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kÖRrEZ OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yar>m saat içinde bilgisayar sistemi ve kafle makinemi
zle kusursuz hizmet sunuyoruz.

Aynca kendinden mürekkepli, <thai otomatik kaileler.
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97

Hüseyin Dinç ve Refik Aslan, balığı çiftlikte üretecekler

Narlı Köyüne
Gazetemiz eski Sorumlu Müdürül 
Cengiz Göral ölümünün 18 
yıldönümünde Bursa Barosu ve 
Gazeteciler dernekleri tarafından 
anılacak.
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Gemlik Balıkçılar Derneği eski baş kanlarından 
Hüseyin Dinç ve bir arkadaşı, Narlı kdyünde 
Hâzineden 15 yıllığına kiraladıkları bir koyda balık 
üretimine başladılar.

Ege, Akdeniz ve Karadeniz’ den sonra 
Marmara denizinde ilk kez balık üretme çiftliğinin 
kurulduğunu söyleyen Hüseyin Dinç, levrek ve 
çupra balıklarını üreteceklerini, şimdilik 12 bin

adet canlı levrek getirterek deneme çalışmalarını 
başlattıklarını ve verimli sonıA aldıklarını söyledi.

Balıkları midye ile beslediklerini de belirten 
Dinç, “çok lezzetli bir balık türü yetiştiriyoruz. 
Marmara Denizinde balık soyunun azalması bizi 
bu yola itti. 15 yıldır düşlediğim bir projemi hayata 
geçirdim" dedi.

Haberi Sayfa 3 'te
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Umurbey’deki Cerrahi Deı^ahı jandarmaca basıldı
Halk Eğitim Müdürlüğünce

Nl 
Gİ

\ĞIM

ırı
■etR 
Icııllö^ 
ayıll^

Gemlik Jandarması 
iUmurbey'de zeytinlikler 
içinde kurulan Cerrahi 
dergahını bastı.
■ Cuma günleri çevre
den gelenlerle dergahta

toplantı ve ibadet yapdığı 
ihbarını alan jandarma 
izinsiz açılan ve bir şahsın 
üzerinde görülen evin 
ibadet bölümünü 
mühürledi, Anayasa,

T.Ceza Yasası' ve Milli 
Güvenlik Kurulu kararları
na aykı ibadetten gözaltı
na alınanlar savcılığa sevk 
edildiler. Cerrahiler tutuk
suz yargılanacaklar.

AFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Cengiz’i anacağız
1 Yarın 3 Temmuz 1997

Gazetemiz eski Sorumlu Müdürü, yazarımız, Avukat ve 
siyasetçi Mehmet Cengiz Göral’ın katledilişinin onsekizinct 
yıldönümü.

Bu yıl Cengiz, Bursa Barosu, Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti Güney Marmara 
Şubesi tarafından BUTTİM Konferans Salonunda anılacak.

Bu üç kuruluş, paneli 1970 li yıllarda Bursa’da 
demokrasi savaşımı verirken katledilenlerin anısına 

'düzenliyor.
Panelde ben de konuşmacı olarak Cengiz’in gazetecilik 

yönü hakkında konuşacağım ve Gemlik KÖRFEZ 
Gazetesinin 25. yılına gelişindeki katkılarından dolayı eşi 
sevgili Ayhal’a bir plaket sunacağım.
. “1970li Yıllardan Günümüze Demokrasi" adlı bu pan
elde Mehmet Cengiz Göral'ın yakın arkadaşları Bursa Baro 
Başkanı Avukat Ali Arabacı, CHP Bursa Milletvekili Avukat 
Yahya Şimşek, bağımsız milletvekili Avukat Ertuğrul 
Yalçınbayır, Avukat Ali Aksoy, Hikmet Afacan, Günay 
Onayman ve gazeteci Hacı Tonak konuşacak.

Saat 10.30 da ise Adliye Köyündeki mezarı başında 
anılacak Cengiz.

Cengiz, 12 Eylü 1980 öncesi Türkiyesinde gençlerin 
teröre kurban gitmesine isyan eden bir yazar, bir 
siyasetçiydi.

Terörün andındaki gerçekleri biliyor ve gençlere silahı 
bırakıp, düşünce bazında savaşımlarını sürdürmeyi öner - 
iyordu.

Cengiz, solcu bir aydındı, batıdaki demokratik Avrupa 
| ülkelerindeki sosyal demokrasinin Türkiye de kurulması 

için siyaset yapıyordu.
Demokrattı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusuy

du, cesurdu, yürekliydi, çağdaş bir hukuk adamıydı.
Onun bu özellikleri ve ünlü bir siyasetçi, gazeteci ve 

> hukukçu olması, karanlık güçlerin Türkiye senoryosunda 
| kendileri için bir tehlikeydi. 3 Temmuz 1979 günü akşamın 

alaca karanlığında hain bir faşist evine giderken o’nu 
katletti.

Cengiz Göralların ölmeyeceği, demokrasi savaşımında 
şehit olanların öldürülemiyeceğıni yarın bir kez daha göre- 

। ceğiz.
Gemlikli demokratları, yarın saat 18.oo de BUTTİM 

, Salonuna bekliyoruz.

Karadenizliler 
Şahintepe’de coştular 

1. Yayla 
şenliği 
yapıldı 
Gemlik Karadenizliler Kültür 
ve Dayanışma Derneği 
tarafından geçtiğimiz pazar 
günü Şahinyurdu Köyü 
yakınlarındaki 
Şahintepe’de “Birinci Yayla 
Şenliği" düzenlendi.
Şenliğe bine yakın davetli 
katıldı, 
Şenlik doşkulu geçti.

Haberi Sayfa 3'te 

Gemlik 
Lions’ta 
yeni 
dönem 
Gemlik Lions Kulübü eski 
yönetimi, geçtiğimiz gün
lerde Bursa Çelik Palas 
Otel'de düzenlenen bir 
yemekli toplantıda, görevi 
Sabahattin Özcan'a 
devretti.
Şahin Daniş’in bir yıl yaptığı 
görev, bir yıl. süreyle 
Sabahattin Özcan ve 
arkadaşları tarafından 
yürütülecek.

Haberi sayfa 3'te

DOS BASIC 
WİDOVS 
KURSLARI 
AÇILIYOR 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü tarafın
dan bilgisayar kullanmak 
isteyenlere, Dos Basic ve 
VVindovs kursları açılıyor. 
Kurslara kayıtlar yarın son 
gün.

Haberi Sayfa 3’te 

Stretball’da 
Körfez FM 
üçüncü oldu

Sprik, Vakıfbank ve 
Number One FM'In sponsor
luğunda Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin katkılarıyla 
organize edilen, “Adidas 
Streetsoll Türkiye Turu"nun 
Bursa yarışmalarında, 
Gemlik Körfez FM üçüncü 
oldu.

Havai fişek gösterileri ile 
tamamlanan final karşılaş
malarında birinciliği Şafat, I 
ikinciliği Point, üçüncülüğü 
ise Körfez FM alırken, 
büyükler katagoırislnde 
Körfez FM takımı şu kişiler
den oluştu: İbrahim Tokgöz, 
Yalçın Şenışık, Arif Muştu. 

Uzmanlar 
Tıp . 
Merkezi 
açıldı

Uzmanlar Tıp Merkezi İstik
lal Caddesinde hizmete 
açıldı. Baştabipliğini Dr. 
Naci Özokur'un yaptığı Tıp 
Merkezinde küçük ameliy
atlar, röntgen ve ultrason 
çekimi yanında uzman 
hekimler tarafından polik
linik hizmeti yerilecek.

1979 yılında Bursa’da 
evine giderken vurularak 
öldürülen gazetemiz 
Sorumlu Müdürü ve Köşe 
Yazarı Mehmet Cengiz 
Göral, Bursa Barosu, ÇGD 
Güney Marmara Şubesi 
ve Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından 
düzenlenen bir panelde 
anılacak.

Üç kuruluşun ortaklaşa 
yaptıkları basın açıkla
masında, 1970*11 yıllarda

demokrasi uğruna can- 
larını verenlerin anısına 
3 Temmuz 1979 günü 
katledilen Avukat ve 
gazeteci M. Cenaiz 
Göral'ın şahsında “197O'li 
Yıllardan Günümüze 
Demokrasi" panel konu
lu düzenlendiği bildirildi.

Panel 3 Temmuz günü 
BUTTİM Salonunda saat 
16.00 de yapılacak.

Haberi sayfa 3'te

Kabotaj hakkının elde edilişinin 71 yıldönümü

Deniz Bayramı 
bugün kutlanacak

1 Temmuz Kabotaj ve 
Denizcilik Bayramının 71. 
yıldönümü bugün tören
lerle kutlanacak.

Sabah saat 9.30 da 
Atatürk Anıtı önünde 
yapılacak törenlerden

sonra deniz şehitleri için 
denize çelenk atılarak 
saygı duruşunda 
bulunulacak, Saat I8.00 
de ise yarışmalar ve 
eğlenceler' düzen
lenecek. Haberi sayfa 3'te

Manastır asfaltlandı
Araç sahiplerinin ve 

Mahalle sakinlerinin "yeter 
artık" dedikleri Manastır 
Yolu, Karayollları 14. Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
onarılmayınca. Belediye yolu 
sıcak asfalt kapladı.

Geçtiğimiz günlerde alt 
yapı çalışmaları Belediye 
tarafından tamamlanan

Manastır yolu, özel bir şir
kete 41 milyar lira ödenerek 
kaplatıldı.

Bir haftadır devam eden 
çalışmaların bir iki gün 
içinde tamamlanacağı belir
tilirken. çevre yolü da 
düzeltilerek geçici olarak 
zift döküldü.

Adem’i aldattı Havva,
Hacı’yı da Bacı
Bacı’nın koltuğu kapmaktı amacı
Allem etti, kadem etti.
Hacı’ya he dedirtti, 
Ayvayı hem kendi yedi, 
Hem yedirtti.

Şjnan.
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Necati Kartal

azioğlu’ndan ne haber?
Cumartesi günkü O/cr/ın birinci, 

sayfasında bir fotoğraf ve altında bir 
başlık:

"DYP’nJn duvarları artık 
Demirel'slz!"

Haberde, DYP'II Çiller fanatik
lerinin Demlrel posterlerinin İndiril
irinden, o arada Gazloğlü e 
Parseker'ln odadaki Demlrel 
fotoğraflarının yok oluşundan söz 
ediliyor. Gazloğlü, doğrudan üstlen
mek istememiş Demlrel fotoğrafının 
kaldırılışını, “Yokluğumda İndirilmiş 
olabilir" diyor ve hemen arkasından 
ekliyor:

“Ancak senin genel başkanın/ 
yok sayanı, senin var sayman aptal - 
lık olur."

Mesaj açık: DYP İl Başkanı Tansu 
Çiller*! "yok" saydığı gerekçesiyle, 
Cumhurbaşkanı Demerel’I “yok" 
sayıyor!

Hemen belirtmeliyim: Gazloğlü 
bu sözleri cuma günü sarfediyor, 
yani istifa furyasından önce. Şimdi 
belki de pişmandır...

pazloğlu'nu Orhaneli 'de Avukat 
bürosu açıp Bursa'da tabela astığı 
AP ilçe başkanlığı dönemlerinden 
tanınm.Sadık bir AP’II ve sonra DYP’II 
olduğu kuşkusuz -CHP’de politikaya 
baş Tasaydı, şimdi belki de DSP‘II 
veya CHP’II olabilirdi, o başka-

İlçe başkanlığı mutlaka başarılıy
dı. Onun için 1987’de Cavit 
Çağlar'la takışmak yerine uzlaşarak 
-O zamanki- Bursa ikinci bölgeden 
milletvekili seçildi.

Doğrusu hakkıydı, yıllarını verdiği 
politikanın meyvesini yemesi 
doğaldı, hatta çok doğaldı.

Buraya değin tamam... 
.* * *

Dedik ya, “çanklı erkan-ı harp" 
tipi politikaya aşinaydı Gazloğlü. 
1993 hazinındcr, önünde birdenbire 
“şans kapısı"nın aralandığını gar- 
kettl.

Demlrel Çankaya’ya taşınrfcış» 
DYP Genel başkanlığı için üç aday 
çıkmıştı ortaya : İsmet Sezgin, 
Koksal Toptan ve Tansu Çiller...

Kimileri, “Kasıma kadar İsmet 
Ağabey" sloganına yatar, kimileri 
DYP’yi çağın ötesine taşımayı -ama 
neresine- vaad eden Koksal 
Toptan'dan yana tavır koyarken; 
Mehmet Gazloğlü, objektiflere Tansu 
Çiller’le birlikte poz vermeyi, şirin 
gülücükler dağıtmayı yeğledi.

Doğrusu ya,bir bilim kadınının 
türk siyasetine önemli katkıları ola
cağı düşüncesiyle -Hiç İlgim yoksa 
da- , Tansu Hanım’ın yarıştan galip 
çıkmasını ben de için için istemiştim 
o kongrede.

Ve Tansu Çiller, Demlrel’ln 
Sezgin’den yana ağırlığını koyması
na karşın kazandı. Başbakan 
atandı, açıklanan kabinede “çarıklı 
erkan-ı harp" politikalarını İyi bilen

Mehmet Gazloğlü, “İçişleri 
Bakan/"olarak görev aldı.

Çok kişi gibi, ben de yadırgadım. 
Nitekim kısa süre sonra “CMUK 
Türkiye İçin lükstür" deyiverdi çiçeği 
burnunda bakan, kıyamet koptu 
tabii. O sırada çalıştığım Yeni 
Günaydın'da sevgili Musa Kart 
enfes bir karikatür çizdi -büromda 
durur, zaman zaman bakarım-

Ardından 2 Temmuz 1993 akşamı 
Sivas’ta "Madımak katliamı" patlak 
verdi. Gazioğlu’nun kuyudan 
çıkırıkla su çekercesine -ve de 
Mesut Yılmaz'ın rekorunu kırarcası - 
na- sözcükleri tek tek sıralayarak 
yaptığı açıklamadan öğrendik ki, 
olayın faili Aziz Nesin’mlş!

Çarık siyasetten bl-haber Tansu 
Çlller'in bile ayağını sıkmağa 
başlayınca, Gazloğlü önce devlet 
bakanlığına kaydırıldı, sonra kabine 
dışına.

Şaşaladı, kongrede çekilen 
hatıra fotoğrafının kıymet-i harblyesi 
olmadığını farkedince yalpalamaya 
başladı, yeklenlerl ANAP’a doğru 
esen rüzgarla dolar gibi oldu. Hoop, 
TBMM Başkanvekllllği'ne seçtirildi.

Ne var kİ, bu kez de “kerkenez" 
edebiyatından seçkin örnekler 
sergiledi kürsüden.

Çarık, adamakıllı ayağını sıkmıştı 
Barby bebek yüzlü sarışının kadının, 
24 Aralık 1995 seçimi öncesi düzen
lenen listede, beşinci sırada yer 
verildi Gazioğlu'na. .

Düşünün! Haziran kongresi 
fotoğrafında yer almış, içişleri ve 
devlet bakanlığı yapmış,son olarak 
meclis başkanvekiliiğinde bulun
muş,bir kıdemli siyasetçi beşinci 
sıraya itilmişti...

İl-başkanlığına "getirildi" ama 
yalpalamayı sürdürüyordu. 
Anımsayacaksınız, yakın geçmişte 
“Bu hükümet bitmiştir" dedikten 
hemen sonra İstanbul'da Celal 
Adan'la fotoğrçf çektirdi.

Cuma günü -furyanın bir gün 
öncesinde-, bir kez daha haziran 
fotoğrafına baktı ve Demirel’I 
dışladı.

Oysa birkaç saat sonra, DYP hızla 
bir çözülme.sürecine girecekti.

Ezcümle, yağlı güreş tabiriyle 
"açık düştü" Gazloğlü, göbeği 
güneşi gördü.

Şimdi ne olacak?
“Şimdi ne olacak?" diye kara 

kara düşünen kıdemli ve de usta bir 
politikacı daha var: Milli Savunma 
Bakanı Turhan Tayan.

Şu sıralar İnce ince Yasemince 
siyaset gergefinde nakuş işliyor, 
ama galiba o da hayli sıkıntılı.

Evet, şimdi ne olacak?
Aylne-i devran- bakalım neler 

gösterecek?

Konur Hastanesi Sağlık Hizmetleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. 
Konuralp Başöl, sağlık hizmetleri 
yanında ülkemlzlnönemll bir sorunu 
olan "8 yıl temel ve kesintisiz eğitim" 
konusunda kamuoyuna "Avrupa 
Yuvarlak Masası"nın ( European 
Table-ERT-) hazırladığı bir raporun 
özetini basına dağıttı.

Ön yazasında "Bakın,blzler 8 yıl 
tartışmalarıyla vakit kaybederken, 
Avrupa nereye gidiyor? diyerek, 
ERT’nln "ömür boyu eğitim" ile beşinci 
halkayı programladığını belirtiyor.

Türkiye'nin "Ortaokula Kayıt Oranı" 
nı ele alıp, gelişmiş ülkeler ve dünya 
ortalamalarıyla kıyasladığı yazısında 
çarpıcı bir istatistik aktarıyonr.

“Türkiye İle gelişmiş/sanayileşmiş 
ülkelerin karşılaşmasında İLKOKUL 
kayıt oranında 10 puanlık bir gerilik, 
ORTAOKUL kayıt oranında, erkeklerde 
23 puanlık, kızlarda 49 puanlık bir 
gerilik yani fark çıkıyor."

Ülkemizin can alıcı sorunu olan bu 
konudaki ERT’nln özetlenmiş araştır
masını 3 bölümlük bir diziyle sunuyo
rum. Biz neredeyiz, onlar nereye 
gidiyor, hep beraber görelim.

AVRUPA ÜLKELERİ 
ENFORMASYON İLETİŞİM

VE TEKNOLOJİSİ
Toplum, hızlı ve sürekli bir değişim 

sürecinden geçmektedir. Bu değişim 
sürecinin motorlarından biri 
Enformasyon ve İletişim Teknolojisi 
(EİT) nln gittikçe daha fazla kullanıl
masıdır. EİT’nln eğitimde kullanılması 
mali ve insani büyük yatırım gerek
tirir. Bu yatırımlar şimdi yapılmazsa 
Avrupa gelecekte ciddi ekonomik 
çöküş yaşar. Yatırımlar deylet,sanayi 
ve vatandaşlar olmak üzere 3 koldan 
gerçekleştirilmelidir.

İNSAN AÇISINDAN:

Okul öncesinden yetişkin 
eğitimine kadar eğitim sürecinin esası 
insani ferspektlftlr. Konuyu 4 geniş 
grupta topladık. Öğrenciler, öğret
menler, eğitim uzmanları, öğrenme 
toplümları:

A. Öğrenciler:

* Bugünün öğrencileri karmaşık bil
giyi İrdeleme, problem çözme, belir
sizlikler karşısında karar verme ve bil
gilerini değişen durumlara ulgulama 
becerilerini edinmelidirler. EİT herkese 
yapıcı ve yaratıcı olma fırsatı verir, 
öğrenciler yaparak ve keşfederek 
öğrenirler.

EİT İle öğrenme herhangi bir yaşta, 
yerde veya zamanda gerçekleşe
bilir. Öğrenciler kendi öğrenme hede
flerini ve hızlarını seçebilirler. Bilgiyi 

yeni ve değişik kaynaklardan temin 
edip bu bilgileri başka kişilerle değiş 
tokuş edebilirler. Öğrenme zayıflığı 
çekenler de başkalarıyla bir sınıfta 
okumaktansa bilgisayarın karşısında^ 
daha rahat ederler.

B. Öğretmenler

Öğrenme sürecinde öğretmenin 
yerini hiç bir şey alamaz. Ancak 
“öğretme’nln Yerini" “öğrenme” ala
cağından, öğretmenin rolü del 
temelden değişecektir. EİT ile öğret
men eğitmiyecek, öğrenmeye 
yardımcı olacaktır. Bilgi toplamdjve 
proseslemede öğrenciyi anahtarfikre 
ve konulara yöneltecektir. Ders 
anlatmaktan ziyade teke tek 
ilgilenecektir.

EİT'den tam anlamıyla yararlana 
bilmek için öğretmenlerde sürekli: 
eğtim görmek zorundadır. Buda 
önemli ölçüde emek ve maddi 
yatırım demektir.

Bütün bunlar için de öğretmenlerin 
terfileri ve ücret politikaları beceriyi 
ödüllendirmen; bağlılık ve başarıyıI 
teşvik etmelidir.

C. Yöneticiler: 
Okul öncesinden

l

yetiş kiıı
eğitimine kadar bütün kuramların sis
tem değişikliğinin itici gücü olmalıdır. 
Hem öğretmenler hem de öğrenciler 
arasında yapıcı eleştiri ve olumlu 
davranış atmosferi yaratmalıdırlar. 
Öğretmenlerin takım çalışmasını 
teşvik etmeli, gerektiğinde dışardan 
yardım almalıdırlar.Yeni teknolojileri 
okul yönetmeyi de kolaylaştıracak, 
analiz ve değerlendirmeyi,organizas 
yon yapısını güçlendirecektir. >

Devlet, eğitim kurumu yöneticileri] 
ne EİT'in kuramlara uygulama yetkisi! 
vermelidir.

D. Öğrenme toplumu:

Ömür boyu öğrenimilk, orta ve 
yüksek öğrenimden ibaret değildir. 
Öğrenim farklı zamanlarda alışılmışın 
dışında kilerlerde devam edecektir. 
Buna okullar yanında işyerleri, spor 
merkezleri, halk evleri, kütüphane ve 
müze gibi kültür merkezleri ve ev 
dahildir.EİT bütün bu öğrenim yer
lerinde bulunan blgi miktarını arttıra-l 
cak ve bu yerlerin şebeke şeklinde 
birbirine bağlanmasını sağlayacakta] 
Bu şebekenin herkese açık olması, 
teknolojiye de herkesin ulaşabilmesi^ 
ni sağlıyacaktır.

Bu amaçla devlet geleceğin 
öğrenim toplumunu tasarımlamak, 
yaratmak ve uygulamak için milli 
eğitim sistemini yeniden yapılandım 
maya şimdiden başlamalıdır.

Devamı Haftaya j
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BMpEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1172
Fiyatı : 20.000 TL.

Şahlbl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
w^^netlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK 
|j||| * Basıldığı yen KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi
Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK

Gemlik 
bizimdir 
ilçemezl 

temiz 
tutalım 

kirletenleri 
uyaralım

Kapaklı köyü llbatlı Koyunda

* Tripleks
* Denize sıfır villa 

sahibinden sezonluk olarak kiralıktır.
Tel.: 513 24 74 (Büro Gündüz)

513 45 90 (Ev)
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Hüseyin Dinç ve Refik Aslan, balığı çiftlikte üretecekler

Narlı’ya 
balık çiftliği

Denizlerimizde bqlık neslinin azal* 
ması nedeniyle girişken balıkçılar 
çareyi "Balık-Üretim çiftlikleri”nde ara
mağa başladılar.

Gemlik eski Balıkçılar Derneği 
Başkanı Hüseyin Dinç ve resteortjnf 
İşletmecisi arkadaşı Refik Aslan, Narlı 
Köyü sınırlarında Maliye Bakanlığından 
15 yıllığına kiraladıkları bir koyda levrek 
ve çupra üretimine başladılar.

Uzun yıllardan beri balık üretimini 
düşündüğünü, ancak, körfezdeki kirlilik 
nedeniyle buna cesaret edemediğini 
söyleyen Hüseyin Dinç, Ege, Akdeniz ve 
Karadeniz bölgelerinde uzun zamandan 
beri levrek ve çupra ve somon üretim 
çiftliklerinin kurularak işletildiğini ve 
olumlu sonuçların alındığını belirterek 
şunları söyledi:

" Denizimizde kirlilik ve yanlış avcılık 
nedeniyle balık nesli azaldı.

Balıkçılar avlamağa çıkardıkları 
teknelerin masraflarını bile karşılamaz 
duruma geldiler. Bu tehlikeyi yıllar önce 
gördüm ve Ege'de, Karadeniz’de 
.Akdeniz de olduğu gibi Gemlik

[Gazetemiz eski Sorumlu Müdürü Cengiz Göral 
ölümünün 18 yıldönümünde Bursa Barosu ve 
Gazeteciler dernekleri tarafından anılacak.

Halk Eğitim Müdürlüğünce

1979 yılında Çağdaş Avukatlar 
Lokalinden çıktıktan sonra 
Gümüşçeken Caddesindeki evine 
giderken arkasından yaklaşan bir 
faşist tarafından vurularak öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu Müdürü, Bursa 
Barosu Avukatı, CHP İl Bursa İl Yönetim 
kurulu üyesi Mehmet Cengiz Göral, bu 
yıl Bursa Barosu ile Bursa Gazzeteciler 
Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Güney Marmara Şubesi tarafından 
düzenlenecek “ 1970'li yıllardan 
Günümüze Demokrasi” konulu etkin
likle anılacak.

Bursa Barosu başkanı Ali Arabacı, 
Bursa Gazeteciler Cemivetl Başkanı 
Nuri Kolaylı, ÇGD Güney Marmara 
Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu
tarafından kamuoyuna başlıklı 
yapılan bir yazılı açıklamada şu 
görüşlere yer verildi.

"Birsüre önce bursa Barosu tarafın
dan “Yaşanlanlar Boşuna Değil” 
gelen başlığı altında, toplumumuzun 
yaşanan olumsuzluklarla ilgili 
demokratik tepkilerini yansıtan bir dizi 
etkinlikler gerçekleştirilmişti. Bursa 
Barosu, bu kez de, Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti ve ÇGD Güney Marmara 
Şubesi ile birlikte , "1970'11 Yıllardan 
Günümüze Demokrasi" savaşımının 
konu edildiği yeni bir etkinlik düzen
leme karan aldı.

Bu etkinlik, 18 yıiönce 3 Temmuz 
1979 günü, demokrasi düşmanlarınca 
alçakça katledilen, Bursa Barosu eski 
üyesi ve Gemlik körfez Gazetesi 
Sorumlu Müdürü ve köşe yazarı Av. 
Mehmet Cengiz Göral'ın anısına 
adanmıştır.

Bilindiği gibi Bursa, 10 Temmuz
1975’te öğrenci Ahmet Vatan 
Kırkbulak’ın katledilmesiyle başlayan
kanlı ve acılı bir terör sürecini yaşa
mak zorunda bırakılmıştır. Bu süreçte 
Bursa'nın demokrasiden yana birey 

Körfezinde de balık üretim çiftlikleri 
kurma projelerini yaptım. O günlerde 
körfezimiz çok kirliydi. Bu projemi 
erteledim. Şimdi Marmara Denizinde ilk 
balık üretim çiftliğini kurduk. Bunun için 
14 ay mücadele ederek onay aldık. 
Koyu Maliye Bakanlığından 15 yıllığına 
kiraladık. 1000 adet levrek anaç 
getirterek çevreye uyum sağladık ve 
deneme satışları yapıyoruz. Ayrıca 12 
bin adet levrek büyüme aşamasında.

Levrekleri yerli midye ile 
besliyoruz.Sonuçta, Marmara suyuna 
uyum sağlamış, çok lezzetli bir balık 
yetiştirdik. "

Önceleri çupra ve levreğin 
Marmara Denizinde yakalandığını 
söyleyen Balıkçılar Derneği eski Başkanı 
Hüseyin Dinç, "Bu balıkları artık biz 
balık çiftliğinde yetiştireceğiz. Gemlik’te 
.yeni bir iş kolu doğdu. Yakında üretim 
kafeslerini çoğultıp, çalışan işçi sayısını 
da arttıracağız, çiftlikten lokantalara, 
şahıslara perakende satış yapacağız " 
dedi.

Şahintepe de 
Karadenizliler coştu 

1. Yayla 
şenliği 
yapıldı
^-Gemlik Karadenizliler 

Kültür ve Dayanışma 
Derneğinin bu yıl İlk kez. 
Şahintepe de düzenledikleri 
"Birinci Yayla Şenliklerinde 
Karadeniz kültürü yaşatıldı.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü yapılan "Birinci Yayla 
Şenliklerine bine yakın 
Gemlikli katıldı.

Havanın güzel olmasın
dan eski ABD dinlemejstas 
yonunun bulunduğu yerde 
düzenlenen şenlikler çok 
coşkulu geçti.

Binlerce merminin 
atıldığı şenliklerde kare 
deniz yöresinin folklor gös
terileri yanı sıra evlerinde 
hazırladıkları yiyeceklerle 
açık havada piknik yapma 
imkanı bulan vatandaşlar 
doyasıya eğlendiler.
' 'Panayır havasında 
geçen şenliklerin gelecek 
yıl daha görkemli bir şekil 
^Akutlanması için Gemlik 
Karadezliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği elinden' 
gelen her türlü gayreti 
zağlayacağı bildirildi.

ve kurumlan yoğun saldırılarla 
karşılaşmış, "12 Eylül" darbesiyle de 
faşizan uygulalmaların hedefi haline 
gelmiştir.

Kargaşa ve terörün egemen 
olduğu terör ortamında, hangi kanat
tan olursa olsun vuruşanlara, "Gençler 
yeter artık" diye karşı çıkan Göral da, 
süreciri en kanlı döneminde -Devlet’in 
öldürüleceği konusunda istihbaratı 
olmasına karşın- gerekli koruma 
önlemleri alınmayarak adeta bile bile 
savunmasız bırakılmış ve nitekim 3 
Temmuz 1979 günü katledilmiştir.

Öte yandan "12 Eylül darbesi"nin 
ardından, başta Avukat Ahmet Hilmi 
Fevzioğlu olmak üzere Bursa 
Emniyetinde gözaltına alınan beş inti
har olayının meydana gelmiş olması 
da düşündürücüdürd.

Özetle Bursa'da, 1970'li yıllardan 
günümüze, demokratikleşme 
savaşımında kanıyla canıyla sınav 
vermiş birey ve kurumlan anmak, 
ayrıca onyedi yıl sonra "Şeriat mı, 
daime mİ?" açmazına düşmemize yol 
açan tıkanıklığın giderilmesine katkı
da bulunmak amacıyla, 3 Temmuz 
1997 günü bir ortak etkinlik düzenlen
mesi kararlaştınlmıştır.”

3 Temmuz 1997 günü saat 10,30, 
ll.oo arasında Av. Mehmet Cengiz 
Göral'ın Adliye köyündeki kabri 
ziyaret edilecek, aynı gün şaft I8.00 
de BUTTİM Konferans Salonunda 
"1970'11 Yıllardan Günümüze 
Demlokrasl" konulu panel düzen
lenecek.

Panel gazetemiz yazarı Yılmaz 
Akkılıç tarafından yönetilecek, 
panale katılımcı olarak, Yahya 
Şimşek, Ertuğrul yalçınbayır, Hikmet 
Afacan, Av. Ali Aksoy, Kadri Güler, 
Günay Onayman ve Hacı Tonak 
katılacak.

DOS BASIC 
WİDOVS । 
HIRSLARI 
^ILIYOR

Gemlik merkez Halk Eğilimi 
Müdürlüğünce bilgisayar pro
gram kursları açılıyor

; Halk Eğitim Müdü Kemal 
Çeünoğlu yaptığı açıklamada, 
bu yit da bilgisayar öğrenmek 
İsteyenlerin usta öğreticilerin 
nezaretinde "DOS- BASIC ve 
WİN£)O\ S” kurslarına katıla
bileceklerini söyledi.

Kurslara katılmak isteyenler 
2 temmuz 1997 çarş aıııha günü 
mesai saati içinde halk Eğitimi 
merkezi Müdürlüğüne başvura- 
bilecekler

Gemlik
Lions’ta
yeni 
dönem
Gemlik Lions Kulübü, 
geçtiğimiz hafta Bursa 
Çelik Palas Otel'de yaptığı 
toplantılı yemekle yöneti
mi yeni Başkana devretti. 
Seçkin bir topluluğun 
katıldığı devir teslim 
töreninde eski başkan 
Şahin Daniş görevini kulup 
tokmağı ve madalyasıyla 
birlikte Sabahattin Özcan'a 
devretti.

KAYIP
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünden aldığım 
Öğretmen personel ve 
ögretmenevi kimliğimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Necati KOLAY

Gonca YERLİYURT-------

Dikkat Yazılı var
Zorunlu eğitimin kesintizis 8 yıl mı, 5+3 yıl mı 

tartışmalarının yoğun olduğu günlerde eğitimin 
kalitesinden, öğrencilerin düzeyinden pek söz edilmedi. 
Daha doğrusu bu yaşamsal konu bir ayrıntı olarak 
kaldı.Ta ki üzerinde tartışılan öğrencilerin yazılı kağıt - 
larından olunan bir kitap oluşuncaya kadar .Kitap bana 
göre toplumun yüzüne tokat gibi inecek ağırlıkta. Ve 
bir o kadar da çocuk saflığının doğal seslenişi, iç 
burkucu, düşündürücü ve sanırım biraz hüzünlü, biraz 
da komik. Kitabın adı “Dikkat Yazılı Var” Ahmet 
Gülüm derlemiş. Kenan Gönen karikatürleriyle zengin - 
leştirmiş. Kitap, Gaziantepte bir lisede , lise ikiye 
kadar gelmiş ama ilk defa coğrafya öğretmenini gören 
öğrencilerin yazılarından Mersin dağ köylerinin 
ilkokullarına, Hatay’daki ortaokuldan, îstanbulun 
çeşitli semtlerindeki öğrencilerin sınavlarda verdiği • 
cevaplardan oluşuyor.

Okurken sınav kağıtlarının aslında ne çok ipucu 
taşıdığnın farkına varıyorsunuz. İşte onlardan birkaç 
öömek. Önce sorular, sonra cevaplar.

Soru- Kasabayı kim yönetir ?
Cevap- Şerif ve Adamları
Kamil/İlkokul 5
Soru- Madenlerle ilgili kuruluşlarımız hangi

leridir?
Cevap- İki tanedir. Maden delik arama enstütisü ve 

perakende anonim ortaklığı
Arzu/Ortaokul 2
Soru- Yönümüzü nasıl buluruz ?
Cevap - Yolda gidiyorum bir adama rastladım aha 

bu yoldan gideceksin dedi, giderim. Sora sora Bağdat’ı 
bile buluruz ki.

Recep/Ortaokul -2
Soru- Karadeniz bölgesinin geçim kaynakları 

nelerdir?
Cevap- Balıkçılık hamsi yanı, accık tarım, nataşa 

en çok geçim kaynağı olanlardır.
Soru - Fotosentez nedir?

j Cevap- Fotoğraflayıp sentezlemek olayına fotosen
tez denir.

Orçun Lise -1
Soru- Hızlı nüfus ar tışının zararları nelerdir?
Cevap- çevre kirliliği, gürültü, insanların küfürleri, 

cağillik, iş sizlik, kötümserlik, çok çocuk, ekonomik 
durum, hiylekarlık, hak yemek, emek yemek. Yok 
bişey Bu ülke düzelmez.

Mumt Ortaokul-1
Soru- Doğu Anadolu’da sanayi neden 

gelişmemiştir?
Cevap- Doğu Anadolu’da çok çağlık nıağlık hır 

yeıdiı (IraklI dağlık nıağlık olduğu için ulaşım oraya 
gidemiyor. I Taşım gitmeyince fabrika kurulama iniy or 
Fabrika dağın (epesinde olmaz Dağı yok etmek 
gerekir. Bu ela para isler, i Ikcmız ııfkara. karşılayamaz 
zaten dağı yok etmek için dinamit konulsa teröristler 
onu çalıp götürür. Hu y tizden oraya endüstri gitmemiş

Mustafa < Irtaokııl I
Soru- Ovalar kaça ayrılır?
(’evap- ( b alar döre ayrılır I loğu, batı, kuzey . gıınc\ 1 
Esma (Irtaokııl- 2
İşte bir bölümünü okudunuz. Geleceğimizi emanet 

edeceğimiz, çocuklar bakın neler biliyorlar, hayal güç- e 
leıının sınırı ne. dalga mı geçiyorlar, yoksa biz nerede 
hata yaptık # ,

Dikkat Yazılı Var \hmel Gülüm Kora yayınları 
İstanbul Haziran I')1)-'35() ()()() T l.

Kabotaj hakkının elde edilişinin 71 yıldönümü

Deniz Bayramı 
bugün kutlanacak

Türk karasularında taşı
macılık hakkının T ürk bayrak - 
hırıyla yapılmasının “I 
yıldönümü bugün dıı/eıı- 
lenecek törenlerle kullanacak

Kutlama Komitesince 
yapılan programa göre, bu 
sabah saat 9,oo da Atatürk 
Aiııtı önünde düzenlenecek 
törende Atatürk anıtına çelenk 
konacak, saygı duruş unda 
bulunulduktan sonra İstiklal 
Marşı eşliğinde bayrağımız 
göndere çekilecek

Daha sonra protokol hır 
motor ile denize açılacak 
Buradan deniz şehitleri için 
saygı alışı yapıldıktan sonra

hazırlanan çelenk denize atıla 
cak sav m duruşunda bulunula 
cak

YARIŞMALAR
Kabotaj hakinin Türk 

denizcilerine geçtiği gün olan 
I T emmuz günü, bugün öğle 
den sonra saat IX.oo de ısc 
yüzme yarışmaları ve deniz 
eğlenceleri düzenlenecek

Yüzme Yarış malarında 
50 metre serbest, 100 metre 
serbest, 100 metre sırtüstü, 100 
metre kurbaalaına, dipten 
y tizine yarışmaları yapılacak

Daha sonra tabak toplama 
yarışı ve yağlı direk yarış
masıyla törenler sona erecek.



UZMANLAR TIP 
MERKEZİ 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE AÇILDI

24 SAAT KESİNTİSİZ 
HİZMET

* İÇ HASTALIKLAR
* GENEL CERRAHİ

* KADIN HASTALIKLARI
* GÖZ

* İMTANİYE
* RADYOLOJİ

* ACİL 
TAM TEŞEKKÜLLÜ RÖNTGEN ve 

ULTRASON labratuvari 
AMELİYATHANESİ

İstiklal Cad. (Orhangazi Caddesi kavşağı) karşısı 
GEMLİK

/ Tel. 513 60 40 .JM
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MAHPUSHANE ÇEŞMESİ
Geçen hafta, Bursa Özel Tip Cezaevl'nde çile doldu

ran yazar İsmail Beşikçi'yi görmeğe gittim. 12 Eylül'den 
beri haplishane ziyareti yapmadığım için epey 
acemileşmişim. Ha. bu arada üç yıl kadar önce, Haluk 
Genger'I, Yılmaz Odabaşı’nı ve Fikret Başkaya'yı görm - 
eye Ankara'da Haymana Cezaevi'ne gittiğimi unut
muşum. Lâkin, Haymana Cezaevi ile Bursa Cezaevi 
arasında dağlar kadar fark var; Haymana cezaevi 
avuçlçl kadar bir yer; ilçeye yetiyor olmalı. Bursa 
Cezaevi ise kente ^0-35 km. uzaklıkta bir tepenin 
üzerinde, kentin şanına layık büyüklükte, kervansaray 
gibi bir yapıt.

Bu kervansaray da “ihtiyaca” cevap vermiş olmalı ki, 
bir de “ E Tipi” cezaevi var Bursa da. Son onbeş yılda" 
yurdumuzda bilmem kaç yüz yeni cezaevi yapılmış; bir 
de “münafiklar” ülkede ilerleme, kalkınma yok diyorlar; 
İlerlemenin, kalkınmışlığın bundan iyi göstergesi mİ olur? 
benim şahsen bir TC yurttaşı olarak bu durum göğsümü 
kabartıyor.

Haymana Cezaevi girerken sadece hüviyetlerimizi 
almışlar, üzerimiz şöyle yalancılıktan arar gim yap
mışlardı. Oysa bursa Cezaevinde bu konu da büyük bir 
İlerleme olduğu hemen anlaşılıyor. Önce, girişte, demir 
parmaklı pencereden görevli gardiyana “zlyaretçil- 
Iğinlzl” kabul ettirmenlz.fereklyor; nufus cüzdanınızı veriy
orsunuz, “mahpushane giriş kütüğüne", ev adresiniz ve 
uğraşınızla birlikte kaydoluyorsunuz.Cümle kapısına 
dizilip sıranız geldiğinde içeride bir hücreye alınıp İlgililer 
tarafından bir güzel aranıyorsunuz. Önce, ceplerinizde 
ne varsa mozaik tezgaha döküyorsunuz; para, mendil, 
kağıt, kalem, gözlük, çakı, çakmak vesaire. Görevli er, 
paraları, kağıtları aralayıp önünü ardını inceliyor; bez 
mendillerin ve salpakların bir ucundan tutarak silkeleyip 
katlarını açıyor ve silahlanmış betonun üzerine bırakıyor. 
Ardından üst- baş araması başlıyor; asker, gömleğinizin 
yakasını kıvırarak boynunuzda bir daire çiziyor ve terli 
parmaklarını bütün boynunuzda hissediyorsunuz.(Napsın 
adamcağız, sıcaklık dışarıda 33, içeride 29 derece!) 
Koltuk altlarınız, sırtınız, göğsünüz iyice yoklanıyor. 
(Allahtan ki gıdıklanma huyum yoktur.) Belden aşağısı 
da, apış arasından başlayıp ayakkabıya dek yoklanıy • 
or. Ayakkabılar çıkartılıyor, taban astarlarının'altına 
bakılıyor.

Ancak, burada özel bir durum işaret etmeme lütfen 
izin verinizi: Efendim, benim sağ bacağım kesikttr; protez 
takarak yürürüm. Görevli er sağ ayakkabımı çıkarmamı 
İsteyince bu durumu kendisine arzettim; ayakkabının 
proteze bağlı bulunduğunu, çıkartmanın çok zor 
olduğunu söyledim. Onbaşıya haber vereyiy dedi; 
seslendi, onbaşı geldi; pantolonumun paçasınıçekti, 
ayakkabıyı dört cepheden kontrol etti; aklı yatmış ola
cak ki, bir de çavuşuma soralım dedi; çavuş ; çavuş 
nizamiyedeki çayını bıraktı sallanarak geldi; durumu 
kendilerine de arzettik; kemeri çöz dedi; pantolonu 
aşağıya sıyırarak protezin üst kesimini inceledi; “ Peki 
napıyon amca, geceleri bununla mı yatıyon?”diye 
sordu. Evde bu takma bacağı çıkardığımı,koltuk 
değnekleriyle dolaştığımı söyledim. Bidaha sefere 
değneklerimi de getiririm dedim. Takma bacağı 
kalçadan topuğa bir iyi yokladıktan sonda,”Eh napalım” 
gibilerden başını sallayarak astlarına “onayını” bildirdi; 
İsmail’e getirdiğimiz kuru pasta kutusunu, muayeneden 
geçecek olan diğer patates, domates, soğan, salatalık, 
kiraz vesaire torbalannın yanına bıraktık, mozaik tezgah
ta duran paralan, anahtarlan, kağıtları, gözlükleri, katlan 
açılmış mendilleri falan ceplerime tıkıştırarak, birlikte 
geldiğimiz ve bitişik hücredeki denetimi sağ salim atla - 
tan Yusuf Gürsuçu ile avludan geçerek asıl hapishaneye 
dahil olduk; görüşme hücrelerinin bulunduğu koridora 
geldik. Yanyana on tane kadan konuşma hücresi 
dizilmişti. Yaşlı ana-babalar, genç eşler, çooluk çocuk, 
bu daracık hücrelere tıkılmışlar, kiril bir cam bölme ve 
madeni pfakalalarla kaplı yüzeyden, bağıra çağıra, 
oğullanyla, eşleriyle, babalanyla sözde konuşuyorlardı. 
Sıramızı bekledik, Beşikçi’ye haber saldık ve karşılıklı 
geçip biz de bağrış maya başladık. Bu bağrış çağrış 
sırasında ne konuştuğumuzu şimdi anımsamıyorum ama, 
Beşlkçl'nln yüzünde olsun, koğuş arkadaşı genç dostu
muz Asım öğretmenin yüzünde olsun o yaşam dolu 
gülümsemeyi hiç unutamayacağım...

Peki bu Beşikçi’de kim oluyor.
Çoğu İnsanımız gazetelerde adı sık geçtiği için bu 

kıdemli mahkum beşikçi’yi artık tanıyor ama ben az da 
olsa tanımayanlara İsmail'i kısaca tanıtmak isterim.

Efendim, bu İsmail Beşikçi namındaki adem oğlu 
öylesine büyük suçlar işlemiş kİ, yüce ve yanılmaz 
adaletimiz kendisinin YÜZ yıl hapiste misafir edilmesine 
ve de ON milyar lira devlet bütçesine katkıda bulun
masına oy pisliği ile karar vermiş. Peki bizim tüy siklet 
İsmail böylesine onurlandınlmak için hangi fiili işlemiş? 
Ooo bu soruyu es geçsek daha İyi; lâkin gençlere ibret 
olsun diye koyalım şu korkunç fiilin adını: Sosyolog 
İsmail Beşikçi KİTAP yazmışl Hem de bir tane değil, 
birkaç tanel Ve bu kitaplarda güney-doğu Anadolu'nun 
düzenini tartışmış, bazı sorunları irdelemeye çalışmış. Eh, 
bu “şeni” fiile verilen yüz yıl hapis az bile; bana kalsa

Dönüşte avluyu gene boydan boya geçtik, girdiğimiz 
demir kapıdan cezaevinin dışına çıktık.

Ne avluda, ne dışarıda “mahpusane çeşmesi” yoktu.
Çevreyi dolaştım, tünel ağzı ar mı diye bakındım; onu 

da göremedim. Ancak burada potansiyel genç 
mahkumlara kocamış bir ağabey olarakbazı nasi
hatlerde bulunmak isterim. Önce, kitap okumayı, kitap 
yazmayı da bir yana bıraksınlar; işte yazanların başına 
gelenleri görüyorlar.Fikirmiş, düşünceymiş, Iddele- 
meymiş, tartışmaymış, bunlar gerekliyse büyüklerimiz, 
beyaz camda gördüğümüz gibi ne kadar güzel yapıyor
lar. Sorna, içeriye düştüklerinde öyle tünel kazmak gibi 
zahmetli İşlere kalkışmasınlar. Engin Clvan’dan, Selim 
Edes'ten, Halil Bezmen'den .Ayşegül Teclmer'den ders 
alsınlar; bu baylar bayanlar tünel falan kazmağa 
kalkışıyorlar mı? Hırsızlık, dolandıncılık, rüşvet, kaçakçılık 
gflbl onurlu suçlar işleyip yakalansalar da bir iki ay hapis 
yatıp, yüce adalet tarafından koyverlllyorlar; onlar da 
çalıp çarptıklarıyla soluğu dış ülkelerde alıyorlar

Gençler; aslanlarım beniml İlk hedefiniz hırsızlık, 
rüşvet, kaçakçılıktır; haydi İLERİI

LİDERLER NELER DÜŞÜNÜYOR
Refahyol Hükümeti İstifa edince, yeni 

Hükümeti kurma görevi Mesut Yılmaz'a 
verildi.

Erbakan Hükümetinin yıkılmasında, 
mecliste muhalefetin rolü, yok denecek 
kadar azdı.

Hükümeti asker-slvll bürokratlar, sivil 
toplum örgütleri ve kamuoyu yıktt. 
Hükümetinin yıkılmasının ana nedeni, laik
liğe aykırı davranışlarından ziyade, yıllardır 
ekonomik ve sosyal çöküntü yaşayan 
toplumda biriken öfke ve tepkiydi.

Bundan sonra kurulacak hükümetler, 
bürokrasinin ve sivil toplum örgütlerinin 
benzeri tepkilerini göreceklerdir.

Tabi. Her zaman olduğu gibi en önemli 
rol, yazılı ve görsel medyanındı.

Şimdi yeni hükümet kurma çalış- 
malannda, liderlerin ne gibi hesaplar içinde 
olabileceğini, birlikte görelim.

- Kurulması düşünülen geniş tabanlı ve 
uzlaşma hükümetinde, kilit isim Deniz 
Baykal.

Erken seçimde ısrar etmesi, laiklik 
nedeniyle ülkede yaşanan yüksek tansiy
onun, unutulmamasını sağlamak içindir.

Deniz Baykal bir bakıma laik tutumun
dan sağladığı “politik rantı” oya tahvil 
etmek istiyor.

- Bülent Ecevit bir bakıma “kurt 
kapanında".

Öyle kolay kolay bir hükümete girme 

niyeti de yoktu, cesareti de.
Hele seçimin erken yapılmasını .hiç 

İstemiyor.
Erken seçim olursa, önemli bir oy mik

tarının Baykal'a kayacağının farkında.
P ■ Mesut Yılmaz farklı güç odaklarının, 
önüne koyduğu bu güç görevin sıkıntısını 
yaşıyor.

Kafasında (heran) başbakanlık için 
önereceği ioirkaç isim olması, belki ken
disinin rahatlamasını sağlıyor.

- Kurt politikacı Erbakan,(Pek) her 
zaman rastlamadığımız, iyi niyet ve 
saflığının şokunu yaşıyor.

- Büyük Birlik Partisi, güçlü görüntü ver
erek, MHP tabanına sıcak mesajlar veriyor.

Aslında, tüm liderler uzlaşmanın ve reji
mi kurtarmanın peşine düştüklerini söylüy
orlar.

Ama.., Herkes kendi hesabını düşün
mekten kendini alamıyor.Geçen yıl 
Izmediğimlz “dizi filmin” yeni bölümlerini, ilgi 
ile seyrediyoruz. «

Bakalım kimin hesabı, ne kadar tuta
cak.

ESPİRİ
Balıkçı Temel, sandalda 

oturmuş, Allaha yalvarmak
tadır.

“AJlahım bugün yakalaya
cağım ilk baluğu.bi fakire 
ereceğum.”

Dua biter ( sonra oltasını 
sallar ve bir süre bekler.

Birden oltada kıpırdamalar 
olur, bir de ne görsün.

Öltanın ucunda kocaman 
bir balık vardır.

Temel, bir yandan balığı 
sandala alırken, öte yandan 
mırıldanır.

-” Habu paluk, hiç fakire 
verulecek gibi değul 
doğrusu.” der.

Temel böyle mırıldanırken, 
sandalın ucundaki suya 
bırakılan balık, aniden sıçrar 
vetekrar denize düşer.

Temel şaş kınliKİa başını 
sallar vve şöyle der :

-” Hey ulu Tanrım, sen hiç 
şakadan anlamaymisun..”

Başkentte hükümetler 
bozuluyor, hükümetler kuru
luyor.

Herkes büyük balıklar 
peşinde.

Kimisi koltuk bekliyor, 
kimisi kredi bekliyor. 
Bazılarının da maddi! çıkarlar 
peşimde olduğu söyleniyor.

Bazılarının büyük balık 
beklerken, hava alacağı 
muhakkak.

Ama.. Bazılarının ahlak ve 
kiş iliklerininyara alacağv 
kesindir._________________________

Sözlü- Yorum
“Şöhret” kazanmak zorunda, 
olduğumuz bir şeydir.
“Şeref”, kaybetmemek zorunda 
olduğumuz bir şeydir.

SCHOPEN HAUER

Bu sözü güven oylamasından 
önce tüm milletvekillerinin bir 
okuması lazım.
lı Eğer toplumunüst katmanların
da ahlak erezyonu oluyorsa, hiç 
kimse, toplumdaki bozulmalar- 
danşlkayetçl olmamalıdır. .

Politikacıların ve iş adamlarının 
birbirlerini yok etmek için ne denil 
gayrlahlakl yollara başvurduk- 
lannı üzülerek görüyorum

V * * *
O KADAR uyanık kadındı ki, 
çarndşıılannı daha temiz 
yıkaması için bütün deterjan
ları denemiş, en sonunda, 
“Kocasında” karar kılmıştı.

LAİK SERM AYE-MÜSLÜM AN 
SERMAYE

Haberi okuyunca çok şaşırmıştım.
Merhum Vehbi Koç'un kızı (ANAP) 

liderine bir mektup yazmıştı.
Kesintisiz eğitim ve laiklik konusun

daki açıklamaları yeterli bulmayan 
(ANAP) liderinin dikkatini çekiyordu.
• Mektup bu kadarla da bitmiyordu.

ANAP'ın bu belirsiz tutumu 
nedeniyle, yakın dostlarıyla birlikte 
(CHP)'ye oy vermeyi düşündüklerini 
ifade ediyordu.

Her ne kadar “panranın dini İmanı 
olmaz" deniyorsa da, “Laik Büyük 
Sermaye", laik CHP'yl seçiyordu.

Son zamanlarda başlatılmak istenen 
laik sermaye, müslüman sermaye tartış
masının ardından, tüm siyasi partilerin 
tavır almalarını bir bir hatırladım.

Bu Anadolu sermayesi ve müslüman 
sermaye kavramları, Anadolu'daki pek 
çok ilimizde lç-içe yaşıyor.

Bir ayrım yapmak mümkün değil.
Pek doğru da değil.
Şimdi siyasi partilerin tavırlçpma 

dönelim.
- Refah Partisi, Anadolu sermayesinin 

güçlenmesini teşvik ediyor.
- Doğru Yol Partisi, (KOBİ)'ler kanalıy

la, Anadolu sermayesinin yayılmasını 
sağlıyor.

- büyük sermayenin etkisi altında 
olan ANAP'ın,bu konuda net bir tavrı 
görünmüyor.

-"İnanca dayalı laiklik" sözü ile sayın 
Ecevit'in Anadolu sermayesine olumlu 
baktığı anlaşılıyor.

-Henüz kendi İçindeki .kavgalarla 
uğraşan MHP'nln, laik eya müslüman 
sermaye ile uğraşacak hali olmadığı 
anlaşılıyor.

- Düyük Birlik Partisinin, Refah Partisi 
ile aynı çizgide olduğu görülüyor.

• CHP'nln ise her zaman her konuda 
tavizsiz bir laiklik sergilediği görülüyor.

Asker ve sivil bürokrasisinin üst 
kademeleri de, her fırsatta laikliğin öne
mini ifade ediyorlar.

Ve., “laik Büyük Bermaye" böyle bir 
tabloda CHP'yl kendine yakın görüyor.

Büyük sermaye-CHP yakınlaşması 
ülke açısından olumlu bir yaklaşım.- 
Ama.. CHP'nln, Anadolu sermayesini 
dışlaması ve inciltmesi gerekiyor.

- Anadolu Sermayesinin sistem ve 
denetim konularında, eksiklikleri olduğu 
anlaşılıyor..

• CHP'nln “laiklik önyargısı 
olmadan”, Anadolu sermayesinin 
gelişmesi İçin projeler ve politikalar 
üretmesi gerekmektedir.

Unutmayalım! Orta direk, orta işlet
meler, küçük sermaye, “sosyal 
demokrat" kavramlardır.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
«tfalye 110
Polis <mdat 155
Jandarma <mdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılık 5131053
C. Savc Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

ULAŞIM
Uludan Turizm 513)212
Ayd>n Turizm 5132077

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. San. Oca°> 5131068

■i TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Ç>nar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

REHBERİ
Resmi baireler
TEK Arıza 5132066

Belediye
Santral 5134521-23 Nöbetçi

TEK <flletme 
Turizm Der.

5134503
5131274

Baflkanbk 
Zab»ta

5134520 
.5132432 Eczaneler

Spor Sah.
, Orm. Böl. flf.

Milli Ent. Md.

5131900
5131286
5131174

Otobüs «filet. 
Su «flletmesi

5134521-122 .
5134521-115

1 Temmuz 1997 
ENGİN Eczanesi

Halk EHt. Mrk. 5131846 «tfalye 5132325
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M 513452 T-182
As. flb. 5131057 Yaz» «fi. Md. 5134521-111 2 Temmuz 1997
Karayolları 5131308 Su Ar»za Yaln»z 185 Veziroğlu EczanesiLiman Bflk. 5131133
Mal Md. 5131095 TUP DAĞITICILARI
Nüfus Md. 5133742 AygazÖzel <d. Md. 5131507 513 12 95 3 Temmuzl997
Tapu SIc. Md. 
Müftülük

5131414
5131364

Özgaz 
Tekgaz

514 17 00
513 16 37 YİĞİT Eczanesi

Gümrük Md. 5131411-5130024 Ocakgaz 513 1637
Tekel Md.
Ver. Da. Md.
<lçe Tar. Md.
<lce Sec. Md.

5131042
5132360
5131186
5134994

Ergaz 
«pragaz 
Habaflgaz

513 88 43
513 22 59
513 45 46

4 Temmuz 1997 
SEDA Eczanesi

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (<flgünlerl)

Likitgaz
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

514 28 41
513 65 00
513 40 95 5 Temmuz 1997

05.50-13.05-17.00. ÇAMLICA Eczanesi
Tatil Günleri 06.30-13.00- 17.00 Gemlikte

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabatafi («flgünleri) 

00.30-1J .00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25

sinema günleri: 6 Temmuz 1997
EZİROĞLU Eczanesi

Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30 AİLE SİNEMASI
14.45-16.15-17.45-18.35 Bu hafta :

Yalova -Kartal (<fl günleri) “BAR
Tel:

B W 1 R E ", 
513 13 29

7 Temmuz 1997
06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45 YASEMİN Eczanesi



SayfafJ1 Temmuz 1997 Salı
KSrfez

Tüzük değişikliği
Gemlik 100. Yıl ilkokulu ve Öğrencilerini Koruma Derneğinin 
yapılan genel kurul toplantısında, Dernek Tüzüğünün 10. mad
desi ve 22. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Duyurulur.
(Yeni şekli)
Madde 10: a) Her iki yılda bir olağan
Madde 22: Derneğin gelirleri şunlardır:
1- Giriş ve üye aidatı. Giriş ve üyelik aidatı aylık 20.000 TL. yıl - 
lık 240.ooo liradır.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1996/173 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, adedi, evsafı:
Gemlik İlçesi Armutlu Beldesi Yılandar mevkiinde kain pafta 16, parsel 6182 

de kayıtlı 2537 m2 miktarında arsa üzerinde Inşaa edilen kagir apartmanın D, 
blok zemin katta 3/300 arsa paylı (1) nolu meskenin bir antresi, iki yatak odası, 
bir salon(L) şeklinde bir balkonu olduğunu, bir mutfak, banyo WC bir arada 
olup elektrik ve suyu mevcut olup ya zl ık mesken olarak kullanılır. B durumu 
İtibariyle meskenin bilirkişi tarafından 800.000.000.- TL. kıymet takdir edilmiştir. 
Mesken takriben 80 m ? dir.

Mesken açık arttıranla suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartlan :
1- Satış 5 /8/ 1997 Salı günü saat 14.oo - 14.20 arası Gemlik icra 

Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada tah
min edilen kıymetin %75'inl ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartfyle 
15/8/1997pazartesi günü aynı yer ve saatte İkinci arttırmaya çıkarıla
caktır. Bu artırmada da rüçhanh alacaklılarn alacağı ve satış mas
raflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur. .

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver - 
meleri lazımdır. Şatış peşin para İledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir

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

4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki fark
tan ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

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 1996/173. T. sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

(İc.İf.K.l 26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

BALIĞIN EN İYİSİ 
EN TAZESİ, CANLISI 

DİNÇLER - /KL/1N 

NARLI DENİZ BALIK ÇİFTLİĞİNDE 
MARMARA SUYUNA ADAPTE 
OLMUŞ MİDYE İLE BESLENMİŞ 
CANLI, LEZİZ ÇUPRALAR

TEL.: (0.532) 513 73 99

Müteaahit ve kooperatiflerin
Dikkatine ı

Devlet Hastanesi yanı, Ekrem Usta 
bitişiği, 

İnşaat ruhsatı hazır 
72 Daire 

12Dükkan’lık arsa
Kat Karşığı verilecektir 

Tel.: 513 30 88

MÜJDE
ÖZEL GEMLİK 2000 DERSANESİNİN UYGULAYACAK 
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİYLE ÜNİVERSİTE’YE GİR 
İŞ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR .

i) 20 yıllık Dersane Deneyimiyle Niyazi t 

ÜÇLERTOPRAĞ3 yönetimindeki güçlü! 
öğretmen kadrosuyla
2) 8 Kişilik Özel Sınıflarda (800 Saat Ders + 200 Saat Etüd) i

12 Kişilik Özel Sınıflarda (600 Saat Ders + 200 Saat Etüd) 1
16 Kişilik Özel Sınıflarda (500 saat ders + 150 Saat Etüd) 1
20 Kişilik Normal Sınıflarda (400Saat Ders + 150 saatEtüd?I ®

PROGRAMIMIZLA TÜM GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNDEYİZ
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PAROLAMIZ; ÖSS ÖYS SINAVINI
KAZANACAĞIM DEĞİL, HANGİ Ü

ÜNİVERSİTENİN i
HANGİ BÖLÜMÜNÜ KAZANACAĞIM

Ayrıca Ortaokul- Lise Takviye kursları Fen 
Liseleri- Askeri Liseler ve Anadolu Öğretmen 
Liseleri Sınavına Hazırlık kursları ile İlkokulların 
Anadolu Liselerine Hazırlık Kurslarının Kayıtları 
Başlamıştır.

SINAV KAZANMA GARANTİSİ VEREN TEK KURUM
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE —

1979 yılında kahpece Öldürülen Gazetemiz Sorumlu Müdürü için 18 yıl dönümünde iki tören

kÖRFEZ OFSET
Yar>m saat içinde bilgisayar sistemi ve katle makinemi* 

zle kusursuz hizmet sunuyoruz.' ■jO|İ||||J

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

düzenlendi

: Cengiz Göral’ı andık
■ 3 Temmuz 1997 günü Bursa Çağdaş Hukukçular 

Derneği Lokalinden çıkarak evine giderken bir ülkücü 
tarafından kahpece vurularak öldürülen Gazetemiz 

~JSorumlu Müdürü ve yazarımız Avukat Mehmet cengiz 
Göral Adliye köyündeki mezarı başında, BUTTIM’de 

- 1—1 ^wt.ü?enlpnen panelde ise;1970’lı yıllarda demokrasi 
konusu ile demokrasi uğruna ölenler anıldı.

BUTTİM’deki panelde Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler, Cengiz Göral adına kızı Özgür 
Görai'a gazetemize geçen emekleri nedeniyle bir plaket 
verdi.
Panelde Konuşan SorumluMüdürümüz, “Demokrasi 
uğruna canlarını verenler unutulmazlar” dedi.

Umurbeyli Savaş Uzun tabancasıyla dehşet saçtı

Kumla’da silahlar 
konuştu: 3 yaralı var

Küçük Kumla ve Büyük 
Kumla’da geçtiğimiz hafta 
meydana gelen olaylarda üç 
kişi yaralandı.

Kumla meydanındaki 
I olayda Necmettin Dilberoğlu 

Kadir Hadim Çura’yı 
7.65’lik tabancasıyla yaral
adı. Kaçarken jandarmada 
Dilberoğlu’nu ayağından 
vurdu.

Büyük Kumla köyünde 
meydana gelen olayda ise 
sabıkalı Savaş Uzun, 
köylüsü Ali Rıza Düşmez’i 
belinden ve Tahsin Tuğrul’u 
da bacaklarından yaraladı.

Savaş Uzun daha .sonra 
kaçtı. Jandarma iki kişiyi 
yaralayan sabıkalı Savaş 
Uzun’u her yerde arıyor.

Haberi Sayfa 3’te
BU.TTİM Toplantı 
Salonunda yapılan “1970’li 
yıllarda demokrasi” konulu 
panel gazeteci -yazar 
Yılmaz Akkılıç tarafından 
yönetildi. Panelde konuş
macı olarak Bursa CHP 
milletvekili Yahya Şimşek, 
bağımsız milletvekili 
Ertuğrul Yalçınbayır, 
gazetemiz Sahibi ve 
Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler, Av. Ali Aksoy, eski 
sendikacı Hikmet Afacan, 
sendikacı Günay Onayman, 
gazeteci Hacı Tonak, eski 
muhtar Fevzi Kavuk 
katıldılar.

Gazeli'iııiz’Sılhilıi ir Soı ııııılıı Miidiiıü K.ıdı i (Jiileı IX mİ önce öhliiı iilrıı gazetemiz 
)azarı re miiiiiiiIii müdürü Mehmet Cengiz Göral'ııı kızı Özgür Görai’a bahasının 
Gemlik Körfez Gazetesine geçen emeklerinden dolaş ı plaket sundu.

Belediye Meclisi Haziran ayında 
aldığı kararla Armutlu yolunun altını 
da imdra açtı.
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Yine Cengiz
Sevgili Cengiz'i 3 Temmuz günü bu yılda .Adliye Köyündeki 

mezarı başında andık. •
Bu ıılki anma töreni geçmiş yıllardan daha anlamlıydı. Aynı 

gün saat 19.00'da BUTTIM Konferans Salonunda sayılan fazla 
olmasada 1970’li yıllarda demokrasi kavgasında canların! veren - 
ler için Cengiz’in şahsında bir panel yapıldı. Panelde ben de 
konuşmacıydım. Ve orada yine Cengiz’i anlattım. Bu haftada 
köşemi Cengiz’in aziz hatırası için ayınyorum: Cengiz çok yönlü 
bir insandı. Değerli bir hukukçu, değerli bir siyasetçiydi ama aynı 
zamanda usta bir yazardı.

Cengiz’e Gemlik Körfez’in Sorumlu Müdürlüğü’nü yapar 
mısın? diye sorduğumda 1976 yılının Şubat ayıydı.

“- Tamam, bana bir de köşe aç adını da “Haftaya Bakış” koy 
dedi. Ve 21 Şubat 1976 günü “Başlarken” adını verdiği ilk 
yazısında şunları yazdı:

“Yazmak fakat neyi. O kadar çok şey var ki yazılacak ve 
bunlar o kadar çok yazıldı ki bugüne değin. Ve öylesine güç şey 
ki yazmak. Olaylara bakış açınız, yaklaşım yöntemleriniz ne ola - 
Çak? Bunu anlaşılabilir şekilde anlatmak sorunu var. Bilgiçliğe 
kaçmamak sorunu var. Kısacası yerleşmiş değimle “Haddini 
Bilmek” sorunu var. Bir de bir olayın temelindeki çelişkiyi 
yazının havası içinde ortaya koyma zorunluluğunu bunlara 
ekleyin ve gelin görün yazmanın güçlüğünü.

Sözün kısası bu biçimle başlıyorum ve böyle sürdüreceğim, 
götürebildiğim yere değin.”

Cengiz, son yazısını 2 Temmuz 1979 günü “Demokrasi 
Adına”yı yazdı. Ve Gemlik Körfez’de 3 yıl 4 ay süren Sorumlu 
Müdürlük ile yazarlık yaptı. O, haftada bir yazsa da yazacağı 
konuyu bellemişse belleğinde, daktilosunun başına oturduğunda 
işini iyi beceren bir yazar olarak yazıyı tamamlardı.

Cengiz’in yazılan toplumsal içerik taşırdı. 10 Nisan 1976'da 
। “Buna Çare Bulun” başlıklı yazısında Ankara'da bir gencin 

öldürülmesi üzerine, isyan eder.
“Kendi yavrusunu yiyen kedi gibi Türkiye de kendi öz evlat- 

lannı sokaklarda tüketmektedir.” der. Ve devlet baş kanına 
seslenerek “Bu gidişe çare bulunuz” diyerek seslenir.

Köylünün, işçinin sorunlannı yazar, bozuk düzende bu kes - 
i imin ezildiğini savunurdu. Görüşlerine göre kurtuluşun reçetesi

CHP iktidarında)'dı.
Haftalık yazılarını hazırlamadığında çoğu kez Bursa'daki 

bürosunda başında bekler, ne yazacağını düşünür, -hu arada sağ 
eliyle saçlarının kaküllerini kıvınrdı. Bu onun düşünce halindeki 

i bilinçsizce yaptığı bir davranıştı.- birden daktilosunun tuşlarıyla 
. kavgaya giriş irdi.Hiç soluk almadan 15 dakikada yazısını 
1 tamamlar, daktilodan çekerek bir daha gözden geçirir, gerekli 

düzeltmeleri yaparak, imzalar ve bana verirdi.

Cengiz yaş asaydı inanıyorum ki kalemiyle doğrunu, hak- 
ı linin, ezilenin, horlananın yanında olurdu yine.

O’nu bizden aldıklarını sandılar. Ama, Cengiz ve onun gibi 
demokrasi şehitleri unutulmazlar.

Ruhları şad olsun. 

Bağlarttiçah^nıaları 
hızla sür jiY^J ;- --

Çevre yolu 
asfaltlandı
Yapımı yılan hikayesine 
dönen Gemlik Çevre Yolu 
nihayet asfaltlanarak trafiğe 
açıldı. Yalova yolu Rifat 
Minare Çiftliği girişinden 
Cumhuriyet Caddesine kadar 
olan yaklaşık 7 kilometrelik 
yol yıllardır bitirilemiyordu. 
Tasarruf önlemlerine takılan 
yol büyük engeller aşılarak 
tamamlandı. Şimdi Xai°va 
asfaltı girişi için düzenleme 
çalışmaları başlatıldı.

Haberi Sayfa 3'te

380 gram ekmek 280 
gram oklu 

Ekmeğin 
gramajı 
düşürüldü

Gemlik'te fırıncılar 380 
gramı 30 bin lira olan 
ekmeği gramajını 280 grama 
düşürdüler.

Fiyatlar sabit tutularak 
100 gram düşürülen ekmek 
ile vatandaşlar bundan böyle 
daha çok ekmek alacaklar. 
Firihcılar gizli zammı Kİ T 
ürünlerine yapılan ayarla
malar nedeniyle yaptıklarını 
söylediler. Haberi Sayfa 3 ’te

Ahmet Kaptan 
I.T.U. birincisi

Gemlik Belediyesi eski 
zabıta komiseri Haşan 
Kaptan’ın İstanbul Teknik 
Üniversitesi son sınıf öğrencisi 
oğlu Ahmet Kaptan 248 kiş i 
arasından okulu birincilikle 
bitirdi.

Ahmet Kaptan Gemlik 
Lisesini de 1992/93 öğretim 
yılında birincilikle bitirmişti.

Haberi Sayfa 3’te

Mevsimin en 
sıcak günlerini 
yaşıyoruz
Yaz mevsiminin başlamasıyla 
hava ısmdada artışlar bir 
anda insanlarımızı bunalttı. 
Geçtiğimiz pazar günü yak
laşık 40 dereceye çıkan hava 
ısısı başta BursalIları olmak 
üzere çevre ilçe halkını göl ve 
deniz kıyılarına akıttı. Küçük 
Kumla’da ve Kurşunlu sahil
lerinde pazar günü binlerce 
kişi denize hücum etti. Deniz 
kirliliğine aldırış etmeyen 
sıcaktan bunalanlar kirli 
sularda serinlemeye çalıştılar.

Küçük Kumla bele 
diye meclisi aldığı karar
larla Armutlu yolunun 
altını imara açıyor.

Küçük Kumla 
| belediyesi Haziran ayı 

toplantılarında özel bir fir
maya yaptırdığı imar 
planlarını inceleyerek 
bazı değişiklikler 
yaparak kabul etti.

Değişiklikler için 
plancıya gönderilen 
planlar belediyeye

geldiğinde tekrar ele alı
nacak. Görüşülerek 
askıya çıkarılacak.

Armutlu asfaltının 
altında kalan alanlarda 
düzgün adalar oluşturu
larak bir kat garaj, 4 kat 
yapılaşmaya izin veriliy
or. Ayrıca, sağlık ocağın- | 
dan kasaba içine kadar j 
olan yolun sol tarafında , 
da bahçeli düzen imar 
izni veriliyor.

Haberi Sayfa 3'te .

Frekans kavgası iki radyoyu birbirine düşürdü.

Körfez FM ile Radyo 
24’ün arası açıldı

İlçemizde yayın yapan 
Körfez FM ve Radyo 24 
arasında frekans konusunda 
anlaşmazlık çıktı.

Körfez FM sahibi Ufuk 
Esen, Radyo 24’ün kendi 
frekanslarını bozduğunu e 
yayınlarının dinlenemez 
duruma geldiğini belirterek, 
RTÜK’e şikayetçi olduk
ların bildirdi. Esen, Radyo 
24’ün davranışını meslek

ahlakına yakıştıramadık
larını söylerken, Radyo 24 
idari müdürü Ahmet 
Gözüpek ise açıklamasında 
“Körfez FM hangi tarihte 
88.0 frekasına geldi. RTÜK’e 
başvurularındaki frekans 
ları 106.6’dır. 88.0'a gelerek 
bizim yayınlarımızı bozdu
lar.’Uyarılarımızı dikkate 
almadılar” dedi.

Haberi Sayfa 3'te

YÜREK SIZISI
KISA KISA KISA KISA KISA
* Küçük Kumla Bizimkiler 
Taverna hizmete girdi.
* DSP Kurşunlu Beldesi 
tarafından organize edilen 
yemek cumartesi günü yapıldı. 
* Gemlik Tunceliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği tarafın - 
dan 12 Temmuzda yapılacak.
* Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi Gençlik Kolu 
Manastır Aile Gazinosunda 
Gençlik Şöleni düzenledi..

“MİLLİ İRADE HIRSIZI."...
BÖYLE SÖYLÜYOR “BABA”NIN KIZI
SÖYLETEN :
YÜREK SIZISI...
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Cengiz Göral’a mektup
Onsekiz yıl önce 3 Temmuz günü 

19.30 sıralarında, Üğur Esendemir’in 
gömlekçi dükkanından çıkıp evine 
gelirken, Sakaldöken’le Şükrünaili’nin 
kesiştiği köşede sırtından kurşunladı 
seni aşağılık bir kaatil.

Sana ateş edilen tabancanın 
takırtılarını duydum ben, ama Uğur 
tıknefes gelip de haber erinceye değin 
derin kaygılar içinde arşınladım kırık 
ayağımla evin salonunu bir baştan bir 
başa.

Yıkıldım, yıkıldık!..
Ne oldu sonra Cengiz?
Polis, seni vuran o iğrenç yaratığı 

Antakya’da yakaladı. Sıkıyönetim 
mahkemesi yargıladı, “idam”a mahkum 
etti ve Yargıtay kararı yerinde görerek 
“onay” verdi.

Sonra?..
Soma 1989’da Turgut Özal’ın direkti

fiyle TBMM’deki ANAP çoğunluğu, 
Terörle Mücadele Yasası’nda yaptığı 
değişiklikle bu tür suçlara “sınırlı af’ 
getirdi. Ama bu af, “sol kanadı kırık 
kuş” misali sağ ve sol eylemciler arasın
da ayrım öngörüyordu. Yani toplumsal 
barış için getirilen af, daha baş langıçta 
adaletsizdi. Seni vuran, senin gibi aydın
lık ve demokrat insanlarımızı vuranlar 
salı verildiler. Kimi sol eylemciler daha 
'yıllarca ve yıllarca yattılar, kimileri de 
yurt dışında “da-iis-sıla”ya müptela 
şimdilerde.

' Yani Cengiz, seni vuran ülkücü mili
tan elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor 
bu ülkede...

* * *
Biliyorum sen hoş görülüydün, 

bağışlayıcıydın. Onun için seni vuranı 
bile, mümkün olsaydı bağışlardın, bili 
yorum.

Ama sevgili Cengiz, senin aramızdan 
ayrılışından onyedi onsekiz yıl sonra, 
her nasılsa Türkiye Cumhuriyeti’nde 
başbakan yardımcılığı koltuğuna otur
muş -iş in garibi daha önce de 
‘baş bakanlık’ koltuğuna oturmuş - bir 
kadın siyasetçi “Devlet için kurş un 
yiyen de, kurş un atan da kahra
mandır” demez mi?

Hani 1976-77’de bir baş bakan vardı 
Cengiz, “Bana sağcılar da, milliyetçiler 
de cinayet işliyor dedirtemezsiniz” 
demişti kasıla kasıla. Bu kadın da, onun 
bu sözlerini biraz daha değiş ik biçimde 
dile getirmişti işte!

Yani az gitmiş, uz gitmiştik...
Ama bir de arkamıza dönüp bak

mıştık ki, bir arpa boyu yol almamışız...
Sen, 29 Ocak 1977 günlü yazına 

' şöyle başlamıştın Gemlik Körf ez’ de:
“Cinayet, cinayet, cinayet... Her 

gün en azından iki genç öldürülüyor 
Türkiye’de. İstanbul’da öldürülüyor,

Ankara’da, İzmir’de, Manisa’da, İsk
enderun’da öldürülüyor. 20,21 
yaşlarında yarının doktorları, 
hukukçuları, mühendisleri, öğretmen
leri, kısacası yarının aydınları 
öldürülüyor.

Ve susuluyor, ve yaşam sürüyor, ve 
demokrasi komedisi sürüyor...

Yürüyoruz böylece büyük 
Türkiye’ye doğru!..

Artık yazmanın, çizmenin bir 
anlamı yok biliyorum. Faşizm pr ovası 
yapılıyor Türkiye’de biliyorum. 
Bunları bile bile, yalnızca bağırmakla, 
yazmakla yetinmenin bir anlamı yok.

Faşizm açmış ağzını ‘Türkiye’yi 
21. yüzyıla girmeden yutacağım’ diyor. 
Ondan sonra ‘Neden gençler 
öldürülüyor' diye yakınmanın anlamı 
olamaz elbette, biliyorum.

Seçtiklerini öldüreceklerdir ve 
öldürüyorlar da...”

Evet, seçtiklerini öldürüyorlardı 
Cengiz, biliyordun bir gün seni de seçe
ceklerini. Duvarlara “Cengizler ölmez” 
yazmakla yaşama geri dönülemeyeceği
ni, ölümün kesin bir son olduğunu biliyi 
ordun, çok iyi biliyordun Cengiz, Bile 
bile “demokrasi adına” savaşıma 
çağırdın aydınlan, laikleri, demokratları,- 
savaşımını aralıksız sürdürdün.

Ve 3 Temmuz 1979 akşamı 19.30’da1 
Bursa Ülkü Ocağı başkanlarından 
Mustafa Karaca sırtından kurşunladı, 
seni...

* * *
Sevgili Cengiz...
Gerçi bir arpa boyu yol almamış 

gibiyiz demokrasi yolunda. Senin. 
1976’da, 1977"de, 1978’de ve 1979’da 
yazdıklarını, bugün bizler hala yazıp 
çizmekteyiz.

Seni, senin gibi yurtsever demokrat
lan vuranlar “kahraman” ilan edildikçe 
yüreğimiz kanıyor. Ama senin, senin 
gibilerin demokrasiye katkılarınızı unut - 
muyoriız, unutmayacağız SeVgili Cengiz.

Seni, senin gibi kanlarıyla demokrasi 
bahçesini sulayanları hep anımsıyoruz, 
anımsayacağız.

İlticanın, rejim karşıtlarının alanları 
doldurduğu şu evrede, demokrasi güç
lerinin de -tıpkı senin gibi-seslerini 
yükseltmeleri gerekiyor.

Senin “Özgürlük Türkü”nle çağrı 
çıkarıyorum demokratlara:

Gelin insan kardeşlerim
Görerek, konuşarak, 
güçlenerek gelin 
gözlerinizdeki evrenlerle 
dudaklarınızdaki sıcak 
meltemlerle

gelin 
insan özgürlüğü uğruna 
türkü söyleyelim...

Teknik ve Mail Konular:
A. Yazılım:
Kaliteli yazılım her düzeydeki 

eğitimin kalitesini yükseltip farklı uygu
lamaları mümkün kılar. Hazır yazılım 
paketleri kullanılabileceği gibi, İhtiyaca 
uygun programlar da yazılabilir.

Eğitsel yazılım piyasası ekonomik 
büyüme, İstihdam ve toplumsal İler
leme sağlıyacaktır. Hükümetlerin, eğit
sel yazılım kullanımına İmkan sağlaya
cak alt yapıyı bütün eğitim tesislerinde 
kurmaları gerekir.

B. Donanım:
EİT’nln başarıyla uygulanması için 

gerekil donanım yatırımı şu kriterlere 
uymalıdır:

* Yaygın ve makul fiyatlı
* Temel fonksiyonları haiz
* Teknolojik değişimlere ceap vere

bilecek esneklikte
Donanım hem eğitim tesislerinde, 

hem de bireylerin evlerinde bulun
malıdır. Yatırım yüksek gibi görünse de, 
bu yatırımı yapmamak geleceğimiz 
için çok zararlı sonuçlar doğurabilir. 
Dolayısıyla bu yatırıma öncelik verilme
lidir.

C. Şebekeler:
Artık ISND, Intranet ve Internet 

sayesinde uzak mesafelerden audlo ve 
video konferanslar, dünya çapında 
bilgi alışverişi ve bilgi kaynaklarına 
ulaşmak mümkün olmakta, öğrenci 
grupları arasında eğitim işbirliği sağla
maktadır.

Internet ve Intranet kullanımı teşvik 
edilmelidir.

İnternet maliyetinin düşürülmesi için 
hükümetler telefon şirketlerinden eğitim 
tesisleri için ücretsiz hat ayırmalarını 
İsteyebilirler.

D. Televizyon Sistemleri:
TV, bilginin aktarılması için çok etkin 

bir ortamdır. Çok düşük ücretle tüm 
dünyada en iyi öğretmenleri ve en iyi 
kursları mümkün kılar. Dijital uydu ve 
kablo teknolojisi sayesinde eğitim 
kanalları ve Interaktif TV ortaya çık
mıştır. Böylece öğrenciler dersin içer
iğiyle İlgili yorumda bulunabilir, soru 
sorabilirler. Eğitim kanalları eğitimin 
dışında kalmış kişilerin tekrar eğitim 
zincirine girmesini sağlar. Hükümetler 
eğitim kanalları kurulmasında ve yetkili 
eğitim kurumlarınca yönetilmelerinde 
öncelik etmelidirler.

IV. EĞİTİM ZİNCİRİNDE EİT:
EİT’nln eğitim kurumlannda uygulan

ması evrimsel yaklaşımla olabileceği 
gibi devrimsel yaklaşımla da gerçek
leşebilir. Evrimsel yöntem, yeni 
araçların kademe kademe entegras 
yonu İle öğretim metodlarının yavaş 
yavaş değişimini öngörür. Devrimsel 
yaklaşım İse bilgi İletim usullerinde 
derin ve hızlı bir transformasyonu 
öngörür. Her eğitim kurumu tercihini 
yapmalı ve gerekli İşlemlere başlar 

malıdır; aksi.taktlrde treni kaçırmış ola
caklardır.

Halka I: Okul Öncesi Eğitim
Eğitim zincirinin İlk halkasına EİT’nln 

dahil edilme şekil, daha İleri yaşta 
yapıcı öğrenim şansını belirler,. 
Çocuklar oynayarak ve eğlenerek 
öğrenirler. EİT ile oynamak çocukta; 
merak, açıklık, Insiyatlf, yaratıcılık, dil 
becerisi gibi özellikler geliştirir.

Halka II: Temel Eğitim
Bu seviyede, öğretmenden öğren

ciye bilgi aktarımı hala önemli rol 
oynar. Ancak EİT kullanılması öğrenci
lerin bilgiyi kendilerinin toplamaların^ 
ve kendi öğrenim süreçlerini oluştur
malarını sağlayacaktır, Öğretmenin: 
ders verme rolü azalacak, rehber rolü 
artacaktır. Sınıfların şebeke halinde bir-1 
birine bağlanmasıyla bilgi, kültür ve 
deneyim alışverişi yapılabilecektir. /

Halka III: Genel ve Meslekl\ 
Eğitim

15-18 yaş arasındaki öğrencilerin; 
bulunduğu eğitim zincirinin 3. halkasın
da EİT temel değişiklikler yapabilir. 
Öğrenciye seçme özgürlüğü ve bağım
sızlık tanır. Genel eğitimde EİT klasik 
sınıf duvarlarını yıkacak, katı bir zaman 
çizelgesi izlemek zorunda kalmadan! 
hem okul içinde hem dışında öğrenme! 
İmkanı sağlayacaktır.

-Meslek eğitiminde ise EİThem teorik] 
hem uygulamalı eğitimde İşe yarar.

■Bilgisayar simülasyonları sanal gerçek-' 
lik yaratarak daha etkin öğrenme 
sağlar. Meslek okulları ile sanayi 
arasında daha yakın işbirliği kurularak] 
çıraklık müessesesl canlandırılmalıdır. I

Halka IV: Yüksek Öğrenim
Öğrenim toplumu mümkün olan en 

çok sayıda kişinin yüksek öğrenim 
görmesini gerektirir. Nüfusumuzun! 
sadece küçük bir azınlığına bu imkanın 
sağlanması yetmez. EİT, kurum duvar
ları dışında öğrenim sağlayarak yüksek! 
öğrenime geometrik artık getirecektir, i

EİT, yüksek öğrenim kuramlarının 
global esasta ders vermelerini sağlaya
caktır. Sanal üniversite artık bir gerçek
tir. Yeni modelde öğrenciler piyasadaki
en iyi derslere ulaşabileceklerdir.

Dünyada "mezun" kavramından^ 
"ömürboyu öğrenim" kavramına geçiş 
vardır. Bir fakülteyi bitirip meslek sahibi 
olmak artık öğrenim sürecinin zirvesi] 
değil, ara aşaması olarak görülmekte
dir. EİT, bu talebe en uygun cevabı 
verecek ortamdır.

Halka V: Yetişkin Eğitimi:
Eğitim zincirinin bu aşamasında 

öğrenim süreci büyük oranda kişiye 
özel olmalıdır. Bireyler zaman ve 
mekana bağımlı kalmadan her düzey I 
ve her konuda kendi eğitim hedeflerini ! 
belirleyebilmelldlrler. Esneklik anal 
kavramdır. EİT yetişkinlerin kendi pro-1 
gramlarını yapmaları yanında ömür- | 
boyu öğrenime olan heveslerini de art
tıracaktır.

■JpEMLİK' KÖRFEZ
' Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1173 
Fiyatı : 20.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
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3 Temmuz 1997 günü Bursa Çağdaş Hukukçular 
Derneği Lokalinden çıkarak evine giderken bir ülkücü 
tarafından kahpece vurularak öldürülen Gazetemiz 
Sorumlu Müdürü ve yazarımız Avukat Mehmet 
Cengi? Göral Adliye Köyündeki mezarı başında, 
BUTTlM’de düzenlenen panelde ise;1970’lı yıllarda 
demokrasi konusu ile demokrasi uğruna ölenler anıldı.

BUTTİM’deki panelde Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler, Cengiz Göral adına kızı Özgür 
Göral’a gazetemize geçen emekleri nedeniyle bir plaket 
verdi.
Panelde Konuşan Sorumlu Müdürümüz, “Demokrasi 
uğruna canlarını verenler unutulmazlar” dedi.
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Gazeteci yazar Yılmaz Akkılıç, Gazetemiz sahibi Kadri Güler, CHP İlçe Başkam Mehmet Ali Kaya, 
Avukatlar, gazeteciler ve vatandaşlar katıldılar. -■■‘•■w-’-»-.

Hüzünlü geçen anma töreninde Cengiz'in eşi ve kızı ğözyaşlanın tutamazkerr’jgnrsa Barosu 
Başkanı Ali Arabacı yaptığı konu şmada, “Cengiz, iyi bir hukukçu, ve siyaset adamlycTh .O rpuca 
deleciydi. Bunu gördüler ve katlettiler.” dedi. '.tv ' Devamisuyja (î’ila ’••• •
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Gazetemiz eski Sorumlu 
Müdürlerinden, köş e 
yazarımız Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, ölümünün 18. 
yıldönümünde Adliye 
Köyyndefâ mezarı başında. 

, Ve BUTTİM’ de dûienleneH , 
■ panelde anıldi. .‘•■S
• Bursa BarosUj'B-ıir^a.
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Çağdaş Gazeteciler Demeği ' 
Güney Marmara Şubesinin 
katkılan ile bu yıl Mehmet 
Cengiz Göral’ı anma tören
leri daha bir anlamlı geçti.

3 Temmuz 1997 
Perşembe günü saat 11.00 
de Mehmet Cengiz 
Göral’ın Adliye köyündeki 
mezarı başında yapılan 
törene Cengiz’in eşi Ayhal 
Göral, kızı Özgür Göral, 
Bursalı parlementerler 
Yahya Şimşek ve Ertuğrul 
Yalçınbayır, Bursa Barosu 
Başkanı Ali Arabacı ve 
Baro mensupları, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nuri Kolaylı,

Bursa Barosu,Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve (,’(il) t iüııey ,\ lannara Şubesi tarafından Mehmet Cengiz 
Göral anısına düzenlenen “1970’Ii yıllardan Günümüze Demokrasi” konulu panelde konuşmacılar 
1970’li yıllarda yaşanan demokrasinin tartışmasuu yaptılar.Panelistler birlikte görülüydbrlar.

Belediye Meclisi Haziran ayında 
aldığı kararla Armutlu yolunun 
altına da imara açtı.
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Küçük Kumla Belediye 
Meclisi Haziran ayında 
yaptığı toplantıda, yeni 
imar alanları açtı.

Belediye tarafından 
özel bir şirkete hazır
latılan ve Armutlu asfaltı- 
nan altında kalan tüm 
belde arazisinin plana 
alındığı çalışma, belediye 
meclisinde görüşülerek 
kabul edildi.

Askıya çıkarılan plana 
göre, bugünkü imar sınır
larının dışında kalan yer - 
lerde düzgün adalar mey-

dana getirilerek, önceden 
yapılan düzensiz yollar 
yerine yeş il alanlı düzenli 
bir yapılaşma öngörülü 
yor. »

İmara açılan yeni yer
leş im birimlerinde garaj 
ve 4 katlı yapılaşmaya izin 
verililirken,

Sağlık Ocağından 
kasaba içine kadar olan 
yolun sol şeridinde belirli- 
bir alanda bahçeli düzenle 
yapılaşmaya açıldı.

Frekans kavgası iki radyonu birbirine düşürdü

Bağlantı çalışmaları 
hızla sürüyor

Çevre yolu
asfaltlandı

380 gram ekmek 280
||IH||j|||
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Körfez FM ile
Radyo 24’ün 
arası açıldı

ilçemizde yayın yapan 
Körfez FM ve Radyo 24 
arasında frekans yaklaşması 
nedeniyle sürtüşme başladı.

Körfez FM sahibi Ufuk 
Esen, 88.0 frekanstan 
yayınlarım sürdürdüklerini, 
Radyo 24’ün ise 88.4 
frekansından yayın yapmak - 
ta ikeiı kendi frekanslarını 
bozduğunu iddia ederek 
Radyo Televizyon Üst 
Kuruluna şikayette bulundu.
1 Esen, açıklamasında iki 
kardeş kuruluş un gereksiz 
bir sürtüşmeye girdiğini 
Radyo 24'ün üzerlerindeki 
baskıyı kaldırmalıdır. Üzer - 
imizc yayınları yapması 
bizim yayınların bozulması - 
na neden oluyor. Hakkımızı 
sonuna kadar arayacağız.' 
Radyomuzu dinleyemeyen

dinleyicilerimizden bu 
nedenle özür diliyoruz”dedi.

Öte yandan Radyo 24 
îdari Müdürü Ahmet 
Gözüpek ise yaptığı açıkla
mada Körfez FM’in kuruluş 
frekansının 106.6 olduğunu 
beriterek şunları söyledi:

bastırdığı gibi davranıyor. 
Kendisi izin aldığı frekan
sım bırakıp bizim üzerimize 
geldi ve yayınlarımızı

uyarmamıza karşın tutu
munu değiştirmedi, biz de 
yayınlarımızı güçlendirmek 
zorunda kaldık Şikayetçi 
olacak arsa biziz. İstediği 
yere başvursun haksız çıka - 
caklaf’decli.

Yapımı yıllardır yılan hikaye - 
sine dönen Gemlik Manastır 
çevre yolu asfaltlanarak 
hizmete sokuldu.
Yalova asfaltından Manastır 
bağlantısına kadar yaklaşık 7 
kilometre süren “Çevre Yolu”, 
kamulaştırma ve yapım 
sırasında türlü engellerle 
karşılaştı.
Son olarak “Tasarruf 
Tedbirleri”ne takılım yol, bin- 
bir uğraşıdan sonra gerekli 
ödeneklerin sağlanmasıyla 
tamamlandı.
Geçtiğimiz hafta asfaltlanarak 
luzmete açılan geliş gidişti yol, 

. Gemlik Küçük Kumla şehir içi 
trafiğini bir ölçüde rahatlattı. 
Karayoları 14. Bölge . 
Müdürlüğüne bağlı ekipler. 
Gendik Yalova asfaltında 
“Çevre Yolu”nun bağlantısı 
için yoğun bir çalışma içine 
girdiler.
Karayollarına ait şantiyenin 
bulunduğu yönde gidişyolu 
trafiğe kapatılarak yol tek yöne 
çevrildi .
Bağlantı çahşmalaruını 
tamaınlaıunasından sonra 
Kumla Çevre Yolu tamamen 
rahaüıyacak.

Karsak 
deresi 
daraltılıyor 
İlçemizin içinden Körfeze 
sularım boşaltan Karsak 
Deresinin Devlet Hastanesi ile 
köprüye kadar olan bölümü da 
raltılma çalışmaları ba şlatıldı. 
Yaz aylaruıda suyu çok azalan 
dere içinin pislik tutmaması için 
bu yolu seçtiklerini söyleyen 
ilgililer çalışmaların yakında 
tamamlanacağuıı belirttiler.

gramajı 
düşürüldü

Gemlik Fırıncıları 380 gram 
olan ekmeği 280 grama düşür
erek gizli zam yaptılar.

KIT ürünlerine yapılan 
zammı neden gösteren 
fırıncılar, fiyatları yükseltmek 
yerine gramaj düşürmeyi daha 
uygun bulduklarını belirterek, 
daha önceden 380 gramı 30 bin 
liradan satılan ekmeğin fiyatını 
değiştirmeden gramajını 100 
gram eksilterek 280 grama 
düşürdüler. 560 gramlık ekmek 
60 bin, 100 gramlık ekmek ise 
10 bin liradan satılıyor.

Ahmet
Kaptan 
İ.T.Ü.
birincisi

Gemlik Belediyesi emekli 
zabıta komiseri Haşan 
Kaptan’ın İstanbul Teknik 
Üniversitesi son sınıf öğren
cisi oğlu Ahmet Kaptan 248 
öğrenci içersinden okulu bi 
■'incilikle bitirdi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul
Etiler Açık Hava
Tiyatrosunda yapılan diplo
ma töreninde okul birincisi 
Ahmet Kaptan’a diploması ve 
başarı belgesi okul dekanı 
tarafından sunuldu. Gemlik 
Lisesi mezunu olan Ahmet 
Kaptan 1992/93 öğretim yılın
da Gemlik Lisesi’ni de başarı 
ile bitirmişti.

Uzaklardan geldiler
Onları hep izlemeye çalıştım. Kimi zaman 

teleizyonda rastladım zamansız saatlerde, kimi zaman 
gazetede iki sütun haber şeklinde karşıma çıktılar .

Ya adım bilmediğim ülkelerden birinde yerli halkla 
beraberdiler ya da teknede yine ilk kez gördüğüm bir 
tropikal meyveyi yemeye hazırlanıyorlardı.

Pasifik’i geçtiler, Kızıldeniz’de tehlike atlattılar, , 
okyanusları aşıp iki kişi başladıkları macerayı üç kişi 
tamamladılar. Ve Uzaklar göründü.

Osman - Zuhal Atasoy çifti 5 yıl önce küçük bir 
tekneyle çıktıktan dünya turundan geçtiğimiz günlerde 
döndüler. Onları karşılayanlar arasında olmak isterdim.

, Ve hatta yolculuklarının bir bölümünde o teknede 
iflftıak ve kendi ütopyamın gerçekleşme şansını 

"görmek isterdim.
Yani yılın belli bir dönemi teknede yaşamak ve 

bütün işlerimi o tekneden yürütebilmek. Bir yandan bu * 
mavi gezegeni keşfederken bir yandan da gelişmiş 
iletiş im” teknolojisi sayesinde dünyadan kopmadan 
yaşayabilmek". İşte’benim ütopyam bu.

Bunu gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Ama 
bildiğim bir şey ar o da asla Zuhal ve Osman Atasoy 
gibi 5 yıl ülkemden ve sevdiklerimden ayrı küçük bir 
tekneyle böyle bir macerayı göze alamayacağım.

Benim istediğim günlük işlerin ne içinde ve dışında 
olmak. Koşuşturmanın dışında ama olayların içinde. 
Bunun nasıl olacağım bilmiyorum, dolayısıyla nasıl 
anlatacağımı-da bilmiyorum.-Örneğin bu yazıyı 
Galapagos Adası’nda kaplumbağalarla arkadaşlık 
ederken teknede yazı yor olmayı, ama aynı zamanda 
Kırıkkale’deki faciayı da, hükümet değişikliklerini de, 
Mars’taki Kaşif ’ in gönderdiği fotoğrafları da görmeyi 
ya da ne bileyim istediğim an Bursa’ya dönebilmeyi 
isterim.

Her şeyden uzaklar kadar uzak kalmayı istemiyo
rum, ama istediklerim şu anda uzaklar kadar uzak... 
Sanırım bunun için teknede yaşama özlemime ütopya\ t 
diyorum.

Belki Zuhal-Osman Atasoy çifti için de başlangıçta W 
her şey çok uzaktı. İmkansızı başardılar ve böyle bir £| 
gezi için sahiden çok küçük, sadece 6.5 metrelik 
tekneleriyle 40 bin mil yol alarak 59 ülkeye uğradılar. 5 
yıl her şeyden uzak kaldılar.

İyi ama her şey dediğimiz şeyler nedir ki?
Günlük siyaset mi, döviz kurları mı, yeni popçular 

mı, ser diklerinin mutlulukları ya da üzüntüleri mi, aşk 
mı, idealler mi?

Her şey herkese göre değişmez mi?
Herkesin herşeyi farklı mı?
Dünya turundan döndükten sonra “Bu küçük 

teknede 5 yıl nasıl yaşadınız? " sorusuna Atasoyların 
verdikleri “Peki siz 5 yıl karada nasıl yaşadınız” 
cevabı sanırım her şeyi açıklıyor .

Biz karada kalanların her şeyi, yıllar boyunca, insan - 
lar arasındaki iktidar mücadelesini izlemek olsa gerek.

Onlarsa, o küçük teknede yıllar boyunca doğa ve 
insan arasındaki iktidar mücadelesine adadılar her şey - 
lerini.

Küçük Deniz Uzaklar’da doğdu ve yürümeye o 
teknede başladı. Zuhal Atasoy diyor ki: “Eğer tekne
den düşseydi onu dönüp alamazdık.” Uçsuz bir 
deniz, sonsuz bir gökyüzü ve küçük bir teknede 3 kişi. ■*’ 
Onların her şeyi tekneleri, kendileri ve idealleriydi...

Ya biz karadakilerin her şeyi?
Bilmiyorum...

Umurbeyli Savaş Uzun tabancasıyla dehşet saçtı

Kumla’da silahlar
konuştu: 3 yaralı var

Küçük Kumla Beldesi ve 
Büyük Kumla Köyünde 
çıkan olaylarda üç kişi yara - 
landı. Pazar günü saat 14.00 
sıralarında Küçük Kumla 
Meydanında meydana gelen 
olayda, aralarında uzun yıl
lardır anlaşmazlık bulunan 
Necmettin Dilberoğlu (23) 
Kadir Hadim Çura (23) ile 
karşılaşınca yanında 
taşıdığı 7.65 çapındaki 
silahıyla ateş etti.

Bu sırada deriye gezmek
te olan jandarma olaya 
müdahale etti ve kaçmaya
çalış an Necmettin
Dilberoğlu’na “dur” ihtarın
da bulundu.

Dilberoğlu, ihtara 
uymayınca jandarma ateş 
açarak Dilberoğlu’nu

Gemlik Devlet Hastanesi’nde 
tedavi altına alındı.

Öte yandan Büyük 
Kumla Köyünde de saat 
15.00 sıralarındın meydana 
gelen olayda, cezaevinden bir 
süre önce çıkan Savaş Uzun 
(20) ruhsatsız silahı ile, 
hemşerisi Ali Rıza Düşmez’i 
(30) kalçasından yaraladı. 
Düşmez’in yanında bulunan 
arkadaşı Tahsin Tuğrulıı 
’da iki bacağından yaralayan 
Uzun bir süre önce Ali Rıza 
Düş mez’in kardeş ine tokat 
attığı, olayında bu nedenle 
çıkan tartış ma sonucu mey
dana geldiği bildirildi. 
Olaydan sonra Savaş Uzun | 
kaçtı.
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GEMLİK HALKINA
Gemlik Körfez FM ailesi olarak bizler her zaman 

karşımı zdakilerin seviyesine inmeden çalışma 
programları ne olursa olsun, saygı duymayı prensip 
edindik.

Düşüncemiz, aksi bir davranışın bizlere<| 
yakışmayacak olmasıdır. Ancak son iki aydır Radyo 24 -i 
yayın kuruluşu Körfez FM’in yayınını bozma politikasını 
izliyor. Bu düşünce ; basın ve yayın hayatında olmaması 
gereken ve herşeyden önce halka hizmetin önde görülmesi 
anlayışına çok ters bir tutumdur. Bizler çalışmamızda 1 E 
insan unsurunu birinci planda görerek, bu çatışmalara İ 
aldırış etmeden, sev iyemizi düşürmeden ve adımıza leke 1 H 
sürdürmeden sizlere ulaşmaktır.

Ama, önemli olan bu saygınlığın yitirilmesi bir ; 
insanın kendi elinde olduğunu da hatırlatmayı 1B 
karşımız dakilere bir borç biliyoruz. Bu düşünceyle ileride IH 
meydana gelecek basit olaylara alet olmak istemiyoruz. H 

Bizim çalışmalarımızdaki başarı ve eleştiri kararı 
halkımızmdır. - .. ' «, . j

Ote yandan eğitimin ne kadar önemli olduğunu wı 
bildiğimizi inkar etmesekte her alanda başarılı < 
olabilmenin en önemli unsurunun çevremiz tarafından ; 
kazanılmış saygınlık olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 1 ■ <

Radyo 24’ün yayınlarımızı bozacak j e K 
yayınından dolayı Gemlik’in ilk özel radyosunu sağlık 1 
bir ş ekilde dinleyemiyorsunuz. t .

Bu yüzden siz Gemlik halkından özür diliyor v 
desteğinizi bizlerden esirgememenizi bekliyoruz.

Körfez Radyoj
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SiRASi GELDİ İÇÇE I
YAî^ı srAKA CİDD ero/ ÇÜKÇAyBalık Çiftliği...

Gemlik Körfez Gazetesi’nin 1 Temmuz manşeti 
çok ilgimi çekti “Narlı Köyü’ne Balık Çiftliği" 
haberini bir solukta okudum. Yılların reisi 
Hüseyin Dinç lokantacı Refik Aslan, Narlı Köyü 
sınırları içinde kurdukları çiftlikte levrek ve 
çupra yetiştirmeye başlamışlar ...

Yıllar öncesine gittim... Benim için çok önemli 
bir deniz adamıdır Hüseyin Dinç. Teknesiyle gün
lerce denizde kalmış ve ödül getiren balıkçılık 
dizisini yapmış tim. Körfezi, Marmara’yı bilen 
insanların başında gelir.

Gemlik’te uzun yıllar Balıkçılar Derneği 
Baş kanlığı’nf da yaptı. İlk fırsatta çocukları da 
alıp çiftliğin bulunduğu bölgeye gideceğim. Ama 
önce Hüseyin Reis’in söylediklerine kulak verelim 
mücadelesinden izleri bulalım:

-Denizimizde kirlilik ve yanlış avcılık 
nedeniyle balık nesli azaldı. Balıkçılar avlamaya 
çıkardıkları teknelerin masraflarını bile 
karşılayamaz duruma geldiler. Bu tehlikeyi yıllar 
önce gördüm. Ege’de, Karadeniz’de Akdeniz’de 
olduğu gibi Gemlik Körfez’inde de balık üretim 
çiftlikleri kurma projelerini yaptım. O günlerde 
V$r<ezlnıiz çok kirliydi. Bu projemi erteledim. 
Şimdi Marmara Denizi’nde ilk balık üretim 
çiftliğini kurduk. Bunun için 14 ay mücadele 
ederek onay aldık. Koyu Maliye Bakanlığı’ndan 
15 yıllığına kiraladık. 1000 anaç levrek getirerek 
çevreye uyum sağlattık ve deneme satışları yapıy - 
oruz. 12 bin levrek büyüme aşamasında. 
Levrekleri yerli midye ile besliyoruz. Sonuçta 
Marmara suyuna uyum sağlamış ve çok lezzetli 
balık yetiştirdik!..

Hey gidi Hüseyin Reis bey... Nereden nereye 
geldik! Sizden önceki nesiller de isyan ettiler. Sait 
Reis’in yaptığı kooperatifleş me mücadelesi orta
da. Yıllarca mücadele etti... Deniz kenarından 
uzaklaştı, balıkçılığı bırakamadı. Orhaneli Yolu 
üzerindeki lokantasında yine harikalar yaratıyor.

Balık çiftlikleri tartışılıyor. Bir grup çevreci 
böylesi yatırımların kirlilik yarattığını savunuyor. 
Özellikle kültürel mirasın yoğun olduğu Ege ve 
Akdeniz’in çok önemli koylarının kapatıldığı 
savunuluyor. Ben Gemlik Körfezi’nde balık çiftliği 
kurulmasından yanayım. Koyları beton yığınları 
işgal edeceğine balık ür etenler gelsinler... Hüseyin 
Reis’in bu giriş iminin ardı gelecektir. Yakında 
yeni talipleri çıkacaktır. Toplumsal baskı oluş tu
ndur. Ekonomik anlamdaki getirisinin ötesinde 
Körfez’in temizliği için savaşacak yeni unsurlar 

, Körfez’in temizliği için savaş acak yeni unsurlar 
ortaya çıkar.

Hüseyin Reis ilk örnek oldukları aktarıyor. 
Benim bildiğim de ilk kez kültür balıkçılığı 
işletme anlamıyla ortaya çıkıyor Marmara 
Körfezi’nde.

Alabalık ve Sazan üretiliyor...
İl Tarım Müdürlüğü verilerine göre 1996’da 7 

milyon 654 bin 880 kilogram balık üretilmiş. 
1985’te bu miktar 13 milyon 57 bin kilo olarak 
belirlenmiş... Iç su balık üretimimiz 461 bin 265 
kiloymuş. Sırası geldi! Kerevit üretimindeki 
olağanüstü düşüşü de vurgulayalım: 1985’te 370 
bin 412 kilo üretilmiş, geçen yılın üretimi 3 bin 
kiloda kalmış. Uluabat’taki aşın kirlilik bu sonu - 
ca getiriyor...

Kirlilik doğal yollardan geliş imi engelliyor. 
Hüseyin Reis’in levrek ve çupralarının lezzetini 
bilmiyorum. Ama bu gidişle çiftlik balığına 
mahkum olacağız. Alışmalıyız. Bu yüzden kültür 
balıkçılığına yönelik bilgilendirmeyi de yapayım 
istiyorum:

Bursa’da 21 işletme kültür balıkçılığı yapıyor . 
Bunlardan 3’ü sazan yetiştiriyor. 18’inde alabalık 

I üretimi var. Geçen yıl aynalı sazan 17 tona 
ulaşmış. Geçen yılın alabalık üretimi 213 ton 
olmuş. Alabalığın 1990’da 90 ton üretildiğini 
aktaralım ve gelişimi vurgulayahm...

Dünyanın en güzel ana rahmi tanımı yapılan 
Marmara’nın içine ettik. Yılların “reis”leri kültür 
balıkçılığına soyundular. Bu geliş meler karş ısın
da daha ne kadar sessiz kalacağız. Bugün pazar. 

L .Şöyle bir tur atalım. Tirilye, Mudanya, Burgaz, 
Kurşunlu, Gemlik, Kumla, Narlı Armutlu... 
Denize bakın! Sonra özeleştiri yapın!.. 

| Sığınabileceğiniz, gölgeleyebileceğiniz zeytin alt
ları kalmış mı? Ben gör emiyorum. Beton yapılar 

L canımı sıkıyor. Hüseyin Dinç balık çiftliğini 
görmek için sabırsızlanıyorum...

YENİ HÜKÜMETİ NELER BEKLİYOR
(ANAP) Lideri Mesut Yılmaz 

Başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
- Bazı çevreler buna, geniş tabanlı 

uzlaşma hükümeti diyorlar.
- Kimileri, onarım hükümeti diye isim

lendiriyorlar.
- Bir kısım odaklar ise bu hükümetin 

devletteki tahribatı durduracağını ve' 
kurumlar arasındaki uyumu yeniden 
sağlayacağını iddia ediyorlar.

Gerçekten bu hükümet bu sorunlara çare 
olacak mı?

Böyle bir inançla mı bir araya geldil
er, yoksa hepsinin baş ka hesapları mı 
var.

Türkiye’deki politika hayatını yakın
dan izleyenler, pek iyimser değiller.

Yeni ortaklar kısa zaman sonra, 
önemli sıkıntılar yaşayacaklar.

- En büyük sıkıntı, seçim tarihinin 
tesbitinde yaşanacak.

İlk bakışta yeni ortakların, yakın bir tar - 
ihte seçim istemedikleri anlaşılıyor.

- (ANAP) Lideri, hazır çözülme 
başlamışken, (DYP)yi tamamen bitir
menin peşine düşecek.

Belki de (Merkez Sağlın tek lideri 
olarak, seçime katılmanın hesabını 
yapıyor.

- (DSP) Lideri, son aylarda yükselen 
Deniz Baykal’ın, önünü kesmeye çalış a- 
cak.

Ve.. Tabi iktidardan korkmadığını 
ispat ederek, partisindeki erimeyi dur
durmaya çalışacak.

Sekiz yıllık eğitimin uygulamaya 
geçmesini sağlarsa, laik kesimin oylarına 
talip olacak.

Bütün bu gelişmeler için, zamana 
ihtiyaç var.

Bu yüzden erken seçim istemiyor.
- Sayın Cindoruk, eğer (ANAP) 

Liderinden fırsat bulursa, o da (DYP)yi 
eriterek (DTP)ye katmayı düşünüyor.

Bu ortak hedef, bu iki ortağın zaman 
içersinde, arasını açabilir.

- Bir önemli sıkıntı da, iş dünyasına 
ve rilen teş vikler ve çalış an kamu kes
imine sağlanacak haklar konusunda 
yaşanacak.

Çalışma Bakanlığı Sayın Ecevit’e 
bağlı işçinin, memurun, emeklinin ve 
asgari ücretlinin yeni ücretlerinde (DSP) 
önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

İş dünyasının umudu ise, ekonominin 
yeni patronu (ANAP)lı Güneş Taner’de.

Pasta paylaşılırken mutlaka, “çın
gar” çıkacak.

İşte.. Ortaklar bunun gibi ve benzeri 
kagaları yaşarken, “niçin biraraya 
kagaları yaşarken, “niçin biraraya 
geldiklerini” unutacaklar.

Peki.. En karlı kim olacak dersiniz?
Tüm partilere eşit mesafede olan 

Deniz Baykal!
Deniz Baykal hem hükümetin kötü 

gidişinden, sorumlu olmayacak.
Hem de işine gelen konularda, 

muhalefet ile birlikte hareket edecek.
Bakalım evdeki hesaplar, çarşıya 

uyacak mı?

GEMLİK REHBERİ
Gerekil Telefonlar
«tfaiye İ10
Polis «rndat 155
Jandarma «rndat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kpm 5131206

Kaymakamlık
Kaymakambk 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
,C. Savc>l>H> 5131053
C. Sava» Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

TAKSİLER

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. San. Ocan> 5131068

Körfez Taksi 5131821
Ç»nar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
GemiHrTaksT 5132324

PARAYI KİM VERİYOR
Bir papaz kilisenin kapısına, bir 

levha asmıştı.
“- Ben, hepiniz için bütün gün dua 

ediyorum.”
Bir gün sonra levhaya yeni bir 

cümle eklendi
“- Ben hepinizin haklarını 

savunuyorum. Avukatınız.”
Daha sonra doktor da bir cümle 

ekledi:
“-Ben de hepinizin sağlığını 

koruyorum. Doktorunuz.”
Sonunda, vatandaş da son cümleyi 

ekledi:
“-İyi hoş ama, hepinizin parasını 

da ben ödüyorum! Ne böbürleniyor
sunuz.”

Politikacıları televizyonda 
seyrediyoruz.

- Benim zamanımda, şu kadar 
baraj yapıldı.

- Metro bizim zamanımızda devr - 
eye girdi.

- En çok hastaneyi biz açtık.
• En fazla ambulansı biz aldık.
Bu açıklamalar sürüp gidiyor.
Vatandaş vergisini ödemekten ve 

para vermekten, kendisini topar- 
layamıyor.

Ama.. Verdiği paralar, israf 
edilme se yerinde kullanılsa, daha da 
mutlu olacak.

Bunu kimsenin başına da, kak - 
mayacak.

Sözlü - yanım |

Mutluluğum belki de, 
Şundan ileri geliyor. 
Ben de olanlara seviniyor, 
Olmayanların üzerine de 
düşmüyorum.

"TOLSTOY”

Eğer bu felsefeyi kabullenmiy
orsanız, hırslı bir kişiliğiniz var 
demektir.

Hırsınız normal dozun üzerinde 
çıktığında, hem amacınıza ulaşa
mazsınız, hem de sağlığınızdan 
olursunuz.

,, ■», Bizden söylemesi!
* * *
★ ★ ★

—O KADAR; aptaldı ki, eve erken 
geldiği gün elbise dolabında 
karısının sevgilisini görünce, 
"elbiselerini başka yere asmak 
zorundq kaldığı için" kafası bozul
muştu.

"Adama başka yere saklan
masını tenbih etseydi bari!"

ULAŞIM
Uluda0 Turizm 5131212
Aycbn Turizm 5132077

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
TEK «flletme 5134503 Baflkanbk 5134520
Turizm Der. 5131274 Zab>ta 5132432
SporSah. 5131900 Otobüs «filet. 5134521-122
Orm. Böl. fit. 
MIHI pıt. Md. 
Halk Ent. Mrk.

5131286
5131174
5131846

Su <flletmesl
<tfalye

5134521-115
5132325

Halk Kütüp. 513T353 Muhasebe M .5134521-182
As, Ab. 5131057 Yaz» «fl. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Ar»za Yaln»z 185
Uman Bflk.
Mal Md.

5131133
5131095 TÜP DAĞITICILARI

Nüfus Md. 
Özel «d. Md.

5133742
5131507 Aygaz 513 12 95

Tapu SIc. Md. 5131414 Özgaz 5141700
Müftülük 5131364 Tekgaz 513 16 37
Gümrük Md. 5131411-5130024 Ocakgaz 513 16 37
Tekel Md. '5131042 Ergaz *513 88 43
Ver. Da. Md. 5132360 «pragaz 513 22 59
«İçe Tar. Md. 5131186
«İçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri

Habaflgaz
Llkitgaz
Yeni Llkitgaz

513 45 46
514 28 41
513 65 00

Yalova -Sirkeci («flgünleri) 
05.50-13.05-17.00.

Alevgaz 513 40 95
Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 Gemlik'te

Deniz Otobüsü sinema günleri:
Yalova -Kabatafl («flgünleri) 

08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.2S
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13,30 AİLE SİNEMASI

14.45-16.15-17.45-18.35 Bu hafta :
■•Yalova -Kartal (<fl günleri) “T R A X "06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15-

14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45 Tel: 513 13 29

ÜLKEDE “YENİDEN YAPILANMA”
1980 yılından bugüne kadar 

geliş en olaylar, bir film ş eridi gibi, 
gözümün önünden akıp geçti.

- Aşağı yukarı yirmi yıla yakın 
bir zamandır, anayasada köklü bir 
değişiklik gerekiyor denildi.

Ama.. Elle tutulur bir değişiklik 
yapılamadı.

-Adalet reformu gerekiyor denildi.
Reform yapmak bir yana, büyük 

alacak - verecek dava larının tümüne 
yakın bölümü, mafyanın takibine 
geçti.

- idari Reforma ihtiyaç var denil
di.

Bürokratik kurumların yetkileri 
birbirine karıştı.

Biri görevden alınıyor. Yerine biri 
atanıyor.

Görevden alman idari mahkemeye 
gidiyor.

Davayı kazanıyor. Yerine dönüy
or.

Şimdi bir koltuk var. Aynı koltuğa 
oturmaya çalışan, iki yönetici var.

Büyük kurumlarda, odalar dolusu 
yedek Genel Müdürler var. 
Yardımcıları var.

-Eğitim Reformu şart denildi
Özel okullar, dar gelirli ailelerin 

çocuklarının okuyamayacağı mekan
lar, haline getirildi.

Sekiz yıl, kesintisiz eğitim vitrine 
çıkarılırken, fırsat eşitliğini ortadan 
kaldıran uygulamalar, görmezden 
gelindi.

- Adil bir seçim yasasına ihtiyaç 
var denildi.

Her iktidar, kendi menfaatine 
uygun değişiklikler yaptı.

V«.. Eskisinden daha kötü hale 
getirdi. ,

- Bu tıkanmanın sebebi, liderler 
sultasıdır dendi.

Siyasi partiler kanununda değişik - 
lik yapılması gerektiği, yıllarca ifade 
edildi.

Ve.. Bu yasanın kılına bile, 
dokunulamadı.

Bana göre en önemli değiş iklik, 
siyasi partiler yasasında olmalıdır.

- Yeni nesil, bir geldimi 40-50 sene 
koltuğu bırakmayan başarısız olun
ca, istifa etmek aklına bile gelmeyen, 
pişkin lider zihniyetine, mahkum 
edilmemelidir.

-Ard arda üç kez seçilen bir Genel 
Başkan, beklemeye alınmalıdır.

-Genel Başkan adayına, yaş sınırı 
konulmalıdır. Belli bir yaşın 
üzerindeki insanların, mahkemelerde 
üzerimdeki insanların, mahkemelerde 
gördüğü uygulama unutulmamalıdır.

- Tabi.. Birde seçim kanunundaki 
değişiklik önemlidir. Adil ve turlu bjf 
seçim.

Zaten siyasi partiler kanunu ve 
seçim kanunu birbirini tamamlayan 
iki kanundur.

İşte.. Bu iki kanun, batı standart
larına göre düzenlenirse, ülkenin önü 
açılır. Ve.. Arzulanan reformlar 
peşpeşe yapılır.

Nöbetçi 
Eczaneler
8 Temmuz 1997 
Demiriz Eczanesi

9 Temmuz 1997
Melis Eczanesi

10Temmuzl997
Serim Eczanesi

11 Temmuz 1997 
Özer Eczanesi

12 Temmuz 1997
Gemlik Eczanesi

13 Temmuz 1997
Gemlik Eczanesi

14 Temmuz 1997
Onur Eczanesi
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Cengiz Göral anıldı
' Buradaki törende konuş an CHP Bursa mil

letvekili ve CengizGöral’ın arkadaşı Yahya 
Şimşek, 18 yıl önce demokrasi düş inanlarının 
saldırısına uğrayan Cengiz Göral’ın niye 
öldürüldüğünü bugün daha iyi anladığını 
belirterek,"Bugün ülkede gelişen olaylar, o gün - 
lerin izlerini taşıyor. Hukukçu olmak mücad
eleci olmaktır. O, yüreklice gelişen olayların 
üzerine gitti. Göral, demokrasi ve insan hak
larının simgesi olarak anılacak.” dedi.

Gazetemiz yazarniYılmaz Akkılıç ise bîr 
ahisini anlattı.

“Cengiz, ben ve Yahya Setbaşı’ndan geçiy - 
orduk. Cengiz döndü ‘birgün beni vuracaklar, 
birileri de bu duvarlara Cengizler ölmez diye 
yazacaklar’ dedi. Cengizler ölmüyor ve ölmeye
cekler.”

Bağımsız milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 
ise, “Cengiz demokrasi şehididir. O ıniica dele - 
ci yapısıyla demokrasi neferlerinden biriydi. 
Bizim için her zaman yaşayacaktır.” şeklinde 
konuştu. Daha sonra söp alan GaZetemiZ sahibi 
Kadri Güler ise; Cengiz Göral’ın demokrasi 
uğruna katledildiğini, son yazısının adînin da 
“Demokrasi Adına” olduğunu belirterek, 
"Cengiz iyi bir gazeteci, iyi bir siyasetçi ve iyi 
bir hukuk adamıydı. Mütfcdelesini hep 
demokrasiden yana kullandı. Öldürülen geçlere 
acıyordu ve onları uyarıyordu. Demokrasi 
düş manian bu nedenle onu katlettiler. Cengiz 
gibi demokrasi uğruna can verenler unutul 
mazlar. Onları unutmayacağız.” dedi.

Cengiz’in mezarına CHP’Jj bayanların 
getirdikleri karanfillerle donanmasından sonra 
saygı duruşunda bulunuldu..

BUTTİM’DE PANEL
3 Temmuz günü saat I8.00 de BpTTİM 

Konferans Salonunda Cengiz Göral anısına bir 
panel düzenlendi. Paneli gazetemiz ve Bursa 2000 
Gazetesi yazarı Yılmaz Akkılıç yönetti.

“1970’li yılhrdan günümüze Demokrasi” 
adlı panelde CHP Bursa MilletekİlP Yalıca 
Şimşek, Bağımsız milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, gazeteci Kadri Güler, şair-yâzar Av. 
Ali Aksoy, gazeteci Hacı Tonak, eski sendikacı 
Hikmet Afacan, sendikacı Güriay Onayman ve 
Fevzi Kavuk katıldılar.

Panelin açılışında konuşan Yılmaz Akkılıç, 
“Günümüzde, demokrasiye sahip çıkmanın 
anlamı dünden daha,da önem kazanmıştır. 
Demokrasiye sahip çıkmak isteyenler güçlerini

Tüzük değişikliği
Gemlik 100. Yıl ilkokulu ve Öğrencilerini 
Koruma Derneğinin 18.5.1997 tarihinde 

yapılan genel kurul toplantısında, Demek
Tüzüğünün 10. maddesi ve 22. maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Duyurulur.
(Yeni şekli)

Madde To: a) Her iki yılda bir Ocak ayında 
olağan

Madde 22: Demeğin gelirleri şunlardır:
1 - Giriş ve üye aidatı. Giriş ve üyelik aidatı 

aylık 20.000 TL. yıllık 240.ooo liradır.

birden göstermelidirler.” dedi.' <
Panelde ilk konuşmacı olflıi AVAA'H Aksöy, 

1970’li- yıllardaki demokrasinin “Cici 
Demokrasi” veya “Filipin Demokrasisi” şek
linde yorumlandığını Türkiye’ 11in 1970-’lere, 
1980’lere ve 199Ö’lara nasyl gçldiğini kendi yoru
muyla hnlattı. AskerleTltf çizdiği durallar 
çerçevesinde demokrasinin uygulandığını 
söyleyen Ali Aksoy, sivillerin bugüne kadar bir 
anayasa yapamadığını belirterek, bı’duıjıuri'âsîl 
görevi ülkeyi korumaktı rıdedi. AksoyıCengiz 
Göral’ın sanatçı kişiliğinin de olduğunu b^li/föfek 
bir şiirini okudu. • ,;

Gazetemiz sahibi ve sorumlu müdürü Kadri 
Güler ise yaptığı konuşmada : Cengiz’in 
Körfez’deki yazılarının toplumsal içerik 
taşıdığını, köylünün, işçinin sorunlarını 
yazdığını,’bu kesimin bozuk utiZende ezildiğini 
savunduğunu söyledi. '
>> 'jiGüler. konuş,ıfaasında,' Cengiz'in sokaklarda■ 
öldürülen'gençlere çok üzüldüğünü,, gençlerin 
sorunları silahla değil, karşılıklı söylemlerle 
hallçdilntçsi gerektiğini^ ,TÜrkiye Ü?eri.ne oynanan 
pyunlania gençlerin kullanıldığına,.inandfğiHİJ 
belirtti. “Cengiz yaşasaydı inanı yorum ki 
kalemiyle doğrunun, haklıhıtı, ezilenin, hor- 
lanaııın yanında olurdu yine. Onu bizden aldık
larını sandılar, ama Cengiz ve onun gibi 
demokrasi uğruna canlarını verenler unutul 
mazlar” şeklinde konuşlu.: t i

Daha sonra söz alan .NlW(kü|e-Jcöj ü-tyyki; 
muhtarı Fevzi Kavuk ise 1970' Ii yal11 rdaki 
demokrasinin göstermelik bir demokrasi olduğunu, 
bu göstermelik demokrasinin hala sürdüğünü 
belirterek, “biz demokrasi şehitlerinin verdiği 
mücadeleyi sürdürmek borundayız;’ dedi. 
Gazeteci Hacı Tonak ta panelde demokrasinin tar
ihsel süreçte gelişimini anlattı, Tonak Göral’111 
toplumu bazı konu 1 arda uyardı ğı i çın karanl 1 k 
güçlerin saldırısına uğradığını söyledi “Eğer 
bizim karşı koymamız olmazsa bu olaylar dün 
olduğu gibi bugün de sürüp gidecektir.” dedi. 
Askeri dönemlerde gözaltında demokratlara uygu*ı 
lapan işkenceleri anlattı'Cengiz' Göral'j.n. 
arkadaşı CHP Bursa milleti ekili Yahya Şimşek te 
Cengiz’in demokrasi uğijına yiğitçe mücadele, veg( 
inesi nedeniyle öldürüldüğünü söyledi. 1970’ Ii yıl - 
larda Cengiz gibi demokrasi mücadelesi veren 
birçok kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Şimşek. 
“68 kuşağının uyanması ve birtakım haklar takip 
etmesi egemen güçlerin F’js.jifĞ.ı'îfelıli'edi: 
Gelrrieyihce düğmeye nasıldı. l!lXüc.tijğenç.1ere 
silah verilerek ilerici aydı ulara kıırş un at 1 idi 
şeklinde konuştu. DİSK Bölge Temsilcisi Güııay 
Onayman ise 12 Eylül döneminde demokrat insan
ların büyük işkence çektiğini bazıliirinın ise 
polisçe işkencede öldürülerek intihar süsü yer-, 
i 1 di ği hi söy 1 edi .“Dönüp arkama baktı ğı m da 
demokrasi yaş amadım ki, demokrasiden söz 
|edeyirri"dedi.

Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ise, 
'.CengiZ? in’Çok^kin5SfkddüşıAMdüŞüfiu, güçTiPHır*■ 
hukuk adamı, inançlı bir demokrat ve mücadeleci 
kişiliği olduğunu hatırlatarak “Cengiz siyasette 
de çok iyi bir hatipti. Birlikte CHP’de politika 
yaptık. Birçok yerde onun konuş maçı olduğu 
zaman milletvekilleri konuş mak istemezlerdi. 
Cengiz, ilk demokrasi şehididir”^ İvdi.
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Gemlik'te görev yapan 
dbktorların oluşturduğu 
"Uzmanlar Tıp Merkezi”

lolu Lisesi’ni kazar; ınlar belli oldu

ampiyon Tolga
Gemlik modern bir sağlık birimine kavuşftM

KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaça makinemi- 

zle kusursuz hizmet sunuyoruz. Ayrıca kendinden 
mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

Serdar Kocabaş
□ Gemlik genel puanlamasında birinciliği İstanbul Erkek Lisesi 
sınavlarını kazanan Doğan Yağcı, ikinciliği Bursa Birinci Anadolu 
Lisesini kazanan Sevim Başer, üçüncülüğü ise Bursa Nilüfer Anadolu 
Lisesini kazanan Ebru Erol elde etti.
i 1 Haziran 1997 günü yapılan 

Anadolu Liseleri giriş sınavlarının 
Isonuçları açıklandı.
f Gemlik Celal Boyar Anadolu Lisesi 
sini en yüksek puanla Atatürk İlk Okulu 
5/A sınıfı öğrencisi Tolga Serdar 
Kocabaş kazandı.
I İkinciliği 11 Eylül ilköğretim Okulu 
öğrencisi Serpil Ak, üçüncü Gazi İlköğre
tim; Okulu öğrencisi Nuri Karagöz, 
Dördüncü Atatürk İlkokul öğrencisi 
Faruk Avcıoğlu, beşinci Gazi ilköğretim 
Okulu öğrencisi Onur Yılmaz oldu.

Velilerin büyük heyecanla beklediği 
Anadolu Liseleri sınav sonuçlarının 
bugün Türkiye genelinde yayın yapan 
gazetelerde ve internette öğrencilerin 
kod numaralarıyla yayınlandı.

İlçemizde en yoğun başarı Gazi 
İlköğretim Okulu, Atatürk İlk Okulu, Azot 
ilk Okulu ve Şehit Cemal ilk Okulunda 
görüldü.

İlçemizde bulunan özel dersaneler, 
işe başarı, ölçüleri sayılacak sınav 
sonuçlarını isimlendirmek için gün 
boyunca çalıştılar. Haberi Sayfa 3 ’te

Kaymakamlıkta anlamlı tören 

Kıd. Alb.
Bilgi 
Günkent 
veda etti

Gemlik Askeri Veteriner 
Okulu ve Araştırma 
Enstitüsü Komutanı Kıdemli 
Albay Bilgi Günkent görevi
ni Piyade Kıdemli Albay 
Süreyya Nail Uykun'a 
devretti.

Bilgi Gülkent'ln Tuzla 
Piyade Okulu'na atanması 
üzerine Gemlik Askeri 
Hara/da Sancak Teslim 
töreni düzenlendi.

Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, askeri erkan, askerler 
ve çok sayıda davetlinin 
katıldığı tören anlamlı

geçti.
Bilgi Günkent 3 yıldır 

ilçede görev yapı yordu.
Haberi Sayfa 3’te

Uzmanlar Tıp 
Merkezi açıldı

hizmete açıldı.
Geçtiğimiz hafta

cumartesi günü saat 13.oo 
de yapılan kokteyli açılış 
törenine Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin,

belediye meclis üyeleri, ve 
davetliler katıldılar.

Küçük ameliyatların 
yapılacağı uzmanlar tıp 
merkezinde röntgen, elek- 
trokardiografi ve ultrasono- 
grafi çekimleri de yapıla
cak.

Haberi Sayfa 3’te

Eski Bursasporlu futbolcu, DYP İlçe Yönetim Kurülu

Sümer Atasoy’u
kaybettik

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Sınav sonuçlan
Anadolu Lisesi sınav sonuçları bu gün açık

landı.
Dünden beri gazetemizi onlarca veli arayarak 

bir gün önceden sonuçları öğrenmek için çır
pındılar.

Oysa, bir gün sonra öğrencilerinin yıllardır 
çabaladıkları gece gündüz hazırlandıkları 
sınavların sonuçları öğrenilecek...

. Ama bir gün sanki onlara bin yılmış gibi geliyor 
olmalı...

Dün bitti bugün tüm veliler yıllardır verdikleri 
emeklerinin karşılığını aldılar veya alamadılar.

Şimdi evlerde hüzün ve sevinç içi içe yaşam 
yor.

Yaklaşık yedi yıl ilkokul öğretmenliği yaptım.
Aradan geçen yıllardan sonra geride bak

tığımız farklı bir durumun olmadığını görüyorum.
Veliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

kaliteli eğitim verilmlediği inancında. Minik yavru
larına iyi bir geleceğin iyi ve kaliteli okullardan- 
geçtiğine inandıklarıdan varlarını yoklarını onlar 
İçin harcıyorlar.

Minik öğrenciler, daha illkokul üçüncü sınıftan 
başlayarak Anadolu Lisesi gibi yabancı dille 
eğitim yapan okullara girebilmek için bir yarış atı

I gibi yetiştiriliyorlar.
Bu öyle bir yarışki sormayın.
Bu yarışın galipleri ve mahlupları bugün belli 

oldu.? Biz Gemlik’te sınav kazananların tam isim 
listesini yayınlamak için okul okul tarama yaptık 
ancak olumlu bir sonuç almayınca bu işi hatasız 
yazabilmek için haftaya bıraktık.

Yeni hükümetin masasında duran en önemli 
konulardan biri 8 yıllık kesintisiz eğitim.

Bu sorun mutlaka çözüme kavuşturulmalı.
Çözüme kavuşturulmadığı sürece analar 

babalar yarış atı yetiştirmeye devam edecekler.
Bu da gelecekte sağlıksız kuşakların doğması

na neden olacak.
Toplumu bu beladan bir an önce kurtarmak 

gerektiğine inanıyorum.
Dilerim bu gerçekleşir.

1 Ağustos’da işlemlere 
başlanacak.

Emniyete 
pasaport şubesi 
kuruldu

Bugüne kadar illerden 
verilen turist pasaportları 
bundan sonra ilçelerden 
de verilecek.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde oluşturulan 
pasaport masası 1 
Ağustos'tan itibaren 
vatandaşlara pasaport 
vermeye başlayacak.

Haberi Sayfa 3’te

Bankalarda yenilenme yarışı

denizele 
boğuldu 
Geçtiğimiz hafta karsak 
Deresi önlerinde denizde 
yaşlı bir kişiye ait ceset 
bulundu.
Polisin cesedi karaya çıkar
masından sonra yaptığı 
araştırmada boğularak 
ölen şahsın Yenişehir 
Osmaniye Köyünden Kamil 
Kuzu (64) olduğu anlaşıldı.

Haberi Sayfa 3’te

Doğruyol Partisi İlçe 
Yönetim ^kurulu ikinci 
başkanı, eski Bursaspor. 
futbolcusu Sümer Atasoy, 
yakalandığoj amansız 
hastalıktan kurtulama
yarak aramızdan ayrıldı.

Bir süre önce beyninde 
beliren bir ur nedeniyle 
ameliyat olan Atasoy, 
geçtiğimiz hafta 
Karacacık Köyündeki 
beldesindeki yazlığında 
dinlenmekte olduğu sıra-

da vefat etti.
DYP Bursa milletvekili 

eski Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan, Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Kurşunlu,. Belediye Başkanı 
Bayram Demir, DYP il 
Başkanı Mehmet Gazioğlu 
ve il yöneticilerinin de 
katıldığı cenaze töreni ile 
Sümer Atasoy toprağa ve 
rildi. Haberi Sayfa 3'te

Yusuf
Iş Bankası 
elektronik
sisteme girdi

Büyük
başaran

özhan Shopping ve 
Kamar 1,2'den sonra şimdi 
de ilçemize süpermar
ketler zincirinin dev
lerinden biri olan ^Migros 
açılıyor.

Koç Holding kuru
luşlarından olan Gemlik 
Migros'un Ağustos ayında 
hizmete gireceği öğrenildi.

İstiklal Caddesi Aydınlar 
Apartmanı altında 900 
metrekarelik zemin katta

açılış İçin hazırlık çalış
malarını başlatan 
Migros'un tek (M)'li ola
cağı ve fiyatlarıyla Gemlik 
halkına ucuz ürünler 
sunacağı açıklandı.

Yoğun bir şekilde 
onarım ve düzenleme 
işlerini yürüten Gemlik 
Migros'un açılmasıyla 
matketler arasındaki reka
bet büyüyecek.

İlçemizdeki özel
bankalar arasında yenilen
me yarısı başladı.

Yenilenme yarışına ilk 
önce İş Bankası başladı. İş 
Bankası müşterilerin gişeler 
Önünde birikimi önlemek 
için elektronik kart sistemini 
uygulamaya koydu.

Bankanın girişindeki 
elektronik sayaçtan 
numara alan müşteri, bek
leme koltuklarında elek-
tronlk göstergede
numarası hangi gişede 
görünürse o gişeye giderek 
işlemlerini yaptırıyor.

Haberi Sayfa 3'te

vefat etti
Basın İlan Kurumu Bursa 
Şubesi Müdürü Yusuf 
Büyükbaşaran, dün saba
ha karşı evinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşamını 
yitirdi. Saat 05.00 sularında 
SSK Hastanesi'ne kaldırılan 
Büyükbaşaran tüm 
çabalara rağmen kurtarıla
madı.
54 yaşında yaşamını yitiren 
Başaran, dün Pınarbaşı 
Mezarlığı'nda toprağa ve 
rildi.

ASUHU...

ASLIHU, NESLİHU 
GELEN MESUT DEĞİL; 
ÖZAL’IN RUHU.
ZAM YAP, EZ 
HÜNERMİŞ GİBİ, 
ŞİŞİN ŞİŞİN GEZ...

3

:ıs
3n 
ür 
tın 

i'pn 
bsl 
■tür 

,'jlûr 

pri 
ise

la- 
jen 
;Vej 
ın- 
>n 
<tif



22 Temmuz 1997 Salı Körfez Sayfa

Sıkıntılı bir yazı

Yazı Yorum
Necati Kartal

Jr^

Bir haftalık dinlencenin ardından, 
yine bezgin, yine karamsar ve aşınmış 
umutlarla, yeniden buluşmak üzücü 
dost okurlarım.

Değişen bir şey yok. Türkiye siyase
tinin alacakaranlık labirentlerinde, 
.yine o aşinası olduğumuz kısır çe 
kişmeler, sen ben kavgaları, yerli yer
siz suçlamalar, itiş kakışlar...

üstelik bu bir haftalık aradana 
sonra, yetmiş küsür yıllık Cumhuriyet 
tarihimizin asla tanık olmadığı evlere 
şenlik iddiaların tozu dumanı ortasın
da yeniden yazmaya koyulmak 
müthiş hazin!
. Oysa ANASOL-D'nin güvenoyu 
almasının ardından dinginliğe 
kavuşabileceğimizi ve siyasetin kör 
dövüşü yerine çözüm üretimi 
sürecine girebileceği umuduyla bil
gisayarımı kapatarak çekilmiştim 
kabuğuma.

Ne gezer!..
Son birkaç gündür, üç kez 

başbakanlık yapmış bir. kadın 
siyasetçi hakkındaki “ABD hesabına 
casusluk” iddiaları oturuverdi ülke 
gündeminin ilk sırasına!..

Sanırım kantarın topuzunu iyice 
kaçırdık. Türkiye siyasetinde artık yeri 
olmaması gerektiği konusunda 
benim de hemfikir olduğum DYP 
Genel Başkanı Tansu Çiller, şimdi de, 
kısacık, ve dedikodulardan bir türlü 
arındıramadığı siyasal yaşamının en 
ağır suçlamasıyla karşı karşıya-, 
Cumhuriyet'in temel niteliklerine karşı 
akımlar hakkında istihbarat yapmak 
amacıyla oluşturulan “Batı Çalışma 
Grubu”nda göreli Onbaşı 
Sarmusak'ın yürüttüğü bir “tuhaf 
belge”yi, ABD'nin Adana konsolosu 
aracılığıyla Washington'a ulaştırdığı 
savlanıyor -belirtmeliyim, BÇG’nin 
anayasal dayanağı konusunda ikir
cikliyim-.

Deniliyor ki; >
“ABD Dışişleri Sözcüsü Nicholas 

Burns’ün, ‘müdahale olasılığının hoş 
görülemeyeceği’ne ilişkin açıkla
ması, belgenin Washington’a ulaştırıl
ması üzerine yapılmıştır.” i t

Yani kimilerine göre Çiller -ve tabii 
asena Meral Akşener-, Türkiye'deki 
kör topal demokrasiyi kurtarmıştır!

Kimilerine göre de, Türkiye'nin Batı 
demokrasileri katındaki saygınlığının 
daha da aşınmasına yol açmıştır.

İP Genel Başkanı Perinçek'in son 
hafta içinde bir kez daha yinelediği 
“ABD hesabına casusluk” suçlaması 
ise, olayın tuzu biberi olmuştur!

Ve de asıl önemlisi, 
Genelkurmay'ın, Perinçek'in iddi
alarını “araştırılmaya değer” bul
masıdır...

Durum şu:
Son dört yılda Türkiye'de üç kez 

başbakanlık koltuğuna oturmuş bir 
siyasetçi, “ABD vatandaşı” kimliği taşı
mak ve bunun da ötesinde “CIA 
ajanı” olmak ve bu hizmeti karşılığın
da Washington hükümetlerinden 
para almakla suçlanıyor!

Yani, -sanki- Çiller'in şaibeli 
olduğu söylenegelen “mal varlığının 
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kaynağında, sunduğu hizmet 
karşılığında ABD'den aldığı yüklü pa 
raların bulunduğu iddia, edilmekte!

Tanrım, sen aklıma mukayyet ol!.. <

Müthiş huzursuzum dost okurlarım..
Dün Zeynep Biberoğlu ile söyleşi 

yorduk, “Çiller’in başbakan oluşuna - 
DYP’ye pek yatkın olmama rağmen- 
seinmiştim, ama altı ay sonunda 
maymalamaya başladı” dedi.

Ben de öyle. 1993 haziranında 
Yeni Günâydın'daki köşemde, 
Çiller'!, Atatürk'ün yaktığı uygarlık 
meşalesinin. ışığında yürüyerek 
başbakanlığa yükselen kadın 
siyasetçi kimliğiyle olumlamış, hptta 
alkışlamıştım.

Şimdi ise, Çiller'in siyaset sahnesin
den silinmeyi hak ettiğine inanıyo
rum. Ama Türkiye Cumhuriyetinde 
en üst düzeyde sorumluluk üstlenmiş 
bir eski başbakanın, -özgürlüğü üze 
rine titrediğim- medya tarafından 
uluorta hedef tahtasına çakılmasın
dan rahatsızım.

özellikle “kadın” olduğu için...
Oysa siyaseten tasfiye edilmeliy

di...
Zeynep diyor ki: “Türkiye’de kadın, 

toplumsal savaşım sonucu haklarını 
elde etmediği, tepeden o haklar 
kendisine verildiği için siyasette 
kolayca açmaza düşüyor, örneğin 
kadın bakan ve başbakan çıkarıy
oruz ama, parlamentodaki kadın 
sayısı hala onüç. 1935’te sekiz, şimdi 
onüç!”

özeti, Türkiye'de kadın hareketi 
altmışbeş yılda sadece beş küçük 
adım atabilmiş...

Ve üstelik, Tansu Hanım'la fena 
halde tökezlemiş...

Sorun salt Çiller değil elbette. 
Yalnızca kadının siyasal erginliğe 
erişememiş ölması değil Türkiye'nin 
sorunu...

1950'lerden beri siyasal yaşamda 
üst düzpyde yer almış ve “halkın 
umudu” haline gelmiş... Daha dün 
Kıbrıs'ta “fatih” edasıyla zafer turu 
attırılmış’ DSP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit de koskocaman bir “düş kırık
lığı” değil mi Türkiye demokrasisi için?

Sen kalk, Bursa'da partiyi başarıya 
taşıyan ve düşünce üretimine yatkın il 
yönetimini, “siyaseti kendinden 
menkul” bir kârtoteks tutkununun 
iradesiyle bir kalemde silip at...

Sonra db, “Bu ülkeye demokrasiyi 
ben getireceğim” diye gerin ge 
rinebildiğine!

ı Ama hiç kuşkusuz yalnız Ecevit 
değil...

Boynunu giyotine uzatan Doğar 
da, Vural'ı yeterince yürekli bul
mayan Aksu da, ortada hiçbir şey 
yokmuş gibi dünkü Haber'in birinci 
sayfasında masal anlatmaya devam 
eden Beyreli de, ne yapması gerek
tiğini bir türlü kestiremeyen Korkmaz 
da pay sahibi Türkiye'de siyasetin 
alacakaranlığa sürüklenmesinde.

Hem de Çiller kadar...

KUMSAZ’DA 
SATILIK 

280 m2 
kelepir arsa 
Tel.: (0212) 

8851881

ÇOCUKLAR
“Çocuk” denpn toplumsal katmanı 

tanımlayabilmek için önce “aile” 
denen en küçük toplum birimini tanım
lamak gerekmektedir.

Toplumbilim açısından en genel 
tanımıyla aile; “cinselliği ve buna bağlı 
olarak üreme etkinliğini düzenleyen ve 
çocuğu uyumlu bir toplum üyesi ola
cak biçimde toplumsallaştırma işlevini 
üstlenmiş olan başlıca kurumdur.” (M. 
Sencer)

Buna göre ailenin temel İşlevi, cinsel
liği eşler (karı-koca) arasında sınırla
yarak, insan türünün çoğalmasını sağla
mak ve üremenin sonucu olan 
çocuğun, bir toplumsal birey olarak 
yetişmesinde birincil rol üstlenmesidir.

Çocuğun tanımlanmasına gelince, 
gelişmiş bir ülkeden azgelişmiş bir ülk
eye, ülke içindeki ayrı kültürel yapılara 
hatta kırdan kente fdrkhlıklar göster
mektedir.

Bu alanda yapılan antropolojik çalış
malar, çocukluk olgusunun kültürel 
çeşitliliğini, göreceliğini ortaya koymak
tadır.

Tanım olarak çocuğa, “çeşitli 
yasalarda yer almış ve genellikle yaş 
sınırlamasına bağlı olarak ele alınan, 
insan yavrusu veya olgunlaşmamış 
insan” (S. Atauz) denmiştir. Hukuksal 
tanımı açısından çocuk; “Reşit sayıl
mayan küçük bir yurttaştır.” (Yörükoğlü) 
diye tanımlanabilir.

Çocukluk döneminin tanımlanmasın
da; bölgesel, siyasal, hukuksal, sendikal 
e diğer alanlardaki yaklaşımlarda “fark
lı yaş kriterleri” dikkâte alındığında, 
çocuklukla-gençlik veya çocuklukla- 
yetişkinlik grubu arasındaki ayırım çizgisi 
açısından güçlükler yaratmaktadır.

Bu alanda Yörükoğlu'nun “reşit 
olmayan yurttaş” tanımı ile Birleşmiş 
Milletler'in belirttiği “0-14 yaş grubu 
çocuk, 14-24 yaş grubu genç”tir olarak 
koyduğu kriter, herkesçe kabul görmesi 
gereken ortak tanım olması 
kanaatindeyim.

Toplumlunuzda ise çocuk,, “iste
nildiği zaman sahip olunan, aile bütün
lüğü içinde korunan ve büyütülerek 
geliştirilmesi amacıyla eğitilen bir var
lık” olarak ele alınır.

Çocuğüh gelişiminin olumlu yönde 
sağlanabilmesi için, annenin çocuk 
sağlığı ve gelişimi konusunda eğitilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle ülkemizde 
kadının-annenin-eğitim düzeyinin yük
seltilmesi, yaratıcı ve araştırıcı çocuk
ların yetiştirilmesi için “yeni ve uygun 
politikalar” geliştirilmesi gerekmektedir.

Oysa ülkemizin düşük ekonomik per
formansı, siyasal iktidarların günlük çıkar 
çelişkilerine uygun “yarı-popülist" 
sosyo-ekonomik politikalar, hızlı nüfus 
artışı, iç göç, bu göçe bağlı çarpık 
kentleşmenin yarattığı varoşlar, işsizliğin 
ulaştığı büyük boyutlar, gelir dağılımının 
dengesiz ve adaletsiz düzeyi, çocuklar 
için sağlanabilecek olanakları ve poli
tikaları yetersiz bırakmaktadır.

Bu nedenlerle kırsal alanın kendine 
özgü karakterinden ve kentvaroşların- 
daki yoksulluk ve kültürsüzlükten dolayı, 
ailelerin ihtiyacı olan geliri sağlaya
bilmek için “çocuk işgücü”ne İhtiyaç 
doğmaktadır. Bu da çocukların “fizik
sel, zihinsel ve duygusal” yönden 
“sağlıksız” gelişmelerine neden olmak
tadır. ♦ * »

Avrupa ülkelerinde nüfus artışı 
“binde”lerle İfade edilirken, ülkemizde 
bu sayı % 2.5'q yakın seyretmektedir.

ülkemizde çocuk hakları ve 
çocuğun gelişimi için uygulanabilecek 
politikaları açısından önce İki önemli 
özellik tespit etmek gerekmektedir.

Birincisi; 1990 sayımına göre ülke 
nüfusunun % 30’u 0-14 yaş grubuna ait-

hitH
tir. Yani ülkemiz oldukça, genç bil 
nüfusa sahiptir ve bundan dolayı gele
ceğini emanet edeceği bu toplumsa 
katman için ciddi politikalar üretmelidir.

İkincisi; Son 30 yılda kır-kent nüfuı 
dengesi, kent lehine artış göstermiş, İra 
da kentlerde işsizlik, yoksulluk, uyumsu
zluk ve gecekondulaşmayı yaratmıştır] 
Bu kent varoşlarında yaşayan ailelerin 
çocuk sayısı ise diğer aile oranının çok 
üzerindedir. Kentlerde halen yaşamını, 
sürdüren bu “iki kültür arasına sıkışmış' 
yoğun çocuk ve genç kesime uygun, 
hem maddi yaşam koşullarına hem de 
kültürel gelişime etki edebilecek rasy- 
önel, “çağdaş sosyo-ekonomik, sosyo
kültürel” politikaların acilen üretilme 
gerekmektedir.

Tarihsel gelişim içersinde 1808 
Sened-i ittifak ile birlikte çocuklara ilişkin 
sosyal politikalar geliştirilmeye başlan
mıştır. 1896 yılında kurulan Dar’ülaceze, 
1921'de Himaye-i Etfal Cemiyeti, yoksul 
ve kimsesiz çocukların yetişmesini 
sağlayan kurumlar olarak organize 
edilmiştir.

Ülkemizde çocuklara ilişkin sosyal 
politikalar, genel kalkınma politikaları ile 
paralel gitmiştir. 1949'da “muhtaç 
çocuklar hakkında kanun” 1957'de 
6972 sayılı kanunla düzenlenip "yerel 
yönetimlere de yetki" verilmiştir, 

1990-1994 yıllarını içeren 6. beş yıllık 
kalkınma planı ile “eğitim ve öğretim, 
sağlık, aile-kadın-çocuk” gibi alanlar
da önemli programlar çıkarılmışsa do 
bunların hayata geçmesi pek mümkün 
olamamıştır.* * *

Hukuk sistemimiz açısından Anayasa; 
“Aile, Türk Toplumu’nun temelidir. 
Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellik
le ananın ve çocukların korunması, aile 
planlanmasının öğretimi ve uygulan
masını sağlamak için gerekli tedbirleri 
alır, teşkilatını kurar.” diyerek, devlete, 
aileyi ve çocuğu koruma görevini verir.

Bu alanda çocuklar için özel bir 
hukuk sistemi oluşturma gereğini duy
muştur. Çünkü çocukların işlemişi 
olduğu “suç”lara bakıldığında, neden 
ve tür bakımından yetişkinlere göre 
farklıdır. “Çocuk suçluluğu hukuksal 
olmaktan çok psiko-pedagolojik bir 
sosyal olgu”dur. Batı medeniyetleriII 
“çocuk adalet sistemine” daha 19. I 
yüzyılda geçerken Türkiye Çocuk] 
Mahkemelerini henüz 1987 yılında 
kurabilmiştir.

On yıldır faaliyet yürütülen bu alan
da da, maalesef çocuklara ilişkin’ 
suçların azalmasında ve sosyal duru
mun düzelmesinde elle tutulur bir boşan 
sağlanamamıştır. *

Türkiye modern dünyada bir yed 
edinmek istiyorsa;

1- Acilen v.e uygulanabilir bir nüfus 
planlaması gerçekleştirilmelidir.

2- Çocukların işgücü olarak kullanıl
masını engellemelidir.

3- Eğitim ve öğretim eşit ve' parasız 
olmak üzere 8 ya da 11 yıla çıkarıl
malıdır.

4- Çocuk eğitimi konusunda hamile] 
kadınlara veya genç evlilere "zorunlu 
eğitim kursu" çalışmasını başlatmalıdır.

5- Kırdan kente göç olgusunu dur
durmalıdır

6- Kent varoşlarında yaşayan çocuk] 
ve genç nüfusa "sosyo-kültürel" bir pro
gram uygulamalıdır.

7- Çocuk ıslah evleri, "cezasınd 
tamamlayan çocukların yattığı yer' 11 
değil, "topluma yeniden kazandırılan I 
yer'ler haline getirilmeli, "gardiyan'J 
değil, "doktor ve öğretmen' I 
nezaretinde muhafaza edilmelidir,

Mutlu ve umutlu bir hafta dileğimle... ■
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। 1 Haziran 1997 günü 
yurt çapında yapılan 
knadolu Liseleri giriş 
lınavları sonuçları belli 
oldu.
■ilçemizde Celal Bayar 
knadolu Lisesi Hazırlık 
sınıfına bu yıl alınacak 108 
öğrenci ile yedeklerinin lis
teleri basın ve internet 
aracılığıyla yayınlandı.
■> Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ne girecek 
öğrenciler arasında zorlu 
yarışmaya katılan Atatürk 
ilkokulu 5/A sınıfı öğrencisi 
Tolga Serdar Kocabaş 
Arkadaşlarını geride 
bırakarak Gemlik birincisi 
oldu.
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Eski Bursasporlu futbolcu, DYP İlç^ Yönetildi Kurulu üyesiydi,

SümerAtasoy’u 
kaybettik

Doğruyol Partisi İlçe 
Yönetim kurulu ikinci 
başkanı, eski Bursaspor 
[futbolcusu ■ Sümer 
Atasoy, yakalandığı 
amansız hastalıktan kur
gulamayarak aramızdan 
ayrıldı.

| Bir süre önce 
beyninde beliren bir ur 
nedeniyle ameliyat olan 
Atasoy, geçtiğimiz hafta 

hCaracaali Köyündeki 
beldeksindeki yazlığında 
dinlenmekte olduğu sıra
da vefat etti.
i G e m I i k 
Sümerspor'dan 1964-68 
yılları arasında Bursaspor 
kulübünde futbol 
oynayan Sümer Atasoy, 
daha sonra evlendi ve iş 
hayatına atıldı.
I Tekirdağ yakınlarında 
kurduğu ayçiçekyağı 
fabrikasını uzun yıllar

[Gemlik modern bir sağlık birimine kavuştu

Uzmanlar Tıp 
Merkezi açıldı
I Gemlik'te görev yapan 
^doktorların oluşturduğu 
“Uzmanlar Tıp Merkezi” 
hizmete açıldı.

F Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 13.oo 
de yapılan kokteyli açılış 
törenine Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ANAP ilçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
belediye meclis üyeleri, ve 
davetliler katıldılar.

Küçük ameliyatların

İkinciliği Tl Eylül 
ilköğretim Ök.ulu öğrencisi 
Serpil Ak, üçüncü Gazi 
İlköğretim Okulu öğrencisi 
Nuri Karagöz, dördüncü 
Atatürk İlkokul öğrencisi 
Faruk Avcıoğlu, beşinci 
Gazi İlköğretim Okulu 
öğrencisi Onur Yılmaz 
oldu.

öte yandan, Gemlik 
dışındaki anadolu liselirine 
başvuranlar arasında 
yüksek puan/ alan öğren
cilerden Doğan Yağcı 
İstanbul Erkek Lisesini 
kazanarak (demlik genel 
sıralamasında birinci oldu. 
Oya Akşak ise Bursa 
Birinci Anadolu Lisesi'ni

işletmesi ** sonucu 
Gemlik'ten ayrı kalan 
Atasoy, babası Münip 
Atasoy'un'ölümünden 
sonra Gemlik'e dönerek 
Ahmet Dural
Meydanında fırın işlet
meciliğine başladı.

Üç dönemdir DYP 
Yönetim Kurulu üyeliği 
yapan Atasoy'un 
perşembe günü yapılan- 
cenaze törenine bin
lerce Gemlikli katıldı.

1 DYP Bursa milletekili 
eski Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan,
Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin 
AvcuKurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
DYP İl Başkanı Mehmet 
Gazioğlu ve il yönetici
lerinin ’ de katıldığı 
cenaze töreni ile Sümer 
Atasoy toprağa verildi.

yapılacağı uzmanlar tıp 
merkezinde röntgen, elek- 
trokardiogrgfi ve ultrasono- 
grafl çekimleri de yapıla
cak.

Sağlık Merkezinde acil 
müdahale, genel sağlık 
kontrolü, check-üp, 
kanserde erken teşhis 
tedavisi, meme menopoz 
hastalıkları, hepatit kontrolü 
yapılacak. 

kazanarak genel sırala
mada Gemlik İkincisi, 
Selin Başer İzmir Anadolu 
Lisesi kazanarak üçüncü, 
Tolga Kocabaş Gemlik 
Celal bayar Anadolu 
Lisesini kazanarak 
dördüncü. Ebru Erol ise 
Nilüfer Anadolu Lisesini 
kazanarak genel sırala
mada beşinci oldu.

Gemlik Birincisi Bulut 
Deshanesinde a kurs. 

. alırken, Gemlik ikinci,
üçürteü, dğrdüKc ü ve 
beşincisi ise Körfez Fen 
Dersanesinde okul sonrası 
bilgilerini pekiştirdiler.

Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent 
veda etti

Gemlik Askeri Veteriner 
Okulu ve Araştırma - 
Enstitüsü Komutanı Kıdemli 
Albay Bilgi Günkent görevi
ni Piyade Kıdemli Albay 
Sür e yy a N a il U y k u n' a 
devretti.

Bilgi Gülkent'in Tuzla 
Piyade Okulu'na atanması 
üzerine Gemlik Askeri 
Hara'da Sancak Teslim 
töreni düzenlendi. , 

Kaymakam Of han Işın, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, askeri erkan askerler 
ve davetlilerin katıldığı 
törende, Bilgi Günkent san
cağı yerine görev yapacak 
olan Süreyya Nail Uykun'a 
teslim etti. Teslim töreninin 
ardından harada eğitilen 
köpeklerin gösterisi yer aldı.

öte yandan Tuzla 
Piyade Okulu'na atanan 
Kıd. Alb. Biigi Günkent ile 
Diyarbakır'a atanan İlçe 
Jandarma ■ Ko m utan ı 
Yüzbaşı Coşkun Bayar'a 
hizmetlerinden ötürü 
Kaymakam, Orhan Işın 
tarafından birer teşekkür 
plaketi verildi.

Bilgi Günkent 3 yıldır 
ilçede görev yapı yordu.

YaşlİŞ^3 
adam
denizde
boğuldu
Geçtiğimiz hafta Karsak 
Deresi önlerinde denizde 
yaşlı bir kişiye ait ceset 
bulundu.
Polisin cesedi karaya çıkar
masından sonra yaptığı 
araştırmada boğularak 
ölen şahsın Yenişehir 
Osmaniye Köyünden Kamil 
Kuzu (64) olduğu anlaşıldı. 
8 yıldır eşinden ayrı 
yaşayan Kuzu'nun olaydan 
iki gün önce doktora gidi 
yorum diye ayrıldığı ve geri 
dönmediği öğrenildi.

Sayfa: 3

1 Ağustos’da işlemlere
başlanacak.

Emniyete
pasaport 
şubesi 
kuruldu

Merkezi yönetimin 
güçlendirilmesi nedeniyle 
yapılan yeni düzenlemeler 
ile bugüne kadar İllerde 
verilen Hususi (turist) pa 
saportları bundan böyle 
ilçelerde verilecek.

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre, 1 Ağustos 
1997 gününden başla
yarak, Hususi pasaport ala- 
mak İsteyenler, ll£e 
Emniyet Müdürlüğünde 
başkomiser Veysel Güner 
yönetiminde oluşturulan 

. büroya başvurarak pasa
portlarını alabilecekler.

öte yandan daha 
önce yalnız Ankara 

• Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen özel 
Pasaport (Yeşil) lar İllerden 
verilecek.

Bankalarda yenilenme 
yarışı

İş Bankası 
elektronik 
sisteme 
girdi

ilçemizdeki özel- 
bankalar arasında yenilen
me yarışı başladı.

Yenilenme yarışına ilk 
önce İş Bankası başladı. İş 
Bankası müşterilerin gişeler 
önünde birikimi önlemek 
için elektronik kart sistemini 
uygulamaya koydu.

Bankanın girişindeki 
elektronik sayaçtan 
numara alan müşteri, bek
leme koltuklarında elek
tronik göstergede 
numarası hangi gişede 
görünürse o gişeye giderek 
işlemlerini yaptırıyor.

Yeni sistemin İş 
Bankasının 157 şubesinde 
uygulanmaya başladığını 
belirten ilgililer, Gemlikli 
banka müşterilerinin sis
temin uygulamasından çok 
memnun kaldıklarını 
söylediler. .

öte yandan Yapı ve 
Kredi Bankası ile Akbank'ta 
da büyük yenilenme çalış
maları yürütülüyor.

Yapı ve Kredi Bankası 
asma tavan, tabandan ısıt
ma sistemleri, yeni b'anklar 
ve elekronik sistemklerle bir 
süre sonra Gemliklilerin 
hizmetine gireceği belirtildi.

Akbank ise banka 
hizmetlerini üst katında 
yürütürken, alt . katta 
yenilenme çalışmaları 
bütün hızıyla devam edi 
yor.

Gemlik
Körfez

Gazetesi 
okuyun, 
okutun, 

abone olun. ... ....... ......... '

== Gonca YERLİ YURT =

YAŞAMAYA DAİR

Bu hafta sizinle Nazım Hikmetin bir şiirini paylaş
mayı istedim. Adı

"YAŞAMAYA DAİR"
Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
bir sincap gibi mesela, 
yani, yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey 

beklemeden,
yani, bütün işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın,
'hem de ö derecede, öylesine ki, 
mesela kolların bağlı arkandan, sırtın duvarda, ~ 
yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle 

bir labaratuvarda
insanlar için öleceksin
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
hem de en güzel, en gerçek şeyin 
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
Hem de çocuklara kalır falan diye değil 
ölmekten korktuğun halde, ölüme inanmadığın 

için
Yaşamak yani ağır
diyelim ki hastayız 
hem de ağır

, • hem de ameliyattık
yani beyaz masadan 
kalkmamak ihtimali de var.
Duymamak mümkün değilse de biraz erken git

menin kederini
biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına
Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencere

den,
yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz
ajans haberlerini...
Diyelim ki dövüşerek ölmeye değer bir şeyler 

• için, diyelim ki
cephedeyiz, orada daha ilk hücumda, daha o 

gün
yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün
Acı bir hınçla bileceğiz bunu, 
ama yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu 
Diyelim ki hapisteyiz 
yaşamız da elliye yakın, 
daha da on sekiz sene olur açılmasına demir 

kapının.
Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız, 
insanları, hayvanları, kaygası ve rüzgarıyla 
yeni duvarın arkasındaki dışarıyla 
Yani nasıl, nerede olursak olalım 
hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak.

Müteaahit ve
Kooperatiflerin [ 

Dikkatine
Devlet Hastanesi yanı, 
Ekrem Usta bitişiği, 
İnşaat ruhsatı hazır 

72 Daire
12 Dükkan ’hk arsa 

Kat Karşığı 
verilecektir

Tel.: 513 30 88
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Davetiye 
sezonumuz açıldı

QU^EŞ 9ÇRJ‘THL
DAVETİYELERİ

1 Günde teslim edilir 
Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : 51/A 
Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

ANADOLU SİGORTA A.S.
ZORUNLU SİGORTALAR ( Trafik - Yeşil Kart - Tüpgaz - Okul Servis )’
OTO SİGORTALARI (Kasko)
HIRSIZLIK SİGORTALARI (İşyeri - Konut - Kasa)
SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza - İşveren Hukuki Sorumluluk)
PAKET SİGORTALAR (Aile - Seyahat - Doğalgaz )
NAKLİYAT SİGORTALARI (Kara - Hava - Deniz )
FERDİ KAZA SİGORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Numan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

hHHhhhbhhiih

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

S.S. ÖZGÜZEL YALI KONUT 
KOOPERATİFİ 
Küçük Kumla’da 

HAVUZLU DAİRELER İÇİN ÜYE 
YAZIMINA BAŞLADI

250 Milyon Peşin 
Ayda 25 Milyon 

taksitlerle
TEL.: Merkez : 513 30 88 Kumla 538 47 38

Merkez: Demirsubaşı Mah. Tahıl Sokak Çavdar Apt. No :7/2 GEMLİK 
İRTİBAT BÜROSU : Siteler Mah. Abdullah Aslan Cad. ÖZDEN Sitesi altı 

Küçük Kumla /GEMLİK
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İH-

T.C. örnek No: 63
Gemlik İcra Dairesi 
Dosya No: 997/226

Menkulün Açık Artırma 
İLANI

YARIŞAKAYARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

■ Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mik
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır.
K Birinci artırma 18/08/1997 Pazartesi 10.00-10.20 
de Gemlik Orhangazi Cad. özgür Sok. Bila no da 
yapılacak ve o günü kıymetlerin % 75'ine istekli 
bulunmadığı taktirde 19/08/1997 Salı günü aynı 
yer ve saatte 2. artırma yapılarak satılacağı. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin yüzde kırkını bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma mas
raflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış 
bedeli üzerinden % 1 oranında K.D.V. nin alıcıya 
ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında 
görülebileceği, masrafı verildiği taktirde şartna
menin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, 
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya 
numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.

18/07/1997
İcra Müdürü

Muhammen kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve 
Lira önemli nitelikleri)

B00.000.000 1 16 ZL 901 plakalı 1980
model faal fort marka kasalı 
kamyon

(İC.İLK. 114/1,114/3)
Yönetmelik Örnek No : 25

Bursa 2000 
ve

Olay
gazetelerine vereceğiniz her türlü 

ilanlarınız için bizi arayın...

tyı* Telefonunuz 
tjetedi!

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No; 51/A GEMLİK

Tel: (0.224) 513 17 97
Fax : (0.224) 513 35 95

AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM
Devletin üst yönetlmlnhteieizyon- 

da izliyoruz.
Her şey kurallara uygun olarak 

yapılıyor” deniliyor.
Bir başka grup ise, sistem tıkan

mıştır” diyor.
Acaba hangisi doğru söylüyor.
- Çeşitli televizyon kanallarını izli 

yoruz.
Bir kısım medya!, bazı partileri ve 

bazı liderleri yerden yere vuruyor.
Onları dışlıyor ve bölünmeyi 

körüklüyor.
öbür kısım Medya! ise, destek

lediği lider ve partilerin hatalı 
davranışlarını bile, haklı çıkarmanın 
savaşını veriyor.

Bölünme kesin çizgilerle kendini 
gösteriyor.

- Meclisteki oturumları izliyoruz.
“İktidar partileri” günlük tedbirler

le, yönetimlerini sürdürüyorlar.
Eğitimde, sağlıkta, ekonomide 

halkın lehine hiç bir çözüm getir
ilemiyor.

Çıkarılan her kanunun her karar
namenin bir baskı grubunun etkisi 
sonucu, gündeme getirildiği 
anlaşılıyor.

“Muhalefet partileri ise”, arada 
sırada alınan doğru kararları bile, 
eleştirmeyi bir görev sanıyorlar.

İktidarı harekete geçirecek bir 
alternatif üretemiyorlar.

- Ulusal basını okuyoruz.
Bir bölümü, bir kısım güvenlik 

güçlerini yerden yere vuruyor.
Diğer bölümü ise, aynı kurumu 

vatan kahramanları ilan ediyor?
Bir olaya bu kadar farklı açılar- 

aan bakmak mümkün mü?
Böyle bir mantık, dünyanın bir 

başka ülkesinde var mıdır acaba?
Aslında, bü iki*-farklı ğrubu tek tek 

ele,aldığımızda,, içlerinde çok değerli» 
kişiler olduğunu görüyoruz. "

Peki.. O zaman niçin bu uzlaşmaz 
ve bölücü tutumlarını sürdürüyorlar.

Çünkü... Her iki bölüm de, “taraf” 
tutuyorlar.

Günahı ile sevabı ile yanlışı ile tut
tukları tarafı desteklemeleri gerek
tiğine inanmışlar.

Yani... Akiları yerine duygularını
■ve menfaatlerini ön plana alıyorlar.

Tabi... Ola.ara bu felsefeyle bak
tıklarından, L .aflar arasındaki kavga 
her gün daha da kızışıyor.

ülkesini ve rejimini kurtardığını 
iddia eden insanların, bilmeyerek 
bile olsa bölücülük yapması, ne 
kadar talihsizlik değil mi?

Aklımızı başımıza toplamanın 
zamanı geldi de, geçiyor bile...

MUTLU BİR GECE
Sevgilim” dedi Donalt.

“- Bu gece çok 
eğleneceğiz.”

Ve., ilave etti.
Çünkü üç sinema bileti 

aldım.”
Genç kız merakla sordu.
“- İyi ama neden üç bilet?”
Donalt cevabı yapıştırdı.

Biri annene, biri babana, 
biri de erkek kardeşine.”

Delikanlı “operasyonla” ilgili 
tüm önlemleri almış.

Hiç bir ayrıntıyı ihmal 
etmemiş.

Keşke kafasını başka konu
larda da, böyle çalıştırabilse.

İnt^W^!ari
Geçen yıl Bursaspor iyi bir 

sezon geçirdi. Kuruluşundan bu 
yana en çok puanı geçen yıl 
topladı.

Aldığı derece Avrupa 
Kupalarına katılmaları İçin yeterli 
olamadı.

Ama.. Inter-Toto kupasına 
katılmayı haketti.

Ne yazık ki, Gordon Hoca’nın 
telkini ile, bu kupaya katılmama 
kararı aldı.

Sebebi, futbolcular inter-toto 
kupası maçları nedeni ile tatil 
yapamayacaklar. Lig maçları 
döneminde, erken form tutacak
lar.

Bilahere, Ekim ayından sonra, 
yorgunluk ve bıkkınlık başlaya
cak. Sonuç olarak, önümüzdeki 
sezonda başarılı bir derece alına
mayacak.

Başarıdan kastedilen, 
Bursasporun Trabzonspor ve 
Kocaaelispor gibi UEFA kupaları
na direkt olarak katılmalarıdır.

Sözlü - Yorum

İnsanlarla artık daha iyi anlaşıyorum
Yalnız onları katiyen
Altın terazisiyle değil;
Bakkal terazisiyle tartmak lazım. 

“GOETHE”

İnsanlara önyargı ile yaklaş
mamak lazım.

Farklı politik görüşleri de olsa, 
farklı inançları bile olsa, onlarla 
aynı masada konuşmanın tartış
manın yollarını aramalıyız.

İşte böyle bir araya geldikçe, 
her iki tarafın da, bazı küçük 
ayrıntılara, gereksiz olarak 
takıldığı anlaşılacaktır.

Eğer, önyargıyı kaldırır, 
beraber aynı masayı paylaşma 
alışkanlığını arttırırsak, zaman 
içinde anlaşamadığımız konu
ların çok azaldığını görmek 
mümkün olacaktır.

»»#»»»*«*******

O KADAR; tembel bir horozdu 
ki, sabahları bütün horozlar 
öterken, o tasdik niyetine başını 
sallıyordu.

“Bazı yöneticiler, bazı poli
tikacılar gibi!”

Bana göre Bursaspor, bu yıl 
İnter-Toto kupasına katılmamakla 
yanlış karar verdi.

- Belki iyi grubu yakalar, UEFA 
şansını zorlayabilirdi.

- En önemlisi yabancı ülkeL 
erde yapacağı maçlarla, 
tecrübesini artırdı.

- Hiç bir sonuç sonuç olamasa 
bile, elindeki oyuncuları önemli 
maçlarda deneme fırsatı bula
bilirdi.

Istanbulspor ve Samsunsporun 
başarılarını gördükçe, insan daha 
da çok üzülüyor.

Bu sene Bursaspor için zor bir 
yıl olacak. Gordon’un Beşiktaş 
hamlesi nedeniyle,
Bursaspor’daki itibarı oldukça 
zedelenmiştir. Her antrenör pro
fesyoneldir, istediği kulüple 
görüşebilir, denebilir.

Ama.. Bu işlerin gizli-kapakh 
bir emrivaki yerine, “harbi” yapıl
ması gerekir.

Bu sene iyi bir derece yakala
mak istiyor Yeşil-Beyazlılar.

Ama... “dört büyüklere” ekle
nen, yeni takımlara bir bakın.

Kocaelispor, Samsunspor, 
Istanbulspor, Gaziantepspor ve 
Antalyaspor. Bana göre, 
Bursaspor’un esas rakibi’ bu 
takımlardır. Yeni sezonda, Inter- 
Toto maçlarına katılma hakkı 
bile, “aslanın ağzındadır”. Artık, 
otopark ücreti, kulüp aidatı ve 
konbine bilet satışları ile kulübün 
“mali yönetimi” mümkün değildir.

Belediyenin ve iş dünyasının 
ilgisi ve mali desteği olmaz ise, 
Bursaspor sıra takımı haline 
gelebilir.

Davetiye 
sezonumuz açıldı

*KOZA
* İPEK

* GÜNEŞ
* KRİSTAL

DAVETİYELERİ
1 Günde teslim edilir 

Uygun Fiyat, 
Kaliteli Baskı

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : 51 / A GEMLİK 
Tel: 5131797 Fax: 513 35 95

GEMLİK REHBERİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm '5132077

Gerekli Telefonlar
İtfaiye 110

'Polis imddt 155 4
Jandarma imdat 156 .
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kam 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı « 5131053
C. Savcı Yrd. .5132954
Emniyet M. 51'31028

Gemlik Taksi 5132324

Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi . '5133240

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

TAKSİLER 
‘Körfez Taksi 5131821

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 513206'6 Santral 5134521-23
TEK işletme 5134503 Başkanlık 5134520
Turizm Der. 5131274 Zabıta 5132432

1 Spor Sah. 5131900 Otobüs işlet. 5134521-122
Orm. Böl. Şf. 

. Milli Eğt.Md.
5131286 , 
5131174 Su İşletmesi 5134521-115

Halk Eğt. Mrk, 5131846 • İtfaiye 5132325
Halk Kütüp,. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As.Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 
Mal Md.

5131133
5131095 TÜP DAĞITICILARI

Nüfus Md. 5133742 Aygaz 513 12 95Özel İd. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414 özgaz 514 17 00
Müftülük 5131364 Tekgaz 513 1637.
Gümrük Md. 5131411-5130024 Ocakgaz. 513 16 37

■ Tekel Md. 513.1042 Ergaz • 
ipragaz 
Habaşgaz

513 88 43
; Ver. Da, Md. 

ilçeTar. Md. 
ilce Sec. Md.

5132360
5131186
5134994

513 22 59
513 4546

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

05.50 -13.05-17.0q,

Likitgaz
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

514 28 41
513 65 00
513 40 95

Tatil Günleri 06.30- 13.00, 17.00 Gemlik te
Deniz Otobüsü sinema günleri:

Yalova -Kabataş (Işgünlerl) cntnmnarrfm
08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25 <U Milise
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- 

14.45-16.15-17.45-18.35
Yalova -Kartal (İş günleri) 

06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13,15-  
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“ P I N O K Y O ”
Tel: 513 13 29

Nöbetçi 
Eczaneler 
22 Temmuz 1997
Balıkpazarı Eczanesi

23 Temmuz 1997 
Bayer Eczanesi

24 Temmuz 1997 
Gemiç Eczanesi

25 Temmuz 1997 
Sağlık Eczanesi

26 Temmuz 1997 
Erçek Eczanesi

27 Temmuz 1997 
Yiğit Eczanesi

28 Temmuz 1997 
Engin Eczanesi



22 Temmuz 1997 Salı Sayfa -, 6

TEŞEKKÜR
ANADOLU LİSELERİ SINAVLARINA GİRİP ASİL

OLARAK SINAVLARI KAZANAN 
ÖĞRENCİLERİMİZ:

İSTANBUL ERKEK LİSESİNİ 
KAZANAN

[DOĞAN YAĞCI
I GEMLİK GENEL PUAN 

SIRALAMASINDA 
BİRİNCİ

BURSA BİRİNCİ 
ANADOLU LİSESİNİ 

KAZANAN

OYA AKŞAK
GEMLİK GENEL PUAN 

SIRALAMASINDA 
İKİNCİ

İZMİR 
ANADOLU LİSESİNİ 

KAZANAN

SELİN BAŞER
GEMLİK GENEL PUAN 

SIRALAMASINDA 
ÜÇÜNCÜ

BURSA 
NİLÜFER ANADOLU 
LİSESİNİ KAZANAN

EBRU EROL
GEMLİK GENEL PUAN 

SIRALAMASINDA 
BEŞİNCİ

BARTIN 
İMAM HATİP ANADOLU 

LİSESİNİ KAZANAN

FURKAN TORLAKİ

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ 
KAZANANLAR

l-.Can KIVANÇ
2-Anıl KÜÇÜK KARAGÖZ 
3- Hakan KAÇAR 
4-Burak AKINCI
5-Zeynep AK 
6-Gülşah ÇIKRIKÇI 
7-Emrah HARDAL 
8-Abdülvahap AYDEMİR 
9-Sultan ORMAN 
10-Emrah EFENDİOĞLU 
11-Özge KARAKAŞ 
12-Evrim ARSLAN 
13-Nihan ÖZKAN 
14-Onur YILMAZ 
15-Nuri KARAGÖZ 
16-Kemal ÖZTÜRK
17-Oğuz ŞAHVERDİOĞLU 
18-Erdi YÜKSEL
19-Evren YÜKSEL 
20-Selçuk GÜREŞÇİ 
21-Aysun ELİKESİK

ÇocuklarımızınAnadolu Liselerini kazanmasında emeği geçen 
OKUL ÖĞRETMENLERİ ve İDARECİLERİNE, 

ayrıca değerli katkıları nedeniyle

GEMLİK ÖZEL KÖRFEZ 
FEN DERSHANESL

Teşekkür Ederiz.
ÖĞRENCİ VELİLERİ:

Ali ÖZTÜRK,Hüseyin YÜKSEL, Erdoğan ERAYDIN, Ruhi ÖZKAZANÇ, Haşan 
KULA,Harun ÇIKRIKÇI, Niyazi AK, M. Kamil KÜÇÜKKARAGÖZ, 

Nedim ÖZKAN, Ethem AVCIOĞLU

22- Haşan POLAT
23- Ozan Faik TUMBA
24- Ertaç ERAYDIN
25- Mehmet AKYOL
26- Oben Banu TEMUR
27- Yiğit KULA
28- Ahmet KULA
29- Yasemin ATAK
30- Ayşenur UZUNKAYA
31- İlkay DOĞAN
32- Pınar BAŞARAN
33- Anıl KÖSE
34- Celal KILIÇ
35- Emre IŞIN
36- Özge BESLE
37- Elif KAYA
38-Yakup AKARSU
39- Aslı TÜRKER
40- Dilara ÖZKAZANÇ
41- Faruk AVCIOĞLU
42- İ. Baha TORUN



HAFTALIK SİYASİ GAZETE

(Jelııl Bayar .Anadolu Lisesi Fen Lisesi sınai şampiyonlarının tümünü çıkardı alhj cıen iki yeni eiKinjiK

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni 

kazananlar belli oldu.
Kazananların tam listesi 3. sayfada

r T1 • • ı • •• v ıı । Çânakkale<ezisîfa Lisesini sekiz öğrenci kazandı
// Y

■ Anadolu Liseleri giriş sınavlarının açıklanmasından şonra Fen Liselerine giriş sınavları da belli oldu. 
Bindiğimiz bilgilere göre ilçemizden çeşitli Fen Liselerini 8 öğrenci kazandı. Tüm kazananlar Celal

Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi. Fen Liseleri sınavını kazanan 5 öğrenciyi tanıtıyoruz.

özlem Arslaptaş. 
Balıkesir Ziraat Bankası 
Fen Lisesi'ni kazandı.

; Fatma Yılmaz
Çanakkale Fen Lisesini

V kazandı
Gem Afsign

Bursa özel -Nilüfer Fen 
Lisesi ni kazandı.

Umut Soykan 
İçel IVf E. Vakfı özel Toros 

Fen Lisesi" ni kazandı.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği. Gemlik Şubesi 
“Atatürkçülük” konulu 
panel ile “Çanakkale 
Gezisi” düzenliyor.

“Atatürkçülük” konulu 
panel 2 Ağustos Pazar 
günü Kurşunlu Belediyesi 
Salonunda.1 yapılacak ve

panele konuşmacı olarak 
A.D.D. Genel Başkan 
Yardımcısı M. Tevfik 
Kizgınkaya katılacak.

10 Ağustos Pazar günü 
ise Çanakkale'nin tarihi 
yerleri gezilecek.

Haberi Sayfa 3’te

Kitap krizi kapıda
Geçtiğimiz hafta Tibel

Hotel'de toplanan

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Kumla dedikleri 
I Bu yazımda akşamları yaşadığım Küçük Kumla 
■dan söz etmek istiyorum.
I Gençlik yıllarımız Küçük Kumla’nın gelişme yıl
larına rastladı.
| Eskişehir ve AnkaralIların Kumla’yı keşfettikleri 
yıllardan bugünü çok zaman akıp gitti.
I Şöyle geriye doğru bakıyorum da sanki eski gün
ler, eski Kumla daha güzeldi.
I Bir keresine doğa böylesi bozulmamıştı.
| Deniz bu deniz değildi.
I. Kirlilik yoktu.
I Rahmetli Daniş Ekim’den satın aldığımız sandalla 
akşamları balığa çıktığımızda çapariyle en az 5-6 
kilo istavrit ile, bazı da uskumru-ile dönerdik. Sonra o 
balıkları nasıl yiyeceğiz diye düşünür, çevremizdeki 
bekar çadırlarına dağıtırdık.
I Eğlenceler her çadırın önündeki kumsalda 
(yapılırdı.
I Barış Manço’nun “Dağlar Dağlar” şarkısının moda 
■olduğu o yıllarda Kumla’nın eğlence dünyası ise 
Baki’nin önderliğinde gelişirdi hep.
| Baki bir eğlence kumpanyası gibiydi. Her taşın 
altından çıkardı.

I Baki Fıçı diskoyu anımsayanlar bilir. Bir zeytin 
[fıçısını iskele meydanındaki mağazalarının kapısına 
[monte etmiş, içeri giriş fıçıdan yapılır, içeride ise 
[hasır sandalyelerin üzerinde, fıçı masalar etrafından 
oturulurdu;

I Şimdi eğlence yine diskolarda ama bangır 
Şbangır bağıran aygıtlarla beton mekanlarda 
yapılıyor.

1 Tıkış Tıkış insanların toplandığı bu yerlerde bir 
estetiğe rastlamak mümkün değil.

Büyük Kumla’ya doğru gittiğimizde ise eğlence ! 
dünyası bir başkalaşıyor. Sizin anlayacağınız 
arabeksleşiyor.
' Veya kadın erkek arası tuhaf giysili sanatçıların 
bangır bangır bağırdığı mekanlarda yapılıyor.

Kumla’nın bir başka yüzü ise trafiğe kapalı sahil 
yolu. İşte çirkinleşen ve kirlenen denizine yine de 
giren insanların bulunduğu bu beldede insanlar 
akşam serinliğinde bir o tarafa, bir bu tarafa yürü 
yerek, yazın tadını çıkarıyorlar. Bir taraftan da ' 
ellerinde yarımşar kiloluk kese kağıtlarında ayçiçeği 
yiyorlar.

Pasaport 
şubesi 
nazırlıklarını 
tamamladı
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünün pasaport 
şubesi hususi pasaport ver
mek için bütün hazırlıklarını 
tamamladı.
1 Ağustos 1997 Cuma 
gününden itibaren pa 
saporf almak isteyenlerin 
nüfus suretleri ve 4 fotoğraf 
ile pasaport şubesine 
başvurmaları yeterli oluyor.

Haberi Sayfa 3’te

Başkan Avcı 
Amerika’da
•_ Belediye Başkanı
Nurettin Avcı, Marmara 
Belediyeler Birliği'nin 
düzenlediği organizasyonla
Amerika Birleşik

Geceleri ise silah sesleri bir türlü bitmiyor.
I Tatil kültürümüz gürültü ve silah sesleri ile kay
naşıp gidiyor. Ama bakıyorum insanlar yine de bu 
karmaşamda mutlular.

I ^öyleyse tüm mutluluklar onların olsun diyorum.

Devletleri'ne gitti.
4 Ağustos'a kadar süre

cek olan gezi nedeniyle 
boş _ kalan1 başkanlık 
koltuğuna .Hüseyin Ulukaya 
vekalet edecek.

Gemlik’e kadın 
hakim atandı 
Afyon Âdliyesi yargıçların
dan Nüran Ateş Gemlik - 
hakimliğine atanırken, eşi 
savcı Erol Ateş'te Gemlik 
Savcısı oldu, 
önümüzdeki günlerde 
göreve başlayacak olan 
Ordcgıç ve savcı İle 

ık Acmyesine yeni bir 
soluk gelecek

Gemlikli 27 kitapçı-, 1997- 
98 öğretim yılınaa okutu
lacak ders kitaplarının 
seçiminin eli ve öğren
cilere bırakılmasının kar
gaşa yaratacağı endişe-

siyle Milli Eğitim Bakan 
lığı'nı protesto ettiler.

Kitapçılar 180 çeşit 
kitap içersinden hangisini 
getireceklerinin tesbitinin 
zor olduğunu söylediler.

Haberi Sayfa 3’te

DYP Yönetim Kurulu flre yeraı g

Osman Doğan istifa etti
DYP Yönetim Kurulu 

üyesi Osman Doğan 
görevinden istifa etti.

DYP'İlçe Kongresinde 
Yüksel Yıldırım listesinden 
yönetim kurulu üyesi

seçilen Mimar Osman 
Doğan, parti çalışmalarını 
yetersiz bulduğu ve çalış
malarda . gayret 
göremediği için istifa ettiği
ni söyledi.

Nesrin Ersoy.
İzmir Özel İzmir Fen 
Usesi'ni kazandı.

Faruk Güzel'den ilçemizin 
yoksul çocuklarına Jest

Faruk 
Güzel 25 
yoksul
çocuğu 
sünnet
ettiriyor
ANAP İl Yönetim Kurulu 
üyeşi, İşadamı Faruk Güzel, 
Gemlikli 25 yoksul ailenin 
çocuğunu sünnet ettiriyor. 
Sünnet töreni bugün saat 
14.oo'de Mllton Aile Çay 
Bahçesinde yapılacak. 
Faruk Güzel yoksul ailelerin 
çocuklarını her yıl sünnet 
ettirmeyi bir gelenek haline 
getireceğini söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

Bayanlar Plaj Vole^bölu Tüitkife Tumuvası. 30,31 \Terrirhûz - 
1 Ağustos tarihleri arasında'Küçük Kumla da yapılacak. .

Plajda şenlik var
Türkiye Bayanlar Plaj 

Voleybolu Şampiyonasının 5. 
ayağı “küçük Kumla 
Turnuası” 30,31 Temmuz 1 
Ağustos 1997 tarihleri arasın
da yapılacak.

Öte yandan 2. Küçük 
Kumla Yaz Şenlikleri 2 
Ağustos Cumartesi günü

akşamı yapılacak. Müzik fırtı
nasının eseceği şenlikte 
Kumlaspor Karate Grubunun 
gösterileri, halkdanslanndan 
sonra Zeynep, Harun, Meyra, 
Bora Gencer, Ufuk,Yıldırırh,- 
Demet Akalın Kumlalıları 
coşturacak.

Haberi Sayfa 3'te

YÜRÜ

YÜRÜ
YÜRÜ HALKIM, YÜRÜ
SEN YÜRÜDÜKÇE
YÜRÜTEN, YÜRÜTÜYOR...
DURMA YÜRÜ...
KARANLIĞA DEĞİL, AYDINLIĞA
DOĞRU... ry

Jnan —Ja.m.t.’i
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Bürokrasi oyuncak değildir
• Vali Orhan Taşanlar'ı İlk kez, 
Ankara Emniyet Müdürlüğü sırasın
da bir memur mitingine “haşin” 
müdahalesiyle tanıdım, Sonra SHP 
Milletvekili Salman Kaya'nm, başın
da bulunduğu polis örgütünün sivil
leri tarafından tekme tokat 
dövülüşünü izledim TV ekranların
dan.

Ardından Menzir’den boşaltılan 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 
atandı. Menzlr İçin kıyamet 
koparan SHP ve sonra.CHP'den bu 
atamaya herhangi bir tepki gelme
di. Hatta kimileri Sayın Taşanlar'ın, 
Salman Kaya olayında bir tür “pro- 
vokasyon”a getirildiğini, aslında 
tutum ve davranışlarıyla Atatürk 
çizgisinde, geleneklerine bağlı, 
biraz haşin ama demokratik norm
lara saygılı bir bürokrat olduğunu 
söylediler.

Derken İstanbul'un gayya 
kuyusunda buldu kendisini. Onun 
döneminde “Metin Göktepe olayı” 
patlak verdi. Bunu, bazı emniyet 
görevlilerinin suçlandığı rüşvet 
soruşturması izledi -olaya adı 
karışanlardan biri Vali Taşanlar’la 
birlikte bir ara Bursa’ya da geldi-. 
Hakkında ileri geri konuşuldu, 
ancak somut hiçbir suçlamada 
bulunulamadı.

Peki Bursa'da ne yaptı Sayın 
Taşanlar?

ANAP İl Başkanı Gedik'in alaya 
almaya kalkıştığı gibi, “kombine 
Bursaspor bileti satmakla” mı yetin
di?

Bence hayır!
örneğin Murat Kuter'e göre. Vali 

Taşanlar'ın son zamanlarda “kom
bine bilet satma”nın dışında yaptığı 
ve anlaşıldığı kadarıyla tepki aldığı, 
bir iş daha var:

Uludağ eteğinde; “Yıldırım 
Kur’an Kursu”na bağlı olarak 
“çocuklar” için açılan “yaz 
kampı”nr (?) kapatmak!

Daha doğrusu, anayasal, yasal 
ve 28 Şubat'sal prosedürü uygula
yarak “Nakşibendi arabası”nın tek
erine çomak sokmak... '.

‘ Kimileri, Gedikle Taşanlar arasın
daki gerginliğin nedenleri arasında, 
bu “yaz kampı”nın kapatılmasının 
birincil yer tuttuğu kanısında...* . * V*.

önce şunu belirtmeliyim: Siyasi 
partilerin il veya ilçe başkanları, her 
iktidar değişikliğinde bürokrasiye 
dönük emellerini uluorta sergileye
cek olurlarsa, “devletin tarafsızlığı” 
ve “güvenilirliği” ilkesi yara alır. 
Çünkü bürokrasi, Devletin var olan 
ve yetmiş küsur yıldır oluşup oturuş
muş geleneklerine göre değil,' ikti
dardaki partilerin II başkanlarının 
keyfine göre davranma alışkanlığını 
edinir.

Spn derece sakıncalıdır Jou. 
Bürokrasi, siyasal tercihin stratejik' 
doğrultusuna göre en üst düzeyde 
düzenlenecek yerde, il ve ilçelerin 
yönetici ve sıradan görevlileri 
düzeyine ve bir bakıma klasik müte- 
gallibe mantığınd İndirgenecek

olursa... •
Devlet verimli çalışamaz, tekler, 

taraf olurl
Dolayısıyla ANAP İl Başkam'nın 

İkide birde, ileri sürdüğü "Biz iste
diğimizle çalışırız” yaklaşımı doğru 
değildir, Devleti “ticarethane” 
veya “müteahhitlik bürosu” gibi 
yönetemezsiniz.

Ama Gedik'in haklı olduğu 
nokta da'; var. Bursa büyük 
metropol ve sorumluluğu ona göre 
büyük. Ne ki yalnız vali için geçerli 
değil.bu yargı, parti il başkanları 
için de geçerli. Eğer ANAP II 
Başkanı ’ bu sözleriyle, Valf 
Taşanlar'ın kendisine karşı sorumlu 
olmasını kastediyorsa, “vahim” bir 
açmaza saplanmış demektir. 
Nitekim “vahamef’in ayirdına var
mış olmalı ki, ertesi günü ağız 
değiştirerek “Ben Vali hakkında 
hiçbir yerde, hiçbir şekilde yorum 
yapmadım” deme gereğini duydu 
-Gedik konusunda deneyimlerimiz 
var, o nedenle araya başkalarını 
da koyarak yalanlamaya kalkış
masını sürpriz saymıyorum-.

Altını çizmek istediğim bir başka 
nokta da şu:

ANASOL-D'nih f ' kuruluş 
amaçlarından-biri, hatta birincisi, 
rejimin geleceğini tehdit eden “irti
ca” tehlikesine karşı önlem almak. 
0nun için, Gedik'in Uludağ eteğin
deki “Nakşibendi çocuk yaz 
kampı”na duyduğu yakınllgi, par
tisinin ana-kanadını.oluşturduğu 
Hükümetin var oluş nedbniyle de 
çelişir.

Kaldı ki, Nakşıbönğilerin;' 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu 
yana kalkıştıkları “kıyam” girişimleri 
-örneğin ‘Kubilay olayı’- ye bun
ların Bursa uzantıları -Ulucami’deki 
•1 Şubat 1933’ ve ‘14 Haziran 1957’ 
olayları-, tarih kitaplarında ve 
mahkeme tutanaklarında kayıtlıdır.

Hem bana kalırsa. Gedik zaman 
zaman paldır küldür konuşur ama, 
fıç ortağının tek temsilcisi kimliğiyle 
caka sattığı Hükümetin .28 Şubat'a 
endeksli-olduğunu unutmayacak 
kadar da zekidir;..

• *
Ya DSP'nin Osmdngazi İlçe 

Başkam'na ne demeli?
ural Doğar gibi yetenekli ve 

yeterli bir il başkaninın yokluğunda, 
dhkam kesiyor o da. DSP'li bakan
lara bağlı bürokrasiyi hallaç 
patpuğu gibi atmaktan dem vuruy
or. O arada SSK eski Başhekimi Dr. 
Murat Kaçar için, de ileri geri 
konuşuyor, “Bize plan, proje üreten 
insanlar lazım” diyor.

Peki, SSKHastanesi'hi planları, 
projeleriyle işlerliğe kavuşturan Dr. 
Kaçar değil miydi?, Yoksa 6 sırada 
Erol Gülem Mars yolculuğunda 
mıydı?..

Genç siyasetçiler bilmeyebilirler, 
ama bu ülke Demokrat Parti'nln 
ocak, bucak başkanldrindan Çok 
çekti çoook...

Aman ha!..

Çevre yolundan Manastır bölge
sine doğru hareket ettiğinizde ve 
Manastır bölgesinin üst -kısımlarında 
dolaştığınızda, ovanın ve zeytinlikleri^ 
nasıl tahrip edildiğini yüreğiniz kam 
ağlayarak gözlemleyebilirsiniz.

İstanbul, Bursa, Adana ‘gibi, 
metropol kentlerin başına gelen1 
yoğun göç, gecekondulaşma ve yeni 
konut alanları Gemlik'te tarım araziler
ine çöreklendi.

Gemlik'in önemli, gelir olanakların
dan biri otan zeytincilik, zeytin/tanrfi 
sahalarının azalmasından dolayı get 
rileyeceği gözlenmekte. Bu konuda' 
zeytin üretimine katkı sağlaması ve 
kamuoyunu bilgilendirmesi: açısından 
Ziraat Yüksek MühendisrRVılmâz 
Korhoşor gazetemize bir makalesini 
gönderdi. Kalan zeytinliklere ve zeytin 
üretlcile rine/tüccarlarına yararı ölür' 
kaydıyla aynen yayınlıyorum.

" Sofralık zeytinin merkezi Bursa ilin
in Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve 
İznik ilçeleridir. Merkez ilçenini uygun 
İklim adacıklarında da zeytin alaplörı 
bulunmaktadır. Akçalar bölgesi de 
zeytincilikte yeni aşamalar yapmak
tadır. -Bursa ili 8.500.000 adet zeytin, 
ağacı ve 85.000 ton üjretirfyi ile 
Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacını 
karşıladığı gibi ihracata dönük ürün 
de vermektedir. Son yıllarda oluşan 
olumlu -piyasa koşullarında yeni gir
işimciler dünyanın en buVük entegre' 
zeytin tesislerini kurmaktadırlar. Bu yeni 
tesisler zeytinciliğimiz için büyük bir 
güencedir^KendileriRi kutluyoruz. 
Marmara Birliğinin de çağdaş anlam
da çalışarak zeytinciliğimize yeni bir 
soluk getirmesini bekliyoruz. Binlerce 
üreticinin ortak olduğu bu Birlik,, 
dünyanın en güzel en kaliteli zeytini 
olan GEMLİK ZEYTİNİ'ni en son teknolo
jilere göre işleyerek dünya pazarlarına, 
ulaştırması milli bir göfevidlr.',Bdnu- bek
liyoruz.

1- Zeytincilikte en önemli sorun 
PAZARLAMADIR. Üretmek çiftçi için 
sorun değildin Değer fiyatına alınan 
ürün Çiftçiyi daha çok çalışmaya 
seketmektedlr. Bu bakımdan yeni 
pazarlara çağdaş- anlamda 
ürünümüzü sunmak için en sön 
teknolojileri kullanarak ulaşmanın yol
larını bulmalıyız. Marmara Birlik ve EZE 
zeytinciliğe büyük görevler düşmekte
dir. Küçük işletmelere de gerekli bilgi 
ve teknolojik gelişmelere ulaştırmak- 
Tarım Bakanlığı ve üniversitelerin göre
vidir. Bu konuda yıllarca yapılan çalış
malar artık ürünlerini vermelidir.

2- Zeytincilikte önemli ikinci sorun 
MİRAS HUKUKUDUR. Çok küçük cüce 
zeytinlikler 10-15 ağaca düşmüş 
parçacıklarla ekonomik anlamda , 
zeytincilik yapılamaz. 10 dekarlık 300- 
400 ağaçlık parseller zeytinciliğirhize 
soluk getirecektir. Miras hukuku 
tarımımıza darbe utmaktadır. İlgilileri*, 
göree çağırıyoruz.

3- Zeytinyağı ilmen kanıtlanmıştır kİ 
yağların kralıdır. Sağlık açısından en 
yararlı yağdır. Sıkıldığında hiçbir işleme 
tabi tutulmadan yenen TEK YAĞDIR. 
Bunun teknolojisini geliştirip dünya 
pazarlarına satacağımız, önemli bir 
üründür. Geçenlerde İstanbul'da 
yapılan DÜNYA ZEYTİ.NYAĞ 
KONGRESİ'nde de bu konu enine 
boyuna incelenmiştir. Artık bir an 

gecikmeden uygulamaya geçmeliyiz, 
t 4-’Bursa ve yurdumuz hafa geniş 

zeytinlik yapılacak alanlara sahiptir. 
B^ızburundan GemliM'e; Gemlik'ten 
Kdpudağ Yarımadası'ha kadar bütün 
makilikler erozyona karşı teraslanarak 
ZEVTiN'e dönüştürülüp az topraklı® 

.topraksız çiftçilere verilirse büyük 
hizmet olacaktır. Bu konuda yasa 
kolaylıkları da vardır.

5- Zeytinciliğin gelişmesinde 
GÜBRELEME-BUDAMATOPRAK-IŞLEME- 
ZİRAI MÜCADELE VE SULAMA çalış
malarını çağdaş anlamda yaptığımız 
gün üretimimiz katlanarak büyüye
cektir. Bu çalışpıalar bir ölçüde yapıl
maktadır. e fertik geçmiş yıllarda 
olduğu gibi vd,r yılı yok yjh durumu 
ortadan kalkmaktadır. Bu konuda 
yapılan çalışmaların "ÇİFTÇİ EĞİTİMİ- 
ÖRNEK ÇALIŞMA"lar yayğınlaştırık 
malıdır Ziraat Mühe'ndls. ?ve 
Teknisyenlerinin bizzat üretici gibi işin 
içinde olması gereklidir. Tatbikati 
olmayanlar üreticiye örnek olamazlara

6- Zeytinciliğin hizla yayılması “iklim»; 
le çok ilişkisi olan" bu üründe bazı yıllar 
büyük sorunlar yaratmaktadır. Bu yıl 
da bu olay görülmüştür. Yumuşak 
geçen sonbahar ve kış ayfarı birden 
soğuğa ğönünce kış uykusuna yat-; 
mayan zeytinde yer yer %40-80'lere’ 
varan zararla? oluşturmuştur!Bu 
bakımdan yeni tesis alanlarında çök 
yıllık m'eteroloji verilerini incelemek,; 
kaçınılmaz bir zorunluktür. Ülkemizin bir 
bitki haritası çıkarılmalı, gelişmeler 
buna göre olmdlıdır. Uzun yıjlarfl. 
dönük gelişme, planları tarım için çök 
önemlidir.

7- Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde 
zeytin teknolojisi hblk düzeyinde hızla, 
gelişmektedir. Onlarcö atelyeda 
sanayiciler yeni zeytin çeşitlerinin 
sofralarımıza sunmak için uğraş ver1 
mektedirler. Geçmiş yıllarda Seldye^ 
Kap zeytininden başka bir şey bilin-' 
mezken, piyasada çok çeşitli ürünler 
görülmektedir. Bunun için Bursa 
Konservecilik ve Gıda EnstitüsüneI 
büyük görevler düşmektedir. GemlikI 
ve Orhangazi'de başlayan yeni zeytin 
teknolojisine araştırmacılarımız yeni bir 
soluk getirmelidirler. Bir silkinişe gerek 
vardır.

' 8- Yurdumuzun 300-500 bin fon sıvı, 
yağ açığı olduğunu yetkililer söyle
mektedir. Ve bu yeni ihtiyacı karşıla
mak için çeşitli ülkelerden yağ bitkileri 
ve sıvı ham yağ ithal edilmektedir! 
Oysa 90 milyon zeytin ağacına iyi 
baksak üretimimiz Bursa'da 400 bin 
tona ve ülke genelinde de 3 milyon 
tona çıkabilir bu bir hayal değildir. Bu 
olanak vardır, yeter ki olayın üstüne 
gidilsin, öncelikle 5. maddede belirt-1 
tiklerimiz hayata geçirilsin, sıral
adığımız tedbirler uygulamaya 
dönüştürüldüğünde bu kendiliğinden 
gelişecektir. Hiçbirşey yapmadan- 
oturmak ve bu kadar kalabalık 
bürokrat kadrosunu üretmeden besle- | 
mek hiçbir ülkenin altından kalkabile
ceği bir durum değildir, ülkenin sıkın
tılarını da az gelişmiş ülkelerde devleti- | 
işveren gören zihniyetten kaynaklan- I 
maktadır

ÜRETMEK EN MUKADDES BİR ı 
DAVRANIŞTIR. ÜRETMEDEN TÜKETMEK 
BİR BİTİŞTİR. Bunu herkes böylece 
bilmelidir.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1176 
Fiyatı :20.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 
I Gazhane Cad. No51 / A GEMLİK

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden almış 

olduğum nüfus cüz

danımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 

Gökmen TEKİN

Bursa 2000 ve Olay
gazetelerine vereceğiniz her türlü ilanlarınız için bizi arayın... '

fyetetU! £
Tel: (0.224)513 1797 
Fax : (0.224) 513 35 95

KÖRFEZ OFSET
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Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi Fen Lisesi sınav şampiyonlarının tümünü çıkardı

Fen Lisesini sekiz
[öğrenci kazandı
I Anadolu Liseleri 
İnavlarının sonuçlarının 
■alınmasından sonra Fen 
Liseleri ile öğretmen 
liseleri sınavlarını 
Kazananlar belli oldu.
I Edindiğimiz bilgilere 
■öre Fen Liseleri 
Sınavlarına katılan 
öğrencilerin bu yıl Celal 
Bayar Anadolu 
lisesinden çktığı öğrenil
in.

Geçtiğimiz hafta Tibel 
Hotel'de toplanan 
Gemlikli 27 kitapçı, 1997- 

>,98 öğretim yılı öncesi Milli 
Eğitim Bakanlığının ders 
{kitaplarını seçmede 
Iöğretmenleri devre dışı 
pırokmasının. krize yol 
açacağını belirterek 
kararı protesto ettiler.
■ Basın mensuplarının 
da davet 'edildiği 

■emekli toplantıda Talim 
Le’Terbiye Kurulunun 
yeni eğitim ve öğretim 

[yılında ders kitaplarının 
leçlmjni öğrenci ve 
velilere bırakılmasının 
içinden çıkılmayacak 
Kargaşaya neden ola- 
cağını belirttiler.

27 kitapçı adına 
konuşan Sinan 
Kahraman, kitap seçi
minde öğrenci ve veli 
terciğinin yanlış olduğu
ma değinerek şunları 
söyledi:

| “ Tebliğler dergisinde 
okutulacak kitap 
sayısının 180 dir. Bu sis- 
lerçıde biz kitapçılar 
Okullara hangi kitabı 
getirtip satacağımızı 
bilemeyiz. Bunun için

Bayanlar Plaj Voleybolu Türkiye Turnuvası 30-31 
Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Küçük 
Kumla’da yapılacak.

Plajda şenlik var
Türkiye Bayanlar Plaj 

[Voleybolu Şampiy- 
pnasının 5. ayağı “Küçük 
Kumla Turnuvası” 30-31 
Temmuz - 1 Ağustos ta 
înhleri arasında yapıla
cak.

Küçük Kumla
Belediye Başkanı Eşref 
[Gûre'den aldığımız bil
gilere göre bugün saat 
17.00'de PTT Dinlenme 
Tesisleri Terasında yapıla
cak kura çekimleri ile 
Karşılaşmalara katılacak 
olan 18 takım eşleştlrile-

■ 30 Temmuz 
toamba günü saat 
Bo.OÛ'da yapılacak açılış 
ıteramonisinden sonra 
saat 19.30'da ilk karşılaş

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi '^orta 
bölüm son sınıf öğrenci
leri Fatma Yılmaz 
Çanakkale Fen Lisesi'ni, 
Özlem Arslantaş Balıkesir 
Ziraat Bankası Fen 
Lisesi'ni, Cem Arslan 
Bursa özel Nilüfer Fen 
Lisesi'ni, Nesrin Ersoy 
İzmir özeBMzmtr Fen 
Lisesi'ni ve Umut Soykan 
da İçel M.E. Vakfı özel

aramızda birlik kurarak 
belirli kitapları getirmek 
ve satmak zorunda 
kalırız. Bu ki laplar 
arasından öğrenciler ve 
velililer seçim yapmak 
zorunda kalırlar. Bu da 
isteneni vermez.

Eski sistemde okullar 
da oluşturulan komisyon
da Tebliğler Dergisinde 
yayınlanan listelerdeki 
kitapları seçip
kitapçılara bildiriyorlardı. 
Her okulun kitapları belli 
olunca kitapçılarda bu 
kitapları getirtip satıyor 
ellerinde kitap kalmıyor
du.

Yeni sistem ile elim
izde satılmayan çok 
sayıda kitap kalabilir. 
Talim ve Terbiye kurulu
nun bu kararı yanlıştır. 
1997-98 öğretim yılında 
kitap krizi kapıdadır. 
Bunun önlemini hemen 
almak gerekir”

İlçe Milli Eğitim 
Müdürünün konuyu üst 
makamlara duyurmasını 
da isteyen kahraman, 
velileri de kitap konusun
da duyarlı olmaya 
çağırdı.

ma başiayacgk.
Küçük Kumla 

Belediye Başkanı Eşref 
Güre yaptığı açıklama
da, belediye lerinln ilk 
kez bir voleybol turnuvası 
düzenlediğini belirterek, 
“amacımız bu turnuayı 
gelenekselleştirmek ve 
gitgide büyüterek ulus
lararası boyuta taşımak
tır" dedi.

Yarın başlayacak 
olan Türkiye Bayanlar 
Plaj Voleybol Turnuva 
sının 5. ayağı İçin 
medyanın Kumla'ya 
akması bekleniyor.

Büyük ilgiyle izlenecek 
olan karşılaşmalar 
beldemizin tanıtımına da 
katkıda bulunacak.

KElrfez

Toros Fen Lisesi'ni 
kazandı.

öte yandan Taha 
Güllü Yozgat Feri Lisesi, 
Yunus Emre Şol Bursa' 
özel Nilüfer Lisesi, Fatih 
Urhan Erzincan Nevzat 
Ayaş Fen Lisesi, Deniz 
Baysal İse Düzce 
Anadolu öğretmen 
Lisesi'ni kazandı.

1 Ağustos 1997 cuma 
gününden itibaren ilçemiz 
Emniyet Müdürlüğünde 
hizmete başlayacak olan 
pasaport şubesi hazırlık
larını tamamladı.

İlçe . Emniyet 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre 1 Ağustos 
tarihinden itibaren hususi 
pasaport almak isteyen
lerin nüfus suretleri ve 4 
fotoğraf' ile Emniyet 
Müdürlüğü Pasaport 
Şubesinden alacakları form 
dilekçeyi doldurmaları 
yetecek.

Verilen bilgiye göre ilk 
kez pasaport çıkartmak 
isteyenler 1.750.000 lira 
pasaport ücreti ödeyecek
ler. Pasaport Viz j -ücretleri 
ise şöyle:

6 aylık 1.531.000 TL.
1 yıllık 2.183.000 TL.
3 yıllık 5.258.000 TL.
5 yıllık 7.450 000 TL*

İlçe 
Jandarma 
Komutanı 
Diyarbakır’a 
atandı
Gemlik İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı Kıd. Yüz. 
Cengiz Aydın, Diyarbakır 
Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğüme atandı. 
3 yıldır ilçemizde başarılı 
görev yürüten Cengiz 
Aydın'ın yerine Şırnak Sınır 
Karakol Komutanı Üsteğ
men Tarkan Tekin atandı, 
öte yandan Kurşunlu 
Karakol Komutanı 
Jandarma Astsubay Bekir 
Öget'in de tayini çıktı. •

Adli tatil başladı
Adil tatil 20 Temmuz günü 
başladı.
5 Eylül 1997 gününe kadar 
devam edecek adli tatil 
sırasında Asliye Hukuk ve 
Asliye Ceza Mahkemelerine 
Hakim Ekrem Sabri Yılmaz, Sulh 
Hukuk ve Sulh Ceza davaları
na ise Hakim Gürkan 
Sünnetçloğlu bakacak.

Faruk Güzel’den ilçemizin 
yoksul çocuklanna jest

Faruk
Güzel 25
yoksul 
çocuğu 
sünnet 
ettiriyor

ANAP İL Yönetim Kurulu 
üyesi, işadamı Faruk? Güzel, 
25 yoksul çocuğu sünnet 

. ettiriyor.
Bugün saat 14.oo de 

Milton Aile Çay 
Bahçesinde yapılacak 
olan sünnet töreni için 25 
yoksul çocuk önce mötor 
ile körfez tura yapacâklar, 
daha sonra ■ okunacak 
mevlitten sonra sünnet 
gerçekleşecek.

Faruk Güzel, yoksul 
ailelerin çocuklarını her yıl 
sünnet ettirmeyi bir 
gelenek haline getireceği
ni belirterek, "Bundan 
büyük mutluluk duyuyo
rum. Sünnet yaptırmak 
isteyen aileler bana 
başvurursa onları da 
şölenimize katanz”dedi.Pazar günkü yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü 

Haziran ayından beri yağ- 
■ mur görmeyen kurak 
toprakların ve çiftçilerin 
yüzü güldü.
Geçtiğimiz pazar günü 
gecesi başlayan ve 
sağanak halinde toprağa 
düşen yağmur başta zeytin 
üreticisinin yüzünü güldürdü. 
Metorolojinin verdiği bil
gilere göre Marmara 
Bölgesinde hafta sonuna 
kadar havalar bulutlu ve 
yerler yağmurlu geçecek. 
İlçe Tarım Müdürlüğü yet 
kilileri son yağışların kurak
lığın girderilmesinde büyük 
etkili olduğu. Ancak, 
toprağa yeterince 
yağmurun düşmediğini 
söylediler.
Kuraklık tehlikesinin gitmesi 
için toprağın yeterli suya 
ihtiyacı olduğu, bunun ise 
bölgemizdeki yağmurla 
sağlandığı belirtildi.
Yağmur beklentisi sürüyor.

Gemlik
Körfez

Gazetesi 
okuyun, 
okutun, 

abone olun.

= Gonca VERLİYIJRT =
Yazarımızın yıllık izne ayrılmasından dolayı 

yazısını yayınlayamıyoruz. Özür dileriz. 
Gemlik Körfez

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
“Atatürkçülük” konulu 
panel ile “Çanakkale 
Gezisi” düzenliyor.
Atatürkçü Düşünce 
Derneğinden yapılan açık
lamaya göre, 2 Ağustos 
Pazar günü Kurşunlu 
Belediyesi Salonunda, 
Kurşunlu Belediyesinin 
Desteği İle yapılacak pa 
nele Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Tevfik Kızılkayç 
konuşmacı olarak katıla

Gemlik Celal Bayar
Anadolu Lisesi’ni kazanan
öğrencilerin tam listesi
1- Tolga Serdar Kocabaş
2- Serpil Z. Ak
3- Nuri Karagöz
4- Faruk Avcıoğlu
5- Onur Yılmaz •
6-Taner Yıldırım
7- Murat Yıldız
8- Ahmet Onur Gültekin
9- Mustafa E. özengen
10- Erdi Yüksel ,
11- Kemal Öztürk
12- Mustafa Keskin
13- Mustafa Karpuz
14- Abdülvahap Aydemir
15- Sultan Orman
16- Onur Gümüş
17- özge Karakaş
18- Ömer Can Kıvanç
19- Sezgin Özkan M
20- Oğuz Şahverdioglu
21- Burcu'Aydın
22- Burçin Aydın
23- Cihan Akıt
24- Selçuk Özcan
25- Cana Carîbay
26- Nihan ö-zkan
27- Emrah Efendioğlu
28- Selçuk Metin
29- Rafi Karabıyık
30- Aslı Sibel Türker
31- AŞin Semizer
32- Yiğit Kula
33- Oğuzhan Şeref
34- Aysun Elikesik
35- Emre Işın
36- Selçuk Güreşçi
37- Nil Ökyay
38- Ayşegül Alemdağ
39- Aykut Öz
40- Haşan Polat
41- Mustafa M. Yaşa
42- Efecan Düzyer
43- Gülşah Çıkrıkçı
44- Ertaç Eraydjn
45- Özge Beşli
46- Alkın Küçükkaragöz
47- Eda Üner
48- Mehmet Akyol
49- Fuat Algün
50- Mustafa Turhan
51- Evren Yüksel
52- Yakup Akarsu
53- Kemal Sevim
54- Şahin Kısa

Sayfa: 3

cak.
Öte yandan 10 Ağustos 
1997 günü ise yine ADD 
Gemlik Şubesi tarafından 
Çanakkale Gezisi düzen
lendi.
Çanakkale Savaşlarının 
geçtiği yerlerin gezileceği 
gezidi için başyuralar istik
lal Caddesi Kordon 
Apartmanı altındaki 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Lokaline yapıla
cak.
Gezi bir gün sürecek.--

55- İsmail Baha Torun
56- Yasemin Atak
57- Ozan Faik Tumba •
58- Sevda Bulut
59- Müge Deliorman 
60--Banu Oben Temur 
61- Burak Akıncı
62- Merih Karbay
63- Ceren Kiliç
64- Egemen Kocaman
65- Mustafa Sert
66- Feyyaz Mutlay
67- Beyza Güneş
68- Demet Soydan
69- Elif Yavuz
70- Osman Aygül
71- özgür Yiğit
72- Emine öksüz
73- Anıl Köse
74- Alper Sönmez
75- Deniz Çevik
76- Tuba Sevim
77- Gürol Çelik
78- Emrah Hardal
79- İlknur Aksu
80- Evrim Aslan
8 i - Fatih Çömez
82- Hakan Kaçar
83- Zehra Dilara özkazanç 
84-Mert Merak
85- Belgin Duman
86- Ali Yücelen
87- Nazım Fatsa
88- Ahmet Kula
89- İlkay Doğan
90- Feyza Özerler
91-Şaki E. Yatgın
92- Pınar Başaran
93- Merve Aydın
94- Hay Gözde Ekmekçi
95- Gülşah Özer
96-Ayşenur Uzunkaya
97- Pakize öztürk
98- İklim Tuna
99- Emir Tuğcan Gönültaş
100- Gözde Kütahya
101- Nazlı Yaşar
102-Elif Kaya
103- Z. Nur Adanur
104- Talha Boyalıklı
105- Duygu Koral
106- Özge Çakır
107- Tayfun Akın
108- Ahmet Genç
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I Davetiye ’ 
sezonumuz açıldı
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1 Günde teslim edilir.
I Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı 
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ANADOLU SİGORTA A.Ş.
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Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.
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DemiryoHarı Yönetim ve Müdürler Kurulunca unaylan-

mübadele konusunda halledilmiştir.

Cahit SÖYLER
D.D.Y. Genel Müdür Yardımcısı

Devlet Demiryollarını 
Tanıyalım

TCDD, Ankara, İstanbul ve İzmir’de Banliyö taşı-

Haydarpaşa, Derince, Bandırma, İzmir, Mersin ve İs 
kenderun Liman İşletmeciliği kentler arasında anahat 
yolcu taşımacılığı ve eşya taşımacılığı yapmaktadır.

Kuruluşumuz yük ve eşya taşımacılığını 529 adet dizel- 
elektrikli lokomotifi, 59 adet elektrikli anahat lokomotifi, 
98 adet elektrikli banliyö dizisi, 76 adet dizel manevra 
lokomotifi, 56 adet dizelli dizi, 1085 adet yolcu vagonu ve 
17.422 adet yük vagonu ile gerçekleştirmektedir.

Diğer taraftan mecut demiryolu uzunluğumuzun 8.607 
km.sj anahat, 1901 km.si tali hat olmak üzere toplam 
10.508 km. olup, bunun % 29'u sinyallidir.

Bu çerçevede 1996 yılında 78 milyon banliyö, 21 milyon 
anahat olmak üzere toplam 99 milyon yolcu ve yaklaşık 16 
milyon ton yük taşıması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
TCDD’nin işlettiği 7 limanda da 31 milyon ton elleçleme 
yapılmış ve 12.173 gemiye hizmet verilmiştir.

Bilindiği üzere, ulaştırma sektöründe çere, enerji ve 
emniyet gibi büyük avantajlara sahip demiryolu işletmecil
iği bütün dünyada önem kazanmakta ve gelişen teknoloji
leri süratle bünyesine uygulamasıyla giderek ön plana çık
maktadır.

Ocak 1997 ayında çıkarılan trafik yasası gereği karay
olu Taşımalarında tonaj sınırlaması getirilmesi demiryol
larına olan talebin artmasına neden olmuş, TCDD bu tale
pleri karşılamak üzere gerekli önlemleri almıştır. Mevcut 
yük vagonlarının artan talebi karşımasında doğacak 
aksaklıkları dikkate alarak demiryolu ile taşıma yapan 
müşterilerin yurtdışından kiralama veya satınalma yoluyla 
yagon sahibi olmalarını teşvik edici çalışmalar devam 
etmekte olup, müşterilere ait vagonlarla yapılacak yurtiçi 
taşımalarında TCDD önemli tarife kolaylıkları getirmiştir.

Demiryolu-müşteri ilişkilerini çağdaş bir anlayışla 
geliştirmek amacıyla taşıma potansiyeli olan yerlerde müş
terilere ait portal vinç kurulması yönünde müşterilerle 
işbirliğine gidilmiş bazı yerlere vinçler inşaa edilmiştir. 
Buna göre, demiryolu taşımalarında elleçleme (yükleme, 
boşaltma ve aktarma) hizmetlerinin daha modern ve hızlı 
bir şekilde yapılmasına çalışılmaktadır.

Vinç yapımı konusunda müşterilerin yoğun talebi olup, 
vinç kurulmasının yayagınlaşması ile her türlü taşıma 
aractna uygun olan konteyner taşımacılığı yaygınlaşacak 
dolayısıyla kombine (karayolu + demiryolu, denizyolu + 
demiryolu vb.) taşımacılıkta gelişecektir.

Karayolu nakliyesinde önem arşeden kapıdan kapıya 
nakliyatı gerçekleştirmek için iltisak hattı yapımına önem 
verilerek müşterilerimizin iltisak hattı sahibi olmaları 
yönünde özendirici tedbirler alınmaktadır.

Demiryolu-denizyolu bağlantılı olmak üzere kara 
konteyner terminalleri ve toplama merkezleri kurulması 
ve sözkonusu terminallerin modrn teçhizatlarla 
donatılarak karayolu ile rekabet imkanı verebilecek duru
ma getirilmesi plânlanmıştır.

Diğer yönden, yurtiçinde bugüne kadar gerek ham
maddesi gerekse mamül maddesi karayolu uli taşınan 
seramik (yer karosu, fayans vs.) konusunda, üreticilerle 
yapılan görüşmeler sonucu seramik sektörünün taşı
malarının demiryolu ile yapılmasına başlanılmıştır. Bu 
meyanda seramik üretim fabrikalarının bulunduğu 
Bozüyük Gar, yöredeki taşımaları gerçekleştirmeye uygun 
bir hale getirilmiştir. Pazarın talebine göre diğer Garlarda 
da düzenlemeler yapılacak ve demir yolu entegrasyonunun 
sağlanması için öncelikle İstanbul/Maltepe, İzmir/Tonbalı 
istasyonlarındaki seramik fabrikalarına iltisak hattı 
yapımı gündeme gelecektir.

Yine, Bozüyük çevresinde ve Çanakkale’de üretilen ve 
halen karayolu ve denizyolu ile Avrupa ülkelerine ihraç 
edilen seramik maddelerinin demiryolu ile taşınmasını 
sağlamak amacıyla üreticilerin bu yöndeki ısrarlı talepleri 
üzerine 10-11 Haziran 1997 tarihlerinde İstanbul’da bu 
sektörün ilgililerinin Türk, Bulgar, Yugoslav, Macar ve 
Alman Demiryolu idareleri üst düzey temsilcileri ile taşı
mayı organize edecek Interfrigo-Intercontaıner Şirket
lerinin temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda, biraraya gelen Türk seramik sektör temsil
cileri ve ilgili demiryolu idareleri, seramik ürünlerinin 
demiryolu ile Avrupa ülkelerine nakliyesi konusunu 
görüşmüş ve gerekli şartların (organizasyon, ücret) oluştu
rulması durumunda taşımaların demiryolu ile yapıl
masının gerçekleşebileceği konusunda mutabık 
kalmışlardır. Seramik sektörü için yapılan bu girişimin 
başarılı olması durumunda ise Kuruiuşumuzca, Bursa ve 
çevresinde üretilen ve ihraç edilen mendillerinde aynı şek
ilde tam tren olarak Avrupa ülkelerine taşınması için çaba 
gösterilecektir;

Türkiye ile eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasındaki 
demiryolu taşımaları Doğukapı yoluyla Ermenistan, 
Gürcistan, Azerbaycan üzerinden yapılmakta iken, 
Ermenistan’a uygulanan ambargo nedeniyle taşımalar 
tamamen durmuş ancak, 13 Mayıs 1996 tarihinde İran- 
Türkmenistan demiryolu bağlantısının sağlanması sonucu 
Meshed-Saraks-Tecen yoluyla Orta Asya Ülkelerine 
karşılıklı taşıma yapılması mümkün olmuştur; Bugüne 
kadar Türkmenistan ve Özbekistan’dan 187 vagon 8.245 
ton transit pamuk taşıması gerçekleştirilmiş halen 2.500 
ton ithal fuel-oil taşıması yapılmaktadır.

Gerek ülkemizden ve gerekse ülkemizi transit geçerek 
İran yoluyla Orta Asya Ülkelerine veya tersi yönde yapılan 
taşımaların demiryolu ile yapılmasını sağlamak amacıyla

görüşmek üzere 6-10 Mayıs 1997 tarihlerinde Tahran’da 
Türk, İran ve Türkmenistan Demiryolları Genel Müdür 
Yardımcıları seviyesinde toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
önemli tarife indirimleri (transit ve ithalat) sağlanmıştır. 
Türk ihracatçıların ve nakliye şirketlerinin önemli talebi 
olan İran parkuru ücretlerinin TCDD garlarına ödenmesi

YENİ TERMİNAL ve 
SORUNLARI

D30
Kartel

YARI ŞAKA YARI CİDDİ

Haftada en az iki kez, Bursa’dan 
Gemlik’e gidip geliyorum.

Bir yıldan beri yeni terminal 
binasının yapılışını uzaktan da olsa, 
sanki bir görevli gibi izledim.

Çok kısa bir sürede bitirildiğini 
görünce, bu projenin niçin iki yıl bek
letildiğine bir anlam veremedim.

Dış kredisi yok, dış makinesi yok.
öyle Hazine Müsteşarlığından onay 

beklenmesi de söz konusu değil.
Ama.. Bütün bunlara rağmen, ö.u 

proje iki yıl bekletildi.
Ve.. Daha sonra inanılmaz bir hızla 

ve kısa sürede tamamlandı.
Ve.. Terminal hizmete açıldı.
Kapalı hizmet binası çok geniş.
Otobüs peronlarının bulunduğu 

bölgeler ise futbol sahaları kadar 
büyük.

Ama.. Terminal binasına ulaşmak 
ve terminal binasından evlere var
mak, çok eziyetli.

- Terminale yolcu taşınması, eski 
şehirlerarası otobüslerle' yapılıyor.

Bunlar içinde, iki katlı olanları da 
var. Her belediye durağında durmu 
yorlar.

Otobüslerin dar koridorlarında, 
ellerinde iki üç valizle ayakta kalan 
yolcular daha terminale ulaşmadan 
bitkin düşüyorlar.

Ve.. Ulaşım saatleri yeterince sık 
değil.

- Bir başka ilden Bursa'ya geldiniz 
diyelim.

Az önce belirttiğiniz sıkıntıları şehire 
dönerken, aynen yine yaşayacaksınız.

Ama.. Bir ilave zorluğunuz daha 
var.

Otobüs peronları ile, Terminal halk 
otobüslerinin kalkış yerleri arasında 
çok önemli bir mesafe var.

Sıcakta, yağmurda e karda çoluk 
çocuk ellerinde valiz olan ailelerin 
vay haline.

- Diyelim ki, terminal binasına halk 
otobüsüyle ve kendi otomobilinizle 
gelemediniz.

Anayolda indiniz ve terminal 
binasına gideceksiniz.

Sizi yine uzun ve zorlu bir yolculuk 
bekliyor.

En az (150-200 metre) likmesafeyi, 
ellerinizde ağır valizlerle güneşte, 
karda ve yağmurda yaya gitmek 
zorundasınız.

işte, yapı olarak modem, ama yer
leşim olarak bir kasaba otogarını 
andıran yeni terminal binasınrsize 
tanıtmaya çalıştım. ’

İnşallah yetkililer, terminale ulaşım 
ve terminaldeki yerleşim konularında 
Bursa'ya yakışır ölçüde önlemler alır
lar.

Biz de Bursa halkına, bu güzellikleri 
övgüyle bildiririz.

ACELEYE GELEMEM
Adamın biri, yeni doğacak 

çocuğu İçin marangoza bir beşik 
ısmarlamış.

Beşik bedelinin yarısını da peşin 
ödemiş.

Almak için her gidişinde, “hazır 
değil” cevabı ile karşılaşmış.

Gide-gele çocuk büyümüş. Ve., 
evlenmiş.

Adamın neredeyse torünıF 
dünyaya gelecek.

Beşik lâzım gelince, ihtiyarın 
aklına eski sipariş gelmiş.

Marangoza koşmuş ve beşiği 
sormuş.

Marangoz hemen tepkisini 
göstermiş.

“- Yoo “ demiş. “Bak ben ace 
leye gelemem”

İstersen peşinatını geri vereyim.
Bu fıkra bir anımı aklıma getirdi.
Ankara’da emekli olduğum 

kurumda, Erdal isimli 55 yaşın 
üzerinde, bekar bir iş arkadaşım 
var.

Hala görevini sürdürüyor.
Ben ara sıra, Ankara’ya seya

hatimde onunla da buluşuyor ve 
eski günleri anıyoruz.

Son gidişimde;
“- Yahi Erdal’cığım artık şu elilik 

işini düşünelim, bir sonuç alalım” 
deyince.

Erdal hepimizi kırıp geçiren ce 
vabı yapıştırdı.

“- Bu gibi işler için, acele karar 
vermeye gelmez”

Sözlü » Yorum

Ölümden ve vergilerden 

Kurtulmak mümkün değildir,- 
“HALİBURTON’

Çok doğru bir söz.
Ama.. Eski tarihlerde söylendiği 

belli oluyor.
Teknolojinin fazla gelişmemiş 

olduğu ve piyasa ekonomisinin 
kurallarının (o dönemde) uygulan
madığı belli oluyor.

Çünkü sözün sahibi, enflasyon e 
zamlardan da kurtulmanın mümkün 
olmadığını söylemeyi unutmuş.

Hele şimdiki zamlar, vergileri bile 
aratır hale geldi.

O KADAR ; miras düşkünü bir 
damattı ki, kayınpederinin elini 
öptüğü zamanlar, “nabzını da” 
sayıyordu.

El mi öpüyor, check-up mı 
yapıyor orası belli değili”

Sayfa: 5

Erol GURÇAY

DEMİRYOLU KAMPANYASINI 
DESTEKLEYELİM

“Demirağlarla ördük, anayurdu
dört baştan”....

Bu sözcükler 
marşımızın belki 
mesajlarıdır.

Demiryollarına

“onuncu yıl” 
de en güzel

verilen önem
zaman içinde azalmış e hükümetler 
“otoyolların" dayanılmaz cazibesine 
kapılmışlardır.

Ama otoyolların da zaman 
içersinde rantabl olmadığı anlaşıl
maya başlanmıştır.

- Büyük kazaların beraberinde 
getirdiği maddi ve manevi kayıplar.

- Petrole .aşırı bağımlılık.
- Çevre kirliliği.
- Ve.. Yük ve yolcu taşımasında 

yüksek fiyatlar.
Toplu taşımada demiryolu alter

natifini, tekrar gündeme getirmiştir.
Halen Devlet Demiryolları Genel 

Müdür Yardımcısı olan, arkadaşım 
Cahit Söyler’den aldığım bazı bilgileri 
okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

Sayın Söyler, Bursa’ya demiryolu 
bağlanması için açılan kampanyaya, 
her türlü desteğin sağlanabileceğini 
ifade ediyor ve bu kampanyanın ilgi 
ile izlendiğini söylüyor.

- Demiryolu uzunluğu 10.508 kilo- I 
metredir.

- 1996 yılında tüm hatlarda 99 j 
milyon yolcu taşınmıştır.

- Yine aynı yılda 16 milyon ton yük | 
taşınmıştır.

Bilindiği gibi, demiryolları çevre 
dostudur.

Yük ve yolcu taşımasında, daha 
emniyetlidir.

Son yıllarda büyük şehirlerimizde, 
metro ve raylı sistemlerin toplu taşıma
da ön plana çıkması, demiryollarının 
yeniden gündeme geldiğini, göster
mektedir. ... .

Bozüyük ve Çanakkale böl
gesinde üretim yapan seramik sek
törünün tüm taşımalarının, demiryolu | 
ile yapılmasına başlanmıştır.

Ayrıca, Bursa ve çevresinde 
üretilen ve ihrctç edilen mamüllerin | 
aynı şekilde “tam tren” olarak Avrupa || 
ülkelerine taşınması için, Devlet 
Demiryolları yönetimi tarafından, 
büyük çaba gösterilmektedir.

“Bursa’ya Demiryolu” kampa
nyası, büyük ilgi görmektedir.

(CHP) İl Teşkilatı tarafından 
’ başlatılan bu kampanya, tüm şehir 
halkının desteğini almış durumdadır.

Kampanyadaki “ikiyüz bininci” 
imza. Sayın Deniz Baykal’a attınlacak- 
tır.

Bu kampanyanın, kağıt üzerinde 
kalmayacağına inanıyorum.

Demiryolları yönetiminin de, bu 
kampanyayı ilgi ile izlediğini biliyo- 
rum.

Tıpkı, eumhuriyet’in ilk yıllarında 
olduğu gibi, tüm yurdu demirağlarla 
örmenin tam zamanıdır.

Tüm Demiryolu personeline ve dos
tum Cahit Söyler’e başarılar diliyorum.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis imdat
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110.
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.
Emniyet M

Uludağ Turizm
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

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

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

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tdr. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846 ‘
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

Nöbetçi 
Eczaneler
29 Temmuz 1997
Veziroğlu Eczanesi

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

30 Temmuz 1997
Yiğit Eczanesi

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünleri) 

08.30-1 l.’OÖ-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25 
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- 

14.45-16.15-17.45-18.35
Yalova -Kartal (İş günleri) 

06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15- 
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

513
514
513
513

12 95
17 00
16 37 
1637

513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 2841
513 65 00
513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“ P İ N O K Y O "
Tel: 513 13 29

31 Temmuz 1997 
Seda Eczanesi

1 Ağustos 1997 
Çamlıca Eczanesi

2 Ağustos 1997
Yasemin Eczanesi

3 Ağustos 1997 
Seda Eczanesi

4 Ağustos 1997 
Demiriz Eczanesi
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29 Temmuz 1997 Salı

TEŞEKKÜR

ÖZLEM ARSLANTAŞ CEM ARSLANFATMA YILMAZ

NESRİN ERSOY UMUT SOYKAN

Haşan Yılmaz, H. Bayram Arslantaş, Musa Arslan, Yüksel Ersoy, Ahmet Soykan

BALIKESİR ZİRAAT BANKASI 
FEN LİSESİNİ KAZANAN

BURSA ÖZEL NİLÜFER 
FEN LİSESİNİ KAZANAN

İÇEL VAKFI ÖZEL TOROS 
FEN LİSESİNİ KAZANAN'

İZMİR ÖZEL İZMİR 
FEN LİSESİNİ KAZANAN

ÇANAKKALE FEN LİSESİNİ 
KAZANAN

Sayfa:

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

eleman aranıyor

Düğürr- Nişan-Sünnet yapacakların dikkatine; . 
Türkiyenin en kaliteli, her bütçeyç uygun davetiyeleri bir günde 

' basılarak teslim edilir.
"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün" .

FEN LİSESİ SINAVLARINA GİRİP ASİL LİSTEDEN 
SINAVLARI KAZANAN ÖĞRENCİLERİMİZ:

Çocuklarımızın Fen Liselerini kazanmasında emeği geçen 
OKUL ÖĞRETMENLERİ ve İDARECİLERİNE, 

ayrıca değerli katkıları nedeniyle 

GEMLİK ÖZEL KÖRFEZ FEN
DERSHANESİ

Teşekkür Ederiz.
ÖĞRENCİ VELİLERİ :

MİMARLAR ODASI GEMLİK 
TEMSİLCİLİĞİNDE 

ÇALIŞACAK 
LİSE MEZUNU DAVAN 

ELEMAN ALINACAKTIR 
İSTEKLİLER GÜRLE İŞ 

MERKEZİNDEKİ MİMARLAR 
ODASINA ŞAHSEN 

MÜRACAAT EDEBİLİRLER

Fatura-İrşaliye^Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - 
Kitap- Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit- 

El İlanı-
KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

jGazhane Cad. Fikret Oto Elektrik Yanı No : 51/A 
GEMLİK

Tel : 513 17 97 Fax:513 35 95

YÖNETİM KURULU

Çocuklarda migren
Aile - içi çdtışmdlpr 

çocuklarda migren 
hastalığına yol açıyor,

İlgililerin bu konuda 
yaptığı açıklamada, lite 
ratürde çocuklarda 
migrene çok seyrek rast
landığını, ancak doğu böl
gelerimizde migren teşhisi 
konulan çocuk sayısının dz 
olmadığına dikkat çekildi. ,

Migrenin uzun sureli ilaç, 
tedavisi gerektiren, ciddi 
ye ihmal edilmemesi 
gereken hastalık olduğu--

belirtilen .açıklamada 
"bundan dolayı çocuğG 
huzurlu ve rahaî bir a® 
ortamı temin edilmelidlrj 
Aile içi çatışmalardan uzak 
bir ortam çocuğun ruh 8 
beden sağlığı açısında 
son derece önemlidir] 
değildi-.

Migren teşhişlkonulfll 
çocuk hastâlprın tedaileri] 
de aksatılmadan!
yürütülmeli e doktorla işbu-1 
ligi halinde olunmalıdır. ■
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