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Serbest bölge için TUGSAŞ 1065 dönüm arazisini satışa çıkardı Haraççılar Uzunlar Ticarette kan akıttı

Kanlı baskın
/Atilla Kemah adındaki sabıkah ve arkadaşları 
arefe akşamı Osman Bektaş’ı ayağından, Faruk 
Uzunlar’ı ise elinden silahla yaraladılar.

Gemlik’in serbest bölge olmasına kesin gözüyle bakılması nedeniyle TüGSAŞ’a ait 
arazide kurulacak Serbest Bölge için cuma günü Ankara da 3 trilyonluk büyük ihale
açılıyor. İhaleye BTSO ve BURSBAŞ katılıyor.
f Gemlik'te TÜGSAŞ'a 

r ait bölgede kurulacak 
I olan Bursa Serbest 
I Bölge arazisinin satışı 
I Cuma günü Ankara 
I TÜGS.AŞ Genel 
t Müdürlüğünde yapıla-

cak. Dev ihaleye BTSO 
ve BURSBAŞ katılacak.

Uzun süreden beri 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 

□ Kadri GÜLER

ARSA KAVGASI
Gemlik, kurulduğundan beri bir cazibe merkezi 

olma özelliğini korumuştur.
Bunun eh önemli nedeni ulaşım yollarının 

üzerinde bulunmasıdır.
Bakın dikkatlice. Türkiye’nin ekonomi merkezi 

İstanbul’a uzaklığımız 2.5-3 saat, Bursa 30 dakika, 
Ankara 4 saat, İzmir 5 saat..

Söyleşine merkezi bir konumdaki yerleşim bir de 
denizlere yakın olursa ilginin odak noktası olması 
kaçınılmazdır.

Gemlik, 1970’li yıllarda Türkiye’nin genelinde 
olduğu gibi bir sanayi kendi oldu.

Yerel nüfus hızla arttı. Ziraatçı nüfusun yerini işçi 
sınıfı aldı, ticaret gelişti.

1980’li yıllarda Bursa tekstilindeki dev Sıçrayış 
ithal ham madde girdisinin kolay nakledilmesi olayını 
gündeme getirince Gemlik limanı bu kez ön plana 
çıktı.
• Böylece birçok alternatif arasından GEMPORT 
doğdu.

GEMPORT Bursa İplik Sanayi A.Ş. Holding’e bağlı 
bir kuruluş.

Başlangıçta Gemlik Belediyesi’nin yüzde 25’lik 
ortaklığı, birinci sermaye artırımında zamanın 
belediyesi tarafından korunamayarak -maalesef- 
yüzde 13’lere düştü.

GEMPORT iskelesi kısa zamanda aranan bir 
konteyner iskelesi oldu.Gelişen ticaret hacmine göre 
yatırımla iskele sayısını çoğalttı. Belediye ikinci ser
maye artırımında payını korudu.

Bursalı işadamları devleşen tekstil ve otomobil 
sektörünün ham maddesi ile ürününü pazarlamak için 
serbest bölge arayışına girince yine Gemlik ön plana 
çıktı. Araran yer limana yakın olmalıydı.

Bunun için seçenekler tarandı ve TÜGSAŞ 
bünyesinde bulunan 1065 dönümlük alanın Bursa 
Serbest Bölgesi olması için çalışmalar başlatıldı.

Bu aşamada pastanın en güzel yerini almak için 
Bursalı işadamları ile BİSAŞ Holding kollarını sıvadı.

TüGSAŞ’a ait 1065 dönümlük, trilyonluk arazi 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile BİSAŞ arasında 
çekişmeli bir şekilde sahiplenilecek.

Peki bu kavgada Gemliklinin yeri ve rolü nedir? 
/Ticaret ve Sanayi Odası ne yapar?. Belli değil.

Gelişmeleri Gemlik kamuoyuna duyurma görevini 
yürüteceğiz. Çevremizde kapitalizm güçlenirken, yani 
örgütlü sermaye ve işçi sınıfı doğarken, sistem için
den parazitleri de doğuruyor. Çalışmayı üretmeyi 
sevmeyen bu sınıf, küçük mafyacıklar şeklinde ürü 
yorlar ve kazananların karşısına geçerek haraç isti 
yorlar.

Gemlik’te bunun örnekleri çoğalmaya başladı. 
Başta işadamları ve onların kurutuşları seslerini çıkar
malılar. Korunma ve arabulucuk olmasa Adliye 
görevini yapsa , Gemlik’te huzur sanırım artar.

BİSAŞ'rn kuruluşu olan 
BURSBAŞ arasında 
arazi konusunda çe 
kişmeye neden olan 
TÛGSAŞja ait 1065 
dönümlük 4 parselden 
oluşan arazinin 
metrekaresinin 12.51 
dolardan ’ ihaleye 
çıkartılması bekleniyor.

Bursa 2000 Gazetesi 
köşe yazarlarından

Yılmaz işel'in verdiği 
habere göre Bursa 
Serbest Bölgenin kurul
ması çalışmalarında 
öncülük yapan Bursa 
Sanayi- ve Ticaret 
Odası'nın önderliğinde 
169 firma ile oluşturu
lan ortak girişim grubu 
birleşerek bir bütünlük 
oluşturup, araziyi satın 
almak istiyor. Buna

Gemlik’in eski esnafını
I yitirdik

Mustafa 
Erenoğlu 
vefat etti
Gemlik’in en eski 
esnaflarından ve eşrafların
dan Mustafa Erenoğlu, 
vefat etti.
Erenoğlu Ticaret'! kuran ve 
büyüten Mustafa.
Erenoğlu'nun bayramın 
ikinci günü ölümü sevenleri 
arasında büyük üzüntü 
yarattı.
Erenoğlu, Çarşı Camiinde 
kılınan cenaze namazın
dan sonra toprağa verildi.

Gemlik 
Telekom’a 
yeni şef
TÜRK TELEKOM A.Ş. Gemlik 
şefliğine Bursa Telekom 
dan Elektrik Mühendisi 
Tahir Albayrak getirildi. 
Bayramdan bir süre önce 
ilçemize gelerek göreve 
başlayan Tahir Albayrak, 
vatandaşların telefon 
sorunlarınını en az hadde 
indirmek İçin planlı bir 
çalışmaya girdiklerini, 
her türlü şikayetlerin ken
disine yapılmasını 
istedi. Yeni şef İlçenin tele
fon sorunlarını tesbit 
ederek işe hızlı başladı. 

karşın BİSAŞ tarafından 
kurülan BURSBAŞ adlı 
kuruluş ta bu ihalenin 
ciddi tarafları oluşuyor.

GEMPORT'un da 
büyük ortağı olan 
BİSAŞ ile Bursa Serbest 
Bölge ve işletmesi A.Ş. 
(BUSEB) arasında bu 
cuma büyük çekişme 
yaşanması bekleniyor.

Haberi Sayfa 3’te

iki tatil birleşince öğren- 
cilere bayram doğdu.

Bayram 
sakin
Mi ’

Ramazan ayinin sona ~ 
’ ermesiyle başlayan ve üç.
’ ğün sûrpn Ramazan .
; Bayramı sökin geçti. T, 1
-29-30-31 Ocak günlerine. 
t röttflayan Ramazan 
t Bayramı nedeniyle işyer
leri, kamu kurumlan ve 
i’Okullar tatil yaptılar. -•
Hdvtıtprın soğuk olmasına j 

.‘karşın bayram gezmeleri 
yine sürdürüldü?
Arefe günü öğrenciler de 
Bayramla birlikte sömestr 
tatiline de girdiler.
28 Ocak günü başlayan 
sömestr tatili 16 Şubat 

: pazartesi günü sona 
ererek öğrenciler ikinci 
döneme başlayacaklar. 
Bayram ve sömetr tatili 
nin birleşmesi öğrencilerin 
dlnlenmellerlne 
fırsat verdi.

“DANS” köşesinde 
Felsefeci ■ Yazar 

Dursun ERGÜLER’in 
yazılarını bu sayımızdan 
başlayarak her hafta 2.

sayfamızda zevkle 
okuyacaksınız

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü akşamı 
saat 23.30 sıralarında 
Gazhane Caddesindeki 
Uzunlar Ticaret'e gelen 
sabıkalı Atilla Kemah ile 
arkadaşları Osman 
Bektaş'la bir süre tartıştık

Mahkemelerde 97 
yılında rekor dava

Gemlik Adliyesi Sulh 
Hukuk, Asliye Hukuk, 
Asliye Ceza, İcra Ceza 
ve İcra Tetkik 
Mahkemelerinde bir yıl 
içersinde 2537 dava 
sonuçlandırıldı.

En1 çok dava sonuç
landıran mahkeme 836 
dosya ile Asliye Hukuk,
Gemlik 2 gün susuzkaldı

Ana su borusu patladı
Haydariye Köyü Nacaklı 
Arıtma Tesislerinden ilçe 
mize gelen ana su 
borusunda meydana 
gelen patlak nedeniyle iki 
gün susuz kaldık. 
And borunun Gemlik gi 
rişindeki Uzay apartmanının 
karşısında, yer kayması 
sonıicu borunun patlaması 
nedeniyle ilçenin büyük bir 

ABD Irak’ı Vurma Hazırlığında
Vur!, Vur!, Vur!,.
Vur ki; İnsanlar Ölsün, Yaralansın,

İnlesin.
Yeter’ki Borun ötsün,
Tün Dünya senden korkup, sözünü 

dinlesin...

fJnan ^Jamez'

tan sonra Osman Bektaş'ı 
ayağından, Faruk 
Uzunlar'ı ise elinden 
yaralayarak kaçtılar.

Saldırganlar polis 
tarafından yakalandı.

Haberi Sayfa 3’te

725 dosya'ile Sulh Hukuk 
Mahkemesi oldu.

1997 yılında İcra 
Müdürlüğünde ise 2.124 
dosya, sonuçlandırıldı. 
İcra Müdürlüğünde 1997 
yılından 1998'e 3483 
dosya devroldu.

Haberi Sayfa 3’te

bölümü pazar, pazartesi ve 
salı günleri su bulamadı. 
Su sıkıntısı çeken halk 
bidonlarla ve kovalarla 
çeşitli yerlerden içme ve 
kullanma suyu ihtiyaçlarını 
giderdiler.
Belediye Su İşletmesi ekip
lerini boruyu onarmasın
dan sonra susuzluk sona 
erdi.
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Bayramda bile kavga ettiler
Geleneğe"göre, bayramlarda kırgın

lıklar unutulur, dargınlar barışır, 
barıştırılır. Ama anlışılıyor ki,> siyasetçil
er için geçerli değil bu gelenek.

Nitekim Ecevit, bayram’ın ikinci 
günü Sabah ’ın manşetinden “topa 
tuttu” CHP’yi ve Saykalı. CHP 
Lideri’nin “Susurluk Raporu’’nu yeter
siz ve siyasal amaçlı bulması tepkisine 
neden olmuş Sayın Ecevit’in. Fatih 
Çekirge’nin haber röportajında görülüy
or.

“Bütün bu cinayetler işlenirken, 
adamlar kaçırılırken SHP iktidarday
dı. üstelik Adalet Bakanlığı elindey
di. Hiç mi merak edip araştır
madılar?”

ilk bakışta haklı gibi sanki. SHP, 
1991 seçiminin ardından DYP İle koal
isyon yaparak iktidar ortağı olmuş; 
1993’ten sonra da Çillerin başbakan
lığında, 1995 seçimine değin önce 
SHP, sonra CHP kimliğiyle bu ortaklığı 
sürdürmüştü. Dolayısıyla, Rapor’da suç 
duyurusunda bulunulan 1993-199,6 
döneminin önemli bölümünde sorumlu
luğu paylaşan partiydi SHP ve sonra 
CHP.

Ama kuşkusuz olay bu denli bast ve 
şematik değil. Zira Rapor müellifinin 
“93-96 arasıyla sınırlama çabalarına 
karşın, devlet içinde yuvalanmış odak
larca işlenen cinayetlerin, Sayın 
Ecevit’in 78-79’ yılları arasındaki ikti
darı döneminde de bir hayli yoğun 
olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Kaldı ki Susurluk’ta o Mercedes, o 
kamyonun altına girmeseydi, pek çok 
şey daha uzun süre karanlıkta kalabilir
di de. özcesi, galiba bir “tesadüfle 
aydınlandı ufkumuz...

Bir başka konuda daha “yağlı kara” 
çalıyor DSP lideri, CHPye ve kadroları
na. DYP-SHP (CHP) koalisyonlarında 
Turizm Bakanlığı'nın bu partide Bulun
duğuna dikkati çekerek diyor ki:

“Turizm Bakanlığı’™, neredeyse 
kumarhane bakanlığı haline getir
mişler."

Bu yaklaşımı da ilk bakışta haklı 
izlenimi uyandırıyor. Ne var ki gerek en 
çok kumarhane izni verdiği öne sürülen 
Abdülkadir Ateş, gerekse konunu 
uzmanı -ve takipçisi- gazeteciler, 
“kumarhane açma” izlerinde bakan 
imzasının bir “formalite” olduğunu; ve 
aslında, Türkiye’ye kumarhaneleri bela 
eden -özal’ın Başbakan, Yılmaz’ın da 
Turizm Bakanı bulunduğu- döneminin 
sorgulanması gerektiğini belirtiyorlar - 
bu arada şunu eklemeliyim,
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SÖZCÜKLERİN BİTTİĞİ YERDE... 
dans başlar.kumarhanelerin kapatılmasıyla ilgili 

yasal düzenlemenin Çankaya’dan 
‘veto’ yediğine de değinmiyor 
nedense Ecevit-.

Fatih Çekirge, röportajının girişinde, 
“Bülent Ecevit bugüne kadar SHP ya 
da CHP olsun, kendi dışındaki sol 
oluşumlara karşı sert eleştiri yap
maktan kaçınırdı" diyor. ,

Hayret! DSP Lideri’nin, yıllardan beri 
eski partisi CHP’ye ve yönetici kadro
larına yönelttiği ağır suçlamaları unutü- 
vermiş Sabah ’ın Ankara temsilcisi...

* * * .

Ecevit topa tutar da, Baykal durur 
mu? O da Antalya’dan yanıt verdi 
“hasm-ı bu-aman”ının salvolarına:

“Anlaşılıyor ki, bu hükümet ikti
dar olmaktan sıkılmaya başladı” dedi 
ve şöyle devam etti:

“Hükümetin bir bakanı (Eyüp 
Aşık), içişleri Bakanı’nı açıkça suçla
yarak, ‘güvenlik, güçlerinin karar
gahında, kanun kaçaklarının gelip 
çay ve kahve içtiklerini, onlarla otu
rup sohbet ettiklerini’ ifade ediyor. 
Hükümetin görevi kanun kaçaklarıy
la mücadele etmektir. Güvenlik güç
lerinin karargahına kadar giren 
kanun kaçaklarını yakalamaktır. Bir 
devlet bakanı; hükümetin bunları 
yapamadığını itiraf ediyor. Ortada 
perişanlık manzarası vardır.”

Galiba doğru -hele Sami Hoştan’ın 
güle oynaya teslim oluşundan 
sonra-. Bu durumda, Ecevit’in SHP, 
CHP’ye yönelik suçlamaları, Baykal’ın 
yanıtıyla, “bumerang” misâli geri 
dönüp suçlayanın başını yarmış olmuy
or mu?

CHP Lideri, “Kavgayı bıraksınlar, 
işlerine baksınlar” diyor son söz 
olarak.

Galiba bu da doğru. Hükümetin şu 
kritik süreçte* ABD’nin Irak’a müdahale 
olasılığına karşı takınılacak tavır 
konusunda uzlaşmaya varması gerek
mez mi? -

Oysa Ecevit, böylesine önemli bir 
konuda, Başbakan Yardımcısı olduğu 
ANASOL-D Hükümeti adına değil de, - 
alelacele - DSP adına açıklama yapıy
or ve -adeta- rest çekiyor ABD'ye.

Yılmazla Cindoruk sıkıntılı, huzur
suz bir suskunluk içinde...

Ve bu olumsuzluklar tablosunda, bi 
zimkiler, bayramda bile hırlaşmayı 
sürdürüyorlar.

Ne demiş atalarımız:
“Akrabanın akrabaya akrep etmez 

ettiğini...”

Grip 
uyarısı 
Uzmanlar gripal enfeksiyon
larda artış olduğuna dikkati 
çekerek, halkı uyardı.
İlgililer, yaptıkları açıklama
da, ateş, başağrısı, üşüme, 
titreme, bulantı, kusma, 
eklem ağrısı sorumları 
yaşayanların daha önemli 
sağlık sorunlarıyla karşılaş- • 
mamak için hekime 
başvurmalarını istedi.
Gribin, çocuklarda zatürr- 
eye dönüştüğünü, kalp 
hastası, astım,'bronşit, 
böbrek ve şeker hastalarını 
daha fazla etkilediğini 
belirten ilgililer, "bu tür 
sağlık sorunu bulunanların 
ile çocukların gribe karşı 
özenle korunması, risk altın
daki, grubun aşılanması 
gerekir" şeklinde konuştu
lar.
İlgililer, gripten korunmak , 
için Vücut direncinin yüksek 
tutulmasının zorunlu 
olduğuna dikkati çekerek, 
şunları söylediler: 
ücut direnöinin yüksek 
tutulması için de ihtiyaç ’ 
duyulan vitaminler düzenli 
olarak vemeyve-sebze 
tüketerek alınmalıdır, asta 
kişilerle yakın temastan 
kaçınılmalıdır. Bulunulan 
ortamlar havalandırılmalı, 
bebek, çocuk ve yaşlılar 
kdlabalık ortamlardan 
mümkün olabildiğince uzak 
kglmalılar." (A. A.) 

Alkoiluiçki 
satılan yerler 
okullardan 
200 metre 
uzakta
Umuma açık yerler ile alkol
lü içki satılan yerlerin, 
okullardan en az 200 metre 
uzak olması zorunluluğu 
getirildi.
T.B.M.M. Genel.Kurulunda 
kabuledilen kanunla 
hapishane, meyhane, 
kahvehane, kıraathane, 
bar, elektronik oyun merke
zleri gibi umuma açık yerler 
İle açık alkollü içki satılan 
ferlerin, okul bina ve tesis
lerinde en az 200 metre 
uzakta olması koşulu^getlril- 
di. (A.a5

KAYIP

Nikkam NK-3008-65438 
Seri nolu 

yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Celal YURTSEVER

KAYIP

653458 ve 653455 seri 
numaralı Giriş 

Konteyner Kayıt ve 
Takip Formları 

■kayıptır.
Hükümsüzdür.

“Sofi kuşlarla balıkların yemini verdi, Govinda’nın 
önüne koca bir salata yaprağı koydu ve Şerekan'a bir 
kutu kedi maması açtı. Giderken yemek kitabını dışarı, 
merdivenlerin üzerine koydu.

Sonra çitten geçip, çitin öbür tarafındaki patikaya 
girdi. Bir süre gittikten sonra, karşısına bir süpürgeotu ■ 
çalılığının tam ortasında kocaman bir masa çıktı. 
Masanın gerisinde yaşlı bir adam oturuyordu. Adam 
birtakım hesaplar yapıyor gibiydi. Sofi adamın yanına 
gidip ismini sordu.

Adam lütfeder gibi bir bakış fırlattıktan sonra:
- Benim adım Scrooge, dedi ve sonra yine kağıt

larının üzerine eğildi.
- Benim adım da Sofi, iş adamısınız galiba?
Adam başını salladı.
- Ve de korkunç zenginim. Tek bir kuruş bile havaya 

gitmemeli. Bu yüzden hesaplarımı iyice kontrol' 
etmeliyim.

- Aman ne sıkıcı iş!
Böyle dedikten sonra Sofi adama elini salladı ve 

yoluna devam etti. Ancak birkaç metre ya gitmiş ya git
memişti ki yüksek ağaçların birinin dibinde tek başına 
oturan bir kız çıktı karşısına. Yırtık pırtık elbiseleri için
deki kızın yüzü solgun ve hastalıklı görünüyordu. Sofi 
yanına geldiğinde kız elindeki torbadan bir kibrit 
kutusu çıkarıp Sofi'ye uzattı ve :

- Kibrit satın almak ister misiniz? diye sordu. 1
Sofi ceplerini karıştırdı ve şansına cebinde bir kron 

buldu. -
- Kaça?
Bir kron.
Sofi kıza bir kron verdi ve kibriti aldı.
- Yüzyıldır benden kibrit alan olmamıştı. Bazen 

açlıktan öldüm, bazen soğuktan donarak. Sofi kızın 
ormanın ta içinde kibritlerine elbette alıcı bulamaya- 

. cağını düşündü. Ama şonra aklına biraz ötedeki iş 
adamı geldi. Adamın o kadar çok parası vardı ki nasıl 
olsa birazını kıza verir, o da artık açlıktan ölmezdi.

- Gel benimle, dedi Sofi.
Sofi kızın elinden tutup zengin adamın yanına gitti.
- Bu kıza yardım etmelisin, dedi Sofi adama.
Adam kağıtlardan başını kaldırıp :
- Bu tip işler para ister ve de demin de söylediğim 

gibi benim havaya atacak tek kuruşum yok, dedi.
- Ama bu kız ne kadar yoksul.
O böyle yoksulken senin bu kadar zengin olman 

çok büyük bir eşitsizlik! diye üsteledi Sofi.
, - Saçmalık! Eşitlik yalnızca birbirinin dengi insanlar 

arasında geçerli olan bir şeydir.
- Ne demek bu?
- Ben bu halime çok çalışarak geldim, insan çalış

masının karşılığını mutlaka alır. Buna da ilerleme 
denir.

- Ama bu kadarı da fazla doğrusu!
- Bana yardım etmezseniz ölürüm, dedi yoksul kız.
iş adamı başını tekrar hesaplarından kaldırdı.

Sonra da kalemini masanın üzerine şiddetle çarparak:
- Sen benim hesaplarımın içinde yoksun! Hadi, hadi 

çek git bakalım fakirhaneye!
- Eğer sen bana yardım etmiyorsan ben de orman 

yakarım, dedi bu kez yoksul kız.
Bunu deyince adam masanın arkasındaki yerinden 

* ayağa fırladı, ama kız çoktan kibriti çakmıştı bile.
Kibriti kuru otlara uzatmasıyla otların ateş alması bir 
oldu.

Zengin iş adamı ellerini uzatmış :
- Yardım, yardım edin bana! diye bağırıyordu. -Kızıl 

horoz azdı!
Kızın yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi ve :
- Komünist olacağımı hiç tahmin etmemiştin, değil 

mi? dedi.
Hemen ardından kız, iş adamı ve yazı masası bir 

anda yok oldu. Sofi giderek daha hızla yanan otların 
arasında kalakalmıştı. Ateşin üzerinde epeyce bir süre 
tepindikten şonra, nihayet söndürmeyi başardı.

, Çok şükür! Sofi kararmış otlara baktı. Elinde hala 
bir kibrit kutusu tutuyordu.

Yoksa ateşi kendisi mi olmuştu?"

-Herkese merhaba. Ben Dursun Ergüler. Dursun 
Hoca da diyebilirsiniz.

* SOFİ’NİN DÜNYASINDAN.
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Serbest bölge için TÜGSAŞ 1065 dönüm arazisini satışa çıkardı

Dev ihale = Gonca YERLİ YI IRT =

Gemlik’in serbest bölge olmasının kesin gözüyle bakılması nedeniyle TÜGSAŞ’a ait 
arazide kurulacak Serbest Bölge için cuma günü Ankara’da 3 trilyonluk büyük ihale 
açılıyor. İhaleye BTSO ve BURSBAŞ katılıyor.

Gemlik’in, Bursa’nın 
serbest bölgesi seçilmedi 
nedeniyle, TÜGSAŞ 
arazisinde kurulacak 
serbest bölge arsasının 
ihalesi için iki firma cuma 
günü Ankara’da çarpışa- 
cnk

TÜGSAŞ’a ait 1065 
dönüm arazinin satışa

[Haraççılar Uzunlar Ticarette kan akıttı

Kanlı baskın
/Atilla Kemah adındaki sabıkalı ve arkadaşları arefe akşamı Osman 
Bektaş’ı ayağından, Faruk Uzunlar’ı ise elinden silahla yaraladılar.

Arefe günü akşamı 
meydana gelen kanlı 
olayda haraç isteyenler 
tarafından tabancayla 
yaralandılar

Olay 18 Ocak 1997 
günü saat 23.30 sıraların
da Gazhane
Caddesinde bulunan 
Uzunlar Ticarette mey
dana geldi.

Sabıkalı Atilla Kemah 
ve arkadaşları Uzunlar 
Ticarete gelerek Osman 
Bektaş'ı sordular. Osman

Mahkemelerde 97 
yılında rekor dava
Gemlik Adliyesi Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, 
Asliye Ceza, İcra Ceza ve İcra Tetkik 
Mahkemelerinde geçtiğimiz 97 yılında 
2537 davaya bakılarak sonuçlandırıldı.

1997 yılında Gemlik 
Adliyesi Mahkemele 
rinde 1997 yılı içinde 
2537 dava, dosyası 
sonuçlandırıldı.

Gemlik Adliyesi Sulh 
Hukuk, Asliye Hukuk, 
İcra Ceza, İcra Tetkik, 
Asliye Ceza Mahkeme 
lerinde 1997 yılı sonun
da yapılan sayımda 
bakılan dava dosyası 
İle 1998'e devredilen 
dosya sayıları belli oldu.

Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesinde 
1996'dan 1997'ye 118 
dosya devrolurken 
1997 yılında 1997 yılın
da 725 yeni dava 
açıldı.

1998'e 118 dava 
devroldu.

Asliye Hukuk 
Mahkemesinde İse 
1996 yılından 402 dava 
97'ye devrolurken 1997 
yılında 1083 yeni dava 

çıkarılması üzerine 
BiSAŞ’a ait Bursa 
Serbest Bölge A.Ş. 
(BURSBAŞ) ile Bursa 
Sanayi ve Ticaret 
Odası’nın 164 firma ile 
oluşturduğu ortak girişim 
grubunun katılacağı ihale 
cuma günü TüGSAŞ’ın 
Ankara’daki Genel

Bektaş ’ ile bir süre 
konuşan saldırganlar 
silahını çekerek Bektaş'ı 
ayağından vurdular. 
Seken bir kurşun işe işyeri 
ortaklarından Faruk 
Uzunlar'ln’ eline isabet 
ederek yaralanmasına 
neden oldu.

Yaralılar hastaneye, 
kaldırılırken saldırganlar 
ise kaçtılar.

Gemlik Devlet 
Hastanesinde ilk tedavisi 
yapılan Osman Bektaş 

açıldı. 649 dava ise 
devroldu.

İcra Ceza
Mahkemesinde ise 
)996'dan 97'ye 102 
dosya devredilirken, 
1997 yılında 398 yeni 
dava açıldı.

362 dosyanın 
bakıldığı 1997 yılında 
1998'e 138 dosya 
aktarıldı.

İcra Tetkik Mahkeme 
lerinde ise 1996dan 
97'ye 26 dosya
devredildi. 1997 yılında 
ise 73 yeni dava açıldı. 
80 dava sonuç
landırılırken, 19 dava 
da 1998'e devroldu.

Asliye Ceza Mahke 
melerinde İse 96'dan 
413 dava devrolurken, 
yeni 504 dava açıldı 
534 dosya sonuç
landırılırken, 1998 yılına 
İse 383 dava devroldu.

Müdürlüğünde yapılacak.
Bursa 2000 

Gazetesinin ekonomi 
köşe yazarlarından 
Yılmaz işel’in yaptığı 
araştırmaya göre cuma 
günü Ankara’da verilecek 
sınav Bursa kamuoyunda 
merak ve heyecanla bek
leniyor.

oradan Bursa i Tıp 
Fakültesine kaldırılarak 
tedavi edildi. Fbruk 
Uzunlar ise ayakta tedavi 
gördü.

Polisin eşgal belir
lemesinden sonra yaptığı 
baskından sonra sabıkalı 
olduğu belilenen Atilla 
Kemdh yakalanamazken 
diğer sanıklar yakala
narak çıkarıldıkları 
mahkemece tutukla
narak cezaevine koddu
lar.

Kurşunlu 
Köyü Balıkçı 
Barınağı 
beklemede

Kurşunlu Köyüne yapılmak
ta olan Balıkçı Barınağı 
ödeneksizlikten dolayı yarım 
kalırken, ANAP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
verdiği yazılı soru önergesinde 
Ulaştırma Bakanlığından aldığı 
cevapta Kurşunlu Köyü Balıkçı 
Barınağı projesinin 
başlangıcından bugüne kadar 
385 milyar 815 milyon lira har
cama yapıldığı açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı DLH 
inşaatı Genel Müdürlüğünün 
açıklamalarına 1 göre 
sözkonusu projeye 1997 yılın
da harcama yapılmadığı pro
jenin devam eden işler 
bölümünde ikmal inşaatı olarak 
görüldüğü belirtilerek projeye 
10 milyar lira ödenek ayrıldığı, 
özelleştirme gelirlerinden de 
40 milyar lira ödenek tahsil 
edildiği açıklandı.

kW
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Belgin ONAR

TÜGSAŞ’a ait 1065 
dönüm arazinin 
metrekaresi 12 dolardan 
az olmamak üzere Iha 
leye çıkarılması üzerine 
BURSBAŞ 12.50 dolarlık, 
BTSO ise 12.01 dolarlık 
teklif mektubu verdikleri
ni, ihalenin 2 alıcı arasın
da geçeceği sanılıyor.

Toplamı 1 milyon 65 bin 
metrekare olan ve 4 
parselden oluşan arsa 
metrekaresi 12 dolar 51 
centten satıldığında 13 
milyon 323 bin 150 dolara, 
türk lirası bazında ise 2 tri
lyon 931 milyar 93 milyon 
lirayı bulacak.

ihalenin her bir centlik 
artışında arsanın bedelini 
2 milyar 243 milyon lira 
artıracak.

öte yandan Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 
öncülüğünde 169 firmanın 
oluşturduğu “ortak girişim 
grubu” 5 milyar lira ser
mayeli “Bursa Serbest 
Bölge ve işletmecisi 
A.Ş.” (BUSEB)’i kurma 
çalışmalarını sürdürüyor.

Ana sözleşmesi hazır
lanan şirketin 4 milyar 890 
milyon liralık büyük payı 
BTSO’na ait olup, kalan 
pay ise 11 ortak arasında 
paylaştırılacak.

Dev ihale için BursalI 
işadamları büyük bir yanşa 
girerken Gemlikli 
işadamları ve sanayicilerin 
konuya uzaktan ve yakın
dan i İlgisi olmadığı 
gözüküyor.

Zeytinde 
gübrelemeye 
başlandı

Zeytin üreticisi 1997 
ürününün hasadından sonra 
yeni sezon ürünü için para 
harcamaya yeniden başladı.

ilçe x Tarım 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada zeytinlerde kış 
bakımı için çiftçiler uyarıldı.

Şubat ayında zeytin 
bahçelerinde toprağın 
gübrelenmesi için tahlil 
yapılması ve tahlil 
sonuçlarına göre gübre kul
lanılması gerektiği hatır
latıldı.

ilgililer, müdürlük tarafın
dan ilçenin çeşitli mın
tıkalarında toprak tahlili yap
tırarak bunu üreticiye duyu
racağını açıklayarak, erken 
budama yapılmamasını, bir 
don olayı karşısında 
ağaçların zarar göreceğini 
söylediler.

Aman be.
Bayramı evde geçirenlerdendim. 

Geleneksel bayram ziyaretleri dışında günler
im televizyon karşısında geçti. İyi bir televizy
on' izleyici olmadığımdan önce “Bu ne kadar 
kanal” sonra da “Bu ne kadar şarkıcı” şaşkın
lığı yaşadım. Bilmem farkında mısınız ama 
inanılmaz bir kanal zenginliği var. ekranda. 
Benim takip edebildiğim Shovv, atv, Kanal D, 
Olay ve AS TV'nin dışında adını ilk kez duy
duğum BTV, CTV, ETV, Kent, Genç, Süper ve 
logosunu anlamakta ve yazmakta zor
landığım onlarca yeni kanal var. Pek çoğu 
müzik yayını yapıyor, kimileri ise BTV gibi 
Refahlı belediye başkahlarmın günlüğü şek
linde. (Başkan parkta, başkan pazarda...) 
üstelik bu görüntüler alt yazı ile de pekiştiriliy
or. Tabii izleyip izlememekte serbestsiniz. Ama 
en azından adamlar ne yapıyor diye de 
merak ediyorsunuz.

Bayram .olduğundan mıdır nedir bizde 
hemen hemen tüm gün müzik yayını yapan 
kanallar açık kaldı. Sanırım kötü haberlerden 
ve Clinton'dan sıkılmıştık. Kendimizi müziğe 
vurduk, işte o zaman “Bu ne kadar çok 
şarkıcı” şaşkınlığı yaşadık. Allahım ne çoktu
lar ve bunlar ne zaman kaset çıkarmış, klip 
çekmişlerdi, üstelik hiç de fena değildiler.

Örneğin Ayşen. İnanılmaz iyi bir yorumcu. 
Yabancı parçalara yazılan Türkçe sözlerden 
oluşan şarkılar okuyor. Hani bir zamanlar 
Fecri Ebcioğlu'nun sözlerini yazdığı, Ajda'nın, 
Gökben'in okuduğu arajman dediğimiz 
şarkılar gibi. Ayşen ise, “Nerdesin” ile ilk klibi 
ile çıkışını yapmış. Ama ben “Aman be” klibi 
ile onun farkına vardım. Klip, yorum ve müzik 
harika ama sözler müthiş.

Hiçbir şey yokmuş gibi bakma öyle 
Bir narin gül dalıyım kırdın
Ben gönlümü sana verdim ama 
Sen gittin ah kaldın uzaklarda 
Gün geldi başucunda bahar oldum 
Sense ah, güzü sevdin durdun 
Yalnız şeninim dedim
Ama yetinmedin
Sana yetmedi, yetmedi yazık ki sevgim 
Aman be aman be
Ben bittim artık bana dönsen de 
Yapamam dönsen de artık, olmaz seninle 
Vazgeç benden, gelme 
Aman be, aman be
Acıyı öptüm durdum sen diye 
Artık yok bu işkence kaldım kendimle 
Vazgeç benden, git artık gelme
Evet sözler böyle. Sön derece yürekli ve 

kararlı.
Bayram boyunca sürekli yayınlanan 

Sertab'ın “Aaa" ismini taşıyan şarkısı ise tam 
bir ağıt. Tam bir yakarış. “Sana Benim Aklım 
Bakire, Ben Vuruldum Fikrine" sözleriyle 
sıradışı ya da Candan Erçetin'in “Onlar yan
lış biliyor"a çektiği yeni klip renklerin uyumu 
dışında sağır ve dilsizlere verdiği mesajlara 
da diğerlerinden.ayrılıyor.

Tabii bu arada Ebru Aydın diye yeni biri 
“Son Verdim Kalbimin işine”, Nalan 
“Canımsın", Seçil “Rabbena”, Kayahan 
“Emrin Olur” ile neredeyse her an bir kanal
da boy gösteriyor. Çok istememe rağmen 
Sezen Aksu'nun son klibini bir türlü yakalaya
madım. Ya denk gelmedi ya da televizyon
da pek popüler değil.

İşte bir bayram böyle geçti. Bayramlar 
Rauf Tamer'in dediği gibi can simitleri. Çok 
sıkılıp sıkıştığında sarıldığın bir an olsa da 
nefes alma imkanı veren can simidi.

Be bu can simitlerini seviyorum. Günlük 
koşturmacadan uzaklaşıp, nefes almayı ve 
“aman be" diyebilmeyi.

Paylaşmak için: 
e-mail gonca @ asel.net.tr 
Fax: 2337418

asel.net.tr
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BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GEMLİK

Hamidiye, Osmaniye, Hisar, Bahkpazarı, Orhaniye, Kayhan, Yeni Mah.
Muh.Sok. Betonparke ve granit kaldırım yapılması yapım işi 2886 sayılı yasanın 81. 

maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 06.02.1998 Cuma günü saat 14.00’de Emanet 
Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1- işin keşif bedeli 15.999.929.500.- TL olup geçici teminatı 480.000.000.- TL. dir.
2- ihaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine girme 

yönetmeliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müracaat etmeleri 
gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen işleri Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhaleye iştirak edeceklerden 1998 yılı ticaret odası belgesi, yapı araçları bildirisi, 

teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme belgesi en az (C) grubu 
müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 06.02.1998 günü saat 10.00’a kadardır.
6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Basın : 1998 / 2 inş. Müh. Nurettin Avcı
Belediye Başkanı

S.S. GEMLİK 
ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ KEFALET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Sayın Ortaklarımız;

Kooperatifimizin 1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Mart 1998 tarihin 
rastlayan Pazar günü saat 11 .OO’da Kooperatif Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bu 
toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği taktirde, ikinci toplantı aynı gündem ile 
14 Mart 1998 tarihine rastlayan Cumartesi günü saat 11.OO’da aynı adreste 
yapılacaktır.

Ortaklık cüzdanınızla birlikte teşriflerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :

1- Açılış, Başkanlık Divan Seçimi;
2- Saygı duruşu.
3- istiklal Marşı,
4- Çalışma raporu okunması, hesap raporlarının okunması ve Denetim kurulu 
raporlarının okunması ile müzakereleri.
5- Raporların oylanması.
6- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası.
7- 4 yıl görev yapmak üzere 7 asıl, 7 yedek yönetim kurulu üyesi seçimlerinin 
yapılması,
8- 1998 yılı tahmini bütçelerinin okunması, müzarekeresi ve oylanması.
9- Dilek ve temenniler,
10- Kapanış.

GAYRİMENKÜL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya no : 1997/13 Satış

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.6.1997 tarih 1996/451 esas, 1997/320 karar 
sayılı kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar verilen ve aşağıda 
belirtilen gayrimenkül açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu Sicilinde Kayıtlı Tapunun
Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Papatya çıkmazı mevkiinde kain tapunun 116 

ada, 31 pafta, 51 sahife ve 15 parselde kayıtlı bulunan 210.75 metrekare miktarındaki 
gayrimenkül 7.500.000.000.- TL. değerle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları :
1- Satış 05.03.1998 Perşembe günü saat 14.00’den 14.10’a kadar Yazı işleri 

Müdürü Odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın tahahhüdü baki kalmak şartıyla 16.03.1998 Pazartesi günü aynı yerde saat 
14.00-14.10 da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların 
alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla %40 nisbetinde artırana ihale olunur!

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 i 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 verilebilir. Dellaliye 
resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkül üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve% 
50 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan 
kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/13 satış sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. Satış
Memuru

(ic. if. K. 126)
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Köşede, mühürde bekleme yok! 
Her türlü otomatik ve normal kaşe 

ve mühürleriniz 
bilgisayarlı sistemle 

1 günde teslim edilir.
KÖRFCZ OFS€T

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ YAYINCILIK 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95

Soğuk algınlığına kahve
Avrupa’da yapılan bir araştırmanın 

sonuçları, kişiye enerji ve moral veren 
sıcak bir fincan kahvenin, soğuk 
algınlıklarının tedavisinde “portakal 
suyundan daha etkili" olduğunu ortaya 
koydu.

100 kişi üzerinde yapılan araştırmada, 
bu kişiler üç gruba ayrıldı.

Birinci gruba soğuk algınlıkları 
döneminde portakal suyu veren uzmanlar, 
ikinci gruba kafeinsiz kave ve üçüncü 
gruba da normal kahve içirdiler.. Bilim 
adamları, er üç gruba da bir takım testler 
uygulayarak, içtikleri içeceğin belli bir 
zaman dilimi içinde hastada ne tür etki

yarattığını gözlediler.
Portakal suyu içenlerin belli bir zaman 

dilimi içinde içtikleri sıvıdan büyük bir 
destek görmediklerini saptayan bilim 
adamları, kafeinsiz kahvenin etkisinin 
daha yüksek olduğunu gördüler. Ancak 
enerji ve moral açısından en etkili içecek 
ise kahve olarak saptandı.

Bir fincan sütlü ya da sütsüz kahvenin, 
astaları daha enerjik, dikkatli ve güçlü 
kıldığını saptayan bilim adamları, kavenin 
şekerli ya da şekersiz olmasının da bir 
fark yaratmadığını belirttiler.

(A.A.U
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Çağlayan Yıldız
U.Ü. ik.id. Bil. Fak. Öğrencisi

ideal Birey
Beklentilerini gerçekleştirebilmek için ihtiyacı 

olan güç bedenindedir, ruhundadır insanoğlunun. 
Mühim olan o gücü keşfedebilmektir. Keşfin için 
çalışmak ve feda etmek gerekmektedir. Artık sahip 
olduğun güçle yaşama boyun eğdirebilirsin.

Güçlerin elde edilmesi bağlamında iki tip insan
dan söz etmek istiyorum.

Re-aktif ve Pro-aktif insan.
Re-aktif insanın kendisinde güç, insiyatif yok. 

Her zaman sorumluluklarını üstlenen biri mevcut.' 
Başkalarının peşinden gitmeyi daha kolay bulur.

Pro-aktif insan ise; bireyin kendisi ön plandadır. 
Seyir değiştirebilir, belirleyici olmaktan hoşlanır. 
Peşinden sürükleme ve sürüklenme kavramlarını 
bilmez. Mikro düzeye inip çevresindeki insanlara 
da insiyatif ve fikir açıklama imkanı verir.

Toplumu yüceltecek bireylerin pro-aktif insanın 
özelliklerini taşımasından yanayım.

En ufak bir topluluğun, en ufak bir bireyi olsan 
da kendinin ve yaptıklarının lideri ol.

Mantıklı olma kaygısı, başarısız olma, gülünç 
duruma düşme, acaip karşılanma korkuları, bazı 
kalıplara sahip olma, yaratıcılık ve girişimcilik 
yeteneğni köreltmemeli.

Boyun eğme fonksiyonunu yok etmeli. Fikir 
çatışmalarına ortam hazırlamalı; ancak aykırılıkları 
kendince değrlendirip uyumu da gözardı etmemeli.

Her soruna cevap vermek yerine, insanlara ce 
vabı bulmalarında yardımcı olmalı. 
Sorumluluklarımız kavramı yerine sorumluluklarım 
diyebilmeli, etrafına olumlu ışıklar saçabilmeli. 
Herkesin baktığı yerde o farklı şeyler görmeli. 
Tutkulu, meraklı, açık sözlü, dinlemeyi bilir, prob
lem çözer bir insan olmalı. Herşeyden önemlisi tüm 
bunları özümseyebilmek için, öğrenmeye yatkın 
olmalı.

Pro-aktif insan için hiçbir şey imkansjz, olum
suz, programsız, çözümsüz değildir.

Dünyada herkes için yapılacak bir iş ve tüm 
insanların yapabi liri ili k gücü vardır, önemli olan bu 
gücü ortaya çıkarabilmek. Kısacası pro-aktif insan 
olabilmeli.

Seneler bedenin, umudun ve ideallerin yitip 
gitmesiyse ruhları buruşturur, önemli olan sen bir 
şey ol. Ama ne isen onun en iyisi ok

Sınırlarının belirleyicisi sensin. artık hayati 
kovalamaktan vazgeç, bırak hayat senin peşinden 
koşsun.

Radyo ve TV 
şikayetleriniz için: 
178 ALO RTÜK

Türkiye'nin her yerinden, İzleyici ve dinleyicilerin 
radyo ve televizyon ile ilgili şikayetlerini ücretsiz 
olarak iletebilecekleri 178 Alo rtük hizmete girdi.

Alo Rtük, saat 08.00-19.00 saatleri arasında 
uzman nitelikli 5 personel görev yapacak ve aynı 
anda 5 ayrı başvuruyu cevaplandırabilecek.'

Şikayetler, oluşturulan bir forma kaydedilerek 
değerlendirilmek üzere uzmanlara iletilecek.

Gerek duyulursa İlgili yayın organından şikayete 
konu yayına ilişkin bant istenecek. Yayın ilkelerine 
aykırı bir durum tespit edilirse üst kurul, gerekil yap
tırımları uygulayacak.

Adını ve adresini bırakanlara da şikayetin sonu
cu hakkında bilgi verilecek.

Mesai saatlerinin dışında ve tatil günlerinde 178 
Alo Rtük hizmetini tel-sekreter üstlenecek ve 
Şikayetler banda kaydedilecek. Bu kayıtta da 
arayanlardan özellikle yayın organının ve prog 

. ramın adı İle saati ve uyarıların bildirilmeleri gereke
cek. A. A.

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
(BTSO) nun 

örnek 
Uygulaması

Günün Fıkrası

Erol GÜRÇAY

Devlet ticari alanda küçülüyor, çünkü 
hantal yönetim ve şişkin kadrolar, rekabet 
ekonomisinde zorlanıyor.

İşte, bu sebeple kamu kurumlan 
özelleştiriliyor.

Batı ülkelerindeki özelleştirmeler;
- Verimliliği ve rekabeti arttırmak İçin,
- Tekelleşmeyi önlemek İçin,
- Sermayeyi tabana yaymak için, 
yapılıyor.
Bizde ise, Devlet tekelleri kaldırılırken, 

özel tekeller yaratılıyor.
Gazete, Televizyon, Sigorta Şirketi, Banka 

sahibi olan Holdingler, Devlet eliyle 
büyütülüyor ve tekel haline getiriliyor.

Devlet bu tür yanlışlan yaparken, Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odasının örnek bir uygu
laması dikkati çekiyor.

Doğalgaz Çevrim Santralına, Organize 
Sanayi Bölgesindeki, tüm sanayiciler ortak 
ediliyor.

- Yatırım tutarı (47 milyon dolar) olacak.
- (Kw-saat) kullanımı oranında, ortaklık 

yüzdesi, verilecek.
Yani, sermaye tabana yayılarak, 

tekelleşme önleniyor.
Ve.. Bu uygulamayla Bursa, Ankara’ya 

örnek oluyor.

Susurluk Raporları

Susurluk olayı sonrası, iki rapor hazırlandı.
- ilk rapor, Meclis Araştırma Komisyonu 

nundu. Komisyonun “devlet sırlarını" ve 
“ticari sırları” inceleme yetkisi yoktu.

Bu sebeple, çekilen fotoğrafta, belki de 
en çok olması gerekenler bulunamadı.

- İkinci rapor, Teftiş Kurulunca hazırlandı.
Bu raporda ise, kamuoyunun kafasında 

oluşan fotoğraf yerine, bu fotoğrafın belli bir 
bölümü işaret edildi.

Birinci rapora kısmen, ikinci rapora ise 
önemli ölçüde, siyaset bulaştı.

Bu yüzden, temiz toplum özlemi ve 
idarenin yehiden yapılanması bir başka 
bahara kaldı.

Aslında, kafayı susurluk raporundan 
kaldırıp, toplumun neler istediğine bakmak 
gerekiyor.

- “Habitat” deniyor, “yerel gündem 
zool” deniyor.

ülke 1930 yıllara ait, kanunlarla 
yönetiliyor.

- Bazı Batı ülkelerinde her “10 yılda” bir 
kanunlarda, toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verecek değişiklikler yapılıyor.

- Zengin ve fakir arasındaki gelir adalet- 
yelilı^Mİ ü'k®yi sosyal patlama eşiğine

Kimsenin aklına, “piyasa 
Ekonomisininde” denetlenebileceği gelmi
yor.

- 50-60 yıllık kanunları, hukukçular bile 
anlamakta zorluk çekiyor.

Yöneticiler, “bataklığı kurutmak” yerine, 
sivrisinekleri öldürmeye çalışıyorlar.

Bir gece Nasrettin Hoca’nın evine 
hırsız giriyor. Evi soyup, soğana çeviriyor.

Hoca hem üzüntülü, hem de öfkeli bir 
halde komşularına dert yanıyor.

Komşular Hoca'yı teselli edecek 
yerde, ağır bir biçimde eleştirmeye 
başlıyorlar.

Birisi,
- “Yahu Hocam, şeninde ne kadar 

ağır uykun varmış.”
Diyor, bir diğeri,
- “Hocam, niye kapıyı iyi ki

litlemedin.”
Diyor, bir başkası İse;
- “Hocam sürgüyü neden kontrol 

etmedin.”
Deyince, Hoca’nın tepesi rrtıyor.
- “Yahu hep beni kusurlu bulu yor- 

sunuz, evi soyan hırsızın hiç mi suçu yok” 
diyor.

Amerika'daki “uçkur skandalini” ilgi 
ile izliyoruz.

Bu skandali gizli servisler mi tezgahlıy
or?

Başkanın rakibi olan Cumhuriyet çiler 
mi?

Başkan ile ilişki kurduğu söylenen 
kadınlar madur mu, yoksa bazı 
çevrelerin piyono mu?

Eğer bu olayda, kadınlar Başkan 
tarafından zorlanmadı ise, başkan kadar 
kendileri de prestij kaybedi yortar.

Ama Bir de Amerikan halkının değer 
yargılarına bakın.

Halk, Başkanının en küçük bir kusu
runu ve zaafını hoş görmüyor.

Biz de ise, bazıları kahraman bile 
oluyor.

Sözün Özü

“Bir dost vardır gıda gibidir. 
Sen onu her gün ararsın.” 
“Bir dost vardır ilaç gibidir, 
Gereğinde ararsın.”
“Bir dost daha vardır hastalık gibidir, 
0 seni arar.” BAKİ

Bencillik ve çıkarcılık “gıda gibi” 
“ilaç gibi” dostların sayısını iyice 
azalttı.

“Hastalık gibi” olan dostların 
sayısı gün geçtikçe artıyor.

Tarih boyunca ülkeler, hep salgın 
hastalıklardan heba oldular.

Allah, “Hastalık gibi” dostların 
salgınından ülkemizi korusun.

"uçuk" bir söz
O kadar, titiz bir tavuktu ki, 

kalçaları bozulmasın diye yumurt 
lamıyordu.

Papanın Küba ziyareti
1988 yılında, “Ekonomik Karma 

Komisyon” toplantısı İçin, bir heyet İle 
Cezayir'e gitmiştik.

Dönüşte Roma’da aktarma yaptık ve 
bazı elçilik yetkililerinin yardımıyla, 
“Vatikan Devleti”nl de gezdik.

“Vatikan Devleti”, Romanın bir 
semti kadar büyüklükte.

Girişte, gümrük kapıları, beton 
duvarlar ve tel örgüler falan yok.

Sanki, Roma’nın bir semtinden, 
diğerine giriyorsunuz, ilk bakışta, 
buranın her tarafı devlet olsa ne olur” 
gibi bir duyguya kapılıyor İnsan.

Papa'nın Küba'ya yaptığı ziyaret ile 
ilgili olarak, özel bir televizyonda bir 
“büyükelçi” ile, eski bir (Mit) mensubu 
profesörün yorumları dikkat çekiyor.

- Vatlkanın bir siyasi güç olduğu, 
hatta bir “yeni süper güç” olduğu ısrar
la vurgulanıyor.

- Katoliklerln tüm dünyada Vatikan’ı 
desteklediği, önemli gayrlmenkül ve 
bankalara sahip olduğu ifade ediliyor.

- Papa’nın yıllardır kominlzm ile 
mücadele ettiği, ziyaret ettiği tüm 
kominlst ülkeler de bu İdeolojinin çök
tüğü belirtiliyor.

- Kominizmin son kalesi olarak bili
nen Küba’nın da Papa’nın bu ziyareti ile 
çökeceği söyleniyor.

- Papa’nın, “katı kapitalizme” ve 
ambargolara karşı olduğu ve bu yüzden 
Amerikaya sıcak bakmadığı vurgulanı 
yor.

- Vatikan İle İsrail ilişkilerinin soğuk 
olduğu belirtiliyor. Sanki Vatikan ile, 
Siyasal İslam benzerlikleri işleniyor.

Para ve Ekonomi
Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner, 

enflasyonun (%50) ye ineceğine dair 
yemin etti. (ANAP)lı milletvekili Yıldınm 
Aktürk, (%75) den aşağı inemeyeceğini 
söyledi.

iddiaya girdiler, hem de istifa etme
sine (TUSİAD) tahminini açıkladı ve son 
noktayı koydu. (TUSiAD)ın, enflasyon 
tahmini (%80). -

Büyük iş adamlarının bu tür tahmin
leri, bir bakıma hedef olarak kabul 
ediliyor.

Devlet bu altı ayı “susurlukla” 
geçirecek, ekonomiyi de patronlar yön
lendirecekler.

Bu arada, enflasyon ile mücadelede 
Arjantin mucizesinden bahsetmek 
gerekiyor.

- (1980-1989) yılları ortalama 
enflasyon (%750_ 1994 yılının enflas 
yonu (%1,6)

1997 yılının enflasyonu ise, (blnde- 
Arjantin, ekonomik kurtuluş 

savaşını kazanmış.
Bizim bu savaşı kazanmamız, 

oldukça zor görünüyor.
Çünkü, “enflasyon lobisi”, her gün 

daha güçleniyor.

GEMLİK REHBERİ
itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110 :
155
156
5131055 
5131879
5131206

Kgymçıkgmiık.
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd;
Emniyet

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Besml Daireler
TEK Arıza
TEK İşletme

5132066
5134503

Turizm Der. ' 5131274
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf.
MIHI Eğt. Md.
Halk Eğt. Mrk.

5131900*
5T31286
5131174

••.5131846
Halk Kütûp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
özel id. Md. 5131507
Tapu SIc. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatten
Sirkeciden gidiş (İşgünü):

9.15-1415-18715
(Tatil): 9^)5 -14.00-18.15

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

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabıta 5132432
Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye 5132325
Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

-. Deniz Otobüsü
Ydova -Kartd (Haftdçl) 07.3009.10-10.45- 
11.50-13.15-14.3O-1S.3O-16.3O-17.3O-18.3O- 
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): 1035-11.45-13.00-14.45-16.15- 

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 513 1295
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 2259
Habaşgaz 5134546
Likitgaz •514 2841
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 5134095
Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“En İyi Arkadaşım Evleniyor”

Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 

ECZANELER
3 Şubat 1998

Sağlık Eczanesi

4 Şubat 1998

Erçek Eczanesi

5 Şubat 1998

Engin Eczanesi

6 Şubat 1998
Veziroğlu Eczanesi

7 Şubat 1997 

Yiğit Eczanesi

8 Şubat 1998 

Demiriz Eczanesi

9 Şubat 1998 

Seda Eczanesi



4 şuoar 1998 San HHH

Körfez Sayfa: 6

TEŞEKKÜR
Gemlik Eşrafından, 
Saygıdeğer İnsan 
Aile Büyüğümüz

Mustafa ERENOĞLU
30 Ocak 1998 günü hakkın 

rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazemize katılarak bizleri 
yalnız bırakmayan, çelenk 

gönderen, telefon ve telgrafla 
acılarımızı paylaşan değerli 

akraba, arkadaş, dost ve kurum 
yöneticilerine, din kardeşlerimize 

teşekkürü bir borç biliriz.

ERENOĞLU AİLESİ

CGITIM KÖŞCSI
AİLEDE DEMOKRATİK İKLİM

Aile bir toplumu oluşturan en küçük birimdir. Bu birim ne kadar sağlıklı olursa toplum da o ’ 
denli sağlıklı olur. Parça - bütün diyalektik ilişkisi burada da işlemektedir.

Ailede demokratiklikten anlaşılması gereken tüm kararların alınmasında ve 
uygulanmasında aile bireylerinin katılımının sağlanmasıdır. Katılım diyorum katkı demiyorum,! 
Nedeni katkı edilgin bir ilişkiyi katılım ise etkin ilişkiyi ifade etmektedir.

Bireylerin kararların oluşumunda katılımı varsa uygulamada sorun az yaşanır. Çünkü bir 
sorumluluğun içine girmektedir.

Biz kuşak çatışmalarını aile içinde daha çok gözlemlemekteyiz. Neden bu böyle 
olmaktadır? Bunun çok nedenleri var. Bir önemli neden çağımızda yaşanan değişim de 
büyüklerin geriye düşmesidir. Değişime aile bireylerinin farklı algılaması sonucu farklı tepki 
göstermesidir. Burada gelenek ve göreneklere sıkı sıkıya bağlı ve bunları savunan taraf daima 
büyükler olmaktadır. Gelenek ve göreneklerin bir zenginlik olduğunu düşünüyorum ama, 
gelenek ve görenekler çağdaşlığa uygun değilse, gereksinimlere cevap vermiyorsa, eski 
olumsuz ilişkileri besliyorsa, ilerlemeye engel ise olumlu yönde değişmeli ve ayrışmalıdır. 
Düşünce özgürlüğü ve kadınların durumu en temel tartışma konularıdır.

Bizim toplumda aile dizgesi (sistemi) gücü olanın, erk sahibinin görüşlerine uygun ve 
çıkarlarını korumaya yönelik işlev görmektedir. Çocuklar ve kadın baskı ve şiddet ile 
sindirilmektedir.

Aile içinde egemen ilişki sevgi yerine korku olunca sorunlar oluşmaktadır. Çocuk evde 
göremediği demokratik havayı okulda da bulamamaktadır. Bunun doğal sonucu otoriteyi 
kabullenme olup, hep otorite arar konumuna düşmektedir. Birileri kendi adına düşünsün ve 
karar versin. Bu anlayış yaygınlaşmaktadır. Bu birey olamamayı ve kendine yabancılaşmayı 
getirmektedir. Kendi görüşlerine yabancılaşma sahte kimliklerle davranmaya neden 
olmaktadır.

Sonuç olarak, sorunların çözümü için aile büyükleri çocukların görüşleri doğru veya yanlış 
olsun dinlemek, anlamak ve dikkate almak zorundadır. Çocuğun ya da gencin istekleri onun 
doğal gereksinimlerinin giderilmesine yöneliktir. Oturup, dinleyerek, tartışarak sorunlara doğru 
çözümler bulunmalıdır. Genç kendi sorunlarını göğüsleyebilecek, çözebilecek konuma gelmeli 
ki sorumluluk bilinci oluşsun, inansın ve umutlu olsun.

BEN CİMBOM BOM’LU 
ATAKAN MUAMMER PEKER, 

2 ŞUBAT 1998 PAZARTESİ GÜNÜ 
20.30’DA DOĞDUM. 
MERHABA DÜNYA...

A £

KÖRFEZ OFSET
Ma tb a a cılık-R ekp.a mcıhk -YaYİÎp^*1^ 

Fatura, Sevk irsaliyesi, Gider Makbuzu, Perakende Satış 
Fişi, Müstahsil Makbuzu, Taşıma irsaliyesi, 

Kartvizit, Broşür, Kitap, Dergi, Gazete, Kaşe, 
PVC Kartlar, Makbuz, Bilet, Davetiye 

ve her türlü baskı işlerinizde güvenebileceğiniz tek isim.

Kadri GÜLER
Mrk.: Gazhane Cad.No : 51/A GEMLİK 

Tel : (0224) 5131797
Şb.: Fomara Meydanı Aytı Plaza No : 66/4 BURSA 

Tel : (0.224) 225 20 67



Eleman Alınacak
Kimya, Makina, Elektronik Mühendisleri 

ve
Kimya yüksek Okulu- Endüstri Meslek Lisesi mezunları 

Askerliğini yapmış olma şartı aranmaktadır, 
ilgilenenlerin 513 30 54 nolu telefona müracaat 

etmeleri

Ankara’daki çekişmeli ihalede arsanın metre karesi 13 dolar 25 centten satıldı Belediye Başkan maaşı 280 milyon liraya yükseltildi.

Belediye
Meclisi toplandıarsası BTSO’nın

Bursa’nın Serbest Bölgesinin Gemlik TÜGSAŞ arazisinde kurulmasının kesinleşmesi 
üzerine Ankara’da satışa çıkarılan 1065 dönümlük arsa ihalesini BTSO kazandı. Arsanın 
yüzde 2.5’i Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının, yüzde 2.5’i Gemlik Ticaret Borsası’nın 
yüzde 1 ’i ise Gemlik Belediyesinin oldu.

TÜGSAŞ’a ait 1065 I 
dönüm arazi üzerinde kuru
lacak olan Bursa Serbest 
Bölgesinin arsa ihalesi 
Ankara'da yapıldı? ihaleyi 
170 firmayı temsilen Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası ' 

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER 

Haydi hayırlısı
₺ Günlerdir Bursa basınını meşgul eden Bursa Serbest 
Bölge arsası ihalesi nihayet sonuçlandı.

İki yıldır Bursa gündemini tutan bu konu çekişmeli bir 
ihaleden sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının 
öncülüğünü yaptığı konsersuyumda kaldı.
fe Serbest bölge çalışmaları Türkiye de pek geçer akçe 
değil ama Bursalı işadamları olaya sıcak bakıyorlar.

Bildiğim kadarıyla Mersin ve İskenderun serbest böl
geleri tesisleri bulunmasına karşın hizmet yapmıyor.

P Dileriz Gemlik serbest bölgesi böyle olmaz.
I Gemlik’te ticaret aktivitesini birazda olsa hareketlendi
recek olan serbest bölgenin kurulmasında Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın öncülük ettiğini geçen haftaki yazım
dan sonra Oda Başkanı sayın Kemal Akıt açıkladı.

Akıtın anlattığına göre Gemlik'teki deniz ticareti 
gelişince GEMPORT patronu Muhammer Ağım'a serbest 
bölgenin kurulması için destek istediklerini ve Ağım’ın bu 
işi iki yıldır kovaladığını, son anda BTSO'nın TÜGSAŞ ‘ın 
satışa çıkardığı 1065 dönümlük arsaya talip olunca çek
işme ile prodösürün uzayacağı endişesi içinde yeniden 
arabuluculuk yaptığını söyledi.
\ Top şimdi Bursa Ticâret ve Sanayi Odasında.
? Cuma günü yapılan ihaleden sonra TÜGSAŞ ile 
BTSO arasında protokol imzalandı.

. Kısa bir zaman sonra serbest bölgenin kurulacağı 
alanda alt yapı çalışmalarına başlanacak.

Bu nedenle TÜGSAŞ çevresinde arsa fiyatları fahiş 
bir şekilde arttı. ■

Görüyoruz ki birçok firma Gümrüklü olarak girilen bu 
bölgeden pay kapmak için kolları sıvamada.

Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası ve 
Gemlik Belediyesi arsadan sembolik paylar aldılar.
L Dileriz bu paylar ileride kurumlarımıza kazanım 
sağlar.
I Gemlik serbest bölgesinin işadamlarına, Gemlik'e 
hayırlı olmasını diliyorum.

' 1 Şubat 1938 günü Atatürk tarafından işletmeye 
açılan Gemlik Sunğipek Fabrikası sessiz sedasız el 

, değiştirdi.
Yıllardır satılık olap ancak özel sektör tarafından 

cazip bulunmayan Sunğipek’i TEKEL aldı.
Sunğipek’in Gemlik’te yeri büyüktür.
Onun en büyük özelliği ekonomiye katkısı yanında 

genç cumhuriyetin , modern Türkiye'nin insan tipini 
yetiştirmedeki öncülüğü olmasıdır.

Kadın ve erkeğin sosyal olarak rahatlıkla kaynaştığı o 
I çatının altında kuruluşundan yıllar sonra yuvarlak salon- 
I daki Hüseyin Zerenfin yağlı boya tabloları bir zamanlar 
I perde -ile örtüldü, sonra o tablolar Sümerbank müzesine 
[ diye söküldü.

Sunğipek’te çalışan binlerce işçi ve memurun acı tatlı 
I birçok anısı vardı.

Sunğipek’in Gemlik'te önemli bir yeri vardı.
I Ama bu süreç bitti yerini şimdi yeni bir sürece bırakıy- 

or
Hoş geldin Tekel. Geldin ama çalışanların hakkını 

I vererek gel.

Ortak Girişimi kazandı.
Geçtiğimiz hafta Cuma 

günü ' ■ TÜGSAŞ . Genel 
Müdürlük binasında 
yapılan ihaleye Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası 
adına başkan Celal

Sönmez. BURSBAŞ adına 
BİŞAŞ Genel Müdürü Orhan 
Yıldırımçakar katıldılar. 
TÜGSAŞ adına Genel 
Müdür Oktay Vural'ın 
katılımı sonucu yapılan iha
leyi arsanın metre karesine 

Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı 
İsrail’de
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt 
Bursa İşadamları 
Derneği'nin düzenlediği bir 

•organizasyon.ile İsrail'e 
gitti.
İsrail'in Tel Aviv kentindeö- 
11 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenen İsrail - 98 ihraç 
ürünleri Fuarına Bursalı 
işadamları ile birlikte katıldı. 
İsrail'in ticaret ve sanayisi 
konusunda incelemeler de 
yapacak olan 
işadamlarının yarın 
Bursa'ya dönmesi bekleni 
ypr,
Devir nedeniyle Ankara’dan 
bugün heyet geliyor.

TEKEL’ciler 
Sunğipek’te
Atatürk tarafından 1 Şubat 
1938 yılında işletmeye 
açılan Gemlik Sunğipek 
Fabrikası özelleştirme kap
samında bir başka kamu 
kuruluşu olan TEKEL'e 
devredildi.

Haberi Sayfa 3’te

,13 dolar 25 centlik teklifi ile 
BTSO kazandı.

BİSAŞ Şirketler Grubuna 
bağlı BURSBAŞ ise 12 dolar
lık teklifini yükseltmedi.

Haberi Sayfa 3’te

İlk çalışmaları Ticaret ve 
Sanayi Odası başlattı.

Kemal Akıt 
“Serbest 
Bölge’nin 
öncüsüyüz”
Gemlik Ticaret ve Sanayi ; 
Odası Başkanı Kemal Akıt,, 
geçen hafta gazetemizde 
çıkan yazı üzerine yaptığı 
açıklamada, Gemlik 
TÜGSAŞ arazisinde kurula
cak olan serbest bölgenin 
oluşması için ilk çalışmaları 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odasının başlattığını, bu 
konuda Bursa'da üç 
toplantı yaptıklarını söyledi.

Haberi Sayfa 3’te 

Gemlik Halk 
Dansları Bursa 
birincisi
Bursa Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü'nün düzen- 
l'emiş olduğu Bursa 
yöresindeki dernekler 
arasında yapılan folklor 
yarışmasında-Gemlik Halk 
Dansları ve Folklor Derneği 
rakiplerine fark atarak 
■Bursa II Birincisi oldu.

Haberi Sayfa 3'te

Belediye Meclisi Şubat 
ayı toplantılarının birincisi 
geçtiğimiz hafta yapıldı. 
Toplantıda Başkan Nuretin 
Avcı'nın maaşı 285 milyon 
liraya yükseltildi.

5 Şubat 1998 Perşembe 
günü toplanan belediye 
meclisinde 25 Arahk'ta 
yapılan toplantı tutu- 
nağının okunarak ka|bul 
edilmesinden sonra, gün
demin maddelerine geçil
di.

İçişleri Bakanlığı Mali 
İdareler Genel
Müdürlüğünün genel 
tebliğine göre, nüfusu 50- 
100 bin arasında olan ilçe 
belediye başkanlarının 
■maaşlarının 285 milyon lira 
olarak belirlenmesi

[Akciğer iltihaplanması teşhisi konuldu.

Gemlik 2. Noteri 
yaşamını yitirdi

İki hafta önce Burhan 
Bozkurt'un Orhangazi'ye 
atanmasıyla boşalan 
Gemlik 2. Noterliği 
görevine getirilen Noter 
Reşad Kuşoğlu, yaka
landığı rahatsızlıktan kur
tulamayarak yaşama 
veda etti.

Geçtiğimiz cumartesi 
günü rahatsızlanarak 
Bursa Tıp Fakültesi 
kaldırılan . . Reşat|
Kuşoğlu'na akciğer ilti 
haplanması teşhisi konul- 

IRAK’LA SAVAŞTA AMAÇ “KÜRT DEVLETİ.” 

AZİZ TÜRK MİLLETİ!...

AÇ GÖZÜNÜ.

UNUTMA!
SEVR ÖLÜM FERMANINDI,
DOĞUMUN LOZAN.
BEDELİ ATA’NIN VERDİĞİ CAN.

DÖKTÜĞÜ KAN...
ŞJnan

nedeniyle. Başkan 
Avcı'nın maaşının 1 Ocak 
1998 tarihinden geçerli 
olmak üzere 285 milyon 
lira olması, oybirliği ile 
kabul edildi.

Başkan Avcı'nın maaşı 
daha önce 240 milyon lira 
idi.

Gündem gereği daha 
sonra, belediyede görev 
yapan memurların bulun
dukları dereceden son 
kademeye gelmeleri 
nedeniyle Zabıta 
Müdürlüğü'ne 20, İtfaiye 
Müdürlüğüne 18 ve diğer 
muhtelif yerlere de 10 
memur için Bakanlıktan 
kadro istenmösi 
görüşülerek kabul edildi.

| du. Tedavisine başlanan 
'noter yapılan tüm müda
halelere rağmen kurtarıla
madı.

1943 yılında Hatay'da 
doğan Reşat Kuşoğlu, 23 
Ocak tarihinde Eğridir 
noterliğinden Gemlik 
noterliğine atanmıştı.,

Evli ve bir kız çocuk 
babası olan Reşat 
Kuşoğlu 7 Şubat günü 
doğum . yeri olan 
Hatay'da toprağa verileli. J
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Çağlar DYP’ye dönüyor mu?

Bursa’da geçen haftanın önemli 
olayı, BUSiAD’ın “başarı ödülü"nün 
Cavit Çağlar’a verilmesiydi. Kuşkusuz 
Sayın Çağlar, başında bulunduğu şir
ketler topluluğunun yerel, ulusal ve 
uluslararası alanda gösterdiği perfor
mans nedeniyle ödülü hak etmiş bulun
maktadır.

O arada BUSiAD’ın, geçmiş yıllarda 
eleştirilere uğrayan öykünmeci tavrın
dan vazgeçerek, adıyla bağlantılı ve 
daha inandırıcı seçimler yapmış 
olmasını da takdirle karşılamak gerek.

Evet, Cavit Çağlar “işadamı kim- 
I iğ i”y le ödülü hak etmiştir. Ama öte 
yandan o, “siyasetçi” kimliğiyle de 
zaman zaman Bursa ve Türkiye gün
deminin üst sıralarında yer alabilmiş 
biridir. Hatta bu kimliği, -başarılı 
‘medya patronluğu’nun da devreye 
girmesinden sonra- işadamı kimliğinin 
daha da önüne geçmiş bulunmaktadır.

Sayın Demirel’in çok yakını olarak 
DYP’de üstlendiği işlev ve ârdından 
Çiller’e muhalefetiyle kamuoyunun 
ilgisini uzun süre üzerine çeken Çağlar, 
bir süredir “bağımsız” ve biraz da 
“suskun”, ANASOL-D koalisyonuna 
destek vermekle yetinmekte; ancak, 
-anlaşıldığına göre- Çankaya ile yakın 
ve güçlü ilişkilerini, kesintisiz 
sürdürmekte idi.

Nitekim son yılların ateşli hukuk 
devleti savunucusu Sayın Demirel, 
-hukuksal açıdan ‘maluliyet’ine 
karşın- geçtiğimiz sonbaharda 
Bursa’ya gelerek Yeşilşehir’in temelini 
atmakta sakınca görmemişti -bu arada 
belirteyim, Danıştay, idare 
Mahkemesi’nin ÇED Raporu’yla ilgili 
‘yürütmeyi durdurma kararı’na 
yapılan itirazı reddetmiş bulunuyor-.

özetlemek gerekirse, son zamanlar
daki geriye çekilmiş görüntüsüne 
karşın, Çağlar’,ın siyasetçi kimliğinde 
fazlaca aşınma olmadığı bir gerçek...

■ * * *

Son zamanlarda, bir süredir 
“bağımsız” ve biraz da “suskun” bek
lemekte olan Cavit Çağlar’in, bu konu
mundan sıkıldığına ilişkin belirtiler 
gözleniyor, örneğin geçen cuma günkü 
Radikal’de yayımlanan habere göre, 
Çağlar yeniden DYP’ye dönme 
niyetinde.

Deniliyor ki:
“REFAHYOL Hükümetl’nin kuru

luşundan önce DYP’den ayrılan ve 
bugüne kadar bağımsız kalmayı ter
cih eden Bursa Milletvekili Cavit 
Çağlar’in dönüşüne karşı çıktığı 
bildirildi.”

Haberde, Bursa Milletvekilleri Ali 
Osman Sönmezle Turhan Tayan’ın, 
Çağlar’in partiye dönüş olasılığından 
dûyulan rahatsızlığı DYP Genel 
Başkanı Tansu Çiller’e ilettiklerinden 
söz ediliyor. Adı açıklanmayan bir 
yönetici ise, “Bönce partiye dönebilir. 
Ama biraz zamana gereksinim var, 
çünkü parti içindeki tepkiler henüz 
bitmiş değil” demekteymiş.

Anımsayacak olursanız, Çağlar, 
DYP’nin Demirel’li döneminde, kendisi
ni “ikinci adam”lığa aday görmekte ve 
öyle göstermekteydi. Çiller’e dönüşüm 
evresinde bu “ikinci adam”lık özlemini 
biraz daha öne çıkarmış ve “Kasım’a 
kadar ismet Ağabey (Sezgin)” slo
ganıyla, Kasım 1993’te yapılacak 
olağan büyük kongreye hazırlanmakta 
olduğu mesajını vermişti.

Ne var ki koşullar beklentileri doğrul- 
tusunda gelişmemiş ve Çağlar, 
REFAHYOlİ’un kuruluşu öncesinde, 
Çillerle vuruşarak DYP’den ayrılmak 
zorunda kalmıştı.

* ' * *

Peki, şimdi gerçekten bir geri dönüş 
girişimi, ve de olanağı var mı?..

il Başkanı Gazioğlu, Radikal’in 
haberini ciddiye almıyor. Sayın Tayan 
da öyle, “Ayrıldığı günden beri böyle 
bir şey yok. Olsaydı mutlaka 
duyardım. Yani ne böyle bir kontakt 
kurulduğundan haberim var -ki, san 
mıyorum-, ne de Sayın Genel 
Başkan’a herhangi bir yorumda 
bulunmuşluğum” demekle yetiniyor.

Yani Tayan’la Gazioğlu’ndan 
algılanan, Çağlar’in partiye geri 
dönüşünün -hele şu aşamada- pek 
mümkün olmadığr

öyleyse amacı n’ola bü haberin?
Kimilerine göre, Çağlar bir süredir 

aktif siyasetin dışında kalmaktan Sıkın
tılı. Çiller’in başına çorap örme girişim
lerinin yoğunlaştığı şu evrede partiye 
dönerek, bir kez daha şansını dene
meyi düşünüyor olabilir.

“Evet” diyor bu gibiler “BUSiAD’ın 
ödüllendirilmesi onur verici, ama 
Çağlar’in asıl özlemi siyasette başa 
oynamak. Tam zamanı olduğunu 
düşünüyor olmalı. Bü evrede DYP’ye 
dönebilirse, Çiller’den boşaltıla
cağını umduğu koltuğa bu kez otur
ma şansını bulabileceğini umuyor 
belki de.”

Doğru veya değil/bunû zaman 
gösterecek. Ancak yakın gelecekte, 
Sayın Çağlar’in yeniden kispet kuşanıp 
siyaset meydanında peşrev atarken 
görürsek, şaşırmayalım...
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KAYIP
Gemlik İlçe Trafik 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Leyla YAĞIZ

Yeni 
tasarruf 
genelgesi
Başbakaq Mesut Yılmaz, 
ekonominin İç ve dış dengeleri 
ile bütçe denkliğinin sağlan
ması bakımından kamu açık
larının azaltılmasının önemini 
vurgulayarak, geniş kapsamlı 
bir tasarruf genelgesi yayın- , 
ladı.
Bütün bakanlıklar ve İlgili birim
lere gönderilen genelgeyle 
getirilen düzenlemelere göre; 
- Kamu kurum ye kuruluşları 
bütçeden kendilerine ayrılan 
kaynakların üzerinde harca
ma yapmayacaklar.
- Yatırımlar yıl içinde tamam
lanacak ve ekonomiye geri 
dönüşü kısa sürede olacak 
projelereöncelik tanınacak. 
- Kuruluş faaliyetleri açısından 
fonksiyonlarını yitirmiş birimler 
İle verimli kullanılması mümkün 
olmayan bina ye tesisler tas
fiye edilecek.
- Kamu kurum ve kuruluştan 
yatınm programında yer alan 
projeler için DPT'nin uygun 
görüşü ve Başbakanlık'tan izin 
almak suretiyle ihale yapabile
cekler.
- Her türlü döşeme ve demir
baş alımlan için. . 
Başbakanlık'tan izin alınacak, 
eğitim ve sağlık amacıyla 
olanlar dışında televizyon, 
video, müzik seti ve bunlar gibi 
hizmetle doğrudan ilişkisi

. bulunmayan cihazlar hiçbir 
surette satın alınmayacak. 
Genelgenin getirdiği diğer 
bazı düzenlemeler de şöyle :,

. Yurtiçi ve yurtdışı geçeci 
görevlendirmeler zorunlu

. hallerde yapılacak.
- Yurtdışına yabancı dil kursu 
ve gezi amaçlı 
görevlendirmeler kesinlikle 
yapılmayacak.
- Kamu kurum ve kuruluşlann- 
cd yurtiçi ve yurtdışında hiçbir 
suretle lojman, memur evi, 
kamp, kreş, eğitim, dinlenme 
ve benzeri sosyal tesis satın 
alınmayacak, kiralanmaya
cak ve yeni inşaat yapılmaya
cak.
Genelge, kamu araçlarının 
özel amaçla kullanımını 
engelleyecek önlemler alın
masını da öngörüyor.
Yeni telefon ve faks hatlarının 
temin edilmeyeceğinin 
bildirildiği genelgeyle, telefon 
faturalarının her defasında ilgili 
birim amirince kontrol edilmesi 
isteniyor.
Başbakan Mşsut Yılmaz'ın - 
ygyınlgdığı tasarruf genelge
siyle kamu kurum ve kuru
luşlarının temsil-tören ve ağır
lamalarıyla ilgili zorunlu harca
maları da başbakanlığın iznine 
bağlandı.
- Ulüsal ve uluslararası toplan
tılar ile cumhurbaşkanı, 
başbakan ve bakanların 
himayesinde icra edilen 
toplantılar haricinde hiçbir 
yere çiçek gönderilmeyecek. 
- Yılbaşı ve bayram dönem
lerinde kamu görevlileri 
tarafından gönderilecek 
tebrik, telgraf ve benzeri 
giderler kamu tarafından 
ödenmeyecek.
- Bakan, müsteşar, müsteşar 
yardımcısı, kurum ve kuruluş 
başkanları ve rektörler dışında- , 
ki makamlar için Hiçbir şekilde 
günlük gazete alınmayacak,' 
alınacak gazeteler de pro
mosyonsuz olacak.
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki yatırım
lar ise genelge kapsamı dışın
da tutuldu. (A. A.)

“-Her şeyin bir ve tek şey olduğunu asla unutma. 
Simgelerin dilini unutrha. Ve özellikle, “Kişisel 
Menkıbe’nin sonuna kadar gitmeyi unutma.

-Ama şimdi sana küçük bir öykü anlatmak istiyorum.
Bir tüccar Mutluluğun Gizi’ni öğrenmesi için oğlunu 

insanların en bilgesinin yanına yollamış. Delikanlı bir 
çölde kırk gün yürüdükten sonra, sonunda bir tepenin 
üzerinde bulunan güzel bir şatoya varmış. Söz konusu 
bilge burada yaşıyormuş.

Bir ermişle karşılaşmayı bekleyen bizim kahraman, 
girdiği salonda hummal bir manzarayla karşılaşmış 
Tüccarlar girip çıkıyor, insanlar bir köşede sohbet ediyor, 
bir orkestra tatlı ezgiler çalıyormuş; dünyanın dört bir 
yanından gelmiş lezzetli yiyeceklerle dolu bir masa da. 
varmış. Bilge sırayla bu insanlarla konuşuyormuş ve 
bizim delikanlı kendi sırasının gelmesi için iki saat bekle
mek zorunda kalmış.

Delikanlının ziyaret nedeninin açıklamasını dikkatle 
dinlemiş bilge, ama Mutluluğun Gizi’ni açıklayacak: 
zamanı olmadığını söylemiş ona. Gidip sarayda dolaş
masını, kendisini iki saat sonra görmeye gelmesini salık 
vermiş.

‘Ama, sizden bir ricada bulunacağım’, diye eklemiş 
bilge, delikanlının eline bir kaşık verip sonra bu kaşığa iki 
damla sıvıyağ koymuş. ‘Sarayı dolaşırken bu kaşığı eli - 
nizde tutacak ve yağı dökmeyeceksiniz.’

-Delikanlı sarayın merdivenlerini inip-çıkmaya 
başlamış, gözünü kaşıktan ayırmıyormuş. iki saat sonra 
bilgenin huzuruna çıkmış.

‘Güzel, demiş bilge, peki yemek salonundaki Acem 
halılarını gördünüz mü? Bahçıvan Başı’nın yaratmak için 
on yıl çalıştığı bahçeyi gördünüz mü? Kütüphanemdeki 
güzel parşömenleri fark ettiniz mi?

-Utanan delikalı hiç bir şey görmediğini itiraf etmek 
zorunda kalmış. Çünkü bilgenin kendisine verdiği iki 
damla yağı dökmemeye çabalamış, başka bir şeye dikkat 
edememiş.

‘öyleyse-git, evrenimin harikalarını tanı’; demiş ona 
bilge. ‘Oturduğu evi tanımadan bir insana güvene
mezsin.’

içi rahatlayan delikanlı kaşığı alıp sarayı gezmeye çık
mış. Bu kez, duvarlara asılmış, tavanları süsleyen sanat 
yapıtlarına dikkat ediyormuş. Bahçeleri, çevredeki 
dağları, çiçeklerin güzelliğini, bulundukları yerlere 
yakışan sanat yapıtlarının zarafetini görmüş. Bilgenin 
yanına dönünce, gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlat
mış.

‘Peki sana emanet ettiğim iki damla yağ nerede?’ diye 
sormuş bilge.

Kaşığa bakan delikanlı, iki damla yağın dökülmüş 
olduğunu görmüş. .

‘Peki, demiş bunun üzerine bilgeler bilgesi; ‘sana 
verebileceğim tek bir öğüt var : Mutluluğun Gizi 
dünyanın bütün harikalarını görmektir, ama kaşıktaki 
iki damla yağı unutmadan. ’

Çoban ağzını açıp konuşmadı. Yaşlı kralın anlattığı 
öykünün anlamını kavramıştı. Bir çoban gezmeyi seve
bilir, ama koyunlarını aşla unutmaz.”

Okuduğunuz bu öykü Paulo Coelho’nun SİMYACI 
isimli kitabından olduğu gibi aktarılmıştır. Aynı kitabın bir 
başka yerinde de şöyle yazıyor:

“-Bilgeler, doğal dünyanın- Cennet’in bir görüntüsün
den ve suretinden başka birşey olmadığını anladılar. Tek 
gerçek şudur ki, var olan bu dünya, bundan daha 
mükemmel bir dünyanın var olduğunun güvencesidir. 
Tanrı bu dünyayı, insanlar, görülen nesneler aracılığıyla 
manevi öğretileri ile bilgisinin mucizelerini anlayabilsinler 
diye yarattı. Ben buna Eylem diyorum.”

Geçen hafta bu sütunda, Jostein Gaarder’m Sofi’nin 
DÜNYASI isimli kitabından da bir öykü okumuştunuz. ]

Her iki öykü de adı geçen bu iki kitabın ne özü ne de 
özeti. Sadece, değişik bir yaklaşımla bu iki kitaba ilginizi 
çekmek istedim. Okuduğunuz zaman neden bu kadar 
geç kaldık, diye düşüneceğinize inanıyorum.

önümüzdeki hafta yine Sofi’nin DÜNYASI ile 
karşılaşacaksınız. Daha sonra da başka konularda buluş
mak üzere...

NOT : “DANS" başlıklı, geçen haftaki yazıda iki önem
li dizgi yanlışı yapılmıştır.

Doğrusu :
1- Eğer sen bana yardım etmiyorsan ben de ormanı 

yakarım, dedi bu kez yoksul kız.
2- Yoksa ateşi kendisi mi yakmıştı?
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Ankara’daki çekişmeli ihalede arsanın metre karesi 13 dolar 25 centten satıldı

Serbest Bölge
arsası BTSO’nın

l J 'inci Sayfanın devamı 
I Bursa'ya kazandırılması 
planlanan Serbest Bölge 
İçin böylece adım atılmış 
oldu.
1 Ankara'da yapılan 
İhalede konuşan TÜGSAŞ 
Genel Müdürü Oktay 
Vural, Gemlik'teki kullanıl

amaz durumda bulunan 
arazinin metrekaresini 12 
dolardan satışa çıkardık

larını belirtirken, önce 
BİSAŞ'a bağlı olan 
BURSBAŞ'la görüştüklerini 

tardından ise BTSO'nun 
■kurduğu Bursa serbest 
■Bölge işletmeciliği A.Ş. ile 
^görüştüklerini söyledi.

, Vural, görüşmeler 
■ ponunda 1065 metre 

faraziyi, metrekaresinin
13.25 dolardan BTOS'ya 
sattıklarını açıkladı. Genel 

| Müdür Vural açıklamasın- 
| da, “Kullanılmaz durumda 
olan bu araziyi bugünkü 
değeri ile 3 trilyon 100

ilk çalışmaları Ticaret ve Sanayi Odası başlattı.

Kemal Akıt:
“Serbest Bölge’nin 
öncüsüyüz”

Ticaret ve Sanayi 
» Odası Başkanı Kemal 
u Akıt, gazetemiz Sorumlu 
* Müdürü Kadri Güler'in 

köşesinde çıkan yazı 
üzerine açıklama yaptı.

Akıt, Gemlik'e serbest 
bölge kurulması için oda 
olarak büyük çaba har
cadıklarını belirterek, 
“Arsa bulmanın her 
safhasının içinde olduk” 
dedi.
, Gemlik Limdm'nın 
yapılmasından başla
yarak, ilçemizde bir 
serbest bölgenin ihtiyaç 
olduğunu her fırsatta dile 
getirdiklerini söyleyen 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı kemal Akıt, 
konuyu işadamlarına ilet
tiklerini ve BİSAŞ ile GEM- 
PORT sahibi. Muaammer 
Aâım'ın olaya sıcak bak
tığını belirterek şunları 
söyledi:

“Serbest Bölgenin 
kurulması için en uygun 
alanın 1000 donum 
olması gerekiyor. 
Bölgemizde ise bu arazi 
bir TÜGSAŞ işletmesinde, 
bir de Daniş Ekim varls- 
lerinde bulunuyordu.

ı Ayrıca Askeri Hara da 
uygundu.

1996 yılından itibaren 
Gemlik’e serbest bölge 
kurulması İçin Bursa 
Milletvekilleri Kadir 
Güçlü ve Turhan Tayan 
büyük çabalar har
cadılar. öncelikle Askeri 
Hara’nın üzerinde durul

milyar liraya satarak kur
tulduk, hem de 
TÜGSAŞ’ın kasasına taze 
para soktuk. Bu arazi 
bundan sonra hayırlıs ile 
Bı rsalı işadamlarının 
hi; netine girecek ve ülke 
ekcnomisine de katkıda 
bulvnacak” şeklinde 
konuştu.

TÜGSAŞ’ın arazi satış 
İhalesine 137 milyarlık 
teminat mektubu vererek 
katılma hakkı elde eden 
BTSO arazinin satın alın- 
masından sonra odaya 
devir işleri İle ilgili ön pro
tokolü de Ankara'da 
imzaladı.

BursalI 170 girişimci fir
manın BTSO öncülüğünde 
Bursa Serbest Bölgesinin 
kurulması için arazinin 
alınması üzerine 
Ankara'da bulunan Oda 
Başkanı Celal Sönmez, 
Başkan vekili Mutlu Urds 
ve Mahmut Yılmaz

du ancak bu arazi alına
madı. Sayın Muammer 
Ağım, arsa konusunda 
büyük uğraşlar verdi. 
Daniş Ekim varisleri yük
sek fiyat isteyince 
üzerinde durulmadı. Bu 
arada TÜGSAŞ çabamız 
sonucu atıl durumdaki 
1065 metrekarelik 
arsasını satışa çıkardı. 
Bunda da Sayın Aâım’ın 
da çabaları yatıyor. 
Sonunda TÜGSAŞ arazisi 
ihale safhasına geldi ve 
metrekaresi 12 dolardan 

a çıkarıldı.
u çalışmalar 

yapılırken, Bursa BTSO 
alıcı olarak devreye 
girdi. Biz işin gecik
memesi için Bursa’da 
tarafları üç kez bir masa 
etrafında topladık. Orta 
hal bulup sonuca 
gidilmesi İçin büyük 
çabalar harcadık. 
Toplantılarda iki tarafın 
da üst düzey yöneticileri 
katıldı. İhale sonuçlandı. 
Hayırlı olmasını diliyo
rum. Bundan sonra 
çabamız limana ve 
serbest bölgeye mevcut 
anayolun demiryolu pro
jesi ile takviye edilme
sidir. Biz, GTSO olarak 
yüzde 10’luk pay istedik. 
Ancak olmadı, yapılan 
ihalenin sonunda tesis
lerin bir an önce kuru
larak serbest bölgenin 
resmiyet kazanması için 
de GTSO olarak yine 
öncü olacağız ve çaba 
harcayacağız.

TÜGSAŞ adına genel 
müdür Oktay Vural ve 
TÜGSAŞ Yönetim Kurulu 
üyeleri İmza attı.

Ihalenlnl kazanılmasın
dan sonra bir açıklama 
yapan oda başkanı 
Sönmez, bu birlikteliğin 
daha sonraki girişimler İçin 
örnek olacağını belirterek 
altyapı çalışmalarına 
başlayacaklarını söyledi.

Sönmez, serbest bölge 
işletmeciliğinin başlangıç 
noktası olan' ihalenin 
oldukça hareketli geçtiği
ni vurgulayarak, “mutlu 
sona ulaşmanın huzuru 
içindeyiz. Görüşmeler 
sırasında gösterdikleri 
anlayıştan dolayı BİSAŞ’a 
ve Sayın Muammer Ağım 
Bey’e teşekkürü borç bili
riz” dedi. BTSO'nun en 
kısa zamanda Serbest 
Bölge statüsüne kavuştu
rulacak Gemlik'teki 65 bin 
dönüm araziyi sanayici ve 

GemMaBK 
Dansları Bursa 
birincisi İSI 
Bursa Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü'nün düzen
lemiş olduğu Bursa 
yöresindeki dernekler 
arasında yapılan halk 
oyunları yarışmasında 
Gemlik Halk Dansları ve 
Folklor Derneği birinci 
oldu.
Yarışmaya Bursa yöresin
den 9 ekip katıldı. Gemlik 
Halk Danslan Folklor 
Derneği yarışmada 100 
puan üzerinden 96 tam 
puan alarak Bursa II 
Birinciliğini elde etti. Bu 
birincilikle Gemlik Halk 
Dansları Folklor Derneği 
Marmara Bölge Finaline 
katılmaya hak kazandı. 
Yarışma, Bursa Kapalı Spor 
Salonunda 7 Şubat 1998 
Cumartesi günü saat 
lO.oö'dan İtibaren 
gerçekleştirildi.
Ekibimize ödül olarak 
kupası törenle verildi.

İşadamlarının hizmetine 
sunacaklarını anlatan 
Sönmez, ortak girişim 
grubuna katılımların çok 
canlı olacağını Ümit ettiği! 
söyledi. Sönmez, girişim 
grubunun katkılarıyla 
Bursa'ya bir hizmet daha 
kazandırmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade etti.

İhaleye katılan BİSAŞ 
A.Ş. Genel Müdürü Orhan 
Yıldırım Çakar'ın ise 
sonuçtan Bursa'nın 
kazançlı çıktığına dikkat 
çekerek, BlSAŞ'ın Bursa’ya 
serbest bölge kazandırma 
konusunda çalışmaları 
bulunduğunu hatırlatarak, 
“Biz ihaleye katıldık, ihale 
aşamasında BTSO’nun 
önderliğinde oluşturulan 
grubun çalışmalarını 
sürdürebilmesi için, bizim 
de konuya sağduyulu 
yaklaşımımızla, ihale 
Bursamız için en uygun 
şartlarla sonuçlandı” 
dedi.

Zeytinde 
“wa Kişnili” 
tehlikesi

! Zeytinde görülen ve kara 
i hastalık olarak adlandırılan 
I Kara Koşnili hastalığıyla 
ı mücadelenin ocak ve 
i şubat aylarında havanın 4 - 

13 dereceye ulaştığında 
yapılması gerektiği bildirildi, 

j Kara Koşnilin salgıladığı 
I yapışkan sıvı ağaç 
! üzerinde saprofit mantarlar 
j üretiyor. Ağacın yüzeyinde 
bir siyahlık oluşmasına 
neden otan hastalık 
ağacın fotosentez yap; 
masını engelleyerek, 
sonuçta ağacı kurutuyor. 
İlçe Tanm Müdürlüğünden 

: yapılan açıklamaya göre, 
çiftçilerin uygun hava 
koşullarında zararlıyla 
mücadele etmeleri İstendi.

Amatör yat 
kaptanlığı 
kursu yine 
açılıyor

Amatör Denizici Yat 
Kaptanlığı kursu 21 Şubat 

11998 günü başlayacak ve 
| bir ay sürecek.

Cumartesi pazar günleri 
yapılacak olan kursa katık 

j mak isteyenlerin Amigo 
] Denizcilik firmasına başvur
maları gerektiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Mustafa Toplu, 7. si 

j açılan ve büyük ilgi gören 
kursa katılımların yoğun 

[ olmasının beklendiğini 
söyledi.

= Gonca YERLİ YURT =

Ne diyorsunuz?
Çarkıfelek'te tüm sessiz harfleri çıkan Haldun 

Taner'in unutulmaz eseri Keşanlı Ali Destanı'na 
Keşanlı İle Dostane diyen “kültürlü' yarış
macılara, kendi halinde bir hastabakıcıyken bir 
tesadüf eseri Akbank reklamlarında rol alarak 
şöhreti yakalayan Kenan'ın bir dizide oyna
masını ve ardından eşinden boşanmasını.

Ünlü (I) Kumkapı cinayetinde kim vurduya 
giden zavallı adamın dul karısı Gülten 
Kızılkaya'nın dergilere verdiği şuh pozlara.

Kumkapı'nın diğer olay kadını Zeynep 
Uludağ'ı dizi ve sunuculuğun ardından Gülten 
gibi soyunmasına.

Bu iki “olay (!) kadım" canlı yayında bir 
araya getirmeyi yılın televizyonculuk olayı diye 
lanse eden özel kanallara.

İbrahim Tatlıses'in en zengin 250 Türk lis
tesinde yer almasına. Bili Clinton'ın Monica'yı 
unutturmak için Körfez'de savaş çığlıkları 
atmasına^

Hülya Avşar'ın Zehra bebek ve kendini gün
dem dışı bırakma çabasına. Harun Kolçak ve 
Yıldız Tilbe'nin bağımlılıklarından kurtulmalarıyla 
yeni kasetlerinin çıkışının aynı tarihe rastla
masındaki tesadüfe (I).

Türkiye'nin Hakan'ının Star ana haber bül
tenini sunmasına.

Küçük İbo, Küçük Onur, Seda Sayan ve bi 
limum arabeskçinin çevirdiği televizyon diziler
ine.

Yeniden tencere, tava, tabak, kaşık, çatal 
furyasına kapılan gazetelere.

Işılay Saygın'ın namus bekçiliğine soyun
masına.

Sibel Çan'ın Televole'de yayınlanan ma 
ceratanna.

Doğum günü partileri, dansları ve tutuklan
malarıyla Titancılara, Sadettin Teksoy'un 
İngiltere'de Diana'nın ölümünün ardındaki sim 
araştırmasına (I).

Kumaranelerdeki dayak olayına.
Kısaca, Monica'ya, ibo'ya, Seda'ya, 

Kenan'a, Titan'a, tencereye, tavaya, 
Zehra'ya, Televole'ye, Gülten Kızılkaya'ya ne 
diyorsunuz?

Vallahi ben hiçbir şey diyemiyorum...

Paylaşmak için 
e-mail gonca@asel.net.tr 
fax: 2337418

Gemlik. Firkateyni
Hayırlısıyla Geliyor

U.S.A.’dan hareket eden GEMLİK FİRKATEYNİ 
yakında karasularımıza gelecektir. Bundan yıllarca 
evvel Türk Donanmasına katılan ve çok iyi vazifeleri 
gören “GEMLİK DESTORYERi” Gemlik’e davet 
edilmiş ve Gemlik Dosteyeri çok coşkulu bir şekilde 
Gemlik’te karşılanmış, hazırlanan ATLAS Sancak 
zamanın Belediye Başkanı rahmetli Danış EKİM 
tarafından geminin gönderine toka edilmiştir.

Gemlik eskiden beri denizcilik ile iç içe yaşamış 
ve donanmamıza çok miktarda denizci vermiştir. Son 
yıllarda körfezimizde denizcilik gittikçe artmaktadır. 
Körfezde hergün dünyanın muhtelif denizlerinden 
gelen 7-8 gemi demir üstünde yük boşaltmak ve 
almak için sıra beklemektedir. Serbest bölgenin 
faaliyete geçmesi ile de bu hareket gittikçe aktivitesi- 
ni artıracaktır.

Dünyanın bütün denizlerinde GEMLİK ismi ile 
sancak gösterecek olan bu güzel gemiyi şanına 
yakışır bir şekilde ve usulde davet edilerek başta 
belediyemiz olmak üzere bütün teşekküllerimizin işti
raki ile karşılamak ve hazırlanacak atlas sancağın 
göndere toka edilmesini sağlamak milli vazifelerimiz
den biridir.

GEMLİK FİRKATEYNİ vatanımıza ve Türk Deniz 
Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olsun.

Dnz. Kuvvetleri Dz. Yd. Güverte üst. Teğmen 
TEVFİK SOLAKSUBAŞI

mailto:gonca@asel.net.tr
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Her türlü otomatik ve normal 
kaşe ve mühürleriniz 
bilgisayarlı sistemle 

1 günde teslim edilir.

-YAYINCILIK

Gripal enfeksiyonlara 
dikkat edin!

Gripal enfeksiyonlarda artış olduğuna dikkat çekilerek, 
özellikle kış aylarında halkın dikkat etmesi için uyarıldı.Yapılan 
açıklamada ateş, başağrısı, üşüme, titreme, bulantı, kusma, 
eklem ağrısı sorunları yaşayanların daha önemli sağlık 
sorunlarıyla karşılaşmamak için mutlaka hekime başvurmaları 
gerektiği bildirildi.

Gribin, çocuklarda zatürreye dönüştüğü, kalp hastası, 
astım, bronşit, böbrek ve şeker hastalarını daha fazla 
etkilediği, bu tür sağlık sorunu bulunanlar ile çocukların gribe 
karşı özenle korunması, risk altındaki grubun aşılanması 
gerekiyor.

Vücut direncinin yüksek tutulması için de ihtiyaç duyulan 
vitaminler düzenli olarak ve meyve-sebze tüketerek 
alınmalıdır. Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. 
Bulunulan ortamlar havalandırılmak, bebek, çocuk ve yaşlılar 
kalabalık ortamlardan mümkün olduğunda uzak tutulmalıdır.

Aile içi 
şiddete ceza 
uygulanacak

Aile içi şiddete ceza 
uygulanacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin ailenin 
korunmasına dair kanun, 
resmi gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, şiddete 
maruz kalan eş, çocuk veya 
diğer aile bireylerinden biri 
mahkemece çeşitli tedbirler 
alınarak korunacak, koruma 
kararına uymayan kusurlu eş, 
3 aydan 6 aya kadar hapis 
cezasına çarptırılacak. A.A^

*
Düğün ve Nişan 

davetiyeleriniz en kısa sürede 
itina ile basılır.

KORFCZ OFS6T
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

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

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

I Dosya No : 1997/134 Tl.
Satılmasına karar verilen gayrimenkul Gemlik tapusunda kayıtlı Hisar Mahallesi 

Küçükçiftlik mevkii 57 ada 504 parsel 14 de kayıtlı olup 624 m2 miktarlı 
gayrimenkuldür.

Gayrimenkul Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi 57 pafta 504 ada 14 parsel sayılı 624 
m2 miktarlı tarla 1/1000 ölçekli 3 KI imar planı kapsamında olup, inşaat sahasındadır. 
21624 sayılı otopark Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Gemlik Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğünden alınmış 3.8.1987 tarih ve 7/14 notu kat ilave Ruhsatı mimari projeye 
haiz olduğu anlaşılmıştır.

14 sayılı parsel üzerine kurulu villa zemin kat üzerine ilave kat ve çatı yapılarak 
tamamlandığı boş ama kullanılabilir haldedir.

Bina oturma alanı dışındaki arsa bahçe olarak düzenlenmiş ihata duvarları 1.50 mt 
olup harpuşta olarak yerli tip ve kiremit kullanılmıştır. Bahçede BTB mozaik sanat 
değeri olan bir havuz, bir şömine- bir motorlu tulumba, bina zemin kata bitişik alanı 32 
m2 garaj mevcuttur. Bahçeden bina ön cephesinde.ayrı iki kapıdan gidilen bir kapıcı 
dairesi ile daireden ibarettir. Zemin daire iç taksimatı teras, salon, 2 oda hol, mutfak, 
banyo ve tuvaletten ibarettir. 100 m2 alanlıdır. Zemin kapıcı dairesi iç taksimatı teras, 
oda, antre, mutfak tuvaletten ibarettir. 28 m2 dir.

1. Kat bahçeden arka cephe kapıdan merdiven boşluğuna oradan da zemin daire 
geçirilir ve merdivenle 1 kata çıkılır. Budun üstünde de çatı arası katı düzenlenmiştir. 
Salon 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, kapalı cumba ve balkondan ibarettir. Çatı arası 
ile birlikte alanı 152 m2 dir. Her iki kat daireler şöminelidir. Kaloriferli olan binanın kapı 
ve kasa ve kanatları mobilya olup pencereler doğramaları da kemerli som ahşap ve 
verniklidir. Oturma mahalleri balık sırtı ahşap parke, ıslak mahaller taban ve duvarları 
seramik kaplıdır. Elektrik, su mevcut olup denize takriben 120 mt. uzaklıktadır, üst 
katları deniz manzaralıdır. Gemsas olarak tanınan dinlenme ve sayfiye yerinde 
bulunmaktadır. Ulaşım kolaydır.

1- Bina kıymeti 312 m2 x 60.000.000.TL (M2) 18.720.000.000.- Tl.
2- Arsa kıymeti 624 m2 x 25.000.000. TL (M2) 15.600.000.000.- Tl.
olup toplam olarak 34.320.000.000 TL. kıymetindedir.

Satış Şartları:
1- Satış 03.04.1998 günü saat 10.00’den 10.15’e kadar Gemlik Hükümeti binası 

• önünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
H ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa aİacaklan mecmuunu ve satiş masraflarını geçmek 

şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın tahahhüdü baki 
kalmak şartıyla 13.04.1998 günü aynı yerde saat 10.00 -10.15 da ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

12- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20 i 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 verilebilir. 
Tellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkül üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm alıcılar ve kefiller teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ye diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce 
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

• 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 97/134 T. satış sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

icra Müdürü
(İc. İf. K. 126) 04.02.1998
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



10 Şubat 1 yy» salı Sayfa: 5

MStrçnn F.
»pırçkuB
DeftaniıtiB 
ı bir tepsi E 
Sözkon^E

ı kafama» 
arşılaşnrç I 
JhbetefyK 
mm döıt ü ■ 
m masam 
j yormuş ti 

saat bete M

anı dMakl 
ıçıklayacat 
ayda te* 
mesın'sa»!

ryeeMerç| 
u kaşığa iiB 
kaşığı ei-F 

)-çıkmajıl 

saat sm | 

daki A»rj 
ratmak» 
hanemi!

tirat etmeli 
verdiği t r 
jeyedite!

demiş oit I’ 
ı güve»

tmeyeai 
eyen sandl 
çevredeki I 
ın yerlere I 
s B/toenm I 
ırö anlat-1

tdeîdye ı

dökülmüş I 

ie».‘sanal 
uğun Gizil 
a kaşıkta*

İm anlattnl 
meyi seve “

ın SİMYACI 
nı kitabın t* y 

görüntüsün I 

mladıiaı.Tdf. 
ından dahal 
jvencestfl 
ir arac^l 
niayabfcfr?

BgBBmsü
Muzaffer Giirbağa 

Eğitimci
SPORDA FANATİZM

Maçlarda yaşadığımız, televizyonda görmeye 
alıştığımız şiddet görüntülerinden bazı mesajlar 
almak gerekir diye düşünüyorum.

Taraftar çabuk ve kolay dolduruşa gelmektedir, 
özellikle kulüp yöneticilerinin, basın ve görüntülü 
medyanın maçın gerilimini yükseltici etki yaptığı 

'biliniyor.
Rakip takım oyuncuları ve seyircileri kıyasıya 

eleştiriliyor, küfür ediliyor. Eğer rakip takım kendi 
takımlarını yenerse onlara sahanın mezar olacağı 
iletisi gönderiliyor. Sadece rakibe mi? Değil. Bir 
maç önce bağrına bastığı, alkışladığı sporcuyu 
hata yaptığı ve takım yenilgiye uğradı diye yuh 
çekilmekte, dövülebilmekte 1İr. Tuttuğu takımın 
yenilmesi tabii ki taraftarı üzeı, sinirlendirir. Bireysel 
tepkilerle küçük boşalımlar zararsızdır. Ancak 
taraftarın ruhsal di 'umunun böyle gel, gitler yap
ması sağlıklı mı? Medyanın, her grubun spor 
gazetesi çıkarmasının nedeni ne olabilir? Okur 
sayısını arttırarak ekonomik kazanç sağlama isteği 
olabilir mi?

Olumsuz bir tutum olmasına karşın fanatizm 
besleniyor ve körükleniyor. Tribünlere asılan 
bezlerdeki yazılara bakalım.

“Gültepeli Fanatikler”, “ölmeye, ölmeye, 
ölmeye geldik”, “canımız, kanımız, inancımız 
herşeyimizsin sen ey şanlı Fenerbostan”

Fanatizm bir uç durumdur. Olağan değildir, 
hastalıklıdır. Bunu oluşturan bir yığın neden var. 
Kişiliği tam oluşmamış, yetişkin olamamış, çocuk 
kalmış, takımla özdeşleşip onun başarısından 
adeta kendi başarısı imiş gibi pay alıp sevinen, yal
nızlığın ürkütücülüğünden çekinip, bir gruba ait 
olma duygusunu taşıyor olmanın güvenliliği, kişi- v 
lerin saldırganlık dürtülerine yanıt bulma, bir başka 
kızgınlık durumunu maça transfer ederek öfkenin 
dışavurumu. Geçim sıkıntılarından, sorunlarından 
biriken toplumsal adrenalinin artması v.b.

Sporda yenmek, yhnilmek bir de berabere 
kalmak var. Her üçüncü de aynı tepkiyi vermek 
olanaksız, Ancak seyir zevkini yok etmeyelim. 
Kontrollü ve dengeli davranalım, öfkelerimiz, tepki
lerimiz sağlıklı olmak zorundadır. Yoksa fanatizm 
sporu teslim alacak.

Kahve soğuk 
algınlığının ilacı

YARI ŞAKA YARİ CİDDİ
Bu Nasıl Bayram 

Böyle!
Politik yaşamda, sevgi, saygı hoşgörü 

giderek yok oldu.
Zaman içerisinde inşallah düzelir 

derken, maalesef kin ve nefrete döndü.
Ayni siyasi kulvarda yarışan parti,lider

leri ve yöneticileri, birbirlerine tahammül 
edemez oldular.

Dini Bayramlarımızın geleneksel barış 
ortamı bile, bu nefret seline engel olamı 
yor.

öfke nöbetinden kurtulamayan 
Liderler, Bayramda bile kendilerini tuta
madılar.

Verip, veriştirdiler.
Bazı partiler ile küs oldukları için, 

bazıları ile de Anayasa Mahkemesi kararı 
nedeni bayramlaşmadılar.

Birbirleri ile bayramlaşanların bile, 
diken üstünde oldukları yüz ifadelerinden 
belli oluyordu.

İçeride birbirimizi, dışarıda ise 
itibarımızı kaybediyoruz.

önce, (AB)den dışlandık, sonra İslam 
Birliğindeki ağırlığımızı kaybettik, şu 
sıralarda ise Amerika ile ilişkilerde sıkıntılar 
yaşıyoruz.

Tüm bunların sebebi, iç politikadaki 
uzlaşmaz ve kavgacı tutumumuz.

ölke altımızdan kayıyor, ama aklımız 
hala başımıza gelmiyor.

Para ve Ekonomi
Ramazan ayında, gıda maddelerine, 

Bayram öncesinde giyim malzemesine, 
biraz yüklenince enflasyon azdı.

Ocak 1998 ayı enflasyonu:
- Toptan eşyada, (%6.5)
- Tüketici bazında (%7.2) oldu.
Yıllık enflasyon ise,
- Toptan eşyada (%92.5)
- Tüketici bazında (%101.6) oldu.

. Ve. Yeniden üç rakamlı enflasyonla 
tanıştık.

Son (50) yılda, üç rakamlı enflasyonla 
bu (dördüncü) tanışmamız oluyor.

- 1946 da, (Harb sonrası) (104.4)
- 1980 de, (24 Ocak kararları sonucu) 

(% 115.6)
- 1994 de, (5 Nisan kararları sonucu) 

(7.149.6)
- 1998 de, (Kararsızlık sonucu) (7.101.6)
1998 yılı için kararsızlık notunu koy

dum.
Sebebi şu, Hükümet hala (1 yıllık mı) 

(3 yıllık mı) program uygulayacağına 
karar veremedi.

Ayrıca (IMF) ile, anlaşmada sağlana
madı.

Şimdi, özel banka ve bonkörler pusuda 
bekliyor.

Bu kuruluşlardan alınacak, “geri 
ödeme dönemi kısa ve yüksek faizli’’ 
krediler ülke ekonomisini batağa 
sürüleyebilir.

Bu hükümet, böyle bir kararda zorlanır!

Günün Fıkrası
Biletçi kompartimandakilere 

seslendi:
Biletleriniz.”

Pencerenin önünde oturan 
göbekli adam bir kart göstererek:

Mebus” diye gürledi.
Mebusun karşısındaki adam 

da:
Senatör” dedi..

Kompartıman dibinde, varlığı 
ile yokluğu belli olmayan zayıf biri 
ise, yaka cebinden biletini 
çıkartıp biletçiye verirken sırıttı.

Seçmen” dedi.
iç politikada, yetkililer kavga 

ve gerginliklerle halkı oyalıyorlar.
Menfaatlerini uğruna inanılmaz 

ittifaklar yapıyor, bazen de birbir
lerinin gözlerini oymaya çalışıyor
lar.

Ama., iş dış politikaya gelince, 
gerçekler karşısında aciz kalıyor
lar.

işte son Irak krizi bir örnek.
Başbakan ayrı, Başbakan 

Yardımcısı ayrı, üçüncü küçük 
ortak ayrı konuşuyor.

Avrupa Birliği ve İslam 
Birliği’nden sonra Amerika ile iliş 
kilerde de sıkıntı yaşanabilir.

Seçmen tüm bunları dikkatle 
izliyor ve oy vermeye hazırlanıyor.

Sözün Özü
İnsan, 
Talihsizlikten ve 
Mutsuzluktan değil, 
Akılsızlıktan korkmalı.

‘Thomes”

Akıl son derece önemli.
Hem dinde, hem bilimde büyük 

önemi var.
kuran’ı Kerim, hep akıl ve şuur

dan bahsediyor.
Bilim ise, akıl olmadan olmuyor.
Akıllı bir insan, zaman içinde 

şanssızlığın belini de kırar.
Mutluluğu da yakalar.
Ama. Ya aklı yoksa, veya aklım 

kullanamıyorsa her yönden fakirdir.

"uçuk" bir söz
O KADAR, kekemeydi ki, okul 

daki yoklamalarda, “Buradayım” 
diyene kadar çoktan yok yazılıyordu

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. , 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık

Erol GÜRCAY

Busiad ödülü
(BUSiAD) ın yılın işadamı ödülüne, 

Sayın Cavlt Çağlar layık görüldü.
Sayın Çağlar'ın bir de politikacı kim

liği var.
Ama. Politikada başarılı olduğunu 

söyleyemeyiz.
Geçmişte, Bakan olduğu dönemde, 

"eğer başbakan olsam Sümerbank’ı (24) 
saatte özelleştiririm’' demişti.

30 yıllık eski bir devlet memuru 
olarak “Sayın Çağlar ne devleti, ne de 
bürokrasiyi tanımıyor” diye içimden 
geçirmiştim.

Ama. işadamı olarak, Sayın Cavit 
Çağlar bana göre başarılıdır.

- Bir kere cesur davranıyor.
- Çağa uygun yatırım alanlarını, iyi 

seçiyor.
■ Bilmese bile, bilenleri bulmayı 

biliyor.
interbank’ı satınalması ve özellikle 

(NTV) yi kurması, tercihlerdeki 
başarısını gösteriyor.

Bu gün dünyada, yükselen, iki 
değer var.

- Birincisi, Finansman ve 
Bankacılıktır.

■ İkincisi ise, “Haber ağırlıklı” 
medyadır.

Sayın Çağlar bu ikisini de yakala
yarak, rakiplerine fark yapmıştır.

Politik kimliğini eleştirsek de, iş 
adamı olarak hakkını vermek gerekir.

(Titan olayı)
(Titan) saadet zincirinin, felaket 

zincirine, nasıl dönüştüğünü ibretle 
izliyoruz.

■ Elindeki küçük birikimlerini kap
tıranlar,

- Bu zincire katılmak için eylerini 
ipotek ettirenler,

Teselliyi intihar girişiminde arıyorlar.
Bu saadet zincirini kuranlar ve 

yönetenler ise, tokatladıkları paraları 
nerede ve nasıl yiyeceklerini şaşın 
yorlar.

Giren yeni üyenin omuzlarına 
basarak, bir üst gelir dilimine ulaşı 
yorlar.

Yasaların yetersiz olmasından ve 
boşluklarından faydalanarak, 
(otuzbeşbin) üyeye sahip olmuşlar.

Bir anonim şirket gibi, bir çok büyük 
şehirde haftada iki kez toplanabiliyorlar.

Kısa zamanda, çalışmadan yorul
madan başkalarının sırtından mil
yarlar kazanmışlar.

Bir çok ünlü insanı da, üye 
yaparak halkın daha kolay kandırıl
masını sağlamışlar.

Peki, bu gibi olaylar nasıl .önlenebilir.
insanlık geliştikçe, suç çeşitleri, suç 

unsurları suç şekilleri, de gelişiyor.
önlemenin tek yolu, çağdaş 

kanunlardır.
Ve. Hızlı işleyen, Adalet sistemidir.
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Yapılan araştırmalar sonucunda, kişiye enerji ve 
moral veren sıcak bir fincan kahvenin, soğuk algın
lıklarının tedavisinde portakal suyundan daha etkili 
olduğu öğrenildi.
L Bilim adamlarının <100 kişi üzerinde yaptıkları 
araştırmada, bu kişiler üç gruba ayrılıyor. BiFinci 
gruba soğuk algınlıkları döneminde portakal suyu 
veren uzmanlar, İkinci gruba kpfelnsiz kahve ve 
üçüncü gruba da normal kahve İçirdiler. Bilim 
adamları, her üç gruba da bir takım testler uygula
yarak, içtikleri İçeceğin bOlli bir zaman dilimi içinde 
hastada ne tür etki yarattığı gözlendi.

Portakal suyu İçenlerin belli bir zaman dilimi 
i İçinde içtikleri sıvıdan büyük bir destek görmedikleri

ni saptayan bilim adamları, kafeinsiz kahvenin et 
î kişinin daha yüksek olduğunu gördüler. Ancak enerji 
ve moral açısından en etkili İçecek İse kahve olarak 

l saptandı., Bir fincan sütlü ya da sütsüz kahvenin 
, hastaları daha enerjik, dikkatli ve güçlü kıldığını sap- 
t tayan bilim adamları, kahvenin şekerli ya da şeker- 
‘ siz olmasının da bir fark yaratmadığını belirtiyorlar.

Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ey 
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. 
Milli Eğt.Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kqtüp. 
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 
513.1507 
5131414 
5131364 
5131411-5130024 
5131042 
5132360 .
5131186 
5134994

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 
ECZANELER

10 Şubat 1998 

Çamlıca Eczanesi

11 Şubat 1998

Yasemin Eczanesi

Hastaneler
Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

Körfez Taksi 
'Çınar Taksi 
■Güven Taksi 
■Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Gemi Saatleri
Sirked'den gidiş (işgünü):

9.1S - 14715 - 18715 ’
(Tatil): 9.15-14.00-18.15 \

Yalova’dan dönüş: (İşgünü) 
05.60- 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 - 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
, Kabatâ'ş-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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz ,513 12 95
özgaz 514 1700
Tekgaz 513 1637
Öcakgaz 513 1637
Ergaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546
Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 6500
Alevgaz 5134095

Gemlik'te 
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bû hafta:

“007 James Bond”

Tel: 513 13 29

12 Şubat 1998 

Demiriz Eczanesi

13 Şubat 1998 

Serim Eczanesi

14 Şubat 1997 

Özer Eczanesi

15 Şubat 1998 

Balıkpazarı Eczanesi

16 Şubat 1998 

Gemlik Eczanesi
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Genel Kurula Çağrı
S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1997 Yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısı, 15 Mart 
1998 Pazar günü saat 12.00'de Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Salonunda yapılarak, 
aşağıda gösterilen gündemdeki konular görüşülecektir.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde, gelecek toplantı bir hafta sonra aynı yer 
ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımıza davetiye niteliğinde olan bu çağrımız hattında tüm ortaklarımızın 
bilgi edinmesini, toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- Divan seçimi, Genel Kurul evraklarının tasdiki için Divana yetki verilmesi, 

. 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, kabulü veya 
reddi,

4- Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, kabulü veya 
reddi,

5-1997 yılı bilançosu, Kar-Zarar cetveli, 1998 yılı tahmini bütçesinin okunması, 
görüşülmesi, kabulü veya reddi.

6- Yönetim Kurulu kararı ile ortaklan düşürülen üyelerin durumlarının görüşülüp 
karara varılması,

7- Sitenin tam olarak bitirilmesi için ilave aidatların görüşülüp karara varılması
8- 5 asili 5 yedek Yönetim Kurulu, 3 asil, 3 yedek,Denetleme! Kurulu üyelerinin 

iki yıllığına seçimi.
9- Proje harici yapılan işyerlerinin resmiyete dökülmesi için tadilat ruhsatının 

alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Bu işyerlerinin satılması veya takas 
edilmesi konusunda görüşülüp Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

10- Kooperatiflerin 1.1.1998 den itibaren % 1 oranında' KDV ödemeye tabi 
olması nedeniyle, 1998 yılı bütçesine bina maliyetleri üzerinden KDV ödeneği 
konulmasına karar verilmesi,

11 - Dilek ve temenniler
12- Kapanış.
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; Bursa 2000, Haber ve Olay
! Gazetelerine
[ vereceğiniz ilanlarınız için “bir telefonunuz yeterli!”

Körfez Reklam
Tel: (0.224) 513 17 97

Basından Seçmeler Vicdan TOPAKTAŞ

Bursa’nın ‘uğur böceği’
Bursamızın en büyük mesleki örgütü olan 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 
girişimleri ve sayılan 170'1 bulan Bursalı 
firmaların da desteği ile Bursa'ya ‘serbest 
bölge' kurulması için başlatılan çalışmada en 
önemli adım atıldı.

BTSO tarafından kazanılmasından sonra 
TüGSAŞ’a ait Gemlik’teki brüt 1067 dönümlük 
arazinin Oda'ya devri konusundaki ön protokol 
de Ankara'da imzalandı.

Başkan Celal Sönmez daha önce yaptığı 
açıklamasında, "30 yıllık OSB deneyimimiz 
var. Serbest Bölgeyi de yönetiriz” mesajını 
vermişti.

Artık, mühür BTSO’nûn elinde.
Serbest bölgenin kurulacağı arazinin 

ihalesinin kazanılmasının ardından konuşan 
Başkan Sönmez, ilk aşamada araziyle ilgili 
altyapı hizmetlerine hemen başlanacağını 
açıklarken, TüGSAŞ ile yapılan görüşmelerin 
oldukça hareketli geçtiğini, ancak ‘mutlu 
sona’ ulaşmanın huzuru içinde olduklarını 
söylüyor,

Sönmez, özellikle satış ihalesine katılan 
diğer kuruluş BISAŞ'a ve Muammer Ağım'a 

'teşekkürü borç bildiklerini belirterek, en kısa 
zamanda serbest bölge statüsüne 
kavuşturulacak, bu araziyi işadamları ve 
sanayicilerin •„ hizmetine . sunacaklarının 
müjdesini veriyor.

BiSAŞ A.Ş.’nin Genel Müdürü Orhan 
Yıldırımçakar da ihale sonrasında yaptığı 
açıklamada centilmenliğe dönüşen bu' yarışta 
‘Bursa’nın kazançlı' olduğunu vurguluyor..

“Bursamız’a bir serbest bölge 
kazandırmak için çalışmalarımız vardı. Biz 
de ihaleye katıldık. Konuya sağduyulu 
olarak yaklaşmamızla, ihale Bursamız için 
en uygun şartlarla sonuçlandı. Oda’nın 
başlattığı bu girişime destek veriyoruz ve 
sağduyulu olarak hareket ettiğimize 
inanıyoruz” diyor'Yıldırımçakar. işte böylece 
Bursa'da serbest, bölge kurulmasının öyküsü 
centilmen bir yarışla ‘mutlu son’a ulaştı.

Yıldırımçakar'ıri ‘Bursa kazandı’ sözü 
Bursa’nın kazandığının da somut göstergesi 
olmalı...

Serbest bölge için atılan büyük adımla, ev 
sahibi olan BTSO'ya bundan böyle büyük iş 
düşüyor... '

Ti
ilBöylece, ‘serbest bölge’de kurulacak 

modern ve teknolojik sınai tesisler Bursa 
sanayisinin ve üretiminin, teknolojik düzeyinin 
yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Ve de serbest bölge vasıtasıyla, Bursa 
menşeli malların ihracatında, sevkiyat ve 
formalite açısından sürat ve güvenlik 
sağlayacak... Elektronik, optik gibi sektörlerin 
yoğun olduğu “teknolojik serbest üretim 
bölgesi”, Bursa’nın sınai ve tarımsal 
ürülerinin de toplanacağı, ihracata yönelik özel 
bölgelerin kurulmasında da yararlı olacak.. 1

Unutmamak gerekir ki, serbest bölgelerde 
faaliyette bulunan tesisler, ev sahibi ülkedeki 
şirketlerin teknolojik düzeyinin ■ yükselmesine 
de katkıda bulunmaktadır..

Burada unutulmaması gereken en önemli 
konu ise, Bursa’nın öncelikle bir tekstil merkezi 
olduğu..,

Rakamlar ortada,
Türkiye’de kurulu 11 adet sentetik iplik 

fabrikasından 8'inin, Bursa'da bulunmasının 
önemi de yadsınmamalıdır..
. Suni iplik üretim-^kapasitesi Türkiye'nin 
toplam kapasitesinin yüzde 75'ini 'sağlıyor.

Otomotiv endüstrisi, makine imalat sanayii, 
gıda endüstrisi, doğal koşullarıyla verimli bir 
arazi yapısına sahip zengin bir il Bursa.

Rakamlar böyle konuşuyor; -
Serbest bölgelerde sağlanan avantaj ve 

teşvikler arasında, işçi ücretlerinde gelir vergisi 
kesintisi yapılmaması da var;

Grev, ve lokavtın, bölgenin açılışından 
itibaren 10 yıl süreyle yasak olması da var;

Ve bölgede faaliyet gösterecek firmaları, 
yüzde yüz yerli firmalar olabileceği gibi, aynı 
oranda yabancı veya joinf-venture firma olma 
özelliği de, varlar arasında..

Artısı ve eksisi ile Bursa’nın serbest 
bölgesinin mühürü BTSO’nûn elinde artık..

Yazımın başında BTSO'ya. büyük görev 
düşüyor demiştim..

ihracatını yapacağı havaalanı olmayan ve 
de. çevreyolu bitmeyen Avrupa kenti 
Bürsamız'da, böylece • BTSO, katılımcı 
firmalarla gümbür gümbür sesini Ankara'ya 
duyurmada etkili, olacak.

Kabaran nüfusu ile yeni oluşan 
sektörleriyle...

Artık, Bursa’nın ‘uğur böceği’, ‘serbest 
bölgesi’ var...
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Fatura, Sevk irsaliyesi, Gider Makbuzu, Perakende Satış 
Fişi, Müstahsil Makbuzu, Taşıma irsaliyesi, 

Kartvizit, Broşür, Kitap, Dergi, Gazete, Kaşe, 
PVC Kartlar, Makbuz, Bilet, Davetiye 

ve her türlü baskı işlerinizde güvenebileceğiniz tek isim.
Kadri GÜLER

Mrk.: Gazhane Cad.No : 51/A GEMLİK 
Tel : (0.224) 5131797

Şb. : Fomara Meydanı Aytı Plaza No : 66/4 BURSA 
Tel : (0.224) 225 20 67
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Körfez OFSET
MÜHÜRDE, KAŞEDE BEKLEME YOK ■ 

BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHüRÎ

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

[ğesmi Kurum, kuruluş, özel sektör, siyasi partiler, demokratik kurulûşlar ve\esnaftan görüş bekliyorlar Kemal Bengü Caddesinde hizmete açıldı.

en önemli 
itil merkezi

ADD Atatürk Kültür Merkezi Körfez Ofset Bursa’da
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Ankara'ya

oluşan

serbest

kampanyası başlattı
/ Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Atatürk’ün sürekli anılması amacıyla 

“Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Öğrenci Yurdu” yapımı için ilçe çapında kampan 
ya açıyor. Bunun için yarın basın toplantısı düzenlenerek destek istenecek.

İlçemizde ilk ofset 
basımevi Bursa'da, açtığı 
şubesiyle hizmet alanını 
genişletti.

Bir süre önce Fomara 
Meydanı Aytı Plaza'da 
düzenlenen kokteylle 
hizmete giren Körfez 
Reklam Tanıtım ve pro
mosyon. bürosundan 
sonra, Demirtaş Endüstri 
Meslek Lisesi altında bulu

nan Kemal Bengü 
Caddesi, Horoz Apartman 
girişinde ise hafta başında 
Körfez Ofset hizmete girdi.

Gemlik Körfez
Gazetesinin de basıldığı 
Gemlik Körfez Ofset tesis
lerinin Bursa'da şube 
açarak, çalışma alanını 
genişletmesi. Bursa esnafı
na da kaliteli hizmet ver
meyi amaçlıyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
aldığı bir kararla ilçemize 
Atatürk Kültür. Merkezi ve
Atatürk öğrenci
pîjrdu’nun yapılması için 
^önderlik yapmaya karar 
verdi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
Başkanı Hacı önal, bu 
konuda Gemlik’te gerekli 
potansiyelin bulun
duğunu, Atatürk’ün 
düşüncelerinin yaygın
laştırılması, genç kuşak-

lara aktarılmasının kuru
lacak bir kültür merkezi 
ile daha da pekişeceğini 
belirtti.

Yarın düzenleyecekleri 
basın toplantısıyla 
düşüncelerini Gemlik 
kamuoyuna açıklayacak

larını söyleyen Hacı 
önal, dernek olarak tüm 
kurum ve kuruluşlara 
kendilerine destek 
olmaları amacıyla mek 
tup gönderdiklerini belirt
ti. Haberi Sayfa 3’te

ICHP DYP fire veriyor.

ANAP’a yeni 
katılmalar

HAFTAYA BAKIŞ

Acı bir ölüm...

Camcı
Mesut Merkezi’□ Kadri GÜLER

Yeni atılım
Gemlik Körfez Gazetesi 25' yıllık geçmişi olan bir

yayın organı.
E Kurulduğu günden beri kendimi neredeyse Gemlik 
Körfez’e endeksledim.

Körfezin her sayısında, her baskısında bulundum 
desem yalan olmaz.
» Gelişen basım teknolojisinin her aşamasını yaşama 
olanağını elde ettim.
[ Gemlik Körfez ve ona bağlı olarak kurulan matbaa
da el sallama baskı makinasından otomatik tipo ve 
ofset makinaları gördük, kullandık. Bilgi çağının en 
önemli aygıtı bilgisayarları basımevine uyarladık.
V Hurfat tutan, kumpas kullanan eller, artık bilgisa
yarın tuşlarına basıyor.
F Teknoloji büyük bir hızla gelişiyor.

Teknolojinin devleri ülkelerde üretilen makinaları bir 
bakıyorsunuz yakınınızdaki bir işletme getirttmiş.

Bü dünyanın ne denli küçüldüğünü gösteren bir 
olay. Şimdilerde ona globalleşme diyorlar.
g Her küçük işletme, kurulduğundan başlayarak ken
dini yenileme ve büyültme arzusunu taşırlar.

Gemlik Körfez olarak bizler de 1994 yılında ofset 
teknolojisi ile karşılaştığımızdan beri kendimizi yenile
menin, kaliteyi arttırmanın çabası içindeyiz.

Çalıştığımız kuruluşlar kendilerini ISO 9002 gibi 
ı dünya standartlarına taşırlarken, onjara hizmet ederken 

tabii ki kaliteyi düşünmek zorundasınız.
L Kaliteyi yükseltmenin başlıca sorunu insanın da 
kalitesini yükseltmekten geçiyor. Bu da eğitimle oluyor.

İş yaşamında çalışanların eğitimi çok önemli. Bu 
konuda Türkiye'de kurulan Çıraklık Eğitim Merkezleri 
ve Okulları büyük görevler üstlenmelerine karşın verilen 
yanlış eğitimle gerekli randıman sağlanamadığı gibi 
bence zaman israfı oluyor.

Körfez Ofset olarak iş hacmimizi genişletmek için 
Büyük Şehir sınırlarına açıldık.

Ekim ayında Fomara Meydanında bulunan Aytı 
Plaza da açtığımız büro ile Bursa kamuoyu ile tanıştık.

Şimdi matbaamızın bir kanadını, aynı caddenin 
devamı olan Kemal Bengü caddesindeki Orta Camii 
karşında bulunan işyerimizi açarak, iki gündür çalış
malarımızı sürdürmeye başladık.

Gemlik Körfez olarak kendimizi yenilemeye, kalite 
ve teknolojiyi yakalamaya çabalıyoruz.

Bursa geleceği ve iş hacmi çok büyük bir a|an.
Biz de bu alanda kendimize göre bir emek harcama 

ve karşılığını alma çabasında, daha iyiye, daha güzele 
doğru koşuyoruz.

Dört yıldır tek başıma sürdürdüğüm Ofset işlerimde 
destek olanlara, bizleri tercih edenlere teşekkür ediyo
rum. Çağımız iyi ve kaliteli hizmet üretme çağı. 

I Çabamız bu...
Not :Yaşantımin yeni bir dönemecinin başlangıcı 

olan bir geceyi dostlarımla paylaştım. Bizi bu 
gecede yanlız bırakmama nezaketini gösteren tüm 

[sevenlerime teşekkür ediyorum.

kalbine

Anavatan Partisi ’nde 
yapılan basın toplantısında 
ilçe örgütüne yeni katılım
ların olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü _ ANAPİlçe 
Merkezinde yapılan basın 
toplantısına ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, İl Yönetim Kurulu, 
üyesi Faruk Güzel, belediye

meclis üyeleri ve-il genel 
meclisi üyeleri katıldılar.

Cumhuriyet Halk Partisi 
eski ilçe başkan yardımcısı 
Nuri Acı, yönetim kurulu 
üyesi Selda Yüce ile DYP 
Bursa İl delegesi Yüksel 
Kaynak ile ilçe delegesi 
Sedat Aydın partilerinden 
istifa ederek ANAP'a 
geçtiler.

Haberi Sayfa 3’te

yenildi 
ilçemizin tanınmış simaların
dan Camcı Mesut (Mesut 
Soydan) geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşama veda .etti. 
Camcı Mesut'un ölümü 
ilçemizde üzüntü yarattı.

Haberi Sayfa 3’te

Muhsin
Yazıcıoğlu 
Gemlik’te 
konuşacak

İlçemizde modern sağlık 
hizmetleri veren Uzmanlar Tıp 
Merkezi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon ile Ruh Sağlığı 
Hastalıkları konularında 
hizmet verecek iki yeni dok
toru bünyesine aldı. 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. 
Selam! Kocagil ve Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı 
Psikiyatrist Dr. Mehmet 
Demirel'de Uzmanlar Tıp 
Merkezi'nde görevlerine , 
başladılar.

Haberi Sayfa 3’te

Marmara
birlik

[Gazetemiz Sahibi Kadri Güler yaşamında yeni bir sayfa açtı

Mutlu beraberlik
Gazetemiz sahibi 

Kadri Güler, 14 Şubat
cumartesi 
yaşamında 
sayfa açtı.

Atamer 
Tesislerimde

günü 
beyaz bir

Turistik 
yapılan

düğün töreninde yakın
larıyla birlikte yen.1

B.B.P. Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu ilçe
mizde 22 Şubat'ta konfe
rans verecek.

Haberi Sayfa 3'te

izcilik

zeytin 
satıyor

Marmara Zeytin
Satış Kooperatifleri

yaşamını Serap Birlik İle 
birleştiren Güler'i seven
leri yanlız bırakmadılar 
ve doyasıya eğlendiler.

Geç saatlere dek
sûren evlenme
töreninde Birlik ve Güler 
çifti mutlu bir tablo oluş
turdular.

‘Yazıyorum” köşesinde Yılmaz Akkılıç 2, Sayfada
‘Dans” köşesindö Dursun Ergûler 2. Sayfada
“Renkler” köşesinde Gonca Yerliyult 3. Sayfada
‘Yarı Şaka Yarı Ciddi" konularıyla Erol Gürçay 5. Sayfada

kursu ilgi 
gördü

ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından açılan 
izcilik Kursu büyük ilgi 
gördü.

Tarım 
Birliği 

Genel Müdürlüğü İznik depo; 
larında bulunan çeşitli kali
tedeki zeytinleri satışa 
çıkardı.

Satış yarın saat 11.00‘de 
İznik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi depolarındaki 
havuzlar başında yapılacak.

Haberi Sayfa 3’te

BELEŞ OLSUN DA..

Endüstri Meslek

F

Lisesinde 9-18 Şubat tarih
leri arasında açılan kursa 72 
öğretmen başvurdu.

Haberi Sayfa 3’te

BELEŞ OLSUN DA, İSTERSE MEZAR 

OLSUN...
ÖYLE Mİ BAY’IM?

HAYRET!..
DİKTEPE DALMAMIŞLAR...

ŞJnan
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DEMİAD ve TOSAV
KIRKAYAK ve 

KISKANÇ KURBAĞA

, “Bursa Demokrat işadamları 
Derneği" (DEMİAD), henüz pek yeni 
bir dernek. Ayırıcı özelliği, salt 
üyelerinin özlük veya meslek sorun
larıyla ilgili bir örgüt olmamasında. 
Tüzüğüne göre, DEMiAD’ın amaçları 
arasında “ülkemizde demokrasinin 
gelişmesini sağlayacak politikaların 
üretilmesi İçin gerekli çalışmaları 
yapmak” da var.

Yani, bir süre önce AS TV de Yeşim 
Doğan’ın programına telefonla konuk 
olan İMO Bursa Şubesi eski Başkanı 
Necati Şahin'e -ve herhalde yeni 
Başkan’a- göre, muteber olmayan, 
üyelerin “özlük” ve “meslek” sorun
larını aşarak “siyaset”le de uğraşan 
bir dernek.

Bu gibi “kısırdöngüsünde hapsol- 
mayan, bu yoldaki “telkin” ve “dayat- 
ma”lara direnen, var olduğu çevre ve 
Ikenin sorunlarıyla da ilgilenen dernek
lere, şimdilerde “sivil toplum örgütü” 
(STö) denilmekte. STö’ler, yerelde ve 
genelde demokratikleşmeye katkılar 
sağlıyor, örneğin ŞTö'İer olmasaydı, 
“Susurluk olayı” bugünkü kadar bile 
aydınlanamazdı.

özcesi STö’ler, “sürekli aydınlık 
için bir dakika karanlık” vb. eylem
leriyle, -umulan sonuç alınamayacak 
da olsa- Devletin kaba etindeki “çete 
çıbanı”nı deşti, “irin”! akıttı, “ufunet”! 
dağıttı. Artık birtakım karanlık ilişkileri 
yurtseverlik perdesi arkasında gizle
mek, eskisi kadar kolay olmayacak.

DEMiAD’da, v^r olduğu çevre ve 
ülkenin sorunlarına ilgi göstermeyi 
amaçlayan bir STö. bu özelliğini, 
tüzüğünün 2 nci madde ve fıkrasında 
şöyle belirtmiş:

“Demokrasinin bütün kurumlan 
ile sözden işe dönüşüp işletilmesini 
sağlamak, devletin hukuka dayanan 
niteliğinin kökleşmesi, bu niteliğinin 
geliştirilip korunması için çalışmak. 
Bütün bireyler için sosyal adalet ve 
fırsat eşitliğinin sağlanmasına, kişi 
özgürlüğünü ve evrensel hukuk kral- 
larnı temel alan yasaların korunması 
ve geliştirilmesine katkıda bulun
mak. Emek ve sermayenin çıkar
larının dengede ttulması konusunda 
çalışmalar yapmak ve politikalar 
üretmek.”

Bu hafta Bursa'da gündemi etkileye

■SEMLİK KÖRFEZ 
H Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1204 
Fiyatı :20.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

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

Bursa Büro : Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4 No: 66 
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cek bir başka STö'de, “Toplum 
Sorunlarını Araştırma Vakfı” 
(TOSAV).

1996'dan bu yana gelişimini 
sürdüren TOSAV'ın yayımladığı 
“Kamuoyuna Duyuru”nun giriş 
bölmünde, “biz, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Türk ve kürt kökenli 
yurttaşları, toplumumuzun iç ka 
nmalı bir hasta gibi sürekli güç kay
betmesine daha fazla katlanmanın 
tarihsel bir sorumsuzluğu paylaş
mak olduğuna karar vererek bir 
araya geldik” deniliyor.

üzerinde özenle durulması gereken 
bir yaklaşım. Nitekim çeşitli yerlerde 
yapılan bölge tplantılarında, bu bölümle 
ilgili tartışmalar olmuş, “Ortak Anlayış 
Metni”nde değişiklikler yapılması öne 
rilmiş...

TOSAV’ın, 20-22 Şubat tarihleri 
arasında Bursa’da da etkinlikleri var. 20 
Şubat günü 16.00’da, Tayyare Kültür 
Merkezi’nde TOSAV Başkanı Prof. 
Doğu Ergil’in “Biz ve ötekiler- 
Toplumsal Barış” konulu konferansım
la başlayacak etkinlikler, 21 ve 22 
Şubat günleri Safran Otel’de “Ortak 
mutabkat metni”hin tartışılmasıyla, 
sürdürülecek.

TOSAV, İçinde bunaldığımız en 
önemli konuda çıkış yolu arayışlarına 
ciddi katkılar sağlayabilir; buna ihanıyo-. 
rum. Ancak, önceki bölge toplantıların
da da belirtildiği üzere, Kamuoyuna 
Duyuru’nun giriş bölümünde öne 
çıkarılan “Türk ve Kürt kökenli yurt
taşlar” ayrımı, bir anayasal metin öne 
risinde de vurgulanacak olursa, işter 
istemez “iki dominant (başat, baskın) 
millet” kavramı öne çıkarılmış olmaya
cak mıdır? kî, bu yaklaşım başka 
ayrımcı eğilimleri de güdüleyebilir, yani 
“kaş yapayım derken, göz çıkarta
bilir”

Oysa “Türkiye mozaiki”nin bütün 
halinde korunmasında sayısız yararlar 
vardır.

Çünkü Türkiye, - bana kalırsa- 
aslında Türk ve Kürt halkları arasındaki 
uzlaşmaz çelişkiler nedeniyle değil, |ürk 
ve Kürt -ve de başka- kökenlilerin, 
temeldeki ekonomik açmaklar 
dolayısıyla karşılaştığı “ortak sorpn- 
lar” yüzünden ciddi olarak sıkıntıdadır.

Bu “ortak sorunlar”!, Türk ve KQrt - 
ve de başka- kökenlilere ayrı ayrı pay
laştırmaya kalkışmak, pek de doğru 
olmasa gerektir...

Verem 
uyarısı 
Verem Savaş Dispanseri 
yetkilileri yaptıkları açıkla
mada; tüberküloz 
hastalığının bulaşıcı 
olduğunu, tedavi 
edilmemesi halinde 
öldürücü olabileceğini 
belirterek, "verem 
hastalığından korkulmalı, 
hastalığın teşhisi ve 
tedavisinde geç kalmak
tan korkulmalıdır. Verem, 
tüm dünyada olduğu gibi. 
Türkiye'de de artma eğili
mi gösterdi. Ölümsüz 
sçsyo-ekönornik şartlar, 
yetersiz beslenme, sigara, 
alkol ve uyuşturucu 
maddö kullanımı, kirli 
hava ve olumsuz çalışma 
koşullarından kay
naklanan verem, 
akciğerin yanı sıra vücud
un tüm diğer yerlerindi 
de hastalıklara neden 
olabilir. Ayrıca düzensiz ve 
bilinçsiz ilaç kullanımı da 
verem hastalığına 
yakalanmanın bir nedeni
dir.” şeklinde konuştu. 
"Bildirimi zorunlu hastalık” 
kategorisinde yer alan 
vereme karşı, özellikle kır
sal kesimlerde yaşayan 
vatandaşların son derice 
duyarsız ölduğunadikkati 
çeken ilgililer, "hastalığın 
tedavisi konusunda 
hgstalar .hiçbir çaba 
göstermiyorlar. Çoğu , 
zaman hastalar tedavileri
ni yörıda kesip, kaçıyorlar” 
dediler. ,
Vereme yakalandıkları 
belirlenen hastaların, 
tşdavi edilseler de 
hastalığın yeniden oluş
masının önlenmesi için 5 
■yi| süre ile kontrol altında 
tqtuldukldrını anımsatan 
yetkililer, sözlerini şöyle . 
tamamladılar: 
"Verem, doktor kon
trolünde ilaçla tedavi 
edilebilir, binhastahk 
olmasına rağmen, 
tedavinin hastalarca yarı
da kesilmesi, kendilerini 
olduğu kadar, temasta 
oldukları diğer insanlar 
için de tehlikelidir.
Hastalarımızdan, doktor- . 
dan kaçmamalarını, 
hastalıklarını bildirmeyen
lerin de en yakın sağlık 
merkezlerine başvurarak, 
tedavi olmalarını öneririz.” 
(AA.)

KAYIP
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Motor Nolu, 
NM4131B00.01184461 
Şasi Nolu Şahin marka 
otomobilin garanti bel

gesi kayıptır.
Hükümsüzdür.

Çelikler Ltd. Şti.

"... Genç bir adam rüyasında kuzeninin kendisine iki 11 
balon verdiğini görürse...

-Evet?
-Rüyanın yorumunu sen yapmaya çalışmalısın.
-Hımm... öyleyse rüyanın “açığa çıkmış içeriği" senin 1

de dediğin gibi adamın kuzeninden iki balon almasıdır. I 
-Devam et!
-Rüyanın malzemesini daha önce yaşanmış olayların! 

oluşturduğunu söylemiştin, öyleyse adam önceki gün I 
lunaparka gitmiş ya da o gün gazetede balon resmi gör- I 
müş olabilir.

-Evet, olabilir. Ama unutma ki adamın yalnızca balon , I 
sözcüğü ya da balona benzeyen bir şeyler görmüş ' I 
olması da buna yetebilir.

-Peki ama rüyanın “görünmeyen içeriği” yani gerçek I 
anlamı ne olabilir ki?

-Rüya yorumcusu ben değilim, sensin.
-Belki de adamın canı balon istemiştir.
-Yok, bence bu gerçek neden olamaz. Bu da isteklerin 

gerçekleştiği bir rüyaya örnek olabilir ama yetişkin bir 
adamın balon isteyeceği düşünülemez pek. istese de 1 
bunu rüyasında görmesine gerek olmaz.

-O zaman buldum galiba : Adam aslında kuzenini iste
mektedir. Balonlar da kuzeninin göğüslerini temsil ediyor, j

-Evet, bu daha akla yakın bir açıklama. Tabii adamın 
bunu ayıp bir düşünce olarak algılaması şart.

-Çünkü rüyalarımız da balon filan olup kılık değiştiri 1 
yor, değil mi?

-Evet, Freud’a göre rüyalar, “bastırılmış isteklerin kılık 
değiştirerek gerçekleştiği” yerlerdir. Ancak neleri 3 
bastırıp neleri bastırmadığımız, Freud’un Viyana’daki 
doktorluk yıllarından bu yana oldukça değişmiş olabilir. 
Ancak rüyanın içeriğinin kılık değiştirerek karşımıza çık
tığı gerçeğinin değiştiği pek söylenemez.

-Anlıyorum.”

“-Ve her gece rüya görmekteyiz”, değil mi?
- Son yapılan araştırmalara göre uykudaki 

zamanımızın yaklaşık olarak yüzde 20’sinde, yani her 
gece 2-3 saat boyunca rüya görüyoruz/ Uykumuz 
bölününce genellikle sinirli ve huzursuz oluruz. Bu da her 
insanın kendi varoluşsal durumunu sanatsal bir şekilde 
ifade etme ihtiyacında olduğunun bir kanıtıdır. Rüyanın. 
konusu bizizdir. Yönetmeni, senaristi, tüm oyuncuları da I 
biz. Sanattan anlamadığını söyleyen insan aslında ken- I 
dişini hiç tanımayan insan demektir.

-Anlıyorum.
* * * ııl

' “Esinlenince kendiliğinden ortaya çıkar yazımız, 
resmimiz....

-Bu harika bir duygu olmalı.
-Sen de yaşamışsındır mutlaka bu duyguyu. Böylesi 

bir esinlenme haline çok yorgun çocuklarda dâ rastlanır. 
Bazen öyle yorgundurlar, ki cin gibi uyanık görünürler. 
Ama sonra birden konuşmaya başlarlar, hem de henüz 

■ öğrenmedikleri sözcükler kullanarak. Sözcükler oradadır 
oysa; üstlerindeki tüm dikkat ve sansür kalktığında ortaya 
çıkıverirler. Bir sanatçı için de, mantığın ve.dikkatin bi I 
linçaltınclaki duygu ve düşünceleri sonuna dek kontrol . | 
etmemesi çok önemlidir. Sana bunu anlatan küçük bir I 
masal anlatayım mı? ' I

■ -Tabii.
• -Oldukça ciddi ve oldukça acıklı bir masal bu.

' -Olsun anlat..
-Bir zamanlar, ayaklarının kırkını da müthiş bir hüner- I 

le kullanarak çok güzel danseden bir kırkayak varmış. I 
Ormandaki tüm hayvanlar bu kırkayağın dansını izle 11 
meye gelirler ve her seferinde onun dansedişine hayran I 
kalırlarmış. Ama, onun bu dans edişini beğenmeyenler I, 
de varmış. Bunlardan biri de bir kurbağaymış...

-Kırkayağı kıskanıyordur da ondan.
-Ne yapsam da kırkayağın böyle güzel dansetmesihi | 

engellesem? diye düşünüp duruyormuş. Güzel danset- | 
miydrsun döşe, hiç olmazmış. Düşünmüş, taşınmış, ı 
sonûnda mükemmel bir plan hazırlamış. i

-Nasıl? ' I
-Oturup kırkayağa bir mektup döşenmiş. “Eşi benzeri I 

olmayan saygıdeğer kırkayak kardeşim!” diye başlamış | 
mektubuna. “Sizin benzersiz danslarınızın naçiz bir ■ 
hayranıyım. Müsaadenizle sizden şunu öğrenmek iste i 
rim: Nasıl böyle güzel dansediyorsunuz? Acaba önce 13.] | 
sol ayağınızı, sonra da 27. sağ ayağınızı atarak mı dansa I 
başlıyorsunuz? Sonra da 11. sağ ayağınızı kaldırıp, 35. I 
sağ ayağınızı mı indiriyorsunuz? Cevabınızı bekliyorum. | 1. 
imza : naçiz hayranınız kurbağa."

-Gördün mü şunun yaptığını!
- Kırkayak mektubu alır almaz nasıl dans ettiğini I 

düşünmeye başlamış, önce hangi ayağını attığını? ■I 
Ondan sonra hangi ayağını kaldırdığını? Ve sonunda ne 11 
olmuş sence? S |

-Herhalde kırkayak artık dansetmeyi bırakmıştır. ।
- Evet, tam da öyle olmuş, işte bu bize aklın M 

yaratıcılığı nasıl engeleyebileceğini gösteren güzel I 
bir örnek.

-Gerçekten de acıklı bir öyküymüş..."

* SOFi’nin DüNYASI"ndan,
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Resmi Kurum, kuruluş, özel sektör, siyasi partiler, demokratik kuruluşlar ve esnaftan görüş bekliyorlar

ADD Atatürk Kültür Merkezi = Gonca YERbtYURT ==

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Atatürk’ün sürekli anılması amacıyla 
“Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk öğrenci Yurdu” yapımı için ilçe çapında kampan 
ya açıyor. Bunun için yarın basın toplantısı düzenlenerek destek istenecek.
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Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
aldığı bir kararla ilçemizde 
bugüne kadar yapılmayan 
bir kültür hizmetim gün
deme getirerek kampanya 
başlatıyor.

Bir süre önce yapılan 
genel kuruldan sonra 
göreve gelen yeni yönetim 
kurulu, ilçemizde Atatürk 
Kültür Merkezi ve Atatürk 
öğrenci Yurdu’nuri yapıl
ması için önderlik yap
maya karar verdi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
Başkanı Hacı önal, bu 
konuda Gemlik’te gerekli 
potansiyelin bulunduğunu, 
çağdaş Türkiye’nin kuru
cusu büyük önder

razımız,

İCHP DYP fire veriyor.

ANAP’a yeni 
katılmalar
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Anavatan Partisi ’nde 
yapılan basın toplantısın
da ilçe örgütüne yeni 
katılımların olduğu açık
landı.
k Geçtiğimiz hafta salı 
günü ANAP İlçe 
Merkezinde yapılan 
basın toplantısına ANAP 
Üçe Başkanı Adnan 
Tekin, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı,' İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Faruk Güzel, 
belediye meclis üyeleri 
ve il genel meclisi üyeleri 
hazır bulundu.

ANAP'a Cumhuriyet 
Halk Partisinden İstifa 
ederek katılan yeni 
üyelerin imza töreninde 
konuşan ilçe Başkanı 
Adnan Tekin, katılımlarla 
daha da güçlendiklerini 
söyledi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi eski ilçe başkan 
yardımcısı Nuri Acı, 
yönetim kurulu üyesi 
Selda .Yüce ile DYP Bursa 
İl delegeşi Yüksel Kaynak 
ile ilçe delegesi Sedat 
Aydın partilerinden istifa 
ederek ANAP'a geçtiler. 
ANAP'a geçiş töreninde 
konuşan CHP eski 
başkan yardımcısı Nuri 
Acı, CHP'de kendini 
ifade etme imkanı bula
madıkları için böyle, bir 
karara vardıklarını, 

.Cumhuriyet , Ha,lk 
Parti'nln ilkelerinin 
ANAP'ın daha fazla 
savunduğuna inandık
larını öne sürerek CHP 
İlçe yönetimini eleştirdi.

Atatürk’ün düşüncelerinin 
yaygınlaştırılması, genç 
kuşaklara aktarılmasinın, 
kurulacak bir Kültür 
merkezi mle daha da 
pekişeceğini belirterek bu 
konuda öncülük yapacak
larını söyledi.

Yarın düzenleyecekleri 
basın toplantısıyla 
düşüncelerini Gemlik 
kamuoyuna açıklayacak
larını söyleyen Hacı önal, 
dernek jjlaraK tüm kurum 
ve kuruluşlar ile siyasi 
partiler, demokratik kitle 
örgütleri ve özel sektör 
temsilcileri ile esnaf ve 
sanatkarların tümünün bu 
karara katkı sağlamak 
amacıyla bir mektup gön
dererek, konuyla ilgili

düşünce ve önerilerini ala
caklarını söyledi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube 
Başkanı önal, bügüne 
kadar Gemlik’e kazandırıl
mayan kültür merkezi ve 
öğrenci yurdunun önemi 
ne dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“Cumhuriyeti yıkarak 
yerine, din temelli 
teokratik bir düzen kur
mak isteyen, onlarca 
kuruluş, cumhuriyetin 
kendilerine sağladığı 
olanaklarla çalışmalarını 
sinsice sürdürüyorlar. 
Oysa Atatürk ilkelerini 
savunan ve yaşatan 
gençlik bu düşünceleri
ni rahatlıkla konuşabile
cekleri bir mekana*

Katılım töreninde 
konuşan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ise, 
merkez sağ ve sol parti
lerin ülke sorunlarıyla bir 
bütün içinde hareket 
ettiklerini, artık partilerde 
sağ-sol çizgisinin 
kalmadığını, yeni katılım
larla Gemlik ANAP İlçe 
örgütünün daha da 
güçleneceğini söyledi.

KAYA SUÇLADI
Öte yandap, parti

lerinden istifa ederek, 
ANAP'a geçen Nurettin 
Acı ve Selda Yüce'ye 
CHP İlçe örgütü sert 
tepki gösterdi.

CHP Gemlik' İlçe 
Başkanı Mehmet Ali, 
Kaya, bazı çıkarcı güç
lerin CHP'nin yükselmesi
ni ve başarısını engelle
mek, partiyi yıpratmak 
için.girişimlerde bulun
duğunu söyledi.

Mehmet Ali Kaya 
yaptığı açıklamada, 
sosyal demokrasiyi be 
nimsemiş hiçbir CHP 
üyesinin partisinden kop
masının söz konusu ola
mayacağını, küçük 
hesaplar uğrunda par
tiden istifa edenlerin 
kendilerini üzmeyeceğini 
söyledi.

,1995 seçimlerinden 
sonra İktidar olan parti- 
Işrjn (ülkeyl ( çıkmaza 
sürüklediğini de belirten 
Kaya, CHP'nin tutarlı ve 
ilkeli mücadelesini 
sürdürdüğünü sözlerine 
ekledi.

Uzmanlar Tıp 
Merkezine 
yeni iki doktor 
ilçemizde modern sağlık 
hizmetleri veren Uzmanlar'Tıp 
Merkezi, Fizik TedaVi ve 
Rehabilitasyon ile Ruh Sağlığı 
Hastalıkları konularında 
hizmet verecek iki yeni dok
toru bünyesine aldı. 
Bir süre önce istiklal 
Caddesindeki binasında 
hizmete açılan Uzmanlar Tıp 
Merkezi'nde; İç Hastalıkları,, 
Genel Cerrahi; Göz, Kadın 
Hastalıktan, Radyoloji, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon, 
Römatizmal Hastalıklar, 
Genel Tıp, Acil Müdahaleler 
ve Ambulans Servisleriyle, 
sağlık hizmeti verilirken. Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon: 
Uzmanı Dr. Selami Kocagil 
ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
uzmanı Psikiyatrist Dr. 
Mehmet Demirel'de hasta 
kabulüne başladılar.

Muhsin 
Yazıcıoğlu 
Gemlik’te 
konuşacak 
B.B.P. Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu ilçe
mizde konferans verecek. 
Konferans, 22 Şubat 1998 
Pazar günü, Belediye 
Düğün Salonunda saat 
20.oo'da yapılacak. 
İlçemize ilk kez gelecek 
olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun 
konferansının ilgi çekeceği 
beklenirken, davetiyeler 
Gemlik İlçe Teşkllatrtarafın- 
dan dağıtıldı.

ihtiyaç duymaktadırlar. 
Gemlik’te çağdaş bir 
öğrenci* yurdunun 
bulunmaması acıdır. 
Cumhuriyetimizin kuru
cusu ve çağdaş 
Türkiye’nin yaratıcısı 
büyük insanın 
düşüncelerini savunan 
genç bir kuşağı 
yetiştirmek bizlerin 
görevidir. Bunun için 
tüm Atatürk ilke ve 
devrimlerini benim
seyen Gemliklileri 
göreve davet ediyoruz, 
önerilerini ve 
düşüncelerini bek
lerken, yapılmayan 
önemli bir hizmeti 
başlatmak ve öncülük 
etmek istiyoruz.’ dedi.

I Acı bir ölüm...

Camcı 
Mesut 
kalbine 
yenildi 
ilçemizin tanınmış simaların
dan Camcı Mesut (Mesut 
Soydan) geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşama veda etti, 
öğrenildiğine göre, pazar 
günü ailesiyle birlikte piknik 
yapmaya giden Mesut 
Soydan, bir ara fenalaştı. 
Kalp krizi geçirdiği öğre
nilen ilçemizin eski camcısı 
kaldırıldığı hastanede kur
tarılamayarak yaşama 
veda etti.

İzcilik 
kursu ilgi 
gördü

ilçe Milli' Eğitim 
Müdürlüğü tarafından açılan 
izcilik Kursuna öğretmen 
büyük ilgi gösterdi.

Endüstri. Meslek 
Lisesinde 9-18 Şubat tarih
leri arasında açılan izcilik 
Kursu, için ilçemizden 72 
öğretmen başvuruda bulun
du.

Halen devam eden kur
sun başarılı bir şekilde 
sürdürüldüğünü söyleyen 
ilçe Milli Eğitim Müdürü 
Vekili Mehmet Tuna, öğret-, 
menlerin kurs sonunda 
yapılacak sınavı başarmaları 
halinde izci liderlik sertifikası 
alacaklarını söyledi.

Utanmayı istemek...
Bilmem farkında mısınız ama yüzyılın son kış 

olimpiyatı sona ermek üzere. Barış ve kardeşliği 
sembolize eden olimpiyat ruhunun gücü ise 
günümüzde sadece Amerika'nın Irak'ı vurmak için 
yarışmaların bitimini beklemesine yetiyor. Ve yüzyılın 
bu son büyük spor şölenine Türkiye'nin bir tek 
sporcu ile katılıyor olmasının burukluğu ne 
Uludağ'dan, ne Kartalkayâ'dan ne de Erciyes'ten 

• duyuluyor.
. Hafızalarda kalan özellikle Uludağ'daki trafik 
yoğunluğunun yansıdığı “Burası hangi cadde” 
başlıklı fotoğraf kareleri, bir de spora dair Karadam 
organizasyonu...

Ve biz bu haldeyken neden kış olimpiyatlarına 
sadece bir tek sporcu ile katılmanın- şaşkınlığını ve 
burukluğunu yaşıyalım ki?

Ne bekliyorduk.
Ama iki yıl üst üste olimpiyat organizasyonuna 

aday olan bir ülke olunca hem bu dev organizas 
yonun sorumluluğu hem. de sporcuların yeterliliği 
anlamında bazı şeyleri düşünmemiz gerekiyor.

Hele Japonların Nagano Olimpiyatları'ndaki en 
azından organizasyondaki başarılarını görünce 
bizim biraz daha gerçekçi olmamdzı gerekiyor diye 
düşünüyorum.

Japon mucizesinin temelini oluşturan teknolojiye 
hükmetme olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkenin 
sıradan bir kenti otan Nagano'yı adeta yeniden 
yaratmış, örneğin kentin tüm trafik sinyalizasyonu 
değişmiş; yollara konan optik cihazlar sonucu kent 
içi ve dışındaki .trafik olimpiyat oyunları aktivitelerine 
göre yeniden düzenlenmiş.

Milliyet Gazetesi adına Nagaho'da olimpiyatları 
izleyen İhsan Topaloğlu'nun notlarına göre Tokyo 
ve diğer kentlerden olimpiyatlara gelecekler için 
hızlı tren hattı inşa edilmiş. Bu açılan yeni hat 
sayesinde Tokyo-Nagano arası 79 dakikaya 
indirilmiş. Aynı mesafe otobüsle ise' 6 saatte alın
abiliyor.. • ^

Olimpiyata katılanların ulaşımını sağlayan otobüs 
ve diğer araçlar benzin ve mazot yerine çevre 
dostu elektrik bataryaları ile donatılıyor.

Tü,m güvenlik kontrolleri insan gözünün sahip 
olduğu iris tabakasının özellikleri ile donatılı iris optik 
tarayıcılarla yapılıyor.

' Doping kontrolleri yeni geliştirilen bir aygıtla 
gerçekleştiriliyor.

(Bu arada marijuana kullandığı gerekçesiyle 
madalyası elinden alınan bir sporcunun, marijua- 
nanın doping sayılmaması üzerine madalyasının 
iade edilmesi ise uyarıcılar konusunu yeniden tartış- 

. maya açtıj_____ __________________ __
Olimpiyat oyunlarının yapıldığı kent ve yörel

erdeki sahra hastaneleri satelit aracıyla Tokyo ve 
diğer ülkelerdeki büyük sağlık merkezleriyle bağlan
mış. Herhangi cerrahi bir müdahale bu merkezden 
gelecek uyarılarla anında gerçekleştirilebiliyor.

Açılış törenlerinde beş kıtadan başkentle anında 
görüntülü bağlantı sağlanıp skorborddan bu ülkel
erdeki, saat ve meteorolojik bilgiler izleyicilere 
aktarılıyor. Sporcuların giysi ve kullandıkları araçlar
daki sürati ve dayanıklılığı güçlendirici yeni gelişmel
er ise dudak uçuklatacak cinsten.

Tüm bunları duyduktan, okuduktan sonra 
geleneksel kaderciliğimizle olimpiyatlar kim biz kim 
demekten kendimi alamıyorum.

Ve diyorum ki inşaallah öyle bir olimpiyat organi
zasyonu yaparız ki, utanırım...

Paylaşmak için e-mail: gonca @ asel.net.tr.
Fax: 2337418

Marmarabirlik 
zeytin satıyor

Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği 
Genel Müdürlüğü İznik depo
larında bulunan çeşitli kail 
tedeki zeytinleri satışa 
çıkardı.

Yarın saat 11.00’de İznik 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
depolarındaki havuzlar'başın
da yapılacak olan açık artır
ma ile havuz bazında zeytin 
satışının yapılacağı açıklandı.

PİYASADA DURĞUNLUK
öte yandan zeytin 

piyasasındaki duygunluk 
zeytin üreticisi kadar, zeytin 
satıcılarını da dara soktu. 
Enflasyonun yüzde 100’ü 
aşmasına karşın zeytin 
satışlarının azalması ve bu yıl 

beklenen ürünün alınama
ması üreticiyi dara soktu.

Kabına koyduğu zeytini 
satamayan üretici yeni sezo
nun masraflarına da başladı.

Kış gübrelemesi ve ilaçla
malarının da başladığı 
bugünlerde üreticiler, gelecek 
dönem alacakları ürün için 
şimdiden masraf yapmaya 
başladılar.

öte yandan, piyasalardaki 
durgunluk nedeniyle tüccar 
da sıkıntı yaşıyor. Para 
piyasalarındaki durgunluk ve 
çeklerin ödenememesi tüc
carın zora sokarken,, tüccar 
da üreticiye karşı zor durum
da kalıyor.

asel.net.tr
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GEMLİK LALE KEM^L KILIÇ İLKÖĞRETİM OKULU ve ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde 1 - Demeğin adı Gemlik Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu ve öğrencilerini 

Koruma Derneği. Merkezi Lale Kemal Kılıç ilköğretim 'Okulu binasıdır, başka şubesi 
yoktur..

DERNEĞİN AMACI :
Madde 2 - Derneğin amacı. Lale Kemal kılıç ilköğretim Okulu ve öğrencilerinin 

başarılı ve eğitimde verimli olması, Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına uygun 
yetişmeleri için maddi ve manevi desteği vermek, okul binasının bakım ve onarımı ile 
demirbaş, araç, gereçlerinin bütçe ölçüsünde temini.

ÇALIŞMA KONULARI ve ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
Yukarıdaki amacın gerçekleşmesi için şu çalışmalar yapılır.
a) Okulun araç, gereç ve demirbaşlarını terhin etmek.
b) Okul binasının, öğrencilerin sağlık ve eğitimine en uygun biçimde hazır 

bulundurulmasını, bunun için gerekli onarım, boya, badana, tamirat işleri için maddi 
yardımda bulunmak.

c) Muhtaç öğrencilere, giyecek, ders gereçleri, yemek, kırtasiye gibi konularda 
yardımda bulunmak.

d) Okul Aile Birliği ile işbirliği yaparak, kitap, cihazlar gibi malzemeleri sosyal 
kuruluşlardan ve çevreden sağlamak, kurslar, geziler ve konferanslar tertiplemek.

e) Okul işlerinin ve eğitimin düzenli ve verimli yürümesi için gerektiğinde ilgili 
personeli çalıştırmak.

f) Bu işler için yardım toplamak, konser, tiyatro ve çay toplantıları, piyango çekilişleri 

Adı Soyadı Baba Adı D. Yeri-Tarihi Tabiyeti ikametgah Adresi

N. Lale Kılıç Kadri Gemlik-1953 T.C. Kılıç Apt. 4 GEMLİK
Kibra Çetinoğlu Abdullah Devrek 1950 T.C. D. S. Apt. 13/ 14 GEMLİK
Fevzi Ayyıldız A. Osman Yomra-1964 TC. Os. Mh. 28 GEMLİK
Saadet Çolak Ali Gemlik-1953 T.C. Suniğipek Loj. GEMLİK
Hüseyin Aksoy Şaban Yomra -1974 T.C. Osm. Mh. 32 GEMLİK
Figen Egemen Fikret Ereğli -'1962 T.C. De. Sil 24 GEMLİK
Emine Karslı Ali Yomra -1968 T.C. Osm. Mh. Bila- GEMLİK
Mustafa Ayyıldız A. Osman Yomra -1968 T.C. Osm. Mh. 28 GEMLİK

düzenlemek.
DERNEĞİN KURUCULARI :

' Madde 3 - Dernek kurucuları, ad, soyad, tabiyet, meslek ve ikamet, baba adı, doğum 
yeri, doğum tarihleri ve adresleri aşağıdadır.
. DERNEĞE ÜYE-OLMA - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA-ÇIKMA ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Madde 4 - Dernek üyeliği:
a) Derneğin amacına uygun çalışmalarına yardım etmek isteyen T.C, 

vatandaşlarından 18 yaşını bitirmiş, medeni haklara sahip her vatandaş derneğe üye 
olabilir.

b) üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara 
bağlamak ve müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır.

c) Fahri üyelik içirt Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.
d) Okulun öğretmenleri derneğin fahri âyelprldir.
e) üyeler aidat olarak genel kurulün belirleyeceği bir meblağ öderler.
f) Aidatlar günün şartlarına uygun olarak her yıl değiştirilebilir.; üye aidatları aylık 

Ödenebileceği gibi, yıllık ta ödenebilir.
g) Derneğin amacı dışına çıkan ve aidatları ödemeyen üyeler yönetim kurulu kararı 

ile üyelikten çıkarılırlar.
h) Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır.
DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 5 - Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetim Kurulu
Madde 6 - Dernek genel kurulu demeğe kayıtlı olan üyelerdir. Fahri üyeler oy 

kullanamaz.
a) Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihten 6 ay içinde Genel Kurul yapılır 

ve zorunludur.
b) 2 yılda bir mayıs ayında topl<ıır.
c) Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü taktirde veya demek üyelerinin 

beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
GENEL KURUL TOPLANTISI - OY KULLANMA ve KARAR ALMA ŞEKLİ:
Madde 7 -
a) Genel kurula katılacak üyelerin en az 15 gün evvelden günü, saati, yeri ve 

güpdemi mahalli gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
b) Bu toplantıya çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci 

toplantının yapılacağı yer belirtilir.
c) Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki zaman bir haftadan âz olamaz.
ç) Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en 

az 15 gün öncesinden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
d) Genel kurul, bütün üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır Bu 

toplantıda yeterli çoğunluk sağlanarhaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, 
Ancak bu toplantıya katılan üyeler üye Sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurullarının 
üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

e) Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahalin en büyük mülki amirliğine 
belirtilen gün ve saatte yapılır. ,

f) Genel kurula katılan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listenin isimleri 
karşısına imza koyarak toplantı yerlerine girerler.

g) Çoğunluk sağlanmadığı taktirde durum ve tutanak ile tesbit edilip, toplantı yönetim 
kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

h) Hükümet komsiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini 
gerektirmez.

. ı) Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üye 
seçilirler. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı 
sonunda tüm tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

k) Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda 
hazır bulunanların en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması 
mecburidir.

I) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanır.
GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ:
Madde 8- Genel kurulda görüşülüp karar bağlanacak hususlar şunlardır:
a) Dernek organlarını seçmek.
b) Dernek tüzüğünü değiştirmek.

Mesleği
Ev Hanımı 
Ev Hanımı
İŞÇİ
Ev Hanımı
İŞÇİ
Ev Hanımı- 
Ev Hanımı 
Serbest M.

L c) Yönetim ve denetim kurullarınca hazırlanan raporların görüşülmesi.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul edilmesi.
e) Demeğin feshine karar vermek.
f) 2908 sayılı dernekler kanununun, mevzuatlar ve demekler tüzüğünde kendisine verilen 

görevleri yerine getirmek için karar almak.
YÖNETİM KURULU :
Madde 9- Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden teşkil etmek üzere genel kurulca 

' gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlayarak yedek 
üyelerin çağrılması zorunludur.

a) İlk toplantı en1 yaşlı üyenin başkanlığında yapılır, üyeler arasından görev bölümü 
karara bağlanır. Yönetim kurulu aralarında Başkan, genel sekreter, muhasip ve üye olmak 
üzere görev taksimi yapar. Toplantı günleri yönetim kurulunca tesbit edilir. Toplantılarda salt 
çoğunluğu ile karar verilir, üst üste üç toplantıya ve yılda on toplantıya mazereti olmadan 
katılmayan üyeler hakkında kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgininin 
süre verilerek, savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir. Yönetim kurulu üye sayısı, 

ı boşalmalar nedeniyle yedeklerinin de yerine getirilmesinden sonra, üye tam sayısından 
aşağı düşerse, genel kurul mevcut üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde 

j toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin baş vurması 
üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak demek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay 
içersinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

b) Yönetim kurul başkanı derneği hariçte ve dahilde temsil eder. Yönetim Kuruluna

başkanlık eder. Derneğe ait evraklara imza atar. Genel Sekreter yazı işleri ile 
meşgul olur. Başkan-olmadığı vakitlerde başkana vekalet eder. Muhasip 
derneğin hesap işlerini yürütür.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Yönetim Kurulunun yerine getireceği görevler j
Madde 10-
a) Demeği temsil etmek, veya kendi üyeleri arasinda bir veya bir kaçına 

görev vermek.
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek

döneme ait bütçeyi azırlamak ve genel kurula sunmak.
c) Yönetim kurulu ayda en az bir defa toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit 

çıkması halinde, başkanın tarafının katıldığı oyu muteber sayılır.
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
Madde 14 * Denetleme kurulu üç.asil ve üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel 

kurulca seçilir. Görev süresi iki yıldır. Bu kurul derneğin hesapları nı ve çalışmalarını asgari 
altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna ve 
gerektiğinde genel kurula sunar.

b) Yönetim kurulü her türlü.hesap ve işlemlerin dosyalarını talep edildiğinde denetleme 
kuruluna göstermeye mecburdur.

Madde 12 - Genel kurulcp yapılan seçimi izleyen yedi gürt içinde organlara seçilen asil 
ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve 
ikametgahlarını gösterir listeyi mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Madde 13- Yönetim Kurulu, seçimden hemen sonra toplanıp aralarında görev taksimi 
yapar. Bir başkan bir genel sekreter, bir muhasip, bir veznedar, bir üye seçer.

DERNEĞİN ŞUBELERİ :
Madde 14 - Derneğin kurul amacr.gereği şubeleri yoktur.
TCİ^ÜK pEĞIŞiKLİĞİ.:
Madde 15;- Dernek tüzüğü genel kurula iştirak eden üyelerin ikisinin çoğunluğu ile 

değiştirene yapılır. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
DERNEĞİN GELİRLERİ:
Mağde 16 - Derneğin gelirleri şunlardır.

, a) Üye aidatları,
b) faiktan ve sosyal yardım kuruluşlarından alınacak bağışlar.
c) Tertiplenecek müsamere, müsabaka, konser, balo, çay, piyango çekilişi, kermes gibi 

faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
d) Okul kooperatifinin sosyal fon gelirlerinden,
e) Okul bahçe ve salonunun cemiyetlere verilmesinden elde edilen gelirler.
DERNEĞİN GİDERLERİ:
Madde 17 - Derneğin giderleri:
a) Derneğin ana gayesini tahakkuk ettirecek giderler.
b) Kırtasiye matbuat giderleri
c) Tâmirat ve onarım, boya badana giderleri.
d) Demirbaş alımları giderleri.
e) Telefon giderleri, faks giderleri.
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :
Madde 18 - Derneğin tutacağı defterler: , '
a) üye kayıt defteri b) Karar defteri c) Gelen giden evrak defteri d) Gelir gider defteri 

e) Alındı belgesi kayıt defteri f) Kesin hesap bilanço defteri g) Demirbaş defteri
Madde 19 - Derneğin tutacağı defterler noterden tasdik ettirilir.
Madde 20 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır.

Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır.
Madde 21 - Derneği satın alınacak, yaptırılacak tesisler ile bağış yoluyla intikal edecek 

olan gayrimenkullar tapuya tescil ettirilir. Deftere işlenir. Bu taşınmaz mallar dernek namına 
kayıt edilince üç ay içersinde içişleri Bakanlığına bildirilir.

HÜKÜMET KOMİSERİNE ÜCRET ÖDENMESİ :
Madde 22- Mahallin en büyük mülki amirliği tarafından tayin edilen hükümet komiseri için 

birinci derecedeki devlet memurunun yurt içi harcırah gündeliği bütçeye konularak, genel 
kurul toplantısından iki gün Önce İlçe Mâliyesine yatırılır.

QERNEğIN FESHİ VE VARLIĞININ TASFİYESİ :
Madde 23 - Dernek genel kurulu lüzum gördüğü zaman dernek tüzüğünün değiştirilmesi 

ve feshi hallerde karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte 
ikisinip toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilriıezse ikinci toplantıya 
bırakılır, ikinci toplantıda sayıya bakılmaksızın karar üçte iki ile alınır. Dernek feshi halinde 
bütün Malları Lale kemal Kılıç ilköğretim Okuluna kalır. Fesih kararı beş gün içinde mahallin 
en büyük Mülki Amirliğine bildirilir.

Madde 24 - Bu tüzükte yazılmamış hususlar 2908 Sayılı Dernekler Kanununa göre işlem 
yapılır, .

Madde 25 - Tarafımızdan hazırlanan bu tüzük 25 maddeden ibarettir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
N, Lale Kılıç - Kibra Çetinoğlu - Saadet Çolak - Figen Egemen - Fevzi Ayyıldız
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■MECT KÜRSÜ
Çağlayan YILDIZ

TOPLUMUN TEMELİ
Geleceğimizdir, umudumuzdur.Çocuklar; ileriki 

hayatın temellerini oluşturacak, karakterleri
T belirleyecek olguların özümsendiği dönemdir, 
çocukluk. Büyüklerin kendilerine doğrudan dolaylı 
verdikleriyle yetişecekler, kendinden sonrakilere 
devredecekler.

6-8 yaş ise çocukların öğrenme gücünün en üst 
seviyede olduğu dönemdir.
' Endüstrileşmiş toplumun zamansızlık problemi 
ister istemez çocuklarımıza da yansıyor. Qnlara 
yeterince zaman ayıramıyoruz. Teknolojinin sön
düğü harikaları aşın kullanıyoruz.

özellikle televizyonun henri kendimizi, hem 
çocuklarımızı esir etmesine izin veriyoruz.

Çizgi filmler rengarenklikler oldukça zamanını 
alıyor çocuklarımızın. Ancak son dönemlerde 
gürültülü, çirkin, karakterlerle dolu, dövüşün ön 
planda olduğu şiddet duygularını kaporta filmler 
çocuklarımızı esir etmeye başladı.

Action-Man, He-Men, Ninja Turtles, Street 
Fighter. 6-45 yaş arası hemen hemen her çocuğun 
bildiği filmler. Bu filmlerdeki karakterler çirkin 
yaratıkları görüyor, algılıyor çocuk sonra olan biten 
olaylar, şiddet nefret, çirkin konuşmalar normal 
geliyor ona.

Bununla da kalmıyor. Kitap okuma alışkanlığı, 
hayal kurma gücü yitip gidiyor.

Sömestre tatilini bizimle geçiren kuzenimde 
çirkin şeyler gözlemlerim, içinde kavga bulunan kü
pleri izleyici, insanların birbirini dövdüğü haber pro
gramlarını dinliyor, karakterlerin birbirini tepedeki- 
lerin filmleri tercih ediyor, izlediği çizgi filmlerin 
tümünde dünyayı işgaLetmek isteyen yaratıklar 
yapılan savaşı anlatıyor. Okul ve uyku dışındaki 
zamanlarının büyük bir bölümünü televizyonun 
başında geçiren çocuğun bu durumda şiddet dışı 
birşeyler algılaması beklenemez.

Arkadaşlarıyla sokakta oynarken bisikletiyle 
dalga geçen bir çocuğu nasıl dövdüğünü heyecan
la, sevinerek anlatması oldukça üzdü beni.

“Bir kodum, bir geçirdim, bir patlattım” 
kelimelerini kullanarak oldukça normaldi onun için. 
Çünkü o tıpkı zero gibi davranmıştı. Onunla dalga 
geçilmişti. Karşılığında dayak yiyerek bedelini 
ödeyecekti.

En değerli varlıklarımız olduğunu iddia ettiğimiz 
çocuklarımızı kendi elimizle bu kadar kolay şiddete 
teslim etmemeliyiz. Çünkü onlar toplumun temeli, 
sağlam bir temel içinse bol kitaplı, az çirkin karak-, 
terli, şiddetsiz, seviyesiz çizgi filmlere hayır 
dediğimiz bir yaşam umuduyla.

Bursa’ya Ortopedik 
Özürlüler Okulu

Türkiye'de ortopedik özürlüler için yaptırılan ilk 
okul olma niteliği taşıyan "Bursa Ortopedik özürlüler 
Okulu" önümüzdeki yıl öğretime başlayacak.

Bursa Valisi Orhan Taşanlar, Ihsanlye Semtinde 
yapımı devam eden özürlüler okulu İnşaatını gez
erek, yetkililerden bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri 1991 yılınçla 
yapımına başlanan okulun 200 yatak ve bin 200 
öğrenci kapasiteli olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 340 milyar liraya malolacak inşaatın 
büyük kısmının tamamlandığını kaydeden yetkililer, 
36 derslikli okulun, Türkiye'de ortopedik özürlüler İçin 
projelendirilen İlk ğzel eğitim merkezi olduğunu 
söyledi. Osparta, Samsun, Çorum ve Düzce'de de 
bu okulun benzerlerinin yapımına başlandığını 
belirten yetkililer, görme, İşitme ve zihinsel özürlü 
çocukların da okul İhtiyacı olduğunu vurguladı.

Vali Taşanlar, özürlü çocukların ayrı’ bir okulda 
eğitim görmesine gerek olpadığını, bu çocukların 
diğer çocuklarla kaynaşması İçin normal okullarda 
eğitim görmelerinin sağlanması, gerektiğini belirtti.

Okulun birer bölününün görme, işitme ve zihinsel 
özürlü çocuklara tahsis edilebileceğine İşaret eden 
Taşanlar, okulu cumhuriyetin kuruluşunun 75. 
yıldönümü olan 29 Eklm'de açmak İstediklerini vur
gulayarak, çalışmaların hızlandırılmasını istedi, (A.A.);

GEMLİK
Gerekli Telefonlar 
itfaiye . " „ '■ no S 
Polis imdat 155 
Jandarma İmdat 156 
Jandarma K. , 5131055 
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm . 5132077

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

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

.Günün Fıkrası
Kıssadan Hisse

Birkaç yıl önce, genç bir işadamının 
Polis^Teşkilatına verdiği bir otomobilin 
devir-teslim törenini, yerel televizyondan 
izledik.

Bursa kamuoyu olarak/ bu yardımın 
“Şehit Polis Aileleri Yardım Vakfına” yapıl
masının “daha şık” olacağını düşün
müştük.

Çünkü, gelişen koşullar nedeniyle artık 
devletimizin, Güvenlik güçlerine bütçeden 
önemli tasisat ayırdığını yakından biliyoruz.

Bursa gibi Gemlik'te de, her geçen yıl 
ticaret hacmi ve turizm potansiyeli 
gelişmektedir.

Liman Hizmetleri de Gemlik’e, ilave bir 
Katma değer sağlamaktadır.

Gpmlik'in İstanbul ile Anadolu arasın
da, bir geçit konumunda olması ve 
serbest bölge çalışmaları, ticaret acmini 
daha da geliştirecektir.

Ama.. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı 
olumsuzluklara da gebedir.

“Ticaret ve Turizm rantının” yüksek 
olduğu yerlerde, bazı yasadışı olaylar 
gündeme gelebilir.

Bu bakımdan işdünyası ile Kamu 
Kurumlan arasındaki ilişkilerin “risklerden 
uzak” olmasında yarar vardır.

Bazı dönemler, iyi niyetle yapılan bir 
yardım bile, “hem yapanı, hem de kabul 
eden Kurumu” sıkıntıya sokabilir.

Bizden söylemesi, gerisi size kalıyor! .

Krizin Perde Arkası
Körfez kirzinin vitrinde gösterilen, iki 

nedeni var.
Biri, Irak’taki kitle imha silahları, diğeri 

Başkanın uçkur skandallerinin unutturul- 
ması.

Ama.. Bir de işin, perde arkası var.
- Petrol fiyatlarının düşmesi,
- Ve Amerikan Savunma Sanayiinin 

üretim ve satışı
? Petrol fiyatları son 46 ayın en düşük 

seviyesine indi, bir varil petrol 14.59 Dolar.
Dünya Petrolünün (% ,10)una Sahip 

olan Irak, petrol üretir ve satarsa, fiyatlar 
daha da düşecek.

Bu bakımdan İrak'a uygulanan sert 
politika, büyük petrol şirketlerinin işine 
geliyor.
. - İkinci önemli husus silah üretimi ve 
satışlarıdır.

Amerika’da her yıl (115 milyar) dolar
lık, savunma sanayii ihalesi yapıldığı 
söyleniyor.

- Amerika’da çalışan “her iki kişiden 
birinin” savunma sanayii ile ilişkili olduğu 
belirtiliyor.

Bu bakımdan, silah sanayiinin pazar 
bulması, burada Çalışan kişilerin işsiz 
kalmaması gerekiyor.

bir de, yeni geliştirilen silahların denen
mesi icab ediyor.

Krizin esas sebepleri, sizce hangisidir 
değerli okurlar!

Önlü rejisör sönaryoya dalmıştı. 
Bir aralık başını kaldırdı.
Dalgın dalgın etrafına bakıp, sadık 

sekreterine sordu.
“-Nerede yavrum benim

kalemim.”
“-Kulağınızın arkasında üstadım.”
“-Şimdi bırak fazla lafı da, kesin 

konuş hangi kulağımın arkasında.”
Fıkta için fazla bir yoruma gerek 

yok.
Sanatçının kendine özgü karakteri

ni yansıtıyor.
üstadımız;
-Oldukça dalgın, biraz kaprisli ve 

azıcık uçuk.

Sözün Özü
Savaş bulduğu ülkeyi, 
Bir daha bırakmaz. 

“Burke!

Bu söz tam Ortadoğu için söylenmiş.
1967 yılında Mısır ile İsrail savaşı.
Dah önce İsrail ile Suriye arasındaki 

yaşanan savaş.
Halen devam eden israil-Filistin kav

gası.
9 yıl süren iran-ırak savaşı.
1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı.
Peki yaklaşık 40 yıldan beri 

bölgede süren savaşın sebebi nedir?

Titan ve Enflasyon Lobisi 
“Türkiye’de 65 milyonu İlgilen diren 
(Titan) yaşanıyor.”
Bu söz (CHP) Lideri Sayın Baykal’a ait
tir.
önce (Titan) saadet zincirini bir hatırla 
yalım.
-Titan yönetimi, yaklaşık 30 bin üyeden 
kaptıkları-paralarla “trilyonları” vurdu
lar.
Kanunların yetersizliğinden ve boşluk
larından yararlandılar.
Gelelim 65 milyonu İlgilendiren (Titan) 
olayına.
-Bir grup sermaye ve (rant) kesimi, 
piyasa ekonomisi şemsiyesi altında, 
kurdukları (açık veya gizli) kartel ve 
tekellerle “katrilyonları” vuruyorlar.
Bu kesim, hem kanunlardaki boşluklar
dan, hem de ülkedeki denetim yetersi
zliğinden yararlanıyor.
Ayrıca, sahip oldukları ve etkileri altında 
bulundurdukları medyayı hem reklam 
aracı, hem de şantaj makinası gibi kul
lanıyorlar.
Hükümeti bozuyorlar, yenisini kuruyorlar, 
teşvikleri, ucuz kredileri ve stratejik 
ihaleleri almaya devam ediyorlar.
Hükümet enflasyonu (% 5Q)ye düşürmeyi* 
planlıyor. Ama enflasyon lobisi (% 80)1 ik 
bir hedef ile, hükümetin karşısına dikiliy
or.
(Titan)ın kurbanları, otuz bin kişiyi 
geçiyor, “Enflasyon Lobisinin” kur
banları, 65 milyonu buluyor.
Sayın Baykal, herhalde bunları demek 
istiyor.

Para ve Ekonomi 
Ekonomi, şubat ayında da ısınıyor. 
- En önemli sebep, Körfez krizi. 
- Bir diğer sebep, (IMF) ile anlaşma 
olmaması.
-13 Ocak’ta yapılan Hazine Bonosu 
ihalesinde, 98 günlük bileşik faiz (% 119) 
olmuştu.
-10 Şubatta yapılan ihalede ise, (% 130) 
lara ulaştı.
-Ayrıca, Şubat ayı başından beri, 
dövizdeki hızlı yükseliş dikkati çekiyor, 
asya krizinden sonra, toparlanan 
borsa, bu defa Körfez krizi İle dlpe 
çöktü.
-Bileşik endeks (3800) lerden, (2700)lere, 
düştü.
-Savaşın başlaması halinde (2200)lere 
kadar, düşebileceği söyleniyor.
-İşte burayı terkedecek para, büyük bir 
ihtimalle dövize ve faize kayacak.
-Hem döviz, hem de faiz yükselince, 
enflasyonda “bu ikilinin” yanında, yeri
ni alacak.
Şubat ayı “kısa boylu” ama, boyundan 
büyük işler yapacak.
Geçmiş yillara göre, vine yüksek bir 
enflasyon rakamı ile karşılaşacak.
-Sayın Bakan Güneş Taner enflasyon ile 
ilgili olarak “Ben o keratayı iyi tanırım” 
demişti.
-Sonuçta “hem keratayı” iyi tanımadığı, 
hem de ülkenin dokusundan, haberi 
olmadığı anlaşıldı.

bu

Çünkü burası dünyanın en önemli 
petrol merkezidir.

Dünya Petrolünün neredeyse üçte- 
biri bu bölgede üretilmektedir.

işte bu sebeple, burada kavga bit
miyor.

Kolay kolay bitecek gibi de görün
müyor.

Irak’ın ürettiği petrol ise, dünya üreti
minin (%10)u kadar.

Irak üretim yapıp, petrol satabilse 
Dünya Petrol fiyatları az miktar düşe
cek.

işte Büyük Petrol şirketleri ve 
dolayısıyla Amerika buna müsaade 
etmiyor.

Ve., göstere göstere, 3ayın kay
bolduğu” 22 Şubat’ta büyük bir ihtimalle 
Irak’ı vuracak.

Hep söylüyoruz, senaryoyu “Süper 
Güç” Amerika yazıyor, ama taslağı 
Petrol Şirketleri hazırlıyor.

Bizde de, benzer şeyler olmuyor 
mu?

"uçuk" bir söz
O KADAR; gevezeydi ki, ara sıra 

“nefes almak için” susmak zorunda 
kalıyordu.

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi-

REHBERİ

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler Belediye
TEj$^®9 5132066 Santral ; 5134521-23
TEK İşletme 5134503

■'Turizm Der. 5131274 Başkanlık 5134520
Spor Sah. ' . 5131900 Zabıta 5132432
Orm. Bol. Şf. 5131286
MIHI Eğt. Md.. 5131174

’ Halk Egt. Mrk. 5131846

Otobüs İşlet. 5134521-122
Su İşletmesi 5134521-115

. HalkKutÜp. 5131353 İtfaiye 5132325
As.Şb. 5131057
Karayolları 5131308 Muhasebe M. 5134521-182
Uman Bşk. 5131133 Yazı İş. Md. 5134521-111
MalMdJ 5131095

•' 'Nüfus Md. 5133742 Su Arıza Yalnız 185
Özel id. Md. 5131507
TapuSIc. Md.' 5131414

TÜP DAĞITICILARI
Müftülük 5131364
Gümrük Md.' 5131411-5130024 Aygaz 513 12 95
Tekel Md. 5131042 özgaz . 514 17 00
Ver. Da, Md.' 5132360
ilçeTar. Md. 5131186 

. ilçe Seç. Md. 5134994
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37

Gemi Saatleri Ergaz 513 8843
Sirkeci'den gidiş (İşgünü):

9.15-14/15-18/15
. (Tatil): 9.15 -14.00-18.15

Ipragaz
Habaşga’z

513 22 59
5134546

Yalova'dan dönüş: (İşgünü) Likitgaz 514 2841
•-05.50- 13.05- 17.30 Yeni Likitgaz 513 6500

Deniz Otobüsü Alevgaz 513 40 95
Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.40
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- Gemlik te *
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.1010-40
12.00-13.30-14,4015.45-17,00-17.45-18.30- sinema gunıerı:

Yalova - Kabatas( İşgünü): 9,45-12.40-13.45-
15.00-16.10-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI

(Haftasonu): 10.3011.4013.00-14.4016.10 
' 17,30-19.00-19.45 Bu hafta:

Kabatâş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.40 “Yuzyuze &
15.00-16,10-18.25 (Haftasonu): 9.1010.30-

Tel: 513 13 2911.3013.30-14.4017.4018.35

NÖBETÇİ 

ECZANELER

17 Şubat 1998
Onur Eczanesi

18 Şubat 1998
Merkez Eczanesi

19 Şubat 1998
S. Saral Eczanesi

20 Şubat 1998
Çağlar Eczanesi

21 Şubat 199
İnci Eczanesi

22 Şubat 1998
Gemiç Eczanesi

23 Şubat 1998
Kahraman Eczanesi
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Gayrimenkul Satış ilanı

Inş. Müh. Nurettin AVCI 
Belediye Başkanı

İLAN 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

K®tfez Sayfa: 6

Belediyemize Çevre Temizlik Vergisi ödemeyen kiracıların ödemesi gereken 
Çevre Temizlik Vergisinden mal sahibi ve müteselşileri sorumlu tutulmaktadır.

Mal sahiplerine, müracaatları halinde kiracıları hakkında ödeme konusunda 
bilgi verilmekte olduğundan,

Çevre Temizlik Vergisi ödenmesi konusunda malbahiplerinin titizlik 
göstermesi önemle duyurulur.

Basın : 1998/3

T;C.
MALİYE BAKANLIĞI 

BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Gl 
özelli 
açıkla 
eklem 
sorunl 
gerek!

Gf 
astım, 
etkilet 
karşı 
gerek!

Vfl 
vitami 
alınmi] 
Bulum i 
kalabt

i

İLAN
GEMLıK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN 

(Gerilik Kapalı Cezaevi için)
Gemlik K.2 Tipi Kapa'n Cezaevinin 1998 yılına ait aşağıda muamman bedeli yazılı 

“EKMEK1've “KURU GID'a” Alımı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi 
gereğince AÇIK TEKLIÇ- USULÜ İLE İHALEYE çıkartılmıştır.

İhaleye ait Şartname ve ekleri Gemlik Kapalı Cezaevinde Mesai saatleri dahilinde 
görülebilir.

“EKMEK ALIMr ihalesi Gemlik Kapalı Cezaevi Müdür Odasında 27 Şubat 1998 
günü saat 14.00’de Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

“Kuru gıda alımı" ihalesi Gemlik Kapalı Cezaevi Müdür Odasında 27 Şubat 1998 
ğünü saat 15.30'da Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

Kişi ve Kurulûşlar adına ihaleye iştirak edecek olanların noterden tasdikli 
vekaletnameleri ile birlikte Geçici Teminatı yatırdıklarına dair makbuz ile ihale gün ve 
saatinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR. 10.02.1998

Malın Cinsi

Ekmek 
Kuru Gıda

Tahmini ihale Bedeli
2.828.520.000.-
7.971.480.000.-

Geçici Teminat Tutarı

84.855.600:-
239.144.400.-

ihale Gün ve Saati
27. Şubât.98 - 14.00
27. Şubat 98 -15.30

Basın : 1998/4

1- Güzel Yalı Mahallesi Anıt Sokak Arı Murat Apt. Kat : 4 l^lo : 8 K. Kumla / 
GEMLİK

2- Gemlik ilçesi Küçükkumla Beldesi 2096 parsel 33 Pafta Arı Murat Ap. Kat: 4 
No : 8 de bulunan Mesken 2 Oda 1 Salon Açık Mutfak, Banyo, WC ile önde 1 Balkon 
1 oda ve salon seramik kaplı, 1 oda Marley döşenmiş olup mutfak tezgahı 
mermerdir.

3- Gayrimenkulün rayiç değeri 1.500.000.000.- TL.dir.
4- Gayrimenkulün geçici teminatı 112.500.000.- TL.dir. Teminat olarak para, 

Banka Teminat Mektubu, Hazine tahvil Bonoları, Hükümetçe belli edilecek "milli 
Esham ve tahvilat (Esham ve tahvilat en yakın Borsa Cetvelleri üzerinden % 1Ş 
noksanı ile değerlendirilir.)

5- Gayrimenkul Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünde 3.3.1998 Salı günü saat 
14.00’de,

6- Gayrimenkul Satış Şartnamesi Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünde görülebilir, 
isteklilere masraflarını ödemek kaydı ile postayla gönderilir.

7- isteklilerin belirtilen gün ve saatten önce Geçici Teminat makbuzunu Satış 
Komisyonu başkanlığına verilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

. 8- Gayrimenkul Malın Satışında verilen bedel gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin 
% 75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel Amme alacağına Rüçanı olan alacakların 
tutarından fazlaya çıkmadığı yapılmış, yapılacak masrafları karşılamadığı taktirde 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 10.03.1998 tariine 
rastlayan Sah günü akşamı gayrimenkul aynı yer' ve saatte açık artırmaya 
çıkartılacaktır.

Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları ilan olunur.

GENEL KURULA ÇAĞRI
S.S. Yağmur Konut Yapı Kooperatif Başkanlığından :

Kooperatifimizin 1997 Yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 1998 
Pazar günü saat 12.00’de Gemlik Belediyesi Salonunda yapılarak, aşağıdaki gündemde 
yer alan konular görüşülecektir, d

Ekseriyet temin edilemediği taktirde, gelecek toplantı bir hafta sonra aynı yer ve tarihte 
yapılacaktır.

' Ortaklarımıza davetiye niteliğinde olan bu çağrımız hakkında tüm ortaklarımızın bilgi 
edinmesini, toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica e.deriz.

YÖNETİM KURULU

Basın : 1998/5

DAVETİYELERDE
Sınırsız Çeşit ve 

Her Bütçeye Uygun

GÜNDEM:
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- Divan seçimi, Gendi Kurul evraklarının tasdiki için Divana yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okun'ması, görüşülmesi, kabülü veya reddi.
4- Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
5- 1997 Yılı bilanço, kar ve zarar tablosunun okunması; Görüşülmesi ve ibrası.
6- 5 asil» 5 yedek yönetim kurulu, 3 asil, 3 yedek denetleme kurulu üyelerinin seçimi, 
görev süresinin tesbiti.
7- Arsanın yola terk, tevhidi, ifrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisi gerektiğinde 
arsanın veya kat irtifakı kurulduktan sonra dairelerin kredi talebi için ipotek yapma ve 
ipoteği bozma yetkisinin yeni yönetim kuruluna verilmesi.
8- inşaatın emanet yaptırılma işinin devamı.
9- Kooperatifte çalışan personel, muhasebe elemanı, bekçininjşe alınma, işten 
çıkarma ücretlerinin (asgari ücret esasıyla) tesbiti için yeni yönetim kuruluna tam yetki 
verilmesi.
10- Devam etmekte olan inşaatımıza kontrol mühendisi veya teknik bir eleman 
alınması, gerektiğinde bir avukat ile anlaşma yapma, bunlara ödenecek ücretler 
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
11- Yönetim kurulu ücretlerini, denetçi ücretlerinin tesbiti (5.1.1996 tarihli genel kurul 
kararlarına göre)
12- 1998 yıh bütçesinin görüşülıpesi, kabulü, yahut gerekli tashihatın yapılması, yeni 
aidatların belirlenmesi.
13- Dilek ve temenniler.
14- Kapanış.

TASFİYE HALİNDE OLAN
S.S. Sahilkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından 

03.01.1998 günü yapılan genel kurulda kooperatifin tasfiyesi için 
karar alınmıştır.

Kooperatifimizden alacağı ve borcu olan üçüncü kişilerin 
kooperatifimiz, fesih kurulu olan Yönetim Kuruluna başvurmaları 

duyurulur.

YÖNETİM KURULU

d Düğün ve Nişan 
davetiyeleriniz en kısa sürede 

itina ile basılır.

IORFEZ OFSET
Reklamcılık - Yayıncılık 

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95

MERCAN RESTAURANT
Günlük Taze Balık, Izgara Et ve 

Special Meze Çeşitlerimizle itinalı 
servisimizle hizmetinizdedir.

Birol Demircan 
iskele Meydanı - GEMLİK 
Tel : (0.224) 514 22 10

$



HAFTALIK SİYASİ GAZETE

ELEMANLAR ALINACAK
ELEKTRONİK-ELEKTRİK 
KİMYA-MAKİNA
Üniversite, Meslek Yüksek Okulu,
Endüstri Meslek Lisesi mezunları

Askerliğini yapmış olanların 513 30 54 nolu 
telefona müracaat etmeleri

ANAP Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır T.B.M.M.ne soru önergesi verdi.

Çimento fabrikası 
kurulmasına izin yok

TEKEL’e devredilen Sunğipek işçileri, 
selöfon tesisinin kapatılmamdsınr istiyor

Sunğipek işçisi kararlı

J Anavatan Partisi Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
yazılı olarak sunduğu soru önergesinde, Gemlik-Orhangazi yolu üzerinde Çimento Fabrikası 
kurulup-kurulmayacağına ilişkin sorusuna yanıt verildi. Bakanlık yapılan ön iclemede fabri
ka kurulacaka yerin tarım toprağı ve zeytinlik olması nedeniyle sanayi tesisinin kurulmasının 
mümkün olmadığını bildirdi.

özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından TEKEL 
İşletme Genel 
Müdürlüğü'ne devredilen 
Sümer Holding A.Ş. Gemlik 
Sunğipek Fabrikası'nda 
çalışan 360 işçi kapatılma 
kararı , alınan selofön tesis
lerinin kapanmaması için 
destek arayışına girdi.

Petrol-lş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı ismet Yiğit, 
CHP ve DSP'li parla
menterler ile geçtiğimiz 
hafta Ankara'da Devlet 
Bakanı Eyüp Aşık'ı ziyaret 
ederek, selofon tesisinin 
ülke ekonomisi için ihtiyaç 
olduğunu vurgulayarak, 
kararın iptalini istediler.

Haberi Sayfa 3’de

Orhangazi Gedelek 
Köyü Açmalar Mevkiinde 
kurulması düşünülen 
Çimento Fabrikası ile ilgili 
tartışmalara Sanayi ye 
Ticaret Bakanlığı tarafından 
son nokta kondu.

Anavatan Partisi Şursa

Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır 7 Ocak 1998 
günü Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına verdiği yazılı 
soru önergesinde Gemlik- 
Orhangazi yolu üzerinde 
Çimento Fabrikası kurulup 
kurulmayacağına ilişkin

olarak cevap verilmesini 
istemiş, buna yanıt ise 13 
Şubat 1998 günü Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı Basın, 
Halkla İlişkiler Müşavirliği 
tarafından yapıldı.

Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığının Bursa

Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır'a cevabında 
kurulması düşünülen
Çimento Fabrikası ile ilgili 
ÇED raporunun bakanlığa 
geldiği, yapılan ön 
incelemede bölgenin tarım 
toprağı ve zeytinlik olması

J/FİFFATA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

--------- J Ahh havalar...
Türkiye konum itibariyle ilginç bir ülke.
Şubat ayının ortasında kış yerine baharı yaşı 

yoruz.
Bilhassa bölgemiz dünyanın en güzel yerlerinden 

birinde.
Avrupa, Amerika ve birçok ülkede kış tüm 

gücüyle insanlara yaşamı zehrederken biz ise 
güneşin yakıcılığında piknik yapıyoruz.

Kışın ortasında baharı yaşamak güzel mi bilmem. 
Ama mevsim ve doğa harikası bir ülkemiz var. Bir de 
bunu koruyabilsek o zaman mükemmele erişebile
ceğiz.

Güzel de kışın ortasında bu bahar havasının bir 
sonu olacak mı? Yoksa bu havaların ardından kış 
zamansız şiddetini gösterecek mi.?

ülkemizde her zaman sapla saman birbirine 
karışmakta.

Havalar da buna üymuş oluyor sanki.
Ama, Orhan Veli’nin dediği gibi
“Beni bu havalar mahvetti” sözünü kendimize 

örnek almayalım ve havaların rehavetine kendimizi 
kaptırıp açılıp saçılmayalım, çünkü doktorlar bu 
havaların insan bünyesinde yaptığı değişikliğe karşı 
herkesi uyarıyor.

Aman korunun diyorlar.
Güzel bir ülkede yaşıyoruz velhasıl güzel...

Atatürkçü Düşünce Derneği geçtiğimiz hafta 
resmi kuruluş, siyasi partiler, esngf kuruluşları, 
demokratik kitle örgütlerine çağrıda bulunarak ilçe 
mize Atatürk Kültür Merkezi yapılması ve bir de 
tarikatların elinde olmayan çağdaş öğrenci yur
duna kavuşturulması için görüş ve öneriler yap
malarını istedi.
■ Gemlik’te sıkıntısı çekilen ve belediye tarafından 
yapılamayan bazı kurumlar var.

Başta güzel ve çağdaş bir hastane. Bunu sayın 
Muammer Ağım’ın yapacağını belediye başkanımız 
geçenlerde duyurdu.

Bir başkası yoksullar için salt ramazanda işle
meyen bir aş evi ve huzur evi.

Eksikliği hissedilen bir başka hizmet ise 
Atatürkçü, çağdaş eğitim veren, tarikatların bulaşa- 
madığı öğrenci yurdu.

Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri yararlı iki 
hizmet için nabız yokluyor,

Gemlik halkı ve iş çevresi bu iki yararlı hizmet için 
olumlu adım atmalıdır.

Başta kaymakamlık, belediye ve demokratik kitle 
kuruluşları bu sese olumlu yanıt vermeleri ğerekir.

Atatürk Kültür Merkezi için eski zeytin hali proje
siyle beklemede. Yeterki kaynak yaratılsın.

Haydi beyler göreve.

ADD’nin

“Perşembe 

Söyleşileri” 

başladı
Atatürkçü Düşünce 

Derneği Gemlik Şubesi'nin 
geçtiğimiz yıllarda yapılan 
perşembe söyleşileri 
yeniden başlıyor.

26 Şubat 1998 günü ilk 
konuşmacı Avukat Ali 
Aksoy, Kuva-yi Milliye ve 
Atatürk, Bursa'da Nazım 
Hikmet konulu bir konuşma 
yapacak.

Haberi Sayfa 3'de

Çevre 
Temizlik 
Vergisi 
ödemeyenlere 
hapisle tazyik 
Gemlik ve Küçük Kumla 
belediyeleri, belediyeye 
borcu bulunan mükellef 
lerin ödenmeyen Çevre 
Temizlik Vergisi ve su . 
borçları için hapisle tazyik 
kararı müzekkeresi gönder-, 
meye başladı.
Belediyenin beklediği oran
da verginin, toplanmaması 
ve tahsilatın hızlandırılması 
amacıyla bu uygulamaya 
geçildiği ilgililer, tarafından 
açıklandı.

Haberi Sayfa 3'de

nedeniyle yasal olarak sanayi 
tesisi kurulmasının mümkün 
olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan Bursa ANAP 
Milletvekili . Ertuğrul 
Yalçınbayır’a verilen cevabın 
tam metni 3. sayfada.

Okullar 
açıldı
28 Ocak'ta başlayan 1997- 
1998 eğitim öğretim yılı 
yarıyıl tatili soha erdi.
İlk ve orta dereceli okullar
da ikinci yarıyıl başladı, 
öğrenciler bayram tatiliyle 
birleştirilen yarıyıl tatilinde 

. bol bol dinlenerek ikinci 
yarıyıla hazırlandılar.

Kitap 
Fuarı 
uzatıldı
ilçemizde Medya Bas .' 
Yâyın Pazarlama 
Organizasyonu ile açılan 
kitap fuarı kitapseverlerden 
büyük ilgi gördü.
Belediye Sergi Salonunda 
açılan kitap fuarında Türk 
klasiklerinin yanında, dünya 
klasikleri, siyasi, çocuk, 
inceleme, deneme, şiir ve 
kültür-edebiyat ağırlıklı ki 

। taplar sergilendi.
22 Şubat tarihinde sona 
ermesi gereken fuar İlgi 
görmesi nedeniyle 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın da izniyle 28 Şubat 
tarihine kadar uzatıldı.

Kumla cinayeti 
katili yakalandı

Geçtiğimiz yıl Küçük 
Kumla Avcı Petrol 
Tesisleri'nde pompacı 
olarak çalışan Ahmet 
Dönmez adlı şahısı 1.1 
yerinden bıçaklayarak 
öldüren ve üzerinde 
bulunan 20 milyon lirayı 
alarak kayıplara karışan 
Cüneyt ühver, yakalandı.

Cinayetten sonra 
katilin eşgalini belirleyen 
jandarma, olayın peşini 
bırakmayarak,’sıkı tdkip 
sonucu, asker kaçağı 
Cüneyt ünver'i yakdladı.-. 

. Adliye'ye sevk edilen 
katil tutuklandı.

Haberi Sayfa 3 'de

Çıraklık Eğitim Merkezi 
89 meslek dalında
eğitim verecek

. Aralık ayında toplanan Çıraklık ve Meslek Eğitim 
Kurulu'nun aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Bursa ilinde Çıraklık Eğitim Merkezlerinde eğitim yapan 
meslek dalı sayısı 89'a çıkarıldı.

Yapılan açıklamada, yoğunlaşan talepler üzerine 
kanun kapsamına alındığı tarihte hak sahibi olmalarına 7. i 
karşın süresi içinde başvuramayan, haklarını yitiren, usta 
ve kalfalara yeni başvuru hakkı tanındı.

Haberi Sayfa 6'da

- ANNAN, ANNAN!...
ANNANMADI KOFİ ANNAN 

RİYAD-TELAVİV-AMMAN
DEDİ ALMASIN CAN, DÖKMESİN KAN 

YIKMADI DÜNYANIN BAŞINA DAMI 

HİZAYA GETİRDİ SADDAM’I...

£Jnan I
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Hepimizleşmek ve TOSAV
ŞİDDETİN İSTATİSTİĞİ

Cuma günü TKM'de ilginç bir kon
ferans vardı. Toplum Sorunlarını 
Araştırma Vakfı (TOSAV) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Doğu Ergil, 
“Biz ve ötekiler -Toplumsal Barış” 
başlığı altında, Türkiye'nin yaşamakta 
olduğu sorunlara değişik açılardan yak
laşarak özgün yorumlar getirdi.

Prof. Ergil, konferansının birinci 
bölümünde, var olân yapıları ve bun
ların oluşmasında etken “resmi 
görüşler”! kıyasıya eleştirdi.

örneğin, okullarımızda okutulmakta 
olan “tarih”, “türkçe” ve “yurttaşlık 
bilgisi” dersleri, var olan “rejim"i 
ayakta tutmak için hazırlanmıştı ve bi 
İimsellikten uzaktı.

Tarih anlayışımız “zaferler silsile- 
si”ne dayandırılmıştı. O yüzden zafer
ler sona erince apışıp kalmıştık.

“Keşfetme” yerine “fethetme”ye 
şartlandırıldığımız için kadın-erkek ilişki 
lerinde bile “denge” kurmakta zorlan- 
maktayız.

Sayın Ergil, “muhakeme”den uzak 
bir toplum olduğumuz, o nedenle her 
yeni öneriye sanki bir tür “kurtuluş 
reçetesi” gibi bel bağladığımız 
görüşünde. Dolayısıyla düşünmeden, 
spontan davranışlarda bulunduğumuz, 
hep olaylar olduktan sonra zararı azalt
maya çalıştığımız kanısında.

Ve ekliyor : “Türkiyede ‘temsil 
krizi’ var, ‘yaygın yoksulluk’ var ve 
en önemlisi ‘yoksunluk’ var.”

Sonra iki önemli saptama daha:
1- Şiddeti, siyasal araç olarak 

kabul etmenin de ötesinde yücelti 
yoruz.

2- Sorunlarımızın çözümünde, 
kültür, belki siyasetten de önde 
olmalıdır.

Prof. Ergil, özellikle Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu'da süregelen silahlı- 
silahsız uzlaşmazlıkların, karşılıklı 
anlayış ve birbirini olduğu gibi kabullen
me ile çözümlenebileceğine inanıyor.

TOSAV’ın denemesi de bu.
* * *

Konferansın ikinci bölümü, “çözüm 
önerisi” niteliğindeydi. Prof. Ergil, “Bu 
konudan ilk kez burada söz ediyo
rum, onun için de sık sık notlarıma 
bakacağım” diyerek başladığı bu 
bölümde, bir toplumu oluşturan grup 
farklılıklarını “biz” ve “ötekiler” genel 
başlıkları altında kümelendirerek irdele
di, ve de bu farklılıklarının “kültürel 
farklılıklardan kaynaklandığını özellik
le vurguladı.

Ona göre: Kümelerden “biz”, 
örneğin Türkiye ölçeğinde “Türk- 
Sünni” kesim; “ötekiler” ise, yine 
Türkiye ölçeğinde örneğin “Alevi, Kürt, 
Rum, Ermeni” gibi kesimler.

Farklılıkları gidermenin yöntemlerini,

^GEMLİK KÖRFEZ 
|||İİ Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1205
Fiyatı :20.000 TL.

^^fehibl ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER

Yönelim Merkezi: Gazhane Cad. NO.51/A Tel: 51317 97 GEMLİK

■
Jro: Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4 No: 66

Tel: 225 20 67 Bursa 
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

jfbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

-özetle ve genel çizgileriyle- şöyle 
açıklıyor:

“1- ‘ötekiler’ I yok etmek,
2- ‘ötekileri, kendi kimliğinden 

uzaklaştırarak ‘bizleştirmek’, ya da 
‘diğerleştirmek’,

3- ‘ötekileri, kendi kimlik ve 
kültürleriyle, ön yargıları kaldırmak 
suretiyle oldukları gibi tanıyarak 
benimsemek, yani ‘hepimiz 
leştirmek’..."

Buradan, “Farklılıkları bütün
leştirmeye çalışmakla ulusal bütün
lüğü bozar” yargısına varıyor. Diyor ki: 
“Onları yok saymaktansa anlamaya 
çalışmalı; ‘ötekilerin de bir tarihsel 
geçmişi olduğunu kabul etmeli. 
Farklılıklara ‘ideolojik’ değil, 
‘antropolojik’ ve ‘kültürel’ yaklaş
malı.”

Sonuç hükmü de şöyle Sayın 
Ergilin:

“‘Hepimizleşme’, hiyerarşiyle 
değil, kurucu öğeleri eşitlemekle 
sağlanır. Demokrasi sadece farklılık
ları kabulle yetinmez, bu farklılıklara 
•kamu düzenini bozmama koşuluyla 
destek de verir.” * * *

Cumartesi ve pazar günleri Safran 
Otel’de TOSAV’ın dördüncü bölge 
toplantısı yapıldı. Toplantıda Prof. Doğu 
Ergil’in, Bursa’da ilk kez açıklandığını 
söylediği, yukarıdaki görüşleri 
tartışılmış olmalıdır.

Bu tür çalışmaların yararlı olacağı 
kanısındayım. Ancak eklemek istediğim 
bir şey var:

Sayın Ergilin, Bursa’da ilk kez dile 
getirdiği “Hepimizleşme” modeli, 
Atatürk’ün-daha 1930’lu yılların başın
da yapmış olduğu “millet” tanımıyla 
örtüşüyor, şöyle:

“ikinci derecede unsurları, kaale 
almayarak, mümkün olduğu kadar 
her millete uyabilecek bir tarifi biz de 
alalım:

A- Zengin hatıra mirasına sahip 
bulunan;

B- Beraber yaşamak hususunda 
müşterek arzu ve muvafakatte ismi
mi olan;

C- Ve, sahip olunan mirasın 
muhafazasına beraber devam eden 
hususunda iradeleri müşterek olan 
insanların birleşmesinden vücuda 
gelen cemiyete ‘millet’ denir.”

Sanırım biz, 1950'lerden itibaren bu 
tanım yerine “Türk İslam Sentezi”ni 
ikame ederek bugünlere geldik. Ve 
şimdi de sorunları aşabilmek için, 
“Türk ve kürt kökenli yerel kanı 
önderleri” arayışına kalkışarak yeni bir 
açmaza doğru sürükleniyoruz.

Oysa “kanı önderi”nin kökeni, hiç, 
ama hiç önemli olmamalıdır...

Gazetecilere 
tek çatı 
Devlet Bakanı Cavit 
Kavak, Gazeteciler 
Cemiyeti ve Derneklerin 
tek çatı altında toplan
ması için çalışmalara 
başladı. Sayıları 2144’ü 
bulan kuruluşlar “Bölgesel 
Gazeteciler Cemiyeti” ve 
“Gazeteciler 
Federasyonu” şeklinde 
birleştirilecek.
Devlet Bakanı Cavit 
Kavak, dernek ve 
cemiyet halinde örgütle
nen gazetecileri tek çatı 
altında birleştirmek için 
kollan sıvadı.
Bakan Kayak'ın projesi 
gerçekleşirse Türkiye'de 
bulunan 214 Gazeteciler 
Cemiyeti ve Derneği 
“Bölgesel Gazeteciler 
Cemiyeti” veya 
“Gazeteciler 
Federasyonu” şeklinde 
tek çatı altında 
toplanacak.
Kavak, yaptığı çalışmaları 
anlattı. Sorunların tartışılıp, 
çözüm üretilmesi için 
çabaladıklarını ifade 
eden bakan zşunlan söyle
di : "Gazeteciler tek çatı 
altında toplanıp, bilgisa
yar, teleks, faks, telefon 
gibi haberleşme araçları 
ile donatılarak, yöresel 
basın yayın organlanna, 
ülke ve dünya haber
lerinin akışını sağlayacak 
zengin haber kaynağı 
oluşturabilirler." 
DevletBakanı Kavak, 
Anadolu medyasına her 
türlü desteği vermeye 
hazır olduklarını söyledi. 
Cavit Kavak, Türkiye'de 
800 günlük ve periyodik 
yayın yapan yerel gazete, 
bin 164 yerel radyo, 244 
yerel televizyon bulun
masını, "bu durum 
Türkiye'nin demokratik
leşmesi ve çok sesliliği 
açısından son derece 
olumlu bir gelişmedir" şek
linde değerlendirdi.
Bakan konuşmasını şöyle , 
bitirdi: "Günümüzde bilgi 
ve haber, toplumlann 
referanslarını oluşturan ve 
hatta dünyayı dönüştüren 
temel unsurlar arasında 
yer almaktadır.
Globalleşen, evrensel bir 
köye dönüşen dünyaya, 
kendi kültürel, milli değer
lerimizi tanıtmak İçin 
sadece ulusal basınımızın 
en ileri teknolojiyi kullan
ması yetmez. Anadolu 
Medyasının da bu 
teknolojiye sahip olmasını 
istiyoruz. En ileri ülkelerin 
medyasında ne varsa, 
Anadolu medyasında da 
aynı şeylerin olmasını isti 
yoruz."

“Şiddetin istatistiği de olur mu” demeyin, oluyor
muş. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı öğretim Görevlisi Zuhal Baltaş başkanlığında dört 
kişilik bir ekip, TRT-1, atv, Kanal 6 ve Show TV’nin bir 
günlük yayınlarını incelemişler. Gösterilen şiddet 
görüntülerinin istatistiğini, yaparak televizyonun kötü 
örnek olma durumunu saptamışlar. Buna göre bir 
günde bu televizyonlarda 2400 şiddet görüntüsüne 
karşılık 354 olumlu davranış örneği gösterilmiş. 
Medyanın insanları suça itip itmediği konusunda tam 
bir fikir oluşmadı ama yine de şiddet görüntülerinin 
çokluğu insanları rahatsız ediyor.

işte istatistikler:

MEDYADA ŞİDDET VE OLUMLU DUYGULAR

ShowTV atv Kanal-6 TRT-1

Sözel saldırı 103 93 89 39

Bedensel saldırı 585 632 . 394 84

Soygun-soygun 
girişimi

2 8 2 -

I Şiddet esnası 205 104 64 20
1 veya sonrası 

görüntüler

Kazalar 12 .1 - 2

Kötü alışkanlıklar 
(uyuşturucu, alkol 
gibi)

55 63 108 -

Olumlu duyguların 
ifade edilmesi

40 33 27 15

Duyguların 
davranışa 
dönüştürülmesi

49 43 40 27

Pozitif duygu
ların verilmesi

9 5 5 4

Kültürel değerlerin 
öğretilmesi

12 7 3 35

TEMPO - Sayı 46,13 Kasım 1996

KAYIP
İnegöl Trafik Şube 
Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim, 

hükümsüzdür.

Cemil Sefa 
ÖNAL

Bu yazının amacı, yukarıdaki verilerin ve yorumun 
gerçeği yansıtıp-yansıtmadığı değil. Adı geçen tele
vizyon kanallarını değerlendirmek hiç değil.

Medyanın insan ve toplum hayatında ne denli etkili 
olduğu da bilinen bir gerçek. Olumlu ve olumsuz yan- 

1 larıyla medya, hayatın belirleyici önemli öğelerinden 
biri ve belki de yaşadığımız koşullarda en önemlisi. 
Sorumluluğu da o ölçüde ağır olmalı. Dikkat çekilen 
şey yalnız yasal sorumluluk değil. Bıraktığı etkilerle 
insan ve toplumun oluşumundaki payı açısından bu 
sorumluluk daha da önemli.

Oluşan insan tipi ve toplum anlayışı, çevreyi ve 
doğayı da doğrudan etkiliyor. Oturduğumuz evlerden, 
yürüdüğümüz yollara, soframızdaki yiyeceklerden te
neffüs ettiğimiz havaya kadar...

Oluşan bu ortam olumlu veya olumsuz yönleriyle 
tekrar insan ve toplum hayatına yansıyor.

Sevgi, şiddet, kazalar, olumlu-olumsuz alışkanlıklar, 
çevrenin ihmâli veya korunması-geliştirilmesi... Akla 
gelen herşey bundan nasibini alıyor.

Ve bu etkiler oldukça kalıcı oluyor, özellikle de 
olumsuz etkiler onarılması zor olan sonuçlar doğuru
yor. Hem günübirlik hayata hem de geleceğe müda
halesi açısından bu kadar etkili bir aracı elinde bulun
duranlar çoğu zaman sorumluluklarını ihmal edebilir
ler. Bunun pekçok nedenleri var. Nedenleri bir yana, 
medyayı izleyenlere de iş düşüyor. Zihinsel sağlığın 
korunması açısından nelerin izlenip nelerin izlen
memesi gerektiği konusunda seçici olmak gibi...

Her zaman hatırlanmalı ki, yorulduğunuz zaman 
omuzlarınızdaki yükü bir süre bırakıp din
lenebilirsiniz, ama beyinleri işgal eden gereksiz 
yükün yorgunluğu kolay anlamıyor.* * *

Not : “DANS” sütununda çıkan ve çıkacak olan 
yazılar birbiriyle çelişik olabilir. Amaç, değişik bakış 
açıları sunmaktır. Düşüncem- odur ki, her okuyucu, 
okuduğu yazıyı kendince okur ve okurken yeniden 
yazar.

Not : Yazı ve eleştirilerinizi “DANS” rumuzuyla 
gazeteye gönderebilirsiniz. Tamamen veya kısmen, 
olanaklar dahilinde, bu sütunda yayınlamaya çalışa
cağız.
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TEKEL’e devredilen Sunğipek Fabrikası işçileri şelefön tesisinin kdpâtılmaslni istemiyor.

SUNĞİPEK
iyin, oluyor, 
ığı Anabilim 
dığındatftt 
w TVninbir 
ilen şiddet 
yonun kötü 
»a göre bir 
îrûntûsûne 
sterilmiş, 
sunda tam 
ünlülerinin

L/ Sunğipek’in TEKEL’e devredilmesinden sonra TEKEL işletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Nisan ayında selefon ünitesini kapatacağını duyurması işçilerin tepkilerine neden oldu. 
Petrol-iş Bursa Şubesi Başkanı ismet Yiğit ve Bursa milletvekillerinden bir heyet cuma günü 
Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ı ziyaret ederek, tesisin kapanmamasını istediler.

rGULAR
TRT-1 

39

84

20

2

15

27

4

35

n 1996

L özelleştirme Yüksek 
kurulu onayı ile TEKEL işlet- 
meleri Genel Müdürlüğüne 

[devredilen SÜMER 
[HOLDİNG A.Ş. Gemlik 
Sunğipek Fabrikası çalışan

ları kapatılmak istenen sele
min ünitesinin kapanmaması 
[için destek arayışlarını 
[sûrdüyor.
[ TEKEL işletmeleri Genel 
[Müdürlüğü yetkilileri, nisan 
[ayında halen üretimde olan 
[selefon işletmesini kapata
caklarını duyurmaları üze 
İrine Gemlikli işçiler tepki 
gösterdiler.
| Kapatılacak olan selefon 
[ünitesinin çalışanlarını 
-Türkiye geneline yayılmış 
[bulunan TEKEL işletmele 
İrine dağıtılacağının duyurul
ması işçilerin üzerinde şok 
[etkisi yaptı. Sunğipek’te 
[örgütlü Petrol-iş Sendikası 
[bunun üzerine selefon 
[ünitesinin kapatılmaması için 
[siyasilerden ve kamuoyun
dan destek arayışına 
[başladılar.
[ 2-3 yıl içinde üretime 
[geçmesi düşünülen, ancak 
henüz proje aşamasına 
gelmeyen, ödeneği bulun
mayan içki Fabrikasının üre

timine başlayıncaya kadar 
geçecek sürede mevcut 
selefon ünitesinin çalış
masının sağlanmasını, yak
laşık 360 çalışanının ve 
ailelerinin mağdur edilmeme
si için, işyeri Sendika tem
silcileri TBMM’de grubu 
bulunan siyasi partilerin 
Gemlik İlçe Başkanlıklarını 
ziyaret ederek kendilerine bu 
konuda yardımcı olunmasını 
istediler. Bu amaçla 
geçtiğimiz hafta sonu CHP 
Gemlik ilçe Kongresi için 
gelen CHP Bursa 
Milletvekilleri Yahya Şimşek 
ve Yüksel Aksu ile görüşerek 
karşılaştıkları bu önemli 
sorunu kendilerine aktarıp 
çözüm beklediklerini ifade 
ettiler. Petrol-iş Sendikası 
işyeri Temsilcileri 16 Şubat 
1998 Pazartesi günü DSP 
Gemlik ilçe Başkanı Bergin 
Savcı ile DTP Gemlik İlçe 
Başkanı Av. Gökhan 
Taylan’ı da ziyaret ederek 
sorunlarını anlattılar. 17 
Şubat 1998 salı günü de 
ANAP Gemlik İlçe Başkanı 
Adnan Tekin ile görüşen 
heyet çözüm bulununcaya 
kadar girişimlerine devam 
edeceklerini açıkladılar.
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T.BJyi.M.’ne soru önergesi verdi., . ■

Çimento Fabrikası 
kurulmasına izin yok
1. Sayfanın devamı...

Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır’ın Gemlik 
Orhangazi yolu üzerinde Çimento Fabrikası kurulup 
kurulmayacağına ilişkin olarak tarafımdan cevap
landırılmasını istediği (7/4150) esas nolu yazılı soru 
önergesinde bakanlığımı ilgilendiren konulara ilişkin 
cevabımız ekte takdim edilmiştir.
■ Ancak, sözkonusu önergede bahse konu olan diğer 
hususlar Bakanlığımı ilgilendirmemekte olup, 
özelleştirme kapsamında olan ÇİTOSAN A.Ş. Genel 
Müdürlüğünü ilgilendirmektedir.
■ Bilgilerinizi ve gereğini arz,ederim.

Yalım EREZ
Sanayi ve Ticaret Bakanı

BURSA MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL YALÇINBAYIR’IN 
YAZILI SORULARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ

Bakanlığımızın yasal yetki ve sorumlulukları kap
samında sanayi tesisi yatırımlarına izin verme gibi bir 
flörevi bulunmamaktadır. Ancak Çevre Bakanlığı 
tarafından oluşturulan sanayi tesislerine ait Çevresel 

. Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının inceleme 
Değerlendirme Komisyonlarında (IDK) Bakanlığımız 
temsil edilerek görüşlerimiz ifade edilmektedir.

i Gemlik Orhangazi yolu üzerinde kurulması 
i düşünülen Çimento Fabrikasına ait ÇED raporu ve İDK 
toplantısı daveti henüz Bakanlığımıza ulaşmamıştır, 
t Çevre Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü 
»yetkilileri ile yapılan görüşmede Gemlik Orhangazi yolu 
'.üzerinde kurulması düşünülen bir Çimento Fabrikası ile 
ilgili ÇED raporunun Bakanlıklarına geldiği, yapılan ön 

[inceleme sonucu bölgenin tarım toprağı ve zeytinlik 
[olması nedeniyle yasal olarak sanayi tesisi kurul
amasının mümkün olmadığı belirtilerek iade edildiği 
^öğrenilmiştir.
| Ayrıca Çimento Müstahsilleri Birliği yetkilileri ile 
»yapılan görüşmede sözkonusu yörede Çimento 
/Fabrikası yatırımına başlanmadığı belirtilmiştir.

Körfez

ANKARA’ya GİTTİLER
Geçtiğimiz hafta cuma 

günü Ankara’ya giden 
Petrol-iş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı ismet Yiğit, 
yönetim kurulu üyeleri ve 
icra Kurulu üyeleri yanlarına 
CHP Bursa MV Yahya 
Şimşek, Yüksel Aksu, DSP 
MV Rahmi Beyreli ve Hayati 
Korkmaz’) alarak Devlet 
Bakanı Eyüp Aşık’ı ziyaret 
ettiler.

ismet Yiğit, bakanla 
görüşmenin olumlu geçtiğini 
belirterek, görüşmeye ANAP 
Milletvekilleri Feridun 
Pehlivan, - Ertuğrul 
Yalçınbayır ile DYP Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan’ı 
da çağırdıklarını ancak, katıl
madıklarını söyledi. Yiğit, 
Bakan Aşık’a selefon tesis
lerinin özelliklerini anlattık
larını ve fabrikada üretilen 
selefonun doğal hammadde
den yapıldığını, Dünya 
Sağlık Teşkilatınca gıda 
ambalajlarında kanserojen 
etkisi olmayan bu selefonun 
kullanılması gerektiğini, 
Türkiye'de ise daha ucuza 
petrolden üretilen selefon 
türü kanserojen özellik 
içeren ambalaj maddelerinin

kullanıldığını söylediklerini 
belirterek, şunları söyledi:

“Bakana, çıkarılan bir 
yasayla ekmeklerin amba 
lajlı satılmasının kanun 
gereği olduğunu hatırlattık 
ve Türkiye’de tek selefon 
tesisinin Gemlik’te 
olduğunu söyledik. Sayın 
Aşık, konuyla yakınen 
ilgilendi ve Gemlik işletme 
Müdürünü arayarak kendi
sine konuyla ilgili bir rapor 
sunulmasını istedi. Biz 
selefon ünitesinin kapatıl
mamasına, işçilerin dağıtıl- 
mamasını fabrikanın kapa 
tılan diğer ünitelerinin ise 
içki fabrikası yapılmasını 
kendilerinden istedik. Bu 
durumda fabrikada çalışan 
327 işçi ve 40 memur da 
zarar görmemiş olacağını 
söyledi. Petrol-iş sendikası 
olarak konunun takipçisi 
yiz. Selefon Tesisinin ka 
patılmasını istemiyoruz. 
Kapatılması halinde 
Türkiye ekonomisi zarar 
görecektir, işçilerimiz, 
memurlarımız zarar göre
cektir. Gemlik ve Bursa 
kamuoyundan, siyasi parti 
temsilcilerinden destek 
istiyoruz” dedi.

ADD’nin 
“Perşembe 
Söyleşileri” 
başladı
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi'nin 
Kültür ve Sanat Etkinlikleri 
çerçevesinde yapılan 
“Perşembe Söyleşileri” 
başladı.
“Perşembe Söyleşileri”nin 
ilk konuğu Edebiyatçı- 
Yazar Ali Aksoy. Kuvayı 
Milliye ve Atatürk, Bursa'da 
Nazım Hikmet konularında 
yapılacak olan söyleşi, 26 
Şubat perşembe günü 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Lokalinde saat 
lö.oo'da gerçekleştirile
cek.

Çevre Temizlik 
Vergisi 
ödemeyenlere 
hapisle tazyik
Çevre Temizlik Vergisini 
ödemeyen mükelleflere 
hapisle tazyik kararı 
müzekkeresi gönderilmeye 
başlandı.
Hapisle tazyik kararı 
Cumhuriyet Savcılığından 
Emniyet Müdürlüğüne 
havale edilip. Emniyet 
Müdürlüğü'nce mükellefe 
tebligat yapıldıktan sonra 7 
gün içersinde borç mik
tarının tamamen ödenmesi 
gerekmektedir, 
ödenmemesi durumunda 
mükellef 3 aya kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılacak 
ve icrai takibe geçilecek.

28 Şubat 1998 tarihine kadar devam edecek.

Kitap Fuarı 
ilgi görüyor

Medya Basın Yayın Pazarlama Orgazisanyo 
nu'nun. geçtiğimiz günlerde açılan kitap fuarı ilgi 
görüyor.

Belediye Meclis Salonu'nda açılan ve Dünya ve 
Türk Klasikleri, çocuk kitapları, kültür ve edebiyat 
yayınları, siyasi, anı, inceleme ve deneme şiir kitap 
larının bulunduğu kitap f.uarr28 Şubat 1998 tarihine 
kadar devam edecek.
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= Gonca YERLİYİ JRT =

Toplumsal kanser bilinci
Uludağ üniversitesi Radyoterapi Merkezi'nde 

tedavi görmüş ya da görmekte olan hastalar ve 
yakınları tarafından geçen yıl Nisan ayında Onko 
Day isminde bir dernek kurulduğunu sanırım pek 
çoğumuz biliydruz.

Çok yeni olmasına rağmen gerçekleştirdiği etkin 
çalışmalarla oldukça geniş bir kitleye ulaşan dernek 
“toplumsal kanser bilincini” öğrenmek amacıyla 
yaptırdığı anketin sonuçlarını bir kitapçıkta topladı.

Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon 
Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kayıhan 
Engin'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendiği 
Onko-Day ‘in çalışmalarının tümü “Toplumsal 
Kanser Eğitim Projesi” kapsamında gerçekleşiyor, 
öncelikle toplumun kanser konusuna nasıl bak
tığının belirlenmesiyle başlayan etkinlikler; bül
tenlere, internet'te web sayfasına, moral günlerine, 
anı ormanına, bilimsel çalışmalara ve herkesin 
anlayabileceği bir dille yazılan kitaba kadar uzam 
yor. Çalışmanın temeli olan Toplumsal Kanser 
Eğitim Projesi ise herkesin anlayabileceği bir dille 
yazılan kitaba kadar uzanıyor. Çalışmanın temeli 
olan Toplumsal Kanser Eğitim Projesi ise herkesin 
kansere yakalanabilme riski taşımasından ivme alı 
yor. Yaşam boyu kansere yakalanma riski erkekler 
için ikide bir, kadınlar içinse üçte bir gibi yüksek bir 
rakam çünkü.

Sigara ise kansere yakalanma riskini artıran 
etmenlerin en başında geliyor. Erkeklerde akciğer 
kanseri ilk sırada yer alırken, kadınlarda en sık 
karşılaşılan tün meme kanseri. Gelişmiş ülkelerde 
yaklaşık her dört ölümden birinin kansere bağlı 
olduğu düşünülürse ortaya çıkan tablonun ne 
kadar ciddi olduğu görülür.

Bu ciddi tabloyu güler yüzlü yapan veriler de yok 
değil aslında, örneğin kanserden kurtulma oranı 
günümüzde yüzde 50'lere çıkmış'durumda, üstelik 
tüm kanserlerin.yaklaşık üçte ikisi ise potansiyel 
olarak önlenebilir nitelikte. Fakat şu da bir gerçek ki 
hepimiz kanserden kurtuluş yok gibi bir karamsarlık 
içindeyiz.

Önko-Day in yaptırdığı anket de kanser 
konusunda ne kadar karamsar ve bilgisiz olduğu
muzu ortaya koyuyor aslında, örneğin ülkemizin en 
önde gelen kanser tedavi merkezlerinden biri olan 
Uludağ Üniversitesi Radyoterapi Merkezi'ni hemen 
hemen hiç kimse bilmiyor. Erken tanı ile kanserden 
kurtulabilme oranını yüzde 50Terden yüzde 95'lere 
kadar çıkabileceği gerçeğini de kimsenin bilmediği 
ya da buna kimsenin inanmak istemediği gibi...

Kırk yaşını aşmış her kadının bir yakınması 
olmasada her yıl mamoğrafi, erişkin erkeklerin de 
her yıl bir akciğer filmi çektirmesi ve kanser konusun
daki uyarıcı belirtilerin iyi bilinmesi-gerekliliği ise 
erken tanı için ilk şartlardan.

Onko-Day acılı ailelerin, cesur savaşçıların, bu 
ç(etin savaşımının galiplerinin oluşturduğu bir 
dernek. Bunca risk altındayken ve en az risk kadar 
kurtulma şansı da varken, onlara destek olmak 
aslında ( kendi yaşamına sahip olmak anlamını taşı
maz mı?

Paylaşmak için: e-mail:
gonca @ asel. net. ir Fax: 233 74 18

Kumla cinayeti 
aydınlatıldı

Geçtiğimiz yıl Küçük 
Kumla Avcı Petrol 
Tesislerinde pompacı 
olarak çalışan Ahmet 
Dönmez (50) adlı şahsı 
öldüren Cüneyt Ünver (25) 
yakalandı.

Küçük Kumla Beldesi 
Avcı Petrol Tesislerinde 
pompacılık yapan Ahmet 
Dönmez (50)'l 9 Haziran 
1997 tarihinde, 11 yerinden 
bıçaklayarak öldüren ve 
üzerindeki 20 milyon lirayı 
alarak kayıplara karışan 
şahıs veya şahıslar bugüne

kadar bulunamamıştı.
Gemlik Jandarma'nın 

olay yerinde sanığın 
babasına ait bir telefon 
numarasına rastlaması ve 
olayın peşini bırakmayarak 
sıkı takip etmesi sonucu, 
katilin Küçük - Kumla 
nüfusuna kayıtlı 1973 
doğumlu Cüneyt ünver 
olduğunu tesbit edildi.

1995 yılından beri asker 
kaçağı olan Cüneyt Ünver 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü yakalanarak Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığına 
sevk edildi.
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Muzaffer GÜRBOĞA
Egitimci-Yaznr

ARABESK TAKILMA
Acı çekmeyi seven bir toplumuz.
Dertli olduğumuzu göstermek istiyoruz. 

Yardımımıza hemen arabesk müzik koşmaktadır. 
Arabesk müzik çözüm değil tabii ki. Hiç bir toplum
da bu kadar acı çekmek yoktur. Neden kendimize 
zarar veriyoruz? Nereye kadar sürecek bu? Ben 
çözümü toplumun bilinçlenmesinde, eşitsizliklerin 
giderilmesinde görüyorum. Toplum bilinçlenince 
üzülmek değil, sevinmek isteyecek. Pop müzik 
bunu bir ölçüde karşılayabilir. Ancak halk müziğini 
herkes seviyor. Halk müziği kasetlerinin artışından 
sevindirici mesajlar alıyorum.

Arabesk bir yaşam biçiminin dışavurumudur. 
Doğu ve batı arasında kalmışlığın, köyden kente 
göçüşün zorluklarını içeren bir yaşam biçimi. Göç 
sonucu ne şehirli, ne de köylü olamayan, arada 
kalan, sıkıştırılmışlık duygusu taşıyan kitlenin ken
dini bulduğu bir müzik türü.

Bir ara seks filmleri vardı. Daha sonra arabesk 
filmler niçin ilgi topluyorsa, aynı süreç burada da 
işlemektedir. Halk müziği gerçek müziğimizdir. 
Sahip çıkalım, gönül verelim. Gençler düşündükçe 
dinledikleri müzik türleri de değişecek.

Umuyorum.

Demirel, Yılmaz ve 
Kavak’ın basın 
konusunda düşünceleri

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli ve Yönetim 
Kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabulünde, 
basın özgürlüğünün Türkiye ve diğer ülkelerde çok 
tartışılan bir konu olduğunu belirterek, “birtakım 
eksikliklerimiz olabilir ama bütün bunlara rağmen 
başarabildiğimiz en önemli alanlardan birisi basın 
özgürlüğüdür' dedi.

Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin yalnız basın
la ilgili kuralları değil, devletle ilgili birçok kuralı 
yeniden düzenleme durumunda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, basın, meslek 
kuruluşları, üniversiteler, ülkenin düşünürleri ile halkın 
daha iyi bir Türkiye nasıl olmalıdır konusunu düşün
meleri ve fikirler ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, basın kanunu 
hazırlanırken, en önemli konulardan birinin fikirleri 
suç olmaktan çıkarma olacağını belirtti.

Başbakan Mesut Yılmaz da, Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Nail Güreli ile yönetim kurulu 
üyelerini kabulünde, Türkiye'de özgürlükçü 
demokrasinin gelişmesinde medyanın hayati bir 
işleve sahip olduğunu vurguladı.

Yılmaz, hükümetin ilk çıkardığı yasalardan birisinin 
de gazetelerin sorumlu yazı işleri müdürlerinin 
mahkumiyetinin ortadan kaldırılmasına ilişkin düzen
leme olduğunu hatırlattı. Bu düzenlemenin tek başı
na yeterli olmadığını vurgulayan Yılmaz, daha geniş 
bir düzenleme için diğer siyasi partilerin destek vere
ceklerine inandığını kaydetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli 
ve Yönetim Kurulu üyeleri Devlet Bakanı Cavit Kavak 
tarafından da kabul edildiler. Nail Güreli, kabulde 
basın yasası ile ilgili önerilerini içeren bir taslağı Cavit 
Kavak'a sundu.

Güreli taslağın Anayasa ve yasalardan kay
naklanan sınırlamaların da dikkate alınarak hazır
landığını söyledi. Devlet Bakanı Cavit Kavak da, 
basın özgürlüğü olmayan bir yerde demokrasiden 
bahsedilemeyeceğini belirtti. (A.A.) ANKARA

Türk doktordan 
AIDS’e çare
A.B.D.’de ki bir Türk doktorun AIDS virüsünü yok eden ilaç 
geliştirdiği bildirildi.
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin yayın organı olan 
dergide, Türk doktor Fatih Uçkun'un geliştirdiği yeni ilacın, 
HIV virüsü bulaştırmış farelerde bu virüsü tamamen yok ettiği 
belirtildi.
Minnesota Eyaletinin Saint-Paul kentindeki Wayne-Hughes 
Araştırma Enstitüsünde çalışan doktor Fati Uçkunun ilacının 
içindeki “aktif maddenin’’ şimdiye kadar geliştirilen AIDS 
ilaçlarındaki aktif maddeden en az 100 kat daha etkili olduğu 
vurgulandı.
Doktor Uçkun’un ilacının bir bitkiden elde edildiği ve sadece 
asta hücreleri etkilediği de kaydedildi.
(A.A.) ANKARA

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Şeffaf Seçim 
Beyannamesi

Siyasi partilerin seçim beyannameleri, 
boş vaadlerle ve yuvarlak cümlelerle 
doludur.

Bazı somut örnekler verelim.
“-özelleştirmeler hızla devam edecek

tir” denilmektedir.
Artık bu yuvarlak cümle vatandaşı tat

min etmiyor.
-Ve vatandaş soruyor.
Telefonunu kullanmayandan neden 

(400 bin) lira alınıyor.
Elektrik özelleşince, yine aynı mantıkla 

kullanmayanlardan da belli bir ücret alı
nacak mı?

Paraları işadamlarına, kadroları siyasi 
yandaşlara ve bürokratlara yağma edilen 
“Devlet Bankaları” niçin 15 yıldır özelleşti 
rilemiyor.

Siyasiler tarafından misafirhane şartlarıy
la kullanılan (5 yıldızlı) Devlet otelleri niçin 
özelleştirilme işlemlerini tamamlayamıyor.

Aslında, halkımız özelleştirmeye karşı 
değildir.

Ama.. Özelleştirmede, halkın öncelikleri 
ile, hükümetin öncelikleri tamamen farklıdır.

İşte bir yuvarlak cümle daha.
“-Piyasa ekonomisi düzeni devam ede

cektir” denilmektedir.
Bu yuvarlak cümle, iş dünyası tarafın

dan, “zam serbesttir” şeklinde anlaşılıyor.
Peki.. Bu düzende “Denetim” neden

Anti-danping yasası, Haksız Rekabeti 
önleme Kanunu niçin çalıştırılmıyor.

Kişilik haklarını çiğneyen televizyonlar, 
(RTÜRK) tarafından kapatıimakfadır.

Haksız zam yapan firmalar, neden teşhir 
edilmiyor veya faaliyetleri durdurulmuyor.

Rekabet Kurulu neden bu olaylara, el 
atmıyor.

Artık seçim beyannamelerinde, yuvarlak 
cümleler yerine, “neyin, ne zaman, ne şek
ilde ve hangi kaynaklarla” yapılacağı açık
lansın.

Artık, boş vaadlere ve yuvarlak cüm
lelere alkın karnı tok!

(SİT) Yağmasına Tepki
İstanbul’da 8 seçkin bölgeyi, Turizme 

hizmet adıyla yapılaşmaya açan kara tepki 
gördü.

Tepki üzerine, 4 bölge kapsamdan 
çıkarıldı.

Buralara Turizm Tesisleri yapılacak ve 
Devlet tarafından teşvik verilecekti.

Aslında, hiç kimse. Turizm Tesislerinin 
yapılmasına karşı değildi.

Ama.. Her zaman olduğu gibi işin içinde, 
yine iktidara yakın kişiler vardı.

Ve.. Bu yüzden şimdilik 4 bölge, yıldırım 
hızıyla kapsamdan çıkarıldı.

Şimdi bu işle ilgilenenler, sabırla uygun 
zamanı ve uygun ortamı bekliyorlar.

İstanbul’daki bu olaylar, insana Bursa'yı 
Gemlik’i hatırlatıyor.

İstanbul için gösterilen bu tepkiyi, yeri 
geldiğinde hem Bursa hem de Gemlik için 
göstermeliyiz.

(SİT) alanları, insanlığın ortak değerleridir.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

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

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

5131051
5131052
5131053
5132954
5131025-

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler
Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

Günün Fıkrası
Yıkılarak yürürken birine çarptı.
Çarpılan adam buna çok kızdı.
“-Kör müsün be herif” diye 

bağırdı.
Sarhoş itiraz etti.
“-Yoool.. Kör değilim. 

Görüyorum, hem de biri iki görüy
orum.”

“-Peki., öyleyse..”
“-Seni de iki gördüm de.. 

İkinizin ortasından geçmek 
istemiştim.”

İşte gördüğünüz gibi, alkol 
şişede durduğu gibi durmuyor.

Kimisi bir insanı, iki insan gibi 
görüyor.

Kimisi de iki kadehten sonra, 
abuk-subuk konuşuyor.

Masadaki arkadaşlarını da, 
masadaki misafirleri de rahatsız 
ediyor.

Bu gibi tipler, parti yönetimler
ine, dernek yönetimlerine hiç 
yakışmıyor.

Usanmadan kendisinden, mali 
ve siyasi imkanlarından söz ediy
or, partisinin ülkeye ne gibi 
hizmetler yapacağından hiç bah
setmiyor.

Çünkü politikanın fikir üretmek 
ve çözüm üretmek olduğunu hala 
bilemiyor.

İnsan bu tipleri görünce, hem 
partisi adına ve hem de Türk poli
tikası adına üzülüyor.

Aptallar, akıllılardan 
Pek az şey öğrenirler, 
Ama, akıllılar aptallardan 
Çok şey öğrenirler.

“Cato”

Akıllı insanlar, en yararlı eğitimi 
aptalların yaptıkları hatalar sonucu alır
lar.

Aptalların, yaptıkları yanlışlardan 
ders alma gibi bir özellikleri olmadığı 
için, atalarına devam ederler.

* Kendilerini geliştiremezier ama, akıl
lıların sürekli gelişmesine yardım eder
ler.

O KADAR; kendini beğenmiş bir 
tavuktu ki, “yumurtalarını se 
zeryanla” aldırıyordu.

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274 Başkanlık 5134520
Spor Sah. 5131900 Zabıta 5132432
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eğt.Md. 513117.4
Halk Egt. Mrk. 5131846

Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi

5134521-122
5134521-115

Halk Kutup. 5131353 itfaiye 5132325
As.Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111

Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742

Su Arıza Yalnız 185
Özel id. Md. 5131507 TÜP DAĞITICILARI
TapuSic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024 Aygaz 513 1295
Tekel Md. 5131042 özgaz 514 17 00
Ver. Da. Md. 5132360 

' İlçe Tar. Md. 5131186 
İlçe Seç. Md. 5134994

Tekgaz 
Ocakgaz

513 1637
513 1637

Gemi Saatleri 
Sirkeci'den gidiş (işgünü): 

9.15- 14715■ 18715 
(Tatil): 9.15- 14.00- 18.15

Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 4546

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

Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 65 00

Deniz Otobüsü Alevgaz 513 40 95
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- Gemlik te
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45-
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30- sinema gunıerı:

Yalova - Kabataş(iş^^?9.45-12.40-13.45-

15.00-16.10-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI
(Haftasonu): 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15

17.30-19.00-19.45 Bu hafta:
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- “ÇAKAL”

15.00-16:10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-
513 13 2911.35,13.30-14.45-17.45-18.35 lel:

Sağduyulu Olalım
önümüzdeki ayların; önemli 

olaylara gebe olduğu hissediliyor.
-Amerika Irak’ı vurduğu tak

tirde, K. Irak’taki otorite boşluğu, 
ülkemiz için yeni riskler getirecek
tir.

-Kıbrıs Rum Kesimi ile Avrupa 
Birliği arasında Nisan ayında 
başlayacak “üyelik” görüşmeleri, 
Türk-Yunan ilişkilerinin, daha da 
gerilmesine sebep olacaktır.

-işte olaylar böyle bir seyir takip 
ettiği taktirde, Silahlı Kuvvetler 
Devlet Yönetiminde daha etkin bir 
konuma gelecektir.

-(160) bağımsız milletvekilinin 
meydana getireceği belirsizlik 
ortamı, transferler, kavgalı otu
rumlar ve meclis çalışmalarında 
olabilecek kilitlenmeler, asker 
kesimin kendilerini daha fazla his
settirmeleri sonucuhu doğurabile
cektir.

Yarım-yamalak demokrasimizin 
yeniden askıya alınmaması için, 
Parlamentoya büyük görev 
düşmektedir.

Enflasyonu düşüremeyeceği 
anlaşılan bu hükümetin daha fazla 
yıpranmaması için ve tcplumda 
bir ekonomik gerginlik yaşanma
ması için, bu yılın sonbaharında 
seçime gitmesi zorurçjudur.

Eğer tüm milletvekilleri bu 
gerçeği göremedikleri taktirde, uzun 
bir süre seçim görememe ihtimali ile 
karşı karşıya kalmamız, sürpriz 
sayılmamalıdır.

Tüm politikacıları sağduyulu 
olmaya davet ediyoruz.

Para ve Ekonomi
(82) milyar dolar “dış borcum

uz” var.
(30) milyar dolar “iç borcumuz” 

var.
Dış borcun faiz tutarı, “500 tri

lyon.”
iç borcun faiz tutarı, “6 katrily

on.”
iç borcun faiz rakamı, korkunç 

değil mi?
işte ülkenin belini büken, bu 

faiz.
Bu borcu ödemek için, yüksek 

faizlerle hazine bonoları satılıyor.
Ama.. Yeni borçlanmalar, yeni 

faizleri getiriyor.
“6 katrilyon faiz” bir türlü 

silinemiyor.
Silinmek şöyle dursun, kar topu 

gibi daha da katlanarak büyüyor.
Durum vaziyetleri böyle iken, ' 

Devlet Bakanı Sayın Metin Gürdere 
enflasyonun düşmesi için, dua 
ettiğini söylüyor.

Demek ki, alınan tüm teknik ted
birler fayda etmemiş, işimiz yine 
Allah'a kalmış.

Ne diyelim.
Allah’tan umut kesilmez!

NÖBETÇİ 

ECZANELER

24 Şubat 1998 
Murat Eczanesi

25 Şubat 1998
Balıkpazarı Eczanesi

26 Şubat 1998
Bayer Eczanesi

27 Şubat 1998 
Gemiç Eczanesi

28 Şubat 199% 
Sağlık Eczanesi

1 Mart 1998 
Çamlıca Eczanesi

2 Mart 1998
Erçek Eczanesi



24 Şubat 1998 Sah
Körfez

Sayfa: 6

TEŞEKKÜR
Kayabeyoğlu Turizm Seyahat 
Acentemizin açılışına katılan 

başta;
Kaymakamımız Sn: Şener CAN, 

Belediye Başkanımız 
Sn: Nurettin AVCI, 
Emniyet Müdürümüz 
Sn: Nedret ARGUN

K. Kumla Belediye Başkanımız 
Sn: Eşref GÜRE, 

ANAP îlçe Başkanımız
Sn: Adnan TEKİN, 
DTP İlçe Başkanımız 

Sn: Gökhan TAYLAN, 
olmak üzere tüm kuruluş, dost ve 

arkadaşlara teşekkür ederiz.

S.S. 66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Başkanlığından

Kooperatifimizin 1997 senesi olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 1998 
Pazar, günü saat: 10.00'da Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi No : 68 
Gemlik adresinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mart 1998 Pazar günü 
saat: 10.00’da yine aynı yerde aynı saatte yapılacaktır.

Ortaklarımızın teşrifleri önemle rica olunur.

S.S. 66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi 
Yönetim kurulu

GÜNDEM :

1- Açılış , yoklama ve saygı duruşu ile divan teşkili.
2-1997 senesi Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası.
3-1997 senesi Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası
4-1997 senesi gelir ve gider hesaplarının okunması ve ibrası.
5- Yönetim ve Denetleme Kurulunun seçilmesi
6- Dilek ve temenniler.

Başvurular, 2 Mart 1998 tarihinde itibaren 6 ay içinde yapılacak.

Çıraklık Eğitim Merkezi 
89 meslek dalında 
eğitim verecek

11 Aralık 1997 tarihinde toplanan 
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları 
6 Ocak 1998 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa 
göre Çıraklık Eğitim Merkezlerinde 
eğitimi yapılan meslek dalı sayısı ilimizde 
89 'a çıkarıldı.

Çıraklık Eğitim Merkezinden yapılan 
açıklamada, bu karar ve yoğunlaşan 
talepler üzerine Bakanlığımızca 
mesleklerin ilimizde kanun kapsamına 
alındığı tarihte hak sahibi olmalarına 
rağmen kanunun öngördüğü süre 
içerisinde başvuruda bulunmayarak 
haklarını kullanmayanların mağduriyet 
lerini ortadan kaldırmak1 üzere 2 Mart 
1998 tarihinden itibaren 6 ay süreli yeni 
başvuru haklarının tanındığı ve bu 
başvuru hakkının ileride tekrarlanma 
yacağt belirtildi.

Yaygınlaştırılan meslek dalları ile 
ilimizde ilk defa kapsama alınan meslek 
dallarında, aday çırak ve çırak 
öğrencilerin kayıtları 2 Mart 1998 tarihine 
kadar yapılacak ve bu öğrenciler 
1997/1998 öğretim yılının ikinci yari 
yılında eğitime başlayacaklar.

Kapsamı K genişletilen meslek 
dallarında 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitim Kanununun geçici maddelerine 
göre yapılacak olan müracaatlar 28 
Mayıs 1998 tarihinden itibaren 3 ay süre 
ile kabul edilecektir.

Yetkililer, bilgi almak isteyenlerin 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 
Çıraklık ; Eğitim Merkezi Müdürlüğüne 
şahsen müracaat edilmesi gerektiğini 
söyledi.

İlimizde kapsamı genişletilen meslek 
dalları şöyle; tesviyecilik, tornacılık, 
freZecilik, vargel pldnyacıhk, taşlama ve 
alet bilemeciliği, kalıpçılık, soğuk 
demircilik, kaynakçılık, saç işleri, kapprta 
tamirciliği, doğalgaz ve sıhhi tesisatçılık, 
elektrik tesisatçılığı, bobinajcılık, bakım.

ve onarım elektrikçiliği, elektrikli ev 
aletleri bakım ve tamirciliği, motor, 
yenileştirmeclliği, oto motor tamirciliği, 
dizel motor yakıt pompası ve enjektör 
ayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto 
boyacılığı, oto elektrikçiliği, radyo 
televizyon tamirciliği, dökümcülük, oto 
döşemeciliği, mobilya döşemeciliği, üst 
yüzey işlemler (boya, cila, lake, 
polyestercilik), mobilyacılık, doğra 
macılık, matbaacılık; erkek terziliği, 
bqyan terziliği, diş protezciliği, 
dokumacılık, ayakkabıcılık, fora, freze ve 
gazumacılık, aşçılık, fırıncılık, pastacılık, 
tatlıcılık, şekerlemecilik, duvarcılık, 
döşeme ve duvar kaplamacılığı, 
betonarme demirciliği, beton ve 
betonarme kalıpçılığı, fotoğrafçılık, 
mermercilik ve süsleme taşciliği, plastik 
işlemeciliği, ahşap karöserciliği.

Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına 
yeni alınan meslek dallan ise şöyle: sıcak 
demircilik, ziraat makina ve aletleri 
yapım ve tamirciliği, metal levha 
işlemeciliği, kuyumcüluk, kalorifercilik, 
asansörcülük, modelcilik, tipo baskı, 
ofset baskı, dizgi, seriğrafi, ciltleme, 
erkek berberçiliği, kuaförlük, taşçılık, 
seramik ve: çinicilik, cam işlemeciliği, 
halıcılık, dericilik, resepsiyon, servis, 
konfeksiyon (iç giyim), konfeksiyon (dış 
giyim), soğutma ve havalandırma, 
sıvacılık, sayacılık, trikotajcılık,
haddecilik, çelikhane işletmeciliği, deri 
konfeksiyon, ağaç oymacılığı,
alüminyum doğramacılığı, haberleşme 
cihazlan bakım ve onanmı, bilgisayar 
bakım ve onanmı, çantacılık ve 
saraciye, iş makinaları tamirciliği, 
motorsiklet tamirciliği, tekne imalatçılığı, 
et ve et ürünleri işlemeciliği, saat 
tamirciliği, vitrin kuyumculuğu, büro 
makinaları bakım ve onanmı, boya, 
boyacılık ve yüzey hazırlama ve 
çiçekçilik.

KAYIP
Orhangazi Nüfus 
Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Züleyha 
DİNÇER

Hamilelikte anemi araştırması
Hamilelikte aneminin, anne ölümünü hazırlayıcı eni 

önemli risk faktörlerinden biri olduğu ve halk sağlığı sorunu! 
haline geldiği bildirildi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hamilelikte görülen 
en önemli sorun anemidir.

Avrupa'daki hamilelerin yalnız yüzde 14(ünde görülen 
aneminin, ülkemizde yüzde 25, dünya ortalamasının ise 
yüzde 51 olduğu saptandı. Anne adaylarının yaş gruplarına 
göre anemi hızı incelendiğinde 30 yaş ve üzerinde anemi] 
hızının yüzde 61.8,29 yaş ve altındaki anne adaylarında ise 
yüzde 49.2 olarak tespit edildi.

8. haftadan sonra kandaki hemoglobin düzeyinin bir 
miktar düştüğü ve tedavi edilmediği takdirde artarak devam 
ettiği ve sorunun hamilelikte ölüm riskini hazırlayıcı etken 
duruma dönüştüğü, sorunun büyüklüğü ve yaygınlığı 
bilinmesine rağmen çözümüne yönelik çalışmaların yetersiz 
olduğu öğrenildi. A.A.

TASFİYE HALİNDE OLAN
S.S. Sahilkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığından 

03.01.1998 günü yapılan genel kurulda kooperatifin tasfiyesi için b 
karar alınmıştır.

Kooperatifimizden alacağı ve borcu olan üçüncü kişilerin 
kooperatifimiz fesih kurulu olan Yönetim Kuruluna başvurmaları I 

duyurulur.

YÖNETİM KURULU
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