutunu oluşturuyor. 20 yıldır zarar 
eden bir endüstri kuruluşunun hala yaşatılmaya 
çalışılması kesinlikle rasyonel olarak düşünülmüyor.

Türkiye'deki endüstriyel tanıtım eksikliği en önemli 
en büyük alaturkalık olarak değerlendiriliyor. 
Türkiye'nin endüstriyel iklimi entegre bir anlayışla 
şekillendirilmiş değil.

■ z,‘evexkpe‘Tcoş!kv.9(
(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)

EMİR SULTAN
Yıldırım Bayezıt (I) zamanında Bursa 

en parlak devrini yaşadı. Ünlü devlet 
adamları, ünlü din adamları çeşitli 
menkıbeler ile halç gönüllerde yaşatıl- 
makta, adlarına yapılan camiler; 
medreseler insanları kendilerine çek 
meye devam etmekte olup EMİR SUL
TAN Hz. bunların en önde gelen - 
lerinden biridir.

Asıl adı Mehmet Şernşeddin olan 
Emir Sultan, Buhura şehrinde doğdu, 
orada büyüdü, ilmi ve irfanı orada 
öğrendi.

Buhara'dâ iken bir gece rüyasında 
Hz. Ali'yi gördü Mehmet Şernşeddin 
Rüya gibi değil,. namlu gerçekti bu 
gördüğü ve sanki Halk tarafından bir 
görev veriliyordu kendisine.

"Senin önünde ve kandil yaracale! 
Bu üç kandilin sonuncusu nerede sö 
nerse bilesin ki artık senin yurdun 
orasıdır! İslam! ışığa orada kavuştura
caksın!"

Bu rüyadan sonra Mehmet 
Şernşeddin göç için hazırlandı. Kendisini 
uğurlamaya gelenler omuz başında ışıl - 
dayan üç kandili gördüler. Ve Buhara 
şehrinden çıktığı vakit bu üç kandilden 
biri söndü. Bu demekti ki, Mehmet

Şernşeddin artık buralara dönemeye
cek. Yüreğinde bir eziklikle kervanlara 
katıldı Emir, Acem illerinden geçtiler. 
Akşam olup ortalık kararınca omuz 
başında iki kandil hep yandı durdu. 
Bunu kervancılarda görürdü, onunla 
beraber yola çıkan mollalar da 
görürdü.

Günün birinde Mekke'ye, Medine'ye 
vardır Mehmet Şemseddin'in yolu, gön
lündeki en büyük dileği yerine getirdi, 
atası Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret 
etti.

Omuz başındaki kandillerden biri de 
işte orada söndü. Bu demekti ki, 
buraya artık bir daha gelemeyecek...

Ve de günlerden bir gün, tepesi kar
larla kaplı ulu bir dağın eteğine vardı 
Emir. Aşağıdaki ovada yeşillikler içinde 
bir şehir uzanıyordu. Yüreği hop! etti 
Emir Buhari'nin çünkü omuz başındaki 
son kandil de sönüvermişti. Burası, işte 
ona işaret edilen yerdi.

Emir Buhari'nin Bursa'ya hangi yıl 
aypk bastığı kesin olarak bilinmese de 
OsmanlI ordusunun kuruluş devrindeki o 
en beline kılıcı Emir Buhari'nin kuşattığı 
bilinmektedir.

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi) 
Emir Sultan 2 (Haftaya)
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SIRASI GELDİKÇE İnan

NASIL MİLLİYETÇİLİK BU!..
Kafam iyice bozuluyor. Çoğu kişinin de kafasının iyice bozulduğuna inanıyo

rum.
Gün be gün artan yabancı İsimli İşyeri.. Yabancı marka tutkusu... Yabancı 

dille eğitim saçmalığı:. Hem de MIHI Eğitim adı altında.
Nedir bu öz benliğini yitirmek?
Türk yurdunda İpe, sapa gelmez yabancı İsimli işyerleri, Türk ürünü, yabancı 

adlı mallar.
Berber, Kuaför, Otel, Palace, Bakkal, Market, Ceantır, Şoophing A.Ş. evi, 

restaurant, kuyumcu Jevvallry vb...
Ticaret sicili nasıl izin verir, tescil eder; yetkililer neden göz yumar, görmezlik

ten gelir. Akıl alacak gibi değili..
Yabancı isimlerle, hiçbir mana İfade etmeyen İbarelerle Avrupahlaşıyoruz(l). 

AvrupalI olunca da; Medenileşiyoruz, modayı ve aktüallteyl izleyen İlericiler 
oluyoruz. Aydın kişi oluyoruz. Magandalığı terk edip, kibarlaşıyoruz(l)

Yok efendim yok.. Benliğimizi yitiriyoruz, kendimizden uzaklaşıyoruz.
Herkes Milliyetçi, muhafazakar, örf ve adetine bağlı. MHP, si, BBP, sİ, MP, sİ, 

YP, si, DYP si milliyetçiliği, muhafazarkalığı inhisarında tutma yarışında... Ama, 
parmak bastığım hususlarda bir girişimlerini bilen, görene aşk olsun. Onların 
miliyetçiliği, mukaddesatçılığı, muhafazakarlığı bir başka demekkl, biz gelmi yor, 
anlamıyoruz.

Lafa gelince mangalda kül bırakmıyoruz. "Adriyetlkten Çin şeddine Türk 
Yurdu"

Türkiye Cumhuriyetleri insanı kah kardeşimiz, din ve dil kardeşlerimiz. Bizi, bu 
mevcut halimizle nasıl tanıyabilsinler. Vitrinleri seyrettikçe, tabelalara baktıkça 
Türkiye'de değil, yabancı bir Avrupa ülkesinde sanacaklar kendilerini. Nereye 
gelmişiz biz diyecekler, inanamayacaklar Türkiye'de bulunduklarına.

Türkiye Cumhuriyetlerine Türk alfabesi gönderiyoruz. Türklük şuuru Verip 
geliştirmek, Türklüğü yaşatmak istiyoruz ama; kendimiz yabancı dille üniversiteli 
gençlerimizi eğitiyoruz.

Bir yabancı dili öğrenmek başka, yabancı bir dilie eğitim yapmak başka. Sen 
Türkçe eğitim vermek.için,telkin ve tavsiye de bulun, kendin tam aksini yap. Bu 
çifte standardı kim yutar, bize nasıl inanır, güvenir ki...

Batılaşmak bu şekilde değil, taklitde değil, akılda, düşüncede, ihsan hakları 
na saygıda, bilimde, geri kalmamak, en iyiyi, en güzeli, en doğruyu yapabilmek
tir. Batılılaşmak, batılının adını sânını,, dilini, dinini, örf ve adetini almak asla 
değili.. O'nu taklit etmek hiç değili.. . ’ ,',f\ j * ' . i

Benim insanımın ürettiği ve yok bahasına dışa sattığı giysiyi, yabancı bir 
marka adı altında avuç dolusu para ödeyerek almak da değil. Elinde viski 
kadehi, dudağında Amerikan sigarası' ile anadan üryan dolaşmak, dar pan
tolon, mini etek giymek değil.

Ulusal gelirini yabancılara kaptırıp ona muhtaç olmak, ona adeta avuç 
açmak, önerilerini yaşam koşulu, yönetim modeli yapmak da değil..

Bizde bu derece yabancıya özlem varken korkarım ileride taşıdığımız isimleri 
bırakır, veyp isimlerimizin önüne coni, Çarli, Jac, Bili; Eli, Mary, Eva gibi yabancı 
lakaplarla toplumumuzdan farklılaşırız da yadırgamayız.

Bu durumlara gelde üzülme, kahrolma.
Genç kardeşim. Bizler buğun varız, yarın yokuz. Gelecek sîzlerin. İyi 

düşününüz. Benliğinizi yitirirseniz, sizi kimse dikkate almaz, tanımaz. Amaç nasıl 
oldu diye bugün verdiklerinden zerre kadarını dahi vermezler. Yok olur gidersin. 
Bir hiç olursun. Asırlar boyu uğraşları, aslında bir hiç olman. Mücadeleleri seni 
yok etmek. Silah gücü ile elde edemediklerini, sömürü ile ele geçirmek. Senden 
öc almak. Bosna. Hersek'e yapılan zulüm, kıyım aslında bize yapılıyor. Atan 
Murat Hüdavendigar'ıh Kosova Zaferi'nden hincim alıyorlar. Unutma bunlar. 
Uyanık ol. Öz gücürje inan. Kendine güven. Kendine gell..

EROL QÜRÇW

BELEDİYE İÇİN
YENİ MALİ KAYNAKLAR

Belediyelerin, talip oldukları hizmetleri yapabilmeleri için, yeterli ve sürekli 
mail kaynaklara İhtiyaçları vardır.

Peki... bu kaynaklar nasıl sağlanacak.
- Önce, mevcut kaynaklar en İyi şekilde kullanılacak.
- Sonra, yeni kaynaklar yaratılacak.

MEVCUT KAYNAKLARDA DÜZENLEMELER
Belediyelerin mevcut'1 belli başlı kaynakları şunlar. Otobüs hizmetleri, su ve 

rllmesi, imâr uygulamaları sonucu alınan bedeller, ruhsat verilmesi ve buna ben
zer diğer bazı hizmetler sonucu vatandaştan alınan paralar.

Ama., birde önemli konu. Kiralar ve satışlar.
- Belediyeye ait Işyerlerlndekl kira ücretleri
- Belediyeye ait arazi ve gayrimenkul satışları.
İşte bu İşin "yumuşak kan" kira ücretlerinin tesbiti ve gayrimenkul satışların- 

dadır.
kira tesbitinde ve'gayrimenkul satışlarında kişisel ve parti çıkarı 

düşünülmemeli, günün ekonomik koşullarına uygun sözleşmeler yapılmalıdır.
Bir başka husus da, mlnübüs esnafının dolduruşuna gelip, sık sık otobüs 

zammı yapılmamalıdır.

PEKİ YENİ KAYNAKLAR BULUNABİLİR Mİ?
B u konuda, “pazar esnafı" ile ilgili bir önerimi sunmak istiyorum.
Yahu... Yeni kaynak ile pazar esnafının ne ilgisi var, diyebilirsiniz.
Bana göre var. Bakın siz. de hak vereceksiniz.
Pazar, esnafı da, gelişen teknolojiyi kullanan ticaret erbabı arasında yerini 

aldı.
-Artık, bir çoğunun pazaryeri sokağında bir arabası mevcut.
- İçlerinden, araç telefonu olanlar bile var.
- Kimblllr, yakın bir tarihte, cep telefonu bile kullananları görebileceğiz.
Evet.v İşte böyle bir ortamda, şaşılacak bir şpy var .
Pazaryerlerinde kullanılan, kendini zor taşıyan, dokunsan dağılacak olan, 

İlkel terazilere bir bakın.
Teknoloji ne kadar değişirse değişsin.
Bu teraziler bir türlü değişmiyor.
Vatandaş... Alıcının da, satıcının da birlikte ibr eyi gördüğü otomatik ve I 

güvenilir terazi istiyor.
1994 yılında, Bursa'da Belediye tarafından yapılan kontrolde 1000 adet 

terzinin bozuk olduğu tesbit edilmiş.
Ben, Belediyenin yerinde olsam, hem bu işi çağdaş bir düzene sokarım, hem I 

de Belediye'ye ek mali kaynak sağlarım..
Nasıl mı-? Bakın anlatayım.
- Ruhsatlı tüm pazaryeri esnafı için, otomatik ve ibreli terazi temin ederim.
Bu terazileri Belediyenin de payını koyarak bu esnafa satanm.
- Pazaryerlerl denetiminde bu terzilere sahip olmayan “korsan pazar esnafı" 

da ortaya çıkacaktır. 1
Bunları da hem ruhsat, hem terazi almaya zorlarım.
- Ayrıca, "ruhsatı pazar esnafı" ile, "korsan pazar esnafı" arasındaki haksız | 

rekabeti de önlerim.
Sayın Belediye yetkilileri,
- Kut hakkının, ahlret için çok önemli olduğunu biliyoruz.
- Ama... millet büyük geçim sıkıntısı için de. Kimsenin hakkını ahirete bırak

maya niyeti yok.
O zaman yapılacak iş, çağdaş bir sistem getirmektir.
Biz önerimizi yapalım. Bakarsınız bir sahiplenen çıkar.

KÖRJE2 OJSE^
Matbaacılık-Yay incilik- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap 
Müstahsil Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-

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

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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Egzersiz incinmeleri
Bir çok kişi aynı dörtten şikâyetçi: Bilinçsizce yapılan egzersizlerin sonucunda 
meydana gelen incinmelerden ve bunların dayanılmaz acılardan... Peki daha 
bilinçli ve tedbirli olmak mümkün değil mi? Elbette mümkün... Ancak bu size 
bağlı ve tabii ki önerilerime uymanıza...

AYAK BURKULMASI : Burkulma, 
ayağın öne arkaya, sağa sola oyna 
masını sağlayan kasların fazla zorlan- 

I ması yırtılmasına hatta kemik incin - 
melerine kadar varan bir etkiyle oluşur. 
Uzmanlar, burkulma riskini azaltmak için 
egzersiz yaparken ayak bileğinize mut
laka sıkı bir koşu bandı sarmanızı ya dd 
bileklik takmanızı öngörüyorlar. Çünkü 
bu kasın gelişigüzel oynamasını engel - 
liyor. Ayrıca egzersiz yapmadan önce, 
ayak kasının o rutin katılığından kurtul
ması için mutlaka hafif bir 'strechlng" 
hareket uygulayın. Böylelikle gergin 
kasınız zorlamalar karşısında direncini 
artırmış olacaktır. Üçüncü bir uyarı ise 
yaptığınız her egzersizin ardından ılık su 
ile yıkama ve hafif bir masaj uygulama 
olacaktır.

KAS ZEDELENMESİ : Yaptığınız aşırı 
egzersizlerin bir sonucu olarak 
kaslarınızı gerdiğinizde ya da ters 
yönde hareket ettirdiğinizde duy
duğunuz acı, kas zedelenmesi olarak 
tanımlanabilir. Genellikle ham bir vücu
da sahip olanların, birdenbire ağır 
çalışmalara girmesi ile gerçekleşir. 
Özellikle kiriş kasları, "dört başlı" 
hediğimiz büyük kaslara oranla çok 
daha büyük bir dikkat gerektiriyor, 
çünkü dayanıklığı az ve acısı daha şid - 
detli. Bu nedenle ilk olarak onları 
çalıştırmaya ve geliştirmeye öncelik 
tanımalısınız. Kiriş kasları eklem yer - 
terinize denk geldiği için oldukça oynak 
bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 
mümkün olduğu kadar çok çalıştırıp/ 
İsındırmak zorundasınız. Önceliği 
"streching” veya “hafif ağırlık" çalıştır - 
maya tanımalısınız. Yapacağınız egzer - 
sîzlerden sonra vücudunuzda oluşacak 
tutukluklarla, zedelenmeleri de bir
birinden ayırmalısınız. Diğeri daha acılı 
olur ve uzun sürer. Her egzersizin ardın
dan sıcak-soğuk şok duş uygulana- 
yarak kan akımını güçlendirin.

KOL DÖNMELERİ : Ani hareketlere

dikkat! Tenis raketini çok hızlı savurmak, 
yüzerken kolları ters istikamete doğrû 
zorlamak, basketbolde rebound 
almak,..'Örnekleri çoğaltabiliriz. Kolda 
özellikle iki kemiğin birleştiği eklem' yer 
leri ve kıkırdak kasları lokal olarak 
büyük bir öneme sahiptir. Sinir kaslarının 
kemik yapışmasını sağlayan tendonlar 
mümkün olduğu kadar çabuk şişerler, 
ancak onların bu gerginliğini zor-, 
lorsanız, hem istediğiniz zindeliğe asla 
kavuşamazsınız, hem de bu bölgelerde 
aşırı sarkmalar görülür. Buna izin ver
memek için mutlaka ısınma hareketleri 
uygulamalı ve hafif ağırlık çalışmaları 
yaparak omuz ve kol kaslarınızı

• güçlendirmelisiniz.
DjZ İNCİNMESİ : Diz kapağı ya da 

hemen altındaki uyluğa ait incinmeler 
özellikle bayanlarda- çok sık görülmek
tedir. Çünkü kalçaların ya da basen
leriniz ne denli kiloluysa, dizinizle kalça 
kemiğiniz arasındaki üçgen şeklindeki 
bağlantı da o oranda oynak ve kolay 
zedelenebilir. Basenlerinizdeki ve 
kalçalarınızdaki ağırlık, aşağı doğru bir 
baskı yaparak, egzersiz yaptığınız süre 
içerisinde dizinizi zorlayan- bir unsur 
olmaya başlıyor. Ayrıca yarı oynar 
kaslara sahip, olan dizinizi içeri .doğru 
aşırı kıvırıp, yüklendiğinizde de 
kenetlenmelere varan sorunlarla 
karşılayabiliyorsunuz. Bu riski azaltmak 
için spor salonunda dizinizde yer alan 
dört başlı kasları güçlendirmek, üzere 
ayak bileğinize taktığınız ağırlıkları 
yukarı aşağı kaydırmak suretiyle çalışa - 
bilirsiniz. Evde ise hareketsiz kalarak 
kasılma yolu ile adale egzersizleri yapa
bilirsiniz. Uzman eşliğinde yapılan bisik
let hareketleri aerobik, sizi zorlamadan 
bu bölgedeki kasların açılmasını 
sağlayabilir. Günde otuz kere sanki 
penaltı atışı yapıyormuş gibi ayağınızı 
ileri geri oynatmanız dd gereken esnek
liği sağlayabilirsiniz.

UYANIŞ
-Yaşama teğet bir kadının uyanışı- 
Rıhtımdayım, 
rıhtımda bir gemi...
Oturmuşum, 
bir elimde kaşık 
ötekinde çomça 
yanıbaşımda kovam...

Daldırıp kaşığımı 
denizden alıp suyu 
çomçaya koyuyorum. 
Çomçadan kovaya 
aktarıyorum!..

Aniden, 
neden kaşıkla çomçaya 
sonraya kovaya dlyoruml 
Daldırıp çömçamı denize 
kovaya boşaltıyorum...

Ve neden baştan beri 
böyle yapmadığımı 
düşünüyor, huzursuzlaniyor, 
UYANIYORUM! Nisan 95 GEMLİK

*ÇOMÇA : İçi çukur tahta kepçe.

CIGARA
Dumanını yudum yudum 
hırsla sarılıp içime 
çektiğim cıgaram bile 
avutmuyor artık benil..

1984
CEZA

Manda yuva yapmış 
söğüt dalınal 
Bağdaş kurup oturmuş, 
başlamış bezirgan sefahatınal 
Ağır gelmiş, 
dallar taşıyamamış.
Ceza olsun diye manda hazretleri, 
dalları yiyip yiyip bitirmiş!..

1962 Osmaniye 
SORU

* “Bir avcı beni vurdu 
bin avcı beni yedi." 
ne demek?
Bir avcı kim, 
bin avcı kim?
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GEMLİK REHBERİ

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 513ı 952
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Ulüdağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gerekil Telefonlar
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
[Jandarma İmdat 156 
Jandarma K ‘ 5131055 
Polis Kar ok olu 513187
Gar. Kop 5131206

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5131900.
Orm. Böl. Şf. ■5131286
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Eğt. Mrk. 5131846
Halk Kütüp. 5131353
As. Şb. 5131057-
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. .. 5133742
Özel id. Md. 51.31507
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 513141’ r:12nO24
Tekel Md, 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

05.50-13.05-17.00.
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta .5132432
Otobüs 513452b! 22
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M<ğ.l 34521 -182
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

Hastaneler
Devlet Has. 5] 39200
SSK Hastanesi 5.] 32329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95

Deniz Otobüsü Özgaz 
Tekğaz

514 ] 7 00
513 1637

Yalova -Kabataş (İşgünleri) Ocakgaz 513 1637
07.20-09.35-17.10 Ergaz 513 88.43

Tatil Günler) 10.35-13.30-17.15 Ipragaz 513 22 59
Yalova -Kartal (İş günleri) Habaşgaz ■ 513 45 46

07.30-09.00-10,30 Likit gaz 513 17 38

12.30-14.45-16.45
18.15-19.30-20.00

Yeni Llkltgaz
Alevgaz

513 65 00
513 40 95

ATATÜRK, EĞİTİM, 
GENÇLİK ve ÖĞRETMEN

Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Tarih Öğretmeni

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Sevgili 
Öğrencilerim,

Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışından 
tam 57 yıl geçti. Her geçen yıl biraz daha, 
onuh değerini ve büyüklüğünü daha iyi anla 
maktayız. O'nu "Komutan Atatürk", -“Lider 
Atatürk, -“Devrimci Atatürk"- "Devlet Adamı 
Atatürk" gibi yönleriyle tanıtmaya ve tanı
maya çalışırız.

Bu ğüh sîzlere "Öğretmen Atatürk* 
"Başöğretmen Atatürk" “Eğitimci Atatürk" 
yönlerini anlatmaya çalışacağım. Bir anısıyla 
söze başlayayım.

“Cephede 2. İnönü Savaşı tüm şiddetiyle 
devam etmektedir. Aylardan mart, yıllardan 
1921 ’dir. Bir gün Ankara Sultanisi (Lisesi) son 
sınıf öğrencileri gönüllü olarak cepheye git
meye karar verirler. Ali Fuat Paşa'ya 
(Cebesoy) başvurarak silah İst?' Al! Fuat 
Paşa olayı M. Kemal'e duyurur.. M. Kemal 
liseli gençleri Çankaya'ya davet eder ve 
onlara:

- Bu silahları ne yapacaksınız? diye sorar.
Gençler:
- “Düşmana ateş edeceğiz" derler.
M. Kemal Paşa :
- "Savaş sırasında gençlerin bize lüzumu 

kadar, savaştan sonra onlara bu milletin 
ihtiyacı vardır. Arkadaşlarımız, sizin yerinize 
bu görevi yaparken, sîzlerde öğreniminize 
devam ederseniz, milli görevinizi yapmış 
olursunuz!" diyerek gençleri okulllanna gön
derir.

- Bu davranışı ile eğitim gören gençlerin 
vatan için bir asker kadar değerli olduklarını 
anlatmaktadır. Eğitim gören gençlere mil
letimizin gereksinimi olduğunu belirtmektedir. 
Gençlere verdiği değeri göstermektedir. Peki 
Atatürk'ün böylesine değer ve önem verdiği, 
milletimizin devletimizin güvencesi olan siz 
gençlerin nasıl yetişmesini istemektedir 
acaba?

Yine ondan anılarla bunları anlatmaya 
çalışalım.

1922 yılı. Akşehir'de Büyük Taarruz'un
: .'arı hazırlanmaktadır. Bir gece saat
00 e kadar Türkiye'nin gelecek günleri 

konuşulmaktadır.
- Adnan (Adıyar), sen Tıbbiye ile 

Ordunun en önce ballaşmasından dolayı 
ilerlediğini söylerdin. Biz şimdi bütün mem
leketi batılılaştıracağız. “Hatta o gece, Latin 
harflerini kabul imkanından söz etti ve bunu 
yapmak için sıkı önlemler alınmasını söyle
di."

- İlk hedef olarak batıyı ve batılılaşmayı 
göstermiştir. Batıda yapılmış olan yeniliklere 
göre öğrencilerimizin yetiştirilmesini İstemiştir. 
Çağdaş, akılcı, gerçekçi, deneyime!, laik ve 
milli bir eğitimden geçirilmesi gereğini vurgu 
lamıştır. Ancak böylece boş İnançlardan 
uzak, özgür bir zeka kurulabilir. Bu nedenle, 
çağdışı eğitim ve öğretim sisteminin değiştir 
ilmesi kararlaştırıldı ve 3 Mart 1924 te Tevhi-I 
Tedrisat Kanunu (Eğitim- Öğretimin 
Birleştirilmesi) çıkaı.L: Bu yasayla İlk öğre
timin ve eğitimin temelleri atılmış, bütün 
öğretim kurumlan MIHI Eğitim Bckanlığı'na

bağlanmıştır.
- Ezbercilikten hoşlanmazdı. Anlamları 

bilmedikleri bir çok şeyi çocuklarımıza öğret-1 
menin bir yararı olmadığı kanısındayım.

"Ben çocukken hiç ezberleyemezdim, 
hocalarımdan ceza alırdım. Lâkin bundan 
memnunum, her ezberlettiklerini belleyey- 
dim, dlmağımda(kafamda) düşümeye yer 
kalmayacaktı" diyerek bunu açıkça anlat
mıştır.

Bursa'da 1923 yılında öğretmenlerle yap
tığı bir konuşmada gençlerin nasıl yetişti 
riimesi gerektiğine işaret etmiş ve şunları 
istemiştir:

"Çocuklarımız ve gençlerimiz yetişti 
rilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, 
birliği ile çatışan yabancı elemanlarla 
savaşma gereğini ve ulusal düşünceleri tam 
bir kendinden geçişle her karşı düşünce 
karşısında şiddetle ve esirgemezlikle savun - 
ma zorunluluğu aşılanmalıdır"

Bunu daha açık belirtmek gerekirse sîzleri 
yetiştirirken biz öğretmenler öncelikle şunları 
göz önünde tutmalıyız:

1- Milli varlığımıza düşman olanlarla 
savaşmamız gerektiği

2- Türk Devletine ve TBMM'ne düşman 
olanlarla savaşmamız gerektiği,

3- Çağın gereksinimi olan bilgileri öğren
meniz gerektiği,

4- Yaşantımızın ihtiyaçlarını karşılayacak 
bilgilerle donatmanız gerektiğini unutma
malıyız.

Bütün bu anlayışı geiiştiercek, bunun 
gerektiği davranışları kazandıracak olanda 
Milli Eğitim ve öğretmenlerdir.

"Mili Mücadele (Kurtuluş Savaşımız) 
büyük bir zaferle sona erdikten sonra bir 
arkadaşı M. Kemal* e sordu :

İşte memleketi kurtardığınız. Şimdi ne 
yapmak istersiniz?

" - Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) 
olarak milli kültürü yükseltmeye çalışmak i 
en büyük emelidir."

Yine bir başka söyleşisinde de :
11 - Eğer Cumhurbaşkanı olmasam, MIHI 

Eğitim Bakanı olmak İsterdim" diyerek öğret
men ordusu '.olmadan asker ordularının 
çabalarının boşa gideceğini, milletleri yalnız 
ve ancak öğretmenlerin kurtarabileceğini, 
öğretmensiz bir toplumun millet olamaya
cağını, gönülden, içten ve inanarak 
söyleyen de Atatürk'tür.

Bu sebeple1 Atatürk'le, Öğretmeni, 
Öğrenciyi, Eğitim ve Öğretimi, dünü-bugünü- 
Geleceğl birbirinden ayırmak mümkün 
değildir.

Atatürkçü düşünce sistemi dalma ileriye, 
yenlliğb ve gelişmeye yöneliktir. Eğitim de 
gelecektir; geleceğin daha iyi, daha zengin, 
huzurlu, güvenli, mutlu olması içindir.

Siz gençleri O'nun anlatımıyla "Ecdadını 
(geçmişini, atalannı) tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak için kendinizde kuvvet bula
cak", vatanımızı, milletimizi ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bir bütün olarak 2000'11 yıl
lara taşıyacaksınız. Sîzlere güveniyoruz!

Atam, rahat uyul Sevgi ve saygılarımla... |
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KONGRE İLANI
S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatifi Başkanlığı olağan 
üstü kongresi 26 Kasım 1995 tarihinde saat 9'da 
Gürle iş Hanı Kat: 2 No : 81 GEMLİK adresindeki 
yazıhanesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlana
madığı taktirde 3.12.1995 tarihinde aynı saatte 
aynı yerde yapılacaktır.

S.S. Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1 - Açılış ve saygı duruşu
2 - Divan başkanlığnın ve üyelerinin seçimi
3-19 Şubat 1995 genel kurul karörı ile alınan teklif 
verme ve alma ilanının genel kurulca değer
lendirilmesi.
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış.

LİNYİT KÖMÜRLERİ 
Sanayici ve İhtiyaç Sahipleri Kaliteli 

Sanayi Kömürleri 

TURAN 
TİCARET’te

O Soma O Tunçbilek 
O Çan O Dursunbey 
Talep halinde günde 100 ton 4 günde 

bin ton derhal teslim edilir.
Beğenilmeyen kömürlerden 

bedel alınmaz.

Tel: 254 93 06 Ev : 254 86 77 
Merkez : İlkbahar Cd. Servet Apt. 

No : 11/B Vali Konağı Karşısı 
Çarşamba Pazarı BURSA

Gemiik KÖRFEZ Sayfa; 6

SATILIK 
DÜKKANLAR 

Orhangazi caddesi 
Yeni Zeytin Hali 

yanında her biri 150 
m2 asma katlı 18 adet 

dükkan sahibinden 
satılıktır.

Müracaat : AYBEY
Mim. inş. San. Ltd. Şti.
Tel : 514 00 22

513 68 07 GEMLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus. 
Müdürlüğü'nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı, 
3190 Şekerbank TAŞ. 
Emeklilerine ait sicil kartımı ve 
ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür.

ÇİĞDEM YAZICI
Gemlik Nüfus' 
Müdürlüğü'nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

İLKER YAZICI
Gemlik Nüfus
Müdürlüğü'nden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 
kaybettim, hı

1'

KAYIP
Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden aldığım 
nüfus cüzdanımı, ehliyeti
mi Merhum Teoman 
Sepken'e ait İmtaş 
Sigorta Şirketinden verilen 
hüviyet ve ehliyetimi kay
bettim. Hükümsüzdür.

Üstün SEPKEN

Liseler arası voleybol maçları sona erdi
Gemlik liseler arası kız voleybol karşılaş - 

malarında Gemlik lisesi birinci oldu.
15 gündür Endüstri Meslek Lisesi'nde 

devam eden karşılaşmalarda Gemlik 
Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi 
katıldı.

Kız voleybolcular katıldığı karşılaş - 
malarda, sporcular izleyenlere zevkli ve 
heyecanlı dakikalar yaşattı.

Karşılaşmalarda GemlikLlisesi set ver - 
meden birinci olurken, ikinciliği set farkıyla 
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi, üçüncülüğü 
de aynı puana sahip olan Anadolu Lisesi 
kız voleybol takımı elde etti.

Gemlik'i Bursa'da yapılacak olan kul 
voleybol takımları finallerinde temsili 
edecek olan Gemlik Lisesi kız voleybolcu.*
lan çalışmalarını sürdürüyor.

7 takımla final grubunda yapılacak® I 
/-slrtr» 1/nrcılncmnlnrHn Ğ^orvdilz Iolan karşılaşmalarda Gemlik Lisesi'ninı
başarılı sonuçlar elde etmesi için karşılaş! 
malara kalabalık taraftar grubunun! 
gitmesi bekleniyor.

Öte yandan bozuk olan Gemlik Lisei 
Kapalı Spor Salonu'nun anarımı devam 
ediyor. Çatı aktarımı yapılan spor saloJ 
nunun iş tabanının yenileme çalışmaları 
devam ederken, elektrik tesisatının da 
elden geçirileceği öğrenildi.

TEŞEKKÜR
Köyümüze yapılacak su deposu için açılan yardım 
kampanyasına Londra'da yaşayan Adliye'İllerden 

(8.700 Sterlin) 709.000.000.-TL.lik 
yardım bizleri gururlandırmıştır .

Adliye Köyü Muhtarı olarak, yardımda bulunan aşağıda 
isimleri yazılı olan tüm hemşehrilerimize, Köyümün 

adına teşekkür ederim.
1 YARDIM YAPAN LONDRA'DAKİ ADLİYELİLER Gemlik Adliye Köyü

SPORSEVENLER DERNEĞİ ŞEVKİ MEHMET
MEHMET KEMAL

Muhtarı

ESAT YÖNEL Cevdet TURAN

ERDİNÇ ŞEVKET 
SALİH AHMET 
NURETTİN PAK 
SERVER TURAN 
GÖKNUR ENVER 
MUSTAFA AYVAZ

ERDOĞAN KÜÇÜKTÜZÜN 
HÜSEYİN TAŞKAN 
KADİR YILDIRIM 
MEHMET MACİT 
DOĞAN CAN 
ALİ AYTAÇ

ARİF MERCAN
NUSRET ELMAS
KADİR ÖZELCİ_____________

YUSUF GÖKSEL
TANUR MENTEŞ
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Ayrıca kandln&n mürekkepli, kal otomlatik kaşeler.
Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

M Gemlik Ticaret ve Sanavi Odası. Ticaret Borsası Meslek Komiteleri belirlendi.

3

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Borsasının 
Meslek Komite seçimleri yapıldı.

5 ve 7 kişiden oluşan komiteler kendi araların 
da seçecekleri 2 şer üye ile oda meclislerini oluş
turacaklar. Meclis, kendi arasında yapacağı 
seçimler ile 7 kişilik yönetim kurulunun belirleye
cek, yönetim kurulu ise kendi arasında yapacağı 
seçimlerle de başkan ve sekreter seçecek.

□ İlçe Seçim Kurulu gözetiminde geçtiğimiz hafta salı 
günü yapılan Ticaret Odası ve Borsası meslek komite 
seçimleri saat 08.30'da başladı. Saat 17.00'de son 
buldu.

Ticaret Borsasında sakin geçen seçimlere tek liste 
gidilirken, Ticaret ve Sanayi odasında hırdavatçılar 
kuyumcu, nalburiye, keresteciler arasında 2 liste 
yarıştı. Odaların meslek komitelerinin meclis üyeleri 
hafta içerisinde belirlenecek. Haberi Sayfa 3'de

Marmarabirlikliifyoı| 
h binkitozeytinaldı

72 Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 19 Kasım 
1995 gününe kadar 
ortaklarından 1 milyon 
138 bin kilo zeytin aldı. 
Alınan zeytinlerin karşılığı 
olarak üreticilere 115 
milyar 737 milyon 427 
bin lira olarak

MKiŞBSİ urVanl «UıyOF»

Kaçak kömüre aman yok' '

ödenecek.
Kooperatif yetkilileri 

1-10 Kasım. 1995 tarih
leri arasında kooperatife 
zeytin veren üreticilerin 
paralarının tamamının 
ödendiğini söyledi.

Alınan zeytinin 
köylere göre dağılımı

3. Sayfada

Demokratik olan bir seçim yapılmalı
Anayasa Mahkemesi seçim yasasının bazı maddelerini iptal 

etti. Gerekçeli karar açıklanmasada, seçimlerin 24 Aralık günü 
yapılması olası gibi görünmeğe başladı.

Geçenlerde bir yazımda, 24 Aralık seçimlerinin Türkiye açısın - 
dan birşey kazandırmayacağını belirtmiştim. Kanaatim o ki, mevcut 
seçim yasası ile yapılacak seçimler demokratik olamayacak, parti 
diktasının karar ve seçenekleri halkın istemlerinin üzerine otura
caktır.

Türkiye milletvekilliği gibi saçma sapan bir kavramın Anayasa 
Mahkemesinden dönmesi bir bakıma iyi oldu.

Nedense bizleri yönetenler, devamlı çelişkili kararlar alıyorlar. 
Bir zamanlar kontenjan milletvekilliği vardı. Halkın istemediği kişil
er, tepeden inme, halkın kendi aralarından seçeceği aday aday
larının önüne konuyordu. Şimdi o köhnemiş yöntemin yeniden 
seçim sistemi içine alınmasından söz ediliyor.

Adil olmayan, yani, küçük siyasi partilerin aldığı milyonlarca 
oyun hiçbir geçerliliğinin bulunmadığı seçim sistemi ile yapılan 
seçimler, halkın parlementoya tam olarak yansımasını sağlamaz.

Büyük partilerin bugünü kurtarmak amacıyla, salt kendilerini 
düşünerek, seçim yasalarıyla her dönem oynamalarnın nasıl ters 

j sonuçlar veriğini rahmetli Turgut özal'ın iktidarı döneminde gördük.
11 kez gidilen seçimlerde. 11 kez seçim yasasını kendisinin 

kazanacağı gibi değiştirten özal, sonunda kendini muhalefette 
I buldu.

Tansu Hanım da aynı tehlikeli oyunu oynamanın hazırlığında.
TBMM yapacağı şey,seçim yasasında toplumun herkesiminin 

temsilini sağlayacak, milyonlarca oyu alan partilerin oyunu bir anda 
yok saymayacak bir seçim yasanını çıkarıp, uygun bir zamanda 
seçime gitmek olmadı.

Bu yapılmadığında,çıkacak iktidar, azınlığın iktidarı olur. 
Yapılan seçimlere gölge düşer, seçimler demokratik olmaz.

Avrupa ile bütünleşmek düşüncesindeki bir Türkiyenin, Bizans 
oyunlarıyla, küçük partileri parlamentoda temsil ettirmiyecek bir 
yasayla seçimlere gitmesi, geliştirmeği düşündüğümüz 
demokrasiyle bağdaşmaz. Bu yapılmamalı.

CHP'ye 
150 kişi 
katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi 
ilçe örgütüne seçimlerin 
yaklaşması nedeniyle yeni 
150 kişi katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 
ilçe Başkanlığından 
yapılan açıklamada Deniz 
Baykal'ın Genel Başkan 
seçilmesinden sonra halkın 
kitleler halinde partilerine 
ilgi göstermeye başladık
larını söylediler.

DSP İlçe 
Örgütüne atama

Hızla güçlenen ve halkla 
bütünleşen DSP'nin ilçe 
Başkanlığı yeniden oluştu
rularak, başkanlığa Ecz. 
Serdar Hadimli getirildi.

DSP İlçe binasında yarın 
saat 20.00'de partililer ve 
partiyi tanımak isteyenler 
biraraya gelecekler.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye tarafından 
pazâr caddesinin son 
bölümünde yapılan 
meydan düzenleme 
çalışmaları sona erdi.

Yarın saat 1230'da 
düzenlenecek törenlerle 
meydan hizmete açıla
cak.

Yeni açılan mey - 
dana belediye meclisi 
tarafından ad verildi.

Abdullah 
Aşçıoğlu 
trafik 
kazasında 
öldü

Gemlik Belediyesi 
Eski Muhasebe Müdürü 
ve Marmarabirlik Zeytin 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu üyesi, 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi denetmeni 
Abdullah Aşçıoğlu(60) 
geçirdiği trafik kazasıyla, 
yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü 16.30 
sıralarında zeytinlikten 
dönüşü sırasında kendi 
kullandığı özel aracıyla 
asfalta çıkan Abdullah 
Aşçıoğlu, karşı yönden 
gelmekte olan tırın 
altında kalarak hayatını 
kaybetti.

Alaattin 
Akcan 
yaralandı

Akcan Petrol'ün sahibi, 
ilçemizin tanınmış 
simalarından olan Alaattin 
Akcan, geçtiğimiz hafta 
pazar günü kendisine ait 
çiftliğinde silahıyla 
oynarken, hazneden bulu
nan kurşunun ateş alması 
sonucu yaralandı.

Bursa Tıp Fakültesine 
kaldırılan Akcan'ın tedavisi 
sürdürülüyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, dün Akcan'ı 
ziyaret etti.

İlçe Sağlık Kurulu 
tarafından kükürtdioksit 
oranı yüzde Ti geçen 
kömürlerin ilçeye 
girmesinin yasaklanması 
üzerine zabıta ve 
emniyet güçleri denetim
leri sıklaştırdı.

Zabıtanın yaptığı kont 
rollerde kamyonla kaçak 
kömür getiren şoförlere 
toplam 40 milyon lira 
para cezası uygulandı. 
15 bin 270 kg kömüre el 
kondu. Ayrıca kaçak 
kömür yakan site ve 
apartmanlara 16 milyon 
500 bin lira para cezası 
uygulandı.

Bu yıl belediyelerin ve

Gemlik Belediyesi Musiki Derneği'nde çalışmalar sürüyor

Konser hazırlığı
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı'nın 
öncülüğüyle kurulan 
Gemlik Musiki Derneği 
çalışmalarını sürdürüyor.

Bestekar - Yapımcı 
Erdinç Çelikkol'un 
çalıştırdığı Gemlik Musiki 
Derneği 1996 yılının ilk gün

Çeöeîlş SendikMimn

İşçiımı aylık harcaması 
24milyon381binlira

DİSK'e bağlı Gemlik Belediyesinde örgütlü Genel-İş 
Sendikası Bursa İl Başkanlığının yaptırdığı, bir araştır - 
mada işçi ailesinin aylık harcamalarının 24 milyon 
381 bin 44 lira olduğu açıklandı.

Genel-İş Bursa Şube Başkanı Süreyya Candaş, 
açıklamasında ailenin gıda harcamasının 13 milyon 
19 bin 50 lira, konut harcamasının 2 milyon 778 bin 
619 lira, Erkek giyim harcaması 902 bin 292 lira, kadın 
giyim harcaması 1 milyon 203 bin 750 lira. Çocuk 
giyim harcaması 2 milyon 741 bin 667 lira, temizlik har
caması 982 bin 333 lira, ısınma harcaması 1 milyon, 
okul harcaması 290 bin 833 lira, diğer harcamalar 1 
milyon 462 bin 500 lira.

İTTİFAK, İRTİFAK :
FAK...
GÖZÜNE BAK.
KAÇIN KURDU O...
YERMİ HİÇ...

İnan

ilçe Sağlık Kurumlarının 
kömür konusunda erken 
tavır almalaları kömür 
sıkıntısına neden oldu. 
Bursa Belediyesinin 
geçtiğimiz yıllarda ithal 
kömür getirtmesi ve geti 
rilen kömürün satılama
ması sonucu özel sek
törün de kararsız tavrı 
halkın kömür sıkıntısı içine 
düşmesine neden oldu.

Soma ile Tunçbilek 
kömürleri piyasada 6 ile 8 
milyon arasında 
satılırken, yüksek İtal 
kömürlerinin satış fiyatı 8 
ile 10 milyon arasında 
değişiyor.

Haberi Sayfa-3'de

lerinde birinci konserini 
Belediye Düğün 
Salonu'nda verecek.

Konuyla ilgili bilgi veren 
Çelikkol, çalışmaların 
başarılı bir şekilde 
sürdürüldüğünü, yeni yıllda 
Gemliklilere müzik ziyafeti 
çekeceklerini söyledi.
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Yeni durum
Beklenildiği üzere Anayasa 

Mahkemesi yangından mal kaçırırcası
na hazırlanmış "hukuk özürlü" bir 
"seçim yasası"yla seçime gidilmesini 
Anayasa'ya uygun bulmadı. Yasadaki 
aykırılık savlarından, yüz milletvekilinin 
"ülke seçim çevresinden seçilmesi 
hükmü ile Özal mantığının armağanı 
olan "çevre barajı" engelini ortadan 
kaldıran bir karar verdi.

Şimdi ne olacak?
Yüce Mahkeme, elbette "Seçim 

ancak şu tarihte yapılabilir" yolunda 
bir yargıda bulunacak değildi. Nitekim, 
Başbakan'ın çizmeyi aşarak 
Ispanya'dan adeta "talimat" vermeye 
kalkışmasını zarif bir çalımla ve Çiller'i 
“terbiye"ye davet ederek geçiştiren 
Yekta Güngör Özden, yine zarif ama 
anlamlı bir biçemde, "Uygulayıcı 
makamlar 'Kalan maddelerle seçim 
yapılır' derlerse, yapılır" dedi.

Uygulayıcı makamlar hangileri?
Önce Yüksek Şeçim Kurulu, sonra 

da bu kurulun değerlendirilmesinin 
ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi...

Cumhurbaşkanı Demirel, kararı alın - 
mış bir seçimin uzun boylu ertelen
mesinin "yanlış" olacağına işaret 
ederek, "Seçim geriye kalır gibi bir 
düşüncede değilim, kalsa kalsa bir iki 
ay kalabilir" diyor ve ekliyor:

“Ülke, seçim yapamaz duruma 
düşürülemez."

Ne var ki. Sayın Dernirel'in bu tür 
açıklamalar yapması pek "yerinde" 
değil gibi. Bunun not etmeyi zorunlu 
görüyorum. Gerçi Cumhurbaşkanı, 52. 
Hükümetin "erken seçim" bileşkesinde 
kurulduğuna; dolayısıyla seçimin 
gereğinden fazla ertelenmesinin uygun 
olmayacağına dikkat çekiyor -ki bu | 
doğru-.

Ancak iki önemli maddesi ve bun
larla bağlantılı bölümleri Anayasa 
Mahkemesi'nce iptal edilmiş bir 'seçim 
yasası"yla sağlıklı seçim yapılıp yapıla
mayacağına karar verme yetkisi, bizim 
sistemimizde Yüksek Seçim 
Kurulun'dadır. Dolayısıyla kurulun ala
cağı kararı etkileyebileceği izlenimi 
uyandıran sözlerin, tarafsızlığı anayasal 
zorunluluk olan Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından söylenmemiş olması 
gerekirdi,

Öyle düşünüyorum...

Konuya bir de pratik açıdan yak
laşalım. Yüz milletvekili kapasiteli "ülke 
seçim çevresinin ve "çevre barajinın 
kaldırılması acaba ne getirir?

100 çevre milletvekilinden hiç 
değilse 3'ünün Bursa'ya verileceği 
öngörüşüyle, 1994 seçim sonuçlarını 
baz alarak bir hesaplama yapacak 
olürsak, 14 milletvekilinin dağılımı şöyle 
oluyor:

ANAP 4, DYP 4, RP 3, DSP 4 ve CHP 
l..„

Yani çevre barajlı seçim yasasına 
göre Bursa'dan 3 milletvekili çıkara- 

. bilen DYP 4'e, 2 milletvekili çıkarabilen 
Rp 3'e yükseliyor. Barajlı sistemde mil
letvekili çıkaramayan CHP ise, 1 mil
letvekili çıkarabilecek duruma geliyor.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 23 SAYI: 1090 
Fiyatı :5.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK 
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Elbette bu, 1994 sonuçlarına göre bir 
değerlendirme. Kaldı ki CHP eğer kendi 
iç sorunlarını aşamazsa, barajın kalk - 
masına karşın milletvekili çıkaramaya - 
bilir -işaretler bu yönde- ve bu durum
da ANAP 5'e yükselebilir.

CHP'yi bekleyen bir başka sorun da, 
ayıplamış bulunan "ön seçlm'lerle, bu 
seçim çevrelerinden çıkacak mil 
letvekili sayısındaki artışların nasıl bağ 
daştırılacağı..

Evet, Anayasa Mahkemesi 24 
Aralık'ta'seçime gidilmesini doğrudan 
engelleyici bir kararın siyasal sorumlu
luğunu üstlenmek yerine , eveli günkü 
Bursa 2000in manşetindeki gibi, topu 
Yüksek Seçim Kurulu'na atmayı yeğle
di.

Yüksek Seçim Kurulu da, eveli gün 
akşam saatlerine değin Anayasa 
Mahkemesi'yle aynı doğrultuda, 
"seçim takvimi"nde birkaç küçük 
düzenleme yaparak "seçim süreci"ni 
engellememe öngörüsünü benimsediği 
izlenimi vermekteydi.

Ne var ki, bü konuda "rivayet" 
muhtelif, hatta herkesin "maksud"u da 
muhtelif. Kimi politikacılar, IBMM'nin 
hemenn toplanarak Anayasa 
Mahkemesi'nce tümden iptal edilen 
16. madde yerine yeni bir yasal düzen
leme yapmasının zorunlu olduğunu 
belirtiyorlar. Doğrusu da bu sanırım, 
çünkü şu anda seçim çevrelerinde mil
letvekili dağılımının nasıl yapılacağı 
belirsiz.

Peki o zaman seçimin 24 Aralık'a 
yetişmesi olanaklı olur mu?

Velhasıl, öndördüncü kez "hukuk 
özürlü" olarak değiştirilen seçim sistemi, 
şu bizim ünlü atasözümüze cuk oturu 
yor:

“Bir deli bir kuyuya bir taş atmış, kırk 
akilli çıkaramamış..."

NOT : Bu satırların yazıldığı sırada 
Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantısı 
devam ediyordu.

"Aday" olmak başka şey, 
"adam" olmak başka!

ANAP'li parlamenterlerden sonra, 
parlamenter aday adaylarının da 
medya ve gazetecilere "saldırma"yı 
marifet saymaları, eski bir öyküyü 
anımsattı ana :

Zamanın behrinde adamın biri, bir 
türlü uslanmayan, uyarıdan-nasihattan 
anlamayan haylaz oğluna, “Oğlum, 
sen adam olamazsın" der dururmuş. 
Öykü bu ya, günün birinde ülkenin 
padişah, adamın oğlunu "vezir" nas- 
beylemiş.

Haylaz oğul, aklınca intikam alacak, 
hemen babasını getirmeleri için 
bostancıları salmlş. Adamcağızı yaka- 
paça vezir oğlunun huzuruna çıkar
mışlar.

Oğul, "Hani sen bana adamo ola- 
mamazsın derdin ya baba, bak vezir 
oldum" demiş hınzırca gülerekten.

Babasının yanıtı şöyle olmuş :
"Oğul, beri sana vezir olamazsın 

demedim, 'adam' olamazsın dedim.,."

KAYIP

MF AD 90601015 seri 
nolu Beko Casio 108 ER 
marka yazar kasamın 

ruhsatnamesi 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Zehra Yavuz

İrk 
Eğitim-Sen 
genel tanıta 
yapıldı > 
| I Türkiye Eğitim ve 

öğretim İşkolu Kamu 
Çalışanları Sendikası 
Gemlik Şubesi'nin birinci 
Olağan genel kurul 

^/toplantısında Kurucu 
• ,8 d ş k a n Mustafa 

K.preyhan başkanlığa 
: seçildi. ■

Gazi İlköğretim Okulu 
Salonunda 18 Kasım 1995 
cumartesi saat 11,00'de 

^başlayan Türk Eğitim-Sen 
S Gemlik Şubesi genel kurul 

toplantısını Kamu-Şen 
• Bürsa İl Temsilcisi Orhan 
=' Şen, Türk Eğitim-Sen Şube 

Başkanı Muzaffer Darcan 
He Eğitim-Sen Gemlik 

'..Ş^be'Başkanı Abdullah 
I Çelik ve sendika üyeleri 

katıldılar.
. :\.JGenel kurulda 

konuşan. kurucu başkan 
/Mustafa Koreyhan hak 

ll^fenanın bir lütuf değil, 
• demokratik bir hak 

■' olduğunu bunun ise 
.. iyjücadele ile elde edile- 

■ değini söyledi.
s „ Demokratik mücade- 

lehin en etkin silahının 
;kitle örgütleri olduğunu 

söyleyen Koreyhan, 
•Türkiye'nin katılımcı 
./demokrasiden yana 
olduğunu sendikal hak
ların ise uluslararası 
sözleşmeler ile onaylan- 

..friasına karşın bugün, bu 
•hakların düzenli bir şe 

İClide verilmediğini belirti.
| H Koreyhan konuşmasın- 

da tüm eğitimcilerin 
sendikalara katılmaları 

'^çağrısında bulunurken, 
“Yıkıcı değil, yapıcı, 

’ bölücü değil bütünleştiri- 
Cİe kavgacı değil barışçı, 
doğancı değil gerçekçi" 

/•Olarak tanımladı.
■ ÇELİK'İN CEVABI
;•?•;.• Genel kurul toplan- 

-tföinda söz alan Eğitim- 
Sen Gemlik Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, "eğitimci
leri parçalamak ve bir- 
birine düşürmek sonra da 
bundan yararlanmak 
İsteyenlerin ekmeğine 
yağ sürmek isteyenlerine 

//fırsat verilmemesini isti 
yöruz" dedi.

' - /Sendikal mücadelenin 
•siyasi düşünce, dini inaç, 

getnik köken ve bölgecilik 
Üzerine kurulamaya - 
Ödğını belirten Çelik, 
"Bazı okullarda bizim 
aleyhimizde yalnış söy- 
lentiler çıkartılıyor. Bu 
tavırlar bizi üzüyor. 
Eğitim-Sen bölücü değil, 

k birleştiricidir. Bizim 
kavgamız memurların 
çözümü içindir" şeklinde

• konuştu.
/ Jek liste ile girilen 
..seçimlerde yönetim kuru
luna Turgay Erten, Cemal 
Karataş, Yusuf Tankurt, 

"\hamlt Güreş, Cemil 
/şÖdrsun ve Nuri Dağtaş 
gittirildi.

yazıyorum II 
Necati KARTAL I

YDH ve İTİ FAK FİYASKOSU
24 Aralık baskın seçiminin siyasal gündemi ele I 

geçirmesiyle, partilerin itifak stratejileri epey tartışılır ı 
oldu.

İtifak projeleri daha, çok merkez sağın T. Çillerin I 
mi, M. Yılmaz mı olacağına ilişkin makyavelist man- I 
tıkları doğduğu, diğer argümanların bir anlamı I 
olmadığı malumunuzdur.

1991 seçimlerinde "RP-MHP-JDP'nin itlfakının 
barajı aşabilme" uğraşısı bilinen bir gerçekti.

Günümüzün itifaklarının Türkiye'nin 
siyasal/ekonomik/sosyal düzenine ilişkin ortaya 
çıkarılacak projelerin birliğinden yada benzemesin
den kaynaklanmadığı tamamen oy progratizmine 
dayandığı görülmektedir.

Partiler, daha doğrusu parti genel başkanlarının 
kendi kafalarında kurdukları itifak projelerinin yaşa
ma uyup uymadığını on günlük fiyasko net olarak 
göstermiştir.

T. Çiller'den başlayan ve hemen M. Yılmaz'ı da 
harekete geçiren itifak girişimlerin modasına- Cem 
Boyner’de uyum sağladı.

Cem Boyner "Demokrasi Cephesi" (!) diye 
ilkelerinin ve hedeflerinin ne olduğu belli olmayan 
(güya) bir proje sundu.

Demokrasi Cephesi fiyaskosu, daha ortaya 
atıldığında paradokslar taşıyordu. Nasıl mı ? Şöyle:

BİRİNCİSİ : Demokarsi cephesi yada bilmemne 
cephesi diye bir cephenin mevcut siyasal partiler ve 
seçim yasasıyla ortaya atılmayacağını bırakın 
siyasetçileri, hukukçuları, sokaktaki vatandaş bile 
bilmektedir. Bir partinin seçime girebilmesi için seçim' 
tarihinden en az 6 ay önce illerin yarıdan bir fazlasın
da örgütlenmesi gerektiği, bu örgütlenmenin her ilde 
en az 1/3 ilçe ve her ilçenin %50 beldesinde genel 
kongresini yapmış olması şartı vardı.

Bu ilgi cephe, hangi çatıda nasıl bu işleri tamam
layacaktı, bu muamma.

Bu, bir partiye, kendi partinden istifa ederek ilti
hak etmek, ismini o partinin altına yazdırmak olacak
tır pratik olarak. Bu partininde YDH olmayacağı, 
doğal olarak ANAP olacağı malumunuzdur.

İKİNCİSİ : Cephe hedefleri, geçici programı, 
sosyai/siyasal/sınıfsal itifakları belli olan> ilkeleri yazılı 
hale getirilmiş, kamuoyuna açık olarak deklere 
edilmiş bir itifak biçimidir bizim bildiğimiz.

Ancak, Cehn Boyner'in demokrasi cephesinin 
niteliği, ilkeleri, programı, tarafları ve hedeflerini 
henüz duyamadık.

Bu Özelliklerin ne zaman kamuoyuna deklere 
edileceği konusunda somut bir açıklamada yapıl
madı henüz.

Bunlar yoksa eğer, bu nasıl cephedir, literatüre 
yeni bir cephe modelide kazandırılacak demek(l)

ÜÇÜNCÜSÜ : Yine bizim bildiğimiz ve dünya prati 
gihin gösterdiği diğer bir husus, cephenin bir parti ya 
da komite tarafından yönetildiğidir.

Bir parti, cephe açma kararı alırsa eğer, bunu 
partisinin yetkili kurumlarının karar ve yönlendirme
siyle yapar.

Bizim YDH'den aldığımız bilgilere göre, ilgili cephe 
ve itifak önerilerinden önce, YDH'nin GYK'sı "hiçbir 
parti ile itifak yapılmayacağı" konusunda karar 
almış. Bu karara rağmen ittifak görüşmeleri 
yürütülüyor olup, kamuoyunda konu tartışılmaya ve 
teşkilattan sesler yükselmeye başladıktan sonra 
GYK'yı toplayıp. Cem Boyner GYK'dan yetki talep 
etmiş. (UnutmadanIVede almış!) GYK'da 30 evet, 4 
red, 3 çekimser varmış.

DÖRDÜNCÜ : Bu daha özgün bir konu olup, 
YDH'nin söylemlerine ilişkindir.

YDH önüne sistemi değiştirmeyi koymuş, kürt 
sorunu, başkanlık sistemi, Gümrük Birliği gibi temel 
konuları kapsayan hukuk, eğitim, yerel idare reform
larını gerçekleştirmeye aday, %45'lerle iktidara gele
ceği söylemini yapan bir partiydi.

Diğer partilerin sistemden beslendiğini, merkezi 
ağırlıklı bir yapı olduğunu, dolayısıyla iflaz ettiklerini 
açıklıyordu.

İlgili bu sistem partilerinde(l) liderlik sultanının 
olduğu, yetki sahasının parti teşkilatına ve halka açık 
olmadığını, işte başta YDH'nin farkının bu olduğunu 
deklere etmekteydi. Yani YDH bunlara benzemeye
cekti!

Gelinen noktada Demokrasi Cephesi 
Fiyaskosunun diğer bir güncel açmazı işbu cephem' 
en büyük and partisi ANAP, daha bir ay önce 8 
maddenin yumuşatılmasına bile karşı çıkmış olması 
nasıl bir demokrasi cephesi(l) olduğunu gösteriyor.

Bir diğer yanı ise, YDH'nin önemli kurucularından 
ve teorisyenlerinden Melih Bulut, Etyen Mahçupyan 
gibi isimlerin "YDH'yl ÂNAP'a satıyorlar" şeklindeki 
açıklamaları vahameti dahada yükseltiyor.

YDH örgütünün bu durum karşısında rahatsızlığı 
ve için için kaynaması gelen bilgiler arasında,

Bu durumu öğrenen ANAP'ta, YDH'yi istemez 
olmuş galiba!

Sonuç? Sonuç fiyasko!..
Şimdi Cem Boyner'in "Sistemder beslenenler siste

mi değiştiremezler" diye beyanat verip vermeye
ceğini doğrusu merak ediyorum.

YDH'liler "Elit dolaşımı" teorisi birkez daha oku
malılar, sonra politikada saf belirlerler.
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Gemlik Ticaret Borsası ve Ticaret Odasının Meslek Komiteleri belirlendi

|)da rinleri yapılılı
. Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası İle Ticaret Borsasının 
Meslek Komite seçimleri 
geçtiğimiz hafta yapıldı.

Odaların merkezlerinde, 
İlçe Seçim Kurulu yargıcı 
gözetiminde yapılan seçim
lerde büyük çekişme yaşan
madı. Sabah saat 8.30 da 
başlayan seçimler saat 
17.00 de son bularak sayıldı.

TİCARET ODASI SEÇİMLERİ
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odasının 10 meslek grubu 
için üyeler sandık başına 
gitti.

766 üyeli Ticaret ve 
Sanayi Odasının üyelerinin 
yüzde 5O'si seçimlere katıl

Kömür sıkıntısı devam ediyor

Kaçak kömüre aman yok
Gemlik İlçe Sağlık Kurulu 

kükürtdioksit oranı düşük 
Soma Kısrakbaşı ve . 
Tunçbilek kömürleri İle İtal 
kömür dışında yüksek 
kükürt içeren kömürlerin il 
çeye girmesini yasakla
masından sonra Belediye 
Zabıta ekipleri ile Emniyet 
güçleri ilçe girişinde ve 
ilçe içinde kaçak kömüre 
karşı savaşımını sürdürüyor.

Belediye Zabıta 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada encümen ve 
İlçe Sağlık Kurulu'na aykırı 
olarak kömür getiren 
kömür kamyonlarına

İlçe Başkanlığına Eczacı 
Serdar Hadimli getirildi.

H x lijll örgütüne 
atama

Dayanışma 
yemeğinde yapılan açık 
arttırmada ortaya 
konan katalatik sobanın 
ANAP Kadın 
Komisyonuna çıkması 
üzerine, il Başkanlığının 
teklifi ile Genel 
Merkezce görevden alı
nan Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe örgütü 
yeniden atama yapıldı.

Yerel seçimlerde DSP 
Gemlik Belediye Başkan 
Adayı Eczacı Serdar 
Hadimli'nin ilçe örgütünü 
k u r m. a k I a 
görevlendirillmesinden 
sonra hazırlanan listenin 
II Başkanlığına sunul - 
duğu ve onandığı belirtil
di. İlçe örgütünün Genel 
Merkezce de onaylan
masından sonra aylarca 
kapalı kalan DSP Gemlik 
örgütü, seçim çalış - 
malarına başlayacak. 

madı. 766 üyeden 341 kişinin 
sandıklar açıldığında oy kul
landığı görüldü.

Oda meclisini oluştura
cak olan komiteler seçim
lerinde çekişme kuyumcular 
ile nalburiye, hırdavat, ke 
restecilerde yaşandı.

Saat 17.oo de açılan 
sandıklarda gruplara göre şu 
kişiler meslek komitelerine 
girdiler:

ZEYTİN STOKÇULARI:
Mehmet Turgut- Nurullah 

Özaydın- Salih Kaya- E. 
Haşan Sönmez- Fahri Coşkun

SEVKİYATÇILAR:
İbrahim Çakar- Emruilah 

Özaydın- Süleyman 

toplam 40 milyon lira ceza 
uygulandığını ayrıca, 
kömürlere el konulduğunu, 
kaçak kömür alan kalorifer
li apartman ve sitelere de 
toplam 16 milyon 500 bin 
lira ceza kesildiğini söyledi 
ler.

Ote yandan ilçemizde 
ve Bursa'da kaliteli kömür 
sıkıntısının devam ettiği 
öğrenildi. Dünya da 
genelde bir kömür sıkın
tısının bulunduğunu 
söyleyen yetkililer, vatan
daşların kış gelmeden 
kömürlerini almalarnıı iste
diler.

Yavuz 
Alemdar 
DYP'den 
aday 
adayı
Anayasa Mahkemesince 
bazı maddeleri iptal 
edilen seçim yasasının 
işleyen takvimi süresi 
içinde son gün süpriz bir 
isim Yavuz Alemdar, Doğrı 
Yol Partisinden milletvekil
liği için aday adaylığına 
başvurdu.
1989 yılında yapılan gelen 
seçimlerde de Doğru Yol 
Partisinden milletvekilliği 
için aday adayı olan 
Yavuz Alemdar, 24 Aralık 
günü yapılması beklenen 
erken genel seçimlerde 
de şansını bir kez daha 
deneyeceğini ve genel 
merkezin Gemllk'i artık 
dikkate almasının gerek
tiğini söyledi.
Gemlik'ten milletvekilliği 
aday adaylığı için 
ANAP'tan Faruk Güzel, 
RP'den Ali Kahraman, 
MHP'den Zeki Saral da 
aday adaylıklarını açık - 
lamışlardı.

Çalışkan- Nurettin Bozan- 
Burhan Cahit Açıkalın- Duran 
Bıyık- Emin Özmen

SANAYİCİLER:
Tevfik Solaksubaşı- 

Borusan Birleşik Boru 
Fabrikaları A.Ş. - Alemdarlar 
Sabun ve Yağ Sanayii- S.S. 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi - F. Cafer Yıldırım

KUYUMCULAR
Erhan Öksüz - Sezai 

Gençoğlu- Haşan Toksabay 
- İsmail Emeç - Kaya Kesen - 
İsmet Çetinavcı - Hüseyin 
Kaya

MANİFATURA- 
TERZİ- TUHAFİYE ve 

KONFEKSİYONCULAR

Necati Demir - İsmet Çetin 
- Ekrem Demir - Fevzi Erszöz - 
Barışanlar Kont. Ltd. Şti.

NALBURİYE- HIRDAVAT ve 
KERESTECİLER

Öngör Ticaret Koli. Şti. Salih 
Öngör - Hüseyin Üre - Kenan 
Barış - Enver Çakır - Ali Rıza 
Gündü

FIRINCI-SÜT - PEYNİR 
ve ZAHİRECİ

Şahin Danış - Sami Taran - 
Etçiler Otomotiv ve Su Ürünleri 
San.Ahmet İmren - Gürle 
Oteiçilik Turizm Tic. San. Ltd. 
Şti-

NAKLİYECİLER
Aydınlar Madencilik Taş 

Tic. San. A.Ş. - Faruk Güzel 
Akıtlar Nakliyat Akaryakıt 
İnşaat ve Tic. A.Ş. - Alî 
Mutman - Zeki Başaran

MÜTEAHHİTLER
Kemal Akıt - Haşan 

Sözüneri - Orhan Bulut - 
Aydınlar İnşaat Turizm San. ve 
Tic. Ltd. Şti. - Fahrettin Minare 
- İhsan Ateşli - Galip Arı

TURSİJOJJ.AR
Ergün Onur - Erdoğan 

Barutçuoğiü - Minare Koli. Şti. - 
Petek A.Ş. - Yıldırım Gıda 
Mad. İmalat Paz. Ltd. Şti.

Meslek Komiteleri 
önümüzdeki günlerde Oda 
Meclisini oluşturacak 2 kişilik 
üye seçimlerini gerçekleştire
cek.

TİCARET BORSASINDA 
SEÇİMLER

Gemlik Ticaret Borsasında 
da aynı gön Meslek Komitesi 
seçimleri yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu Yargıcı ’ 
gözetiminde yapılan seçim
lerde 290 üyeden 110 kişi oy 
kullandı. Meslek grupİarınada 
şu kişiler seçildiler .:

FIRINCILAR : Ahmet İmren, 
Kadir Papuşçu, İhsan Balta, 
Fehmi Çelen

ZEYTİN STOKÇULARI : 
Sarışen Zeytincilik A.Ş. Osman 
Sarışen, i. Kemal Kılıç, Deniz 
Tic. Ltd. Şti. Haşan Deniz, Öner 
Zeytincilik Koli. Şti. Enis Öner, 
Salih Kaya

YÂĞHANECİLER : Mahmut 
Solakşubaşı, Kafoğlu yağ 
Sabun San. A.Ş., Mina A.Ş. , 
Akmanlar Koli. Şti., Körfez 
Zeytinyüağ Fab.

TURŞUCULAR : Rıfat Minare 
Koli. Şti. Baktat Gıda San. Ltd. 
Şti. Ali Baklan, Necdet Girgin, 
Kahraman Erdem, Emin 
Özergen

KASAPLAR : Abdullah
Güre, İsmail Emeç, Nuri Sert, 
Haşan Kılıç, Gökhan Noca

ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ : 
Hayrullah Özaydın, Hallt 
Girgin, Muhsin Güreşçi, Duran 
Bıyık, Salm Mutlu

ZEYTİN KOMİSYONCULARI : 
Ali Kavacık, Fahri Coşkun, 
Orhan Başaran, Haşan Fidan, 
Salih Tamer

Arıtma Tesisi için gitmişti 

fişkan Avcı 
İsviçre'den 
döndü
.^Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, sessizce git
tiğiİsviçre'den döndü.
\ 'Geçtiğimiz hafta ANAP 
eski İlçe Başkanı Faruk 
Gügel'in milletvekilliği aday 
adaylığı için kulis çalış
malarına Ankara'ya giden 

• Belediye Başkanı Nurettin
A.veı, Ankara dönüşü 
ayağının tozuyla bu kez 
İsviçre'nin başşehri Bern'e 
ğlperek arıtma tesisleri 
İncelemesinde bulundu.
'.Özel bir şirketin da 

.- vetllsi olarak Bern'e giden 
Başkan Avcı, burada şehir 
fosseptiklerinin biyolojik ve 
kimyasal arıtma tesis ve 
projeleri ile uygulamalarını 
incelediği bildirildi.

Cuma günü akşamı 
yüfda dönen Avcı, dün 
görevine başladı. 

Belediye ile 
Genel-lş 
arasında toplu 
sözleşme 
görüşmeleri 
Ofladı 
^Gemlik Belediyesi ile 
Disk'e bgğlı Genel İş 
Sendikası arasında 1996 
ytft toplu sözleşme 
görüşmeleri başladı.

Genel İş Bursa Şube 
Bcşkanı Süreyya Candaş, 
Mali Sekreter Adem 
Öztürk, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Kahraman 
ve tk görüşme için masa 

- başına oturduklarını 8 
mağdenin görüşüldüğünü 
söyledi.

Gonca YERLİYURT =
Yazarımız Gonca Yerliyurt şehir dışında olduğun

dan yazısını bu hafta yayınlayamıyoruz.
Özür Dileriz.

tarift i milyon 
11 bin kilo zeytin i

72 nolu Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
ortaklarından 1995/96 kampanyası açılışından 19 Kasım 
gününe değin 1 milyon 138 bin 506 kilo zeytin aldı.

Zeytin Kooperatifi yöneticilerinden aldığımız bilgilere 
göre, havaların uygun gittiği günlerde ortakların koope 
ratife yoğun bir şekilde zeytin verdiğini ilginin devam ettiği 
bildirildi ve 19 Kasım 1995 gününe kadar verilen 1 milyon 
138 bin 506 kilo zeytine karşılık ortaklara 115 milyar 737 
milyon 427 bin lira ödeyeceği açıklandı.

Kooperatif ilgilileri 1 Kasım ile 10 Kasım günleri arasında 
kooperatife ürün veren ortakların zeytin bedellerinin 
ödenmesine başlandığı, kesintilerin geçmiş yıllara göre 
daha az olduğu bildirildi.

Marmara Birlik Kooperatifine 19 kasım 1995 gününe 
değin zeytin veren merkezlerden alınan zeytin ve 
ödenecek para miktarları şöyle :

Gemlik merkez 378.973 kg. 38.712.494.000- Tl.
Adliye Köyü 32.061 kg. 3.207.073.000 -TL.
Cihatlı Köyü 2-2.012 kg. 2.165.448.000- TL.
Dürdane Köyü 35.346 kg. 3.829.788.000- TL.
Engürücük Kö. 56.435 kg. 5.658.870.000- TL.
Gençali Köyü 39.669 kg. 4.083.977.000- Tl.
K. Kumla Kasa. 75.048 kg. 6.976.956.000- TL.
Kardcaali köyü 23.235 kg. 2.105.299.000-TL.
Kurşunlu Köyü 46.823 kg. 4.728.933.000- TL.
Kurtul Köyü 25,791 kg. 2.750.374.000- TL.
Narlı Köyü 15,092 kg. 1.497.715.000-TL.
Ovaakça Köyü 23.961 kg. 2.788.984:000- TL.
Umurbey Kas. 89.505 kg. 8.946.528.000- TL
Fıstıklı Köyü 26.575 kg. 2.253.391.000- TL.
Şahinyürdu Köy 22.832 kg. 2.307.515.000- TL.
B.Kumla Köyü 21.055 kg. 2.075.674.000.- TL
Armutlu İlçesi 11.799 kg. 1.116.910.000- TL.
Mecidiye Köyü 13.788 kg. 1.174.526.000- TL.
Kapaklı Köyü 9.373 kg. 948.473.000- TL.

RArTAflın STOlOETı

(Tarih içinde Gemlik ve Havalisi)

EMİR SULTAN 2

Yıldırım Bayezit ve ondan sonraki üç 
padişah zamanında yaşanmış olan 
Emir Sultan Hz. o devrin en yüce kişi
lerinden biridir.

Kimdi bu Emir? Buralara nasıl 
gelmişti? Neden gelmişti? Nasıl damat 
olmuştu padişah, Türk İslam dünyasının 
nasıl etkilemiş, gönüllere nasıl girmişti?

Hakkında çeşitli menkıbeler vardır..
Bursa başkentti o zamanlar. OsmanlI 

devletinin en büyük ve en şaşaalı şehri 
idi. Paşalar, beyler, vezirler, şeyhler, 
dervişler, mollalar, zengin ticaret erbabı 
hep Bursa'da idi. Aynı zamanda rüşvet, 
istismar, dalkavukluk, yalan-dolan, 
adam kayırım ve türlü türlü dedikodu
lardan da burada idi. Emir Buhari'nin 
Bursa'ya gelmesinin en başta gelen 
nedeni tüm bu dengesizlikleri, mana 
yolu ile düzene sokmakla ilgiliydi.

Çevreye kolaylıkla intibak eden bir 
kişiliği olan Emir Buhari her zaman 
manevi işaretleri ön plana almış ve 
oyoldan asla dönmemiştir. Molh 
Ferari'nin, aykat saygı ile karşıladığı bu

yüce zat, Bursa'ya yerleştiği günden 
itibaren baba sanatı olan çömlekçiliğe 
devam etmiş, çömlek yapmış, bu çöm - 
tekleri, onuyla beraber Bursa'ya gelmiş 
olan dervişleri Bursa çarşısında sat
mışlar ve geçimlerini işte böyle 
sağlamışlardır.

O zamanlar Molla Ferari Bursa 
kadısıdır. Onun da Maveraünnehir'den 
geldiği söylenir. Derin bir din bilgini ve 
kitap sahibi olan bu zat fıkıh, astronomi, 
matematik ilimlerinde üstat idi. Ama 
Emin Buhari gibi ermişler katına erişe
memişti.

Molla Ferari'ye göre, Emir Buhari'nin 
Bursa'da bulunması Osmanlı devleti 
için bir şerefti. Ve sarayda kuran dersi 
vermesi için Emir Buhari'yi o teşvik 
etmişti.

Ve o olaydan sonra Emir Buhari adı 
dillere destan oldu. Yıldırım Bayezit'in 
kızı Hurdi Hakan ile evlenmesi ise 
efsaneleşti, hakkına çeşitli menkıbeler 
yazıldı.

Tarih İçinde Gemlik ve Havalisi) 
Emir Sultan 3 (Haftaya)
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FARKLI BİR "ÇEVRE KİRLİLİĞİ "
SON KOMİNİST DEVLET 
TÜRKİYE İSE KÜBA VE 

ÇİN NE OLUYOR

Almanya

Dünyada kalan son kominist devlet 
Türkiye. Şimdi özelleştirme adı altında 
talanı savunanların sloganı bu. Bu sözü kul
lanması İçin bir kişinin tam cahil ya da 
kasıtlı davranması söz konusudur.

Bu beylere hatırlatırım, bilmiyorlarsada 
ben öğreteyim; sosyalizm ile kominizm aynı 
şey değildir. Aynı zamanda kapatllazmde 
tamamen özelleşme değildir. Ama genel 
kültür yoksun kişileri kutupda genel başkan 
ya da belediye başkanı yaparsanız, İşte 
böyle bilgi fakiri ve tam komedi ortaya 
çıkar.

Türkiye, kurulduğundan beri kominist ya 
da sosyalist olmamıştır. Sosyalizm bir sistem 
ve düzen meselesi olup, devletçilik ve 
kuram zinciridir. Halbu ki Türkiye'de her 
zaman karma ekonomi egemen olduğu 
gibi özel sektör her zaman desteklenmiştir.

Kominizm nihai .bir hedeftir, Sınıfsız 
toplum olarak ifade edebiliriz. Halbu ki 
sosyalizm işçi sınıfı hegemonyasını ve 
devletçiliği ifade eder. Dağdaki çobana 
bile böyle anlatsak, o bile bu farkı hemen 
anlar. Ama halkın en az 20 yıl gerisinde 
kalmış kurtarıcılar anlayamıyor.

Sosyalizm, toplum çıkarlarını, birey 
çıkarlarından üstün tutan gelir dağılımında 
devlet denetimini getiren sistemdir. Bu 
bağlamda değişik sosyalist görüşlerde 
ortaya çıkmıştır. Adaletsiz gelir dağılımına 
karşı çıkarak toplumsal örgütlenmeyi 
savunmak yeni değildir, insanlık tarihiyle 
başlar. Örneğin, .ünlü eski grek düşünür 
Herakleitos ta M.Ö. bu olgunun temel 
taşlarından biridir.

Temel sözü (Herşey karşıtların kavgasın 
dan başlar) ile şekillenmiştir. Yine ilk çağlar - 
da grek düşünür, platon devlet adlı 
yapıtında tüm zenginliklerin paylaşıldığı bir 
sistem getirmiştir. 16. ncı yüzyılda bu 
görüşler öne çıktı, ama esas olarak 19.ncı 
yüzyılda şekillendi sosyalist görüş.

Simon, Thamos More, Owen, Fourirer, 
çağdaş sosyalizmin kurucuları sayılır. 19.ncı 
yüzyılın ortasında ise sahneye 
FriedrichEngels ve Kari Marx çıkmıştır. Daha 
sonra bu sistem marksizm olarak özdeşleşti. 
Marx'a göre, kapitalist sistemde iki temel 
sınıf olan Burjuvazi- ile işçi sınıfı arasında 
uzlaşmaz bir çelişki vardır. Genel olarak 
Engels ve Marx'ın sistemi bilimsel sosyalizm, 
onlardan önceliklerde ütopyalı sosyalizm 
olarak tanımlanır.

Önerim kurtarıcı rolöndüke üniversiteli 
cahillerin, genel kültürlerini artıracak yapıt
ları okumalarıdır.

Bu sayede hem sosyalizmi öğrenirler, 
hem de halkın en az 20 yıl gerisinde olduk
ları içinde aradaki mesafeyi azaltırlar.

Hem devletten beslenecek, vergi iade
si, indiimi alacaksın, belediye teşviklerinden 
yararlanacak, belediye arazilerini ucuza 
kapatacak, sonrada devletten şikayet 
edeceksin. Buna halk diliyle söyleyelim. 
“Nankörlük" denir.

Bugün Amerika'da dahil bütün liberal 
ülkelerde devletin olmadığı yer yoktur. Bu 
beyler sanayici olmayı, ticaret yapmayı 
devletten ayrı bir şey, soyut bir kavram 
sanıyorlar. Bu kafa ile dünyaya açılmayı 
bekliyorlar, açılsalar ancak denize açılırlar. 
Önce genel kültürlerini düzeltsinler sonra 
ülke yönetimine talip olsunlar.

Neyse ben bir fedakarlık daha yaparak 
dünyadaki kİ sosyalist (bu genel yoksunları
na göre kominist) ülkeleri sayayım. ÇİN- 
KÜBA, KUZEY KORE, BURMA (Aman dikkat, 
bu beyler hurma sanabilir) Eritre, Chad, 
Macoa, Mozambik, Angola vb. birde müs- 
lüman olmakla beraber sosyalist ilkeleri, 
devletçiliği benimsemiş; Suriye, Libya, 
Sudan, Moritanya, Madagaskar vb., bitme
di Avrupa'dan örnek verelim. Özelleştirmeyi 
en azda tutmuş devletçiliğin her alanda 
%80-90'.a ulaştığı İskandinav pikeleri 
(Finlandiya, İseç, Norveç), Fransa, Almanya 
var. Ne yazıkki bu beylerin tahmini tutmadı, 
Türkklye şimdiden liste dışı, sosyalizm dışın - 
da kaldı. Aslında bu beylerin anladığı dilde 
kominist ülke ararsak bu sayıyı en az 150 
ülkeye çıkartabiliriz. Örneğin Asya'da 
Moğolistan, Tibet, Tacikistan, Laos, 
Kamboçya, Vletham, Avrupa'da, İzlanda 
yine aşiret yönetimi olmakla beraber, 
bırakın özelleşmeyi İnsan haklarının 
olmadığı, kadınların araba kullanmasının 
İnsan haklarının olmadığı, kadınların araba 
kullanmasının dahi yasak ülkeler var. 
Örneğin Suudi Arabistan, Son kominist 
devlet Türkiye gibi sözlerle özelleştirmeye

kılıf hazırlamayı bıraksınlar. Gülünç 
olmasınlar.

Hürriyet Gazetesindeki ekonomi yazan 
Enis Berberoğlu bile “Son sosyalist devlet 
Türkiye" diyenleri bir güzel makaraya almış, 
dalgasını geçiyor. Olursa cehaletin ancak 
bu kadarı olur.

Bir.de belediyelerle ilgili söyledikleri; 
belediyeler ticaretle uğraşmaz, işte dünya
da bu durumda bir Türkiye var, akıllarınca 
birde bunlara “Bit" diyerek dalga geçerler. 
Devletçilikteki sözlerimi belediyeler içinde 
söylüyorum, susun ki sizi adam sanalım. 
Yalan, yanlış, kamuoyu yaparak ancak 
kendinizi kandırırsınız.

Dünyada'da Avrupada'da her belediye 
ticarette uğraşır. Örneğin Almanya'da 
belediyeler sonuna kadar ticaret yapar.

Bazı işlerini sıralayalım; otobüs işletirler, 
aydınlatma, su kanalizasyon, asfalt işleri 
yapar, bunlarla ilgili parayı toplar, kendi 
arazilerini kiraya verirler, yeni ev yapar, 
bunları kiraya verirler. Asfalt, taş, seramik, 
marangozluk işletmeleri vardır.

Yine belediyeler geliri az olanların, ev 
kirasını öder, yakacak alır, para yardımı 
yapar. Türkiye'deki belediyeler birazda 
bunları örnek alsa ya.

Almanya'da eğitim parasızdır, herkesin 
sağlık güvencesi devletçe karşılanır. Hiç bir 
yerde çalışmayanlarında sağlık güvencesi 
devletçe karşılanır. Örneğin İranda, 
Norveçte Yeni Hebridlerde de eğitim 
parasızdır. Yani en fakir ülkeden tutunda, 
en zengin ülkeler kadar, eğitim parasızdır. 
Öyleyse bu Türkiye'de eğitim paralı olsun 
dilenler hangi akla hizmet ediyorlar. Nedir 
bu bencillik, nedir bu halk düşmanlığı?

Türkiye'de gerek bölgesel, gerekse 
büyük basında, tüm medyada, binlerce' 
yazar var, örneğin "Belediyeler ya da 
devlet" ticaretle uğraşmaz ya da bunlar 
tamamen özelleşsin, ya da eğitim paralı 
olsun diyenlere, neden bir soru sorma zah
metine katlanmıyorlar, soracakları soru çok 
kolay, Avrupa'dan Dünya'dan bir örnek 
verin deseler sonrada kendileri dünya 
ilkelerini örnek verip, böyle kişilerin doğru 
söylemediklerini sürekli yazsalar, bu mey
danı boş bulanlar ağızlarını açamazlar. 
Tabi bunu yapan yazarlar var. örneğin,' 
Yalçın Pekşen, İlhan Selçuk, Toktamış Ateş 
be nimde çok takdir ettiğim Mümtaz Soysal 
Hoca ye 10 kadar yazar. Ama bu daha 
çok yazar yaptığı zaman'halkda kendisine 
yalan, yanlış örnekler verildiğini o kadar 
uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'de BM'ye 
üye devletlerin hemen hepsinin büyükelçi
leri, konsolosları var, onlara sorulsun 
bakalım, ülkemizde eğitim paralımı yoksa 
parasız mı diye? Hemen hepsinin yanıtı 
hazır olacaktır. Eğitim parasızdır diyecek
lerdir.

Zengin insanların özelleştirmeyi 
İstemeleri bir yerde normaldir, ama fakir 
insanların kafasının karıştırılıp özelleştirme - 
den yana yapılması tam bir kara mizahtır. 
Herşey paralı olursa, o fakir ihsanlar ne 
hastaneye gidebilir ne de çocuğunu okula 
gönderebilip Kendilerine güzel sözler söy
leyip kandıranlardan uzak dursunlar. 
Örneğin Avrupa gibi, Almanya, İsveç gibi 
olmasını istiyorum her şeyin desinler. 
Almanya'da zengin ailelerin bile büyük 
çoğunluğu, çocuklarını parasız devlet 
okullarına gönderiyorum. Türkiye'de ise zor 
geçinen aile lerde bile özel okul özentisi 
var, artık böyle kompleksler bırakılsın. 
Yemedim, giymedim, çocuğumu özel 
okula gönderdim diyenler var, iyi halt ettin, 
devlet okullarının suyumu çıktı. Bir aile 
çocuğu için kendini yıkmamalı, çocuğu da 
alleside olanakları paylaşmayı bilmelidir. En 
İyi eğitim devlet okullarında verilir, yeter ki 
müfredat tam uygulansın, hocalar tam 
olsun.

Türkiye, Avrupa' ülkeleri gibi sosyal bir 
devlet olsun, başka ülkelere değil, önce 
kendi geliri az vatandaşlarına yardım etsin.

Birde Avrupa'daki türk vatandaşları- 
artık gurbetçi Almancı değildir. Artık kendi
lerine Avrupa Türkleri diyerek buraya kesin 
yerleşmişlerdir. En az Türkiye kadar güzel bu 
Avrupa'da kalıcıdırlar. Bende dahil tüm 
Avrupa'ya yerleşen Türklerln hemen' hepsi 
buraya temelli yerleştik, bizim amacımız 
Türklyemlz İle köprü kurmak, yerleştiğimiz 
ülkelerdeki uygulamaları yazarak 
kamuoyuna aydınlatmak aynı zamanda 
da Türkiye'yi de Avrupa'da tanıtmaktır.

Üretim faaliyetlerinde, finansmanın önemi çok büyüktür. Hle, uygun şart- 
lordaki kredi kaynaklarına sahip olmak, en önemli bur unsurdur.

İşte bu durumu kavrayan sanayiciler, bir bankaya, sahip olmanın gereği
ni anladılar.

Holding bünyesine katılacak bu banka sayesinde, çok uygun şartlarda 
krediler kullanılırken, Bankacılık faaliyetleri ile de, büyük karlar sağlanacak
tır. Hele, 1980 li yıllardan sonra, Bankacılık ve sigortacılığa verilen teşvikler, 
"Bankaları" sanayi tesislerinden çok daha karlı duruma getirmiştir.

1987 yılından itibaren"KIT'leri faiz batağına sürükleyen, bir başka deyişle ' 
"batıran", işte bu uygulamalar olmuştur.

Artık, büyük sanayi liderlerinin bir çoğu, banka sahibi olmuştur.
Bu bankaların, kredi desteği ve karları ile yalnız ülke çapında değil, dünya 

çapında holding olma yoluna girilmiştir.
Bu arada, İtalyan “Milan Kulübünün Başkanı" ve üç televizyon kanalı 

sahibi ünlü bir sanayici de, bizimkiler tarafından ilgi ile izlenmektedir.
Bu ünlü sanayicinin, “Medyasının da desteğiyle", İtalyanın Başbakanı 

olması, ilgiyi daha da arttırmıştır.
Şimdi artık.. Sanayi Tesisinden ve Bankadan sonra bir televizyon kanalının 

da, sahibi olma zamanı gelmiştir.
Teknoloji gelişmiş, Bilgi-toplumu çağına girilmiştir.
Artık, siyasi partilerin ve hükümetlerin aldığı kararlara "bazen tavır koy

manın" bazen de "ölesiye desteklemenin” zamanı gelmiştir.
Bu televizyonlarda, "yapılacak tempolu yayınlarda" hep halkın refahı İçin 

çalışıldığı gündeme getirilecek,ama hep "holding çıkarı" ön planda tutula
caktır.

Evet.. Artık üçgen tamamlanmıştır.
Bir köşesinde sanayi tesisleri, bir ucunda Bankalar ve üst köşeyede tele

vizyon yerleşmiştir.
Şimdi sıra, ver yansın etmeye gelmiştir.
Artık, çıkarlarına uygun olmayan yasa ve uygulamalar getiren hükümete 

ver yansın edilecektir.
Kameralara, halkın bir kısmı getirilecek ve bunlarında "uygulamaları 

desteklemediği" konusunda kamuoyu oluşturulacaktır.
Rakiplerde, bu hücumlardan payını alacaktır.
Hem sindirilecek, hem de belki bu manevi baskılarla televizyonlarına 

reklam vermeleri sağlanacaktır.
Bu, haber-proğramlar, "tüyü bitmemiş yetimler adına yapılacak" ve “yol

suzluklar amansız bir şekilde takip ediliyor" intiharı verilecektir.
Ama., çıkar çatışmaları, eninde sonunda, bu holdingleri de, birbirlerine 

düşürmüştür.
Yasalardaki boşluktan istifade ederek, yayınlarına başlayan bir televlz 

yon kuruluşu, Enerji Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ihtilafa 
düşünce, yasalara ve Anayasa Mahkemesine ihtiyacı olduğunu hatırlaya- 
bilmiştir.

İddiaya göre, “yolsuzlukların bir numaralı takipçisi olan bu televizyon", 
küçük ortaklarının ve devletin 7.6 (trilyonunu) kaybetmiştir.

Bu paranın, holding bünyesindeki diğer şirketlere kaydırıldığı ve hesap şe 
rifelerinin çözülemediği iddia edilmektedir

Bu noktada insanın aklına ister istemez şunlar geliyor.
"Beyler, miilçt adına yolsuzlukların üstüne gitme edebiyatını bırakın lütfen"
Önce, kendinizi düzeltin. Buna çok ihtiyacınız var. Sayenizde, millet kimin 

ne mal olduğunu çok iyi biliyor. Ülkemizdeki esas kirlilik budun
Hava kirliliği, deniz kirliliği bunun yanında hiç kalır.
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Tanıtım Hizmetleri

Yılbaşı eşantiyonları- Takvim- Saat- Kalem- Anahtarlık* 
Kağıtlık- Ajanda- Çakmak- Kalemlik- Çay Altlıkları-
Duvar Takvimleri - Masa Takvimleri- Yüzlerce zengin çeşit

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 
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Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- 
Bilet - Kitap- Müstahsil Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-EI İlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A 
GEMLİK

Tel : 513 17 97

Bir.de
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GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadları yazılı mükellefler bilinen adreslerinde aranmışlarsada bulunanamış olu,p kendilerine bu ilan listesinde yazılı vergi ve ceza İhbarnameleri ile

ödeme emirleri tebliğ edilememiştir.
i İş bu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde muaurıugumuze bizzat veya bılvekale müracaat etmeleri ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini

bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairemize müracaat etmeyen veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı Vergi

Usul Kanunu'nun 103,104,105 ve 106'ncı maddeleri uyarınca ilan olunur.
ÖDEVLİNİN AMME ALACAĞININ TAP-90/36 Şükran Atangüç 1990 Tapu Harcı

Hesap No
TPC- 189

| TPC - 256
TPC - 284
TPC - 283

Adı Soyadı
Bekir Kızılkaya 
Anmet Erdoğan 
Hüseyin Samanlı 
Osman Soner

Yılı
1990
1990 '
1990
1990

Nev'i
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.

TAP-90/38 İbrahim Kesenler 1990 Tapu Harcı
TAP-90/39
TAP-90/40
TAP-90/42
TAP-90/43

A. Tülin Birgül 
Hikmet Aktepe 
Bekir Yüksel 
Bekir Yüksel

1990
1990
1990
1990

Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı

TPC - 282
TPC - 259
TPC-377
TPC - 327
TPC-316
TPC - 292
TPC-517
TPC - 395

Recep Kürşat
Durdu Gün
Şaban Yalçın
Hüseyin Serbest
Fikret İbre
Haşan Hüseyin Uludağ
Güven Parlak
Hilmi Aydın

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990 / ■
1990

T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.

TAP-90/43
TAP-90/43
TAP-90/44
TAP-90/44
TAP-90/45
TAP-90/46
TAP-90/46
TAP-90/47
TAP-90/47

Güler Fındık 
Muharrem Fındık 
Bekir Yüksel 
Süreya Gital 
Bekir Yüksel 
Şaban Yetim 
Hüseyin Gülhan 
Zafer Güçlü 
Yunus Erkaplan

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı

TPC - 560 Ahmet Kuşkaya 1990 T.P.C. TAP-90/48 Bekir Yüksel 1990 Tapu Harcı
TPC - 547 Mustafa Karadağ 1990 T.P.C. TAP-90/49 Pektan Aykut 1990 Tapu Harcı
TPC - 561 Adem Akçaş 1990 T.P.C. TAP-90/52 Ülker Ürgen 1990 Tapu Harcı
TPC - 555 Osman Çetinkaya 1990 T.P.C. TAP-90/205 Satılmış Seren 1990 Tapu Harcı
TPC - 548 Mustafa Karadağ 1990 T.P.C. TAP-90/206 Feride Tosun 1990 Tapu Harcı
TPC - 717 Emin Tokatlı 1990 T.P.C. TAP-90/207 ~ Necmettin Emre 1990 Tapu Harcı
TPC-716 Suat Alkaç 1990 T.P.C. TAP-90/207 Aynur Ülker 1990 Tapu Harcı
TPC - 715 Hilmi Zeybek 1990 T.P.C. TAP-90/209 Muzaffer Bakkal 1990 Tapu HarcıTPC - 695
TPC - 679
TPC - 662
TPC - 733
TPC - 788
TPC - 805
TPC - 825
YİY-12
YİY -29

Kemal Maviçiçek 
Haşan Turfan 
Tansu Mandabaş 
Haşan Özat 
Tayfur Er 
Rıfat Aybey 
Erdoğan Çoban 
Yaşar Akbaş 
Özgür İşlek

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C.
T.P.C. 
YİY 
YİY

TAP-90/211
TAP-90/211
TAP-90/210
TAP-90/210
TAP-90/212
TAP-90/213
TAP-90/213
TAP-90/214
TAP-90/214

Asım Sağım 
Behiye Sağım 
Nusrettin Erdoğan 
Fatma BursalI 
Bekir Babayiğit 
Bihali Çevik 
F'raz Çevik 
Selami Çiftçi 
Sevim Pehlivan

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı

YİY -30
YİY -41

Nusret Birlikler
Ahmet Yılmaztürk

1990
1990

YİY
YİY TAP-90/216

TAP-90/219
Hayri Ayvalı-Esat Benli 
Musa Yavuz

1990
1990

Tapu Harcı
Tapu Harcı

YİY -36 T. Aydemir Deliçay 1990 YİY TAP-90/219 Levent Kayaalp 1990 Tapu Harcı
MAH-259 Aşur Bayındır 1990 MAH. H. TAP-90/220 Ömer Çakır 1990 Tapu Harcı
MTV-30 Turhan Özdemir 1990 M.T.V. TAP-90/220 Yusuf Aytaç 1990 Tapu Harcı
YİY -42 Zeki Demirkale 1990 M.T.V. TAP-90/221 Nursel Koyuncu 1990 Tapu Harcı
YİY -8 Yıldırım Kökyar 1990 M.T.V. Û TAP-90/223 Mehmet Sandal 1990 Tapu Harcı
YİY -13 M. Kemal Gürsel 1990 M.T.V. ? TAP-90/224 Mehmet Sandal 1990 Tapu Harcı
YİY -26 Mutlu Aksu 1990 M.T.V. TAP-90/225 Fikri Avcı 1990 Tapu Harcı
PAR-1384 Muzaffer Günaydın 1990 PAR.C. TAP-90/225 Tahir Çuhadaroğlu 1990 Tapu Harcı
PAR - 1380 Özgür Yılmaz 1990 PAR.C TAP-90/227 Sadullah Bilgiç 1990 Tapu Harcı
GA-5415 Cemal Kaplan 1990 Gelir V. TAP-90/228 Rüstem Gürpınar 1990 Tapu Harcı
GB-4834 A. Özgeç-M. Gül Özgeç 1990 G.V.T. TAP-90/229 Süleyman Kalemci 1990 Tapu Harcı
MAH-400 Morcel Bartı 1990 MAH. H. TAP-90/229 M. Zeki İlhan 1990 Tapu Harcı
KDV-5207 Cevdet Turan 1990 KDV TAP-90/230 Mehmet Kısaoğlu 1990 Tapu Harcı
GA-5242
GA-5207
GB-5194
GA-4887
GA- 4868
GA-4796
KDV-4658

Ayhan Aydoğdu 
Cevdet Turan 
İdil Deniz Müşt. ört. 
Zeki Deliçam 
İsmail Ekşi 
Bedri Şener
Asım Karamahmutpğlu

1990
1990
1990

. 1990
1990
1990
1990

Gelir V.
Gelir V.
G.T.V.
Gelir V.
Gelir V. 
Gelir V. 
KDV

TAP-90/230 
TAP-90/232 
TAP-90/232 
TAP-90/233 
TAP-90/233
TAP-90/236 
TAP-90/238

Yaşar Dil 
Ahmet Bilgin 
Şemsettin Beki 
Bedia Balcı 
A. Hikmet Konya 
Fevzi Bilgin 
Ahmet Özmen

1990
1990
1990
1990
1990
1990

Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı 
Tapu Harcı

GA-4491 Haşan Sevim 1990 Gelir V. TAP-90/238 Orhan Karataş 1990 Tapu Harcı
GG-4386 Mustafa Oğuz 1990 G. Gelir TAP-90/239 Hamdi Aydın 1990 Tapu Harcı
GG-4231 Kemal Şeker 1990 G. Gelir TAP-90/241 Sevim Pehlivan 1990 Tapu Harcı
GB-4120 Zafer Görgöz 1990 GVT TAP-90/244 Hüseyin Er 1990 Tapu Harcı
GB-4057 •„ Zeki Kılıç 1990 GVT TAP-90/245 Bahriye Benli 1990 Tapu Harcı
GB-3926 Şemsettin Muhtaç •, 1990 GelirV.-GVT TAP-90/245 Esat Benli 1990 Tapu Harcı
TAP-90/02 Yaşar Meriç' 1990 Tapu Harcı TAP-90/246 Nezini Baysal 1990 Tapu Harcı
TAP-90/03 Ayşe Bahar 1990 Tapu Harcı TAP-90/248 Osman Vural 1990 Tapu Harcı
TAP-90/03 Dizer Konca 1990 Tapu Harcı TAP-90/251 Haşan Yavuz 1990 Tapu Harcı
TAP-90/03 Ayhayat Soylu 1990 Tapu Harcı TAP-90/251 A. Recep Gürbüz 1990 Tapu Harcı
TAP-90/4 A.Bahar-D.Konca-A. Soylu 1990 Tapu Harcı TAP-90/252 Leman Duyan 1990 Tapu Harcı
TAP-90/5 Necat Can 1990 Tapu Harcı TAP-90/253 Cem Konu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/5 Göngür Can 1990 Tapu Harcı TAP-90/254 Mesude Şen 1990 Tapu Harcı
TAP-90/7 Münire Erden 1990 Tapu Harcı TAP-90/254 İsmail Kale 1990 Tapu Harcı
TAP-90/9 Ali Ay 1990 Tapu Harcı TAP-90/239 Mustafa Ronebaşoğlu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/9 F. Nuran Günal 1990 Tapu Harcı TAP-90/255 Muhittin Yetim 1990

1990
1990
1990

Tapu Harcı
TAP-90/10 Şehime kurt 1990 Tapu Harcı TAP-90/255 Şaban Yetim Tapu HarcıTAP-90/11 Şehime Kurt 1990 Tapu Harcı TAP-90/257 Nursen Kalemci Tapu Harcı

Tapu HarcıTAP-90/11
TAP-90/14

Ethem Altın
Sevim Gültekin

1990
1990

Tapu Harcı
Tapu Harcı

TAP-90/257
TAP-90/259

Süleyman Kalemci 
Safi Kurtiş

TAP-90/17 Derviş İçli 1990 Tapu Harcı TAP-90/259 Sabahattin Göktaş 1990 Tapu Harcı
TAP-90/17 Sabrı Akdoğan 1990 Tapu Harcı TAP-90/260 Mualla Sütmen 1990 Tapu Harcı
TAP-90/19 Vaiide Karadeniz 1990 Tapu Harcı TAP-90/261 M. Zeki Turan 1990 Tapu Harcı
TAP-90/20 Birol Sümercigil 1990 Tapu Harcı TAP-90/263 Erhan Akoç İ 990 Tapu Harcı
TAP-90/21 A. İhsan Ökten 1990 Tapu Harcı TAP-90/263 Hayrettin Ünal 1990 Tapu Harcı
TAP-90/22 Adnan Kılıç 1990 Tapu Harcı TAP-90/263 Melahat Aydoğan 1990 Tapu Harcı
TAP-90/28 İ. Adnan Erdoğan 1990 Tapu Harcı TAP-90/264 Nejat Çelik 1990 Tapu Harcı
TAP-90/28 Nermin Kurkan 1990 Tapu Harcı TAP-90/133 Melahat Özdemir 1990 Tapu Harcı
TAP-90/29 Arzu Akyol 1990 Tapu Harcı TAP-90/134 Sabri Sarı 1990 Tapu Harcı
TAP-90/30 Kamil Benli 1990 Tapu Harcı TAP-90/137 Candan Pehlivan 1990 Tapu Harcı
TAP-90/30 Aymelek Boz 1990 Tapu Harcı TAP-90/141 Abdullah Çelik 1990 Tapu Harcı
TAP-90/31 Sezai Erol 1990 Tapu Harcı TAP-90/143 İbrahim Uçak 1990 Tapu Harcı
TAP-90/31 Sevgi Hülükü 1990 Tapu Harcı TAP-90/145 Muzaffer Yamaş 1990 Tapu Harcı
TAP-90/32 Melihe Çakan 1990 Tapu Harcı TAP-90/146 A. Rıza Gülsün 1990 Tapu Harcı
TAP-90/33 Şevki Türen 1990 Tapu Harcı TAP-90/147 Kurtuluş Coşkun 1990 Tapu Harcı
TAP-90/33 Nalan Türen 1990 Tapu Harcı TAP-90/147 Ahmet Dereli 1990 Tapu Harcı
TAP-90/34 Emel Akçay 1990 Tapu Harcı TAP-90/150 Arif Keskin 1990

1990
Tapu Harcı

TAP-90/34 Ahmet Kazanoğlu 1990 Tapu Harcı TAP-90/151 Gülizar Benli Tapu HarcıTAP-90/35 M. Kazım A kay 1990 Tapu Harcı
TAP-90 35 Mukaddes Akay 1990 Tapu Harcı Davamı 6. Sayfa'da
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S. ncl sayfanın devamı TAP-90/118 Kazım Keskinoğlu 1990 Tapu Harcı x
Hesap No : Adı Soyadı: Yılı Nevi TAP-90/124 Haydar Aydın 1990 Tapu Harcı
TAP-90/151 S. Vedat Benli 1990 Tapu Harcı TAP-90/124 Sabri Özdemir 1990 Tapu Harcı
TAP-90/152 Necati Çavuş 1990 Tapu Harcı TAP-90/125 Cahit Dinç 1990 Tapu Harcı 1
TAP-90/155 Erol Çaktu 1990 Tapu Harcı TAP-90/127 Erdoğan Erel 1990 Tapu Harcı ı 1
TAP-90/157 Halide Doğruyol 1990 •Tapu Harcı • TAP-90/132 Mehmet Sarıoğlu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/160 Süleyman Altıncı 1990 Tapu Harcı TAP-90/132 Zeynep Sanoğlu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/160 Haşan Sipahioğlu 1990 Tapu Harcı TAP-90/265 H. Engin Sağlık 1990 Tapu Harcı ' j
TAP-90/158 M. Zeki .Göncü 1990 Tapu Harcı TAP-90/269 Hüseyin Sipahioğİu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/165 H. Sabrl Erdem 1990 Tapu Harcı TAP-90/269 Nermin Hacılar 1990 Tapu Harcı 1 t
TAP-90/165 Yunus Artunç 1990 Tapu Harcı TAP-90/270 Orhan Aydı 1990 Tapu Harcı
TAP-90/166 Fehmi Paksoy 1990 Tapu Harcı TAP-90/271 Ahmet Durdu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/166 A. Erdal Paksoy 1990 Tapu Harcı TAP-90/274 Sezer Konu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/169 Abdullah Güven 1990 Tapu Harcı TAP-90/278 Salih Özen 1990 Tapu Harcı
TAP-90/169 Ahmet Güven 1990 Tapu Harcı TAP-90/280 Yusuf Özgümüş 1990 Tapu Harcı
TAP-90/160 Neyin Eriş 1990 Tapu Harcı TAP-90/282 Selim Bircan 1990 Tapu Harcı
TAP-90/1 70 Engül Mutlu 1990 Tapu Harcı TAP-90/283 Osman Özmerdivenli 1990 Tapu Harcı
TAP-90/1 72 Ayşe Çakır 1990 ' Tapu Harcı TAP-90/284 Melike Durmaz 1990 Tapu Harcı
TAP-90/175 İsmet Özdemir 1990 Tapu Harcı TAP-90/284 Nurettin Özdü 1990 Tapu Harcı
TAP-90/1 75 Hüseyin Özkan 1990 Tapu Harcı TAP-90/287 Hüseyin sipahioğlu 1990 Tapu Harcı
TAP-90/176 Emine Babal 1990 Tapu Harcı TAP-90/288 Tamer İpeksal 1990 Tapu Harcı
TAP-90/176 Mihribe Yalçın 1990 Tapu Harcı TAP-90/288 S. Taner İpeksal 1990 Tapu Harcı
TAP-90/177 Mihribe Tatar 1990 Tapu Harcı TAP-90/289 Münevver Aydın 1990 Tapu Harcı
TAP-90/177 Birgül Demirci 1990 Tapu Harcı TAP-90/29İ Mehmet Korkmaz 1990 Tapu Harcı
TAP-90/178 Halil Tekin 1990 Tapu Harcı TAP-90/294 Yüksel Güner 1990 Tapu Harcı
TAP-90/179 Hanife Karataş 1990 Tapu Harcı' TAP-90/294 Feride Çetin 1990 Tapu Harcı
TAP-90/179 Numan Oruçoğlu 1.990 Tapu Harcı TAP-90/295 Ahmet Tüfekçi 1990 Tapu Harcı
TAP-90/180 Fatma Mutlu 1.990 Tapu Harcı TAP-90/296 Mehmet K. Hamam 1990 Tapu Harcı
TAP-90/181 Meliha Faraş 1990 Tapu Harcı GG/5475 Nuran Akay 1993 G. KDV Ceza
TAP-90/181 Mehmet Onar 1990 Tapu Harcı KE/2591 Orhan Altay 1991 Ceza
TAP-90/184 Sebahattin Sel 1990 Tapu Harcı KE/9972 Ayhan Akman 1992 G.KDV Ceza
TAP-90/184 M. Akın-E. Akın 1990 Tapu Harcı GA/829 Halil Altın 1993 EDV Ceza

TAP-90/18 7 Hamit Çiftçi 1990 Tapu Harcı GA/12748 Barbaros Akçaoğlu 1994 Usulsüzlük

TAP-90/189 - Ahmet Kara 1990 Taptı Harcı KD/10919 Ahmet Bahçe 1994 Ceza

TAP-90/190 İsmail Uzun 1990 Tapu Harcı 1150055584 Yavuz Aydın 1993 K.KDV Ceza

TAP-90/191 Niyazi Kaya 1990 Tapu Harcı 1130015506 Emir Kaya Aydın 1994 Öz. Usul.

TAP-90/192 Ulvi Tangil 1990 Tapu Harcı GG/13306 Şeref Aslan 1994 G.Gelir V.Ceza

TAP-90/194 Hüseyin Sipdhioğlu 1990 Tapu Harcı GG/13307 Soner Aslan 1994 G.Gelir V.Ceza

TAP-90/193 Elif Filiz 1990 Tabu Harcı GA/4764 Ergüven Bayram 1994 E.D.V.-N.A.V. 1

TAP-90/196 Vasfi Kop 1990 ■ Tapu Harcı GG/7758 Necati Baştürk 1993 Özel Usulsüzlük

TAP-90/196 Süleyman Kalemli 1990 Tapu Harcı 2220061423 Taner Çakır 1994 Ulsulsüzlük

TAP-90/197 Süleyman Kalemli 1990 Tapu Harcr GA/9555 Metin Çelik 1992 Gelir V.Ceza

TAP-90/198 A. Hamdi Alparslan 1990 Tapu Harcı GA/9769 Türkan Çelebi 1992 Gelir V. Ceza

TAP-90/199 N. Neşe Kocaer 1990 Tapu Harcı GG/13964 İsmet Çıtkıran 1.994 Özel Usulsüzlük

TAP-90/200 Mürvet Elektirik 1990 Tapu Harcı GA/6992 Hamdi Çetin 1994 Özel Usulsüzlük

TAP-90/199 Sedat Uysal 1990 Tapu Harcı ’ GG/10424 Ahmet Çetin '1992-93 G.K.D.V-Ceza

TAP-90/201 Hüseyin Çetinkaya 1990 Tapu Harcı GA/6377 Burhan Arpacı 1990 Gelir V.-Ceza

TAP-90/202 Hatun Cankurt 1990 • Tapu Harcı GA/5713 Mustâfa Akgül 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/202 Dilek Cankurt 1990 Tapu Hare GA/5714 Müşerref Akgül 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/203 Tevfik Boz 1990 Tapu Harcı GA/5986 Avni Alton 1990 Gelir V.-Ceza

TAP-90/204 “ O. Haldun Ateş 1990 Tapu Harcı G A/6010 Nesrin. Atak 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/204 M. Macit Ateş 1990 Tapu Harcı GA/5708 Nizamettin Aydın 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/205 Şevket Kart 1990 Tapu Harcı GA/6394 Rüstem Barış 1990 Gelir V.-Ceza

TAP-90/54 Örhan Yazıcı 1990 Tapu Harcı 1360005720 Arif bâlcıoğlu 1992 Gelir V.-Ceza

TAP-90/56 Abbas Şafak . 1990 Tapu Harcı 0910040508 M. Erdoğan Âşık 1994 • .Usulsüzlük

TAP-90/58 . S.Şadiye Önde 1990 Tapu Harcı .. ■ GA/6569 Haşan Balur 1991 Gelir V.-Ceza

TAP-90/58 Mustafa Kızıltepe 1990 Tapu Harcı GA/5742 Cevdet Doğru 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/60 Hatice Akelen 199.0 Tapu Harcı GA/5710 Muharrem Eken 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/60 Avni Sezgin 1990. Tapu Harcı GA/5712 Abdullah Fırat 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/61 H. Avni Şahinci ' 1990 Tapu Harcı GA/6380 Ali Fındık 1989 Gelir V.-Ceza

TAP-90/61 Sema Ündeğer . 1990 Tapu Harcı 4110005842 Suzan Gozlüklüoğlu 1994 EDV Usulsüzlük

TAP-90/62 Nejdet Muntiy 1990 Tapu Harcı' 4440002674 Abdülvahap Güreşçi 1994 Usulsüzlük

TAP-90/63 Ali Kal 1990 Tapu Harcı GG/2703 Koksal Gü’rsoy 1994 G,GellrV-EDV Usz.

TAP-90/63 Mücella Erol 1990 Tapu Harcı GG/7763 Nesrin Tüzün 1991 Usulsüzlük

TAP-90/65 Tayler Aykaç 1990 Tapu Harcı GG/8316 Ayşe Salık 1991 Usulsüzlük

TAP-90/65 Erdoğan Aykaç 1990 Tapu Harcı GG/8571 Erol Bora 1991 G.GelirV-A Kusur

TAP-90/67 Ayşe Topçu 1990 Tapu Harcı G A/ 7994 İsmail Kalınyaprak 1991 Gelir V.

TAP-90/67 Şükran Mürgen 1990 Tapu Harcı GG/12962 Haşim Karak 1993 > GG-A kusur

TAP-90/68 Refi Kadimani 1990 Tapu Harcı GG/12962 Haşim Karak 1994 ' GG-Fon ceza

TAP-90/69 H. Mustafa Özen 1990 Tapu Harcı GB-13086 Mustafa Sokman 1994 GVT-Fon ceza

TAP-90/69 Zekiye Karcan 1990 Tapu Harcı GA/60T2 Ali Şen 1989 GA-Fon ceza

TAP-90/70 Belmâ Şener 1990 Tapu Harcj GA/5729 Akif Sel 1989 GA-Fon ceza

TAP-90/74 Fatma Bozkurt 1990 Tapu Harcı GA/6020 Servet Salık 1989 GA-Fon ceza

TAP-90/76 Nuran Akın 1990 Tapu Harcı GA/8219 Mümin Kocaoğlu 1994 GA-EDV ceza

TAP-90/77 Orhan Yazıcı 1990 Tapu Harcı GA/2745 Adnan Osmanoğlu İ 995 GA-Ceza

TAP-90/78 A. Kaşif Yılmaz 1990 Tapu Harcı GG/7762 Mevlüt Paçacı 1995 Özel Usulsüzlük

TAP-90/79 Osman Eşgeli 1990 Tapu Harcı GG/8367 Be?ay Öztürk 1993 KE- Kusur Cezası

TAP-90/79 Celal Turan 1990 Tapu Harcı GA/1196 Ünal Sarışen 1993 EDV-Kaçakçıhk

TAP-90/84 Sema Ülken ■1990 Tapu Harcı GA/5231 Mehmet Yavuzata • 1994 NAV-Kaçakçılık

TAP-90/85 ı Seyfettin Balakoğlu 1990 Tapu Harcı GA/ 1 773 Mustafa Ünal 1994 EDV- Usulsüzlük

TAP-90/87 Tayfun Candan 1990 ■ Tapu Harcı GA/9434 Zinnet Yazıcı 1994 EDV-kaçakçılık

TAP-90/81 Şükriye Işık 1990 Tapu Harcı GG/7814 Abdüiaziz Yıldız İ 993 KE-A. Kusur

TAP-90/81 Emin Coşkun 1.990 Tapu Harcı GA/8938 Kudret Yılmaz 1993 Kusur Cezası

TAP-90/82 O. Serdar Candan 1990 Tapu Harcı GB/9175 Aziz Ünsal ■ 1993 STP-Usulsuzluk

TAP-90/82 Murat Sürdem 1990 Tapu Harcı GA/4482 Temel Tüzmen 1993 GA-FON-EDV-Kaçakçılık

TAP-90/89 i, Zuhan Taşezen 1990 Tapu Harcı GA/14530 Muhittin Taşdemir 1994 Usulsüzlük

TAP-90/89
TAP-90/90

i. Çiğdem Sakscıoğlu 
A. Kaşif yılmaz

1990
1990

Tapu Harcı
Tapu Harcı

G A/7621
GG/14409

Ali Erdal Tekin
İbrahim Temel

1994
1994

EDV-Kaçakçılık
G-Gelir-EDV-FON A.Kus.Öz.Us.
Öz. UsulsüzlükTAP-90/90 Hikmet Tur 1990 Tapu Harcı GA/14189 Murat Temlzel 1994

TAP-90/91 Keriman Aymutlu 1990 Tapu Harcı KE/7619 Mustafa Uğursoy 1991 KE-Usulsuzluk
Usulsüzlük

TAP-90/91 Mehmet Yılmaz 1990 Tapu'Harcı KD/578 İsmail İpek 1994
TAP-90/92 Mehmet Yılmaz 1990 Tapu Harcı GA/5709 Ruhi Çakır 1989 GA-FON-Usulsüzlük

TAP-90/93 Fatma Özçellk 1990 Tapu Harcı 2400033708 Çelik Ağ. Nak. Ltd. 1994 Usulsüzlük 
Gelir Sav.S.

• Gelir V. Fon 
Gvt. Da. 
Mah. H. 
Gelir V.
Yiy-Bed. 
Gelir, Fon. 
KDV, GA-Geç. 
G. Gelir
G Gellr-Fon-Ceza-G. Faizi

TAP-90/93 İ. Zuhan Taşezen 1990 Tapu Harcı GA/1301 Dursun Bozan 1990
TAP-90/94 Fevziye Alpay 1990 Tapu Harcı GA/2081 Mehmet Yürür 1990
TAP-90/95
TAP-90/97

Huriye Türkücü 
M. Ali Kaşoğlu

1990 
İ 990

Tapu Harcı
Tapu Harcı

GB/1977 -
MAH-209

Necdet Bulut
Süleyman Şahin

1990
1990

TAP-90/103 Veli Uyğun 1990 Tapu Harcı GA/3629 Cemdi Yılmaz 1990
TAP-90/103 Hatice Özdemir 1990 Tapu Harcı YİY-31 H. Zeki Uslu 1990
TAP-90/104 M. AH Güngör 1990 Tapu Harcı GA/3152 Mehmet Karayılan 1990
TAP-90/104 İsmail Göngör 1990 Tapu Harcı GA/1175 Ahmer Acarlı Vrs. 1990
TAP-90/106 Selahattln Çenkçiler 1990. Tapu' Harcı GG/483 Ziya Nihat Çalım 1990
TAP-90/106 A. Baki Akdağ 1990 Tapu Harcı GG-1958 Ali Buluç 1990

Gelir V.
Gelir V.
Gelir V.
Gelir V

TAP-90/107 Hanife Cilcl 1990 Tapu Harcı GA-2421 Ali Acar 1990
TAP-90/107 Süleyman Sancar 1990 Tapu Harcı GA-1499 Mebrure Akça 1990
TAP-90/108 A. Serdar Calbay . 1990 Tapu Harcı GA-1728 Güner Canatar 1990

TAP-90/110 Recep Akyol 1990 Tapu Harcı GA-1852 Kemal İkizler 1990
Gelir V

TAP-90/111 M. AH Kül 1990 ■Tapu Harcı GA-1864 Dursun Yüce 1990
Gelir V

TAP-90/111 Suzan Güreş 1990 Tapu Harcı GA-1867 Ahmet Gülmez Vrs. 1990 Gpllr V — « M « u-
TAP-90/113 Bedla Yarışmazbaş •1990 Tapu Harcı GA-1869 Ahmet Doğan 1990 toei11 v- Devamı 8. Sayfada 

____ —



SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GEMLİK HASTANESİNİ KORUMA VE HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ ANA TUZUĞ

b<. '
Madde 6 - ÜYELİK NEVİLERİ VE HAKLARI:
d) Asil Üyelik : Seçme ve seçilme hakkına sahip olup aidat ödeyen ve tuzuk hu* . • •

Madde 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Derneğin adı "SSK Gemlik Hastanesini Koruma ve Hizmetlerini Geliştirme Demeği" olup, merkezi Sosyal Sigortalar Kurumu 

Gemlik Hastanesindeki 25 nolu odadır.
Madde 2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİNSÛRDÜRÜLECEK
ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
Derneğin amacı, Sosyal sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesini korumak ve hizmetlerinin gellştimek.
Derneğin bu amacının gerçekleştirebilmesi İçin sürdüreceği çalışma konuları;
Hastanenin korunması, hizmetin idamesi ve modern tıbbın gerektirdiği koşullara uydurularak geliştirilmesini teminen,
a) Hastanenin her türlü demirbaş, sarf malzemesi, temizlik hizmeti, tamirat, tadilat, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif 

ve bilimsel faaliyetçilerı için maddi yardımda bulunmak.
b) Kurum personeli ile ailelerinin ve diğer hastaların sağlık ve sosyal sorunlarında yardımcı olmak.
c) Tıbbi aıâştırmalar yapılmasını özendirmek ve bu konuda destek olmaya çalışmak.
d) İşçi ve halk sağlığı İle ilgili tıbbi kitaplar, broşürler, dergiler, film ve kasetler yayınlanmasına ve teminine yardımcı olmak.
e) Tüm hastane çalışanları için konferanslar vermek, paneller, seminerler ve kongreler düzenlemek ve bu masatta yurt 

İçinden ve yurt dışından bilim adamları davetetmek.
f) Hastane yönetiminin temsil gldererine destek olmak, (Genel Müdürlükçe her yıl belirlenecek limit dahilinde)
g) Hastanede uzun süre hizmet veren ve gelişmesinde katkısı bulunana personelin ödüllendirmek, emekli olanlar için ödül 

: törenleri İle hastane kuruluş yıldönümleri baloları düzenlemek.
h) Personelin ölüm, doğum vs. gibi günlerinde maddi ve manevi yardımda bulunmak olarak belirlenmiştir.
Madde 3- AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için;
a) Özel ve tüzel kişilerden yapılacak her türlü bağışı kabul eder. Toplanan bağışlardan, kendi faaliyeti ıcm gerekli otan 

harcamaları yaptıktan sonra artan meblağı gerçekleştirilmesi için sarf eder.
b) Kantin, çayocağı, kafeterya ve çiçekevl gibi tesisler açarak çalıştırır veya gerektiğinde kiraya vererek gelir elde eder. 

Ayrıca, ilgili makamlardan izin almak koşulu ile lokal açarak veya dernek bünyesinde sandık kurarak amacını gerçekleştirir.
Madde 4- DERNEĞİN KURUCULARI :

İSİM TABİYETİ MLSLEK İKAMETGAHI
Ümit YILIK T.C. Doktor Gazhane Cad. Toplu Apt. Kat :1 GEMLİK
Peyami ÇAĞLAR T.C. Diş Hekimi İstiklal Cd. Akset Ap. Kat ;2 GEMLİK
Mine AKDENİZ T.C. Eczacı Gazhane Cad. kumsal Sk. Körfez Apt. No:25 GEMLİK
Metin BARIŞ T.C. Ekonomist Cumhuriyet Mh. Uzay Apt. A Blok D:ll GEMLİK
İsmet YİĞİT T.C. Sendikacı Petrol İş Sendikası BURSA
Nuri HAN T.C. Sendikacı Petrol iş Sendikası BURSA
Cemil ACAR T.C. İSÇİ BP Tesisleri GEMLİK

Derneğin kurucuları listesi aşağıdadır:
Madde 5- DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI:
Üye olma hakkını kazanabilmek için;
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakkını kullanma ehliyetine sahip ve dernek kurm hakkına haiz bulunmak.
c) Üyelik için yazılıl müracaatta bulunmak ve yönetim kurulunca da üyeliğe kabul edilmek,
d) Derneğe her ay aidat ödemek ve diğer üyelik vecibelerini yerine getirmek, gereklidir.
2908 sayık Dernkeler Kanununun 4. maddesinin İkinci fıkrasının (g) ve (3) numaralı bendlerinden gösterilenler ile diğer 

kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve orta öğrenim öğrencileri derneğe üye olamazlar.
2908 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gösterilenler, bu bendde belirtilen 

yasak süresince dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olamayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında 
aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir

Fahri üyelik İçin ikamet şartı aranmaz.
Dernek yönetim kurulu: özel olarak hazırlanmış üye kayıt fişim doldurmak koşuluyla üyelik ıcm yapılan müracaatları en 

çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu sahibim, /azı ile duyurmak zorundadır. 
Kimse derneğe uye olmaya ve üyelikten çıkmaya zorlanamaz 

jokç^

i

üyeler eşit haklara sahip olup her üyenin genel kurulda bir oy hakkı varan
b) Fahri Üyelik : Kurumumuz faaliyetlerime maddi ve manevi yönden büyük katkıları olan ve yönetim kuraıü Kararı ile fân« 

üyeliğe atanan kişilerdir. Fahri üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip değildirlerAidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ancak ister
lerse toplantıyı izleyebilirler ve aidat ödeyebilirler.

Madde 7- ÜYELİKTEN ÇIKMA :
Her üye dilediği zama istifa etmek suretiyle dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak, dernek varlığı üzerinde hiçbir hak iddia 

edemez ve ayrılış tarihine kadar olan aidat borçlarını ödemek zorundadır.
Madde 8- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Aşağıdaki hareketleri görülen üye yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılır:
a) Denek aleyhine ve derneğin amaçlarına ayıkırı hareket edenler veya faaliyette bulunanlar.
b) 2900 Sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesindeki suçları isteyenler.
c) Dernek içerisinde siyasi mahiyette politik faaliyetlerde bulunanlar
Yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılan üye genel kurula kararın iptali için başvuruda bulunabilir. Genel 

kurulun karan kesin olup; itiraz mercii yoktur. Üye genel kurula başvurmadığı taktirde Yönetim Kurulu kararı kesinleşmiş olur.
İKİNCİ BÖLÜM
Madde 9- DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları şunlardır;
a) Genel kurul b) Yönetim kurulu c) Denetleme kurulu
Madde 10- GENEL KURUL:
Genel kurul derneğin en üst organıdır. Dernek asil üyelerinin bu araya gelmesiyle oluşur Olağan Genel.kurul en geç iki 

yılda bir yapılır ve Mart ayında yapılır. ,
Olağanüstü Genel Kurul ise. Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden en az 

1/5’nin yazılı istemi üzerine toplanır, bu durumda Yönetim kurulu yazılı olarak en geç bir ay zarfında üyeleri olağanüstü genel 
kuruta çağırmak zorundadır.

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Denetim kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu Genel Kurulu bir ay içersinde toplan

tıya çağırmazsa, denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunana üyelerinden birinin mürcaatı üzerine o yerin Sulh Hukuk 
hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11-ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin tam listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün 

önceden günü, saati ve ğündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır,
İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının hangi günde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile 

İkincisi arasında brakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Gerek birinci gerekse ikinci toplantı, mahallin en büyük mülkü amirliğine bir yazı ile duyurulur. Bu duyuruya toplantıya 

katılacak üyelerin bir listesini eklenir. Üyeler İkinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı 
ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belir - 
lilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilah verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırdkma tari - 
hinden itibaren en geç iki ay içersinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Madde 12- TOPLANTI YERİ:
Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir mahalle yapılamaz.
Madde 13- TOPLANTI YETER SAYISI:
Genel kurul, derenğe kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır.
ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, İkinci toplantıda çoğunluk aramaz. Ancak, ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı, 

dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri toptanının iki katından aşağı olamaz.
Madde 14- KARAR NİSABI:
Genel Kurul kararları, oyların yarıdan bir fazlası ile alınır. Ancak, derneğin feshine veya tüzüğün değiştirilmesine ilişkin tek

liflerin görüşülmesinde toplantı yeter sayısı dernek üyelerinin toplamının 2/3'üdür.
Derneğin feshi için yapılan ilk toplantıda 2/3 çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üyeler 11. maddeye göre ikinci toplantıya 

çağrılır. İkinci toplantıya üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması yeterlidir. Ancak, feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulu - 
nan üyelerin 2/3 çoğunluğu İle verilmesi zorunludur.

Madde 15- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
Derneğin genel kurul toplantısı ilanda belirtilen ve mahalli Mülki Amirliğine bildirilen gün ve saatte dernek merkezinde 

yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak, toplantı salonuna 

girerler.
13. maddede belirtilen tam sayı sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya 

görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip toplantıyı İdare etmek için bir başkan, bir 
başkan vekili ve iki katip açık oyla seçilir. Toplantının yönetimi başkana aittir.

Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte İmzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim 
kuruluna verilir.

Madde 16- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer atan hususlar gündem sırasına göre görüşülür. Ancak, toplantıda 

görüşülmesi İstenen diğer hususların veya gündem sırasında yapılması arzulanan sıra değlşlklllerlnln mutlaka gündeme konul - 
mas gerekir.

Madde 17- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Genel kuruluhh görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dernek organlarını seçmek.
b) Dernek tüzüğünü değlştlmek
c) Yönetim ve denetim kurumlarının raporlarını görüşerek İbra etmek.
d) Faaliyet raporlarını ve dernek bütçesini görüşmek, yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek 

kabul etmek.
e) Derneğin feshine karar vermek.

f) Dernek için gerekil taşınmaz malların satınalması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim kuruluna 
yetki verrhek

g) Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmektir.
Madde 18- YÖNETİM KURULU :
Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerden 7 asil üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde 7'de yeaek üye seçilir.
Baştabip Yönetim Kurulunda yer almamışsa, derneğin onursal başkamdir.
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri gizli oyla 2 yıl süreyle seçilir. Aynı üyeler müteakip genel kurulda yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulu seçimi izleyen 3 gün İçinde toplanarak kendi arasında görev bölümü yapar. Bu görev bölümü sonunda 

başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedar İle üyeleı belirlenir.
Yönetim kurul en az 15 günde bir defa veya lüzumu halinde başkanını bildiıeceği daha erken zamanda topların. Derneğin 

denetim kurulu üyeleri oya katılmamak koşuluyla yönetim kuıulu toplantılarına iştirak edebilirler.
Yönetim Kurulu en az 4 üyenin iştlraklariyle toplana ve kurarlarını çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde başkanını bulunduğu 

taraf çoğunlukta sayılır.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı 

düşerse mevcut yönetim kurulu veya denelim kurulu bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırır. Çağrının yapılmaması 
halinde, dernek üyelerinin birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçe - 
ceğı 3 kişiyi, bir ay içerisinde genel kurulu toplamak görevlendirir.

Madde 19- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği adli ve idari makamlar ile üçüncü kişilere karşı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına 

yetki vermek.
b) Derneğin geliılerinl toplamak.
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin yıll<k bilançosu ile çalışma raporunun hazırlayıp genel kuruldan 15 gün evvel 

denetçilere göndermek ve genel kuruta sunmak.
d) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve gerektiğinde hu bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarmalar yapmak.
e) Hastane yönetimince gösterilen ihtiyaçtan görüşüp karara bağlamak.
f) Derneğin amaçlarına uygun olarak konferanslar, kurslar, seminerler düzenlemek
ğ) Derneğin maksat ve gayeleri ile İlgili hususlarda hakiki ve hükmi şahıslarla sözleşmeler yapmak.
h) Üyelerin tahsil imkanı bulunmayan borçlarından....... TL. sın; kadar olanların terkinine karar vermek.
ı) Dernek tüzüğünü ve mevzuatınım kendisine verdiği diğer işleri yapmak.
Yönetim kurulu, üylerl ancak dernek geneli kuruluna karşı sorumluaurlar. Yönetim kurulu üyeleri çalışmalarından dolayı hiçbir 

ücret alamazlar.
Madde 20- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ:
a) Başkan : Derneği adil ve idari merciler ile hakiki ve hükmü şahıslar neznlnde temsil eder, derneğin tüm işlemlerinden sorum

ludur.
b) Başkan Yardımcısı: Başkanını vekilidir. Derneğin faaliyetlerinde başkana yardımcı olur, başkanını bulunmadığı zamanlar - 

da başkanını yetkilerine sahiptir.
c) Sekreter: Derneğin yazışmalarını yapar. Tüm evrakların yasalara uygun olarak düzenlenmsinl, defterlerin muntazan tutul

masını sağlar. Tüm defter ve belgelerin tutulması ve saklanmasından sorumludur.
d)Muhasip : Dernek gelirlerini ve giderlerini deftere muntazam kaydetmekle yükümlüdür. *
e) Veznedar: Üye aidatlarını toplar, derneğe verilecek her türlü yardım ve teberrirları kabul eder. Bütün gelirleri, 2908 sayılı 

dernekler kanununun 63. maddesinde ön görülen şekilde bastırılacak özel alındı belgeleri ile kabul eder.
f) Diğer iki üye : Dernek gelirlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak fatura ve senet karşılığı sarf eder. İşletme defteri ve 

kesin hesap bilanço defteri ile her türlü makbuz fatura ve senelerin işlenmesine ile muhafaza eilmesinden sorumludur.
Madde 21- DENETLEME KURULU
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere 2 yıl için genel kurulca seçilir. Genel kurulca yapılan seçimi takip eden 7 

gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri 
ve adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiirine bildirilir.

Denetlem kurulu, dernek hesap ve faaliyetlerinin en geç 3 ayda bir denetlemekle beraber, diledikleri zamanda da dernek 
işlerini her bakımdan kontrol ederler.

Denetleme kurulu üyeliği ile yönettim kurulu üyeliği aynı şahıs üzerine blrleşemez. Denetleme kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 
üyeleri kurum Genel Müdürlüğüne ve genel kuruluna kaışı sorumludurlar.

Denetleme kurulu üyesi, dernek menfaatleri iyle derneğin faliyet alanının ihlali hallerinde yönetim kurulunu yazılı olarak uyanı
larak bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

Dernek yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun göstereceği lüzum üzerine veya sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim 
Kurulu ya da Genel Müdürlüğünce görülecek lüzüm üzerine dernek işlemleri ve hesapları her zaman teftiş ve muratabeye tabi 
tütülür.

Denetleme kurulu, ayrıca derneğin tüm hesaplarını inceleme, harcamalarını bütçeye uygunluğunu denetlemek, gerektiğide 
genel kurulu toplantıya çağırmak izin yöneti kurutan başvurmak, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim ve genel kuruta 
sunmak ve mevzuatın kendisine tanıdğısaiı görevleri yapmakta görevlidir.

Denetleme kurulu üyeleri, bu çalısmataıından dolayı hibcbir ücret alamazlar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 22-DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Üyelerin ödeyeceği aidatlar, yıllık 120.00.-TL giriş aidatı ise 100.000.-TL. dir.
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi 

faaliyetlerden sağlanan gelirler.
c) Derneğin mal varlığındanelde edilen gelirler

. d) Bağışlar ve yardımlar
e) Yardım toplanan hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kruluşlardan yardım alabilmesi, içişleri Bakanlığımın İznine 

bağlıdır.
Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretiie maddi yardım kabul 

etmez ve bunlara yardımda bulunamaz.
Madde 23- DERER VE KAYITLAR
Dernek, defterlerin noterden tastlklettirmek koşuluyla aşağıdaki defterleri tutarlar.
a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimliklerini, derneğe giriş tarihleri aylık, yıllık aidatları bu defteıe yazılır.
b) Karar Defteri: Yönetim kurulu un karatan tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce 

imzalanır.
c) Gelir ve Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarından verildkleri yerler, açık 

ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
d) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen öe giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftre kaydolunur.
e) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu defterde gösterilir.
g) Alındı belgesi kayıt defteri
Madde 24: GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri, alındı belgesi İle.toplanır ve giderler harcama belgesi İle yapılğr. Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlar

da gösterileri daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı bel - 
gesi Maliye Bakanlığınca bastırılırBu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, dernkelere verilmesi, kullanılan lam denetlenmesi ve alı - 
nacak ücret, içişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı 

belgelerini mahllin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve cidat kabul edebilir.
Mahallin en büyük mülki amirliği bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onaylar.
Maliye Bakanlığımca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 

veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine Tescil ettirilir.
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.
Maddö 25- TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Dernek İkametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mata sahip otamazlar.
Dernekçe satın alman veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden 

itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre derek ihtiyacından fazla 
olduğu tespit edilenler İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir.

Madde 26- DERNEĞİN SANDIK KURMASI:
2908 sayılı dernekler kanununun 89. maddesine uygun olarak karını çeşitli adlar altında üyelerine dağıtmak şartıyla yiyecek, 

giyecek gibi zorunlu İhtiyaç maddeleinl ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere dernek, sandık 
kurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 27- CEZAİ HÜKÜMLER
Dernekler kanununun 13. maddesid ebelirtilen Han sorumluluğunu yerine getirmeyen yöneticiler aynı yasanını 78. maddesine 

göre para cezası ile cezalandırılır.
Genel kurul toplantılarının yasa ve tüzüğüne aykırı olarak yapılmasına neden olan dernek yöneticileri ilgili yasanını 78. madde - 

sine göre para cezası ile cezalandırılır.
Bildirimi süresi içinde yapmayanlar ile 30. maddeye göre deme organlarıma seçilenleri idareye bildirmeyenler aynı yasanını 78. 

maddesine göre para cezası İle cezalandırılır.
Dernek genel kurulunu dernek mekezinden başka yerde toplantıya çağıran yönetim kurulu üyeleri ve yetkili kişiler aynı 

yasanını 79. maddesi gereğince üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Dernekler kanununun zorunlu kaldığı işlemlerinin ve çeşitli cezayı müeyyideye bağlanan hükümlerini yerine getirmeyen yöneti

ciler hakkında dernekler kanununun ve yürürlükteki sair mevzuatın hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM ,
Madde 28- DERNEĞİN FESHİ:
Dernek genel kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Derneğin feshine karar verilebilmesi için 14. maddede belir 

tllen toplantı ve karar nisabının gerçekleşmiş olması gerekir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahlli en büyük 
mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir, kalan varlığı 
tarafından yapılır.

Hastanesine devredilir. Tasfiye işlemleri üç karşılık komisyon

Madde 29- SON HÜKÜMLER
İş bu tüzük 2908 sayılı dernekler kanununa göre hazırlanmış olup. 29 maddeden ibarettir.
Yeni yönetim kurulu asil üyelerinin İsimleri aşağıda belirtilmiştir:
Ümit Yılık. Mine Akdeniz. Nursen Küçükkeçe, Metin Barış. Adnan Öbek. Cengiz Salman, Zafer Muratoğlu
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6. Sayfanın devamı

Hesap No: ADI SOYADI YILI: NEVİ
GA-1891 Mahmut Kızıl 1990 G.Gelir V.
GA- 2026 Zekeriya Okşak 1990 Gelir V.
GA-2034 M. Zafer Kutbay 1990 Gelir V.
GA-2125 Ali Akşan 1990 Gelir V.
GA-2127 Aziz Şahinoğlu 1990 Gelir V.
G A-2196 Mehmet Çakır 1990 Gelir V.
GA-2384 Özcan Zurnacı 1990 Gelir V.
GA-2560 Arif Balcıoğlu 1990 Gelir V;
GA-2666 Yılmaz Timur 1990 G.V.T.
GA-2719 Osman Şakar 1990 Gelir V.
GA-2813 Ahmet Destegül 1990 Gelir V.
GA-2868 Naim Demir 1990 Gelir V.
GA- 2874 Yaşar Öncü 1990 Gelir V.
GA-2877 Mustafa Güler 1990 Gelir V.
GA-3001 Cihan Kurtuldu 1990 G.V.T.
GA-3044 Abdullah Tümoğlu 1990 G. Gelir V.
GA-3203 Hanife Çelen 1990 Gelir V.
GA- 3254 Avni Doğan Tavlasıoğlu 1990 Damga V.
GA -3259 Orhan Dursun 1990 Gelir V.
GA- 3277 N. Emin Ateşçi 1990 G.V.T.
GA- 3330 Şemşettin Aksıray 1990 Gelir V.
GA- 3425 Metin Uşak 1990 Gelir V.
GB-3478 Recep Mersin 1990 G.V.T.,
GG-487 İbrahim Dönmez 1990 G. Gelir
GG-5514 H. Mert Altuner 1990 G.Gelir
GA-780 İzzet Pehlivan Vrs. 1990 Gelir V.
GA- 5527 M. Emin Ateşçi 1990 Gelir V.
GA- 692 Hüseyin Karaçalı 1990 Gelir V.
KD- 666 Marmara İnş. Lmt.Şti. 1990 KDV
GA- 6648 Şükrü Bolu 1990 Gelir V. Basın: 1995/22

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ BŞK.
KONGRE İLANI

Derneğimizin yıllık 1. Olağan Genel Kurul toplan
tısı 14 Aralık 1995 Perşembe günü saat 12.30'da 
Tibel Oteline yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci 
toplantı 21 Aralık 1995 Perşembe günü aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Kongre divanı seçimi
3- 1997-98 dönem başkanının seçimi
4- 1996-97 dönemi yönetim kurulu seçimi
5- 1996-97 dönemi denetleme kurulu seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

SATILIK 
DÜKKANLAR 

Orhangazi caddesi 
Yeni Zeytin Hali 

yanında her biri 150 
m2 asma katlı 18 adet 

dükkan sahibinden 
satılıktır.

Müracaat ı AYBEY 
Mim. Inş. San. Ltd. Şti. 
Tel: 514 00 22

513 68 07 GEMLİK

KAYIP

Gemlik Y-l 97 sicilinde 
usta gemici yeterliğin
deki gemi adamı cüz

danımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ali Osman 
GÖKHAN

Hızla Güçlenen ve Halkla 
Bütünleşen DSP'nin İlçe Başkanlığı 

yeniden 
oluşturulmuştur.

Tüm DSP üyelerini ve partimizi 
tanımak isteyenleri aşağıda 

belirtilen gün ve saatte 
toplanmaya davet ediyoruz.

22.11.1995Saat: 20.00
DSP İlçe Binası Avcılar Kulübü Karşısı)

DSP İLÇE BAŞKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ 

SATINALMA BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemizin l.'nci 6 ay, 2'incl 6 ay-12 aylık (1) yıl' I 

öğle, sabah, akşam yemekleri kapalı teklif usulü İle İhale 
suretiyle bir lokantaya verilecektir.

Yemek ihalesi 1.12.1995 cuma günü saat 14.00'de 
yapılacaktır, ihaleye katılacak lokantalar en son teklif 
mektuplarını ].12.1995 cuma günü saat 11.000'e kadar 
vermeleri rica olunur.

1- Muhammen bedel (12 aylık) KDV dahil 
10.135.044.000.-TL olup geçici teminat (%3) 304.500.000.- 
TL. dlr..

2- İhaleye İştirak etmek isteyen lokantalar tekliflerini 
hazırlarken 73.900.-TL lik damga pulunu tekliflerine 
yapıştıracaklardır.

3- Teklif mektuplarına öğle, akşam, sabah yemek
lerinin fiyatları ayrı ayn ve KDV dahil olarak belirtilecek
lerdir. Öğle ve akşam yemekleri aynı fiyat olacaktır.

4- İhaleye İştirak etmek istyen firmalar tekliflerini hazır
larken; tekliflerini mühürlü zarf içerisinde isteklinin adı ve 
gerçek adresi yazılacak, teklifi ihtiva eden .bu İstemi 
tarafından firma kaşesi ile kaşelenecektir. Dış zarfın üzer - 
inede isteklinin adı ve soyadı yazılacaktır.

5- Tekliflere eklenecek belgeler,
a) Gemlik hudutlan içinde ikametgah adresi
b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tahsil 

fişi veya banka teminat mektubu
6- İhaleden doğacak her türlü masraf karar pulu 

bedeli sözleşme pulu bedeli vs. ihaleyi kazanan firmaya 
aittir.

7- İhale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak 
geçici teminatın %3‘ünü daha yatıracaktır.

8- Firmanını yükümlülüğünü yerine getirememesi 
halinde geçici teminatı kuruma irat olarak kaydedilecek
tir.

9- Kurumumuzun izni olmadan ihale üzerinde kalan 
firma bir başkasına yükümlülüğünü devredemez.

10- hastanemiz mutfağı faaliyete geçtiği takdirde ilgili 
lokanta ile olan sözleşme faalliyet tarihi itibariyle sona 
erdirilecektir.

11- Yernek ihalesine ait şartnameler hastanemiz 
malzeme servisinden ücret karşılığı temin edilecektir. 
Şartnameyi almayan ihaleye giremez.

12- Değerlendirme l.'nci 6 ay, 2'nci 6 ay arasında 
beher yemek bedeli toplanıp ikiye bölünerek öğlece 
değerlendirilecektir.

13- Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 
tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yap
makta, yahut kısmen yapmakta serbesttir. İlanı olunur.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANEMİ

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

0 J 
BAYTAŞ 
İNŞAAT-TAAHHÖT-TİCARET 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE SANAYİİ

BAYTAŞ 'tan
YENİ BİR KENT

Bursa'dan yola çıktınız, 20 dakika sonra Gemlik'tesiniz. 
Dönemeçten sonra denizi göreceksiniz. Orhan Veli'nin 
dizelerindeki gibi sakm şaşırmayın. Doğal güzelliğiyle 
insanı büyüleyen Gemlik'te BAYTAŞ İnşaat tarafından 
yapılmakta olan ve Gemlik Körfez' iyl'e birleşen 20001i yıl - 
larm konforuyla estetiğini birleştiren BAYTAŞ Körfez 
dairelerinde yaşamak veya işyeri sahibi olmak istemlisiniz? 
6.354 m^lik arsanın 1340 m^ sine yapılacak inşaatların 
kalan kısmı yeşil alan olarak düzenlendi. Çocuklar için 
oyun alanları, bisiklet ve yaya yolları, açık ve kapalı oto 
parkları, sığınağı ile mükemmel bir mekan .
146 nr lik 3 oda bir salondan oluşan 72 adet normal daie 
ile 206 m^ lik 5 oda bir salonlu 8 adet dubleks daireler, 
ayrıca 33 adet işyeri.
Laminat kapaklı mutfak dolapları, çöp bacası, gömme 
banyosu, mobilya kapılan, ısı camlı pencereleri, hızlı asan - 
sörleri, merkezi ısıtma sistemi, merkezi anten ve megafonu 
ile ailenizle rahat bir yaşam süreceğiniz daireler

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ? GELİN GÖRÜŞELİM
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No : 14 GEMLİK
Merkez : (0.224) 513 42 21- 513 17 94
Şantiye : (0.224) 512 22 21

AYRICA MANASTIRDA TAMAMI BİTMİŞ DAİRELER



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

24 Aralık’ta yapılacak olan milletvekili seçimleri çin parti genel merkezleri dün aday listelerini Yüksek Seçim 
Kuruluna verdi. Listelere giremeyen adaylar şok olurken, girenler sevindi.

İC ÖR r E Z O FSET ten bXhyaenilik 

f KASEDE VE W
MMm saat IfhMto bilgicsyar sislsmi ve kay« makinemizle

v* Odan i e Tiraret Borsası MfcMl

AkıtveSanşenyinetalk! atolaı Mı
ANAP'tan milletvekilliğe adaylığını koyan Faruk Güzel, seçilme şansı olmayan 10. sıraya yer

leştirildi. DYP'den aday olan Yavuz Alemdar ise listeye alınmadı. SHP'den DSP'ye geçen İzmir 1. 
Bölgeden 1. sırada, RP Bursa İl Başkanı Altan Karapaşaoğlu, 2. sıraya kondu.

24 Aralık 1995 Pazar 
günü yapılacak olan mil
letvekili erken seçimleri 
için büyük heyecan dün 
saat 17.00'de sona erdi.

Siyasi partilerin genel 
merkezlerince hazırlanan

aday listeleri', dün saat 
17.00'de Yüksek Seçim 
Kurulu'na teslim edildi.

Gemlik'in TBMM'de yıl
lardır temsil edilmemesi 
bu dönem ANAP'tan 
aday adayı olan Eski İlçe

Gemlik Sanat ve Kültür
Derneği kuruldu

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın 
öncülüğünde ve 
Belediyenin himayesin 
de oluşturulan Gemlik 
Sanat ve Kültür Derneği 
resmen kuruldu.
E,Tüzük çalışmaları 
tamamlanan Sanat ve

Kültür Derneği'nin kurucu 
üyeleri Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Belediye 
Meclis Üyesi Mehmet 
Dinç, 1. Noter Maksut 
Akçay, Av. Ali Aksoy, Dr. 
Naci Özokur, Mimar 
Haşan Sözünerl ve 
İlhami Destan'dan 
oluşuyor.

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Ankara'ııın yolu Gemlik'e kapalı
24 Aralık'ta yapılacak olan erken genel seçimlerin karmaşası 

sürüyor.
TBMM'nin aldığı erken seçim kararı ile ülkede hayat bir süredir 

durdu. Gözler Ankara da ve yapılacak seçimlerde.
Dün, milletvekili olmak isteyenlerin heyecanı sona erdi. Partiler 

Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerini sundular. Sunulan adaylar 
içinde Gemlik'ten aday olan 4 kişiden hiçbiri seçilebilecek yerlerden 
gösterilmedi.

.Yani Gemlik bir kez daha dışlandı.
Bunun nedenini kendi Kendimize sormalıyız." Neden 

Gemlik'ten güçlü siyasi adaylar çıkmıyor" diye
ANAP'tan aday adayı olan Faruk Güzel, listeye girebilen tek 

kişi. O' da 14 milletvekili seçilecek olan Bursa'dan 10. sıraya 
kondu. Yani seçilemiyeceği bir sırada.

Bursa da DYP ve ANAP milletvekilliklerinin 10 tanesini, 5+5 
veya 4+6 olarak bölüşürlerse, bu tablodan Faruk Güzel çıkmıya- 
cağı kesin.

DYP'den aday olan Yavuz Alemdar, 14 kişilik aday listesine hiç 
alınmamış..

RP'den İlçe Başkanı Ali Kahraman da listeye giremiyenlerden.
MHP İlçe Başkanı Zeki Saral'da...
Teselli olarak kabul edersek, uzun yıllardır Gemlik dışında 

bulunan, ancak bir Gemlikli olan arkadaşımız Atilla Mutman, 
DSPİzmir birinci bölgeden, yani Konak'tan birinci sıradan aday. 
Yaniiparlernentoya girebilecek sırada.

RP'nin İİ Başkanı Altan Karapaşaoğlu, Gemlik'te oturmakta. 
Ancak, bir Gemlikli değil, sanki BursalI olarak tanınıyor. 
Karapaşaoğlu'nun ikinci sıradan aday olduğu öğrenildi.

Bu hemşehrilerimiz parlementoya girebilirlerse, Gemlik'in ve 
Gemliklilenin sorunlarına ne kadar sahip çıkarlar bilemiyorum.

Gemlikli siyasiler, içlerinde yaşıyari bir kişiyi neden parlemen
toya gönderemediklerinı araştırmalıdır.

Bence, yeterince güçlü siyaset adamı yetiştiremiyoruz. Bursa 
da ve Ankara da etkili olabilecek kapasitede siyaset adamına ihti 
yacı var Gemlik'in,

Başkanı Faruk Güzel ile 
eski DYP GIK üyesi Yavuz 
Alemdar'ın aday adayı 
olması Gemliklileri sevin
dirirken, aday listelerinde 
Faruk Güzelin Bursa'dan 
seçilemeyeceği 10. sıraya 

yerleştirilmesi,, Yavuz 
Alemdar'ın ise listelerde 
yer almaması ilçede üzün- 
’tü yarattı.

ANAP aday adayı 
Faruk Güzel, yaptığı konuş
mada “kendisinin 10. 
sıraya aday göste 
rilmesinin Gemlik'in parla
mentoda temsil edile
memesine neden olacak. 
Üzüntülüyüm. Ama, artık 
genel merkezimiz böyle 
uygun bulmuş.11 dedi.

Doğru Yol Partisinden

Başkanlığa Volkan Tosun getirildi.

ANAP Gençli Komisyonu 
yeniden oluşturuldu

Anavatan Partisi 
Gençlik Komisyonu 
yeniden oluşturuldu. 
Başkanlığa Volkan Tosun 
getirildi.

ANAP Gençlik 
Komisyonu dün ilk basın 
toplantısını Deniz

Oto Elektrikçi Ali Ünay ile 
çarpışan genç, teleko - 
minikasyoncunun acı sonu

Dün sabaha karşı 
Bursa karayolunda mey
dana gelen trafik kaza
sında, Fikret Oto Elektrik 
sahiplerinden Ali Ünay'ın 
kullandığı özel araçla 
çarpışan Mehmet Aklaş 
adlı telekomlnikasyon- 
cu, aracının şarampole 
yuvarlanması sirasında 
aracının infilak etmesi 
sonucu yanarak öldü;

Haberi sayfa 3‘de 

bu dönem milletvekili 
aday adayı olan Yavuz 
Alemdar'ın listeye alınrpa- 
ması buna karşın 
Karacabey'den Yılmaz 
Ovalı, İnegöl'den Cemal
Arık'ın 
Gemlik 
yarattı.

Öte.

listeye alınması
DYP'de üzüntü

yandan Gemlik'ti
olan ancak ilçemizde 
bulunmayan hemşerimiz 
Eski SHP İzmir Milletvekili 
iken, DSP'ye geçen Atilla 
Mutman'ın İzmir Konak 1. 
Bölgeden 1. sıraya kon
ması, yine Refah Partisi İl

AltonBaşkanı
Karapaşaoğlu'nun 
Bursa'da partisinin 2. 
sıradan âday gösterilmesi 
bir parça üzüntüleri ha 
fitletti.

Restaurant'ta yaparak, 
yeni yönetimini açıkladı.

Başkanlığa Volkan 
Tosun', başkan yardım
cılıklarına Gürhan Yılmaz, 
Yeliz Bdykız, Tahir Özlü 
getirildi

Haberi sayfa 3‘de

Belediyeden 
meydan 
açAşı

Pazar Caddesinin en 
sonunda bulunan meydan 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, tarafından hizmete 
açıldı.

Geçtiğimiz hafta yağmur 
altında yapılan törenle 
hizmete sokulan meydanın 
adını Belediye Meclisi'nin 
daha sonra vereceği açık
landı.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ilçede bulu
nan her türlü alanın yeşil
lendirileceğini, yeşil bir 
Gemlik yaratmanın 
amaçları olduğunu söyledi.

Haberi Sayfa 2‘de

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile Ticaret 
Borsası meslek komitesi 
seçimlerinden sonra oda 
meclisleri de belirlendi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanlığına Mehmet 
Turgut, Ticaret Borsası 
Meclis Başkanlığına da 
Kemal Kılıç getirildi.

Oda meclisleri yeni 
yönetimleride belirledi. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

. Odası'nda Kemal Akıt 
yeniden Yönetim Kurulu 
Başkanı olurken, Hâşan 
Sözüneri, Seyhan Aydın 
başkan vekilliklerine Salih 
Üngör muhasipliğe, 
İbrahim Çakar, Sezai 
Gençoğlu, Şahin Danış 
yönetim kurulu üyesi.

■oldu.
Ticaret Borsası 

Başkanlığına ise Osman
I . _ 

Öğretmenler günü kutlandı
Atatürk'ün millet okulları başöğretmenliğine seçildiği 

gün olan 24 Kasım “Öğretmenler Günü" olarak tüm yurtta 
ve ilçemizde törenlerle kutlandı.

24 Kasım cuma günü Atatürk Anıtı'nda yapılan tören -
deh sonra törenler Belediye Düğün Salonu'nda devam 
etti.

Haberi Sayfa 3‘de

Sarışen yeniden seçildi. 
Başkan yardımcılığına 
Hayrullah Özeydin, 
muhasipliğe Ali Baklan, 
üyeliklereş ise Ahmet 
İmren ve Halit Girgin 
seçildiler.

Haberi Sayfa 3’de

< İsmail Sarışen, yeniden Ticaret 
Borsacı başkanlığına seçildi



Yılmaz AKKILIÇ

İşte şimdi konumuz
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Yıl 1981...
Parlamento dağıtılmış, partiler kapa 

filmiş, bugün haklarındaki yolsuzluk 
suçlamalarının soruşturulması bile 
Anayasa'nın geçici 15. maddesiyle 
yasaklanan militarizmin ”beşlbiyerde"si 
demokrasinin ırzına geçmekle meşgul. 
Aydınların, barı$ yanlıların askeri ceza - 
evlerinde "yanaşık düzen eğitiml"ne 
tabii tutulduğu, gençliğin baharında 
fidan gibi delikanlıların darağaçlarının- 
da sallandırıldığı, cunta liderinin 
"Asmayalım da besleyelim mi?" diye 
inciler döktürdüğü bir dönem.

Medya o zaman da şimdikinden 
farklı değil. Türkiye faşizmin koyu karan
lığında yolunu bulmaya çalışırken, 
birkaçı dışında yazarlarımız ve biri 
dışında anlı-şanh gazetelerimiz, efen - 
dişine “hulûs" çakan saray soytarısı şak - 
tabanlıkları yapmakta.

O sıralarda günün konusu, 
Gdansk'taki "tersane işçileri"nin sosya 
list yönetime başkaldırısı. Hangi 
gazeteyi açsanız -o sıralar TV ve 
Radyo zaten devlet tekelinde-, 
mdnşetlerde zavallı Polonya halkının 
dramıyla komünist diktatörlüğe karşı 
direnişinin şanlı önderi Lech Walesa 
var.

Türkiye kendi açmazını unuturmuş, 
"leh halkı"na ağıt yakıyor.

O günlerde Kadri Güler'in Gemlik 
Körfezinde köşe yazıyorum. Bizim 
gazete, "cunta iktidarı"nın gözünden 
ırak bir körbarsakta çıktığı için olacak, 
uzunca süre sıkıyönetim saldırısından 
masun kaldı. 22 Aralık 1981 günü 
dayanamamışım, Polonya'daki 
"Gdansk direnişi" üzerine yazmışım. 
"Konumuz Polonya değil" başlıklı bu 
yazının bir bölümü şöyle :

“Polonya'da Dayanışma'nın başlat
tığı İlk grevin gerekçesi kişi başına 
aylık et tüketiminin -yanılmıyorsam- 
dört kilogram İle sınırlandırılması İdi. 
Türkiye'de kişi başına yıllık et tüketimi 
kaç kilogramdır dersiniz?

Onun İçin konumuz Polonya değil...
Dayanışma Mecllsl'nde ilginç 

görüşler atılıyor ortaya. Bir sayın üye, 
'1961 Anayasası' nasıl bir markslst 
sızma ürünü1 olduğunu açıkladı. Bir 
başka sayın üye, 'Hakimlerin milli Ira

Polonya
deden kopuk bir organ tarafından 
tayin edilmesinin 1961 Anayasası'nın 
temelinde yatan yanlışlık' olduğunu 
vurguladı. Bir üçüncüsü, 'Yalnızca iki 
siyasal partinin kurulmasına olanak 
verecek bir rejim den söz etti.

Onun için de konumuz Polonya 
değil..."

Evet, o zaman konumuz Polonya 
değildi. Türkiye, faşizan gidişin karan
lığında el yordamıyla yolunu bulmaya 
çalışırken, benim insanımın yılda tüket - 
tiği eti bir ayda tüketmeye razı 
olmayan PolonyalIlara acımak “aptal- 
lık"tan başka bir şey değildi.

Karşı çıktığım bu idi...
* *

O zamanlar acıdığımız Polonya, 
aradan ondört yıl sonra eskisiyle 
dönüp komünist kökenli aday 
Aleksander Kwasniewski'yi cumhur
başkanı seçmez mi?

Sanırım fesimizi önümüze koyup bu 
konuyu düşünmemiz gerekiyor. Biz, 
"Yeni Dünya Düzeni" efendilerinin 
güdümünde "sol"u yerin'dibine batır
manın, "tu kaka" etmenin histerisini 
yaşıyoruz. Eski Doğu Avrupa'da gidinin 
komünistleri birer birer iktidara geliyor, 
Kuzeybatı'da sosyal demokrasi yük
seliyor.

Ve biz, çağdaş anlamda sosy ’i 
demokrat olmayı beceremeyen tek. 
siyasal partimizi "umut" olmaktan 
çıkarmak ve halkı "teokrasiye tutsak 
etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Evet. İşte şimdi konumuz Polonya.
Daha dün kadar yakın zamanda 

"Sosyalizm, sosyal demokrasi, sol öldü" 
çığlıklarıyla çınlayan Batı'da yeniden 
dönüşüm yaşanıyor, ama bizimkiler bir - 
birlerini yemekten fırsat bulup da ne 
olup bittiğine bakamıyorlar bile.

Ayda dört kilodan az et yemeye 
karşı çıkarak kapitalistleşeceğini sanan 
PolonyalI, "Yeni Dünya Düzeninin ne 
menemşey olduğunu anlamış, 
yeniden "sol"a yöneliyor...

Evet, ders konumuz şimdi gerçekten 
PoFonyal

Baykal'ıyla, Ecevit'iyle, CHP'si ve 
DSP'siyle ders almak için Polonya'yı lüt
fen dikkatle izleyelim...

Belediyeden 
meydan

*/

açılışı
Pazar Caddesinin 

sonunda bulunan geniş 
alanı meydan haline 
getiren Belediye, yağmur 
altında açılış yaptı.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Belediye Meclis üyeleri, 
Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
Osmaniye .Mahallesi 
Muhtarı ve mahalle sakin
lerinin katıldığı törende 
meydana ağaç dikildi ve 
meydan açılışı yapıldı.

Meydan açılışında 
konuşan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, düzenle - 
menin yaklaşık 1.5 milyar 
liraya malolduğunu, parke 
çalışmaları dışında çevre 
ye Belediye meclis üyesi 
Mehmet Dinç ve Mimar 
Haşan sözüneri tarafından 
alınan 500 adet çınar 
ağacının 40 tanesinin 
düzenlenen, meydana di 
kilitken kalanlarının dere 
kenarlarına, çocuk bahçe
sine ve kordon boyuna di 
kileceğini söyledi.

Başkan Avcı, konuşması 
içerisinde "Amacımız 
Gemlik'! yeşil, örtüye 
kavuşturmaktın Nerede 
boş bir alan bulursak, orayı 
yeşillendireceğiz. Gemlik'in 
yeşile ihtiyacı var" dedi. 

Öğretmen Kemal 
Akkoç'un 
gnm 

sergisi ilgi 
gördü

Gemlik Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni Kemal Akkoç'un 
Yazı-yorum, Çizi-Yorum, 
Çeki-yorum adlı sergisi 
geçtiğimiz hafta Belediye 
Sanat Galerisi'nde açıldı.

Sponsörlüğünü Gemlik. 
Rotary Kulübü'nün yaptığı 
sergide Akkoç, karikatür, 
fotoğraf ve yazılardan 
oluşan çalışmalarının 
gazetelerde çıkan küpür- 
lerini sergide izleyicilerin 
beğenisine sundu.

Sergideki çalışmalarda 
üç değişik sanatçının 
bulunduğunu söyleyen 
Kemal Akkoç, fotoğrafla 
göremediklerini, çizgide 
bulamadıklarını yazıyla 
ifade ettiğini söyledi.

Sergi, ilgi gördü.

Necati KARTAL ।

ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE
BİR TARTIŞMAYI ANIMSAMAK

Öğretmenler gününde genel olarak öğretmenlere 
ve onların kutsal görevlerine ilişkin ögücü yazılar 
yazılır genellikle.

Bizse öğretmenler gününde daha çok eğitim sis 
temine ilişkin bri tartışmanın sonuçlarını aktarmak 
istiyoruz.

Bundan beş ay kadar önce Bursa Hüsnü Züber 
evinde eğitim sistemine ilişkin bir tartışmaya 
katılmıştım dostlar arasında.

Görüş açıklayanlar daha çok merkezi hantal 
müfredattan, bütçenin olanaksızlığından veya 
azlığından öğretmenlerin yaratıcı özelliklerinin engel
lenmesinde bahsederek çözüm önerilerini sundular.

Çözüm önerilerine geçince geleneksel aydın ti 
pinin neo Özalcı yeni versiyonları, çeşitli yollardan 
Rahmetli Özal'ın ortaya attığı “ Milli Eğitim okullardan 
elini çeksin" önerisine geldi.

Okulların merkezi müfredat yerine, okul aile birlik
lerine teslim edilmesi, okulların bir müteşebbis olarak 
algılanması gerektiği belirtildi.

Teknik boyutta eğitim ve öğretime bütçeden 
aktarılan 150 trilyon paranın yetmediği, okulların' 
öğretmen, derslik, teknik labratuarlar vb. gibi eksiklik
leri ve dünya ile eğitim alanında rekabet edebilecek 

I özelliklere çıkarılması gibi önerileri doğru bulmamak 
mümkün değil.

Ancak, önerilen yerel yapıların elinde merkezden 
tamamen kopuk bir müteşebbis okulun Türkiye'de 
yaratıcağı sonuçları tahlil etmeden, Türkiye'yi yaratı- 
cağı sonuçları tahlil etmeden, Türkiye'yi Amerika, 
İngiltere, Almanya gibi sanayi devrimini yapmış, iç 
dinamikleri farklı sosyal ve siyasal uçurumların bu 
derece büyük olmadığı oturmuş toplum/ devletlere 
bakarak şablon yaratmak pek rasyonel bir çözüm 
gelmedi bana.

Biraz senaryo kuralım-, "müteşebbis okullar" kendi 
müfredatını kendileri belirlesin. Desinki "Benim oku
lum sadece müzik, resim, felsefe ve tiyatro eğitim" 
yapıyor. Talepte bu ya(!)

Diğer müteşebbis okul; "Uzay bilimleri ve bilgisa
yar" eğitimi veriyor. Tarih ve coğrafya yada fazla bir 
talep yok. Bunu okumak isteyen orta öğrenim öğren 
çileri; -Mesela- Manisa'nın Demirci ilçesindeki 
Cumhuriyet Lisesi'nde öğretim görebilirler(l)

Yabancı dil konusunda özgürler. İngilizce, 
Fransızca, Rusça -hatta en revaçta- Arapça veya 
"Habeş"çe eğitim yapmakta özgürler.

Temel-eğitim konusu yok. Eğitimin yaşıda yok! 
talebe göre. Sınav şeklide belli değil. Diplomanın 
hangi derecede bir fonksiyonel durum alacağı belli 
değil.

Okulla-okul aile birlikleri-uygulayacakları müfre
datı kendileri belirliyorlarya, kimisi devam 
mecburiyeti koyuyor, diğeri proje bazında baktığı 
için devam mecburiyeti yok.,

Okulun süresi belli değil. Bir okul, "biz anca 4 yılda 
öğretimi tamamlıyoruz" diyor, diğeri “biz çok iyiyiz(l) 
bize bir yıl yeter" eliyor.

Bu "müteşebbis okullar" farklı iddialarla, farklı 
öğretim tarzıyla serbest piyasada bir rekabete giri 
yor, vaadettiği öğretimi-veren okullar yükseliyor, ayak 
uyduramayanlar çöküyor. Tabi bunlar öğretim bazın
daki müteşebbis okullar.-

Türkiye'de plağın diğer bir yönüde var. Buda 
ayrışmanın proje ve rekabet bazında olmayacağı, 
bunun sosyal ve siyasal boyutta da ayrılacağını 
unutmamak gerekir.

■Eh genelde sağ siyasi eğitim gösteren aileler ile sol 
siyasi eğilim gösteren aileler olacak ve ayrı okullar 
kuracak.

Bunlar kendi içinde ılıman orta, merkez ve radikal 
olarak ayrılacak,, sonra Milliyetçi, İslamcı, Atatürkçü, 
liberal ve çağdaş olarak bir daha saflaşacak.

Bitmedi, Aleviler, Sunniler, Kürkler, Türkler, Lazlar, 
Çerkezler gibi etnik/ulüsal/kültürel yapılardan doğal 
olarak talep gelecek. Sonra, müteşebbis okulya; 
zengin'sunniler, fukarci sunniler; zengin aleviler, fakir 
aleviler okulu; sonra her dini tarikatın ayrı okulları ola
cak. Sonra bunlar arasındada rekabet olacak.
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Tabi bunlar önce siyasi insan yetiştirecek. Sonra I I 
hani şu kültürel zenginliğimiz varya, bu zenginlikten I 
çıkıp çatışmanın başka bir boyutunu yaratmayacak 
mı?

Aklıma YDH Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim 1 
Betil'e "Bu derece atomize olmuş, bu derece 
sosyal/siyasal parçalanmanın olduğu bu ülkede, bu 
öneriniz tehlikeli değil mi?" diye sorduğum soruya "Bu 
atomize matomlze laflan hikaye..." deyişi geldi.

Bilmiyorum! Hangisi "Hikaye"!
Biz en iyisi şimdilik, okulların gelir seviyesini yükselt- I 

meyi, laboratuar ve bilgisayar olanaklarını II 
geliştirmeyi, hepsinden önemlisi öğretmenlerin II 
yaratıcı insiyatiflerini geliştirmelerini ve geçim 11 
olanaklarını arttırmalarını hedefleyen programları 1 
tartışıp, kısa vadedeki hedeflerimizi çözmeye 
çalışalım.

Böylece daha rasyonel öneriler bulabiliriz.
Öğretmenler gününde süslü laflar yerine eğitim- , 

öğretim tartışması daha mantıklı olsa gerek.
Öğretmenler gününde bütün öğretmenleri kutlu i 

yor, ilk, orta, lise ve Y. okulda bana emeği geçen | I 
bütün öğretmenlerimin ellerinden öper; şu anda j 
hayatta olmayanlar adına -sembolik olarak- ı I 
Gemlik'te dört kuşağın öğretmenliğini yapan değerli 5 
Edebiyat Öğretmeni Merhum Halil Uğur'a rahmet ■ 
diliyorum.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası'nın yönetimi belirlendi.

Gemlik Ticaret Sanayi 
Odası ile Ticaret 
Borsası'nın önceki hafta 
yapılan Meslek Komite 
seçimlerinden sonra oda 
meclisleri ve oda yönetim
leri de belirlendi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığına Kemal 
Akıt, Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına da Osman 
Sarışen yeniden seçildiler.

Geçtiğimiz -hafta 
Ticaret Sanayi Odası Ve 
Ticaret Borsasında yapılan 
meslek komite seçim - 
lerinde üyeler kendi 
aralarında seçtikleri 2'şer 
üye ile Ticaret Sanayi 
Odası ve Ticaret Borsası 
meclisini oluşturdular.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclisine 
seçilen üyeler şunlar:

Mehmet Turgut, Sami 
Taran, Nurullah Özaydın, 
Emrullah Özaydın, İbrahim 
Çakar, Tevfik Solaksubaşı,

Agqdolu Lisesi Coğrafya öğıetmeni kalbine yenik düştü

Öğretmene gözyaşı
Gemlik Anadolu Lisesi 

Coğrafya öğretmeni Ali 
Naci Temur, geçirdiği 
kalp krizini atlatamayarak 
öldü.

Artivin Şavşat doğum
lu olan Ali Naci Temur, 
yurdun çeşitli yerlerinde 
görev yaptıktan sonra 
ilçemize atanmış, 
Anadolu Lisesinde 
coğrafya öğretmenliği 
görevini yürütüyordu. Ali 
Naci Temur, 24 Kasım 
1995 günü gecesi evinde 
geçirdiği şiddetli kalp 
krizini atlatamayınca

Başkanlığa Volkan Tosun getirileli Z\ V ,

ANAP Gençlik Komisyonu yeniden oluştu UgrCtîllCnlCr
Anavatan Partisi 

Gençlik Komisyonu 
yeniden oluşturuldu. 
Komisyon başkanlığına 
Volkan Tosun getirildi.

ANAP Gençlik 
Komisyonu dün ilk basın 
toplantısını Deniz 
Reştaurant'ta yaptı.

İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve parti 
yöneticileri ile Gençlik 
Komisyonu üyelerinin 
katıldığı toplantıda yeni 
yönetim açıklandı. 
Başkanlığını Volkan 
Tosun'un yaptığı yeni 
yönetimde Başkan 
Yardımcılıklarına Gürhan 
Yılmaz , Yeliz Baykız, Tahir 
Özlü'nün getirildiği bildiril
di,

Bediha Golcü 
Sekreter, Seray Varda 
muhasip, Sonay Korkusuz 
Basınla ilişkiler, Didem 
Tireci Halkla İlişkiler, Oya 
Akış, Polat Akcan, Serkan 
Ulukaya, Naim Onsekiz, 
Hakan Peker, Erkan 
Özkardeş, Alpaslan İlgin, 
Koray Kökçü, İbrahim 
Aşan, Sadık Çavdar, 
Fatih Uzun ise üyeliklere 
getirildi

Basın toplantısında 
yapılan açıklamada, 

Yavuz Alemdar, Erhan 
Öksüz, Sezai Gençoğlu, 
İsmet Çetin, Necati Demir, 
Salih Üngör, Hüseyin Üre. 
Şahin Danış, Seyhan 
Aydın, Faruk Güzel, Kemal 
Akıt, Haşan Sözüneri, Zafer 
Yıldırım, Erdoğan 
Barutçuoğlu. Meclis 
üyeleri yaptıkları toplantı
da Mehmet Turgut'u 
Meclis Başkanlığına, Sami 
Taran'ı da Meclis Başkan 
Vekilliğine getirdi.

Meclis, daha sonra 
kendi arasında yaptığı 
toplantıda 7 kişilik yöne
tim kurulunu da oluşturdu.

Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetim Kuruluna; 
Kemal Akıt (Başkan), 
Haşan Sözüneri (Başkan 
vekili), Seyhan Aydın ( 
Başkan vekili), Salih Üngör 
(Muhasip üye), İbrahim 
Çakar, Sezai Gençoğlu, 
Şahin Danış da üyeliklere 
getirildi.

TİCARET BORSASINDA 
SEÇİMLER 

hayata gözlerini yumdu.
Anadolu Lisesinin 

sevilen öğretmeni için 
geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
13.30 da okul 
bahçesinde Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanvekili Mehmet 
Dinç, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü, öğretmenler, 
öğrenciler ve velilerin 
katıldığı hazin bir tören 
düzenlendi. Törende 
konuşan Anadolu Lisesi 
Müdürü idris Aka, değerli 
bir öğretmenlerini genç 

amaçlarının gençliğin 
siyasete olan ilgisizliğini 
koy etmek olacağı belirtil
di.

Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 

“Yarının idarecileri 
olarak büyük sorumlu
luklar yüklenecek olan 
gençler, siyasi sorunlar 
üzerinde serbestçe 
düşünebilmen, kanaat
lerini açıklayabilme - 
İldirler. Gençler bekleme 
odasından adımlarını 
dışarı atsınlar, vurdum- 
duy mazlık dönemini 
atlatıp, siyasi toplumu 
gelenekle rine göre 
hareket tarzı oluştursun
lar. Gençler hep birlikte 
yalan ve yolsuzluk 
olmayan siyaset ve 
siyasi ahlak kavramını 
gerçekleşti rilem."

ANAP Gençlik 
Komisyonundan yapılan 
açıklamada, gelecek 
günlerde çeşitli etkinlik
lere yer verileceği, 
mahallelerde gençlerin 
ziyaret edilerek sorunları 
dinleneceği de bildirildi. 
İlçe Başkanı Adnan 
Tekin İle Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'ya 
da gençlerle İlgilendik
leri İçin teşekkür edildi.

Ticaret Borsası meslek 
Komitesi üyeleri arasında 
yapılan seçimlerde Oda 
Meclisi şu kişilerden oluş 
tu:

Osman Sarışen, Ahmet 
imren, Kadir Papuşçu, 
Kemal Kılıç, İnan Tamer, 
Mahmut Solaksubaşı, Ali 
Baklan, Adem Minare, 
Abdullah Güre, İsmail 
Emeç, Hayrullah Özaydın, 
Ali Kayacık, Fahri Coşkun 
ve Halit Girgin.

Meclis kendi arasında 
yaptığı toplantıda, 
Yönetim Kurulu başkanlığı
na Osman Sarışen"!, 
Başkan Yardımcılığına 
Hayrullah Özaydın'ı, 
muhasip üyeliğe Ali 
Baklan'ı getirdi. Borsa 
Yönetim Kurulu üyelikle 
rine ise; Ahmet İmren ve 
Halit Girgin seçildi.

Osman Sarışen ve 
Mahmut Solaksubaşı 
Ticaret Borsası Ankara 
delegeleri oldular.

yaşta kaybetmenin üzün
tüsünü dile getirdi ve 
özgeçmişini okudu. Daha 
sonra bir öğrenci öğret 
meninin ölümü üzerine 
yazdığı şiiri gözyaşları 
içinde okudu.
Öğrencilerinin tabutu 
başında saygı nöbeti 
tutulan Ali Naci Temur 
için saygı duruşu ve fati
ha okunmasından sonra 
cenaze Çarşı Camiine 
götürüldü, ' İkindi 
namazından sonra 
Gemlik Mezarlığında 
toprağa verildi.

günü 
kutlandı

24 Kasım Öğretmenler 
Günü tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de törenlerle 
kutlandı.
24 Kasım Cuma günü saat 
09.30 da İlçemizdeki tüm 
okullardaki öğretmenler 
Atatürk Anıtı önünde 
toplanarak saygı duruşun - 
da bulundular, istiklal 
Marşının söylenmesinden 
sonra Belediye Sarayında 
düzenlenen törene geçildi. 
Burada yapılan törende 
emekli bir öğretmenin 
konuşmasından sonra şiir - 
ler okundu, ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli'nin 
konuşmasından sonra ise 
mesleğe yeni başlayan 
öğretmenlere yemin töreni 
düzenlendi. Daha sonra ise 
hizmet şeref belgeleri 
dağıtıldı.

Oto Elektrikçi Ali Ünay 
lîtirçarpışan genç 
telekominlkasyoncunun 
âöisonu Yanarak löldi’
•' \Dün sabaha karşı 
Gemlik Bursa karayolunda 
meydana gelen trafik 
jiçc&asında, Fikret Oto 
Etekrik sahiplerinden Ali 
Ohay'ın kullandığı özel 

lötömobil ile çarpışan
Mehmet Aktaş(23) adlı 
■lefe kominikasyoncu, 
atacının şaranpole yuvar - 
letnorak alev alması sonu
cu yanarak can verdi.

Üzücü olay Dün saat 
00.30 sıralarında TÜGSAŞ 
kavşağına 100 metre kala 

: meydana geldi.
|®li Ünay' 16 ZE 190 
plakalı özel aracıyla Bursa 
yönüne giderken arkasın
dan gelen 16 EK 716 

: plakalı Mehmet Aktaş 
yönetimindeki aracın hız 
yi^ünden direksiyon 

:1hakimiyetini kaybederek
OİCtV yerinde fren yapması 

'•şbhücu, Ali Ünay'ın kul- 
t^pdığı aracın önüne ters 
■*“ ae döndü.

İki aracın çarpışması 
^Itnûcunda Mehmet 
Aklaşın kullandığı 16 EK 
.7lö-,plakalı özel oto şaran- 
p al e yuvarlandı. 
Zeytinlikler içinde takla 
çıtan araçın bu sırada 
fcröhzin deposu infilak etti.
' Araçta bulunan sürücü 

Mehmet Aktaş olay 
lybHnde yanarak can 
verdi.
7 Kazada yaralanan Aii 
Ünay ise Gemlik SSK 

.•.Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk tedavi
den sonra Bursa SSK 
Hastanesine kaldırılarak 
yoğun bakıma alındı. Ali 
Ühay'ın hayati tehlikeyi 

|||||ttığı, sağlığının iyiye git
tiği öğrenildi.

: Olay yerinde inceleme 
:.ydpan trafik ekiplerinin 
kazada ölen sürücünün 

. yüzde yüz hatalı olduğunu 
-saptadığı öğrenildi.

.................Gonca YERLİYURT

TOFFLER VE BİLGİ TOPLUMU
Yirminci yüzyılın en önemli gelecek bilimci ' 

terinden biri olan Alvin Toffler rüzgarı Türkiye'y I 
de önüne kattı. Üçüncü Dalga teorisi iyi bir "biig 
çağı" dönemine girdiğimizi ve kendini bu dal 
gaya kaptıramayan ulusların rekabet şansının 
sıfır olacağını savunan T offler Milliyet 
Gazetesi'nden Canan Barlas'a verdiği söyleşi de 
"Üçüncü Dalga"yı şöyle anlatıyor.

"Amerika'da şu anda çalışan sınıfın yüzde 
75-80'i de kağıtla, bilisayarla kafası ite iş yapıyor 
Yüzde 18'i fabrikada çalışıyor. Bunun bir bölümü 
yine büro işi yapıyor. Yani toplum bilgi toplumu 
olma yolunda ilerliyor. Artık insanlar buna daha 
çok inanmaya başladı. Çünkü gerçek hayat 
rakamları bunu gösteriyor.

Yüksek teknoloji ite hammadde öylesine ucuz 
layacak ki, üretim maliyeti giderek sıfır olacak. 
Ancak araştırma ve geliştirmesi büyük bir değe 
oluşturacak. Yani burada bilgi önemli.

Yeni teknoloji insan kullanmıyor. Emek robot
ların emeği oluyor. Ve yüksek teknoloji ham
maddenin oluşmasını da ucuzlatıyor. Yani üre
tim sadece bilgi üzerine.

Bu manada klasik anlamdaki üretici ile tükeci 
birbirine kargıyor. Mesela Microsoft milyonlarca 
dolar harcayarak Windows 95'1 oluşturdu.

Bugün 90 'dolara yüzlerce kişi bunun kop 
yasını alabiliyor.

Bunu 90 dolara alabilen kişi üretici durumuna 
giriyor ve yüzlerce kişi alabiliyor. Bilgi hammad
desinin en önemli yanı, paylaşılması. Bilgi pay- 
laşılmadığı, dağıtılmadığı zaman değerli değil 
Yani kaynaklar artık kısıtlı değil sonsuz oluyor.

Örneğin bir fiat otomobilinin hammades 
fazla bir yekûn tutmuyor. Yüksek teknoloji ile bu 
giderek daha da azalıyor. Burada önemli olan 
teknoloji yanı bilgi.

Milyonlarca dolara geliştirilmiş olan teknoloji, 
bir düğmeye basılarak yaygınlaştırılabiliyor. 
Teknoloji, kullandıkça para kazanıyor. Üretim 
pahalı olmaktan çıkıyor.

Belki de diğer fantastik bir Örnek şöyle oluşa
bilir : İnsan vücudunun hammgdesi çok pahalı 
değil. Ama insanı oluşturmak farklı bir bilgiyi 
gerektiriyor.

HArTApıp SOlOSTı Z'E.VEKPEfTCOŞ^JlfU.
(Tarih içinde Gemlik ye Havalisi)

EMİR SULTAN 3
Emir Buhari Bursa şehrine gelip yer

leştiğinde; Yıldırım Bayezit Rumeli sefer
lerinden birinden dönüyordu. Bursa'ya 
Mehmet Şemseddin adında bir dervişin 
gelmiş olduğundan, Atıcılar Deresi 
yakınında bir küçük kulübede oturduğu 
ve kısa zamanda bir dergah kurup, 
çevresine bir çok derviş toplamış 
olduğunda hiç haberi yoktu. Savaş 
dönüşü padişah bir süre Edirne'deki 
sarayda dinlerdi. Kızı Hurdi Hatun da o 
sırada oradaydı.

Derler ki:
Hurdi Hatun, Edirne sarayında bulun

duğu sırada bir rüya görmüş 
Peygamber Efendimizle karşı karşıya 
oturuyorlarmış. Sırtını sıvazlamış Hurdi 
Hatün'un Efendimiz, demiş ki.. “Allah'ın 
sevgililerinden Emir Buhari senin alın 
yazındır. Var git, onu ara! O seni araya
maz. Sen onun ayağına varacaksın!"

Uyanmış Hurdi Hatun. Sıradan bir 
rüya- değil bu, biliyormuş. Saraydaki 
emektar Süleyman Ağa'yı çağırmış, yol
lara salmış. Demir çarık, demir deynek 
arayacakmış Emir Buhari'yi Süleyman 
Ağa.

Ve de ovaya sonra Bursa şehrine 
varmış Ağa, Atıcılar Deresi yakınındaki 
dergah bulmuş.

Emir Buhari dergahta tek başına

imiş. Pöstekisinin üstünde, elinde bir 
kehribar tespih, sırtında yeşil sof cübbe, 
boynu bükük kendinden geçmiş.. 
Süleyman Ağa dergaha girince usulce 
aralamış gözlerini

“Sen bize Sultan’ kızından habeı 
getirdin" demiş. “Sen buraya gön-l 
derene diyesin kİ, bu emir bize del 
inmiş. Bizim nikahımız gökyüzünde 
kıyılmıştır. Var git bunu kendisine bildir!"

Bir başka menkıbe de şöyledir:
Hurdi Hanım ile Emir Buhari, Sultan» 

Bayezit'in haberi olmadan evlenmişler. 
Sultan o sırada Rumeli'de seferdeymiş. 
Haber kulağım erişir erişmez Süleyman 
Paşa'yı Bursa'ya yollamış,

“Tez gidip, hem o dervişin, hem de 
kızımızın başlarını kesip, işlerini 
bitiresin!" diye emir vermiş.

Süleyman Paşa Bursa'ya gelmiş. 
Atıcılar Deresi, yakınındaki kulübeye 
varmış. Yanındakilerle beraber kılıç 
çekip dergahtan içeri yürümüşler. 
Ama kalakalmışlar oldukları yerde. 
Süleyman Paşa garipten atılan bir 
çapa ile hemen can teslim etmiş, öteki 
ler ise bir kaç dakikanın içerisinde bir ' 
deri bir kemik kalıp, kadit olmuşlar.

Bugün dahi tam orada bir kaditler 
mezarlığı varmış.
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T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ 

Dosya No: 995/279 T
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
CUÛCcL S*ORUnLAR İ

Satılmasına karar verilen gayrlmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik ilçesi Hamldlye Mahallesi Ilıca Civarı mevkiinde kain pafta 33, ada 

1592 ve parsel 219 da kayıtlı 184 m2 miktarındaki arsa üzerine Inşaa edilen kat 
I irtifakı halindeki kargir apartmanın 4. nci normal kattaki 2/20 arsa paylı (.10) 
I nolu meskenin bir giriş antresi, bir salon, balkonlu blr-oda, ayrıca bir çocuk 
lodası, bir yatak odası küçük bir gece holü, mutfak, banyo wc den ibaret elek- 
triki ve suyu mevcut mesken bilirkişi tarafından 650.000.000.- TL kıymet taktir 
edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. "
SATIŞ ŞARTLARI
1- Satış 12.01.1996 Cumagünü saat 1 T.40 den 12.00 ye kadar GEMLİK İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜNDE açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmemek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak partiyle 22/01/1996 Pazartesi günü aynı 
yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul 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 ını bulması 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması 
|ve bundah başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunü ver
meleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir;

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

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde ödenmezse İ.İ. K'nun 
133.ncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 30 
faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme hacet kalmadan kendi- 
■lerinden tahsil edilecektir.

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 kabül etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 995/279 T sayılı dosya 
^numarasıyla dosyamıza başvurmaları, dellaiye, damga resmi, tapu harç ve 
^masraflarının ile ihale bedel üzerinden %'15 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü ‘
I ■ . v

LİDERLERİN MAL VARLIKLARI VE 
"TASARRUF TERCİHLERİ"

Liderlerin, mal varlıklarının araştırılması İle İlgili komisyon çalışmaları "kav
galı basın toplantıları" İle sürüyor.

İstanbul basınından, anladığımız kadarı ile "maşallah" "hepsinin malı 
mülkü yerinde."

Gözümüz yok. Allah daha fazlasını versin.
Ama. Dikkat ederseniz, tüm liderlerin mal varlıklarının yatırımlara ve üre

time direkt bir katkısı yok.
- Bazı liderler gayrl-menkul zengini
- Bazıları altına yatırım yapmış. Aralarında, 148 kilo altını olanlar var.
- Bir kısmı dövizi tercih etmiş.
- Bir bölümü de mücevherata meraklı.
Yani. Hisse senedi, tahvil ve Banka mevduatı yerine "ölü yatırımlar" tercih 

edilmiş.
Seçim meydanlarında, tasarruftan, yatırımdan ve üretimin arttırılacağın

dan bahseden liderler, "mal varlıklarını ekonomiye direkt olarak katmayı, 
tercih etmemişler."

Aşağı yukarı mal varlıklarının tamamına yakın bölümü, "rant ekonomisi" 
ile İlgili.

Peki.. Bu tasarruflar bankalara akmadıkça, hisse senedi ve tahvile yat
madıkça,

-Yeni yatırımlar nasıl yapılacak.
-“Artan nüfusun ihtiyacına yetmeyen üretim, nasıl artacak".
Ve.. En önemlisi, "işsizlik nasıl azaltılacak" Şimdi., herkes, kafayı "Sayın 

Başbakanın yurt dışındaki mal varlığına yatırım yapmasının, "halkın 
üzerindeki moral değerleri" yönünden önemi konuşuluyor.

Ama.. Bütün liderlerin, "mal varlıklarının tümüne yakın bölümünün, 
yatırımlara ve üretime katkısı olmayan, “ölü yatırıma" yapılmasına ne 
demeli.

Bize göre, halkın moral değerlerini olumsuz etkileyecek esas konu, lider
lerin ekonomiye bakış açıları, "rant ekonomisini tercih etmeleri" ve "tasar 
ruflarını yönlendirirken halkımıza "kötü örnek" olmalarıdır.

Malın İster, yurt içinde ister yurt dışında olsun. “Bir fabrika çarkım" çevir
miyorsa, “bir gram üretim" yapılmasını sağlamıyorsa, ne fark eder.

Tüm politikacılar, dışarıdaki malım ülkeye getirirken, bu ülke ekonomisine 
katmalıdır. K ' 1

Bu tememnim, iş dünyası, sanayici ve Bankacılar içinde geçerlidir.
"Bu ülkeden kazandığımızı, bu ülke insanı için harcıyoruz" diyen bazı 

sanayici ve işadamları acaba tam gerçeğimi söylüyorlar..
Çok şükür, halkın, esnafın sanayi kesiminin büyük bölümü tasarruflarını 

"ölü yatırımlara bağlamıyorlar, ekonomiye katıyorlar.
Boşuna dememişler..
"Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma" diye.

Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri
Yılbaşı eşantiyonları- Takvim- Saat- Kalem- Anahtarlık-Kağıtlık- 

Ajanda- Çakmak- Kalemlik- Çay Altlıkları-Duvar Takvimleri - Masa Takvimleri- 
Yüzlerce zengin çeşit

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - Kitap- 
Müstahsil Makbuzu-

Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit-El İlanı-

Gazhane Cad. Fikret Oto Elektrik yanı 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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ARTRİT ve ROMATİZMA
“Artrit" ya da eklem İltihabı genel olarak 

I eklemlerdeki ağrı, sertlik, yanma ve şişme 
gibi çeşitli rahatsızlıkları tanımlayan oldukça 
belirsiz bir terimdir. "Romanitzma" ise en çok 
kol ve bacak eklemlerinde, sırf ve boyun 
kaslarında ya da vücudun başka böl
gelerinde duyulan ağrı ve sızıları tanımla
mak İçin kullanıldığından daha da genel ve 
belirsiz bir terim sayılır. Doktorlar bile çoğu 
Kez bu terimleri kesin bir tanım gibi kullan

maktan kaçınırlar. Çünkü bu hastalıklar çok 
[yaygın olmasına ve yıllardır İncelenmesine 
karşın henüz yeterince anlaşılabilmiş 
değildir.
I Nedenlerine ve eklemlerdeki belirtilerine 
göre ayrılan birçok artrit tipi vardır. Ama 

Bunlardan çoğunun ortak yanı eklem kıkır
daklarının kayganlığın ve esnekliğini yitirerek 
bozulmasıdır. Bir eklemdeki kemiklerin ucunu 
kaplayan kıkırdak dokusunun pürüzsüz kay- 
gan ve hafif esnek olması, kemiklerin bir

ebirine sürtünmeden rahatça hareket etmesi
ni sağlar. Bu yüzden kıkırdakların kalınlaş- 
ması, sertleşmesi ve pürüzlü bir dokuya 

[dönüşmesi eklemin hareket yeteneğini kısıt
lar. Eklem sertleşir, kızarır, şişer ve 

[oynatıldığında ağn verir.
I Osteoartrit : En sık görülen artrit tipi 
) ^kireçlenme" olarak bilinen osteoartrit'tir. 
|Genellikle belirli bir yaşın üstündeki kişilerde 
görülen bu hastalığın nedeni, büyük olasılık
la yaşlanmaya ya da aşırı kullanmaya bağlı 
iolarak eklem kıkırdağının yıpranmasıdır. 
[Hastalık daha çok kalça, diz ve omur 
[eklemleri gibi vücudun ağırlığını taşıyan 
büyük eklemleri etkiler. Eklemlerin çok zor
landığı bazı sporlarla uğraşanların, özellikle 
futbolcuların dizlerinde de bu tip artrit 
görülebilir.
I Osteoartirit bazen oldukça genç yaşlar
da ortaya çıkar. Bu. kişilerde ya kıkırdağın 
yapışını bozan, vücut kimyasıyla (metaboliz - 
imasıyla) ilgili bir sorun vardır ya da ö eklem 
tdaha önceden zorlanmış ve incinmiştir.

Çocukluk çağı artriti ya da stil hastalığı, 
16' yaşın altındaki çocuklarda görülen

Okulların çevresinde sigara ve alkol satımı önlenecek
Okul kantinlerinde sağlığa zararlı mad

delerin bulundurulması ve satışının 
engellenmesi istendi.

Milli Eğitim Bakanlığından konuyla ilgili 
olarak valiliklere gönderilen genelgede 
'okul ve eğitim kurumlarının 100 metre 
civarında bulunan büfe ve kahvehane

Serap ‘BİRLİK 'Dursun. •EH^İLC'E^ ŞİİR KÖŞESİ

oldukça ender hastalıktır ve hastaların 
dörtte üçü tümüyle iyileşir.

Romatizmamsı Artrit : Genellikle 20-40 
yaş arasında ve 65 yaşın üzerindeki yaklaşık 
30 kişiden birinde romatizmamsı artrit (roma - 
toit artrit) görülür. Kadınlarda görülme sıklığı 
erkeklerden üç kat fazladır. Bu hastalığa 
yakalanan sürekli eklem ağrılarından, yakınır
lar. Özellikle el parmakları, el ve ayak bilek
leri, ornuz, diz ve dirsek eklemleri şişer, kızanı 
ve ağrır.

Romatizmamsı artrit genellikle kronik.bir 
gelişme gösterir. Yani zaman zaman 
ağrıların hafiflediği geçici iyileşme dönem
leri yel kesintiye uğrayarak yıllarca sürer. 
Sonunda ellerin biçimi bozulur, parmaklar 
çarpılır ve hareket ettirmek güçleşir. Bazı 
ilaçlar eklem ağrılarını hafifletebilirse de 
öbür artritler gibi bunun da kesin bir tedavisi 
yoktur.

Ro^’maması artrit bir özbağışıklık 
hastalı^ . Bu tip hastalıklar, görevi mik 
roplarla . jvaşmak ve yaraları iyileştirmek ! 
olan bağışıklık sisteminin iyi çalışmamasın - 
dan kaynaklanır.

Ateşli Romatizma : Eklemlerde ağrı ve I 
şişlik gibi romatizma belirtilerinin yanı sıra 
vücut sıcaklığını da yükselttiği (ateş yaptığı) 
için, bu hastalığa bu ad verilmiştir. 
Gerçekten de ateşli romatizma yalnız 
.eklemleri değil bütün vücudu etkileyibilir. 
Hâttâ bazı hastalarda en yıkıcı etkisini 
kalpte gösterir. Bu yüzden kalp kasını tuttuğu 
zaman bu hastalığa "kalp romatizması" 
denir. Daha çok- çocuklarda görülen bu 
hastalık, bir boğaz ya da bademcik ilti
habından yaklaşık 10 gün sonra ateş yük - 
selir ve eklem ağrıları başlar. Etkilenen 
eklemler şişer, çevresindeki deri kızarır ve 
yanar. Bir eklem iyileşirken aynı belirtiler 
başka bir eklemde, ortaya çıkar. Ayrıca kol 
ve bacaklarda yer yer kırmızımsı lekeler 
belirebilir. Ateşli romatizmanın tedavisinde 
hem ağrı, hem de iltihap giderici ilaçlar kul
lanılır. Hastalık birkaç hafta ile birkaç ay 
arasında sürebilir.

gibi yerlerde de sigara ve alkol satışının, 
önlenmesi talimatı verildi.

Genelgede; bütün fertlerin dengeli ve 
sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişilik ye 
karektere sahip olmalarının sağlan
masının, Milli Eğitimin amaçlarından 
olduğu dğ vurgulandı. (BYE)

GEMLİK TÜRKÜSÜ

Sahilde günbatımı 
yakmışım cıgaramıf 
Havada yosun kokusu... 
Orta şekerli kahvem 
yanında bir bardak su.

' Ufukta kor alevler 
körfezi baştan başa 
yakamozlarla süsler. 
Kimisi yük indirir 
kimisi demirlemiş 
nefes alır gemiler...

Gün batar, ay gülümser 
yıldızlar birer birer

! eğilir beni öperi 
Sokaklar insan seli 
kimisi evden kaçmış

I kimisi eve döner...
| Tıklım tıklım kahveler
I dostluklar pişpirikli 
| pişpirikli sohbetler!..

Dertleşir balıkçılar 
yüzlerinde bin tasa 
sözlerinde kahır var: 
- Balıklar oynaşırdı 
körfezde bir zamanlar!

| -Kolhozlar, palamutlar
I kırlangıçlar, çupralar...
| -Terkettiler!.. Gittiler!.;
| istavritler, tekirler
। karagözler, mezgitler.., 
I -Dansederdi gümüşler 
I üyy hamsiler, hamsiler!..
I -Betbereket kalmadı
I kurudu be denizler!,.

I İmbatlar ılık ılık 
sahilde meyhanede .

। kızarmış alabalık!
I Açmışım rakımı 

salatam da rokalı 
zeytinleri sofralık...

ı İçmişim ra kımıl
Ohh be !.. Yaşam ne güzel 

! sahilde akşamları!..
GEMLİK'TE GÜN BATIMI 
YAKMIŞIM CIGARAMI 
YAK-MİŞIM CIGARAMI!

30 Eylül 1995 GEMLİK

ALİŞ'E
KUŞ UYUDU
KÜRT UYUDU
DOSTLAR UYUDU ALİŞ'İM
BİR BEN UYUMADIM
ŞİR DE
PENCEREMDE KARANFİLİM
-KARANFİLİM ALİŞ'İM’.

SENİ DÜŞÜNÜYORUM
UÇSUZ-BUCAKSIZ KAYGILARIMLA
YILDIZLAR IŞIMASA

.GÜNEŞ DOĞMASA BİLE
YARINLARIN GÜZEL OLSUN
YARINLARA GÜLE GÜLE
GÜLE GÜLE ALİŞ'İM

İzmir 1977

ALIŞ 'E
BİR AVUÇ GÖKYÜZÜNÜN
MAVİSİNE HASRETİM...
EGE'NİN
MARMARA'NIN
AKDENİZ'İN...
BİRDE
TATLI TATLI GÜLÜŞÜNE
ALIŞ'İMİN.

İzmir 14.10.78

ALİŞ'E
GÜNEŞ
AY
VE YILDIZLAR....
VERMESE DE IŞIKLARINI
ASILSA DA
KALAN ÖMRÜM GECELERE
DÜŞLERİMDE OKŞARIM SAÇLARINI...

İSTANBUL 1983

SERAPLAR GİBİ

Günün 
son ışıklarıyla 
yıkanan umut: 
yol bilmez bir çocuk 
gecede şimdi!
Arar- durur nariçi şafakları!
Şafaklar ki;
yaklaştıkça uzaklaşan 
seraplar san kil..
BİR TANRİ YALNIZLIĞI GİBİ I

Atina 8.10.1986
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Zatürreeye dikkat!
s®« «/

'•.'Türkiye'de yılda yaklaşık 65 bin 
-çpbuğun zatürree hastalığı yüzünden 
oldûğu bildirildi.

JyJ. ve dengeli beslenmeyen çocuklar- 
dö Zatürree, ortakulak iltihabı, menenjit 
gibi hastalıklara sıkça rastlandığını, bu 
festdlıkların ölümlere neden olduğu gibi, 
ömürboyu sürecek rahatsızlıklara da yol 
açabildiği öğrenildi.

Ağızdaki
Ayda 2-3 kez tekrarlanan ve bir ay 

içinde' iyileşmeyen ağız yaralarının, 
(AFT ülserleri) kanser şüphesiyle 
araştırılması gerektiği bildirildi.

Türk toplumunun yüzde 20'sinde 
tekrarlayan ağız yaralan görülür. Bu tür 
yaraların çevresi kırmızı, üzeri sarımsi 
beyaz ve yeşil mercimek büyük
lüğünde olduğu, genelde yanakta ve 
daha çok dilde çıkan bu yaralar 10 
gün içinde iyileşir.

Ancak yara, ayda 2-3 kez tekrarlanı

Dünya'da her yıl yaklaşık 4 milyon 
[Türkiye'de üçte ikisi 0-1. .yaş grubunda 
olan 65 bin çocuk zatürree hastalığı 

Isonucu ölüyor.
Çocuklara yüksek ateş, öksürük, sık 

nefes alıp verme, halsizlik ve sulu 
Igıdaiara karşı isteksizlik gibi belirtiler 
görüldüğünde vakit kaybetmeden dok
tora başvurulmalıdır.

yaralar
yorsa nedenleri araştırılmalıdır . Bir 
ayda iyileşip, geçmiyorsa, zaman yitiril 
meden kanser şüphesiyle kulak-burun- 
boğaz deımatoloji ve diş kliniklerine 
başvurulmalıdır.

Ağız yaralarının, demir ve çinko gibi 
mineral eksiklikleri, vitamin ve kadın 
hornonu eksiklikleri, bağırsak sistemi 
rahatsızlıkları, parazitler, psikolojik, 
rahatsızlıklar ve diğer nedenlerle 
ortaya çıkabildiği belirtiliyor. Tetkiklerin 
İyi yapılması durumunda, hastalığın 
tedavi edilebildiği öğenildi. (BYE)
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28 Kasım 1995 Salı Gemlik

KONGRE İLANI
S.S. GEMLİK MERKEZ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANUÖIMOAN
Kooperatifimiz olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Ocak 1996 Pazar günü saat 

13.30'da aşağıdaki gündem gereği Gemlik Atatürk İlkokulu Salonu'nda yapıla
caktır.

Bu toplantıya iştirak etmeniz önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, Divan Başkanlığının seçimi
2- Saygı duruşu
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası.
4- Bilanço ye gelir-gider hesaplarının okunması ve görüşülmesi, ibrası
5-1996 yılı tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
6- Boşalan denetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapacak 2 asil, 2 

yedek üyenin seçimi
7-1996 yılı ödemelerinin-ve ödeme şeklinin belirlenmesi ve kabul edilmesi.
8- Boş bulunan kooperatif üyelikleri için giriş aidatlarının yükseltilmesinin 

görüşülmesi've miktarının körara bağlanması.
9- 1996 yılı yönetim huzur hakları ve kooperatif Müdürü'nün:ücretinin belir

lenmesi.
10-1996 yılı inşaat çdlışma programının görüşülmesi ve kabul edilmesi.
11- Ortakların ödeme şartlarının yerine getirilmemesi halinde uygulanacak 

esasların tespiti
12- Dilek ve temenniler, kapanış.

KONGRE İLANI
GEMLİKLİLER KÜITÜR VE DAYANIŞMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin birinci, olağan genel kurul 
toplantısı 16 Aralık İ995 cumartesi günü saat 
14.00'de Osmaniye Mah. Kuvvet sok. No:7'de 
yapılacaktır.

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

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1 -Açılış ve saygı duruşu
2- Yoklama
3- Çalışma raporlarının okunması
4- Yönetim Kurulunun ve denetleme kurulu

nun aklanması
5- Yeni yönetim ve denetleme kutülldrının 

seçiphi1
6- Dilek ve istekler . ./-Kapanış

SATILIK DÜKKANLAR
Orhangazi caddesi Yeni 
ZsySîn Hali yanında her 

biri 150 sıı2 asma hatlı 18 I 
adet düJıkan sahibinden i 

satılıktır.
Müracaat: AYBEY Mim. 
inş. San. Ltd. Şti.
Tel: 514 00 22

513 68 07 GEMLİK

KAYIP

EY .375 numaralı Gemici 
Cüzdanımı kaybettim, 

hükümsüzdür.
Recep GÜLHAN

KÖRFEZ Sayfa: 6

MİM i İIEÇOBİ
Çok yakında yeni 
düzenlemesiyle 

kışları üstü örtülü, yazları açık 
Çay Bahçesi ve Düğün Salonu ile

Gemliklilerin 
hizmetine girecektir.

Düğün, Ni/an, Jünnet, özel 

günleriniz ile 

toplantılarınız için

Rezervasyonlarımıza banladık.

Tel: 513 10 71 Gemlik

İNŞAAT-TAAHHÜT-TİCARET 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE SANAYİİ

>♦1
BAYTAŞ

A^RI^A MANASTIRDA TAMAMI ^BİTMİŞ DAİRELER

BAYTAŞ 'tan
YENİ BİR KENT

Bursa'dan yola çıktınız, 20 dakika sonra Gemlik'tesiniz. 
Dönemeçten sonra denizi göreceksiniz. Orhan Veli'nin 
dizelerindeki gibi sakın şaşırmayın. Doğal! güzelliğiyle 
insanı büyüleyen Gemlik'te BAYTAŞ İnşaıat tarafından 
yapılmakta olan ve Gemlik Körfez' iyle birleş en 20001i yıl - 
ların konforuyla estetiğini birleştiren BA YTAŞ Körfez 
dairelerinde yaşamak veya işyeri sahibi, olmak istemlisiniz? 
6.354 m2lik arsanın 1340 m2 sine yapılacak inşaatlarm 
kalan kısmı yeşil alan olarak düzenlendi. Çocuklar için 
oyun alanları, bisiklet ve yaya yollan, açık ve kapalı oto 
parktan, sığınağı ile mükemmel bir mekan;
146 m2 lik 3 oda bir salondan oluşan 72 adet normal daie 
ile 206 m2 lik 5 oda bir salonlu 8 adet dubleks daireler, 
aynca 33 adet işyeri.
Laminat kapaklı mutfak dolapları, çöp I bacası, gömme 
banyosu, mobilya kapılan, ısı camlı pencereleri, hızlı asan - 
sörleri, merkezi ısıtma sistemi, merkebi anl en ve megafonu 
ile ailenizle rahat bir yaşam süreceği/jiz daireler

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN DAHA NE BEKLİYORSUNUZ? GELİN GÖRÜŞELİM
İstiklal Caddesi Bora Sokak (Akbank Aralığı) No : 14 GEMLİK
Çerkez : (0.224) 513 42 21- 513 17 94
Şantiye : (0.224) 512 22 21
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