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Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz.
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kaymakamlıkları tarafından, zeytin için İznik, Mudanya ve Gemlik’te komisyon kuruldu

retıcı mağdur “Basın Teşvik Ödülü”
I Aşırı soğuklar ve Ağustos ayında meydana gelen yağışlar nedeniyle zeytin ağaçlarında 
örülen mantar hastalığı ürünün dökülmesine, rekolte ve kalitenin azalmasına neden oldu, 
lytin üreticisi mağdur olduğunu belirtirken, zeytincilikle uğraşan ilçelerin kaymakamlıkların-
ki çeşitli oda ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı komisyonlar kurularak zarar tesbit çalışmaları
yapılmaya başlandı.

| 1997/1998 zeytin ürünü 
Iplama mevsiminin 
Delmesiyle zeytin 
Ağaçlarında görülen man
lar hastalığı üreticiyi yine 
loka soktu.
E Rekoltenin geçtiğimiz 
yıllara göre düşük olması 
■eklenen bu sezon, zeytin 
ağaçlarındaki mantar

hastalığı ürünün dökülme
sine neden olurken, üreti
ciler Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifinin ürün 
taban ve tavan fiyatlarını 
belirlerken üretici mağ
duriyetini dikkate almaları 
istendi.

Marmarabirlik Tarım 
Satış Kooperatifinin bugün-

den itibaren, zeytin alımına 
başladığı, fiyatların ise 
daha sonra açıklanacağı 
bildirildi.

72 Nolu Marmara Zeytin 
Satış Kooperatifinden
yapılan 
ortakların 
merkez

açıklamada, 
zeytinlerini 

depolarında
getirebileceklerini, dip zey-

tinin İse 65 bin liradan satın 
alındığını, haftalık ödemel
erle ürün bedellerinin üreti
ciye ödeneceğini söyledi.

Öte yandan İznik, 
Mudanya ve Gemlik'te 
zarar tesbit çalışmalan İçin 
komisyonların kurulduğu 
açıklandı.

Haberi Sayfa 4'te

Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney Marmara 
Şubesinin her yıl verdiği 
başarı ödüllerinin bu yılkl 
sahipleri belli oldu.

Amacı kendi alanında 
başarılı çalışmalar yapan kişi 
yada kuruluşlara kamuoyu
nun dikkatini çekmek ve 
gösterilen çabaya katkı 
sağlamak olan ve 8 dalda

verilehödüllerden “Basın 
Teşvik Ödülü”ne gazetemiz. 
Gemlik Körfez ve Bursa 
Ekohaber gazetesi layık 
görüldü.

Gazetemiz yazarı Yılmaz. 
Akkıhç'a ise, “Kurtuluş 
Savaşı'nda Bursa'adlı çalış
masından dolayı ÇGD özel 
Ödülü verildi.

Haberi Sayfa 3 ve 4'te

AFTAYA BAKIŞ
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Zeytin şoku
| Bir zeytin sezonu daha geldi.
| Havaların güzel gitmesi nedeniyle üreticiler 
zeytinliklerin yolunu tuttular.

Zeytinci, tütüncü, pamukçu, meyva üreticileri, 
sebze üreticileri ürünlerinin haşatında hep 
havaların uygun gitmesini bekler.
t Yani üreticinin işi hep Allah’a kalmıştır.
I Allah’a kalmayan işler de vardır.
I Bunların başında ürün fiyatlarının belirlenmesi 
gelir.

■ Üretici ürettiği ürünün kaç liradan satacağını 
baştan bilmiyor.
I Haydi zeytin ağacı uzun yıllar ürün veren bir 
ağaç ama ya buğday, ayçiçeği, sebze ekicileri ne 
yapsınlar.
Misleri Allah’a ve alıcılara kalmış bir durumda.
. Yani fiyatlar serbest piyasaya göre belirleniyor.
f Zeytinde ise durum farklı.

En büyük alıcı olan Marmara Birlik neredeyse 
piyasanın tekelidir.

F Bundan birkaç yıl önce piyasayı allak bullak 
eden Eze Zeytincilik, iki yıldır piyasaya girmeyince 
ortada fiyat belirleyici olarak yine Marmara Birlik

' Marmara Birlik’in öz sermayesinin aldığı zeytin
ler karşısında yetersiz Jcalması, bu kurumu 
bankaların faiz batağına itiyor. Bu da zeytinin 
piyasaya sunulmasında fiyatların artışına neden 
oluyor.
| Marmara Birlik 9O’lı yılların başlarında elindeki 
^toklarını hava koşullarının uygun gitmemesi 
sonucu, rekoltenin düşüklüğü sayesinde eritti ve 
tarihinde belki İlk kez kar etti. Hatta ortaklarımna 
kar payı dağıttı.

Gemlik’li ve çevredeki üreticiler bu sezon 
Marmara Birliğin aldıkları zeytini kaçtan alacak
larını ve ödemeleri nasıl yapacaklarını bilemiyor.
[ Böylesi önü belli olmayan bir politika İle üretim 
gerçekleştiriliyor.

Dar olanaklı üretici kabına zeytin koyamayınca 
I malını Kooperatife vermeği tercih ediyor. Hesabını 
I kitabını buradan alacağı paraya göre yapıyor.
| İşte bugün alımlar başladı.
I Topladığı zeytini kabına koyamıyacak üretici, 
tücarda aldanırım korkusuyla ürününü 
Kooperatife götürecek.
I Kooperatifin kaça aldığını bilmeden, ne zaman 
ödeme yapacağını bilmeden, götürüp ürününü 
teslim ediyor.
L Bir zeytin sezonu daha başladı. Ama sancılı. 
Üreticiyi bu kez mantar hastalığı vurdu.

I Dileriz ödemeleri geciktirerek Marmara Blrlik’te 
vurmaz.

Bol ve verimli hasatlar dileğimle.

kutlamaları Müdürü değişti 
kabul etti

Gemlik Ipra Müdürlüğü
görevini 14 yıldır sürdüren 
Abdurrahman Çelik Kartal 
4. İcra Müdürlüğüne 
atanırken bu göreve Simav

Bursa Valiliğince 
başlatılan deniz ve göl 
kenarlarında , yapılan 
kaçak inşaatların yıkım
larının ikinci durağı olan 
Gemlik'e bağlı Gençali 
Köyü Kumsaz Mevkiinde 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü 3 ev yıkıldı.

Kaçak ev yıkımları 
sırasında Kumsaz'da otu
ran köy sakinleri, köy 
Hizmetleri buradan 150

metre İleride yol yapıyor
lar. Bu nasıl çelişki, kaçak 
diye sîzler yıkıyorsunuz, 
Köy Hizmetleri de yer
leşim alanı diye yol yapıy
or şeklinde yetkililere soru 
sorarlarken, meraklarının 
dile getirdiler.

Kaçak yapı yıkımı doz-
erin arızalanması
nedeniyle önümüzdeki 
günlere ertelendi.

Haberi Sayfa 3'te

kaymakam Şener Can, 
ilk resepsiyonunu 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle vererek 74. kuru
luş yıldönümü kutlamalarını 
pekiştirdi.

Resepsiyona katılan 
konukları lokal kapısında

İcra Müdürü 
Başeren getirildi.

Öte yandan 
Gümrük Müdürü

Adnan

karşılayan Gemlik
Kaymakamı Şener Can, 
kutlamaları kabul etti.

Gemlik Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosunun 
seslendirdiği birbirinden 
güzel eserlerle konuklar 
güzel bir gece geçirdiler.

Haberi Sayfa 3’te 

Atatürkçüler 
10 Kasım’da
Anıtkabir’de

Atatürkçü Düşünce 
Derneği, büyük kurtarıcımız 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ölümünün 59. yıldönümü 
törenlerine katılmak İçin 
Ankara'ya gidiyor.

Dernek yetkililerinden 
yapılan açıklamada, günü 
birlik olarak Ankara'daki 10 
Kasım törenlerine katılmak
isteyenlerin Dernek
Merkezine başvurarak kayıt 
yaptırmaları gerektiğini 
söylediler.

Haberi sayfa 3'te

Gönen 
yerine 
gelen 
atandı.

Gemlik 
Hüseyin

Bursa'ya atanırken, 
yine Bursa'dan 
Atalay Çelebi

kısa kısa kısa kısa kısa kısa
- Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın dedesi 
Ömer Semiz geçtiğimiz 
hafta cuma günü vefat 
etti. Cenazesi Fevziye 
Köyünde toprağa verildi. 
- Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
geçtiğimiz hafta perşembe 
günü Bayraktar 2 Düğün 
Salonunda “Mantı Gecesi” 
düzenledi. Gecede Atatürk 
ve Cumhuriyet konulu 
kompozisyon ve resim 
yarışmasında derece alan
lara ödülleri dağıtıldı.
- İlçe Tarım Müdürlüğü ek 
binasına kalorifer tesisatı 
döşeyen Çlmtaş A.Ş.'ye 
geçtiğimiz hafta kay
makamlık makamında 
Şener Can tarafından 
teşekkür plaketi verildi.
- Kaymakam Şener Canın 
ilk uygulaması “Halk Günü' 
bundan sonra salı günleri 
11.00-12.00 arasında kay
makamlık makamında

' vatandaşlar kaymakamlık 
birimleriyle ilgili sorunlarını 
kaymakama iletebilecek ' 
ve aynı anda cevabını ala
caklar. Bu saatler içersinde 
daire amirleri makamların
dan ayrılmayacaklar.

Acemi hırsızlar 6
saatte yakalandılar

Parasızlık Yelda 
Gökçe ve 3 arkadaşına 
hırsızlık damgası vurdur
du. Önümüzdeki gün
lerde evlenecek olan 19 
yaşındaki Yelda Gökçe, 
Yiğit Bekçe, Haşan Birlik 
ve Hakan Eren isimli 
arkadaşlarıyla Küçük

Kumla’daki bir evi soyup 
soğana çevirdiler.

Soyguncular 6 saat 
gibi kısa bir sürede 
yakalanarak çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine kondu
lar.

Haberi Sayfa 3’te

İNSAFINIZ KURUSUN!
BELEDİYE MEZAR FİYATLARINI SEKİZ 

MİLYONDAN YİRMİBEŞ MİLYONA 
YÜKSELTMİŞ.

BİR METREKARE YİRMİBEŞ MİLYON.
ÇAKALDERE’DE.
NEDİR BU BE!
İNSAFINIZ KURUSUN!..

fJnan ^amn
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Susurluk - musurluk
Dün “Susurluk kazası”nın ilk 

yıldönümüydü. Pazar günü Susurluk’ta, 
beş siyasal parti ve çok sayıda siil 
toplum örgütünün öncülüğünde, yak
laşık yirmibin kişinin katılımıyla bir 
açıkhava toplantısı yapıldı. Ayrıca 
İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin vb. yer
lerde “derin deviet”in günyüzüne 
çıkarılması istemiyle mitingler düzen
lendi.

Demokrasi güçleri, Susurluk'ta 
açığa çıkan ve artık gizlenmesi olanağı 
da pek kalmayan “glz”in aydınlatıl
masını istiyor, bu konuda kararlı. Soru 
şu :

“Bu savaşımı ‘demokrasi güçleri’ 
mi kazanacak, ‘derin devlet’ yan
daşları mı?”

Türkiye sorunun yanıtını birinci şık
tan yana verebilse, yani “derin 
devlef’in karanlığında boğulmazsa, 
esenliğe çıkabilir, çağdaşlaşabilir, 
demokratikleşebilir. Ama eğer ikinci şık 
yandaşları üstün gelir, susurluk kaza
sıyla ayan beyan sırıtan “rezalef’in, 
yani -güya- yurtseverlik perdesi 
arkasında saklanan “çeteler”in 
ipliğinin pazara çıkmasını engelleye
bilirlerse, Türkiye’yi gelecekte yeri bir
takım karanlık uygulamalar bekliyor 
olacaktır. Demokrasiyle vuslat, yine bir 
başka bahara kalacak demektir.

Özcesi Susurluk’la savaşım “derin 
devlef’in zaferiyle sonuçlandırılma- 
malıdır, buna izin verilmemelidir. 
Ülkenin demokrasiden yana tekmil güç
leri, kerameti kendinden menkul bir 
yurtseverlik anlayışıyla sütrelenmek 
istenen, siyaset ve bürokrasiyle iç 
içeliği artık ap-aşikar ortaya çıkmış 
“aşşağılık çeteler”e karşı savaşımda 
işbirliği yapmalı, demokrasinin “yengi” 
kazanması için omuz vermelidirler bu 
savaşıma.

Kaçışı yok!..
* * *
Demokrasi güçleri bilmelidirler ki, 

bugün -öyle icap ettiği için- 
Susurluk’ta patlayan çıbandan fışkıran 
ufunetten rahatsızlık duyar görünenler, 
aslında o “şi’r-pençe”ninMoplumun 
bedenini kemirmesine seyirci kalmış 
olanlardır!

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı 
Kutlu Savaş’ın hazırlamayı sürdürdüğü 
rapora göre, Kuşadası’ndaki Princess 
Otel’de geceleyenlerden biri de Alaattin 
Çakıcı imiş...

İşe bakın : Bir TBMM üyesi, Sedat 
Edip Bucak... bir polis şefi, Hüseyin 
Kocadağ... bir kaçak katliam sanığı, 
Abdullan Çatlı ve yıllardır nedense ele 
geçirilemeyen, medyatik bir ülkücü 
baba, Alaattin Çakıcı!..

Bir daha sıralayalım:
Abdullah Çatlı, onsekiz yıl boyunca 

yakalanmamış, üstelik -öyle deniliyor- 
d evi et yardımıyla hapisten kaçırılmış 
bir katliam sanığı. Alaattin Çakıcı, aynı 
ideolojinin yeraltı dünyasına armağanı 
ve TV’lerin gedikli müşterisi bir suç

örgütü reisi. Türk demokrasisinin tem
silcisi bir milletvekili ve hırsız-polis oyu
nunun öteki tarafında olması gereken 
-üstelik alevi kökenli, ve de 
Alevllerin nedense sahip çıktığı- bir 
polis şefi...

Eğer verilen bilgi doğruysa, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün 
Balıkesir’de, Susurluk’ta çan verenlerin 
de içinde bulunduğu “ülkücü şehitler” 
(!) için mevlit okutacakmış!

Bir bu noksandı zaten! Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’na ve Siyasal 
Partiler Yasası’na göre kurulmuş bir 
siyasal parti, MHP, onsekiz yil boyunca 
devlet yardımıyla kaçak yaşayan, üste
lik devlet adına “yargısız infaz”lar 
yönettiği iddia edilen “katliam sanığı” 
için mevlit okutuyor!

O sanığın örgütlediği bir 
toplumkırımda katledilen yedi TİP’li 
gençten üçünü anmak amacıyla 
Yenişehir’de yapılmak istenen toplan
tıya, Bursa’nın demokrat fotoğraflar 
çektirmekte fevkalade usta valisi izin 
vermiyor!

Şaşmak mı, şaşmamak mı gerek, 
kestiremiyor insan.,.

* * *
Cumartesi gecesi yeni kurulan 

“Bursa Demokrat İşadamları 
Derneğf’nin (DEMİAD) yemeğine 
çağrılıydım. Nezaket gösterip, benden 
dernekle ilgili görüş belirtmemi istediler. 
Şöyle dedim :

“Türkiye’de, ‘burjuva geleneği’ni 
oluşturma görevini solcular üstlen
mek zorunda kalıyor!”

Evet, doğrudur. Türkiye, tarihsel 
süreçteki devrimci işlevini yerine getire
cek yeterlik ve yetkinliğe erişemeyen 
“burjuvazisini “burjuvazi” yapacak 
ilkeleN^yani “burjuva geleneği”ni 
aydınlık ve sol birikimli işadamları 
aracılığıyla oluşturmayı denemeye 
hazırlanıyor. Çünkü bizim sığ burjuva 
zimizin böyle bir derdi merdi yok!..

Oysa Türkiye, kısılıp kaldığı kurt 
kapınını bozmak zorunda...

Diyelim ki dersimiz “derin devlet”, 
önce şu sorunun yanıtını aramak 
gerekmez mi:

“Çath’yla Çakıcı, yıllar boyu iş 
becerirken ‘devletin tepesinde kim
ler vardı?”

Demirel, Evren, Özal, Yılmaz, sonra 
yine Demirel, Çiller ve ardından 
Erbakan Hoca’yla canileri kahraman 
ilan eden Bacı’sı...

Bir tür “devr-i daim” sanki...
Şimdi sıra bir kez daha Yılmaz'da 

-ve de Ecevlt’ te-..
Kaygım ne, biliyor musunuz? Bu 

gidişle, “komisyon-momisyon, 
soruşturrna-moruşturma, tahklkat- 
mahkikat” derkeeen...

“Susurluk” da, “musurluk” 
olmasın sakini’

Bakalım “ayine-i devran” ne 
gösterecek?..
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KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz

danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Türkan KÖSE

TSE soba alımı ve kullanımı 
sırasında dikkat edilecek 
noktalar hususunda tüketici
leri uyardı : 
İlgililerin konuyla ilgili yaptık
ları açıklamada; Türkiye’de 
ısınmanın çok ağır bedeli 
olduğunu, bilgisizlik, dikkat- 
sizlikve duyarsızlık 
nedeniyle insanların ölüm 
riski ile uykuya daldığı, 
“sobanız katiliniz olabilir” 
uyarısında bulunuldu.
Dikkat edilmezse, kullanım 
yanlışlığından dolayı 
sobalarda ısı kaybının 
ortaya çıkacağını belirten 
yetkililer; “sobanın özellikle 
TSE standartlarına uygun 
olup olmadığına bakılmalı. 
TSE’li ise uygunluk belgesi 
vardır ve kullanılışından, 
verimine kadar bilgilenilir” 
şeklinde konuştular.
İdeal bir sobanın özellikleri
ise şöyle:
Üzerinde etiketi olmalı ve 

Jhtiyaca yanıt verip vere
meyeceği kontrol edilmeli. 
Soba, yakılırken ve yanar 
durumda iken güvenilir 
olmalı. Çevreye yanar 
durumdaki kömür ve yanma 
artığı maddeler saçılmaya
cak ve düşmeyecek şekilde 
üretilmeli.
Dış yüzeyi emaye veya 
sıcaklığa dayanıklı boya ile 
kaplanmalı. Yüzeyde ezik, 
çizik, çatlak, gocuk gibi 
hatalar, boya ve emaye 
kusurları olmamalı. Soba ve 
üzerinde bulunan parçalar 
kullanma sırasında 
karşılaşılacak ısı, kimyasal 
ve mekanik etkilere karşı 
dayanıklı olmalı.
Kovalı sobalarda, üstte veya 
yanında kova yerleştirme 
kapağı, gaz çıkış klapesi ve 
hava ayar tertibatı bulunmak 
Türkiye’de toplam enerjinin 
yüzde 41 'inin ısınmak için 
harcandığını, hala birçok 
evin sobayla ısınmayı tercih 
ettiğini kaydeden ilgililer, 
“sobanın standartlara 
uygun olması önemlidir.
Isınmak uğruna, kapalı 
ortamda, bir teneke içinde 
ateş yakmak, gaz zehirlen
mesinde en büyük etk
endir. Eski sobaların temi
zliği ve türüne göre bakımı 
yaptırılmalı. Düşük kalo
rili, geç yanan kömürler 
alınmamalı. Gereğinden 
uzun boru kullanılmamalı. 
Borular ve bacalar te 
mizlenmeli” şeklinde 
konuştular. (A.A.)

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz

danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
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YazıYorum
____________ Necati Kartal

Time Dergisi “Yüzyılın 
Lideri”ni mi seçecek?

Sayfa;

Time dergisinin düzenlediği “Yüzyılın Lideri” anketi, 
“iç politik malzeme” olarak kullanılmaya devam ederken, 
uluslararasından da Atatürk’e yönelik çeşitli övgü ve 
yergiler gelmeye devam ediyor.

Ülkemizde, 21. yüzyıla girerken dünyada yaşananı 
önemli değişimler, politik aktörlerimizi ve bazı aydınlarımızı 
ya “reddi miras”a ya da “oportünizm”e sürüklüyor: fl

Berlin Duvan’nın Yıkılışı:
Bu değişim dalgası 1989 yılı ile başladı. 1989 ilk başta, ’ 

insanlık tarihinde “yeni bir dönüm noktası” olarak karşı
landı. Berlin Duvan’nın yıkılmasınla sonuçlanan Doğu 
Avrupa’daki gelişmeler, bir “liberalizm ve demokrasi 
devrimi” olarak adlandırıldı. Hatta bir kısmınca bu, “İnsan* 
lık tarihinin sonu”ydu. İnsanlık, “liberal devlet ve 
serbest piyasa ekonomisinden” başka gidecek bir köy 
bulamayacaktı!..

Oysa bunun böyle olmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı. 
Liberalizm ve demokrasi rüzgarları, “barbarlık, yabancı 
düşmanlığı, milliyetçilik, etnik dalga ve din”i yeniden* 
hortlattı ve politikleştirdi. “ABD’de dahi demokrasinin 
geleceğinin tehlike içinde olduğu” (Samuel Hontington) 
tespitleri kısa zamanda yapılır oldu.

Paradoksun doğuşu *.
İki büyük gelişme insanlığı, “tarım toplumundan, 

sanayi uygarlığına geçiş” kadar ağır ve derinden etkiledi.
Birincisi; telekomünikasyon devrimi.
İkincisi; dış ticaret ve dış turizmin gelişmesi. 1
Buna bir de yukarıda bahsettiğimiz, sosyalist sistemim 

çözülüşünü de eklersek, henüz bu gelişmelere hazır 
olmayan dünya, -dolayısıyla insanlık- alabildiğine sarsıldı.

Bu sarsılma, bir yanıyla toplumlar veya devletler arasın
daki “geleneksel duvarlar”! parçalayıp, toplulukların 
ve/veya bireylerin kültürel, siyasi ve yaşamsal değerleri 
arasındaki çelişkiyi yumuşatıp, insanlığı “tek bir dünyanın 
ferdi” haline dönüştürürken, diğer yandan yeni kültürlerle 
tanışmanın yarattığı vahamet, “biz kimiz?” sorusunu sor
durmaya başladı.

“Biz kimiz” sorusu insanlığın kendi tarihine gönderme 
yapması sonucunu doğurarak dinine, milli argümanlarına 
ve dünyayı bu öğelerle değerlendirmesine “referans” oldu. 
Bu da, insanoğlunun “tek bir.dünya yurttaşı” olma yerine, 
“atomlarına kadar ayrılması”na yol açtı.

Dünya, bir yanıyla “karşılıklı bağımlılık” ve “bir* 
birinden sorumlu olma” sürecine doğru kayarken, diğer 
yandan “birbirlerinden farklı olma” paradoksunu yaşıyor.'

Bir yandan, “yaşam hakkı”, “çevre hakkı”, “insan
lığın yarattığı değerlerden ortak yararlanma hakkı” gibi, 
tüm insanlığj ilgilendiren talepler “globalleşirken”, diğer 
yandan insanlık, “yabancı düşmanlığı”, “barbarlaşma”, 
“fetih özenticiliği” gibi “ayrışma” süreçleri birarada 
yaşanıyor.

Sanayi tipi devletlerin yarattıkları ve çözülüşü: I 
1789 Büyük Fransız Devrimi'yle başlayan ve 1850'ler- 

den sonra dünyayı kontrolüne alan kapitalist/ulus devlet(ler) 
ile 1917 Ekim Devrimi ve dünyanın üçte birine egemen olan 
sosyalist devlet(ler), model olarak sanayi toplumunun 
ortaya çıkardığı devlet “tip”leridir.

Bu iki büyük uygarlık (liberalizm ve sosyalizm) insanlığın 
“özgürlük ve eşitlik” gibi iki büyük hasletine seslenerek 
onun iyi yanlarını harekete geçirdiler ve dünya çapında et 
kili oldular. Ve insanlığa olumlu öğeler bıraktılar. Ama “İki 
şey”i başaramadılar.

Birincisi; devletlerin yalnızlığına son veremediler. j|
İkincisi; batılı olmayan uygarlıklara tam uyum sağlaya- j 

madılar. .
Bu nedenle globalleşen bugünkü gelişmeye ayak uydu- 

ramıyorlar. Ve bu nedenledir ki, bu yapılara alternatif ide
oloji veya devlet düzeni üretme adına, 2000 yıl -bazı ta. 
rihçilere göre 5000 yıl- sürmüş olan “tarım toplumu”nun 
geleneksel ideolojisini yani toplumun yeniden üretimini 
sağlayan “dln”i, alternatif olarak öneriyor. Ve “yeni bir 
dünyayı” böyle kurabileceğini savlıyor.

Time Dergisi'nin anketi, bu yüzden bir iç politik kavgaya 
yol açıyor.

Yeni bir kimlikte buluşma :
Oysa, İslamcı, Liberal, Milliyetçi, Sosyalist, Kemalist ve: 

bunların çeşitli ara renklerine bölünmüş Türkiye Aydınları,] 
sosyalizmin ve liberalizmin tüm insanlığa kazandırdığı 
olumlu öğeler ile, tarihimizden gelen ve günlük yaşamımız
da içiçe geçmiş, İslamiyet ve kemalist yaşam tarzının 
“dünyayı anlamada ve günümüze çözüm bulmada" ne 
gibi kapılar açtığını ve neler kazandırdığını inceleyip, 
çözüm üretmek yerine; tarihin bir rafında bekleyen geçmiş 
toplum modellerini, “çağa çözüm önerisi” olarak sunmak- 
talar. Bu da, geleceğimize olumlu birşey kazandırmak ye. 
rine, geçmişe olan özlemimizi körüklüyor ve daha da1 
“atomlara ayrılacağımızın işareti”ni veriyor.

Seçimi doğru yapmak :
Belki de bugün anlamamız gereken şey; “emek, ser

maye ve bilginin” ortak çıkarlarının ne olduğu; “ulus- ’ 
devletle globalleşme” arasındaki ilişkinin nasıl 
sağlanacağı; “ulusal zenginlikle global yoksulluğun" 
nasıl dengeleneceği; “birarada”, “ama inadına olmadan” 
yaşamak gerektiğimizin tarafımızdan bilinebilmesidir.

Bu nedenle, yüzyılın liderini “Time Dergisi ve 
Microsoft’un seçemeyeceğini” ve bunun da “geçmişe 
olan özlemi körükleyeceğini” biliyorum ve bu yüzden “oy 
kullanmıyorum”.

Ben 21. yüzyıla bakıyorum, hem de lidersiz olmasına... ı 
Umutlu ve mutlu bir dünya dileğimle...
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Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şubesi’nin her yıl 
düzenlediği kendi dallarında başarılı çalışmalar yapan kişi ya da 
kuruluşlara verdiği ödüller açıklandı.
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Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney Marmara 
Şubesi tarafından 8 yıldır 
verilmekte olan, “Başarı 
Ödülleri” açıklanırken.
gazetemiz Gemlik
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Körfezin de “Basın Teşvik 
Odülü”ne layık görüldüğü 
açıklandı.

Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney Marmara 
Şubesi Başkanı Tayfun 
Çavuşoğlu tarafından dün 
gazetemize fakslanan 
başarı ödülü sonuçlarının 
amacının kendi alanında 
başarılı çalışmalar yapan, 
kişi ya da kuruluşlara 
kamuoyunun dikkatini 
[çekmek ve gösterilen 
çabaya katkı sağlamak 
öldüğü belirtildi.
f 1997 yılının başarı ödül-

lerinih 1 Aralık'ta düzen
lenecek olan kokteylde 
sahiplerine, 8. kuruluş 
yıldönümü etkinlikleri kap
samında dağıtılacağı 
bildirildi.

ÖDÜLLEN
ÇGD Güney Marmara 

Şubesinin 1997 yılı başarı 
ödüllerini kazananlar şun
lar :

Basın Teşvik Ödülü : 
Gemlik Körfez Gazetesi ve 
Bursa Ekohaber Gazetesi 
Gerekçesi : Günümüzde 
büyük sermayeye dayan
mayan medya kuruluşları 
büyük özveriyle ayakta 
kalıyor. ÇGD basın teşvik 
ödülü onurlu 25 yılını 
geride bırakan Gemlik! 
Körfez Gazetesi ile 1.5 yıldır 
yayında bulunan ve

Bursa'da yerel basına yeni 
bir soluk getiren Ekohaber 
Gazetesi.

İletişime Katkı Ödülü :
Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik,Vakfı .

Kültür Ödülü : Bursa
Ticaret Borsası Başkanı Rıza 
Aydın'a.

Demokrasiye Katkı
Ödülü: Bursa Barosu'na.

Bilim Ödülü : Doç. Dr.
Kayahan Engin'e.

Çevre Ödülü
Bergama Belediye Başkanı 
SefgJaşkın'a.

İnsan Hakları Ödülü :
Fadime Ocak'a...

ÇGD Özel Ödülü

Kaymakam Şener Can, 
ilk resepsiyonunu 29 Ekim 
Cumhuriyet' Bayramı 
nedeniyle vererek 74. kuru
luş yıldönümü kutlamalarını 
pekiştirdi.

Gemlik Sunğipek 
Fabrikası Lokalinde yapılan
resepsiyona Gemlik

Gazetemiz Yazarı
Araştırmacı Yılmaz Akkılıç 
ve Gazeteci-Şair Nahit 
Kayabaşı'na.

Ticaret Borsası’ndan Atatürkçüler
pntet 
lanfanm 
ns’ottı 
tayerine.
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Gemlik Ticaret Borsası 
bu yıl ilk defa zeytin işlet
melerinden en yüksek tescil 
ödeyen firmalara plaket 

İverdi.
I Odaya bağlı zeytin işlet-' 
ımeciliği ile uğraşan firmalar 
[arasında en yüksek tescil 
ödeyen ilk 5 firmaya Medya 
S tesisleri 4 Mevsim Et 

Lokantasında düzenlenen 
gecede törenle plaketleri 
verildi.
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Kaymakamı Şener Can, İlçe 
emniyet Müdürü Nedret 
.Argun, resmi daire müdürleri 
ve oda üyeleri katıldı. 
Yemekte bir konuşma yapan 
[Gemlik Ticaret Borsası

Başkanı Osman Sarışen, 
“1984 yılında kurulan 
odamız bugün 300 civarında 
üyeye sahip. Bu yıldan 
itibaren her yıl geleneksel 
hale dönüştüreceğimiz en 
yüksek tescil ödeyen fir
malara vereceğimiz plaketi, 
ilk kez bu akşam dağıta
cağız. llyele rimiz arasında 
odaya en yüksek tescil ücreti 
ödeyen Mina, Zeytinci 
Haşan Deniz, Sarışen 
Zeytincilik ve Marmarabirlik 
odamız yönetimince ödüle 
layık görülmüştür" dedi.

Ödüle layık görülen fir
malara * plaketlerini 
Kaymakam Şener Can verdi.
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Anıtkabir’de
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 10 Kasım 
1997 günü Ankara’ya gide
cek.
Atatürkçü Düşünce - 
Derneği’nden yapılan.açıkla- 
maya göre; 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Toplantılarına 
katılmak üzere 10 Kasım 
günü günübirlik Ankara'ya 
gidilecektir.
Katılmak isteyenlerin en geç 
8 Kasım 1997 günü akşamı
na kadar İstiklal Caddesi 
Tekel Sokak Kordon . 
Apartmanı altındaki Atatürkçü 
Düşünce Derneği’ne şahsen 
başvurmaları gerekiyor. 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
tüm Gemliklilerin bu etkinliğe 
davetli olduklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
Umurbey Belediye Başkanı 
Mete Okay, Garnizon 
Komutanı piyade kıdemli 
Albay Süreyya Nail Uykun, 
siyasi parti temsilcileri, resmi 
daire amir ve müdürleri, 
Gemlik Emniyet Müdürü 
Nedret Argun ile kurum e 
kuruluşların temsilcileri 
katıldılar.

Resepsiyona katılan 
konukları lokal kapısında 
karşılayan 'Gemlik 
Kaymakamı Şener Can, 
kutlamaları kabul etti.

Gemlik Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Korosunun 
seslendirdiği birbirinden 
güzel eserlerle konuklar 
güzel bir gece geçirdiler! 
Resepsiyon verilen kokteyl 
ile son buldu.

Cumhuriyetin 
74. yıldönümü 
kutlandı
Cumhuriyetin 74. yıldönümü 
törenlerle kutlandı.
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 
kaymakamlıkta kutlamaların kab
ulü ile başlayan Cumhuriyet 
Bayramı törenle rine daha sonra 
Atatürk Kordonunda devam edil
di.
Kaymakam Şener Çan’ın günün 
anlamını belirten konuşmasından 
sonra öğrenciler şiirler okudular. 
Geçit resmi düzenlendi, gece ise 
feneralayı yapıldı.
Öte yandan ADD geleneksel 
Cumhuriyet Balosunu Milton Aile 
Gazinosunda 31 ekim Cuma 
akşamı yaptı. Geç saatlere dek 
süren baloda Kaymakam Şener 
Car katıldı. Davetliler doyasıya 
eğlendiler.

kavgam

□ Parasızlık Yelda Gökçe..ve 3 arkadaşına 
hırsızlık damgası vurdurdu. Önümüzdeki gün
lerde evlenecek olan 19 yaşındaki Yelda 
Gökçe, Yiğit Bekçe, Haşan Birlik ve Hakan Eren 
isimli arkadaşlarıyla Küçük Kumla’daki bir evi 
soyup soğana çevirdiler.
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[ Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü Küçük 
Kumla'da meydana 
gelen olay 6 saat içinde 

i aydınlığa kavuştu.
Bursa'da oturan 

emekli Saliha Özdemir 
ıVaz tatilini geçirdiği 
Küçük Kumla Siteler 

[Mahallesi Hizmet 
Caddesi Ertürk Sitesinde 
bulunan dayalı döşeli 

[evini yaz sezonunun 
bitmesi nedeniyle kilit- 

Jeyip Bursa'daki evine 
sdöndü. Evin boş 
[Olduğunu fark eden 4 
I kafadar perşembe günü 
sabaha karşı 04.00 
sularında kapıyı zorla 

saçarak, 500 milyon 
^değerindeki eşyayı 
'alarak evi soyup soğana 
[Çevirdi. 29 Ekim 
|Cumhuriyet Bayramı fatih
ini fırsat bilen ev sahibi 

Kumla’daki evine gelme-

siyle hırsızlık ortaya çıktı.
Saliha özdemir'in 

şikayeti üzerine harekete 
Jeçen 'Küçük Kumla 
andarması ikinci eve

hırsızlık amacıyla
giderken şüphe üzerine 
gözaltına alınan çete 
elemanlarından Haşan 
Birlik, yapılan soruşturma
da diğer çete eleman
larını da ele verdi.

Çalınan eşyalar ev 
sahibine geri verilirken, 19
yaşındaki Yelda
Gökçenin nişanlı olduğu, 
çaldıkları eşyaları çeyiz

Gençali’de 3

Baloya dair...
Bu yıl Cumhuriyet Balo'sunda; hanımlara glayöl ver

mekten hoşlanan, rakısını beyaz leblebi ile içen, keyifli 
olduğu gecelerde gramafon çalan Zeybek eşliğinde vals 
yapan, uzun gecelerin ardından mutfağa inip kurufasülye 
pilav yiyen Ulu Önder Atatürk’ün "insan yönünü” yaşa
mak istedik^

ayrıntılar onun için... ,
GlayÖller, beyaz leblebi, rakı, gramafonda çalan 

Zeybek, Rumeli türküleri, kurufasülye...
Bir de enginar.
Yaşama gözlerini kaparken, o çok istediyip de 

yiyemediği...
Lokmalar her ne kadar boğazımıza dizilse de, bu 

gece, O'nunla başlayan Cumhuriyet Balosu geleneğini 
sürdünlenin coşkusunu yaşayalım.

O böyle isterdi.
Nice Cumhuriyet Balolarına...
Bursa Halkla İlişkiler Derneği - Bursa Valiliği.
Bursa Valisi Orhan Taşanlar’ın önderliğinde .üyük bir 

coşku ve katılımla gerçekleşen Cumhuriyet Başramı 
etkinlikleri yukarda okuduğunuz metinle anlatılmaya 
çalışılan çok özel bir gece ile noktalandı.

Bu yıl ilk kez yapılan Cumhuriyet yürüyüşü, kentin 
çeşitli yerlerinde gerçekleşen gösteriler, stadyumdaki 
resmi tören, sivil toplum kuruluşlarının geceleri ve 
nihayet 29 Ekim Cumhuriyet Balosu.

Bakın Can Dündar Ata’nın son Cumhuriyet 
Bayramı’nı nasıl anlatıyor...

“Nihayet 29 Ekim geldi. O gün Cumhuriyetin 15. yaş 
günüydü. Ankara Hipodrumu’ndaki törenler öncesinde 
Celal Bayar, Ata’nın orduya mesajını okurken O, sarayda 
kısılıp kaldığı yatağında Salih Bozok’a durup durup, “Ah 
Ankara... Ah Ankara’ya gidemedik” diye yakınıyordu. 
Akşam olunca havai fişekler gökyüzünü aydınlatmaya ve 
patırtıları duyulmaya başlandı, atatürk bü gürültüyle 
uyandı ve zile basıp sofracı Kamil’i çağırdı.

“Bu patırtılar nedir?” diye sordu.
Sofracı Kamil, Atatürk’ü üzmemiş olmak için “Gök 

gürlüyor paşam” diye yanıtladı. Atatürk yanıtın amacını 
ve saflığını anlayınca dudağının kenarıyla gülümsedi ve 
“hadi enayi” dedi.

Yaverleri ilgililere telefon edip, havai fişek gösterişinin 
durdurulmasını istediler. O sırada hiç beklenmedik birşey 
oldu. 29 Ekim törenlerinden dönen Kuleli Askeri Lisesi 
öğrencilerini taşıyan vapur Dolmabahçe önünden geçiy
ordu. Öğrenciler vapurdan “Atamızı görmek istiyoruz” 
diye bağırdılar. Ardından İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı 
söylemeye başladılar. “Çıktık açık alınla/10 yılda her 
savaştan” dizeleri Dolmabahçe’nin hüzünlirduvarlarında 
çınladı.

Atatürk, gözyaşlarını daha fazla tutamadı.
Yanındakiler, son düşmanı ölümle savaşan bu 

kudretli adamın ilk kez o gün ağladığını gördüler.
... Atatürk 29 Ekjm’den 7 Kasım'a kadarki 10 günü 

yarı uyur, yarı uyanık vaziyette geçirdi. Genellikle 
kendinde değildi. Uyku arasında bazı kelimeleri belli 
belirsiz tekrar ediyor, ayıldıkça da süt, pirinç suyu ve 
meyve sularından oluşan mönüsüyle karnını doyurmaya 
çalışıyordu.

O günlerde canı enginar yemeği istedi. Fakat o 
zaman İstanbul’da enginar bulunmadığından Hatay'a 
ısmarlandı. Enginarlar geldiğinde o ölüm döşeğinde, 
derin bir uykudaydı.

Yemek kısmet olmadı.
Bursa’daki etkinlikler ve balo işte o “çok özel insan”ı 

“insan” olarak algılamak adına yapıldı. Acılarını, tutku
larını, zevklerini anlamak, gerçekleştirdiği mucizenin 
farkına varmak, ayrıntılarda saklı olanı yakalamak ve 
elimizdeki Cumhuriyetin, özgürlüğün ve laikliğin değerini 
anlamak için.

Tüm bunlar Bursa Valisi Orhan Taşanlar’ın viz 
yonu ve cesareti, Vali Yardımcısı Arif Uludağ’ın iyi 
niyetli çabası bir de başkanı olmaktan onur duy
duğum Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin yaratıcılığıy
la gerçekleşti.

O, böyle isterdi...
e-mail: gonca @ asel.net.tr
fax : 254 33 26

sırasında Kumsaz'da otu
ran köy sakinleri, köy 
Hizmetleri buradan 150 
metre İleride yol yapıyor
lar. Bu nasıl çelişki, kaçak 
diye sîzler yıkıyorsunuz, 
Köy Hizmetleri de yer
leşim planı diye yol 
yapıyor şeklinde yetk
ililere soru sorarlarken, 
meraklarının dile getirdil
er. Yetkililer İse blzimi 
böyle bir yol yapım çalış
malarından haberimiz 
yok. Bursa'ya geri 
döndüğümüzde durumu 
inceleriz şeklinde konuş
tular.

Kaçak yapı yıkımı doz-

Bursa Valiliğince 
başlatılan deniz ve göl 
kenarlarında yapılan 
kaçak inşaatların yıkım
larının ikinci durağı olan 
Gemlik'e bağlı Gençall 
Köyü Kumsaz Mevkiinde 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü 3 ev yıkıldı.

Yıkım sırasında hidrolik 
borusunun patlaması 
nedeniyle yıkımlara bir 
kez dgha ara verildi. 
Gemlik ve . Kurşunlu 
Jandarmalarının geniş 
güvenlik önlemleri altın
da gerçekleştirilen yıkım
lar sessiz geçerken, yetk
ililer Kumsaz mevkiinde 
bulunan 500 kaçak evin 
sırası geldiğinde hepsinin 
yıkılacağını söylediler.

Kaçak, ev yıkımları

Özel oto 
aniden yandı

Geçtiğimiz hafta çuma 
günü Manastır mevkii Örnek 
Sitesi önünde meydana 
gelen olayda Güngör 
Paker'e ait özel oto aniden 
yanmaya başladı.

Sabah O9.oo sıralarında 
Güngör Paker 16 P 7833 
plakalı özel aracıyla eşini 
Gemlik’e bırakmak için 
evden çıktı ve aracını 
çalıştırdı. 5 dakikalığına 
araçtan ayrılan Paker, geri 
döndüğünde otomobilini

çayır cayır yanarken buldu.
Vatandaşlar itfaiyeye 

haber verdiler. Yangın site 
sakinleri arasında panik 
yaratırken, otomobilin ben
zin deposunun infilak 
etmesinden endişe edildi. 
Gemlik itfaiyesinin zamanın
da müdahalesiyle son anda 
yanmaktan kurtulan otomo
bilde elektrik kontağından 
yangın çıktığı ve 500 milyon 
liralık maddi zararın olduğu 
anlaşıldı.

olarak

erin arızalanmasınasıın-
nedeniyle önümüzdeki 
günlere ertelendi.

kullanmak
amacıyla hırsızlık yapıldığı 
ortaya çıktı.

Suçlarını kabul eden 
sanıklar Gemlik'te 
çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak Bursa Kapalı 
E tipi cezaevine gönde 
rildiler.

asel.net.tr
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Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şubesi 1997 ödülleri açıklandı

taşan ödüllerinin 
;erekçeleri■■■İl

Çağdaş Gazeteciier Derneği Güney 
Marmara Şubesi kurulduğu ilk yıldan 
bugüne her gün çeşitli kişi ya da 
kurumlara ödüller dağıtıyor.

Ödüllerin amacı, kendi alanında 
başarılı çalışmalar yapan kişi yada 
kuruluşlara kamuoyunun dikkatini 
çekmek, gösterilen çabaya katkı 
sağlamak.

ÇGD Güney Marmara Şubesi 
Yönetim Kurulu 1997 ödüllerin 
kapsamında çeşitli dallarda ödül 
kazananlara armağanlarını 1 Aralık 
1997 günü Bursa’da gerçekleştirilecek 
8. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
kapsamında verecek.

1997, yılı Başarı Ödülleri 8 dalda 
sahiplerini buldu. Buna göre ödül 
alacakların gerekçeleri şöyle açıklandı :

BASIN TEŞVİK ÖDÜLÜ
Günümüzde büyük sermayeye 
dayanmayan medya kuruluşları, büyük 
özverilerle ayakta kalabiliyor. ÇGD 
Basın Teşyik ödülü onurlu yayın 
yaşamında 25 yılını geride bırakan 
gazetemiz Gemlik Körfez ile 1.5 yıldır 
yayında bulunan ve Bursa’da yerel 
basına yeni bir soluk getiren Ekohaber 
gazetesine.

İLETİŞİME KATKI ÖDÜLÜ
Günümüz Türkiye’sinde, gazetecilerin 
eğitim eksikliği önemli bir sorun olarak 
gündemdedir. İletişime Katkı Ödülü’nün, 
genç gazetecilerin eğitimi konusunda 
faaliyet gösteren ve bulunan Uğur 
Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı.

KÜLTÜR ÖDÜLÜ : Kent kültürünün 
oluşumunda kitapların rolü tartışılmaz. 
Ve bir çalışmanın basılarak okuruna 
ulaşabilmesi için geçen süreçte, mutlak 
desteğe ihtiyaç duyuluyor. Bursa Ticaret 
Borsası, bir kent kurumu olarak kültüre 
büyük önem veriyor ve çeşitli kültürel 
çalışmaları desteklemedeki sıcak 
yaklaşımı nedeniyle, Kültür Ödülü 
Bursa Ticaret Borsası Başkanı Rıza 
Aydın’a.

DEMOKRASİYE KATKI ÖDÜLÜ : 
Bursa Barosunca 17 Şubat - 30 Nisan 
1997 tarihleri arasında düzenlenen ve 
demokrasi mücadelesi içinde yaşanan 
sıkıntıları ortaya koymayı amaçlayan bir 
etkinlikle, demokrasi sorgulandı; 
ülkedeki demokrasi yeterli olmadığı için 
insanların başına geçenler belgesel

haline getirilmeye çalışıldı. Bir anlamda, 
“demokrasinin ne olmadığı” ortaya 
koyuldu. Demokrasiye Katkı Ödülü, 
“Yaşananlar Boşuna Değil” etkinlikleri 
ile demokrasiye sahip çıkmayı ve 
demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla 
işleyişine kâtkı sağlamayı amaçlayan 
Bursa Barosu’na.

BİLİM ÖDÜLÜ : Uludağ Üniversitesi 
Radyoterapi Merkezi’nde tedavi gören 
hasta ve yakınları tarafından kurulan 
Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği, 
merkez ile işbirliği halinde bir yandan 
kanser tanı, tedavi ve korunmadaki 
araştırmalara katkıda bulunurken, bir 
yandan da halkı bilinçlendirmeye dönük 
çalışmalar yapıyor. Bilim Ödülü, aynı 
zamanda Uludağ Üniversitesi 
Radyoterapi Merkezi bölüm Başkanlığı 
görevini de yürüten Onko-Day Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Kayıhan Engin’e.

ÇEVRE ÖDÜLÜ : Toprak ana ve 
üzerindeki değerlere sahip çıkma 
konusunda, önemli çaba harcayan kişi 
ve kurumlar var’ Bergama çevresinde 
siyanürlü altın arama ve çıkarma 
çalışmalarına karşı bilinçli tavırlarından 
ötürü Bergama köylüleri adına Bergama 
Belediye Başkanı Sefa Taşkın’a.

İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ : Ülkemiz 
zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz dönemdp 
birçok kayıplar yaşandı. Kayıp anneleri, 
inatla ve sabırla direnişlerini 
sürdürüyorlar. İnsan Hakları Ödülü, 
evlatlarını arayan gözüyaşiı Cumartesi 
Anneİieri adına, Haşan Ocak’ın annesi 
Fadime Ocak’a.

ÇGD ÖZEL ÖDÜLÜ :
' Kent ^kültürünü • oluşturan; bir 

anlamda tarihe bırakılmış yazılı 
belgelerdir. Tarihsel belgeleri inceleme 
ve değerlendirmeye yönelik 
çalışmalarıyla tanıdığımız Yılmaz 
Akkılıç, Kurtuluş Saaşı’na dönük yıllar 
süren çalışması sonucu, ortaya tarihe 
ışık tutan bir kitap çıkarttı. ÇGD Özel 
Ödülü, “Kurtuluş Savaşı’nda Bursa” adlı 
kitap çalışmasından dolayı Gazeteci- 
Yazar Yılmaz Akkılıç’a: ayrıca yine uzun 
süren bir çalışma sonucu ortaya 
koyduğu “Cumhuriyetten Yarına Bursa 
Şiirleri - 101 Şair, 201 Şiir” adlı antoloji 
çalışmasından ötürü Nahit Kayabaşı’na 
verilmiştir.

■EZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

20 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 

KAŞE ve MÜHÜR 
YAPILMAKTADIR

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

Zeytin için komisyon kuruldu
o •

Üretici mağdur
Soğuklar ve Ağustos 

ayında meydana gelen 
yağışlar nedeniyle mantar 
hastalığına yakalanan zeytin 
ağaçlarında görülen ürün 
dökülmesi, zeytin üreticisini 
mağdur etti. Bunun için Ziraat 
Odaları çalışma başlattı.

1997 zeytin rekoltesinin 
düşük görülmesi ardından 
mantar nedeniyle zeytinini 
dökülmesiyle güç durumda 
kalan üreticinin sorunlarına 
çare bulmak amacıyla başta 
Mudanya’da hasar tesbit 
çalışmaları başladı. İlçe 
kaymakamı başkanlığında 
Ziraat Bankası, Ziraat Odası, 
ilçe Tarım Müdürlüğü ve 
Tarım Kredi kooperatifi 
temsilcilerinden oluşan bir 
komisyon kuruldu. _ Aynı 
komisyonun İznik’te 
kurulduğunu belirten ilgililer 
bugün, İlçe Tarım Müdürlüğü 
Başkanlığında muhtarlarla 
yapılacak toplantıda zeytin 
mantarı konusu ele alınacak 
ve aynı komisyon Gemlik’te 
de kurulacak.

Marmarabirlik , Zeytin 
Tarım Satış Koopiratifinin 
fiyatları açıklamaması 
piyasalarda tediginlik 
yaratırken üretici, piyasayı 
kendi kurallarına göre düşük 
tutarak atımları sürdürüyor. 
Gemlik ve çevresinde 
havaların güzel gitmesi 
nedeniyle zeytin üreticileri 
ürün hasadını sürdürürken, 
Marmarabirlik’in hem fiyat 
belirlememesi hem de alım 
yapmaması üreticilerin 
tepkisine neden oldu.

Zeytin atımlarının hemen 
başlamasını isteyen üreticiler 
kooperatif piyasaya girmezse 
tüccar bizi ezer şeklinde 
yorumda bulunuyorlar.

Mantar hastalığı nedeniyle 
zeytinlerin dökülmesi 
karşısında mağdur olduklarını 
söyleyen üreticiler
belirleyecekleri zeytin 
fiyatında bunu da dikkate 
almanın gereğine değindiler. 
Dip zeytin fiyatlarının ise 
yükseltilmesini istediler.

Marmarabirlik’in geçtiğimiz 
cumartesi günü Bursa’da 
yapılan Mali Genel Kurul 
Toplantısında zeytinin baş 
fiyatının 400 bin liranın 
altında olmayacağı 
açıklanırken, tabanın en az 
250 bin lira olacağı belirtildi. 
Marmarabirlik Tarım Satış 
Kooperatifinin 1997/1998 
zeytin alım kampanya 
fiyatlarının bugünlerde 
açıklanması beklenirken, zirai 
kredi faizlerini yüzde yüze 
varan artışları toplantıda 
eleştiri konusu oldu.

Üreticinin işinin zor 
olduğunu söyleyen ve girdi 
maliyetlerini hergün arttığını 
bildiren Bursa Ziraat Odası 
Başkanı Fuat Sarı, hava 
koşullan nedeniyle üretici 
sürekli mağdur oluyor, 
piyasalar ise üreticinin 
belirlemesiyle değil, genelde 
devlet politikalarıyla 
şekillenmesi sonucu, 
üreticilerin mağdur olduğunu 
söyledi.
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BASINDAN SEÇMELER
AŞKTAN FELSEFEYE
Bugün 19 Mart 1997 Çarşamba... Saat 09.20... Bir 

şeyler tesbit etmek için yazıyorum... Kendimi tespit 
etmek, hayatı tespit etmek, geçmişi, şu anı, geleceği 
tespit etmek istiyorum...

Kendimle başbaşayrm... Kendimle oturup hayatımı 
gözden geçirmeyi seviyorum... Eninde sonunda 
kendime hesap vermek durumundayım... Hayat bana 
hesap sormadan ben kendimle bir ön muhasebe yap- 
malıyım... Hazırlıksız yakalanmamalıyım...
F Bir şarkının bir sözü geldi aklıma:
. “Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?"

Birkaç gündür bu sözlerin anlamıhı yaşıyorum... 
1971 yılında lise son sınıftayken sınıf arkadaşım olan 
Fidan’a sevdalanmıştım... On sekiz yaşındaydım ve bu 
sevdayla ne yapacağımı bilmiyordum... Sadece bir şeyi 
seziyordum: Bu sevda çok kıymetli bir şeydi benim 

riçin... Hayatımın bütün anlamı bir Kleopatra burnu, çilli 
bir yüz, başı havalarda gururlu bir yürüyüşte yoğun
laşmıştı...

Aradan yirmi altı yıl geçti... Hayatımın yjrmi altı yıl 
önceki anlamını tekrar gözden geçirmek istiyorum 
şimdi... Çilli yanaklar, Kleopatra burnu ve gururlu 
yürüyüş hala yaşıyor mu, merak ediyorum... Bu ziyaret
ten derin anlamlar üreteceğimi seziyorum...
r. Uzun yıllar ötesinden hatırını soracağım sevdamın... 
^Heyecandan titriyorum... Hoş, ürpertici bir duygu ile 
foluyum... Hayat sevda ile güzel... Hayat ulaşılmazlık
larla dolu ve bu ulaşılmazlıklarıyla güzel... Hayatın 
ulaşılmazlıklarını seviyorum...
■ Yirmi altı yıldır buzdolabında olan sevdama bir ,göz 
atmanın zamanı geldi... Yarın çok geç olabilir. Belki 
bugün de geç; öğreneceğim...
■ “Nerde kalmıştık?"... Meğer ne güzel bir sözmüş 
bu... .“Nerde kalmıştık?"' Bana, “büyü de gel” demişti, 
Ranırım orda kalmıştık... Şimdi anlıyorum kr hiç de 
büyümedim... Neysem oyum... Büyümek bana göre 
değil... Hep küçüğüm, hep çocuğum... Ben galiba çocuk 
kalmak üzere doğdum... Şu anda kırk dört yaşında bir 
bocuğum... Ve sevdalıyım...

Sevdanın fark edildiği, yoktan var edildiği bir an olu 
yor... Fidan'a sevdamı fark ettiğim anı çok iyi hatırlıyo
rum... Hatıra defterini bana verip bir şeyler yazmamı 
istediğinde ona sevdalanmış olduğumu fark ettim... Artık 
onun ismi ve cismi benim için derin anlamlarla yüklüy
dü... Şu anda belleğimdeki hayali de derin anlamlarla 
yüklü...
■ Onun bir sözü kulaklarımda çınlıyor': "Sen sağ, ben 
selamet!” Bu sözü bana söylememişti, arkadaşlarıyla 
konuşurken kim bilir kime söylemişti ama ben bu sözü 
havada kapmış ve belleğime kaydetmiştim... "Sen sağ, 

tben selamet!" O anda o ses bana dünyânın en güzel 
■sesi, o söz de dünyanın en anlamlı sözü olarak 
gelmişti...
v “Şimdiki aklım olsaydı” derjz ara sıra... “Şimdiki 
aklım olsaydı” ne derdim, Fidan "Büyü de gel” 
dediğinde? Derdim ki, "Şu büyümek sözcüğünü biraz 
açar mısm?”
■ Ama o zaman felsefenin, sorgulamanın henüz 
acemisiydi m... Belki şimdi de acemisiyim ama daha iyi 
olduğum kesin... Hayatı, olayları makro ve mikro 
düzeyde ele almayı becerebiliyorum... En olmadık şey- 
leri ilişkilendirmeyi akıl edebiliyorum... Bir sevda ile 
ekonomi arasında ilişkiler görebiliyorum... Ekonomi ile 
kültürü yan yana koyabiliyorum... Yirmi altı yıl önce 
çocuktum, şimdi de çocuğum ama şimdi daha bilinçli bir 
çocuk... Sorgulayan bir çocuk... o zaman yaralanmaktan 

Korkuyor, kaçıyordum; şimdi hayatın, riskleri gögüsle- 
meyi gerektirdiğini biliyorum... Artık yaralanmaktan kork

muyorum... Ölümü göze almayanın gerçek anlamda 
yaşayamadığını biliyorum... “Yangında ilk kurtarılacak” 
etiketimi bilincimin üzerine yapıştırdırp...

I I Veli ORMANCI (Düşlem Dergisi - Kasım 1997)

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

513 72 47

YARI ŞAKA YARICİDDİ
Güzel Şeyler

Geçtiğimiz günlerde, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve “Karakol Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği’nin” girişimiyle, 
Üsküdar Sanat Tiyatrosu tarafından 
Gemlik’te “Eroin” isimli bir oyun 
sergilendi.

Polis Teşkilatının, uyuşturucu 
operasyonlarını televizyon kanallarında 
izliyoruz.

Bu defa, Gemlik’te uygulanan bir 
“Kültür Operasyonu”ydu.

“Kültür Operasyonları” arttıkça, 
yapılan olağan operasyonların adedi 
azalacaktır.

Polis Teşkilatı, Metin Göktepe, 
Susurluk ye Manisa olayları nedeniyle 
oldukça hırpalandı..

Başlangıçta, yanlış yapanlar hedef 
alınırken, zamanla eleştiriler tüm Polis 
Teşkilatına yöneldi.

Şimdi önümüzde, çok ilginç bir örnek 
var.

- Manisa’da liseli öğrencilere 
işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan 
polisler var.

- Gemlik’te gençlerin uyuşturucud
an uzak durması için “Kültür 
Operasyonu” yapan polisler var.

Yanlış olaylara nasıl tepki gösteriy
orsak, olumlu olaylara da destek ver
meliyiz.

Bu “kültür operasyonu”nda hizmeti 
geçen herkesi kutluyor, tüm teşkilata 
örnek olmasını diliyorum.

Toplum Mimarları
“Toplum Mimarları” denince kimler 

akla geliyor.
- Tabi ilk önce öğretmenler,
- Sonra ekonomi ve politikayı 

yönetenler,
birincl kuvve’hallne

- Ve bizleri yönlendiren köşe 
yazarları geliyor.

- Ekonomiyi ve politikayı yöneten
ler, sadece kendi çıkarlarını ve koltuk
larını düşünüyorlar.

- Medya ise, kendi çıkarlarına 
koşuyor.

İktidara doymuyor, en fazlasını 
istiyor.

- Yıllardır, “emek, özgürlük ve 
bağımsızlık” sözcüklerini dillerinden 
ve yazılarından düşürmeyen köşe 
yazarları, patron egemenliği yüzünden 
değer yargılarını kaybediyor.

Geriye sadece, fedakarlıktan başka 
bir şey düşünmeyen, gerçek toplum 
mimarları olan “elleri öpülesi” sevgili 
öğretmenler kalıyor.

Erol GÜRÇAY

Günün Fıkrası
Doktor hastasına sordu:
“- Dün size yazdığım öksürük 

şurubunu aldınız mı?’T
- Hasta:
“- Hayır” dedi.
Doktor hayretle;
“- Neden” diye sorunca, hasta 

şöyle devam etti:
Önce bir tadına baktım ve 

sonra öksürüğü tercih ettim.”
Aslında, doktorumuz niçin şıfhjbu 

içmediğini sorduğunda, hastanın ilaç 
fiyatları çok yükseldi, onun için ala
madım diyeceğini sanmıştım.

Bir Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bağlı olmayan hastalara Allah 
acısın.

Hastanelere yatanlara ve 
ameliyat olanlara da tabii.

Zaman zaman tedavi masraflarını 
ödeyemeyen hastaların, hastane 
terde rehin kaldıklarını okuyoruz.

Amerikan Başkanının ve Ingiliz 
Başkanının uygulamalarına bir 
bakınız.

Her ikisi de Eğitim ve Sağlık 
konularına önem vereceklerini 
söylediler.

Ve.. Bu hizmetler için devlet 
desteğinin arttırılacağını ifade 
ettiler.

Ve.. Lafta bırakmadılar, uygu
ladılar.

Her ikisinin de kamuoyu 
desteği artıyor.

İngiliz Başbakanının kamuoyu 
desteği (% 92)lere kadar çıktı.

Sözün Özü

Kesintili Anılar
Yaklaşık 20 yıl aradan sonra, 

elektrik kesintisi ile yeniden 
tanışacağız.

Yanılmıyorsan!, 1977 yılı kışıydı.
Şirketimize Ürdün’den resmi 

bir heyet gelmişti.
Mazot yok, kaloriferler yanmıy

or.
Ayrıca elektrik kesintisi de var.
Yöneticiler odalarda palto ile otu

ruyorlar.
Kaloriferleri yanmayan toplantı 

odasında, aygaz lambalarının ışığı 
altında, toplantımızı tamam
lamıştık.

Heyet üyeleri hem şaşırmıştı, 
hem de üşümüştü.

Peki.. Yine nasıl bu duruma 
gelindi.

Üretim 100 milyar kw/saat, 
tüketim 103 milyar kw/saat, 3 mil
yar kw/saat açığımız olduğu 
söyleniyor.

Ama.. Aslında tesislerin bugün 
için yeterli olmasına rağmen, 
santrallerin (% 20 - % 25)inln 
arızalı olduğu ifade ediliyor.

Elektrikte bir tüketim patlaması 
yaşanıyor.

Gelişmiş ülkelerde her yıl (% 6.4) 
daha fazla elektrik tüketimi olurken, 
Türkiye’de bu rakam (% 15)lere 
ulaşıyor.

Bulaşık makineleri, akıllı fırın
lar derken tüketim inanılmaz 
boyutlara ulaşıyor.

1991 yılından itibaren, her yıl 
(3.5 milyar dolarlık) yatırım yap
mamız gerekirken, (1 milyar dolar
da) kalmışız.

Şimdi Kasım ayından itibaren, 
“ceremesini” çekeceğiz.

Birini bekletmek, 
en büyük alçaklıktır. 
Zamanını çalacağına 
Parasını çal, daha iyi 

“Hocare Mann”

Söyleyen doğruyu söylemiş, ama 
birâz sert söylemiş.

Hem devlet hayatında, hem de 
insanın yaşamında, “zaman” ne kaedar 
önemlidir değil mi?

Biz bu işin, uzun yıllar farkına vara
mamıştık.

Ama.. Piyasa ekonomisi dönemine 
girince, bilgi toplum çağına ulaşınca 
zamanın kıymetini anlamaya başladık.

Hele serbest ekonomide, bu olay 
daha iyi kendini gösteriyor.

Elindeki parayı iyi değer
lendirmediğin an, paranın eridiğini 
görüyorsun.

"uçuk" bir söz
O KADAR; aptaldı ki, çakmağını 

üfleyerek söndürüyordu.

Emekliler Örgütleniyor
Emekliler artık üretimden 

gelen güçlerini kullanamıyorlar 
ama hızla örgütlenmelerini 
sürdürüyorlar.

24 Ekİm’de Cemal Kırgız'la birlik
te Tüm Emekliler Derneği bursa 
Şubesi Başkanı Mükerrem Şehit 
oğlu'yla Türkiye İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik Şubesi başkanı 
Faik Yumru’yu (Radyo-24)’de 
Konuk ettik.

- Emekli Derneklerinin bir
leşmeleri gerektiğini ve bir sivil 
toplum örgütü gibi ses getirmesi
ni konuştuk.

- (S.S.K.) mn özerk bir yapıya 
kavuşması gerektiğini tartıştık.

- Sosyal Güvenlik kurulularında
ki, mali çöküntünün yanlış yöne
timden ve politikacıların partizan
ca tutumlarından meydana geldiği 
hususunda birleştik.

- Emeklilik yaşı yükseltilirken, 
Batı ülkelerindeki yaşam stan
dardının da ülkemize taşınmasını 
temenni ettik.

Yönetenlerin bu sesimize 
kulak vermesini istedik.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandatma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kam

110
155
156
513T055
5131879
5131206

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

513105 b 
5131052 
5131053 
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 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 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfuş 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 
5İ31846 
5131353 
5131057 ’ 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
5131414 
5131364 
5131411-5130024 
5131042
5132360 
5131186 
5134994

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Hastaneler

Gemi Saatleri
Slrkeci'den gidiş (işgünü): 

9.15-14715-18 J5 
(Tatil) :9.15-14.00-18.15 

Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 
05.50-13.05-17.30

NÖBETÇİ

ECZANELER
4 Kasım 1997 

Çağlar Eczanesi

5 Kasım 1997 
İnci Eczanesi

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

Deniz Otobüsü

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45- 
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- 
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-

I 19.3(>20.30
Yalova - KabataşC işgünü): 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- 

J7.30-19.00-19.45
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

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513 12 95 
514 1700 
513 1637 
513 16 37 
513 88 43 
513 2259
51345 46
514 28 41
51365 00 
513 4095

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI 
Bu hafta: 
"EŞKIYA” 

Tel: 513 13 29

6 Kasım 1997 
Kahraman Eczanesi

7 Kasım 1997 
Murat Eczanesi

8 Kasım 1997 
Balıkpazarı Eczanesi

9 Kasım 1997 
Erçek Eczanesi

10 Kasım 1997 
Bayer Eczanesi



1 Kası 4 Kasım 1997 Sah
Sayfa: 6

KHıfe;

ç= 
Marnı 
bugüı 
kurun 

Öc 
başat 
kuruh 
çekm 
sağlaı

ÇC 
Yöne’ 
kapsE 
kazar

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 0234 EAX:514 1148

Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezî Kat: 1 No: 4 GEMLİK

2000,
ve OOuf

Gazetelerine vereceğiniz ilanlarınız için 
bizi arayın.

Körfez Reklam
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel : 5131797 Fax : 513 35 95
Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

1997 
8. k 
kapsa

19! 
sahip; 
alacal

BZ 
Günüı 
dayan 
özver 
Basın 
yaşarı 
gazetı 
yayını 
basını 
gazetı

İLE 
Günür 
eğitim 
günde 
genç 
faal iyi 
Mumc

KÜ

DÜĞÜN, NİŞAN VE ÖZEL 
GÜNLERİNİZ İÇİN 

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 
VE HER BÜTÇEYE UYGUN 
DAVETİYELERİ 1 GÜNDE 

BASILIR.
* KO&I * TPSK 

* günsş

*
KÖRFEZ OFSET

MATBAACILIK-REKLAMC1LIK-YAYINCIL1K

Çevremizi 
temiz 

tutalım.

KAYIP
Ağrı Diyadin Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

İlhan ALPASLAN

Yılbaşı Eşantiyonlarınız 
Körfez Reklamdan 
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

oluşur
Ve bi| 
ulaşat 
desteç 
Borsaı 
büyük 
çalışır 
yaklaş 
Bursa 
Aydın’

DE 
Bursa; 
1997 
demoh 
sıkıntıl 
etkinli 
ülkede 
İnsanlI

S.S. GEMLİK ZEYTİN VE ZEYTİN 
ÜRÜNLERİ ALIM VE SATICILARI TOPLU 

İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNDEN 
DUYURULUR

Kooperatifimzde çalışacak, en az Ticaret 
Lisesi mezunu, deneyimli muhasebe 

elemanı aranıyor.

Adres : Yeni zeytin Hali - GEMLİK

Tel : 513 32 33

Arkadaşımız ve meslekdaşımız 
Ayşe AKIT’ın biricik babası 

Ahmet AKITın
ölümünü üzüntü ile öğrendik.
Merhuma Tann’dan rahmet, 

kendisine ve ailesine başsağlığı 
dileriz.

Gemlik Diş Hekimleri 
Odası Temsilciliği

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

ALIM-SATIMDA GÜVENCE

FORUM EMLAK 
MİNARE İNŞAAT’tan 

SATILIK GAYRİMBNKULLER
- 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, I 
4 YATAK ODASI, 2 SALON, 2 MUTFAK, 3 BANYO JAKUZİLİ, BAHÇEDE 11 
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 JI 
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO: 30/A TEL: 514 15 34 GEMLİK I



Körfez OFSET 
kaşede ve mühürde bekleme yok 

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

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 51317 97
Büro : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4
No: 66 Tel; (0.2247 225 20 67 BUR^

Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi zeytin atımlarına başladı

îaa W, Taban 22D bin lira
3 Kasım günü zeytin alımına başlayan Marmarabirlik su tipi zeytinde baremi 270-120 bin 

lira olarak açıkladı. Birlik Başkanı Kamuran Yılanlı bu sezon 15 milyon kilo zeytin rekoltesi ala
cağım açıkladı.

Öte yandan Kaymakam Şener Can başkanlığında geçtiğimiz hafta oluşturulan komisyon 
bld'i’ld'6 man^ar hastal,9,nın görülmesi nedeniyle hasar tesbit çalışmalarına başlandığını

Zeytin piyasasının en 
büyük alımcısı 
Marmarabirlik Zeytin 
farım Satış Kooperatifi 
1997/98 sezonu ürün 

«âlım kampanyasını 
Gejniik tipi zeytinde 
tavan 440. taban 220 
>in lira olarak açıkladı.

M a r m a r a b i r I i k 
Yönetim KÛrulu Başkanı 
Kamuran Yılanlı Bursa'da 
yaptığı basın toplantısın
da zeytin .alım poli
tikalarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıla göre 
fiyatların yüzde 83 
artırıldığınım söyleyen

Kamuran Yılanlı, bu yıl 
da zeytin üreticisinin 
mantar hastalığından 
dolayı yüzünün* 
gülmediğini, ancak 
kooperatif olarak dip 
zeytini 65 bin liradan dlar 
çoklarını bildirdi.

Gemlik tipi 220 taneli

zeytinde tavan fiyatın 
440 bin, 450 taneli 
zeytinde İse taban fiy
atın 220 bin Hra 
olduğunu, su tipi zeytini 
i.se 270 ile 120 bin lira 
arası alacaklarını, barem 
dışı zeytinin 140-90 bin, 
kızıl zeytinin alım fiyatının

LFMFA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Yıldırıman eleştrileri
Uzun zamandan beri Gemlik’te siyasetin yok 

olduğunu düşünüyordum.
Siyaset kahvehane köşelerinde değil, siyasi 

partiler aracılığı ile yapılmalı. Ancak, gelin görün ki 
Gemlik’te siyaset uzun süredir yok oldu.

Siyaset adamları kafalarını kuma gömdüler.
Yeni yeni çıkarıyorlar.

DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı basın 
toplantısında 4 yıllık belediyeyi topa tutmuş.

Hayret! Bizler belediye çalışmalarının başarılı 
olduğunu, bu nedenle muhalefetteki siyasi parti
lerin bir eziklik içinde sesini çıkaramadıklarını 
sanıyorduk.

Demek yanılmışız.
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Yıldırım’ın açık

lamalarına göre, Manastır asfaltından başka gözle 
görülür bir hizmet yapmamış Gemlik’e.

Bu iddialara yanıtı belediye başkanı sayın 
Nurettin Avcı vermeli.

Bir basın toplantısı da o düzenlemeli.
Hatta basın toplantısı salt gazetecilere yönelik 

değil, halka da açık olmalı, yani halk günü şeklinde 
gerçekleşmeli.

Seçim zamanı her gelen belediye başkanı bu tür 
toplantılar yapacaklarına söz verdiler. Ancak, o 
sihirli koltuğa oturunca verdikleri sözü unuttular.

Muhalefetin 4 yıldır ilçeye bir çivi çakamadınız 
türü iddiaları yenir yutulur gibi değildir.

Bunu sıradan bir kişi değil , ilçenin en çok oy 
almış belli bir partisinin ilçe başkanı söylemekte
dir.

Suların çamurlu ve pis olduğu İddia edilmekte
dir.

Trafiğin bir keşmekeş içinde olduğu savunmak
tadır.

Şehrin pisliği konusunda sert eleştrller yapıl
maktadır.

Yapılaşma konusunda bir kargaşanın yaşandığı 
Heri sürülmektedir.

Sayın Yıldırım’ın haklı veya haksız olduğunu 
söylemiyorum. Ancak, ortada ciddi iddialar vardır. 
Bunların muhatapları gerekli cevabı vermelidir.

Suskun bir topluluk olmaktansa, konuşan bir 
topluluk olmak her zaman daha güzeldir.

Her konuda susmadan yüksek sesle konuşmak 
demokratlığın en önemli özelliklerlndendlr.

Susmak ancak özel dönemlerde bir tepkidir. Bir 
kitle sürekli susuyorsa bu tehlikedir.

Ancak, nomal demokratik dönemlerde susmak 
İse bence korkaklıktır.

Yıldırım korkak olmadığını göstererek görevini 
ve demokratlığını kanıtladı.

Dansı diğerlerinin başına

Ölümünün 59. yıldönümünde 
daha anlamlı törenler

Ata’mızı 
yine 
andık

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu, Ülu Önder Gazi 
Mustafa Kemal ölümünün 
59. yıldönümünde dün 
törenlerle anıldı.

Saat 08.40'da Atatürk 
Anıtında toplanan protokol 
anıta çelenklerin konmasın
dan sonra saat 9'u 5 geçe 
Suniğipek Fabrikasının, 
limandaki gemilerin ve 
kurumların çaldıkları sinyal 
ve siren sesleri ile 1 
dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. Bu arada 
bayraklar yarıya indirildi.

Haberi Sayfa 3’te

180-90 bin, yağlık elek altı 
zeytinin 80-45 bin ve 
yağlık dip zeytinin fiyatının 
da 30-65 lira arasında, 
değiştiğini söyledi.

3 Kasım günü alımlara 
başlayan Marmarabirlik 
geçen yıl ödemelerin 
yüzde -62'sini yapabildik
lerini, geciken ödemeler 
İçin üreticiye ilk kez ayda 
yüzde 6 faiz ödediklerini 
belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl rekoltemiz 
düşük. Son iki yıldır ürün 
toplamı, 25-30 milyon kilo
dur. Yağış ve mantar 
hastalığı nedeniyle bu 
miktarın yüzde 50 eksiltile- 
ceği kanısındayız. 
Ödemeler için kendi 
bütçemizden 1.5 trilyon 
ayırdık. Bü paranın dışında 
yüzde 50 faizle 4 trilyon 
Hra daha kaynak bula
cağız. Alımlar kooperati
fler aracılığıyla köylere 
kadar yapılacak. 
Ödemelerin yüzde 25'i 
aynı ayda kalan bölümü 
isö 15 Şubat'a kadar 
tamamlayacağız" dedi.

Rotary 2440. Bölge Guvernörü Aydın ızmırlı:

66100 milyon 
çocuk aç”

Türkiye Rotary'si 2440. Bölge 
Guvernörü Aydın İzmirli 
geçtiğimiz hafta Gemlik Rotary 
Kulübünü ziyaret etti.

Gemlik Kaymakamı Şener 
Can, Güvernör sekreteri 
Teoman Ekim Bölge Asistanı 
Selçuk Küçükoğlu. Rotaryen 
hanımların da katıldığı öğle 
yemeğinde konuşan Aydın 
İzmirli, gönüllü kuruluşların 
dünyaya yön veren örgütler 
olduğunu belirterek, Rotary'nln 
hedefi dünya barışı olan bir 
kuruluş, amacı ise sadece, 
hizmet.. İlk önce barış İnsanın 
kendi içinde, ailesinde.

ilçesinde. İlinde, ülkesinde 
sonra dünyada oluşur. Rotary 
93 yıldır dünya barışı İçin çalışıy
or. Hükümetler her zaman 
savaşabilir, ya da barış anlaş
maları yapabilir. İnsanların 
barışı tadabilmeleri için beyin
lerine barışı aşılamak gerekir' 
dedi.

İzmirli konuşmasında 15 yaş 
ve altı 100 milyon çocuğun 
sokaklarda olduğunu ve uyuş
turucu kullandığını belirterek, 
insanlığın bu ayıbı örtmesi 
gerektiğini, eğitilmiş insan 
sayısının artırılması gerektiğini 
söyledi.

Marmarabirlik 1997/1998 kampanya 
zeytin fiyatları

Gemlik Tipi Havuzlama Grubu
■TANE.. ___________1■ FİYATI 1

220-250 220 440.000 TL. '
230 430.000 TL.
240. 420.000 TL.
250 410.000 TL

251-300 3İ0 350.000 TL.
320 340.000 TL.
330 380.000 TL.
340 320.000 TL.
350 310.000 TL.

381-400 360 300.000 TL.
370 290.000 TL.
380 280.000 TL.
390 270.000 TL.
400 260.000 TL.

401-460 410 250.000 TL..
420 240.000 TL.
430 235.000 TL.
440 230.000 TL.
450 225.000 TL.
460. 220.000 TL.

Kayısı Tipi
TANE FİYATI '________
220-250 220 250.000 TL ’

,230 245.000 TL.
240 240.000 TL.
250 238.000 TL.

251-300 310 230.000 TL.
320 225.000 TL.
330 220.000 TL.
340 215.000 TL.
350 210.000 TL.

381-400 360 205.000 TL.
370 200.000 TL.
380 195.000 TL.
390 190.000 TL.
400 185.000 TL.

Ev fareleri yakalandı
Gemlik, Bursa, Küçük 

Kumla ve Yalova'da girdik
leri evleri soyup soğana 
çeviren Necdet Altın ve 
Nihat Öztürk adlı iki 
kafadar polis tarafından 
yakalandı.

Son günlerde hırsızlık 
olaylarının artması 
nedeniyle harekete geçen 
emniyet ekipleri iki gün

önce düzenledikleri 
operasyonda birçok eve 
girerek hırsızlık yaptıklarını 
saptadıkları Nihat Öztürk 
ve Necdet Altın adlı 
sabıkalıları yakalayarak 
adalete teslim ettiler. Daha, 
çok elektronik eşya çalan1 
hırsızlar tutuklanarak ceza
evine kondu.

CANLIYA YAŞAMI O VERİYOR.
HER YAŞAYAN O’NA DÖNÜP 

ERİYOR.
DİKERSEK AĞAÇ, YEŞERİR YEŞİL

YAPRAK
KAYBOLMAZ AZİZ YAREMİZ

KARATOPRAK...

Topraklarımıza düşman ayağı bastır- 
mayıp vatan kılan Yüce Ata’ma, ölümünün 
59. yılında Allah’tan af ve mağfiret dilerim.

fJnan ^aıruı
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1

KÖŞEMDEN
■ Yılmaz ÂKKILIÇ

Mülkün temeli
Atatürk öleli ellidokuz yıl oldu. 

1938’de doğanlar, artık yaşlılık sınırın
da. Ellidokuz yılın sonunda, O’nun 
hedeflediği “çağdaş, laik, demokratik 
cumhuriyet”! gerçekleştirebildik mi?

Soruya olumlu yanıt verebilmek zor. 
Hatta son elli yılda bu hedeften giderek 
saptığımız bile öne sürülebilir.

Bu ellidokuzuncu yılda “hedef”e 
daha mı yakınız, daha mı uzak?

Olaya “Batı’yla İç Içelik” açısından 
bakacak olursanız, 1938’den bu yana 
başdöndürücü bir gelişme sağladığımız 
kuşkusuz. Bugün Türkiye’de, Batı’nın 
maddi ve manevi değerleri hayli revaç
ta. Yiyecek içecekten tutunuz da, giyim 
kuşama, kültür ve sanata, lüks tüke
time, sanayi ve teknolojiye, kimi varsıl 
çevrelerde gözlenen yeni yaşam 
biçemine değin... her konuda Batı’ya 
“bağımlılık” ve “öykühme”nin izlerini 
bulmak olanaklı.

Bu, tahterevallinin bir ucu...
Öteki ucunda ise, sosyal ve 

ekonomik gelişmenin bir türlü gerçek- 
leştirilemeyişinin yol açtığı umutsuzluk 
ortamında, hem de 21'inci yüzyıla 
giderayak, yeni baştan “metafizik” 
çözüm arayışlarına yönelişin ağırlığı 
var...

Tahterevalli, şu sıra “dengede” 
görünüyor. Ama her iki uçtaki ekstrem 
eğilimlerin karşıtlığıyla ana gövde zor
lanıyor, çatırdıyor, kırılıp parçalanma
mak, un ufak olmamak için direnmeye 
çalışıyor.

Toplumu “ulus” yapan ortak değer
leri aşındırma yarışındayız sanki. Bir 
yanda Batı’yla öykünmeci bütünleş
menin -hatta ‘teslimiyet'in- neden 
olduğu yabancılaşma, öte yanda adalet 
ve hakkaniyet arayışlarının yön ve nite
lik değiştirmesiyle başlayan yozlaşma...

İnsanımız, gelir dağılımından 
tutunuz da, çeteleşmeye, ayrımcılığa, 
bürokrasinin her kesiminde bir biri 
ardınca patlayan skandallara tanık ola 
ola, sistemden umudunu kesmekte ve 
uzaklaşmakta. Devlet’in, ’ içinde 
yuvalanmış “odak”lar tarafından 
hukuk dışı yöntemlerle yönetilmek, 
istendiği izlenimi yaygın.

Özcesi ellidokuz yıl önce hayli “yok- 
suF’duk, ellidokuz yıl sonra adamakıllı 
“varsıl”ız...

... da, yanlış giden birşeyler var:
Bizi bir arada tutan ortak değerler

imizi yitirmeye başladık...

Mustafa Kemal Atatürk, daha 
1923’te şöyle demiş :

“İnsanlar huzur ile, vicdan hür
riyetiyle çalışmak ihtiyacındadır. Bu 
ise efendiler, toplumu İdare eden 
devlet ve hükümette adaletin mutlak 
egemen olmasıyla mümkündür. (...) 
Bir memlekette adalet mevcut 
olmazsa, o memlekette anarşiden

başka bir şey yoktur. Orada 
hükümet yoktur, orada hiçbir şey 
yoktur.”

Yani demek istemiş ki : “Adalet 
mülkün temelidir.”

Peki ölümünün ellidokuzuncu yılın
da, ve de 21’inci yüzyıla birkaç adım 
kalmışken, Türkiye’de adalete güvenin 
tam öldüğünü savunabilir,miyiz?

Bir açmaz içindeyiz. Adil olması, 
yansız olması gereken, gözleri kapalı 
adalet dağıtması beklenen kimi 
yargıçlar, “yansız olamayacaklan”nı 
açıklayarak baktıkları davalardan çek
ilmekte...

Gazi Mahallesi sanıklarını 
yargılayan Trabzon Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin başkanı Hüseyin 
İmamoğlu, davayı iki buçuk yıl oyal
adıktan sonra “Olayda ölenlere ailece 
düşmanız” diyerek görevi bırakıyor!

Dikkat, “Olayda ölenlere ailece 
düşmanız” diyerek...

Ve ardından, Metin Göktepe davası
na bakan Afyon Ağır Ceza 
Mahkemesinin başkanı Kamil Şerif, 
“davaya bulaşan kuruluşlar, etki kur
maya çalışan politikacılar ve olum
suz haberler” nedeniyle çekiliyor!

Mahkeme salonlarımızın duvarları
na kocaman harflerle, “Adalet mülkün 
temelidir” özdeyişini yazmışız. İyi de, 
Gazi olaylarına veya Metin Göktepe 
davasına bakan yargıçlar, “tarafsız 
olamayacakları” gerekçesiyle çekiliyor 
ve belli siyasal görüşlerin etkisinde 
kaldıkları izlenimini uyandırıyorlarsa...

Susurluk’ta patlayan çıbanın İrinini 
nasıl boşaltabiliriz?

Ne diyor Atatürk:
“Bir memlekette adalet mevcut 

olmazsa, o memlekette anarşiden 
başka bir şey yoktur. Orada 
hükümet yoktur, orada hiçbir şey 
yoktur.”

Ya ne vardır?
Çeteler vardır, mafya vardır, vurgun 

vardır, soygun vardır, sefalet vardır, irti
ca vardır, ayrışma vardır...

Atatürk, çağdaş uygarlığı hedef 
göstermişti. Batı’yla eşit koşullarda 
bütünleşmeden-yanaydı. Oysa biz, elli
dokuz yıl sonra “Bizi böylece alın” 
diye yalvar yakarız Avrupa kapılarında, 
“yasaklı demokrasimiz, yüzde dok
sanlık enflasyonumuz, yedirdiğimiz 
dışkılar ve Filistin askılarımızla...”

“Sizin için Avrupa treni kaçtı” 
demeye getiriyor Hans, şaire burun 
kıvırıyor iking, nanik yapıyor Panayot 
yanıbaşımızda.

Yazık ki başaramadık. Lord 
Curzon’ın, cebinden teker teker çıkarıp 
masaya koyduğu senetlerin karşılığını 
ödeyip duruyoruz!

Ama daha da önemlisi, “mülkün 
temeli”ni tahribe de başladık galiba...

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1190
Fiyatı :20.000 TL.

ıhibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

KAYIP

Yazı Yom m
Necati Kartal

Türk Sineması 100 yaşında

Evlilik cüzdanımı

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Gülnaz HAZER

Sinema, insanlığın duygu, davranış ve 
tarihini geniş topluluklara ya da kendin
den başka toplumlara aktarabildiği 
iletişim araçlarından -hem de 
önemlilerinden- biri. _

Dünyanın her yerinde milyonlarca 
insan, karanlık salonlarda beyazperdede
ki görüntüleri izliyor. Hem de yüz yıldır. 
Ne televizyon ne de videö sinemanın 
saltanatını sarsamıyor.

Sinemanın tarihi
Sinema matbaaya göre oldukça yeni. 

Sinemanın babası “Lumiere Kardeşler” 
ilk sinema gösterilerini 1894 yılında 
gerçekleştirdiler.

İlginçtir, 200 yıl bekleyen matbaaya 
karşılık sinema, 3 yıl sonra 1897’de 
Türkiye'ye girdi. İkinci Meşrutiyetle birlik
te oldukça yaygınlaşarak, Yedeksubay 
Fuat Uzkınay tarafından belgesel 
niteliğinde “Ayastefanos’taki Rus 
Abidesi’nin Yıkılışı” adlı 150 metrelik ilk 
Türk filmi çe kildi.

Bu aşamadan başlamak üzere sine
ma, ülkemizde artık okullaşma sürecine 
giriyordu. Sinemanın bu dönemdeki 
niteliği oldukça “devletçiydi. Daha çok 
askeri kesimlerin ilgisini çeken sinema, ilk 
kurumunu OsmanlI Ordusu içersinde 
kurdu. “Merkez Ordu Sinema Dairesi” 
belgesel yapımında oldukça önemli adım
lar attı.

Savaş yıllarına gelindiğinde yine yarı 
askeri bir kurum olan “Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti” sinemayı siyasi düşünerek, 
1917 yılında Sedat Simavi’ye “Casus” 
ve “Pençe” filmlerini çevirtti.

Türk Sinemasında Tiyatrocular 
Dönemi

Cumhuriyetle birlikte Türk sinemasında 
tiyatrocuların ağırlığı oluştu. Bilakis 
“Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu”nun sinema 
üzerindeki kontrolü, sinemanın dünya 
çapında hızla geliştiği bir döneme denk 
gelmesine rağmen, Türk sinemasında 
oldukça “olumsuz” etkiler bıraktı. Çünkü 
tiyatro geleneğinin içinde boğulmuş1 olan 
kadrolar, sinemayı ikinci -yan- ve fazla 
“önemli olmayan” bir işlev olarak gördü. 
Başta Muhsin Ertuğrul olmak üzere döne
min “Şehir Tiyatrolarımdan yetişmiş olan 
artist ve yapımcıları, sinema dilini öğren
meden, tiyatro mantığıyla film yapımcılığı
na girişti. Tiyatronun yarattığı küçük basit 
dekorlar, ilginç makyajlar ve sahne 
alışkanlığını sinemaya taşınarak Türk sine
masının “komik” sayılabilecek bir düzeye 
düşürdü ve izleyicinin “alay konusu” 
haline getirdi.

Bunun yanında sinema teknolojisinin 
gerektirdiği teknisyen kadrosunun yetişti 
rilmesine hiç önem verilmedi. Bu nedenle 
teknolojik gelişim sağlanamadığından 
Alman, İsveç, SSCB gibi ülkelerde gelişen 
canlı ve güçlü sinemalar karşısında Türk 
Sineması “kendi kabuğunun içinde 
boğulup kaldı.”

Sinemacılar Döneminin 
Başlaması

1923-1939 arası tiyatronun etkisinde 
kalan sinema, 1938-1950 dönemini ağır 
bir geçişle yaşadı. Savaşın yarattığı olum 
suzluklar, dünyaya kapalılık gibi faktörler, 
dublaj (seslendirme) dışında önemli bir 
atılım yapmasını engelledi.

1950’li yıllarla birlikte, iki önemli yönet
menin -bilakis- Ömer Lütfü Akad (Kemal 
Film) ve -sonradan- Osman F. Seden’in 
ortaya çıkmasıyla Türk sinemasında ciddi 
bir gelişme gözüktü.

1960’la birlikte ülkede görülen büyük 
değişim ve çalkantılar sinemayı da 
siyasallaştırdı. Bir yandan milliyetçi- 
mukaddesatçı kesimler “milli sinema” 
kavramı üzerinde dururken, diğer yanda 
“ATÜT-asya tipi üretim tarzı-sineması”, 
“halk sineması”, “ulusal sinema” 
kavramları (bir anlamda kargaşası) 
tartışılıyordu. Bu kargaşadan yararlanan 
“uyanık” film şirketleri “din, cinsellik, 

• karate ve kungfu”lu filmleri piyasaya 
sürererk parsayı topladı.

Bu döneme ağırlığının koyan yine 
Akad oldu. “Toplumsal Gerçekçiliğin 
üstüne giden Akad ekolü, Yılmaz 
Güney’i ortaya çıkardı. Önce beyaz per
denin içinde, sonra kameranın arkasında 
“Çirkin Kral” efsanesi doğdu.

Televizyonun Yaygınlaşması
1970’li yıllarla birlikte Türkiye'de 

henüz yeni olan “televizyon”un kahve, 
lokal gibi toplu gösterim yerlerine girerek 
yaygınlaşması ve ardından gelen “video, 
korsan kasetçilik”, “hızla artan 
enflasyon”, ülke içindeki çalkantılar, bilet 
fiyatlarının yüksekliği, karate ve seks film
leri “sinema”ya olan talebi düşürerek, 
kaliteli yapıtların önü tıkanmış oldu.

1975-1983 yılları arası Türk sine
masında toplumsal gerçeklik üzerine otu
ran filmlerden etkilenen, ama “çelişkileri 
sulandırarak işleyen” tarihimizin 
“keloğlanını güncelleştiren, “şaban" 
tiplemesi doğdu.

Toplumsal çelişkilerin işlendiği filmlerin 
egemenliğinin devam ettiği bir süreçti bu 
yıllar.

“Faize Hücum, Düşman, Endişe, 
Deprem, Nehir, İstasyon, Alişan, 
Derman, Almanya Acı Vatan...” gibi 
filmler bu dönemin başyapıtlarıydı.

1980 Sonrası Türk sineması, 
yeni yönetmenler ve kadının 
doğuşu

1983’lü yıllara gelindiğinde Türk sine
ması ilk patlamasını “değişen kadın" 
imajıyla yaptı. Artık Belgin Doruk türü 
“küçük hanımefendi” tipi yerine, “kent 
yaşamında sosyal, ekonomik, toplum
sal ve cinsel sorunlarıyla savaş veren" 
kadın tipi doğuyordu.

Sinemanın taçsız kraliçesi Türkan 
Şoray değişime ayak uydurdu. Bu akımın 
gerçek katalizörü Müjde Ar oldu.

Müjde Ar’ın “Gizli Duygular, Adı 
Vasfiye, Aaah Belinda, Dağınık Yatak, 
Asılacak Kadın, Teyzem, Dul Bir 
Kadın” filmleriyle Şoray’ın “Gramafon 
Avrat, On Kadın” bu sürecin önemli film
leriydi.

Bu patlamanın açığa çıkardığı bir 
önemli isim de “Dul Bir Kadın, Umuda 
Yolculuk, Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı 
filmleriyle büyük beğeni kazanan “Nur 
Sürer” oldu.

Hale Soygazi, Lale Mansur, Şahika 
Tekand, Meral Oğuz, Hülya Avşar 
gelişen kadın filmlerinin ortaya çıkardığı 
yeni oyunculardı.

1980 sonrası ikinci önemli değişim, 
“yönetmenlere ilişkindi”. Ertem 
Eğilmez, Yavuz Özkan, Ali Özgentürk, 
Erdal Kıral, Başar Sabuncu, Yusuf 
Kurçenli, Sinan Çetin, Yavuz Tuğrul, 
Ümit Elçi sinemanın yeni yorumcuları: 
olarak Türk Sinemasının gelişiminde 
önemli etkileri oldu.

Gişe Rekorlarına Doğru
Yakın dönemin iki önemli filmi olan 

“İstanbul Kanatlarımın Altında” ve 
“Eşkıya”yı ortaya çıkaran bu yeni yapım
cılar, dünya gişelerini zorlayan Hollyvvood 
filmlerini Türkiye sinemalarında gerek 
nitelik, gerekse gişe yönünden artık, 
senaryo, yorum, dekor, oyuncu, ses ve 
diğer argümanlarıyla, tüm yaratılan diğer 
ürüler gibi “kalite” kavramıyla karşı 
karşıya.

Türk sinemasında hala Hollyvvoodetk
isi olmasına rağmen, yerli toplumsal 
içerikli yapıtlar daha yüksek alıcı buluyor. 
Bu anlamda Türk sineması “mantık 
olarak” can çekişme sürecini kapadı. 
Ama kaliteye ulaşma da gerekli atılından 
yapamazsa başka bir boyutuyla bitkisel 
hayattan çıkabilmesi kolay olmayacaktır. d

Herşey gibi sinemada da yalnızca 
üretenlerin bilinçlenmesi yetmiyor. 
Kalitenin ayıklanarak ortaya çıkabilmesi 
için, tüketenlerin de bilinçlenmesi gerek! 
yor. Sanırım Türk Sinemasını eleştirirken, 
bu noktayı biraz gözden kaçırıyoruz. ■

Umutlu ve mutlu bir hafta dileğimle... I
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mlyor. Yeterli otoparkın ölmö- 
ması trafiği keşmekeş havası
na şokuyor. Durum böyle İken 
belediye otoparkla İlgili hiçbir
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Ölümünün 59. yıldönümünde 
daha anlamlı törenler

KSrfez Sayfa:

Doğruyol Partisi Gemlik İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, ANAP’lı 
Belediyenin 4 yıllık çalışmalarını eleştirerek “Gemlik sizden hizmet
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bekliyor”dedi.
Doğru Yol Partisi Gemlik 

İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım 
düzenlediği basın toplantısın
da Belediye başkanı Nurettin 
Avcı'yı sert bir dille eleştirerek 
"Gemlik hizmet bekliyor" dedi.

Vatandaşlardan belediye 
hizmetleri konusunda yoğun 
şikayet aldıklarını belirten DYP 
İlçe başkanı Yüksel Yıldırım, 
1994 yerel seçimlerinde ANAP 
üyesi Nurettin Avcı'nın 
belediye başkanı seçilmesin
den bugüne kadar yaptığı 
çalışmaların yetersiz olduğunu 
belirterek şunları söyledi:

"Gemllk'ln birçok konuda 
hizmete ihtiyacı var. İlçemizin 
bozuk olan yerleşim planı, dar 
yolları, hızla artan nüfusu, 
buna bağlı olarak gün 
geçtikçe artan araç sayısı 
ilçeyi yaşanılmaz bir kent 
haline getiriyor.

Trafik keşmekeşliği öyle 
boyutlarda ki ilçenin en 
önemli caddeleri olan İstiklal 
ve Orhangazi caddelerinden 
geçmek mümkün değil. Çift 
taraflı park sorunu çözümlene-

Kanalizasyonlarımız zaman 
?qman çalışmıyor, çeşmeler
imizden yağmurlu havalarda 
Çamur akıyor. Ana su depo- 
larıpın dipleri İse, çamur 
İçinde. Bu İse İnsan sağlığını 
tehlikeye düşürüyor."

Gemlik'e acele olarak 
baraj veya gölete İhtiyacı 
olduğunu söyleyen YildıfıYn, 
şehrin pislik İçinde olduğunu, 
başkanın İse belediyecilik 
konusunda yetersiz kaldığını 
iddia etti. Avcı'nın göreve 
geldiğinden bugüne dek, 
İlçede belirgin bir değişikliğin 
gözlenmediğini de İddia eden 
Yıldırım, açıklamalarına şöyle 
devam etti:

"Gemlik, dünden daha da 
düzensiz bir * durumda. 
Görülen tek hizmet Manastır 
Bölgesine yapılan asfalt çalış
masıdır. DYP’li belediye iş 
başında olsaydı Gemllk'ln

makamında görmek isti yor. 
Başkanı belediyede arayanlar 
bulamıyor."

Belediye otobüslerinin-çok 
eski olduğunu, bu araçlarla 
vatandaşa hizmet verilmeye 
çalışıldığını söyleyen Yüksel 
Yıldırım, "İyi çalışan İşletme 
neden zarar eder" diye sordu. 
Belediye otobüslerinin sürekli 
zarar etmesine karşın 
özelleştirmeye gidilmemesini 
de eleştiren Yıldırım, Gernlik'te 
toplu taşımacılığın diğer 
ilçelere göre çok uygun 
olduğunu söyledi.

Otobüs İşletmesinin bir an 
önce özelleştirilmesini savunan 
DYP'li İlçe Başkanı DYP'II 
meclis üyelerinin alternatif 
öneriler sunmalarına karşın, 
çoğunluk ANAP'lı üyelerin 
dediğinin olduğunu savundu.

■ Yıldırım, önümüzdeki 
seçimlerde halkın Avcı'ya 
gerekli dersi vereceğini söyle
di. *
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DYP’li hanımlardan
gövde gösterisi

Doğru yol Partisi Bursa 
merkez ve ilçe teşkilatlarının 
her ay periyodik olarak düzen
ledikleri toplantıların altıncısı 
Gemlik’te yapıldı.

Ev sahipliğini DYP Gemlik 
ilçe Teşkilatı kadın komisyonu 
başkanı İlter Yılmaz’ın yaptığı 
toplantıya DYP’li hanım üyeler 
büyük ilgi gösterdi. Milton Aile 
Gazinosunda biraraya gelen 
DYP’li hanımlara hitaben bir 
konuşma yapan başkan Yüksel 
Yıldırım “kadın komisyonların
ca her ay düzenlenen dayanış
ma ve kaynaşma toplan

tılarmın 6.sini ilçemizde 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
genel başkanı mız Tansu Çiller 
üzerinde büyük baskı var” şek
linde konuştü. Çeşitli çere ve 
medyadan destek alamadık
larını, bu nedenle ev ev kahve
hane kahvehane dolaşıp bu 
desteği sağlamamız gerekir 
diyen Yıldırım, bütün bunları 
DYP’yî çekemeyenler yapı yor 
dedi.

Kaynaşma ve dayanışma 
toplantısına katılan DYP’li 
kadın komisyonu üyeleri balık 
ile ağırlandılar.

Tarihi Atatürk
okulu ilgi bekliyor

Gemlik'te 35 yıl aralıksız 
Atatürk İlkokulu olarak nor
mal öğretim hizmeti 
verirken,, bakımsızlık 
nedeniyle 1982 yılından 
sonra tehlike yarattığı için 
aynı okulun bahçesine 
yeni okul inşaa edilip 
öğrenciler buraya taşındık
tan sonra 31 Mayıs 1994 
yılında bir talihsizlik sonucu 
çıkan yangında tamamen 
kül olan 233 yıllık tarihe 
sahip eski okul yetkililerin 
ilgisini bekliyor.

Şimdilerde kederiyle 
başbaşa bırakılan tarihi 3 
katlı eski Atatürk İlkokulu 
buğüne kadar birçok

ünlüyü de yetiştirmiş. 
Gemlik'te Rumlar tarafın
dan 1864 yılında Papaz 
okulu olarak kullanılmak 
üzere inşaa edilen 12 der
shaneli 420 metrekare alan 
üzerine 660 metrekare 
yapılan okul 58 yıl Rumlara 
papaz yetiştirmiş.

Bu kadar evrim geçiren 
tarihi okulun tehlike saç
ması nedeniyle vatan
daşlar, ya bu okulu yıksın
lar, ya da restore etsinler. 
Harabe şeklindeki 
görünüme ve her an yıkıl
ma korkusu içersinde yaşıy
oruz dediler

Vljl

Gemlik Belediyesinin hayırse
ver ANAP’li meclis üyesi ve 
işadamı. Mehmet Djnç, 
Atatürk İlkokulunu ziyaret 
ederek muhtaç 50 öğrenciye 
yardım elini uzattı.
Okul Müdürü Muzaffer 
Töpaloğlu’nun makamında 
öğrencilerle biraraya gelen 
Dinç, miniklere kırtasiye 
malzemeleri, sırt çantaları ve 
okul kitapları dağıttı. 
Geleneksel hale getirdiği 
okullareı yardımlarına devam 
edeceğini söyleyen Mehmet 
Dinç, Atatürk İlkokuluna 2 ton 
da kömür sözü verdi.

Türkiye Cumhuriyetl'nln 
kurucusu. Ulu Önder. Gazi 
Mustafa Kemal ölümünün 
59. yıldönümünde dün 
törenlerle anıldı.

Saat 08.40'da Atatürk 
Anıtında toplanan protokol 
anıta çelenklerin konmasın
dan sonra saat 9'u 5 geçe 
Suniğipek Fabrikasının, 
limandaki gemilerin ve 
kurumların çaldıkları sinyal 
ve siren sesleri -ile 1 
dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu. Bu arada 
bayraklar yarıya indirildi.

ANMA PROGRAMI
Daha sonra, anma pro

gramı Endüstri Meslek Lisesi 
salonunda yapıldı. Burada 
öğrenciler ve öğretmen
lerin hazırladıkları program 
davetlilere sunuldu. Atatürk
ölümünün 59.
yıldönümünde bütün yurt 
çapında bu yıl' daha 
anlamlı^ bir şekilde anıldı. 
Gençler Ata'larınd ilke, ye 
devrimlerini yaşatmak İçini 
ant İçtiler.
Gençler ve velilere 
kolaylık getirildi

Üniversite
sınavları
Gemlik’te
de yapılacak
Üniversiteye giriş sınavlarına 
katılacak adayların imtihana 
gireceklerin yerler listesine 
Gemlik’te eklendi.
Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden konuyla ilgili 
yapılan açıklamada 12 Kasım 
1997 Çarşamba saat 
17.30’da sona erecek olan 
ÖSS ve ÖYS başvuru form-. 
larına Gemlik’i yazabilecekler. 
Bu yıl ilk kez gerçekleştirile
cek uygulama için ilçe sınav 
yönetmeni olarak Gemlik ilçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü 
Mehmet Tuna atandı.

Umurbey belediyesinde'

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İlçe Halk Kütüphanesince ilk, 
orta ve lise dengi okullararası 
düzenlenen “Atatürk ve 
Türk Kültürü” konulu kom
pozisyon ve Atatürk şiirlerini 
güzel okuma yarışmaları 
sonuçlandı.
Her iki dalda öğrenciler adeta 
birbirleriyle yarışırlarken, jüri 
yarışmaya katılan eserleri 
değerlendirmede zorlandı.

12 Kasım 1997 Çarşamba 
günü saat 11 .OO’de Gemlik 
Halk Kütüphanesinde düzen
lenecek törenle yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere 
kitap ödülleri dağıtılacak. 
Törenin ardından, açılacak 
olan kitap sergisi 
Gemliklilerin ve davete 
katı.lanların izlenimine 
sunulacak.

Umurbey Belediyesi araç 
parkını genişletti.

Kesenin ağzını açan 
Umurbey belediye Başkanı 
mete Okay, Belediye Fen İşleri 
ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne 
yeni araçlar aldı.

Ellerindeki araçların 
yıprandığını söyleyen Mete 
Okay, 15 milyar lira harcayarak 
bir çöp kamyonu, bir adet 
süpürme aracı, bir adet iş mak- 
inası, bir adet te pikap alarak
düzenlenen törenle
Ûmurbeylilerin hizmetine sok
tuklarını belirterek şunları 
söyledi:

“Belediyemizin dar bütçe
siyle yıllardır araç parkımızı 
genişletemedik, bu yıl yeni

aldığımız araçlarla araç 
parkımızı büyüttük. Şu anda 
belediyemize ait 2 traktör, 2 
romörk; 3 yolcu otobüsü ve 
yeni alınan araçlar ile Umurbey 
halkına daha iyi hizmet vere
ceklerini söyleyen Mete Okay, 
Umurbey’e daha iyi hizmetler 
sunabilmek için bütçe imkan
larımız kısıtlı. Hükümetten 
küçük belediyelere mutlaka 
vardım yapılmalı. Dar imkanlar
la hizmet akışı yeterli olmuyor, 
ancak biz elimizdeki tüm 
imkanları kullanarak halkımıza 
yararlı olmaya çalışı yoYuz” 
dedi.

Yeni araçlar düzenlenen 
törende kesilen kurbandan 
sonra hizmete girdi.

Bu kitapları okuyun
Çocukluğumda elime geçen iki kuruştan biı 

kitaba erirdim. Eğer böyle yapmasaydım; şimdi y; 
tığım işlerin hiçbirini yapamazdım” diyen Must 
Kemal’in, yaşama gözlerini kapattığı günün anısına O 
daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak birkaç kitap ör 
mek istiyorum.

İlki belgeselini defalarca izlediğimiz Sarı zeybel 
kitabı: “O’nu özlüyorum...

Aslında- O’nu hiç görmedim.
Yüz yüze gelmedim.
Ama O’nu tanıyorum.
Sesini cızırtılı bantlardan dinledim.
Hep siyah beyaz filmlerde gördüm yüzünü
çelik bakışlarını şiirlerde okudum.
O’nu yaşıyorum.
Özlü sözlerini okuduk köşebaylarında
Adını her sabah okul sıralarında andım.
Şimdi 55 yıl sonra
O’nunla son yolculuğa çıkıyorum bir kez daha...
O’nun geçtiği yollardan geçiyorum.
Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyorum.
Çektiği acıları ruhumda taşıyorum.
O’nu arıyorum.”
Bu sözlerle başlayan “Sarı Zeybek” kitabında C 

Dündar, Atatürk’ün 1923 yılında başlayan hastalığı 
gelişimini, “ölümünde doktorların ihmali var mı?” soru 
nun yanıtını, tedaviye çocukça direnişini, son dö ı 
mindeki yalnızlığının öyküsünü ve O’nun öll 
döşeğindeyken başlayan iktidar kavgasının bilinme]] 
ayrıntılarını anlatıyor, belgeselde verilmeyen ayrıntılı 
yer aldığı bu kitap kesinlikle her evde olmalı ve ok; 
malı...

Önermek istediğim ikinci eser ise üç kitaptan olu: 
bir seri. Atatürk Araştırmacısı İlknur Kalıpçı’nın tarihi tjı 
gelerden ve O’nun sözlerinden oluşan kitapları Atat' 
ve Kadın, Atatürk ve Politika, Atatürk ve Eğitim isimle, 
taşıyor.

Kitapların yazarı felsefe öğretmeni Kalıpç! 
BursalIlar; Atatürk, cumhuriyet ve laiklik konuların 
kamuoyu oluşturulması yönündeki çalışmalarından tan 

1 orlar. Son derece akıcı bir dille kaleme alınan kitapla1 
Atatürk’ün kadınlar, politika ve eğitim üzeri 
düşüncelerini birinci elden bulabilirsiniz.

Önereceğim son kitap ise -hala okuyorum- Aşkta: 
Savaşta Mustafa Kemal ismini taşıyor. Amerikalı gaz t 
ci Evelyn ile Mustafa Kemal’in kurtuluş Savaşı’nın t; 
ortasında yaşadıkları büyük aşkı anlatan bir roman bu

Roman her ne kadar kurgusal bir olaya dayansa| 
bağımsızlık savaşından galibiyetle çıkan bir büy 
kumandanın aşk karşısındaki zayıflığını ve duyguları! 
mantığının çatışmasını anlatıyor. Okurken ölümle’ 
fedakarlıkların, zaferle sonlanan bağımsızlık inancı'1 
gücüne tanık oluyorsunuz...

Kendisine verilebilecek en iyi hediyenin kil 
olduğunu söyleyen Atatürk’ün anısına, bugün, onu çel’ 
yönleriyle anlatan kitapları öneriyorum size.

O’nu her yönüyle kabul etmek ve anlamak adına...
Sarı Zeybek, Can Dündar, Milliyet Yayınları, İstan!; 

1994
Atatürk ve Politika, Atatürk ve Kadın, İlknur Kalın! 

müracaat telefonu : 544 98 90
Savaşta ye Aşkta Mustafa Kemal, Catherina Ga> 

Çiviyazıları, İstanbul, 1997

e-mail: gonca @ asel.net.tr

TEŞEKKÜR
TİME Dergisinin başlatmış olduğu, 

Derneğimizin önderliğinde “20. Yüzyılın
100 Büyük İnsanı”nı belirleme 

kampanyasına katkılarından dolayı;
Garnizon Komutanlığına,

Gemlik Lisesi Müdürlüğüne, 
Gemlik Endüstri Mes. Lis. Md.lüğüne, 
Gemlik İmam Hatip Lisesi Md.lüğüne, 
Gemlik Gazi ilköğretim Okulu Md.’ne, 
Gemlik Şehit Ethem İlköğretim Okulu

Müdürlüğüne,
GEMPORT Müdürlüğüne, 

ELBA A Ş. ve
Gemlik halkına teşekkürlerimizi sunarım d

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi

asel.net.tr


Yönel Alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde öğrencilere enstrüman çalma becerilen 
kaos' ^azandınrıanın yanısıra, müziksel işitme ve ritm duygularını geliştirmek, temel müzik 
, " c eğitimi alanında bilgilendinnek;
KaZai

1997 ulusal ve evrensel müziğin seçkin örneklerini tanıtarak, müziği sevdirmek ve mğzik
8- k kültürünü oluşturmak:
kapsa

19! İnsanlara müziğin rengini yaşatarak, onların yaşamında bir farklılık yaratmak:
sahipl '
alacak öğrencilerin yaşam kalitesi anlayışlarını yükselterek, evrensel, doğal ilkelere sanıp, 

da entellektüel nesiller yetiştirmek:

Günüı 
dayan 
özveri 
Basın 
yaşan 
gazete 
yayını 
basın: 
gazete

İLE
Günür 
eğitim 
günde 
genç 
faaliye 
Mumc

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

Nalbantoğlu Taşkapı Sokak No 19 Kat 4 
(Gima-Bursaspor Katlı Otoparkı Yanı)

Tel 220 97 54 Tel/Fâx:222 09 77 BURSA
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öğretmenliğe. özel Inel-Ertekln İlkokulu nda baştedi. 
Ankara Gazi Eğitim EnstitOsO MOzik BOlOmOnO 
bitirdi W yıl sora Ha orta Öğretim kunımlannda müzik 
öğretmenliği yaptı 1982 yılından İtibaren EğlVm 
Fakültesi MOzik Eğitimi BOlOmO'nde görev aldı. 
Yoksak Lisansını tamamladı Marmara 
Üniversitesinden 'MOzik E0’,lmıJan' a"bn,d‘ 
'Sanatta Yeterlilik' derecesi aldı. Rabla YILMAM. 
Uludağ Üniversitesi Eğitim FekOltesi MOzik Eğnimi 
BOlOmO'nde aralıksız 14 yıl sOren ektll 
Öğretmenliğinin yama re. baom başkanlığı va Ses 
Eğitimi Ana Sanal Dell Başkanlığı görevlerinde 

bulundu.
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TOPLUM ÖNÜNDE GÜZEL konuşma

İH PROGRAMIN AMACI:
Türkçe'nin Imlasma. telaffuzuna va estetik 
'berine özen göstererek. OzgOr sistemli 

düşünme alışkanlığı. araştırma ve yorumlama gücü 
kazandırmayı, televizyon, radyo ve reklam 
Ekinliklerinin. ihtiyacı olan sanatçıların 
vellstmlmeslnl İş hayatına atılmış, ancak liderlik 
vaEöannı geliştirmek isteyenlere de dil yönünde 

rehbedlk etmeyi amaçlıyor

K PROGRAMIN İÇERİĞİ:
Diksiyon Fonetik ArhkUlasyon. Tiyatro DHL Türk 
nii Edebiyatı. Radyo Spikerliği. Sunuculuk Eğitimi.

M PROGRAMIN SEVİYESİ:
İlkokul seviyesindeki öğlenciler katılabilir

Programı basan ile bitiren öğrencilere 
, MİLü eSbaiianuğc

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 
Dosya No : 1997/12 SATIŞ

Şuyun izalesi suretiyle Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.12.1996 tarih ve 
1995/427 esas 1996/623 karar sayılı kararı gereğince satılmasına karar verilen ve 
aşağıda pafta, parsel, miktarı ve değeri belirtilen gayrimenkul açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Siciline kayıtlı Tapunun :
Gemlik ilçesi umurbey beldesi Köy içi mevkiinde kain tapunun 891 sahife, 7 

pafta, 907 parselde kayıtlı 53 metrekare miktarındaki Ev 350.000.000.- TL. değerle 
satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 15/12/1997 günü saat 10.30 - 11.00 arası Adliye Yazı İşleri Müd. 

Odasında 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 
26/12/1997 Cuma 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 alicıya 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 ite 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ite 
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 1997/12 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

(İc.İf.K.126) 07.11.1997
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yazı İşleri Müdürü

*
* MS'DSSrf'n,
* ı&Kvrm

*Kalem ‘Çakmak
< *Saat ‘Ajanda

‘Küllük ‘Masa Takımları 
‘Anahtarlık ‘Cüzdan Çeşitleri 

‘Telefon Fihristleri
‘Kağ itli klar

KÖRF€Z RCKLflM'da
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95
Şübe : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza 

Kat : 4 No : 66 BURSA
Tel : (0.224) 225 20 67
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Serbest Köşe Bahar ALP
Borusan İlköğretim 

Okulu öğrencisi
Atatürk’ün Son Günleri ve Ölümü

k Atatürk, bütün hayatını milletin huzur ve mutluluğuna 
adamış büyük bir İnsandır.
t Eşsiz komutanlığı İle zaferler kazandı. Delet 
adamlığı ile Türkiye Cumhuriyetini kurdu ve en iyi şek
ilde yönetti, inkılapçılığı ile Türk milletini çağdaş uygarlık 

'düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçladı.
e Cephede, mecliste ve sık sık çıktığı yurt gezilerinde 
milletiyle el ele olup, onlara destek oldu. Ondan güç 
aldı. Ona iyinin, doğrunun yolunu gösterdi. Kendisini 

■düşünmeden büyük bir fedakarlıkla yaptığı bu yoğun 
çalışmalar, O'nun genç sayılabilecek bir yaşta 
sağlığının bozulmasına yol açtı.
B 1938 yılı başlarında Yalova ve Bursa’ya yaptığı gezi, 
sırasında hastalandı. İstanbul'a döndü. Daha sonra 
Ankara'ya geldi. Rahatsızlığı tekrar ortaya çıkınca 
Çankaya Köşkünde bir süre dinlendi. Doktor tarafından 
kontrolden geçen Mustafa Kemal’in rahatsızlığının 
önemli olmadığı açıklandı.
[ Mayıs ayında Güney illerimizi kapsayan bir geziye 
çıktı. Mersin'deki askeri birliklerimize küçük ölçüde tat
bikatlar yaptırdı. Sonra Adana’ya geçti. Bu seyahatler 
kendisini yorduğu için tekrar hastalandı. 26 Mayıs’ta 
Ankara'ya döndü. Ankara’dan tedavi ve istirahat için 
İstanbul'a geldi. Doktorlar tarafından hastalığın 
karaciğerle ilgili olduğuna karar verildi ve tedaviye baş
landı. Atatürk'ün sağlığına kauşması için heryere başvu
ruldu. Deniz havasının kendisine iyi gelmesi üzerine bir 
süre Savanora yatında dinlendi..

Bu arada memleketin iç ve dış işleriyle de ilgilen 
meye devam ediyordu. Türkiye’ye gelen yabancı devlet 
adamlarıyla görüşmeler yaptı.' İstanbul'da yapılan 
Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık etti. O günlerde 
ilgilendiği konuların başında Hatay sorunu gelmekteydi. 
Bu konudaki olumlu gelişmeler O’nu çok seindiriyordu. 2 
Eylül 1938’de Hatay Devleti’nin kuruluşunu Cumhuriyet 
Hükümeti’nin bir başarısı olarak kutladı., Bütün o yorucu 
çalışmalar sebebiyle hastalığı ilerliyor günden güne 
fenalaşıyordu. Kendisi de hastalığının ciddiyetini anladı 
ki vasiyetini yazdı. Tüm servetini çok sevdiği vatanına 
bağışladı.

t Bir ara sağlık durumu düzelir gibi olduysa da, çok 
arzuladığı halde Ankara’ya gidemedi. Cumhuriyet 
Bayramı’nın on beşinci yıl dönümü törenlerine katıla

şmadı. Bayram sebebiyle kahraman Türk ordusuna bir 
mesaj göndererek şükranlarını iletti.

Atatürk 1 Kasım 1938’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılış törenlerine de katılamadı. Kendisinin 
hazırladığı yeni yasama yılını .açış nutku, Başbakan 
Celal Bayar tarafından okundu.
■ 6 Kasım’da Gazi yataktan son defa kalktı. Hayli 
gayıflamıştı. Aradan çok geçmeden ağır bir kriz geldi. 
Bir ara "Allaha ısmarladık” diye mırıldandı. Artık son 
anlarını yaşadığı belli oluyordu,. Görünüşe bakılırsa 
sakin ve rahattı.

Her Türk’ün kalbi yalnız kurtulması dileğiyle çarpı 
yordu.
K Doktorlar baş ucunda koşuşturuyor, çareler arıyor
lardı. O sırada yanında bulunanlardan biri diğerine; 
‘bak!” dedi, “bir tarih parçası ölüyor”
r 10 Kasım 1938 sabahı son defa gözlerini açtı, bu 
sözler, her zamanki mavi ışığıyla çevresindekilere doğru 
parıldadı. Saat dokuzu beş geçe kapandı. Mustafa 
Kemal ölmüştü.

! Bu kara haber karşısında, yalnız Türk milleti değil, 
bütün dünya derin bir yasa büründü.
B Gazi Mustafa Kemal’in tabutu, 16 Kasım günü 
Dolmabahçe Sarayının büyük tören salonuna katafalka 
kondu. İstanbul ve çevresinden gelen gözü yaşlı insan 
seli üç gün, üç gece saygıyla önünden geçerek O’na 

, karşı duyduğu şükranı ifade etmeye çalıştı.
I 19 Kasım günü Prof. dr. Şerafettin Yaltkaya tarafın- 
dan cenaze namazı kıldırıldı. Daha sonra top arabasına 
konan tabut, büyük bir törenle Gülhane Parkına gönder

indi.. Burada bir torpidoya alınıp Yavuz zırhlısına 
nakledildi. Donanmamızın ve törene katılmış yabancı 
gemilerin bir süre eşlik ettikleri Yavuz zırhlısı ile, cenaze 
İzmit'e getirildi. Tabut burada özel bir trene konuldu, yol 
boyunca halktıîı yüreğinde derin sızılar bırakarak 
Ankara’ya getirildi. T.B.M.M. tarafından hazırlanan 
katafalka konuldu, herkes içindeki acıyı kalbine 
gömerek O’nun manevi huzurunda son görevini yerine 
getirdi.

YARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

(CHP) Nereye 
Koşuyor Günün Fıkrası

SATILIK DÜKKAN
* İstiklal Caddesinde
* Çarşı Meydanına yakın
188 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN Sahibinden 
Satılıktır.
Tel: (0.224) 513 92 27

513 72 47

Sol partiler çok yakında sıcak gelişmeler 
yaşayabilir.

Hükümete hem İçerden, hem dışardan 
destek veren sol partiler, son ekonomik 
uygulamalardan sonra umut olmaktan çık
maya başladılar.

Bu durum yakın bir' zamanda iç 
hesaplaşmaya dönecek.

Önce her iki partide, çatlak sesler çıka
cak.

Zamanla bu sesler, daha da yükselecek.
Daha sonra kopmalar, istifalar olacak.
Bir süre sonra, yeni bir parti veya partil

er arayışına girilecek.
Belki de hükümetin merkez sağ kanadı, 

bu gelişmeleri bekliyor.
İlk hareketlenme, (DSP) içinde başladı.
Daha sonra aynı olaylar, (CHP) de 

yaşanacak.
Belki de, “fikir atelyelerinin” mimarı 

Karayalçın ve arkadaşları, patlama nok
tasındalar.

Yeri gelmişken, şu “atelyelere de” değin
mek gerek.

Bu “atelyeler” gerçekten üretiyor mu, 
yoksa “avara-kasnak mı” çalışıyor.

Şimdilik, pek belli değil.
Hükümetin sağ kanadı, tilki gibi bu 

gelişmeleri izliyor.
(CHP) Liderinin, bazen sert bir üslup la, 

bazen de hafif gırgırla yaptığı eleştirileri 
hazmedemiyor.

(CHP)’nin, desteğine gerek duymayan, 
yeni bir meclis aritmetiğini, ellirini oğuştu- 
rarak bekliyor.

Ve.. (CHP)’yi, Doğru Yol Partisinin başı
na gelen, başka bir senaryo bekliyor.

Bir Toplantı, Bir Öneri
Geçtiğimiz günlerde İlçemizde, yeni 

Kaymakamımız Sayın Şener Can 
Başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Yeni yatırımlar ve ilçenin sorunları 
tartışıldı.

.Tüm bilgiler, rapor halinde Valiliğe iletildi.,
Bu raporun iki konusu benim de İlgimi 

çekti*
- Biri Gemlik Limanının genişletilmesi,
- Diğeri Gemlik’in serbest bölge olması.
Bu iki konuda, Ulaştırma Bakanlığı ile 

ilgili.
Ulaştırma Bakanı Sayın Necdet Menzir, 

Bursa kökenli ve eski bir emniyet görevlisi.
Bursa Valisi de eski emniyetçi ve 

Bursa’ya yakın birisi.
Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı Sayın 

Yücel Özden, eski Gübre Genel Müdürü.
Bu raporlar, bir yerlere takılmadan yerle 

rine ulaştığı taktirde, işin bürokrasi kısmın
da büyük mesafe alınır.

Bir ayrı konuda, halen Serbest Bölge 
olan Mersin’de bir araştırma ve inceleme 
yapılmasıdır.

Bu iş nasıl başlamış, hangi bürokratik aşa
malardan geçmiş, şehre ne gibi katkıları 
olmuş, bunların şimdiden incelenmesi gerekir. ■

Belki ilçenin turizm tesisleri yönünden 
eksikleri vardır, bunlar da tesbit edilir rapo
ra eklenir.

Bu toplantıların devamını ve sonuç ver
mesini diliyoruz.

Moiz'in bir temizleyici dükkanı 
vardı.

Arkadaşlarından biri Moiz’I kol
unda bir pantalon, acele bir yere 
giderken görünce dayanamadı 
sordu:

Merhaba Moiz... Nereye?”
-"Pantolonumu temizlemesi 

İçin Salamon’a götürüyorum.”
-"Anlamadım dedi arkadaşı. 

Senin temizleyici dükkanın var ya 
neden rakibine götürüyorsun?"

-"Nedeni var mı kuzum? Onun 
fiyatları benimkinden daha ucuz 
da ondan!”

Şimdi, olaya yahudi vatandaşın 
kurnazlığı olarak bakılabilir.

Ama.. Bu tabloda, piyasa 
ekonomisinin gerçek anlamda 
uygulanması yatıyor.

Bu ekonominin ruhu rekabettir.
Bir önemli unsuru da düşük 

üretim maliyetleridir.
Rekabet edemeyen, yüksek 

maliyetlerini düşüremeyen kuru
luşlar, bu amansız yarışta saf dışı 
kalır.

.Tıpkı, Moiz’in işyerinde olduğu 
gibi.

Sözün Özü
Bir suç, her şeydir. 
İki suç, hiç bir. şey. 

“Mmo Deluzu”

i İlk suçun Çözümlenmesi ve sonuç
landırılması çok önemlidir.

Eğer suç adedi artıyorsa, çözümü ve 
sonuçlandırılması da zorlaşıyor.

Tıpkı Susurluk Olayında olduğu gibi.
Susurluk olayı başlangıçta, 

Kumarhaneler Kralınım öldürülmesine 
endekslenmeye çalışıldı.

Ama... İçine girildikçe, (1980)11, hatta 
(1970)li yıllara kadar uzandığı görüldü.

Bu işin üstesinden geleceklerini 
vaad edenlerde, şimdi kıvırmanın yol
larını arıyorlar.

Bu işin çözülmesi, politikacıların 
işine gelmiyor.

İşin uzaması ve sürekli gündemde' 
kalması işlerine geliyor.

Çünkü çözümün ta derinliklerine kadar 
gidemeyeceğini, birkaç alt düzeydeki 
görevlinin cezalandırılmasıyla, bu İşin ka 
patılmaya çalışılacağını biliyorlar.

Lafın kısası Susurluk olayı da politikaya 
bulaştı.

Bu olayda, “Hayali İhracat Dosyası” 
gibi yıllarca konuşulacak, ama hiçbir 
önemli insanın, kılına bile dokunulmaya
cak.

"uçuk" bir-söz
O KADAR; namusluydu ki, yalancı şahitlik 

için kaç para aldığını kimseye söylemiyordu.

Enflasyon Tırmanıyor
Döviz rezervlerimizin, 3ı milyar 

doları bulduğu söyleniyor.
Ama.. Enflasyonda sürekli tır

manıyor.
Ekim ayı enflasyonu, Tüketici fi yat

larında, % 8.3 olarak belirlendi.
Bir yıllık enflasyon, % 93.2 oldu.
Nüfus genç, üretim artmıyor ve fi yat

ları ne kadar artarsa artsın, mallar alıcı 
buluyor.

ve.. Bu düzen, aksamadan sürüy
or.

* Beyaz peynir, “bir milyonu” geçti.
Kaşar peyniri, 3bir buçuk mily

onu” buldu.
Fakir-fukara, peynir alamaz hale 

geldi.
Gerisini, siz düşünün artık.
Ama.. 31 milyar dolarımız var diye 

övünüyoruz.
Bu paranın bir bölümü ile, bazı gıda 

maddeleri ithal etmek gerekir.
ülkede yeterli olarak üretilemeyen 

veya hızla fiyatları artan malları, ithal 
etmek lazım.

Buna, merhum Özal, “iç piyasayı 
ithalat ile .terbiye etmek” djyordu.

Tabi., İtalyan mobilya, Italyan mer
mer ve İsviçre çikolatalarının ithalini 
kastedmiyorum.

Mesela, bir miktar peynir ithal 
edilebilir.

Bakın, peynir fiyatları nasıl 
başaşağı iner o zaman.

Kavga etmekten, bu kadar basit bir 
ekonomi kuralını bile uygulamaya, fır
sat bulamıyorlar.

Akil İnsanlar
Türk-Yunan ilişkilerinde her 

dönem gerginlik yaşanıyor.
Geçmiş yıllarda, bu gerginlikler 

zaman zaman iç politika malzemesi 
olarak kullanılıyordu.

Ama.. Artık dış politikaları da, etk
ilemeye başladı.

Önümüzdeki günlerde, Avrupa 
Birliği toplantısı var.

“Onbir yeni üyenin” bekleme 
odasından, Birliğe alınması konuşula
cak.

Türkiye, bu üyelere kendisinin de 
ilave edilmesi için, yoğun çaba gösteri 
yor.

Yunanistan, ülkemizin önünü 
kesmek için, son aylarda yoğun bir 
gerginlik politikası izliyor.

Eğer, herhangi bir çatışma olursa, 
Avrupa Birliği toplantısında, Türkiye 
aleyhine veto hakkını kullanacak.

Ülkemizin bu tuzağa düşmemesi, 
bu tezgaha gelmemesi lazım.

Girit Adasındaki toplantıda bir 
yumuşama sağlandı.

Her iki taraf görevlendireceği “akil 
adamlarla” sorunları masaya yatıra
cak.

Belki de bazı önemsiz konular, 
sorun olmaktan çıkarılacak.

Görüşmelerin, politikacılar yerine 
uzman insanlar tarafından başlatıl
masını, olumlu buluyorum.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

R£HB£RI
İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma imdat
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
154

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

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme * 
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. 
TapuSIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
513T274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095.
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360 •
5131186
5134994

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-1 İşi
Su Arıza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

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

Gemi Saatleri
Sirkeci’den^idiş (l|gıjnü): 

(Tatil): 9.15-14.00-18.15 
Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 

05.50-13.05-17.30

Deniz Otobüsü

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467 
5133240
5132324

Yalova -Kartal (Haftaİçi) 07.30-09.10-10.45- 
.11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- 
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-

Jg9.30-20.30
Yalova - KabataşC 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-
Jn 1.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habdşgaz 
Llkltgaz
Yeni Llkitgaz 
Alevgaz
Gemlik'te

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 4095

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

“Jurrasic Park” 
Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 

ECZANELER

11 Kasım 1997 
Gemiç Eczanesi

12 Kasım 1997 
Sağlık Eczanesi

13 Kasım 1997 
Erçek Eczanesi

14 Kasım 1997 
Engin Eczanesi

15 Kasım 1997
Veziroğlu Eczanesi

16 Kasım 1997 
Engin Eczanesi

17 Kasım 1997 
Yiğit Eczanesi
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..............i ve TEŞEKKÜR I
Gemlik etrafından merhum Osman GÜZEL’in eşi, Faruk- 
Fethi GÜZEL, Ayşe ALTINTAŞ, Necla ŞEN’in anneleri,

Ali ALTINTAŞ, İlhan ŞEN9in kayınvalideleri j

RAZIYE GÜZEL
6.11.1997 günü vefat etmiştir.

Acı günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak cenazemize 
katılan, çelenk

gönderen, faks, telgraf ve telefon ile bizlerin acılarını 
paylaşan tüm dost, akraba, arkadaş, resmi kurum ve 

kuruluş temsilcileri ile siyasi parti temsilcilerine 
teşekkürü bir borç biliriz.

GÜZEL AİLESİ
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:514H48

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

KAYIP
Gemlik Nüfus müdür
lüğünden aldığı nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Ekrem AYDIN

KAYIP
Bağ-Kur’dan aldığım 
emekli kimlik kartımı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Turhan KARAMAN

TASFİYE İLANI

S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatifi 
tasfiye halinde bulunmaktadır] 

Kooperatif9ten alacaklı olanlar veya 
kooperatife borcu bulunanları^ 
Tasfiye Kurulu başkanlığına mfl 

caat etmeleri ilan olunur.
TASFİYE KURULUİ

TASFİYE KURUL ADRESİ:
Kemal Kuloğlu
İNFA SİTESİ A 9 Blok No : 9 Jandarml 

Karşısı Hisar Mahallesi GEMLİK I-------- ------- -------------------11

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

FORUM EMLAK I
MİNARE İNŞAAT’tanJ

SATILIK GAYRİMENKULLER
a- 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 KALORİFER] 
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
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ADRES: GÜRLE İŞ MERKEZİ NO: 21 TEL: 513 42 36 GEMLM 
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Körfez OFSET
KAŞEDE VE-MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97
Büro : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4
No : 66 Tel: (0.2247 225 20 67 BURSA[armarabirlik igunu bulamadı Su Sporları ihtisas 

Kulübü kuruluyor

4 Kasım gunu 1997/1998 zeytin alım kampanyasını açan Marmarabirlik, 
220 ton zeytin aldı. Üretici, rekoltenin azlığı ve mantar hastalığı nedeniyle
ürünlerinin daha iyi para
-1997/1998 zeytin alım kampa
nasını Gemlik tipi zeytinde tavan 
440, taban 220 bin liradan açan 
Barmarabirlik, üreticiden bek- 
lediği ürünü alamadı.

Zeytin üreticisi bu yıl zeytinlerin 
gara yapacağı düşüncesiyle 
■ününü kaba koyuyor.

HASTALIKTAN ZARAR GÖRENLER

edeceği düşüncesiyle zc
DİLEKÇE VERİYOR

Zeytinde görülen mantar 
hastalığı nedeniyle geçtiğimz 
hafta Kaymakamımız Şener Can 
başkanlığında İlçö Tarım Müdürü, 
İlçe Zirai Donatım Müdürü, Ziraat 
Bankası Müdüründen oluşan zarar 
tesblt komitesi» çalışmalarına 
başladı.

(tini kaba koyuyor.
Komitedfen^ yapılan açıklama

da mantar hastalığından zarar 
gören üreticilerin dilekçe ile kay
makamlığa başvurmaları istendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan 
ilgililer üreticilerin zaman geçirme
den, zarar dururft'farınr ilçe kay
makamlığına yapmaları istendi.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Su Sporları İhtisas 
Kulübü Derneği adı altınğa 
yeni bir derneğin kurulduğu 
açıklandı.

Geçtiğimiz hafta cumarte
si günü Kayıkhane Beden 
Terbiyesi Tesislerinde bir basın 
toplantısı düzenleyen kurucu 
üyeler adına konuşan Gemlik 
Turizm Tanıtma Derneği 
Başkanı Hakan Doğu, kurucu 
üyelerin şu kişilerden oluş
tuğunu söyledi: >

Nurettin Avcı, Hakan 
Doğu, Bülent Kurt, Cafer 
Yıldırım, Mehmet Elbasan, 
Müfit Akman, Osmpn Tufan, 
Tamer Tümerdirim, Ümit Tekin, 
Zeki Başoğlu, Bekir Kızıllan, 
Haşan Sozunerl, Hüseyin Ekim, 
İrfan Yerllyurt, Haşan 
Oğuztürk, Mahir xGencer, 
Mahmut Solaksubaşf, Mehmet 
Dinç, Kutay Özer, Burhan 
Ankan.

Haberi Sayfa 3’te

Doktor Seyfî
Ankan vefat etti

Uluslararası kalite belge
sine kavuşûyoü

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Yine çevre sorunlun 
[ Sıcak yaz günlerini geride bırakarak soğuk kış 
günlerine giriyoruz.

Bir süredir Bursa’ya açtığımız Büro nedeniyle 
haftanın yarısından çoğunu Bursa’da geçiriyorum.

Bursa bir şantiye şehri gibi.
Bilhassa doğalgaz ile ilgili çalışmalar biti 

rilemediği için soğuk günlere kalmış.
< Yollar kazılıyor, kapatılıyor. Asfaltlar delik 
deşik.

Belediye kanalizasyon İşleri kazıyor gidiyor, 
Telekom geliyor. Telekom gidiyor, Belediye Su 
İşleri kazıyor...

[ Bu kargaşa içinde gün geçtikçe büyüyen kent 
yer yer kasaba görüntüsünü anımsatıyor.
I Gemlik kışa nasıl giriyor?

İlçenin en önemli sorunu yağan yağmurlar 
»nedeniyle suları olsa gerek. Son günlerde eline 
bidon alan Karsak veya Adliye Köyüne ve yahut 

»Umurbey’e çıkarak sağlıklı su bulma çabasında. 
■ Çünkü bir açık dere olan Haydariye su arıt
madan geçse de çeşmelerden bulanık su akıyor, 

ı Halk temiz ve berrak su kullanmak istiyor, 
t Arıtma yeterli gelmiyor demekki.
i Çöp sorunu yazdan kalan bir facia.

Kontinyerlerin hiçbiri kapatılmıyor.
I Belediye yetkilileri ise buna çare bulmak 
gayretinde değil. Kontinyerlerin çevresi pislik 
yuvası, içleri keza mikrop yuvası...
r Manastır kaldırımları kırmızı tuğla ile güzel bir 
görüntü sergiledi.
K Ancak, Manastırın güzelliğini bozan tümsekler 
yazdan beri sökülmedi. -

F Eski kaymakamımız Karayolları Trafik Yasası 
Çiğnenerek karayolu üzerine çakılan bu tümsek
lerin azaltılacağını açıklamıştı ama değişen birşey 
yok.

Sayın Avcı, bu konuda bir tek kelime bile etmi 
yor. Oysa bu ucube tümsekler yerine İstiklal 
Caddesini ikiye ayıran noktalardan konsaydı belki 
araçlar bu kadar zarar görmezlerdi.

Hız akışını ucubelerle çözmek yerine sinyali 
zasyon lambası koyarak soruna çözüm bulmak 
doğru olmaz mıydı?

Vatandaş susmayı bir beceri sayıyor. Ve çarpık
lıkları dile getirmesi için hep Medyanın öne çık
malını istiyor.

İşte kış kapımıza dayandı. İyi yakılmayan 
kaloriferlerden Gemlik akşamları şehir bir sis 
bulutu içine gömülüyor.

Hava kirliliğinden kurtulmanın yolu doğal 
gazın Gemllk'e getirilmesinden geçer.

Hani ne oldu doğalgaza? 
. ANAP iktidardayken bu sorun mutlaka 
■teülmell yoksa tren yine kaçar.

GEMPORT 
ISO 9002 
belgesi atak

UluölararasClSO Kalite 
Belgesi kervanına Gemlik 
GEMPORT Tesisleri de 
katılıyor. Marmara'nın 
dünyaya açılan penceresi 
olarak nitelendirilen 
Gemport Liman Tesisleri ISO 
9002 kalite belgesi alımı için 
girişimler başlatıldı.

S G ;S jU I u s I a r a r a s ı 
gözetleme servisi SGS bel
gelendirme kuruluşu Bursa 
şubesi uzman eğitmenlerin 
Gemport' yetkililerine 
verdiği 3 günlük eğitim 
tamamlandı. Önümüzdeki 
günlerde danışma hizmet
leri konularında 6 gün süre
cek eğitimden®*' sona 
Gemport ISO 9002 belgesi
ni almaya hak kazanacak.

Haberi Sayfa 3’te

19 Kasım Çarşamba ve 21 
Kasım Güma günleri saat 
09. oo-l 6.oo arası Hamidiye 
Mahallesi çevresindeki 
sokaklarda elektrik kesintisi 
uygulanacak.
Müşterek direkler ve alçdk 
gerilim direklerinde iletken 
tel montajı yapılması 
nedeniyle Hamidiye 
Mahallesi sakinleri, iki gün 
süreyle elektriksiz kalacak
lar.

Gemlik’te
bir 6’h

Karsak Deresinin çevresinde 
bulunan fabrikaların sözde 
arıtma tesisleri olmasına rağ
men atıklarını sorumsuzca 
bırakmaları pırıl pırıl olan 
dereyi tanınmayacak hale 
getirdi.
Vatandaşlar yetkililerin 
konuya karşı duyarlı 
olmalarını ve herhangi bir sal 
gın hastalığa karşı önlem 
alınmasını istediler.

Haberi Sayfa 3’tı

ganyan bayii 
daha açılıyor
İlçemizde yeni bir 6'lı 
ganyan bayii açılıyor. 
İstiklal Caddesi Alemdarlar 
Ltd. şti. yanında açılacak 
yeni 6'lı ganyan bayii, 1. 
Kordonda bulunan eski 
bayide yaşanan birikme ve 
sıkışıklığı azaltacak.
Yeni 6'lı ganyan bayii 
önümüzdeki günlerde 
Gemlikli yarışseverlere 
hizmet vermeye başlaya
cak.

Gemlik'in en eski dok
torlarından olan Seyfi 
Ankan hayata gözlerrny 
yumdu.

Akciğer yetmezliği 
nedeniyle 3 yıl önce 
Gemlik Devlet Hastanesine 
kardeşiyle birlikte yatırılan 
ve burada uzun süredir 
tedavi edilen Seyfi 
Arıkan'ın dün saat 15.öo 
sıralarında k’alep ve 
nkniğer yetmezliği 
nedeniyle vefat ettiği açık
landı.

Gemlik'in ilk doktorların
dan olan ve 40 yılı aşkın bir 
süre ilçe halkına,- sağlık 
hizmeti veren Doktor Seyfi 
Ankan kendine özgü kişiliği

ile çevrede ün yapmıştı.
1939 yılında Gemlik'te 

askerlik hizmetine başlayan 
Ankan, daha sonra ilçeden 
ayrılmayarak serbest 
muayenehane açarak 
Gemlik halkına sağlık 
hizmeti verdi.

Sağlığı bozulana kadar 
Kayhan Mahallesi 1 Nolu 
caddede kızkardeşiyle bir
likte, hiç evlenmeden ve 
sefalet içinde yaşayan 
Doktor Arıkan'a Gemlik 
Devlet Hastanesi doktorları 
sahip çıktı.

Bilhassa köylüler tarafın
dan çok sevilen Doktor 
Seyfi Arıkan'ın ölümü 
ilçede üzüntü yarattı.

Kan bağışı kampanyası başladı
çağrıda bulunan kan merkezi 
vatandaşları 18 Kasım 1997 
günü Belediye Sergi 
Salonuna davet etti.

Haberi Sayfa 3’te

Kızılay Bursa Kan Merkezi ile 
Gemlik Kızılay Şubesi 
Gemlik’te ortak kan bağışla
ma günü düzenledi.
Gemliklileri kan bağışı için

-Şişman milletvekilleri için TBMM’de 
diyet lokantası açılacakmış.

- Bir bu eksikti.
- Ne gereği var efendim...
- İndirsinler maaşlarını
- Ne göbek kahr, ne de katmerli 

ense.
- Ne şeker olur, ne de gaz.
- İşçileri, memurları, emeklileri gör

müyorlar mı?
- Hepsi tığ gibi...

fJnon ^amez
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YazıYorum
Necatı Kental

...................... ________________________________________S___ <"■

Sivil Toplum Tartışması

Karambolden gol...
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Celal Sönmez, başarılı işadamlarına 
ödül töreni öncesinde yaptığı basın 
toplantısında, Türkiye’deki 
“karambol”ün özetini çıkarmış adeta. 
Şöyle demiş Başkan Sönmez :

“ABD’II bir işadamı on-yirml yıl 
sonrasına hedefler koyar. Bizde ise 
üç yıl sonrası görülmeden, sisli- 
buzlu camların ardından yatırımlar 
yapılır.”

Sonra eklemiş:
“(Bu ortamda yatırım yapan ve 

başarı kazanan) böyle müteşebbisleri 
taktir etmek gerekir.”

Bir ülke düşününüz ki, iki siyasal 
parti -ANAP ve DSP- rejimi rayına 
oturtma iddiasıyla koalisyon kurmuşlar, 
bu İkiliye sonradan şu veya bu biçimde 
grup kuracak ya da kurdurulacak bir 
üçüncü parti eklenmiş. Bir dördüncü 
parti de, gönüllü-gönülsüz dışarıdan 
destek vermekte.

Üç parti aralarında bir “Protokol” 
yapmışlar; birlikte hazırladıkları 
“Program” genel kurulda tartışılmış, 
öyle veya böyle “güven” almış...

Ve de altını çizmek gerekli, Protokol 
ve Program’da yer alan ekonomik 
uzlaşma maddeleri arasında -hatta en 
başlarda-, ulaşılması öngörülen bir 
hedef üzerinde uzlaşmaya varılmış :

“Özelleştirme”..

Lâkin bir de bakıyorsunuz, 
başbakan yardımcılarından biri ağzın
dan bir laf kaçırıvermiş, “Özelleştirme 
askıda” diyerekten...

Tut kelin perçeminden!

Hükümetin ekonomiden sorumlu 
devlet bakanları, Hazret’in kırdığı potu 
düzeltmek için seferber. Sanayi 
Bakanı, BTSO’nun ödül töreninde 
ıstakasının ucunu bir güzel tebeşirliyor, 
koltuk altından sıvazlaya sıvazlaya 
karşı banttan falsolandırarak nefis bir 
“karambol” çekiyor;

“Türkiye özelleştirmeyi yapanları 
ve özelleştirmeyi yargılamamalı; 
artık özelleştirmeyi yapmayanları ve 
özelleştirmeyi yaptırmayanları 
yargılamalı” diyor.

Hedef belli. Bir gün önce kırdığı 
potu, ertesi günü bir vücut çalımıyla 
geçiştirmeye çalışan “solcu” (I) 
Başbakan Yardımcısı Ecevit...

* * *

Sistem ne olursa olsun, başarı 
sağlamak için “istikrar”a gereksinme 
vardır. Ülkenin içinde bulunduğu 
koşullar “sağ” ile “sol”un yeni ve 
yakın bir işbirliğini kaçınılmaz kılabilin 
Bu, zorunluluğu dayattığı bir “doğal 
hal”dir.

Ne var ki zorunluluğun dayattığ 
doğal hal, “hükümet İçinde muhalefet 
yapar görünerek” kredisini sürdürme 
manevrasına dönüşecek olursa iğreti 
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bir maskeye dönüşüveriyor. Sayın 
Ecevit’in tutumu, bu duruma çarpıcı bir 
örnek. DSP Lideri, bir yandan “sola 
karşı” bir “sol” anlayışla ANAP ve 
DTP ile uzlaşıyor; bir yandan da seç
menine, “Biz aslında ANAP ve DTP 
gibi düşünmüyoruz, özelleştirmeye 
karşıyız" mesajı iletiyor.

Tabii komik oluyor...
Öyle bir parti ki, Türkiye’nin altıncı 

büyük ilinde beş aydır il başkanı yok. 
Siyaseti, Plan Bütçe Komisyonu’ndan 
ödenek aktarmayı “marifet” sayma 
halk-dalkavukluğuna indirgemiş kadro
lar aracılığıyla sürdürmekte. Herkes 
“ulü-l emre itaat’la yükümlü reaya 
misali suskun ve boynu bükük, parti içi 
demokrasi hak getire!

Lider, “davulun tokmağı dengi 
dengine” özdeyişine inat “sol”a sırtını 
dönmüş, “sağ”la aşna-fişna. Hem 
geçmişini, hem de solun evrensel 
değerlerini yadsıma tutarsızlığıyla 
hırçın, akımla kakım arasında bi- 
namaz...

Özcesi, “istikrar”) sağlama iddi

asıyla oluşturulan Koalisyon, kendi 
içinde “istikrarsız”...

Yalnız ekonomide değil, Irak 
konusunda da, Kıbrıs konusunda da...

Türkiye, REFAHYOL’un yarattığı 
dehşet ortamından kurtulma telaşıyla 
ANASOL-D’ye sarılmış -beğenirsiniz, 
beğenmezsiniz, o ayrı-. Ülkenin zor
luğu, kimilerinin sandığı veya kolayına 
geldiği gibi salt siyasal değil. Temelde 
ekonomik açmazlar var. Onları 
düzeltmeden, enflasyonu dizginleme

den, gelgeç önlemlerle rejimi esenliğe 
çıkarmak olanaksız. Başbakan, bir yıl 
önce Budapeşte’de burnuna yumruk 
yemişti. Son on günde üç kez havada, 
bir kez de karada kuşku uyandırıcı ter
sliklerle karşılaştı -haydi ‘tehdit’ 
demeyeyim-...

Böyle bir ortamda Ecevit, -anladık 
‘so/’la uzlaşmaya niyeti yok- 
Koalisyon’da istikrarı bozmamaya özen 
göstermek zorunda değil mi? Liderle 
avanesinin “Şuara suresi”nin son 
ayetlerinin bir iyice kanıtlama çır
pınışlarını anlamak zor!

Zor ki, ne zor...
* * *

Onun için Celal Sönmez haklı, 
bırakınız üç yılı, üç ay sonrasının bile 
flu olduğu bir ülkede başarı sağlayan 
işadamını “taktir” etmemek insaf ile 
bağdaşmaz.

Her biri başlı başına alem Taner’i!, 
Çelebi’li, Ecevit’li, Erez’li... hatta 
Cindoruk'lu istikrarsızlık ortamında, 
türk işadamı “karambol”de rakip kal
eye “gol” atan fırsatçı futbolcudan 
farksız!

Taktir etmemek elde mi?..

KAYIP
İstanbul Trafik 

Müdürlüğünden almış 
olduğum ehliyetimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Arca ATAY

Batı’dan aldığımız siyasal kavram
lar arasında, yüklenen anlam bakımın
dan pek çok yanılgı yaratan tanımla
malar vardır. “Sivil Toplum” kavramı da 
bunlardan biridir.

Ülkemizde sivil toplum kavramının 
karşıtı, çoğu kez zannedildiği gibi 
“askeri toplum” olarak anlaşılır. Oysa 
Batı literatüründe bu kavramın vurgusu 
""şehir adabı”dır. Karşıtı da olsa olsa 
“gayri medeni” olabilir. (Şerif Mardin)

Sivil toplum kavramındaki “sivilin 
kökü, şehir hayatının beraberinde 
getirdiği “hakları ve yükümlülükler”! 
ifade eder. Bu kavram literatüre bir 
hukuk kavramı olarak 6. YY’da 
Juştinien tarafından “Corpus Juris 
Civilis” olarak şehir hayatını ve ilişki
lerini düzenleyen bir hukuk düzeni 
olarak girmiştir.

Ardından feodal düzenin getirdiği 
kapalı ve dağınık karakterin 12. 
YY.’dan sonra kentlerde bozulmaya 
başlaması ve 17. YY ile birlikte 
kent/kentli hayatının ortaya çıkmasıyla, 
kent hayatının elde ettiği haklar ile bir
likte bu kavram, “hürriyetlere doğru 
kaymıştır.

Sivil toplum, hem bir yandan bu 
haklardan yararlanan grupları tanım
layıp, onlara “hürriyetleri"™ verirken, 
hem de bu gruplara ait kişilere “hükmi 
şahsiyetleri”™ ifade edebilecek hak
larını veriyordu.

Böylece imtiyazlar sayesinde 
“hükmi şahsiyet kazanan kent’ler, bun
dan sonra kendilerini idare edebilecek 
birimler oluşturmaya başladı. Kentlerin 
“yargı organları, danışma meclisleri” 
vb. gibi örgütler, bu süreçte ortaya 
çıkarak, sivil toplum olarak tanımlan

abilecek “kurumlar”! yarattı.
Bu gelişmeler feodal toplum (devlet) 

içinde;
1- Devlet (yani meşruiyetini kendin

den alan iktidar) dışındaki hayatın 
akışının garanti altına alınmasını,

2- İktisadi faaliyetlerin, milli hayatın 
çerçevesi içinde bile bir “özerkliğe” 
sahip olması gereklilğini sağladı.

Ünlü Alman düşünürü Hegel, “sivil 
toplum" kavramını : “kazanç, şahsi 
mutluluk, kişi statüsünün korunması” 
olarak görüp, “insanların tek tek yarar
landıkları yaşam yönleri, bu yolla 
kollektif şekil alır” demektedir. Ancak 
iktidar (siyasetçi) ile toplumun bireyleri 
arasındaki bu çıkar çatışmasını “bitaraf 
kalarak” denetleyecek ve bu işlerliği 
gerçekleştirecek bir güce ihtiyaç vardır 
ve Hegel’e göre de bu “devlet"tir.

Bel ağrısını hafife almayın
Baş ağrılarısından sonra 

en sık görülen bel 
ağrılarının, sadece bel fıtığı 
değil, iç hastalıklarından 
kansere kadar, bir çok 
hastalığın belirtisi olabile
ceği hatırlatılarak, uzun 
süre devam etmesi halinde 
doktora başvurmakta geç 
kalınmaması gerektiği 
bildirildi.

İLpililer konuyla ilgili yap
tıkları açıklamada; sakatlık 
ve işgücü kayıplarına yol 
aşabilen önemli bir sağlık 
problemi olan bel ağrılarının

özellikle, son yıllarda yaygın 
olarak görüldüğünü söyledi.

Erişkin kişilerin yüzde 
50-80'inin hayatlarının her
hangi bir döneminde üç haf
tadan fazla süren bel ağrısı 
çektiğini belirten yetkililer; 
bel ağrılarının erkeklere 
oranla kadınlarda ve özellik
le, ev hanımlarında daha 
sık ortaya çıktığını kaydettil
er.

Bel ağrısı şikayeti ile 
başvuranların yüzde 681 
kadın. Hastaların yüzde 
58’inde bel ağrısının bir yıl

Ancak Hegel’in bu görüşünün bir 
kısım düşünürler, “devletin çıkar ortak
lıklarından ve etkilerden kurtulamadığı 
için “sivil toplum" sayılamayacağını bu 
nedenle “sivil toplum" ile “devleti bir- i 
birinden ayırmak gerektiğini vurgu- i 

lamıştır.
Nitekim A. Gramshi de, toplumu iki 

ayrı kategoride incelemiş, “üniversitel
er, sendikalar, belediyeler, siyasi partil
er ve dinsel kurumlar"! sivil toplum, 
“bürokrasi, yargı” gibi kurumlan da | 

“politik kurum” olarak adlandırılmıştır.

Türkiye’nin sivil toplum sürecindeki 
macerası, tarihsel ve yapısal özellik- I 

terinden dolayı ciddi gerilikler gösterir. 
Osmanh toplumunda “kamu çıkan’ | 

Batı’dakinden farklı ve daha “derin' bir 1 
anlam içerir. OsmanlI toplumunun ikti- I 
sadi özellikleri ve sınıf ilişkileri 
bakımından Batı feodalizmine benze
memesi yanında, sivil toplumun 
gelişmesini engelleyen önemli neden
lerden biri de “hukuk sistemi'dir.

Osmanh toplumunda iki ayrı hukuk 
sistemi egemendir.

Birincisi: Şeriat.
İkincisi : Örf-i Sultani. Yani 

padişahın kanun koyma yetkisi yetkisi
ni tanımlayan meşruiyet kavramı. 
(Sultani Meşruiyet)

OsmanlI düzeninde Şeriat İle 
Sultani meşruiyet birbirleriyle çelişki 
göstermemiştir.

Bu nedenlerden ötürü sivil toplum 
öğelerinin gelişimi, batılılaşma reform
larıyla ve bilginin gelişmesiyle orantılı 
olmuştur. ’. j

Cumhuriyetle birlikte, medeni 
kanun, üniversiteler hakkında kanun 
vb. gibi batılı kanunların aktarılmasıyla 
birlikte ve 1961 Anayasası’nın getirdiği 
haklarla birlikte, yavaş yavaş “sivil 
toplum” öğeleri gelişmeye başlamış, 
ama batılı toplumlara göre oldukça 
geri kalmıştır.

Sivil toplumu, “devlet organları dışı 
herşey” olarak algılamak he kadar yan
lışsa -çünkü o halde sokakta bir sivil 
toplumdur ve oldukça vahşidir-, sivil 
toplumu, sadece “bir örgütlülük olarak 
görmek” de -çünkü kooperatif sistem 
en örgütlü toplumu yaratmıştır. 
Mussolîni faşizmi bunun en açık 
örneğidir- o derece yanlıştır.

Sivil toplum kavramını önümüzdeki 
haftalarda yeniden tartışmak üzere I 
mutlu ve umutlu kalın...

dan daha uzun süre dert* 
ettiği ve her iki cinste de 
hastaların büyük bir ki»*, 
minin 30-50 yaş arasınd» 
olduğu tesbit edildi. 
kaldırma, çekme ve itm* 
dönme, kayarak düşme 
uzun süreli belirli 1 
pozisyonda oturma ile 
ağrısı ortaya çıkabildiği M 
bu ağrıların vücudun baş** 
bir yerindeki hastalıktan d* 
kaynaklanabilecek} 

söylediler.
(A.A.)
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4 Kasım günü 1997/1998 zeytin alım kampanyasını açan 
Marmarabirlik, 220 ton zeytin aldı. Üretici, rekoltenin azlığı ve man
tar hastalığı nedeniyle ürünlerinin daha iyi para edeceği düşünce
siyle zeytini kaba koyuyor.

Uluslararası-kalite, belge
sine kavuşuyor

recindeki 
löz< 
göster». 
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L 1997/1998 zeytin alım 
kampanyasını Gemlik tipi 
zbytlnde tavan 440, 
taban 220 blrvÜradan 
açan Marmarabirlik, üreti
ciden beklediği ürünü 
alamadı.
J Zeytin üreticisi bu yıl 

zeytinlerin para yapacağı 
düşüncesiyle ürününü 
kaba koyuyor.
■ 72 Nolu Marmarabirlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi yetkililerinden 
'aldığımız bilgilere göre; 4 
Kasım - 15 Kasım tarihleri 
arasında kooperatif ortak
larından 220 ton zeytin 
aldı.

HASTALIKTAN ZARAR 
GÖRENLER DİLEKÇE 

VERİYOR
Zeytinde görülen man

tar hastalığı nedeniyle 
geçtiğimi hafta 
Kaymakamımız Şener 
Can başkanlığında İlçe 
Tarım Müdürü, İlçe Zirai 
Donatım Müdürü, Ziraat 
Bankası Müdüründen 
oluşan zarar tesbit komite
si çalışmalarına başladı.

Komiteden yapılan 
açıklamada mantar 
hastalığından zarar gören 
üreticilerin dilekçe ile kay
makamlığa başvurmaları 
istendi.

İlçedeki zeytin üreti
minin yüzde 40'ı hastalık
tan zarar gördüğü tesbit 
edildiği taktirde zeytin 
üreticileri doğal afet kap
samından devlet desteği 
alacak. Üreticilerin Ziraat 
Bankasına olan borçları 
faizsiz olarak 1 yıl Bakanlar 
Kurulu kararıyla erte
lenebilecek.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan ilgililer üreticilerin 
zaman geçirmeden, zarar 
durumlarını ilçe kay
makamlığına yapmaları 
istendi. Bu konuda köy 
muhtarlıklarına da yazı 
yazıldı.

ıi. Yani 
îiyetkısı- 
avıamı.

eriat ili 
eçe^

il toplun 
a reli» 
e oran»

medeni 
la kanun 
nlmasıji 
ıgrtî 
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oldukça

Su Sporları ihtisas 
Kulübü kuruluyor
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■ Gemlik Su Sporları İhtisas 
»Kulübü Derneği adı altında 
yeni bir derneğin kurulduğu 
açıklandı.
E, Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Kayıkhane 
Beden Terbiyesi Tesislerinde 
bir’' “basın toplantısı 
düzenleyen kurucu üyeler 
adına konuşan Gemlik 
Turizm Tanıtma Derneği 
Başkanı Hakan Doğu, ilçem
izde yelken, sörf, su kayağı, 
deniz izciliği, balıkadam 
eğitimi ve amatör yat kap
tanı yetiştirme konularında 

'faaliyet göstermek üzere 
"Gemlik Su Sporları İhtisas

Kulübü Derneği" adı altında 
bir dernek kurduklarını belirt
ti. Dpğu, kurucu üyelerin şu 
kişilerden oluştuğunu söyledi

Nurettin Avcı, Hdkan 
Doğu, Bülent Kurt, Cafer 
Yıldırım, Mehmet Elbasan, 
Müfit Akman, Osman Tufan, 
Tamer Tümerdlrlm, Ümit 
Tekin, Zeki Başoğlu, Bekir 
Kızıllan, Haşan Sözünerl,. 
Hüseyin Ekim, İrfan Yerliyurt, 
Haşan Öğuztürk, Mahir 
Gencer, Mahmut 
Solaksubaşı, Mehmet Dinç, 
Kutay Özer, Burhan Ankan.

Çevreyolu yapımına

Gemlik’i İstanbul Bursa karayoluna 
bağlayan çevre yolu inşaatı tam gaz devam 
ediyor. İstanbul yolunu iyileştirme yolu alark ta 
nitelendirilen çevre yolu inşaatı tamam
landığında ilçeye giriş ve çıkışlar Bursa-lstanbul 
karayolu üzerinden yapılarak şehir içi trafiğin 
rahatlatılması planlanıyor.
■ Yapımına 1993 eylül 
şayında başlanan Gemlik- 
Kumla çevreyolu inşaat 
çalışmaları dördüncü yılını I 
doldurdu. Bursa-İstanbul 
karayolu 3. km.si 
üzerinden ilçeye giriş 
yapılacak olan çevreyolu- 
nun Kumla yolu kavşağına 
kadar olan 8 km’nin büyük 
bölümünün inşaat yapım 
çalışmaları tamamlanırken 
çevreyoluna bağlantı 
sağlayacak köprü ve alt 
'geçit tünellerinin yapımı 
devam ediyor. Çalışmalar 
hakkında edinilen bilgiye 
göre 40 milyar köprü 60 
milyar da altgeçit kavşağı 
olmak üzere toplam 200 
milyarlık ödeneğin gelme

liyle çalışmalar hız
landırıldı.

K İstanbul yolunu

iyileştirme yolu olarak ta 
nitelendirilen çevre yolu 
inşaatı tamamlandığında 
ilçeye dörtyolağzı olarak 
bilinen kavşaktan giriş,' 
kapatılarak, Rıfat Karsak 
Çiftliği mevkiinden
başlayan çevreyolu 
üzerinden gerçekleştirile
cek. Ayrıca Bursa İstanbul 
karayolu üzerinden 
Umurbey ve Cihatlı köy
lerine yapılan girişler ile 
çıkışlar aynı kalırken diğer 
köylere bağlantı sağlayan 
kavşaklar trafiğe kapatıla
cak. Kısmen trafiğe acık 
olan çevre yolu inşaatı 
tamamlandığında şehre 
giriş ve çıkışlar yeni yol 
istikametinden yapıla
cağından özellikle İstiklal 
caddesindeki yoğun trafik 
akışı rahatlayacak.

Çevre dendiğinde mangalda 
kül bırakmayan yetkililer 
acaba Gemlik’in Karsak 
Deresini görseler ne derler. 
Derenin çevresinde bulunan 
fabrikaların sözde arıtma 
tesisleri olmasına rağmen 
atıklarını sorumsuzca’ bırak
maları pırıl pırıl olan dereyi 
tanınmayacak hale getirdi. 
İznik gölünün her anlamda 
fazla sularının sal indiği kolu 
olarak bilinen Karsak Deresi 
şimdilerde adeta can çekişi 
yor. İznik çevresi ve Gemlik’te 
olası sel felaketinde tahliye 
kanalı olarak da halk arasın
da bilinen Karsak Deresi atık
lar nedeniyle tıkanırken çevr
eye de mikrop saçıyor. 
Yetkililerin çevreye karşı 
daha duyarlı olmasını isteyen 
vatandaşlar Karsak Deresine 
acil çözüm bulunmaz ise sal
gın hastalıkla karşılaşılabile
ceği endişesinde olduklarını 
belirttiler.

Atatürk Haftası nedeniyle ilçem
izdeki ilk, orta ve lise dengi 
okullararasında düzenlenen 
Atatürk konulu kompozisyon ve 
güzel şiir okuma yarışmasında 
derece alanlara ödülleri törenle 
dağıtıldı.
İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen “Atatürk 
ve Türk Kültürü" konulu kom
pozisyon yarışmasında birinciliği 
Celal Bayar Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden Gökçen Aslan, 
en güzel Atatürk şiirleri okuma 
yarışmasında birinciliği yine 
Celal Bayar Anadolu Lisesinden 
Burcu Aydın elde etti. 
Geçtiğimiz hafta Halk 
Kütüphanesi salonunda düzenle
nen törende şiirlerin dinlenmesin
den ve dereceye girenlerin belli 
olmasından sonra ödüller kay
makam Şener Can tarafından 
öğrencilere dağıtıldı.
En güzel şiir okuma yarışmasın
da Borusan İlköğretim okulundan 
Melih Kurun ikinci, Namık 
Kemal'den Büşra Yüce ikinci 
oldu.

I
İEMPORT 
i 9002 fei alacak
Uluslararası ISO Kalite 

Belgesi kervanına Gemlik 
GEMPORT Tesisleri de 
katılıyor. Marmara'nın 
dünyaya açılan penceresi 
olarak nitelendirilen 
Gemport Liman Tesisleri 5. 
hizmet yılında ISO 9002 
kalite belgesi alımı için gir
işimler başlatıldı.

SGS uluslararası 
gözetleme servisi SGS bel
gelendirme kuruluşu Bursa 
şubesi uzman eğitmenlerin 
Gemport yetkililerine 
verdiği 3 günlük eğitim 
tamamlandı. Önümüzdeki 
günlerde danışma hizmet
leri konularında 6 gün süre
cek eğitimden sona 
Gemport ISO 9002 belgesi
ni almaya hak kazanacak.

Konuyla ilgi bilgi veren 
Gemport Liman tesisleri 
müdürü Kaptan Ziya Alkan, 
“ISO 9002 kalite belgesi 
için çalışmalara başladık. 
Tesislerimizde 6 ila 12 
arasında denetim 
yapacaklar. Ayrıca yetkili 
personelimize çeşitli eğitim 
seminerleri düzenlenecek. 
ISO 9002 belgesi olduğun
da müşteri kendisini daha 
güvenli hissediyor. 
Limanımız geminin büyük
lüğüne göre 6 ila 8 gemi 
yanaşıp yük alıp verebiliy
orlar.

Liman tesislerinde SGS 
uluslararası gözetleme 
servisi ŞGS belgelendirme 
kuruluşu Bursa Şubesi 
uzman eğitmenlerinden 
Mesut Cura ve Mehmet 
Mumcu tarafından yetkili 
personeli 3 gün boyunca 
ISO 9002 hakkında seminer 
verildi. Bu seminer danışma 
hizmetleri eğitimiyle 
devam edecek” dedi.

Belediye Sergi Salonunda, 
kan bağış merkezi kurulduKan bağışı kampanyası başladı
Kızılay Bursa Kan Merkezi ile 
Gemlik Kızılay Şubesi 
Gemlik'te ortak kan bağışla
ma günü düzenledi.
Gemliklileri kan bağışı için 
çağrıda bulunan kan merkezi 
vatandaşları 18 Kasım 1997 
günü belediye sergi salonuna 
davet etti.
Kan bağışında bulunmak 
isteyenler Kızılay yetkililerinin 
nezaretinde ihtiyacı olan 
hastalara yeniden hayat ver
mek için kan bağışı kampa
nyasında biraraya gelecekler.

= Gonca YERLİYURT =

Simyacı bunu haketmedi
Şunu açıkça söylemeliyim ki Simyacı'dan nefret ettim.
Hayır Simyacı kitabından değil, Simyacı'nın oyunun

dan nefret ettim.
İçim sıkıldı, yüreğim daraldı ve güzel bir roman ancak 

bu kadar perişan edilebilir diye düşündüm.
Çünkü oyunun her saniyesinde korkunç bir zorlama 

var;
Genco Erkal'ın anlam veremediğim gereksiz esprileri 

ve romanın ruhuna aykırı alaylı ifadeleri zaten yeterince 
ağır olan oyunu iyice içinden çıkılmaz hale getirmiş.

Tamam, yoruma inanıyorum ama kitapta yol gösteren 
yaşlı adamın “Ben Salem Kralıyım" sözlerinin “Salem, 
selam, vesselam, selamünaleyküm" şekline 
dönüştürmesindeki mantığı anlamıyorum.

insanlar bu oyuna gülmek için gelmedi, dolayısıyla 
mizah unsurları aramıyorlar.

Oyuna böyle birkaç zorlama ve “sulu” espri katıl
masının sinir bozucu yanından başka ne anlamı olabilir.

Simyacı’yı okuyup hele benim gibi başucu kitabı 
yapanlar için oyun gerçek bir düş kırıklığı. Ve “Aman 
Allahım, böyle birşey var mıydı” çelişkisi. Düşünsenize 
büyük bir beklenti ve merakla tiyatroya gidiyorsunuz ve 
oyun bittikten sonra abandone olmuş vaziyette tiyatrodan 
çıkıyorsunuz...

Kitabı okumayıp, kitap hakkında fikri olanlar içinse 
oyun anlaşılmaz bir koştunmacadan ibaret. Kesinlikle 
neyin ne olduğu, ne anlatılmak istendiği hiçbir şey belli 
değil. İnsanlar sadece sahnede koşuşturuyor, atlayıp 
zıplıyor ve büyük bir şımarıklıkla anlaşılmaz şeyler 
söylüyorlar. Ve kitabı asla okumamaya karar veriyor
sunuz.

Ama kuşkusuz oyunu sahneye koyanlar için, çok 
satan ve çok beğenilen bir kitabı zorlayarak sahneye 
uyarlamak kesinlikle ticari bir zekanın göstergesi.

Çünkü bu oyun iki yıldır sahneleniyor. Ve Bursa'da üç 
gündür kapalı gişe oynuyor:
1 Üstelik müthiş dekor, inanılmaz performans şeklinde 
lanse ediliyor.

Tamam Tülay Çimerser özellikle danslarıyla ve 
anlaşılır diyaloglarıyla gerçekten iyiydi. Işık sahiden 
gözalıcıydı. Ama dekorlar ve Genco Erkal tam bir felaket
ti. Hele zaten zor olan bir oyuna tam konsantre olmuşken 
“Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Kararlık” diyerek tüm 
salonun ışıklarının söndürülmesi ve yarım yamalak 
alkışlar ise tam bir gereksizlik örneğiydi.

. Farkındayım kırıcı olmaya başladım ama “Kim olur
san ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten 
birşey istediğin zaman evrenin ruhunda bu istek 
oluşur. Evrenin ruhu insanların mutluluğuyla 
beslenir. Kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmek 
insanların gerçek yükümlülüğüdür. Her şey bir ve tek 
şeydir. Ve birşey istediğin zaman, bütün evren arzu
nun gerçekleşmesi için işbirliği yapar” diyen bir kitaba 
bu yapılmaz.

Sanat adına dahi olsa...

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

DSP İlçe Başkanı Bergin Savcı basında çıkan açıkla
maları yalanladı

“Başarımızı 
çekemiyorlar”

DSP İlçe Başkanı Bergin 
Savcı, geçtiğimiz günlerde Bursa 
basınında çıkan “Gemlik DSP’de 
üyelik krizi” manşetli haberin 
gerçekleri yansıtmadığını iddia 
etti.

Gazetemize yaptığı yazılı 
açıklamada DSP ilçe Örgütünün 
parti ilkeleri ışığında hazırlanan 
çalışma programını özveriyle 
yürüttüğünü savunan Bergin 
Savcı, DSP İlçe Örgütü tarafın
dan iİçe merkezi ve köylerin 
ihtiyaçlarının belirlendiğini ve 
bunların giderilmesine 
çalışıldığını belirterek şunları 
söyledi:

“Bütün bunlar netice verm- I 
eye başladığı bir sırada 
hükümete ortak olan par
timizin Gemlik halkına ve yöre
sine daha yararlı olmak için 
bütün gücümüzle çalıştığımız 
sırada partimize olan halkın 
güven duygusu gelişmiş, 
çalışmalarımız taktir edilmiştir.

Ancak. Bazı kişiler bu çalış
malardan üzülmeye başladılar. 
Başarılı çalışmalarımızdan 
rahatsız olan çevreler beni ve 
yönetimimi karalamaya 
çalışıyorlar. Türkiye genelinde 
görülen partimizi yıpratma 
kampanyası Gemlikte de baş
landı. Bu durum bizleri yıldır
mayacaktır. Hizmet vermeye 
devam edeceğiz.”

Partinin genel politikaları 
döğrultusunda çalışmalarını 
sürdüreceklerini belirten Bergin 
Savcı, basında çıkan kendi j 
ağzından açıklamaların doğru i 
olmadığını belirterek, “Sayın 
Genel Başkanımız Bülent 
Ecevit’e destek verdiğimizin 
dışındaki sözler yalandır, ifti
radır, bizi bağlamaz” şeklinde t 
konuştu.

Savcı, DSP'lilere seslenerek g 
genel başkan Bülent Ecevit’e ve || 
DSP'nin çalışmalarına destek 9 
vermelerini istedi.

mailto:gonca@asel.net.tr


18 Kasım 1997 Salı
Kası
w DQ3 **

KHrfe;
Sayfa: 4

Müziğin Rengini Arayanlar İçin... ELEMANLAR ARANIYOR
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Alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde öğrencilere enstrüman çalma becerileri 
kazandırmanın yanısıra, müziksel işitme ve ritm duygularını geliştirmek, temel Müzik 
eğitimi alanında bilgilendirmek; \

î»

Ulusal ve evrensel müziğin seçkin örneklerini tanıtarak, müziği sevdirmek ve mtjzik 
kültürünü oluşturmak: \

İnsanlara müziğin rengini yaşatarak, onların yaşamında bir farklılık yaratmak;

öğrencilerin yaşam kalitesi anlayışlarını yükselterek, evrensel, doğal ilkelere sahip, 
entellektüel nesiller yetiştirmek:

Şirketimiz imalat ve servis kısımlarında 
çalıştırılmak üzere

Sanat Enstitüsü ve Meslek Yüksek Okulu
Elektronik-Elektrik bölümü mezunları alınacaktır.

Askerliğini yapmış ve ehliyetli olanlar tercih 
nedenidir.

Tel : 513 30 54

Sünür 
iayan 
»zveri 
îasın 
’aşarr 
lazete 
'ayine 
»asine 
lazete

İLE
□ünür 
ığitim 
lünde 
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aaliye 
/lumcı

KÜ

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

GEMLİK 
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ 

KORUMA DERNEĞİ 
KONGRE İLANI

Nalbantoğlu Taşkapı Sokak No. 19 Kat 4 
(Gima-Bursaspor Katlı Otoparkı Yanı)

Tel: 220 97 54 Tel/Fax:222 09 77 BURSA

I
nARİA YILMAM

öamtmenlIOe özel Inal-Ertekln İlkokulu nda başladı. 
Ankin Gad Eğitim EnsdtOsO MOzik BOlOmOnO. 
bitirdi 10 yıl son Ha orta öğretim^ndannda mOzIk 
Mrotmanllğı yaptı »»«2 yılından liberon EÇülm 
Fakültesi MOzik Etilimi BOtOmOnda görev aldı.

Yoksak Lisans ını tamamladı. Marmara ^Onlverslt.si'ndan -MOzik ^Şan dalında 
•Sanatta Yatartlbk daraca^ aldı. Rabia YILMAM.Uludağ Onlvarsitosl Eğitim FekOlted MOzik Etfml 
RAlomO'nda aralıksız 14 yıl soran aktif 

r / öOratmanİlinin yanı»ra, bOiOm başkanlığı v» Saa
Jk Eğitimi An* Sanat Dalı Başkanlığı göravlarinda

' bulundu.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı ilgi yönetim kurul kararı ile 7 Aralık 
1997 pazar günü saat 14.oo S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan Çıraklık 
Eğitim Merkezinde yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 1 
14 Aralık 1997 pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Fikret ÜNAY
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* PROGRAMIN SEVİYESİ

«PROGRAM-
TROMPET

EVİYESİ-
Fn»z İlkokul x

mezunu ^9'anci/ot
*atıiobfll

ita. J,»ia7’>‘ISz 

est

. e kfll*

*p*ogRaM'
GİTar

ça/'fma.s,,"'Sıçası .

e^^s.yYES,:

MPROGRAM:
ORG (ELEKTRONİK)

»PROGRAMIN İÇERİĞİ:
MOzikt.d^.rt. gamvaalm ^^,, ^^ı.

PROGRAMIN SEVİYESİ: Ml ımlıtabUir.
Fnaz ilkokul seviyesindeki «fl

S» ar ilkokul,

/ «PROGRAM:
/ lOrk müziği-uo-solfej, nazariyad

/ «PROGRAMIN İÇERİĞİ:

blmysel ve gnm çan}malanno af//k etmZvo sd%£% 
müzikal çalışma vegöated etkinlikleri soyteme.

İi PROGRAMIN SEVİYESİ:

_Enez İlkokulseviyesindekidğmnciia. ket,lehin,

^PROgr^
'Ktçr/

Ortieklen mt 
şiniklan

MPROo^smn
t."Smalaü^Bma

POstan

jM PROGRAM:
TOPLUM ÖNÜNDE GÜZEL KONUŞMA

H PROGRAMIN AMACI:
Tud.t.nın
Incebklertne Oze ® yorumlama gOcOdOşOnmaalişkanlLŞ, amşuırnavçy
kazandırmayı, r.'.'rtzyon^r, y wt|ç(„n(I 
alklnllkıarlnln. 1^ ancak ndartik

rehberlik etmeyi amaçlıyor
MPROORA^N ^R»l^

'SSMbly.b. Radyo SpIkadV. Sunuculuk Eğnimi

» PROGRAMIN SEVİYESİ.
En az İlkokul seviyeslnd.kl ogmnck.r kanlabAr

Programı boşan ile bitiren öğrenc 
T.CMİUİ EĞİTİM MICANllĞI -mn lP°ma

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan teşekkülü.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
4- Yönetim kurulunun ibrazı.
5- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi.
6- Dilek ve temenniler.
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ANLAŞILIR OLMAK
Şiir bir soyutlamadır.
Bugüne değin yüzlerce tanımı yapılan şiirin üzer

ine ne söylenirse söylensin, kesin bir tanıma ulaşıla
mamıştır.

Önceden de belirtildiği gibi, onun bir soyutlama 

olması, tümüyle bir tanımlama şansı bırakmıyor bize.
Şiir de, sanat adına ortaya çıkan kuramlardan, 

ekollerden çokça payını almıştır. Ama kuru bir yansıt
manın izdüşümü de sayılsa, gerçeküstücülüğün içine 
kapanık dehlizlerine de düşse, şiirsel gizemini koru
muştur hep.

Çok şeyin izi gizlidir onda. İnsanın gidişatına, 
toplumsal akışın sonsuz serüvenine ait ne varsa, 
gerekli olanı çekip almıştır şair. Bundan dolayıdır ki, 
şiir en başta bir özümsemedir. Onun kolay kolay 
ortaya konulamayacağı, sözün özü diyle ortaya 
çıkanın, daha önce yazılanlardan ileride, yeni, söyle
nilmemiş tatlar ve hazlar bırakan bir yapıda olması 
gerekir. Şiiri dar bir anlam boyutuna indirgemek, 
ondaki dönüşümü, değiştirimi, kısacası yeniden 
yaratılmayı yadsımak demektir.

Bu bağlamda, şiirle okuru arasındaki ilişkiyi gün
deme getirmek ve gözden geçirmek gereksinimi 
vardır:

Şairin oturduğu şiir evini, bir kapıdan girilip bir 
kapıdan çıkılan dolaysız bir geçide benzetemeyiz. Ya 
da, şairini şiir haznesini, kolayca belleğe katılan yeni
liksiz bir sergi salonu olarak görmeye hakkımız yok
tur. 0, çok kapılı, çok pencereli, köşeleri, ayrıntıları, 
kolay kolay ele geçmeyen bir gerçekliğin mekanıdır.

Şiirde anlam, şairin üretimine noktayı koyduğu 
yerden itibaren anahtarı uydurulmaya çalışılan kar
maşık ilişkiler ağının, bilinçle yerine göre birleştiril
erek, yerine göre ayrıştırılarak, şairin gezindiği 
eksende buluşmanın adı olmalıdır. Şiir öncesinde, 
şairin durduğu noktaya, baktığı pencereye gelin
mişse, okurca, şairin doğum öncesi sancılarının 
duyumsanmasına başlanılmıştır, diyebiliriz. Gelir 
geçer heveslerle kolayına şiire yaklaşılmaz. Tıpkı, 
kolayına şiir yazılamadığı gibi!.. Yazmak gibi, şiiri 
anlamak ta yürek işidir, bilgi işidir. Bu yüzden, 
şairinden okuruna dört dörtlük bir anlam yansıması 
taşındığını söylemek safdillik olur. Nereden başlansa, 
nereye gidilse, soyutlamanın kendini ele vermediği 
kristalize bir gerçeklik her zaman vardır.
> Gerçek bir şiir okuru, okuma aşamasında şiir 
yeniden üreten kişidir. Her türlü okuma ve anlama 
çabasına karşın, bencillik içinde, bir formülü, bir 
patenti kaçırır gibi kozasındaki güzelliği köşe bucak 
kaçıranlar, okura bir kapı aralığı, bir ipucu bile bırak
mayanlar; hatta onu horlayarak, aşağılayarak bilgiçlik 
taslayan şairler yok mudur? Ne yazık ki bunlar, 
anlaşılmaz kısır döngülerinin zavallı şairane birey
leridir.

Genellikle 1980 sonrası şiirimizde, içeriği şiirsellik
le sıvanan bir kapalılık görülmekte, imgeyi gözden 
uzak ve kavranmaz kılan bu anlayış, yeni bir şiir tadı 
gibi sunulmak istenilmektedir.
[ Şiirde, her sanat türü gibi anlaşılma çabası içinde 

olmalıdır. Şair anlaşılmazlığı değil, üretim içinde oku
runu etkileyen ve eğiten bir kimliği savunmalıdır. 
Yoksa, ne şairin şiirlerini kitaplaştırmaya, ne de oku
run onun peşinden koşmasına gereksinim vardır!

| Şiir geçmişimize dikkatle bakıldığında, hatırı 
sayılır şairlerin yalınlık içinde öncelik anlaşılmayı 
hedefledikleri unutulmamalıdır.
| Şiirle oturup şiirle kalkan bir halkın şiire yakın 

gelenekselliğini, gürül gürül kaynayan insan şenini bir 
yana koyup, cılız ve uçarı zenginliği içinde çağcıl 
olmayı amaçlayanlar arasında doğru seçeneği er geç 
yapacaktır şiir okuru.
■ Kuşkusuz utku, insanı sevmekle başlayanların 
■olacaktır.

Enerjimize 
Dokunmayın

Özelleştirmeye karşı değilim.
(THY)nin, Deniz Nakliyatın, misafirhane 

gibi kullanılan otellerin ve arpalık haline geti 
rilen Bankaların, en seri şekilde özelleşti 
rllmeslnden yanayım.

özel sektörün çok gerisinde kalan, tekstil 
sanayllnlnde özelleştirilmesine katılıyorum.

Ama.. Enerje sektörünün özelleştirilme
sine karşıyım.

- 8 term.jk santralının İşletme hakkı, 20 
yıl süre ile Özel Sektöre devrediliyor.

- 20 yıllık işletme hakkı için, “1.2 milyar 
dolar” ödenecek.

- Uzmanlar, bu paranın 2.5 yıl İçinde, 
elde edileceğini hesaplıyorlar.

- Yani, 17.5 yıl, bu santraller, bedava 
kiraya verilmiş olacak.

- Anlaşmaya göre, devirden sonra özel 
sektörün yaptığı her yatırım, elektrik fiyatı
na yansıyacak.

- Yani, bir çivi alsalar, ucu vatandaşa 
dokunacak.

- Devletin artık kontrol edemez hale 
geldiği, birkaç büyük İş adamı da bu 
santrallerin peşinde.

Gazete, televizyon, sanayi tesisleri, 
Bankalar, sigorta şirketi derken, bu güce 
şimdi enerji de ekleniyor.

Böyle bir güçlenme, “halk bir yana”gün 
gelir tüm ülkeyi, ipotek altına alır.

Sosyal Demokrat Liderlerden “çıt” çık
mıyor.

Solcu geçinen yazarlar, “tık” demiyor
lar.

Ben de boşu boşuna, üzülüp duruyorum 
galiba.

Bu Kış Nasıl Geçecek
Bu kışın hem “sert” hem de “zor” geçe

ceği söyleniyor.
Sert geçeceğini “hava tahminlerinden" 

anlıyoruz.
çekilen “uzay fotoğraflarından”, El 

Nino’nun ülkemize misafir olacağını 
öğreniyoruz.

Ayvanın çokluğu “hava tahminlerini” 
teyit ediyor.

Peki.. Zor geçeceği nereden anlaşılıyor.
Bütçenin yapısından anlaşılıyor, tabi.
■ Toplanacak vergi 11 katrilyon. I
- Faiz için ödenecek para 6 katrilyon.
- Yapılacak harcamalar 9 katrilyon.
- Bütçenin tutmadığı, hemen anlaşılıyor.
- 5 katrilyon, “açık’rvar.
- Bu açığın kapatılması için, devletimiz 

“yüzde-yüzotuza" varan faizle borçlanacak.
- Tabii.. Rantiyerler, gene köşeyi dönecek.
- Peki.. Devlet bu parayı, nasıl bulacak.
- İşte o zaman, adil olmayan vergiye 

başvurulacak.
- “Adil Olmayan Vergi" ne demek.
- Zam demek. Hem de yüksek oranlı, zam 

demek.
İşte.. Size, basit bir ekonomi tahlili.
Bu tahlili yapmak için, bazı ekonomiden 

sorumlu bakanlar, “on bin dolar” ücret istiyor
lar.

Bu kışın neden zor geçeceğini, 
anladınız herhalde.

Zaten Sayın “Başbakanımız da", aynı 
şeyi söylemiyor mu?

Rakip, ama dost iki İşadamı 
karşılaştılar.

Bir tanesi kaygılı bir sesle, diğerine 
sordu:

“-Veznedarımı tanıyor musunuz?”
Diğeri “Tanırım” diye cevapladı.
“-Bugünlerde sergilediği davranışları 

tuhafıma gidiyor, bütün gün uçak tar
ifelerini karıştırıyor.”

‘-Olur yal Belki tatili için hazırlık 
yapıyordur.” »

-Birinci işadamı “olabilir” dedi.
“Yalnız şunu anlamıyorum. Niçin 

İkide birde karıma sarılıp, “Biraz daha 
sabret!” diye tekrar ediyor.

Söz İşadamından açılınca, hemen 
aklımıza son zamanlarda işadamlarından 
bazılarının yaptığı “fedakarlık çağrıları” 
geliyor.

Pek samimi olmayan, enflasyonun % 
50 de kalma şartına bağlı bu çağrı, 
İşadamlarını birbirine düşürdü.

Hiç bir kimse, alıştığı tatlı karlardan 
vazgeçmek istemiyor. Zaten enflasyon 
canavarını böyle bir üfürükten usulle, 
yenmek mümkün değil.

Esas sıkıntı, devletin kısa vade içinde 
ödemek zorunda olduğu, 6 katrilyonluk İç 
borçlar.

Bu paranın büyük bölümü, elinde 
hazine bonoları olan rantiyerlere ve İş 
adamlarına alt.

Devletin esas belini büken bu borçlar.
Bakın İsrail bu İşi nasıl halletmiş. 

İsrail borçlandığı İşadamları ile 
anlaşmış. Bizde “yüzde-yüzotuza" varan, 
ama İsrail’de daha düşük olan faizleri, 
düşürmüşler.

Ayrıca, devletin bu paraları, daha 
uzun süreli bir ödeme takvimi ile 
İşadamlarına ödenmesi konusunda, 
mutabık kalmışlar.

Ve.. Şimdi İsrail’deki enflasyon “tek 
rakamlı” olmuş.

Sineklerle uğraşmayı bırakmışlar, 
bataklığı kurutmuşlar.

Sözün Özü
Vicdan, Tanrının 
tatlı fısıltılarıdır.

“YOUNG’

Toprak ve Zeytin
Türkiye çöl olmasın!
Bu sloğanla yola çıkan TEMA Vakfı, 
geçtiğimiz günlerde “Toprağa Saygı 
Yürüyüşü” düzenledi.
Kendisini “toprak özürlü” ilan eden 
Vakıf Başkanı, 5 yıl boyunca yaptığı 
çalışmalarla, tüm İnsanlarımızı etkile
di-
Örnek projeler geliştirdi.
-Bergama çevresindeki bir köyde, 
hayvancılık ölmek üzereydi.
Hayvanlara verilecek, ot bulunamıy
ordu.
Ama.. İki yılda, başarı sağlandı.
Meralar verimli hale geldi.
Şimdi başka köylere, ot satar hale 
geldiler.
-Aynı proje, Edirne çevresinde de 
uygulandı.
Süt üretimi, İki kat arttı.
Eğer erozyonla mücadele artarak 
devam etmez ise, ülkemizin 2040 
yılında çöl olacağı söyleniyor.
Her yıl, Kıbrıs kadar toprak kaybı söz 
konusu.
Gemlik halkının bu konuda, daha da 
duyarlı olması gerekiyor.
Çünkü zeytin hem Gemlik’in simgesi, 
hem de geçim kaynağıdır.
Ülkemiz, “çöl olmasın” derken, 
Gemlik’in de “zeytin ağaçsız” kalma
masını diliyoruz.

Güzel Şeyler
Bursa-Gemlik arasında, genellikle 
belediye otobüsleri ile seyahat ediyo
rum.
Nadiren de olsa, denk geldiği zaman
lar minibüsleri de kullanıyorum.
Geçenlerde, (16 ZL 466) plakalı 
minibüsle Bursa’ya dönüyorum. 
Minibüse binince şaşırdım.
- İki kişilik koltuklar.
- Portakal renkli tertemiz perdeler.
- Ve ikram edilen kolonya.
Kendimi bir anda lüks seyahat oto
büsünde zannettim.
Yine başka bir gün (16 ZL 807) plakalı 
minibüste, kolonya ikramı ile 
karşılaştım.
Aslında, minibüs esnafına pek sıcak 
bakılmaz.
Bursa'da Minibüs Odası Başkanlığı 
seçimlerinde, bazı başkan adaylarının 
tenzilatlı belediye otobüs seferlerinin 
kaldırılmasını istemesi, büyük tepki 
almıştı.
Ama.. Her kesimde olduğu gibi, kötü 
örneklerin yanında, iyi örnekler de 
oluyor.
Biz de iyi örneklerin artması için güzel 
davranışları, vitrine çıkarmaya 
çalışıyoruz.
Bu güzel davranışların, artmasını 
diliyoruz.

Gerekli Telefonlar

Kaymakamlık

Hastaneler

sinema günleri:

"uçuk” bir söz

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5431068

Gemi Sqgt|eri 
^Irkecl'den gidiş (İşgünü): 

.(Tati6:9J5-14.00-, 18.15 
Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 

05.50- 13.05-17.30

Deniz Otobüsü

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

GEMLİK REHBERİ
110
155
156 
5131055 
5131879
5131206

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

Acaba, tanrı bizi yönetenlerin kulak
larına hiç fısıldamıyor mu?

Alt ve üst gelir grupları arasındaki fark 
giderek açılıyor.

Ülkemizde 12 milyon kişinin “açlık 
sınırında”, 22 milyon kişinin de, “yok
sulluk sınırında” olduğu söyleniyor.

Tanrının, vicdanlarına yaptığı bu 
fısıltıları duymazdan gelen “bu insanlar” 
acaba tanrının tokadını mı bekliyorlar.

O KADAR; gevezeydi ki, telefondaki 
yanlış numarayla bile, konuşmasını 
onbeş dakikada bitirebiliyordu.

Ahmet GÜNBAŞ 
(Düşlem, Mayıs 1997)

SATILIK DÜKKAN
İstiklal Caddesinde
Çarşı Meydanına yakın 
88 m2 çekme katlı

I Her işe müsait DÜKKAN Sahibinden 
Satılıktır.
Tel: (0.224) 513 92 27

513 72 47

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kulüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
^Tar. Md.

Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131305
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 

ECZANELER
18 Kasım 1997 
Seda Eczanesi

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

TÜP DAĞITICILARI

Yalova -Kartal (Hattalçl) 07.30-09.10-10.45- 
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- 
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-  

19.30-20.30
Yalova - Kabataşt İşgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Hartasonu): 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 (Hartasonu): 9.15-10.30-
4 11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513 12 95 
514 1700 
513 16 37 
513 16 37 
513 88 43 
513 22 59 
51345 46 
514 28 41 
513 65 00 
513 4095

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

“Jack”
Tel: 513 13 29

19 Kasım 1997 
Çamlıca Eczanesi

20 Kasım 1997 
Yasemin Eczanesi

21 Kasım 1997 
Demiriz Eczanesi

22 Kasım 1997 
Melis Eczanesi

23 Kasım 1997 
inci Eczanesi

24 Kasım 1997 
Serim Eczanesi
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DERVIŞOGLU PETROL’den
Ev ve işyerlerine 

MAZOT SERVİSİ YAPILIR 
“20 GÜN VADE”

Tel: (0.224) 487 73 64
' -V. r. -• '■ ,1-z 7 ’ W »4 «< ; < *. j ‘ î 2 <î *. *-4? .<

ANADOLU SİGORTA A.Ş
ZORUNLU SİGORTALAR (Trafik - Yeşü 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:5141148

Çarşı Meydanı Akıt iş Merkezi Kal: 1 No : 4 GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

Kooperatifimiz toplantı salonu sayın 
Gemliklilerin hizmetine açılmıştır. 

Kongre, seminer ve çeşitli toplantılar yap
mak isteyen şahıs, kurum ve kuruluşların 

müracaat telefonları
51311 85-513 41 40

Gemlik S.S. Esnaf ve Sanatkarları 
Kredi Kefalet Kooperatifi

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 14 GEMLİK

temlik 
Körfez 
■^kur^ 

olmak/ bir 
ayrıcalıktır.

KAYIP
Artvin Yusufeli İlçe 

Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Zeki BOYLU

TASFİYE İLANI

S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatif] 
tasfiye halinde bulunmaktadır^ 

Kooperatif’ten alacaklı olanlar veyr 
kooperatife borcu bulunanların 
Tasfiye Kurulu başkanlığına müra
caat etmeleri ilan olunur.

TASFİYE KURULU
TASFİYE KURUL ADRESİ;
Kemal Kuloğlu
İNFA SİTESİ A 9 Blok No : 9 Jandarma 

Karşısı Hisar Mahallesi GEMLİK

FORUM EMLAK ■ 
MİNARE İNŞAAT-tan

SATILIK GAYRİMENKULLER
a- 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 J| 
DENİZE 10 METRE MESAFEDE, ÖZEL YÜZME HAVUZLU, KAT KALORİFERİ) 
4 YATAK ODASI, 2 SALON, 2 MUTFAK, 3 BANYO JAKUZİLİ, BAHÇEM) 
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: 5134236 GEMLİK 
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO: 30/A TEL: 514 15 34 GEMLİK
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Körfez OFSET
kaşede ve mühürde bekleme yok

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

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 51317 97
Büro : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4
No ; 66 Tel: (0.2247 225 20 67 _________BURSA

ftp Bursa milletvekili Alfan Karapaşaoğlu’ndan GTSO Başkanı 
Kemal Akıt’a acı itiraf...

rAzot’taki tanklar
124 Kasım “Öğretmenler Günü”nde 
öğretmenlerimizden anlamlı protesto

greımenıer bunu
Gemlik - i yok eder”

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt geçtiğimiz ay RP Bursa Milletvekili 
Allan Karapaşaoğlu’nun kendisini ziyareti sırasında Gemlik’te bulunan Azot (Gübre) fab
rikasındaki amonyak tanklarının tehlikesi ile fabrika tarafından körfeze bırakılan atıkların
yarattığı kirlilik konusunda dile getirdiği endişelerine acı itiraflar dolu cevap aldı.

Gemlik'te kurulu bulu
nan halk arasında Azot 
Gübre fabrikası olarak bili
nen Gübre Sanayiinde 
[bulunan 40 bin tonluk dev 
[amonyak tanklarının 
[çevre bakanlığınca 
[Gemlik ve çevresini yok 
[edebilecek büyüklükte bir 
bomba olduğu kabul edil
di.
|Geçtiğimiz ay RP Bursa 

Milletvekili Alton

Karapaşaoğlu'nun Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt'ın 
ziyareti sonrasında ele alı
nan endişeler mecliste 
gündem dışı konuşma ile 
anlatıldı. Oda başkanı 
Kemal Akıt tarafından 
Çevre ' Bakanlığı'nın 
iletilmek üzere TÜGSAŞ'ta 
bulunan amonyak tankları 
ile aynı fabrika tarafından 
denize bırakılan atıkların

çevreye ve körfeze büyük 
tehlike saçtığı endişelerini 
RP Bursa Milletvekili Alton 
Karapaşaoğlu'na anlat
masından sonra dün 
odaya acı itiraflar dolu 
cevap mektubu geldi.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, RP Bursa 
Milletvekili Alton
Karapaşaoğlu ile 
geçtiğimiz ay yaptığımız

görüşmede, Gemlik'teki 
(Azot) TÜGSAŞ Gübre 
Fabrikasında bulunan 40 
bin tonluk amonyak tan
klarının Gemlik ve çevresi 
için büyük tehlike yarattığı, 
ayrıca denize bırakılan 
atıkların körfez kirliliğinde 
büyük rol oynadığını dile 
getirerek bu sorunları 
Çevre Bakanlığı aracılığı 
ile iletilmesini istedim. Dün 
de bu konu hakkında

24 Kasım "Öğretmen
ler Günü" her yıl olduğu 
gibi bu yıl da törenlerle 
kutlandı.

Dün Belediye Düğün 
Salonunda saat 10.00'da 
"Öğretmenler Günü" 
dolayısıyla bir kutlama 
programı düzenlendi.

Geçen yıl öğretmenler 
gününde 24 Kasım kutla
malarının yapıldığı salonu

terk eden Gemlikli öğret
menler dün de ilçe 
hükümet konağı önünde 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek tebeşir 
bırakma eyleminde 
bulundular.

Öğretmenler Belediye 
Düğün Salonunda düzen
lenen kutlama törenlerine 
katılmayıp protesto ettiler.

Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Kısa bir tatil..,
। İş stresinden kurtulup kendine tatil yapma 
izni verebilmek, bizde yeni bir kavram.
I Yıllardır bu olanağı bulamadım.
r Bu yıl tatile harcayacağımız parayı bir 
eksiğimizde kullanırız gerekçesi ile hep tatiller 
geri kaldı.
I Çevremizdeki tatil beldesi sayılan yazlıklarda 
dinlenmekten çok insan yoruluyor.

Bu nedenle Kumla ve diğer sahillerdeki 
tatiller bize göre değil.

Oysa dinlenmek, yeni yerler görerek, doğa ile 
kucaklaşarak, güncel olaylardan koparak sağla 
nabiliyor.

Türkiye 1980’11 yıllarda turizm açısından 
kabuk değiştirdi.

Tatil kavramı salt yaz mevsimine özgü bir 
kavram olmaktan, çıktı. ,

Yılın her ayı iç ve dış turizm, değişik seçenek
lerle, ödeme kolaylıklarıyla tatil seriyor 
Önünüze...

Seç seçebildiğini.
İşte yeni yıl yaklaşıyor.
Kış turizmi başlayacak.
İlk karın düşmesiyle, -ayrıcalıklı bir kitlede 

olsa- Uludağ’ı, Palandöken’i dolduracak. Karın 
İddim çıkaracaklar.
I Altında arabası olanlar ise; dağın eteğinde et 
mangal yapacak, doğanın nimetlerinden ala
bildiğince alacak. *
i İşte yılbaşı bunuh için bulunmaz bir fırsat.

Yaşamı doya doya yaşayabilmek, mutluluğu 
yakalayabilmek, her çağda, her ülkede, her 
Yaşta İnsanın elinde oysa..

Ben kısa bir tatil.yapma olanağını yakaladım.
I Tümünüze düşlediğiniz gibi tatiller yapabilme
Yeğiyle...

24 Kasım “Öğretmenler 
Günü” dolayısıyla Gemlik 
Özel Körfez Fen Dershanesi 
öğretmenlerine bir yemek 
verdi.
Dün akşam Askerlik Şubesi 
Gazino’sunda saat 19.oo’da 
başlayan yemekte öğretmen
ler sohbet ettiler, müzik 
eşliğinde eğlendiler.

Haberi Sayfa 3’te

Hamsiyi gramla ala 
cağız

Hamsi fiyatları 
el yakıyor
Marmara’da kirlilik nedeniyle 
hamsi fiyatları cep yakar 
duruma geldi-.
Karadeniz'in meşhur hamsisi 
orada 30 bin lira iken 
Gemlik’te aynı balık 300 bin 
liradan satılıyor.

Haberi Sayfa 3’te

Karapaşaoğlu'ndan cev
aben mektup aldım. Bana 
gelen mektuba göre benim 
endişelerim ve iddialarım 
bakanlıkça da kabul edilmiş 
dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt'a 
gönderilen acı itirafların 
bulunduğu mektupta RP 
Bursa Milletvekili şu sözlere, 
yer veriyor.

"Gemlik'te kurulu bulu
nan Gübre Sanayi A.Ş. 
bünyesindeki' tankların 
büyüklüğü korkutucu boyut
lardadır. Her biri 20 bin ton 
kapasiteli olmak üzere 40 
bin tonluk bir bomba 
Kırıkkale'de infilak eden 
silah fabrikasındaki bom
balardan daha etkili bir 
patlama ve tahribat bahis 
konusudur. Yüz-bin nüfuslu 
Gemlik ile Umurbey, Kumla, 
Kurşunlu, Karacaali, Engürü 
gibi yaklaşık 150 bin nüfusu 
yok edebilecek bir büyük
lükte bomba.

TÜGSAŞ tarafından 
bırakılan atıklar deniz 
dibindeki bitki popülasy- 
onuna etkili olması sebe
biyle körfezdeki oksijenin 
azalmasına ve dolayısıyla 
balık neslinin etkilenmesine 
sebep olmaktadır.

Bu atıktaki amenyum ve 
nitrat iyonlarının tutularak 
denize atılmaması gerek
mektedir" diyen milletvekili 
Alton Karapaşaoğlu, denize 
atılan bu 1000 ton 
amenyum ve nitrat azotu
nun parasal değerinin 250 
milyar TL olduğunu ve 
paranın her yıl denize 
atıldığını kaydetti.

Çocuklar sahneye
1 I ■çıkacaklar

Gemlik Belediyesi kültür 
hizmetleri zincirine bir halka 
daha ekleyerek çocuk 
korosu kurmak için çalış
malarını tamamladı.

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği tarafın
dan kurulan çocuk koro
sunda yer alacak aday
ların belirlenmesi için önce
ki gün belediye sergi salo
nunda açılan sınava 120 
minik aday katıldı.

Sınava katılan 120 
öğrencinin ritim ve ezgi 
belleği ile ses durumların

dan sınava tabi tutuldular. 
Çocuk korosundaki sayı 
kesin belirlenmezken yak
laşık 60 çocuktan oluşacak 
koroda başarılı olan 
minikler yer alacak.

Çalışmalar hakkında 
bilgi veren komisyon üyesi 
Mehmet Taşpınar, çocuk 
korosunun özel günlerde 
konser vereceğini belir
tirken ilk konserlerinin 23 
Nisan 1998 çocuk bayra- 

ı mında gerçekleşeceğini 
kaydetti.

Haberi Sayfa 3’te

Kan bağışına kampanyasına 
emniyetten büyük destek

Gemlik Belediye Sergi 
Salonunda geçen hafta bir 
gün olmak üzere yapılan kan 
bağışlarına askeriye ve polis 
mensupları da destek verdi 
ler.

Kızılay yetkililerinin ilçe

mizden 100 torba kan topla
mak amacında olduklarını ve 
bu tür kan bağışı kampa
nyalarının sürekli ve düzenli 
olarak yapılacağını da 
söylediler.

Haberi Sayfa 3’te

Dokunmazlar, dokunulmazlar.
Kestane - ceviz değiller ki;
Dokunsun, dokunulsun
Onlar Milletin vekilleri...
Dokunmak - dokunulmak asil’e

Özgü... fİnon
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başbakan ve gerçekçilik

YazıYorum
Necati Kartal

Suç işlemede ayrıcalıklı insan olur mu?
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Bir önceki Başbakan ne yapıyor?
Basına yansıdığına göre, 

“ermiş”lere, partisinin kapatılıp ka 
patılmayacağını “istihare” yoluyla 
öğrenmeleri talimatı veriyor. 
Ankara’daki bir “cemaat lideri”, isti
haresi sonunda müjdeyi vermiş:

“Hayır, kapatılmayacak!”
Sen kalk, sistemin geriletilmesi 

özlemiyle vatandaşı “kıyam”a çağır, 
sonra da “Anayasa Mahkemesi ne 
karar verecek?” diye istihare talimatı 
ver!

Ayıptır efendiler!
Peki şimdilik Başbakan ne yapıyor?
Çıkıyor Almira’da BUSİAD’ın 

-sanayici- üyelerinin karşısına, takır 
takır konuşuyor:

“Bursa’nın yatırıma ihtiyacı yok. 
Bursa yatırıma doymuştur. Bursa’da 
yeni yatırım yapmak yerine, mevcut 
işletmelerin verimliliğini artırmalı.”

Başbakan ,“yatırım”dan, yeni 
“sanayi yatırımlan”nı kastediyor. 
Yoksa altyapıya dönük hedefleri, 
“çevre yolu”ndan “Yenişehir 
Havaalanı”na, “hafif raylı sistem”den 
“Körfez geçişi”ne değin uzanmakta...

Ama dikkati “Bursa sanayi 
yatırımına doymuştur, yeter artık” 
diyebiliyor bir başbakan, hem de bir 
alay sanayicinin gözlerinin içine baka 
baka.

Dost Niyazi Menteş'in dünkü 
“Anılar Albümü”nden öğrendim. 
Turizm Bakanı Mesut Yılmaz, 
Tophane’deki “Gümüşlü Kahve”nin 
açılışını yaparken de şöyle demiş :

“Bursa’da hata üstüne hata var, 
hani hatalar zinciri var. Dağı var, 
kaplıcası var, denizi var. Gelip 
sanayi sokulmuş, matahmış gibi. 
Bursa ‘dağ-kaplıca-deniz turizmi’ 
merkezli’ yapılır, ülkeye döviz 
akıtırdı?’

Gerçi arabanın tekerleği kırıldıktan 
sonra yol gösteren çok olurmıİş. Sayın 

Yılmaz, Tophane’de buğulu ovaya 
«tekarken duygulanmış ve öyle konuş

muş olabilir. Ama görülüyor ki, on-oniki 
yıl sonra da benzer şeyleri savunuyor. 
“Artık yeter” diyor, “Bursa’yı daha 
fazla tahrip etmeyelim.”

Ya ne yapalım?
“Yatırımlarımızı kentsel ve bölge

sel altyapılara, özellikle de ‘eğitim’e 
yöneltelim.”

İşte iki Başbakan arasındaki fark:
Önceli, Anayasa Mahkemesi’nin 

kararını “lstlhare”ye yatarak öğrenm
eye çalışırken, bir yandan da “sekiz 
yıllık eğitim”! engellemek için sakallı- 
türbanlı takımını seferber ediyor...

Ardılı, geleceği tehdit eden tehlikeyi 
işaret edip, sanayici takımının hışmına 
uğramayı bile göze alıyor ve Bursa için

yararlı yatırımın “çağdaş eğltlm”e 
dönük olması gerektiğini vurguluyor...

* * *

Bursa, uzunca bir süredir varsıl kes
iminin “eğltlm”e katkılarıyla tanışık. Bir 
Ali Osman Sönmez, bir Şükrü 
Şenkaya, bir Cavit Çağlar, bir Mustafa 
Dörtçelik, bir Mümin Gençoğlu, bir 
İbrahim Orhan... ve daha niceleri, gele
cek kuşakların kazançlarından, ayır- 
maktalar.

“Bursa Ticaret ve Sanayi Odası” 
da, bu kesimin köklü kuruluşu olarak 
üstüne düşeni yapmakta.

Başbakan, Sönmez yurtlarının ve 
BTSO’nun ikinci ilköğretim okulunun 
temelini atarken, bu kesimin giderek 
burjuvalaşmaya başladığını farketmiş 
olmalıdır - ‘28 Şubat’ın kazandırdığı 
ivme de var kuşkusuz-.

Geçenlerde konuşuluyordu : UÜ 

Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl, “Çağdaş 
Eğitim Kooperatifi”nin Görükle’de 
üniversite kampusuna komşu arazide 
yükselmekte olan “öğrenci yurdu” için 
paçaları sıvamış; “Bir milyon doları 
bulacağız da, bulacağız” kararlılığıyla 
yürümekteymiş. Gelecek kuşaklara 
çağdaş, demokratik, laik ve Atatürkçü 
eğitim verilmesinden-yana olanlar 
sıraya girmişler bile.

Sönmez'in yıllardır düşlediği 
“Tekstil Üniversitesi”» maddi 

altyapısı bitti, iş gelip yasal prosedürün 
tamamlanması aşamasına dayandı. 
Tekstilin bin yıllık birikimin mirasçısı 
Bursa’da, üniversiter anlamda araştır
ma yapacak, bilim üretecek ye eğitim 
verecek bir yüksek bilim ve eğitim kuru- 
muna uzun süreden beri gereksinme 
duyulmakta.
< Ali Osman Sönmez, bu gereksin
menin maddi altyapısını gerçekleştirdi. 
Gerisi TBMM’ye, YÖK’e ve Uludağ 
Üriiversitesi’ne kalıyor...

* ★ *

Başbakan, “Susurluk olayı”yla ilgili 
son günlerdeki bazı ikircikli söz ve 
davranışlarının ardından önceki gün 
Balıkesir’de yeni bir “kararlılık göste 
risi”nde bulundu.

Şu bir gerçek : Türkiye, “Susurluk 
rezaleti”ni örten karanlık giz perdesini 
dağıtamadıkça demokrasisini esenliğe 
çıkaramaz.

Evet, Başbakan Bursa’da ve 
Balıkesir’de “formda” idi. Ne var ki, 
partisi içinde saf tutmuş “derin devlet" 
yanlılarınca da omuz verilen “anayasa 
değişikliğine hayır” cephesinin 
direncini kıramayacak olursa, sonuç 
alamaz.

BUSİAD’ın ödül töreninde sıraladığı 
gerçekler ve müjdeler, kubbede bir 
“hoş şada” olarak kalır...

CHP listesinden Bursa Milletvekili 
Yahya Şimşek, “dokunulmazlıkların 
sınırlandırılması” konusunda kamuoyun
da yürüyen tartışmaya ilişkin görüşlerini 
içeren bir yazısını, gazetemizde yayınlan
mak üzere göndermiş. Yazısında ilgili 
tartışmaya ışık tutan noktalar ile, bu 
konudaki kamuoyu anketleri ve yasada 
yapılacak yeni değişimler aktarılmış. 
Yazısının bir bölümünü kısaltarak okuyu
cularıma aynen aktarıyorum.

“Uzun süredir MV dokunulmazlığı 
konusu tartışılmaktadır. Nihayet, 6 Şubat 
1997 tarihinde dokunulmazlığın sınır
landırılması öngören Anayasa Değişikliği 
önerisi, TBMM Anayasa Komisyonunda 
kabul edildi.

Susurluk, çeteler vb. olaylarda dokunul
mazlık konusu, kamuoyunda eleştirilere 
hedef oldu. Ne yazık ki TBMM 20 
Kasım’da bir sonuç alamadı. Çünkü 330 
beyaz oy gerekirken, 300 oy çıktı ve temiz 
toplum/temiz siyaset beklentisi suya düştü 
sanki.

Yine bir süredir toplumda, “çetelere 
dokunun” mesajı verildi. Toplumsal 
muhalefet dokunulmazlığın sınırlandırıp 
masını hedef olarak göstermeye başladı. 
Bu bağlamda, anayasa değişikliği bu 
duyarlılığı göz önünde tutma bakımından 
gerekli hale geldi. Çünkü milletvekilinin 
“istediği suçu işleyebilen ayrıcalıklı 
kişi” olmasına toplum hoş bakmıyordu.

1983’ten beri “görevi ihmal, görevi 
kötüye kullanma, karşılıksız çek verme, 
tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu 
ölüme neden olma, zimmet, özel ve 
resmi evrakta sahtekarlık” gibi çeşitli 
konularda suçları bulunmaktadır. Bundan 
dolayı dokunulmazlık zırhının daraltılması 
istemiyle Anayasa'nın 83. maddesi 
değiştirilmek istenmektedir.

83. Madde Nedir?
“TBMM üyeleri, meclis çalışmaların

daki oy ve sözlerinden, mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden o oturumda 
meclis başkanlığınca başkaca bir karar 
alınmadıkça bunları meclis dışında 
tekrarlamaktan ve açığa vurmaktan 
sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç 
işlediği ileri sürülen MV, meclisin kararı 
olmadıkça tutulamaz, sorguya çekile
mez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.

(•■■)
TBMM’deki siyasi parti gruplarınca, 

yasama dokunulmazlığı ile ilgili 
görüşme yapılamaz ve karar alınamaz”

Bu madde ile iki düzenleme getirilmiştir.
Birincisi ; “yasama sorumluluğu”dur. 

Bu sorumluluk, MV kürsü sorumluluğunu

korumaktır.
İkincisi; “Yasama dokunulmazlığrdır. 

Burada kişi özgürlüğünü koruyan, kısaca 
adli kovuşturmada, MV’ni koruyan bir 
düzenleme getirmiştir.

İşte bu maddenin kaldırılmasına bazı 
MV’leri karşı çıkıyorlar. Yani yüzkızartıa 
suçlardan, dokunulmazlığı kaldıran 
anayasa değişikliğine, karşı çıkıyorlar.

MV’lerinin karşı çıktıkları bu yOz 
kızartıcı suçları, MV olmadan önce 
işlemeleri halinde MV olamıyor. Ama MV 
seçildikten sonra, bu suçları işleyenlerin 
hala MV olarak kalması doğru bir anlayış 
mı? Anlaşılır gibi değil.

Tasarı ne getiriyor?
“Ağır cezayı gerektiren suçlarda, 

suçüstü hali ile zimmet, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, 
resmi ihale veya alım satımlara fesat 
karıştırma suçlarından dolayı bir MV’nin 
sorguya çekilmesi ve yargılanması İçin 
meclis kararı aranmaz... Ancak suçüstü 
hali veya meclis kararı olmadıkça tutu
lamaz ve tutuklanamaz... MV’leri baklan
daki ceza davaları yargıtay 
başsavcısının istemiyle yargıtayda 
yürütülür.”

Evet bu suçları işleyenlerin dokunulma
zlıklarının kaldırılmasına engel olunmasını 
anlamak çok zor. Kaldı ki dokunulmazlıklar 
kalkmıyor, sınırlandırılıyor.

Halkın Görüşü
Kamuoyu araştırmalarına göre halkın 

% 82’si gibi büyük bir çoğunluğu dokunul
mazlıkların sınırlandırılmasını istiyor.

Dokunulmazlıkların sınırlandırılmasına 
açıkça karşı çıkan parti Refah Partisidir. 
Bu partinin tabanında bile % 72 gibi bir 
çoğunluk dokunulmazlıkların kaldırılmasını 
veya sınırlandırılmasını istiyor. Halkın % 
66’sı dokunulmazlıkların kürsü dışında tük- 
den kaldırılmasını isti yor.

Umarım bu kadar toplumsal güce salip 
dokunulmazlığın kaldırılması konusu 
önümüzdeki çarşamba olumlu sonuçlanır. 
İnsanların demokrasiye olan inançtan 
pekişir. Bu yüce kurumda görev yapanlar 
“yüz kızartıcılık” karşısında koruma zırhı
na sığınmadıklarını kanıtlayıp, hukuk 
devleti olma yolunda önemli bir adım atar
lar. Zaten çağdaş demokratik ülkelerde 
geniş koruma zırhına gerek bile yoktur.'

Evet, taktir sizin sayın okuyucular.' 
“Suç işlemek hakkına sahip ayrıcalıklı 
kişiler”! hangi kategoriye yerleştireceğim 
siz düşünün.

Mümkün olduğu kadar kanun karşısın
da eşit bir olan bir Türkiye özlemiyle mutlu 
ve umutlu kaim...

Sporda verimlilik
Normal yaşamda, insan

unsuru en önemli terimler
den birisidir. Bu da insan
ların verimliliğine bağlıdır. 
“Nedir verimlilik?” diye sora-
cak olursa, insanların 
yaşamlarında toplum lehine
bir şeyler üretmesidir. Buna 
bağlı olarak da, toplumsal 
olarak, verimliliği benimse-
memiz gerekmektedir. Barış 
ve huzur dolu ortamların 
yaratılmasında da verimlil
iğin payı büyüktür.

Ülkemizde verimlilikle

toplumumuzun lehine olan
çalışmaları yansıtır.

Sosyal yaşamımızın 20. 
yüzyılda etkilendiği konular
dan birisi de SPOR’dur.

Sporda verimli olmak 
ülkemizin uluslararası temsil
edilmesi, spor yönetim
lerinin başarılı bir şekilde 
çalışmalarıyla olacaktır.

Prodüktivite Merkezi,
da verimlilik alanındadl 
daha çok toplantı ve şerri 
pozyum düzenleme# 
Türk sporunun bbu konuh
manevi olarak sponsor 
durumuna gelme#

EMLIK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1192
Fiyatı : 20.000 TL, 

hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

Çevremizi 
temiz 

tutalım, 
ağaç 

dikelim.

Çöle dikilen bir ağaçtan 
verim almak için nasıl bu 
ağaca bakmak gerekiyorsa, 
spor da dahil, yaşamın her 
dalında, ilgi ilanlarında ver-

Sporumuzun başarısı İÇİ 
en azından kültürel dw 
spor ortamlarına çokdOT
olmalıyız.

Özel TV’ler ve ge» 
basın bugün, sporda w 
imliliği yaratmıyor. Çû» 
onlar profesyonel ful»

ilgili bir kamu kuruluşu 
vardır. Merkezi Ankara’da 
bulunan ve belli yerlerde 
taşra teşkilatı açmış olan 
MİLLİ PRODÜKTİVİTE 
MERKEZİ, ülkemizde, ver
imlilikle ilgili çalışmaları 
yapar. Yayınlar hazırlar, 
Anadolu Basını için bülten 
niteliğinde dergiler çıkarır, 
tüm yerel basına gönderir. 
Bu yayınların hepsi

imlilik göstermek gerekir.
Milli Prodüktivite Merkezi 

zaman zaman bu konuda 
da çeşitli toplantılar, sem
pozyumlar düzenlemektedir.

Ama sporla ilgili olan 
çalışmaları diğer alanlara 
göre çok azdır. Ben bu 
kurumumumuzun çalış
malarını bana gelen yayın
lardan takip ettiğim kadarıy
la biliyorum. Milli

maçlarının gollerini ver#' 
ten başka bir şey üret# 
Hepimiz bunları görüyor^

Ama spor olayla^ 
kamuoyuna böyle akta'L 
makla spor verin» 
sağlayamayız. Sporu W 
dallarıyla önemli sayai$ 
yaratmalıyız. Doğrusu (M 
değil mi?
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CHP İl Teşkilatı parti meclis üyesi Kemal Demirel bir süre önce başlattığı 
Bursa’ya tren kampanyasından sonra dün de Gemlik Körfezine el attı. 
CHP’li bir grup partili ile Dursan Kaptan balıkçı motoruyla denize açılan 
Demirel ve beraberindeki heyet körfezde incelemelerde bulundu. Denizin 
ortasında düzenlediği basın toplantısıyla Gemlik Körfez’inin kirliliğini bir 
kez daha gündeme getirirken Denizcilik Bakânlığı’nın en kısa zaman 
İçersinde kurulmasını istedi.

uçlardı,

ılecilik, 
nlı ifas, 
ıra fesat 
irMVnin 
naşı içir 
suçüstü 

<ça tutu- 
i hakkın, 
rargıtay 
gıtayda

■ Bursa ve çevre ilçelere 
demiryolu getirilmesi için 
başlattığı imza kampa
nyasıyla dikkatleri üzerine 
çeken CHP İl Teşkilatı 
meclis üyesi Kemal 
Demirel dün Gemlik kör
fezine ve deniz kirliliğine el 
attı. Partili bir gurup ve 
basın , mensuplarıyla 
Dursun Kaptan balıkçı
teknesiyle körfeze

kunulma- 
'anmasını 
Imaziıttar

re halkın 
dokunul- 
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olmasına 
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ireceği»
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açılarak incelemelerde 
bulunan Demirel, denizin 
ortasında basın toplantısı 
düzenleyerek denizlerim
izdeki sorunları dile getirdi. 
Demirel toplantıda şöyle 
konuştu:

"Demiryollarına ve 
hava yollarına yatırım 
yapıyorsunuz. Ama deniz 
yollarına yapmıyorsunuz. 
Deniz zaten doğal olarak 
var. En ucuz, en ekonomik 
ye en sağlıklı ulaşım 
[araçlarının başında 
denizyolları geliyor...Ne 
yazık ki deniz yolları gün 
[geçtikçe Türkiye'de! 
adeta unutuluyor. Her 
gelen hükümet Denizcilik 
Bakanlığını kuracağım 
diye vaatlerde bulunuyor. 
Ve ne yazık ki hükümetler 
gelip geçiyor bir türlü 
denizcilik bakanlığı kurul
muyor. Üç tarafı denizlerle 

^çevrili olan bu ülkemizin 
bu konuda artık sadece 

• bir hükümet politikası 
değil devlet politikası 

['haline getirilip en kısa 
: zaman içersinde denizcilik

bakanlığı kurulmalı ve 
denizlerle geçmişten 
bugüne kadar süren bu 
vurdumduymazlık bir 
kenara itilerek denizlere 
olan destek verilmeli. 
Gerçekten şu t anda 
denizyolları özelleştirme 
kapsamında olduğu için 
hükümet olarak buna 
artık yatırımlar yapılmıyor. 
Zaten yük taşımacılığı 
büyük oranda özel sektör 
yapıyor. Yolcu taşımacılığı 
çok az bir şekilde sadece 
İstanbul iç hatlarında ve 
bazı limanlara denizcilik 
genel müdürlüğü seferler 
yapıyor. Ama bugün 
bütün * dünyada en 
gelişmiş olarak katama- 
ramlar var. Yani 800 yolcu

denizlerimizin de kirlen
mesini önleyecek tedbir
lerin alınması gerekir.

ALİ KAPTAN DEMİREL’E 
DERT YANDI

Çevre kirliliğinin 
balıkçılığa olan zararları
herkesçe malum.

araba taşıyabilen
kataramlar Var. Bunlar 
bugün en çağdaş denizle 
ilgili olan ilçelerde kul
lanılan çokjekonomik 
ulaşım araçfcırıdıf. Biz iştiy- 
oruz kİ üçharafı denizle 
çevrili olduğu için kıyıları 
da müsait bu katama- 
ramların alınmadı. ve 
denizyolu taşımacılığına 
bir an önce geçilmedi. Bu

Kızılacak hiçbir şey yok. 
Halkımızın bu konuda 
daha duyarlı olmasını istiy
orum, kimse çevremizi 
temizledik diye sevin
mesin, aslında tüm pislikler 
denizlerimize, gidiyor. 
Denizlerimizdeki kirlilik 
nedeniyle belki hepimizin 
yüzüne vuracak zahmeti 
yine biz çekeceğiz. Biz 
balıkçı üçbeş yıl sonra 
belki de ekmeğimizden 
olacağız. Şu anda deniz
den tuttuğumuz tek hamsi 
balığı. Hamsi pisliği ve 
çamuru sevdiği için 
çoğalıyor. Diğer balıkların 
hiç kalmadı. Hamsinin de 
nesli tükenince bizler ne 
yapacağız. Gemlikli 
balıkçılar olarak acilen 
denizcilik bakanlığının 
kurulmasını . istiyoruz. 
Bizlerin sorunları çığ gibi

çerçevede hem
hükümete hem devlete 
buradan seşleniyorujp. 
.Denize gereken, öhem 
1/erilsİh. Egdr bizbûdenize 
gereken önemi ver
mezsek, deniz kirliliği gün 
geçtikçe artıyor. Bu 
çerçevede deniz kirliliğini 
de gündeme getirerek,

büyüyor. Balıkçılar
çoğalıyor, balık pahafi 
olduğu için halk balık 
alamıyoL Bu- mesleği 
çocuklarımıza bırakamay
acağımız için üzülüyorum 
dedi.

Körfez turundan sonra 
CHP ilçe Teşkilatınca 
geziye kakılanlara ızgara 
balık ikram edildi.

24 Kasım "Öğretmenler 
Günü" her yıl olduğu gibi 
bu yıl da törenlerle kut
landı.

Dün Belediye Düğün 
Salonunda saat 10.00'da 
"Öğretmenler Günü" 
dolayısıyla bir kutlama pro
gramı düzenlendi. Törene 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nrn söylenmeliyle 
başlandı. Emekli bir öğret
menin konuşmasının ardın
dan,şiirlerin okunmasına 
geçildi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erdoğan Gül ve. 
protokolün konuşmalarının 
ardından kompozisyon 
yarışmasında dereceye 
giren öğrencinin kom
pozisyon okumasına geçil
di. Ardından düzenlenen, 
yemin töreninin ardından, 
koronun şarkılar söyledi ve 

r folklor gösterileri yapıldı.
Hizmet şeref belgelerinin 

dağıtımıyla kutlama pro
gramı son buldu.,

Geçen yıl öğretmenler 
.gününde 24 Kasım kutla
malarının yapıldığı, salonu 
terk eden Gemlikli öğret
menler dün de ilçe 
hükümet konağı önünde 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek tebeşir bırak
ma eyleminde bulundular, 
i Dün sabah İlçe Belediye 
Parkında Atatürk Anıtına 
çelenk koyma töreninden 
sonra Eğitim-Sen Gemlik 
Şubesi Yönetim Kurulu 
hükümet konağı önüne 
geçerek basın toplantısı 
düzenledi.

Boş nutukların atılacağı 
salonlara gitmeyiz diyen 
öğretmenler, belediye 
düğün salonunda düzenle
nen öğretmenler günü kut
lama törenlerine katılmayıp 
protesto ettiler.

Hamsiyi gramla ala
cağız
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Gemlik Belediyesi 
kültür hizmetleri zincirine 
bir halka daha ekley
erek çocuk korosu kur
mak için çalışmalarına 
başladı.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Derneği 
bilgisinde kurulan çocuk 
korosunda yer alacak 
adayların belirlenmesi 
İçin önceki gün 
belediye sergi salonun
da açılan sınava 120 
minik aday katılırken, 
adaylar koroda yer 
almak için adeta birbir- 
leriyle de yarıştılar.

|..Gemlik Belediye 
sarayı her zamankinden 
farklı konuklarını ağır
larken, Bursa Anadolu 
Güzel Sanatlar Lisesi 

F emekli öğretmen
lerinden Mehmet 
Taşpınar Cumhuriyet 

l İlköğretim Okulu müzik 
öğretmeni Elif Solmaz ve 
emekli müzik öğretmeni

Bahri Ünlü'den oluşan 
komisyon sınava katılan 
120 öğrencinin ritim ve 
ezgi belleği ile ses 
durumlarından sınava; 
tabi tuttular. Çocuk 
korosundaki sayı kesin 
belirlenmezken yaklaşık 
60 çocuktan oluşacak 
koroda başarılı olan 
minikler yer alacak.

Çalışmalar hakkında, 
bilgi veren komisyon 
üyesi Mehmet Taşpınar, 
çocuk korosunun özel 
günlerde konser vere
ceğini belirtirken ilk kon
serlerinin 23 Nisan 1998 
çocuk bayramında 
gerçekleşeceğini kay
detti. Çalışmaların her

Bk i ti düzenledi

cumartesi günü
belediye sarayı meclis 
salonunda yapılacağını 
söyleyen Taşpınar, kuru
lan koroya çocuklar 
tarafından gösterilen 
İlgiden çok mutlu 
olduğunu kaydetti.

24 Kasım “Öğretmenler 
Günü" dolayısıyla Gemlik 
Özel Körfez Fen Dershanesi 
öğretmenlerine bir yemek 
verdi.
Dün akşam Askerlik Şubesi 
Gazino’sunda verilen yemeğe 
dersahenede görev yapan 
öğretmenler katıldılar.
Saat 19.öö’da başlayan 
yemekte öğretmenler sohbet 
ettiler, müzik eşliğinde 
oynadılar.
Dostluk havasında geçen 
gece geç saatlere dek sürdü. 
Öğretmenler bütün stresler
den uzak, doyasıya eğlen 
diler.

Tüm denizlerimizde yaşanan 
deniz kirliliği Marmara Denizi, 
dolayısıyla da Körfezimizi de 
etkiliyor. Balık nesilleri yavaş 
yavaş tükenmeye başladı.
Hamsi gibi pisliği seven balık
ların dışındaki bâlık türleri 
yokol maya yüz tutmuş 
durumda.• , 
Bu nedenle hamsi fiyatları 
bile cep yakar duruma geldi. 
Karadeniz’irfmeşhur hamsisi 
orada 30 bin lira iken 
Gemlik’te aynı balık 300 bin 
liradan satılıyor.
Vatandaşlar artık doyasıya 
balık yiyemediklerini, tez
gahlardaki balıkların pahalı 
olması nedeniyle balık ala
madıklarını söylediler. 
Balık çarşısı esnafı da 
Marmara’da balık çıkma
masının fiyatları yükselttiğini, 
kendilerinin de yakında 
geçinemeyecek hale gelecek
leri endişesinde olduklarını 
söylediler.

Gözüne gir!
Pek çoğumuzun yaşamında iz bırakan ya sevgiyle 

andığımız ya nefretle unutamadığımız öğretmeni olmuş
tur. Ben her Öğretmenler Günü’nde, ilkokula başladığım 
gün, annemin “mutlaka öğretmeninin gözüne gir” 
öğüdüyle, saatlerce gözlerine baktığım zavallı öğretmeni
mi hatırlıyorum.

“Gözüne gir” mesajının sürekli ve ısrarlı bir şekilde 
öğretmenin gözünün içine bakmak olarak algılayan 
küçük kıza hala gizli gizli gülüyor, öğretmenimin ne 
düşündüğünü hala merak ediyorum.

Bugün Öğretmenler Günü.
Bizim üzerimizde emeği olan, hakkı olan, anne ve 

babamızın elleri gibi rahatlıkla, içtenlikle ellerini 
öpüverdiğimiz insanların günü.

Bugün onların sorunları,, beklentileri, kutsallıkları, 
öykülen, acıları, varlık sebepleri anlatılacak; paneller 
düzenlenecek, hediyeler alınacak, kutlama mesajları 
yayınlanacak. Hep bir eziklik duyacağız, onlar için bir şey 
yapamıyor olmaktan.

Ama ben bugün, öğretmenlerimizden çok şey bekley
erek ve sadece onların bunları öğretebileceğinden emin 
olarak, okullar açıldığında bu köşede yayınlanan bir mek
tubu yine sizinle paylaşmak istiyorum.

Abraham Lincoln’ün oğlunun öğretmenine yazdığı, 
mektup bu.

Bu mektubu “öğretmenim, sadece dağları, deniz
leri, küme işlemlerini, kurbağaları değil bunları da 
öğret” diyerek tüm öğretmenlere sevgiyle armağan ediy
orum :

“Öğrenmesi gerekli biliyorum, tüm insanların dürüst 
ve adil olmadığını. Fakat şunu da öğret ona, “her alçağa 
karşılık bir kahraman, her bencil politikacıya karşılık 
kendini adamış bir lider vardır. Her düşmana karşı bir 
dost olduğunu da öğret ona. Zaman alacak biliyorum... 
Fakat öğretebilirsen, kazanılan bbir doların bulunan 
beşinden değerli olduğunu öğret. Kaybetmeyi öğrenmeyi 

‘ öğret ona ve hem de kazanmaktan neşe duymayı. 
Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu, eğer yapabilirsen. 
Sessiz kahkahaların gizemini öğret ona. Bırak erken 
öğrensin zorbaların görünüşte galip olduklarını.

Eğer yapabilirsen, kitapların mucizelerini öğret. Fakat 
gökyüzündeki kuşların, güneşin önündeki arıların ve 
yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebile
ceği seszi zamanlar da tanı.

Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha 
onurlu olduğunu öğret ona.

Herkes ona yanlış olduğunu söylediğinde dahi, kendi 
fikirlerine inanmasını öğret. Nazik insanlara karşı nazik, 
sert olanlara karşı da sert olmasını öğret ona.

Herkes birbirine takılmış bir yöne giderken kitleleri 
izlemeyecek gücü vermeye çalış oğluma.

, Tüm insanları dinlemesini öğret ona, fakat tüm din
lediklerini gerçeğin eleğinden geçirmesini ve sadece iyi 
olanları almasını da öğret. Eğer yapabilirsen, I 
üzüldüğünde bile nasıl gülümseyeceğini öğret ona. 
Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret. Herkesin 
sadece kendi iyiliği için çalıştığına inananlara dudak 
bükmesini öğret ve aşırı ilgiye dikkat etmesini...

Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyata verene 
satmasını fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhuna fiyat 
etiketi koymamasını öğret.

Uluyan bir insan kalabalığına kulaklarını tıkamasını ve 
eğer kendinin haklı olduğuna inanıyorsa ve eğer kendinin 
haklı olduğuna inanıyorsa dimdik dikilip savaşmasını 
öğret.

Ona nazik davran, fakat onu kucaklama. Çünkü 
ancak ateş çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar 
cesarete sahip olsun, bırak cesur olacak kadar sabrı 

• olsun.
Ona her zaman kendisine karşı derin bir inanç taşı

masını öğret, böylece insanlığa karşı derin bir inanç 
taşıyacaktır...

Bu büyük bir taleptir, ne kadarını yapabilirsen bir bak 
bakalım. Çünkü o henüz o kadar iyi ve küçük bir insan 
ki...” .. : f-MFİSB i

Kan bağışına kampanyasına 
emniyetten büyük destek

Bursa ve Gemlik Kızılay 
Kan Merkezleri tarafından 
geçen hafta başlatılan kan 
bağışı kampanyasına başta 
emniyetten .olmak üzere 
Gemliklilerden büyük ilgi 
geldi.

Gemlik Belediye Sergi 
Salonunda geçen hafta bir 
gün olmak üzere yapılan kan

bağışlarına askeriye ve polis 
mensupları da destek verdi 
ler.

Kızılay yetkililerinin ilçe 
mizden 100 torba kan topla
mak amacında olduklarını ve 
bu tür kan bağışı kampa
nyalarının sürekli ve düzenli ( 
olarak yapılacağını da 
söylediler.
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ÖĞRETMEN...
Toplumun öncüsü, devrimlerin gözcüsü, gerçeklerin sözcüsü değerli 

öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en iyi dileklerimle kutlarım.
Öğretmen... En cömert insan. Hep o verir. Verdiği, en değerli varlık; BİLGİ. 

Kıskanmaz, bencil değildir. Öğretir, belletir, eğitir. Eğiterek mükemmeli, en iyiyi 
yaratır. Kendi hep öğretmen kalır. Eğittiği, öğrettiği yükselir, Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Vali, Kaymakam, Profesör, Mühendis, Ekonomist velhasılı ne kadar 
meslek ve iş varsa ona erişir, sahip olurlar.

O, yetiştirdikleri kendini aştığı için kıskançlık duymaz. Aksine onlarla övünç 
duyar, gururlanır. Hatırlanıp, ziyaret edilip, eli öpüldükçe, görülüp bir tebessüm 
edildikçe sevinçle gözleri buğulanır. Bu, öğretmenin yegane ödülüdür.

O’nun feyz verdikleri işadamı, fabrikatör, zengin olur. Fabrikalar kurar, yönetir. 
Ama O, zar zor geçinir. Ölmeyecek kadar verilen maaşla. Amma, kıskançlık 
duymaz. Devletine, ulusuna düşman olmaz.

Böylesine erdemlerin ve yüceliklerin sahip ve yaratıcısı öğretmenin çektiği 
çile artık yeter!

O’nu geçim derdinden, çektiği çile ve ızdlraplardan kurtaralım. Her iyi şey bu 
saygıdeğer, kutsal mesleğin sahibi öğretmenlerin hakkıdır.

Bugünkü gibi; hüzünlü yüzler, dalgın bakışlar, nasıl aybaşını getireceğim 
endişesinden, balon satıcılığından, limon satıcılığından uzak bir yaşamı onlara 
çok görmeyelim. Yüzlerini güldürelim.

Yaradanın af etmediği yalnız kul hakkı.
Öğretmenlerimizin bizler üzerinde çok ama pekçok hakları var. Gideceğimiz o 

ebedi alemde olaki yakamıza hakkımızı isteriz diye bir yapışırlarsa.
Cümlemizin vay haline...
Gelecek yıllarda sorunları giderilmiş, yaşam düzeylerini geliştirici önlemlerin 

alındığı güleç yüzlü bir öğretmen topluluğu ile güle, oynaya, neşeli, şen nice 
öğretmenler günü kutlamanın özlemiyle bir kere daha tüm öğretmenlere sevgi ve 
saygılar sunarım.

İLAN
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ndan

Belediyemize ait 1000 tonluk soğukhava deposu şartnamesi 
gereğince 3 yıllığına 3 Aralık Çarşamba günü saat 14.oo’de Belediye 
Encümeni huzurunda 2886 sayılı yasanın 35’inci maddesi c fıkrası 
hükümleri dahilinde açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

Şartname mesai dahilinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğü’nde 
görülebilir.

İnş. Müh. Nurettin AVCI
Belediye Başkanı

Basın :

GEMLİK
ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 

KONGRE İLANI
Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı 18 Aralık 1997 Perşembe günü Saat 

19.00’da İstiklal Caddesi Birlik Apartmanı 104-B Gemlik adresindeki kulüp lokalimizde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 25 Aralık 1997 Perşembe günü 
aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Kongre Divanı seçimi.'
3-1999/2000 Dönem Başkanı seçimi.
4- 1998/1999 Dönemi Yönetim Kurulu seçimi.
5- 1998/1999 Dönemi Denetleme Kurulu seçimi.
6- Dilek ve temenniler.

i 7- Kapanış.
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BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 
OTOMATİK ve ISTAMPALI 

KAŞE ve MÜHÜR 
YAPILMAKTADIR

; Gazhane-Cack No-^l/A GEMLİK 
(Fikret Oto Yanı) 
Tel : 5131797 
Fax : 5133595
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‘Saat *Ajanda A. f ‘Küllük ‘Masa Takımları 
l ‘Anahtarlık ‘Cüzdan Çeşitleri J
X. ‘Telefon Fihristleri

‘Kağıtlıklar

KÖRFCZ RCKLRM'cfa
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95 
Şube : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza

Kat: 4 No : 66 BURSA
Tel : (0.224) 225 20 67
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Çocuklar Zatürre Hastalığı
Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde; gerek mevsim 

değişikliğinin (soğuk havanın) gerekse kış şartları dolayısıy
la toplu yaşamın artmış olmasının, solunum yolları enfeksiy
onlarını artırdığı çoğumuzun malumudur.
F Bu yazımızda alt solunum yolu enfeksiyonlarından ola 
ve çocuk ölümlerinin sebebi olarak halen Acut gastro-enter- 
itlerle (ishal) birlikte ilk sırayı alan ayrıca pediatri alanında 
hastanede yatmayı gerektiren en yaygın hastalıklardan biri 
olan Pnönoniyi (zatürre) kısaca inceleyeceğiz.
r Dünya çocuklarının % 10'undan fazlasının yılda en az 
bir defa solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, her yıl 14 mily
on çocuktan en az % 30'unun pnönoniden (zatürre) 
öldüğünü dikkate alırsak, konunun ne kadar büyük bir prob
lem olduğu ortaya çıkar. Bu ölümlerin geri kalmış ülkelerdeki 
oranının, Birleşik Amerika'dakinin 100 katı kadar olduğu bil
gisi ise bu hastalığın ülkemiz çocuklarının sağlığı bakımın
dan önemini arttırmaktadır.
B Arapçadan dilimize geçen zatürre sözcüğü akciğer ilti
habı anlamına gelir. Tıp dilinde ise pnönonı diye 
adlandırdığımız zatürre akciğer dokusunun enflamasyonu 
ile birlikte alveol boşluklarının (hava keseciklerinin) kosoli- 
dasyonu olup, alt solunum yolu enfeksiyonları arasında 
önemli bir yer tutar.
F Zatürre'nin sorumlusu çoğunlukla mikroplardır. Ayrıca 
solunum yoluna kaçan yabancı maddeler ve doku yıkımıyla 
sonuçlanan ağır kazalarda akciğer iltihabına yol açabilir.
[ Zatürre sebeplerine göre aşağıda sıralayacağımız gibi 
ayrılabilir:
■ 1) Bakteriel pnönoniler (zatürre)
B Sebep yapan bakteriler, pnömokok, streptokok, 
stafilokok, hemophilus, enfluenzea, Klepsiella, Tbc. basili.
1 2) Virüs pnömonüleri. İnfluenza (Grip) Adeno-virüs, 
Varicella (su çiçeği), RSV'lerdir.
I 3) Mantar pnomonileri:
E 4) Aspirasyon Pnömonieri: Gaz yağı.

Lipoid maddeler, amnios mayii ve mekonyum aspirasy- 
onudur.
| 5) Atipik pnomoniler.

Çocuklarda görülen zatürrenin en sık görülen şekli viral 
enfeksiyonlar ile olanlarıdır. Bakteri zatürreleri bütün çocuk 
zatürrelerinin % 10 ila % 30'unu oluşturur. Vira! zatürrede 
sık karşılaşılan etkenler R.S.V. influenza (grip), paraluferza 
virüsleridir.
[ Viral pnömonüler (zatürre) enfekte tükrük damlacıklarını 
taşıyan havadan yukarı solunum yollarına girerler. Burada 
çoğalarak akciğer dokusuna yerleşerek iltihabi olaya sebep 
olurlar.
f Bakteriel zatürreler çocuklarda iki şekilde görülmektedir. 
Lober pnömoni denilen genellikle süt çağını geçmiş çocuk
larda zatürrenin bir veya daha çok loba yerleşen, lobların 
bütünü ile konsolide olan şeklidir. Etkenleri değişik tipte 
pnömokoklardır. Hastalıkta soğuk, yorgunluk, ekonomik 
durum ve mevsim hazırlayıcı etkisi vardır. Hastalık büyük 
çocuklarda birdenbiredir. Titreme, ateş ve solunum sayısı 
artmıştır. Nabız süratlidir. Çocuklarda büyüklerde görülen 
yan ağrısı ekseriyetle görülmez. Öksürük, muko-pürülan 
balgam vardır. Çoğunlukla kurumalarda olur. Süt çocukların
ca hastalığın başlangıcında veya seyri esnasında havale 
görülebilir.
■ Bronko-pnömoni zatürrenin diğer görülen bir şekli olup, 
genellikle çocukluk çağının ilk yıllarında görülen bronşi
tlerde yerleşen bir akciğer enfeksiyonudur. Streptekok, 
Stafilokok Enflunza, Klepsiella, bakterileri sebep olabilirler. 
Burada enfeksiyon akciğerde değişik odaklar şeklinde 
görülmektedir.
■ Bronkopnömoniye hazırlayıcı etkenler vardır. Bunlar:
f 1) Yaş (2 yaşından küçükler)
E. 2) Kızamık, su çiçeği, grip, difteri gibi akut enfeksiyonlar.

3) Çocuğun direncini azaltan meşale isal, beslenme 
bozukluğu, rashitis (D vitamini noksanlığı) anemi (karsızlık) 
kronik hastalıklar, annenin çocuğa iyi bakamaması yer alır. 
Başlangıç soğuk algınlığı gibidir. Bu basit gidiş birdenbire 
şekil değiştirir. Çocukta tipik bir Bronkopnömönü tablosu 
gelişir. Yani yüksek ateş, solukluk, inleme, solunum 
sayısının artması, nefes darlığı, öksürük, burun kanatlarının 
açılıp kapanması, kaburgaların nefes alma sırasında içeri 
çekilmesi ve morarma gözükür.

t Tanı : Klinik bulgular, röntgen bulguları lökosit sayımı 
tanıya yardımcı olur. Lokosit sayısının yüksekliği bakteriel 
pnömöni lehinedir. Viral pnömönilerde lökosit sayısı ekseri 
düşüktür.

I Ancak düşük lökosit sayısının bakteriel pnömönilerde 
gözüktüğü zaman endişe verici olduğunu söylemek gerekir. 
Pnömöniye sebep olan patojenin kesin tanısı akciğer aspi- 
rasyonu kan ve plevra sıvı kültürleri ile gösterilebilmektedir.

Hastalığın gidişi teşhisin zamanına ve yapılan tedaviye 
bağlıdır. Etkenin Stafilokok pnömönisi olması durumunda 
yeni doğanlarda ölüm oranı yüksektir.
। Tedavi: Tedavi şöyle özetlenebilir.
I 1) Genel hasta bakımı.
। 2) Dispne (nefes darlığı) sianoz (morarma) varsa oksijen 
verilmeli.
I 3) Sıvı ve elektrolit dengesi serumla korunmalı.

4) Ateşi düşürmekte dikkatli olmalı. Ateş aniden 
düşürülmemeli.
■ 5) Antibiotik tedavisi yaşa ve etkene göre düzenlen
melidir.

। Yazıma anne ve babalara çocuklarınızı zatürreden koru
mak için neler yapmaları ve neler yapmamaları gerektiğini 
hatırlatarak son veriyorum.

■ 1) Annenin sütü var ve yetiyorsa bebeklerini ilk 6 ay yal- 
nız anne sütü ile beslemelidirler. Tabii beslenmede olan 
çocuklar arasında akciğer enfeksiyonları seyrek görülür.

■F2) Bebeklerin büyüme ve gelişme çağında görülen D vit
amini noksanlığına bağlı raşitizm denen ve esas belirtileri 
iskelet sistemine bağlı hastalıkta, göğüs kafesi kemikleri

’ yumuşaması dolayısıyla akciğer enfeksiyonları daha sık 
görülebilmekte aynı zamanda daha şiddetli seyretmektedir. 
D vitamininin güneşin ultraviole ışınları etkisiyle vücutta 
yapılmaları, bebeklerin yaz günleri, rüzgarsız havalarda 
günlük artan zaman dilimleri içersinde güneşten fayda- 
landırılmalarının önemini göstermektedir.

E 3) Hava kirliliği,, nem, sigara dumanı solunum yolları 
mukozasını etkileyerek, mukozayı enfeksiyona hassa hale 
getirir, Viral ve bakteriel solunum enfeksiyonu amilleri sol- 

lünum yolundanr damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaştığın
dan bebeklerin kalabalık, hava kirliliği, sigara dumanlı 
ortamlardan uzak tutulmaları gereği anlaşılmaktadır.

4) Soğuk bakterilerin akciğere yerleşmesi için ortam 
hazırlar. Bebeklerin ortam ısısı düşük tutulmalıdır.

1 
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VARI SAKA YARI CİDDİ
1»_____________________________________

Ülkemizin 
Öncelikleri

Kamuoyuna sızdırılan Milli Güvenlik 
Siyaset Belgesinde, öncelikle 
mücadele' edilmesi gereken unsurlar 
arasında,

- Siyasal İslam,
- Irkçılığa varan milliyetçilik,
- Ve eski gücü kalmayan fanatik sol 

yer alıyor.
Anayasal bir kurum olan (MGK) 

artık, iç politika ile ilgili konularda da 
ağırlığını koyuyor.

28 Şubat kararlarında, bunu net bîr 
şekilde görüyoruz.

Ama.. Vatandaşa göre, birinci dere
cede mücadele edilmesi gereken düş
man, hayat pahalılığıdır, bozuk gelir 
dağılımıdır, işsizliktir.

- On milyon kişiden fazla, işsiz 
olduğu söyleniyor.

- 12 milyon kişinin açlık sınırında 
olduğu biliniyor.

- 22 milyon kişinin yoksulluk 
sınırında olduğu istatistiklerde yer 
alıyor.

- Ülke nüfusunun (% 20)si, toplam 
gelirin (% 80)ine egemen oluyor.

- Nüfusun (% 80)ini, toplam gelirin 
(% 20)si ile yarı aç, yarı tok yaşıyor.

Sözün kısası, siyasal islamın yük
selişi de, ırkçılığa varan milliytçiliğin 
artışı da, fanatik solun hala var oluşu 
da, “bozuk ekonomik koşullardan” ve 
“adil olmayan gelir dağılımından” kay
naklanıyor.

Keşke belgenin ilk sırasını, bunlar 
alsaydı!

(DSP) Kongreye Gidiyor
7 Aralık’ta (DSP)nin olağan kongre

si var.
(DSP) bu defa, bir iktidar partisi olarak 

kongreye gidiyor.
İktidar partilerinin kongreleri, genel

likle ılımlı bir havada geçer.
Ama.. Galiba bu sefer böyle olmaya

cak. «
Solun birleşmesinden yana olan, 

parti içi demokrasiyi savunan birçok 
milletvekili, DSP yönetimi tarafından 
dışlanıyor.

Tüm (DSP)liler, partiyi “yedi mil
letvekilinden yetmiş milletvekiline” 
ulaştıran “tek kişilik ordu” sayın 
Ecevit’i, yine tutuyor ve destekliyor.

Ama.. Sayın Rahşan Ecevit için aynı 
duyguları beslemiyor.

Bu kez (DSP) kongresinde, parti 
yönetimini eleştiren “sesler” duyula
caktır.

Belki, (DSP)nin, kötü ekonomik karar
lara ortak olması, eleştirilerin dozunu 
daha da artıracaktır.

Sayın Ecevit, bu eleştirileri “rejime 
sahip çıkmamız gerekiyordu”

Gibi sözlerle, yumuşatmaya çalışa
caktır.

Ama.. Sayın Rahşan Ecevit’in yetki
leri konusunda, mutlaka geri adım 
atmak zorunda kalacaktır.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom -

110
155
156
5131055
51.31879
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

Günün Fıkrası
Ahretteki yasalara göre, 

Churchill’in, Roosevelt’in ve 
Stalin’in yargılanması tamam
landıktan sonra, dünya yasaların
daki gibi, son istekleri de soruldu.

- Roosevelt : “Rusya’nın hari
tadan silinmesini isterim” dedi.

- Stalin : “Amerika’nın yerle bir 
olmasını isterim” deyince.

- Churchill : “Canı gönülde» 
Roosevelt ve Stalin’in dileklerinin 
yerine getirilmesini” dedi.

İngiliz politikacının ne yaman 
olduğunu görüyoruz.

Direkt olarak hiç kimseyi 
kötülemeden, kendi silahları ile 
onları vuruyorlar.

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile 
dünyada yeni dengeler kuruluyor.

Yeni güç merkezleri oluşturu
luyor.

Bir bakıma, haritalar yeniden 
çiziliyor.

- Bir tarafta, ileride belki 30 
ülkeyi içine alacak Avrupa Birliği 
var. ..

- Öte yanda, Pasifik ülkeleri Çin 
ve Japonya var.

- Ve.. Hantal yapısını dağıtan, 
ama yine dağıttığı ülkeler 
üzerindeki haklarını korumaya 
çalışan Rusya var.

Türkiye bu yeni yapılanmada, 
yalnız kalamaz.

Kendine en uygun, çıkarlarını 
en iyi şekilde koruyan, bir gruba 
girmek zorundadır.

Sözün Özü
Hukuka karşı gelen ve onun 
Kurallarını çiğneyenlerin, 
Sonuçta dayanacakları, 
Maalesef gene hukuktur.

“Baro Bülteninden'
İç politikadaki son. gelişmeler bu sözün 

ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor.
İktidar olunca, “güç bende” deniyor.
Anayasa ve kanunları gözler görmüy-

or.
Ama.. Bir gün geliyor.
Savunmak için hukuk ve kanunlar akla 

geliyor ve ona sığınılıyor.
Hukuk, bugün Refah Partisinin 

kapısını çalıyor.
Ama.. Bir gün her partiyi ilgilendire- 

/ bilir.
Hani bir slogan var.
“Susma sustukça sıra sana gelecek” 

diye.

"uçuk" bir söz
“Anlayana ince saz, 
Anlamayana bateri bile az

REHBERİ
Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
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

Erol GÜRÇAY

Güzel Şevli
eksiklerimiziae

ler
En önemli eksiklerimizıden biri, gerek 
ülkemizin gerekse insanımızın yeterli
düzeyde tanıtılmamasıdır.
Peki.. Nasıl başarı sağlanabilir bu 
konuda.
Tabii ki diyalog ile.
Halk ile bire-bir iletişim sağlanarak, 
Medya ile sağlıklı diyalog kurularak 
başarılabilir.
-Kaymakam Sayın Şener Can, bu 
konunun önemini kavramış görünüy
or.
Nitekim, haftanın her salı günü, Gemlik 
halkı ile yüz-yüze yaptığı toplantılar, 
bu inancın en güzel örneğini veriyor.
Halka tepeden bakmayan, halk ile 
barışık bir yönetim, kısa zamanda 
başarıyı yakalar.
- Bir diğer önemli konu da, Medya ile 
barışık olmaktır.
Geçtiğimiz günlerde, Sayın Şener Çan’ı 
(AS TV)de canlı yayında izledik.
- İdarenin yeniden yapılanması,
- Yerel Yönetimlerin yetkilerinin art
tırılması,
- Vali ve kaymakamların seçimle 
gelmesi.
- İlçe Genel Meclislerinin oluşturul
ması, konularındaki görüşlerini, olumlu 
bulduk.
Kaymakam Sayın Şener Can, bu 
olumlu aktiviteler.ini sürdürdüğü tak
tirde, Gemlik; (İL) nezdinde daha 
güçlü bir konuma gelebilecektir.
Ayrıca yaptığı konuşmada, ilçe ile 
kamu kurum ve kuruluşları arasındaki 
bağların, daha da güçlendirileceği 
konusunda sinyaller aldık.
Gemlik, artık (İL gibi) bir ilçe konu
mundadır.
Sayın Kaymakam, bunu daha bugünden 
kavramış görünmektedir.

Neye İhtiyacımız Var
Başlığı okuyunca, hemen “10 milyar 
dolara” ihtiyacımız var diyebilirsiniz.
Ama.. Paradan da, önemli değerler var.
-"Hoşgörüye” ihtiyacımız var.
En basit konuşmaları bile tersinden 
anlıyoruz.
-"Önyargı” illetinden kurtulmamız 
gerekiyor.
Hiç konuşamadığımız, insanlara bile, 
için için öfke duyuyoruz.
Halbuki bir konuşmayı denesek, öfkem
izin evhamdan ibaret olduğunu görebili
riz.
;”Uzlaşmaya” ihtiyacımız var.
İnat ile akıl birarada duramaz.
Akıl ön plana çıkınca, iyi ilişkiler kur
mak istemenin, “taviz” anlamına 
gelmediği anlaşılır.
-"Paylaşmaya” ihtiyacımız var.
Acıları, sevinçleri beraberce paylaş
mamız lazım.
Milli geliri adil bir biçimde, paylaşmamaz 
lazım.
:Ve son olarak “sevgiye” ihtiyacımız var. 
İçimizdeki sevgi stoku, öfkeye dönüştü. 
Sevgiyi ve sevmeyi unuttuk gitti.
İşte.. Biz bu değerleri kaybedersek, 
“milyarlarca dolarlık” kredi bulmuşuz 
ne önemi var.

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

NÖBETÇİ 

ECZANELER
25 Kasım 1997 
Özer Eczanesi

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

5134521-111
Yalnız 185

26 Kasım 1997 
Gemlik Eczanesi

TÜP DAĞITICILARI

* Gemi Saatleri 
Slrkeci'den gidiş (İşgünü): 

9.15- 14715 -18715 
(Tatil): 9.15-14.00-18.15 

Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 
05.50- 13.05-17.30

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45- 
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- 
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-  

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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz
Gemlik'te

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

27 Kasım 1997 
Onur Eczanesi

28 Kasım 1997 
Merkez Eczanesi

29 Kasım 1997
S. Sarat Eczanesi

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

“Jack”
Tel: 513 13 29

30 Kasım 1997 
Özer Eczanesi

1 Aralık 1997 
Çağlar Eczanesi
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SSK GEMLİK HASTANESİ 
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN
1) Hastanemizin ihtiyacı olan 1997/1998 yılı 40 ton özel kalorifer yakıt depo kap

asitemize göre ihtiyaç duyuldukça peyderpey ikmal yapılmak üzere kapalı zarf 
usulü teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

2) İhale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak % 10 olarak 352.674. TL. 
veya hastanemiz veznesine yatıracaktır.

3) Teklifler en geç 1.12.1997 saat 12.00’e kadar Baştabipliğimize verilecektir.
4) Teklif mektupları 1.12.1997 saat 14.00’da açılacaktır. (Hastanemiz Satınalma 

Komisyonu tarafından)
5) Teklif mektupları mutlaka kapalı zarf olarak verilecek, açık olarak verilen tek

lifler değerlendirilmeye alınmayacak olup, zarfın arka ve ön yüzünde firmanın kaşe 
ve imzası bulunacaktır.

6) Teklif mektuplarına 82.500 TL.lik damga pulu yapıştırılacaktır.
7) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yap

mamakta, dilediğinde yapmakta serbesttir.
8) Kurum her zaman toplam miktarın % 50 eksik yada fazlasına talep edebilir.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ 

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Gemlik Özel
Körfez Fen Dershanesi

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

eleman aranıyor
Danışmanlığını yaptığımız 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
Perakende Satışı 

yapan bir şirkette çalıştırılmak üzere, 
satış ve müşteri ilişkileri deneyimi olan, 

bilgisayar kullanabilen 
personel aranıyor.

MÜRACAAT : Körfez Reklamcılık & Danışmanlık 
Gazhane Cad. No : 51/A - GEMLİK

Tel: 513 17.97 - 513 35 95
NOT : Müracaatlar şahsen bir fotoğraf ile işyerimize yapılacaktır.

ELEMANLAR ARANIYOR
Şirketimiz imalat ve servis kısımlarında.çalıştırılmak üzere 

Sanat Enstitüsü ve Meslek Yüksek Okulu
Elektronik-Elektrik bölümü mezunları alınacaktır.

Askerliğini yapmış ve ehliyetli olanlar tercih nedenidir.

Tel: 513 30 54

gemlik

okum 
olmak/ bir 
ayrıcalıktır»

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

TEL : 0(224) 513 02 34 FAX .514 11 48
Çarşı Meydanı Akıt iş Merkezi Kat: 1 No : 4 GEMLİK

Temiz bir

Hamidiye Mah. Gazhane Cad. No : 14 GEMLİK

Kooperatifimiz toplantı salonu sayın 
Gemliklilerin hizmetine açılmıştır. 

Kongre, seminer ve çeşitli toplantılar yap
mak isteyen şahıs, kurum ve kuruluşların 

müracaat telefonları

51311 85-513 41 40
Gemlik S.S. Esnaf ve Sanatkarları 

Kredi Kefalet Kooperatifi

TASFİYE İLANI

çevre, 
mutlu bir 
gelecek

S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatifi 
tasfiye halinde bulunmaktadır. 
Kooperatif’ten alacaklı olanlar veya 
kooperatife borcu bulunanların 
Tasfiye Kurulu başkanlığına müra
caat etmeleri ilan olunur.

TASFİYE KURULU
TASFİYE KURUL ADRESİ:
Kemal Kuloğlu
İNFA SİTESİ A 9 Blok No : 9 Jandarma

Karşısı Hisar Mahallesi GEMLİK

FORUM EMLAK İl 
MİNARE İNŞAAT tan 

SATILIK GAYRİMENKULLER
a- 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 I 
DENİZE 10 METRE MESAFEDE, ÖZEL YÜZME HAVUZLU, KAT KALORİFERCİ 
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 J 
ŞUBE : İSTİKLAL CAD. NO: 30/A TEL: 514 15 34 GEMLİK
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