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Esnaf Kefalet Kooperatifinin 4.5 milyar lira alacağı var

S.S. Gemlik Esnaf 
Eaıiatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi ortak- 
larına 325 milyar lira kredi 
Kollandırıyor. Esnaf bu yıl, 
geçtiğimiz yıllara göre 
İdeme güçlüğü çekiyor. 
: Kooperatifin öden
meyen 4.5 milyar lira ala

^J/MFTAKA BAKIŞ

Ç> Kadri GÜLER

' Esnaf Küçülüyor
I Bu hafta ne yazayım diye düşünüyorum.
L Genel siyasetten mi söz edeyim, yerel yönetim
den mi, yoksa yaşadığımız kentin dünyanın en 
müstesna yerieriden birinde oluşundan mı?

1 Sekiz yıllık kesintiz eğitim var gündemde, 
sonra cuma namazlarındaki İslamcı eylemler, 
Antalya Film Festivali var, ne bileyim ben Aileden 
Sorumlu Devlet Bakanı işılay Saygın’ın boşanan 
eşlerin nüfus cüzdanlarında -boşanmış, dul- 
hanesini kaldırma yasa teklifi var, Sayısal Loto 
milyarderlerinin kim olduğu yazılabilir...

! Sonra bizim gazetenin başlığına takılıyor 
gözüm..
K “Esnaf borçlarını ödeyemiyor”
E En iyisi mı ben esnafın derdine değineyim.

Gemlik Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi 
geçmişi 1950’lere dayanan çok eski bir kuruluş. 
F Kooperatif başkanının değimi ile bu güçlü 
kuruluş Gemlikli 1050 ortağının yüzde 90’ına 
kefalet ve kredi desteğinde bulunuyor.

1997 yılında dağıtılan kredi oranı ise 323 milyar 
lira. Kredilerin tavanı 750 milyon lira.

Kooperatifin Gazhane Caddesinde kendi mülkü 
olan bir binası var. Bu bina zemin ve iki kattı. Bu 
yıl üst katlarda tamamlanarak beş katlı bir yapı 

- ortaya çıktı.
B Kooperatif kendi çalışma düzenini ikinci kata 
çıkararak mekanı Gemlik esnaf ve sanatkarına 
yakışır hale getirmiş.
[ Üçüncü kat bir bilgisayar firmasına kiralanmış, 

r birinci katta kooperatif avukatına büro verilmiş, 
dördüncü kat ise Bağ-Kur Şubesi için ayrılmış. 
Beşinci kat kongre ve toplantı salonu olarak 
düzenlenmiş.

E Gönül isterdi ki ilçedeki tüm esnaf odaları bu 
çatının altında toplansın.

Ama olmamış. Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasının Emin Dalkıran Kordonunda kendi mülkü 

■ olan binası yeniden düzenlendi. Bu mekan yakın
da Oda merkezi ve lokal olarak Gemlik esnafına 
hizmet verecek.

Bunun dışındaki Odalar neden Esnaf Kefalet 
Kooperatifi çatısı altında toplanmadı arilam 

| veremiyorum.
Bunu kooperatif başkanına sorduğumda “biz 

■ teklif ettik, gelen olmadı” yanıtını aldım.
Gemlik ve köylerinde 5 binin üzerinde esnaf 

> bulunuyor. Esnaf gün geçtikçe gelişen büyük ser
maye karşısında gücünü koruyamıyor. Süper mar
ketler küçük esnafı bitiriyor.

Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre kredi kullanan 
esnaf ödeme güçlüğü çekiyormuş. 4.5 milar lira 

। ödenmeyen kredi borcu beklemede veya icra ta 
kiblnde.

Esnaf güç birleştirmezse varlığını sürdürmesi 
çök güç. Birlikten güç doğar unutmayalım.

cağı bulunuyor. ..Esnaf 
Kefalet ve Kredi 
Kooperatifi Başkanı Emir 
Doğru, 1997 yılında 150 
ortaklı kooperatifin yak
laşık 900 ortağının. Halk 
bankası aracılığıyla 325 
milyar lira kredi kul
landığını belirtti.

Kredi •*' vermeye 
devam ettiklerini 
söyleyen Emir Doğru, 
kooperatif binalarının 5. 
katının tefriş ederek 
toplantı ve kongre 
salonu İçin kiraya vere
ceklerini söyledi.

Haberi Sayfa S 'te

24 Ekim’de 
biraraya geliyorlar

ANAP’lı
kadınlardan
Dayananıma 
gecesi
”• Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu “Birlik- 
Beraberlik ve Dayanışma 
Yemeği” ile biraraya gele- 
cokİGf

Yemek, 24 Ekim 1997 
Cuma günü Milton Aile 
Gazinosunda gerçekleşti 
rilecek.

Haberi Sayfa 3’te

Migros önü 
tehlike saçıyor 
İlçemizin en işlek merkezi olan 
İstiklal Caddesinde bir süre 
önce açılan Migros mağaza- 
.sının çevreslndp araçların 
gelişi güzel .park, yapması 
tehlikeye beden oluyor. 1 
Dün saat 23.00 sıralarında 
meydana gelen olayda 
Gökhan Kasap'ın kullandığı 16 
ZE 677 plakalı özel oto Tuncay 

.-■Biçen adli şahısa çarptı. Yaralı 
şahıs Döylet-Hastanesine • 

' kaldırılarak' ayakta tedavi 
edildi. .
“Köşemden” Yılmaz Akkılıç
2. Sayfada
“Yazıyorum” Necati Kartal
2. Sayfada
“Renkler”Gonca Yerliyurt
3. Sayfada
“Yarı Şaka Yarı Ciddi”
Erol Gürçay 5. Sayfada

Aşırı hız can almaya devam ediyor

Gemlik Orhangazi yo 
lunda meydana gelen 
trafik kazasında Ayşe Çelik 
(25) adlı kişi yaşamını yitirdi. 
Önceki gün meydana 
gelen kaza dikkatsizlik 
nedeniyle meydana geldi.

Caner Çelik'in kul
landığı 34 SNG 09 plakalı 
özel oto, Kapıkayalar 
Orhangazi yönünden 
Gemlik'e doğru gelirken, 
kontrolünü kaybederek 
karşı yola geçti, ve Gemlik 
Orhangazi yönüne gitmek
te olan 38 G 1021 plakalı 
kamyonete çarptı.

Haberi Sayfa 3’te

Ticaret ve
Sanayi Ota 
lokali ' 
yenileniyor

Büro bölümlen bir süre 
önce yenilenen Ticaret ve 
Sanayi Odasının, şimdi de 
lokali yenileniyor. İki aydır 
süren yenileme çalışmaları 
.sürüyor.

Haberi Sayfa 3’te 

Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
yeni endi
V w4.,:. *4,. . . .'•ftMK'

S.S. Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi’nin Gazhane 
Caddesindeki binası yenilendi.

Uzun süreden beri birinci 
kâttan esnaf ve sanatkarlara 
hizmet veren kooperatif, üst 
kat çalışmalarının sona erme
siyle ikinci kata taşınarak 
hizmet vermeye başladı.

Haberi Sayfa 3’te

Av.GökhanTaylan 
Demokrat 
Türkiye Partisini 
kuruyor

Doğruyol Partisinden 
istifa eden Avukat Gökhan 
Taylan, Hüsamettin 
Cindoruk’un Genel 
Başkanlığını yaptığı 
Demokrat Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe yönetim kuru
lunu oluşturmakla 
görevlendirildi.

DYP’ye istifa mek
tubunu iadeli taahhütlü 
olarak gönderdiğini 
söyleyen Gökhan Taylan, 
Demokrat Türkiye partisi 
Gemlik kurucu ilçe yönetim 
kurulunu bugün veya yarın 
İl başkanlığına bildireceği
ni, İl ve Genel Merkezin 
onayından sonra çalış
malarını hızlandıracaklarını

İlçemizi Almanya da temsil edecek

Bak-Tat Köln Gıda
Fuarına katılıyor

İlçemizi Avrupa da gıda 
sektöründe temsil eden en 
önemli kuruluşlardan olan 
Bak-Tat Gıda Sanayi Ltd. 
Şirketi, dünyanın en önemli 
gıda fuarlarından biri Köln 
Gıda Fuarına katılıyor.

11-16 Ekim günleri 
arasında düzenlecek olan 
“Köln Gıda Fuarı” için Bak 
Tat firması fuarda 48 
metrekarelik bir stant kira 
ladı.

Hijyenik koşullarda 
turşu, salça, reçel, kon
serve, zeytin türü gıda 
.maddeleri üreten Bak Tat, 
yalnız yurt dışına ihracaat 
yapıyor.

İlçemizin ihracaat rekor
larından olan Bak-Tat 
Gemlik’in adını Avrupa’nın 
tüm devletlerinde ürün
leriyle tanıtıyor.

DERUHTE-İ MES’ULİYET <

DERDE DEVA’YA BİR KAT 
FERDİ SEFA’YA ON BİR KAT
EFENDİM..
DERUHTE-İ MES’ULİYET 
ÖDEMEK İÇİN, DİYET...

söyledi.
Gökhan Taylan, kuru

luşlarının tamanl.anmasın- 
dan sonra en kısa zaman
da genel kurula gidecek
lerini ve olası bir erken 
seçime hazır olacaklarını 
da söyledi. Gökhan 
Taylan’ın başkanlığında 
oluşan Demokrat Türkiye 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünde Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, Ahmet 
Atalar, Mustafa Sözen (Elk. 
Müh.) Eyüp Kökçam, 
Harun Kaya gibi isimler 
bulunuyor.

Haberi Sayfa 3’te

EKİP GİDİYOR
Yarın Almanya ‘ya bir 

ekiple gidecek olan Bak-Tat 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Baklan, binlerce firmanın 
arasında Türkiye’yi temsil, 
eden firmaların yanında bu 
yıl da Bak Tat’ın yer 
almasının . mutluluğunu 
yaşadıklarını, dallarında 
ünlü birçok firma ile rekabet 
edecek duruma geldikleri 
belirterek şunları söyledi:

“ Almanya’daki Bak 
Kardeşler firmamızdan 
gelecek elemanlarla 5 
günlük fuarda ürünlerimi 
tanıtacağız. Amacımız 
Alman halkına Türk ağız 
tadını tanıtmak. Bunun 
için çaba harcıyoruz. 
Gemlik’i ve Türkiye’yi 
Avrupada temsil etmek
ten onur duyuyoruz.”

ŞJnan. / I
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Allah belanızı versin!
ilkin şunu belirtmeliyim ki, bizim 

anlı şanlı medyamızın Time dergisince 
sürdürülen “Yirminci Yüzyılın En 
Önemli Liderleri" ve “Kahramanlan” 
kampanyasındaki tutumunun doğru 
olmadığı, insanlarımızın tiraj uğruna 
oyuna getirildiği kanısındayım. Çünkü 
bir yüzyıla damgasını vuran “önemli 
insan”, radyo ve televizyonların her 
hafta açıkladıkları “Top Ten” lis
telerinin düzenlenmesine benzer yön
temlerle belirlenemez.

Yanlış olur bu.
Bir yüzyıla damgasını vuran “lider” 

veya “kahraman”ın kim olduğu, 
niteliği kuşku uyandırıcı ve yanlış 
sonuçlara götürmesi kaçınılmaz yapay 
oylamalarla değil, kalıcı yapıtlarıyla 
değerlendirilebilir -kaldı ki, neden 
7/cter’ve ‘kahraman’ ayrı ayrı-. Üste
lik bu tür oylamalarla, karşıt görüşlü 
grupların örgütlü çalışmalarıyla, çok 
yanlış bir sonucun ortaya çıkması da 
mümkün, hatta bir bakıma kaçınıl
mazdır.

Time dergisince günlük olarak açık
lanan geçici anket sonuçlarından 
anlaşıldığına göre, “liderler” kate
gorisinde Atatürk’le İngiliz devlet 
adamı Sir Winston Churchill çe 
kişmekte; “kahramanlar” kate
gorisinde de yine Atatürk’le Siyah 
Güney Afrika’nın kurtarıcısı Nelson 
Mandela...

Yine bir ön görüş: Ben Atatürk’le 
Churchill’in veya Mandela’nın adeta 
yarıştırıhrcasma karşılaştırılmalarına 
karşıyım. Çünkü Atatürk, yalnız Türk 
Ulusu’nun değil, kendi özgün ifade
siyle “bütün ezilen halkların ve 
mazlum uluslar”ın bağımsızlık 
meş’alesini yakmış evrensel liderdir.

Churchill ise, askeri ve siyasal 
yaşamının çok büyük bölümnde, Türk 
Ulusu’nun ve öteki mazlum uluslarla 
ezilen halkların özgürlük ve bağımsı
zlık savaşımlarına karşı koymayı 
görev edinmiş bir sömürgeci...

O bakımdan Atatürk’le Churchill’i 
aynı kulvarda yarıştı rmaya^kalkışmak, 
aslında şimdilerde “Yeni Dünya 
Düzeni” adıyla sunulan “neo- 
emperyalizm”in ekmeğine yağ 
sürmekten başka bir işe yaramaz.

Sayın Demirel’in özgün anlatımıyla, 
“kartal”ı “karga”ya eşdeğer tutmuş 
olursunuz -ki, galiba adamların 
stratejisi o doğrultuda-.

Bu bir...
Nelson Mandela’ya gelince: Siyah 

Güney Afrika’nın bu seçkin lideri, uzun 
yıllarını hapiste geçirmiş, “Nobel”le 
ödüllendirilmiş bir “özgürlük 
savaşçısıdır. O da tıpkı Mahatma 
Gandhi gibi, Muhammet Ali Cinnah 
gibi, Habip Burgabi gibi, Cemal 
Abdünnasır gibi... Atatürk'ün yaktığı 
bağımsızlık meş’alesinin ışığında

ülkesini “beyaz boyunduruksan kur
tarmış liderdir, kahramandır.

Ama ışığı yakan Atatürk’tür, bu da 
iki...

O yüzden T/me’ın ipe sapa gelmez, 
sansasyon amaçlı seçiminin abartıl- 
maması gerektiğini ve insanlarımızı* 
sonradan üzebilecekleri bir sonuca 
katlanma azabına mahkum etmenin 
anlamsızlığını düşündüm. Ne kimseye 
“Oy verin” dedim, ne oy verdim.

Atatürk, 20’nci yüzyılın yapıtı ayak
ta duran tek lideridir, onun için New 
York’ta yayımlanma avantajını kötüye 
kullanan bir amerikan dergisine yapıl
mamalıydı, yapılmamalıdır.

O’nun bilinçsizce erilecek lehte 
veya aleyhte oylarla kazanılacak birin
ciliğe gereksinmesi de yoktur...

* * *
Ama heyhaaaat!
Öğreniyoruz ki, Atatürk’ü listenin 

birinci sırasından indirebilmek için yal
nızca “yunan ve ermeni lobileri” 
çaba harcamıyormuş.

Türkiye’nin, çağdaşlığa ve laik 
demokratik sisteme, dolayısıyla 
Atatürk’e düşman, O’nü “tagut” sayan 
sözüm ona kimi dini çevreleri de, “rum 
ve ermeni lobileri”yle işbirliği 
halindeymiş. Bunlar, internetlerde 
kuyruğa girerek, harıl harıl Churchill’e 
oy vermekte imişler!

Yuf olsun tümünün de ervahına!..
-Beni bağışlayın- anlayacakları 

dilden, Şevki Yılmaz’ın literatürüyle 
seslenmek zorundayım bu gibilere :

“Behey ‘deyyus-u ekber’\erl 
Çanakkale’de 250 bin şehidimiz 
yatıyor, onları toprağa gömen 
‘Düvel-i Muazzama donanması’nı 
oraya gönderen, İstanbul’u ele 
geçirerek Türkiye’nin kanını emm
eye, sonra da Rusya’ya müdahale 
etmeye kalkışan siyasetçi kimdi?

İngiltere İmparatorluğu Bahriye 
Nazırı VVinston Churchill!

Mustafa Kemal, onu ve baş 
uygulayıcısı olduğu emperyalizmi, 
250 bin şehidimize mal olan o kanlı 
savaşlarda yenilgiye, uğratan 
komutan değil mi?

Siz, Çanakkalede yatan aziz 
şehitlerimizden yana mısınız, Düvel- 
i Muazzama’dan yana mı?

Müslüman ve Türk’ten yana 
mısınız, hıristiyan ve -sizin deyi
minizle- gavurdan yana mı?

Özetle behey gaafiller, 
Atatürk’ten yana mısınız, 
Churchill’den yana mı?

Eğer, o 250 bin şehidin ruhunu 
muazzep edecek denli gözünüz 
dönmüş, ninenizin ananızın ırzının 
kurtarılmasını bile ‘suç’ sayacak 
denli hayasızlaşmış,
aşağılaşmasınız, ne diyeyim?

Allah belanızı versin!..”

Elektromagnetik 
alanların etkileri

Her İnsanın çevresinde 
elektromagnetik alanlar 
var ve her insanın vücudu 
bunlara oldukça farklı tepki 
gösterir. Sinir sinyalleri elek
triksel olarak diğer sinir 
hücrelerine iletilir. Doktorlar 
beyin akımlarını EEG 
(elektroansefalogram) 
yardımıyla gözle görülür 
hale getirebiliyor. İlgililer 
yaptıkları araştırmalarda, 
fırtınalı bir havada olduğu 
gibi zayıf sinyallerin yayıldığı 
belirli hava koşullarında 
enfarktüs ve sara nöbet
lerinin daha sık 
görüldüğünü söylüyor. 
Ancak, yapay elektromag
netik ala'nların etkisinin 
tartışma konusu olduğunu 
da sözlerine eklediler.

Doğal statik mdgnötik 
alanlarla uyum içindeyiz. 
Avrupa'da bu milyonda 50 
tesla (mikrotesla) dolayın
dadır. Yakından geçen 
elektrik hatları, prizler ve 
elektronik cihazlarda 50 
hertz (saniyede 50 kez 
titreşimli) frekanslı elektrik 
ve magnetik alanlar 
oluşuyor. Doğada olmayan 
bu alanlar üzerine çok sayı
da çalışma yapıldı.- 
"Yapılan çalışmaların yak
laşık yarısı, yüksek gerilim 
hatlarına yakın olan konut
lardaki elektromagnetik 
alanlarla çocuklarda 
görülen kanserin sıklığı 
arasında bir bağ olabile
ceğine dikkat çekiyor. 
Yetkililer, “şayet bir tehlike 
olasılığı sözkonusuysa, bu 
olasılık çok düşük." diyorlar., 
Almanya'da her yil 
lösemiye yakalanan 500 
çocuğun on ile onikisinde 
hastalığın elektromagnetik 
alanlardan kaynaklanmış 
olabileceği bildiriliyor.

Bilimadamlarının yedi 
yıldır elektromagnetik alan
lar üzerinde yaptığı çalış
maların sonuçlarına göre; 
çocuklarda kan kanseri 
gibi bazı karser türleriyle 
beyin tümörlerinin elektro
magnetik alanlar sonucu 
ortaya çıkma risklerinin 1.3 
ile 3.9 daha yüksek olduğu 
ortaya çıktı.

B.u araştırmaların 
üçünde riskin çok düşük ya 
da hiç olmadığı belirtiliyor. 
Bu da, elektrik hatlarının 
düşük bir risk oluşturduğunu 
gösteriyor. Bilimadamlarının 
araştırmalarında lösemiye 
pek yer vermemiş ve az 
sayıda kanser vakası izlemiş 
olmaları, bu çalışmanın 
başlıca eleştirilen yönü.

(DID-Temmuz 97)

YazıYorum
Necati Kartal

KURTULUŞ 
SAVAŞI’NDA BURSA
Evet “Kurtuluş Savaşı’nda Bursa”.
Bu bir başlık değil. Ve aynı zamanda bu konuya! 

ilişkin bir makalenin içeriğini de ifade etmiyor. 1
Bu başlık bir kitap ismi. Gazetemizin ve Bursa 

2000 Gazetesi’nin köşe yazarları ve Bursa’nın gerek 
ilkeli davranışlarıyla, gerekse çalışmalarıyla kendini 
kanıtlamış kalem emekçilerinden Yılmaz Akkılıç’ın 
yeni kitabının ismi.

Kitap, Eylül ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi 
“Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı” tarafından 
^asılarak satışa çıkarıldı. Bugünlerde Bursa ve Istan*; 
bul’un kitapçı dükkanlarının satış reyonlarında 
sergilenmekte. .

Kitaba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Erdem Saker, Haşan Ali Yücel’in “hangi ulusun 
kitaplığı zenginse o ulusun uygarlık dünyası da, o 
oranda yüksek bir algılama düzeyinde demektir” 
cümlesini aktararak önsöz yazmış.

* * *
Kitap, İttihat ve Terakki iktidarı tarafından son 

Bursa (Hüdavendigar) valisi Kurmay Albay İsmail 
Hakkı Bey’in 23 Ekim 1918 yılında görevden alın
masıyla başlıyor. Ve Mustafa Kemal’in yanında 
İsmet, Fevzi ve Kazım Paşalar olduğu halde 22 
Ekim 1922 günü Bursa’dan Ankara’ya hareket 
etmeleriyle bitiyor.

Kitap, bu süre içersinde Bursa’nın OsmanlI’dan 
Genç Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecini ve ulusal 
kurtuluş savaşındaki pozisyonunu belgeleriyle birlikte 
aktarıyor.

* * *
Kitabın yazarı (daha doğru bir tanımlamayla) 

araştırmacısı Yılmaz Akkılıç, kitabının girişinde 
“sunuş” adlı yazısında, “kitabının yaklaşık dokuz 
yıllık ciddi bir araştırma sonucunda oluştuğunu” 
aktardıktan sonra, kitabın “pek çok yazılı kaynak 
yanında, o günlere tanıklık yapmış veya tanık 
yakınlarıyla görüşmeler yapılarak yanılgıların 
giderilmesini sağlandığım” belirterek, “Bursa’nın* 
hem bir Doğu Anadolu, hem de Batı Avrupa kenti 
karakteri gösteren bir önemli kent olduğunu” 
aktarıyor.

Yazar, 600 sayfalık kitabının “sonuç” bölümünde 
ise, “ulusal bağımsızlık sürecinde ve bilgileri gele
cek nesillere aktarmak gerektiğini ve bu çalış
manın bu özü taşıdığını” belirtmekte.

Akkılıç, “sonuçta gördüm ki, Bursa Kurtuluş 
Savaşı’nda, olumsuzluklardan çok, hem de pek 
çok, onurlu ve özverili olumluluklarla taç
landırılmış bir kenttir.

Bursa’da doğmadım, ama BursalI olmaktan 
kıvanç duyuyorum” diyerek kitabını sonluyor. 1

Okumaya yeni başladığım bu önemli kaynağı, 
Bize, Bursa’ya, Türkiye’ye kazandırdığı için Yılmaz 
Akkılıç’a hem teşekkür ediyor, hem de mesai 
arkadaşlığımızdan dolayı kıvanç duyuyorum, j

Tarihi, bizim tarihimizi, yakın tarihimizi, kentimizin 
tarihini bilmek gerektiği kanaatinde olanlara sözüm il

“mutlaka okuyun”
Mutlu ve umutlu bir hafta dileğimle...

SAN

Öğrenciler Veliler Grup Eğitim İsteyen İşletmeler

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim Koşullarıyla

ŞTİ

GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU
En son proğram ve BİLGİSAYARLARLA 

sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR
KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

Tel:0(224)5141966 -5142663
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Esnaf Kefalet Kooperatifinin 4.S milyar lira alacağı var
Körfez

Aşırı hız can almaya devam ediyor

Yine kaza
SA
ra’

«e İta

■ Ytann

m Hav* 
ımkiHSî. 
syrtetait

-a» Abtal 
oaıeaı 
emTtajak 
okta? m 
iM’ptati

S.S. Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi ortak- 

rlanna 325 milyar lira kredi 
kullandırıyor. Esnaf bu yıl, 
geçtiğimiz yıllara göre 
ödeme güçlüğü çekiyor. 
I Kooperatifin öden
meyen 4.5 milyar lira ala
cağı bulunuyor. Esnaf 
'Kefalet . ve Kredi 
Kooperatifi Başkanı Emir 
Doğru, 1997 yılında 150 
ortaklı kooperatifin yak
laşık 900 ortağı. Halk

bankası aracılığıyla 325 
milyar Hra kredi kul
landığını belirterek, şun
ları söyledi : “Bu yıl 
Gemlik esnafının geçmiş 
yıllara göre, ödeme 
güçlüğü içinde olduğunu 
görüyorum. 
Kooperatifimize günü 
gelmiş ve ödenemeyen 
4.5 milyarlık ortak borcu 
bulunuyor. Bunun yüzde 
50’si yaklaşık 20 kişi 
üzerinde icra takibi 
yapıyoruz. Aslında 325

milyar liralık bir plasman
da 4.5 milyar liralık bir 
ödeme zorluğu fazla 
sayılmaz. Buna rağmen 
esnafımız zor ekonomik 
ortamdan etkileniyor ve 
ödemelerini gününde 
yapamıyor.”

Kredi vermeye devam 
ettiklerini söyleyen Emir
Doğru, kooperatif
binalarının 5. katının, tefriş 
ederek toplantı ve 
kongre salonu için kiraya 
vereceklerini söyledi.,
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Av.GökhanTaylan 
Demokrat 
Türkiye Partisini 
kuruyor

24 Ekim’de 
biraraya geliyorlar

ANAP’lı

Gemlik Orhangazi yo 
lunda meydana gelen 
trafik kazasında Ayşe Çelik 
(25) adlı kişi yaşamını yitirdi, 
Önceki gün meydana 
gelen kaza şöyle oldu:

Caner Çelik'in kul
landığı 34 SNG 09 plakalı 
özel oto, KapıkayalaP 
Orhangazi yönünden 
Gemllk'e doğru gelirken. 
Yıkıntı 2 Restaurant yakın
larında yapılan asfalt çalış- 
malgrının işaret lehvalarına 
dikkat etmeyince aşırı hız
dan refüje girdi.;

Araç kontrolünü kaybe
den sÇıfüöü karşı yola 
geçerek Gemlik Orhangazi 
yönüne gitmekte olan 38 
G 1021 plakalı kamyonete 
çarptı. '

Kazada, özel araçta 
bulûnan Ayşe Çelik (25) 
yaşbmını yitirirken, araç 
sürücüsü Caner Çelik, (£7) 
ağır yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.
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Doğruyol Partisinden 
istifa eden Avukat 
Gökhan Taylan, 
Hüsamettin Cindoruk’un 
Genel Başkanlığını yap
tığı Demokrat Türkiye 
Partisi Gemlik İlçe yöne
tim kurulunu oluşturmak
la görevlendirildi.
[ DYP’ye istifa mek
tubunu idadeli taahhütlü 
olarak gönderdiğini 
söyleyen Gökhan 
Taylan, Demokrat
Türkiye partisi Gemlik 
kurucu ilçe yönetim kuru
lunu bugün veya yarın İl 
başkanlığına bildireceği
ni, İl ve Genel Merkezin 
onayından sonra çalış
malarını huylandıracak

larını söyledi.
B DYP Genelbaşkanı 
Tansu Çilleri’in Demokrat 
Partiden gelen misyonu 
değiştirdiğini, partinin 
daha da sağa kaydığını 
adeta Refahlaştığını 
konuşmalarıyla 
düşüncelerimizden uzak
laştığını söyleyen
Gökhan Taylan, 

ı Doğruyol Partisinin tüm

kurucularının bugün 
DTP’de olduğunu, DYP 
tabanında gün geçtikçe 
DTP’ye kaydığına dikkat 
çekerek şunları söyledi:

“Biz, DYP’den değil, 
46 ruhundan kopan 
Tansu . Hanim’dan 
ayrıldık. DYP’nin 
tabanında DTP’ne olan 
ilgi gün geçtikçe artıyor. 
Tansu Hanım ise hata 
yapmaya devam ediyor. 
DTP’nin başarılı olacağı
na inancım var, bunun 
için çalışacağız” <

Gökhan Taylan, kuru
luşlarının tamanlan- 
masından sonra en kısa 
zamanda genel kurula 
giderek, olası bir erken 
seçime hazır olacaklarını 
da ifade etti. Gökhan 
Taylan’ın başkanlığında 
oluşan Demokrat Türkiye 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütünde Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, Ahmet 
Atalar, Mustafa Sözen 
(Elk. Müh.) Eyüp 
Kökçam, Harun Kaya 
gibi isimler bulunuyor.

Anavatan Partisi Kadın
Komisyonu Birlik-
Beraberlik ve Dayanışma 
Yemeği” ile biraraya gele
cekler.

24 Ekim 1997 Cuma 
günü Milton Aile 
Gazinosunda gerçekleşti 
rilecek olan gecede, partili 
üyeler uzun süreden beri ilk 
kez biraraya gelerek 
dayanışmalarını pekiştire
cekler.

Geçe için , satılan 
davatiyelerden elde edile
cek gelir ile Kadın 
Komisyonunun çalışmaları
na destek olacak maddi 
kaynak yaratılacak.

Belediye de

Bir süre önce büro 
bölümlerini yenileyen 
Gemlik. Ticaret ve Sanayi 
Odası, şimdi de üyelerin 

• kullandığı lokali yeniliyor.
Yaklaşık iki aydır 

yenileme çalışmaları 
sürdürülen lokalde, asma 
tavan yapılıyor, pencereler 
yeniden düzenlenip plastik 
kaplamalı çerçeve ve ısı
cam kullanılıyor.
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Şimdi harekete geçeceğindi
Nasıl geçtiğini anlayamadığımız, zaman zarij^ı^ 

deli sıcak, zaman zaman şaşırtacak kadar soğükt 
günlerin yaşandığı koca bir yazı daha bitirdik.

Her bitiş yeni bir başlangıçtır ya belki de o yüz
den sonbaharı çok severim.

Sonbahar sadece hüznün değil, yeni 
başlangıçların, yeni heyecanların mevsimi.

Her bir yaprakta kışkırtıcı kızılla, göz alıcı sarının 
yeşile inat tutkulu dansı.

Doğanın nasıl kendini yenilediğinin, nasıl biçim 
değiştirdiğinin ve her bir harekette nasıl 
güzelleştiğinin kanıtı.

Sonbahar aslında harekete geçme zamanı.
Bütün yaz süren ağustosböceği ruh halinin karın

caya dönüşümü...
Değil mi?
Yoksa ben mi fazla anlam yüklüyorum sonba

hara.
Dediğim gibi sonbaharı severim.
İlkbaharı, yazı ve kışı da severim. Bütün 

mevsimleri severim. Her bir mevsim yeni şeyler 
getiriyor, kimi tutku, kimi tazelik, kimi aşk, kimi 
hüzün.

Yeter ki bunların farkında olup, yaşamaya zaman 
bulalım.

Her biri bizi harekete geçirsin.
Çünkü harekete geçmedikçe Og Mandino’nun 

dediği gibi “düşlerim değersiz, planlarım 
yanıltıcı, hedeflerim imkansızdır. Eylem ile 
tamamlanmadıkça, tümünün hiçbir değeri yok. 
Şimdi harekete geçeceğim.”

Harekete geçmek için inanın sonbahar iyi bir fır- 
. sat. Çünkü hemen sokakta yaşıyoruz.

ı Yeni bir mevsimi beklemeye gerek yok.
“Ne kadar ayrıntılı ve büyük ölçekli olursa 

olsun, sahibini bir milim öteye götürmüş bir 
harita hiçbir zaman olmamıştır. Haritayı, düşleri
mi, planlarımı, hedeflerimi yaşayan bir güce 
dönüştürecek şey yalnızca ve yalnızca eylemdir.

Başarımı besleyecek olan şey, eylemdir” 
diyor Mandino “Dünyadaki En Büyük Satıcı” 
isimli kitabında.

Ve ekliyor; “Bundan böyle ateşböceğinin yal
nızca kanat çırptığı, hareket ettiği zaman ışık 
saçabildiğin! unutmayacağım. Bir ateşböceği 
olacak, aleim gün ışığında bile güneşe rağmen 
görülebilecektir. Varsın başkaları kanatlarıyla 
övünüp duran ama yaşamak için bir çiçeğin 
sadakasına bağlı olan kelebekler gibi olsunlar. 
Ben ateşböceği gibi olacağım ve ışığım dünyayı 
aydınlatacak.

Şimdi harekete geçeceğim.”
Ben de haftanın bu ilk gününde, ekim ayının ilk 

pazartesisinde diyorum ki her ne olursa olsun bir 
şeyler için harekete geçmenin tam zamanı.

Beklemeyin, ertelemeyin, üşenmeyin ve 
vazgeçmeyin.

Sonbahar sahiden iyi bir mevsim.
Merak etmeyin...

e-mail:gonca@asel.net.tr fax : 254 33 26
Küçük Kumla Ali Kütahya Okulu beldede 
kampanya başlattı.________________ . (Beyazlanan Karsak Deresi denizi de kirletiyor.
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verildi Esnaf kirlendiS.S. Gemlik

yenilendi
Küçük Kumla Ali 

Kütahya İlköğretim 
Okulu Müdürlüğü, 
Times dergisinin açmış 
olduğu “Yirminci 
Yüzyılın En Önemli 
Liderleri ve Kahraman 
lan” kampanyasında 
Atatürk'e oy ver
melerini istedi.

Küçük Kumla 
kasabasının her 
tarafını hazırladıkları 
afişlerle donatan Ali 
Kütahya ilköğretim 
Okulu, Times dergisinin 
kampanyasına 
katılımın sağlanmasını 
istedi.

Afişlerde Atatürk'ün 
Kocatepe'ye çıkışını 
gösteren fotoğrafın 
altında “ülkemizin-kur
tarıcısı, çağdaş ve 
modern Türkiye’nin 
kurucusu ve bizlere bu 
güzel ülkeyi bırakan 
büyük önderimiz 
Atatürk’ü dünyadaki 
gerçek önemli yerine 
konulmasında sîzlerin 
de katkınız olsun. Her 
Türk’ün büyük bir 
sevgiyle bu kampa
nyaya katılacağına 
yürekten inanıyorum” 
yazıyor.

Bir yıl içinde ‘ Gemlik 
Belediyesinden emekli olan 
10 işçiye düzenlenen törenle 
“Teşekkür” plaketi verildi.

Belediye Düğün Salonun 
da yapılan ödül törenine 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ve belediye meclis 
üyeleri katılırken, emekli olan 
Mehmet Tümer, Halit 
Gökboğa, Hüseyin Karapınar, 
Dursun Aydın, Kamer Geyik, 
Şaban öür, Mehmet Yalçın, 
Hüseyin Duyar, Şerif Sevinç 
ve Kamil Yüce’ye hizmet
lerinden dolayı teşekkür 
plaketleri sunuldu.

Sanatkarlar Kredi ye Kefalet 
Kooperatifi’nin Gazhane 
Caddesindeki binası yenilendi, 
j Uzun süreden beri birinci 
kattan esnaf ve sanatkarlara 
hizmet veren kooperatif, bir 
süre önce üst kat inşaatların 
tamamlanması nedeniyle, ikin
ci kata taşınarak burayı 
yeniden düzenledi.

Esnaf ve sanatkara daha 
iyi ııizrhet etmeyi amaç 
edindiklerini söyleyen kooper
atif müdürü Kenan Karakaş, 
“çalışma binamızı yönetim 
kurulu kararıyla modern bir 
hale getirdik. Daha rahat bir 
çalışma ortamında esnaf ve 
sanatkara hizmet veriyoruz” 
dedi.

Karsak Deresi yine rengini 
değiştirdi.

İznik Gölü sularını Gemlik 
Körfezine boşaltan ve ilçeye 5 
kilometre* uzaklıkta iki kol İle 
denize ulaşan Karsak Deresi 
son günlerde beyazlaştı.

Gemlik sınırları içinde der
eye yakın sanayi kuruluşlarının 
arıtma tesisleri yapmalarına 
karşın, dere suyunun kirlenmesi 
şaşkınlık yaratıyor.

' Belediye tarafından derenin 
Devlet Hastanesi ile köprü 
arasındaki bölümünün daraltma 
çalışmaları sürerken, inşaattan 
çıkan kirlilikte dereye katılınca 
çirkin bir görüntü meydana 
geliyor.

Karsak Deresinin Gernlik ■ 
Körfezine akan noktasında 
deniz suyu bembeyaz olması 
kötü bir görüntü oluşturuyor.

mailto:gonca@asel.net.tr
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oıauKça razıa. Yapılan araştırmalar, 
tiryakilerin en az üçte ikisinin sigarayı 
bırakr asi gerektiğini düşündüğünü 
gösteriyor. Bir kısmı bunu başarıyor da. 
Neden siz de onlardan biri olmayasınız?

SİGARAYI BIRAKMAYA HAZIR 
MISINIZ?

Bunun ilk şartı tütünü kendi isteğinizle 
hayatınızdan tamamn çıkarmaktır. Ancak çok 
iyi biliyoruz ki, tiryakiler için sigaranın 
zararlarını kabul etmek ve bırakma kararını 
vermek işin en zor kısmı. Bunu başarabilmek 
için küçük ipuçları :

1- Sigarayı bırakmak için kesin bir gün 
belirleyin.

2- Sigarayı bıraktığınızı herkese söyleyin 
ki, yeniden başlamanız zorlaşsın.

3- Canınız çok sigara istediği zaman 
kalem, çiklet gibi oyalayıcı birşeyler bulun.

4- Sigarayı bıraktıktan sonra kendinizi 
sigarayı bırakmış biri gibi değil, sigara 
kullanmayan biri gibi görmeye çalışın.

5- Kendi kendinize başaramıyorsahız, 
sigarayı bırakmak için grup terapisi, hipnoz, 
akupunktur gibi yeni c yöntemlerden 
faydalanın.

6- Sigara içme isteği duyduğunuzda, 
bırakmadaki başarınızı ve yaşadığınız 
zorlukları hatırlayın.

7 İlk sigara bırakma deneyiminden 
başarılı otamayabilirsiniz. Ama hemen pes

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

20 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 

KAŞE ve MÜHÜR 
YAPILMAKTADIR

ötmeyin ve tekrar tekrar 'denemekten 
yılmayın.

SİGARAYI BIRAKIN AMA 
ŞİŞMANLAMAYIN!

Tütün iştahı keser. Bu,yüzden de özellikle 
kadınlar sigarayı bıraktıktan kısa bir süre 
sonra yavaş yavaş kilo almaya başlarlar. 
Yapılan araştırmalara göre aynı yaş ve boyda 
iki. insandan sigara içen, içmeyene göre 2 - 
4.5 kilo kadar daha zayıftır. Bunun sebebine 
gelinde, tütün, metabolizmayı etkileyerek 
organizmanın enerji tüketimini çoğaltıyor. 
Sigara içen bir kadın içmeyen bir kadına göre 
yüzde 10 ila 40 ansı daha fazla kalori 
yakıyor. Budunla birlikte sigaranın 
bırakılmasıyla damak tadı yerine geliyor ve 
yiyeceklerin lezzeti yeniden keşfedilerek 
iştahı artırıyor. Ama kaderci olmamak gerekl 
Çünkü kilo almadan da sigarayı bırakmak 
pekala mümkün.

* Kural 1 : Yemek saatleri dışında bol bol 
su için. İyi bir nemlendirici etkinin yanısıra, 
düzenli sıvı tüketimi açlığı bastırarak sindirimi 
kolaylaştırır.

* Kural 2 : Yemek düzenine dikkat edin. 
Sabahları çok İyi kahvaltı edin. Doyurucu bir 
öğle yemeğinden sonra hafif bir akşam 
yemeği ile yetinin.

* Kural 3 : Sigara içme vakitleri geldiğinde 
kendinizi oyalamak için çerez veya cips 
yerine taze meyve ve sebze tercih edin.

* Kural 4 : Yağlı yiyecekleri, özellikle 
tereyağı gibi hayvansal gıdaları en aza indirin. 
Bitkisel yağı tercih edin ve akşamları yağlı 
yiyeceklerden uzak durun.

* Kural 5 : Alkol v<e çay, kahve gibi uyandı 
içecekleri azaltın. Çünkü bunlar sigara içme 
isteği uyandırırlar.

* Kural 6 : Hareket edin! Hem kilonuzu 
korumak hem de sigarasızlığın yarattığı 
gerginlikten kurtulmak için her gün düzenli 
vücut egzersizleri ve hafif yürüyüşler yapın.

Zamanımızı çalan bazı unsurlar ve 
alınabilecek önlemler

Zaman yönetimde temel unsur,'bireyin 
kendi zamanını doğru ve amaçlara yönelik 
olarak, kullanmakta İstekli ve kararlı 
olmasıdır. Bu istek içinde olan kişinin, 
öncelikle zaman yönetimine ilişkin doğru 
bilgileri öğrenmesi ve bu bilgileri gündelik 
hayatında uygulaması gerekir. Bu yazıda, 
yaptığımız eğitimlerde yöneticilerin 
çoğunlukla şikayetçi oldukları konularda 
geliştirilebilecek bazı taktikleri incelemeye 
çalışacağız. Hemen belirtmek gerekir ki, 
aşağıdaki önerilerin her biri, olayın geliştiği 
şartlara göre ve bireyin amaçlarına ve 
konumuna göre bazı değişiklikler 
taşıyabilir. Ancak, uygulamalar bütün 
bunlara rağmen, hangi şart altında olursa 
olsun, bireylerin, istedikleri taktirde, 
zamanlarını iyi kullanabildiklerini 
göstermektedir.

Temel Soru Zamanımızın Ne 
Kadarını Kontrol Edebiliriz?

Birçok kişi, zamanının tümünü kontrol 
edebileceğine inanır. Bu yanlıştır. 
Genellikle zamanımızın % 60'ını kontrol 
edebilirsek bunun bir başarı olduğu 
düşünülür. Eğer kişi, örneğin sekiz saatlik 
bir çalışma süresinin yaklaşık 4.5 saatini 
kontrol edebiliyor ve bunu kendi amaçları 
doğrultusunda harcıyorsa bu bir başarıdır. 
Bu süreyi uygulayacağımız tekniklerle biraz 
daha artırmak mümkündür. Ancak % 100’ü 
kontrol etmeye çabalamak bir yanılgıdır. Bu 
tür insanlar “mükemmeliyetçilik” hastalığına 
yakalanmışlardır.

Mükemmeliyetçilik, size stres sağlayan, 
sinirli olmanızı garanti eden ve kendinizi 
başarısız olarak algılamanıza yol açan 
yaygın bir hastalıktır. Peki, kalan %40’lık 
zamanımızda ne yapacağız? Bu zamanın 
yaklaşık %20’lik bölümünü, beklenmeyen, 
planlanmamış olan, ancak yapılması 

zorunlu olan işlere ayırabilirsiniz. Kalan I 
%20’lik bölümünü de sosyal etkinliklere I 
ayırmalısınız. Yani, binleriyle iş dışı ] 
sohbetler etmek, dertlerini konuşmak, dün I 
akşamki maçlardan söz etmek, başka I 
departmanlardaki arkadaşlarınızı ziyaret I 
etmek gibi etkinliklerden söz ediyorum. 
Unutmayın, bizler robot değiliz ve 
olmamalıyız. Sadece işi yaşayan ve iş 
dışında hiçbir yaşamı olmayan kişiler,j I 
sağlıklı kişiler değildir. Dostça ilişkiler de en I 
az işlerin yapılması kadar, hatta bazen I 
daha da fazla önemlidir.

Zamansız Misafirler, Sözü Uzatan 
Konuklar:

Çalışırken, işinize tam konsantre 
olduğunuz bir sırada çoğu kez hiç 
beklemediğiniz biri kapınızı çalar e koltuğa 
çökerek, size kendi işlerinden, çocuğunun 
okul sorunlarından, amirinin kendisini 
anlamadığından bahsetmeye başlar. İşiniz 
sizi beklemektedir. Ancak sizi hiç 
ilgilendirmeyen konularıyla, konuğunuz 
vaktinizi çalmaktadır. Ne yapacaksınız? 1

Öncelikle, bu tür bir durum için önlemi | 
önceden almalısınız : Örneğin toplantının 
süresini daha toplantı başlamadan siz 
belirleyebilirsiniz. “30 dakika vaktim var, 
bu konuyu bu sürede görüşebilir 
miyiz?” Böylece karşınızdakine 30 
dakikada bitirilecek bir işten söz etmiş 
oluyorsunuz. O, kendini buna göre 
ayarlamalıdır. Ayrıca, 30’uncu dakikanın 
sonunda “ben ayrılmak zorundayım, 
şimdi daha önce sözünü ettiğim diğer ] 
işle ilgilenmem gerekiyor*1 dediğinizde 
karşınızdaki şaşırmayacak ve bunu, 
kendisine yapılmış bir kabalık olarak 
algılamayacaktır.

(Devamı Haftaya)

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK
Tel : 5131797 Fax : 5133595

SRTILIK DÜKKAN
* İstiklal Caddesinde
* Çarşı Meydanına yakın
* 88 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN Sahibinden 
Satılıktır.
Tel . (0.224)513 92 27 -513 7247

öfaty, 2000 ve
gazetelerine vereceğiniz ilanlarınız için 

BİZİ ARAYIN!
Bir telefonunuz yeterli...

Tel: 513 17 97 Fax:513 35 95

ANADOLU ^İGORTA A.Ş?
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
■ TEL. : 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48
Meydanı Akıt iş Merkezi Kat: 1 No: 4 GEMLİK

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 Apts No :7/2 GEMLİK 
İRTİBAT BUROSU : Siteler Mah. Abdullah Aslan Cad. ÖZDEN Sitesi allı 

Küçük Kumla /GEMLİK
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r ALMANYA’DA. .EĞİTİM ve
ekonomi üzerine

Türkiye’de kesintisiz eğitim 8 yıla çıkınca, bir 
den ortaya bir yığın yalancı çıktı ve Avrupa’da, 
Almanya'da eğitim kesintilidir yok 5+3 modeli 

[vardır filan dediler.
E Neyse ki Türkiye'de bunlara gereken cevaplar 
verildi, yalanları ortaya çıkarıldı. Anlamadığımız 
üstelik de dindarız diyen parti yandaşlarının ve 

[yöneticilerin nasıl olup ta utanmadan yalan 
söyleyebildikleri.
E Almanya’da kesintisiz eğitim 8 yıl değil, tam 9 
[yıldır. Öğrenciler 16 yaşına kadar okula gitmek 
sorundadır. Bir gün dahi okula gitmezse 
çocuğunuz, okul idaresi hemen evinizi arar, uzun 
sürerse polise başvurur.
■ Tabi söylemeye gerek yok, Almanya'da eğitim 
parasızdır.
E Paralı eğitim isteyenler, bırakınız sosyalizmi bir 
yana, Arupai bir kapitalizmden, liberalizmden nasi
bini almamış zavallılardır.
F Bunların birçoğu Amerika’da filan okumuş, 
Amerika’da üniversitelerin dahi % 82’si devlete ait
tir. Eğitimdeki oranı ise tamamında % 88 
Düzeyinde de parasızdır. Bunlar onları neden 
söylemiyor, çünkü savundukları kapitalizm, libera 
lizm filan değil, o görüntü altında Ortadoğu (şark) 
cehaletinin, bencilliğinin tezahürü.

Bir diğer konu da trafik. Almanya’da bu konuda 
çok katı kurallar vardır.

Başbakan da olsanız, oğlu da olsanız, kurallar 
işler, sade vatandaş işlemi görürsünüz. Kırmızı 
ışıkta geçerseniz en az (1000-2500) mark ceza 
öder ehliyetiniz 3 ay alınır. Eğer alkollü iseniz 2.5 
sene ehliyet gider.
■ Ayrıca bu ayı kırmızıyı gördüğü halde geçti, bu 
normal değil belki deli olabilir diye akıl hastanesine 
kontrole gönderirler.

Ölümlü kazalarda ehliyetiniz ömürboyu gider, 
ayrıca kusurlu iseniz tüm masrafları ödemek 
zorunda kalırsınız.

Türkiye'de neden kırmızı ışıkta geçen şoför
lerinde (pardon ayıların) deli mi diye akıl hastane
sine şevki yapılmıyor anlamak mümkün değil. 

F Bir hayvansever olarak ayılara hakaret kastım 
[yoktur, çünkü gerçek ayılar, insan ayılardan çok 
çok üstündür. Sadece mecazi olarak kullanılmıştır. 
E Diğer bir konu da yüksek enflasyon konusu. Bir 
ülkede sık sık zam yapılıyorsa o ülkede enflasyon 
düşmez, artar. Bü basit bir (olmazsa, olmaz) 

Kuraldır. Amerika’da, Almanya’da yıllardır zam 
yapılmaz, o ülkelerde enflasyonda yoktur ya da % 
1-5 arasındadır.
I Ben Almanya’ya 1989’da geldim, o zaman bir 
kola 39 fenikti (kuruş) bugün 1997 yine 39 fenik.

Un (1 kilo) 49 fenikti, yine 49 fenik.
Üstelik te birçok malın fiyatı da birçok kez u 

Ucuzlatıldı. Hem de işçi aylıkları daha fazla 
artırıldığı halde.

Ekonomi bilen gözüken kişileri, ekonomiden 
[sorumlu bakan yapanlar, basit ekonomik kuralları 

dahi bilmekten acizler.
Benzini dolarla alıyoruz diyorlar, peki dünya 

piyasalarında dolar da, benzin de düşüş göster- 
diğinde benzin fiyatlarını neden düşürmüyorlar. 
Çünkü şark bencilliği içlerine işlemiş. Avrupa’da 
benzin fiyatları sık sık indirilir de hatırlatayım 
dedim.
| Bugün Türkiye Almanya’dan pahalı hale 
■[iniştir. Hem de alım gücündeki en az 5-6 katı 
farka rağmen.
E Sabah, akşam Almanya kafir ülkesidir diyen 
üçkağıtçı yobazlar dahi Almanya'da yaşamak 
güzel diyorlar. Bunların aslında dini, imanı para 
gerisi boş. Mesele bunların sahtekarlıklarını iyi 
anlatabilmek.

ATAMALAR VE 
TANIDIK İSİMLER

Bir arkadaşımla, yapılan atamaları 
konuşuyoruz.

Devletin bütün kadroları elden geçirildi.
Refah Partili ve rejim karşıtı kadrolar tem

izleniyor dendi.
Olay bir anda, ANAP kadrolaşmasına 

dönüştü.
Geçmiş yıllarda, müsteşarlık, Genel 

Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği bazı 
özellikler isteyen görevlerdi.

Herkes bu görevlere atanmazdı.
Zaten herkes de, bu görevlere talip olma 

cesaretini bulamazdı.
Ama.. Şimdi değer yargıları çok değişti.
Bakan, işi bilen insanlar yerine, sözünü 

geçirebilecek olan kişileri, tayin ediyor.
İtaat etmekten başka, bir yeteneği 

olmayan kişiler, tayin listelerinde yer alıyor.
Üst görevlere atanan, birçok bürokrat 

arasında, Gübre Sanayii’nde görev yapmış, 
bazı isimler de var.
„ - Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Yücel 
Özden, Gübre Sanayii’nin, TEKEL’in eski 
Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı eski 
Müsteşar Yardımcısı ve eski bir Planlamacı 
Özel Sektörde de, sorumlu görevlerde bulun
du.

Aynı zamanda, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, Sn. Yekta Güngör Özden’in kardeşi.

Hemen, “iyi torpili varmış” diyebilirsiniz. 
Ama.. Durum kesinlikle öyle değil.
Çünkü, Yücel Özden hem özel sektörde, 

hem de devlette önemli görevlerde bulundu.
Yani.. Masanın her iki tarafında da çalıştı.
Üretim, Pazarlama ve Planlama ile 

uğraştı.
İşçi ve memur sorunları ile didişti.
Özellikle, devlette görev yaptığı dönem

lerde, insanlara, fikirlere ve inançlara 
önyargılı davranmadı.

Belki bu konuda, ağabeyinden bile daha 
başarılı bir tavır sergilemiştir.. -

Dürüsttür ve temsil yeteneği yüksektir.
Sayın Yücel Özden, Ulaştırma 

Bakanlığı’nda olduğu sürece, Türk Hava 
Yolları’na bacanağın, avukatın ve asker 
arkadaşın atanmasına gerek yoktu.

- Bir başka tanıdık.
Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Sayın Talat Ertürk.
Pratik, hareketli ve sevecen bir kişiliği 

var.
Ama.. Gerçek anlamda bir uzman değil.
Önemli özelleştirmelerin olduğu, büyük 

ihalelerin yapıldığı ve bakanlıkta, büyük bir 
yükün altına girdi.

Başarılar diler, dikkatli olmasını öneririz.
- Bir başka isim, Şahin Cengiz.
Tarım Bakanlığı Müsteşarı Gemlik 

Gübre’nin eski Genel Müdürüydü.
Gemlik Gübre’ye, Mustafa Taşar atamıştı. 
Müsteşarlığa da, sayın Taşar atadı.
Söyleyecek fazla birşey yok.
Kadrolaşma, kaldığı yerden devam edi 

yor.
Yapılan atamalarda, yerine oturanlar var. 
Kadrolaşma kokusu, verenler de var. 
Ama.. Şimdi hepsi bir devlet görevlisi. 
Biz de hepsine başarılar diliyoruz.

HIZIR
Öğle yemeği için bir lokantaya 

girdi.
- İşi aceleydi.

Hemen birşeyler yiyip gitmek 
İstiyordu.

Gelen garsona sordu.
-"Acaba, en çabuk neyi getlre-

bilirsiniz?” 
Garson 

yapıştırdı.
- “Hesabı...

hemen cevabı

dedi.
Garson fıkrası, bir bakanın “İller 

Bankası Yönetim Kuruluna” 
atadığı “eski garsonu” çağırıştın 
yor.

Eski Garson, üniversiteyi dışarı
dan bitirmiş.

Aslında, aşağılamamak, 
küçümsememek lazım.

Ama.. Atandığı yer yanlış 
olmuş.

Turizm Bakanlığında veya 
büyük otellerin yönetiminde bir 
yere atansaydı, daha uygun olur
du.

Aslında, atamalar konusunda 
bu hükümet de duyarlı davran
madı.

Rejim karşıtlarını temizliyoruz 
numarasıyla, yeni bir kadrolaş
mayı gündeme getirdi.

Üst görevlere atanan, bazı çok 
yetenekli bürokratlar da var.

Ama.. Bunlar, çok az sayıdadır.
Partililer, akrabalar, arkadaşlar 

yine kayırı İm ıştır.

|-Söz

Bir insan, ya sarhoş, 
Ya da, aşık olunca, 
Sır tutamaz

“ANTİPHANES”

Kafayı çekince, masadaki 
arkadaşının omuzuna yaslanıp, sır
lar açıklanıyor.

Aşık olunca, sevgilinin omzuna 
yaslanıp, tüm duygular dökülüyor.

Peki hem sarhoş, hem de aşık 
olan birinin durumu nasıl olur.

Bu durumda olan bir kişi:
-Ya dut yemiş bülbüle döner.
Yani sesi soluğu çıkmaz olur.
-Ya da “çok saçmalar” herhalde.
En iyisi biraz sarhoş, biraz da 

aşık olmak, herhalde.

O KADAR; cimriydi ki, futbol 
maçlarında arkadaşlarına “pas” bile 
vermiyordu.

AH ŞU “SOL PARTİLER” 
Genelde (sol) partilerin duyarlı 
olduğu, bazı kavramlar vardır.
-Lafta bile kalsa, en geniş bir şekilde
uygulanacak 
savunurlar.

Demokrasiyi

-Fikir ve inanç özgürlüğünün, en büyük 
destekçisi olduklarını söylerler.
-Adaletsiz bir gelir dağılımının, şid
detle karaşındadırlar.
-Fırsat eşitliği lafını ise, hiç dillerinden 
düşürmezler.
-Önemli bir kısmı hafif enteldir ve 
güzel konuşmayı iyi becerir.
-Açıkoturumlarda, panellerde (salı) 
toplantılarında, (çarşamba) sohbet- 
lerindehep bu konuları işlerler.
Bu meselelere sahip çıkarlar.
-İster yumuşak olsun, ister sert 
olsun, her türlü darbeye ve müda
haleye karşıdırlar.
Evet... İşte genelde, (sol) partilerin 
felsefesi böyledir.
Ama.. Bir de, bizim (sol) partilerin 
felsefelerine ve uygulamalarına 
bakalım.
-Demokrasi lafını en çok kullanan (sol) 
liderler, kendi partilerinde 
demokrasinin sözüne bile, tahammül 
edemezler.
Demokrasi isteyen bazı üyeler, önce 
asi ilan edilir ve sonra ihraç edilir.
-Özellikle inanç özgürlüğüne 
kapalıdırlar.
Milliyetçilik ve dinde dünyada 
görülen yükselişten, habersiz gibi 
görünürler.
-Fırsat eşitliği edebiyatını, çok iyi 
yaparlar.
Militanca kadrolaşma konusunda, diğer 
partilerden hiç aşağı kalmazlar.
-Demokrasilere ara verilmesini 
sevmezler.
Askeri müdahalelere (genelde) 
karşıdırlar.
Bazı askeri müdahaleleri hiç sev 
mezler, ama bazılarına da pek tepki 
göstermezler.
Mesela 12 Mart ve 12 Eylül’de tepki 
gösterdiler.
Ama.. 27 Mayıs ile, içinde 
yaşadığımız yumuşak müdahaleye, 
pek tepki vermediler.
-Gelir dağılımındaki eşitsizliğe, tepki 
gösterirler.
Ama.. Ölçüyü kaçırmamaya çalışırlar.
Büyük sermayenin gücünü ve piyasa 
ekonomisinin gerçeğini kabullen
mişlerdir.
-Yakın zamanda tek başlarına iktidar 
bile olsalar, sermaye tarafından zor
lanacaklarının bilincindedirler.
-Onun için hükümet ortaklıklarına, 
balıklama dalmazlar.
Bazen çekimser destek verirler, 
bazen de mecburen iktidar ortağı 
olurlar.
İlerideki güzel günleri beklerler.
Ve.. Her geçen gün, kitle partisi 
olmak yerine, sivil toplum örgütü 
haline dönerler.
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fEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1185 
Fiyatı :20.000 TL. 

hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
etim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK 
> Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
baacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

B Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ
İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm . 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821 

.5132467
5133240.
5132324

Resml Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der.
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kûtûp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. 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 Işletn^esi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

NÖBETÇİ 

ECZANELER
8 Ekim 1997 

İnci Eczanesi

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

9 Ekim 1997 
Kahraman Eczanesi

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25 
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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Ukltgaz 514 28 41
Yeni Ukltgaz 51365 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:
“FİDYE”

Tel: 513 13 29

10 Ekim 1997 
Murat Eczanesi

11 Ekim 1997 
Balıkpazarı Eczanesi

12 Ekim 1997 
Onur Eczanesi

13 Ekim 1997 
Bayer Eczanesi

14 Ekim 1997 
Gemiç Eczanesi
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Iznikspor 51
Gemlikspor 86

Hakemler : Mesut Dağhan, Deniz 
Korkmaz

Gemlikspor : İbrahim (““) 30, 
Barış (****) 21, .Yalçın (***) 11, Serkan 
(**) 6, Ali (**) 8, Aykut (**) 8, Erol (**) 3

İznikspor : Yalçın (**) 7, Aydın (***) 
15, Cihat () 0, Ceyhun () 0, Yakup (*) 
4, Ömer (***) 16, Ahmet (*) 4, Recep 
OŞ.

İlk Yarı: 30 - 21 Gemlikspor
Üç Sayı : İbrahim (1), Erol (1), 

Yalçın (1)
İlçemizi Bursa Basketbol 1. Amatör 

kümede temsil eden Gemlikspor 
Basketbol takımımız pazar günü 
deplasmanda İznikspor ile karşılaştı.

Sezonun ilk karşılaşmasına çok iyi 
başlayan takıımımız maçın onuncu 
dakikasında farkı 10 sayıya kadar 
çıkardı. İlerleyen dakikalarda 
lzqikspor’un farkı kapatma çabaları 
pek sonuç vermeyince ilk yarıyı 
takımımız 30.21 önde kapattı.

ikinci yarıda da başarılı oyununu 
sürdüren takımımız^, sezonun ilk 
karşılaşmasında rahat bir galibiyet 
alarak moral buldu.

Takımımız, perşembe günü Çekirge 
Spor Salonunda Altınokspor ile 
karşılaşacak. Gemlikspor Basketbol 
•Takımımıza bundan sonraki maçların
da da başarılar dileriz.

ALIM-SATIMDA GÜVENCE

FORUM EMLAK 
> MİNARE İNŞ AAT’tan

'4" SATILIK GAYRİMENKULLERİ

- NATO YOLUNA YAKIN, DERE CEPHELİ, KOOPERATİFLER İÇİN UYGUN 1 
1700 M2, İMARLI ARSA 6 MİLYAR !
- KORDONDA; DENİZE SIFIR, ÇİFT CEPHELİ 1 ODA, 1 SALON DAİRE I 
1.5 MİLYAk
- 1.5 MİLYARA 2 ODA, 1 SALON, 100 M2, KÖŞE DAİRE.
-GEMSAZ'DA DENİZE SIFIR, LEBİDERYA 240 M2, KULLANIM ALANLI I 
DENİZE 10 METRE MESAFEDE, ÖZEL YÜZME HAVUZLU, KAT KALORİFERDİ 
4 YATAK ODASI, 2 SALON, 2 MUTFAK, 3 BANYO JAKUZİLİ, BAHÇFIfl 
AÇIK MUTFAK, 3 KATLI SÜPER LÜKS SARI KONAKLAR. 1 I 
- UMURBEY’DE 550 M2, ARSA İÇİNDE 250 M2 KULLANIM ALANLI, I 

GARAJLI 2 KATLI, 5 ODA, 1 SALON, 2 BANYO. GEMLİK VE KÖRFEZ 1 
MANZARALI SATILIK MUHTEŞEM KONAKLAR.

ELEMAN ARANIYOR
Reklam, promosyon işlerinde 

çalışacak, 
giyimine özen gösteren, 

Türkçeyi düzgün konuşan, 
maaş + prim esasıyla çalışacak 

elemanlar aranıyor.

Körfez Reklam
Müracaat: Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
Gazhane Cad. No: 51/A (Fikret Oto Yanı) GEMLİK

Tel: 513 17 97

Yılbaşı eşantiyonlarınız 
Körfez Reklam'dan
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

takvim, ajanda, anahtarlık, çakmak, duvar 
ve masa saatleri, kalem çeşitleri 

KÖRFEZ REKLAM 
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel: 5131797 Fax : 5133595

SAN

ADRES: GÜRLE İŞ MERKEZİ NO: 21 TEL: 513 42 36 GEMLİK, 
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO : 30/A TEL: 514 15 34 GEMİ

Bu mevsimde 
zehirli mantara
Yağışların başladığı bugünlerde 
doğanın zehir saçtığı, özellikle 
sonbaharda doğada kendiliğin
den yetişen mantarların halk 
sağlığını tehdit ettiği bildirildi. 
İlgililer, yaptıkları açıklamada, 
mantarın Özellikle kırsal alanda 
yaşayan sosyo-ekonomik,açı- 
dan yetersiz kesime gerek 
beslenme, gerekse satarak 
gelir elde etme açısından cazip 
geldiğini belirterek, “halbuki 
insanlar, (ölümcül tehlike saçan 
mantardan bedava protein elde 
edeceğim) derken, yaşamlarını 
bedavadan gözden çıkarmış 
oluyolar" dedi.
Türkiye’de yetişen binlerce tür 
mantardan yalnızca birkaçının 
yenilebilir nitelikte olduğunu 
kaydeden ilgililer, “zehirli man
tarı zehirsizlerden ayırmak çök 
zor. Halk arasında zehirli man
tarı zehirsizden ayırmak içir®. . 
kullanılan yöntemlerin.hiç 
birinin bilimsel dayanağı yok” 
dediler.
Yetkililer, bir yıl zararlı olmayan 
mantarın sonraki yıl. zehirli ola
bildiğini, bu nedenle doğada * 
kendiliğinden yetişen mantarlar
dan uzak durulması gerektiğini 
ifade ettiler.
Mantar zehirlenmelerinde ilk
yardımın çok önemli olduğunu, 
belirtiler görüldüğünde hastanın 
en yakın sağlık kuruluşuna 
götürülmesi gerektiğini vurgu
layan, yetkililer, "mantar 
zehirlenmelerinde 4-8 saat 
arasında bulantı, kusma, ishal, 
karın ağrısı ile zehirlenme belir
tileri başlar. Tedavi edilmediği 
taktirde 24-72 saat sonra da 
kişi ölüm riskine girer” dedi.
(A.A.)

KONGRE İLANI
Gemlik Çevresi Kültür ve Sanat Derneği® 

Olağan Genel Kongresi 26.10,1997 Pazar günü sal 
20.oo'da Umurbey Aytepe Aile Çay Bahçesinde 
yapılacaktır. |

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplat! 
Kasım 1997 Pazar günü aynı yer ve saatte yapıl! 
çaktır. Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur. I

GÜNDEM :
1-Açılış ve Yoklama.
2- Divan seçimi ve saygı duruşu.
3- Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi
4- Kurulların aklanması (ibrası)
5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının beliM 

mesi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

eleman aranıyor v
MİMARLAR ODASI GEMLİK 

TEMSİLCİLİĞİNDE

ÇALIŞACAK
LİSE MEZUNU BAYAN I 

ELEMAN ALINACAKTIM
İSTEKLİLER

GÜRLE İŞ MERKEZİNDEKİ] 
MİMARLAR ODASINA I 
ŞAHSEN MÜRACAAT I

EDEBİLİRLER
k

YÖNETİM KURULU
ta 
ta

Öğrenciler............. Veliler.......... Grup Eğitim İsteyen İşletmeler..........;

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim Koşullarıyla

lalı

ŞTİ,

GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU
En son proğram ve BİLGİSAYARLARLA 

sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR
KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

COMPUTER
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14 Ekim 1997 Sah

GEMLİK

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

SALON öih

lık berbest
£
ANİMDİ

Körfez OFSET
Yanm saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 

makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz.

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

Fomara Meydanı Aytı Plaza’dayız

Gemlik Körfez
Bursa’

J3Lİ,BAHÇg 
LAR. 1
NIMAlAMi 
İKVEröty

Bursa'nın Serbest

olma eşiğinde
Bölge

LAM

W7PanjM 
ile Çay id

■erkeziniı । Gemlik olmasına kesin- 
Eniş gözüyle bakılıyor.
■Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
laşkanı Celal Sönmez, basına 
laptığı açıklamada otomotiv ve 
Lkstil sektörünün önemle ihtiyaç 
■uyduğu Serbest Bölge kurulması 
■n Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na
«vurduklarını, Oda, Üniversite

HAFTAYA BAKIŞ

ve Bq|<anlık raporlarının bu İşe en
uygun alanın liman ve arazi 
yönünden Gemlik olduğunu 
söyledi.

Celal Sönmez, Bakan ile yap
tığı görüşmede Bursa'nın Serbeşt 
Bölge kurulacak alanının Gemlik 
olması yönünde söz aldıklarını, bu 
konuda gerekli çalışmalara biran 
önce başlanmasını istedi.

Serbest Bölge olarak TÜGSAŞ ın 
arka bölgeleri ile GEMPORT 
limanının olduğu sahanın uygun 
olduğu, iki alan arasına tüp geçit 
yapılmasının söz konusu olabile
ceği belirtiliyor.

Gemlik'in • serbest bölge 
seçilmesiyle ilçemizdeki ticari 
alanda faaliyetlerin artması bek
leniyor.

Taksi durağı nihayet 
yerine taşındı

.SIGİİI 
»İnde 
AK 
BAYAN 

ACAK1Ü

EZİNDÜ 

dasini 
acM 
.ER

URULV

Meydanına 
yeni

25. yayın yılı içinde 
olan gazetemiz Gemlik 
KÖRFEZ ve Körfez 
OFSET , Bursa’nın en 
gözde semti Fomara 
Meydanı Aytı Plaza’da 
Büro açıyor.

11 Ekim 1997 
Cumartesi günü bir kok
teylle, açılışı yapılacak 
olan Büromuzda aynı gün 
1998 Hes-Gonca, 
Limâksan, Gıpta, 
Medasan, Ak Takvim ve 
ajanda çeşitleri, Kalender 
Takvim, Savaş Takvim, 
Kalpen kalemleri,, pro
mosyon ürünlerinin 
tanıtımı yapılacak ve 
gazetemizin 25. yılına

gelmesinde emeği geçen 
köşe yazarlarımızdan 
Yılmaz Akkılıç, İnan 
Tamer, Necati Kartal, Erol 
Gürçay ve Gonca 
Yerhyurt’a “Teşekkür 
Plaketi” verilecek.

Bursa medyasının ve 
Bürokrasisinin de davetli 
olduğu açılış saat 14.oo 
de yapılacak.

YENİ UFUKLAR
1998 yılı başında Ofset 

tesisimizin bir bölümünün 
de Bursa nakli ile Bursa 
da matbaacılık, yayıncılık, 
gazete ilan ve reklam
cılığı, promosyon işleri 
daha kapsamlı bir şekilde 
yürütülecek.

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı

Mprtoindpn 220 milyon lira 0,du
İT 1V1 II VLlIllU Vll Belediye Meclisi Ekim İbrahim Koç, tarafındBelediye

t ayı olağan toplantılarının 
I ilki geçen hafta perşembe 
I günü yapıldı.

toplantıda Belediye 
I Başkanı Nurettin Avcı'nın

Koç, tarafından

□ Kadri GÜLER

Körfez’in Bursa Bürosu
I Üst sağ köşedeki haber başlığımız dikka
ttiniz! çekmiştir sanırım.
| Gemlik Körfez Ofset tesisi ve Gazetesi 
Kılarak yeni bir atılımın arifesindeyiz.
^nümüzdeki cumartesi günü, Bursa’nın ünlü 
■Fomara Meydanı’nda bulunan, dün ile bugünün 
mimari açıdan kucaklaştığı Aytı Plaza’nın

[dördüncü katı, 66 numarada Büro açıyoruz.
I 25. hizmet yılının içinde olan Körfez Ofset ve 
[Gemlik Körfez Gazetesi, gün geçtikçe büyüyen 
[tarım, sanayi, turizm ve üniversite kenti 
Bursa’ya adımını atıyor.
I Bu büyümenin bir adımı olur dileğindeyiz.
I Matbaacılık alanında Gemlik’te ilklere imza
nızı attık. Ancak, gelişen teknoloji öylesine hızlı 
[ilerliyor ki ona kaplumbağa yürüyüşüyle ulaş
manın olanağı yok. Bunun için Bursa önemli.
I Bursa büyüyor da Gemlik büyümüyor mu 
[demeyin. Gejnlik’te büyüyor. Ancak otomotiv ve 
[tekstil sanayinin merkezi durumundaki Bursa 
da bizim işkolumuzda -yan sanayileri de dikkate 
a/mak koşuluyla- çok büyük bir potansiyel mev
kut.
i Bunu yakalamanın çabasındâyız.
I Daha iyiye, daha güzele, daha verimliye 
[uzanan bir yol bu...
[ Gemlik’teki tesisimizi bozmuyoruz.
I Başlangıçta merkezimiz yine Gemlik. Bursa 
(Büromuzu bir irtibat bürosu olarak kul
lanacağız. Yeni bir kadro ile bu büyük pastadan 
pay almanın yollarını arayacağız.
I Gemlik’in sesini Bursa’da hissettirmeye 
Çalışacağız.
[ Cumartesi günü açılış koyteylinden sonra 
Çetemizin 25. yayın yılına gelmesinde yazıları 
ye manevi destekleriyle katkıda bulunan köşe 
yazarlarımıza birer plaket sunacağız.
F Yazarlarımız Akkılıç, Tamer, Gürçay, Kartal 
[e Yerliyurt aramızda olacak.

Bursa da işkuran Gemlikli hemşehrilerimizle 
plraraya gelebilmenin onurunu tadacağız.
I Yeni bir yolun başlangıcındayız.

Bu başlangıç 1998 yılında daha da pekişe
li inancındayız.
[ Yeniliklere açık olmanın mutluluğunu birlikte 
paylaşmak dileğiyle.

İlçe Trafik Komisyonunun 
geçtiğimiz yıl aldığı karar 
doğrultusunda Ahmet 
Dural Meydanında düzen
leme çalışmalarına baş
landı.

Komisyon, Ahmet Dural 
Meydanında bulunan Birlik 
Taksi Durağı'nın belediye 
nin karşısındaki yokuşa alın
masına, meydandaki oto
büs durağının ise kaldırıl
ması kararını almıştı.

Geçtiğimiz hafta taksi 
yazıhanesi yeni yerine 
taşınırken, boşalan durak 
yerleri yıkılarak belediye 
tarafından yeniden düzen
lenecek.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezince Kuaförlük ve 
Kalorifer Ateşçiliği dalların-
da iki kurs açılıyor.

Kısa zamanda 
yoldan meslek 
olmak İsteyenlerin

ve kısa 
sahibi 

kurslara

maaşı İçişleri Bakanlığı Mali 
İdareler Genel Müdürlüğü 
genelgesi doğrultusunda 
220 milyon liraya yükseltildi.

Bir önceki toplantının 
tutanağının okunarak 
kabul edilmesinden sonra 
CHP Belediye Meclis üyesi

yazılı olarak divana verilen 
önerge okundu.

Daha sonra ele alınan 
belediye başkanının maaşı 
konusunda İçişleri Bakanlığı 
Mali İdareler Genel 
Müdürlüğünce yayınlanan 
genelgeye göre, belediye 
başkanlarının maaşlarının 
taban ve tavan sınırlarının 
belirlenmesi konusu 
görüşüldü.

Haberi Sayfa 3’te

başvurmaları ve kayıtlarını 
yaptırmaları istendi.

Haberi Sayfa 3’te
Hücumbotun onarımını fırsat bildiler

Manastır

Lambayla balık avlanıyorişçi Emeklileri 
Derneği Genel 
Kurulu yapıldı

Türkiye İşçi Emeklileri 
Gemlik Şubesi Olağan Genel 
Kurul Toplantısında Faik 
Yumru yeniden başkanlığa 
seçildi.

Geçtiğimiz hafta Bayraktar 
Düğün Salonun da yapılan 
kongreye Türkiye İşçi 
Emeklileri Mali Sekreteri Fahri 
Şahin, Genel Sekreter 
Yardımcısı Arap Doğan ve 
değişik yerlerden işçi 
emeklileri katıldı.

Haberi Sayfa 3'te

Av yasaklarının kalk
masından sonra
Karadeniz'den 
Körfezimize balık akınım 
görülmesiyle birlikte lam
bayla yasak avcılık 
başladı.

Geçtiğimiz günlerde

sahil muhafaza hücum
botunun arızalanarak 
İstanbul'a onarılmak için 
gönderilmesini fırsat bilen 
balıkçılar lambalarıyla 
körfeze adeta bir şehir 
görüntüsü yarattılar.

Haberi Sayfa 3'te

TINGIR...

fJnan. ^cuntı

yolu kaldırım
taşi gediğine uyapımı 

davam ediyor
Belediye Fen İşleri 

Müdürlüğünce Manastır 
Bölgesinde çalışmalar hızla 
sürdürülüyor.

Küçük Kumla yolunun 
geliş ve gidiş yönünde 
yapımı başlayan tratuvar 
çalışmaları ise sürüyor.

Yol sorunun çözüme 
kavuşmasıyla Manastırın 
çevresinin değişeceğini 
söylediler. Haberi Sayfa 3’te

“Köşemden” Yılmaz Akkılıç
2. Sayfada 
“Yazıyorum” Necati Kartal
2. Sayfada 
“Renkler”Gonca Yerliyurt
3. Sayfada
“Yan Şaka Yan Ciddi” |
Erol Gürçay 5. Sayfada

VAY BE!...
ALİ OSMAN SÖNMEZ, GIRGIRINA 

MİLLETVEKİLİ OLMUŞ,
NE GIRGIRINA,
HALEL GELMESİN DİYE TINGIRINA...



T

Opera seyreden ilk OsmanlI
Yirmlsekiz Mehmet Çelebi, 18. 

yüzyıl osmanh devlet adamlarından, 
tarihimizin "Lale Devri" adıyla anılan 
döneminden önemli görevler almış - 
oğlu Salt Çelebi (sonra paşa), anım- 
sayacaksınızdır, İbrahim Müteferrika 
ile birlikte ilk "OsmanlI Basımevi"ni 
kuran kişi olarak uygarlaşma 
sürecinde yerini alacaktır-. Yirmisekiz 
Mehmet Çelebi uzun süre devlet 
hizmetinde bulunduktan sonra, ünlü 
"Patrona ayaklanması"nın ardından 
gözdep düşerek. Kıbrıs'a sürülmüş ye 
1732'de Lefkoşe'de ölriiüş..;.

Çelebi, OsmanlI'nın barış arayışları 
sürecinde Parisseferliğine atanmış. 
İ1721 yılı mart ayı başlarından temmuz 

sonuna değin Parist'te kalmış. Gerek 
bu ğöreViyler ilgili ânilar'Mı, gerekse 
gidiş ve dönüşünde yaşayarak tanık 
olduğu olayları Fransa Seyahatnamesi 
adıyla yazıya dökmüş.

Yıllar sonra bu yapıt, Şevket Rado 
tarafından sadeleştifllerek 1970'te 
"Hayat yayınları" arasında yayım
landır '

Seyahatname her yönüyle merak ; 
uyandırıcı. O çağda Osmanlıcın 

Batı'ya, Batı'nın OsmanlI'ya bakış 
açılarını sergilemesi bakımından önem
li bir kaynak. Ama özellikle "opera" 
seyreden -galiba- ilk osmanlı bireyi 
olarak kağıda döktüğü izlenimleri son . 
derece ilginç, “i

Bugün, siyâset aleminin "hay ü 
huy"u arasında, okurlarıma biraz soluk 
aldırabilmek umuduyla Çelebi'nin 
Seyahatnamesi'nden opera İle ilgili 
pasajlar aktaracağım...

* * ; * ! ’

"Paris şehrine mahsus bir ovun 
var imiş. Opare (opera) derler imiş. 
Acaip san'atler gösterir imiş. Ol 
şehre mahsus İmiş- oysa Batı'da 
opera Rönesans'la birlikte sahnelen
meye başlanmış-. Şehrin kibarları 
vanrlşr, Vasi (o sıra 10-11 yaşında bir 
çocuk olan Kral Louis XV'in vasisi) 
dahi ekseriya varır, Kral bile ara sıra 
gelir imiş. Birgün bizi Vasi Merşal 
davet etti. (...) Vasi'niı^ sarayına 
bitişik bir yere vardık. Ol sarayı mah- 
suâ opare için yapılmış. Rütbesine 
göre herkesin mahsus oturacak yer
leri var.

j Bizi Kral'ın oturduğu yere 
götürdüler. Kırmızı kadife ile döşen
miş idi. Vasi Merşal dahi gelmiş, 
yerinde otururdu. Her taraf erkek ve 
kadın ile baştan başa dolmuş idi. Ve 
yüzden fazla çeşitli saz hazır idi."

"Önümüde sazendelerin olduğu 
mahalde, işlemeli bir büyük perde 
asmışlardı. Tama yerleşildikten 
sonra birden bire ol perde kaldırılıp 
ardından bir büyük saray zuhur eyle
di. Sarayın avlusunda oyuncular 
kendilerine mahsus elbiseleriyle ve 
yirmi kadar peri yüzlü kız pırıl pırıl 
taşlı elbise Ve fistanlarıyla meclise 
parıltılar saiup, sazlar dahi hep blrd- 
en nağmeye giriştiler. Bir müddet

raksolunup, sonra opareye 
başladılar.

Bunun aslı bir hikayeyi canlı göster
mek. Her hikayeyi bir kitap edüp bas
mışlar. Hepsijoituz kitap olmuş. Her 
birinin adı var.* Her mecliste bir başka 
hikayeyi henüz oluyormuş gibi göster
diler.

Bizim - olduğumuz mecliste bir 
padişah var4®iş. Bir başka padişahın 
kızına âşık blup istemiş. Amma kıZı 
dahi bir başka padişahın oğluna aşık 
İmiş. Arşlaıin'ğa {geçen halleri fyni ile 
gösterdiler. Mâsela padişalBkızın, 
bahçesine yaracak oldu; Önümüzdeki; 
saray bir anda kaybolup yerinde bir 
bahçe zuhur etti ki, limon ve turuç 
ağaçlarıyla dolu idi. („X".

"Bu oparenin kibar takımındân bir 
itibarlı kimse Nazır'ı var. Masrafı çok 
bir sanat olmağla gelirini dahi 
düşünmüşler ve büyük devlet mâlı 
bağlamışlar."

"Ve bir vakit oldu ki, dua İçin 
kilise ye varacak oldu. Ol bahçe 
yerinde gerçekten bir büyük kilise 
peyda oldu. Aralarını soğutmak ve 
ayırmak için sihirbaza müracaat ikti
za edüp türlü türlü sihirler gösterüp 
ateş oyunları ettiler."

"Kral sarayında, divanhane 
tarafında böyle bir cemiyet için mah-, 
sus bir rakıshane yapmışlar. 
Evvelkinden büyük bir gayet tekel? 
lüflüdür. Divan somâki mermerden, 
yaldızlar içinde acaip tasvirler ile 
süslü. Tavanına varıncaya dek dört 
kat localar yapılmış. Jengari (bakir 
çalığı rengi) mermerden trabzanlârı 
ile gayet boş bir mâhaldı. 
Vardığımızda kibar karıların çoğu 
altınlar içinde bir ziynete bulanmış 
mücevher elbiseler ile gelmişler, her 
biri bir locada oturmuşlar idi."

Opera seyreden ilk OsmanlI'nın 
anlattıkları böyle. Sanırım birâz abart
mada var. Ama gerçek işu ki;/Doğû'dâ 
skolastiğin egemenliği butun ağırlığıyla 
hüküm sürerken, Batı rariştokrâşisi1 ile: 
de olsa- kısır döngüsünü kirmiş, sanat
sal zenginliğin ö„ başdöndürücü 
dünyasıyla tanışmıştı '

Çelebi'nin anılarını aktarırken 
Saruhan Ayber uğradı, ne yazdığımı 
sordu, anlattım.

Güldü, ''Osmanlı operayı ilk kez 
seyrediyor ama, aslında o sıralarda 
operaya girmişti" dedi. ’

Doğru, Batı'nın operalarında Doğu 
ve Osmanlı vardı, amâ yar ojduğup^ 
geç öğrendi.

İlk türk operâsını 1916,'yla 1920^ 
arasında Bursalı şanatçı Mehmet Baha 
Pars besteledi: Abdülhak Hamit'in 
Nesteren'iydi bu. Ama sahnelenen ilk 
türk operası, Atatürk'ün isteği üzerine 
Ahmet Adnan Saygun'ün 1934'te 
bestelenerek Rıza Şah Pehlevi oftü- 
runa sahnelenen iözsçy'dur.,

Hayli gecikmişiz değil mi? ... '

Adlije Yazi hleri 
Müdürü emekli 
oldu

Gemlik Adllyesl Yazı İşleri 
Müdürü Sadık Şafak emekli! 
oldu.

İlçemize 1987 yılında 
atanan Sadık Şafak 10 
yıldır görev yapmaktaydı. 
ŞaraR? emelcmİKKnakkınl 
kazanmasına karşın görevi
ni sürdürüyordu.

Geçtiğimiz ay enrSklI 
olan Sadık Şafak'a 
arkadaşlara ^qfTg||nl? 
cumdrteşi .gâc^şi Atapner 
Turistik Tesislerinde “Veda 
Yerheği" verdi,

•’ Bütsb'feski |lrMil1t'’Eğlİİni' 
r(P>! 11 Ih a’h °1 '0 dğa h1 

ğö^lidiğT kalp krizi sohüeu 
vefat etti.
11U!zu h1 yıll d r| Bu rsa -Et k ek 
LI&^Fnhüdüriıİjğü görevini 
yürüten İlhan böğan^kirkez 
deiil MlllkEğitirn Müdürlüğü 
he ğetlrildL ö

Sono'plaıfgk RefahYol: 
hükümeti sırasında İl Milli, 
Eğitim müdürlüğü görevini 
yürüttüğü sırada görevin
den alınan Doğan, emekli 
liğini istemişti.
4 ®Bir süredir e m ek laiğin 
tadını çıkaran Ilhan Döğbn 
5dpn KüçükKumla'daki: 
evinde dinlendikten sonra 
doğum yeri oIan Gürle 
Köyüne gitti. Saat 14.oo 
sıralarında şiddetli bir kalç 
krizi geçiren ilhan Doğğ^, 
Odfetahaneye kaldırılmasına 
karşın kurtarılamayacak 
■öldü.

59 yaşında &ldn sevilen 
eğitimci İlhan Doğan dün 
G ü r I e köy ü n d e t o p r a ğ a 
verildi.0 n
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Gemlik Belediyesi Türk 
Sanat Müziği ’KÖtosü ArdhR 
ayında verecekleri konSÖY 
için çblışm'diârİriitühri'hızıyla 
sürdüjüyçr. .,

Belediye meclis,odasın
da perşembe pa^ar 
günlen yapılan, çalışmaya 
enstürman çalan ’ ve 
koroca,katılân; elemanlar 
katılıyor.

Belediye Sanat vş Kültür 
Derneği tarafından iki yıldır 
yürütülen çalışmalarda 
Burşa;; Beleşçiye: konserydfu 
varı Müdütü1've Şefi ünlü 
besteçl'Erdlhç Çelikkol'un 
^gözeprıplhda ve Hgsan 
Soysal'ın ır destekleriyle 

Asffigürülen çalışmalar hız-- 
lahdi.
>^walıkf ayı İçinde verile
cek dtdnl!g'ölendksel kış 
konserinin pazar' günü 
yc|bılan 'çalışmalarını' 
Belediye Başkanı' Nurettin. 
Avıçi da :lz|edi-

YazıYorum
Necati Kartal

4077 Sayılı Tüketici 
Yasası

Avrupa’nın 1850’lerden başlayarak, 1920'lerde 
uygulamaya soktuğu “tüketici hakları”, Türkiye'de 
23.2.1995 tarihinde 4077 sayılı yasayla, kanun
laştırıldı. Adına da “Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun” dendi-ve aynı yılın Eylül ayında 
yürürlüğe girdi.' ’ * ..

Evet “tüketici hakları” kanunlaştırıldı kanun
laştırılmasına da, bu,: yasa tüketiciye kadar yansıdı, 
mı? Bu bilinmiyor! Bilileri durumu ise, tüketicinin Bun
dan “bi-haber” olduSi-.gr
ı Peki ya tüketiciye mal ve hizmet sunan “üreticiyi 
da muhattab firmalar” biliyor mu? Bu da muamma!

Şileni kurala uyıiyorTnu derseniz,, yanıtı (genel 
istatistiklerde) % '34 irrtfşL Neyiri^yüZde üçü diye1 
sorarsanız, tabii ti bütün ticari mal veİnizmet urSen 
bütün firmaların değil! Hepsi işin içine girerse, bu oran 
“onbinde bir”Hre düşer...

. Bu yüzde-ü<&marka olarak tanınan müesseseler^ 
imiş.- Tabi bu konuda” çok ciddi envanterler bulun
madığı İçin somut bilgi veremiyoruz., f
î Tüketici yasası nedir?

23.2.1995 târihiıide çıkarılan 4077 sayılı yasa, bir
inci kısımda Üç âna bâşlık altında toplanmış ve şöyle' 
tanf ediliyor.

Amaç: ' ‘
Bü'kanunun'amacı ekonominin gereklerine ve 

kamu yararına uygun olarak, tüketicilfin-’Sağlıltve 
güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydın
latıcı, eğitici, zararlarını tâzrriin edici, çevresel tehlike 
terden ‘korumasını sağlayıcı öhlâmieTPâlmaMve 
tüketicinin kendilerinin koruyucu. girişimMİ 
özendirmek ve bu konudaki poliîikalârfflhşiuştunk 
masında gönüllü örgütlenmelerini teşvik etmeye ilişkin 
hususları düzenlemektir. _■

Kapsam :
Bü kanun 1.' maddede belirtilen amaçlarla mal ve 

hiZmet piyasalarında tüketicinin taraflardanîtfrini oluş
turduğu her türlü hukuki işlemi kapsar. SR

Tammlşr: ‘
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
b) Bakan : Sanayi ve Ticaret Bakanı
c) Mal: Ticaret konuşu taşınır eşya I
•d) Hizmet : Bir ücret veya menfaaf karşılığında 

yapılan bedeni’veya fikri faaliyetlerim ■, i
e) Standart: Türk standardını.
f) Tüketici : Bir ufal veya hizmeti özel amaçlarla 

satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek 
veya tüzel kişi.' 1

ğ) Satıcı : Kamu kurum ve kufülüşlçri dâhil olıiıf 
üzere,; tüketiciye hizmet sunan gerçek ve tüzel kişileıi.,

h) İmalatçı/üreticî: Kamu kurı/m ve kuruluşlâıida' 
dahil olmak Tizere tüketiciye sunulmuş ölân mal veya1 
hizmetleri .ya da bu mâl veya hizmetlerin hammaH 
delerini yahut ara mallarını üretenler.,c-

ı) Tüketici Örgütleri : TüketiciDin korunma»; 
amacıyla-kurulan dernek, vakıf ve »tüketim. koopMI 
tiflerini ifade eder.

‘Yasa bu amaçla “Tüketici Konseyi’’,: “Tüketici 
Sorunları Hakem Heyeti”, ve ■ “Tükeljd 
Mahkemeleri” gibi kurumlar oluşturmuştum j

Avrupa’nın 100 yıl önce almış olduğu bu 
mesafeyi medyanın, resnii ve sivil kurumlanıl 
yardımıyla kısa sürede almak dileğimle, mutlu 
umutlu kalın...' * .,û'' ! \'JÖ 3J . T9 - ’ J
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gazetelerine vereceğidir 
ilanlarınız için 
BİZİ ARAYIN!

Bir telefonunuz yeterli...
Teli'şİ'SsZ^I

Fax : 513 35 95



14 Ekim 1997 Salı Körfez Sayfa: 3

Belediye Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı;,,-*-

220 milvon lira oldu
[. Belediye Meclisi Ekim 
ayı olağan toplantılarının 
ilki geçen hafta perşem
be günü yapıldı.
I Toplantıda Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
maaşı İçişleri Bakanlığı 
Mali İdareler Genel 
Müdürlüğü genelgesi 
doğrultusunda 220 milyon 
liraya yükseltildi.

■Bir önceki toplantının 
tutanağının okunarak 
kabul edilmesinden sonra 
CHP Belediye Meclis üyesi 
İbrahim Koç, tarafından 
yazılı olarak divana ve

rilen önerge okundu.
Önergede, Gemllk'ln 

birinci derece deprem 
kuşağında olması 
nedeniyle çok katlı 
yapılaşmaların tehlike 
arzedeceğl.bu konunun 
yeniden ele alınarak 
mecliste görüşülmesi 
istendi. Önerge kabul 
edilerek, gündeme alın
masına karar verildi.

Daha sonra gündem 
maddelerinde bulunan 
1998 yılı bütçe ve tarife 
lerle ilgili konular korhis 
yonlara havale edildi.

MAAŞ YÜKSELTİLDİ
Daha sonra ele alınan 

belediye başkanının 
maaşı konusuhda İçişleri 
Bakanlığı Mali İdareler 
Genel Müdürlüğünce 
yayınlanan genelgeye 
göre, belediye başkan; 
larınin maaşlarının taban 
ve tavan sınırlarının belir
lenmesi konusu görüşüldü. 
ANAP'lı üyelerin verdikleri 
öneriye göre belediye 
başkanının maaşının 220 
milyon liraya yükseltilmesi 
istendi. Buna karşın Refah 
Partisi ve DYP'den 
Mehmet Bayraktar.

Manastır yolu 
kaldırım yapımı 
davam ediyor

Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğünce Manastır 
Bölgesinde çalışmalar 
hızla sürdürülüyor.

Manastır bölgesinde 
^meydana gelen hızlı 
•yapılaşma nedeniyle 
öncelikle alt yapı çalış
malarına önem veren 
belediye, kanalizasyon, 

;su ve yağmur giderlerine 
ait boruları döşedi, bazı 
[yerlerde beton duvar 
^yaptırdı.

Küçük Kumla yolunun

geliş ve gidiş yönünde 
yapımı başlayan tratü- 
var çalışmaları ise sürüy
or.

Marastır Bölgesinin yol 
parke döşeme çalış- 
malarınında başladığını 
belirten ilgililer, çalış
maların bu bölgede 
yoğunlaştırılacağını, yol 
sorunun çözüme kavuş
masıyla Manastırın 
çevresinin değişeceğini 
söylediler.

işçi Emeklileri Derneği 
Genel Kurulu yapıldı

Türkiye İşçi Emeklileri 
| Gemlik Şubesi Olağan 
i Genel Kurul Toplantısında 

Faik Yumru yeniden
I başkanlığa seçildi.
[ Geçtiğimiz hafta 

Bayraktar Düğün Salonun 
îda yapılan kongreye 
[Türkiye İşçi Emeklileri Mali 
[Sekreteri Fahri Şahin, 
I Genel Sekreter Yardımcısı 
■ Arap Doğan ve değişik yer- 
I erden işçi emeklileri 
I katıldı.
■ Kongrenin açılış konuş- 

I masını yapan Faik Yumru, 
I sert konuştu. Yumru şun- 
I lan söyledi “Siyasi 
■ oluşumlardan maddi ve 
■ siyasi gelecek bekleyenler 
■ arkalarına kartelci basın, 
■ tekelci sermaye ve 
■ yozlaşmış, ideolojileşmiş 
■ sivil kuruluşları alıp, kurum 
■ ve kuruluşlar ile kişileri kar- 
■ lalama ile oluşan ortamdan 
■ •stıfade ederek, güven kay- 
■ Detmemize sebep 
■ Duşlardır” dedi. Güven 
■ boşluğundan dünya ile 
■ [antegı-e olamadığımızı 
I söyleyen Yumru, bu ortam- 
I iaî. , yapılan zamların 
I emekliler ile dar gelirlileri 
I rerı2,an ettiğini söyledi.
■ Refah Partisi ilçe 
■ Başkanı Ali Kahramancın 
■ •ekiz yıllık kesintisiz eğitimi 
■ eleştirmesi üzerine işçi 
■ emeklileri protesto yağdır 
■“!ar' kahraman konuş- 

Jn"•asını yarıda kesmek 

zorunda kaldı.
DYP İl Başkanı Gazioğlu İse, 

sekiz yıllık kesintisiz eğitim 
yasasının eksikliklerinin zamanla 
giderileceğini, sokağa dökül
menin sorunları çözmeyeceğini 
ifade etti. Yapılan seçimlerde 
yönetim kuruluna Hüseyin Tutar, 
Nurettin Bay, Şükrü Kocabıyık, 
Celalettin Alemdar ve Seyfettin 
Şeker seçilirken, denetim kurulu
na ise Şükrü Can, Kemal Bala ve 
Mahmut Şener seçildiler.

Hücumbotun onarımını fırsat bildiler

Denizlerde avlanma 
yasağının kalkmasından 
sonra son günlerde. 
Körfez'e başlayan balık 
akını üzerine, kendini 
bilmez bazı balıkçılar, 
lambayla avcılık yap
maya başladılar.

Su Ürünleri Yasasına 
karşın Körfez'de lambay
la balık avlanması üzer
ine vatandaşlar tepki 
yağdırdı.

Yasak avlanma 
yapan balıkçılar birkaç 
günlük vurgunu kar 
sayarken, kaçak avlan
mayı önlemek İçin

Nurettin Bay, Kadir özay- 
dınh başkan maaşının 180 
mllybn • lira olmasını 
önerdiler. DYP'II üye Emin 
Bora'nın çekimser kaldığı 
dyldmada Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
190 milyon lira net olan 
maaşı 220 milyon liraya 
yükseltildi. Toplantıda 
ANAP'lı Arslan Özaydın- ile 
iRP'den N. Yurtlu bülün- 
ırıadılar.

Belediye meclisi 
dnümüzdeki hafta İhlarla 
ilgili konuları görüşmek 
'üzere yenideh
toplanacak.

Taksi durağı nihayet 
taşındı

■ w

Iİİİİİİ'

SİKİ
İlce Trafik Komisyonunun 

geçtiğimiz yıl aldığı karar 
doğrultusunda Ahmet 
Dural Meydanında düzen
leme çalışmalarına baş
landı.

Komisyon, Ahmet Dural 
Meydanında bulunan Birlik 
Taksi Durağı'nın belediye 
nin karşısındaki yokuşa alın
masına, meydandaki oto
büs durağının İse kaldırıl
ması kararını almıştı.

Otobüs durağının ve 
burada bulunan lostrc 
salonunun belediye tarafın
dan kaldırılmasına karşın,, 
bir yıldır takşi yazıhanesi 
nedense İlçe Trafik 
Komisyonu kararında beiı - 
tilen yere taşınmamıştı.

Geçtiğimiz hafta taksi 
yazıhanesi yeni yerine 
taşınırken, boşalan durak 
yerleri yıkılarak belediye 
tarafından yeniden düzen
lenecek. Böylece Ahmet 
Dural Meydanında daha 
geniş bir alan meydana 
gelecek.

Körfez'de oluşturulan, 
hücumbot'un 
İstanbul'da anarımda 
olması yasak avlanmayı 
hızlandırdı.

İlgililer, kendilerine 
lambayla -avlanma 
konusunda şikayetin 
geldiğini, ancak yasak 
avlanmanın takibini 
yapacak aracın bulun
maması nedeniyle bir 
?ey yapamadıklarını, 
stanbul'da bulunan 
hücumbotun İvedilikle 
Körfez'e çağrıldığını 
söylediler.

rviu . I

Gemlik .Halk -’Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünce 
Kuafprlük ve ‘Kalorifer 
Ateşçişi Yetiştirme kursları, 
açılıyor.. ’

Gemlik Halk *• Eğitlfni 
Merkezi Müdürlüğünden, 
yapılan açıklamaya göre, 
kuaförlük kuraldrı 11- Kasım 
gıiınü başlayacak.

Kısa sürede meslek 
sahibi olmak isteyenlerin 
Halk . Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğüne, başvurarak, 
curadan aldıkları formu 
doldurarak kayıtlarını yap
tırmaları gerekmektedir.

Halk Eğitimi
Merkezinden bu iki kursun 
/anında diğer kuraların da 
açılacağı belirtildi.

yeniden 
düzenleniyor

26 Ekim 1997 günü kış 
saati uygulamasına geçilmesi 
nedeniyle 26 Ekim gecesi 
saatler O2.oo'den itibaren bir 
saat geri alınacak.

Resmi kurum ve kuru
luşlarda mesai saatleri de 
değişecek. 27 Ekim 1997 
pazartesi gününden başlamak 
Üzere mesai saatleri, sabah 
O8.oo ile 12.oo, öğleden sonra 
ise 13.oo ile 17.oo olacak.

= Gonca YERLİYURT

Buda ve Peşte
Ölümünden birkaç saat önce Sokullu Mehmet 

Paşa’ya “Lala, zafer davulları neden duyulmaz” 
diye sormuştu. Ne yazık ki son zaferini göremedik 
Hünkar, yaşamına uygun biçimde ve askerlerinin 
arasında savaş alanında öldü. Sultan’ın naaşının 
yumuşak kısımları ve kalbi altın bir kaba konulduktan 
sonra çadırı içine kazılan çukurda ebedi dinlenmeye 
bırakıldı. Vücudu İstanbul’da Hassa Başmimarı 
Sinan’ın yaptığı türbede yatıyor.

Baki’nin mersiyesinde dediği gibi;
“Minnet hüdaya iki cihanda kılub said
Nam’ı şerefin eyledi hem gazi, hem şehid”
Hünkar; Kanuni Sultan Süleyman.
Yer; Macaristan-Zigetvar
Tarih : 5 Eylül 1566
4 asır sonra yağmurlu bir temmuz günü 

Budapeşte’yi uçaktarf ilk kez gördüğümde garip bir 
huzursuzluk vardı içimde. İki asra yakın Türk egemen
liğinde kalan bu topraklarda sanki bizden bir iz aramak 
üzere gelmiş gibiydim.

Biraz gururlu, biraz buruk.
Nehirlerin anası; soylu, görmüş geçirmiş, nazlı bir 

edayla süzülüyordu.
İçinden su geçen her şehir gibi güzeldi Budapeşte.
Avrupa’nın ortasındaki toprakları zaptedip yönetme 

cesaretini ve gücünü taşımanın verdiği gururla, 
buraları terketmek zorunda kalmış olmanın verdiği 
burukluğu beraber yaşıyordum.

OsmanlI’nın yükselişinin doruk noktasını 
simgeleyen Kanuni döneminde zaptedilen onların 

. Budapeştesi, bizim Budinimiz-savaşlar aşklar 
yaşamış, hırpalanmış, örselenmiş, sevilmiş, acı çek
miş bir kadın gibi mağrur asırlara direniyordu. Şövalye 
zırhlar!, asilzadeler, kaleler, kiliseler, camiler, hamam
lar, tren rayları, köprüler...

Her biri bir köşebaşında sahibini arar gibi duruyor. 
Görmek isteyen gözler için Budapeşte tam bir şölen. 
İhtişam ve sefalet iç içe.

Bu topraklar üzerinden geçenlerin izlerini arayanlar 
için ayrıntılar kalmış sadece.

Meşhur Macar Gulaş’ın aslında bu seferler sırasın
da Osmanh askeri için pişirilen ve kulaşı denilen 
yemek olması, ya da kapıya kapu demeleri, Gül 
Baha’nın, son vali Arnavut Abdurrahman Abdi 
Paşa’nın “kahraman düşman” sıfatı ile sessizlik 
içinde Buda kalesinde yatması, izleri sürenleri 
Budapeşte’de bekliyor.

Şimdilerde Avrupa’nın ortasında AvrupalI olmayı 
düşleyen bu şehir paşazadesinin anılarını ve belki de 
her şeyini satılığa çıkarmış.

Her şey çok turistik, her şey üstünü biraz kazıyınca 
çok üzücü.

Ama Tuna aynı Tuna.
Nehirlerin anası; soylu, görmüş geçirmiş, nazlı bir 

edayla süzülüyor.
İçinden su geçen her şehir gibi güzel Budapeşte... 
Tüm burukluğuna rağmen güzel.

gonca @ asel.net.tr

Küçük Kumla’daki yazlık evinde hizmetçisiyle 
dost hayatı yaşıyormuş .

Nuray Yağbasan adlı emekli 
(50) kendisinden ayrı yaşayan 
eşi Mehmet Emin Yaabasan’ı 
(50) birlikte yaşadığı Müzeyyen 
Hepçalış ile birlikte zina suçun
dan bastırdı.

Yanlarında hizmetçi olarak 
çalışırken, eşiyle gönül ilişkisi 
kuran Müzeyyen Hepçalış’a 
Küçük Kumla’da ev aldığını 
öğrenen Nuray Yağbasan, 
Kumla Jandarmasına başvu
rarak, zina ihbarında bulundu. 
İhbarı değerlendiren ekipler, 
eve baskın düzenledi. Ancak 
Müzeyyen Hepçalış’ı komşu 
balkonunda buldular.

Kanser hastalığına yaka
landıktan sonra evlerine 
Müzeyyen Hepçalış’ı bakıçı 
olarak aldıklarını söyleyen dertli 
kadıp, bir süre sonra kocasının 
hizmetçi ile evi terkettiğini ve 
kendileriyle ilgilenmediğini 
söyledi.

ikinci kez aynı kişiyle 
basılan Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünde görevli Mehmet 
Emin Yağbasan’ın boşanma 
davası açmasını isteyen Nuray 
Yağbasan “bu olaydan sonra, 
kocam boşanma davası açsın, 
bana 4 milyar lira ödesin, 
yoksa onu boşamam” dedi,

asel.net.tr


14 Ekim 1997 Salı Körfez
Sayfa: 4 ,,

GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 
SAĞLIK GRUB BAŞKANLIĞI

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin Bevliye malzemeleri ihalesi 84/821.3 sayılı kanunun 29.A ve 
müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜyle eksiltmeye 
konulmuştur. İhale 22.10.1997 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner 
Sermaye Saymanlığında.ücretsiz görülebileceği gibi istendiği taktirde 3.000.000 TL 
bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle 
birlikte teknik şartnamede hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar 
Dönersermaye saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul 
edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI GEÇİCİ TEMİNATI

1-Bevliye 2 kalem 4.281.000.000.- 128.430.000.-
malzemesi

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1-Bevliye 22.10.1997 10.oo’da
malzemesi

SERBEST KÜRSÜ Ercin BEKMEZCİ
Gemlik Çıraklık Eğitim 

Merkezi Müdürü

Çıraklık ve Meslek Eğitimi Haftası

Takoğraflara sıkı denetim
Yük ve yolcu taşımacılığı 

yapan araçların takograflarına 
sıkı denetim getirildi.

İçişleri Bakanı Murat 
Başesgioğlu, 80 il valiliğine 
hemen uygulanması talimatıy 
la bir genelge gönderdi.

Genelgede, yük ve yolcu 
taşımacılığı yapan otobüs, 
kamyon ve çekici türü araç 
sürücülerinin nız limitlerini ve 
çalışma sürelerini denetim 
altına almak için takoğraf

uygulamasının öneminine 
dikkat çekildi.

Genelge uyarınca bundan 
böyle sözkonusu araçlar, 
elektronik takoğraf taktırma dan 
tescil edilmeyecekler.

Taşıt muayene istasyonları 
her ne şekilde olursa olsun 
elektronik takoğrafı
bulunmayan kamyon, çekici ve 
otobüslerin fenni muayenesini 
yapmayacak.

Yolcu taşıma belgesi alan

firmalar adına çalışan otobüsler 
ile turist taşımacılığını yapan 
otobüslerin takograflarından 
hergün hazırlanacak raporlar 
30 gün süreyle saklanacak.

Genelgede ayrıca, otobüs 
terminallerinde 
görevlendirilecek trafik 
polislerince sürekli takoğraf 
Kontrolü yapılacağı şehir giriş 
ve çıkışlarında da benzer 
denetimlerin sıklaştırılacağı 
kaydedildi. (A.A.)

fflH OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

20 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 

KAŞE ve MÜHÜR 
YAPILMAKTADIR

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK
Tel : 5131797 Fax : 5133595

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
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
TEL: 0(224) 513 02 34 FAX: 514 H 48 ,

■ | ÇatŞ< Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: l No: 4 GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

13 Ekim 1997-19 Ekim 1997
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 

karşılaşılan en önemli problemlerden biri yetişmiş 
becerili insan gücünün yetersizliği idi. Atatürk bu 
konuya özel ilgi göstermiş ve ilgilileri uyarmıştır.

1923 yılında yapılan İzmir iktisat kongresinde 
çırak okullarının açılması teklif edilmiştir. 1938 
yılında yürürlüğe giren 3457 sayılı kanunla çırak, 
kalfa ve ustaların mesleki bilgilerini artırmak için 
işletmeler mesleki kurslar düzenlemekle 
görelendirilmiş ve 1942 yılında Devlet Yolları 
İşletmesi ilk çıraklık okulunu açmıştır. Daha sonra 
Kayseri’de Uçak Fabrikasında, Kırıkkale'de 
Makine Kimya Endüstrisince Çıraklık okulları 
açılmıştır.

Resmi Gazetede 05.07.1977 tarihinde 
yayınlanarak yürürlüğe giren 2089 sayılı çırak, 
kalfa ve ustalık kanunu ile Çıraklık Eğitimini 
yürütme görevi Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığına verilmiştir.

Nüfusunun büyük bir bölümü genç olan 
ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesinde yer 
almasını sağlamak amacıyla mesleki ve teknik 
eğitime büyük önem verilmiştir. Ekonomideki 
yerleri tüketici ve vasıfsız olan insan gücümüzü, 
üretici ve vasıflı insanlar haline getirmek için 
19.06.1986 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanan 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanunu kabul edilmiştir.

Bu kanun ile amaç : Çırak, kalfa ve ustaların 
eğitimi ile okullarda ve işletmelerde mesleki 
eğitime ilişkin esasları düzenlemektir. 507 sayılı 
Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, 5590 sayılı Ticaret 
ve Sanayi Odaları Kanununa tabii işyerlerini ve 
Kamu İktisadi teşekküllerinde çalışan Çırak, Kalfa 
ve Ustalar ile bu işyerlerinde mesleki ve teknik 
eğitim gören öğrencileri kapsar.

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Kanununun 18. maddesine göre 50 ve daha fazla 
işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi 
sayısının yüzde beşinde az, yüzde onundan fazla 
olmamak üzere, meslek lisesi öğrencilerine 
beceri eğitimi yaptırırlar. Endüstri Meslek Liseleri, 
Kız Meslek Liseleri ve Ticaret Meslek Liseleri 
ilköğretimlerini tamamlayan gençlerimizi ilgi ve 
yeteneklerine göre tercih edecekleri bölümlre 
kayıtlarını yaparlar. Kayıtlarını yaptıkları gençlere 
orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür 
verirler. Kişi ve toplum sorunlarını anlatarak 
çözüm yollarını bulmalarını sağlarlar. Ülkenin 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını 
sağlayacak bi.linci ve gücü gençlerimize 
kazandırırlar. İlgi ve yeteneklerine katkıda 
bulunarak gençleri hem mesleğe (iş hayatına), 
hem de yüksek öğrenime hazırlarlar. Gençleri iş 
ve hizmet alanlarının ihtiyaç duyduğu orta 
düzeyde eleman olarak yetiştirirler. Okullarda 
yapılan meslek eğitimini iş ve hizmet hayatının 
gerektirdiği şekilde olması için uygulamalı 
derslerin iş ve hizmet kurumlarında yapılmasını 
sağlarlar. İşletmelerde Mesleki ve Teknik Eğitim 
gören öğrenciler meslek dallarının özelliğine göre 
belirlenecek oran üzerinde iş kazalarına, meslek 
hastalıklarına ve hastalığa karşı sigorta edilmekte 
ve primleri devletçe karşılanmaktadır. Bu 
öğrencilere çalıştıkları işyerlerince yaş 
durumlarına göre belirlenen asgari ücretin yüzde 
otuzundan az olmamak kaydıyla aylık ücret 

. ödenir.
Örgün Eğitimini tamamlayan ve 507 sayılı 

Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, 5590 sayılı Ticaret 
ve Sanayi Odaları Kanununa tabii işyerlerini 
çalışan Çırak, Kalfa ve Ustalar ise Çıraklık Eğitim 
Merkezlerinde Mesleki ve Teknik Eğitim görürler.

Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Mesleki ve 
Teknik Eğitim görmek isteyen gençlerin 3308 
sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 10. 
maddesine göre 13 yaşını doldurmuş 19 
yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. 
Bünyesi ve sağlık durumu mesleğini yapmaya 
uygun olmalı. Çıraklık Eğitim Merkezlerine Çırak 
öğrenci olarak kayıtları yapılanlar mesleklerinin 
özelliklerine göre 3 ile 4 yıl arasında Mesleki ve 
Teknik Eğitim görürler. Çıraklık öğrenci yaşında 
olup ta Çıraklık Eğitim Merkezine Çırak öğrenci 
kaydı yaptırmayan işyerlerine 3308 sayılı Çıraklık 
ve Meslek Eğitimi Kanunun 41. maddesine göre 
cezai işlem uygulanır. Çıraklık Eğitim isteğe bağlı 
değil zorunlu bir eğitimdir.

Çırak öğrenciler işyerlerindeki ve işletmelerde 
meslek eğitimi gören Mesleki ye Teknik okul 
öğrencileri işletmelerdeki çalınmalarını usta 
öğretici gözetiminde sürdürürler. Çıraklık Eğitim 
Merkezlerine kaydı yapılan Çırak öğrenciler 
meslek dallarının özelliğine göre belirlenecek 
oran üzerinde iş kazalarına, meslek hastalıklarına 
ve hastalığa karşı sigorta edilmekte ve primleri 
devletçe Karşılanmaktadır. Çırak öğrencilere 
çalıştıkları işyerlerince yaş durumlarına göre 
belirlenen asgari ücretin yüzde otuzundan az 
olmamak kaydıyla aylık ücret ödenir.

Çırak öğrenciler Çıraklık Eğitim 
Merkezlerinde haftada bir gün teorik eğitim 
görürler. Bu eğitimleri sırasında 1. ve 2. sınıflarda 
Türkçe ve Meslek Matematiği 3. sınıfta ise Sosyal 
Bilgiler ve Din Kültürü ve Meslek Ahlakı dersi gibi 
kültür dersleri Meslek Bilgisi, Mesleki ve Teknik 
Resim gibi meslek dersleri de okumaktadırlar. 
Haftanın beş günü işyerlerinde usta öğreticinin 
gözetiminde pratik eğitimlerini sürdürürler. 
Çıraklık Eğitim Merkezlerinde okuyan Çırak 
öğrenciler diğer öğrencilerin yararlandığı 
(Askerlik tecili, indirimli bilet kullanım hakkı vb.) 
tüm haklardan yararlanırlar. Çıraklık Eğitimini 
tamamlayan çırak öğrencilerimiz eğitimlerinin 
sonlarında çıraklık döneminde görmüş oldukları 
derslerden kalfalık imtihanlarına alınırlar. Başarılı 
olanlara Kalfalık Belgesi düzenlenir. İşyerlerinde 
kalfa olarak çalıştırırlar. Kalfalık Belgesi olmadan 
kalfa çalıştırılamaz.

Kalfalık Belgesi olanlar Çıraklık Eğitim 
Merkezlerinde çalışma saatleri dışında açılan ve

toplam süresi üç yıl süren Ustalık eğitimi 
kurslarına alınırlar. Ustalık eğitimi kurslarının 
sonunda gördükleri derslerden başarılı olanlar 
ustalık imtihanlarına alınırlar. Başarılı olanlara 
ustalık belgesi verilir. Ustalık belgesi alanlar işyeri 
açabilirler. Ustalık belgesi olmayanlar 3308 sayılı 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 30. 
maddesine göre işyeri açamazlar.

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi 
Kanununa göre Çıraklık Eğitim Merkezlerinde 
Verilen Belgeler:

A- Kalfalık Belgesi:
1- Çıraklık Eğitimini tamamlayan çırak 

öğrencilere,
2- 3308 sayılı kanunun 35. ve geçici 

maddelerine göre imtihana girmeye hak 
kazanarak imtihanda başarılı olanlara verilir.

B- Ustalık Belgesi:
1- 1985-1986 öğretim yılından önce Meslek 

Lisesinden mezun olanlara imtihansız.
2- 1985-1986 öğretim yılından sonra Meslek 

Liselerinden mezun olanlar Ustalık imtihanlarına 
alınırlar. Başarılı oldukları taktirde,

3- Ustalık eğitimlerini başarı ile tamamlayan 
Kalfalar Ustalık imtihanlarına alınırlar. Başarılı 
oldukları taktirde,

4- Denklik değerlendirmesi sonucu doğrudan 
veya irptihanla Ustalık Belgesi verilir.

C- İşyeri Açma Belgesi:
1- Teknik Lise mezunlarına branşlarında en 

az bir yıl sigortalı çalıştıktan sonra
2- Meslek Lisesi mezunu olup aynı branşta 

Meslek Yüksek Okulunu bitirenlere
3- Fakülte mezunlarına işyeri açma belgesi 

verilir.
D- Usta Öğreticilik Belgesi:
1- Yanlarında çırak öğrenci, kalfa çalıştıracak 

olan ustalara.
2- İşletmelerde eğitim görecek olan 

öğrencilerden sorumlu olacaklara usta öğreticilik 
belgesi verilir. "

3308 SAYILI ÇIRAKLIK VE MESLEK 
EĞİTİMİ KANUNUNUN DEVLETE SAĞLADIĞI 
FAYDALAR :

1- Hızlı sanayileşme süreci içindeki 
ülkemizde, ihtiyaç duyulan vasıflı ara inşan 
gücünün süratli, ekonomik ve etkin şekilde 
karşılanmasını sağlamak.

2- Çıraklık Eğitimine devam edenler belirli 
işyerlerinde çalıştıklarından istihdam problemleri 
bulunmamaktadır.

3- Çeşitli sebeplerle eğitimlerini yarıda 
bırakmış olanların eğitim ihtiyaçlarını Çıraklık 
eğitim merkezlerinde tamamlayarak eğitimde 
fırsat eşitliğini sağlamak.

3Ş0Ş SAYILI ÇIRAKLIK YE MESLEK 
EĞİTİMİ KANUNUNUN ÖĞRENCİLERE 
SAĞLADIĞI FAYDALAR :

1- Çırak öğrenciler ve işletmelerde eğitim 
gören öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
alınmakta iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık 
sigorta primleri devlet tarafından yatırılmaktadır.

2- Çırak öğrencilerin askerlik işlemleri eğitim 
sonuna kadar tecil edilmektedir.

3- Çırak öğrenciler ve işletmelerde eğitim 
gören öğrenciler yaş durumlarına göre belirlenen 
asgari ücretin % 30'undan az olmamak kaydıyla 
ücret aldıklarından ailelerine yük 
olmamaktadırlar.

4- Çırak öğrenciler diğer örgün eğitim 
kurumlarındaki öğrencilerin yararlandıkları tüm 
haklardan yararlanırlar.

5- Mesleki yeterlilik belgeye bağlanmıştır. 
Eğitimlerini tamamlayan çırak öğrencilere 
kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlara 
ustalık belgesi verilmektedir. Meslek lisesi 
mezunlarına da ustalık belgesi verilmektedir.

3308 SAYILI ÇIRAKLIK VE MESLEK 
EĞİTİMİ „ KANUNUNUN İŞVERENLERE 
SAĞLADIĞI FAYDALAR :

1- İşyerinde çalışan çırak öğrencilerin ve 
işletmelerde eğitim gören öğrencilerin sigortaları 
devlet tarafından ödenmesi işverenlerin maddi 
yükünü azaltmıştır.

2- Çırak öğrencilerin ve işletmelerde eğitim 
gören öğrencilerin ücretleri her türlü vergiden 
muaf tutulmuştur.

3- Mesleki eğitim gören şırak öğrenciler ve 
işletmelerde eğitim gören öğrenciler işyerlerine 
daha faydalı olmakta, yapılan üretimin Kalitesinin 
yükselmesine ve iş veriminin artmasına katkı 
sağlamaktadır.

4- Öğrenciler eğitime sözleşme ile 
bağlandığından gelişigüzel işyeri değiştirmeler 
önlenmiş, iş hayatına çalışma disiplini 
getirilmiştir.

5- İşyeri açma belli kurallara bağlandığından 
gelişigüzel işyeri açılması önlenmiştir.

6- Okul ve işyerlerinde eğitim ortaklaşa 
yürütülmesi sağlanmıştır.

SONUÇ:
Gümrük Birliğine girdiğimiz bu dönemde 

uluslararası rekabet gücünün artırılmasında ileri 
teknolojinin kullanılarak geliştirilmesi ve 
üretilmesi doğrultusunda ihtiyaç duyulan vasıflı 
ara insan gücünün süratli ekonomik ve etkin bir 
şekilde yetiştirilmesi çıraklık eğitim sistemi ile 
meslek liselerinde sağlanacaktır. Çıraklık 
Eğitimine devam edenler belirli işyerinde zaten 
çalıştıklarından işsiz kalmaları mümkün değildir. 
Çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden ayrılanlara 
eğitim imkanı sağlamak suretiyle eğitimde fırsat 
eşitliğinin yaygınlaştırılmasında büyük ölçüde 
katkı sağlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki! 
Çıraklık eğitim isteğe bağlı değil zorunlu bir 
eğitimdir.

Dünyada değer biçilmesi karşılığının . 
ödenmesi en zor olan elemeği alın teridir. Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi 
“Sanatkarlar toplumda uzun çalışma ve 
çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden 
insandır."

__________________________
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SATILIK DÜKKAN
İstiklal Caddesinde 
Çarşı Meydanına yakın 
88 m2 çekme katlı
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S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatifinin olağan Genel Kurul Kongresi 2 Kasım 
1997 pazar gûnû saat lO.oo'da Infa Sitesi A 2 Blok No : 1 Hisar Mahallesi 
Jandarma karşısı adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 9 Kasım 1997 tarihinde aynı yer ve saat
te İkinci toplantı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Dian başkanının seçimi.
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
4- Tasfiye kurulunun seçimi ve tasfiye kararının alınması.
5- Dilek ve temenniler
6- Kapanış.

ALIM-SATIMDBGUVENCE

FOBM EMEAK
MİNARE İNfAAT’tan

SATILIK GAYRİMENKLLLER
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Askerliğini bitirmiş, tercihen Endüstri 
Meslek Lisesi Elk. Bölümü mezunu ve 

sürücü belgeli, servis teknisyeni olarak 
yetiştirilmek üzere 

ELEMAN ARANIYOR.
Müracaat: Arçelik Yetkili Servisi 
NOT : Mürücaatlar 20 Ekim 1997 tarihine kadar 

geçerlidir. 
İstiklal Cad. No: 58 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 22 94

Reklam, promosyon işlerinde çalışacak,

Giyimine özen gösteren,

Türkçeyi düzgün konuşan,

Maaş + prim esasıyla çalışacak

elemanlar aranıyor.
Körfez Reklam

Müracaat: Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
Gazhane Cad. No: 51/A (Fikret Oto Yanı) GEMLİK

Tel: 513 17 97

"........ ' ' 1 .......... ' ""*T

Yılbaşı eşantiyonlarınız
Körfez fteklam'ddn
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

takvim, ajanda, anahtarlık, çakmak, duvar 
ve masa saatleri, kalem çeşitleri

KÖRFEZ REKLAM
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel: 5131797 Fax : 5133595

- NATO YOLUNA YAKIN, DERE CEPHELİ, KOOPERATİFLER İÇİN UYGUN 
1700 M2, İMARLI ARSA 6 MİLYAR
- KORDONDA, DENİZE SIFIR, ÇİFT CEPHELİ 1 ODA, 1 SALON DAİRE 1
1.5 MİLYAR
- 1.5 MİLYARA 2 ODA, 1 SALON, 100 M2, KÖŞE DAİRE.
- GEMSAZ'DA DENİZE SIFIR, LEBİDERYA 240 M2, KULLANIM ALANLI | 
DENİZE 10 METRE MESAFEDE, ÖZEL YÜZME HAVUZLU, KAT KALORİFER® 
4 YATAK ODASI, 2 SALON, 2 MUTFAK, 3 BANYO JAKUZİLİ, BAHÇEDE 1 
AÇIK MUTFAK, 3 KATLI SÜPER LÜKS SARI KONAKLAR.
- UMURBEY’DE 550 M2, ARSA İÇİNDE 250 M2 KULLANIM ALANLI, 
GARAJLI 2 KATLI, 5 ODA, 1 SALON, 2 BANYO. GEMLİK VE KÖRFEZ 
MANZARALI SATILIK MUHTEŞEM KONAKLAR.

ADRES: GÜRLE İŞ MERKEZİ NO : 21 TEL: 513 42 36 GEMLİK j 
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO : 30/A TEL: 514 15 34 GEMLİK!

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 I k

Bilgisayarda risksiz çalışma
Birkaç yıldır büro 

makineleri arasında ilksıraya 
yükselen bilgisayarların 
yaygınlığı her ne kadar sınır 
tanımasa da, diğer yandan 
bu cihazların çeşitli sorunlara 
neden olduğu, yanlış şekilde 
kullanıldıklarında sağlığı 
tehdit ettiği de biliniyor. Bu 
sebeple, bilgisayar başında 
çalışan ya da günün bir 
bölümünü bilgisayar karşısın
da geçiren insanlar için 
Avrupa'da geçerli olacak 
bir dizi kural belirlendi:

AYDINLANMA : Gerek 
genel aydınlatma, gerek 
özel aydınlatmanın kişiye 
yeterli ışığı temin ettiğinden 
ve çevreyle bilgisayar 
arasındaki uygun ışık kon
trastını sağladığından emin 
olun. Yansımaları önleyin, fil
tre kullanın.

ÇALIŞMA YÜZEYİ 
Çalışma yüzeyinin yansıtma 
özelliğinin mümkün olduğun
ca az olmasına dikkat edin.

EKRAN : Ekrandaki görün
tüler sabit kalmalı, herhangi 
bir şekilde titreşimlere uğra
mam alı, karakterler doğru 
tanımlanmalıdır.

SES : Çalışılan ortamdaki 
ses düzeni, kişinin dikkatini 
dağıtmayacak şekilde 
düzenlenmelidir.

KAYIP
Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığından 11.6.1993 
tarihinde aldığım C grubu 
4.100.000.000 TLlİk 36281 
dosya numaralı müteah
hitlik karnemi kaybettim.

Yenisini alacağımdan 
eskisi hükümsüzdür.

Yakup Yaşar BEKTAŞ

eleman aranıyor
MİMARLAR ODASI GEMLİK 

TEMSİLCİLİĞİNDE
ÇALIŞACAK

LİSE MEZUNU BAYAN
ELEMAN ALINACAKTIR

Dikkat edilmesi gereken bir 
diğer nokta, çalışılan 
yüzeyde hem ekran, nem 
klavye, hem de diğer çalış
ma araçları açısından kişiye 
yeterli derecede hareket 
edebilme imkanı sağlan
masıdır.

OTURMA : Oturulan san
dalyenin yüksekliği ve eğimi 
ayarlanabilir olmalıdır. Bu 
şekilde kişi kendine uygun 
oturma pozisyonunu 
belirleyebilir ve hareket 
özgürlüğüne sahip olabilir.

■

İSTEKLİLER
GÜRLE İŞ MERKEZİNDEKİ 

MİMARLAR ODASINA 
ŞAHSEN MÜRACAAT 

EDEBİLİRLER

s



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

Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK

Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz. 

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

GEMLİK

Plan Bütçe
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Belediye Meclisinin 
Mm ayı ikinci toplantısın
la‘bütçeye 149 milyar 
900 milyon lira ek yapıldı. 
■ Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Belediye 
Başkanı• Nurettin Avcı 
Başkanlığında toplanan 
Belediye meclisinde 
gündemde bulunan ek 

ele alındı.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Komisyonundan gelen 
ek .bütçe okundu. 6 
üyenin katılmadığı 
belediye meclisinde 
ANAP'lılarla RP'liler 
arasında tartışmalara 
neden oldu.

1997 bütçesine 108 
milyar lirası perspnel 
giderleri olmak üzere.

149 milyar 900 milyon lira 
ek bütçe 4 RP'linin red 
oyuna karşın, ANAP, 
CHP ve DYP'li üyelerin 
oylarıyla kabul edildi.

Belediyö Meclisi 
perşembö günü imarla 
ilgili konuları görüşmek 
üzere yeniden 
toplanacak.

Körfez şimdi Bursa’da
Gazetemizin 25. yayın yılına girmesi nedeniyle Bursa büromuzun açılışın* 

da düzenlenen kokteylde yazarlarımız Yılmaz Akkılıç, İnan Tamer, Erol Gürçay, 
Gonca Yerliyurt ve Necati Kartal’a teşekkür ve şükran plâketi verildi. 98 
Promosyon ürünleri ilgiyle izlendi.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Teşekkürler
i Körfez’in Bursa bürosunu geçtiğimiz 
cumartesi günü açtık.
I Dostlara teşekkürler. Büromuzu çiçek 
bahçesine dönüştürdüler.
E Gemlik Körfez 25.yayın yılında en güzel 
günlerinden birini daha yaşadı.
F Fomora’nın en güzel yapılarından birinde 
açtığımız büro ile matbaacılık, ilan ve reklam 
işleri, yayıncılık ve promosyon hizmetlerini 
artık bir koldan da Büyükşehir’de de yürüte
ceğiz.

Açılışımıza katılamayan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem Saker kutlama tel
grafı çekerek bizleri onurlandırdı.

I Bursa basınının seçkin isimleri, köşe 
yazarları hep aramızdaydı. Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Meclis Başkanımız 
Mehmet turgut, Mimarlar Odası Başkanı 
Orhan Bulut, daha birçok dost biradaydık.

Kısa zamana sığdırmaya çalıştığımız 
açılışımızın davetiyelerini yazdığımız halde 
ulaştıramadık. Unuttuklarımız da oldu.

Bizi anlayışla karşılamalarını diliyoruz.
I 16 Haziran 1997 Gemlik Körfez’in 25 yayın 
yılına giriş tarihi idi.
I Gümüş yılımızda Körfez Ailesi ile birçok 
nedenle birlikte olamadık. Bizlerin 25. yıla 
gelmesinde kalemleriyle, emekleriyle yanımız
da olan, maddi hiçbir yarar gözetmeyen 
değerli dostlarım, başta Yılmaz Akkılıç, İnan 
Tamer, Erol Gürçay, Gonca Yerliyurt ve Necati 
Kartal’a Gemlik Körfez’in 25.yıl teşekkür ve 
şükran plaketini sundum.
F Güzel bir günü birlikte paylaştık.
I Bursa Haber Gazetesinden değerli 
arkadaşım Levent Gençelli, köşesinde 
açılışımız ve gazetemiz için onur verici çüm- 
leler kullandı. Bursa 200 Gazetesi magazin 
sayfasında açılışımıza geniş yer verdi.
| Gemlik’ln İmajını Bursa’ya taşımanın da 
onurunu yaşıyoruz.
[ Bir yeniliğe daha açılmanın ve başarılı 
olmanın azmindeyiz.
I Blzlere destek veren okurlarımıza, müşteri
lerimize teşekkürü borç biliyoruz.

[Erdoğan Gül göreve başladı

döndü

görevine

Ateşlf
mudanyadaki

Gemlik'teki 
başladı.

Erol > i‘ ise 
görelne 25. Yıl Plaketi: Gemlik Körfez ın 25. yayın yılına girmesi 

nedeniyle kuruluş gününde sunamadığımız plaketleri 
Bursa büromuzun açılışında yazarlarımız Yılmaz Akkılıç, 
Erol Gürçay. İnan Tamir, Gonca Yerliyurt ve Necati 
Kartal'a gazetemiz sahibi ve sorumlu müdürü Kadri Güler

Milli Eğitim Bakanlığının 
yayınladığı bir genelge 
uyarınca kadroları değişik 
yerlerde olanKİlçe Milli 
Eğitim Müdürleri asıl kadro
larına geçiş yaptılar.

Kadrosu Mudanya'da 
bulunan ve 1995 yılından 
beri ilçemizde Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevini yürüten 
Erol Ateşli asıl kadro yeri 
olan Mudanya'ya dön
erken, kadrosu Gemlik'te 
bulunan ve Mudanya'da 
bulunanllçe Milli Eğitim 
Müdürü Erdoğan Gül de 
Gemlik'te göreve başladı.

Erdoğan Gül, geçtiğimiz 
hafta perşembe günü

başlamadan ropor aldı.
İlk kadın veterinerlerimizdendi

Oktem
annesini
Ünlü yontucu Prof. Tankut 
Oktem Türkiyenin ilk veteriner 
hekimlerinden olan annesi 
Meliha öktem (85)'l kaybetti. 
Kanser tedavisi gören ve 
Küçük Kumla > da oturan 
Mediha Öktem, geçtiğim 
hafta yaşama gözlerini 
yumdu.

tgrafından kendilerine törenle verildi, 

ilçe 
jandarma 
komutanı 
evlendi

İlçe jandarma 
tanımız Üsteğmen _____
tekin geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü dünya 
evine girdi.

İstanbul da yapılan 
evlenme törenine İlçe kay
makamı Jener Can ile 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı da katıldı.

komu-
Tarkan

Gemlik Körfe Gazetesi ve Körfez 
Matbaacılık- Yayıncılık-Reklamcılık'ın 
Bursa Fomara Aytı Plaza'daki bürosu 
görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Cumartesi günü saat 14-oö'de 
seçkin konukların katıldığı kokteylle 
başlayan açılışta, Gemlik Körfez 
Gazetesl'nin 25. yayın yaşamına girişi 
nedeniyle gazetemiz yazarları Yılmaz 
Akkılıç, İnan Tamer, Erol Gürçay, Gonca 
Yerliyurt ve Necati Kartal'a gazetemizin 
sahibi Kadri Güler tarafından “Gümüş 
Yılı” teşekkür ve şükran plaketi verildi. 
Kadri Güler buraaa yaptığı konuşma
da, Gemlik Körfez'ln çizgisinden hiç 
ödün vermeden 25 yıldır yayın yaşamını 
sürdürdüğünü ve teknolojik olarak "ken
dini yenilediğini belirterek, “gazetemizin 
bugünlere gelmesinde bize yazılarıyla 
destek veren, düşünceleriyle toplumu 
aydınlatan, değerli arkadaşlarıma 
katkılarından dolayı, teşekkür ediyor, 
şükranlarımı sunuyorum. Gemlik Körfez 
yerel bir gazete olmasına karşın, etkin
liğini her dönemde sürdürmüş, Bursa 
basınına da gazeteci yetiştiren bir okul 
durumunda olmuştur. Yolumuza bun
dan sonra da devam edeceğiz. 
Bursa’da matbaacılık, yayıncılık ve 
promosyon hizmetleriyle kendimize bir 
yer bulmaya çalışacağız” dedi.

SEÇKİN KONUKLAR
Açılışımıza Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Mehmet Turgut, Bursa 
^Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri 
Kolaylı, Gemlik Mimarlar Odası Başkanı 
Orhan Bulut, DYP İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Aydın Erenoğlu ve seçkin konukların 
bulunduğu törende konuşan yazarımız.

Devamı Sayfa 4’te
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taşi gediğine
TAVAN?

VERGİ TABANA YAYILACAKMIŞ

YAYILSIN, YAYILSIN
TAVANA YAYILIP TA, TAVAN MI

ÇÖKSÜN...
ŞJnan 'Jamrt
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Yılmaz AKKILİÇ

Yusuf Büyükbaşaran ve şu günlerin medyası
Değerli dost ve gerçeğin ödünsüz savaşımcısı 

Yusuf Büyükbaşaran'ı hiç de beklemediğimiz bir anda 
yitirdik. Doğa yasaları acımasız, genç sayılacak yaşta 
ve kendisinden daha hayli katkılar umduğumuz bir 
sırada aramızdan ayrılması hüzün verici olmaktan da 
öte, inanılası değil.

Onunla ilk tanışıklığımız, 1983’te, Bursa 
Ansiklopedisi'nin ilk yayımı sırasında olmuştu. Kurtuluş 
Savaşı’nın başlangıç döneminin söylencesel kişisi 
Çerkeş Ethem Bey’le ilgili bölümün, genel kabul 
doğrultusunda ve “haksız” eleştiriler içerdiğini öne 
sürerek, “Tarihsel gerçeğe karşı nesnel ve elden 
geldiğince yansız” olunması gerektiğine ilişkin bir 
uyarı mektubu yazmıştı. Sevgili Büyükbaşaran, kendisi 
de çerkes kökenli olduğu için -sanırım biraz- duy
gusaldı Ethem Bey konusunda. Ancak çok da yanlış 
değildi karşı çıkışı, bir ölçüde haklılık payı vardı. 
Örneğin Ethem Bey ve kardeşlerinin, -İzmir eski Valisi 
Evrenoszade Rahmi Bey’in oğlunun kaçırılarak 
‘fidye’ istenmesi olayı dışında ve Albay Bekir Sami 
Beyin (Günsav) uyarılarından sonra- savaşımın ilk 
dönemlerinde önemli katkıları vardır. Bu, yadsınamaz.

Özellikle Anzavur Ahmet’in Saray destekli 
başkaldırıları sorasında, Anadolu’nun bıçak sırtında 
gidip geldiği dönemde, Ethem Bey’in Kuva-yı 
Seyyare'si bir bakıma cankurtaran görevi yapmıştır.

Oturup konuştuk, gerçeği yüzeysel de olsa tartıştık, 
bir sonuca vardık. Onun eleştirileri doğrultusunda, ikin
ci baskıda bazı değişiklikler yaptım, öyle yayınladım. 
Daha sonraları Büyükbaşaran’la aramızda, 
Anadolu’daki ulusal savaşıma yaklaşımı ve çağdaş 
dünya görüşü dolayısıyla daha bir yakınlaşma oldu. 
Birbirimizi daha iyi anladık.

Ama hemen belirtmeliyim ki, dostluğu, yanlışı içe 
sindirmek veya görmezden gelmek düzeyine asla 
indirgemeyen bir yapısı vardı. Kimi zaman karşısın
dakini sıkan inadı, inandığı doğruyu sonuna dek ve 
ödünsüz savunma kararlılığından kaynaklanmaktaydı.

Sanırım zaman zaman arayacağız sevgili 
Büyükbaşaran’ı...

★ * *
Büyükbaşaran'ın ödünsüz kişiliğiyle, büyük 

medyanın bu günlerde içinde bulunduğu durum tam bir 
çelişki oluşturuyor.

Örneğin 1997’nin temmuz ve ağustos ayları, 
medyanın BİMAŞ kanadıyla CİNE-5 kanadının düzey
siz kavgalarına tanıklık etti. Anlı şanlı gazetelerimizin 
birinci sayfalarında ve TV'lerin haber bültenlerinde, 
“tencere dibin kara, seninki benden kara” türünden 
karşılıklı suçlamalar, ipe sapa gelmez iddialar yer aldı; 
ama daha da önemlisi vatandaşa hiç utanmadan yalan 
söylendi. Ben CİNE-5’ten yanayım, ne BİMAŞ’a karşı. 
Ancak BİMAŞ'ın ve yandaşı gazetelerin, futbol 
maçlarının yayımını “ücretsiz” olarak ekranlardan 
yansıtacaklarına değin prapogandaları doğru değil; 
yanlarında kamuoyu basKiij oluşturabilmek için, 
başvurdukları bir kandırmaca. Önce bir süre gerçekten 
tıpkı CİNE-5 gibi dekoder zorunluluğu getirmeyi he 
defliyorlar.

Zorunlu olan da bu...
Ticaret, “rekabet”i kaçınılmaz kılar, kabulleniyorum 

bunu. Ne var ki, ticarette rekabet etik sınırlar içinde 
yapılmalıdır. O ticari malı veya hizmeti alan ya da kul- 
lanaları, bir biçimde yanıltmaya, aldatmaya yönelik 
olmamalıdır. BIMAŞ’la CİNE-5 arasındaki rekabette, 
etik sınırların hayli aşıldığı bir gerçektir.

Ama asıl önemlisi, kamuoyuna yansız değilse bile 
objektif bilgi sunma etiğine bağlı kalması kesin zorun
luluk olan medya, bu olayda etik dışı ticari rekabetin 
aracı konumuna indirgenmiş bulunuyor. Türkiye’nin 
basın tarihi, olayı, bu yönüyle de tesbit edecektir her
halde...

Yeni yayın döneminin ilk günü AS TV’ye konuk olan 
Bursa Barosu Başkanı Av. Ali Arabacı’nın bir uyarısı 
var, diyor ki:

“Gazeteler ve yazarlar, kendi patronlarının hoş 
karşılanması gereken davranışlarını da eleştire- 
bilmelidirler. ‘Ekmek’ ve ‘özgürlük’ karşı karşıya

EMLIK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1187
Fiyatı :20.000 TL. 

hibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER

netim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A
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Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

aacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi
Ggyhane Cad. No.: 51/A GEMLİK
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getirilmemelidir.”
Baro Başkam'nın belli sınırlar içinde yaptığı bu 

eleştiriye katılmamak elde değildir. Kamuoyunda, 
“basın özgürlüğü”nün medya patronlarının çıkarlarıy
la çakıştığı sürece kutsal olduğu izlenimi uyandırılma- 
malıdır.

Ne yazık ki, bugün Türkiye’de böyle bir kanı giderek 
yaygınlaşmaktadır...

Kuşkusuz medya da ticaret konusudur. Patron, 
maddi veya başka tür kazanç sağlamanın söz konusu 
olmadığı alanda yatırım yapmaz, eşyanın doğasına 
aykırıdır bu. Onun için medya alanına yatırıma yönelen 
“sermaye”nin, kendi çıkarı doğrultusunda birşeyler 
beklemesini anlayabiliyorum. Gazete, TV veya Radyo 
patronunun çıkarlarına karşıt yayın yapamaz, yapma
ması gerekeri, normal olan “bıTdur.

Ne var ki ‘*yazar” ya da TV veya Radyo “yorum- 
cu”su, belirli ölçüde “özgür” ve “bağımsız” olmayı, 
öyle davranmayı becerebilmeli; bu konuda, patronun
dan anlayış görebilmelidir. Öyle sanıyorum, çağdaş 
toplumun medyada en fazla gereksinim duyduğu şey 
güvendir ve bu “güven”i sağlayacak olanlar da -bu 
görüşüme karşı çıkabilir kuşkusuz- yazarlar ve 
yorumculardır.

Deneyimlerime dayanarak belirtiyorum, patron, kişi 
liğini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumayı becere
bilen yazar ve yorumcuya “anlayış”la davranabilmek
tedir. Çünkü Patron, sahibi olduğu medyanın tiraj veya 
reytinginin, -promoyon dışında- ancak kişilikli özgür 
ve bağımsız yazar ve yorumcularla belirli düzeyde 
tutulabileceğinin bilincindedir. Kaldı ki istediğinde yeteri 
kadar “tetikçi” bulma olanağı da vardır.

Altını çizmeliyim, buyazdıklarım bir genel değer
lendirmedir ve kuşkusuz “göreceli”dir, yani bana 
göredir, doğrudan hiçbir kuruma, kuruluşa ve hiç kim 
şeye yönelik değildir.

* * *
Büyükbaşaran’ın ardından, onun “doğrucu” karak

terinin çağrışımıyla üzerinde durmak istediğim bir 
başka konu da şu : Medya, özelikle de kalıcı nitelikteki 
yayınlar, “yanlış”lar veya “yanılgı”lar üzerine kurul
muş metinleri dikkatle ayırt edebilmelidir.

Yazarlar veya yazar olduğuna inananlar da, “yan- 
lış”a düşmeye, kendi “yamlgı”larının tutsağı olma
maya özen göstermelidirler.

Örneğin bir genel eleştiri amacıyla yakın zamanda 
çıkarılan Mizandaki Bursa adlı kitaptaki bazı yazılar, 
yazarlarının özel sıkıntılarını ve aşamadıkları bunalım
larını yansıtmaktadır. Kitabı yayımlayan ve bu işe 
katkıda bulunanlar, eleştirilerin etik sınırları aşmasını 
sağlayabilirlerdi. Ayrıca çok özel nedenlere bağlı 
hırçınlıkları eleştiri niyetine kitaba almayabilir, hiçbir 
gerçeğe dayanmayan iddiaların -yani 7Wra1arın- 
yayıncısı durumuna düşmeyebilirlerdi. Ama bunun için, 
o konularda bilgi sahibi olmaları gerekirdi kuşkusu^ -ki, 
bundan yoksun oldukları çok açık-. Böyle bir yapıt 
çıkarmaya kalkışanların, önce “bilgi hamallığı” ile 
“bilim yapma”nın uzak yakın ilgisi blunmadığını bile
cek, bunu algılayabilecek mapasitede olmaları gerekir
di (örneğin bu kişiler -eğer- okumuş olsalardı Azra 
Erhat’ın Mitoloji Şözlüğü’nde ‘Hylas 
söylencesi’nden nasıl söz edildiğini, ya da Bursa 
Ansiklopedisi’ne şöylece bir göz gezdirmiş 
olsalardı ‘Nika ayaklanması’ ile (İS 532) Nikaianın 
(kuruluşu İÖ. 316 olarak bilinir) hiçbir biçimde ve 
yerde ilintilendirilmediğini vb... bilir, daha dikkatli 
davranırlardı).

Onun için saygı ve özlemle anıyorum sevgili Yusuf 
Büyükbaşaran’ı. “Arkadaş, Çerkes Ethem’e fazla 
haksızlık etmişsin” derken dayanakları vardı, birbiri 
ardınca sıralamıştı onları. Katılırdınız, katılmazdınız; 
ama eleştirileriyle gerçeğin ışımasına yönelmişti 
Büyükbaşaran.

Yazık erken yitirdik!..
Bence, çabucak ve kolay unutulmayacaklar arasın

da o.
Ne mutlu!...

KAYIP
İznik Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus kağıdımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Nihan ZENGİN

KAYIP
Bursa Emniyet 

Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

9 Hükümsüzdür.
Ali ZENGİN

YazıYorum
Necati Kartal

ÖDÜL GİBİ tffl 
TEŞEKKÜR BELGESİ
Tarih 18 Ekim 1997. Yer, Bursa Fomara Meydanı, 

Aytı Plaza İş Merkezi.
Bir açılış var. Gemlik Körfez Gazetesl’ni çıkaran, 

Körfez Ofset Matbaacılık (Kadri Güler) gittikçe ! 

metropolleşen Bursa’ya yeni bir büro açıyor.
Konukların çoğu Gemlikli olmasına rağmen, 

Bursa’nın basın camiasından, Bursa 2000 köşe 
yazarlarının bir kısmı, Haber Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni İbrahim Erdoğan, Yazı İşleri Müdürü İsmail 
Korkmaz gibi ünlü isimler ile, BOSYÖD Başkanı 
Memiş Yılmam, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı gibi önemli isimlerde açılışa iştirak etmiş.

Gemlik'ten iş camiası, Ticaret Odası yöneticileri 
gibi bir kısım kurumların ileri gelenleri açılışta hazır 
bulundular.

Büro çiçeklerle donatılmış, üç taraflı sergi açılıp, I 
Türkiye'de çeşitli ünlü firmaların yılbaşı eşantiyonları I 
için hazırladığı promosyon ürünleri sıralanmış. *

Büronun dışında koridorun soluna kokteyl için I 
hazırlanmış olan masada, votka-vişne, cin-tonik, rakı | 
ve çerezler hazırlanmış.

Saat 15.oo sıralarında, açılışı yapan Kadri Güler, I 
konukları büroya toplayarak, neden ve nasıl Bursa’ya | 

geldiğini ve kısaca Gemlik Körfez Gazetesi'nin 25 I 
yılını anlatıyor. Ayrıca Bursa’daki hedeflerini de 
aktarıyor.

Sonra Gemlik Körfez Gazetesinin 25. yılı? I 
dolayısıyla halen emeği geçen köşe yazarlarını tanı- | 
tarak, başta Bursa’nın ünlü Demokrat Kalemlerinden I 
Yılmaz Akkıhç’a teşekkür plaketini veriyor.

Akkıhç, “Körfez Gazetesi’nin sadece bir ilçe i 
gazetesi olmadığını, tarihi sürecinde çok önemli | 
işlevler gördüğünü, yazı işleri müdürünün ! 
demokrasi düşmanları tarafından katledildiğini, j 
“Susmak” adlı bir yazısından dolayı gazetenin i 
kapatıldığını ve sıkıyönetim mahkemesinde yargı
landığını bu süre içersinde Gemlik Körfez L 
Gazetesi’nin yazarı olmaktan onur ve gurur duy- . 
duğunu” ifade ederek plaketini aldı.

Ardından Gemlik'in yakın tarihi sürecinde önemli 
kişiliklerinden İnan Tamer’le ilgili görüşlerini ifade 
eden Güler, Tamer’e teşekkür plaketini verdi.

Tügsaş’tan emekli ve rasyonel yazılarıyla beğeni I 
kazanan Erol Gürçay’dan sonra, yazar kadrosuna en 11 
son katılan kişi olarak beni kürsüye çağırdığında, bir 
önemli noktaya parmak bastı Kadri Güler.

“Gemlik Körfez Gazetesi, tarihi sürecinde aynı | 
zamanda Bursa Gazetelerine eleman yetiştiren bir 
okul olmuştur. Gazetemizde yetişen birçok gazete
ci bugün Bursa medyasında önemli görevler 
üstlenmişlerdir. Nitekim Necati Kartal’da bunlar- I 
dan biridir” dedi.

Evet doğrudur. Körfez Gazetesi anlayanlar için | 
önemli bir okuldur. Bunun Gemlik için bir övünç kay- I 
nağı olduğu kanaatindeyim.

Kadri Güler'in konuşmasında ikinci önemli bir 
nokta ise, gerek Bursa, gerekse ulusal medyadan 
işten çıkarılanların bir kısmı da gazetecilik faaliyetine 
ve sarı basın kartının İşlevsel durumuna Gazetesi'nde 11 
devam ettiğini aktarması oldu.

Gezetemizin köşe yazarlarından Gonca Yerliyurt, I 
ödül törenine geciktiğinden dolayı gelemedi.

* * *
Evet, 25 yaşını dolduran Gemlik Körfez Gazetesi, I 

köşe yazarlarının katkılarından dolayı “teşekkür L 
plaketi” verdi. Aslında bu bir teşekkür plaketi değil, I : 
“ödül” sayılır.

Çünkü, 25 yıl onca zorluklara katlanıp, yayın hay- i 
atına devam eden bir gazeteden plaket almak i 
“ödül”den başka birşey değildir.

* * *
Bursa, ticari, sosyal, endüstriyel ve nüfus olarak I 

hergün gelişen ve metropol bir kent olmaya başlayan I 
bir şehirdir.

Umarım, Körfez Ofset Bursa'da hedeflediği I 
başarıya ulaşır.

Umutlu ve mutlu bir hafta dileğimle...
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Bursa büromuz açıldı
Gonca YERLİYURT

Birinci sayfanın devamı 
■ Yılmaz Akkılıç İse yap- 
tğı Konuşmada Gemlik 
Körfezin 12 Eylül döne
ninde demokrasi sınavını
■erdiğini. hlçblr

Gökfu Reklam, Mod 8c Art 
Tasarım firmalarının 1998 
ürünlerlhln sergilendiği büro
muz davetliler tarafından 
gezildi.

Bu arada açılışımıza Bursa 
Büyükşehlr Belediye Başkanı 
Erdem Saker ve DYP İl
Başkanı Mehmet

grafı gönderdiler. Çiçeklerle 
donanan büromuz konuk
larımıza verilen İkramla geç 
saatlere dek dostluk ve soh
bet havası içinde geçti.

gazetede yayınlanma 
cesareti gösterllemeyen 
yazıların Körfez'de ygyın- 
landığını belirterek, 
“barışın bile yargılandığı

$an,Yj3/’ bir dönemde Gemlik
-■ Körfez, geniş bir dağıtım

aS*S>R»(| 
k nedendi 
kkâfaGfe

z Gazete 
Çenköşepa» 
i Demıfatttl 
atetrieiı 
leşinin m 
ıi sürecini «ıı

ile birçok kişiye ulaşıyor
du. Bunlardan biri de 
Barış Derneği davasın
dan yargılanan Mahmut 
Dikerdem idi. İstanbul’da 
cezaevinde yatarken 
ona gönderdiğimiz 
gazeteleri okur ve ne 
cesur yazılar yazıldığını 
arkadaşlarına anlattığını 
Kemal Anadol yazdığı 
kitabında belirtir. Gemlik 
Körfez aynı zamanda 
demokrasi şehitleri de. 
■eren bir gazetedir. Yazı 
İşleri Müdürü Cengiz 
Göral’ı şehit vermiş bu 
gazetenin yazarı olmak- 

Ran onur duyuyorum” 
■edi.
I Daha sonra söz alan 
■petemiz taşlama yazarı 
İnan Tamer gazeteciliğe 

[çocuk yaşta iken Dünya 
[Gazetesinde başladığını, 
pu sevgisinin bugün 
Gemlik Körfez
Gazetesiyle devam 
[ettiğini belirterek, 
Kemlik Körfez

Gazloğlu'da kutlama tel-

DOSTLAR BIRARADA ı.Fomara Aytı Plaza 4; katta açıjan büromuzda 1998 yolo promosyon ürünleri 
tanıtıldı. Gazetemiz köşe yazarlarına ise plaket verildi. Seçkin konukların katıldığı açılışta sıcak bir hava 
esti. Bursa ve Gemİik’in tanınmış kişileri birbirleriyle kaynaştılar.
Gemlik Ticaret Odası Başkanı, Meclis Başkanı Mehmet Turgut, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri 
Kolaylı, Bursa 2000 Gazetesi yazarları Erol Nural, Niyazi Menteş, Haber Gazetesi Genel Yayın Müdürü 
İbrahim Erdoğan, Yazı İşleri Müdürü Jsmail Korkmaz, yazar Levent Gencelli, Belediye Encümen Üyesi 
İbrahim Koç, DYP İl Yönetim Kurulü Üyfesi Aydın Erenoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi Yüksel Uğur, yazarımız İnan Tamer, Necati Kartal ve Gazetemizin sahibi Kadri Güler ile görülüyor- • 
lar. Aşağıda ise Mod & Art Moda ve Tasarım Evi sahipleri Sanatçı Emine Alkaya ile Hanife Turan, büro
muz sekreteri Nurgül Mutludoğan, gazetemiz sekreteri.Gamze Güneri, sigortacı Serap Birlik görülüyor.

izi işlerim 'Gazetesinin bir üyesi 
ırafımtaı W |maktan S^rur duyuyo- 

. lUm”dedi.
ndandoBjıp | Gazetemizin genç
nmateJ 
sinde GhII 
tan onuru■ 
(nah.
tartı#] 

eigügüM 
■plaka#

kuşak yazarlarından 
‘Necati Kartal ise, Gemlik 
körfez'de yazmanın ken- 
Bsine ’1 çok şeyler 
Kazandırdığını ve 
gazetenin bir okul niteliği

adlı oyun 
sahnelendi

taşıdığını. Gemlik
■Körfez'de yazmaktan

onur

ıra. yazar fiö
.'Belirterek, duyduğunu 

“Körfez’de

û'sûyeçş'Sf'
<adrGJer.
, tarihi# 
»eleman*#

yazan birçok kişi bugün 
■ursa’da yazıyor. Ben de 

bunlardan biriyim” dedi.
Daha sonra

■azarlarımıza plaketleri
Junuldu.

yetişe# ■ Hes Yonca, Limaksan,

ıda önemli İH.1 4M, Gıpta, Ak Takvim, 

cati Karta’j____________________

Uyuşturucunun kötülük
lerim, uyuşturucu bağım
lılığının çaresiz olmadığını 
ve bu kötü alışkanlıktan 
kurtulmanın mümkün 
olduğunu gençliğe anlat- 
mak için turneye çıkan 
Üsküdar Sanat Tiyatrosu,.. 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve Karakol 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği adına ‘'Eroin” 
adlı oyunu Milton Aile, 
Gazinosunda cuma günü 
yapılan gösteriyi öğrenci 
ler ücretsiz olarak izlediler.

ızetesı
nlik içil R

ındaiWH 
kse #4 
ı gazete^ 
urumuna^

Evleneceklerden 
“Akdeniz Anemisi” 
Iraporu isteniyor

Atatürk’e 
ta;’- 
yağıyor

Korkuyoruz
Nurcan Çakıroğlu’nu tanımıyordum. Zaman zaman 

Kim Dergisi okumama rağmen yazıişleri müdürü 
olduğunu da bilmiyordum. Ta ki geçtiğimiz haftalarda 
gazetelerde “karaciğer nakli yapılması gereken 
gazeteci Nurcan Çakıroğlu ölümle pençeleşiyor” 
haberlerini okuyana dek. Henüz 38 yaşındaki Nurcan, 
Hepatit B virüsünün yol açtığı karaciğer yetmezliğin
den geçen hafta yaşamını yitirdi. Nurcan’a karaciğer 
bekleniyor, bürokrasi hatası şeklinde haberler çık
masına rağmen kimse Nurcan için bir şey yapamadı. 
Belki birşeyler yapmak için çok geçti ama Nurcan 
gazete sayfalarından kayıp gitti.

Tüm geç kalınan bu süreçte, Nurcan, organ nakli 
ve Hepatit B virüsü konusunda kamuoyu oluşturmakla 
o unuttuğumuz gazetecilik ilkelerinden birini gerçek-* 
leştirdi.

Bilgilendirdi, dikkat çekti ve kamuya mal etti. 
Yaşamına mal olsa da.

"Nurcan Çakıroğlu adına organ nakli konusunda bir 
vakıf kurulur bu da sağlık konusunda mevcut yapıyı 
sorgulayan ve organ nakli ürerine kamuoyunu aydın
latan bir kampanyanın çekirdeği olur” diyor Nurcan’ın 
doktoru Prof. Orhan Arıoğul, Milliyet Gazetesindeki 
söyleşisinde ve ekliyor “Nurcan’ı yaşatalım”. Şöyle 
de diyebilirdi “başka Nurcan’lar olmasın”; her acı
dan, her ihmalden sonra oluşan benzer çığlıklar gibi.

Ama bu çağrıya kulak ermek zorundayız.
Düşünebiliyor musunuz ülkemizde 6 milyon kişi, 

yani her 10 kişiden biri Hepatit B virüsü taşıyor. Bizim 
için çok ciddi bir sağlık sorunu ve AlDS’den daha 
tehlikeli. Hastalığın belirtileri aşırı yorgunluk, halsizlik, 
bulantı, kusma ve sarılık olarak ortaya çıkıyor. 
Hastalığın kronikleşmesi halinde Hepatit B önce siroz 
sonra da karaciğer kanserine dönüşüyor. Ve işte o 
zaman karaciğer nakli zorunlu hale geliyor. Yani organ 
bağışı, organ nakli. Binlerce insan diyaliz makinesine 
bağlı yaşamlarını sürdürürken, binlerce kişi karaciğer 
için sıra beklerken; yine binlerce kişi sağlam karaciğeri 
ve böbreğiyle ya da nebileyim korneasıyla gömülmeyi 
tercih ediyor. Biliyorum çok acımasız ve kaba oldu 
ama bu bir gerçek.

Yaşarken değil ölüme hazırlanmak, onu düşünmek 
bile bize uzak. Ama ölüm de yaşam kadar gerçek ve 
yakın. Organ bağışının günah olduğu yolundaki söy
lentiler ise tamamen asılsız. İslam dini organ nakline 
karşı değil, üstelik onu.teşvik eden yorumlar getiriyor. 
Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerinde organ nakli 
yapılıyor. Bizde ise şu ana kadar sadece dini baskı, 

B sadece bürokrasi veya yasal düzenlemeler değil, 
sanırımsadece korku.

Çünkü organ bağışlamak günah değil, ülkemiz son 
derece modern bir organ nakli yasasına sahip, ama 
biz korkularımızla yaşıyoruz. Öldükten sonra 
karaciğerimizin, böbreğimizin, gözümüzün başkaları 
için yaşam kaynağı olacağını bilmiyoruz, bilmek 
istemiyoruz. Prof. Orhan Arıoğul’un dediği gibi 
“Burada önemli olan toplumsal eğitim, bilinç ve 
kültür meselesidir. İnsanlararası dayanışma 
kültürünü geliştirmemiz ve sağlık sistemine güven 
kazandırmamız gerekir. Sağlık politikasını yürüten
ler, hekimler ve medyanın bu amaçla el ele verme
si lazım. Bu zamanla kazanılacak bir mücadeledir”. 
Bunun kazanılması için herkesin mücadele etmesi 
gerekiyor. Önce kendisiyle, nefsiyle, duygularıyla e 
korkularıyla mücadele etmesi, sonra sağlık sistemi ve 
medyanın güven ve cesaret vermesi gerekiyor.

Yapılacak tek şey organ bağış kartını doldurmak, 
imzalamak ve hep yanında taşımak. İtiraf ediyorum 
benim henüz organ bağış kartım yok, ama en kısa 
zamanda olacak ve bunu ilk siz öğreneceksiniz...

e-mail :gonca @ asel.net.tr
fax : 254 33 26
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Kansızlığın ağır bir 
içeşidi olan ve ölüme 
■atabilen sonuçlar doğu
dan "Akdeniz Anemisine 
[karşı nikah dairelerinde, 
fevlenecek olan çiftler
sen bu hastalığın 
olmadığına dair bir rapor 

I isteniyor.
[Belediye Evlendirme 
ple m u r I u ğ undan 
aldığımız bilgilere göre; 
valiliklerce gönderilen 
[tebligatta , evlenecek 

Akdeniz Anemisi 
taşıyıp taşımadıklarına 
dair test yaptırıp, bunu 
raporla evlenme 
[Memurluklarına 
getirmeleri gereklyör.

Belediye Evlendirme 
Memurluğuna böyle bir 
[tebligatın gelmesine 
karşılık köy muhtarlıklarına 
|v® nüfus memurluklarına 
gelmediği, bunun 
'eiedlye Evlendirme

Memurluğunda büyük 
sıkıntı yarattığı, konu 
hakkında valilikle 
görüşüldüğü bildirildi.

Akdeniz Anemisi tes
tinin İse İlçemizde yalnız
ca Uzmanlar Tıp 
Merkezinde yapıldığı, 
SSK, Devlet Hastanesi ve 
Sağlık Ocaklarında bu 
testin yapılmadığı, 
dolayısıyla vatandaşın 
mağduriyete düştüğü 
bildirildi.

Daha çok Akdeniz 
bölgesi ve Arap 
Yarımadasında görülen 
Akdeniz Anemisi kansı
zlığın ağır bir şekli, kansı
zlıkla ortaya çıkıyor ve 
kalp krizlerine dolayısıyla 
ölümlere varabilen 
sonuçlar doğuruyor. Bu 
hastalığı taşıyan kişilerin 
evlenmesi sonucu da 
çocuklarda da hastalığın 

. görülme riski yükseliyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi tarafın
dan açılan “Atatürk'e Oy 
Verin* kampanyası büyük ilgi 
görüyor.

Belediye Sergi Sarayı 
önünde bugün başlayan imza 
kampanyası Time Dergisinin 
açtığı “Yüzyılın 100 kahramanı 
ve büyüğü* adlı kampanyaya 
Gemlik'ten Atatürk adına 
internet ve mektupla imza 
yağıyor.

Dernek adına yapılan açık
lamada, dünya listelerinde 
Atatürk'ün adı birinci sırayı 
koruyor, biz de Gemlikten 
cumhuriyetimizin kurucusu, ulu 
önderimiz Atatürk'e olan sevgi 
ye bağlılığımızı bu şekilde 
İfade ediyoruz dediler.

CUMHURİYET BALOSU
Öte yandan Atatürkçü 

Düşünce Derneği
cumhuriyetimizin kuruluşunun 
74. yıldönümü nedeniyle bu yıl 
cumhuriyet balosu 31 Ekim 
cuma günü Milton Aile 
Gazinosunda yapılacak.

Balo ile İlgili davetiyelerin 
satışı dernek tarafından 
başlatıldı.

Belediye Meclis Üyesi 
Mehmet Dinç’in eğitime 
katkıları sürüyor.

Borusan İlköğretim Okulu 
ve Namık Kemal İlk Okulu’na 
2’şer ton kömür hediye eden 
Mehmet Dinç, kış aylarında bu 
tür yardımlarının eğitim öğre
tim dönemi sonuna kadar 
sürdüreceğini söyledi.

Her ay başka iki okula 2 
ton kömür vermeye devam 
edecek olan Dinç, daha önce 
de ilçemizdeki çeşitli okullara 
kırtasiye, giyim yardımlarında

Eskişehir deki yarışmalar çekişmeli geçti.

Gemlik Halk Dansları 2. oldu
Türkiye Dernekler Arası 

Grup Finalleri folklor yarış
maları .18 Ekim 1997
cumartesi günü
Eskişehir'de yapıldı.

Gemlik Halk Dansları 
Folklor Derneği'nln de 
katıldığı yarışmaya 10 
ilden düzenfemell ve 
düzenlemesiz 18 ekip 
katıldı. Gemlik Halk 
Dansları ve Folklor ekibi 
Bursa Keleş yöresi oyun
larıyla katıldığı yarışmada 
ikinciliği elde ederken, 
Edirne birinci, Bilecik ise 
üçüncü oldu.

Gemlik Halk Dansları 
ekibinin 4 günlük çalış
mayla katıldıkları yarışma

çekişmeli geçti. Yarışmaya 
4 gün kala haberlerinin 
olduğunu belirten Gemlik 
Halk Dansları ve Folklor 
Ekibi, çalışma yapmak için 
salon bulamadıklarını ve 
zamanın da kısıtlı olması 
nedeniyle istedikleri gibi 
antrenman yapamadık
larını da söylediler.

Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
Gemlik Ticaret Meslek 
Lisesl'nin maddi ve 
manevi destekleriyle 
katıldıkları yarışmadan 1 
yüzlerinin aklarıyla çıkan 
ekibimiz Nurettin Avcı'ya 
ve Gemlik Ticaret Meslek 
Usesi'ne teşekkür etti ler.

asel.net.tr
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OGemilk Küçük Sanayi Sitesi genel kurulu yapıldı

Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifinin 
olağan genel kurulunda 
başkanlık seçimleri çe 
kişmeli geçti.

Süreyya Bayrak iki oy 
farkla yeniden başkan 
seçildi.

Geçtiğimiz hafta 
cumarteSi günü yapılan 
genel kurul kongresinde 
yıllardır Süreyya Bayrak 
ile yönetim kurulu üyeliği 
yapan Mustafa Fıstık, 
başkanlık için aday oldu.
* Eski muhaliflerinde 

Mustafa Fıstlk'ı
desteklemesi üzerine 
genel kurulda seçimler,, 
çok heyecanlı geçti: 
Süreyya Bayrak 57 oy, 
Mustafa Fıstık ise 55 oy

aldı.
Seçimlerden sonra 

vekalet oyu
kullananların hususi oy 
kullandığı iddia edildi ve 
seçimlerin şaibeli geçtiği 
öne sürüldü. Buna karşın 
Süreyya Bayrak
gazetemize yaptığı
açıklamada, “kooperatif 
kurulduğundan bugüne 
değin, ilk kez böyle bir 
olay yaşandı. Yıllardır 
yanımda olanlar Bürütüs 
cehaleti ederek, beni 
devirmek istediler. 
Kendimi kaybetmedim 
ve mücadeleden zaferle 
çıktım. Herşey ortakların 
ve divan ve hükümet 
komitesinin önünde 
gerçekleşti. İddialar

gerçek değildir, 
seçimlerde bir şaibe 
yok. İstedikleri şekilde 
oylama gizli şekilde 
yapılmıştır, sonuç 
ortadadır” dedi.

Genel kurulda site 
içersine yüzme havuzu 
yapılması kabul 
edilmedi.

Seçimlerden sonra 
yönetim kuruluna 
Süreyya Bayrak ile 
birlikte, Muammer Ay, 
Ümit Dağ, Osman Yılmaz 
ve M. Savaş Aksoy 
seçildiler. Denetleme 
kuruluna ise Burhanettih 
Yılmaz, Nurettin Kalafat 
ve Mehmet Maviş 
getirildi.

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

20 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 

KAŞE ve MÜHÜR 
YAPILMAKTADIR

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No ; 997/2708
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., Ilıca Yolu Mevkii Pafta : 42, Ada : 564 ve parsel 

:209’da kayıtlı 1687.07 m2 miktarlı arsa üzerine inşaa edilen kargir apartmanın C 
Blok (30) nolu 8/768 arsa paylı 4.üncü maddeki menkerin 2 oda, 1 salon, iki adet 
balkon, banyo, wc ayrı ayrı olup salon meşe parke, pencereler ısı cam ve 
pimapenli, elektrik ve suyu mecut mesken bilirkişi tarafından 1.750.000.000 TL. 
kıymet taktir edilmiştir. Mesken 88 m2 civarında.

Mesken açık arırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Satış Şartları:
1- Satış 28/11/1997 Cuma günü saat 10.00 - 10.20 arası Gemlik İcra 

Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada tahmin 
edilen kıymetin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
8/12/1997 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn alacağı ve satış 
masraflarını 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 vermeleri 
lazımdır. Şatış peşin para iledir, 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 ile 
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 farktan 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 1997/2708 sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

(İc.İf.K. 126)
C) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK
Tel : 5131797 Fax : 5133595

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
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
< TEL. : 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48

Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat,: 1 No : 4 GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

S.S. ÖZGÜZEL YALI KONUT 
f 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 
KüçükKumia /GEMLİK
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7 Haziran 1945 tarihinde, varlıklı bir ailenin İlk 
çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Manisa'daki eimlz; 
bahçeli, iki katlı, büyük sayılabilecek bir evdi. Yaz 
aylarında yaşamımızın büyük bölümü, rengarenk ve mis 
gibi kokan çiçekler arasındaki bahçemizde geçerdi. 
Bahçede oturur, misafir kabul eder, yemek yerdik. Kış 
mevsimi ise tam anlamıyla bir felaket idi. Felaket diyo
rum, çünkü kışın yaşam, alt kattaki büyükçe bir odada 
dört duvar arasında geçerdi. Yemek de yenilen bu oda, 
ben 5 yaşına gelene değin mangal ile ısınırdı. 
Radyonun 1949 yılında, kömür sobası e buzdolabının 
1950 yılında evimize girdiğini çok iyi hatırlıyorum.

Ben işte bu yaşam odası ile ilgili anılarımdan bazı 
kesitler sunmak istiyorum. Rahmetli babam günde iki 
paket YENİCE sigarası içerdi. Bebekliğimden 26 yaşı
ma kadar kış aylarımın geçtiği bu oda soğumasın diye 
çok az havalandırılırdı. Havasız bu odada, bir de 
babamın devamlı içtiği sigara sonucu pasif bir sigara içi
cisi, diğer bir deyişle, yıllarca dumanaltı olmuştum. 15 
yaşımdan itibaren ben de aşırı bir sigara içme düntüsü 
başladı ve sigara ile aktif olarak tanıştım. Genç ve körpe 
ciğerlerimi dumanla doldurmaya başladım. Hele 17 
yaşında Manisa Ticaret Lisesini bitirdikten sonra, 
babam ile birlikte çalışmaya başladığımda gündüzleri de 
dumanaltı oluyordum. Babam kendisine ve bizlere 
verdiği zararın büyüklüğünün hiçbir zaman farkında ola
madı. Annemin ise benim sigara içmemi engelleme 
çabaları hep boşa gitti. 26 yaşımda evlendim. Bir oğlan 
bebeğimiz oldu, aynı hataları ben de yapmaya 
başladım. Oğlumu bebekken dumanaltı yapıyordum. 
Şimdi oğlum 23 yaşıma geldi ve maalesef o da sigara 
içiyor. Mücedele edince gizli gizli içi yor, bunun günahı 
benim değil mi?

Kızımın sigaraya alışmaması benim için çok büyük 
bir teselli kaynağıdır. Otomobil ile çıktığımız seyahatleri 
hatırlıyorum da; çocuklar arkada oturur, ben ve eşim 
düşüncesizce sigara içerdik. Sigara dumanı içersinde 
boğulacak gibi olurlar, biz ise verdiğimiz zararı düşün
mezdik bile. Bir de her fırsatta çocuklarımızı canımızdan 
bile çok sevdiğimizi söylerdik.

SONUÇ : Ben 48 yaşında AKCİĞER KANSERİ’ne 
yakalandım. 2 yıldır bu hastalık ile mücadele ediyorum. 
Tam rahat edeceğim ve hayatın tadını çıkaracağım sıra
da bu olur mu? Çaresiz katlanacak ve bu hastalık ile 
mücadele devam edeceğim. İlk tedavim yapıldığı, 
A.B.D.'dedik MAYO Kliniğinde dehşete kapıldım. 
Hayatında hiç sigara içmemiş 0-25 yaş arası bbeklerin, 
çocukların ve gençlerin tedavi kliniğini doldurduğunu, 
cihazlara bağlı yaşam sürdürdüklerini gördüm. Beni en 
çok etkileyen ise, sebebini sorduğumda DUMANALTI 
cevabını almam oldu. İşte o zaman anladım ki, sigara 
içenin zararı kendisine olduğu kadar yakınında bulunan 
herkese olmaktadır. Halen İzmir 9 Eylül Üniersitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisinde tedai olmak
tayım. Çok değerli profesör, doktor, teknisyen ve 
hemşerilerimız var, ama hastalar da çok fazla. 
Hastalığını öğrenip de hala sigara içmeye devam eden
ler yok mu, hayretler içinde kalıyorum. Bebek hastalar 
da ne yazık ki çok fazla, zavallılar dumanaltı olmuşlar.

Ben günde 2 paket sigara içtim. Tam 32 yıl çevreme, 
insanlara ve kendi aileme zarar verdim. Şimdi herkesten 
özürdilesem de geriye dönülebilir mi? Hayat video bantı 
değil ki.

Yol yakınken SİGARAYI BIRAKIN, insanlara, çevr
eye ve ailenize daha fazla zarar vermeyin.

Sevgilerimle.
Oktay E. PULCUOĞLU

YARI SAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY
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Muzaffer BUDAK

ÖZGÜR ÇAĞRI
Düşsüz gecede büyük deprem
Fışkırıyor yerden kmikler
Vurulmuş kançürüğü çocuk kemikleri
Siyah siyah köle kemikleri 
insanlar dövmüş insanları 
Gülüyor tinleri kazanında kaynatan güneş, 
Doğanın eşit yasasıdır yeşil sabahlar 
Günahları paylaşan yedi renkli güneşler, 
Kırmalı kuş kafeslerini
Ve pervaneyi tutsak eden gece lambalarını 
Işık tutmaya geldim karanlık odalara

Elimde menekşeler.

AÇIK OTURUM”DAN 
SATIR BAŞLARI

Geçen cuma akşamı, Gazeteci 
Cemal Kırgız’ın (Radyo 24)’te hazırladığı 
“Açık Oturum” programına katıldım.

Programın diğer konukları, Gemlik 
Belediye Başkanı Sayın Nurettin Avcı 
ve Kurşunlu Belediye Başkanı Sayın 
Bayram Demir ile “yerel yönetimleri” ve 
“genel durumu” tartıştık.

- İlk konumuz, yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi ile ilgili çıkarılması 
düşünülen kanun teklifleri üzerine oldu.

Kanunda neler olduğunu tam olarak 
bilmiyoruz.

Ama.. Genelde “Atanan kişi ile, 
seçilen kişilerin” aynı yetkide olacağı 
söyleniyor.

Programda bu konuyu enine boyuna 
tartıştık.

Sonuçta, Ankara’nın yetkilerini 
kolay kolay taşraya devredemeyeceği 
hususunda birleştik.

- Bir diğer konda, yerel yönetimlerde 
ilk kez denenmesi söz konusu olan, “iki 
turlu” seçim sistemi oldu.

Bu sistem, Belediye Başkanının 
bölgeden alacağı destek bakımından 
olumlu bulundu.

Bu sistemin birbirine yakın görüşte 
olan partileri tasfiye edebileceği 
üzerinde duruldu.

Ama.. Yaşam boyu liderliğe, yaşam 
boyu milletvekilliğine ahşan kişilerin 
bu sisteme karşı koyabileceği söylen
di.

- Bir diğer konuda, siyasal yelpazede 
görülen bölünmüşlük üzerineydi.

İki tane sol parti.
Yirminin üzerinde, sağ parti.
Bazı güç odakları, bu dağınık siyasi 

yelpazeyi, istikrarsız hükümetleri, kendi 
çıkarlarının devamı için sürekli kullanıyor
lardı.

Bırakın birleşmeyi, bölünme artarak 
devam etmekteydi.

İşte.. Demokrat Türkiye Partisi en son 
örnekti.

- Ayrıca, Sistemi ve Tıkanmayı 
tartıştık.

Başkanlık sisteminden önce, seçim 
kanununun ve siyasi partiler 
kanununun elden geçirilmesi üzerinde 
birleştik.

Parti Liderlerinin yaşı ve seçilme 
süreleri konusunu görüştük.

Mesela, bir kişinin “on yıldan fazla” 
milletvekili olmamasını konuştuk.

Nasıl ki bir yetkili memur “on yıldan 
fazla” aynı görevde kalamıyor ise.

Ama.. Oturumun en güzel yanı, 
katılanların birbirlerini yakından tanı
ması oldu.

Önyargılar kalktı ve yakınlaşma 
sağlandı.

YA KIRKINDAN SONRA
Falcı önündeki billur küreye bak

tıktan sonra, gözlerini müşterisine 
dikti.

-”Siz” dedi. “Kırk yaşına kadar 
çok ızdırap çekecek, üzüntülü ve 
parasız bir ömür süreceksiniz.

Genç adam, bir şeyler ümit 
ederek sordu.

-"Peki ya kırkından sonra?”
-"Kırkından sonra da, bu haya

ta alışmış olacaksınız.
Bir an için aklıma ekonomiden 

sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Güneş Taner geldi.

Bir an, falcının yanında olduğunu 
düşündüm.

Ekonominin nasıl düzeleceğini 
ve fakir fukaranın ne olacağını sor
duğunu duyar gibi oldum.

Falcı da, herhalde şu cevabı 
verirdi:

“Yaklaşık onbeş yıldır enflas 
yona yenik düşen dargelirlinin, duru
munu mu soruyorsunuz?

Hiç merak etmeyin Sayın 
Bakan. Alıştılar, alıştılar.”

Her acının bir tatlı,
Her tatlının da, 
Bir acı yanı vardır 

“EMERSON

Ülkemizdeki gelir dağılımındaki 
adaletsizliğe bir bakıyorum.

Tatlı yaşayanlar, her geçen gün 
daha da tatlı yaşamaya devam 
ediyorlar.

Acıyı yaşayanlar ise, her geçen 
gün daha da ızdırap içindeler.

Ya.. Bu sözde bir yanlışlık var.
Ya da bizim ülkemizde bazı yan

lışlar yapılıyor.
Acaba... Hangisi gerçeği 

söylüyor.
Öyle veya böyle yine de son 

noktayı “tanrının” koyacağı bir 
gerçektir.

O KADAR; uyanıktı ki, lokanta
da yemek yerken “zam gelir diye” 
önce hesabı ödüyor, sonra 
yemeğini yiyordu.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ
İtfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

azetesi, 
şekkûr 
ti değil.

nn hay- 
almak

SATILIK DÜKKAN Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

ULAŞIM
5131212
5132077

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme ’ 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md.
Nüfus Md, 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. 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. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

; olarak 
aşlayan

ıflediği

' İstiklal Caddesinde
■ * Çarşı Meydanına yakın

* 88 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN Sahibinden 
Satılıktır.
Tel *.(0.224)513 92 27

513 72 47

IÇERDEKILER VE 
DIŞARDAKİLER

Anasol-D iktidarının görünürde üç 
farklı.yapıda ortağı var.

- İçerdekiler
- Dışardakiler
- Bazen içerde, bazen dışardakiler.
Tabi.. Bu hükümetin ortakları, bu 

kadarla da kalmıyor.
Şimdilik iş dünyasının ve asker - sivil 

bürokrasinin de büyük desteği var.
Şimdi, hep birlikte “ortakların” duru

munu gözden geçirelim.
- (ANAP) tam anlamıyla, yaşam 

savaşı veriyor.
Sekiz yıllık eğitim, destek görüyor.
Ama.. “Kesintisiz" işi tam kabul gör

müş değil.
Sadece kamuoyu değil, ANAP 

kendi bünyesinde de, bu “kesintisiz” 
şartına pek ısınmış değil.

Çiftçinin kredi faizleri, “yirmi üç 
puan” arttı.

Esnafın kredi faizleri, “on puan” 
arttı.

Bu durum “kesintisizden” bile, daha 
önemlidir.

Enflasyon arttı, kredi faizleri 
pahalılaştı ve döviz kurları tırmanıyor.

Memnun olan, bir tek kesim var.
Rantiyerler ve rantiyeye bulaşan iş 

dünyası.
- (DSP) yavaş yavaş fakir fukaranın 

umudu olmaktan çıkıyor.
(CHP)yi iktidar iken, hiçbir sosyal 

demokrat hareket yapmamakla suçlayan 
(DSP), şimdi dargelirliyi daha da fakir
leştiren kararlar alıyor.

Ve.. Bunları savunuyor.
Bir diğer önemli konu, Milli Eğitim.
(Sol) bir Bakan, Miiliyetçi- 

Muhafazakar yapıda olan bu bakanlık
ta, çok zorluk çekecektir.

İstediğiniz kanunu çıkarın, önemli 
olan uygulamadır, bunlarda bürokratlar
la olur.

Tamiratı bitmeyen okular, kalabalık 
sınıflar, eksik öğretmenler ve kendi 
bölgelerinde okulları kapatılıp, başka 
bölgelere otomobille taşınan öğrenci 
ler.

Ve.. Diyanetten yeni bir proje.
Camilere tek merkezden televiz 

yonla “vaaz” verme işi.
Hem vatandaşı fakirleştiren ekonomik 

kararlara ortak oluyorsun, hem de eğitim 
ve inanç konularında tartışmaya açık 
projeler geliştiriyorsun.

İşte.. Bu yüzden, (DSP)nin işi çok 
zor.

- (CHP) Lideri, masa tenisi 
oynarken, ata binerken, televizyon 
programlarında hep eleştiriyor.

Öneri yok, proje yok sadece eleştiriy-
or.

İktidarın yıpranmasını bekliyor, 
halkın işkence çekmesine neden olu 
yor.

- Demokrat Türkiye Partisi, var
lığını göstermek için arada bir “kuru
sıkı çıkışlar” yapıyor.

Ve.. Bu ortaklar, “yeni bir emre 
kadar” göreve devam ediyorlar.

NÖBETÇİ
5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

ECZANELER
15 Ekim 1997 

Sağlık Eczanesi

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

16 Ekim 1997 
Erçek Eczanesi

Gemi Saatleri
Devlet Has.
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

5139200
5132329
5131068

Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 
05.50- 13.05- 17.00. 

Tatil Günleri 06.30- 13.00- 17.00

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünleri) 

08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25 
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 
Llkitgaz 
Yeni Likltgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513
514
513
513

12 95
17 00
16 37
16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“Yalancı Yalancı'
Tel: 513 13 29

17 Ekim 1997 
Engin Eczanesi

18 Ekim 1997
Veziroğlu Eczanesi

19 Ekim 1997 
Serim Eczanesi

20 Ekim 1997 
Yiğit Eczanesi

21 Ekim 1997 
Seda Eczanesi
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T6Ş6KKUR FORUM EMLAK
MİNARE İNŞAAT tan

SATILIK GAYRİMENKULU!

MATBAACILIK-REKLAMCILIK-YAYINCILIK

Bursa büromuzun açılış kokteyline 
katılarak bizleri onurlandıran 

gazetemiz yazar ve personeline, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Kemal AKIT a, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 

Mehmet TURGUT’a, 
DYP İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Aydın ERENOĞLU’na, 

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nuri KOLAYLI ya, 

Gemlik Mimarlar Odası Başkanı 
Orhan BULUT’a, 

bizleri yalnız bırakmayan Bursa 
Basınından değerli dostlarımıza, 

Gemlik’ten davetimize katılanlara, 
aramızda bulunamadıklarından 
telgraf çeken, telefonla arayan, 

çiçek, çelenk ve arajman gönderme 
nezaketini 

gösterenlere 
teşekkürü bir borç bilirim.

Kadri GÜLER

eleman AMmıyoı*
Reklam, promosyon işlerinde çalışacak, 
Giyimine özen gösteren, 
Türkçeyi düzgün konuşan, 
Maaş + prim esasıyla çalışacak 
elemanlar aranıyor.

Körfez Reklam
Müracaat: Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 

Gazhane Cad. No : 51/A (Fikret Oto Yanı) GEMLİK
Tel: 513 17 97

- NATO YOLUNA YAKIN, DERE CEPHELİ, KOOPERATİFLER İÇİN UYGUN 
1700 M2, İMARLI ARSA 6 MİLYAR
- GEMLİK ASFALTINA CEPHELİ 5 DÖNÜM SANAYİ ARAZİSİ,
- 1.5 MİLYARA 2 ODA, 1 SALON, 100 M2, KÖŞE DAİRE.
çGEMSAZ'DA DENİZE SIFIR, LEBİDERYA 240 M2, KULLANIM ALAN J 

DENİZE 10 METRE MESAFEDE, ÖZEL YÜZME HAVUZLU, KAT KALORİFERLİ, 
4 YATAK ODASI, 2 SALON, 2 MUTFAK, 3 BANYO JAKUZİLİ, BAHÇEDE ' 

AÇIK MUTFAK, 3 KATLI SÜPER LÜKS SARI KONAKLAR.
- UMURBEY’DE 550 M2, ARSA İÇİNDE 250 M2 KULLANIM ALANLI, j 
GARAJLI 2 KATLI, 5 ODA, 1 SALON, 2 BANYO. GEMLİK VE KÖRFEZ ■ 
MANZARALI SATILIK MUHTEŞEM KONAKLAR.
- AZOT YOLUNA CEHPELİ 18 DÖNÜM ARAZİ

ADRES: GÜRLE İŞ MERKEZİ NO: 21 TEL: 5134236 GEMLİK- 
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO : 30/A TEL: 514 1534 GEMLİK;

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

__ _ - _
Yılbaşı eşantiyonlarınız 

Körfez Reklam'cJan
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

takvim, ajanda, anahtarlık, çakmak, duvar ve 
masa saatleri, kalem çeşitleri 
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

Cumhuriyet’in 
74. yılını kutluyoruz
Yarın yapılacak kutlamalardan sonra Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu 
düzenlenecek. Atatürkçü Düşünce Derneği ise geleneksel Cumhuriyet Balosunu yapacak.
r Cumhuriyetimizin 74. 
tkuruluş yıldönümü bu yıl 
görkemli törenlerle kut
lanacak.
» Cumhuriyet Bayramı 
İörenlerlne bugün saat 
13.oo'de Atatürk Anıtı 
önünde yapılacak tören
lerle başlanacak.
| Anıt önünde saygı 
duruşu ve bayrak töreninin 
yapılmasından sonra 
•çelenkler anıta konulacak, 
böylece bayram başlamış 

Rotary ‘den meslek ödülü

Mina, Gökçenteks ve Şükret 
Solmaz’a plaket verildi

IAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

74. yıl
Bugün yeni Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu

nun 74. yıldönümünü kutluyoruz.
En büyük bayramımız Cumhuriyet.
Orta asyadan gelen Kayı Boyunun büyüyerek, 

topraklarını ve nüfusunu genişletip, bir yandan 
Avrupa ortalarına, diğer yandan Arap yarımadası
na, öbür yandan ise Afrika’nın kuzeyine götürerek, 
egemenliğini yayması ve Türkün gücünü asırlar 
boyu bu topraklarda hissetirmesi hala unutulmadı.

600 yıllık dev çınar OsmanlInın köhneleşmiş 
yapısı içinde giderek küçülen devlet, dış etkilere 
dayanamayarak çatırdamaya başlamış ve birinci 
paylaşım savaşından sonra ise bölünerek 
parçalanmıştı.

İşte bir ulusun yok olduğu bir sırada genç bir 
kurmay subay, 19 Mayıs 1919’da köhne bir 
gemiyle askeri müfettiş olarak Samsun’a ayak 
bastı.

Görevi, Anadolp da başlayan isyanı bastırmaktı.
İşgal altındaki İstanbul’da bulunan emperyalist 

güçlere karşı direnişe geçen ve Padişahın emirleri
ni yerine getrmeyen Kazım Karabekir’ln sesini kıs
maktı bu genç kurmaya verilen emir.

Mustafa Kemal di bu genç subay.
Oysa Mustafa Kemal,,sırtından sevdiği ünifor

masını çıkararak isyanı bastırmak için gittiği 
Anadoluda, sivil bir vatandaş .olarak katıldı İsyana.

Amasya da, Sivas’ta, Erzurum da ve sonunda 
Ankara da toplanan kongreler ve yeni bir dünya 
görüşü ve yeni bir devlet.

Türkiye Cumhuriyeti.
600 yıllık bir imparatorluğun köhneleşmiş 

yapısı üzerine kurulan genç Cumhuriyetimiz 
bugün 74 yaşında.

î Cumhuriyet ve demokrasi iç İçe iki kavram.
Halın halk adına yönetilmesi olan cumhuriyet 

rejimi ancak demokrasi ile ayakta kalabilir.
i Bugün coşku ile kutladığınmız, ancak arzu 
edilen demokratik yapısına daha kavuştura
madığımız cumhuriyeti, yıkmak, yerine çağ dışı 
kara bir rejimi getirmek İçin büyük çabalar har- 
canıyor.

Zaman zaman cumhuriyet tehlikede gibi 
görünse de onun koruyucuları çağdaş Türkiye 
Cumhuriyetini yıkmaya yönelenleri hüsrana 

; uğratıyor.
Büyük kurtarıcı kurduğu cumhuriyeti başta 

Türk Gençliğine emanet ederken, ona her 
dönemde gelecek tehlikelere de dikkat çekiyor.

Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşata
cak sizlersiniz”derken, emanetinin emin ellerde 

i olduğunu bilmeli.
Yaşasın cumhuriyet.

olacak.
Yarın saat 9.15 İle 9.50 

arasında İse
Kaymakamlıkta kutlamalar 
kabul edilecek. Daha 
sonra tören alanına gidil
erek halkın, okulların, 
kurum ve kuruluşların 
bayramları kaymakam, 
garnizon komutanı ve 
belediye başkanı tarafın
dan kutlanacak.

Törenler sırasında dün 
yapılan kros yarışmasında 

dereceye giren öğren
cilere törenle ödülleri 
dağıtılacak. Günün 
anlamını bildiren konuş
malar yapılacak.

Geçit töreninden sonra 
ise saat 19.oo'da kay
makamlıkça protokole 
verilecek bir resepsiyon İle 
Cumhuriyet’in kutlamaları 
pekiştirilecek.

Gece ise fener alayları 
düzenlenecek. Kayma

Gemlik Rotary Kulübü 
geçtiğimiz* günlerde yenil 
lokalinde düzenlenen bir tören
le Meslek Ödüllerini Mlna A.Ş. 
Gökçenteks ve yıllardır aynıı 
standartla müşterilerine hizmet 
veren eski Esnaf Odaları Başkanı
Şükret Solmaz'ı plaketle ödül
lendirdi.

Geçtiğimiz hafta perşembe 
günü yapılan haftalık yemekte 
söz alan Kulüp dönem başkanı 
Yavuz Alemdar, ekim ayının 
Rotary de Meslek ayı olduğunu 
hatırlatarak, her yıl olduğu gibii 
bu yıl da mesleklerinde başarılı 
kişi veya kuruluşların ödül
lendirildiğini anımsatarak, bu 
yılkı meslek ödüllerinin işyerle 
rlne ‘arıtma tesisi yapan 
Gökçenteks İle Mlna Yağ 
Sanayi' ye ve balık lokantasıı 
işletmecisi Şükret Solmaz’a ver-

orunları Mod & Art 
örüsüldü hizmete
Geçtlğimiz hafta

perşembe günü
Kaymakam Şener Can 
başkanlığında gerçekleştir
ilen toplantıda ilçemizin 
sorunları masaya yatırıldı.

İmar, çevre ve güvenlik 
gibi konuların ele alındığı 
toplantıya resmi kurum 
müdürleri, ilçe idare şube 
başkanlarıyla Ticaret ve 
Sanayi Odası yetkilileri 
katıldılar.

Haberi Sayfa 3’te 

kamlıktan yapılan açıkla
mada, bu yıl cumhuriyet 
bayramının bütün vatan
daşlar tarafından coşkuyla 
kutlanması, istenirken, 
vatandaşın, esnafın evleri
ni ve işyerlerini bayraklarla 
donatmaları istendi.

Belediye tarafından 
caddelere taklar kurula
cak ve Atatürk'ün veciz 
sözlerini İçeren yazılar 
asılacak.

ileceğini söyledi.
Şükret Solmaz’a ödülünü 

Borusan çalışanlarımdan Nuri 
Boybeyl, Gökçenteks adına 
Osman Çetlnkaya'ya 2440. 
bölge guvarnör sekreteri 
Avukat Teoman Ekim, Mina A.
Ş.ye İse kulüp başkanı Yavuz 
Alemdar plaket verdi.

Osman Çetlnkaya ödülünü 
Teoman Ekim'den aldı.

' Gemlik'ln İlk moda ve 
sanatevi geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü hizmete 
girdi.

Sanatçı Emine Alkaya 
ve modist Melek Turan 
tarafından Demirsubaşı 
Mahallesi Çeşme sokakta 
açılan Mod Art, davetliler
den büyük ilgi gördü.

Bursa Valiliğince, deniz 
ve göl kenarlarına yapılan 
kaçak İnşaatların yıkımına 
başlandı.

Geçtiğimiz hafta
Kurşunlu'ya bağlı
Kumsaz'da hisseli parseller 
üzerine yapılan 7 konut yıkım 
ekibi tarafından yerle bir 
edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Cumhuriyet Balosu düzenledi

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 31 
Ekim Cuma gecesi geleneksel 
Cumhuriyet Bayramı Balosu 
düzenledi.

Cumhuriyet bayramların
da üç yıldır balo düzenledik
lerini belirten dernek İlgilileri, 
yarın gece Bayraktar Düğün 
Salonunda yapacakları mantı 
gününde İse "Atatürk ve 
Cumhuriyet” konulu kom
pozisyon ve resim yarışmasın
da derece alan.öğrencilere 
ödülleri verilecek.

Liseler arası kompozisyön 
yarışmasında Gemlik 
Lisesinden Canan Aktan birin
ci, Ticaret Meslek Lisesinden

Pasaport şubesi 
çalışmalarını sürdürüyor

Geçtiğimiz aylarda Gemlik 
Emniyet Müdürlüğünde kurulan 
pasaport şubesi çalışmalarına 
devam ediyor.

ilçe Emniyet Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, Gemlik'te 
turst pasaportu almak için büro 
kurulduğu halde, bazı vatan

.__________ __________

AŞI GEDİĞİNE
HEY GİDİ DÜNYA

- ULAŞTIRMA BAKANI SN. NECDET 
MENZİR, KARAYOLLARI HERGÜN 
YÜZLERCE CAN ALINCA; DEMİRYOLU 
TAŞIMACILIĞININ İHYASI İÇİN BÜYÜK 
UĞRAŞ VERDİĞİNİ SÖYLÜYOR.

- YILLAR SONRA O DA KOMÜNİST 

OLDU HA...
- HEY GİDİ DÜNYA
- ÖZAL SAĞ OLSA DA;
- ESKİ POLİS MÜDÜRÜNÜ GÖRSE...

Unan [Januı

Konutları yıkılan vatan
daşlar, çevrede 300'ün 
üstünde kaçak yapı bulun
duğunu belirterek, devletin 
çifte standart uygulama
masını İstedi. Yıkımzedeler 
Uludağ ve İznik Gölü 
kenarındaki kaçak yapıların 
da yıkılmasını istediler.

Haberi Sayfa 3'te

Serpil karagöz İkinci, Anadolu 
Kız Meslek Lisesi öğrencisi Aylin 
Kocaman İse üçüncülüğü 
elde ettiler.

Öte yandan İlköğretim 
okullanarası resim yarışmasın
da İse Gemlik Kız Meslek Lisesi 
öğrencisi Pınar Karaoğlu birin
ci, Gazi İlköğretim Okulu 
öğrencisi Nebiye Alak ikinci, 
Borusan ilköğretim Okulu 
öğrencisi Yasemin Gencer 
üçüncü oldu. Atatürk İlk Okulu 
öğrencisi Ayşe Kırlar İse man
siyon elde etti.

Derece alan öğrencilere 
törenle altın armağan edile
cek.

daşların Bursa'dan pasaport 
çıkartmakta olduklarını 
öğrendiklerini belirterek, buna 
gerek olmadığını, yurt dışına 
çıkacak vatandaşların İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne başvu
rarak kısa zamanda pasaport 
sahibi olabileceklerini bildirildi.
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Sayfa:)

Necati Kartal

Tiyatro” diye bir şey

YazıYorum

Okocha, Uche, Nazım ve ötekiler.
Fenerbahçe’nin NijeryalI futbolcuları 

Okocha’yla Uche, “türk 
vatandaşlığı”na kabul edilmişler. 
Birincisi Muhammet Onur adını almış, 
İkincisi Deniz...

Varsın dünyaca ünlü Türk Şairi 
Nazım Hikmet “vatandaş”ımız olmasın 
bizim!

Ne gaml Okocha’yı Muhammet 
Onur, Uche’yi Deniz yaptık, ve de iki 
gözü görmez Eşber’i -çok şükür- içeri 
tıkıp memleketi kurtardık yal

Boş ver gerisini...Düşünmeyi bırak, 
şen olmaya bak!

Yapamadım. Kalktım, eski dosyaları 
karıştırdım. Dört buçuk yıl önce, 4 
Mayıs 1993 günlü Yeni Günaydın’daki 
yazıma “Nazım’a yurttaşlığı çok 
görmek” başlığıyla girmişim. Nedense 
“sanki bugün de güncel” gibi geldi bu 
yazım bana.

Yinelemeye karar verdim, hoş 
görüle...

Yaaa şairi İnsanı, şahlanıp ölesi 
gelecek denli çok sevdiği ülkenin “yurt
taş”! saymıyorlar, bilmiş ol...

Nazım Hikmet türk vatandaşı değil. 
Yasalar öyle imiş...

İmza kuyruğu var “Kurtuluş Savaşı 
Destanı” şahine “yurttaşlık” hakkı 
tanınması için.

Ne hazin L
Memleketimden İnsan Manzaraları 

adını vermişti de yapıtına ya, şimdi “el” 
o, insan manzaralarını sunduğu mem
leket içini..

Bu “ayıp” bizimmm...

“Destan”ın şairine, Anadolu’da bir 
ulu çınarın gölgesini çok görmek!..

“Dörtnala gelip Uzak
Asya’dan 

Akdeniz’e bir kısrak başı 
gibi uzanan 

Bu memleket bizim.”

Şu günlerin ilginç ve -herhalde- hayli 
utandırıcı konularından biri Nazım 
Hikmet’e tanınmayan “yurttaşlık” 
hakkı. Bana kalırsa, Nazım Hikmet 
bizim en önemli “vatan şairi”mizdir. 
Çünkü Türkiye halkının özgürlük, 
bağımsızlık ve yurt sevgisi duyguları 
yanında, saflığını, çalışkanlığını ve de 
tembelliğini... en gerçekçi biçimde o dile 
getirmiştir.

Bir ozanın “vatan şairi” sayılması 
için, ille de “büyüklerimiz” buyruğunda 
kaîmasf mı “koşul” yani?..

Ne diyordu Nazım Hikmet “Kurtuluş 
Savaşı Destanı”nda, bu ülkenin kadın
ları için:

“Şimdi ayın altında 
kağnıların ve 
hartuçların peşinde 
harman yerine kehribar 
başaklı sap çeker gibi 
ayni yürek ferahlığı 
ayni yorgun alışkanlık 

içindeydiler.
Ve onbeşlik şarapnelin 

çeliğinde

Hayır şair, senin değilmiş o mem
leket. Öyle karar kılmış yüce mahkeme! 
Sen, istediğin kadar sızıldan:

“Sen şimdi yalnız saçımın 
akında, 

infarktında yüreğimin, 
alnımın çizgilerindesin

memleketim,
memleketim, 
memleketim.

Ve tek başına, memleketinde bir 
çınar gölgesine “hasret”inle birlikte, 
diyar-ı gurbette yat koca şair!

“Yaşamak bir ağaç gibi 
tek ve hür

ve bir orman gibi 
kardeşcesine, 

bu hasret” senin...
Bu “ayıp” bizim...

İyi de, “vatan şairi”ni yurttaşı say
mayan bu memleket kimin, “bizimmm” 
mi?..

ince boyunlu 
çocuklar uyuyordu. 
Ve ayın altında kağnılar 

yürüyordu 
Akşehir üstünden 

Afyon’a doğru/’
Bu dizelerin Mavi Gözlü Dev şairi, bu 

olağanüstü anlamlı dizelerle tanımladığı 
kadınların yurttaşı değil ha?L

Anadolu’nun kokusunu 
sindirerek, ölümü nasıl da < 
alasıgeldiğini anlatan 
“yurttaş”ımız sayılmıyor, öyle mi?

“Gün ağardı, ağaracak 
kokusu tütmeye başladı 
Anadolu toprağı 

uyanıyor.
Ve bu anda kalbi bir 
şahin gibi göklere salıp 
ve pırıltılar görüp 
ve çok uzak 
çok uzak bir yerlere 
çağıran sesler duyarak 
bir müthiş ve mukaddes 

macerada 
ön safta, en ön sırada 
şahlanıp ölesi geliyordu 

insanın.”

içine 
göze 
şair,

Evet, evet! Bu memleket Muhammet 
Onur Okocha’ların, Deniz Uche’lerin 
vesaire, vesaire...

Nazım diyar-ı gurbette yüzünü rüz
gara dönmüş bir granit heykel, üç beş 
avuç toprağıyla memleketinin...

Ve biz, az zamanda çok işler başar
mışız...

Bizzzz...
Eşber’i içeri tıkmanın dangalaklığıyla 

şaşkın!
İsmail Beşikçi’nin yıllarını mahpusluk 

değirmeninde öğüterek yurtsever!,
Işık Yurtçu’yu salıvermiş olmakla, 

dostu AB’nin koynuna girme heyecanıy
la ayna karşısında façasını düzeltmeye 
çabalayan geçkin gaco misali 
demokrat!.. •

Hah, haaal..
Okocha Muhammet Onur olmuş, 

Uche Deniz...
Nazım mı? Eşber mi? Beşikçi mi? 

Başkaya mı? Başkaları mı?..
Boş veer! Bu ülke koskoca bir futbol 

sahası. Okocha’yı Muhammet Onur, 
Uche’yi Deniz yaptık, hele bir de sistemi 
değiştirip Ali Şen’i Çankaya'ya çıkardık 
mm, değme keyfimize artık...

AH Şen baş-kan, Tür-kl-ye şam-pi- 
yon...

Gemlik’te yok.
Ama, birgün birileri tarafından kurula

cağı umuduyla, toplumsal kültürün gelişti 
rilmesinde önemli araçlardan biri olan tiyat 
royu aktarmak istiyorum.

Tiyatronun tanımlanması
Tiyatronun tanımını her sorduğumda, 

aldığım yanıt hep aynı oluyor.
Tiyatro; “İnsanı, insana insanca 

anlatma sanatı”dır.
Tiyatro; aynı zamanda “duygu ve 

düşüncelerin, tüm plastik sanatları 
içine alarak, estetik bir biçimde, insana 
anlatımıdır.”

Burada hemen iki soru takılıyor insan 
aklına.

Birincisi; “insanı, inşana insanca 
anlatması” ne demek? İnsanca anlat- 
maşa olmuyor mu?

İkincisi; “plastik sanatların bütününü 
kapsaması?”

Birincinin yanıtını alıyorum hemence: 
“insana insanca anlatmıyorsa eğer, o 
bir tiyatro değildir. Çünkü tiyatronun 
konusu, insandır.” Bu anlamda, insanla 
anlatılan bir şey, mutlaka “insanca” 
olmak zorundadır. Aksi halde tiyatro 
olmaktan çıkıp, olayın “özü”nü ortadan 
kaldırır.

Her sanat dalı gibi tiyatro da, “öz- 
biçim-estetik” kaygıları taşımaktadır. Bu 
anlamda tiyatroyu, “toplum yaşamında 
yapılan gözlemlerin, duygu ve 
düşüncelerin, insana bağlı araçları kul
lanarak, insana insanla estetik ve bilim
sel bir biçimde sunularak, insanlığı bir 
‘üst kültüre’ aktarmasıdır, diye tanımlı 
yor tiyatrocular.

Bu tanımlamaların ardından “plastik 
sanatlar” devreye giriyor.

PLASTİK SANATLAR
“Müzik, heykel, pandomim, kostüm, 

sahne, ışık, dekor, teks, seyirci... vb” 
Tüm bunlar, başka bir sanat dalında bir 
bütün olarak görülemiyor. Ama tiyatro, 
tüm bu sanat dallarını kavrayıp, bünye
sine aldığı gibi, seyirci ile iç içeliği ve diya
log geliştirmesiyle de, “insana daha 
yakın bir fonksiyonel durum” göster
mekte.

Bu nedenle, oyuncu ve diğer plastik 
sanatlar yanında “izleyici” de, tiyatronun 
argümanları arasında yer alıyor.

Çok mükemmel bir film çevirebilirsiniz. 
Artistleriniz çok ünlü ve çok güzel olabilir. 
Ama onlar izleyici için bir “plastik tip”tir. 
Tiyatroda olduğu gibi “ete-kemiğe” 
bürünmemiştir ve seyirci ile diyaloğu yok
tur.

ETE-KEMİĞE BÜRÜNMEK
Örneğin bir dergide kapak bir “Top 

Model” görüyorsunuz. Hayran olunacak 
kadar mükemmel bir şey! Ancak yan yana 
geldiğinizde, “belki kötü kokuyor”dur, 
belki “pislik bir konuşma tarzına 
sahip”tir, belki “nefret edilesi tikleri 
vardır”, ama artık o, yanınıza gelmekle 
“ete-kemiğe bürünmüş”tür.

Dergi kapağındaki modelle konuşa
maz, diyalog kuramaz, beraber yaşaya
maz, bir ortak üretim gerçekleştire- 
mezsiniz.

Ama plastik olmaktan çıkıp, diyalog 
kurabildiğin andan sonra o, “senin için” 
“toplum için”, bir anlam ifade etmeye 
başlar. İyi ya da kötü, hüzünlü ya da se 
vinçli, verimli ya da boş “bir i I işki ”dir artık 
o.

İşte tiyatro, diğer sanat dallarına göre, 
bu örneğe daha yakın bir özelliğe sahip.

GELİNEN DURUM
Nedense bu imaj dünyasında “kasaba 

tüccarlığı” zihniyetiyle ele alınan sanatsal

faaliyetlerin, bu mantıkla doğru orantılı I 
olarak gelip kilitlendiği nokta “olanaklar, I 
reklam ve gişe”dir.

Örneğin ülkemizde, pop müzikte 
görülen üretim(l) ve patlamayı tiyatroda I 
görebilmek imkansız.

İlginçtir, 199O'h yılların ilk yarısında 
-yanlış anımsamıyorsam- devlet tiyatro- I 
larında bir çocuk oyununun ilk günkü 
seansında “çok az seyirci geldi” diye, I 
“AVP’de oyunun iptal edilmesi”, li I 
yatroya -hele ki bu bir çocuk tiyatrosu 
olunca- verilen önem, daha doğru bir de 
yişle “vahamet” çok daha iyi anlaşılabilir 
sanırım.

Ülkemizde çocuk tiyatrolarına bile 
“gişe zihniyeti” ile bakılması, gelecek I 
neslin kültürel düzeyi konusunda bir ipucu I 
veriyor olsa gerek. Gişe olarak bakanlan I 
bilemiyorum ama, beni oldukça kaygı- I 
landırıyor, bu durum...

UÇAN DAİRE
Oysa bir ulusun kültürel düzeyini ölçen I 

parametrelerin önemlilerinden biri de ti I 
yatrodur. Çocuk tiyatroları, çocuklara , 
yaşam mantığı sunmada en önemli I 
araçlardan biridir.

Bilimsel çevreler, “dostluk, barış, I 
kardeşlik, çevrecilik” gibi yaşamsal 
öğelerin çocuklara lafebeliği ve nasihatla 
kavratılabilmesinin pek verimli olmadığını 
ve hatta itici bir metot olduğunu belirtmek- 
teler. Fakat, bir çocuk oyununu izleyip- 
ceye kadar, anlatma metodunun ne ola
bileceği konusunda ciddi tereddütler taşı
maktayım. Neden sonra, Bakış Gösteri 
Sanat Tiyatrosu’nun sergilediği “Uçan 
Daire” oyununu izlediğimde, bilimsel 
çevrelerin ne kadar doğru analiz yaptığını' 
kavradım.

Kısaca açmak istiyorum.

Oyunun adı, “Uçan Daire”. Konusu,; 
“Çevrecilik ve dostluk”.

“Önce çeşitli milletlerden çocuklar bir 
araya geliyor, bir oyun oynamak istiyor
lardı. Ancak her yer pislik içinde oldıfflffl 
dan, birinci saptamayı yapıp, önce 'temiz 
bir çevre yaratmalıyız' diyerek, çöp topla
ma kampanyası düzenlediler.

Sonra oyun seçimine geçtiler. Körebe, 
saklambaç gibi oyunların çok geri olduğu-» 
na bugüne cevap veremediğine karan 
verip, daha çağdaş ve teknolojiye uygun I 
bir oyun düşünmeye başladılar.

O ara, oyun oynayacakları sahaya bir 
'uzaylı' geliverdi. Önce ne yapacağız diye 
düşünüp, sonra ‘bu bizden olmayan ve 
bize benzemeyen bir uzaylı çocuk da olsa 
onu kabullenmek ve oyunlarının içersine 
almak gerektiğine' karar verdiler.

Ve oyunun bitiminde uzaylı çocuk 
giderken, 'sen uzaylı da olsan bundan 
sonra dost kalabilecek miyiz?' diye sordu-] 
lar ve ‘dost kalmanın daha doğru olduğu-j 
na' kanaat getirdiler.”

Evet, dünyada bir bütün anlamda, bu 
mantıkla yetiştirilen bir yeni neslin, 
“dostluk, kardeşlik, kültür ve teknolojik 
üretimde” neler yapabileceğini bir 
düşünün...

Umarız, başta tiyatro üstatları ve kamu 
sahasını işgal edenler, tiyatroyu -hele 
çocuk tiyatrolarını- bir “gişe” sorunu 
olarak görmezler ve ilk seansta izleyici az 
oldu diye iptal etmezler. Çünkü onların 
iptal ettiği bir oyun değil, kültürel bir 
ormanın katledilmesidir.

Umutlu, mutlu ve tiyatronun eksik 
olmadığı bir dünya özlemiyle...

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1188
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 ÖFSET 

^^Mıtbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 
BÜİö Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK
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Yarın yapılacak kutlamalardan sonra Kaymakamlık tarafından 
Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek. Atatürkçü Düşünce 
Derneği ise geleneksel Cumhuriyet Balosunu yapacak.

tiyatrolara 
akılma $ 
jnusundabr^ 
e olaraktan 
li oldukçam

AIRE 
reldüzeyh^ı 
erinden üjty 
olan, çoofe 
ada en m

dostluk, h
' 9^

■ Cumhuriyetimizin 74. 
»yıldönümü yarın törenlerle 
Kutlanacak. Cumhuriyet 
[bayramı bugün saat 13.oo 
de başlayacak, 29 Ekim 

İ997 Çarşamba günü saat 
24.oo de sona erecek.

I 29 Ekim Cumhuriyet 
[Bayramı nedeniyle bugün 
saat 13.oo de Resmi 

[Bayram başlayacak. Tüm 
İlçe bayraklarla donatıla
cak, bayram süresince 
resmi ve özel kuruluşlar 
[evler, parklar, işyerleri 
bayraklarla donatılacak.
I . Cumhuriyet bayramının 
R yıldönümü nedeniyle 
[okullarda bahçelerin 
[ağaçlandırılmasına daha

önem verilecek; Öte yan
dan dün yine okullararası 
kros yarışması yapıldı. İlçe 
Belediyenin hazırladığı 
pankartlar İle donatıldı.

BAYRAM KUTLAMASI
Bugün saat 13.oo de 

Atatürk Anıtı önünde 
başlayacak olan kutlama 
törenlerinde anıta önce 
çelenkler konacak ve
saygı duruşunda
bulunularak bayrak töreni 
yapılacak.

Yarın kİ törenler İse saat 
9.30 İle 9.50 arasında İlçe 
kaymakamının Kutlamaları 
kabulü ile başlayacak.

Saat lO.da Kaymakam, 
Garnizon Komutanı ve

belediye başkanının halkın, 
okulların ve kuruluşların 
bayramını kutlaması, 
günün anlamının belirten 
konuşma ve şiirlerin okun 
msından sonra geçit resmi 
düzenlenecek.

CUMHURİYET RESEPSİYONU
Bu arada k>os yarış

masında derece alan 
öğrencilere armağanları 
törenle dağıtılacak.

Aynı gün saat 19.00 da 
Tibel Hotel de ilçe kay
makamı tarafından pro
tokole Cumhuriyetimizin 74. 
yıldönümü dolayısıyla bir 
resepsiyon erecek.

Gece aynı saatlerde ise 
Askerlerin katılacağıbir 
fener alayı düzenlenecek.
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Bursa Valiliğinin başlat- 
tığı kaçak yapıların yıkım 
çalışmaları sürüyor, kum- 

isaz da izinsiz yapılan 7 
[konut yerle bir edildi.

Yasalara aykırı olarak 
hisseli parseller üzerinde 
yapılan inşaatların yıkıla
cağı değişik zamanlarda 
inşaat sahiplerine duyu
rulmasına karşın kaçak 
inşaatların Kurşunlu sahil
lerinde çoğalmasını 
engellemek için yıkım 

[karan alındı.
Kumsazda evleri 

yıkılan vatandaşlar 
[devletin vatandaşlara 
çifte standart uygulama

masını, Uludağ efek
tlerinde yapılan kaçak 
[binaların da yıkılması 
gerektiğini söylediler.

. Evleri yıkılan vatan
daşlar 300 kaçak yapının 
Şifinden 7 binanın yıkıl
masının çelişki olduğunu 

i savundular.

Geçtiğimiz hafta 
içinde gerçekleştirilen 
yıkım sırasında CHP 
Osmangazi İlçe başkanı 
Gündüz Gürler de nazır 
bulundu. Gürler, inşaatlar 
yükselirken yetkililerin 
buna dur demesi gerek
tiğini, yıllarca kullanılan 
yapıların daha sonra yıkıl
masının yanlış olduğunu, 
önlemin batan alın
masının ve kaçak inşaat
ların temelde durdurul
ması gerektiğini avundu.

Bursa valiliğinden 
yapılan açıklamada 
atandaşların emlakçılar- 
dan hisseli parsel alıp 
inşaat yapmamalarını 
yoksa mağdur duruma 
düşeceklerini tekrar hatır
lattı.

Kaçak inşaatlar için 
özel ekipler kurulduğunu 
ve kaçak inşaatların 
temel aşamasında 
önleneceği açıklandı.

Kış saati 
uygulaması 
başladı

Gün ışığından daKa fazla 
yararlanmak için uygulanan 
yaz saati uygulaması, 
cumartesiyi pazara bağlayan 
gece saat 02.00'da sona erdi.

Buna bağlı olarak mesai 
saatleri de 08.00-17.00 olarak 
yeniden düzenlendi.

ANAP’lılar

Geçtiğimiz hafta
perşembe günü
Kaymakam Şener Can 
başkanlığında gerçekleştir
ilen toplantıda ilçemizin 
sorunları masaya yatırıldı.

İmar, çevre ve güvenlik 
gibi konuların ele alındığı 
toplantıya resmi kurum 
müdürleri, ilçe idare şube 
başkanlarıyla Ticaret ve 
Sanayi Odası yetkilileri 
katıldılar. Toplantıya katılan 
yetkililer görevli oldukları 
konularda sorunları bir 
rapor halinde Kaymakam 
Şener Çan'a sundular.

Yaklaşık iki saat süren 
toplantı basına kapalı 
olarak yapılırken, ilçemizin 
sorunlarına çözüm bulmak 
için kararlar alındı. 
Toplantıdan sonra yazılı bir 
açıklama yapan Şener 
Can, şöyle konuştu : 
"Kurum ve kuruluşların yet 
kilileri ilçe sorunlarıyla ilgili 
raporları verdiler. Gemlik 
Limanının genişletilmesi, 
Gemlik'in serbest bölge 
olması, yeni hastane inşaatı 
ya da mevcut hastaneye 
ek bina yapılması ve kapa
sitesinin artırılması, zeytin' 
hırsızlıklarının önüne 
geçilmesi, arıtmasız sanayi 
tesisinin kalmaması; yarım 
kalan spor salonu inşaatının 
tamamlanması için girişim
lerin artırılması kararlarını 
qldık. Bu kararları en kısa
zamanda valiliğe
bildirerek, takip edeceğiz.
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* Bursa Tekel Başmüdürlüğü’ne bağlı 
Kaçakçılık ve takip personeli ile Gemlik 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin dün 
Gemlik’te Tekel ruhsatlı işyerlerinde yaptığı 
operasyonlarda piyasa değeri 500 milyon lira 
olan kaçak içki ve sigara yakaladı.

11(Ercüment ESEN)
Gemlik'te sahte rakı ve 

kaçak sigara ile içki satıldığı 
İhbarı alan Bursa Tekel 
Başmüdürlüğü Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünce dün tekel ürün
leri satan bayilere ani baskın 
düzenledi. Bursa Tekel 
başmüdürlüğüne bağlı 
kaçakçılık ve takip bürosu ekip- 

nlenyle Gemlik Emniyet 
'Müdürlüğüne bağlı asayiş 
masası ekipleri ortaklaşa 
düzenledikleri operasyonla 
Piyasa değeri yarım milyar lirayı 
bulan kaçak içki ve sigara ele 
fleçlrdi.

Dûn öğle saatlerinde 
ilçedeki tekel bayilerini tek tek 
denetleyen ekip tekel ruhsatı

bulunan 3 bayide kaçak viski, 
sigara ve Tekirdağ rakısı ele 
geçti. Gemlik Emniyet 
Müdürlüğünden yapılan açık
lamada; 76 adet kaçak viski, 
40 karton çeşitli marka sigara 
ile 41 adet sahte Tekirdağ rakısı 
yakalandı. Özellikle sahte 
Tekirdağ rakısının körlük dahil 
ölüme kadar götüren içki 
olduğunu, bu rakıların Kıbrıs'tan 
yurda sokulduğunu belirttiler.

Kaçak İçki ve sigara satan 
tekel bayileri hakkında derin 
soruşturma başlatılırken, işyeri 
sahipleri adliyeye sevk edildi. 
Operasyonlar sırasında 
yakalanan kaçak sigara ve iç 
kiler Gemlik Gümrük 
Müdürlüğüne teslim edildi.

yemekte 
toplandı

Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu tarafından 
düzenlenen “Dayanışma 
Gecesi” görkemli geçti.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü gecesi Milton Aile 
Gazinosunda düzenlenen 
geceye ANAP İl Başkanı 
Mehmet Gedik, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, ANAP 
İlçe Başkanı Adnan Tekin ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Umurbey Belediye Başkanı 
Mete Okay, DSP İlçe 
Başkanı Belgin Savcı, DTP 
‘nin yeni ilçe Başkanı 
Gökhan Taylan ve partililer 
katıldılar.

Geç saatlere kadar süren 
ve Piyanist Özcan’ın güzel 
müziği ile eğlenen ANAP’lılar 
gecede moral topladılar, 
dostlukları pekiştirdiler. Bir 
taraftan da hükümetin icraat
larını konuştular.

Çıraklık 
kayıt 
süresi 
uzatıldı

Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden yapılan açıkla
maya göre; zorunlu ilköğretimin 
1997/1998 öğretim yılından 
itibaren 8 yıla çıkarılmış olması 
nedeniyle; 1996/1997 öğretim 
yılında ve daha önceki yıllarda 
öğrenimini tamamlamış ilkokul 
mezunu gençlerin son haklarını 
kullanarak Çıraklık Eğitim 
Merkezine kayıt yaptırmaları için, 
26 Ekim 1997 tarihine kadar olan 
kayıt süresi Bakanlıkça 31 Ekim 
1997 tarihine kadar uzatılmıştır.

Çıraklık Eğitim Merkezine kayıt 
yaptıracak olanların 14 yaşını 
doldurmuş, 19 yaşından, gün 
almamış olmaları ve kayıt İçin 
Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 
Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezi 
Müdürlüğüne şahsen başvur
maları gerekiyor.

400 sayılı tahsilatları hız
landırma genel tebliğinden 
yararlanmak için çıkartılan 
yasadan yararlan maka iste 
yerek vergi dairelerine 
başvurduğu halde 1. taksit
lerini ödeyemeyen, noksan 
ödenen veya geç ödenen 1 
taksit tutarlarına bir defaya 
mahsus olmak üzere % 10

tecil faizi İle birlikte ödemeleri 
halinde tebliğ hükmünden 
tekrar, yararlan maya devam 
edecekler.

Ekim 1997 sonuna kadar 
uygulamadan yararlanmak 
isteyen mükelleflerin bağlı 
bulundukları vergi dairelerine 
müracaat etmeleri gerekmek
tedir.

Simurg
Söylenir ki, kuşların hükümdarı Simurg, bilgi 

ağacının dalarında yaşar e her şeyi bilirmiş.
Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini kurtara

cağını düşünerek beklermiş. Bir gün beklemekten 
vazgeçip Simurgun huzuruna çıkmaya karar vermişler. 
Ancak onun Kafdağı’nın tepesinde olan yuvasına var
mak için yedi dipsiz vadiyi aşmak gerekiyormuş.

Yedi vadi üzerinde uçtukça sayıları giderek 
azalmış. Kafdağı’na ardıklarında ise sadece otuz kuş 
kalmış.

Simurg'un huzuruna kabul edilmeyi beklerken her 
birine birer ayna vermişler ve aynadaki görüntülerine 
bakmalarını istemişler. Sonra demişler ki her biriniz 
birer Simurgsunuz.

Simurg ise aslında 30 kuş demekmiş.
Simurg kuşünu beklerken ya da ararken kendisinin 

aslında o olduğu, ya da ona dönüştüğünü anlatan bu 
mitolojik öykü yeni sezonda gösterime giren Mektup 
filminin de çıkış noktası.

Zaten filmin o çok şiirsel anlatımında sık sık Simurg 
efsanesinden söz ediliyor ve ona göndermeler yapılıy
or.

Görsel anlamda çok doyurucu olan film bir dönemi 
ucundan kıyısından irdelemeyi isteyip te istememek 
arasında gidip geliyor.

Belki de filmi anlaşılmaz kılan bu.
Kararsızlık...
Bir de çok kısa sürede çok fazla ayrıntıyı birden 

vermek, hani şu da olmuştu, bu da yaşanmıştı, bunu 
atlamamak gerekir kaygısı. t

Aslında bu durum, bir anlaşmazlık ya da çok 
duyarlı kesimler için bir anlaşılırlılık öğesi olmuş.

Yani filme kimileri çok anlamlar yüklemiş, kimileri 
ise filmden hiçbir şey anlamamış.

Ben sanırım filmden bir şey anlamayanlar grubuna 
giriyorum.

Film uzun yıllar Amerika’da yaşayan ve babasın® 
J bulmak için Türkiye’ye gelen Ragıp’ın (Tarık Akan) 

babasını arayışını ve onu her bulduğunu zannet
tiğinde aslında kendisine yaklaştığını ve aynı Simurg 
gibi kendini bulduğunu anlatıyor...

Şimdilerin moda tanımıyla kendi içinde bir yolcu
luğa çıkıyor Ragıp babasını ararken...

Bu yolculuk o kadar çok karakterde ve dolambaçlı 
anlatıyor ki, film sonunda anlaşılmaz hale geliyor.

Sinemadan, çıktığınızda bir öldüren tutku kalıyor 
aklınızda, kaybedeceğini hissettiği anda yok eden 
cinsinden...

Bir de Simurg Efsanesi.
Ve diyorsunuz keşke bu efsane daha iyi anlatılsay- 

dı.
Keşke bu mektup daha anlaşılır olsaydı...
Film nasıldı diyenlere valla bilmiyorum galiba 

fena değildi diyorum. Son söz olarak yine öyle diye
ceğim benbir şey anlamadım ama belki siz 
beğenirsiniz.

e-mail: gonca @ asel.net.tr
Fax : 254 33 26

Türk Eğitim Sen Gemlik 
şubesinden yapılan açıklam- 
da ilçedeki eğitim ve öğren
imdeki aksaklıkların üzerine 
ısrarla gidileceği bildirildi;

Türkiye kamu Sen'e bağlı 
11 sendika Genel Başkam' 
ve yönetim kurulu üyeleriyle 
724 şube başkannın katılımıy
la Dıdim de 17-19 Ekim tarih
leri arasında gerçekleştir
ilen'^. Genişletilmiş başkan
lar kurulu Toplantısı" sonun
da imzalanan deklerasyon, 
Türk Eğitim Sen Gemlik 
Şubesinde düzenlenen basın 
toplantısı ile halka duyurludu.

Basın toplantısında 
konuşan sendika yöneticisi 
Turgay Ertem alınan kararlar 
hakkında şunları söyledi :T2 
kasım günü "Sendika Yasamı 
İstiyorum" kokart takılması, 
18 kasım günü sendika 
yasasını çıkartmayan 55. 
hükümetin protesto edilmesi, 
27 kasım günü 55. hükümeti 
protesto eden bilidirilerin 
dağıtılması, 6 Aralık Bursa

mitingi, 13 Aralık günü 
Ankara da yapılacak 
yürüyüş ve miting eylemleri.

Bu eylemlerden sonuç 
alınmaması durumunda ise 
20 - 24 Aralık günleri arasın
da uyarı amaçlı açlık grei 
yapılacağını belirten Turgay 
Terten, ilçemizdeki okullarda 
branş ve sınıf öğretmeni 
açığının bir an önce kapatıl
masını, Eğitim Fakültesi 
mezunu öğretmen adayları
na hakkının verilmesini de 
istedi.

Eğit Senin 8 yıllık taşımalı 
eğitimde kış iyice bindirme
den önce taşıt ve yiyecek, 
giyecek, içecek sorunlarının 
çözümlenmesi, ilçemizde 
vekaleten yürütülen okul 
müdürlüklerine en kısa 
zamanda atama yapılması, 
fikir ve, jnanç özgürlüğüne 
saygı duyulması, insanların ı 
inançlarından ve fikirlerinden 
dolayı mağdur edilmemesi 
gerektiğini söyledi.

asel.net.tr
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TARİHTEN BİR YAPRAK
İnsanın en büyük bulaşlanndan biridir yazı... 

Yazı ile düşüncelerin iletilmesi ve gelecek kuşaklara 
aktarılması sağlanır. Önemli bir buluş olan yazı ile 
insan kendini tanımış, tarihteki yerini almıştır.

insanoğlu önce somut varlıkları ve olayları basit 
resimler biçiminde, kalıcı maddeler (tablet, taş gibi) 
üzerine çizmiştir.Bu resim ve çizgiler giderek soyut 
kavramları da belirtme yoluna girmiş, biryandan da 
ses değerlerini karşılamaya başlamıştır. Böylece, 
ilkçağ sonlanna doğru, bugünkü yazı çeşitlerinin 
çoğu kesin biçimlerine kavuşmuştur. Bir bölümü de 
gelişimini sürdürmüştür. Yazılar tiplerine göre çeşitli 
sınıflara ayrılmıştır.

Yazının bir tek amacı vardır: Düşünceyi 
aktarmak ve kabalaştırmak. İnsanın düşünce 
temeli-, her yerde aynıdır. Yalnızca, diller farklıdır. 
Yazılar arasındaki farklılıklar, diller arasındaki 
farklılıklardan doğar. Çünkü insan düşüncesi sözlü 
ve sözsüz belirtilsin, mutlaka bir dille oluşur. Yazı 
ise dilin belirtisidir. Bu nedenle yazılar arasında 
farklılıklar olması da doğaldır.

Türkler, VIII. yüzyıldan itibaren yazıyı 
kullanmaya başlamışlardır. Göktürk (Orhun) Yazısı 
denilen 38 harfli bir alfabeyi ilk önce kullanmışlardır. 
Bu alfabe çok gelişkin ve kendi dillerinin o günkü 
durumuna uygundur. Uygurlar, eski bir kavim olan 
Sogdluların alfabesini benimseyip, kullanmışlardır. 
Türkler İslam dünyasına girince Arap Alfabesi'ni 
benimsemişlerdir. Fakat Uygur alfabesini tamamen 
terketmemışlerdir. XV. yüzyılda Anadolu’ya 
yerleştikten sonra bile kimi zamanlar bu yazıyı 
kullanmayı sürdürmüşlerdir. Türkler Arap 
Alfabesi’ni almakla birlikte, Arap dilini 
benimsememiştir. Günlük yaşamda Türkçe 
konuşmuş ve yazmıştır. İlim dili ise Arapça, yüksek 
çevrelerde, edebiyat dili Farsçaydı.

Arap harfleri Türkçenin yapısına uymuyordu. 
Ses bakımından dilimiz çok zengindir. Sesli boldur, 
bunların bir ahenk içinde kullanılması dilimizi de 
zenginleştirir. Arap harfleri sesi az bir dilin

gereksinimlerini karşılar. Sesli harf fazla 
kullanılamaz. Türkçenin ses yapısına ve gramer 
özelliklerine uymayan Arap harfleri, bu eski ve 
gelişkin, güzel dilin donmasına yol açtı. Dilimizi 
zorladı, gelişmedi. Bu harfler nedeniyle Türkçenin 
okunup yazılması da çok zor bir duruma geldi. 
Ökur-yazar sayısı, eğitim sistemininde yetersizliği 
dolayısıyla hiç denilecek kadar azdı (% 5 - % 10 
dolaylarında)

Arap ve Fars kelimeler dilimize öylesine girmişti 
ki, Türkçe bir bilim ve kültür dili olma özelliğini 
yitirmişti.

Batı uygarlığı içinde ulusal kültürümüzü 
kurabilmek, ümmet düzeninden ulus düzenine 
geçebilmek için dilimizi ve yazımızı değiştirmek 
gerekiyordu. Yeni yetişen kuşakların bilim 
dalarında, güzel sanatlarda batı ile bağdaşması 
ancak yazı yoluyla olurdu. XIX. yüzyılın sonlarında 
bazı ileri görüşlü aydınlar, bu yazının 
kolaylaştırılmasını, basitleştirilmesini istemişler, 
ama mümkün olmamıştı. Arap harfleri, bir din 
kurumu haline getirilmişti. Aslında, düşünceleri 
iletmek için bir araçtan başka bir şey olmayan yazı, 
sanki İslam dininin bir parçası sayılıyordu. Kutsal 
Kur’an Arapça, doğal olarak Arap harfleriyle 
yazıldığı için, bu harfler vazgeçilmez sayılıyordu. 
Aynı mantıkla düşünülse, dilimiz Türkçeyi de 
bırakıp Arapçayı almak gerikirdi. Ama bu 
olmadığına ve olamadığına göre, yazının da Arap 
harfli kalmaması mümkündü.

Atatürk bu işi yapmayı çok eskiden beri 
düşünmüştü. Erzurum Kongresi sıralarında bir gece
Mazhar (Müfit Kansu)'ı yanına çağırmıştı:

- Mazhar not defterin yanında mı?
- Hayır Paşam...
-Zahmet olacak ama, merdiveni bir inip

çıkacaksın. Al gel.
Mazhar Bey, not defterini alır gelir. Bu deftere 

günü gününe her olayı not ederdi.
- Hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar

'Gemlik, 24.09.1928

Ankara'da Sevgili Gazi Babamıza,

Yeni Türk Harfleriyle yaptığınız büyük inkılaba minnetle müteşekkiriz. Hiç okuyup 
yazma bilmeden yeni harflerle bir hafta zarfında okuma yazma öğrendik. Son tadilat 
hasebile tahkim buyurdunuz.

Ancak, k (ka), k (ke) harfleri bizi şaşırtıyor. Buna da bir çare bulmak suretiyle bütün 
milleti bu müşkilden kurtarırsanız, bütün Türkler, pek az bir zamanda okuryazar 
olacaklardır.

Cüretimizi hürmet ve muhabbetlerimize bağışlamanızı istirham eyleriz, Sevgili Gazi
Babamız." 

Gazozcu
Haydar

Tuhafiyeci 
Yahya

Zahireci 
İsmail

Zurradan (Çiftçi) 
Hüseyin

Zahireci 
Haşan

Zurradan 
Ethem

Zeytinci 
Mustafa

Zeytinci 
Sait

Mustafa Kemal’in bu telfrafa verdiği yanıtı da yayınlayalım :
Ankara, 27.09.1928

"Gemlik:
Gazozcu Haydar, Tuhafiyeci Yahya, Zahireci İsmail, Bekir Ali, Adil ve Haşan, 

Hüseyin, Zurradan Ethem, Zeytinci Mustafa, Sait, Bakkal Osman ve Halif Efendilere,
Okuma ve yazmayı bir haftada öğrenmek gayretini gösterdiğinizden memnun oldum, 

tebrik ederim.
Arabi ve Farisi kelimelerde (k) e (g) nin önlerine (h) gelmesi meselesiyle zihinlerinizi 

işgal ve teşviş etmeyiniz. (Karıştırmayınız)
Tesbit edilmekte olun lügat, bunu arzunuz veçhile hal edecektir, efendim.

/27.09.1928 Yazdım. 
28/9
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Müfit'in defteri çok işimize yarayacak. Ama bu 
defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. 
Sonuna kadar gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya 
® bir de sen bileceksin. Şartım bu... Dedi.

va (Yiğit) ve ben de:
, Buna emin olabilirsiniz Paşam...
- Öyleyse önce tarih koy. Dedi. 7-8 Temmuz 

1919. Sabaha karşı.
_ Pokâla Yaz!
- Bir: Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet 

olacaktır. İki : Padişah ve hanedan hakkında 
zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Üç : 
Tesettür Kalkacaktır. Dört: Fes kalkacak, çağdaş 
uluslar gibi şapka giyilecektir. Beş : Latin harfleri 
kabul edilecek. Dedi.

- Paşam kafi... Kafi...
Dedim ve biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış 

insan edası ile:
-Cumhuriyet ilan edelim de üst tarafı yeteri 

Diyerek defterimi kapadım.
Atatürk, okuyup yazmayı kolaylaştırmak, eğitim 

ve öğretim işlerini modernleştirmek ve yaymak, 
böylece ulusumuzu bir ilerleyişe doğru götürmeyi o 
yıllarda düşünmüştü. Bu sıralarda, Türk dünyası 
Latin Alfa besi esasında alınan Alfabeleri 
kullanmaya başladılar. Azerbaycan Türkler! 
1924’te, Sovyetler Birliği içindeki Türk 
Cumhuriyetleri 1927 de Latin Alfabesi'ni kabul 
ettiler.

1926 yılında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm 
ana kanunları, batı sistemine uygun duruma 
getirilmişti. Alfa be konusunda da araştırmalar 
yaptırmaya başladı. 1927 yılında bu düşünce 
olgunlaştı onun kafasında. Emri ile kurulan özel bir 
Alfa be Komisyonu Latin Harflerini ele aldı. Bu 
harflere dayanarak Türk dilinin özelliklerine uygun, 
dilimizin seslerini saptayan Yeni Türk Alfabesi 
hazırlandı (1928). 9 Ağustos 1928 de şu konuşmayı

“Bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk 
eri ile kendini gösterecektir. Yüzyıllardan beri

zlA< /

Ürer KONAK 1 
Körfez Fen Dersanesi 

Tarih Öğretmeni

kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, 
anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden 
kenefimizi kurtarmak ve bu gereği anlamak 
zorundayız.”

Bu devrimin gerçekleşmesinde bazı zorluklar ve 
görüş farklılıkları da olmuştur. Bu devrim daha 
uygulanmaya konmadan bazı görüşler ileri 
sürülmüştü. Komisyon üyeleri, yeni yazıyı okullara 
ve halka mal etmek için beş ile onbeş yıl arasında 
bir uygulama süreci düşünüyorlardı. Ayrıca, eski 
harflerin, yeni Türk Harflerinin yerleşmesine kadar 
kullanılmasını, gazetelerde iki sütun şeklinde 
yazılar yazmaya devam edilmesini istiyorlardı: ■

- Ya üç ayda, ya hiç bir zamanl Dedi. Kesin 
kararını bildirdi:

- Çocuğum, gazetelerde beş yıl sonra yalnız 
yarım sütun mu eski yazı kalacak? Herkes yarım 
sütunu okur. Bu beş yıl içinde savaş gibi bir bunalım 
çıkarsa bizim yazı da Enver yazısının akıbetine 
uğrar.

Halbuki Atatürk, yeni yazıyı herkese en kısa 
zamanda öğretmek ve devriminin başarıya 
ulaştığını görmek istiyordu. Bilgin ve aydınlardan 
oluşan çalışma grubu Dolmabahçe SaraM 
toplanarak hazırladığı yeni Türk Alfabesini kabul 
etti. Halka, memurlara bizzat yeni harfleri öğretti, bu 
büyük kültür hareketinin “Başöğretmeni oldu. 1 
Kasım 1928’de “Türk Harfleri Hakkında Kanun' 
Meclis tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Önce tüm 
gazetelerde yeni Türk harfleri ile çıkmaya başladı 
(1928). “Millet Mektepleri” açılarak okuma ve 
yazmanın yaygınlaştırılması seferberliği başlatıldı 
(1929)

Bu kararında da ileriyi görmesini bilen 
Atatürk’ün yanılmadığını Gemlikli hemşehrilerimiz 
de o yıllarda kanıtlamışlardır. Yeni Türk Harflerini 
kısa zamanda benimsemişler, desteklemişlerdir. 0 
yıllarda Gemlik’ten bir kısım esnafın Atatürke yeni 
yazı için gönderdikleri telgrafı aynen yayımlayalım 
ve onları da analım :
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Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal

Mustafa Kemal'in yaptığı tüm yenileşme çabalarında, çağdaş topluma geçişte 
ulusallaşma, ulusal delet kurma, ulusal bir kültür (ekin) yaratma ve halka yayma temel 
amaçlarından birkolmuştur. Yeni hürreyetçi içeriğiyle girişilen her eylemde gözönünde 
tutulmuştur.

Yeni Türk Harflerinin kabul edildiği günün 69. yıldönümünde yukarıdaki telgrafta adı 
geçen büyüklerimizi rahmetle anar, yaşayanları varsa sağlıklar diler, ellerinden öperim.

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
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

Gazetelerine 
vereceğiniz 

ilanlarınız için bizi 
arayın. 

Körfez Reklam

Dağıtım Şirketinde 
çalışacak 
kuryeler
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Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

TEL : 0(224)513 02 34 FAX:514H48
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No : 4 GEMLİK

Tel : 
5131797 

Fax : 
513 35 95

Müracaat
(0.224) 513 37 90
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Stresle nasıl başedilmeli?
* Kendinizi tanıyın; güçlü ve zayıf yönlerin lis

tesini yapın; kimin için çalışmak isteyeceğinizi 
düşünün.

* İşinizin, bütün yeteneklerinize konsantre 
olmanız için elverişli olduğundan emin olun. Ne 
yapmaya çalıştığınızı, nereye gittiğinizi ve gele
ceğin ne getirdiğini bilin.

* Karşılaştığınız zorlukları yakın bir iş 
arkadaşınız ile ya da eşinizle tartışın; çalışma 
arkadaşlarınızı ve astlarınızı aynı şeyi yapmaya 
teşvik edin.

* Önceliklerinizi düzenli olarak gözden geçirin. 
Bunları değiştirin ve mükünse düzeltin. Hayır 
demeyi öğrenin.

* Belli bir yaklaşımla başarılı otamıyorsanız 
daha fazla uğraşmayın, daha iyi bir yöntem 
düşünün.

* Her şeyi yapamayacağınızı kabul edin; zaman 
yönetimi kurallarını uygulayın.

* Tatil ve izin planları yapın; bu planlarınızı 
uygulayın ve ancak diğer bütün imkanları zor
ladıktan sonra planınızı bozun; tatilinizden vaz 
geçmek zorunda kalırsanız, hemen yeni bir plan 
yapın.

* Dış aktivitelerinizin ve hobilerinizin listesini 
yapın; günlük planınızda bunlara da yer verin.

* Kendiniz için önceden yeme içme kuralları 
belirleyin; normal kilonuzu saptayın, dengenizi 
kaybettiğinize inanıyorsanız, harekete geçin.

* Eğlenip eğlenmediğinizi sorgulayın; yanıt 
uzun bir süre olumsuz ise bunun nedenini 
araştırın.

* Neyin strese soktuğunu tarif etmeye çalışın.
* İşiniz stresin temel nedeni ise iş değiştirmeye 

çalışın. Ancak öncelikle güvendiğiniz kişilere 
danışın.

* Evde stresin kaynağı çatışma ve çözümlen
meyen sorunlardır. Eşinizle bunları açıklıkla 
tartışın; birlikte çözüm bulmaya çalışın.
t * Hayatınızı tekdüzelikten kurtaracak yeni 
dostluklar edinmeye çalışın; kulüplere üye olun, 
sporla uğraşın, sosyal aktiviteler keşfedin.

* Çevrenizde olup bitenlerden haberdar olun. 
Çünkü sizden daha kötü durumda olanlar mutlaka 
vardır. Bunlara bakarak kendinizi iyi hissedin.

* Kendinizle başbaşa kalın; kendinizi tanımaya 
çalışın, yaptığınız hataları kabullenip tekrarlama
maya çalışın.

* Küçük mutluluklar arayın. Tatlı Limon 
(Polliyanacılık) Oyunu oynayın.

* Arasıra küçük doğa yürüyüşleri ve hafif 
idmanlar yapın.

* Kitap okuyun.
* Haftanın bir gününü ya da saatini kendinize 

ayırın ve kimsenin sizi rahatsız etmesine izin ver
meyin.

VARI ŞAKA YARI CİDDİ
Günün Fıkrası

Erol GÜRCAY

SON DURAKTA

GEMLİK KÖRFEZ BURSA’DA
Gemlik Körfez, Bursa’nın rekabet 

ortamına katıldı.
Gazetemizin sahibi ve yazarı Sayın 

Kadri Güler, nihayet Bursa’ya açılma 
kararı verdi.

17 Ekim Cuma günü, Aytı Plaza’daki 
büromuzun açılışını yaptık.

Bursa Basınının değerli mensu
plarını ağırladık.

Ayrıca, Gemlik’ten gelen vefakar 
dostlarımız da vardı.

Gemlik Körfez Gazetesi köşe 
yazarlarına verilen plaketten biz de nasi
bimizi aldık.

Gemlik Körfez, Bursa’da güçlü ve 
kaliteli rakiplerle yarışacak.

Bursa’nın güçlü, potansiyeli, 
herkese yetecek kadar büyük.

Bu pastadan, Gemlik Körfez’in de 
hakettiği payı alacağına inanıyorum.

Ama.. Bıkmadan ve usanmadan tanıtı
ma önem vermek gerekiyor.

İnsan ilişkilerine ve tanıtıma gerekli 
önem verildiği taktirde, Gemlik Körfez 
kısa zaman sonra aranan firma olacak
tır.

Sayın Kadri Güler’in bu önemli 
atılımında başarılı olacağına inanıyor 
ve ona iyi şanslar diliyorum.

FUTBOL TAKIMLARININ DURUMU
-Galatasaray’ı yönetmek bir mesele 

oldu.
Romenleri yönetmek, Hakan 

Şükür’ü yönetmek ve geri kalanları 
yönetmek.

Yıldızlar ile askerler birlikte 
mücadele ediyorlar, ama maddi ve 
manevi avantajlarda, farklı muamele 
görüyorlar.

Bu durum zamanla sahaya yansıya
cak ve dayanışmayı olumsuz etkileyecek
tir. *

-Beşiktaş gün geçtikçe düzeliyor.
Bir de Ertuğrul’un futbol ile barış

ması gerekiyor.
-Fenerbahçe Başkanı, iki yıldır 

sürdürdüğü hırçın tavırla, hem kendini 
yıprattı, hem taraftarı üzdü, hem de 
takımını manevi olarak yordu.

Fenerbahçe’yi keyifle izleyemez hale 
geldik.

-Trabzonspor futbol takımı kan 
kaybediyor.

Yıldız futbolcular, uzun süredir 
Trabzon’da kalarak küflendiler, ge 
rilediler.

-Kocaelisporlu futbolcuların hepsi, 
hem yıldız, hem asker, hem de 
savaşçı. Çıkıyorlar, tıkır tıkır oynuyor
lar.

Kondisyonlarını, ruhlarıyla bir
leştiriyorlar.

İşte bizim penceremizden, bu takımlar 
böyle görülüyor.

Büyük bir Fabrika.
Personel şefi işe alacağı adamı 

sorguya çekiyor.
“-Adınız, soyadınız, yaşınız, evli 

misiniz, kaç çocuğunuz var?”
“-Dört”
“-Yaşları?”
“-En büyüğü 9, ondan sonraki 

8, öbürü 7, en küçükleri 6 yaşında, 
ondan sonra televizyon aldık 
efendim.”

Ülkemizde nüfus artışı, yaklaşık 
(% 2.5)

Bursa’da bu artış, bazı yıllar % 
6’ya kadar ulaşıyor.

Ülke insanının yaklaşık (% 70)’i, 
30 yaşın altında.

Bu kadar hızlı nüfus artışı, 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeleri 
korkutuyor.

Avrupa Birliği’ne kabul 
edilmememizin en önemli sebebi, 
hızlı nüfus artışı.

Ve.. İşçilerimizin Avrupa 
ülkelerinde, serbest dolaşım elde 
etme imkanı.

Esas mesele, nüfus artış hızı.
Demokratik uygulamalardaki ve 

insan haklarındaki bazı hatalı uygula
malar ikinci planda kalıyor.

Daha iyi beslenme, daha kaliteli 
eğitim, daha çağdaş yaşamak için 
nüfus planlaması gerekiyor.

Bunu eğitim programları ile vatan
daşa anlatmak şart.

Sözün Özü
Devlet adamı koyunu kırkar, 
Siyasetçi koyunun derisini yüzer 

“Austin O’Malley”
Elin siyasetçisi yine insaflıymış.■
Bizim politikacılar içinde, koyan

ların tamamını götürenlere de rast
lanıyor.

Demek ki bir ülkenin tahlili 
yapılırken, ilk önce devlet adamlarının 
ve politikacıların uygulamalarına 
bakılıyor.

Böyle bir değerlendirme sonu
cunda, iyi bir derece alamaya
cağımız söylenebilir.

"uçuk" bir söz
O KADAR ; kibar bir bateristti 

ki, davula vurmadan önce özür 
diliyordu.

UÇAK İHALESİ
(THY)nln “milyar dolarlık” 

uçak ihalesinde, Amerikan BOİNG 
ve AvrupalI AIRBUS Şirketleri 
çekiştiler.

26 adedi kesin, 23 adedi 
(opsiyonda) olmak üzere, toplam 49 
adet uçak ihalesini BOİNG Şirketi 
kazandı.

23 adet opsiyonda demek, bu 
miktarın alınıp alınmaması 
serbest veya, sipariş kararının 
daha sonra bildirilmesi gerekir 
demektir.

Hemen aklıma, merhum 
ÖZAL’ın bir genelgesi geldi.

Genelgede, bu gibi önemli 
ihaleler sonuçlandırılmadan önce, 
ülkemizin ihaleye katılan ülkelerle 
olan, “ekonomik, politik ve strate
jik” durumun gözden geçirilmesi 
isteniyordu.

Bu ihale kararı verilmeden önce;
-Hem Amerika ile olan iyi ilişki

lerin devamı sürdürülebilirdi.
-Hem de Kasım ayında, Avrupa 

Birliği’ne üye olan ülkelerle 
yapılacak toplantı öncesi, bir 
“sempati” sağlanabilirdi.

Eski bir pazarlama ve satınalma 
Daire Başkanı olarak, ben yetkili 
olsaydım 26 adet uçağı BOİNG 
Şirketine, 23 adet uçağı da AIR- 
BUS Şirketine bağlardım.

-Bana göre, ihale belki teknik 
olarak uygun oldu ama, 
“siyaseten” hatalı oldu.

FATURA VATANDAŞA ÇIKTI
Görülen o ki, istense de, isten

mese de bu hükümet bir süre daha 
“hükümet etmeye” mecbur ola
caktır.

Ortaklar arasındaki ihtilaflar, kav
gaya dönüşse bile, hükümet görevi
ni sürdürecektir.

Ama.. Zaman içinde, alınan yan
lış ekonomik kararların faturası da 
bu hükümete çıkarılacaktır.

Çünkü acı reçetenin faturası, 
yine dargeliriiye çıkarılmıştır.

Fedakarlık yine dargeliriiye 
düşmüştür.

-Küçük çiftçinin kredi faizi, 
“yirmi üç puan” arttırılmıştır.

-Esnafın kredi faizi, “on puan” 
artmıştır.

-Memur zammı, % 30 olarak 
saptanmıştır.

Rantiyerler ve hem sanayi hem 
de (repo) ile ilgilenen, iş adamları 
malı götürmüşlerdir.

Bu uygulamalar sürdükçe, 
radikal kesimlere kaydığı söyle
nen oyların önünü kesmek 
mümkün değildir.

Esas fedakarlık, bu kelimeyi 
dillerinden düşürmeyen, ama 
fedakarlıktan nasiplenmeyen, iş 
dünyası tarafından yapılmalıdır.

Hükümet biraz da, iş 
dünyasının kulağını çekmelidir.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ
Bir düşteydin bunca yıl 
Boynunda şiir ilmeği 
ince olsun istedin hep 
ince olsun şiirin ipliği

Bir sürgünden bir sürgüne 
Her zaman şiirden beklemeli 
Eski bir çıkrık olsan da 
Gülle dokudun ipeğini

İtfaiye no
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513] 055
Polis Karakolu 513] 379
Gar. Kom 5131206

Şimdi son duraktasın işte 
Cemal’in indiği durak 
inmek istediği Metinimiz’in 
Sana bir şiir yazımı uzak

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 513] 052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5 32954
Emniyet M. 5131028

SATILIK DÜKKAN
ULAŞIM

Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

* İstiklal Caddesinde
[ Çarşı Meydanına yakın
* 88 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN Sahibinden 
Satılıktır.
Tel: (0.224) 513 92 27

513 72 47

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467 
5133240
5132324

19.30-20.30
Yalova - Kabataş( İşgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30 
(Haftasonu): 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15- 

17.30-19.00-19.45
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- 
11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Resmi Daireler Belediye
TEK Anza 5132066 Santral 5134521-23TEK işletme.
Turizm Der.

5134503
5131274

Başkanlık 5134520
Spor Sah. 5131900 Zabıta 5132432
Örm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk.

5131286
5131174
5131846

Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi

5134521-122
5134521-115

Halk Kütüp. 5131353 İtfaiye 5132325
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk.

5131057
5131308
5131133

Muhasebe M.
Yazı İş. Md.

5134521-182
5134521-111

Mal Md. 5131095 Su Arıza Yalnız 185
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507 TUP DAĞITICILARI
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 
Gümrük Md.

5131364 
5131411-5130024 Aygaz 513 12 95

Tekel Md. 5131042 Özgaz 514 17 00
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
İlce Sec. Md.

5132360
5131186
5134994

Tekgaz 
Ocakgaz

513 1637
513 1637

Gemi Saatleri Ergaz 513 88 43
Sirkecimden gidiş (İşgünü): 

9.15- 14715 - 18715 
(Tatil) : 9.15 - 14.00-18.15

Ipragaz
Habaşgaz

513 22 59
513 45 46

Yalova'dan dönüş : (İşgünü) Likitgaz 514 28 41
UÖ.ÖU - Yeni Likitgaz 513 65 00

Deniz Otobüsü Alevgaz 513 40 95
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- Gemlik te
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45-
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30- sinema gunıerı:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“Yol Arkadaşım Fil”
Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 
ECZANELER

22 Ekim 1997 
Çamlıca Eczanesi

23 Ekim 1997 
Yasemin Eczanesi

24 Ekim 1997 
Demiriz Eczanesi

25 Ekim 1997 
Melis Eczanesi

26 Ekim 1997 
Bayer Eczanesi

27 Ekim 1997 
Serim Eczanesi

28 Ekim 1997 
Özer Eczanesi
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Müziğin Rengini Arayanlar İçin^ TEŞEKKÜR
MllıfrZ

Eşimin ani rahatsızlığı nedeniyle mesleki 
yardımlarını esirgemeyen, 

UZMANLAR TIP MERKEZİ

R&M Müzik Kursu olarak;

Alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde ı 
kazandırmanın yanısıra, müziksel işitme ve 
eğitimi alanında bilgilendinnek;

öğrencilere enstrüman çalma becerileri 
ı ritm duygularını geliştirmek, temel müzik

Ulusal ve evrensel müziğin seçkin örneklerini tanıtarak, müziği sevdirmek ve müzik 
kültürünü oluşturmak:

İnsanlara müziğin rengini yaşatarak, onların yaşamında bir faiklılık yaratmak;

öğrencilerin yaşam kalitesi anlayışlarını yükselterek, evrensel, doğal ilkelere sahip, 
entellektüel nesiller yetiştirmek;

Böylece daha iyi bir dünya için, daha mutlu, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, dostluk 
ve arkadaşlık duygularına değer veren, başarılı insanların çoğalmasına katkıda 
bulunmak

Doktorlarından
Dr. Feza ŞEN 

Op. Dr. Muhsin FIRAT 
Dr. Naci ÖZOKUR’a

Tıp Merkezi hemşire ve personeline 
teşekkürü bir borç bilirim.

Memduh YÜCEL

I

İstiyoruz...

Nalbantoğlu Taşkapı Sokak No. 19 Kat 4 
(Gima-Bursaspor Katlı Otoparkı Yanı)

Tel: 220 97 54 Tel/Fax:222 09 77 BURSA

RARİA YILMAM
Oamtmenliöe Özel Inal-Ertekln İlkokulu nda başladı. 
Ankara Gezi Eğitim Enstitüsü MOzik Bölümünü 
MM 10 yıl sora İla orta öğretim kummlannde müzik 
Öğretmenliği yaptı. «82 yılından »IbennEğldm 
Fakültesi Müzik Eğitimi Bolümü nde gOmv»'* 
Yoksak Lisansını tamamladı. Marmara 
Onması ndan ‘Müzik EğlOmFŞen
•Sanatta Yeterlilik’ derecesi aldı. Reble YILMAM. 
•Jedağ On^rsile^Eğmm^kOltad ^ren ^ktlf 

namtmentiainln yanısıre. bolüm başkanlığı v» S»s 
^Tin. sl'nel Deh Beşkenltğ. gömerinde 

butundu

ra*

çalışmaları.

PROGRAM:
ORG (ELEKTRONİK)

HPROORAM:

T0RKM0zl6I.UD.sourEJ.NAZARlYAO
Ol PROGRAMIN İÇERİĞİ:

Teme!müzlkbllgllori, geleneksel müzik tadnu...
makamlar, Ud'un tarih! gelişimi
geleneksel müziğin Ud UterntOrOndoki SS’ '?l'n"'leri. 
bireysel ve grup çalışmalenna eslik ehZ .2 °Te.kle'i' 
müzikal çalışma ve gösteri etkinlikleri e m sdyleme.

M PROGRAMIN SEVİYESİ:

Enez llkokıkseviyesindekiOğmncllerk,,,,^

M PROGRAM:
mPLUMONONDE GÜZEL KONUŞMA

a PROGRAMIN AMACI:
imlasına telaffuzuna ve estetik 
ezen göstererek. Özgür sistemli 

İnceliklerine araştırma ve yorumlama gücü

kt^ddırmay , ıhllvacl olan sanatçıların 
•‘VUSTm'i. h'lyiana atılmış, ancak Metiik 

rehberlik etmeyi amaçlıyor.

^PROGRAMIN İÇERİĞİ:
r-nnatik ArtkUlasyon. Tiyatro DHI. Türk 

of&yntı. Radyo SpikelIV. Sunuculuk Eğitimi

* PROGRAMIN SEVİYESİ:
Enez İlkokul seviyesindeki oğmncke, kal. lebdir

^PROGRAMIN İÇERİ6,: bilgisi.

MOzik terimleri, gam ım ako

*PROGRAM

’ROMpft

*Oc

’Oo /̂<?

«PROGRAM/N/çe^j.

etkinlikleri ’b ySal'^9mpçmlşm^blyetımn 

*PRO°RAMIN SEVİYESİ.

"'ezunu Öğrenciler
ketılabııı,

*P«OGRAM.
847®»

* program,
En. . "NSEV'YE3I 

mMd'metun

o

BAYAN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR
Şirketimizin muhasebe servisinde çalışacak,
1 - Serbest Muhasebecilik belgesi olan, deneyimli, 

' 2- Muhasebe konusunda deneyimli,
Elemanlar Alınacaktır.

TEL: 513 11 73-514 36 74
Gazhane cad. No : 31/A GEMLİK

ADALET BAKANLIĞINDAN 
MÜNHAL NOTERLİK

g/tar

,9ribgesi .

«PROGRAMIN SEVİYESİk
Enez ilkokul seviyesindeki ogm

■ Süsten

Programı boşun tttbltirm 
T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANUĞImn onaylı rlip

f/®

<■

<

1996 yılı gayrisafi geliri 3.007.162.342.- TL. olan ikinci sınıf Gemlik 
İkinci Noterliği münhaldır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri 
gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliğe atan
maya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçel

er başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği taktirde atama işle

minde nazara alınmaz.
İlan olunur.

ALIM-SATIMDA GÜVENCE 1
FORUM EMLAK ’■
MİNARE İNŞAAT tan

' SATILIK GAYRİMENÎOT.ER
- NATO YOLUNA YAKIN, DERE CEPHELİ, KOOPERATİFLER İÇİN UYGUN 
1700 M2, İMARLI ARSA 6 MİLYAR
- GEMLİK ASFALTINA CEPHELİ 5 DÖNÜM SANAYİ ARAZİSİ,
- 1.5 MİLYARA 2 ODA, 1 SALON, 100 M2, KÖŞE DAİRE.
-GEMSAZ'DA DENİZE SIFIR, LEBİDERYA 240 M2, KULLANIM ALANLI 
DENİZE 10 METRE MESAFEDE, ÖZEL YÜZME HAVUZLU, KAT KALORİFERLİ. 
4 YATAK ODASI, 2 SALON, 2 MUTFAK, 3 BANYO JAKUZİLİ, BAHÇEDE 
AÇIK MUTFAK, 3 KATLI SÜPER LÜKS SARI KONAKLAR.
- UMURBEY’DE 550 M2, ARSA İÇİNDE 250 M2 KULLANIM ALANLI, 
GARAJLI 2 KATLI, 5 ODA, 1 SALON, 2 BANYO. GEMLİK VE KÖRFEZ 
MANZARALI SATILIK MUHTEŞEM KONAKLAR.
- AZOT YOLUNA CEHPELİ 18 DÖNÜM ARAZİ

ADRES: GÜRLE İŞ MERKEZİ NO : 21 TEL: 513 42 36 GEMLİK
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO : 30/A TEL: 514 1534 GEMLİK
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